
ปที่     ๒๗       ฉบับที ่      ๔๔      วันที่   ๑     เดอืน  พฤษภาคม    พ.ศ. ๒๕๕๒ 

อธิการบดี เขาเฝาฯ รับเคร่ืองราชอิสริยาภรณ 
มหาปรมาภรณชางเผือก (ม.ป.ช.) 

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกมุาร ทรงพระกรณุาโปรดเกลาฯ ใหขาราชบริพารในพระองค ราชองครักษ 
นายตาํรวจราชสาํนัก และบคุคลทรงคุนเคย เขาเฝาฯ รับเครื่องราชอิสริยาภรณช้ันสายสะพาย ประจําป 2551 เมื่อวันที่ 6 เมษายน 
2552 ณ ศาลามติราภิรมย วังศุโขทัย  

ในการน้ี รศ.วุฒิชัย กปลกาญจน อธิการบด ีไดรับพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหเขาเฝาฯ รับเครื่องราชอิสรยิาภรณ                  
มหาปรมาภรณชางเผือก (ม.ป.ช.) ดวย 
ท่ีมา : กองกลาง             ขอมูล ณ วันท่ี 23 เมษายน 2552 

เปดสมัครรับทุนรัฐบาล 
ศึกษาตอ ป.โท – เอก 

 มก. ไดรับการจัดสรรทุนรัฐบาลจากกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ีตามความตองการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
ประจําป 2552 เพ่ือศกึษาวิชาในประเทศ รวม 2 ทุน และตางประเทศ รวม 8 ทุน โดยขณะน้ี มก. ไดแจงใหคณะ หนวยงานท่ีไดรับ
จัดสรรทุน ดําเนินการคดัเลือกบุคลากรในสังกดัทีม่คีุณสมบตัติามประกาศสํานักงาน ก.พ. ลงวันที ่26 มนีาคม 2552 เพื่อรบัทุนใน
สาขาวิชาท่ีจัดสรร เพ่ือแจงใหกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พิจารณาจัดสรรทุนตอไป  
 สําหรับรายละเอียดทุนรัฐบาลกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ที่ไดรบัการจัดสรรม ีดังน้ี 
ทุนศึกษาตอในประเทศ 
ลําดับ ทนุที ่ ดาน หนวยงานที่ไดรับจัดสรร สาขา ระดับ 

1 1 เทคโนโลยีชีวภาพและ
ส่ิงแวดลอม 

สถาบันคนควาและพัฒนา
ผลิตภัณฑอาหาร 

วิทยาศาสตรการอาหาร/
เทคโนโลยีทางอาหาร 

โท-เอก    
หรือเอก 

2 2 เทคโนโลยีชีวภาพและ
ส่ิงแวดลอม 

คณะทรัพยากรและสิ่งแวดลอม 
(วิทยาเขตศรีราชา) 

วิทยาศาสตรชีวภาพ/สัตววิทยา เอก 

ทุนศึกษาตอตางประเทศ 
ลําดับ ทนุที ่ ดาน หนวยงานที่ไดรับจัดสรร สาขา เนน ระดับ ประเทศ 

1 1 เทคโนโลยีโลหะ 
และวัสดุ และ
พลังงาน 

ภาควิชาวิศวกรรมการบนิ
และอวกาศ                  
คณะวิศวกรรมศาสตร 

Aircraft Design - เอก ประเทศในทวปี
ยุโรป 

2 1 เทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส 
และคอมพิวเตอร 

สาขาวิชาวิศวกรรม
คอมพิวเตอร                 
คณะวิศวกรรมศาสตร 
กําแพงแสน 

วิศวกรรม
คอมพิวเตอร / 
วิทยาการ
คอมพิวเตอร 

- เอก สหรัฐอเมริกา 
แคนาดา ญี่ปุน 
ออสเตรเลีย 
นิวซีแลนด หรือ
ประเทศในทวปี
ยุโรป 

 



 
3 2 เทคโนโลยี

อิเล็กทรอนิกส 
และคอมพิวเตอร 

สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ                  
คณะวิทยาศาสตร         
และวิศวกรรมศาสตร        
(วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ 
จ. สกลนคร) 

วิทยาการ
คอมพิวเตอร / 
วิศวกรรม
คอมพิวเตอร 

- เอก สหรัฐอเมริกา 
แคนาดา 
ออสเตรเลีย 
หรือประเทศใน
ทวปียุโรป 

4 1 เทคโนโลยีชีวภาพ 
และส่ิงแวดลอม 

ภาควิชาปรสิตวิทยา        
คณะสัตวแพทยศาสตร 

โปรโตชัว - เอก สหรัฐอเมริกา 
แคนาดา ญี่ปุน 
ออสเตรเลีย 
นิวซีแลนด หรือ
ประเทศในทวปี
ยุโรป 

5 2 เทคโนโลยีชีวภาพ 
และส่ิงแวดลอม 

ภาควิชาชีวเคมี            
คณะวิทยาศาสตร 

ชีวเคม  ี/ ชีววิทยา
โมเลกุล 

เนน Medical 
Biochemistry/ 
Biomedical 
Engineering 

เอก สหรัฐอเมริกา 
แคนาดา ญี่ปุน 
ออสเตรเลีย 
นิวซีแลนด หรือ
ประเทศในทวปี
ยุโรป 

6 3 เทคโนโลยีชีวภาพ 
และส่ิงแวดลอม 

ภาควิชากีฎวิทยา          
คณะเกษตร กําแพงแสน 

Entomology - เอก สหรัฐอเมริกา 
แคนาดา ญี่ปุน 
ออสเตรเลีย 
นิวซีแลนด หรือ
ประเทศในทวปี
ยุโรป 

7 4 เทคโนโลยีชีวภาพ 
และส่ิงแวดลอม 

สาขาวิชาทรัพยากรเกษตร
ชีวภาพ                        
คณะทรัพยากรธรรมชาติ
และอุตสาหกรรมเกษตร    
(วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ 
จ. สกลนคร) 

Agricultural 
Biotechnology 

เนนดานพชื เอก สหรัฐอเมริกา 
แคนาดา ญี่ปุน 
ออสเตรเลีย 
นิวซีแลนด หรือ
ประเทศในทวปี
ยุโรป 

8 1 นาโนเทคโนโลยี  คณะศิลปศาสตรและ
วิทยาศาสตร               
(วิทยาเขตกําแพงแสน) 

Nanotechnology เนน 
Nanobiotechno  
logy 

เอก สหรัฐอเมริกา 
แคนาดา ญี่ปุน 
ออสเตรเลีย 
นิวซีแลนด หรือ
ประเทศในทวปี
ยุโรป 

 รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามไดที ่งานพัฒนาและฝกอบรม กองการเจาหนาท่ี 
ท่ีมา : รองอธิการบดีฝายอํานวยการ                     ขอมูล ณ วันท่ี 23 เมษายน 2552 


