
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

สรุปผล 
“โครงการสาํรวจพื้นท่ีภายในคณะวทิยาศาสตร์ตามเกณฑ์ UI Green” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



“โครงการสาํรวจพื้นที่ภายในคณะวิทยาศาสตร์ตามเกณฑ์ UI Green”  
 

“โครงการสาํรวจพื้นที่ภายในคณะวิทยาศาสตร์ตามเกณฑ์ UI Green” มีวัตถุประสงค์เพ่ือสํารวจ
และจัดทํารายละเอียดพ้ืนที่คณะวิทยาศาสตร์ การจัดทํารายงานการวิเคราะห์พ้ืนที่สีเขียว และเพ่ือใช้เป็น
ข้อมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาหรือบริหารจัดการพ้ืนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป โดยใช้ระยะเวลาดําเนินการ
ระหว่างวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ – ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งสรุปผลการสํารวจพ้ืนที่และพ้ืนที่สีเขยีว ดังน้ี 

๑. พ้ืนที่โดยรวมของคณะวิทยาศาสตร์ทั้งหมด ๓๘,๑๑๗.๘๑ ตารางเมตร 
  ๒. พ้ืนที่สีเขียวทั้งหมด ๙,๕๔๒.๕๙ ตารางเมตร คิดเป็น ๒๕.๐๓% ต่อพ้ืนที่ทั้งหมด 
  ๓. พ้ืนที่แบ่งแยกประเภทตามอาคารทั้งหมด ตามเอกสารแนบ (๑)  
 
สรุปผลโครงการฯ 
 โครงการฯ ได้ต้ังค่าเป้าหมายของโครงการฯ โดยมีดัชนีช้ีวัดความสําเร็จของโครงการคือ มีแผนผัง
อาคาร ตามแผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (รหัสโครงการ FI-
61-S4-01 โครงการสํารวจพ้ืนที่ภายในคณะวิทยาศาสตร์ตามเกณฑ์ UI Green) ซึ่งการดําเนินการโครงการได้
บรรลุตามดัชนีช้ีวัดของโครงการ และได้ข้อมลูพ้ืนที่ ดังน้ี 
 คณะวิทยาศาสตร์มีพ้ืนทีร่วมทัง้หมด ๓๘,๑๑๗.๘๑ ตารางเมตร แบ่งเป็นอาคารสริินธร รวม ๒,๘๓๐.๐๑ 
ตารางเมตร อาคารวิทยาศาสตร์ชีวภาพ รวม ๒,๒๖๕.๔๒ ตารางเมตร อาคารคณิตศาสตร์ รวม ๙๔๐.๕๘ 
ตารางเมตร อาคารปฏิบัติการแปรรูปอาหาร รวม ๔๗๔.๒๓ ตารางเมตร อาคารวิทยาศาสตร์การอาหาร รวม 
๑,๓๑๓.๘๐ ตารางเมตร อาคารเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า รวม ๑,๐๐๖.๕๗ ตารางเมตร อาคารปฏิบัติการวิจัย
เทคโนโลยีสุญญากาศและฟิล์มบาง รวม ๒๐๙.๑๔ ตารางเมตร อาคารฟิสิกส์ รวม ๑,๐๐๖.๗๑ ตารางเมตร 
อาคารเคมี รวม ๑,๑๖๓.๒๙ ตารางเมตร อาคารปฏิบัติการพ้ืนฐานและศนูย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ รวม 
๓,๑๕๔.๒๑ ตารางเมตร อาคารสโมสรนิสติ รวม ๒๐๙.๖๗ ตารางเมตร พ้ืนที่สีเขียว รวม ๙,๕๔๒.๕๙ ตาราง
เมตร และพ้ืนที่อ่ืนๆ รวม ๑๔,๐๐๑.๕๙ ตารางเมตร 
 
การดําเนินงาน 
 มีการประชุมวางแผนและจัดทําโครงการฯ โดยเชิญอาจารย์คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์เป็นที่ปรึกษา
โครงการฯ และหารือร่วมกับนิสิตในการจัดทํารังวัดพ้ืนที่ ใช้ระยะเวลาดําเนินการระหว่างเดือนวันที่ ๑๒ 
กุมภาพันธ์ – ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
อุปสรรคและปัญหาในการทํางาน 

ภาคสนาม 
๑. ขณะบินถ่ายภาพถ่ายทางอากาศโดยอากาศยานไร้คนขับ (โดรน) มีอุปสรรคในเรื่องของสภาพ

อากาศคือ มีลมค่อนข้างแรงทําให้ยากต่อการควบคุม 
๒. การรังวัดพ้ืนที่เป็นไปด้วยความยากลําบาก เน่ืองจากบริเวณพ้ืนที่มีการสัญจรของรถตลอดเวลา 

และมีการจอดรถกรีดขวางทําให้เป็นอุปสรรคในการรังวัด 
๓. การรังวัดพ้ืนที่อาคารบางอาคารมีสิ่งกรีดขวางวางติดกับตัวอาคารทําให้ยากต่อการรังวัด 
การประมวลผลข้อมูล 
๑. การประมวลผลภาพถ่ายทางอากาศต้องทําการประมวลผลหลายคร้ัง เน่ืองจากภาพที่ได้มีความ

คลาดเคลื่อน 



๒. โปรแกรมในการจัดทําแผนที่มีความไม่เสถียร ทําให้การเปิดข้อมูลล่าช้า 
 

ข้อมูลเพิ่มเติม 
 จากการจัดทําแผนผังพ้ืนที่ทาํให้สามารถนํามาวิเคราะห์ประมาณพ้ืนที่จอดรถท้ังหมดของคณะ เพ่ือให้
ทราบจํานวนรถและพ้ืนที่จอดรถ ซึ่งแบ่งเป็นโรงจอดรถและลานจอดรถ แยกประเภทเป็นรถยนต์ 
รถจักรยานยนต์ และรถจักรยาน ดังน้ี โรงจอดรถ แบ่งเป็นอาคารสิรินธร จํานวน ๕ คัน อาคารคณติศาสตร์ 
จํานวน ๑๘ คนั ลานจอดรถ แบ่งเป็นอาคารสิรินธร ประเภทรถยนต์ จํานวน ๓๓ คัน รถจักรยานยนต์ จํานวน 
๓๑๑ คัน รถจกัรยาน จํานวน ๒๐ คัน อาคารเคมี ประเภทรถจักรยานยนต์ จํานวน ๒๙ คัน อาคารสโมสรนิสิต 
รถจักรยานยนต์ จํานวน ๓๗ คัน อาคารฟิสิกส์ ประเภทรถยนต์ จํานวน ๒๓ คัน รถจกัรยานยนต์ จํานวน ๒๒ 
คัน รถจักรยาน จํานวน ๑๕ คัน อาคารคณติศาสตร์ รถจกัรยานยนต์ จํานวน ๒๕ คัน อาคารปฏิบัติการแปร
รูปอาหาร ประเภทรถยนต์ จํานวน ๒๗ คนั อาคารปฏิบัติการวิศวกรรมอาหาร ประเภทรถจักรยานยนต์ 
จํานวน ๓๐ คนั อาคารวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ประเภทรถยนต์ จํานวน ๔๐ คัน รถจักรยานยนต์ จํานวน ๑๕๙ 
คัน รถจักรยาน จํานวน ๑๐ คัน อาคารปฏิบัติการพ้ืนฐานและศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ประเภทรถยนต์ 
จํานวน ๓๘ คนั รถจักรยานยนต์ จํานวน ๑๕๕ คัน รวมที่จอดรถยนต์ (ลานจอดรถ) จํานวน ๑๖๑ คัน 
รถจักรยานยนต์ จํานวน ๗๖๘ คัน และรถจักรยาน จํานวน ๔๕ คนั (ไม่รวมรถตู้และรถบัสของคณะ) ตาม
เอกสารแนบ (๒)  
(ข้อมูล ณ วันที่ ๔ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๑) 
 

อาคาร 
ลานจอดรถ โรงจอดรถ 

รถยนต์ (คัน) รถจักรยานยนต์ (คัน) รถจักรยาน (คัน) รถยนต์ (คัน)

อาคารสิรินธร 33 311 20 5 

อาคารเคมี - 29 - - 

อาคารสโมสรนิสิต - 37 - - 

อาคารฟิสิกส์ 23 22 15 - 

อาคารคณิตศาสตร์ - 25 - 18 

อาคารปฏิบัติการแปรรูปอาหาร 27 - - - 

อาคารปฏิบัติการวิศวกรรมอาหาร - 30 - - 

อาคารวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 40 159 10 - 

อาคารปฏิบัติการพ้ืนฐานและศูนย์ 
เคร่ืองมือวิทยาศาสตร์ 

38 155 - - 

รวม 161 768 45 23 

 


