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1. การจัดอันดับมหาวิ ทยาลัยสีเขียวโลก ยูไอ กรีนเมตริก คืออะไร
มหาวิทยาลัยอินโดนีเซีย (Universitas Indonesia: UI) ริเริม่ การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกขึน้ ในปี ค.ศ. 2010 ภายหลังเป็ นทีร่ จู้ กั กัน
ในชื่อ การจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียวโลก ยูไอ กรีนเมตริก (UI GreenMetric) เพื่อวัดความพยายามเกี่ยวกับความยังยื
่ นของ
มหาวิทยาลัย โดยมีความตัง้ ใจจะดาเนินการสารวจแบบออนไลน์ เพื่อแสดงให้เห็นโครงการและนโยบายเกี่ยวกับความยังยื
่ น ของ
มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทัวโลก
่
เราทาการจัดอันดับอย่างกว้าง ๆ บนกรอบแนวคิดเกีย่ วกับสิง่ แวดล้อม ความประหยัด และความเทีย่ งธรรม ตัวชีว้ ดั และหมวดต่าง ๆ
ในการจัดอันดับจะมีความเกีย่ วเนื่องกันกับแนวคิดทัง้ หมด เราออกแบบตัวชีว้ ดั และการให้น้ าหนักคะแนนให้ปราศจากอคติมากทีส่ ุด
เท่าทีจ่ ะเป็ นไปได้ การรวบรวมและส่งข้อมูลนัน้ เป็ นไปอย่างตรงไปตรงมา และใช้เวลาในการทางานของเจ้าหน้าที่ อย่างสมเหตุสมผล
ในการจัดอันดับกรีน เมตริกเมื่อปี ค .ศ. 2010 มีมหาวิทยาลัยเข้าร่วม 95 แห่งจาก 35 ประเทศ แบ่งเป็ นจากทวีปอเมริกา 18 แห่ง
ทวีปยุโรป 35 แห่ง ทวีปเอเชีย 40 แห่ง และภูมภิ าคโอเชียเนีย 2 แห่ง ในปี ค.ศ. 2016 มีมหาวิทยาลัยเข้าร่วมการจัดอันดับ 515 แห่ง
จาก 75 ประเทศทัวโลก
่
ซึง่ แสดงให้เห็นว่ายูไอ กรีนเมตริก กลายเป็ นทีร่ จู้ กั ในฐานะการจัดอันดับมหาวิทยาลัยด้านความยังยื
่ น ระดับ
โลกแห่งแรกและแห่งเดียวอีกด้วย
ในปี น้ี เราได้กาหนดหัวข้อไว้ คือ “ความร่วมมือระดับโลกเพื่ออนาคตอันยังยื
่ น” ซึง่ เรามุ่งเน้นทีค่ วามพยายามของมหาวิทยาลัยในการ
ทางานร่วมกับพันธมิตรในประเด็นเรื่องความยังยื
่ น โดยจะพิจารณารายละเอียดความร่วมมือของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทีน่ ามาปรับปรุง
ด้านความยังยื
่ นของมหาวิทยาลัย
2. วัตถุประสงค์
จุดมุ่งหมายในการจัดอันดับ มีดงั นี้





เพื่อมีสว่ นร่วมในวงวาทกรรมวิชาการทีว่ ่าด้วยความยังยื
่ นในการศึกษาและการสร้างมหาวิทยาลัยสีเขียว
เพื่อส่งเสริมให้เกิดความเปลีย่ นแปลงในสังคมทีม่ มี หาวิทยาลัยเป็ นผูน้ าไปสูเ่ ป้าหมายแห่งความยังยื
่ น
เพื่อเป็ นเครื่องมือในการประเมินตนเองด้านความยังยื
่ นของวิทยาเขต สาหรับสถาบันอุดมศึกษาทัวโลก
่
เพื่อสือ่ สารให้รฐั บาล หน่วยงานด้านสิง่ แวดล้อมทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ และสังคม ได้ทราบถึงโครงการเกีย่ วกับความ
ยังยื
่ นในวิทยาเขต

3. ใครสามารถเข้าร่วมได้บ้าง
มหาวิทยาลัยทีม่ คี วามตัง้ ใจอันแน่ วแน่ ในประเด็นเรื่องความยังยื
่ น ทุกแห่งทัวโลก
่
สามารถเข้าร่วมการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียว
โลก ยูไอ กรีนเมตริก ทีจ่ ดั ขึน้ เป็ นประจาทุกปี ได้
4. ประโยชน์ที่ได้รบั
มหาวิทยาลัยทีเ่ ข้าร่วมการจัดอันดับ ยูไอ กรีนเมตริก โดยส่งข้อมูลเพื่อร่วมในการจัดอันดับ นัน้ จะได้รบั คุณประโยชน์หลายประการ
จากการเข้าร่วม โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ
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ก. ความเป็ นสากลและการได้รบั การยอมรับ
การเข้าร่วมในการจัดอันดับยูไอ กรีนเมตริก จะช่วยสร้างเสริมความพยายามทีจ่ ะทาให้มหาวิทยาลัยมีความเป็ นสากลและได้รบั การ
ยอมรับ โดยให้ความพยายามดังกล่าวของมหาวิทยาลัยเป็ นทีป่ ระจักษ์ บนแผนทีโ่ ลก การเข้าร่วมในการจัดอันดับยังช่วยให้เว็บไซต์
ของมหาวิทยาลัยมียอดเข้าชมเพิม่ มากขึน้ มีการอ้างและเชื่อมโยงถึงสถาบันต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับประเด็นความยังยื
่ นบนเว็บเพจต่าง
ๆ และยังช่วยให้การประสานติดต่อกับสถาบันทีม่ คี วามสนใจมหาวิทยาลัยของท่านเพิม่ มากขึน้ อีกด้วย
ข.เพิ่ มความตระหนักในประเด็นด้านความยังยื
่ น
การเข้าร่วมการจัดอันดับ จะช่วยสร้างความตระหนักถึง ความสาคัญของความยังยื
่ น ทัง้ ในระดับภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
โลกกาลังเผชิญกับปญั หาในระดับสากล ซึง่ นับเป็ นความท้าทายทีไ่ ม่เคยเกิดขึน้ มาก่อน เช่น แนวโน้มจานวนประชากร ภาวะโลกร้อน
การแสวงหาประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติแบบเกินควร การพึ่ งพาพลังงานจากน้ ามันเพียงอย่างเดียว การขาดแคลนน้ าและ
อาหาร และความยังยื
่ น เราตระหนักว่าการศึกษาระดับอุดมศึกษามีบทบาทสาคัญในการจัดการความท้าทายเหล่านี้ การจัดอันดับยูไอ
กรีนเมตริกทาให้เห็นถึงบทบาทสาคัญทีส่ ถาบันอุดมศึกษาจะสามารถช่วยสร้างตวามตระหนัก โดยทาการประเมิน และเปรียบเทียบ
ความพยายามด้านการศึกษาเพื่อการพัฒนาทีย่ งั ยืน งานวิจยั ด้านความยังยื
่ น มหาวิทยาลัยสีเขียว และการขยายบริการเชิงรุกสูส่ งั คม
ค. การเปลี่ยนแปลงสังคมและการลงมือปฏิ บตั ิ
ยูไอ กรีนเมตริกเริม่ ต้นด้วยการสร้างความตระหนัก แต่ในอนาคตจะมีการนาไปปรับใช้เพื่อกระตุน้ ให้เกิดการเปลีย่ นแปลงอย่างแท้จริง
ถึงเวลาแล้วทีจ่ าเป็ นต้องจะแปรความเข้าใจให้เป็ นการกระทา สิง่ นี้นบั ว่ามีความสาคัญมาก หากเราต้องการจะจัดการกับความท้าทาย
ทีก่ าลังเกิดขึน้ ไปทัง้ โลกในขณะนี้
ง. การสร้างเครือข่าย
ผู้เข้ารวมการจัดอันดับยูไอ กรีนเมตริกทัง้ หมดจะถือว่าเป็ นสมาชิกของเครือข่ายการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียวโลก ยูไอ กรีน
เมตริก (UI GreenMetric World University Rankings Network) โดยอัตโนมัติ ในเครือข่ายนี้ ผูเ้ ข้าร่วมจะสามารถแบ่งปนั วิธปี ฏิบตั ิ
ทีเ่ ป็ นเลิศในโครงการต่างๆ ที่ว่าด้วยความความยังยื
่ น รวมไปถึงการสร้างเครือข่ายกับผู้เข้าร่วมจากทัวโลก
่
โดยการเข้าร่วมการ
ประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารนานาชาติยูไอ กรีนเมตริก (UI GreenMetric International Workshop)ทีจ่ ดั ขึน้ ทุกปี และการการประชุมเชิง
ปฏิบตั กิ ารระดับภูมภิ าค และระดับประเทศ ทีจ่ ดั ขึน้ โดยมหาวิทยาลัยเจ้าภาพทีไ่ ด้รบั ความเห็นชอบ นอกจากนี้ ผูเ้ ข้าร่วมยังสามารถ
จัดการประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารเกีย่ วกับยูไอ กรีนเมตริกทีม่ หาวิทยาลัยของผูเ้ ข้าร่วมในแต่ละแห่งได้อกี ด้วย
ในฐานะเวทีท่จี ะเปลี่ยนให้ประเด็นเรื่องความยังยื
่ นกลายเป็ นการกระทา เครือข่ ายนี้จะมียูไอ กรีนเมตริกเป็ น เลขาธิการ โดยมี
คณะกรรมการดาเนินงาน อันประกอบด้วยเลขาธิการ ยูไอ กรีนเมตริก ผูป้ ระสานงานระดับภูมภิ าค และผูป้ ระสานงานระดับประเทศ
เป็ นผูเ้ สนอและวินิจฉัยโครงการและแนวทางการดาเนินงานต่างๆ
ในปจั จุบนั เครือข่ายจะประกอบไปด้วยมหาวิทยาลัยทีเ่ ข้าร่วม 515 แห่ง งจากภูมภิ าคทีห่ ลากหลายและมีพลวัตสูง ทัง้ ในเอเชีย ยุโรป
แอฟริกา ออสเตรเลีย อเมริกา และโอเชียเนีย รวมจานวนคณาจารย์ 1,537,789 คน นักเรียน 16,500,614 คน และมีทุนวิจยั ด้าน
สิง่ แวดล้อมและความยังยื
่ นมากกว่า 48,892,548,416 เหรียญสหรัฐฯ
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5. มหาวิ ทยาลัยสามารถเข้าร่วมได้อย่างไร
การเข้า ร่ ว มในการจัด อัน ดับ นั น้ ง่ า ยมาก ผู้ อ านวยการฝ่ า ยความยัง่ ยืน หรือ บุ ค ลากรซึ่ง รับ ผิ ด ชอบส่ ว นนี้ ส ามารถเข้า ไป
ที่ www.greenmetric.ui.ac.id เพื่อศึกษาข้อมูลเรื่องการจัดอันดับ ได้ และหากสนใจ สามารถส่งอีเมล์มาที่สานักงานเลขาธิการ ยูไอ
กรีนเมตริก (greenmetric@ui.ac.id) เพื่อขอรับหนังสือเชิญและขอสิทธิในการเข้
าระบบ หากท่านเคยร่วมในการจัดอันดับแล้ว ทางเรา
์
จะส่งคาเชิญให้ท่านเข้าร่วม อย่างไรก็ตาม ในกรณีทท่ี ่านตัดสินใจไม่เข้าร่วมการจัดอันดับด้วยเหตุผลบางประการ กรุณาแจ้งให้เรา
ทราบด้วยจักขอบคุณยิง่ และแน่นอนว่า ท่านสามารถเข้าร่วมการจัดอันดับครัง้ ต่อไปในอนาคตได้ หากมหาวิทยาลัยของท่านสามารถ
แต่งตัง้ ผูร้ บั ผิดชอบเพื่อเป็ นบุคคลหลักในการติดต่อได้ ก็จะเป็ นประโยชน์อย่างมาก เรายินดี หากท่านประสงค์จะติดต่อสอบถามเมื่อมี
ข้อสงสัยใด ๆ เกีย่ วกับการจัดอันดับ
การจัดอันดับมหาวิ ทยาลัยสีเขียวโลก ยูไอ กรีนเมตริกพัฒนาขึน้ มาอย่างไร
การตัดสินใจเริม่ การจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียวโลก ยูไอ กรีนเมตริกเป็ นผลมาจากปจั จัยหลายประการ ดังนี้
ก. การยึดถึออุดมการณ์
ความท้าทายในอนาคตที่มีต่ออารยธรรมมีทงั ้ ความกดดัน ในเรื่องประชากร การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ความมันคงทาง
่
พลัง งาน ความเสื่อ มโทรมของสภาพแวดล้อ ม ความมัน่ คงทางอาหารและน้ า และการพัฒ นาที่ย งั ่ ยืน แม้ว่ า จะมีง านวิจ ัย ทาง
วิทยาศาสตร์และการอภิปรายสาธารณะมากมาย รัฐบาลของประเทศต่างๆ ทัวโลกก็
่
ยงั ไม่ได้ให้ความสาคัญวาระด้านความยังยื
่ น
เท่าใดนัก ผูท้ ห่ี ่วงใยในเรื่องดังกล่าวทีม่ หาวิทยาลัยอินโดนีเซีย จึงได้เล็งเห็นว่า มหาวิทยาลัยต่าง ๆ มีขอ้ ได้เปรียบทีจ่ ะช่วยส่งเสริม
ความคิดของคนส่วนใหญ่ในประเด็นหลัก ๆ เพื่อให้เกิดการปฏิบตั ขิ น้ึ จริงได้ ซึง่ รวมถึงแนวคิดอย่าง ไตรกาไรสุทธิ (Triple Bottom
Line), หลักสามประการเพื่อความยังยื
่ น (the 3 Es): อันได้แก่ ความเทีย่ งธรรม (Equity) ความประหยัด (Economy) สิง่ แวดล้อม
(Environment) อาคารสีเขียว และการศึกษาเพื่อการพัฒนาทีย่ งยื
ั ่ น (Education for Sustainable Development - ESD)
การจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียวโลก ยูไอ กรีนเมตริกทาหน้าทีเ่ ป็ นเครื่องมือของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ในการจัดการความท้าทายด้าน
ความยังยื
่ นทีโ่ ลกของเรากาลังเผชิญอยู่ มหาวิทยาลัยต่าง ๆ สามารถทางานร่วมกันเพื่อลดผลกระทบเชิงลบด้านสิง่ แวดล้อม ยูไอ
กรีนเมตริกเป็ นสถาบันซึง่ ไม่มุ่งหวังผลกาไร ดังนัน้ ทุกมหาวิทยาลัยจึงเข้าร่วมได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ
ข. ต้นแบบการจัดอันดับมหาวิ ทยาลัยสีเขียวโลก ยูไอ กรีนเมตริก
แม้ว่าการจัดอันดับ ยูไอ กรีนเมตริกจะไม่ได้ยดึ ตามระบบการจัดอันดับใด ๆ ทีม่ อี ยู่ แต่การจัดอันดับ ยูไอ กรีนเมตริกก็พฒ
ั นามาจาก
ความตระหนักถึงระบบการประเมินด้านความยังยื
่ น ตลอดจนการจัดอันดับด้านวิชาการของมหาวิทยาลัยต่างๆ ทีม่ อี ยู่เดิม ระบบการ
ประเมิน ด้านความยังยื
่ นที่มีการอ้างอิงถึงระหว่างการออกแบบยูไอ กรีนเมตริกนัน้ มีทงั ้ รางวัลด้านความยังยื
่ นโฮลซิม (Holcim
Sustainability Awards) รางวัล “กรีนชิป” (GREENSHIP - ซึง่ เป็ นระบบการจัดอันดับทีพ่ ฒ
ั นาโดยคณะกรรมการอาคารสีเขียวแห่ง
อินโดนีเซีย ซึง่ ยึดตาม ระบบความเป็ นผูน้ าในการออกแบบทีเ่ กีย่ วข้องกับพลังงานและสิง่ แวดล้อม (LEED) ทีใ่ ช้ในสหรัฐอเมริกา และ
ทีอ่ ่นื ๆ) ระบบการจัดอันดับ การประเมินและการติดตาม (STARS) และบัตรรายงานด้านความยังยื
่ นในมหาวิทยาลัย (หรือทีร่ จู้ กั กัน
ในชื่อ “บัตรรายงานสีเขียว” - Green Report Card)
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โดยทัวไป
่ วิธกี ารนี้ได้ปรับเอาแนวคิดเกีย่ วกับความยังยื
่ นด้านสิง่ แวดล้อมซึง่ มีอยู่ 3 องค์ประกอบ ได้แก่ สิง่ แวดล้อม เศรษฐกิจ และ
สังคม แผนภาพ) 1) สาหรับด้านสิง่ แวดล้อมนัน้ รวมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ การจัดการสิง่ แวดล้อม และการป้องกันมลพิษ ขณะที่
ทางด้านเศรษฐกิจ รวมถึงผลกาไร และการลดค่าใช้จ่าย ส่วนด้านสังคมนัน้ รวมการศึกษา ชุมชน และการมีส่วนร่วมของสังคม ซึง่ ทัง้
3 ด้านรวมอยู่ในเกณฑ์ของยูไอ กรีนเมตริก
 ใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
 การจัดการสิง่ แวดล้อม
 การป้องกันมลพิษ

สิง่ แวดล้อม

เศรษฐกิจ

สังคม




 ผลกาไร
 การลดค่าใช้จ่าย

การศึกษา
ชุมชน
การมีส่วนร่วมของสังคม

ในขณะเดีย วกัน ในช่ ว งระหว่ า งขัน้ ตอนการออกแบบยู ไ อ กรีน เมตริก นั น้ เราได้ศึก ษาระบบการจัด อัน ดับ ด้า นวิช าการของ
มหาวิทยาลัยต่างๆ ได้แก่ การจัดอันดับต่างๆ ดังนี้
1. การจัดอันดับมหาวิทยาลัยระดับโลกโดยเดอะไทมส์ ไฮเออร์ เอดูเคชัน (Times Higher Education World University Rankings –
THE) ซึง่ ได้รบั การสนับสนุนจากทอมป์สนั รอยเตอร์ส
2. การจัดอันดับมหาวิทยาลัยระดับโลกโดยคิวเอส (QS World University Rankings)
3. การจัดอันดับมหาวิทยาลัยระดับโลกด้านวิชาการ (Academic Ranking of World Universities - ARWU) ซึ่งเผยแพร่โดย
มหาวิทยาลัยเซีย่ งไฮ้เจียวทง (Shanghai Jiao Tong University - SJTU)
4. การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกเว็บโบเมตริกส์ (Webometrics Ranking of
โดยไซเบอร์เมตริกส์ แลบ, ซีไอเอ็นดีโอซี-ซีเอสไอซี (CINDOC-CSIC) ในสเปน

World Universities – Webometrics)

เผยแพร่

นอกจากนี้ ยูไอ กรีนเมตริกยังเป็ นหนึ่ง ในสมาชิกของกลุ่มผูเ้ ชีย่ วชาญเรื่องการจัดอันดับระดับนานาชาติ (IREG) ตัง้ แต่ ค.ศ. 2011
อีกด้วย
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ในช่วงขัน้ เริม่ ต้นของการออกแบบยูไอ กรีนเมตริกนัน้ เราได้ขอความอนุ เคราะห์ในประเด็นต่าง ๆ จากผู้เชี่ยวชาญทัง้ ด้านการจัด
อันดับ และเรื่องความยังยื
่ น ซึง่ รวมถึงการจัดการสัมมนาเกีย่ วกับการจัดอันดับมหาวิทยาลัย และการจัดการประชุมทางไกลด้วยภาพ
และเสียง และการประชุมผูเ้ ชีย่ วชาญด้านความยังยื
่ นและอาคารสีเขียว การประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารครัง้ ล่าสุดเกีย่ วกับยูไอ กรีนเมตริก
จัดขึน้ เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน ค.ศ. 2013 ซึง่ อธิการบดีและตัวแทนจากมหาวิทยาลัยต่อไปนี้ ได้มาร่วมแบ่งปนั ประสบการณ์ ได้แก่
มหาวิทยาลัยนอตติงแฮม (University of Nottingham), มหาวิทยาลัยคาฟอสคาริ เวเนเซีย (UniversitàCa’ Foscari Venezia),
มหาวิทยาลัยเมลเบิร์น (University of Melbourne), มหาวิทยาลัยมหิดล, มหาวิทยาลัยโบเด็นคุลทัวร์ วีน (Universitat fur
Bodenkultur Wien), มหาวิท ยาลัย เอาโตโนมา เด นวยโว เลออง (Universidad Autónoma de Nuevo Leon),
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร,ี มหาวิทยาลัยดาเย (Da Yeh University) และมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีมาเลเซีย (Universiti Teknologi Malaysia) ในปี ค.ศ. 2010 มีการใช้ตวั ชีว้ ดั 23 ข้อใน 5 หมวดเพื่อคานวณคะแนนในการ
จัดอันดับ ในปี ค.ศ. 2011 ใช้ตวั ชีว้ ดั 34 ข้อ และในปี ค.ศ. 2012 เราได้เอาตัวชีว้ ดั ข้อ “สภาพแวดล้อมมหาวิทยาลัยปลอดยาเสพติด
และปลอดบุหรี่” ออก และใช้ตวั ชีว้ ดั 33 ข้อในการประเมินมหาวิทยาลัยสีเขียว นอกจากนี้ ในปี ค.ศ. 2012 เรายังได้จดั กลุ่มตัวชีว้ ดั
เป็ น 6 หมวด ซึง่ รวมเกณฑ์ดา้ นการศึกษาเข้ามาด้วย การเปลีย่ นแปลงประการหนึ่งทีไ่ ด้มกี ารพิจารณากันก็คอื การเพิม่ หมวดใหม่
เกีย่ วกับการศึกษาและการวิจยั เพื่อความยังยื
่ น ในปี ค.ศ. 2015 หัวข้อการประชุมคือ คาร์บอนฟุตพริน้ ท์ ซึง่ เราเพิม่ คาถาม 2 ข้อ
เกีย่ วกับประเด็นนี้ในหมวดพลังงานและการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ นอกจากนี้ เรายังมีการปรับปรุงระเบียบวิธโี ดยการเพิม่
ตัวชีว้ ดั ย่อยบางข้อทีเ่ กีย่ วข้องกับน้ าและการขนส่งในการจัดอันดับปี ค.ศ. 2015 ด้วย ล่าสุดในปี ค.ศ. 2016 มีการเปลีย่ นแปลงครัง้
ใหญ่เกีย่ วกับระเบียบวิธกี ารจัดอันดับ โดยเราได้พจิ ารณาเกีย่ วกับแนวโน้มล่าสุดในเรื่องความยังยื
่ น
ค. ความเป็ นจริงและความท้าทาย
เป้าหมายของการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกด้านความยังยื
่ นนัน้ เกิดจากความเข้าใจว่ามหาวิทยาลัยมีหลากหลายประเภท พันธกิจ
และบริบทของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ จะเป็ นปญั หาในเรื่องระเบียบวิธกี ารจัดอันดับ โดยเฉพาะอย่างยิง่ แล้ว เรามีความตระหนักเป็ น
อย่างมากว่ามหาวิทยาลัยแต่ละแห่ง มีความแตกต่างกันในส่วนของระดับการรับรู้ และความทุ่มเทในด้านความยังยื
่ น งบประมาณ
จานวนของพ้นทีส่ เี ขียวในมหาวิทยาลัย และในมิติอ่นื ๆ อีกเป็ นจานวนมาก ประเด็นเหล่านี้มคี วามซับซ้อน แต่ยูไอ กรีนเมตริก ก็
ตัง้ ใจทีจ่ ะปรับปรุงการจัดอันดับนี้อย่างต่อเนื่อง เพื่อยังประโยชน์และความยุตธิ รรมแก่ทุกฝา่ ย
6. ทีมงานคือใคร
การจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียวโลก ยูไอ กรีนเมตริก บริหารจัดการโดยทีมงานภายใต้การกากับดูแลของอธิการบดีมหาวิทยาลัย
อินโดนีเซีย สมาชิกในทีมงานล้วนมีพ้นื ฐานและประสบการณ์ ทางวิชาการที่แตกต่างหลากหลาย อาทิ วิทยาศาสตร์สงิ่ แวดล้อม
วิศวกรรมศาสตร์ สถาปตั ยกรรมศาสตร์และการออกแบบชุมชนเมือง ทันตแพทยศาสตร์ สาธารณสุข สถิติ เคมี ภาษาศาสตร์ และ
วัฒนธรรมศึกษา
7. วิ ธีการ
ก. เกณฑ์การจัดอันดับ
หมวดต่าง ๆ และการให้น้าหนักคะแนนของปี น้ี ได้แสดงไว้ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้
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ตารางที่ 1 หมวดต่าง ๆ ทีใ่ ช้ในการจัดอันดับและการให้น้าหนักคะแนน
ร้อยละ
ข้อ
หมวด
ของคะแนน
ทัง้ หมด (%)
1
สถานทีแ่ ละโครงสร้างพืน้ ฐาน (SI)
15
2
พลังงานและการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ (EC)
21
3
ของเสีย (WC)
18
4
น้า (WR)
10
5
การขนส่ง (TR)
18
6
การศึกษา (ED)
18
รวมทัง้ หมด
100
ตัวชีว้ ดั เฉพาะและคะแนนทีไ่ ด้รบั แสดงในตารางที่ 2 ตัวชีว้ ดั แต่ละข้อระบุดว้ ยรหัสหมวดและตัวเลข (เช่น SI 5)
ตารางที่ 2 ตัวชีว้ ดั และหมวดต่าง ๆ ทีเ่ สนอให้ใช้ในการจัดอันดับปี 2016
ข้อ
1
SI 1
SI 2
SI 3
SI 4
SI 5
SI 6

หมวดและตัวชี้วดั
สถานที่และโครงสร้างพืน้ ฐาน (SI)
สัดส่วนของพืน้ ทีเ่ ปิ ดโล่งต่อพืน้ ทีท่ งั ้ หมด
สัดส่วนของพืน้ ทีเ่ ปิ ดโล่งต่อจานวนประชากรของวิทยาเขต
พืน้ ทีใ่ นวิทยาเขตทีม่ ลี กั ษณะเป็นปา่
พืน้ ทีใ่ นวิทยาเขตทีใ่ ช้ปลูกต้นไม้
พืน้ ทีใ่ นวิทยาเขตทีใ่ ช้เป็ นพืน้ ทีด่ ดู ซึมน้า
งบประมาณของมหาวิทยาลัยในส่วนความพยายามเพื่อความยังยื
่ น
รวม

2
EC 1
EC 2
EC 3
EC 4
EC 5
EC 6
EC 7
EC 8

พลังงานและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (EC)
การใช้อุปกรณ์ประหยัดพลังงาน
การดาเนินงานโครงการอาคารอัจฉริยะ
พลังงานทดแทนซึง่ ผลิตได้ในวิทยาเขต
สัดส่วนการใช้ไฟฟ้าทัง้ หมดต่อประชากรของวิทยาเขต
สัดส่วนพลังงานทดแทนทีผ่ ลิตได้ต่อการใช้พลังงาน
องค์ประกอบของการดาเนินงานอาคารสีเขียว
โครงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
สัดส่วนคาร์บอนฟุตพริน้ ท์ทงั ้ หมดต่อจานวนประชากรของวิทยาเขต
รวม

คะแนน

การให้น้าหนัก
15%

300
300
200
200
300
200
1500
21%
200
300
300
300
200
300
200
300
2100
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ข้อ
3
WS 1
WS 2
WS 3
WS 4
WS 5
WS 6

หมวดและตัวชี้วดั
ของเสีย (WS)
โครงการลดการใช้กระดาษและพลาสติกในวิทยาเขต
โครงการนาของเสียในมหาวิทยาลัยกลับมาใช้ใหม่
การจัดการของเสียเป็ นพิษ
การบาบัดของเสียอินทรีย์
การบาบัดของเสียอนินทรีย์
การบาบัดน้าเสีย
รวม

4
WR 1
WR 2
WR 3
WR 4

น้า (WR)
โครงการอนุรกั ษ์น้า
โครงการนาน้าเสียกลับมาใช้ใหม่
การใช้อุปกรณ์ประหยัดน้า
การใช้น้าทีท่ าการบาบัดแล้ว
รวม

5
TR 1

การขนส่ง (TR)
สัดส่วนของยานพาหนะ (รถยนต์และรถจักรยานยนต์) ต่อจานวนประชากร
ของวิทยาเขต
สัดส่วนของบริการรถรับส่งสาธารณะต่อจานวนประชากรของวิทยาเขต
สัดส่วนของจักรยานต่อจานวนประชากรของวิทยาเขต
ประเภทของทีจ่ อดรถ
โครงการริเริม่ ด้านการขนส่งเพื่อลดจานวนรถส่วนบุคคลในวิทยาเขต
การลดพืน้ ทีจ่ อดรถส่วนบุคคลในช่วง 3 ปี ทผ่ี ่านมา (จากปี 2014 - 2016)
บริการรถรับส่งสาธารณะ
นโยบายเกีย่ วกับรถจักรยานและการเดินเท้าภายในวิทยาเขต
รวม

TR 2
TR 3
TR 4
TR 5
TR 6
TR 7
TR 8

6
ED 1
ED 2
ED 3
ED 4
ED 5
ED 6

การศึกษา (ED)
สัดส่วนของรายวิชาเกีย่ วกับความยังยื
่ นต่อรายวิชา/หลักสูตรทัง้ หมด
สัดส่วนของทุนวิจยั ด้านความยังยื
่ นกับทุนวิจยั ทัง้ หมด
การตีพมิ พ์ดา้ นความยังยื
่ น
กิจกรรมด้านความยังยื
่ น
องค์กรนักศึกษาทีเ่ กีย่ วกับความยังยื
่ น
เว็บไซต์เกีย่ วกับความยังยื
่ น

คะแนน

การให้น้าหนัก
18%

300
300
300
300
300
300
1800
10%
300
300
200
200
1000
18%
200
200
200
200
200
200
300
300
1800
18%
300
300
300
300
300
300
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ข้อ

หมวดและตัวชี้วดั
รวม

คะแนน
1800

รวมทัง้ หมด

10000

การให้น้าหนัก

ข. การคิ ดคะแนน
การคิดคะแนนแต่ละข้อจะเป็ นตัวเลข เพื่อให้ขอ้ มูลสามารถประมวลในทางสถิติได้ การนับคะแนนจะไม่ซบั ซ้อน โดยเป็ นไปตาม
เหตุการณ์ หรือคาตอบทีไ่ ด้รบั รายละเอียดการคิดคะแนนตามทีแ่ สดงในภาคผนวก 1
ค. ค่าน้าหนักของเกณฑ์
เกณฑ์แต่ละข้อมีการจัดหมวดหมูอ่ ยู่ในระดับข้อมูลทัวไป
่ และเมื่อมีการประมวลผล คะแนนดิบจะถูกนามาคิดค่าน้าหนักเพื่อหาผลการ
คานวณครัง้ สุดท้าย
ง. การปรับปรุงเครือ่ งมือวิ จยั
เราตระหนั ก ดีว่ า แม้เ ราจะทุ่ ม เทความพยายามไปมากเพีย งใดก็ต ามในการออกแบบและการน าน าแบบสอบถามมาใช้ แต่
แบบสอบถามในรอบปี ท่สี ามนี้ ก็ยงั คงมีขอ้ บกพร่องอยู่ดี ดังนัน้ เราจะตรวจสอบเกณฑ์และการให้น้ าหนักอย่างต่ อเนื่อง เพื่อให้
สามารถรองรับข้อมูลจากผูเ้ ข้าร่วมและการพัฒนาทีท่ นั สมัยทีส่ ดุ ในสาขานัน้ ๆ เรายินดีรบั ความคิดเห็นและข้อมูลจากทุกท่าน
จ. การนาส่งข้อมูล
ข้อมูลจากมหาวิทยาลัยจะต้องส่งผ่านระบบออนไลน์ระหว่างวันที่ 29 พฤษภาคม - 15 ตุลาคม ค.ศ. 2017
ท่านสามารถนาส่งอีเมล์รายงานต่าง ๆ ให้เรา เช่น รายงานระบบการจัดอันดับ การประเมินและการติดตามด้านความยังยื
่ นของนา
มหาวิทยาลัย (STARS) (ถ้ามี)นอกจากนี้ เรายังยินดีรบั รายงานและการประเมินผลด้านความยังยื
่ นของมหาวิทยาลัย รวมทัง้
หลักฐานเกีย่ วกับกิจกรรมด้านความยังยื
่ นในมหาวิทยาลัยของท่าน ทัง้ ในรูปแบบอีเมล์ หรือฉบับพิมพ์

การตรวจสอบ
29 พฤษภาคม – 15 ตุลาคม

ธันวาคม

16 ตุลาคม – 16 พฤศจิกายน

การนาส่งข้อมูล

ผล
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ฉ. ผลของการวัด
ผลเบือ้ งต้นของการวัดคาดว่าจะนาส่งได้ในเดือนตุลาคม ค.ศ. 2017 และผลขัน้ สุดท้ายทีม่ คี วามสมบูรณ์จะเผยแพร่ในช่วงต้นเดือน
ธันวาคม ค.ศ. 2017

ผลการจัดอันดับในขัน้ พืน้ ฐานและรายละเอียดคะแนน สามารถดูเพิม่ เติมได้ทางออนไลน์ http://greenmetric.ui.ac.id/overall-ranking2016/
8. เครือข่ายของเราคือใคร
แนวคิดอุดมคติทห่ี ล่อหลอมความตระหนักในเรื่องความยังยื
่ น กาลังก่อให้เกิดเครือข่ายขององค์กรทีม่ คี วามคิด เห็นพ้องต้องกันอยู่ใน
ขณะนี้ ยูไอ กรีนเมตริกมีสมาชิกภาพของกลุ่มผูเ้ ชีย่ วชาญเรื่องการจัดอันดับระดับนานาชาติ (International Ranking Experts Group
- IREG) และเป็ นภาคีในการให้คามันต่
่ อสหประชาชาติ เช่น แนวทางปฏิบตั เิ พื่อความยังยื
่ นของสถาบันอุดมศึกษา ในการประชุมแห่ง
สหประชาชาติ เรื่องการพัฒนาอย่างยังยื
่ น (The United Nations Conference on Sustainable Development (UNCSD) หรือทีร่ จู้ กั
กันในนามของ Rio 2012 ซึง่ จัดขึน้ ณ นครรีโอเดจาเนโรเมื่อปี ค.ศ. 2012 นอกจากนี้ เราได้นาเสนอความก้าวหน้าของเราในการ
ประชุมสัมมนาเครือข่ายมหาวิทยาลัยทีย่ งยื
ั ่ นระดับนานาชาติ (International Sustainable Campus Network – (ISCN) – GULFWEF) เมื่อปี ค.ศ. 2012 รวมทัง้ รายงานการตรวจสอบข้อมูลและการประเมินด้านความยังยื
่ นในสถาบันอุดมศึกษา อื่น ๆ เช่น
รายงานด้านความยังยื
่ นในมหาวิทยาลัย และรายงานตามกรอบแนวคิดของจีอาร์ไอ (GRI) นอกจากนี้ ยังมีการนาเสนอเรื่องยูไอ กรีน
เมตริกในการประชุมเรื่องคุณภาพการศึกษาที่ มหาวิทยาลัยเอาโตโนมา เด นวยโว เลออง (Universidad Autónoma de Nuevo
Leon) ประเทศเม็กซิโก เมื่อเดือนตุ ลาคม ปี ค.ศ. 2013 และในการประชุม เรื่องความยังยื
่ นและการจัดอัน ดับมหาวิทยาลัย ที่
มหาวิทยาลัยคาฟอสคาริ เวเนเซีย (UniversitàCa’ Foscari Venezia) ในอิตาลี เมื่อเดือนพฤศจิกายน ปี ค.ศ. 2013 อีกทัง้ ยังมีการ
อ้างอิงถึงผลและการประเมินผลของยูไอ กรีนเมตริก ในบทความ นิตยสาร บทความวิจยั ในวารสารวิชาการ เว็บเพจของมหาวิทยาลัย
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และสถาบันต่าง ๆ ในปี ค.ศ. 2014 ณ การประชุมฟอรัมของมหาวิทยาลัยในเอเชีย ครัง้ ที่ 3 (III Asian Universities Forum) ซึง่ จัด
โดยมหาวิทยาลัยแห่งชาติอลั -ฟารายี คาซัค ( Al-Farabi Kazakh National University ) ในกรุงอัสตานาและนครอัลมาตี ประเทศ
คาซัคสถาน ได้มีการเห็นชอบร่วมกัน ให้มกี ารใช้ยูไอ กรีนเมตริก เป็ นเครื่องมือ ในการประเมิน z]ผลสัมฤทธิด์ ้านความยังยื
่ นของ
มหาวิทยาลัย
เมื่อปี ค.ศ. 2017 นี้ ในการประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารนานาชาติครัง้ ที่ 3 ของยูไอ กรีนเมตริก ณ กรุงอิสตัลบูล ยูไอ กรีนเมตริกได้ก่อตัง้
เครือข่ายการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียวโลก ยูไอ กรีนเมตริก และคณะกรรมการดาเนินงานเครือข่ายดังกล่าวขึน้ เป็ นครัง้ แรก
เครือข่ายนี้ประกอบด้วยมหาวิทยาลัยทัง้ หมดทีเ่ ข้าร่วมการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียวโลก ยูไอ กรีนเมตริก โดยมุ่งให้ความสาคัญ
3 ประเด็นหลักคือ การกาหนดทิศทางงานวิจยั และการศึกษาขัน้ อุดมศึกษา การผลิตผู้ นาในอนาคตด้านความยังยื
่ น และการมีส่วน
ร่วมในการแก้ไขประเด็นความท้าทายด้านความยังยื
่ น
หากท่านต้องการข้อมูลเพิม่ เติม กรุณาเข้าไปที่ http://greenmetric.ui.ac.id/
9. แผนการในอนาคต
ยูไอ กรีนเมตริก ควรได้รบั การพัฒนาและปรับปรุงให้ดขี น้ึ กว่าเดิม โดยคานึงถึงวิธกี ารทีจ่ ะนาไปสู่การบรรลุเป้าหมาย วิธกี ารเรียนรู้
จากคาวิจารณ์เกีย่ วกับโครงสร้างเรื่องการจัดอันดับ และการพัฒนาของการออกแบบทีเ่ ป็ นมิตรกับสิง่ แวดล้อมทีย่ งยื
ั ่ น (ESD) และ
วิธกี ารเรียนรูจ้ ากประสบการณ์อนั หลากหลายของผูเ้ ข้าร่วมซึง่ มีจุดประสงค์และสภาพแวดล้อมทีต่ ่างกัน นอกจากนี้ ความคิดต่างๆ ที่
ควรนามาพิจารณาเพื่อนาไปสูน่ วัตกรรมการจัดอันดับในอนาคต คือ
 จัดทาข้อมูลของมหาวิทยาลัยให้ดยี งิ่ ขึน้ มหาวิทยาลัยจะจัดทางประวัตโิ ดยย่อ จากพันธกิจที่ จุดประสงค์ องค์ประกอบทีม่ ี
การแยกประเภทไว้ และบริบทต่าง ๆ ทีล่ ว้ นแต่โดดเด่นทัง้ สิน้
 จัดแสดงผลลัพธ์ตามประเภท ควรแสดงให้เห็นคะแนนไม่ใช่เพียงแค่ผลรวมเท่านัน้ แต่ควรแยกตามประเภทและตัวชีว้ ดั หลัก
ในการจัดอันดับ
10. ติ ดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่ มเติ ม
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/
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แบบสอบถาม (เกณฑ์และตัวชี้วดั )
แบบสอบถามฉบับนี้แบ่งออกเป็ น 6 หมวดใหญ่ ซึง่ ประกอบด้วย สถานทีแ่ ละโครงสร้างพืน้ ฐาน (SI) พลังงานและการเปลีย่ นแปลง
สภาพภูมอิ ากาศ (EC) ของเสีย (WC) น้ า (WR) การขนส่ง (TR) และการศึกษา (ED) หมวดต่างๆ เหล่านี้จะแบ่งออกเป็ นข้อย่อย
และมีคาอธิบายรายละเอียดของคาถาม ดังต่อไปนี้
1. สถานที่และโครงสร้างพืน้ ฐาน (SI)
ข้อมูลด้านสถานที่และโครงสร้างพืน้ ฐานของมหาวิทยาลัยจะให้ขอ้ มูลพื้นฐานเกี่ยวกับ แนวคิดของมหาวิทยาลัยเรื่องความเป็ น
มิตรกับสิง่ แวดล้อม ตัวชีว้ ดั นี้จะแสดงว่า มหาวิทยาลัยนัน้ ๆ สมควรได้ช่อื ว่า “มหาวิทยาลัยสีเขียว” หรือไม่ จุดประสงค์ คือ เพื่อ
กระตุน้ ให้มหาวิทยาลัยทีเ่ ข้าร่วมได้จดั ให้มพี น้ื ทีส่ เี ขียวมากขึน้ รวมถึงปกป้องสิง่ แวดล้อม และพัฒนาพลังงานทีย่ งยื
ั่ น
1.1. ประเภทของสถาบันอุดมศึกษา
กรุณาเลือกหนึ่งในตัวเลือกต่อไปนี้
[1] สถาบันอุดมศึกษาทีม่ คี วามหลากหลายทางวิชาการ
[2] สถาบันอุดมศึกษาเฉพาะด้าน
1.2 ภูมิอากาศ
กรุณาเลือกหนึ่งในตัวเลือกต่อไปนี้ ซึง่ อธิบายถึงสภาพอากาศในภูมภิ าคของท่านได้ดที ส่ี ดุ
[1] ร้อนชืน้
[2] ร้อนชืน้ สลับแห้งแล้ง
[3] กึง่ แห้งแล้ง
[4] แห้งแล้ง
[5] เมดิเตอร์เรเนียน
[6] กึง่ ร้อนชืน้
ั ่ นตก
[7] ภาคพืน้ สมุทรชายฝงตะวั
[8] ชืน้ ภาคพืน้ ทวีป
[9] กึง่ ขัว้ โลก
1.3 จานวนของวิ ทยาเขต
กรุณาระบุจานวนของสถานที่ ซึ่งมหาวิทยาลัยของท่ านจัดให้เป็ นอาคารเพื่อจุดประสงค์ด้านการศึกษา ตัวอย่างเช่น หาก
มหาวิทยาลัยของท่านมีวทิ ยาเขตอื่นๆ ซึ่งอยู่ต่างเขต ต่างอาเภอ หรือต่างเมือง แยกออกจากวิทยาเขตหลัก ก็ให้ระบุจานวน
สถานทีด่ งั กล่าวทัง้ หมดของมหาวิทยาลัย
ในการตอบคาถามต่อไปนี้ ขอให้ท่านเลือกคาตอบที่สามารถอธิบายถึงสถานทีด่ งั กล่าวได้ดที ส่ี ุด หากมหาวิทยาลัยของท่านมี
มากกว่า 1 วิทยาเขต
1.4 สถานที่ของวิ ทยาเขตหลัก
กรุณาเลือกหนึ่งในตัวเลือกต่อไปนี้
[1] ชนบท
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[2] ชานเมือง
[3] เมือง
[4] ใจกลางเมือง
[5] ย่านอาคารสูง
1.5 พืน้ ที่ทงั ้ หมดของวิ ทยาเขตหลัก (ตร.ม.)
กรุณาระบุพน้ื ทีท่ งั ้ หมดของวิทยาเขตหลักของท่าน (เป็ นตารางเมตร) พืน้ ทีซ่ ง่ึ นามานับรวมนี้ จะนับเพียงพื้นทีซ่ ง่ึ มีการใช้เพื่อ
กิจกรรมทางการศึกษาเท่านัน้ โดยจะนับรวมพืน้ ที่ป่า สนาม และพื้นที่อ่นื ๆ ได้กต็ ่อเมื่อมีการใช้พ้นื ที่ดงั กล่าวเพื่อการศึกษา
เท่านัน้
1.6 พืน้ ที่ชนั ้ ที่ 1 ทัง้ หมดของอาคารในวิ ทยาเขตหลัก (ตร.ม.)
พืน้ ทีส่ เี ขียวของมหาวิทยาลัย จะคานวณจากร้อยละของพืน้ ทีส่ เี ขียวในมหาวิทยาลัย กรุณาระบุขอ้ มูลพืน้ ทีซ่ ง่ึ เป็ นทีต่ งั ้ ของอาคาร
โดยแจ้งข้อมูลพืน้ ทีช่ นั ้ ที่ 1 ทัง้ หมดของอาคารในมหาวิทยาลัยของท่าน
1.7 พืน้ ที่ทงั ้ หมดของอาคารวิ ทยาเขตหลัก (ตร.ม.)
กรุณาระบุขอ้ มูลพืน้ ทีซ่ ง่ึ เป็ นทีต่ งั ้ ของอาคาร โดยแจ้งข้อมูลพืน้ ทีช่ นั ้ ที่ 1 ทัง้ หมดของอาคารมหาวิทยาลัยของท่านในวิทยาเขต
หลัก
1.8 พืน้ ที่ทงั ้ หมดของอาคารอัจฉริยะในวิ ทยาเขตหลัก (ตร.ม.)
กรุณาระบุขอ้ มูลพืน้ ทีท่ งั ้ หมด (รวมพืน้ ทีช่ นั ้ ที่ 1และชัน้ อื่น ๆ) ของอาคารอัจฉริยะในมหาวิทยาลัยของท่าน อาคารอัจฉริยะควรจะ
ติดตัง้ อุปกรณ์ประหยัดพลังงาน ความสาเร็จของอาคารอัจฉริยะ คือ การวัดผลการให้บริการทีเ่ ป็ นประโยชน์ของอาคาร และมี
ประสิทธิภาพต่อผูใ้ ช้อาคาร (เช่น การให้แสงสว่าง สภาวะความน่าสบาย (thermal comfort) คุณภาพอากาศ ความปลอดภัยเชิง
กายภาพ สุขอนามัย และอื่น ๆ ) อาคารอัจฉริยะควรตัง้ ขึน้ โดยใช้งบประมาณน้อยทีส่ ดุ และก่อให้เกิดผลสะท้อนด้านสิง่ แวดล้อม
ทีเ่ ป็ นประโยชน์ตลอดอายุการใช้งานของอาคาร
1.9 พืน้ ที่จอดรถทัง้ หมด (ตร.ม.)
กรุณาระบุขอ้ มูลพืน้ ทีจ่ อดรถในมหาวิทยาลัยของท่าน ท่านสามารถตรวจสอบโดยใช้ Google Maps
1.10 พืน้ ที่ในมหาวิ ทยาลัยที่มีลกั ษณะเป็ นป่ า
กรุณาระบุรอ้ ยละของพืน้ ทีใ่ นมหาวิทยาลัยทีป่ กคลุมด้วยพืชพรรณซึง่ มีลกั ษณะเป็ นปา่ (พืน้ ทีก่ ว้างซึง่ ส่วนใหญ่ปกคลุมด้วยต้นไม้
ใหญ่ ต้นไม้จานวนมาก หรือต้นไม้หนาแน่ น และต้นไม้ขนาดเล็ก เพื่อจุดประสงค์ดา้ นการอนุ รกั ษ์) ซึง่ มหาวิทยาลัยเป็ นเจ้าของ
เทียบกับพืน้ ทีท่ งั ้ หมดของมหาวิทยาลัย
1.11 พืน้ ที่ในมหาวิ ทยาลัยที่ใช้ปลูกต้นไม้
กรุณาระบุรอ้ ยละของพืน้ ทีใ่ นมหาวิทยาลัยทีป่ กคลุมด้วยพืชทีป่ ลูกขึน้ (รวมทัง้ สนามหญ้า สวน สวนหลังคา ต้นไม้ภายในอาคาร
ซึง่ ตัง้ ใจปลูกขึน้ ) เทียบกับพืน้ ทีท่ งั ้ หมดของมหาวิทยาลัย
1.12 พืน้ ที่ทงั ้ หมดของมหาวิ ทยาลัยที่ใช้เป็ นพืน้ ที่ดดู ซึมน้า นอกเหนื อจากป่ า และพืน้ ที่ปลูกต้นไม้
กรุณาระบุรอ้ ยละของพืน้ ผิวซึง่ ไม่ได้สงวนไว้ใช้งาน (เช่น พืน้ ดิน หญ้า บล็อกคอนกรีต และอื่น ๆ) ในมหาวิทยาลัยทีใ่ ช้เป็ นพืน้ ที่
ดูดซึมน้า เป็ นร้อยละเทียบกับพืน้ ทีท่ งั ้ หมด พืน้ ทีด่ ดู ซึมน้าขนาดใหญ่ถอื ว่ามีคุณลักษณะตามทีต่ อ้ งการ
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1.13 จานวนนักศึกษา
ก-a. จานวนนักศึกษาปกติ ทงั ้ หมด
จานวนนักศึกษาทัง้ หมด (ภาคปกติและภาคสมทบ) ทีล่ งทะเบียน ในฐานะนักศึกษาปกติและนักศึกษาออนไลน์ในมหาวิทยาลัย
ของท่าน หากมหาวิทยาลัยของท่านได้คานวณจานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (EFTS) ไว้แล้ว ท่านสามารถแจ้งจานวน
ดังกล่าวได้
ข-b. จานวนนักศึกษาออนไลน์ทงั ้ หมด
จานวนนักศึกษาทีล่ งทะเบียนเรียนออนไลน์เท่านัน้ ในมหาวิทยาลัยของท่าน
1.14 จานวนบุคลากรสายวิ ชาการและสายสนับสนุน
กรุณาระบุจานวนของอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนทัง้ หมดทีท่ างานในมหาวิทยาลัยของท่าน
1.15 งบประมาณของมหาวิ ทยาลัยเพื่อความพยายามในการสร้างความยังยื
่ น
กรุณาระบุการคานวณร้อยละของงบประมาณด้านสิง่ แวดล้อมและความยังยื
่ น โดยเทียบกับงบประมาณทัง้ หมดของมหาวิทยาลัย
2. พลังงานและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (EC)
ความสนใจของมหาวิทยาลัยในประเด็นการใช้พลังงานและการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศเป็ นตัวชีว้ ดั ทีม่ นี ้ าหนักทีส่ ุดในการ
จัดอันดับ ในแบบสอบถามนี้ เราได้นิยามตัวชีว้ ดั หลายประการเกีย่ วกับความตระหนักในเรื่องดังกล่าวไว้เป็ นการเฉพาะ เช่น การ
ใช้งานอุปกรณ์ประหยัดพลังงาน การดาเนินงานของตึกฉลาด/อาคารอัตโนมัติ/อาคารอัจฉริยะ นโยบายการใช้พลังงานทดแทน
การใช้ไฟฟ้าทัง้ หมด โครงการอนุ รกั ษ์พลังงาน องค์ประกอบของอาคารสีเขียว การปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมอิ ากาศและโครงการเพื่อช่วยบรรเทาการเปลีย่ นแปลง นโยบายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและคาร์บอนฟุตพริ้นท์ จาก
ตัวชีว้ ดั เหล่านี้ มีความคาดหวังว่าทางมหาวิทยาลัยจะเพิม่ ความพยายามในการใช้พลังงานในอาคารอย่างมีประสิทธิภาพ และ
สนใจเรื่องธรรมชาติและแหล่งพลังงานมากขึน้
2.1 การใช้อปุ กรณ์ประหยัดพลังงานทดแทนอุปกรณ์แบบดัง้ เดิ ม
มีการใช้อุปกรณ์ประหยัดพลังงานทดแทนอุปกรณ์แบบดัง้ เดิม ซึง่ รวมไปถึงการใช้อุปกรณ์ประหยัดพลังงาน/โคมไฟและอุปกรณ์
แสงสว่าง (เช่น การจัดอันดับการประหยัดพลังงานของอุปกรณ์ไฟฟ้าตามมาตรฐาน Energy Starหลอดไฟแอลอีด)ี
กรุณาเลือกหนึ่งในตัวเลือกต่อไปนี้
[1] ไม่มี
[2] น้อยกว่า 20%
[3] 20% - 40%
[4] 40% - 60%
[5] 60% - 80%
[6] 80% - 100%
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2.2 การดาเนิ นงานโครงการอาคารอัจฉริยะ
กรุณาระบุขนั ้ ตอนการดาเนินงานโครงการอาคารอัจฉริยะในมหาวิทยาลัยของท่าน การดาเนินงานนี้ถือว่าเป็ นความพยายาม
อย่างเป็ นทางการที่เกิดขึน้ จริงในการประยุกต์ใช้โครงการเพื่อให้เกิดการใช้งานอุปกรณ์ประหยัดพลังงาน กรุณาเลือกหนึ่งใน
ตัวเลือกต่อไปนี้
[1] ไม่มี
[2] โครงการในขัน้ เตรียมงาน (เช่น การศึกษาความเป็ นไปได้ หรือ ขัน้ ตอนการออกแบบรายละเอียดทางวิศวกรรม)
[3] โครงการในขัน้ เริม่ ต้น (เช่น เลือกผูร้ บั เหมาก่อสร้างอาคารแล้ว)
[4] ดาเนินงานไปแล้วน้อยกว่า 30% ของพืน้ ทีอ่ าคารทัง้ หมด
[5] ดาเนินงานไปแล้ว 30% - 70% ของพืน้ ทีอ่ าคารทัง้ หมด
[6] ดาเนินงานไปแล้วมากกว่า 70% ของพืน้ ทีอ่ าคารทัง้ หมด
อาคารอัจฉริยะ หมายถึง การใช้เทคโนโลยีเครือข่ายในระบบประมวลผลที่ฝงั ตัวอยู่ในสถาปตั ยกรรมเพื่อดูแลและควบคุ ม
องค์ประกอบด้านสถาปตั ยกรรม ในการแลกเปลีย่ นข้อมูลระหว่างผูใ้ ช้ ระบบ และอาคาร
2.3 พลังงานทดแทนซึ่งผลิ ตได้ในวิ ทยาเขตต่อปี
กรุณาเลือกแหล่งพลังงานทางเลือกหนึ่งในตัวเลือกต่อไปนี้ หรือมากกว่า ทีม่ กี ารใช้ในวิทยาเขตของท่าน และระบุความสามารถ
ในการผลิตพลังงานเป็ นกิโลวัตต์
[1] ไม่มี
[2] ไบโอดีเซล
(ความสามารถในการผลิตเป็ นกิโลวัตต์)
[3] ชีวมวลสะอาด
(ความสามารถในการผลิตเป็ นกิโลวัตต์)
[4] พลังงานแสงอาทิตย์
(ความสามารถในการผลิตเป็ นกิโลวัตต์)
[5] พลังงานความร้อนใต้พภิ พ
(ความสามารถในการผลิตเป็ นกิโลวัตต์)
[6] พลังงานลม
(ความสามารถในการผลิตเป็ นกิโลวัตต์)
[7] พลังงานน้า
(ความสามารถในการผลิตเป็ นกิโลวัตต์)
[8] ไฟฟ้าและความร้อนร่วม
(ความสามารถในการผลิตเป็ นกิโลวัตต์)
2.4 การใช้ไฟฟ้ าต่อปี
กรุณาระบุพลังงานทัง้ หมดทีใ่ ช้ในช่วง 12 เดือนทีผ่ ่านมา ทัวทั
่ ง้ มหาวิทยาลัย (เป็ นกิโลวัตต์-ชัวโมง
่
หรือ KWH) เพื่อจุดประสงค์
ทุกด้าน เช่น แสงสว่าง การทาความร้อน การทาความเย็น ใช้ในการทางานของห้องปฏิบตั กิ ารในมหาวิทยาลัย เป็ นต้น
2.5 สัดส่วนการผลิ ตพลังงานทดแทนต่อการใช้พลังงานทัง้ หมดต่อปี
กรุณาระบุสดั ส่วนการผลิตพลังงานทดแทนต่อการใช้พลังงานทัง้ หมดต่อปี กรุณาเลือกหนึ่งในตัวเลือกต่อไปนี้
[1] ไม่มี
[2] น้อยกว่า 20%
[3] 20% - 40%
[4] 40% - 60%
[5] 60% - 80%
[6] 80% - 100%
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2.6 องค์ป ระกอบของการด าเนิ นงานอาคารสี เ ขี ย วซึ่ ง แสดงให้ เ ห็น ในนโยบายการก่ อ สร้า งและการปรับ ปรุง
มหาวิ ทยาลัย
กรุณาระบุขอ้ มูลเกีย่ วกับองค์ประกอบของการดาเนินงานอาคารสีเขียว ซึง่ แสดงให้เห็นในนโยบายการก่อสร้างและการปรับปรุง
ภายในมหาวิทยาลัยของท่าน กรุณาเลือกหนึ่งในตัวเลือกต่อไปนี้ หรือมากกว่า ทีม่ กี ารนามาใช้
[1] ไม่มี กรุณาเลือกข้อนี้ หากไม่มกี ารดาเนินงานเรื่องอาคารสีเขียวภายในมหาวิทยาลัยของท่าน
[2] การระบายอากาศตามธรรมชาติ กรุณาเลือกข้อนี้ หากมีการใช้การระบายอากาศตามธรรมชาติในมหาวิทยาลัยของท่าน
เพื่อจุดประสงค์ในการหมุนเวียนอากาศ
[3] แสงตามธรรมชาติตลอดวัน กรุณาเลือกข้อนี้ หากมีการใช้แสงตามธรรมชาติจากแหล่งกาเนิดแสดงในชีวติ ประจาวัน
ระหว่างเวลากลางวันตลอดเวลาทีเ่ ป็ นไปได้
[4] การมีระบบการจัดการพลังงานในอาคาร กรุณาเลือกข้อนี้ หากมหาวิทยาลัยของท่านมีระบบการจัดการพลังงานใน
อาคาร
[5] การมีอาคารสีเขียว กรุณาเลือกข้อนี้ หากมหาวิทยาลัยของท่านมีการดาเนินงานเรื่องอาคารสีเขียว
2.7 โครงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
กรุณาเลือกสถานะทีแ่ สดงถึงสถานภาพปจั จุบนั ของมหาวิทยาลัยของท่าน ในการดาเนินงานตามโครงการอย่างเป็ นทางการใน
อันทีจ่ ะลดก๊าซเรือนกระจก จากตัวเลือกต่อไปนี้
[1] ไม่มี
[2] โครงการในขัน้ เตรียมงาน
[3] โครงการในขัน้ เริม่ ต้น
[4] โครงการทีด่ าเนินการแล้ว เกีย่ วกับระบบปรับอากาศ HVAC / ตูเ้ ย็น / ก๊าซทีใ่ ช้ในห้องปฏิบตั กิ าร (ความร้อน การระบาย
อากาศ การปรับอากาศ และการทาความเย็น)
2.8 กรุณาระบุ ปริ มาณคาร์บอนฟุตพริ้ นท์ (การปล่อ ยก๊า ซคาร์บอนไดออกไซด์ในช่ วง 12 เดือ นที่ ผ่า นมา เป็ น
เมตริกตัน)
กรุณาระบุปริมาณร้อยเท้าคาร์บอนของมหาวิทยาลัยของท่าน กรุณาแยกคาร์บอนฟุตพริน้ ท์ ออกจากเทีย่ วบินและแหล่งคาร์บอน
ทุติยภูมิ เช่น ภาชนะ และเสื้อผ้า ท่านสามารถใช้เครื่องคานวณคาร์บอนฟุ ตพริ้น ท์จาก www.carbonfootprint.com เป็ น
มาตรฐานในการคานวณคาร์บอนฟุตพริน้ ท์ กรุณาเข้าชมเว็บไซต์ดงั กล่าว เพื่อตรวจสอบองค์ประกอบของรองเท้าคาร์บอนทีท่ ่าน
สามารถนับรวมได้
สาหรับตัวอย่างในการคานวณคาร์บอนฟุตพริน้ ท์ของมหาวิทยาลัย กรุณาดูเพิม่ เติมที่ ภาคผนวก 2
3. ของเสีย (WC)
การจัดการของเสียและกิจกรรมการหมุน เวีย นกลับมาใช้ใ หม่เ ป็ นป จั จัย หลัก ในการสร้า งสิง่ แวดล้อมที่ยงั ยืน กิจกรรมของ
เจ้าหน้าทีม่ หาวิทยาลัยและนักศึกษาในวิทยาเขตทาให้เกิดของเสียจานวนมาก ดังนัน้ โครงการเรื่องการจัดการของเสียและการ
นากลับมาใช้ใหม่จงึ ควรอยู่ในดุลพินิจของมหาวิทยาลัย เช่น โครงการหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ โครงการนาของเสียเป็ นพิษ
กลับมาใช้ใหม่ การบาบัดของเสียอินทรีย์ การบาบัดของเสียอนินทรีย์ การบาบัดน้ าเสีย นโยบายการลดการใช้กระดาษและ
พลาสติกในวิทยาเขต
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3.1 นโยบายการลดการใช้กระดาษและพลาสติ กในวิ ทยาเขต
กรุณาเลือกหนึ่งในตัวเลือกต่อไปนี้ หรือมากกว่า ทีแ่ สดงให้เห็นถึงสถานการณ์ของมหาวิทยาลัยในการวางนโยบายเพื่อลดการใช้
กระดาษและพลาสติก จากตัวเลือกต่อไปนี้
[1] ไม่มี
[2] นโยบายการพิมพ์บนหน้ากระดาษทัง้ 2 ด้าน
[3] การใช้แก้วน้า
[4] การใช้ถุงทีน่ ามาใช้ใหม่ได้
[5] การพิมพ์เมื่อจาเป็ นเท่านัน้
3.2 โครงการนาของเสียในมหาวิ ทยาลัยกลับมาใช้ใหม่
กรุณาเลือกสถานะทีแ่ สดงให้เห็นถึงสถานการณ์ของนโยบายของมหาวิทยาลัย ในความพยายามที่จะกระตุ้นให้เจ้าหน้าที่และ
นักศึกษานาของเสียกลับมาใช้ใหม่
[1] ไม่มี
[2] บางส่วน (น้อยกว่า 25% ของของเสีย)
[3] บางส่วน (25% - 50% ของของเสีย)
[4] อย่างแพร่หลาย (มากกว่า 50% ของของเสีย)
3.3 การจัดการของเสียเป็ นพิ ษ
กรุณาระบุสถานะทีแ่ สดงให้เห็นถึงสถานการณ์ปจั จุบนั ว่ามหาวิทยาลัยจัดการขยะเป็ นพิษอย่างไร กระบวนการจัดการรวมถึง มี
การจัดการของเสียเป็ นพิษแยกจากขยะทัวไปหรื
่
อไม่ ตัวอย่างเช่น การแยกประเภทและส่งต่อให้แก่บุคคลที่สาม หรือบริษัท
จัดการของเสียทีไ่ ด้รบั การรับรอง กรุณาเลือกหนึ่งในตัวเลือกต่อไปนี้
[1] ไม่มกี ารจัดการ
[2] มีการจัดเก็บและการทารายการบางส่วน
[3] มีการจัดเก็บ การทารายการ และการจัดการอย่างสมบูรณ์
3.4 การบาบัดของเสียอิ นทรีย์
วิธกี ารบาบัดของเสียอินทรีย์ (เช่น ขยะเปี ยก เศษผักและพืช) ในมหาวิทยาลัยของท่าน กรุณาเลือกตัวเลือกทีอ่ ธิบายภาพรวม
การบาบัดของเสียอินทรียป์ ริมาณมากในมหาวิทยาลัยของท่านได้ดที ส่ี ดุ
[1] การทิง้ ในทีโ่ ล่ง
[2] การทาปุ๋ยหมักบางส่วน
[3] การทาปุ๋ยหมักบางส่วน และการใช้ป๋ ยหมั
ุ กทีท่ าขึน้
[4] การทาปุ๋ยหมักอย่างเต็มที่ และการใช้ป๋ ยหมั
ุ กทีท่ าขึน้
[5] การทาปุ๋ยหมักอย่างเต็มที่ และการใช้ป๋ ยหมั
ุ กทีท่ าขึน้ ทัง้ ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
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3.5 การบาบัดของเสียอนิ นทรีย์
กรุณาอธิบายวิธกี ารบาบัดของเสียอนินทรีย์ (เช่น ขยะแห้ง ขยะกากแห้ง เศษกระดาษ พลาสติก เหล็ก และอื่น ๆ ) ใน
มหาวิทยาลัยของท่าน กรุณาเลือกตัวเลือกทีอ่ ธิบายภาพรวมการบาบัดของเสียอนินทรียป์ ริมาณมากในมหาวิทยาลัยของท่านได้
ดีทส่ี ดุ
[1] เผาในพืน้ ทีเ่ ปิ ด
[2] นาออกจากมหาวิทยาลัยไปยังทีท่ ง้ิ ขยะ
[3] นากลับมาใช้ใหม่บางส่วน (น้อยกว่า 50%)
[4] นากลับมาใช้ใหม่อย่างเต็มที่ (มากกว่า 50%)
3.6 การบาบัดน้าเสีย
กรุณาอธิบายวิธกี ารหลักในการบาบัดน้าเสียในมหาวิทยาลัยของท่าน กรุณาเลือกตัวเลือกทีอ่ ธิบายการกาจัดน้ าเสียจานวนมาก
ได้ดที ส่ี ดุ
[1] กาจัดน้าเสียทีย่ งั ไม่บาบัดลงทางน้า
[2] มีการบาบัดแต่ละส่วนด้วยบ่อเกรอะ
[3] มีการบาบัดทีศ่ นู ย์กลางก่อนกาจัด
[4] การบาบัดเพื่อนากลับมาใช้ใหม่
4. น้า (WR)
น้ าที่ใช้ในมหาวิทยาลัยเป็ นตัวชี้วดั ที่สาคัญอีกข้อหนึ่งของ ยูไอ กรีนเมตริก (UI GREENMATRIC) จุดประสงค์เพื่อกระตุ้นให้
มหาวิทยาลัยลดการใช้น้ า เพิม่ โครงการอนุ รกั ษ์น้ า และปกป้องผู้อาศัย โครงการอนุ รกั ษ์น้ า โครงการนาน้ าเสียกลับมาใช้ใหม่
การใช้อุปกรณ์ประหยัดน้า และการใช้น้าทีป่ รับคุณภาพแล้ว อยู่ในเกณฑ์ขอ้ นี้
4.1 การดาเนิ นงานโครงการอนุรกั ษ์น้า
กรุณาระบุสถานะที่อธิบายถึงระยะการดาเนินงานของโครงการในปจั จุบนั ซึ่งมีโครงการที่เป็ นระบบและเป็ นทางการในการ
สนับสนุ นโครงการอนุ รกั ษ์น้ า (เช่น ระบบการจัดการทะเลสาบและบึงน้ า ระบบการเก็บกักน้ าฝน ถังบรรจุน้ า) ในมหาวิทยาลัย
จากตัวเลือกต่อไปนี้
[1] ไม่มี
[2] โครงการในขัน้ เตรียมงาน (เช่น การศึกษาความเป็ นไปได้ และการส่งเสริม)
[3] โครงการในขัน้ เริม่ ต้น (เช่น การเริม่ ตรวจสอบศักยภาพในการอนุรกั ษ์น้า)
[4] การดาเนินงานในระบบกักเก็บน้าฝน
[5] การดาเนินงานในส่วนของถังบรรจุน้าบนผิวดิน
[6] การดาเนินงานในส่วนของทะเลสาบและบ่อน้า
4.2 การดาเนิ นงานโครงการนาน้าเสียกลับมาใช้ใหม่
กรุณาเลือกสถานะที่แสดงให้เห็นถึงสถานการณ์ปจั จุบนั ในมหาวิทยาลัยของท่าน ในการกาหนดนโยบายอย่างเป็ นทางการ
สาหรับโครงการนาน้าเสียกลับมาใช้ใหม่ (เช่น การนาน้ าทีผ่ ่านการรีไซเคิลมาใช้กบั ระบบชักโครกในห้องน้ า การล้างรถ การลด
น้าต้นไม้ และอื่นๆ )
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[1] ไม่มี
[2] โครงการในขัน้ เตรียมงาน (เช่น ระบุลาดับความสาคัญในการเลือกอุปกรณ์ประหยัดน้า)
[3] โครงการในขัน้ เริม่ ต้น (เช่น การเริม่ ตรวจสอบศักยภาพในการนาน้ากลับมาใช้ใหม่)
[4] การใช้น้าทีผ่ ่านการรีไซเคิล ในระบบฉีดน้าสนามหญ้า
[5] การใช้น้าทีผ่ ่านการรีไซเคิล ในระบบชักโครกในห้องน้า
[6] การใช้น้าทีผ่ ่านการรีไซเคิล ในระบบทาความเย็น และ/หรือการล้างรถ
4.3 การใช้อปุ กรณ์ประหยัดน้า
การใช้อุปกรณ์ประหยัดน้าแทนอุปกรณ์แบบดัง้ เดิม ซึง่ รวมการใช้อุปกรณ์ประหยัดน้ าต่าง ๆ (เช่น ก๊อกน้ าล้างมือแบบอัตโนมัต/ิ
แบบเซ็นเซอร์ ชักโครกประสิทธิภาพสูง) กรุณาเลือกหนึ่งในตัวเลือกต่อไปนี้
[1] ไม่มี
[2] โครงการในขัน้ เตรียมงาน (เช่น ระบุลาดับความสาคัญในการเลือกอุปกรณ์ประหยัดน้า)
[3] มีการติดตัง้ อุปกรณ์ประหยัดน้าน้อยกว่า 25%
[4] มีการติดตัง้ อุปกรณ์ประหยัดน้า 25% - 50%
[5] มีการติดตัง้ อุปกรณ์ประหยัดน้า 50% - 75%
[6] มีการติดตัง้ อุปกรณ์ประหยัดน้ามากกว่า 75%
4.4 การใช้น้าประปา
กรุณาระบุรอ้ ยละของการใช้น้ าประปา ( เช่น จากแหล่งถังเก็บน้ าฝน) จากระบบสาธารณูปโภคหรือระบบน้ าประปา เทียบกับ
แหล่งน้าทัง้ หมดในมหาวิทยาลัยของท่าน
5. การขนส่ง (TR)
ระบบการขนส่งเป็ นปจั จัยสาคัญในเรื่องการปล่อยคาร์บอนและระดับมลพิษในมหาวิทยาลัย นโยบายการขนส่งเพื่อจากัดจานวน
ยานยนต์ในวิทยาเขต การใช้รถโดยสารของวิทยาเขต และรถจักรยาน จะช่วยให้สภาพแวดล้อมดียงิ่ ขึน้ นโยบายเรื่องการเดิน
เท้าจะกระตุ้นให้นักศึกษาและเจ้าหน้าทีใ่ ช้การเดินในวิทยาเขต และเลีย่ งการใช้รถส่วนตัว การใช้ขนส่งสาธารณะทีเ่ ป็ นมิตรกับ
สิง่ แวดล้อมจะช่วยลดคาร์บอนฟุตพริน้ ท์ในวิทยาเขต
5.1 จานวนรถยนต์ที่มหาวิ ทยาลัยของท่านเป็ นเจ้าของ
กรุณาระบุจานวนรถยนต์ทม่ี หาวิทยาลัยของท่านเป็ นเจ้าของ
5.2 จานวนรถยนต์ที่เข้ามาในมหาวิ ทยาลัยในแต่ละวัน
กรุณาระบุจานวนโดยเฉลี่ยของรถยนต์ทเ่ี ข้ามาในมหาวิทยาลัยในแต่ละวัน อ้างอิงจากการสุ่มตัวอย่าง โดยพิจารณาเวลาของ
ภาคเรียนและวันหยุดร่วมด้วย
5.3 จานวนรถจักรยานยนต์ที่เข้ามาในมหาวิ ทยาลัยในแต่ละวัน
กรุณาระบุจานวนโดยเฉลีย่ ของรถจักรยานยนต์ทเ่ี ข้ามาในมหาวิทยาลัยในแต่ละวัน อ้างอิงจากการสุม่ ตัวอย่าง โดยพิจารณาเวลา
ของภาคเรียนและวันหยุดร่วมด้วย
5.4 จานวนรถรับส่งที่วิ่งในมหาวิ ทยาลัยของท่าน
กรุณาระบุจานวนของรถรับส่งที่วงิ่ ภายในมหาวิทยาลัยของท่าน รถรับส่งนี้อาจเป็ นรถบัส รถเอ็มพีวี หรือรถตู้ขนาดเล็กที่วงิ่
ภายในมหาวิทยาลัย
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5.5 จานวนผูโ้ ดยสารโดยเฉลี่ยต่อรถรับส่งแต่ละคัน
กรุณาระบุจานวนโดยเฉลีย่ ของผูโ้ ดยสารของรถรับส่งแต่ละคันใน 1 เทีย่ ว
5.6 จานวนเที่ยวของรถรับส่งที่ให้บริการต่อวัน
กรุณาระบุจานวนเทีย่ วของบริการรถรับส่งต่อวัน
5.7 จานวนโดยเฉลี่ยของรถจักรยานในวิ ทยาเขตในแต่ละวัน
กรุณาระบุจานวนโดยเฉลีย่ ของรถจักรยานทีว่ งิ่ ในวิทยาเขตในแต่ละวัน ซึง่ รวมทัง้ จักรยานทีเ่ ป็ นของมหาวิทยาลัย และจักรยาน
ส่วนตัว
5.8 ประเภทของที่จอดรถ
กรุณาเลือกลักษณะทีแ่ สดงถึงสภาพปจั จุบนั ของมหาวิทยาลัยของท่าน ในส่วนของประเภททีจ่ อดรถ
[1] พืน้ ทีเ่ ปิ ด หรือตามพืน้ ราบ
[2] ผสมผสานพืน้ ทีเ่ ปิ ดและอาคาร
[3] อาคารหรือพืน้ ทีต่ ามแนวตัง้
[4] มีการจากัดพืน้ ทีก่ ารจอด
5.9 โครงการด้านการขนส่งที่ออกแบบมาเพื่อจากัดหรือลดพืน้ ที่จอดรถในมหาวิ ทยาลัยในช่วง 3 ปี ที่ ผ่านมา (ช่วง ค.ศ.
2014 - 2016)
กรุณาระบุสถานะทีแ่ สดงให้เห็นถึงโครงการด้านการขนส่งของมหาวิทยาลัยในปจั จุบนั ทีอ่ อกแบบมาเพื่อจากัดหรือลดพืน้ ทีจ่ อด
รถในวิทยาเขต กรุณาเลือกตัวเลือกทีอ่ ธิบายถึงมหาวิทยาลัยของท่านได้ดที ส่ี ดุ จากตัวเลือกดังต่อไปนี้
[1] ไม่มี
[2] โครงการในขัน้ เตรียมงาน
[3] โครงการซึง่ ส่งผลให้ลดพืน้ ทีจ่ อดรถลงได้น้อยกว่า 10%
[4] โครงการซึง่ ส่งผลให้ลดพืน้ ทีจ่ อดรถลงได้ระหว่าง 10% - 30%
[5] โครงการซึง่ ส่งผลให้ลดพืน้ ทีจ่ อดรถลงได้มากกว่า 30% หรือ มีการจากัดพืน้ ทีก่ ารจอด
5.10 การเริ่มดาเนิ นการด้านการขนส่งเพื่อจากัดหรือลดรถส่วนบุคคลในวิ ทยาเขต
กรุณาเลือกสถานะซึง่ แสดงถึงการเริม่ ดาเนินการของมหาวิทยาลัยในปจั จุบนั ในส่วนของความพร้อมในการให้บริการขนส่งเพื่อ
จากัดหรือลดรถส่วนบุคคลในวิทยาเขต กรุณาเลือกตัวเลือกทีอ่ ธิบายถึงมหาวิทยาลัยของท่านได้ดที ส่ี ดุ จากตัวเลือกดังต่อไปนี้
[1] ไม่มี
[2] การเก็บค่าจอดรถในราคาสูง
[3] การแบ่งบันรถ (Car sharing)
[4] สถานีรถไฟใต้ดนิ รถราง รถประจาทางในพืน้ ทีว่ ทิ ยาเขต
[5] บริการรถไฟใต้ดนิ รถราง รถประจาทางภายในวิทยาเขต 5.11 บริการรถรับส่ง
กรุณาระบุสภาพความพร้อมในการให้บริการรถรับส่งสาหรับการเดินทางภายในวิทยาเขต มีการคิดค่าบริการ หรือไม่มคี ่าใช้จ่าย
กรุณาเลือกหนึ่งในตัวเลือกต่อไปนี้
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[1] บริการรถรับส่งนัน้ เป็ นไปได้ แต่ไม่มใี ห้บริการ
[2] มีบริการรถรับส่ง แต่มคี ่าใช้จ่าย
[3] มีบริการรถรับส่งและไม่มคี ่าใช้จ่าย หรือ ไม่สามารถใช้บริการรถรับส่งได้
5.12 นโยบายเกี่ยวกับรถจักรยานและการเดิ นเท้าภายในวิทยาเขต
กรุณาอธิบายถึงขอบเขตการใช้จกั รยานและการเดินเท้าซึง่ ได้รบั การสนับสนุน กรุณาเลือกหนึ่งในตัวเลือกต่อไปนี้ทเ่ี ข้ากับวิทยา
เขต ของท่าน
[1] ไม่มที างจักรยานและทางเดินเท้า
[2] การใช้จกั รยานไม่สามารถทาได้ หรือไม่สะดวก แต่มที างเดินเท้า
[3] มีทางจักรยานและทางเดินเท้า
[4] มีทางจักรยานและทางเดินเท้า และมหาวิทยาลัยมีรถจักรยานให้บริการโดยไม่มคี ่าใช้จ่าย
5.13 ระยะทางการเดิ นทางแต่ละวันโดยประมาณ ของยานพาหนะภายในวิ ทยาเขตเท่านัน้ (กิ โลเมตร)
กรุณาระบุระยะทางการเดินทางแต่ละวันโดยประมาณ ของยานพาหนะ (เช่น รถโดยสาร รถยนต์ รถจักรยานยนต์) ภายในวิทยา
เขตเท่านัน้ เป็ นกิโลเมตร
6. การศึกษา (ED)
6.1 จานวนรายวิ ชา / หลักสูตรเกี่ยวกับสิ่ งแวดล้อมและความยังยื
่ นที่เปิ ดสอน
จานวนของรายวิชาเกีย่ วกับสิง่ แวดล้อมและความยังยื
่ นทีม่ หาวิทยาลัยเปิ ดสอน บางมหาวิทยาลัยได้มกี ารสารวจเรื่องจานวนของ
รายวิชาและหลักสูตรทีเ่ ปิ ดสอนอยู่แล้ว ความหมายของขอบเขตว่ารายวิชาใดเกีย่ วข้องกับสิง่ แวดล้อม ความยังยื
่ น หรือทัง้ คู่นนั ้
สามารถนิยามได้ตามสถานการณ์ของมหาวิทยาลัย หากรายวิชาหรือหลักสูตรนัน้ มีสว่ นช่วย หรือเป็ นหนทางเพิม่ การรับรู้ ความรู้
หรือการกระทาใดทีเ่ ดีย่ วกับสิง่ แวดล้อมและความยังยื
่ น ถือว่านับรวมด้วย
6.2 จานวนรายวิ ชา / หลักสูตรที่เปิ ดสอน
จานวนของรายวิชาและหลักสูตรทัง้ หมดทีเ่ ปิ ดสอนในมหาวิทยาลัยของท่ านในแต่ละปี ข้อมูลนี้จะใช้ในการพิจารณาว่า มีการให้
ความสาคัญเรื่องการศึกษาด้านสิง่ แวดล้อมและความยังยื
่ น ในการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยของท่านมากเพียงใด
6.3 ทุนวิ จยั ทัง้ หมดสาหรับงานวิ จยั ด้านสิ่ งแวดล้อมและความยังยื
่ น เหรียญสหรัฐฯ)
กรุณาระบุทุนวิจยั โดยเฉลีย่ สาหรับงานวิจยั ด้านสิง่ แวดล้อมและความยังยื
่ น ต่อปี ในช่วง 3 ปี ทผ่ี ่านมา
6.4 ทุนวิ จยั ทัง้ หมด (เหรียญสหรัฐฯ)
ทุนวิจยั ทัง้ หมดโดยเฉลีย่ ต่อปี ในช่วง 3 ปี ทผ่ี ่านมา ข้อมูลนี้จะนามาใช้ในการคานวณร้อยละของทุนวิจยั ด้านสิง่ แวดล้อมและ
ความยังยื
่ น เทียบกับทุนวิจยั ทัง้ หมด
6.5 จานวนสิ่ งพิ มพ์ทางวิ ชาการด้านสิ่ งแวดล้อมและความยังยื
่ นที่ได้รบั การตีพิมพ์
กรุณาระบุจานวนโดยเฉลีย่ ของสิง่ พิมพ์ทท่ี าดัชนีแล้ว (Google scholar) ด้านสิง่ แวดล้อมและความยังยื
่ นทีไ่ ด้รบั การตีพมิ พ์รายปี
ในช่วง 3 ปี ทผ่ี ่านมา
6.6 จานวนการจัดงานด้านสิ่ งแวดล้อมและความยังยื
่ น
กรุณาระบุจานวนการจัดงาน (เช่น การประชุม การประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร การเพิม่ การตระหนักรู้ การฝึ กอบรมภาคปฏิบตั ิ และ
อื่น ๆ ) ด้านสิง่ แวดล้อมและความยังยื
่ น ซึง่ จัดขึน้ โดยมหาวิทยาลัยของท่าน (โดยเฉลีย่ ต่อปี ในช่วง 3 ปี ท่ีผ่านมา)
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6.7 จานวนองค์กรนักศึกษาที่เกี่ยวกับสิ่ งแวดล้อมและความยังยื
่ น
กรุณาระบุจานวนทัง้ หมดขององค์กรนักศึกษาในระดับคณะ และระดับมหาวิทยาลัย ตัวอย่างเช่น สมาคมนักศึกษาเกี่ยวกับ
มหาวิทยาลัยสีเขียวในคณะมนุษยศาสตร์นนั ้ ให้นบั ว่าเป็ นจานวนเท่ากับ 1 องค์กร
6.8 การมีเว็บไซต์เกี่ยวกับความยังยื
่ นที่ดาเนิ นการโดยมหาวิ ทยาลัย
หากมหาวิทยาลัยของท่านมีเว็บไซต์ด้านความยังยื
่ น กรุณาระบุท่อี ยู่ของเว็บไว้ด้วย การให้ขอ้ มูลรายละเอียดบางอย่างจาก
เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยเพื่อให้ความรูแ้ ก่นักศึกษาและเจ้าหน้าที่ ตลอดจนการให้ขอ้ มูลเรื่ องการมีส่วนรวมในมหาวิทยาลัยสี
เขียว โครงการด้านสิง่ แวดล้อมและความยังยื
่ นนี้ จะก่อให้เกิดประโยชน์อย่างยิง่
บทความวิ จยั และบทความวิ ชาการที่เกี่ยวข้องกับ 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
(2013)
[2] Critical review of a global campus sustainability ranking: GreenMetric by Allan Lauder, Riri Fitri Sari, Nyoman
Suwartha, and Gunawan Tjahjono, Journal of Cleaner Production, Volume 108, Part A, Pages 852–863 (2015)
[3] University contributions to environmental sustainability: challenges and opportunities from the Lithuanian case by
Renata Dagiliut and Genovaite Liobikien, Journal of Cleaner Production, Volume 108, Part A, Pages 891–899 (2014)
[4] Opening up the Pandora's box of sustainability league tables of universities: a Kafkaesque perspective by David R.
Jones, Studies in Higher Education, Volume 40, Pages 480-503 (2015)
[5] Sustainable Universities – From Declarations on Sustainability in Higher Education to National Law by Thomas Skou
Grindsted, Journal of Environmental Economics and Management, Volume 2 (2011)
[6] Moving Toward Socially and Environmentally Responsible Management Education—A Case Study of Mumbai by Ela
Goyal and Mahendra Gupta, Journal Applied Environmental Education & Communication, volume 13, Pages 146-161
(2014)
[7] The comprehensiveness of competing higher education sustainability assessments by Graham Bullock and
Nicholas Wilder, International Journal of Sustainability in Higher Education, Volume 17, Pages 282-304 (2016)
[8] Green Campus initiative and its impacts on quality of life of stakeholders in Green and Non-Green Campus universities
by Ronnachai Tiyarattanachai and Nicholas M. Hollmann, SpringerPlus, Volume 5, no info pages (2016)
[9] Environmental management and sustainability in higher education: The case of Spanish Universities by Yolanda LeónFernández and Eugenio Domínguez-Vilches, International Journal of Sustainability in Higher Education, Volume 16,
Pages 440-455 (2015)
[10] Getting an empirical hold of the sustainable university: a comparative analysis of evaluation frameworks
across 12 contemporary sustainability assessment tools by Daniel Fischer, Silke Jenssen and Valentin Tappeser,
Journal Assessment & Evaluation in Higher Education, Volume 40, Pages 785‐800 (2015)

24

ภาคผนวก 1
รายละเอียดในการคิดคะแนน มีดงั ต่อไปนี้
ข้อ
1
SI 1
SI 2
SI 3
SI 4
SI 5
SI 6

2
EC 1

EC 2

EC 3†

หมวดและตัวชี้วดั
สถานที่และโครงสร้างพืน้ ฐาน (SI) §
สัดส่วนของพืน้ ทีเ่ ปิ ดโล่งต่อพืน้ ทีท่ งั ้ หมด
สัดส่วนของพืน้ ทีเ่ ปิ ดโล่งต่อจานวนประชากรของวิทยาเขต
พืน้ ทีใ่ นวิทยาเขตทีม่ ลี กั ษณะเป็นปา่
พืน้ ทีใ่ นวิทยาเขตทีใ่ ช้ปลูกต้นไม้
พืน้ ทีใ่ นวิทยาเขตทีใ่ ช้เป็ นพืน้ ทีด่ ดู ซึมน้า
งบประมาณของมหาวิทยาลัยในส่วนความพยายามเพื่อ
ความยังยื
่ น
รวม
พลังงานและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (EC)
การใช้อุปกรณ์ประหยัดพลังงาน
ไม่มี
น้อยกว่า 20%
20% - 40%
40% - 60%
60% - 80%
80% - 100%
การดาเนินงานโครงการอาคารอัจฉริยะ
ไม่มี
โครงการในขัน้ เตรียมงาน (เช่น การศึกษาความเป็ นไป
ได้ หรือ ขัน้ ตอนการออกแบบรายละเอียดทาง
วิศวกรรม)
โครงการในขัน้ เริม่ ต้น (เช่น เลือกผูร้ บั เหมาก่อสร้าง
อาคารแล้ว)
ดาเนินงานไปแล้วน้อยกว่า 30% ของพืน้ ทีอ่ าคาร
ทัง้ หมด
ดาเนินงานไปแล้ว 30% - 70% ของพืน้ ทีอ่ าคารทัง้ หมด
ดาเนินงานไปแล้วมากกว่า 70% ของพืน้ ทีอ่ าคาร
ทัง้ หมด
พลังงานทดแทนซึง่ ผลิตได้ในมหาวิทยาลัย
ไม่มี

คะแนน

การคิ ดคะแนน

การให้น้าหนัก
15%

300
300
200
200
300
200
1500
21%
200
0
0.15x200
0.25x200
0.50x200
0.75x200
200
300
0
0.15x300

0.25x300
0.50x300
0.75x300
1x300
300
0
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ข้อ

EC 4
EC 5

EC 6

EC 7

EC 8

3

หมวดและตัวชี้วดั
ไบโอดีเซล
ชีวมวลสะอาด
พลังงานแสงอาทิตย์
พลังงานความร้อนใต้พภิ พ
พลังงานลม
พลังงานน้า
ไฟฟ้าและความร้อนร่วม
สัดส่วนการใช้ไฟฟ้าทัง้ หมดต่อประชากรของมหาวิทยาลัย§
สัดส่วนการผลิตพลังงานทดแทนต่อการใช้พลังงานทัง้ หมด
ไม่มี
น้อยกว่า 20%
20% - 40%
40% - 60%
60% - 80%
80% - 100%
องค์ประกอบของการดาเนินงานอาคารสีเขียว‡
ไม่มี
การระบายอากาศตามธรรมชาติ
แสงสว่างตามธรรมชาติทงั ้ หมด
การมีผจู้ ดั การพลังงานของอาคาร
การมีอาคารสีเขียว
โครงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ไม่มี
โครงการในขัน้ เตรียมงาน ( เช่น การศึกษาความเป็ นไป
ได้ และการส่งเสริม)
โครงการในขัน้ เริม่ ต้น ( เช่น มาตรการเริม่ ต้นในการลด
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก)
โครงการดาเนินการแล้วในระบบปรับอากาศ HVAC /
ตูเ้ ย็น / ก๊าซทีใ่ ช้ในห้องปฏิบตั กิ าร
สัดส่วนคาร์บอนฟุตพริน้ ท์ทงั ้ หมดต่อจานวนประชากรของ
วิทยาเขต§
รวม
ของเสีย (WS)

คะแนน

การคิ ดคะแนน
1/7x300
1/7x300
1/7x300
1/7x300
1/7x300
1/7x300
1/7x300

การให้น้าหนัก

300
200
0
0.15x200
0.25x200
0.50x200
0.75x200
1.00x200
300
0
0.25x300
0.25x300
0.25x300
0.25x300
200
0
0.33x200
0.66x200
1.00x200
300
2100
18%
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ข้อ
หมวดและตัวชี้วดั
WS 1‡ โครงการลดการใช้กระดาษและพลาสติกในวิทยาเขต
ไม่มี
การพิมพ์บนหน้ากระดาษทัง้ 2 ด้าน
การใช้แก้วน้า
การใช้ถุงทีน่ ามาใช้ใหม่ได้
การพิมพ์เมื่อจาเป็ นเท่านัน้
WS 2 โครงการนาของเสียในมหาวิทยาลัยกลับมาใช้ใหม่
ไม่มี
บางส่วน (น้อยกว่า 25% ของของเสีย)
บางส่วน (25% - 50% ของของเสีย)
อย่างแพร่หลาย (มากกว่า 50% ของของเสีย)
WS 3 การจัดการของเสียเป็ นพิษ
ไม่มกี ารจัดการ
มีการจัดเก็บและการทารายการเป็ นบางส่วน
มีการจัดเก็บ การทารายการ และการจัดการอย่าง
สมบูรณ์
WS 4 การบาบัดของเสียอินทรีย์
การทิง้ ในทีโ่ ล่ง
การทาปุ๋ยหมักเป็ นบางส่วน
การทาปุ๋ยหมักเป็ นบางส่วน และการใช้ป๋ ยหมั
ุ กทีท่ าขึน้
การทาปุ๋ยหมักทัง้ หมด และการใช้ป๋ ยุ หมักทีท่ าขึน้
การทาปุ๋ยหมักทัง้ หมด และการใช้ป๋ ยุ หมักทีท่ าขึน้ ทัง้
ภายในและภายนอก
WS 5 การบาบัดของเสียอนินทรีย์
เผาในพืน้ ทีเ่ ปิ ด
นาออกจากวิทยาเขตไปยังทีท่ ง้ิ ขยะ
นากลับมาใช้ใหม่บางส่วน (น้อยกว่า 50%)
นากลับมาใช้ใหม่อย่างเต็มที่ (มากกว่า 50%)
WS 6 การบาบัดน้าเสีย
กาจัดน้าเสียทีย่ งั ไม่บาบัดลงทางน้า
มีการบาบัดแต่ละส่วนด้วยบ่อเกรอะ
มีการบาบัดทีศ่ นู ย์กลางก่อนกาจัด
การบาบัดเพื่อนากลับมาใช้ใหม่
รวม

คะแนน
300

การคิ ดคะแนน
0
0.25x300
0.25x300
0.25x300
0.25x300

300
0
0.33x300
0.66x300
1x300
300
0
0.5x300
1x300
300
0
0.25x300
0.5x300
0.75x300
1x300
300
0
0.33x300
0.66x300
1x300
300
0
0.33x300
0.66x300
1x300
1800

การให้น้าหนัก
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ข้อ

หมวดและตัวชี้วดั

4
WR
1∞

น้า (WR)
โครงการอนุรกั ษ์น้า
ไม่มี
โครงการในขัน้ เตรียมงาน (เช่น การศึกษาความเป็ นไป
ได้ และการส่งเสริม)
โครงการในขัน้ เริม่ ต้น (เช่น การเริม่ ตรวจสอบศักยภาพ
ในการอนุรกั ษ์น้า)
การดาเนินงานในระบบกักเก็บน้าฝน
การดาเนินงานในส่วนของถังบรรจุน้าบนผิวดิน
การดาเนินงานในส่วนของทะเลสาบและบ่อน้า
WR โครงการนาน้าเสียกลับมาใช้ใหม่
2∞
ไม่มี
โครงการในขัน้ เตรียมงาน (เช่น ระบุลาดับความสาคัญ
ในการเลือกอุปกรณ์ประหยัดน้า)
โครงการในขัน้ เริม่ ต้น (เช่น การเริม่ ตรวจสอบศักยภาพ
ในการนาน้ากลับมาใช้ใหม่)
การใช้น้าทีผ่ ่านการรีไซเคิล ในระบบฉีดน้าสนามหญ้า
การใช้น้าทีผ่ ่านการรีไซเคิล ในระบบชักโครกในห้องน้า
การใช้น้าทีผ่ ่านการรีไซเคิล ในระบบทาความเย็น
WR 3 การใช้อุปกรณ์ประหยัดน้า
ไม่มี
โครงการในขัน้ เตรียมงาน (เช่น ระบุลาดับความสาคัญ
ในการเลือกอุปกรณ์ประหยัดน้า)
มีการติดตัง้ อุปกรณ์ประหยัดน้า (น้อยกว่า 25%)
มีการติดตัง้ อุปกรณ์ประหยัดน้า (25% - 50%)
มีการติดตัง้ อุปกรณ์ประหยัดน้า (50% - 75%)
มีการติดตัง้ อุปกรณ์ประหยัดน้า (มากกว่า 75%)
WR 4§ การใช้น้าทีท่ าการบาบัดแล้ว
รวม
5
การขนส่ง (TR)
TR 1§ สัดส่วนของยานพาหนะ (รถยนต์และรถจักรยานยนต์) ต่อ
จานวนประชากรของวิทยาเขต

คะแนน

การคิ ดคะแนน

การให้น้าหนัก
10%

300
0
0.15x300
0.25x300
0.25x300
0.25x300
0.25x300
300
0
0.15x300
0.25x300
0.25x300
0.25x300
0.25x300
200
0
0.15x200
0.25x200
0.50x200
0.75x200
1x300
200
1000
18%
200
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ข้อ
หมวดและตัวชี้วดั
TR 2§ สัดส่วนของบริการรถรับส่งต่อจานวนประชากรของวิทยา
เขต
TR 3§ สัดส่วนของจักรยานทีพ่ บต่อจานวนประชากรของวิทยา
เขต
TR 4 ประเภทของทีจ่ อดรถ
พืน้ ทีเ่ ปิ ด หรือตามพืน้ ราบ
ผสมผสานพืน้ ทีเ่ ปิ ดและอาคาร
อาคารหรือพืน้ ทีต่ ามแนวตัง้
มีการจากัดพืน้ ทีก่ ารจอด
TR 5‡ การเริม่ ดาเนินการด้านการขนส่งเพื่อลดรถส่วนบุคคลใน
วิทยาเขต
ไม่มี
การเก็บค่าจอดรถในราคาสูง
การร่วมโดยสารในรถยนต์คนั เดียวกัน (Car sharing)
สถานีรถไฟใต้ดนิ รถราง รถประจาทางในพืน้ ที่
วิทยาเขต
บริการรถไฟใต้ดนิ รถราง รถประจาทางภายใน
วิทยาเขต
TR 6 โครงการด้านการขนส่งทีอ่ อกแบบมาเพื่อจากัดหรือลด
พืน้ ทีจ่ อดรถในวิทยาเขตในช่วง 3 ปี ทผ่ี ่านมา (ช่วง ค.ศ.
2014 - 2016)
ไม่มี
โครงการในขัน้ เตรียมงาน
โครงการซึง่ ส่งผลให้ลดพืน้ ทีจ่ อดรถลงได้น้อยกว่า 10%
โครงการซึง่ ส่งผลให้ลดพืน้ ทีจ่ อดรถลงได้ระหว่าง 10% 30%
โครงการซึง่ ส่งผลให้ลดพืน้ ทีจ่ อดรถลงได้มากกว่า 30%
หรือ การจากัดพืน้ ทีก่ ารจอด
TR 7 บริการรถรับส่ง
บริการรถรับส่งนัน้ เป็ นไปได้ แต่ไม่มใี ห้บริการ
มีบริการรถรับส่ง แต่มคี ่าใช้จา่ ย
มีบริการรถรับส่ง และไม่มคี ่าใช้จ่าย หรือ ไม่สามารถใช้
บริการรถรับส่งได้
TR 8 นโยบายเกีย่ วกับรถจักรยานและการเดินเท้าภายในวิทยา
เขต

คะแนน
200

การคิ ดคะแนน

200
200
0.25x200
0.5x200
0.75x200
1x200
200
0
0.25x200
0.25x200
0.25x200
0.25x200
200

0
0.25x200
0.5x200
0.75x200
1x200
300
0
0.5x300
1x300
300

การให้น้าหนัก
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ข้อ

6
ED 1
ED 2
ED 3
ED 4
ED 5
ED 6

หมวดและตัวชี้วดั
ไม่มที างจักรยานและทางเดินเท้า
การใช้จกั รยานไม่สามารถทาได้ หรือไม่สะดวก แต่มี
ทางเดินเท้า
มีทางจักรยานและทางเดินเท้า
มีทางจักรยานและทางเดินเท้า และมหาวิทยาลัยมี
รถจักรยานให้บริการโดยไม่มคี ่าใช้จ่าย
รวม

คะแนน

การคิ ดคะแนน
0
0.33x300

การให้น้าหนัก

0.66x300
1x300
1800

การศึกษา (ED) §
สัดส่วนของรายวิชาเกีย่ วกับความยังยื
่ นต่อรายวิชา /
หลักสูตรทัง้ หมด
สัดส่วนของทุนวิจยั ด้านความยังยื
่ นกับทุนวิจยั ทัง้ หมด
สิง่ พิมพ์ดา้ นความยังยื
่ น
การจัดงานด้านความยังยื
่ น
องค์กรนักศึกษาทีเ่ กีย่ วกับความยังยื
่ น
เว็บไซต์เกีย่ วกับความยังยื
่ น
รวม

18%

300
300
300
300
300
1800

รวม

10000

300

หมายเหตุ
§

การคิดคะแนนของหมวด และ/หรือตัวชีว้ ดั เหล่านี้ ยึดจากคะแนนมากทีส่ ดุ และน้อยทีส่ ดุ จากผูเ้ ข้าร่วมการจัดอันดับ ดังนัน้
การคิดคะแนนของหมวด และ/หรือตัวชีว้ ดั เหล่านี้จงึ จะคานวณได้หลังจากทีผ่ เู้ ข้าร่วมการจัดอันดับส่งข้อมูลเรียบร้อยแล้ว
เท่านัน้

†

แต่ละตัวเลือก (ยกเว้น ไม่ม)ี จะคิดเป็ นคะแนน 1/7x300 ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณเลือกแค่ ‘ไบโอดีเซล’ คะแนนของคุณ คือ
1/7x300 ถ้าคุณเลือก ‘ไบโอดีเซล’ ‘พลังงานแสงอาทิตย์’ และ‘พลังงานความร้อนใต้พภิ พ’ คะแนนของท่านจะเป็ น
[(1/7)+(1/7)+(1/7)]x300

‡

แต่ละตัวเลือก (ยกเว้น ไม่ม)ี จะคิดเป็ นคะแนน 0.25x300 (สาหรับ EC6 และ WS1) หรือ 0.25x200 (สาหรับ TR5)
ตัวอย่างเช่น ถ้าท่านเลือกแค่ ‘การระบายอากาศตามธรรมชาติ’ คะแนนของท่าน คือ 0.25x300 ถ้าท่านเลือก ‘แสงสว่างตาม
ธรรมชาติทงั ้ หมด’ และ‘การมีระบบการจัดการพลังงานในอาคาร’ คะแนนของท่านจะเป็ น (0.25+0.25)x300

30

∞

สาหรับ WR1 และ WR2 คะแนนสาหรับ ‘ไม่ม’ี คือ 0 คะแนนสาหรับ โครงการในขัน้ เตรียมงาน คือ 0.5x300 คะแนนสาหรับ
‘โครงการในขัน้ เริม่ ต้น’ คือ 0.25x300 ท่านอาจจะเลือกมากกว่าหนึ่งตัวเลือกสาหรับ [4] [5] และ [6] และได้คะแนน
0.25x300 (และคะแนนเพิม่ อีก 0.25x300) สาหรับแต่ละตัวเลือก ตัวอย่างเช่น ถ้าท่านเลือกข้อ [4] คะแนนของท่านคือ
[0.25+(0.25)]x300 ถ้าท่านเลือกข้อ [4] [
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ภาคผนวก 2
การคานวณคาร์บอนฟุตพริ้นท์
การคานวณคาร์บอนฟุตพริน้ ท์สามารถทาได้ โดยทาตามขัน้ ตอนการคานวณทีร่ ะบุไว้ในเว็บไซต์ http://carbonfootprint.org ซึง่ ก็คอื
ยอดรวมของการใช้ไฟฟ้าต่อปี และการขนส่งต่อปี
 คาร์บอนฟุตพริ้นท์ต่อปี
การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ทงั ้ หมด หารด้วยพืน้ ทีว่ ่างต่อจานวนคนทัง้ หมด
หมายเหตุ:
การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ทงั ้ หมดมาจาก
o การใช้ไฟฟ้าต่อปี
o การขนส่งต่อปี คือ รถโดยสาร รถยนต์ รถจักรยานยนต์
ตัวอย่างการคานวณ
o พืน้ ทีว่ ่าง = พืน้ ทีว่ ทิ ยาเขตทัง้ หมด – พืน้ ทีช่ นั ้ ล่างสุดทัง้ หมดของอาคาร
o จานวนคนทัง้ หมด = จานวนของนักศึกษา ทัง้ ภาคปกติและภาคพิเศษ + จานวนบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน
 การใช้ไฟฟ้ าต่อปี
การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการใช้ไฟฟ้า
= (การใช้ไฟฟ้าต่อปี เป็ นกิโลวัตต์ชวโมง
ั ่ KwH / 1000) x 0.84
= (1633286 KwH/1000) x 0.84
= 1371.96 เมตริกตัน
หมายเหตุ:
การใช้ไฟฟ้าต่อปีในยูไอ = 1633286 KwH
0.84 คือ ค่าสัมประสิทธิในการแปลงหน่
วยวัดกิโลวัตต์ชวโมงเป็
ั่
นเมตริกตัน (ทีม่ า www.carbonfootprint.com)
์
 การขนส่งต่อปี (รถโดยสาร)
= (จานวนรถโดยสารรับส่งในมหาวิทยาลัยของท่าน * จานวนเทีย่ วของบริการรถรับส่งต่อวัน * ระยะทางในการ
เดินทางโดยประมาณของรถหนึ่งคันในแต่ละวัน ภายในมหาวิทยาลัยเท่านัน้ (เป็ นกิโลเมตร) * 240/100) * 0.01
= ((15 x 150 x 5 x240)/100)) x 0.01
= 270 เมตริกตัน
หมายเหตุ:
240 คือ จานวนวันทางานต่อปี
0.01 คือ ค่าสัมประสิทธิ ์ (ทีม่ า www.carbonfootprint.com) เพื่อคานวณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็ นเมตริกตัน
ต่อ 100 กิโลเมตรสาหรับรถโดยสาร
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 การขนส่งต่อปี (รถยนต์)
= (จานวนรถยนต์ทเ่ี ข้ามาในมหาวิทยาลัยของท่าน * 2 * ระยะทางในการเดินทางโดยประมาณของรถหนึ่งคันใน
แต่ละวัน ภายในมหาวิทยาลัยเท่านัน้ (เป็ นกิโลเมตร) * 240/100) * 0.02
= ((2000 x 2 x 5 x 240)/100)) x 0.02
= 960 เมตริกตัน
หมายเหตุ:
240 คือ จานวนวันทางานต่อปี
0.02 คือ ค่าสัมประสิทธิ ์ (ทีม่ า www.carbonfootprint.com) เพือ่ คานวณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็ นเมตริกตัน
ต่อ 100 กิโลเมตรสาหรับรถยนต์
 การขนส่งต่อปี (รถจักรยานยนต์)
= (จานวนรถจักรยานยนต์ทเ่ี ข้ามาในมหาวิทยาลัยของท่าน * 2 * ระยะทางในการเดินทางโดยประมาณของรถ
หนึ่งคันในแต่ละวัน ภายในมหาวิทยาลัยเท่านัน้ (เป็ นกิโลเมตร) * 240/100) * 0.01
= ((4000 x 2 x 5 x 240)/100)) x 0.01
= 960 เมตริกตัน
หมายเหตุ:
240 คือ จานวนวันทางานต่อปี
0.02 คือ ค่าสัมประสิทธิ ์ (ทีม่ า www.carbonfootprint.com) เพือ่ คานวณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็ นเมตริกตัน
ต่อ 100 กิโลเมตรสาหรับรถจักรยานยนต์
 การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ทงั ้ หมดต่อปี
= การปล่อยก๊าซทัง้ หมดจากการใช้ไฟฟ้า + การขนส่ง (รถโดยสาร รถยนต์ รถจักรยานยนต์)
= 1371.96 + (270 + 960 +960)
= 3561.96 เมตริกตัน
 พืน้ ที่ว่างต่อจานวนคนทัง้ หมด
พืน้ ทีว่ ่าง
= พืน้ ทีว่ ทิ ยาเขตทัง้ หมด – พืน้ ทีช่ นั ้ ที่ 1 ทัง้ หมดของอาคาร
= 350000 – 75000
= 275000
จานวนคนทัง้ หมด
o = จานวนของนักศึกษา ทัง้ ภาคปกติและภาคพิเศษ + จานวนบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน
= 45000 + 5000
= 50000
พืน้ ทีว่ ่างต่อจานวนคนทัง้ หมด = 275000/50000 = 5.5
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 คาร์บอนฟุตพริ้นท์ต่อปี
= การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ทงั ้ หมด หารด้วยพืน้ ทีว่ ่างต่อจานวนคนทัง้ หมด
= 3561.96 / 5.5
= 648 เมตริกตัน

34

เอกสารแนบท้าย
บันทึกฉบับแก้ไขปรับปรุง ครังที
้ ่ 2 (ฉบับ 03072017)
หน้ า 8
- “การลดพืน้ ทีจ่ อดยานพาหนะส่วนบุคคลในช่วง 3 ปี ทผ่ี ่านมา (จากปี 2014 ถึง 2015)‛ แก้ไขเป็ น ‚การลดพืน้ ทีจ่ อดยานพาหนะส่วน
บุคคลในช่วง 3 ปี ทผ่ี ่านม (จากปี 2014 ถึง 2016)‛
หน้ า 19 และ 25
- ‚รถรับส่งนัน้ เป็ นไปไม่ได้ หรือไม่สามารถทาได้จริง” แก้ไขเป็ น ‚บริการรถรับส่งนัน้ เป็ นไปได้ แต่ไม่มใี ห้บริการ‛
- ‚มีบริการรถรับส่ง และไม่มคี ่าใช้จ่าย หรือไม่สามารถใช้บริการรถรับส่งได้‛ แก้ไขเป็ น “มีบริการรถรับส่งและไม่มคี ่าใช้จ่าย หรือ ไม่
สามารถใช้บริการรถรับส่งได้‛ เพื่อให้เกิดความยุตธิ รรมต่อมหาวิทยาลัยทีเ่ ป็ นมหาวิทยาลัยปลอดรถยนต์
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