
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คู่มือ 
การจดัอนัดบัมหาวิทยาลยัสีเขียวโลก 

ยไูอ กรีนเมตริก (UI GreenMetric) 

ปี 2017 

 

“ความร่วมมือระดบัโลกเพือ่อนาคตทีย่ ัง่ยืน” 
 

 



2 
 

 
 

สารบญั 

สารบญั.........................................................................................................................................................................................2 

1. การจดัอนัดบัมหาวิทยาลยัสีเขียวโลก ยูไอ กรีนเมตริก คืออะไร .........................................................................................3 

2. จดุประสงคค์ืออะไร ............................................................................................ ..................................................................3 

3. ใครสามารถเขา้รว่มได้บ้าง ...................................................................................................................................................3 

4. ประโยชน์ท่ีได้รบัคืออะไร ......................................................................................................................................................3 

5. มหาวิทยาลยัสามารถเข้ารว่มได้อย่างไร ..............................................................................................................................5 

6. ทีมงานคือใคร ........................................................................................................................................................................7 

7. ระเบียบวิธีการคืออะไร .........................................................................................................................................................7 

8. เครอืข่ายของเราคือใคร ......................................................................................................................................................11 

9. แผนการในอนาคตคืออะไร ................................................................................................................................................12 

10. ติดต่อเราได้อย่างไร ..........................................................................................................................................................12 

แบบสอบถาม (เกณฑแ์ละตวัชีว้ดั) ………………………………………………………………………………………………...…......13 

ภาคผนวก 1 ……………………………………………………………………………………………………………………………….24 

ภาคผนวก 2 ……………………………………………………………………………………………………………..………………..31 

เอกสารแนบทา้ย ........................................................................................................................................................................34 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

 
 

1. การจดัอนัดบัมหาวิทยาลยัสีเขียวโลก ยูไอ กรีนเมตริก คืออะไร 

มหาวทิยาลยัอนิโดนีเซยี (Universitas Indonesia: UI) รเิริม่การจดัอนัดบัมหาวทิยาลยัโลกขึน้ในปี ค .ศ .  2010 ภายหลงัเป็นทีรู่จ้กักนั
ในชื่อ การจดัอนัดบัมหาวิทยาลยัสเีขยีวโลก ยูไอ กรีนเมตรกิ (UI GreenMetric) เพื่อวดัความพยายามเกี่ยวกบัความยัง่ยืนของ
มหาวทิยาลยั โดยมคีวามตัง้ใจจะด าเนินการส ารวจแบบออนไลน์ เพื่อแสดงให้เห็นโครงการและนโยบายเกี่ยวกบัความยัง่ยนืของ
มหาวทิยาลยัต่าง ๆ ทัว่โลก 

เราท าการจดัอนัดบัอย่างกวา้ง ๆ บนกรอบแนวคดิเกีย่วกบัสิง่แวดลอ้ม ความประหยดั และความเทีย่งธรรม ตวัชีว้ดัและหมวดต่าง ๆ 
ในการจดัอนัดบัจะมคีวามเกีย่วเน่ืองกนักบัแนวคดิทัง้หมด เราออกแบบตวัชีว้ดัและการใหน้ ้าหนักคะแนนใหป้ราศจากอคตมิากทีสุ่ด
เท่าทีจ่ะเป็นไปได ้การรวบรวมและสง่ขอ้มลูนัน้เป็นไปอย่างตรงไปตรงมา และใชเ้วลาในการท างานของเจา้หน้าที่อย่างสมเหตุสมผล  
ในการจดัอนัดบักรนี เมตรกิเมื่อปี ค  .ศ .  2010 มมีหาวทิยาลยัเขา้ร่วม 95 แห่งจาก 35 ประเทศ แบ่งเป็นจากทวปีอเมรกิา 18 แห่ง 
ทวปียุโรป 35 แห่ง ทวปีเอเชยี 40 แห่ง และภูมภิาคโอเชยีเนีย 2 แห่ง ในปี ค .ศ.  2016 มมีหาวทิยาลยัเขา้ร่วมการจดัอนัดบั 515 แห่ง 
จาก 75 ประเทศทัว่โลก ซึง่แสดงใหเ้หน็ว่ายไูอ กรนีเมตรกิ กลายเป็นทีรู่จ้กัในฐานะการจดัอนัดบัมหาวทิยาลยัดา้นความยัง่ยนืระดบั
โลกแห่งแรกและแห่งเดยีวอกีดว้ย 

ในปีนี้ เราไดก้ าหนดหวัขอ้ไว ้คอื “ความร่วมมอืระดบัโลกเพื่ออนาคตอนัยัง่ยนื” ซึง่เรามุ่งเน้นทีค่วามพยายามของมหาวทิยาลยัในการ
ท างานร่วมกบัพนัธมติรในประเดน็เรื่องความยัง่ยนื โดยจะพจิารณารายละเอยีดความร่วมมอืของมหาวทิยาลยัต่าง ๆ ทีน่ ามาปรบัปรุง
ดา้นความยัง่ยนืของมหาวทิยาลยั 

2. วตัถปุระสงค ์

จุดมุ่งหมายในการจดัอนัดบั มดีงันี้ 

 เพื่อมสีว่นร่วมในวงวาทกรรมวชิาการทีว่่าดว้ยความยัง่ยนืในการศกึษาและการสรา้งมหาวทิยาลยัสเีขยีว 

 เพื่อสง่เสรมิใหเ้กดิความเปลีย่นแปลงในสงัคมทีม่มีหาวทิยาลยัเป็นผูน้ าไปสูเ่ป้าหมายแห่งความยัง่ยนื 

 เพื่อเป็นเครื่องมอืในการประเมนิตนเองดา้นความยัง่ยนืของวทิยาเขต ส าหรบัสถาบนัอุดมศกึษาทัว่โลก 

 เพื่อสือ่สารใหร้ฐับาล หน่วยงานดา้นสิง่แวดลอ้มทัง้ในประเทศและต่างประเทศ และสงัคม ไดท้ราบถงึโครงการเกีย่วกบัความ
ยัง่ยนืในวทิยาเขต 

3. ใครสามารถเขา้รว่มได้บ้าง 

มหาวทิยาลยัทีม่คีวามตัง้ใจอนัแน่วแน่ในประเดน็เรื่องความยัง่ยนืทุกแห่งทัว่โลก สามารถเขา้ร่วมการจดัอนัดบัมหาวทิยาลยัสเีขยีว
โลก ยไูอ กรนีเมตรกิ ทีจ่ดัขึน้เป็นประจ าทุกปีได ้

4. ประโยชน์ท่ีได้รบั  

มหาวทิยาลยัทีเ่ขา้ร่วมการจดัอนัดบั ยูไอ กรนีเมตรกิโดยส่งขอ้มูลเพื่อร่วมในการจดัอนัดบันัน้ จะได้รบัคุณประโยชน์หลายประการ
จากการเขา้ร่วม โดยไม่เสยีค่าใชจ้่ายใดๆ 
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ก. ความเป็นสากลและการได้รบัการยอมรบั 

การเขา้ร่วมในการจดัอนัดบัยูไอ กรนีเมตรกิ จะช่วยสรา้งเสรมิความพยายามทีจ่ะท าใหม้หาวทิยาลยัมคีวามเป็นสากลและไดร้บัการ
ยอมรบั โดยใหค้วามพยายามดงักล่าวของมหาวทิยาลยัเป็นทีป่ระจกัษ์บนแผนทีโ่ลก การเขา้ร่วมในการจดัอนัดบัยงัช่วยใหเ้วบ็ไซต์
ของมหาวทิยาลยัมยีอดเขา้ชมเพิม่มากขึน้ มกีารอา้งและเชื่อมโยงถงึสถาบนัต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัประเดน็ความยัง่ยนืบนเวบ็เพจต่าง 
ๆ และยงัช่วยใหก้ารประสานตดิต่อกบัสถาบนัทีม่คีวามสนใจมหาวทิยาลยัของท่านเพิม่มากขึน้อกีดว้ย 

ข.เพ่ิมความตระหนักในประเดน็ด้านความยัง่ยืน 

การเขา้ร่วมการจดัอนัดบัจะช่วยสร้างความตระหนักถึงความส าคญัของความยัง่ยนื ทัง้ในระดบัภายในและภายนอกมหาวทิยาลยั  
โลกก าลงัเผชญิกบัปญัหาในระดบัสากล ซึง่นบัเป็นความทา้ทายทีไ่ม่เคยเกดิขึน้มาก่อน เช่น แนวโน้มจ านวนประชากร ภาวะโลกรอ้น 
การแสวงหาประโยชน์จากทรพัยากรธรรมชาติแบบเกนิควร การพึ่งพาพลงังานจากน ้ามนัเพยีงอย่างเดยีว การขาดแคลนน ้าและ
อาหาร และความยัง่ยนื เราตระหนกัว่าการศกึษาระดบัอุดมศกึษามบีทบาทส าคญัในการจดัการความทา้ทายเหล่าน้ี การจดัอนัดบัยไูอ 
กรนีเมตรกิท าใหเ้หน็ถงึบทบาทส าคญัทีส่ถาบนัอุดมศกึษาจะสามารถช่วยสรา้งตวามตระหนัก โดยท าการประเมนิ และเปรยีบเทยีบ
ความพยายามดา้นการศกึษาเพื่อการพฒันาทีย่งัยนื งานวจิยัดา้นความยัง่ยนื มหาวทิยาลยัสเีขยีว และการขยายบรกิารเชงิรุกสูส่งัคม 

ค. การเปล่ียนแปลงสงัคมและการลงมือปฏิบติั 

ยไูอ กรนีเมตรกิเริม่ตน้ดว้ยการสรา้งความตระหนกั แต่ในอนาคตจะมกีารน าไปปรบัใชเ้พื่อกระตุน้ใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงอย่างแทจ้รงิ 
ถงึเวลาแลว้ทีจ่ าเป็นตอ้งจะแปรความเขา้ใจใหเ้ป็นการกระท า สิง่นี้นบัว่ามคีวามส าคญัมาก หากเราตอ้งการจะจดัการกบัความทา้ทาย
ทีก่ าลงัเกดิขึน้ไปทัง้โลกในขณะนี้ 

ง. การสรา้งเครอืข่าย 

ผู้เขา้รวมการจดัอนัดบัยูไอ กรนีเมตรกิทัง้หมดจะถือว่าเป็นสมาชกิของเครอืข่ายการจดัอนัดบัมหาวทิยาลยัสเีขยีวโลก ยูไอ กรีน
เมตรกิ (UI GreenMetric World University Rankings Network) โดยอตัโนมตั ิ ในเครอืขา่ยนี้ ผูเ้ขา้ร่วมจะสามารถแบ่งปนัวธิปีฏบิตัิ
ทีเ่ป็นเลศิในโครงการต่างๆ ที่ว่าด้วยความความยัง่ยนื รวมไปถึงการสร้างเครอืข่ายกบัผู้เขา้ร่วมจากทัว่โลก โดยการเขา้ร่วมการ
ประชุมเชงิปฏบิตักิารนานาชาตยิูไอ กรนีเมตรกิ (UI GreenMetric International Workshop)ทีจ่ดัขึน้ทุกปี และการการประชุมเชงิ
ปฏบิตักิารระดบัภูมภิาค และระดบัประเทศ ทีจ่ดัขึน้โดยมหาวทิยาลยัเจา้ภาพทีไ่ดร้บัความเหน็ชอบ นอกจากนี้ ผูเ้ขา้ร่วมยงัสามารถ
จดัการประชุมเชงิปฏบิตักิารเกีย่วกบัยไูอ กรนีเมตรกิทีม่หาวทิยาลยัของผูเ้ขา้ร่วมในแต่ละแห่งไดอ้กีดว้ย 

ในฐานะเวทีที่จะเปลี่ยนให้ประเด็นเรื่องความยัง่ยืนกลายเป็นการกระท า เครือข่ายนี้จะมยีูไอ กรีนเมตริกเป็นเลขาธิการ โดยมี
คณะกรรมการด าเนินงาน อนัประกอบดว้ยเลขาธกิาร ยูไอ กรนีเมตรกิ ผูป้ระสานงานระดบัภูมภิาค และผูป้ระสานงานระดบัประเทศ 
เป็นผูเ้สนอและวนิิจฉยัโครงการและแนวทางการด าเนินงานต่างๆ 

ในปจัจุบนั เครอืขา่ยจะประกอบไปดว้ยมหาวทิยาลยัทีเ่ขา้ร่วม 515 แห่ง งจากภูมภิาคทีห่ลากหลายและมพีลวตัสงู ทัง้ในเอเชยี ยุโรป 
แอฟรกิา ออสเตรเลยี อเมรกิา และโอเชยีเนีย รวมจ านวนคณาจารย์ 1,537,789 คน นักเรยีน 16,500,614 คน และมทีุนวจิยัด้าน
สิง่แวดลอ้มและความยัง่ยนืมากกว่า 48,892,548,416 เหรยีญสหรฐัฯ 
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5. มหาวิทยาลยัสามารถเข้ารว่มได้อย่างไร  

การเข้าร่วมในการจัดอันดับนัน้ง่ายมาก ผู้อ านวยการฝ่ายความยัง่ยืน หรือบุคลากรซึ่งรับผิดชอบส่วนนี้สามารถเข้าไป
ที ่www.greenmetric.ui.ac.id เพื่อศกึษาขอ้มูลเรื่องการจดัอนัดบัได้ และหากสนใจ สามารถส่งอเีมล์มาที่ส านักงานเลขาธกิาร ยูไอ 
กรนีเมตรกิ (greenmetric@ui.ac.id) เพื่อขอรบัหนงัสอืเชญิและขอสทิธิใ์นการเขา้ระบบ หากท่านเคยร่วมในการจดัอนัดบัแลว้ ทางเรา
จะสง่ค าเชญิใหท้่านเขา้ร่วม อย่างไรกต็าม ในกรณีทีท่่านตดัสนิใจไม่เขา้ร่วมการจดัอันดบัดว้ยเหตุผลบางประการ  กรุณาแจง้ใหเ้รา
ทราบดว้ยจกัขอบคุณยิง่ และแน่นอนว่า ท่านสามารถเขา้ร่วมการจดัอนัดบัครัง้ต่อไปในอนาคตได ้หากมหาวทิยาลยัของท่านสามารถ
แต่งตัง้ผูร้บัผดิชอบเพื่อเป็นบุคคลหลกัในการตดิต่อได ้กจ็ะเป็นประโยชน์อย่างมาก เรายนิด ีหากท่านประสงคจ์ะตดิต่อสอบถามเมื่อมี
ขอ้สงสยัใด ๆ เกีย่วกบัการจดัอนัดบั 

การจดัอนัดบัมหาวิทยาลยัสีเขียวโลก ยูไอ กรีนเมตริกพฒันาขึน้มาอย่างไร 

การตดัสนิใจเริม่การจดัอนัดบัมหาวทิยาลยัสเีขยีวโลก ยไูอ กรนีเมตรกิเป็นผลมาจากปจัจยัหลายประการ ดงันี้ 

ก. การยึดถึออดุมการณ์ 

ความท้าทายในอนาคตที่มีต่ออารยธรรมมีทัง้ความกดดนัในเรื่องประชากร การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ความมัน่คงทาง
พลังงาน ความเสื่อมโทรมของสภาพแวดล้อม ความมัน่คงทางอาหารและน ้า และการพัฒนาที่ยัง่ยืน แม้ว่าจะมีงานวิจัยทาง
วทิยาศาสตร์และการอภิปรายสาธารณะมากมาย รฐับาลของประเทศต่างๆ ทัว่โลกกย็งัไม่ได้ให้ความส าคญัวาระด้านความยัง่ยนื
เท่าใดนกั ผูท้ีห่่วงใยในเรื่องดงักล่าวทีม่หาวทิยาลยัอนิโดนีเซยีจงึไดเ้ลง็เหน็ว่า มหาวทิยาลยัต่าง ๆ มขีอ้ไดเ้ปรยีบทีจ่ะช่วยส่งเสรมิ
ความคดิของคนส่วนใหญ่ในประเดน็หลกั ๆ เพื่อใหเ้กดิการปฏบิตัขิ ึน้จรงิได ้ซึง่รวมถงึแนวคดิอย่าง ไตรก าไรสุทธ ิ(Triple Bottom 
Line), หลกัสามประการเพื่อความยัง่ยนื (the 3 Es): อนัไดแ้ก่ ความเทีย่งธรรม (Equity) ความประหยดั (Economy) สิง่แวดลอ้ม 
(Environment) อาคารสเีขยีว และการศกึษาเพื่อการพฒันาทีย่ ัง่ยนื (Education for Sustainable Development - ESD) 

การจดัอนัดบัมหาวทิยาลยัสเีขยีวโลก ยไูอ กรนีเมตรกิท าหน้าทีเ่ป็นเครื่องมอืของมหาวทิยาลยัต่าง ๆ ในการจดัการความทา้ทายดา้น
ความยัง่ยนืทีโ่ลกของเราก าลงัเผชญิอยู่ มหาวิทยาลยัต่าง ๆ สามารถท างานร่วมกนัเพื่อลดผลกระทบเชงิลบด้านสิง่แวดลอ้ม ยูไอ 
กรนีเมตรกิเป็นสถาบนัซึง่ไม่มุ่งหวงัผลก าไร ดงันัน้ ทุกมหาวทิยาลยัจงึเขา้ร่วมไดโ้ดยไม่เสยีค่าใชจ้่ายใดๆ 

ข. ต้นแบบการจดัอนัดบัมหาวิทยาลยัสีเขียวโลก ยูไอ กรีนเมตริก 

แมว้่าการจดัอนัดบั ยไูอ กรนีเมตรกิจะไม่ไดย้ดึตามระบบการจดัอนัดบัใด ๆ ทีม่อียู่ แต่การจดัอนัดบั ยูไอ กรนีเมตรกิกพ็ฒันามาจาก
ความตระหนกัถงึระบบการประเมนิดา้นความยัง่ยนื ตลอดจนการจดัอนัดบัดา้นวชิาการของมหาวทิยาลยัต่างๆ ทีม่อียู่เดมิ ระบบการ
ประเมนิด้านความยัง่ยืนที่มีการอ้างอิงถึงระหว่างการออกแบบยูไอ กรนีเมตรกินัน้ มทีัง้ รางวลัด้านความยัง่ยนืโฮลซมิ (Holcim 
Sustainability Awards) รางวลั “กรนีชปิ” (GREENSHIP - ซึง่เป็นระบบการจดัอนัดบัทีพ่ฒันาโดยคณะกรรมการอาคารสเีขยีวแห่ง
อนิโดนีเซยี ซึง่ยดึตาม ระบบความเป็นผูน้ าในการออกแบบทีเ่กีย่วขอ้งกบัพลงังานและสิง่แวดลอ้ม (LEED) ทีใ่ชใ้นสหรฐัอเมรกิา และ
ทีอ่ื่น ๆ) ระบบการจดัอนัดบั การประเมนิและการตดิตาม (STARS) และบตัรรายงานดา้นความยัง่ยนืในมหาวทิยาลยั (หรอืทีรู่จ้กักนั
ในชื่อ “บตัรรายงานสเีขยีว” - Green Report Card) 

http://www.greenmetric.ui.ac.id/
mailto:greenmetric@ui.ac.id
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โดยทัว่ไป วธิกีารนี้ไดป้รบัเอาแนวคดิเกีย่วกบัความยัง่ยนืดา้นสิง่แวดลอ้มซึง่มอียู่ 3 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ สิง่แวดลอ้ม เศรษฐกจิ และ
สงัคม )แผนภาพ  1) ส าหรบัดา้นสิง่แวดลอ้มนัน้ รวมการใชท้รพัยากรธรรมชาต ิการจดัการสิง่แวดลอ้ม และการป้องกนัมลพษิ ขณะที่
ทางดา้นเศรษฐกจิ รวมถงึผลก าไร และการลดค่าใชจ้่าย สว่นดา้นสงัคมนัน้ รวมการศกึษา ชุมชน และการมสี่วนร่วมของสงัคม ซึง่ทัง้ 
3 ดา้นรวมอยู่ในเกณฑข์องยไูอ กรนีเมตรกิ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ในขณะเดียวกัน ในช่วงระหว่างขัน้ตอนการออกแบบยูไอ กรีนเมตริกนัน้ เราได้ศึกษาระบบการจัดอันดับด้านวิชาการของ
มหาวทิยาลยัต่างๆ ไดแ้ก่ การจดัอนัดบัต่างๆ ดงันี้ 

1. การจดัอนัดบัมหาวทิยาลยัระดบัโลกโดยเดอะไทมส ์ไฮเออร ์เอดูเคชนั (Times Higher Education World University Rankings – 
THE) ซึง่ไดร้บัการสนบัสนุนจากทอมป์สนั รอยเตอรส์  

2. การจดัอนัดบัมหาวทิยาลยัระดบัโลกโดยควิเอส (QS World University Rankings)  

3. การจดัอนัดบัมหาวทิยาลยัระดบัโลกด้านวชิาการ (Academic Ranking of World Universities - ARWU) ซึ่งเผยแพร่โดย
มหาวทิยาลยัเซีย่งไฮเ้จยีวทง (Shanghai Jiao Tong University - SJTU)  

4. การจดัอนัดบัมหาวทิยาลยัโลกเวบ็โบเมตรกิส ์(Webometrics Ranking of World Universities – Webometrics) เผยแพร่
โดยไซเบอรเ์มตรกิส ์แลบ, ซไีอเอน็ดโีอซ-ีซเีอสไอซ ี(CINDOC-CSIC) ในสเปน  

นอกจากนี้ ยูไอ กรนีเมตรกิยงัเป็นหนึ่งในสมาชกิของกลุ่มผูเ้ชีย่วชาญเรื่องการจดัอนัดบัระดบันานาชาต ิ(IREG) ตัง้แต่ ค.ศ. 2011 
อกีดว้ย 

 

    เศรษฐกจิ 

สิง่แวดลอ้ม 

 

    สงัคม 

 ใชท้รพัยากรธรรมชาต ิ 

   การจดัการสิง่แวดลอ้ม  

 การป้องกนัมลพษิ 

 การศกึษา  

 ชุมชน  

 การมสี่วนร่วมของสงัคม 

 ผลก าไร  

 การลดค่าใชจ้่าย 
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ในช่วงขัน้เริม่ต้นของการออกแบบยูไอ กรนีเมตรกินัน้ เราไดข้อความอนุเคราะห์ในประเดน็ต่าง ๆ จากผู้เชี่ยวชาญทัง้ด้านการจดั
อนัดบั และเรื่องความยัง่ยนื ซึง่รวมถงึการจดัการสมัมนาเกีย่วกบัการจดัอนัดบัมหาวทิยาลยั และการจดัการประชุมทางไกลดว้ยภาพ
และเสยีง และการประชุมผูเ้ชีย่วชาญดา้นความยัง่ยนืและอาคารสเีขยีว การประชุมเชงิปฏบิตักิารครัง้ล่าสุดเกีย่วกบัยูไอ กรนีเมตรกิ 
จดัขึน้เมื่อวนัที ่21 พฤศจกิายน ค.ศ. 2013 ซึง่อธกิารบดแีละตวัแทนจากมหาวทิยาลยัต่อไปนี้ ไดม้าร่วมแบ่งปนัประสบการณ์ ไดแ้ก่ 
มหาวทิยาลยันอตตงิแฮม (University of Nottingham), มหาวทิยาลยัคาฟอสคาร ิเวเนเซยี (UniversitàCa’ Foscari Venezia), 
มหาวทิยาลยัเมลเบริ์น (University of Melbourne), มหาวทิยาลยัมหิดล, มหาวทิยาลยัโบเดน็คุลทวัร์ วีน (Universitat fur 
Bodenkultur Wien), มหาวิทยาลัยเอาโตโนมา เด นวยโว เลออง (Universidad Autónoma de Nuevo Leon), 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร,์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร,ี มหาวทิยาลยัดาเย (Da Yeh University) และมหาวทิยาลยั
เทคโนโลยมีาเลเซยี (Universiti Teknologi Malaysia) ในปี ค.ศ. 2010 มกีารใชต้วัชีว้ดั 23 ขอ้ใน 5 หมวดเพื่อค านวณคะแนนในการ
จดัอนัดบั ในปี ค.ศ. 2011 ใชต้วัชีว้ดั 34 ขอ้ และในปี ค.ศ. 2012 เราไดเ้อาตวัชีว้ดัขอ้ “สภาพแวดลอ้มมหาวทิยาลยัปลอดยาเสพตดิ
และปลอดบุหรี่” ออก และใชต้วัชีว้ดั 33 ขอ้ในการประเมนิมหาวทิยาลยัสเีขยีว นอกจากนี้ ในปี ค.ศ. 2012 เรายงัไดจ้ดักลุ่มตวัชีว้ดั
เป็น 6 หมวด ซึง่รวมเกณฑด์า้นการศกึษาเขา้มาดว้ย การเปลีย่นแปลงประการหนึ่งทีไ่ดม้กีารพจิารณากนักค็อื การเพิม่หมวดใหม่
เกีย่วกบัการศกึษาและการวจิยัเพื่อความยัง่ยนื ในปี ค.ศ. 2015 หวัขอ้การประชุมคอื คารบ์อนฟุตพริน้ท์ ซึง่เราเพิม่ค าถาม 2 ขอ้
เกีย่วกบัประเดน็นี้ในหมวดพลงังานและการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศ นอกจากนี้ เรายงัมกีารปรบัปรุงระเบยีบวธิโีดยการเพิม่
ตวัชีว้ดัย่อยบางขอ้ทีเ่กีย่วขอ้งกบัน ้าและการขนส่งในการจดัอนัดบัปี ค.ศ. 2015 ดว้ย ล่าสุดในปี ค.ศ. 2016 มกีารเปลีย่นแปลงครัง้
ใหญ่เกีย่วกบัระเบยีบวธิกีารจดัอนัดบั โดยเราไดพ้จิารณาเกีย่วกบัแนวโน้มล่าสดุในเรื่องความยัง่ยนื  

ค. ความเป็นจริงและความท้าทาย 

เป้าหมายของการจดัอนัดบัมหาวทิยาลยัโลกดา้นความยัง่ยนืนัน้ เกดิจากความเขา้ใจว่ามหาวทิยาลยัมหีลากหลายประเภท พนัธกจิ
และบรบิทของมหาวทิยาลยัต่าง ๆ จะเป็นปญัหาในเรื่องระเบยีบวธิกีารจดัอนัดบั โดยเฉพาะอย่างยิง่แลว้ เรามคีวามตระหนักเป็น
อย่างมากว่ามหาวทิยาลยัแต่ละแห่งมคีวามแตกต่างกนัในส่วนของระดบัการรบัรู ้และความทุ่มเทในด้านความยัง่ยนื งบประมาณ 
จ านวนของพน้ทีส่เีขยีวในมหาวทิยาลยั และในมติิอื่น ๆ อกีเป็นจ านวนมาก ประเดน็เหล่านี้มคีวามซบัซอ้น แต่ยูไอ กรนีเมตรกิ ก็
ตัง้ใจทีจ่ะปรบัปรุงการจดัอนัดบันี้อย่างต่อเนื่อง เพื่อยงัประโยชน์และความยุตธิรรมแกทุ่กฝา่ย 

6. ทีมงานคือใคร 

การจดัอนัดบัมหาวทิยาลยัสเีขยีวโลก ยูไอ กรนีเมตรกิ บรหิารจดัการโดยทมีงานภายใต้การก ากบัดูแลของอธกิารบดมีหาวทิยาลยั
อนิโดนีเซยี สมาชกิในทีมงานล้วนมพีื้นฐานและประสบการณ์ทางวชิาการที่แตกต่างหลากหลาย อาท ิวทิยาศาสตร์สิง่แวดล้อม 
วศิวกรรมศาสตร ์สถาปตัยกรรมศาสตรแ์ละการออกแบบชุมชนเมอืง ทนัตแพทยศาสตร ์สาธารณสุข สถิต ิเคม ีภาษาศาสตร์ และ
วฒันธรรมศกึษา 

7. วิธีการ 

ก. เกณฑก์ารจดัอนัดบั 

หมวดต่าง ๆ และการใหน้ ้าหนกัคะแนนของปีนี้ ไดแ้สดงไวต้ามรายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 
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ตารางที ่1 หมวดต่าง ๆ ทีใ่ชใ้นการจดัอนัดบัและการใหน้ ้าหนกัคะแนน 
 

ข้อ 
 

หมวด 
รอ้ยละ 

ของคะแนน 
ทัง้หมด (%) 

1 สถานทีแ่ละโครงสรา้งพืน้ฐาน (SI) 15 
2 พลงังานและการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศ (EC) 21 
3 ของเสยี (WC) 18 
4 น ้า (WR) 10 
5 การขนสง่ (TR) 18 
6 การศกึษา (ED) 18 
 รวมทัง้หมด 100 

ตวัชีว้ดัเฉพาะและคะแนนทีไ่ดร้บัแสดงในตารางที ่2 ตวัชีว้ดัแต่ละขอ้ระบุดว้ยรหสัหมวดและตวัเลข (เช่น SI 5) 

ตารางที ่2 ตวัชีว้ดัและหมวดต่าง ๆ ทีเ่สนอใหใ้ชใ้นการจดัอนัดบัปี 2016 

ข้อ หมวดและตวัช้ีวดั คะแนน การให้น ้าหนัก 
1 สถานท่ีและโครงสรา้งพืน้ฐาน (SI)  15% 

SI 1 สดัสว่นของพืน้ทีเ่ปิดโล่งต่อพืน้ทีท่ ัง้หมด 300  
SI 2 สดัสว่นของพืน้ทีเ่ปิดโล่งต่อจ านวนประชากรของวทิยาเขต 300  
SI 3 พืน้ทีใ่นวทิยาเขตทีม่ลีกัษณะเป็นปา่ 200  
SI 4 พืน้ทีใ่นวทิยาเขตทีใ่ชป้ลกูตน้ไม ้ 200  
SI 5 พืน้ทีใ่นวทิยาเขตทีใ่ชเ้ป็นพืน้ทีด่ดูซมึน ้า 300  
SI 6 งบประมาณของมหาวทิยาลยัในสว่นความพยายามเพื่อความยัง่ยนื 200  

 รวม 1500  
    
2 พลงังานและการเปล่ียนแปลงสภาพภมิูอากาศ (EC)  21% 

EC 1 การใชอุ้ปกรณ์ประหยดัพลงังาน 200  
EC 2 การด าเนินงานโครงการอาคารอจัฉรยิะ 300  
EC 3 พลงังานทดแทนซึง่ผลติไดใ้นวทิยาเขต 300  
EC 4 สดัสว่นการใชไ้ฟฟ้าทัง้หมดต่อประชากรของวทิยาเขต 300  
EC 5 สดัสว่นพลงังานทดแทนทีผ่ลติไดต่้อการใชพ้ลงังาน 200  
EC 6 องคป์ระกอบของการด าเนินงานอาคารสเีขยีว 300  
EC 7 โครงการลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก 200  
EC 8 สดัสว่นคารบ์อนฟุตพริน้ทท์ัง้หมดต่อจ านวนประชากรของวทิยาเขต 300  

 รวม 
 

2100  

    

ASUS
Highlight
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ข้อ หมวดและตวัช้ีวดั คะแนน การให้น ้าหนัก 
3 ของเสีย (WS)     18% 

WS 1 โครงการลดการใชก้ระดาษและพลาสตกิในวทิยาเขต 300  
WS 2 โครงการน าของเสยีในมหาวทิยาลยักลบัมาใชใ้หม่ 300  
WS 3 การจดัการของเสยีเป็นพษิ 300  
WS 4 การบ าบดัของเสยีอนิทรยี ์ 300  
WS 5 การบ าบดัของเสยีอนินทรยี ์ 300  
WS 6 การบ าบดัน ้าเสยี 300  

 รวม 1800  
    
4 น ้า (WR)   10% 

WR 1 โครงการอนุรกัษ์น ้า 300  
WR 2 โครงการน าน ้าเสยีกลบัมาใชใ้หม่ 300  
WR 3 การใชอุ้ปกรณ์ประหยดัน ้า 200  
WR 4 การใชน้ ้าทีท่ าการบ าบดัแลว้ 200  

 รวม 1000  
    
5 การขนส่ง (TR)  18% 

TR 1 สดัสว่นของยานพาหนะ (รถยนตแ์ละรถจกัรยานยนต)์ ต่อจ านวนประชากร
ของวทิยาเขต 

200  

TR 2 สดัสว่นของบรกิารรถรบัสง่สาธารณะต่อจ านวนประชากรของวทิยาเขต 200  
TR 3 สดัสว่นของจกัรยานต่อจ านวนประชากรของวทิยาเขต 200  
TR 4 ประเภทของทีจ่อดรถ 200  
TR 5 โครงการรเิริม่ดา้นการขนสง่เพื่อลดจ านวนรถสว่นบุคคลในวทิยาเขต 200  
TR 6 การลดพืน้ทีจ่อดรถสว่นบุคคลในช่วง 3 ปีทีผ่่านมา (จากปี 2014 - 2016) 200  
TR 7 บรกิารรถรบัสง่สาธารณะ 300  
TR 8 นโยบายเกีย่วกบัรถจกัรยานและการเดนิเทา้ภายในวทิยาเขต 300  

 รวม 1800  
    
6 การศึกษา (ED)  18% 

ED 1 สดัสว่นของรายวชิาเกีย่วกบัความยัง่ยนืต่อรายวชิา/หลกัสตูรทัง้หมด 300  
ED 2 สดัสว่นของทุนวจิยัดา้นความยัง่ยนืกบัทุนวจิยัทัง้หมด 300  
ED 3 การตพีมิพด์า้นความยัง่ยนื 300  
ED 4 กจิกรรมดา้นความยัง่ยนื 300  
ED 5 องคก์รนกัศกึษาทีเ่กีย่วกบัความยัง่ยนื 300  
ED 6 เวบ็ไซตเ์กีย่วกบัความยัง่ยนื 300  
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ข้อ หมวดและตวัช้ีวดั คะแนน การให้น ้าหนัก 
 รวม 1800  
    
 รวมทัง้หมด 10000  

 

ข. การคิดคะแนน 
การคดิคะแนนแต่ละขอ้จะเป็นตวัเลข เพื่อให้ขอ้มูลสามารถประมวลในทางสถิติได ้การนับคะแนนจะไม่ซบัซ้อน โดยเป็นไปตาม
เหตุการณ์ หรอืค าตอบทีไ่ดร้บั รายละเอยีดการคดิคะแนนตามทีแ่สดงในภาคผนวก 1 
 
ค. ค่าน ้าหนักของเกณฑ ์
เกณฑแ์ต่ละขอ้มกีารจดัหมวดหมูอ่ยู่ในระดบัขอ้มลูทัว่ไป และเมื่อมกีารประมวลผล คะแนนดบิจะถูกน ามาคดิค่าน ้าหนกัเพื่อหาผลการ
ค านวณครัง้สดุทา้ย 
 
ง. การปรบัปรงุเครือ่งมือวิจยั 
เราตระหนักดีว่าแม้เราจะทุ่มเทความพยายามไปมากเพียงใดก็ตามในการออกแบบและการน าน าแบบสอบถามมาใช้ แต่
แบบสอบถามในรอบปีที่สามนี้ กย็งัคงมีขอ้บกพร่องอยู่ดี ดงันัน้ เราจะตรวจสอบเกณฑ์และการให้น ้าหนักอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้
สามารถรองรบัขอ้มลูจากผูเ้ขา้ร่วมและการพฒันาทีท่นัสมยัทีส่ดุในสาขานัน้ ๆ เรายนิดรีบัความคดิเหน็และขอ้มลูจากทุกท่าน 
จ. การน าส่งขอ้มูล 
ขอ้มลูจากมหาวทิยาลยัจะตอ้งสง่ผ่านระบบออนไลน์ระหว่างวนัที ่29 พฤษภาคม - 15 ตุลาคม ค.ศ. 2017 
 
ท่านสามารถน าส่งอเีมลร์ายงานต่าง ๆ ใหเ้รา เช่น รายงานระบบการจดัอนัดบั การประเมนิและการตดิตามดา้นความยัง่ยนืของน า
มหาวิทยาลยั (STARS)  (ถ้าม)ีนอกจากนี้ เรายงัยนิดรีบัรายงานและการประเมนิผลด้านความยัง่ยนืของมหาวทิยาลยั รวมทัง้
หลกัฐานเกีย่วกบักจิกรรมดา้นความยัง่ยนืในมหาวทิยาลยัของท่าน ทัง้ในรปูแบบอเีมล ์หรอืฉบบัพมิพ ์
 
       

การตรวจสอบ 
 
                               29 พฤษภาคม – 15 ตุลาคม                                        ธนัวาคม 
 
 
 

16 ตุลาคม – 16 พฤศจกิายน 
 
 
                                         การน าสง่ขอ้มลู                                                 ผล  
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ฉ. ผลของการวดั 
ผลเบือ้งตน้ของการวดัคาดว่าจะน าสง่ไดใ้นเดอืนตุลาคม ค.ศ. 2017 และผลขัน้สดุทา้ยทีม่คีวามสมบรูณ์จะเผยแพร่ในช่วงตน้เดอืน
ธนัวาคม ค.ศ. 2017 
 

 
 
ผลการจดัอนัดบัในขัน้พืน้ฐานและรายละเอยีดคะแนน สามารถดเูพิม่เตมิไดท้างออนไลน์ http://greenmetric.ui.ac.id/overall-ranking-
2016/  

8. เครอืข่ายของเราคือใคร 

แนวคดิอุดมคตทิีห่ล่อหลอมความตระหนกัในเรื่องความยัง่ยนื ก าลงัก่อใหเ้กดิเครอืข่ายขององคก์รทีม่คีวามคดิเหน็พอ้งต้องกนัอยู่ใน
ขณะนี้ ยไูอ กรนีเมตรกิมสีมาชกิภาพของกลุ่มผูเ้ชีย่วชาญเรื่องการจดัอนัดบัระดบันานาชาต ิ(International Ranking Experts Group 
- IREG) และเป็นภาคใีนการใหค้ ามัน่ต่อสหประชาชาต ิเช่น แนวทางปฏบิตัเิพื่อความยัง่ยนืของสถาบนัอุดมศกึษา ในการประชุมแห่ง
สหประชาชาต ิเรื่องการพฒันาอย่างยัง่ยนื (The United Nations Conference on Sustainable Development (UNCSD) หรอืทีรู่จ้กั
กนัในนามของ Rio 2012 ซึง่จดัขึน้ ณ นครรโีอเดจาเนโรเมื่อปี ค.ศ. 2012 นอกจากนี้ เราไดน้ าเสนอความกา้วหน้าของเราในการ
ประชุมสมัมนาเครอืข่ายมหาวิทยาลยัทีย่ ัง่ยนืระดบันานาชาต ิ(International Sustainable Campus Network – (ISCN) – GULF-
WEF) เมื่อปี ค.ศ. 2012 รวมทัง้รายงานการตรวจสอบขอ้มูลและการประเมนิด้านความยัง่ยนืในสถาบนัอุดมศกึษา  อื่น ๆ  เช่น 
รายงานดา้นความยัง่ยนืในมหาวทิยาลยั และรายงานตามกรอบแนวคดิของจอีารไ์อ (GRI) นอกจากนี้ ยงัมกีารน าเสนอเรื่องยูไอ กรนี
เมตรกิในการประชุมเรื่องคุณภาพการศกึษาที่มหาวทิยาลยัเอาโตโนมา เด นวยโว เลออง (Universidad Autónoma de Nuevo 
Leon) ประเทศเมก็ซิโก เมื่อเดอืนตุลาคม ปี ค.ศ. 2013 และในการประชุมเรื่องความยัง่ยืนและการจดัอนัดบัมหาวิทยาลยั ที่
มหาวทิยาลยัคาฟอสคาร ิเวเนเซยี (UniversitàCa’ Foscari Venezia) ในอติาล ีเมื่อเดอืนพฤศจกิายน ปี ค.ศ. 2013  อกีทัง้ยงัมกีาร
อา้งองิถงึผลและการประเมนิผลของยไูอ กรนีเมตรกิ ในบทความ นิตยสาร บทความวจิยัในวารสารวชิาการ เวบ็เพจของมหาวทิยาลยั

http://greenmetric.ui.ac.id/overall-ranking-2016/
http://greenmetric.ui.ac.id/overall-ranking-2016/
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และสถาบนัต่าง ๆ  ในปี ค.ศ. 2014 ณ การประชุมฟอรมัของมหาวทิยาลยัในเอเชยี ครัง้ที ่3 (III Asian Universities Forum) ซึง่จดั
โดยมหาวทิยาลยัแห่งชาตอิลั-ฟาราย ีคาซคั ( Al-Farabi Kazakh National University ) ในกรุงอสัตานาและนครอลัมาต ีประเทศ
คาซคัสถาน ได้มีการเหน็ชอบร่วมกนัให้มกีารใช้ยูไอ กรนีเมตรกิ เป็นเครื่องมอืในการประเมนิz]ผลสมัฤทธิด์้านความยัง่ยนืของ
มหาวทิยาลยั 

เมื่อปี ค.ศ. 2017 นี้  ในการประชุมเชงิปฏบิตักิารนานาชาตคิรัง้ที ่3 ของยูไอ กรนีเมตรกิ ณ กรุงอสิตลับูล ยูไอ กรนีเมตรกิไดก้่อตัง้
เครอืข่ายการจดัอนัดบัมหาวทิยาลยัสเีขยีวโลก ยูไอ กรนีเมตรกิ และคณะกรรมการด าเนินงานเครอืข่ายดงักล่าวขึน้เป็นครัง้แรก 
เครอืขา่ยนี้ประกอบดว้ยมหาวทิยาลยัทัง้หมดทีเ่ขา้ร่วมการจดัอนัดบัมหาวทิยาลยัสเีขยีวโลก ยูไอ กรนีเมตรกิ โดยมุ่งใหค้วามส าคญั 
3 ประเดน็หลกัคอื การก าหนดทศิทางงานวจิยัและการศกึษาขัน้อุดมศกึษา การผลติผู้น าในอนาคตดา้นความยัง่ยนื และการมสี่วน
ร่วมในการแกไ้ขประเดน็ความทา้ทายดา้นความยัง่ยนื  

หากท่านตอ้งการขอ้มลูเพิม่เตมิ กรุณาเขา้ไปที ่http://greenmetric.ui.ac.id/  

9. แผนการในอนาคต 

ยไูอ กรนีเมตรกิ ควรไดร้บัการพฒันาและปรบัปรุงใหด้ขีึน้กว่าเดมิ โดยค านึงถงึวธิกีารทีจ่ะน าไปสู่การบรรลุเป้าหมาย วธิกีารเรยีนรู้
จากค าวจิารณ์เกีย่วกบัโครงสรา้งเรื่องการจดัอนัดบัและการพฒันาของการออกแบบทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดล้อมทีย่ ัง่ยนื (ESD) และ
วธิกีารเรยีนรูจ้ากประสบการณ์อนัหลากหลายของผูเ้ขา้ร่วมซึง่มจีุดประสงคแ์ละสภาพแวดลอ้มทีต่่างกนั นอกจากนี้ ความคดิต่างๆ ที่
ควรน ามาพจิารณาเพื่อน าไปสูน่วตักรรมการจดัอนัดบัในอนาคต คอื 

 จดัท าขอ้มลูของมหาวทิยาลยัใหด้ยีิง่ขึน้ มหาวทิยาลยัจะจดัท างประวตัโิดยย่อ จากพนัธกจิที ่จุดประสงค ์องคป์ระกอบทีม่ี
การแยกประเภทไว ้และบรบิทต่าง ๆ ทีล่ว้นแต่โดดเด่นทัง้สิน้ 

 จดัแสดงผลลพัธต์ามประเภท ควรแสดงใหเ้หน็คะแนนไม่ใช่เพยีงแค่ผลรวมเท่านัน้ แต่ควรแยกตามประเภทและตวัชีว้ดัหลกั
ในการจดัอนัดบั 

10. ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม 

Ms. Arsy Imanda 
UI GreenMetric Secretariat 
Integrated Laboratory and Research Center (ILRC) Building, 4th floor,  
Kampus UI Depok, 16424, Indonesia 
E-mail: greenmetric@ui.ac.id 
Tel: (021) - 29120936 
Mobile: 085779313834 
Website: http://www.greenmetric.ui.ac.id/ 

 

 

http://greenmetric.ui.ac.id/
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 แบบสอบถาม (เกณฑแ์ละตวัช้ีวดั) 

แบบสอบถามฉบบันี้แบ่งออกเป็น 6 หมวดใหญ่ ซึง่ประกอบดว้ย สถานทีแ่ละโครงสรา้งพืน้ฐาน (SI) พลงังานและการเปลีย่นแปลง
สภาพภูมอิากาศ (EC) ของเสยี (WC) น ้า (WR) การขนส่ง (TR) และการศกึษา (ED) หมวดต่างๆ เหล่านี้จะแบ่งออกเป็นขอ้ย่อย 
และมคี าอธบิายรายละเอยีดของค าถาม ดงัต่อไปนี้ 

1. สถานท่ีและโครงสรา้งพืน้ฐาน (SI) 
ขอ้มูลดา้นสถานที่และโครงสร้างพืน้ฐานของมหาวทิยาลยัจะใหข้อ้มูลพื้นฐานเกี่ยวกบัแนวคดิของมหาวทิยาลยัเรื่องความเป็น
มติรกบัสิง่แวดลอ้ม ตวัชีว้ดันี้จะแสดงว่า มหาวทิยาลยันัน้ ๆ สมควรไดช้ื่อว่า “มหาวทิยาลยัสเีขยีว” หรอืไม่ จุดประสงค ์คอื เพื่อ
กระตุน้ใหม้หาวทิยาลยัทีเ่ขา้ร่วมไดจ้ดัใหม้พีืน้ทีส่เีขยีวมากขึน้ รวมถงึปกป้องสิง่แวดลอ้ม และพฒันาพลงังานทีย่ ัง่ยนื 
1.1. ประเภทของสถาบนัอดุมศึกษา 
กรุณาเลอืกหนึ่งในตวัเลอืกต่อไปนี้ 

[1] สถาบนัอุดมศกึษาทีม่คีวามหลากหลายทางวชิาการ 
[2] สถาบนัอุดมศกึษาเฉพาะดา้น 

1.2 ภมิูอากาศ 
กรุณาเลอืกหนึ่งในตวัเลอืกต่อไปนี้ ซึง่อธบิายถงึสภาพอากาศในภูมภิาคของท่านไดด้ทีีส่ดุ 
 [1] รอ้นชืน้ 
 [2] รอ้นชืน้สลบัแหง้แลง้ 
 [3] กึง่แหง้แลง้ 
 [4] แหง้แลง้ 
 [5] เมดเิตอรเ์รเนียน 
 [6] กึง่รอ้นชืน้ 
 [7] ภาคพืน้สมุทรชายฝ ัง่ตะวนัตก 
 [8] ชืน้ภาคพืน้ทวปี 
 [9] กึง่ข ัว้โลก 
1.3 จ านวนของวิทยาเขต 
กรุณาระบุจ านวนของสถานที่ ซึ่งมหาวิทยาลยัของท่านจดัให้เป็นอาคารเพื่อจุดประสงค์ด้านการศึกษา ตัวอย่างเช่น หาก
มหาวทิยาลยัของท่านมวีทิยาเขตอื่นๆ ซึ่งอยู่ต่างเขต ต่างอ าเภอ หรอืต่างเมอืง แยกออกจากวทิยาเขตหลกั กใ็ห้ระบุจ านวน
สถานทีด่งักล่าวทัง้หมดของมหาวทิยาลยั 
 
ในการตอบค าถามต่อไปนี้ ขอให้ท่านเลอืกค าตอบที่สามารถอธบิายถึงสถานทีด่งักล่าวได้ดทีีสุ่ด หากมหาวทิยาลยัของท่านมี
มากกว่า 1 วทิยาเขต 
1.4 สถานท่ีของวิทยาเขตหลกั 
กรุณาเลอืกหนึ่งในตวัเลอืกต่อไปนี้ 
 [1] ชนบท 
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 [2] ชานเมอืง 
 [3] เมอืง 
 [4] ใจกลางเมอืง 
 [5] ย่านอาคารสงู 
1.5 พืน้ท่ีทัง้หมดของวิทยาเขตหลกั (ตร.ม.) 
กรุณาระบุพืน้ทีท่ ัง้หมดของวทิยาเขตหลกัของท่าน (เป็นตารางเมตร) พืน้ทีซ่ึง่น ามานับรวมนี้ จะนับเพยีงพื้นทีซ่ึง่มกีารใชเ้พื่อ
กจิกรรมทางการศกึษาเท่านัน้ โดยจะนับรวมพืน้ที่ป่า สนาม และพื้นที่อื่น ๆ ได้กต่็อเมื่อมกีารใช้พื้นที่ดงักล่าวเพื่อการศกึษา
เท่านัน้ 
1.6 พืน้ท่ีชัน้ท่ี 1 ทัง้หมดของอาคารในวิทยาเขตหลกั (ตร.ม.) 
พืน้ทีส่เีขยีวของมหาวทิยาลยั จะค านวณจากรอ้ยละของพืน้ทีส่เีขยีวในมหาวทิยาลยั กรุณาระบุขอ้มลูพืน้ทีซ่ึง่เป็นทีต่ัง้ของอาคาร 
โดยแจง้ขอ้มลูพืน้ทีช่ ัน้ที ่1 ทัง้หมดของอาคารในมหาวทิยาลยัของท่าน 
1.7 พืน้ท่ีทัง้หมดของอาคารวิทยาเขตหลกั (ตร.ม.) 
กรุณาระบุขอ้มูลพืน้ทีซ่ึง่เป็นทีต่ัง้ของอาคาร โดยแจง้ขอ้มูลพืน้ทีช่ ัน้ที ่1 ทัง้หมดของอาคารมหาวทิยาลยัของท่านในวทิยาเขต
หลกั 
1.8 พืน้ท่ีทัง้หมดของอาคารอจัฉริยะในวิทยาเขตหลกั (ตร.ม.) 
กรุณาระบุขอ้มลูพืน้ทีท่ ัง้หมด (รวมพืน้ทีช่ ัน้ที ่1และชัน้อื่น ๆ) ของอาคารอจัฉรยิะในมหาวทิยาลยัของท่าน อาคารอจัฉรยิะควรจะ
ตดิตัง้อุปกรณ์ประหยดัพลงังาน ความส าเรจ็ของอาคารอจัฉรยิะ คอื การวดัผลการใหบ้รกิารทีเ่ป็นประโยชน์ของอาคาร และมี
ประสทิธภิาพต่อผูใ้ชอ้าคาร (เช่น การใหแ้สงสว่าง สภาวะความน่าสบาย (thermal comfort) คุณภาพอากาศ ความปลอดภยัเชงิ
กายภาพ สขุอนามยั และอื่น ๆ ) อาคารอจัฉรยิะควรตัง้ขึน้โดยใชง้บประมาณน้อยทีส่ดุ และก่อใหเ้กดิผลสะทอ้นดา้นสิง่แวดลอ้ม
ทีเ่ป็นประโยชน์ตลอดอายุการใชง้านของอาคาร 
1.9 พืน้ท่ีจอดรถทัง้หมด (ตร.ม.) 
กรุณาระบุขอ้มลูพืน้ทีจ่อดรถในมหาวทิยาลยัของท่าน ท่านสามารถตรวจสอบโดยใช้ Google Maps 
1.10 พืน้ท่ีในมหาวิทยาลยัท่ีมีลกัษณะเป็นป่า 
กรุณาระบรุอ้ยละของพืน้ทีใ่นมหาวทิยาลยัทีป่กคลุมดว้ยพชืพรรณซึง่มลีกัษณะเป็นปา่ (พืน้ทีก่วา้งซึง่สว่นใหญ่ปกคลุมดว้ยตน้ไม้
ใหญ่ ตน้ไมจ้ านวนมาก หรอืตน้ไมห้นาแน่น และต้นไมข้นาดเลก็ เพื่อจุดประสงคด์า้นการอนุรกัษ์) ซึง่มหาวทิยาลยัเป็นเจา้ของ 
เทยีบกบัพืน้ทีท่ ัง้หมดของมหาวทิยาลยั 
1.11 พืน้ท่ีในมหาวิทยาลยัท่ีใช้ปลูกต้นไม้ 
กรุณาระบุรอ้ยละของพืน้ทีใ่นมหาวทิยาลยัทีป่กคลุมดว้ยพชืทีป่ลกูขึน้ (รวมทัง้สนามหญ้า สวน สวนหลงัคา ต้นไมภ้ายในอาคาร 
ซึง่ตัง้ใจปลกูขึน้) เทยีบกบัพืน้ทีท่ ัง้หมดของมหาวทิยาลยั 
1.12 พืน้ท่ีทัง้หมดของมหาวิทยาลยัท่ีใช้เป็นพืน้ท่ีดดูซึมน ้า นอกเหนือจากป่า และพืน้ท่ีปลูกต้นไม้ 
กรุณาระบุรอ้ยละของพืน้ผวิซึง่ไม่ไดส้งวนไวใ้ชง้าน (เช่น พืน้ดนิ หญา้ บลอ็กคอนกรตี และอื่น ๆ) ในมหาวทิยาลยัทีใ่ชเ้ป็นพืน้ที่
ดดูซมึน ้า เป็นรอ้ยละเทยีบกบัพืน้ทีท่ ัง้หมด พืน้ทีด่ดูซมึน ้าขนาดใหญ่ถอืว่ามคีุณลกัษณะตามทีต่อ้งการ 
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1.13 จ านวนนักศึกษา 
 ก-a. จ านวนนักศึกษาปกติทัง้หมด 
จ านวนนกัศกึษาทัง้หมด (ภาคปกตแิละภาคสมทบ) ทีล่งทะเบยีน ในฐานะนักศกึษาปกตแิละนักศกึษาออนไลน์ในมหาวทิยาลยั
ของท่าน หากมหาวทิยาลยัของท่านได้ค านวณจ านวนนักศกึษาเตม็เวลาเทยีบเท่า (EFTS) ไว้แล้ว ท่านสามารถแจ้งจ านวน
ดงักล่าวได ้
 ข-b. จ านวนนักศึกษาออนไลน์ทัง้หมด 
จ านวนนกัศกึษาทีล่งทะเบยีนเรยีนออนไลน์เท่านัน้ ในมหาวทิยาลยัของท่าน 
1.14 จ านวนบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน 
กรุณาระบุจ านวนของอาจารยแ์ละบุคลากรสายสนบัสนุนทัง้หมดทีท่ างานในมหาวทิยาลยัของท่าน 
1.15 งบประมาณของมหาวิทยาลยัเพื่อความพยายามในการสรา้งความยัง่ยืน 
กรุณาระบุการค านวณรอ้ยละของงบประมาณดา้นสิง่แวดลอ้มและความยัง่ยนื โดยเทยีบกบังบประมาณทัง้หมดของมหาวทิยาลยั 

2. พลงังานและการเปล่ียนแปลงสภาพภมิูอากาศ (EC) 
ความสนใจของมหาวทิยาลยัในประเดน็การใชพ้ลงังานและการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศเป็นตวัชีว้ดัทีม่นี ้าหนักทีสุ่ดในการ
จดัอนัดบั ในแบบสอบถามนี้ เราไดน้ิยามตวัชีว้ดัหลายประการเกีย่วกบัความตระหนกัในเรื่องดงักล่าวไวเ้ป็นการเฉพาะ เช่น การ
ใชง้านอุปกรณ์ประหยดัพลงังาน การด าเนินงานของตกึฉลาด/อาคารอตัโนมตัิ/อาคารอจัฉรยิะ นโยบายการใชพ้ลงังานทดแทน 
การใช้ไฟฟ้าทัง้หมด โครงการอนุรกัษ์พลังงาน องค์ประกอบของอาคารสเีขยีว การปรบัตัวเข้ากบัการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมอิากาศและโครงการเพื่อช่วยบรรเทาการเปลีย่นแปลง นโยบายลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกและคาร์บอนฟุตพริ้นท์ จาก
ตวัชีว้ดัเหล่านี้ มคีวามคาดหวงัว่าทางมหาวทิยาลยัจะเพิม่ความพยายามในการใชพ้ลงังานในอาคารอย่างมปีระสทิธภิาพ และ
สนใจเรื่องธรรมชาตแิละแหล่งพลงังานมากขึน้ 
2.1 การใช้อปุกรณ์ประหยดัพลงังานทดแทนอปุกรณ์แบบดัง้เดิม 
มกีารใชอุ้ปกรณ์ประหยดัพลงังานทดแทนอุปกรณ์แบบดัง้เดมิ ซึง่รวมไปถงึการใชอุ้ปกรณ์ประหยดัพลงังาน /โคมไฟและอุปกรณ์
แสงสว่าง (เช่น การจดัอนัดบัการประหยดัพลงังานของอุปกรณ์ไฟฟ้าตามมาตรฐาน Energy Starหลอดไฟแอลอดี)ี 
กรุณาเลอืกหนึ่งในตวัเลอืกต่อไปนี้ 
 [1] ไม่ม ี
 [2] น้อยกว่า 20% 
 [3] 20% - 40% 
 [4] 40% - 60% 
 [5] 60% - 80% 
 [6] 80% - 100% 
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2.2 การด าเนินงานโครงการอาคารอจัฉริยะ 
กรุณาระบุขัน้ตอนการด าเนินงานโครงการอาคารอจัฉรยิะในมหาวทิยาลยัของท่าน การด าเนินงานนี้ถือว่าเป็นความพยายาม
อย่างเป็นทางการที่เกดิขึน้จรงิในการประยุกต์ใช้โครงการเพื่อให้เกดิการใช้งานอุปกรณ์ประหยดัพลงังาน กรุณาเลอืกหนึ่งใน
ตวัเลอืกต่อไปนี้ 
 [1] ไม่ม ี
 [2] โครงการในขัน้เตรยีมงาน (เช่น การศกึษาความเป็นไปได ้หรอื ขัน้ตอนการออกแบบรายละเอยีดทางวศิวกรรม) 

[3] โครงการในขัน้เริม่ตน้ (เช่น เลอืกผูร้บัเหมาก่อสรา้งอาคารแลว้) 
[4] ด าเนินงานไปแลว้น้อยกว่า 30% ของพืน้ทีอ่าคารทัง้หมด 
[5] ด าเนินงานไปแลว้ 30% - 70% ของพืน้ทีอ่าคารทัง้หมด 
[6] ด าเนินงานไปแลว้มากกว่า 70% ของพืน้ทีอ่าคารทัง้หมด 

อาคารอจัฉริยะ หมายถึง การใช้เทคโนโลยีเครือข่ายในระบบประมวลผลที่ฝงัตัวอยู่ในสถาปตัยกรรมเพื่อดูแลและควบคุม
องคป์ระกอบดา้นสถาปตัยกรรม ในการแลกเปลีย่นขอ้มลูระหว่างผูใ้ช ้ระบบ และอาคาร 
2.3 พลงังานทดแทนซ่ึงผลิตได้ในวิทยาเขตต่อปี 
กรุณาเลอืกแหล่งพลงังานทางเลอืกหนึ่งในตวัเลอืกต่อไปนี้ หรอืมากกว่า ทีม่กีารใชใ้นวทิยาเขตของท่าน และระบุความสามารถ
ในการผลติพลงังานเป็นกโิลวตัต์ 
 [1] ไม่ม ี
 [2] ไบโอดเีซล   (ความสามารถในการผลติเป็นกโิลวตัต)์ 
 [3] ชวีมวลสะอาด   (ความสามารถในการผลติเป็นกโิลวตัต)์ 

[4] พลงังานแสงอาทติย ์  (ความสามารถในการผลติเป็นกโิลวตัต)์ 
[5] พลงังานความรอ้นใตพ้ภิพ  (ความสามารถในการผลติเป็นกโิลวตัต)์ 
[6] พลงังานลม    (ความสามารถในการผลติเป็นกโิลวตัต)์ 
[7] พลงังานน ้า    (ความสามารถในการผลติเป็นกโิลวตัต)์ 
[8] ไฟฟ้าและความรอ้นร่วม  (ความสามารถในการผลติเป็นกโิลวตัต)์ 

2.4 การใช้ไฟฟ้าต่อปี 
กรุณาระบุพลงังานทัง้หมดทีใ่ชใ้นช่วง 12 เดอืนทีผ่่านมา ทัว่ทัง้มหาวทิยาลยั (เป็นกโิลวตัต์-ชัว่โมง หรอื KWH) เพื่อจุดประสงค์
ทุกดา้น เช่น แสงสว่าง การท าความรอ้น การท าความเยน็ ใชใ้นการท างานของหอ้งปฏบิตักิารในมหาวทิยาลยั เป็นตน้ 
2.5 สดัส่วนการผลิตพลงังานทดแทนต่อการใช้พลงังานทัง้หมดต่อปี 
กรุณาระบุสดัสว่นการผลติพลงังานทดแทนต่อการใชพ้ลงังานทัง้หมดต่อปี กรุณาเลอืกหนึ่งในตวัเลอืกต่อไปนี้ 

[1] ไม่ม ี
 [2] น้อยกว่า 20% 
 [3] 20% - 40% 
 [4] 40% - 60% 
 [5] 60% - 80% 
 [6] 80% - 100% 
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2.6 องค์ประกอบของการด าเนินงานอาคารสีเขียวซ่ึงแสดงให้เห็นในนโยบายการก่อสร้างและการปรบัปรุง
มหาวิทยาลยั 
กรุณาระบุขอ้มลูเกีย่วกบัองคป์ระกอบของการด าเนินงานอาคารสเีขยีว ซึง่แสดงใหเ้หน็ในนโยบายการก่อสรา้งและการปรบัปรุง
ภายในมหาวทิยาลยัของท่าน กรุณาเลอืกหนึ่งในตวัเลอืกต่อไปนี้ หรอืมากกว่า ทีม่กีารน ามาใช้ 
 [1] ไม่ม ีกรุณาเลอืกขอ้น้ี หากไม่มกีารด าเนินงานเรื่องอาคารสเีขยีวภายในมหาวทิยาลยัของท่าน 
 [2] การระบายอากาศตามธรรมชาต ิกรุณาเลอืกขอ้น้ี หากมกีารใชก้ารระบายอากาศตามธรรมชาตใินมหาวทิยาลยัของท่าน 

เพื่อจุดประสงคใ์นการหมุนเวยีนอากาศ 
 [3] แสงตามธรรมชาตติลอดวนั กรุณาเลอืกขอ้นี้ หากมกีารใช้แสงตามธรรมชาตจิากแหล่งก าเนิดแสดงในชวีติประจ าวนั

ระหว่างเวลากลางวนัตลอดเวลาทีเ่ป็นไปได ้
 [4] การมรีะบบการจดัการพลงังานในอาคาร กรุณาเลอืกขอ้นี้ หากมหาวทิยาลยัของท่านมรีะบบการจดัการพลงังานใน

อาคาร 
 [5] การมอีาคารสเีขยีว กรุณาเลอืกขอ้น้ี หากมหาวทิยาลยัของท่านมกีารด าเนินงานเรื่องอาคารสเีขยีว 
2.7 โครงการลดการปล่อยกา๊ซเรอืนกระจก 
กรุณาเลอืกสถานะทีแ่สดงถงึสถานภาพปจัจุบนัของมหาวทิยาลยัของท่าน ในการด าเนินงานตามโครงการอย่างเป็นทางการใน
อนัทีจ่ะลดก๊าซเรอืนกระจก จากตวัเลอืกต่อไปนี้ 
 [1] ไม่ม ี
 [2] โครงการในขัน้เตรยีมงาน 
 [3] โครงการในขัน้เริม่ตน้ 

 [4] โครงการทีด่ าเนินการแลว้ เกีย่วกบัระบบปรบัอากาศ HVAC / ตูเ้ยน็ / ก๊าซทีใ่ชใ้นหอ้งปฏบิตักิาร (ความรอ้น การระบาย
อากาศ การปรบัอากาศ และการท าความเยน็) 

2.8 กรุณาระบุปริมาณคารบ์อนฟุตพร้ินท์ (การปล่อยก๊าซคารบ์อนไดออกไซด์ในช่วง 12 เดือนท่ีผ่านมา เป็น
เมตริกตนั) 
กรุณาระบุปรมิาณรอ้ยเทา้คารบ์อนของมหาวทิยาลยัของท่าน กรุณาแยกคารบ์อนฟุตพริน้ท ์ออกจากเทีย่วบนิและแหล่งคารบ์อน
ทุติยภูมิ เช่น ภาชนะ และเสื้อผ้า ท่านสามารถใช้เครื่องค านวณคาร์บอนฟุตพริ้นท์จาก www.carbonfootprint.com เป็น
มาตรฐานในการค านวณคารบ์อนฟุตพริน้ท ์กรุณาเขา้ชมเวบ็ไซตด์งักล่าว เพื่อตรวจสอบองคป์ระกอบของรองเทา้คารบ์อนทีท่่าน
สามารถนบัรวมได ้
ส าหรบัตวัอย่างในการค านวณคารบ์อนฟุตพริน้ทข์องมหาวทิยาลยั กรุณาดเูพิม่เตมิที ่ภาคผนวก 2 

3. ของเสีย (WC) 
การจดัการของเสยีและกิจกรรมการหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่เป็นปจัจยัหลกัในการสร้างสิง่แวดล้อมที่ยงัยืน กิจกรรมของ
เจา้หน้าทีม่หาวทิยาลยัและนกัศกึษาในวทิยาเขตท าใหเ้กดิของเสยีจ านวนมาก ดงันัน้ โครงการเรื่องการจดัการของเสยีและการ
น ากลบัมาใช้ใหม่จงึควรอยู่ในดุลพนิิจของมหาวทิยาลยั เช่น โครงการหมุนเวยีนกลบัมาใช้ใหม่ โครงการน าของเสยีเป็นพิษ
กลบัมาใช้ใหม่ การบ าบดัของเสยีอินทรยี์ การบ าบดัของเสยีอนินทรยี์ การบ าบดัน ้าเสยี นโยบายการลดการใช้กระดาษและ
พลาสตกิในวทิยาเขต 
 

http://www.carbonfootprint.com/
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3.1 นโยบายการลดการใช้กระดาษและพลาสติกในวิทยาเขต 
กรุณาเลอืกหนึ่งในตวัเลอืกต่อไปนี้ หรอืมากกว่า ทีแ่สดงใหเ้หน็ถงึสถานการณ์ของมหาวทิยาลยัในการวางนโยบายเพื่อลดการใช้
กระดาษและพลาสตกิ จากตวัเลอืกต่อไปนี้ 
 [1] ไม่ม ี
 [2] นโยบายการพมิพบ์นหน้ากระดาษทัง้ 2 ดา้น 
 [3] การใชแ้กว้น ้า 
 [4] การใชถุ้งทีน่ ามาใชใ้หม่ได ้

[5] การพมิพเ์มื่อจ าเป็นเท่านัน้ 
3.2 โครงการน าของเสียในมหาวิทยาลยักลบัมาใช้ใหม่ 
กรุณาเลอืกสถานะทีแ่สดงใหเ้หน็ถึงสถานการณ์ของนโยบายของมหาวทิยาลยั ในความพยายามที่จะกระตุ้นใหเ้จา้หน้าที่และ
นกัศกึษาน าของเสยีกลบัมาใชใ้หม่ 
 [1] ไม่ม ี
 [2] บางสว่น (น้อยกว่า 25% ของของเสยี) 
 [3] บางสว่น (25% - 50% ของของเสยี) 

[4] อย่างแพร่หลาย (มากกว่า 50% ของของเสยี) 
3.3 การจดัการของเสียเป็นพิษ 
กรุณาระบุสถานะทีแ่สดงใหเ้หน็ถงึสถานการณ์ปจัจุบนัว่ามหาวทิยาลยัจดัการขยะเป็นพษิอย่างไร กระบวนการจดัการรวมถงึ มี
การจดัการของเสยีเป็นพษิแยกจากขยะทัว่ไปหรอืไม่ ตวัอย่างเช่น การแยกประเภทและส่งต่อให้แก่บุคคลที่สาม หรอืบรษิัท
จดัการของเสยีทีไ่ดร้บัการรบัรอง กรุณาเลอืกหนึ่งในตวัเลอืกต่อไปนี้ 

 [1] ไม่มกีารจดัการ 
[2] มกีารจดัเกบ็และการท ารายการบางสว่น 
[3] มกีารจดัเกบ็ การท ารายการ และการจดัการอย่างสมบรูณ์ 

3.4 การบ าบดัของเสียอินทรีย ์
วธิกีารบ าบดัของเสยีอนิทรยี ์(เช่น ขยะเปียก เศษผกัและพชื) ในมหาวทิยาลยัของท่าน กรุณาเลอืกตวัเลอืกทีอ่ธบิายภาพรวม
การบ าบดัของเสยีอนิทรยีป์รมิาณมากในมหาวทิยาลยัของท่านไดด้ทีีส่ดุ 
 [1] การทิง้ในทีโ่ล่ง 
 [2] การท าปุ๋ยหมกับางสว่น  

[3] การท าปุ๋ยหมกับางสว่น และการใชปุ๋้ยหมกัทีท่ าขึน้ 
[4] การท าปุ๋ยหมกัอย่างเตม็ที ่และการใชปุ๋้ยหมกัทีท่ าขึน้ 
[5] การท าปุ๋ยหมกัอย่างเตม็ที ่และการใชปุ๋้ยหมกัทีท่ าขึน้ทัง้ภายในและภายนอกมหาวทิยาลยั 
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3.5 การบ าบดัของเสียอนินทรีย ์
กรุณาอธิบายวิธกีารบ าบดัของเสยีอนินทรยี์ (เช่น ขยะแห้ง ขยะกากแห้ง เศษกระดาษ พลาสติก เหล็ก และอื่น ๆ ) ใน
มหาวทิยาลยัของท่าน กรุณาเลอืกตวัเลอืกทีอ่ธบิายภาพรวมการบ าบดัของเสยีอนินทรยีป์รมิาณมากในมหาวทิยาลยัของท่านได้
ดทีีส่ดุ 
 [1] เผาในพืน้ทีเ่ปิด 
 [2] น าออกจากมหาวทิยาลยัไปยงัทีท่ิง้ขยะ 
 [3] น ากลบัมาใชใ้หม่บางสว่น (น้อยกว่า 50%) 
 [4] น ากลบัมาใชใ้หม่อย่างเตม็ที ่(มากกว่า 50%) 
3.6 การบ าบดัน ้าเสีย 
กรุณาอธบิายวธิกีารหลกัในการบ าบดัน ้าเสยีในมหาวทิยาลยัของท่าน กรุณาเลอืกตวัเลอืกทีอ่ธบิายการก าจดัน ้าเสยีจ านวนมาก
ไดด้ทีีส่ดุ 
 [1] ก าจดัน ้าเสยีทีย่งัไม่บ าบดัลงทางน ้า 
 [2] มกีารบ าบดัแต่ละสว่นดว้ยบ่อเกรอะ 
 [3] มกีารบ าบดัทีศ่นูยก์ลางก่อนก าจดั 

[4] การบ าบดัเพื่อน ากลบัมาใชใ้หม่ 
4.  น ้า (WR) 

น ้าที่ใช้ในมหาวทิยาลยัเป็นตวัชี้วดัที่ส าคญัอกีขอ้หนึ่งของ ยูไอ กรนีเมตรกิ (UI GREENMATRIC) จุดประสงค์เพื่อกระตุ้นให้
มหาวทิยาลยัลดการใชน้ ้า เพิม่โครงการอนุรกัษ์น ้า และปกป้องผู้อาศยั โครงการอนุรกัษ์น ้า โครงการน าน ้าเสยีกลบัมาใช้ใหม่ 
การใชอุ้ปกรณ์ประหยดัน ้า และการใชน้ ้าทีป่รบัคุณภาพแลว้ อยู่ในเกณฑข์อ้น้ี 
4.1 การด าเนินงานโครงการอนุรกัษ์น ้า 
กรุณาระบุสถานะที่อธบิายถึงระยะการด าเนินงานของโครงการในปจัจุบนั ซึ่งมโีครงการที่เป็นระบบและเป็นทางการในการ
สนับสนุนโครงการอนุรกัษ์น ้า (เช่น ระบบการจดัการทะเลสาบและบงึน ้า ระบบการเกบ็กกัน ้าฝน ถงับรรจุน ้า) ในมหาวทิยาลยั 
จากตวัเลอืกต่อไปนี้ 
 [1] ไม่ม ี

 [2] โครงการในขัน้เตรยีมงาน (เช่น การศกึษาความเป็นไปได ้และการสง่เสรมิ) 
[3] โครงการในขัน้เริม่ตน้ (เช่น การเริม่ตรวจสอบศกัยภาพในการอนุรกัษ์น ้า) 

 [4] การด าเนินงานในระบบกกัเกบ็น ้าฝน 
 [5] การด าเนินงานในสว่นของถงับรรจุน ้าบนผวิดนิ 
 [6] การด าเนินงานในสว่นของทะเลสาบและบ่อน ้า 
4.2 การด าเนินงานโครงการน าน ้าเสียกลบัมาใช้ใหม่ 
กรุณาเลอืกสถานะที่แสดงให้เหน็ถึงสถานการณ์ปจัจุบนัในมหาวทิยาลยัของท่าน ในการก าหนดนโยบายอย่างเป็นทางการ
ส าหรบัโครงการน าน ้าเสยีกลบัมาใชใ้หม่ (เช่น การน าน ้าทีผ่่านการรไีซเคลิมาใชก้บัระบบชกัโครกในหอ้งน ้า การลา้งรถ การลด
น ้าตน้ไม ้และอื่นๆ ) 
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[1] ไม่ม ี
 [2] โครงการในขัน้เตรยีมงาน (เช่น ระบุล าดบัความส าคญัในการเลอืกอุปกรณ์ประหยดัน ้า) 

[3] โครงการในขัน้เริม่ตน้ (เช่น การเริม่ตรวจสอบศกัยภาพในการน าน ้ากลบัมาใชใ้หม่) 
 [4] การใชน้ ้าทีผ่่านการรไีซเคลิ ในระบบฉีดน ้าสนามหญา้ 
 [5] การใชน้ ้าทีผ่่านการรไีซเคลิ ในระบบชกัโครกในหอ้งน ้า 
 [6] การใชน้ ้าทีผ่่านการรไีซเคลิ ในระบบท าความเยน็ และ/หรอืการลา้งรถ 
4.3 การใช้อปุกรณ์ประหยดัน ้า 
การใชอุ้ปกรณ์ประหยดัน ้าแทนอุปกรณ์แบบดัง้เดมิ ซึง่รวมการใชอุ้ปกรณ์ประหยดัน ้าต่าง ๆ (เช่น ก๊อกน ้าลา้งมอืแบบอตัโนมตั/ิ
แบบเซน็เซอร ์ชกัโครกประสทิธภิาพสงู) กรุณาเลอืกหนึ่งในตวัเลอืกต่อไปนี้ 
 [1] ไม่ม ี
 [2] โครงการในขัน้เตรยีมงาน (เช่น ระบุล าดบัความส าคญัในการเลอืกอุปกรณ์ประหยดัน ้า) 
 [3] มกีารตดิตัง้อุปกรณ์ประหยดัน ้าน้อยกว่า 25% 
 [4] มกีารตดิตัง้อุปกรณ์ประหยดัน ้า 25% - 50% 
 [5] มกีารตดิตัง้อุปกรณ์ประหยดัน ้า 50% - 75% 
 [6] มกีารตดิตัง้อุปกรณ์ประหยดัน ้ามากกว่า 75% 
4.4 การใช้น ้าประปา 
กรุณาระบุรอ้ยละของการใชน้ ้าประปา ( เช่น จากแหล่งถงัเกบ็น ้าฝน) จากระบบสาธารณูปโภคหรอืระบบน ้าประปา เทยีบกบั
แหล่งน ้าทัง้หมดในมหาวทิยาลยัของท่าน 

5. การขนส่ง (TR) 
ระบบการขนสง่เป็นปจัจยัส าคญัในเรื่องการปล่อยคารบ์อนและระดบัมลพษิในมหาวทิยาลยั นโยบายการขนส่งเพื่อจ ากดัจ านวน
ยานยนต์ในวทิยาเขต การใชร้ถโดยสารของวทิยาเขต และรถจกัรยาน จะช่วยใหส้ภาพแวดลอ้มดยีิง่ขึน้ นโยบายเรื่องการเดนิ
เทา้จะกระตุ้นใหน้ักศกึษาและเจา้หน้าทีใ่ชก้ารเดนิในวทิยาเขต และเลีย่งการใชร้ถส่วนตวั การใชข้นส่งสาธารณะทีเ่ป็นมติรกบั
สิง่แวดลอ้มจะช่วยลดคารบ์อนฟุตพริน้ทใ์นวทิยาเขต 
5.1 จ านวนรถยนตท่ี์มหาวิทยาลยัของท่านเป็นเจ้าของ 
กรุณาระบุจ านวนรถยนตท์ีม่หาวทิยาลยัของท่านเป็นเจา้ของ 
5.2 จ านวนรถยนตท่ี์เข้ามาในมหาวิทยาลยัในแต่ละวนั 
กรุณาระบุจ านวนโดยเฉลี่ยของรถยนต์ทีเ่ขา้มาในมหาวทิยาลยัในแต่ละวนั อา้งองิจากการสุ่มตวัอย่าง โดยพจิารณาเวลาของ
ภาคเรยีนและวนัหยุดร่วมดว้ย 
5.3 จ านวนรถจกัรยานยนตท่ี์เข้ามาในมหาวิทยาลยัในแต่ละวนั 
กรุณาระบุจ านวนโดยเฉลีย่ของรถจกัรยานยนตท์ีเ่ขา้มาในมหาวทิยาลยัในแต่ละวนั อา้งองิจากการสุม่ตวัอย่าง โดยพจิารณาเวลา
ของภาคเรยีนและวนัหยุดร่วมดว้ย 
5.4 จ านวนรถรบัส่งท่ีว่ิงในมหาวิทยาลยัของท่าน 
กรุณาระบุจ านวนของรถรบัส่งที่วิง่ภายในมหาวทิยาลยัของท่าน รถรบัส่งนี้อาจเป็นรถบสั รถเอม็พวี ีหรอืรถตู้ขนาดเลก็ที่วิง่
ภายในมหาวทิยาลยั 
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5.5 จ านวนผูโ้ดยสารโดยเฉล่ียต่อรถรบัส่งแต่ละคนั 
กรุณาระบุจ านวนโดยเฉลีย่ของผูโ้ดยสารของรถรบัสง่แต่ละคนัใน 1 เทีย่ว 
5.6 จ านวนเท่ียวของรถรบัส่งท่ีให้บริการต่อวนั 
กรุณาระบุจ านวนเทีย่วของบรกิารรถรบัสง่ต่อวนั 
5.7 จ านวนโดยเฉล่ียของรถจกัรยานในวิทยาเขตในแต่ละวนั 
กรุณาระบุจ านวนโดยเฉลีย่ของรถจกัรยานทีว่ิง่ในวทิยาเขตในแต่ละวนั ซึง่รวมทัง้จกัรยานทีเ่ป็นของมหาวทิยาลยั และจกัรยาน
สว่นตวั 
5.8 ประเภทของท่ีจอดรถ 
กรุณาเลอืกลกัษณะทีแ่สดงถงึสภาพปจัจุบนัของมหาวทิยาลยัของท่าน ในสว่นของประเภททีจ่อดรถ 
 [1] พืน้ทีเ่ปิด หรอืตามพืน้ราบ 
 [2] ผสมผสานพืน้ทีเ่ปิดและอาคาร 
 [3] อาคารหรอืพืน้ทีต่ามแนวตัง้ 
 [4] มกีารจ ากดัพืน้ทีก่ารจอด 
5.9 โครงการด้านการขนส่งท่ีออกแบบมาเพื่อจ ากดัหรอืลดพืน้ท่ีจอดรถในมหาวิทยาลยัในช่วง 3 ปีท่ีผ่านมา (ช่วง ค.ศ. 
2014 - 2016) 
กรุณาระบุสถานะทีแ่สดงใหเ้หน็ถงึโครงการดา้นการขนสง่ของมหาวทิยาลยัในปจัจุบนั ทีอ่อกแบบมาเพื่อจ ากดัหรอืลดพืน้ทีจ่อด
รถในวทิยาเขต กรุณาเลอืกตวัเลอืกทีอ่ธบิายถงึมหาวทิยาลยัของท่านไดด้ทีีส่ดุจากตวัเลอืกดงัต่อไปนี้ 
 [1] ไม่ม ี
 [2] โครงการในขัน้เตรยีมงาน 
 [3] โครงการซึง่สง่ผลใหล้ดพืน้ทีจ่อดรถลงไดน้้อยกว่า 10% 
 [4] โครงการซึง่สง่ผลใหล้ดพืน้ทีจ่อดรถลงไดร้ะหว่าง 10% - 30% 
 [5] โครงการซึง่สง่ผลใหล้ดพืน้ทีจ่อดรถลงไดม้ากกว่า 30% หรอื มกีารจ ากดัพืน้ทีก่ารจอด 
5.10 การเร่ิมด าเนินการด้านการขนส่งเพื่อจ ากดัหรอืลดรถส่วนบุคคลในวิทยาเขต 
กรุณาเลอืกสถานะซึง่แสดงถงึการเริม่ด าเนินการของมหาวทิยาลยัในปจัจุบนั ในส่วนของความพรอ้มในการใหบ้รกิารขนส่งเพื่อ
จ ากดัหรอืลดรถสว่นบุคคลในวทิยาเขต กรุณาเลอืกตวัเลอืกทีอ่ธบิายถงึมหาวทิยาลยัของท่านไดด้ทีีส่ดุจากตวัเลอืกดงัต่อไปนี้ 
 [1] ไม่ม ี
 [2] การเกบ็ค่าจอดรถในราคาสงู 
 [3] การแบ่งบนัรถ (Car sharing) 
 [4] สถานีรถไฟใตด้นิ รถราง รถประจ าทางในพืน้ทีว่ทิยาเขต 
 [5] บรกิารรถไฟใตด้นิ รถราง รถประจ าทางภายในวทิยาเขต 5.11 บริการรถรบัส่ง 

กรุณาระบุสภาพความพรอ้มในการใหบ้รกิารรถรบัสง่ส าหรบัการเดนิทางภายในวทิยาเขต มกีารคดิค่าบรกิาร หรอืไม่มคี่าใชจ้่าย 
กรุณาเลอืกหนึ่งในตวัเลอืกต่อไปนี้ 
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 [1] บรกิารรถรบัสง่นัน้เป็นไปได ้แต่ไม่มใีหบ้รกิาร 
 [2] มบีรกิารรถรบัสง่ แต่มคี่าใชจ้่าย 
 [3] มบีรกิารรถรบัสง่และไม่มคี่าใชจ้่าย หรอื ไม่สามารถใชบ้รกิารรถรบัสง่ได้ 
5.12 นโยบายเก่ียวกบัรถจกัรยานและการเดินเท้าภายในวทิยาเขต 
กรุณาอธบิายถงึขอบเขตการใชจ้กัรยานและการเดนิเทา้ซึง่ไดร้บัการสนบัสนุน กรุณาเลอืกหนึ่งในตวัเลอืกต่อไปนี้ทีเ่ขา้กบัวทิยา
เขต ของท่าน 
 [1] ไม่มทีางจกัรยานและทางเดนิเทา้ 
 [2] การใชจ้กัรยานไม่สามารถท าได ้หรอืไม่สะดวก แต่มทีางเดนิเทา้ 
 [3] มทีางจกัรยานและทางเดนิเทา้ 
 [4] มทีางจกัรยานและทางเดนิเทา้ และมหาวทิยาลยัมรีถจกัรยานใหบ้รกิารโดยไม่มคี่าใชจ้่าย 
5.13 ระยะทางการเดินทางแต่ละวนัโดยประมาณ ของยานพาหนะภายในวิทยาเขตเท่านัน้ (กิโลเมตร) 
กรุณาระบุระยะทางการเดนิทางแต่ละวนัโดยประมาณ ของยานพาหนะ (เช่น รถโดยสาร รถยนต ์รถจกัรยานยนต์) ภายในวทิยา
เขตเท่านัน้ เป็นกโิลเมตร 

6. การศึกษา (ED) 
6.1 จ านวนรายวิชา / หลกัสูตรเก่ียวกบัส่ิงแวดล้อมและความยัง่ยืนท่ีเปิดสอน 
จ านวนของรายวชิาเกีย่วกบัสิง่แวดลอ้มและความยัง่ยนืทีม่หาวทิยาลยัเปิดสอน บางมหาวทิยาลยัไดม้กีารส ารวจเรื่องจ านวนของ
รายวชิาและหลกัสตูรทีเ่ปิดสอนอยู่แลว้ ความหมายของขอบเขตว่ารายวชิาใดเกีย่วขอ้งกบัสิง่แวดลอ้ม ความยัง่ยนื หรอืทัง้คู่นัน้ 
สามารถนิยามไดต้ามสถานการณ์ของมหาวทิยาลยั หากรายวชิาหรอืหลกัสตูรนัน้มสีว่นช่วย หรอืเป็นหนทางเพิม่การรบัรู ้ความรู ้
หรอืการกระท าใดทีเ่ดีย่วกบัสิง่แวดลอ้มและความยัง่ยนื ถอืว่านบัรวมดว้ย 
6.2 จ านวนรายวิชา / หลกัสูตรท่ีเปิดสอน 
จ านวนของรายวชิาและหลกัสตูรทัง้หมดทีเ่ปิดสอนในมหาวทิยาลยัของท่านในแต่ละปี ขอ้มูลนี้จะใชใ้นการพจิารณาว่า มกีารให้
ความส าคญัเรื่องการศกึษาดา้นสิง่แวดลอ้มและความยัง่ยนื ในการเรยีนการสอนในมหาวทิยาลยัของท่านมากเพยีงใด 
6.3 ทุนวิจยัทัง้หมดส าหรบังานวิจยัด้านส่ิงแวดล้อมและความยัง่ยืน เหรียญสหรฐัฯ) 
กรุณาระบุทุนวจิยัโดยเฉลีย่ส าหรบังานวจิยัดา้นสิง่แวดลอ้มและความยัง่ยนื ต่อปี ในช่วง 3 ปีทีผ่่านมา 
6.4 ทุนวิจยัทัง้หมด (เหรียญสหรฐัฯ) 
ทุนวจิยัทัง้หมดโดยเฉลีย่ ต่อปี ในช่วง 3 ปีทีผ่่านมา ขอ้มูลนี้จะน ามาใชใ้นการค านวณรอ้ยละของทุนวจิยัดา้นสิง่แวดลอ้มและ
ความยัง่ยนื เทยีบกบัทุนวจิยัทัง้หมด 
6.5 จ านวนส่ิงพิมพท์างวิชาการด้านส่ิงแวดล้อมและความยัง่ยืนท่ีได้รบัการตีพิมพ ์
กรุณาระบุจ านวนโดยเฉลีย่ของสิง่พมิพท์ีท่ าดชันีแลว้ (Google scholar) ดา้นสิง่แวดลอ้มและความยัง่ยนืทีไ่ดร้บัการตพีมิพร์ายปี
ในช่วง 3 ปีทีผ่่านมา 
6.6 จ านวนการจดังานด้านส่ิงแวดล้อมและความยัง่ยืน 
กรุณาระบุจ านวนการจดังาน (เช่น การประชุม การประชุมเชงิปฏบิตักิาร การเพิม่การตระหนักรู ้การฝึกอบรมภาคปฏบิตั ิและ
อื่น ๆ ) ดา้นสิง่แวดลอ้มและความยัง่ยนื ซึง่จดัขึน้โดยมหาวทิยาลยัของท่าน (โดยเฉลีย่ต่อปี ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา) 



23 
 

 
 

6.7 จ านวนองคก์รนักศึกษาท่ีเก่ียวกบัส่ิงแวดล้อมและความยัง่ยืน 
กรุณาระบุจ านวนทัง้หมดขององค์กรนักศกึษาในระดบัคณะ และระดบัมหาวทิยาลยั ตวัอย่างเช่น สมาคมนักศกึษาเกี่ยวกบั
มหาวทิยาลยัสเีขยีวในคณะมนุษยศาสตรน์ัน้ ใหน้บัว่าเป็นจ านวนเท่ากบั 1 องคก์ร 
6.8 การมีเวบ็ไซตเ์ก่ียวกบัความยัง่ยืนท่ีด าเนินการโดยมหาวิทยาลยั 
หากมหาวทิยาลยัของท่านมเีวบ็ไซต์ด้านความยัง่ยนื กรุณาระบุที่อยู่ของเวบ็ไว้ด้วย การให้ขอ้มูลรายละเอยีดบางอย่างจาก
เวบ็ไซต์ของมหาวทิยาลยัเพื่อให้ความรูแ้ก่นักศกึษาและเจา้หน้าที่ ตลอดจนการให้ขอ้มูลเรื่ องการมสี่วนรวมในมหาวทิยาลยัสี
เขยีว โครงการดา้นสิง่แวดลอ้มและความยัง่ยนืน้ี จะก่อใหเ้กดิประโยชน์อย่างยิง่ 

บทความวิจยัและบทความวิชาการท่ีเก่ียวข้องกบั ยูไอ กรีนเมตริก 
[1] Evaluating UI GreenMetric as a tool to Support Green Universities Development: Assessment of the Year 2011  
    Ranking by Dr. Nyoman Suwartha and Prof. Riri Fitri Sari, Journal of Cleaner Production, Volume 61, Pages 46–53    
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ภาคผนวก 1 
รายละเอยีดในการคดิคะแนน มดีงัต่อไปนี้ 

ข้อ หมวดและตวัช้ีวดั คะแนน การคิดคะแนน การให้น ้าหนัก 
1 สถานท่ีและโครงสรา้งพืน้ฐาน (SI) §   15% 

SI 1 สดัสว่นของพืน้ทีเ่ปิดโล่งต่อพืน้ทีท่ ัง้หมด 300   
SI 2 สดัสว่นของพืน้ทีเ่ปิดโล่งต่อจ านวนประชากรของวทิยาเขต 300   
SI 3 พืน้ทีใ่นวทิยาเขตทีม่ลีกัษณะเป็นปา่ 200   
SI 4 พืน้ทีใ่นวทิยาเขตทีใ่ชป้ลกูตน้ไม ้ 200   
SI 5 พืน้ทีใ่นวทิยาเขตทีใ่ชเ้ป็นพืน้ทีด่ดูซมึน ้า 300   
SI 6 งบประมาณของมหาวทิยาลยัในสว่นความพยายามเพื่อ

ความยัง่ยนื 
200   

 รวม 1500   
     

2 พลงังานและการเปล่ียนแปลงสภาพภมิูอากาศ (EC)   21% 
EC 1 การใชอุ้ปกรณ์ประหยดัพลงังาน 200   

   ไมม่ ี  0  
   น้อยกว่า 20%  0.15x200  
   20% - 40%  0.25x200  
   40% - 60%  0.50x200  
   60% - 80%  0.75x200  
   80% - 100%  200  

EC 2 การด าเนินงานโครงการอาคารอจัฉรยิะ 300   
   ไมม่ ี  0  
   โครงการในขัน้เตรยีมงาน (เชน่ การศกึษาความเป็นไป    
   ได ้หรอื ขัน้ตอนการออกแบบรายละเอยีดทาง
วศิวกรรม) 

 0.15x300  

   โครงการในขัน้เริม่ตน้ (เช่น เลอืกผูร้บัเหมาก่อสรา้ง 
   อาคารแลว้) 

 0.25x300  

   ด าเนินงานไปแลว้น้อยกว่า 30% ของพืน้ทีอ่าคาร 
   ทัง้หมด 

 0.50x300  

   ด าเนินงานไปแลว้ 30% - 70% ของพืน้ทีอ่าคารทัง้หมด  0.75x300  
   ด าเนินงานไปแลว้มากกว่า 70% ของพืน้ทีอ่าคาร 
   ทัง้หมด 

 1x300  

EC 3† พลงังานทดแทนซึง่ผลติไดใ้นมหาวทิยาลยั 300   
    ไมม่ ี  0  
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ข้อ หมวดและตวัช้ีวดั คะแนน การคิดคะแนน การให้น ้าหนัก 
    ไบโอดเีซล  1/7x300  
    ชวีมวลสะอาด  1/7x300  
    พลงังานแสงอาทติย ์  1/7x300  
    พลงังานความรอ้นใตพ้ภิพ  1/7x300  
    พลงังานลม  1/7x300  
    พลงังานน ้า  1/7x300  
    ไฟฟ้าและความรอ้นร่วม  1/7x300  

EC 4 สดัสว่นการใชไ้ฟฟ้าทัง้หมดต่อประชากรของมหาวทิยาลยั§ 300   
EC 5 สดัสว่นการผลติพลงังานทดแทนต่อการใชพ้ลงังานทัง้หมด 200   

   ไมม่ ี  0  
   น้อยกว่า 20%  0.15x200  
   20% - 40%  0.25x200  
   40% - 60%  0.50x200  
   60% - 80%  0.75x200  
   80% - 100%  1.00x200  

EC 6 องคป์ระกอบของการด าเนินงานอาคารสเีขยีว‡ 300   
   ไมม่ ี  0  
   การระบายอากาศตามธรรมชาต ิ  0.25x300  
   แสงสว่างตามธรรมชาตทิัง้หมด  0.25x300  
   การมผีูจ้ดัการพลงังานของอาคาร  0.25x300  
   การมอีาคารสเีขยีว  0.25x300  

EC 7 โครงการลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก 200   
   ไมม่ ี  0  
   โครงการในขัน้เตรยีมงาน ( เช่น การศกึษาความเป็นไป 
   ได ้และการสง่เสรมิ) 

 0.33x200  

   โครงการในขัน้เริม่ตน้ ( เช่น มาตรการเริม่ตน้ในการลด 
   การปล่อยก๊าซเรอืนกระจก) 

 0.66x200  

   โครงการด าเนินการแลว้ในระบบปรบัอากาศ HVAC /  
   ตูเ้ยน็ / ก๊าซทีใ่ชใ้นหอ้งปฏบิตักิาร 

 1.00x200  

EC 8 สดัสว่นคารบ์อนฟุตพริน้ทท์ัง้หมดต่อจ านวนประชากรของ
วทิยาเขต§ 

300   

 รวม 2100   
     
3 ของเสีย (WS)      18% 
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ข้อ หมวดและตวัช้ีวดั คะแนน การคิดคะแนน การให้น ้าหนัก 
WS 1‡ โครงการลดการใชก้ระดาษและพลาสตกิในวทิยาเขต 300   

   ไมม่ ี  0  
   การพมิพบ์นหน้ากระดาษทัง้ 2 ดา้น  0.25x300  
   การใชแ้กว้น ้า  0.25x300  
   การใชถุ้งทีน่ ามาใชใ้หม่ได ้  0.25x300  
   การพมิพเ์มื่อจ าเป็นเท่านัน้  0.25x300  

WS 2 โครงการน าของเสยีในมหาวทิยาลยักลบัมาใชใ้หม่ 300   
   ไมม่ ี  0  
   บางสว่น (น้อยกว่า 25% ของของเสยี)  0.33x300  
   บางสว่น (25% - 50% ของของเสยี)  0.66x300  
   อย่างแพร่หลาย (มากกว่า 50% ของของเสยี)  1x300  

WS 3 การจดัการของเสยีเป็นพษิ 300   
   ไมม่กีารจดัการ  0  
   มกีารจดัเกบ็และการท ารายการเป็นบางสว่น  0.5x300  
   มกีารจดัเกบ็ การท ารายการ และการจดัการอย่าง  
   สมบรูณ์ 

 1x300  

WS 4 การบ าบดัของเสยีอนิทรยี ์ 300   
   การทิง้ในทีโ่ล่ง  0  
   การท าปุ๋ยหมกัเป็นบางสว่น  0.25x300  
   การท าปุ๋ยหมกัเป็นบางสว่น และการใชปุ๋้ยหมกัทีท่ าขึน้  0.5x300  
   การท าปุ๋ยหมกัทัง้หมด และการใชปุ๋้ยหมกัทีท่ าขึน้  0.75x300  
   การท าปุ๋ยหมกัทัง้หมด และการใชปุ๋้ยหมกัทีท่ าขึน้ทัง้
ภายในและภายนอก 

 1x300  

WS 5 การบ าบดัของเสยีอนินทรยี ์ 300   
   เผาในพืน้ทีเ่ปิด  0  
   น าออกจากวทิยาเขตไปยงัทีท่ิง้ขยะ  0.33x300  
   น ากลบัมาใชใ้หม่บางสว่น (น้อยกว่า 50%)  0.66x300  
   น ากลบัมาใชใ้หม่อย่างเตม็ที ่(มากกว่า 50%)  1x300  

WS 6 การบ าบดัน ้าเสยี 300   
   ก าจดัน ้าเสยีทีย่งัไมบ่ าบดัลงทางน ้า  0  
   มกีารบ าบดัแต่ละสว่นดว้ยบ่อเกรอะ  0.33x300  
   มกีารบ าบดัทีศ่นูยก์ลางก่อนก าจดั  0.66x300  

    การบ าบดัเพื่อน ากลบัมาใชใ้หม่  1x300  
 รวม 1800   
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ข้อ หมวดและตวัช้ีวดั คะแนน การคิดคะแนน การให้น ้าหนัก 
     

4 น ้า (WR)   10% 
WR 
1∞ 

โครงการอนุรกัษ์น ้า 300   
   ไมม่ ี  0  
   โครงการในขัน้เตรยีมงาน (เชน่ การศกึษาความเป็นไป 
   ได ้และการสง่เสรมิ) 

 0.15x300  

   โครงการในขัน้เริม่ตน้ (เช่น การเริม่ตรวจสอบศกัยภาพ 
   ในการอนุรกัษ์น ้า) 

 0.25x300  

   การด าเนินงานในระบบกกัเกบ็น ้าฝน  0.25x300  
   การด าเนินงานในสว่นของถงับรรจุน ้าบนผวิดนิ  0.25x300  
   การด าเนินงานในสว่นของทะเลสาบและบ่อน ้า  0.25x300  

WR 
2∞ 

โครงการน าน ้าเสยีกลบัมาใชใ้หม่ 300   
   ไมม่ ี  0  
   โครงการในขัน้เตรยีมงาน (เชน่ ระบุล าดบัความส าคญั 
   ในการเลอืกอุปกรณ์ประหยดัน ้า) 

 0.15x300  

   โครงการในขัน้เริม่ตน้ (เช่น การเริม่ตรวจสอบศกัยภาพ 
   ในการน าน ้ากลบัมาใชใ้หม่) 

 0.25x300  

   การใชน้ ้าทีผ่่านการรไีซเคลิ ในระบบฉีดน ้าสนามหญา้  0.25x300  
   การใชน้ ้าทีผ่่านการรไีซเคลิ ในระบบชกัโครกในหอ้งน ้า  0.25x300  
   การใชน้ ้าทีผ่่านการรไีซเคลิ ในระบบท าความเยน็  0.25x300  

WR 3 การใชอุ้ปกรณ์ประหยดัน ้า 200   
   ไมม่ ี  0  
   โครงการในขัน้เตรยีมงาน (เชน่ ระบุล าดบัความส าคญั 
   ในการเลอืกอุปกรณ์ประหยดัน ้า) 

 0.15x200  

   มกีารตดิตัง้อุปกรณ์ประหยดัน ้า (น้อยกว่า 25%)  0.25x200  
   มกีารตดิตัง้อุปกรณ์ประหยดัน ้า (25% - 50%)  0.50x200  
   มกีารตดิตัง้อุปกรณ์ประหยดัน ้า (50% - 75%)  0.75x200  
   มกีารตดิตัง้อุปกรณ์ประหยดัน ้า (มากกว่า 75%)  1x300  

WR 4§ การใชน้ ้าทีท่ าการบ าบดัแลว้ 200   
 รวม 1000   

     
5 การขนส่ง (TR)   18% 

TR 1§ สดัสว่นของยานพาหนะ (รถยนตแ์ละรถจกัรยานยนต)์ ต่อ
จ านวนประชากรของวทิยาเขต 

200   
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ข้อ หมวดและตวัช้ีวดั คะแนน การคิดคะแนน การให้น ้าหนัก 
TR 2§ สดัสว่นของบรกิารรถรบัสง่ต่อจ านวนประชากรของวทิยา

เขต 
200   

TR 3§ สดัสว่นของจกัรยานทีพ่บต่อจ านวนประชากรของวทิยา
เขต 

200   

TR 4 ประเภทของทีจ่อดรถ 200   
   พืน้ทีเ่ปิด หรอืตามพืน้ราบ  0.25x200  
   ผสมผสานพืน้ทีเ่ปิดและอาคาร  0.5x200  
   อาคารหรอืพืน้ทีต่ามแนวตัง้  0.75x200  
   มกีารจ ากดัพืน้ทีก่ารจอด  1x200  

TR 5‡ การเริม่ด าเนินการดา้นการขนสง่เพื่อลดรถสว่นบุคคลใน
วทิยาเขต 

200   

   ไมม่ ี  0  
   การเกบ็ค่าจอดรถในราคาสงู  0.25x200  
   การร่วมโดยสารในรถยนตค์นัเดยีวกนั (Car sharing)  0.25x200  
   สถานีรถไฟใตด้นิ รถราง รถประจ าทางในพืน้ที ่
วทิยาเขต 

 0.25x200  

   บรกิารรถไฟใตด้นิ รถราง รถประจ าทางภายใน 
   วทิยาเขต 

 0.25x200  

TR 6 โครงการดา้นการขนสง่ทีอ่อกแบบมาเพื่อจ ากดัหรอืลด
พืน้ทีจ่อดรถในวทิยาเขตในชว่ง 3 ปีทีผ่่านมา (ชว่ง ค.ศ. 
2014 - 2016) 

200   

   ไมม่ ี  0  
   โครงการในขัน้เตรยีมงาน  0.25x200  
   โครงการซึง่สง่ผลใหล้ดพืน้ทีจ่อดรถลงไดน้้อยกว่า 10%  0.5x200  
   โครงการซึง่สง่ผลใหล้ดพืน้ทีจ่อดรถลงไดร้ะหว่าง 10% -  
   30% 

 0.75x200  

   โครงการซึง่สง่ผลใหล้ดพืน้ทีจ่อดรถลงไดม้ากกว่า 30%  
   หรอื การจ ากดัพืน้ทีก่ารจอด 

 1x200  

TR 7 บรกิารรถรบัสง่ 300   
   บรกิารรถรบัสง่นัน้เป็นไปได ้แต่ไม่มใีหบ้รกิาร  0  
   มบีรกิารรถรบัสง่ แต่มคี่าใชจ้า่ย  0.5x300  

    มบีรกิารรถรบัสง่ และไมม่คี่าใชจ้่าย หรอื ไม่สามารถใช ้
   บรกิารรถรบัสง่ได ้

 1x300  

TR 8 นโยบายเกีย่วกบัรถจกัรยานและการเดนิเทา้ภายในวทิยา
เขต 

300   
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ข้อ หมวดและตวัช้ีวดั คะแนน การคิดคะแนน การให้น ้าหนัก 
   ไมม่ทีางจกัรยานและทางเดนิเทา้  0  
   การใชจ้กัรยานไม่สามารถท าได ้หรอืไม่สะดวก แต่ม ี
   ทางเดนิเทา้ 

 0.33x300  

   มทีางจกัรยานและทางเดนิเทา้  0.66x300  
   มทีางจกัรยานและทางเดนิเทา้ และมหาวทิยาลยัม ี
   รถจกัรยานใหบ้รกิารโดยไมม่คี่าใชจ้่าย 

 1x300  

 รวม 1800   
     

6 การศึกษา (ED) §   18% 
ED 1 สดัสว่นของรายวชิาเกีย่วกบัความยัง่ยนืต่อรายวชิา / 

หลกัสตูรทัง้หมด 
300   

ED 2 สดัสว่นของทุนวจิยัดา้นความยัง่ยนืกบัทุนวจิยัทัง้หมด 300   
ED 3 สิง่พมิพด์า้นความยัง่ยนื 300   
ED 4 การจดังานดา้นความยัง่ยนื 300   
ED 5 องคก์รนกัศกึษาทีเ่กีย่วกบัความยัง่ยนื 300   
ED 6 เวบ็ไซตเ์กีย่วกบัความยัง่ยนื 300   

 รวม 1800   
     
 รวม 10000   
 

หมายเหต ุ

§ การคดิคะแนนของหมวด และ/หรอืตวัชีว้ดัเหล่าน้ี ยดึจากคะแนนมากทีส่ดุและน้อยทีส่ดุจากผูเ้ขา้ร่วมการจดัอนัดบั ดงันัน้ 
การคดิคะแนนของหมวด และ/หรอืตวัชีว้ดัเหล่าน้ีจงึจะค านวณไดห้ลงัจากทีผู่เ้ขา้ร่วมการจดัอนัดบัสง่ขอ้มลูเรยีบรอ้ยแลว้
เท่านัน้ 

† แต่ละตวัเลอืก (ยกเวน้ ไมม่)ี จะคดิเป็นคะแนน 1/7x300 ตวัอย่างเช่น ถา้คุณเลอืกแค่ ‘ไบโอดเีซล’ คะแนนของคุณ คอื 
1/7x300 ถา้คุณเลอืก ‘ไบโอดเีซล’ ‘พลงังานแสงอาทติย’์ และ‘พลงังานความรอ้นใตพ้ภิพ’ คะแนนของท่านจะเป็น 
[(1/7)+(1/7)+(1/7)]x300 

‡ แต่ละตวัเลอืก (ยกเวน้ ไมม่)ี จะคดิเป็นคะแนน 0.25x300 (ส าหรบั EC6 และ WS1) หรอื 0.25x200 (ส าหรบั TR5) 
ตวัอย่างเช่น ถา้ท่านเลอืกแค ่‘การระบายอากาศตามธรรมชาต’ิ คะแนนของท่าน คอื 0.25x300 ถา้ท่านเลอืก ‘แสงสว่างตาม
ธรรมชาตทิัง้หมด’ และ‘การมรีะบบการจดัการพลงังานในอาคาร’ คะแนนของท่านจะเป็น (0.25+0.25)x300 
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∞ ส าหรบั WR1 และ WR2 คะแนนส าหรบั ‘ไม่ม’ี คอื 0 คะแนนส าหรบั โครงการในขัน้เตรยีมงาน คอื 0.5x300 คะแนนส าหรบั 
‘โครงการในขัน้เริม่ตน้’ คอื 0.25x300 ท่านอาจจะเลอืกมากกว่าหนึ่งตวัเลอืกส าหรบั [4] [5] และ [6] และไดค้ะแนน 
0.25x300 (และคะแนนเพิม่อกี 0.25x300) ส าหรบัแต่ละตวัเลอืก ตวัอย่างเช่น ถา้ท่านเลอืกขอ้ [4] คะแนนของท่านคอื 
[0.25+(0.25)]x300 ถา้ท่านเลอืกขอ้ [4] [ 
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ภาคผนวก 2 
การค านวณคารบ์อนฟตุพร้ินท ์
การค านวณคารบ์อนฟุตพริน้ทส์ามารถท าได ้โดยท าตามขัน้ตอนการค านวณทีร่ะบุไวใ้นเวบ็ไซต ์http://carbonfootprint.org ซึง่กค็อื
ยอดรวมของการใชไ้ฟฟ้าต่อปี และการขนสง่ต่อปี 

 คารบ์อนฟตุพร้ินทต่์อปี 
การปล่อยก๊าซคารบ์อนไดออกไซดท์ัง้หมด หารดว้ยพืน้ทีว่่างต่อจ านวนคนทัง้หมด 
 หมายเหตุ: 
 การปล่อยก๊าซคารบ์อนไดออกไซดท์ัง้หมดมาจาก 

o การใชไ้ฟฟ้าต่อปี 
o การขนสง่ต่อปี คอื รถโดยสาร รถยนต ์รถจกัรยานยนต ์

ตวัอย่างการค านวณ 
o พืน้ทีว่่าง = พืน้ทีว่ทิยาเขตทัง้หมด – พืน้ทีช่ ัน้ล่างสดุทัง้หมดของอาคาร 
o จ านวนคนทัง้หมด = จ านวนของนกัศกึษา ทัง้ภาคปกตแิละภาคพเิศษ + จ านวนบุคลากรสายวชิาการและสายสนบัสนุน 

 การใช้ไฟฟ้าต่อปี 
การปล่อยก๊าซคารบ์อนไดออกไซดจ์ากการใชไ้ฟฟ้า 
 = (การใชไ้ฟฟ้าต่อปี เป็นกโิลวตัตช์ัว่โมง KwH / 1000) x 0.84 
 = (1633286 KwH/1000) x 0.84 
 = 1371.96 เมตรกิตนั 
หมายเหตุ: 
การใชไ้ฟฟ้าต่อปีในยไูอ = 1633286 KwH 
0.84 คอื ค่าสมัประสทิธิใ์นการแปลงหน่วยวดักโิลวตัตช์ัว่โมงเป็นเมตรกิตนั (ทีม่า www.carbonfootprint.com) 

 การขนส่งต่อปี (รถโดยสาร) 
= (จ านวนรถโดยสารรบัสง่ในมหาวทิยาลยัของท่าน * จ านวนเทีย่วของบรกิารรถรบัสง่ต่อวนั * ระยะทางในการ 
เดนิทางโดยประมาณของรถหนึ่งคนัในแต่ละวนั ภายในมหาวทิยาลยัเท่านัน้ (เป็นกโิลเมตร) * 240/100) * 0.01 
= ((15 x 150 x 5 x240)/100)) x 0.01 
= 270 เมตรกิตนั 

หมายเหตุ: 
240 คอื จ านวนวนัท างานต่อปี 
0.01 คอื ค่าสมัประสทิธิ ์(ทีม่า www.carbonfootprint.com) เพื่อค านวณการปล่อยก๊าซคารบ์อนไดออกไซดเ์ป็นเมตรกิตนั

ต่อ 100 กโิลเมตรส าหรบัรถโดยสาร 

  

http://carbonfootprint.org/
http://www.carbonfootprint.com/
http://www.carbonfootprint.com/
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 การขนส่งต่อปี (รถยนต)์ 
= (จ านวนรถยนตท์ีเ่ขา้มาในมหาวทิยาลยัของท่าน * 2 * ระยะทางในการเดนิทางโดยประมาณของรถหนึ่งคนัใน
แต่ละวนั ภายในมหาวทิยาลยัเทา่นัน้ (เป็นกโิลเมตร) * 240/100) * 0.02 
= ((2000 x 2 x 5 x 240)/100)) x 0.02 
= 960 เมตรกิตนั 

หมายเหตุ: 
240 คอื จ านวนวนัท างานต่อปี 
0.02 คอื ค่าสมัประสทิธิ ์(ทีม่า www.carbonfootprint.com) เพือ่ค านวณการปล่อยก๊าซคารบ์อนไดออกไซดเ์ป็นเมตรกิตนั
ต่อ 100 กโิลเมตรส าหรบัรถยนต ์

 การขนส่งต่อปี (รถจกัรยานยนต)์ 
= (จ านวนรถจกัรยานยนตท์ีเ่ขา้มาในมหาวทิยาลยัของท่าน * 2 * ระยะทางในการเดนิทางโดยประมาณของรถ
หนึ่งคนัในแต่ละวนั ภายในมหาวทิยาลยัเท่านัน้ (เป็นกโิลเมตร) * 240/100) * 0.01 
= ((4000 x 2 x 5 x 240)/100)) x 0.01 

 = 960 เมตรกิตนั 
หมายเหตุ: 
240 คอื จ านวนวนัท างานต่อปี 
0.02 คอื ค่าสมัประสทิธิ ์(ทีม่า www.carbonfootprint.com) เพือ่ค านวณการปล่อยก๊าซคารบ์อนไดออกไซดเ์ป็นเมตรกิตนั
ต่อ 100 กโิลเมตรส าหรบัรถจกัรยานยนต ์

 การปล่อยกา๊ซคารบ์อนไดออกไซดท์ัง้หมดต่อปี 
= การปล่อยก๊าซทัง้หมดจากการใชไ้ฟฟ้า + การขนสง่ (รถโดยสาร รถยนต ์รถจกัรยานยนต)์ 
= 1371.96 + (270 + 960 +960) 
= 3561.96 เมตรกิตนั 

 พืน้ท่ีว่างต่อจ านวนคนทัง้หมด 
พืน้ทีว่่าง 
 = พืน้ทีว่ทิยาเขตทัง้หมด – พืน้ทีช่ ัน้ที ่1 ทัง้หมดของอาคาร 
 = 350000 – 75000 
 = 275000 
จ านวนคนทัง้หมด 

o  = จ านวนของนกัศกึษา ทัง้ภาคปกตแิละภาคพเิศษ + จ านวนบุคลากรสายวชิาการและสายสนบัสนุน 
 = 45000 + 5000 
 = 50000 
พืน้ทีว่่างต่อจ านวนคนทัง้หมด = 275000/50000 = 5.5 
 

http://www.carbonfootprint.com/
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 คารบ์อนฟตุพร้ินทต่์อปี 
= การปล่อยก๊าซคารบ์อนไดออกไซดท์ัง้หมด หารดว้ยพืน้ทีว่่างต่อจ านวนคนทัง้หมด 
= 3561.96 / 5.5 
= 648 เมตริกตนั 
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เอกสารแนบท้าย 

บนัทึกฉบบัแก้ไขปรบัปรงุ ครัง้ท่ี 2 (ฉบบั 03072017) 

หน้า 8 
- “การลดพืน้ทีจ่อดยานพาหนะสว่นบุคคลในชว่ง 3 ปีทีผ่่านมา (จากปี 2014 ถงึ 2015)‛ แกไ้ขเป็น ‚การลดพืน้ทีจ่อดยานพาหนะสว่น
บุคคลในชว่ง 3 ปีทีผ่่านม (จากปี 2014 ถงึ 2016)‛ 
 
หน้า 19 และ 25 
- ‚รถรบัสง่นัน้เป็นไปไม่ได้ หรอืไม่สามารถท าไดจ้รงิ” แกไ้ขเป็น ‚บรกิารรถรบัสง่นัน้เป็นไปได้ แต่ไม่มใีหบ้รกิาร‛ 
- ‚มบีรกิารรถรบัสง่ และไม่มคี่าใชจ้่าย หรอืไม่สามารถใชบ้รกิารรถรบัสง่ได‛้ แกไ้ขเป็น “มบีรกิารรถรบัสง่และไมม่คี่าใชจ้่าย หรอื ไม่
สามารถใชบ้รกิารรถรบัสง่ได‛้ เพื่อใหเ้กดิความยตุธิรรมต่อมหาวทิยาลยัทีเ่ป็นมหาวทิยาลยัปลอดรถยนต ์
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