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โครงการนํ้าเชื้อชางแชเย็น 
ไดรับเลือกเปนโครงการดเีดนของชาต ิป 2552 

 โครงการนํ้าเช้ือชางแชเย็น แชแข็ง และการผสมเทียมในชางไทย ผลงานของคณะสัตวแพทยศาสตร ไดรับ                 
การคัดเลอืกจากคณะกรรมการเอกลกัษณชาติ สํานกันายกรัฐมนตรีใหเปนโครงการดเีดนของชาติ ประจําป พ.ศ. 2552 
จากโครงการทั้งภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศ เพ่ือรบัพระราชทานรางวลัจากพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั 
 สําหรบัโครงการน้ําเชือ้ชางแชเย็น แชแขง็ และการผสมเทียมในชางไทย ไดดําเนินการโครงการมาต้ังแต ป พ.ศ. 2543 
จนปจจุบันไดเกิดผลสัมฤทธิ์ของโครงการทีเ่ปนประโยชนตอสงัคมและประเทศแลว มีจดุเริ่มตนมาจากการจดัต้ังธนาคารน้าํเชื้อ
ชางไทยขึน้ 2 แหงที่ คณะสตัวแพทยศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน และที่ศูนยอนรุักษชางไทย สถาบันคชบาลแหงชาติ                           
จังหวัดลําปาง เม่ือป พ.ศ. 2546 โดยไดนําน้ําเชือ้ชางแชแขง็ของชางไทย จาํนวน 14 เชอืก จากโรงชางตาง ๆ มาใชในการผสม
พันธุ รวมถึงการผสมเทียมดวยน้ําเชื้อแชแข็ง กับแมชางพังสาว ซึ่งถือเปนความสาํเร็จในการผสมเทยีมชางดวยน้ําเชื้อชางแช
แข็งเปนครัง้แรกในโลก และเปนผลงานทีเ่กิดขึ้นโดยนกัวิจยัคนไทยทั้งหมด 
 จากความสาํเรจ็ของโครงการดังกลาว ทาํใหไดแนวทางในการเพ่ิมจาํนวนชางที่มีพันธกุรรมดีและลดการสูญเสียตาง ๆ 
รวมทั้งลดอุบัติเหตุจากการขนสงชางไปผสมพันธุ สามารถนาํความรูที่ไดมาใชวางแผนจดัการการผสมพันธุ เพ่ือคงความ
หลากหลายทางพันธกุรรมของชางไทยตอไปในอนาคต และคาดวาจะสามารถนําองคความรูที่ไดรับมาประยุกตใชในการ
อนุรักษชางอยางย่ังยืนตอไป 
 โครงการน้ําเชื้อชางแชเย็นนี้ มี อ.น.สพ.ดร.นิกร ทองทิพย เปนหวัหนาโครงการวจิยั และมีสัตวแพทย จาก
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม องคการอุตสาหกรรมปาไมรวมโครงการ 
ท่ีมา : คณะสัตวแพทยศาสตร                                  ขอมูล ณ วันท่ี 2 ธันวาคม 2552 

การประเมินคุณภาพภายนอกระดบัระดับอุดมศกึษา รอบสาม 
 เพ่ือใหสถาบันการศึกษาทุกแหงที่กําลังจะกาวเขาสูการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามในป พ.ศ. 2554 – 2558 
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) จึงไดกําหนดรอบการประเมินคุณภาพภายนอกทุกระดับ
การศึกษา เพ่ือใหสถานศึกษาทุกแหงไดเตรียมความพรอมรับการประเมินไดทนัสําหรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม
ในระดับอุดมศึกษานั้น สมศ. ไดกําหนดกรอบการประเมินไว ดังนี ้
 1. การแบงกลุมสถาบันอุดมศึกษาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการตามจุดเนนตามพันธกิจของสถาบัน เปน 6 กลุม 
ดังนี ้
 กลุม ก วิทยาลัยชุมชน 
 กลุม ข สถาบันที่เนนระดับปริญญาตร ี
  ข (1) สถาบันทีเ่นนการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตร ี
  ข (2) สถาบันทีเ่นนการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรแีละพัฒนาสงัคม 
 กลุม ค สถาบันเฉพาะทาง 
  ค (1) สถาบันที่เนนการผลติบัณฑิตเฉพาะทางระดับบัณฑิตศึกษาและวิจยั 
  ค (2) สถาบันที่เนนการผลิตบัณฑิตเฉพาะทางระดับปริญญาตร ี

 



 
 กลุม ง สถาบันที่เนนการวจิยัขั้นสงูและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา โดยเฉพาะระดับปริญญาเอก 
 2. การประเมินจะประเมินตามระดับตาง ๆ ดังนี้ ระดับสถาบัน ระดับวิทยาเขต ระดับคณะวชิา และศูนยการจดั
การศึกษานอกที่ต้ัง 
 3. การตัดสินผลการประเมินไดแก 1) การรับรองมาตรฐาน 2) ไมรับรองมาตรฐาน 3) รับรองมาตรฐานแบบ 
Outstanding โดยมหาวิทยาลยัจะตองผานการประเมิน ทัง้ 3 ระดับ (ตามขอ 2) สมศ. ถึงจะรองรับมาตรฐานสถาบันให ซึ่งหาก
สถาบันใดมีคณะสาขาวชิา หรือวิทยาเขตใดไมผานการประเมิน สมศ. จะไมรับรองมาตรฐานสถาบันนั้น 
 4. การประเมินมาตรฐานและคาน้าํหนกัในการประเมินจาํแนกตามกลุมของสถาบันจะครอบคลมุทัง้เชงิมิติและเชงิ
ระบบ โดยมาตรฐานการประเมินสอดคลองเชงิมิติทั้ง 4 ดาน ไดแก มิติที ่1 ประสิทธผิล มิติที่ 2 ดานคุณภาพ มิติที ่3 ดาน
คณาจารย และมิติที ่4 ดานธรรมาภิบาลฯ และคาน้าํหนกัของการประเมินกําหนดตามเชงิระบบ ไดแก ปจจยันาํเขา (Input) 
รอยละ 4 – 7 กระบวนการ (Process) รอยละ 18 – 21 และผลผลิต (Output) รอยละ 75 
 ในปแรกของการประเมินในรอบสาม คือ ป 2554 ซึง่ตองใชขอมูลของปการศึกษา 2553 ดังนั้นทุกสถาบันจึงตอง
เตรียมการจัดทําผลงานของปการศึกษา 2553 ที่สอดคลองตามมาตรฐานและตัวบงชี้ที่ สมศ. กําหนด โดยสามารถดู
รายละเอียดไดที ่www.qa.ku.th หรือ เว็บไซดของ สมศ. ที ่www.onesqa.or.th ท่ีสําคัญมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรไดเขา
รวมโครงการนํารองการประเมินคุณภาพรอบสามของ สมศ. ท่ีจะเริ่มในเดือนมกราคม 2554 นี ้เพ่ือเปนการซักซอมการ
ประเมินฯ จรงิทีจ่ะมาถึง 
ท่ีมา : รองอธิการบดีฝายประกันคุณภาพ                   ขอมูล ณ วันท่ี 20 พฤศจิกายน 2552 

มก. รวมจดัการประชมุวชิาการ นานาชาตดิานกฬีา 
 คณะวิทยาศาสตร รวมกับที่ประชมุคณบดีคณะวิทยาศาสตรการกีฬาและพลศึกษาแหงประเทศไทย สมาคมจิตวิทยา
การกีฬาแหงประเทศไทย และสมาคมการจดัการการกีฬาแหงประเทศไทย ไดจดัการประชุมวชิาการ 1st International 
Conference on Sports and Exercise Science ในหวัขอเรือ่ง “Sports and Healthy Lifestyle during Global Crisis” ขึน้ 
ระหวางวนัที่ 1 – 3 ธันวาคม 2552 ณ โรงแรม เดอะ ทวิน เทาเวอร กรุงเทพมหานคร โดยไดรับเกียรติจาก ดร. ศศิธารา                                               
พิชัยชาญณรงค ปลัดกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา เปนประธานในพิธีเปด และ รศ.วุฒิชยั กปลกาญจน อธิการบดี เปน                         
ผูกลาวตอนรับผูเขารวมประชมุวิชาการนานาชาติครั้งนี ้
 การประชุมวิชาการครั้งนี้ ประกอบดวยการบรรยายพิเศษ การอภิปรายกลุม การนาํเสนอผลงานในภาคปากเปลาและ
โปสเตอร และการแสดงนทิรรศการ โดยมีนกัวิชาการ นกัวิจยั คณาจารย ผูบริหารสมาคมกีฬา นสิิต นกัศึกษา และผูสนใจทัว่ไป 
เขารวมการประชมุประมาณ 300 คน 
ท่ีมา : คณะวิทยาศาสตรการกีฬา         ขอมูล ณ วันท่ี 1 ธันวาคม 2552 

ผูเชี่ยวชาญตางประเทศชมเชย 
โครงการหาบานใหมใหสุนัขจรจัด 

 ในโอกาสทีผู่เชี่ยวชาญดานการดูแลสุขลกัษณะและโภชนาการของสตัวเลี้ยง จาก Waltham Center for Pet Nutrition 
ประเทศอังกฤษ Mr.John M Rawlings ไดเดินทางมาเย่ียมชมโรงเรอืนเลี้ยงสุนขัโครงการหาบานใหมใหสุนขัจรจดัของ มก.                      
เม่ือวันที ่19 พฤศจิกายน 2552 ไดแสดงความชื่นชมการดูแลสุนขัของโครงการวามีความสะอาดมาก ไมมีกลิ่น และการสะสม
ของสิ่งปฏิกูลภายในและภายนอกโรงเรือน สุนขัของโครงการมีความแจมใสราเรงิ และเหน็วาโครงการหาบานใหมใหสุนขัจรจดั
ของ มก. เปนโครงการที่ดีมาก ชวยกระตุนจติสํานกึที่ดีเรื่องการเลี้ยงสนุขัอยางถูกตองรวมถึงชวยลดปญหาสุนขัจรจดัไดจรงิ
ในทางปฏบัิติ 
ท่ีมา : คณะเทคนิคการสัตวแพทย         ขอมูล ณ วันท่ี 2 ธันวาคม 2552 
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