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ขอมูลหนวยงานภายนอกใหความสนับสนุน 
การดําเนินกิจการของ มก. 

 ในการดาํเนินกิจกรรมดานตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย ในชวงที่ผานมา มหาวิทยาลยัไดรับความสนับสนุนอยางดยีิ่ง
จากหนวยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน ตลอดจนบุคคลทั่วไป ที่ไดใหความสนับสนนุงบประมาณในการจดัโครงการ 
กิจกรรมตาง ๆ ซ่ึงเปนสวนท่ีชวยใหการดําเนินโครงการ/ กจิกรรมของมหาวิทยาลัย ประสบผลสําเร็จดวยด ีโดยมรีายชื่อของ
หนวยงานท่ีใหความสนับสนุน ดังน้ี 

ท่ี หนวยงานที่ใหการสนับสนุน วงเงินสนับสนุน (บาท) กิจกรรม/โครงการท่ีใหการสนับสนุน 
1 การไฟฟาสวนภูมิภาค 2,000,000  

(2 ครั้ง) 
โครงการบําเพ็ญประโยชน “โครงการนิสิต มก. 
รวมใจ เทิดไทพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว”     
ป 51 และ ป 52 

2 การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 150,000 ชมรมฟุตบอล มก. 
3 องคกรสงเสริมกิจกรรมโคนมแหงประเทศไทย 50,000 ชมรมฟุตบอล มก. 
4 บริษัท กัลท เพาเวอร เจอเนอเรช่ัน จํากัด 200,000 การพัฒนาดานดนตรี การจัดหาเครื่องดนตรีของ

วงดนตรีรวมดาวกระจุย และเค.ยู.แบนด  
5 ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) 110,000 จัดหาเกาอ้ี หองประชุม อาคารเรียนรู 

สํานักหอสมุด 
6 บริษัท นงนุชแลนดสเคป แอนด การเดน     

ดีไซน จํากัด 
855,871.50 การปรับปรุงภูมิทัศนภายในวิทยาเขตบางเขน 

7 บริษัท บางกอกแอธเลติก จํากัด 25,000 การดําเนินงานของสระจุฬาภรณวลัยลักษณ 
8 สมาคมนิสิตเกา มก.ฯ 20,000 การจัดงานวันประกาศเกียรติคุณนักกีฬา 
9 น.ส. อลิสา และ น.ส.วริษา ประธานราษฎรนิกร 200,000 โครงการกอต้ังสถาบันภาษา                      

วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ. สกลนคร 
10 นายธัญวัจน กลั่นฤทธ์ิ 28,000 ชมรมกีฬายิงธน ูและการแขงขันยิงธนู

เกษตรศาสตร โอเพน ป 51 
11 นายชินโชติ นิธิธนาชูโชค 10,000 ชมรมกีฬายิงธน ูมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
12 มูลนิธิคุณพอดํารง – คุณแมทองทรัพย เภตรา 10,000 ชมรมฟุตบอล มก. 
13 น.ส.พลินี วรภัทรกุล 30,000 ทุนการศึกษานิสิต 

 นอกจากน้ี มก. ยังไดรับความอนุเคราะหจากกรมทางหลวง ในการปรับปรุงเครื่องหมายและสัญญาณจราจร บรเิวณ
ประตูเขา – ออก หลกัของวิทยาเขตกําแพงแสน ถนนมาลยัแมน และถนนชลประทานกําแพงแสน – พระแทนดงรัง รวมถึง 
การไฟฟาสวนภูมิภาค ในการขยายเขตไฟฟาและยายแนวเสาไฟฟาบริเวณวงเวียนถนนทางเขาโครงการจัดตั้งวิทยาเขต
สุพรรณบุร ีโดยไมคดิคาใชจาย ซ่ึงชวยใหการดําเนินการกอสรางถนนทางเขา และระบบไฟฟาสองสวางระยะสุดทาย และ   
การปรับสภาพภมูิทัศนบริเวณวงเวียนถนนทางเขาวิทยาเขตฯ ดําเนินไปดวยความเรยีบรอย 
ท่ีมา : รองอธิการบดีฝายอํานวยการ                ขอมูล ณ วันท่ี 12 พฤษภาคม 2552 

 



 
สรุปผลการแขงขันฟสกิสโอลมิปกระดบัทวีปเอเชีย ครั้งท่ี 10 

ตามทีม่ลูนิธิสงเสรมิโอลมิปกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตรศกึษาในพระอุปถมัภ สมเด็จพระเจา          
พ่ีนางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร (มลูนิธิ สอวน.) รวมกับ สถาบันสงเสรมิการสอน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) กระทรวงศกึษาธิการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และสมาคมฟสกิสไทย เปนเจาภาพ
จัดการแขงขันฟสิกสโอลมิปกระดับทวีปเอเชีย ครั้งที่ 10 ระหวางวันท่ี 24 เมษายน 2552 – 2 พฤษภาคม 2552 ณ  
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร น้ัน โดยเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2552 เวลา 17.00 น. สมเด็จพระเทพรตันราชสดุาฯ สยาม       
บรมราชกมุาร ีเสด็จพระราชดําเนินทรงเปนองคประธานปดการแขงขัน  และพระราชทานรางวัลแกผูชนะการแขงขัน             
ณ หองประชุมสุธรรม อารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน โดยมี นายชัยวุฒิ บรรณวัฒน 
รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงศกึษาธิการ รศ.วุฒิชัย กปลกาญจน อธิการบดมีหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ศ.นายแพทยจรสั 
สุวรรณเวลา ประธานคณะกรรมการอํานวยการจัดการแขงขัน เฝาฯ รับเสด็จ ผศ.มยรุี เทศผล รองอธิการบดีฝายอํานวยการ 
รศ.สุวรรณ คูสําราญ  เลขานุการจัดการแขงขันฯ ถวายพวงมาลยัขอพระกร และ รศ.ศิวาพร สหวัฒน ประธาน
คณะอนุกรรมการฝายพิธีการ ทลูเกลาฯ ถวายสจิูบตัร  

ท้ังนี้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรไดรับเกยีรติใหเปนเจาภาพจัดสถานที่สําหรับการแขงขันภาคทฤษฎีและภาคปฏบิตัิ  
โดยมีประเทศตาง ๆ ในทวีปเอเชียสงเยาวชนเขารวมแขงขัน 15 ประเทศ 17 ทีม จํานวน 119 คน ไดแก ประเทศจีน ไตหวัน  
บรูไนดารุสซาลาม อินเดยี อินโดนีเซีย อิสราเอล คาซคัสถาน มาเลเซีย มองโกเลยี ฟลปิปนส ศรลีังกา ทาจิกสิถาน เติรกเมนิ -
สถาน เวียดนาม และไทย ซ่ึงประเทศไทยไดสงตัวแทนนักเรยีนเขารวมการแขงขัน 16 คน แบงเปน 2 ทีม คือ ทมีผูแทน
ประเทศไทย 8 คน และทีมรับเชิญ 8 คน ผลการแขงขันปรากฏวานักเรียนไทยไดรบัรางวัลเหรียญทอง 5 คน เหรยีญเงิน 3 คน 
และเกยีรตคิุณประกาศ 4 คน  

  อน่ึง สําหรับพิธีเปดการแขงขันจัดข้ึนเมื่อวันท่ี 25 เมษายน 2552  โดย ฯพณฯ นายกรัฐมนตร ีนายอภสิิทธ์ิ           
เวชชาชีวะ ใหเกยีรตเิปนประธาน และมอบโลทีร่ะลกึใหกับผูสนับสนุนหลกัของการแขงขันฯ โดยม ีนายจุรินทร ลกัษณวิศิษฎ 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศกึษาธิการ  รศ.วุฒิชัย  กปลกาญจน  อธิการบดมีหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ศ.นายแพทย จรสั  
สุวรรณเวลา รองประธานมูลนิธิสงเสริมโอลมิปกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตรศกึษา (สอวน.) Dr.Yohanes 
Surya President of Asian Physics Olympiad และ ดร.สรุพล  ภัทราคร คณบดคีณะวิทยาศาสตร มก. กลาวตอนรับ
ผูเขารวมแขงขัน  
ท่ีมา : คณะวิทยาศาสตร                    ขอมูล ณ วันท่ี 6 พฤษภาคม 2552 

มก. อบรมเทคโนโลย ี
“ปุยสั่งตัด” สําหรับขาวโพด จํานวน 106 คน 

 ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร มก. ไดเปด “การฝกอบรมปุยส่ังตดั เพือ่ลดตนทุนการผลิตขาวนา
ชลประทานและขาวโพดเลี้ยงสัตว” รุนแรก เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2552 ณ ไรสุวรรณวาจกกสกิจิ สถาบันอินทรี
จันทรสถติย เพ่ือการคนควาและพัฒนาพืชศาสตร อ. ปากชอง จ. นครราชสมีา มผีูเขาอบรมจํานวน 106 คน  
 “ปุยส่ังตัด” คือ การจัดการธาตุอาหารพืชเฉพาะพ้ืนท่ี โดยการนําขอมูลชดุนิและขอมูล NPR ในดินปจจุบันมา
กําหนดสตูรปุย และปรมิาณปุยสําหรับการปลกูพืชจําเปน “การใชปุยท่ีเหมาะสมกับดนิและพชื” ซ่ึงเปนการถายทอด
เทคโนโลยีการใช “ปุยส่ังตัด” ใหเกษตรกรลดตนทุนการผลติขาวโพดเลีย้งสตัว โดยการอบรมความเบ้ืองตน การปรับปรุง
บํารุงดินไมใหดินเสื่อมโทรม สอนเกษตรกรใหลดการใชสารกําจัดศตัรูพืชและใชอยางถูกตอง รวมทั้งการใชเมลด็พันธุอยาง
ประหยดั และมีประสทิธิภาพ 
ท่ีมา : ภาควิชาปฐพี คณะเกษตร                 ขอมูล ณ วันท่ี 20 พฤษภาคม 2552 

 


