
ปท่ี     ๒๗       ฉบับท่ี       ๖๐      วันท่ี   ๑๘     เดือน  มิถุนายน    พ.ศ. ๒๕๕๒ 

38 ผลงานวจิยัของอาจารยและนิสติ 
ควารางวัลนวตักรรม มก. 

 ประกาศผลไปแลวสําหรับการประกวดนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ป 2552 ซึ่งจัดขึ้นเปนครั้งที ่2 เพ่ือสงเสริม
และสนบัสนนุใหอาจารย นกัวิจยั และนสิิตไดสรางสรรคผลงานนวตักรรมและเกิดการพัฒนางานนวตักรรมของมหาวทิยาลยัฯ อันจะ
นําไปสูการแขงขันนวัตกรรมระดับชาติและนานาชาติ ตลอดจนการจดสทิธบัิตรและการพัฒนาในเชงิพาณิชย โดยไดจดัการประกวด
รอบตัดสิน ในวันที ่25 พฤษภาคม 2552 และเปดใหผูประกอบการ อาจารย นกัวิจยั นสิิต สื่อมวลชน และผูสนใจ เขาชมนทิรรศการ
ผลงานและรวม Popular Vote ในวนัที่ 26 พฤษภาคม 2552 ณ อาคารสารนเิทศ 50 ป มก. ซึ่งจากผลงานท่ีสงเขาประกวด 50 
ผลงาน ของอาจารย นักวิจัย และ 38 ผลงานของนิสิต โดยมผีลงานท่ีชนะการประกวด รวม 38 รางวลั ซึ่งมหาวิทยาลัย      
จะจดัพิธีมอบรางวลัในโอกาสตอไป 

สาขา/รางวัล ช่ือผลงาน ผูสรางสรรค หนวยงาน 
ประเภทอาจารย นักวิจัย สาขาเกษตรศาสตร ประมง และวนศาสตร 

     รางวัลชนะเลิศ ไมมีผลงานไดรับรางวลั   
     รางวัลรองชนะเลิศ 
     30,000 บาท และเกียรติบัตร 

แผนใยซเีมนตจากไม
ยางพารา 

รศ.ทรงกลด จารสุมบัติ 
ผศ.อําไพ เปยมอรุณ 
รศ.ดร.ธีระ วีณิน 
นายวรกิจ สนุทรบุระ 
นายวลัยุทธ เฟองววิัฒน 
น.ส.ปยะวดี บัวจงกล 

คณะวนศาสตร 

     รางวัลชมเชย 1 
     20,000 บาท และเกียรติบัตร 

ขาวโพดฝกออนลูกผสมเด่ียว
ที่ไมตองถอดยอดพันธุใหม 
KBSC 605 

ดร.โชคชัย เอกทัศนาวรรณ 
นางชไมพร เอกทัศนาวรรณ 
นายนพพงศ จลุจอหอ 
นายฉัตรพงศ บาลลา 

สถาบันอินทรี
จันทรสถิตย                  
เพ่ือการคนควา         
และพัฒนาพืชศาสตร 

     รางวัลชมเชย 2 
     20,000 บาท และเกียรติบัตร 

เครื่องวัดความชื้นในแผนยาง
ดิบอยางรวดเรว็ 

ดร.รณฤทธิ์ ฤทธิรณ 
 

คณะวิศวกรรม- 
ศาสตร กําแพงแสน 

สาขาอุตสาหกรรมเกษตร 
     รางวัลชนะเลิศ 
     40,000 บาท และเกียรติบัตร 

กระดาษเคลอืบพลาสมา
ตานทานน้าํสาํหรับ 
อุตสาหกรรมบรรจภุัณฑ 

ผศ.ดร.ธัญญารัตน จิญกาญจน 
น.ส.สุชาดา ถาวรวิริยะนันท 
ดร.อําพร เสนห 
รศ.ดร.ธีรวรรณ บุญญวรรณ 
ผศ.ดร.พรชยั ราชตนะพันธุ 

คณะอุตสาหกรรม
เกษตร 
 
 
 

     รางวัลรองชนะเลิศ 
     30,000 บาท และเกียรติบัตร 

ตัวชี้วัดการเนาเสียของอาหาร
ฐานสยีอมผสม-เฟรชเซ็นซ 

ผศ.ดร.ภาณุวฒัน สรรพกุล 
ผศ.ดร.สุดสาย ตรีวานิช 
น.ส.อัจฉริยา นพวิญูวงศ 

คณะอุตสาหกรรม
เกษตร 

 



 
สาขา/รางวัล ช่ือผลงาน ผูสรางสรรค หนวยงาน 

     รางวัลชมเชย 1 
     20,000 บาท และเกียรติบัตร 

แผนปองกันเชื้อราจาก                         
สารธรรมชาติ 

น.ส.อุดมลักษณ สุขอัตตะ 
รศ.วิชัย หฤทัยธนาสันต์ิ 
ผศ.ดร.วลัยรัตน จันทรปานนนท 
นางอุไรวรรณ ดิลกคุณานันท 
ผศ.ดร.ภานวุฒัน สรรพกุล 

สถาบันคนควาและ
พัฒนาผลิตผลทาง
การเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร 

     รางวัลชมเชย 2 
     20,000 บาท และเกียรติบัตร 

เทคโนโลยีการผลิตวสัดุอางองิ
อะฟลาทอกซินในถ่ัวลิสง 

นางสุวรรณา กลัดพันธุ 
ผศ.ดร.วราภา มหากาญจนกุล 
นางกนกพร อธสิุข 
นายทนฐิ หงสดุสิต 
นายธนภูมิ มณีบุญ 
น.ส.บงกช พรอมมูล 

สถาบันวิจัยและ        
พัฒนาแหง มก. 

สาขาวิทยาศาสตร วิทยาศาสตรสุขภาพ และวิทยาศาสตรสุขภาพสตัว 
     รางวัลชนะเลิศ 
     40,000 บาท และเกียรติบัตร 

กลวยไมหวายตานทานไวรสั 
Cymbidium mosaic virus 

รศ.ดร.พัฒนา ศรีฟา ฮุนเนอร 
น.ส.กฤษณา พินิจ 
น.ส.อัญชล ีชพูรอม 
น.ส.อุดมพร เพ็ชรไทย 

คณะวิทยาศาสตร 
 

     รางวัลรองชนะเลิศ 
     30,000 บาท และเกียรติบัตร 
 

สารพันธุกรรมทีส่งเสริม                 
การสรางสาร 2- ACETYL-     
1-PYRROLINE (2AP) และ 
gamma-aminobutyric acid 
(GABA) ในพืช 
 

รศ.ดร.อภิชาติ วรรณวจิติร 
Dr.Tadashi Yoshihashi 
ดร.สมวงษ ตระกูลรุง 
ดร.ธีรยุทธ ตูจินดา 
ดร.เกียรติทวี ชูวงศโกมล 
ดร.นลวฒัน บุญญาลัย 
นายศิวเรศ อารีกิจ 
น.ส.นงนาถ พอคา 
นายอนุชา พลับพลา 
นายศิริพัฒน เรืองพยัคฆ 

ศูนยวิทยาศาสตรขาว 
 

     รางวัลชมเชย 1 
     20,000 บาท และเกียรติบัตร 

ขาวกํ่าโมนา (KU Mona 
Rice) 

ศ.ดร.บุษบา ยงสมิทธ 
รศ.ดร.สุภาพร อสิริโยดม 
ผศ.สพ.ญ.ดร.ม.ล.สุนทราน ีทองใหญ 
ดร.นษุรา สินบัวทอง 
น.ส.จิราวรรณ ฉายาวัฒน 

คณะวิทยาศาสตร 
 

  น.ส.ทิพยรัตน ดนตร ี
นายสพัุฒน รัตนธนาวฒันล 

 

     รางวัลชมเชย 2 
     20,000 บาท และเกียรติบัตร 
 

หุนฝกหดัทางการสัตวแพทย รศ.น.สพ.ดร.อภินันท สุประเสริฐ 
รศ.สพ.ญ.พ.อ.หญิง มาลีวรรณ 
เหลี่ยมศิรเิจรญิ 

คณะสัตวแพทยศาสตร 
 
 



 
สาขา/รางวัล ช่ือผลงาน ผูสรางสรรค หนวยงาน 

  สพ.ญ.นยิดา ลานทรัพยสกุล 
น.สพ.ดร.เสรี กุญแจนาค 
น.สพ.นนทษติ ชติุญาณวฒัน 
นายขจร กอบสันเทียะ 

 

สาขาวิศวกรรมศาสตร และสถาปตยกรรมศาสตร 
     รางวัลชนะเลิศ 
     40,000 บาท และเกียรติบัตร 

นวัตกรรมการผลิตจุลผลึก
เซลลูโลสและวัสดุดูดซับ                
จากซังขาวโพด 

รศ.ดร.ศิริกัลยา สุวจิตตานนท คณะวิศวกรรมศาสตร 

     รางวัลรองชนะเลิศ 
     30,000 บาท และเกียรติบัตร 

โปรแกรมระบบประเมินผล
บุคคล กฟผ.  ตามขอกําหนด 
109/49 

ผศ.ปรีดา เลิศพงศวิภูษณะ คณะวิศวกรรมศาสตร 

     รางวัลชมเชย 1 
     20,000 บาท และเกียรติบัตร 

เคร่ืองไตเทียม (Dialysis 
Machine) 

ผศ.ดร.ชัชพล  ชังชู คณะวิศวกรรมศาสตร 

     รางวัลชมเชย 2 
     20,000 บาท และเกียรติบัตร 

สเปรยนาโนซิงคออกไซดเพื่อใช
กําจัดและยับย้ังเช้ือแบคทีเรีย 

ดร.จักรพันธ อรามพงษพันธ 
น.ส.ภครส ภูมณี 
นายณรงคชัย เจียรพงศปกรณ 

คณะวิศวกรรมศาสตร 

     รางวัลชมเชย 3 
     20,000 บาท และเกียรติบัตร 

ระบบการวัดผลตามความพรอม
เปนรายบุคคลดวยคอมพิวเตอร
ของนักศึกษา 

ผศ.ปรีดา เลิศพงศวิภูษณะ คณะวิศวกรรมศาสตร 

สาขาบริหารธุรกิจ และเศรษฐศาสตร 
     รางวัลชนะเลิศ ไมมีผลงานที่ไดรับรางวัล   
     รางวัลรองชนะเลิศ 
     30,000 บาท และเกียรติบัตร 

โปรแกรมดัชนีวัดความเขมแข็ง
ของชุมชน 

รศ.ดร.สุมาลี สันติพลวุฒิ 
ดร.แหลมไทย พูวณิชย 

คณะเศรษฐศาสตร 

สาขาศึกษาศาสตร สังคมศาสตร และมนุษยศาสตร 
     รางวัลชนะเลิศ 
     40,000 บาท และเกียรติบัตร 

พจนานุกรมสารสนเทศ               
ภาษามือไทย 

รศ.ดร.อภิลักษณ ธรรมทวีธิกุล  
น.ส.จิรภา นิวาตพันธ   Mr.Phlilpp Dill 

คณะมนุษยศาสตร 

     รางวัลรองชนะเลิศ 
     30,000 บาท และเกียรติบัตร 

 

แบบคัดกรองนักเรียนที่มีภาวะ
สมาธิส้ัน บกพรองทางการ
เรียนรู และออทิซึม 

รศ.ดร.ดารณี อุทัยรัตนกิจ 
ผศ.นพ.ชาญวิทย พรนภดล 
ดร.วัจนินทร โรหิตสุข 
น.ส.นิรมล ยสินทร 
น.ส.สุพตรา วงศวิเศษ แอนดราดี 

คณะศึกษาศาสตร 

     รางวัลชมเชย 1 
     20,000 บาท และเกียรติบัตร 

บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
วิชาภาษาไทย ช้ัน ม.1 เร่ืองพหุ
บาทสัตวาภิธาน 

ผศ.สุมาลี เกษรวนิชวัฒนา 
นายชนินทร อินทรพิทักษ 

คณะศึกษาศาสตร 

     รางวัลชมเชย 2 
     20,000 บาท และเกียรติบัตร 

กระบวนการพัฒนาทักษะการ
วิจัย : การวิเคราะหและวิจารณ
อยางสรางสรรค 
 

รศ.ดร.พันธุปติ เปยมสงา คณะวิศวกรรมศาสตร 



 
ประเภทนิสิต สาขาเกษตรศาสตร ประมง  และวนศาสตร 

     รางวัลชนะเลิศ ไมมีผลงานที่ไดรับรางวัล   
     รางวัลรองชนะเลิศ ไมมีผลงานที่ไดรับรางวัล   
     รางวัลชมเชย 
     20,000 บาท และเกียรติบัตร 

เคร่ืองขนถายและนับลูกปลา 
WE511 

น.ส.ชาลิตา จันทรศรีวงศ 
นายปองพล ยังวิจิตร 
นายพชร วิศวะกุล 
อาจารยที่ปรึกษา : 
ผศ.ทีฆวุฒิ พุทธภิรมย 

คณะวิศวกรรมศาสตร 

สาขาอุตสาหกรรมเกษตร 
     รางวัลชนะเลิศ ไมมีผลงานที่ไดรับรางวัล   
     รางวัลรองชนะเลิศ ไมมีผลงานที่ไดรับรางวัล   
     รางวัลชมเชย 1 
     20,000 บาท และเกียรติบัตร 

สารเพิ่มความคงตัวในซอสพริก
จากเมล็ดขนุนที่เหลือจาก
อุตสาหกรรมแปรรูป                     
(KU Stabilizer) 

น.ส.เกษกัญญา เรงสุทธิ 
อาจารยที่ปรึกษา : 
รศ.ดร.สงวนศรี เจริญเหรียญ 

คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

     รางวัลชมเชย 2 
     20,000 บาท และเกียรติบัตร 

การพัฒนายางธรรมชาติกราฟต
สไตรีนพรอมวัลคาไนซดวย
เทคนิคการฉายรังสีแกมมา 

น.ส.ลดาวัลย สงทิพย 
อาจารยที่ปรึกษา : 
ดร.ธาริณี นามพิชญ 
รศ.ดร.เทอดไทย วัฒนธรรม 

คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

     รางวัลชมเชย 3 
     20,000 บาท และเกียรติบัตร 

การปรับปรุงสมบัติของพอลิ               
(แลคติกแอซิด) ดวยยาง
ธรรมชาติดัดแปรเพื่อเตรียมเปน
บรรจุภัณฑที่เปนมิตรตอ
ส่ิงแวดลอม 

น.ส.เรณุมาศ ทิพยมณี 
อาจารยที่ปรึกษา : 
ดร.ธาริณี นามพิชญ 

คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

     รางวัลชมเชย 4 
     20,000 บาท และเกียรติบัตร 

เคร่ืองวัดการกระจายแรงกดเพื่อ
ประยุกตในการทดสอบบรรจุ
ภัณฑ 

น.ส.กรองแกว อัมพร 
น.ส.อุษณี กองรักษเวช 
อาจารยที่ปรึกษา : 
ผศ.ดร.ธัญญารัตน จิญกาญจน 

คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

สาขาวิทยาศาสตร  วิทยาศาสตรสขุภาพ และวิทยาศาสตรสุขภาพสัตว 
     รางวัลชนะเลิศ ไมมีผลงานที่ไดรับรางวัล   
     รางวัลรองชนะเลิศ 
     30,000 บาท และเกียรติบัตร 

ไฮดรอกซีอะปาไทต : กระดูก
เทียมจากวัสดุธรรมชาติ 

น.ส.อัปสร บุญยัง 
อาจารยที่ปรึกษา :  
รศ.ดร.สุธาทิพย ศิริไพศาลพิพฒัน 

คณะวิทยาศาสตร 

     รางวัลชมเชย 1 
     20,000 บาท และเกียรติบัตร 

ชุดวิเคราะหสารตัวอยางใน
กระแสผลิตภัณฑขณะ
ปฏิบัติการ 

น.ส.อัญวราภรณ นิลทะราช 
นายกรกช ปรางทอง 
น.ส.ศิริอาภา เปลงทะรัตน 
ดร.พินทสุดา วีรวัฒน 
อาจารยที่ปรึกษา : 
รศ.ดร.อรรถธีรา วรย่ิงยง 

คณะวิทยาศาสตร 



 
สาขา/รางวัล ช่ือผลงาน ผูสรางสรรค หนวยงาน 

     รางวัลชมเชย 2 
     20,000 บาท และเกียรติบัตร 

ระบบธุรกรรมวิทัศนสําหรับ
ตลาดสินคาเกษตรลวงหนาแหง           
ประเทศไทย 

น.ส.เปรมฤดี นิกรพงษสิน 
น.ส.สุรีย เมธาชูโชค 
อาจารยที่ปรึกษา :  
ดร.เสฎฐวิทย เกิดผล 

คณะวิทยาศาสตร 

     รางวัลชมเชย 3 
     20,000 บาท และเกียรติบัตร 

Support Stand 2 น.ส.ชุตินาถ สุภาจาระพงศ และคณะ 
อาจารยที่ปรึกษา : 
ดร.ละเอียด แจมจันทร  
นายพงษศักด์ิ มานะ 

วิทยาลัยพยาบาล                    
บรมราชชนน ี                 
นพรัตนวชิระ 

     รางวัลชมเชย 4 
     20,000 บาท และเกียรติบัตร 

Alarm Box for Safety Child 
Bed 108 

น.ส.ผาณิต เที่ยงคืน และคณะ 
อาจารยที่ปรึกษา : 
ดร.ละเอียด แจมจันทร 
นางพอตา กล่ินหอม 
นายเตชิษฐ สุทธิธรรม 

วิทยาลัยพยาบาล                    
บรมราชชนน ี                    
นพรัตนวชิระ 

สาขาวิศวกรรมศาสตร และสถาปตยกรรมศาสตร 
     รางวัลชนะเลิศ 
     40,000 บาท และเกียรติบัตร 

คอนกรีตบล็อกเพื่อลดการสะสม
ความรอนดวยวิธีธรรมชาติ 

น.ส.ปริตา โยธาพิทยากุล 
อาจารยที่ปรึกษา : 
ศ.ดร.โจเซฟ เคดารี 
ดร.ภัทรนันท ทักขนนท 
 ดร.โสภา วิศิษฏศักด์ิ 

คณะสถาปตยกรรม -
ศาสตร 

     รางวัลรองชนะเลิศ 
     30,000 บาท และเกียรติบัตร 
 

การพัฒนาเคร่ืองผลิตไบโอดีเซล
แบบกะ ขนาด 20 ลิตร โดยใช 
Static Mixer รวมกับระบบ 
Ultrasonic และไมโครเวฟ 

นายอิสรรัชช ขจรรุงศิลป 
นายณัฐพงษ พงษบุตร 
อาจารยที่ปรึกษา : 
รศ.ดร.ธงไชย ศรีนพคุณ 

คณะวิศวกรรมศาสตร 

     รางวัลชมเชย 1 
     20,000 บาท และเกียรติบัตร 

ผนังใยกลวย BANANA FIBER 
WALL 

นายยงยุทธ จันทรอัมพร 
อาจารยที่ปรึกษา : 
ผศ.ดร.สิงห อินทรชูโต 
รศ.ทรงกลด จารุสมบัติ 

คณะสถาปตยกรรม -
ศาสตร 

     รางวัลชมเชย 2 
     20,000 บาท และเกียรติบัตร 

New Dimension                   
Two-wheeled Vehicle 

นายกิตติพงษ เยาวาจา 
นายกิตตินันท ประเสริฐสม 
อาจารยที่ปรึกษา :  
ดร.วิทิต ฉัตรรัตนกุลชัย 

คณะวิศวกรรมศาสตร 

     รางวัลชมเชย 3 
     20,000 บาท และเกียรติบัตร 

เคร่ืองสรางตนแบบแบบรวดเร็ว
โดยใชหยดน้ํา 

นายทิวากร อภิรักษธนากร 
อาจารยที่ปรึกษา : 
ดร.คุณยุต เอี่ยมสะอาด 

คณะวิศวกรรมศาสตร 

สาขาบริหารธุรกิจ และเศรษฐศาสตร 
     รางวัลชนะเลิศ ไมมีผลงานที่ไดรับรางวัล   
     รางวัลรองชนะเลิศ ไมมีผลงานที่ไดรับรางวัล   

 



 
สาขา/รางวัล ช่ือผลงาน ผูสรางสรรค หนวยงาน 

     รางวัลชมเชย 
     20,000 บาท และเกียรติบัตร 

My Sweet My Earth นายอํานาจ อรชร 
นายนิติพันธุ ศิริสายัณห 
นายชูโชค ทีปกาญจน 
อาจารยที่ปรึกษา : 
อ.ณิธิชา ธรรมธนากูล 

คณะเศรษฐศาสตร 

สาขาศึกษาศาสตร สังคมศาสตร และมนุษยศาสตร 
     รางวัลชนะเลิศ ไมมีผลงานที่ไดรับรางวัล   
     รางวัลรองชนะเลิศ ไมมีผลงานที่ไดรับรางวัล   
     รางวัลชมเชย 
     20,000 บาท และเกียรติบัตร 

หลังคาใบตาลปองกันลูกเห็บ นายชวาน พรรณดวงเนตร 
อาจารยที่ปรึกษา : 
ผศ.ดร.สิงห อินทรชูโต 
อ.ศรันย สมันตรัฐ 

คณะสถาปตยกรรม -
ศาสตร 

ท่ีมา : รองอธิการบดีฝายวิจัย                  ขอมูล ณ วันท่ี 28 พฤษภาคม 2552 
มก. รวมงานวันพัฒนาและปลกูตนไม ณ พุทธมณฑล 

          เม่ือวันที ่30 พฤษภาคม 2552 ฯพณฯ นายอําพล เสนาณรงค องคมนตร ีไดเปนประธานเปดงานวนัพัฒนาและปลูกตนไม       
ครั้งที่ 6 ณ บริเวณพ้ืนทีแ่ปลง 27 พุทธมณฑล จ.นครปฐม โดยมี ศ.ดร.กําพล อดุลวิทย นายกสภามหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร           
รศ.วุฒิชัย กปลกาญจน อธิการบดี พรอมดวยคณะผูบริหาร อาจารย บุคลากร และนสิิต  ไดรวมปลูกตนมะฮอกกานใีบใหญ ตนนนทร ี
และไมประดับอื่น ๆ เพ่ือรวมเฉลิมพระเกียรติเนือ่งในวโรกาสอนัเปนมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั ทรงมีพระชนมพรรษา
ครบ 82 พรรษา ตลอดจนเพ่ือเปนการสงเสริมความสามัคคี และสรางจิตสํานึกที่ดีใหกับบุคลากรและนสิิตของ มก.ในการรวมกัน
พัฒนาและปลูกตนไมในพ้ืนที่แปลงที ่27 ประมาณ 2 ไร ซึ่ง มก. ดูแลรับผิดชอบใหมีความรมรืน่ สวยงาม มีสภาพแวดลอม และ        
ภูมิทัศนที่ดีตอไป โดยมีผูรวมงานประมาณ 150 คน 
ท่ีมา : รองอธิการบดีฝายกิจการนิสิตและพัฒนากายภาพ                                                                     ขอมูล ณ วันท่ี 1 มิถุนายน 2552 

สํานักหอสมดุ ทําบุญครบรอบ 32 ป 
เม่ือวันที ่26 พฤษภาคม 2552 ศาสตราจารย ดร. กําพล อดุลวิทย นายกสภามหาวิทยาลัย เปนประธานในงานวนัสถาปนา

ครบรอบ 32 ป สํานักหอสมุด ณ บริเวณชั้น 4 อาคารเทพรัตนวิทยาโชติ โดยมี รศ.วุฒิชัย กปลกาญจน อธิการบดี รวมงาน พรอมกันนี้
สํานักหอสมุดไดจดัพิธีสงฆและถวายภตัตาหารเพลแดพระสงฆ โดยมีผูบริหาร คณาจารย นสิิต บุคลากร และตัวแทนจากหนวยงาน
ตาง ๆ ในมหาวิทยาลัยเขารวมงาน รวมทั้งสิ้น 137 คน  
ท่ีมา : สํานักหอสมุด                   ขอมูล ณ วันท่ี 26 พฤษภาคม 2552 

สรางโรงอาหารสาํหรับบุคลากรพกัอาศยั 
ณ อาคารสวัสดิการ มก. 

 ที่ประชมุคณะกรรมการพัฒนาทางกายภาพ มก. ในการประชมุ ครั้งที่ 2/2552 เม่ือวันที ่13 มีนาคม 2552 ไดมีมติเห็นชอบ     
ในหลกัการตามที่กองยานพาหนะอาคารและสถานที่ เสนอใหกอสรางอาคารโรงอาหารแบบถาวร ขนาด 16.0 X12.5 เมตร พรอม      
หองสุขา 1 หลัง ณ บริเวณอาคารสวัสดิการ มก. ซึ่งเปนพ้ืนทีอ่ยูอาศัยของบุคลากร รวมทัง้ผูพักอาศัยที่ไดรบัผลกระทบจากโครงสราง
ถนนเลยีบคลองบางเขน ซึ่งมีจาํนวนมากถึง 1,600 คน ทั้งนี้เพ่ือจดัระเบียบการใชประโยชนของพ้ืนทีใ่นบริเวณดังกลาวและอาํนวย
ความสะดวกแกผูพักอาศัยในอาคาร 
ท่ีมา : รองอธิการบดีฝายกิจการนิสิตและพัฒนากายภาพ                    ขอมูล ณ วันท่ี 4 มิถุนายน 2552 
 
 


