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 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5
 ส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม คุณธรรม และจริยธรรม

 มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำพระนครเหนือมีกำรส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม คุณธรรม และจริยธรรม และ
เผยแพรก่จิกรรมหรือกำรบรกิำรดำ้นท�ำนบุ�ำรุงศิลปวัฒนธรรมตอ่สำธำรณชน เพื่อใหบ้รรลผุลตำมเป้ำประสงค์ทัง้ 3 ประกำร 
ดังนี้

เป้าประสงค์ที่ 5.1
มหาวิทยาลัยมีวัฒนธรรมธรรมมาภิบาล

 มหำวิทยำลัยมีระบบบริหำรจัดกำรที่ดีภำยใต้หลักธรรมำภิบำล 10 ประกำร ได้แก่ หลักประสิทธิผล หลัก
ประสิทธิภำพ หลักกำรตอบสนอง หลักภำระรับผิดชอบ หลักควำมโปร่งใส หลักกำรมีส่วนร่วม หลักกำรกระจำยอ�ำนำจ 
หลักกำรนิติธรรม หลักควำมเสมอภำค และหลักกำรมุ่งฉันทำมติ โดยส่งเสริมให้มีกำรจัดกิจกรรมเพื่อเป็นกำรปลูกฝัง
วัฒนธรรมธรรมำภิบำล อำทิ

  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม จัดโครงกำรอบรมจริยธรรมและกลุ่มสัมพันธ์นักศึกษำใหม่ โดยมีกำรแบ่ง
กลุ่มจัดกิจกรรม “นักศึกษำยุคใหม่ใส่ใจหลักธรรมำภิบำล” เพื่อให้ควำมรู้หลักธรรมำภิบำล และปลูกฝังคุณธรรม 
จริยธรรม ควำมสำมัคคี และควำมรับผิดชอบให้กับนักศึกษำ

  คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ ส่งเสริมให้นักศึกษำมีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตสำธำรณะ โดยให้นักศึกษำ
น�ำเสนอโครงงำนเชิงคุณธรรม จริยธรรม จิตสำธำรณะและบ�ำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมและส่วนรวม ปลูกฝังให้เป็นพลเมือง
ที่ดีของสังคมต่อไป

  ส�านักหอสมุดกลาง จัดกิจกรรม รัตนจรรยำบรรณ รำงวัลแห่งควำมดี ซ่ึงเป็นกิจกรรมที่จัดข้ึนเพ่ือ      
ส่งเสริมด้ำนคุณธรรม จริยธรรมและสร้ำงแรงจูงใจให้บุคลำกร ประพฤติดี ประพฤติชอบ อยู่ในกรอบของศีลธรรมอันดี
ตำมจรรยำบรรณที่มหำวิทยำลัยก�ำหนดได้อย่ำงถูกต้อง

  ส�านักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม จัดโครงกำรอบรมหลักสูตร “กำรเสริมสร้ำงคุณธรรมและ
จริยธรรมเป็นพลังสร้ำงสรรค์ในกำรท�ำงำนร่วมกันอย่ำงมีควำมสุข” เพื่อเพิ่มพูนควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับคุณธรรม 
จริยธรรม ศีลธรรม จรรยำบรรณที่ดี ควำมมีวินัยและกำรรักษำวินัยกับบุคลำกรของส�ำนักฯ เพื่อให้บุคลำกรมีโอกำสใน
กำรพัฒนำด้ำนอำรมณ์และจิตใจ น�ำควำมรู้ ควำมเข้ำใจไปประยุกต์ใช้ในกำรปฏิบัติงำน 

  กองกฎหมาย จัดโครงกำรดังนี้
   - โครงการบรรยายพิเศษ “กำรบริหำร    
มหำวิทยำลัยด้วยหลักนิติธรรมและธรรมำภิบำล” เพื่อให้
บุคลำกรได้ตระหนักถึงควำมส�ำคัญในกำรเสริมสร้ำง     
ควำมเข้มแข็งในกำรบริหำรจัดกำรและกำรด�ำเนินงำนของ
มหำวิทยำลยัดว้ยกำรใช้หลักนติธิรรมและธรรมำภบิำล ใหเ้กิด
ควำมยุตธิรรมและควำมโปรง่ใส โดยมนีำยอรรถพล ใหญส่วำ่ง 
อัยกำรอำวุโส ส�ำนกังำนอยักำรสูงสุด ใหเ้กยีรตเิป็นวิทยำกร
บรรยำย
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   - โครงการอบรมส�าหรับผู้บริหาร หลักสูตร 
“กฎหมำยปกครองและกำรด�ำเนินกำรทำงวินัย รุ่นที่ 1” เพื่อ
สร้ำงเสริมควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกฎหมำยปกครอง  
และกำรด�ำเนินกำรทำงวินัย ซ่ึงกำรบริหำรงำนของผู้บริหำร
จ�ำเป็นต้องมีกระบวนกำรตำมบทบัญญัติของกฎหมำย 
ประกำศ ระเบียบ และข้อบังคับของมหำวิทยำลัย โดยได้รับ
เกียรติจำก นำยรำชัย อัศเวศน์ ที่ปรึกษำคณะกรรมกำรกลุ่ม
นิติกรประจ�ำมหำวิทยำลัยและสถำบัน เป็นวิทยำกรบรรยำย

   - โครงการบรรยายพิเศษ “มำตรกำรในกำร
ออกค�ำสั่งทำงปกครอง” เพื่อเสริมสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจ
ในมำตรกำรกำรออกค�ำสั่งทำงปกครองตำมกฎหมำยว่ำด้วย
วิธีกำรปฏิบัติรำชกำรทำงปกครอง เพื่อป้องกันไม่ให้เกิด
สภำพกำรณ์ที่เรยีกวำ่ “ค�ำสั่งทำงปกครองไมช่อบด้วยกฎหมำย” 
โดยได้รับเกียรติจำก รศ.มำนิตย์ จุมปำ อำจำรย์ประจ�ำคณะ
นิติศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย เป็นวิทยำกรบรรยำย

เป้าประสงค์ที่ 5.2
มหาวิทยาลัยมีวัฒนธรรมสีเขียว

 มหำวิทยำลัยได้ส่งเสริมและสนับสนุนกำรใช้พลังงำนสีเขียว และเน้นกำรใช้พลังงำนอย่ำงยั่งยืน ที่ครอบคลุมถึงเรื่อง
กำรอนรัุกษพ์ลงังำนและสิ่งแวดลอ้มผ่ำนกระบวนกำรเรยีนกำรสอน กำรวจิยั และกำรบรหิำรจดักำรวชิำกำร ซ่ึงในปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2561 ผลกำรส�ำรวจของ UI Green Metric World University Ranking 2018 ผลปรำกฏว่ำ มหำวิทยำลัยติดอันดับ
ที่ 5 มหำวิทยำลัยสีเขียวของประเทศไทย จำก 32 มหำวิทยำลัยในประเทศ และอันดับที่ 138 ของโลก จำก 719 แห่งทั่วโลก 
ด้วยคะแนน 6,075 คะแนน โดยกำรส�ำรวจดังกล่ำว จัดท�ำโดย University of Indonesia มหำวิทยำลัยในอินโดนีเซีย (UI) 
เพื่อส่งเสริมให้สถำบันกำรศึกษำระดับมหำวิทยำลัยทั่วโลกจัดระบบกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมภำยในมหำวิทยำลัยให้เกิดควำม
ยั่งยืน กำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมที่ดี โดยค�ำนึงถึงกำรอนุรักษ์พลังงำน จำกกำรประเมินทัง้ 6 ด้ำน ได้แก่ กำรวำงระบบ
โครงสร้ำงพื้นฐำน 800 คะแนน กำรจัดกำรพลังงำนและกำรเปลี่ยนสภำพภูมิอำกำศ 1,200 คะแนน กำรจัดกำรของเสีย 
1,275 คะแนน กำรจัดกำรน�้ำ 700 คะแนน กำรสัญจร 1,125 คะแนน และกำรศึกษำ 975 คะแนน โดยมหำวิทยำลัยได้ด�ำเนิน
กำรจัดท�ำโครงกำรต่ำงๆ เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมสีเขียว อำทิ

	   มหำวทิยำลัยร่วมลงนำมบันทกึควำมเขำ้ใจเรื่อง 
"การลดขยะพลาสติกแบบครัง้เดียวทิง้" ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ 
ดร.กฤษชัย ศรบุีญมำ ผู้ช่วยอธกิำรบดฝ่ีำยพฒันำส่ิงแวดลอ้ม
และกำยภำพ ผู้แทนมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำ
พระนครเหนือ ร่วมกับสมำชิกเครือข่ำยมหำวิทยำลัยยั่งยืน
แห่งประเทศไทย ท�ำบันทึกควำมเข้ำใจร่วมกันกับ บริษัท ซีพี 
ออลล์ จ�ำกัด (มหำชน) เรื่อง "การลดขยะพลาสติกแบบครัง้
เดียวทิง้" ในร้ำนสะดวกซ้ือ 7-Eleven ในมหำวิทยำลัย
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	   กิจกรรมลดล้ำนช้ิน กับ "แอปปลิเคช่ันลดการ
ใช้ขยะพลาสติกครัง้เดียวทิง้ ECOLIFE app" ณ โรงอำหำร
อำคำร 40 ปี มจพ. โดยมนีกัแสดงคุณนุน่-ศิรพนัธ ์วัฒนจินดำ 
และคุณทอ๊ป-พพิฒัน ์อภิรักษธ์นำกร จำกบริษทั คิด คิด จ�ำกดั 
รว่มถำ่ยทอดและสร้ำงควำมตระหนกัพรอ้มกบัเชิญชวนนอ้งๆ 
นักศึกษำบุคลำกรเข้ำร่วมโครงกำร ปฏิเสธไม่ใช้ขยะพลำสติก 
ไม่ว่ำจะเป็น ถุงพลำสติก หลอดพลำสติก แก้วพลำสติก   
และช้อนส้อมพลำสติก 

	   มหำวิทยำลยัไดป้ระกำศเจตนำรมณ ์ในกำรเป็น
มหำวิทยำลยัที่งดรบั งดให ้งดใช้ถงุพลำสตกิภำยในมหำวทิยำลัย 
เมื่อวันที่ 18 ตุลำคม 2561 เพื่อเป็นแนวปฏิบัติที่ดีในกำร
รณรงค์ปลูกจิตส�ำนึกให้แก่บุคลำกรร่วมกันด�ำเนินกำรร่วม
รณรงค์ลดกำรใช้ทรัพยำกรและกำรประหยัดพลังงำนเพื่อให้
เกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร โดยได้ด�ำเนินกำรจัดเสวนำแลก
เปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อ มจพ. งดรับ งดให้ งดใช้ถุงพลำสติก
ภำยในมหำวิทยำลัย 100% ซ่ึงได้รับเกียรติจำกวิทยำกร
ผู้ทรงคุณวุฒิ คุณณรงค์ศักดิ์ ภูมิศรีสะอำด รองกรรมกำร
ผู้จัดกำรส�ำนักประสำนรัฐกิจ บริษัทซีพี ออล์ จ�ำกัด (มหำชน)  
คุณวุทธชัิย แกว้กระจำ่ง นกัวิชำกำรส่ิงแวดลอ้ม ช�ำนำญกำร
พิเศษ กองจัดกำรกำกของเสียและสำรอันตรำย กรมควบคุม
มลพิษ กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม และ 
ศำสตรำจำรย์ ดร.สชุำต ิเซ่ียงฉิน อธกิำรด ีมจพ. เข้ำรว่มกำร
เสวนำ และมีผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.สุชัญญำ  โปษยะนันท์ 
เป็นผู้ด�ำเนินรำยกำร

	   วันที่ 17 พฤษภำคม 2561 มหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้ำพระนครเหนือ จัดเสวนำ เรื่อง “EEC 
กับการพัฒนาสิง่แวดล้อมและพลังงานอย่างยั่งยืน” ซ่ึงได้รับ
เกียรติจำก คุณธีรวัฒน์  สุดสุข รองผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด
ระยอง คุณมนตรี  ชนะชัยวิบูลวัฒน์ ที่ปรึกษำนำยกองค์กำร
บรหิำรสว่นจงัหวัดระยอง คุณรักษพ์ล กงันอ้ย ผูอ้�ำนวยกำร
ฝ่ำยปฏิบัติกำร นิคมอุตสำหกรรมเหมรำช และศำสตรำจำรย์ 
ดร.สุชำติ เซ่ียงฉิน อธิกำรบดี มจพ. โดยมี รศ.ดร.สันชัย  
อินทพิชัย รองอธิกำรบดีฝ่ำยพัฒนำกิจกำรมหำวิทยำลัย 
เป็นผู้ด�ำเนินรำยกำร ทั้งนี้ ผู้บริหำรหรือผู้แทนเครือข่ำย
มหำวทิยำลยั ยั่งยืนแห่งประเทศไทย 24 แห่ง เข้ำร่วมฟังกำร
เสวนำในครัง้นี้ด้วย
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	   ส่วนงำนต่ำง ๆ ภำยในมหำวิทยำลัยได้เล็งเห็น
ควำมส�ำคัญในกำรมุ่งสู่กำรเป็นมหำวิทยำลัยสีเขียวอย่ำง
ยั่งยืน จึงได้ท�ำกำรพัฒนำ ปรับปรุงภูมิทัศน์ภำยในส่วนงำน
ให้มีร่มรื่นสวยงำมและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมถึงกำร
ด�ำเนินโครงกำร Big Cleaning Day เพ่ือช่วยลดภำวะโลกรอ้น 
ซ่ึงในปีนี้ได้ด�ำเนินกำรร่วมกับส�ำนักงำนเขตบำงซ่ือ หน่วยงำน
เอกชน และชุมชนบริเวณรอบ ๆ มหำวิทยำลัย ในโครงกำร
จิตอำสำ “เรำท�ำควำมดี ด้วยหัวใจ” เพื่อพัฒนำสิ่งแวดล้อม
รอบ ๆ มหำวิทยำลัยให้ดียิ่งขึ้น 

	   มหำวิทยำลัยได้ด�ำเนินกำรจัดประกวดกำร
ออกแบบมำสคอต เพื่อใช้เป็นสื่ อสัญลักษณ์ในกำร
ประชำสัมพันธ์กำรด�ำเนินโครงกำรมหำวิทยำลัยสีเขียว โดย
ได้รับกำรสนับสนุนเงินรำงวัลจำกศูนย์ส่งเสริมสวัสดิกำรและ
สิ่งจูงใจ ซ่ึงผู้ชนะเลิศกำรประกวด คือ ผลงำน ช่ือ น้อง
ประกำย

	   มหำวิทยำลัยได้ด�ำเนินโครงกำรพลังงำนแสง
อำทิตย์เพื่อแสงสว่ำง โดยกำรออกแบบหลังคำคลุมทำงเดิน 
(Cover way) เป็น Solar cell เพื่อช่วยป้องกันแดดและฝน
ของผู้ใช้ทำงเท้ำ และในขณะเดียวกันก็สำมำรถผลิตกระแส
ไฟฟ้ำจำก Solar cell ทดแทนกำรใช้ไฟฟ้ำหลัก

	   เครือข่ำยมหำวิทยำลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย 
ได้มอบหมำยให้มหำวิทยำลัยเป็นเจ้ำภำพจัดประชุมสัญจร 
ครัง้ที่ 2/2561 ในระหว่ำงวันที่ 17 – 18 พฤษภำคม 2561   
ณ มจพ. วิทยำเขตระยอง เพื่อให้มหำวิทยำลัยเครือข่ำย 
จ�ำนวน 24 มหำวิทยำลัย ได้มำศึกษำดูงำนและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้กำรด�ำเนินงำนของ ด้ำน Green University ดังนี้ 
  - ศนูย์แสดงนทิรรศกำรผงัแมบ่ท (Master Plan)  
   มจพ. วิทยำเขตระยอง
  - โครงกำรระบบน�้ำพุ และรดน�้ำตน้ไม ้Solar Cell  
  - โครงกำร Solar Rooftop
  - โครงกำร Solar Farm และ EV charging  
   station ส�ำหรับรถโดยสำรภำยในวิทยำเขต 
  - โครงกำรต้นแบบก�ำจัดและคัดแยกขยะ
   Zero Waste และเตำเผำขยะไร้มลพิษ  
  - ศูนย์กำรเรียนรู้ด้ำนพลังงำนทดแทนและ
   สิ่งแวดล้อม
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	 มหำวิทยำลัย และส�ำนักงำนเขตบำงซ่ือร่วมรณรงค์
กิจกรรม “ปิดไฟ 1 ช่ัวโมง เพื่อลดโลกร้อน” (60+Earth 
Hour2018) เมื่อวันที่ 23 มีนำคม 2561

  มหำวิทยำลัยร่วมกับศูนย์ประสำนงำนกำรออกแบบ
อำคำร เพื่อกำรอนรัุกษพ์ลงังำน กรมพฒันำพลงังำนทดแทน
และกำรอนรุกัษพ์ลงังำน กระทรวงพลังงำน ไดด้�ำเนินกำรจดั
อบรมกำรใช้งำนโปรแกรมประเมินประสิทธิภำพพลังงำนของ
อำคำร (ฺBuilding Energy Code, BEC) ซ่ึงเป็นโปรแกรม
ตรวจสอบคำ่กำรอนุรกัษพ์ลงังำนของอำคำร ตำมกฏกระทรวง 
ก�ำหนดประเภทหรอืขนำดของอำคำร และมำตรฐำนหลกัเกณฑ์
และวิธีกำร ในกำรออกแบบอำคำรเพื่ออนุรักษ์พลังงำน  
พ.ศ. 2522 เมื่อวันที่ 19 - 20 มกรำคม 2561 

 นอกจำกนี้ส่วนงำนต่ำงๆ ยังได้มีกำรจัดกิจกรรมโครงกำรที่เป็นกำรรณรงค์ประหยัดพลังงำนตำมแนวทำงของ 
Green University อำทิ  
 -  คณะวิศวกรรมศำสตร์ จัดโครงกำรก่อสร้ำงฝำยชะลอน�้ำตำมแนวพระรำชด�ำริ ณ อุทยำนแห่งชำติน�้ำตก   
สำมหล่ัน จ.สระบุร ี เพ่ือสนบัสนนุใหน้กัศึกษำมกิีจกรรมส่งเสรมิวัฒนธรรมสเีขียว และสง่เสรมิวัฒนธรรมกำรจดักำรพลงังำน
และสิ่งแวดล้อม
 -  คณะครุศำสตร์อุตสำหกรรม ด�ำเนินกำรสนับสนุน และส่งเสริมให้มหำวิทยำลัยมีวัฒนธรรมสีเขียว อำทิ กำร  
ติดตั้งสวิตซ์กระตุกส�ำหรับกำรลดพลังงำนไฟฟ้ำ-แสงสว่ำง กำรติดตั้ง Timer relay ของตู้กดน�้ำเย็นสำธำรณะ          
ประจ�ำอำคำร 52 เป็นต้น
 -  คณะวิทยำศำสตร์ประยุกต์ ได้น�ำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศมำใช้เพื่อกำรลดกำรใช้กระดำษ อำทิ ระบบกำรส่ง
เอกสำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ และระบบกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรออนไลน์ เป็นต้น
 -  คณะเทคโนโลยีสำรสนเทศ ได้จัดโครงกำรส�ำนักงำนสีเขียว เพื่อรณรงค์กำรประหยัดพลังงำน โดยได้เปลี่ยน
หลอดไฟในคณะให้เป็นหลอดไฟแสงสว่ำงแบบประหยัดพลังงำน LED ที่มีคุณสมบัติเหนือกว่ำ ทัง้ด้ำนควำมสว่ำง อำยุกำร
ใช้งำน ควำมทนทำน เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และได้จัดท�ำคู่มือกำรประหยัดพลังงำนผ่ำนระบบสำรสนเทศของคณะ 
 - คณะศิลปศำสตร์ประยุกต์ จัดโครงกำรส่งเสริมกำรรักษำฟ้ืนฟูสภำพแวดล้อมสู่ชุมชน โดยจัดให้นักศึกษำได้
เรียนรู้กำรอนุรักษ์และฟ้ืนฟูสภำพแวดล้อม สร้ำงทัศนคติที่ดีต่อกิจกรรมจิตอำสำ เข้ำใจโครงสร้ำงของกำรจัดค่ำยพักแรม
นันทนำกำร ณ วนอุทยำนปรำณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ อุทยำนสิ่งแวดล้อมนำนำชำติสิรินธร อุทยำนแห่งชำติน�้ำตก    
สำมหลั่น จ.สระบุรี และอุทยำนแห่งชำติหมู่เกำะช้ำง จ.ตรำด
 -  คณะวิทยำศำสตร์ พลังงำน และสิ่งแวดล้อม จัดโครงกำร กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรขยะที่ต้นทำง 
โดยออกแบบชุดถังคัดแยกขยะเพื่อใช้ภำยในวิทยำเขตระยอง และยังได้ติดตัง้ระบบบ�ำบัดน�้ำเสียทัง้จำกน�้ำภำยในห้องน�้ำและ
ส�ำนักงำน ติดตัง้ถังดักไขมันที่เช่ือมต่อจำกอ่ำงล้ำงจำนภำยในห้องพักรับประทำนอำหำรในแต่ละช้ัน รวมทัง้กำรติดตัง้
ระบบบ�ำบัดน�้ำเสียที่ เกิดขึ้นจำกห้องปฏิบัติกำร นอกจำกนี้ยังได้สนับสนุนโครงกำรสร้ำงระบบสถำนีไฟฟ้ำในหน่วยงำน
รำชกำรจำกแสงอำทิตย์ (Campus power) ให้มีบริกำรรถไฟฟ้ำ 15 ที่นั่ง จ�ำนวน 3 คัน โดยใช้ชุดผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำน
แสงอำทิตย์ ทดแทนกำรใช้เช้ือเพลิง เพื่อรับ-ส่งนักศึกษำตำมอำคำรเรียนต่ำงๆ
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 - วิทยำลัยนำนำชำติ ส่งเสริมกิจกรรมเพื่อผลักดันกำรมีวัฒนธรรมสีเขียวให้แก่นักศึกษำ อำทิ โครงกำร IC 
Green and Clean เป็นโครงกำรที่ส่งเสริมกำรปลูกต้นไม้บริเวณอำคำรวิทยำลัยนำนำชำติและให้ควำมรู้นักศึกษำในเรื่อง
ของกำรคัดแยกขยะ โครงกำร IC Green Project ปลูกป่ันรักษ์โลก เป็นโครงกำรที่เกิดขึ้นเพื่อให้นักศึกษำเข้ำใจถึงธรรมชำติ
สภำพแวดล้อม  ปลูกจิตส�ำนึกให้นักศึกษำตระหนักถึงควำมส�ำคัญของสิ่งแวดล้อมมำกยิ่งขึ้น
 - บัณฑิตวิทยำลัยวิศวกรรมศำสตร์นำนำชำติสิรินธร ไทย-เยอรมัน จัดโครงกำร Bridging the Grids – the 
Smart Mobility Symposium ระดับนำนำชำติครัง้แรกในประเทศไทย ณ สถำนีรถไฟฟ้ำมักกะสัน กรุงเทพฯ และได้สร้ำง
ระบบ E-office อำทิ ข้อมูลครุภัณฑ์ระบบ QR Code ผลงำนได้รับรำงวัลในงำน KM Day ระบบกำรออกเลขที่หนังสือ 
Online เป็นต้น
 - ส�ำนักพัฒนำเทคโนโลยีเพื่ออุตสำหกรรม จัดกิจกรรม 5 ส ณ พื้นที่ส่วนกลำง กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ด้ำน
หน้ำด้ำนหลังส�ำนักงำนให้มีควำมสวยงำมสะอำดเป็นระเบียบเรียบร้อย กิจกรรมรณรงค์กำรลดของเสียและคัดแยกขยะใน
หน่วยงำน และกำรใช้กระดำษ 2 หน้ำ 
 - ส�ำนักหอสมุดกลำง มีกำรก�ำหนดนโยบำยในกำรพัฒนำห้องสมุดมุ่งสู่มหำวิทยำลัยสีเขียว เพื่อสนับสนุนกำรจัด
กิจกรรมและส่งเสริมวัฒนธรรมกำรจัดกำรพลังงำนและสิ่งแวดล้อม มีกำรด�ำเนินกิจกรรมต่ำงๆ เพื่อให้บุคลำกรทุกคนมี
ส่วนร่วมในกำรรณรงค์ประหยัดพลังงำน เช่น กำรจัดท�ำบันไดแคลลอรี่ กำรใช้กระดำษ Recycle และกำรประกวดมุมพื้นที่

สีเขียว เป็นต้น 

เป้าประสงค์ที่ 5.3
มหาวิทยาลัยมีวัฒนธรรมสากล

 มหำวิทยำลัยได้ส่งเสริมให้มีกำรด�ำเนินโครงกำรและจัดกิจกรรมต่ำงๆ ที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมสำกล โดยได้    
ด�ำเนินกำรโครงกำรต่ำง ๆ อำทิ 

	  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มีโครงกำรควำมร่วมมือทำงวิชำกำรกับสถำบันพัฒนำครูอำชีวศึกษำ กรม
อำชีวศึกษำของ สปป. ลำว โดยได้มีกำรแลกเปลี่ยนนักศึกษำจำกสถำบันดังกล่ำว เพื่อเข้ำฝึกปฏิบัติกำรสอนที่สำขำวิชำ
วิศวกรรมเครื่องกล และสำขำวิชำวิศวกรรมโยธำและกำรศึกษำ ตลอดจนมีกำรแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ประเพณีของ     
ทัง้สองประเทศร่วมกัน 

	  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงกำรเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมไทยสู่นำนำชำติ ซ่ึงเป็นกิจกรรมที่  
ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษำต่ำงชำติสื่อสำรโดยใช้ภำษำอังกฤษเพื่อถ่ำยทอดและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมซ่ึงกันและกัน 
ทัง้นี้ได้จัดให้นักศึกษำชำวต่ำงชำติเข้ำร่วม “งำนอุ่นไอรัก คลำยควำมหนำว” ณ ลำนพระรำชวังดุสิต ซ่ึงได้รับฟังกำร
บรรยำยโดยเริ่มจำกวิถีกำรด�ำเนินชีวิตแบบไทยในสมัยรัชกำลต่ำงๆ และวัฒนธรรมต่ำงๆ ของไทย

	  คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ จัดโครงกำร English Fun Fair ในหัวข้อ กำรฝึกภำษำอังกฤษ สู่ธุรกิจ       
ข้ำมประเทศ กำรแข่งขัน English Role Play, Word Guessing Game, English Quiz, English Singing Contest เพื่อให้
นักศึกษำได้พัฒนำทักษะภำษำอังกฤษ และควำมรู้ด้ำนวัฒนธรรมสำกล 

	  ศูนย์ความร่วมมือนานาชาต ิ จัดโครงกำร/กิจกรรมที่มีกำรสอดแทรกวัฒนธรรมสำกล และกำรใช้ภำษำ
ต่ำงประเทศ อำทิ
   - โครงกำรอบรมภำษำอังกฤษเชิงปฏิบัติกำร “English for you future : level 2” รุ่นท่ี 1 และรุ่นที่ 2 ให้ 
     กบับุคลำกรสำยสนบัสนุนวชิำกำรของส�ำนกังำนอธกิำรบด ีและบุคลำกรจำกคณะตำ่งๆ ภำยในมหำวทิยำลัย
   - โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร “Cross-culture and English Training 2018” เพื่อเปิดโอกำสให้นักศึกษำได้
     สร้ำงสัมพันธ์ไมตรีและเข้ำร่วมกิจกรรมกับนักศึกษำชำวต่ำงประเทศ และได้เข้ำร่วมกิจกรรมกับนักศึกษำ 
     ต่ำงประเทศ
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   - โครงกำรแลกเปล่ียนเรียนรู้ภำษำและวัฒนธรรมไทย-นำนำชำติ (Inter-Culture 2018) ณ มหำวิทยำลัย 
     เทคโนโลยีพระจอมเกล้ำพระนครเหนือ กรุงเทพฯ, วิทยำเขตปรำจีนบุรี และ จ.นครนำยก

โครงการ/กิจกรรมส�าคัญประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

 มหำวิทยำลัยจัดโครงกำร/กิจกรรมส�ำคัญต่ำงๆ ประจ�ำปีงบประมำณ 2561 ที่เป็นกำรสืบสำนและเผยแพร่ศิลปะ
วัฒนธรรม คุณธรรม จริยธรรมสู่สำธำรณะ อำทิ 

	  พิธีบ�ำเพ็ญกุศลถวำยเป็นพระรำชกุศล เนื่องในวันคล้ำยวันสวรรคต ในหลวงรัชกำลที่ 9
    

	  งำนทอดกฐินสำมัคคี ประจ�ำปี 2560 ณ วัดเนินหอม จ.ปรำจีนบุรี
    

	  พธิถีวำยรำชสกักำระพระบรมรำชำนสุำวรยีพ์ระบำทสมเดจ็พระจอมเกลำ้เจำ้อยู่หวั “พระบดิำแห่งวทิยำศำสตรไ์ทย”
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	  งำนทอดผ้ำป่ำสำมัคคี 3 พระจอมเกล้ำ ณ วัดรำชประดิษฐ์สถิตมหำสีมำรำม

       

	  พิธีเปิดงำนนิทรรศกำรเฉลิมพระเกียรติ “ก้ำวตำมรอยพ่อ สำนต่อที่พ่อท�ำ” 
     

	  พิธีท�ำบุญ ตักบำตร น้อมเกล้ำฯ ถวำยเป็นพระรำชกุศล ในหลวงรัชกำลที่ 9
    

	  งำนท�ำบุญตักบำตรปีใหม่ 2561
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	  งำนวนัรวมน�้ำใจชำว มจพ. ประจ�ำปี พ.ศ. 2561 “59 ปี รวมพลงัสรำ้งสรรค์ ผลงำนนวตักรรม เลศิล�้ำเทคโนโลย”ี
     

	  งำนสืบสำนประเพณีสงกรำนต์ มจพ. ประจ�ำปี 2561
      

	  งำนสัปดำห์ส่งเสริมพระพุทธศำสนำ “วิสำขบูชำ พุทธบำรมี วิถีไทย” ประจ�ำปี 2561       
        

	  พิธีท�ำบุญตักบำตรและเวียนเทียนรอบหอพระหลวงพ่อสิงห์ งำนเทศกำลวิสำขบูชำ ประจ�ำปี 2561 
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	  งำนทอดผ้ำป่ำสำมัคคี มจพ. ประจ�ำปี 2561 ณ วัดมัชฌันติกำรำม
     

	  งำนเฉลิมพระชนมพรรษำสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว เนื่องในโอกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำ 66 พรรษำ
      

	  งำนนิทรรศกำรเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์ พระบรมรำชินีนำถ ในรัชกำลที่ 9  
    

	  พธิที�ำบุญตกับำตรพระสงฆ ์เนื่องในโอกำสวันเฉลมิพระชนมพรรษำ สมเดจ็พระนำงเจำ้สริกิิต์ิ พระบรมรำชินีนำถ
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	  พิธีไหว้ครู ประจ�ำปีกำรศึกษำ 2561 ณ มจพ. กรุงเทพมหำนคร, มจพ. วิทยำเขตปรำจีนบุรี และ มจพ. 
วิทยำเขตระยอง 
       

	  พิธีถวำยบังคมและกล่ำวค�ำสัตย์ปฏิญำณ ถวำยตนเป็นลูกพระจอมเกล้ำ ประจ�ำปี 2561
            
   

	  งำนมุทิตำจิต ด้วยรักและผูกพันแด่ผู้เกษียณ มจพ. 61 
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สารสนเทศ
	หลักสูตร
	นักศึกษา
	บุคลากร
	งบประมาณ
	อาคารสถานที่
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หลักสูตร

หลักสูตรที่เปิดสอน  ปีการศึกษา 2561 จ�าแนกตามระดับการศึกษา

หน่วย : หลักสูตร (ร้อยละ)

หน่วย : หลักสูตร (ร้อยละ)

ปริญญำโท  
60 (32.78%)

ปริญญำเอก 
32 (17.49%)

ปวช. 
3 (1.64%)

ปริญญำตรี 
88 (48.09%)

ภำษำอังกฤษ 
6 (3.28%)

นำนำชำติ 
14 (7.65%)

สองภำษำ 
1 (0.55%)

เสริมทักษะ 
7 (3.82%)

เตรียมวิศวกรรมศำสตร์ 
3 (1.64%)

ภำษำไทย 
152 (83.06%)

183

183

จ�าแนกตามประเภทของหลักสูตร 
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จ�าแนกตามการรับเข้า
หน่วย : คน (ร้อยละ)

โควตำเรียนดี 
 2,271 (27.31%)

รับตรง 
4,762 (56.89%)

นักศึกษำพิเศษ 
2 (0.02%)

โควตำควำมสำมำรถพิเศษ 
114 (1.36%)

โควตำ 3 จังหวัดภำคใต้ 
9 (0.11%)

รับผ่ำน สกอ. 
1,213 (14.49)

หมายเหตุ รับตรง หมำยถึง กำรรับนักศึกษำที่ต้องผ่ำนกำรสอบคัดเลือกโดยวิธีกำรสอบคัดเลือกปกติ,
  สอบคัดเลือกโดยใช้คะนน GAT/PAT และนักศึกษำโครงกำรเคลียริ่งเฮ้ำ
  รับผ่าน สกอ. หมำยถึง กำรรับนักศึกษำที่ต้องผ่ำนกำรสอบคัดเลือกจำกระบบส่วนกลำง (สทศ.)
  โควตาเรียนดี หมำยถึง นักศึกษำที่ได้รับคัดเลือกตำมโควตำในพื้นที่ นอกพื้นที่ และโครงกำรพิเศษ    
  (คุณงำมควำมดี, โรงเรียนเครือข่ำย)
  โควตาความสามารถพิเศษ หมำยถึง ศิลปวัฒนธรรม, กีฬำ, สิ่งประดิษฐ์ และหุ่นยนต์
  โควตา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ หมำยถึง นักศึกษำที่ได้รับทุนกำรศึกษำ 3 จังหวัดชำยแดนภำคใต้    
  ได้แก่ ยะลำ ปัตตำนี และนรำธิวำส
  นักศึกษาพิเศษ หมำยถึง บุคคลที่สนใจศึกษำวิชำบำงวิชำ เพื่อเสริมสร้ำงระดับควำมรู้ของตนให้สูงขึ้น    
  หรือนักศึกษำของสถำบัน/มหำวิทยำลัยอื่นที่ขอลงทะเบียนในรำยวิชำของมหำวิทยำลัย

8,371

นักศึกษา

นักศึกษาใหม่  ปีการศึกษา 2561 จ�าแนกตามระดับการศึกษา

หน่วย : คน (ร้อยละ)
ปริญญำตรี 

6,926 (82.74%)

ปริญญำโท  
690 (8.24%)

ปริญญำเอก 
154 (1.84%)

ปวช. 
601 (7.18%)

8,371
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นักศึกษาทัง้หมด ปีการศึกษา 2561 จ�าแนกตามระดับการศึกษา

ผู้ส�าเร็จการศึกษา รุ่นปีการศึกษา 2560 จ�าแนกตามระดับการศึกษา

หน่วย : คน (ร้อยละ)

หน่วย : คน (ร้อยละ)

ปริญญำเอก 
811 (2.81%)

ปวช. 
1,654 (5.74%)

ปริญญำโท  
2,066 (7.17%)

ปริญญำโท  
795 (13.09%)

ปริญญำเอก 
110 (1.81%)

ปวช. 
456 (7.51%)

ปริญญำตรี 
4,712 (77.59%)

ปริญญำตรี 
24,300 (84.28%)

28,831

หมายเหตุ ข้อมูลจำกกลุ่มงำนทะเบียนและสถิตินักศึกษำ ณ วันที่ 1 กันยำยน 2561

28,831

6,073
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บุคลากร

จ�านวนบุคลากรทัง้หมด  ปีการศึกษา 2561  จ�าแนกตามประเภท

สำยสนับสนุนวิชำกำร* 
894 (34.85%)

สำยวิชำกำร* 
1,120 (43.66%)

พนักงำนพิเศษ 
447 (17.43%)

ลูกจ้ำงช่ัวครำว 

40 (1.56%)

ลูกจ้ำงประจ�ำ 
32 (1.25%)

พนักงำนพิเศษจ้ำงเหมำ 
32 (1.25%)

* จ�ำนวนบุคลำกรสำยวิชำกำรและสำยสนับสนุนวิชำกำรเป็นบุคลำกรประเภทข้ำรำชกำรและพนักงำนมหำวิทยำลัยเท่ำนัน้
  ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยำยน  2561

* ข้อมูลไม่รวมครู และครูผู้ช่วย โรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศำสตร์ไทย-เยอรมัน วิทยำลัยเทคโนโลยีอุตสำหกรรม จ�ำนวน 33 คน

บุคลากรสายวิชาการ  จ�าแนกตามต�าแหน่งทางวิชาการ

2,565

หน่วย : คน

ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อาจารย์ รวม

ข้าราชการ

พนักงานมหาวิทยาลัย

รวม

ร้อยละ

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

3 46 43 35 127

11 110 368 471* 960

14 156 411 506 1,087

1.29 14.35 37.81 46.55 100
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หน่วย : คน (ร้อยละ)

* ข้อมูลไม่รวมครู และครูผู้ช่วย โรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศำสตร์ไทย-เยอรมัน วิทยำลัยเทคโนโลยีอุตสำหกรรม จ�ำนวน 33 คน

บุคลากรสายวิชาการ  จ�าแนกตามระดับการศึกษา

การเปรียบเทียบจ�านวนบุคลากรสายวิชาการ ปีการศึกษา 2557-2561
จ�าแนกตามระดับการศึกษา
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5.
27
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42 540 397 979

47 532 448 1,027

50 516 502 1,068

28 433 639 1,100

30 395 695 1,120

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม
ปีการศึกษา 2557

ปีการศึกษา 2558

ปีการศึกษา 2559

ปีการศึกษา 2560

ปีการศึกษา 2561

หน่วย : คน

ปริญญาเอก ปริญญาโท ปริญญาตรี รวม

ข้าราชการ

พนักงานมหาวิทยาลัย

รวม

ร้อยละ

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

67 55 5 127

628 307* 25 960

695 362 30 1,087

63.94 33.30 2.76 100
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งบประมาณ

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ�าแนกตามงบรายจ่าย

งบลงทุน 
489,533,400 (16.70%)

งบเงินอุดหนุน 
397,315,630 (13.56%)

งบด�ำเนินกำร 
547,496,990 (18.68%)

งบบุคลำกร 
1,496,637,780 (51.06%)

หน่วย : บำท (ร้อยละ)

หน่วย : บำท

งบประมาณเงินแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
จ�าแนกตามงบรายจ่าย

2,930,983,800

 

0

100,000,000
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300,000,000
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500,000,000
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700,000,000
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900,000,000

1,000,000,000

1,100,000,000

1,200,000,000

1,300,000,000

1,400,000,000

1,500,000,000

งบลงทุนงบเงินอุดหนุนงบดำเนินการงบบุคลากร รวม

งบประมาณแผ่นดิน

งบประมาณเงินรายได้

รวม

1,428,798,900 214,087,300 130,919,400 458,988,900 2,232,794,500

67,838,880 333,409,690 266,396,230 30,544,500 698,189,300

1,496,637,780 547,496,990 397,315,630 489,533,400 2,930,983,800
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หน่วย : บำท

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
งบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วันที่ 30 กันยำยน 2561

งบรำยได้และค่ำใช้จ่ำย ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน 2561

สินทรัพย์
 สินทรัพย์หมุนเวียน 5,481,481,331.08
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 5,481,481,331.08
 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 5,284,539,319.50
  รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 5,284,539,319.50
รวมสินทรัพย์  10,766,020,650.58

หนี้สิ้น
 หนี้สินหมุนเวียน 41,381,638.74
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 41,381,638.74
 หนี้สินไม่หมุนเวียน 482,771,862.65
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 482,771,862.65
รวมหนี้สิน   524,153,501.39

 สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน 10,241,867,149.19
  รวมสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน 10,241,867,149.19
รวมหนี้สินและสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน 10,241,867,149.19

หมำยเหตุ งบกำรเงินฉบับนี้อยู่ระหว่ำงกำรตรวจสอบจำกส�ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดิน

หน่วย : บำท

รายได้จากการด�าเนินงาน
 รำยได้จำกรัฐบำล 4,543,223,945.55
 รวมรายได้จากรัฐบาล 4,543,223,945.55
 
ค่าใช้จ่ายจากการด�าเนินงาน
 ค่ำใช้จ่ำยจำกกำรด�ำเนินงำน 3,702,906,810.64
 รวมค่าใช้จ่ายจากการด�าเนินงาน 3,702,906,810.64

รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ 840,317,134.91

หมำยเหตุ   งบกำรเงินฉบับนี้อยู่ระหว่ำงกำรตรวจสอบจำกส�ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดิน
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อาคารสถานที่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กรุงเทพมหานคร ตั้งอยู่ เลขที่  1518
ถนนประชำรำษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่ำง เขตบำงซ่ือ กรุงเทพมหำนคร 10800 มีพื้นที่รวมทั้งสิ้น 88 ไร่ 
59.777 ตำรำงวำ มีอำคำรรวมทัง้สิ้น 44 หลัง (ไม่รวมอำคำรย่อย) ประกอบด้วย อำคำรเรียน 23 หลัง 
อำคำรส�ำนักงำน 7 หลัง และอำคำรอื่นๆ 13 หลัง1

อำคำรบัณฑิตวิทยำลัยวิศวกรรมนำนำชำติสิรินธรไทย-เยอรมัน

อำคำรกองอำคำรสถำนที่และยำนพำหนะ

อำคำรปฏิบัติกำรเทคโนโลยีเครื่องจักรกลไฟฟ้ำและเครื่องจักรกลหนัก

สถำนที่ไฟฟ้ำย่อย

อำคำรอเนกประสงค์

อำคำรนวมินทรรำชินี

อำคำรคณะสถำปัตยกรรมและกำรออกแบบ

อำคำรวิทยำลัยเทคโนโลยีอุตสำหรรม 

อำคำรสถำบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส

อำคำรปฏิบัติกำรและประลองรวม คณะครุศำสตร์อุตสำหกรรม

อำคำรคณะศิลปศำสตร์ประยุกต์  และโรงอำหำร

อำคำรส�ำนักงำนวิจัยวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี

อำคำรยิมเนเซ่ียม

อำคำรสถำบันสหกิจศึกษำและพัฒนำสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ไทย-เยอรมัน

อำคำรคณะวิทยำศำสตร์ประยุกต์

อำคำรส�ำนักงำนพัฒนำเทคนิคศึกษำ

อำคำร 40 ปี มจพ. และโรงอำหำรกลำง

อำคำรสโมสรบุคลำกร มจพ.

อำคำรคณะวิศวกรรมศำสตร์

โรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศำสตร์ ไทย-เยอรมัน

อำคำรศูนย์ที่พักเพื่อกำรเรียนรู้และสันทนำกำร

อำคำรปฏิบัติกำรวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ (สนำมกีฬำ) 

อำคำรวิทยำลัยนำนำชำติ

อำคำรคณะพัฒนำธุรกิจและอุตสำหกรรม

อำคำรเก็บเอกสำร

อำคำรโรงอำหำรกลำง
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี ตัง้อยู่เลขที่ 129 หมู่ 21 
ต�ำบลเนินหอม อ�ำเภอเมือง จังหวัดปรำจีนบุรี 25230 มีพื้นที่ รวมทัง้สิ้น 1,809 ไร่ 59 ตำรำงวำ โดย
มอีำคำรรวมทัง้สิน้ 22 หลัง (ไมร่วมอำคำรย่อย) ประกอบด้วย อำคำรเรยีน 3 หลัง อำคำรโรงปฏิบตักิำร 
5 หลัง อำคำรส�ำนักงำน 4 หลัง อำคำรหอพักนักศึกษำ 3 หลัง บ้ำนพักอำศัยแบบชุดอำจำรย์และ
ข้ำรำชกำร 4 หลัง อำคำรศูนย์กีฬำเฉลิมพระเกียรติ 1 หลัง อำคำรปฏิบัติกำรกำรจัดกำรอุตสำหกรรม 
(โรงแรมวิลล่ำวิชชำลัย)  1  หลัง  และอำคำรยิมเนเซียม2  1 หลัง  นอกจำกนี้ยังมีอำคำรที่ก�ำลังด�ำเนิน
กำรก่อสร้ำงอยู่ คือ อำคำรคณะบริหำรธุรกิจและอุตสำหกรรมบริกำร

2

1. อำคำรบริหำร
2. อำคำรอเนกประสงค์ 2 หลัง
3. อำคำรคณะเทคโนโลยีและกำรจัดกำรอุตสำหกรรม
4. อำคำรบ้ำนพักอำศัยแบบชุดอำจำรย์และข้ำรำชกำร 4 หลัง5. 
5. อำคำรหอพักนักศึกษำ 3 หลัง
6. อำคำรสิรินธร (ส�ำนักหอสมุดกลำง)
7. อำคำรคณะอุตสำหกรรมเกษตร
8. โรงปฏิบัติกำรกลุ่มวิศวกรรมศำสตร์
9. โรงปฏิบัติกำรกลุ่มวิชำเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร
10. อำคำรศูนย์กีฬำเฉลิมพระเกียรติ
11. อำคำรปฏิบัติกำรท่องเที่ยวและโรงแรม (โรงแรมวิลล่ำวิชำลัย)
12. อำคำรยิมเนเซียม 2
13. อำคำรคณะบริหำรธุรกิจและอุตสำหกรรมบริกำร
14. ศูนย์วิจัยเกษตรแปรรูป
15. แปลงทดลองปลูกต้นยำงพำรำ

A บริเวณเก็บกักน�้ำและอนุรักษ์
B สถำนีไฟฟ้ำย่อย
C พระบรมรำชำนุเสำวรีย์ รัชกำลที่ 4
D สนำมบินขนำดเล็กและสนำมทดสอบยำนยนต์
E หอพระ
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มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำพระนครเหนือ วิทยำเขตระยอง ตัง้อยู่ที่ต�ำบลหนองละลอก อ�ำเภอ
บ้ำนค่ำย จังหวัดระยอง 21120  มีพื้นที่ รวมทัง้สิ้น 98 ไร่ 2 งำน 17.40 ตำรำงวำ ขณะนี้มีกำรใช้พื้นที่

ภำยในอำคำร 9 หลัง ประกอบด้วย อำคำรเรียนรวม 6 หลัง และอำคำรศูนย์กลำงเรียนรู้และสันทนำกำร 
2 หลัง และอำคำรปฏิบัติกำรรวมด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 1 หลัง3

1. อำคำรอเนกประสงค์ 
2. อำคำรปฏิบัติกำรรวมด้ำนวิศวกรรมศำสตร์และเทคโนโลยี
 - อำคำรปฏิบัติกำรพื้นฐำนทำงวิศวกรรมศำสตร์
3. อำคำรเรียนรวม
4. คณะวิทยำศำสตร์ พลังงำนและสิ่งแวดล้อม    
5. อำคำรปฏิบัติกำรรวมด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
 (ก�ำลังด�ำเนินกำรก่อสร้ำง)
6. คณะบริหำรธุรกิจ (อำคำรสหวิทยำกำร)
7. อำคำรวิทยำศำสตร์กำรกีฬำและโรงอำหำรกลำง
8. อำคำรศูนย์กลำงเรียนรู้และสันทนำกำร1
9. อำคำรศูนย์กลำงเรียนรู้และสันทนำกำร2
10. อำคำรปฏิบัติกำรชุมชนสัมพันธ์
G ป้อมรักษำกำรณ์
K ป้ำยมหำวิทยำลัย
M อนุสำวรีย์ รัชกำลที่ 4
Z สถำนีไฟฟ้ำย่อย

PROVINCIAL HIGHWAY No. 3375

10



ที่ปรึกษา

ศาสตราจารย ดร.สุชาต  เซี่ยงฉิน
อธิการบดี

นายธีระ  ภักดีวานิช
ผูอำนวยการกองแผนงาน

  ผูจัดทำ

นางสาวอรดา  เกรียงสินยศ
หัวหนากลุมงานสารสนเทศเพื่อการพัฒนา

นางจินตนา  มังคละกนก
นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชำนาญการ

นางณัฏฐนันท  ตรีรัตน 
นักวิเคราะหนโยบายและแผน

  ขอขอบคุณ

คณะและหนวยงานตางๆ ที่ใหความอนุเคราะห
ในการจัดทำขอมูลและภาพประกอบ

จำนวนพิมพ 1,000 เลม 
เมษายน 2562



มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ

1518 ถนนประชาราษฎร 1 แขวงวงศสวาง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800

โทรศัพท : 0-2555-2000    แฟกซ : 0-2587-4350

http://www.kmutnb.ac.th 
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