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ประเพณีลูกช้างขึ้นดอย  
คณะวิทยาศาสตร์น�านักศึกษาใหม ่

ขึ้นไปนมัสการพระบรมธาตุดอยสุเทพ 

ประจ�าปีการศึกษา 2560 

รองศาสตราจารย์ ดร.ธรณินทร์ ไชยเรืองศรี 

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร 

ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานประเพณีลูกช้าง

ขึ้นดอย น�านักศึกษาใหม ่ขึ้นไปนมัสการ

พระบรมธาตุดอยสุเทพ ประจ�าปีการศึกษา 2560 

“ลูกจ๊างเตียวขึ้นดอย...สืบฮีต...โตยฮอย...องค์พระ

ป๋ารมี” ซ่ึงจัดโดย สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัย

เชียงใหม่ เพื่อให้นักศึกษาใหม่ได้เดินขึ้นไป

นมัสการพระบรมธาตุดอยสุเทพเพื่อความเป็น

สิริมงคล และรวมพลังสามัคคีของเหล่าลูกช้าง 

มช. โดยในส่วนของคณะวิทยาศาสตร์ได้น�า

นักศึกษาใหม่รหัส 60 จ�านวนกว่า 500 คน เข้า

ร่วมกิจกรรม และนอกจากน้ียังมีนักศึกษารุ่นพี่ 

ตลอดจนคณาจารย์และศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์

อีกเป็นจ�านวนมากที่มาร่วมให้ก�าลังใจให้กับ

น้อง ๆ  เมื่อวันท่ี 9 กันยายน 2560 ณ ประตูหน้า

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และวัดพระบรมธาตุ

ดอยสุเทพราชวรวิหาร

พิธีท�าบุญอาคารเฉลียวอยู่วิทยานุสรณ์ 
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จัดพิธีท�าบุญอาคารเฉลียวอยู ่วิทยานุสรณ์ ซึ่งได้รับการสนับสนุน

งบประมาณในการก่อสร้าง จ�านวน 37.1 ล้านบาท จากกองทุนเฉลียวอยู่วิทยานุสรณ์ โดยคุณปนัดดา อยู่วิทยา 

ทั้งน้ีได้รับเกียรติจากคุณปนัดดา อยู่วิทยา ตลอดจนผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ น�าโดย รองศาสตราจารย์ 

ดร.ธรณินทร์ ไชยเรืองศรี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิทธิชัย วิโรจนุปถัมภ์ หัวหน้า

ภาควิชาเคมี พร้อมด้วยคณาจารย์ บุคลากร รวมทั้งอดีตผู้บริหาร คณาจารย์อาวุโส และศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ 

ร่วมพิธีท�าบุญ เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2560 ณ อาคารเฉลียวอยู่วิทยานุสรณ์ ซึ่งอาคารดังกล่าวก่อสร้างข้ึน

ตามเจตนารมณ์ของผู ้บริจาคที่มุ ่งส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาให้เยาวชนของชาติได้ใช้อาคารดังกล่าว 

ในการศึกษาเล่าเรียนอย่างมีคุณภาพต่อไป

นักวิจัยเคมีคณะวิทยาศาสตร์คว้ารางวัล  
ผลงานวิจัยยอดเยี่ยมระดับโลก ที่รัสเซีย 

เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2560 The Japanese Association for 

Flow Injection Analysis และ The Japan Society for Analytical Chemistry 

ได้ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกให้ รองศาสตราจารย์ ดร.จรูญ จักร์มุณี 

อาจารย์ประจ�าภาควิชาเคมี และศูนย์ความเป็นเลิศนวัตกรรม 

ทางเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นผู้ได้รับรางวัล 

“FIA Award for Science” ประจ�าปี 2017 โดยได้มีพิธีมอบ

เหรียญรางวัลพร้อมใบประกาศเกียรติคุณ ในงานประชุมวิชาการ

นานาชาติ The 21st International Conference on Flow Injection 

Analysis and Related Techniques (21st ICFIA) ที่จัดข้ึนระหว่าง

วันท่ี 3–8 กันยายน 2560 ณ เมือง Saint Petersburg สหพันธรัฐ

รัสเซีย (อ่านต่อหน้า 2)

อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ได้รับทุน  

SAKURA Exchange Program in Science
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกียรติคุณ มะโนเครื่อง อาจารย์

ประจ�าภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ ได้รับทุน “Japan - Asia 

Youth Exchange Program in Science” (SAKURA Exchange Program 

in Science - SSP 2017) เพื่อเดินทางไปกระชับความสัมพันธ์ 

และหารือความร่วมมือทางการวิจัยระหว่างประเทศ ณ Osaka 

University เมือง Osaka ประเทศญี่ปุ่น เป็นเวลา 1 สัปดาห์ ระหว่าง

วันที่ 23 พฤศจิกายน–2 ธันวาคม 2560



นักศึกษาภาควิชาชีววิทยา ได้รับรางวัล  

Best Poster Presentation Award  
ในการประชุมวิชาการนานาชาติ 

AsiaPostharvest 2017 ที่สาธารณรัฐเกาหลี

นายสิทธิศักดิ์ อินทรสิทธิ์ นักศึกษาระดับ

ปริญญาโท ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาชีววิทยา ภาควิชา

ชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ได้รับรางวัล 2017 The 

Best Poster Presentation Award ในการประชุมวิชาการนานาชาติ The 4th ISHS Asia 

Symposium on Quality Management in Postharvest Systems (AsiaPostharvest 2017) 

ซึ่งจัดโดย The International Society for Horticultural Science (ISHS) ร่วมกับ The 

National Institute of Horticultural and Herbal Science (NIHHS) และ Korean Society 

for Horticultural Science (KSHS) ระหว่างวันท่ี 12-14 กันยายน 2560 ณ The National 

Institute of Horticultural and Herbal Science (NIHHS), Jeonju, Republic of Korea
ผลงานน�าเสนอที่ได้รับรางวัลคือ การวิจัยหัวข้อ “Protective Effects of Chlorine 

Dioxide Solution on Postharvest Pericarp Browning and Oxidative Damage of Longan 

Fruit” (ผลของสารละลายคลอรีนไดออกไซด์ในการป้องกันเปลือกผลสีน�้าตาล 

และความเสียหายออกซิเดชันของผลล�าไยหลังการเก็บเก่ียว) ซ่ึงมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ดร.กอบเกียรติ แสงนิลเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก และผู ้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จ�านงค์ 

อุทัยบุตร เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม เป็นงานวิจัยที่มุ ่งศึกษาและพัฒนาการน�าคลอรีน 

ไดออกไซด์ในรูปสารละลายไปใช้ในการป้องกันไม่ให้เปลือกผลเปลี่ยนเป็นสีคล�้าซ่ึงมีสาเหตุ

จากการเข้าท�าลายของอนุมูลอิสระ รวมทั้งวิธีการนี้ยังสามารถลดการเน่าเสียของผล และ

ยืดอายุการวางจ�าหน่ายได้นานยิ่งขึ้น งานวิจัยนี้ เป ็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัย  

“การพัฒนาทดแทนการรมก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ด้วยคลอรีนไดออกไซด์ในผลล�าไยสด

เพื่อควบคุมคุณภาพผลและยืดอายุการวางจ�าหน่ายผลล�าไยหลังเก็บเกี่ยว” เป็นโครงการ

วิจัยที่มีเป้าหมายเพ่ือลดหรือทดแทนการใช้ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

และสิ่งแวดล้อม โดยการน�าคลอรีนไดออกไซด์ในรูปของก๊าซและสารละลายมาใช้เป็น

ทางเลือกทดแทนก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ที่ใช้รมผลล�าไยเพื่อการส่งออก ซึ่งจะเป็นประโยชน์

และผลดีต่อสุขภาพชีวิต ส่ิงแวดล้อม และธุรกิจเชิงพาณิชย์ของประเทศในอนาคต

งานเลี้ยงขันโตกคณะวิทยาศาสตร์ ประจ�าปี 2560
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยพร ต้ังทอง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา

และศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเป ิดงานเลี้ยงขันโตก 

คณะวิทยาศาสตร์ ประจ�าปี 2560 ซึ่งจัดโดยสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ เพ่ือสืบสาน

ประเพณีอันดีงามของล้านนาไทย และเพื่อสร้างขวัญและก�าลังใจให้กับนักศึกษา 

คณะวิทยาศาสตร์ โดยเฉพาะนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่มีความอุตสาหะอดทน ร่วมใจกันท�า

กิจกรรมต่าง ๆ ของคณะฯ และมหาวิทยาลัย ด้วยความสามัคคีกลมเกลียว เมื่อวันที่ 13 

กันยายน 2560 ณ โถงชั้น 1 อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์ โดยมีผู้บริหาร คณาจารย ์

เจ้าหน้าท่ี และนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ร่วมพิธี

รางวัล “FIA Award for Science” 
รองศาสตราจารย์ ดร.จรูญ จักร์มุณี เป็นผู้สร้างสรรค์

ผลงานวิจัยคุณภาพสูงในสาขาเคมีวิเคราะห์มาเป็นเวลานาน

กว่า 20 ปี และมีผลงานวิชาการตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ

มากกว่าร้อยฉบับ ผลงานที่ได้รับรางวัลคือ “การพัฒนา

เครื่องมือและวิธีการหาปริมาณสารเคมีโดยเทคนิคการไหล

และไฟฟ้าเคมี” โดยกลุ่มวิจัยได้พัฒนาเครื่องมือและวิธีการ

วิเคราะห์ออกมามากมายที่อาศัยเทคนิคการไหลของสารละลาย

ในท่อขนาดจิ๋วที่เป็นระบบปิด อาทิ Flow Injection, Sequential 

Injection และ Microfluidic ซึ่งมีจุดเด่นหลายประการส�าหรับ

การผสมสารเพ่ือให้เกิดปฏิกิริยาทางเคมีในท่อขนาดจ๋ิว 

เป็นการช่วยลดปริมาณสารเคมีที่ใช้ในการวิเคราะห์ลงไปใน

ระดับไมโครลิตรที่สามารถควบคุมได้แม่นย�า และเป็นระบบ

อัตโนมัติท�าให้สามารถตรวจวิเคราะห์ได้อย่างรวดเร็ว นอกจาก

น้ันการเป็นระบบปิดยังช่วยลดการปนเปื้อนและอันตรายจาก

สารเคมี และลดปริมาณของเสียเหลือทิ้งออกสู่สิ่งแวดล้อม

ให้น้อยที่สุด รวมท้ังกลวิธีการออกแบบอุปกรณ์และเครื่องมือ

ข้ึนมาเองของกลุ่มวิจัยนี้ ยังเป็นการช่วยลดค่าใช้จ่ายลงได้

มากกว่า 10 เท่า ซึ่งจะเป็นฐานส�าคัญในการพัฒนาต่อยอด

ไปเป็นเคร่ืองมือวิเคราะห์ออกจ�าหน่ายทางการค้าในอนาคต

ได้เป็นอย่างดี ทั้งยังจะช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านต้นทุนของ

กิจกรรมต่าง ๆ ให้น ้อยลง โดยเฉพาะการประยุกต์ใช้

ในด้านเกษตรกรรม

รองศาสตราจารย์ ดร.จรูญ จักร์มุณี เป็นนักวิจัย

ทางด้านเคมีวิเคราะห์แนวหน้าที่มีชื่อเสียงทั้งในระดับประเทศ

และระดับนานาชาติ เป็นผู้ท่ีได้รับรางวัลอันทรงเกียรติมากมาย 

อาทิ รางวัล TRF-CHE-Scopus Researcher Award (2555) 

รางวัลนักวิจัยดีเด่น (ช้างทองค�า) จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

(2553) รางวัล JAFIA Younger Researcher Awards 

จาก Japanese Association for Flow Injection Analysis 

ประเทศญ่ีปุ่น (2551) รางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่น (ช้างทองค�า) 

จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2549) และรางวัลนักวิทยาศาสตร์

รุ ่นใหม่ จากมูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ในพระ บรมราชูปถัมภ์ (2546) เป็นต้น

ในโอกาสเดียวกันนี้ เป็นที่น่ายินดีอย่างย่ิงว่า นักศึกษา 

2 คนในกลุ่มวิจัยเคมีวิเคราะห์ของภาควิชาเคมี ได้แก่ 

นส.อัจฉรา เผือกผล และ นส.จันทร์ธิมา อุปัญญ์ ที่ได้ร่วม

เดินทางไปน�าเสนอผลงานในการประชุมวิชาการดังกล่าว 

ยังได้รับการพิจารณาให้เป็นเจ้าของผลงานวิจัยเด่นและคว้า

รางวัลโปสเตอร์ดีเด่นมาด้วยอีก 2 รางวัล ทั้งน้ี ศาสตราจารย์ 

ดร.เกตุ กรุดพันธ์ อาจารย์อาวุโสคณะวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็น

นักวิทยาศาสตร์ดีเด่นและนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ และชาว

เอเชียคนแรกที่เคยได้รับรางวัล JAFIA Honor Award for 

Science (พ.ศ. 2551) ได้เดินทางไปร่วมการประชุมวิชาการ

และร่วมแสดงความยินดีด้วย



ผู้บริหารและบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์
ร่วมพิธีแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุงาน  
ประจ�าปี 2560 ณ ศาลาธรรม มช.

รองศาสตราจารย์ 

ดร.ธรณินทร์ ไชยเรืองศรี 

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 

พร ้ อมด ้ วยนายพร 

พรมมหาราช เลขานุการ

คณะฯ และบุคลากร

คณะ วิทยาศาสตร ์ 

ร่วมเป็นเกียรติในพิธีแสดงมุทิตาจิตแด่ข้าราชการ พนักงาน

มหาวิทยาลัย และลูกจ้างประจ�าที่เกษียณอายุงาน ประจ�าปี 

2560 ซึ่งจัดโดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีศาสตราจารย์

เกียรติคุณ นายแพทย์อาวุธ ศรีศุกรี อุปนายกสภา

มหาวิทยาลัย และรักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัย

เชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี เพื่อเชิดชูเกียรติและระลึกถึง

คุณงามความดีของผู้เกษียณฯ ที่ได้อุทิศตนปฏิบัติหน้าที่

ด้วยแรงกาย แรงใจ มีความมานะ อุตสาหะ และพัฒนา

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ตลอดมา ซึ่งมีคณาจารย์และบุคลากร

ของคณะวิทยาศาสตร์ที่เกษียณอายุงาน ประจ�าปี 2560 

เข้าร่วมพิธีด้วย เมื่อวันท่ี 8 กันยายน 2560 ณ ศาลาธรรม 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะวิทยาศาสตร์ให้การต้อนรับผู้แทน  

จาก Macquarie University 
ออสเตรเลีย

รองศาสตราจารย์ ดร.ธรณินทร์ ไชยเรืองศรี คณบดี

คณะวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วย ดร.ศรัณย์ โปษยะจินดา  

ผู้อ�านวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ และผู้บริหาร 

ร ่วมให ้การต ้อนรับ Professor James Downes  

จาก Macquarie University ออสเตรเลีย ในโอกาสเข้าพบ

เพื่อหารือความร่วมมือทางวิชาการและการวิจัยร่วมกัน 

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2560 ณ บริเวณรับรอง ชั้น 2 อาคาร 

40 ปี คณะวิทยาศาสตร์

ภาควิชาเคมีอุตสาหกรรมจัดอบรม การจัดการ 
ความปลอดภัยสารเคมีส�าหรับห้องปฏิบัติการ

โดยวิทยากรจาก Merck Co.Ltd. ส�าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีท่ี 2

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2560 ณ ภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม



ที่ปรึกษา : คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
บรรณาธิการ : เลขานุการคณะวิทยาศาสตร์

กองบรรณาธิการ : หวัหน้างานและผู้ช่วยหวัหน้างานในส�นกังานคณะฯ หวัหน้าธุรการภาควิชา ศูนย์  
นายพิเชษฐ์ พุทธิรงัษี นางสาวสายนที ใจหอม และนายนพนสั กนัถา 

พิมพ์ที่ : หน่วยพิมพ์เอกสาร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 
ส่งข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะได้ที่ นางสาวสายนที ใจหอม ประชาสมัพนัธ์คณะวิทยาศาสตร์ 
โทร. 0 5394 3318 หรือ prscicmu@gmail.com

ด้านบริหารงานวิชาการ
1.  เห็นชอบ การขอปรับปรุงกระบวนวิชาระดับปริญญาตรี ภาควิชาชีววิทยา 

จ�านวน 2 กระบวนวิชา ดังนี้ 1) กระบวนวิชา 202303 (History of 

Biology) กระบวนวิชา 202474 (Plant Ecology) โดยให้มีผลบังคับใช้ 

ในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560 

2.  เห็นชอบ การขอเปิดกระบวนวิชาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาควิชาวิทยาการ

คอมพิวเตอร์ จ�านวน 2 กระบวนวิชา ดังน้ี 1) กระบวนวิชา 204355 

การโปรแกรมเชิงแข่งขัน (Competitive Programming) 2) กระบวนวิชา 

204424 การออกแบบและพัฒนาออนโทโลยี (Ontology Design and 

Development)

3.  เห็นชอบ การขอแก้ไขอักษรล�าดับขั้น F เป็นอักษรล�าดับขั้น I ภาคฤดูร้อน 

ปีการศึกษา 2559 กระบวนวิชา 208271 จ�านวน 1 ราย 

4.  เห็นชอบ ขออนุมัติแก้ไขล�าดับข้ัน C เป็นอักษรล�าดับข้ัน B ภาคฤดูร้อน 

ปีการศึกษา 2559 กระบวนวิชา 207106 ตอน 001 จ�านวน 1 ราย 

ด้านบริหารงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์
1.  เห็นชอบ ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

กับ University of Bradford โดยที่ประชุมมีข้อแก้ไขบางประเด็น

2.  คณะวิทยาศาสตร์เสนอช่ือผู ้สมควรได้รับรางวัลอาจารย์ “นักวิจัย

ยอดเยี่ยม”/ “นักวิจัยดีเด่น” / “นักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่น” ดังนี้

1) “นักวิจัยยอดเยี่ยม” ไม่เสนอชื่อผู้ใด

2) “นักวิจัยดีเด่น” เสนอชื่อ รองศาสตราจารย์ ดร.กมลพรรณ เพ็งพัด

3) “นักวิจัยรุ ่นใหม่ดีเด่น” เสนอชื่อ ผู ้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัดดา 

เวชชากุล

ด้านบริหารงานบุคคล
เห็นชอบ รายงานความก้าวหน้าของการไปเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ 

ครั้งที่ 4 พร้อมรายงานฉบับสมบูรณ์ ของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลวรรณ 

ก่อเจริญ สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร์ ตามเสนอ

ด้านบริหารงานการเงิน
เห็นชอบ การมอบอ�านาจให้หัวหน้าภาควิชา หัวหน้าศูนย์ฯ อนุมัติการ

จัดซื้อจัดจ้าง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ

ภาครัฐ พ.ศ. 2560 งบโครงการวิจัย ในวงเงินไม่เกิน 100,000 บาท

ด้านบริหารองค์กร
เห็นชอบ (ร่าง) แนวปฏิบัติในการเช่าสถานที่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย

เชียงใหม่ โดยมีแก้ไขเพิ่มเติมบางประเด็น

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารประจ�าคณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 15/2560 เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2560

เมื่อวันท่ี 8 กันยายน 2560 สมาคมศิษย์เก่า

ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์ จัดงานคืนสู่เหย้า วิดยา 

มช. โดยในช่วงกลางวัน เป็นการจัดงานพบปะ

ศิษย์เก่าของแต่ละภาควิชา ส่วนในช่วงเย็นจัดขึ้น 

ณ ลานกิจกรรมชั้น 1 อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์ 

โดยกิจกรรมในครั้งน้ีจัดขึ้นเพ่ือเป็นการพบปะ

สังสรรค์ศิษย์เก่า แสดงมุทิตาจิตอาจารย์อาวุโส 

“สมาคมศิษย์เก่าร่วมกับคณะวิทยาศาสตร ์จัดงานคืนสู่เหย้า วิดยา มช.”

และร่วมให้ก�าลังใจนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ในการเตรียมความพร้อมที่จะเดิน

ขึ้นไปนมัสการพระธาตุดอยสุเทพ จึงท�าให้ในปีนี้มีศิษย์เก่ามาร่วมงาน

คืนสู่เหย้าฯ และร่วมกิจกรรมรับน้องขึ้นดอย (ในวันที่ 9 กันยายน 2560) 

เป็นจ�านวนมาก 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ท่ี 

http://www.science.cmu.ac.th

https://www.facebook.com/scicm.ualumninetwork


