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1. การจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียวโลก ยูไอ กรีนเมตริก คืออะไร
มหาวิทยาลัยอินโดนีเซีย (Universitas Indonesia: UI) ริเริ่มการจัดอันดับมหาวิทยลัยโลกขึน้ ในปี
ค.ศ. 2010 ภายหลังเป็ นที่รูจ้ ักกันในชื่อ การจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียวโลก ยูไอ กรีนเมตริก (UI
GreenMetric) เพื่อวัดความพยายามเกี่ยวกับความยั่งยืนของมหาวิทยาลัย โดยมีความตัง้ ใจจะดาเนินการ
สารวจแบบออนไลน์ เพื่อแสดงให้เห็นโครงการและนโยบายเกี่ยวกับความยั่งยืนของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทั่ว
โลก
เราทาการจัดอันดับอย่างกว้างๆ บนกรอบแนวคิดเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ความประหยัดและความ
เที่ยงธรรม ตัวชีว้ ดั และหมวด ต่าง ๆ ในการจัดอันดับจะมีความเกี่ยวเนื่องกันกับแนวคิด ตัวชีว้ ดั และทาให้
เราออกแบบนา้ หนักคะแนนให้ปราศจากอคติมากที่สุดเท่าที่จะเป็ นไปได้ การรวบรวมและส่งข้อ มูล นั้น
เป็ นไปอย่างตรงไปตรงมา และใช้เวลาในการทางานของเจ้าหน้าที่อย่างสมเหตุสมผลในการจัดอันดับกรีน
เมตริก เมื่อปี ค.ศ.2010 มีมหาวิทยาลัยเข้าร่วม 95 แห่ง จาก 35 ประเทศ แบ่งเป็ นจากทวีปอเมริกา18 แห่ง
ทวีปยุโรป 35 แห่ง ทวีปเอเชีย 40 แห่ง และภูมิภาคโอเชียเนีย 2 แห่ง ในปี ค.ศ. 2019 มีมหาวิทยาลัยเข้า
ร่วมการจัดอันดับ 780 แห่ง จาก 85 ประเทศทั่วโลก ซึ่งแสดงให้เห็นว่ายูไอ กรีนเมตริก กลายเป็ นที่รูจ้ ักใน
ฐานะการจัดอันดับมหาวิทยาลัยด้านความยั่งยืนระดับโลกแห่งแรกและแห่งเดียวอีกด้วย
ในปี นี ้ เ ราได้ ก าหนดหั ว ข้ อ ไว้ คื อ “Sustainable University in a Changing World: Lessons,
Challenges and Opportunities” ซึ่งเรามุ่งเน้นที่ความพยายามของมหาวิทยาลัยในการทางานร่วมกับ
พันธมิตรในประเด็นเรื่องความยั่งยืน โดยจะพิจารณารายละเอียด ข้อเสนอแนะของมหาวิทยาลัยต่างๆ มา
ปรับปรุงด้านความยั่งยืนของมหาวิทยาลัยและเป้าหมายการพัฒนาที่ย่งั ยืน (Sustainability Development
Goals) ร่วมกัน

2. จุดประสงค์คืออะไร
จุดมุ่งหมายในการจัดอันดับมีดงั นี ้
o เพื่อมีส่วนร่วมในวงวิชาการที่ว่าด้วยความยั่งยืนในการศึกษาและการสร้างมหาวิทยาลัยสีเขียว
o เพือ่ ส่งเสริมให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในสังคมที่มีมหาวิทยาลัยเป็ นผูน้ าไปสู่เป้าหมายแห่งความ
ยั่งยืน
o เพื่อเป็ นเครื่องมือในการประเมินตนเองด้านความยั่งยืนของมหาวิทยาลัยและสถาบันอุดมศึกษา
ทั่วโลก
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o เพื่อสื่อสารให้รฐั บาล หน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อมทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ และสังคม ได้ทราบ
ถึงโครงการเกี่ยวกับความยั่งยืนในมหาวิทยาลัย/สถาบัน
3. ใครสามารถเข้าร่วมได้บ้าง
มหาวิทยาลัยมีความตัง้ ใจอันแน่วแน่ในประเด็นเรื่องความยั่งยืนทั่วโลกสามารถเข้าร่วมการจัด
อันดับมหาวิทยาลัยสีเขียวโลก ยูไอ กรีนเมตริกที่จดั ขึน้ เป็ นประจาทุกปี

4. ประโยชน์ที่ได้รับคืออะไร
มหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมการจัดอันดับ ยูไอ กรีนเมตริกโดยส่งข้อมูลเพื่อร่วมในการจัดอันดับจะได้รบั
คุณประโยชน์หลายประการจากการเข้าร่วมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ
ก. ความเป็ นสากลและการได้รับการยอมรับ
การเข้าร่วมในการจัดอันดับยูไอ กรีนเมตริกสร้างเสริมความพยายามที่จะช่วย ทาให้มหาวิทยาลัย
มีความเป็ นสากลและได้รบั การยอมรับโดยให้ความพยายามดังกล่าวของมหาวิทยาลัยเป็ นที่ประจักษ์บน
แผนที่โลก การเข้าร่วมในการจัดอันดับยังช่วยให้เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยมียอดเข้าชมเพิ่มมากขึน้ มีการ
อ้างและเชื่อมโยงถึงสถาบันต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นความยั่งยืนบนเว็บเพจต่าง ๆ และยังช่วยให้การ
ประสานติดต่อกับสถาบันที่มีความสนใจมหาวิทยาลัยของท่านเพิ่มมากขึน้ อีกด้วย
ข. เพิม่ ความตระหนักในประเด็นด้านความยั่งยืน
การเข้าร่วมการจัดอันดับจะช่วยสร้างความตระหนักถึง ความสาคัญของความยั่งยื นในระดับ
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย โลกกาลังเผชิญกับปัญหาในระดับสากลซึ่งนับเป็ นความท้าทายที่ ไม่เคย
เกิดขึน้ มาก่อน เช่น แนวโน้มจานวนประชากร ภาวะโลกร้อน การแสวงหาประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ
แบบเกินควร การพึ่งพาพลังงานจากนา้ มันเพียงอย่างเดียว การขาดแคลนนา้ และอาหาร และความยั่งยืน
เราตระหนักว่าการศึกษาระดับอุดมศึกษามีบทบาทสาคัญในการจัดการความท้าทายเหล่า นี ้ การจัดอันดับ
กรีนเมตริกทาให้เห็นถึงบทบาทสาคัญที่สถาบันอุดมศึกษาจะสามารถช่วยสร้างตวามตระหนักโดยทาการ
ประเมิน และเปรียบเทียบ ความพยายามด้านการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ย่ งั ยืน งานวิจัยด้านความยั่งยืน
ของมหาวิทยาลัยสีเขียวและการขยายบริการเชิงรุกสู่สงั คม
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ค. การเปลี่ยนแปลงสังคมและการลงมือปฏิบัติ
ยูไอกรีนเมตริกเริ่มต้นด้วยการสร้างความตระหนัก แต่ในอนาคตจะมีการนาไปปรับใช้เพือ่ กระตุน้
ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริง ถึงเวลาแล้วที่ตอ้ งจะแปรความเข้าใจให้เป็ นการปฏิบตั ิ ซึ่งนับว่ามี
ความสาคัญมากกับการเผชิญกับความท้าทายทีก่ าลังเกิดขึน้ กับโลกในขณะนี ้
ง. การสร้างเครือข่าย
ผูเ้ ข้าร่วมการจัดอันดับยูไอ กรีนเมตริกทัง้ หมดจะถือว่าเป็ นสมาชิการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียว
โลก ของเครือข่าย ยูไอ กรีน เมตริก (UI GreenMetric World University Rankings Network) โดยอัตโนมัติ
ในเครือข่ายนีผ้ เู้ ข้าร่วมจะสามารถแบ่งปันวิธีปฏิบตั ิที่เป็ นเลิศในโครงการต่าง ๆ ที่ว่าด้วยความยั่งยืน รวมไป
ถึงการสร้างเครือข่ายกับผู้เข้าร่วมจากทั่วโลก โดยการเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการนานาชาติยูไอ กรีน
เมตริก (UI GreenMetric International Workshop) ที่จัดขึน้ ทุกปี และการการประชุมเชิงปฏิบัติการระดับ
ภูมิภาคและระดับประเทศที่จัดขึน้ โดยมหาวิทยาลัยเจ้าภาพที่ ได้รบั ความเห็นชอบ นอกจากนีผ้ เู้ ข้าร่วมยัง
สามารถจัดการประชุมเชิงปฏิบตั ิการเกี่ยวกับยูไอ กรีนเมตริกที่มหาวิทยผูเ้ ข้าร่วมในแต่ละแห่งได้อีกด้วย
ในฐานะเวทีที่จะเปลี่ยนให้ประเด็นเรื่องความยั่งยืนกลายเป็ นการปฏิบตั ิ เครือข่ายนีจ้ ะมียไู อ กรีน
เมตริกเป็ นเลขาธิ การ โดยมีคณะกรรมการด าเนิ นงานอันประกอบด้วยเลขาธิ การ ยูไอ กรีนเมตริก ผู้
ประสานงานระดับภูมิภาคและผู้ประสานงานระดับประเทศ เป็ นผู้เสนอและวินิจ ฉัยโครงการและแนว
ทางการดาเนินงานต่าง ๆ
ตารางที่ 1 ผูป้ ระสานงานระดับชาติของเครือข่ายอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียวโลก
ลาดับ
1

ผู้ประสานงานระดับชาติ
El Bosque University – Colombia

2

National University of Colombia – Colombia 3 University of Sao Paulo (USP) – Brazil

3

University of Sao Paulo (USP) – Brazil

4

Universidad Tecnica Federico Santa Maria - Chile 5 Escuela Superior Politecnica De
Chimborazo (ESPOCH) – Ecuador

5

Escuela Superior Politecnica De Chimborazo (ESPOCH) – Ecuador

6

University of Sonora - Mexico

7

University of Sousse - Tunisia

8

Bülent Ecevit University – Turkey
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ลาดับ
9

ผู้ประสานงานระดับชาติ
Istanbul University – Turkey

10

Jordan University of Science and Technology (JUST) – Jordan

11

Kazakh National Agrarian University – Kazakhstan

12

King Abdul Aziz University – Saudi Arabia

13

Mahidol University – Thailand

14

National Pingtung University of Science and Technology (NPUST) – Chinese Taipei

15

Pakistan Higher Education Commission – Pakistan

16

Weifang Institute of Technology – China

17

Universitas Diponegoro – Indonesia

18

University of Zanjan – Iran

19

Holy Spirit University of Kaslik (USEK) – Lebanon

20

University of Kelaniya – Sri Lanka

21

University of Sri Jayewardenepura – Sri Lanka

22

University of Sharjah – United Arab Emirates

23

Universiti Putra Malaysia - Malaysia

24

Inseec U. – France

25

RUDN University – Russia

26

Riga Technical University – Latvia

27

University College Cork – Ireland

28

University of Bologna – Italy

29

University of Minho – Portugal

30

University of Navarra – Spain

31

University of Oviedo – Spain

32

University of Nottingham – UK

33

Adam Mickiewicz University - Poland

34

University of Szeged - Hungary

35

University of Pecs - Hungary
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5. มหาวิทยาลัยสามารถเข้าร่วมได้อย่างไร
การเข้าร่วมในการจัดอันดับนั้นง่ายมาก ผูอ้ านวยการฝ่ ายความยั่งยืนหรือบุคลากรซึ่งรับผิดชอบ
ส่วนนี ้ สามารถเข้าไปที่ www.greenmetric.ui.ac.id เพื่อศึกษาข้อมูลเรื่องการจัดอันดับได้ และหากสนใจ
สามารถส่งอีเมล์มาที่สานักงานเลขาธิการ ยูไอ กรีนเมตริก(greenmetric@ui.ac.id) เพื่อขอรับหนังสือ เชิญ
และขอสิทธิในการเข้าระบบ หากท่านเคยร่วมในการจัดอันดับแล้ว ทางเราจะส่งคาเชิญให้ท่านเข้าร่วม
อย่างไรก็ตามในกรณีที่ท่านตัดสินใจไม่เข้าร่วมการจัดอันดับด้วยเหตุผลบางประการกรุณาแจ้งให้เราทราบ
ด้ว ยจั ก ขอบคุ ณ ยิ่ ง และแน่ น อนว่ า ท่ า นสามารถเข้า ร่ว มการจั ด อัน ดั บ ครั้ง ต่ อ ไปในอนาคตได้ หาก
มหาวิทยาลัยของท่านสามารถแต่งตัง้ ผู้รบั ผิดชอบเพื่อ เป็ นบุคคลหลักในการติดต่อได้ก็จะเป็ นประโยชน์
อย่างมาก เรายินดีหากท่านประสงค์ จะติดต่อสอบถามเมื่อมีขอ้ สงสัยใด ๆ เกี่ยวกับการจัดอันดับ

6. การจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียวโลก ยูไอ กรีนเมตริกพัฒนาขึน้ มาอย่างไร
การตัดสินใจเริ่มการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียวโลก ยูไอ กรีนเมตริก เป็ นผลจากปัจจัยหลาย
ประการ ดังนี ้
ก. การยึดถืออุดมการณ์
ความท้าทายในอนาคตที่มีต่ออารยธรรมมีทงั้ ความกดดันในเรื่องประชากร การเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ ความมั่นคงทางพลังงาน ความเสื่อมโทรมของสภาพแวดล้อม ความมั่นคงทางอาหารและนา้
และการพัฒนาที่ย่ งั ยืน แม้ว่าจะมีงานวิจัยวิทยาศาสตร์และการอภิปรายสาธารณะมากมาย รัฐบาลของ
ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกก็ยงั ไม่ได้ให้ความสาคัญวาระด้านความยั่งยืนเท่าใดนัก มหาวิทยาลัยอินโดนีเซียจึง
ได้เล็งเห็นว่ามหาวิทยาลัยต่าง ๆ มีขอ้ ได้เปรียบที่จะช่วยส่งเสริมความคิดของคนส่วนใหญ่ในประเด็นหลัก ๆ
เพื่อให้เกิดการปฏิบัติขึน้ จริงได้ ซึ่งรวมถึงแนวคิดอย่าง Triple Bottom Line, หลักสามประการเพื่อความ
ยั่ งยื น (the 3 Es อั น ได้ แ ก่ ความเที่ ย งธรรม (Equity) ความประหยั ด (Economy) สิ่ ง แวดล้ อ ม
(Environment)) อาคารสีเขียว (Green Building) และการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ย่ งั ยืน (Education for
Sustainable Development - ESD)
การจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียวโลก กรีนเมตริก ยูไอ ทาหน้าที่เป็ นเครื่องมือของมหาวิทยาลัย
ต่าง ๆ ในการจัดการความท้าทายด้านความยั่งยืนที่โลกของเรากาลังเผชิญอยู่ มหาวิทยาลัยสามารถ
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ทางานร่วมกันเพื่อลดผลกระทบเชิงลบด้านสิ่งแวดล้อม ยูไอ กรีนเมตริก เป็ นสถาบันซึ่งไม่ม่งุ หวังผลกาไร
ทุกมหาวิทยาลัยจึงเข้าร่วมได้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทัง้ สิน้
ข. ต้นแบบการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียวโลก ยูไอ กรีนเมตริก
แม้ว่าการจัดอันดับ ยูไอ กรีนเมตริก จะไม่ได้ยึดตามระบบการจัดอันดับใด ๆ ที่มีอยู่ แต่ยูไอ กรีน
เมตริก ก็พัฒนามาจากความตระหนักถึงระบบการประเมินด้านความยั่งยืน ตลอดจนการจัดอันดับด้า น
วิชาการของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ที่มีอยู่เดิม ระบบการประเมินด้านความยั่งยืนที่มีการอ้างอิงถึงระหว่างการ
ออกแบบยูไอกรีนเมตริกนั้นมีทงั้ รางวัลด้านความยั่งยืนโฮลซิม (Holcim Sustainability Awards) รางวัล
“กรี น ชิ ป ” (GREENSHIP - ซึ่ ง เป็ น ระบบการจัด อัน ดับ ที่ พั ฒ นาโดยคณะกรรมการอาคารสี เ ขี ย วแห่ ง
อินโดนีเซีย ซึ่งยึดตามระบบความเป็ นผูน้ าในการออกแบบที่เกี่ยวข้องกับพลังงานและสิ่งแวดล้อม (LEED)
ที่ใช้ในสหรัฐอเมริ กา และที่อื่น) ระบบการจัดอันดับ การประเมินและการติ ดตาม (STARS) และบัต ร
รายงานด้านความยั่งยืนในมหาวิทยาลัย (หรือที่รูจ้ กั กัน ในชื่อ“บัตรรายงานสีเขียว” - Green Report Card
โดยทั่วไป วิธีการนีไ้ ด้ปรับเอาแนวคิดเกี่ยวกับความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมซึ่งมีอยู่ 3 องค์ประกอบ
ได้ แ ก่ สิ่ ง แวดล้ อ ม เศรษฐกิ จ และสั ง คม (แผนภาพที่ 1 ) ส าหรั บ ด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ มนั้ น รวมการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติ การจัดการสิ่งแวดล้อม และการป้องกันมลพิษ ขณะที่ทางด้านเศรษฐกิจรวมถึงผลกาไร
และการลดค่าใช้จ่าย ส่วนด้านสังคมนั้น รวมการศึกษา ชุมชน และการมีส่วนร่วมของสังคม ซึ่ง 3 ด้าน
รวมอยู่ในเกณฑ์ของยูไอ กรีนเมตริก

แผนภาพที่ 1 องค์ประกอบด้านความยั่งยืนสามประการ
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ในขณะเดียวกันในช่วงระหว่างขัน้ ตอนการออกแบบยูไอ กรีนเมตริกนัน้ เราได้ศึกษาระบบการจัด
อันดับด้านวิชาการของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ได้แก่
1. การจั ด อั น ดั บ มหาวิ ท ยาลั ย ระดั บ โลกโดยเดอะไทมส์ไ ฮเออร์เ อดู เ คชั น ( Times Higher
Education World University Rankings – THE) ซึ่งได้รบั การสนับสนุนจากทอมป์ สัน รอยเตอร์ส
2. การจัดอันดับมหาวิทยาลัยระดับโลกโดยคิวเอส (QS World University Rankings)
3. การจัดอันดับมหาวิทยาลัยระดับโลกด้านวิชาการ (Academic Ranking of World Universities
- ARWU) ซึ่งเผยแพร่โดย มหาวิทยาลัยเซี่ยงไฮ้เจียวทง (Shanghai Jiao Tong University - SJTU)
4. การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกเว็บโบเมตริกส์ (Webometrics Ranking of World Universities
– Webometrics) เผยแพร่โดยไซเบอร์เมตริกส์ บแลซีไอเอ็นดีโอซี-ซีเอสไอซี CINDOC(-CSIC) ในสเปน
นอกจากนีย้ ูไอ กรีนเมตริกยังเป็ นหนึ่งในสมาชิกของกลุ่มผูเ้ ชี่ยวชาญเรื่องการจัดอันดับระดับนานาชาติ
(IREG) ตัง้ แต่ ค.ศ. 2011 อีกด้วย
ในช่วงขั้นเริ่มต้นของการออกแบบยูไอ กรีนเมตริกนั้นเราได้ขอความอนุเคราะห์ในประเด็น ต่าง ๆ
จากผูเ้ ชี่ยวชาญทัง้ ด้านการจัดอันดับและเรื่องความยั่งยืน ซึ่งรวมถึงการจัดการสัมมนาเกี่ยวกับการจัด
อันดับมหาวิทยาลัย และการจัดการประชุ มทางไกลด้วยภาพและเสียง และการประชุมผูเ้ ชี่ยวชาญด้า น
ความยั่งยืนและอาคารสีเขียว การประชุมเชิงปฏิบัติการครัง้ ล่าสุดเกี่ย วกับยูไอ กรีนเมตริกจัดขึน้ เมื่อวันที่
21 พฤศจิ ก ายน ค.ศ. 2013 ซึ่ ง อธิ ก ารบดี แ ละตั ว แทนจากหลายมหาวิ ท ยาลั ย ได้ม าร่ ว มแบ่ ง ปั น
ประสบการณ์ ได้แก่ มหาวิทยาลัยนอตติงแฮม (University of Nottingham) มหาวิทยาลัยคาฟอสคาริ เวเน
เ ซี ย ( UniversitàCa’ Foscari Venezia) ม ห า วิ ท ย า ลั ย เ ม ล เ บิ ร์ น ( University of Melbourne)
มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยโบเด็นคุลทัวร์ (Universitat fur Bodenkultur Wien) มหาวิทยาลัยเอา
โตโนมา เดนวยโว เลออง (Universidad Autónoma de Nuevo Leon) มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยดาเย ( DaYeh University) และมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีมาเลเซีย (Universiti Teknologi Malaysia)
ในปี แรก (ค.ศ.2010) มีการใช้ตวั ชีว้ ดั 23 ข้อใน 5 หมวด เพื่อคานวณคะแนนในการจัดอันดับ ในปี
ค.ศ.2011 ใช้ตัวชีว้ ัด 34 ข้อ และในปี ค.ศ 2012 เราได้เอาตัวชีว้ ดั ข้อ“สภาพแวดล้อมมหาวิทยาลัยปลอด
ยาเสพติด และปลอดบุหรี่” ออก และใช้ตัวชีว้ ัด 33 ข้อในการประเมินมหาวิทยาลัยสีเขียว นอกจากนีใ้ นปี
ค.ศ.2012 เรายังได้จัดกลุ่มตัวชีว้ ดั เป็ น 6 หมวด ซึ่งรวมเกณฑ์ดา้ นการศึกษาเข้ามาด้วยการเปลี่ยนแปลง
ประการหนึ่งที่ได้มีการพิจารณากันก็คือการเพิ่มหมวดใหม่ เกี่ยวกับการศึกษาและการวิจัยเพื่อความยั่งยืน
ในปี ค.ศ.2015 หัวข้อการประชุมคือ คาร์บอนฟุตพริน้ ท์ ซึ่งเราเพิ่มคาถาม 2 ข้อ เกี่ ยวกับประเด็นนีใ้ น
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หมวดพลังงานและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ นอกจากนีเ้ รายังมีการปรับปรุ งระเบียบวิธี โดยการ
เพิ่มตัวชีว้ ดั ย่อยบางข้อที่เกี่ยวข้องกับนา้ และการขนส่งในการจัดอันดับปี 2015 ด้วย ในปี ค.ศ.2017 มีการ
เปลี่ยนแปลงครัง้ ใหญ่เกี่ยวกับระเบียบวิธีการจัดอันดับ โดยเราได้พิจารณาเกี่ยวกับแนวโน้มใหม่ ๆ ในด้าน
ความยั่งยืน ในปี 2018 มีดา้ นผลกระทบและการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals
(SDGs) โดยการเพิ่มคาถามเกี่ยวกับพืน้ ที่ป่า พืน้ ที่ปลูกพืชและพืน้ ที่ดูดซับนา้ ภายในมหาวิทยาลัย การใช้
อุปกรณ์ประหยัดพลังงาน การเพิ่มอาคารอัจฉริยะ สัดส่วนของพลังงานทดแทนกับการใช้พลังงานทัง้ หมด
ต่อปี อาคารเขียว การลดก๊าซเรือนกระจก รายละเอียดในหัวข้อการประเมินด้านของเสียและนา้ ทั้งหมด
สัดส่วนพืน้ ที่จอดรถภายในมหาวิทยาลัย การลดการใช้รถยนต์ส่วนตัวภายในมหาวิทยาลัย การลดพืน้ ที่
จอดรถ การมีระบบขนส่งสาธารณะ การปลดปล่อยคาร์บอนเป็ นศูนย์จากยานพาหนะ (Zero Emission
Vehicles) นโยบายการใช้จัก รยาน มี ก ารเปลี่ ย นแปลงค าถามจากเรื่ อ งจักรยานเป็ น Zero Emission
Vehicles ทางด้านการศึกษามีการเพิ่มเรื่องรายงานความยั่งยืน
ในปี 2019 แนวคิดเรื่องมหาวิทยาลัยยั่งยืนมุ่งเน้นไปด้านการเปลี่ยนแปลงของโลก ความท้าทาย
และโอกาส ได้มีการปรับปรุ งแบบสอบถามเพิ่มเติมในตัวชีว้ ัด smart building ส่วนปี 2020 ข้อคาถามจะ
มุ่งเน้นตามแนวทาง SDGs และ World’s Complex Challenges สิ่งใหม่ส าหรับปี นี้คือ ทางผู้ประเมิน
ต้องการให้ปรากฏในแบบสอบถามคือ มหาวิทยาลัยมีการวางแผนงานเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยสีเขียวที่สร้าง
ผลกระทบและเชื่อมโยงประโยชน์ต่อชุมชน และแสดงให้เห็นผลกระทบต่อชุมชนในด้านสังคมและเศรษฐกิจ
การสื่อสาร การสร้างระบบเครือข่ายและมีส่วนร่วม การใช้พนื ้ ที่สาธารณะร่วมกัน การบริการแก่ชมุ ชน และ
startup สาหรับเศรษฐกิจสีเขียว อย่างไรก็ตามในส่วนนีจ้ ะไม่มีการประเมินคะแนน
นอกจากนีห้ ลักฐานต่าง ๆ มีความสาคัญต่อกระบวนการประเมินผล ดังนัน้ ควรตรวจสอบให้แน่ใจ
ว่าหลักฐานที่นาส่งนัน้ สมบูรณ์ที่สดุ
ค. ความเป็ นจริงและความท้าทาย
เป้ า หมายของการจั ด อั น ดั บ มหาวิ ท ยาลั ย โลกด้า นความยั่ ง ยื น นั้ น เกิ ด จากความเข้า ใจว่ า
มหาวิทยาลัยมีหลากหลายประเภท พันธกิจ และบริบทของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ จะเป็ นปั ญหาในเรื่ อ ง
ระเบียบวิธีการจัดอันดับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรามีความตระหนักเป็ นอย่างมากว่ามหาวิทยาลัยแต่ละแห่งมี
ความแตกต่างกันในส่วนของระดับการรับรู ้ และความทุ่มเทในด้านความยั่งยืนของงบประมาณ จานวน
พืน้ ที่สีเขียวในมหาวิทยาลัย ในมิติอื่น ๆ และอีกหลายประเด็นที่มีความซับซ้อน แต่ยไู อกรีนเมตริกก็ตั้งใจที่
จะปรับปรุงการจัดอันดับอย่างต่อเนื่อง เพื่อยังประโยชน์ และความยุติธรรมแก่ทกุ ฝาย
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7. ทีมงานคือใคร
การจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียวโลก ยูไอ กรีนเมตริกบริหารจัดการโดยทีมงานภายใต้การกากับ
ดูแลของอธิการบดีมหาวิทยาลัยอินโดนีเซีย สมาชิกในทีมงานล้วนมีพืน้ ฐานและประสบการณ์ทางวิชาการ
ที่แตกต่างหลากหลาย อาทิ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อ ม วิศวกรรมศาสตร์ สถาปั ตยกรรมศาสตร์และการ
ออกแบบ ชุมชนเมือง ทันตแพทยศาสตร์ สาธารณสุข สถิติ เคมี ภาษาศาสตร์และวัฒนธรรมศึกษา

8. ระเบียบวิธีการคืออะไร
ก. เกณฑ์การจัดอันดับ
หมวดต่าง ๆ และการให้นา้ หนักคะแนนของปี นไี ้ ด้แสดงไว้ตามรายละเอียดดังต่อไปนี ้
ตารางที่ 2 หมวดต่าง ๆ ที่ใช้ในการจัดอันดับและการให้นา้ หนักคะแนน

ข้อ

หมวด

ร้อยละ
ของคะแนน
ทั้งหมด(%)

1
2
3
4
5

สถานที่และโครงสร้างพืน้ ฐาน (SI)
พลังงานและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (EC)
ของเสีย (WC)
นา้ (WR)
การขนส่ง (TR)

15
21
18
10
18

6

การศึกษาและวิจยั (ED)
รวม

18
100

ตัวชีว้ ดั เฉพาะและคะแนนที่ได้รบั แสดงในตารางที่ 3 ตัวชีว้ ดั แต่ละข้อระบุดว้ ยรหัสหมวดและตัวเลข
(เช่น SI 5)
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ตารางที่ 3 ตัวชีว้ ดั และหมวดต่าง ๆ ที่เสนอให้ใช้ในการจัดอันดับปี ค.ศ. 2020
ข้อ
1
SI 1

หมวดและตัวชีว้ ัด
สถานที่และโครงสร้างพืน้ ฐาน (SI)
สัดส่วนของพืน้ ที่เปิ ดโล่งต่อพืน้ ที่ทงั้ หมด

SI 2
SI 3
SI 4
SI 5

พืน้ ที่ปกคลุมด้วยพรรณไม้ป่า
พืน้ ที่ปกคลุมด้วยพืชปลูก
พืน้ ที่ดดู ซับนา้ (ยกเว้นพืน้ ที่ป่าและพืชปลูก)
สัดส่วนพืน้ ที่ว่างต่อประชากรทัง้ หมด
ร้อ ยละของงบประมาณของมหาวิ ท ยาลัย เพื่อ สนับ สนุนความ
ยั่งยืน
รวม

SI 6

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

ข้อ
3
WS 1
WS 2

หมวดและตัวชีว้ ัด
พลังงานและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (EC)
การใช้อปุ กรณ์ประหยัดพลังงาน
การดาเนินงานโครงการอาคารอัจฉริยะ
จานวนแหล่งพลังงานทดแทนที่ผลิตได้
สัดส่วนการใช้ไฟฟ้าทัง้ หมดต่อประชากร (kWh/คน)
สัดส่วนพลังงานทอแทนที่ผลิตได้ต่อการใช้พลังงานทัง้ หมดต่อปี
องค์ประกอบของการดาเนินการอาคารสีเขียวตามนโยบายการ
ก่อสร้างและปรับปรุงทัง้ หมด
โครงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
สั ด ส่ ว นคาร์ บ อนฟุ ต พริ ้ น ท์ ต่ อ จ านวนประชากรทั้ ง หม ด
(เมตริกตัน/คน)
รวม
หมวดและตัวชีว้ ัด
ของเสีย (WS)
โครงการนาของเสียในมหาวิทยาลัยกลับมาใช้ใหม่
โครงการลดการใช้กระดาษและพลาสติกในวิทยาเขต

คะแนน
300

การให้
น้าหนัก
15%

200
300
200
300
200
1500
คะแนน

การให้
น้าหนัก
21%

200
300
300
300
200
300
200
300
2100
คะแนน
300
300

การให้
น้าหนัก
18%
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WS 3
WS 4
WS 5
WS 6

ข้อ
4
WR 1
WR 2
WR 3
WR 4

ข้อ
5
TR 1
TR 2
TR 3
TR 4
TR 5
TR 6
TR 7
TR 8

ข้อ
6

การจัดการของเสียอินทรีย์
การบาบัดของเสียอนินทรีย์
การบาบัดของเสียเป็ นพิษ
การบาบัดนา้ เสีย สิ่งปฏิกูล
รวม
หมวดและตัวชีว้ ัด
น้า (WR)
โครงการอนุรกั ษ์นา้
โครงการนานา้ เสียกลับมาใช้ใหม่
การใช้อปุ กรณ์ประหยัดนา้
การใช้นา้ ที่บาบัดแล้ว
รวม
หมวดและตัวชีว้ ัด
การขนส่ง (TR)
สัดส่วนของยานพาหนะ (รถยนต์และรถจักรยานยนต์) ต่อจานวน
ประชากรทัง้ หมด
บริการรับส่งสาธารณะ
นโยบาย/มาตรการมลพิษเป็ นศูนย์ (จากยานพาหนะ)
จานวน zero emission vehicles/จานวนประชากรทัง้ หมด
สัดส่วนพืน้ ที่จอดรถ/พืน้ ที่ของมหาวิทยาลัย
โครงการเพื่อลดพืน้ ที่จอดรถในระยะเวลา 3 ปี ที่ผ่านมา (20172019)
จานวนความคิดริเริ่มที่จะลดยานพาหนะส่วนตัวในมหาวิทยาลัย
ทางเดินเท้าภายมหาวิทยาลัย
รวม
หมวดและตัวชีว้ ัด
การศึกษาและวิจัย (ED)

300
300
300
300
1800
คะแนน

การให้
น้าหนัก
10%

300
300
200
200
1000
คะแนน

การให้
น้าหนัก
18%

200
300
200
200
200
200
200
300
1800
คะแนน

การให้
น้าหนัก
18%
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ED 1
ED 2
ED 3
ED 4
ED 5
ED 6
ED7

สั ด ส่ ว นของรายวิ ช าเกี่ ย วกั บ ความยั่ ง ยื น ต่ อ จ านวนรายวิ ช า
ทัง้ หมด
สัดส่วนของทุนวิจยั ด้านความยั่งยืนต่อทุนวิจยั ทัง้ หมด
จานวนผลงานวิชาการ/การตีพิมพ์ดา้ นความยั่งยืน
จานวนกิจกรรมด้านความยั่งยืน
จานวนองค์กรนักศึกษาที่เกี่ยวกับความยั่งยืน
เว็บไซต์ดา้ นความยั่งยืนของมหาวิทยาลัย
รายงานผลการดาเนินงานด้านความยั่งยืน
รวม

300
300
300
300
300
200
100
1800

ข. การคิดคะแนน
การให้คะแนนสาหรับแต่ละรายการจะเป็ นตัวเลขเพื่อให้ขอ้ มูลของเราสามารถประมวลผลทางสถิติ
ได้ การนับคะแนนจะไม่ซบั ซ้อน รายละเอียดของการให้คะแนนสามารถดูได้ใน ภาคผนวก 1
ค. ค่าน้าหนักของเกณฑ์
เกณฑ์แต่ละข้อมีการจัดหมวดหมู่อยู่ในระดับข้อมูลทั่วไป และเมื่อมีการประมวลผลคะแนนดิบจะ
ถูกนามาคิดค่านา้ หนักเพื่อหาผลการคานวณครัง้ สุดท้าย
ง. การปรับปรุงเครื่องมือวิจัย
เราตระหนักดีว่าแม้เราจะทุ่ม เทความพยายามไปมากเพียงใดก็ต ามในการออกแบบและการนา
แบบสอบถามมาใช้ แต่แบบสอบถามในรอบปี ที่สามนีก้ ็ยังคงมีขอ้ บกพร่องอยู่ดี ดังนั้น เราจะตรวจสอบ
เกณฑ์และการให้นา้ หนักอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถรองรับข้อมูลจากผูเ้ ข้าร่วมและการพัฒนาที่ทั นสมัย
ที่สดุ ในสาขานัน้ ๆ เรายินดีรบั ความคิดเห็นและข้อมูลจากทุกท่าน
จ. การนาส่งข้อมูล
ข้อมูลจากมหาวิทยาลัยจะต้องส่งผ่านระบบออนไลน์ระหว่างเดือนพฤษภาคม - 31 ตุลาคม ค.ศ.
2020 (พ.ศ. 2563)
ท่านสามารถส่งอีเมล์รายงานต่าง ๆ ให้เรา เช่น รายงานระบบการจัดอันดับ การประเมินและการ
ติดตามด้านความยั่งยืนของมหาวิทยาลัย (University Sustainability Tracking, Assessment and Rating
System, STARS) (ถ้า มี ) นอกจากนี ้เ รายั ง ยิ น ดี รับ รายงานและการประเมิ น ผลด้า นความยั่ ง ยื น ของ
มหาวิทยาลัยรวมทัง้ หลักฐานเกี่ยวกับกิจกรรมด้านความยั่งยืนในมหาวิทยาลัยของท่านทัง้ ในรูปแบบอีเมล์
หรือฉบับพิมพ์
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ภาพที่ 2 ช่วงเวลาในการรับข้อมูลและการประเมินผลการจัดอันดับ

9. เครือข่ายของเราคือใคร
แนวคิดอุดมคติที่สร้างความความตระหนักในเรื่องความยั่งยืน กาลังก่อให้เกิดเครือข่ายขององค์กร
ที่มีความคิดเห็นพ้องต้องกันอยู่ในขณะนี ้ ยูไอ กรีนเมตริกมีสมาชิ กภาพของกลุ่มผูเ้ ชี่ยวชาญทั่วโลกเรื่อ ง
การจัดอันดับระดับนานาชาติ (International Ranking Experts Group-IREG)
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เมื่ อ ปี ค.ศ.2017 มี ก ารประชุม เชิ ง ปฏิ บัติ ก ารนานาชาติ ค รั้ง ที่ 3 ของยูไ อ กรี น เมตริ ก ณ กรุ ง
อิสตัลบูล ยูไอ กรีนเมตริกได้ก่อตั้ง เครือข่ายการจัดอันดับ มหาวิทยาลัยสีเขียวโลก ยูไอ กรีนเมตริกและ
คณะกรรมการดาเนินงานครือข่ายดังกล่าวขึน้ เป็ นครัง้ แรก เครือข่ายนีป้ ระกอบด้วยมหาวิทยาลัยทัง้ หมดที่
เข้า ร่ว มการจัด อัน ดับ มหาวิ ท ยาลัย สี เ ขี ย วโลก ยูไ อ กรี น เมตริ ก โดยมุ่ง ให้ค วามส าคัญ เช่ น Kazakh
National Agrarian University, Kazakhstan; El Bosque University, Colombia; University of Sao
Paulo, Brazil; Diponegoro University, Indonesia; University of Bologna, Italy; Aalborg University,
Denmark; King Abdulaziz University, Saudi Arabia; and Peoples’ Friendship University of Russia,
Russia.
ในปี 2018 ความคืบหน้าของ UI GreenMetric ได้มีการนาเสนอในโอกาสต่าง ๆ เช่น การประชุม
เชิ ง ปฏิ บัติ ก ารระดับ นานาชาติ ค รั้ง ที่ 4 เกี่ ย วกับ UI GreenMetric (IWGM) ประเทศอิ น โดนี เ ซี ย IREG
Forum ที่ เ บลเยี่ ย ม การประชุม ISCN ประเทศสวี เ ดน คณะท างาน CRUI ในการจัด อัน ดับ วิ ช าการ
นานาชาติที่อิตาลี สมาคมระหว่างประเทศเพื่อการประเมินผลกระทบ (IAIA) ประชุมที่ประเทศมาเลเซีย
และการประชุ ม วิ ช าการระดั บ โลกเรื่ อ งการพั ฒ นาวิ ท ยาเขตสี เ ขี ย วประเทศจี น ในปี เ ดี ย วกั น UI
GreenMetric ยังนาเสนอที่การประชุมเชิงปฏิบัติการแห่งชาติในหลายมหาวิทยาลัยในฐานะเจ้าภาพ เช่น
มหาวิทยาลัย Zanjan และมหาวิทยาลัย Ferdowsi แห่งเมือง Mashhad ประเทศอิหร่าน มหาวิทยาลัยแห่ง
รัฐ Atyrau, คาซัคสถาน มหาวิทยาลัย King Abdulaziz, ซาอุดิอาระเบีย มหาวิทยาลัยนอตติงแฮม สหราช
อาณาจักร มหาวิทยาลัยแห่งชาติโคลัมเบียและมหาวิทยาลัยเดลโรซาริโอโคลัมเบีย มหาวิทยาลัยเซาเปา
โล ประเทศบราซิลคณะกรรมการการอุดมศึกษาของปากีสถานปากีสถาน Universiti Utara Malaysia,
Malaysia Institut Teknologi Sepuluh Nopember อิ น โดนี เ ซี ย มหาวิ ท ยาลั ย เทคนิ ค ริ ก า ลั ต เวี ย
มหาวิทยาลัยมิตรภาพรัสเซีย รัสเซีย Universidad Tecnica Federico ซานตามาเรีย ชิลี และ Inseec U.
ฝรั่งเศส
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ในปี 2019 UI GreenMetric ได้รบั เชิญจากองค์กรและชุมชนต่าง ๆ เช่น การประชุมสมัชชาครัง้ ที่ 4
ของ Green University Union of Taiwan 2019 การประชุม CRUE การประชุมสิ่งแวดล้อมศึกษาระดับโลก
และการสร้า งชื่ อ เสี ย งของมหาวิ ท ยาลัย (BUR) 2019 การประชุม ในปี นี ้มี ก ารประชุม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร
ระดับชาติและระดับ ภูมิ ภาคในหลายมหาวิ ท ยาลัย ในฐานะเจ้า ภาพ เช่น Universidad Autónoma de
Occidente และ Universidad Icesi, โคลัมเบีย มหาวิทยาลัย Szeged dan มหาวิทยาลัย Pecs, ฮังการี
Universitas Hasanuddin, อินโดนีเซีย มหาวิทยาลัย Nazarbayev, คาซัคสถาน Universidade Federal
de Lavraz, ประเทศบราซิล Holy Spirit University of Kaslik (USEK), เลบานอน มหาวิทยาลัย RUDN,
Rusia Escuela Superior Politecnica De Chimborazo (ESPOCH) เอกวาดอร์ มหาวิทยาลัยซูสส์แ ละ
ตูนิเซีย มหาวิทยาลัยนานาชาติไซปรัสไซปรัสเหนือ
ในช่วงต้นปี 2020 มีการประชุมเชิงปฏิบัติการสองครั้ง ในประเทศฝรั่ง เศสและซาอุดิอ าระเบี ย
กิจกรรม UI GreenMetric ยังคงดาเนินต่อไปท่ามกลางการระบาดใหญ่ของ Covid-19 ด้วยการประชุมเชิง
ปฏิบตั ิการและการสัมมนาผ่านระบบออนไลน์ webinars
10. แผนการในอนาคตของเราคืออะไร
UI GreenMetric เวอร์ชันใหม่ควรได้รบั การพัฒนาเพื่อพิจารณาว่าจะบรรลุเป้าหมายได้อ ย่างไร
การเรียนรู จ้ ากการวิจารณ์เชิง สร้า งสรรค์เ กี่ยวกับ การจัดอัน ดับและความก้าวหน้าของ Education for
Sustainable Development (ESD) และวิธีการเรียนรู จ้ ากประสบการณ์ที่ห ลากหลายของผู้เข้าร่ว มที่ มี
เป้าหมายแตกต่างกัน สถานที่ตงั้ และโครงสร้างพืน้ ฐานที่แตกต่างกัน แนวคิดที่อยู่ระหว่างการพิจ ารณา
สาหรับนวัตกรรมที่เป็ นไปได้ในอนาคตของการจัดอันดับคือ:
•การสร้างโปรไฟล์ของมหาวิทยาลัยที่ดีขึน้ : มหาวิทยาลัยสร้างโปรไฟล์ขึน้ อยู่กับภารกิจ เป้าหมาย
วัตถุประสงค์ ลักษณะเฉพาะและบริบทที่แตกต่างกัน
•ผลลัพ ธ์ที่ มุ่ง เน้น หมวดหมู่: คะแนนที่ ไ ด้รับ ไม่ เ พี ย งแต่ เ ป็ น คะแนนรวม แต่ แ จกแจงในแต่ ล ะ
หมวดหมู่และตัวชีว้ ดั การจัดอันดับหลัก
•เพื่อพัฒนาด้านสังคม เศรษฐกิจ ทีเ่ ป็ นตัวบ่งชีแ้ ละผลกระทบของการจัดอันดับ
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11. ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
Ms. Sabrina Hikmah Ramadianti
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
Website: http://www.greenmetric.ui.ac.id
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12. แบบสอบถาม (เกณฑ์และตัวชีว้ ดั )
แบบสอบถามนีแ้ บ่งออกเป็ น 6 หมวดใหญ่ ซึ่งประกอบด้วย สถานที่และโครงสร้างพืน้ ฐาน (SI)
พลัง งานและการเปลี่ ย นแปลงสภาพภูมิ อ ากาศ (EC) ของเสี ย (WC) น ้า (WR) การขนส่ ง (TR) และ
การศึกษาและวิจัย (ED) หมวดต่าง ๆ เหล่านีจ้ ะแบ่งออกเป็ นข้อ ย่อย และมีคาอธิ บายรายละเอียดของ
คาถาม ดังต่อไปนี ้
1. สถานที่และโครงสร้างพืน้ ฐาน (SI)
ข้อมูลด้านสถานที่และโครงสร้างพืน้ ฐานของมหาวิทยาลัยจะให้ขอ้ มูลพืน้ ฐานเกี่ยวกับแนวคิดของ
มหาวิทยาลัยเรื่องความเป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตัวชีว้ ัดนีจ้ ะแสดงว่ามหาวิทยาลัยนั้น ๆ สมควรได้ชื่อว่า
“มหาวิทยาลัยสีเขียว” หรือไม่ จุดประสงค์คือเพื่อกระตุน้ ให้มหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมได้นึกถึงพืน้ ที่สีเขียวมาก
ขึน้ รวมถึงปกป้องสิ่งแวดล้อม และพัฒนาพลังงานที่ย่งั ยืน
1.1. ประเภทของสถาบันอุดมศึกษา
กรุณาเลือกหนึ่งในตัวเลือกต่อไปนี ้
[1]

สถาบันอุดมศึกษาที่มีความหลากหลายทางวิชาการ

[2]

สถาบันอุดมศึกษาเฉพาะด้าน

1.2 ภูมิอากาศ
กรุณาเลือกหนึ่งในตัวเลือกต่อไปนี ้ ซึ่งอธิบายถึงสภาพอากาศในภูมิภาคของท่านได้ดีที่สดุ
[1]

ร้อนชืน้

[2]

ร้อนชืน้ สลับแห้งแล้ง

[3]

กึ่งแห้งแล้ง

[4]

แห้งแล้ง

[5]

เมดิเตอร์เรเนียน

[6]

กึ่งร้อนชืน้

[7]

ภาคพืน้ สมุทรชายฝั่งตะวันตก

[8]

ชืน้ ภาคพืน้ ทวีป
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[9]

กึ่งขัว้ โลก

1.3 จานวนของวิทยาเขต
กรุ ณาระบุจานวนของสถานที่ ซึ่ งมหาวิทยาลัยจัดให้เป็ นอาคารเพื่อจุดประสงค์ด้านการศึกษา
ตัวอย่าง เช่น มหาวิทยาลัยมีวิทยาเขตอื่น ๆ ซึ่งอยู่ต่างเขต ต่างอาเภอ หรือต่างเมือง แยกออกจากวิทยาเขต
หลักก็ให้ระบุจานวน สถานที่ดงั กล่าวทัง้ หมดของมหาวิทยาลัย
ในการตอบคาถามต่อไปนี ้ ขอให้ท่านเลือ กคาตอบที่ สามารถอธิ บายถึง สถานที่ ดังกล่าว หาก
มหาวิทยาลัยมีมากกว่า 1 วิทยาเขต
1.4 สถานทีข่ องวิทยาเขตหลัก
กรุณาเลือกหนึ่งในตัวเลือกต่อไปนี ้
[1]

ชนบท

[2]

ชานเมือง

[3]

เมือง

[4]

ใจกลางเมือง

[5]

ย่านอาคารสูง

1.5 พืน้ ทีท่ ั้งหมดของวิทยาเขตหลัก (ตร.ม.)
กรุ ณาระบุพืน้ ที่ทัง้ หมดของวิทยาเขตหลัก (เป็ นตารางเมตร) พืน้ ที่ซึ่งนามานับรวมนี ้ จะนับเพียง
พืน้ ที่ กิจกรรมทางการศึกษาเท่านั้นโดยจะนับรวมพืน้ ที่ป่า สนาม และพืน้ ที่อื่น ๆ ได้ก็ต่อเมื่อมีการใช้พนื ้ ที่
ดังกล่าวเพื่อการศึกษาเท่านัน้
1.6 พืน้ ทีช่ ั้น1ทัง้ หมดของอาคารในวิทยาเขตหลัก (ตร.ม.)
กรุ ณาระบุข้อมูลพืน้ ที่ซึ่งเป็ นที่ตั้งของอาคาร โดยแจ้งข้อ มูลพืน้ ที่ชั้นที่ 1 ทั้งหมดของอาคารใน
มหาวิทยาลัย เพื่อจะนาไปคานวณร้อยละของพืน้ ที่ว่างของมหาวิทยาลัย
1.7 พืน้ ทีท่ ั้งหมดของอาคารวิทยาเขตหลัก (ตร.ม.)
กรุณาระบุขอ้ มูลพืน้ ที่ซึ่งเป็ นที่ตงั้ ของอาคาร โดยแจ้งข้อมูลพืน้ ที่ทกุ ชัน้ ของอาคารทัง้ หมดของ
มหาวิทยาลัย ของท่านในวิทยาเขตหลัก
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1.8 สัดส่วนพืน้ ที่ว่างต่อพืน้ ที่ทงั้ หมด (SI.1)
กรุณาระบุสดั ส่วนเป็ นเปอร์เซ็นต์ของพืน้ ที่ว่างในมหาวิทยาลัย
สูตรคานวณ: ((1.5-1.6)/1.5) x 100%)
เลือกคาตอบจากข้อต่อไปนี:้
[1] <= 1%
[2] > 1 - 80%
[3] > 80 - 90%
[4] > 90 - 95%
[5] > 95%
1.9 พืน้ ที่ในมหาวิทยาลัยที่มลี ักษณะเป็ นพืชพรรณป่ า (SI 2)
กรุณาระบุรอ้ ยละของพืน้ ที่ในมหาวิทยาลัยที่ปกคลุมด้วยพืชพรรณซึ่งมีลกั ษณะเป็ นป่ า (พืน้ ที่กว้าง
ซึ่งส่วนใหญ่ปกคลุมด้วยต้นไม้ใหญ่และความหลากหลายทางชีวภาพ ที่เกิดจากธรรมชาติและการปลูกขึน้
และมีความหนาแน่น ทึบ ทัง้ การเจริญในแนวตัง้ และพืชพรรณด้านล่าง) เพื่อจุดประสงค์ดา้ นการอนุรกั ษ์
เทียบกับพืน้ ที่ทงั้ หมดของมหาวิทยาลัย โปรดเลือกหนึ่งคาตอบจากตัวเลือกต่อไปนี ้
[1] <= 2% (ระบุพนื ้ ที่เป็ นตารางเมตร)
[2] > 2 - 9% (ระบุพนื ้ ที่เป็ นตารางเมตร)
[3] > 9 - 22% (ระบุพนื ้ ที่เป็ นตารางเมตร)
[4] > 22 - 35% (ระบุพนื ้ ที่เป็ นตารางเมตร)
[5] > 35% (ระบุพนื ้ ที่เป็ นตารางเมตร)
1.10 พืน้ ที่ในมหาวิทยาลัยที่ใช้ปลูกพืชพรรณ (SI.3)
กรุณาระบุรอ้ ยละของพืน้ ที่ในมหาวิทยาลัยที่ปกคลุมด้วยพืชที่ ปลูกขึน้ ยกเว้นป่ า (เช่น สวน สนาม
หญ้า บล็อกคอนกรีต สวนหลังคา สวนในอาคาร สวนแนวตัง้ ) เทียบกับพืน้ ที่ทงั้ หมดของมหาวิทยาลัย
โปรดเลือกหนึ่งคาตอบจากตัวเลือกต่อไปนี ้
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[1] <= 10% (ระบุพนื ้ ที่เป็ นตารางเมตร)
[2] > 10 - 20% (ระบุพนื ้ ที่เป็ นตารางเมตร)
[3] > 20 - 30% (ระบุพนื ้ ที่เป็ นตารางเมตร)
[4] > 30 - 40% (ระบุพนื ้ ที่เป็ นตารางเมตร)
[5] > 40% (ระบุพนื ้ ที่เป็ นตารางเมตร)
1.11 พืน้ ทีท่ ั้งหมดของมหาวิทยาลัยที่ใช้เป็ นพืน้ ที่ดดู ซึมน้า นอกเหนือจากป่ าและพืน้ ที่ปลูกต้นไม้
(SI.4)
กรุณาระบุรอ้ ยละของพืน้ ผิวที่เป็ นพืน้ ที่ดูดซึมนา้ (เช่น ดิน หญ้า บล็อคคอนกรีต synthetic field
และอื่น ๆ )
โปรดเลือกหนึ่งคาตอบจากตัวเลือกต่อไปนี ้
[1] <= 2% (ระบุพนื ้ ที่เป็ นตารางเมตร)
[2] > 2 - 10% (ระบุพนื ้ ที่เป็ นตารางเมตร)
[3] > 10 - 20% (ระบุพนื ้ ที่เป็ นตารางเมตร)
[4] > 20 - 30% (ระบุพนื ้ ที่เป็ นตารางเมตร)
[5] > 30% (ระบุพนื ้ ที่เป็ นตารางเมตร)
1.12 จานวนนักศึกษา
จานวนนักศึกษาทัง้ หมด
จานวนนักศึกษาทั้งหมด (ภาคปกติและภาคสมทบ) ที่ลงทะเบียน ในฐานะนักศึกษาปกติและ
นัก ศึ ก ษาออนไลน์ใ นมหาวิ ท ยาลัย หากมหาวิ ท ยาลัยได้ค านวณจานวนนัก ศึ ก ษาเต็ มเวลาเที ยบเท่า
(Effective Full Time Students, EFTS) ไว้แ ล้ว สามารถแจ้ง จ านวนดั ง กล่ า วได้ (ยกเว้น นั ก ศึ ก ษาใน
หลักสูตรระยะสัน้ หรือนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยน)
จานวนนักศึกษาออนไลน์ทั้งหมด
จานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนออนไลน์เท่านัน้ ในมหาวิทยาลัย
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1.14 จานวนบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน
กรุณาระบุจานวนของอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนทัง้ หมดที่ทางานในมหาวิทยาลัย
1.15 สัดส่วนพืน้ ที่ว่างทั้งหมดต่อประชากรทัง้ หมดของมหาวิทยาลัย (SI.5)
ระบุพนื ้ ที่ว่างต่อประชากรทัง้ หมด
สูตรคานวณ: ((1.5-1.6)/(1.12+1.14))
โปรดเลือกหนึ่งคาตอบจากตัวเลือกต่อไปนี:้
[1] <= 10 m2/คน
[2] > 10 – 20 m2/คน
[3] > 20 – 40 m2/คน
[4] > 40 – 70 m2/คน
[5] > 70 m2/คน
1.16 งบประมาณทัง้ หมดของมหาวิทยาลัย (USD)
ระบุงบประมาณทัง้ หมด (ค่าเฉลี่ย 3 ปี ยอ้ นหลัง)
1.17. งบประมาณของมหาวิทยาลัยเพื่อความพยายามในการสร้างความยั่งยืน (USD)
กรุณาระบุค่าเฉลี่ยของงบประมาณด้านสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน (ย้อนหลัง 3 ปี ) ทัง้ งบ
ก่อสร้าง อุปโภคบริโภค และงบอื่น ๆ
1.18 ร้อยละของงบประมาณด้านสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน (SI.6)
กรุณาระบุรอ้ ยละของงบประมาณด้านสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนเทียบกับงบประมาณทัง้ หมด
ของมหาวิทยาลัย
โปรดเลือกหนึ่งคาตอบจากตัวเลือกต่อไปนี:้
[1] <= 1%
[2] > 1 - 5%
[3] > 5 - 10%
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[4] > 10 - 15%
[5] > 15%

2. พลังงานและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (EC)
ความสนใจของมหาวิทยาลัยในประเด็นการใช้พลังงานและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็ น
ตัวชีว้ ัดที่มีนา้ หนักที่จดั อันดับในแบบสอบถามนี ้ เราได้นิยามตัวชีว้ ดั หลายประการเกี่ยวกับความตระหนัก
ในเรื่อ งดังกล่าว ไว้เป็ นการเฉพาะใช้งานอุปกรณ์ประหยัดพลังงาน การดาเนินงานของอาคารอัจฉริยะ
นโยบายการใช้พลังงานทดแทน การใช้ไฟฟ้าทัง้ หมด โครงการอนุรกั ษ์พลังงาน องค์ประกอบของอาคารสี
เขียว การปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และโครงการเพื่อช่วยบรรเทาการเปลี่ยนแปลง
นโยบายลดการปล่อยก๊าซเรือ นกระจกและคาร์บอนฟุตพริน้ ท์ จากตัวชีว้ ัดเหล่านีม้ ีความคาดหวังว่าทาง
มหาวิทยาลัยจะเพิ่มความพยายามในการใช้พลังงานในอาคารอย่างมีประสิทธิภ าพสนใจเรื่องธรรมชาติ
และแหล่งพลังงานมากขึน้
2.1 การใช้อุปกรณ์ประหยัดพลังงานทดแทนอุปกรณ์แบบดั้งเดิม (EC1)
กรุ ณาเปรียบเทียบร้อยละของการใช้อปุ กรณ์ประหยัดพลังงานทดแทนกับอุปกรณ์แบบดัง้ เดิม ซึ่ง
รวมไปถึงการใช้อปุ กรณ์ประหยัดพลังงาน/โคมไฟและอุปกรณ์ แสงสว่าง (เช่น การจัดอันดับการประหยัด
พลังงานของอุปกรณ์ไฟฟ้าตามมาตรฐาน Energy Star-certificate หลอดไฟ LED ฯลฯ) กรุณาเลือกหนึ่งใน
ตัวเลือกต่อไปนี ้
[1] < 1%
[2] 1 - 25%
[3] > 25 - 50%
[4] > 50 - 75%
[5] > 75%
2.2 พืน้ ทีท่ ั้งหมดของอาคารอัจฉริยะ
กรุ ณ าให้ข้อ มู ล ของพื ้น ที่ ทั้ ง หมด (รวมถึ ง ชั้ น ล่ า งและชั้ น อื่ น ๆ ) ของอาคารอั จ ฉริ ย ะของ
มหาวิทยาลัย อาคารที่จัดเป็ นอาคารอัจฉริยะต้องมีคุณสมบัติท่ วั ไปของคุณสมบัติ อาคารอัจฉริยะ: ระบบ
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อัตโนมัติ ความปลอดภัย (ความปลอดภัยทางกายภาพ เซ็นเซอร์ตรวจจับ กล้อ งวงจรปิ ด) พลังงาน นา้
ระบบสุขาภิบาล สภาพแวดล้อมในร่ม (ความสะดวกสบายทางความร้อนและคุณภาพอากาศ) และไฟ
(แสงสว่าง, ไฟพลังงานต่า) ตัวอย่างของข้อกาหนดทั่วไปโดยละเอียดมีอยู่ในภาคผนวก 2 และเทมเพลต
ตั ว อย่ า ง สิ่ ง ที่ จ ะช่ ว ยสนั บ สนุ น ความเป็ นอาคารอั จ ฉริ ย ะ เช่ น Building Management System
(BMS)/Building Information Modelling (BIM)/Building Automation System (BAS)/Facility
Management System (FMS) และมีอย่างน้อ ย 5 ข้อ กาหนดที่ระบุเชื่อ มต่อ โยงกั บ BMS / BIM / BAS /
FMS BMS / BIM / BAS / FMS เป็ นระบบฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ เพื่อการรวบรวมข้อมูลในการจัดการ การ
ควบคุม และตรวจสอบระบบเครื่องกลและ/ หรือระบบไฟฟ้าของอาคาร เช่น การระบายอากาศระบบไฮ
ดรอลิ ก ระบบไฟ แรงไฟฟ้ า มอเตอร์ ระบบรัก ษาความปลอดภัย ระบบป้ อ งกัน อัค คี ภัย ซึ่ ง ทั้ง หมดที่
ดาเนินการขึน้ เป็ นประโยชน์ในภาพรวมของการวิเคราะห์อาคารและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อ ม และนา
ประสิทธิภาพของการมีอาคารอัจฉริยะมาจัดทารายงานความยั่งยืนประจาปี ได้
2.3. การสร้างอาคารอัจฉริยะ (EC.2)
โปรดระบุขนั้ ตอนของการสร้างอาคารอัจฉริยะในมหาวิทยาลัย (เปอร์เซ็นต์ของพืน้ ที่ทงั้ หมดของ
อาคารอัจฉริยะต่อพืน้ ที่อาคารทัง้ หมด (พืน้ ที่อาคารอัจฉริยะและไม่ใช่อาคารอัจฉริยะ)
สูตรคานวณ: ((2.2/1.7) x 100%)
กรุณาเลือกหนึ่งในตัวเลือกต่อไปนี ้
[1] < 1%
[2] 1 - 25%
[3] > 25 - 50%
[4] > 50 - 75%
[5] > 75%
2.4. จานวนแหล่งพลังงานทดแทนในมหาวิทยาลัย (EC.3)
ความพร้อมใช้งานของแหล่งพลังงานทดแทนที่มากขึน้ ถือเป็ นข้อบ่งชีว้ ่ามหาวิทยาลัยได้ให้ความ
พยายามในการจัดหาพลังงานทางเลือก
โปรดเลือกจานวนแหล่งพลังงานหมุนเวียนที่ใช้ในมหาวิทยาลัย
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[1] ไม่มี
[2] 1 แหล่ง
[3] 2 แหล่ง
[4] 3 แหล่ง
[5] > 3 แหล่ง
2.5 แหล่งพลังงานทดแทนซึ่งผลิตได้ต่อปี ในมหาวิทยาลัย (in kilowatt hour)
กรุณาเลือกแหล่งพลังงานทางเลือกหนึ่งในตัวเลือกต่อไปนีอ้ มากกว่าหรือที่มีการใช้ในมหาวิทยาลัย
ของท่าน และระบุความสามารถ ในการผลิตพลังงานเป็ นกิโลวัตต์
[1]

ไม่มี

[2]

ไบโอดีเซล

[3]

ชีวมวลสะอาด (ความสามารถในการผลิตเป็ นกิโลวัตต์)

[4]

พลังงานแสงอาทิตย์

[5]

พลังงานความร้อนใต้พิภพ

[6]

พลังงานลม

(ความสามารถในการผลิตเป็ นกิโลวัตต์)

[7]

พลังงานนา้

(ความสามารถในการผลิตเป็ นกิโลวัตต์)

[8]

Combine Heat and Power (ความสามารถในการผลิตเป็ นกิโลวัตต์)

(ความสามารถในการผลิตเป็ นกิโลวัตต์)

(ความสามารถในการผลิตเป็ นกิโลวัตต์)
(ความสามารถในการผลิตเป็ นกิโลวัตต์)

2.6 การใช้ไฟฟ้ าต่อปี
กรุณาระบุพลังงานไฟฟ้าทัง้ หมดที่ใช้ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา ของทัง้ มหาวิทยาลัย (เป็ นกิโลวัตต์
ชั่วโมง หรือ KWH) เพื่อจุดประสงค์ทุกด้าน เช่น แสงสว่าง การทาความร้อน การทาความเย็น ใช้ในการ
ทางานของห้องปฏิบตั ิการ ในมหาวิทยาลัย เป็ นต้น
2.7. ปริมาณการใช้ไฟฟ้ าต่อจานวนประชากรทั้งหมด (kWh per person) (EC.4)
กรุณระบุสดั ส่วนปริมาณการใช้ไฟฟ้าต่อจานวนประชากรทัง้ หมด
สูตรคานวณ: (2.6) / (1.12+1.14)
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กรุณาเลือกหนึ่งในตัวเลือกต่อไปนี:้
[1] >= 2424 kWh
[2] < 2424 - 1535kWh
[3] < 1535 - 633 kWh
[4] < 633 - 279 kWh
[5] < 279 kWh
2.8 สัดส่วนการผลิตพลังงานทดแทนต่อการใช้พลังงานทั้งหมดต่อปี (EC.5)
กรุณาระบุสดั ส่วนการผลิตพลังงานทดแทนต่อการใช้พลังงานทัง้ หมดต่อปี กรุณาเลือกหนึ่งใน
ตัวเลือกต่อไปนี ้
[1] <= 0.5%
[2] > 0.5 - 1%
[3] > 1 - 2%
[4] > 2 - 25%
[5] > 25%80% - 100%
2.9 องค์ประกอบของการดาเนินงานอาคารสีเขียวซึ่งแสดงในนโยบายการก่อสร้างและการ
ปรับปรุงมหาวิทยาลัย (EC.6)
กรุณาระบุขอ้ มูลเกี่ยวกับองค์ประกอบของการดาเนินงานอาคารสีเขียว ซึ่งแสดงให้เห็นในนโยบาย
การก่อสร้างและการปรับปรุงภายในมหาวิทยาลัย (เช่น การระบายอากาศตามธรรมชาติ แสงธรรมชาติ
เต็มรูปแบบ การมี ผูจ้ ดั การพลังงานของอาคาร และการมีอาคารสีเขียว ฯลฯ)
กรุณาเลือกหนึ่งในตัวเลือกต่อไปนี ้ หรือมากกว่า ที่มีการนามาใช้
[1]

ไม่ม,ี กรุณาเลือกข้อนี ้ หากไม่มีการดาเนินการเรื่องอาคารสีเขียวภายในมหาวิทยาลัย

[2]

1 องค์ประกอบ

[3]

2 องค์ประกอบ
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[4]

3 องค์ประกอบ

[5]

มากกว่า 3 องค์ประกอบ

2.10 โครงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (EC7)
กรุ ณาเลือกสถานะที่แสดงถึงสถานภาพปั จจุบันของมหาวิทยาลัย ในการดาเนินงานอย่างเป็ น
ทางการในการที่จะลดก๊าซเรือนกระจก จากตัวเลือกต่อไปนี ้
[1] ไม่มี
[2] โครงการอยู่ในขัน้ เตรียมการ
[3] โครงการดาเนินการ มีวตั ถุประสงค์จะลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างน้อย 1 ใน 3 ขอบเขต
[4] โครงการดาเนินการ มีวตั ถุประสงค์จะลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างน้อย 2 ใน 3 ขอบเขต
[5] โครงการดาเนินการ มีวตั ถุประสงค์จะลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกทัง้ 3 ขอบเขต

กรุณาใช้ ตารางที่ 4 ตอบคาถามข้อ 2.10 เรื่องการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายในมหาวิทยาลัย
(GHG emission in university)
ตารางที่ 4 รายการแหล่งปลดปล่อยมลพิษ greenhouse gas (Woo & Choi, 2013)
Emission data
การเผาไหม้แบบคงที่

ขอบเขต 1
Scope 1

Stationary combustion

การเผาไหม้แบบเคลื่อนที่
Mobile combustion

Definition
การเผาไหม้แบบคงที่ หมายถึง การเผาไหม้เชือ้ เพลิงเพื่อ
ผลิตไฟฟ้า ไอนา้ และความร้อนในสถานที่ที่แน่นอน เช่น
หม้ อ ไอน ้า เตาเผา เครื่ อ งท าความร้อ น เตาเผาและ
เครื่องยนต์
Stationary combustion refers to the burning of fuels to
produce electricity, steam and heat in a fixed
location, such as boilers, burners, heaters, kilns, and
engines.
การเผาไหม้เชือ้ เพลิงโดยการขนส่งของสถาบัน
Burning of fuels by institution-owned transportation
devices
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ขอบเขต 2
Scope 2

Emission data
Definition
กระบวนการปล่อยก๊าซเรือน กา รป ล่ อ ยก๊ า ซ เรื อ นก ระ จ ก( GHG) โดยตร ง จ า ก
กระจก
กระบวนการทางกายภาพหรือ ทางเคมีมากกว่าจากการ
เผาไหม้เชือ้ เพลิง
Process emissions
Direct greenhouse gas (GHG) emissions from
physical or chemical processes rather than from fuel
combustion
กระบวนการรั่วไหลของก๊าซ Hydrofluorocarbon ปล่ อ ยออกมาระหว่ า งการใช้ ง าน
อุปกรณ์ทาความเย็นและปรับอากาศและการรั่วไหลของ
ก๊าซมีเทนจากการขนส่งก๊าซธรรมชาติ
Fugitive emissions
Hydrofluorocarbon releases during the use of
refrigeration and air conditioning equipment and
methane leakage from natural gas transport
การซือ้ ไฟฟ้า
การซือ้ ไฟฟ้า เป็ นการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมที่เกิด
จากการผลิตกระแสไฟฟ้าที่ซอื ้ และใช้งานโดยสถาบัน
Purchased electricity
Indirect GHG emissions resulting from the generation
of the electricity purchased and used by the
institution
ของเสีย
Waste

ขอบเขต 3
Scope 3

การซือ้ นา้
Purchased water
การเดินทาง

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมที่เกิดจากการเผาหรือ
การฝังกลบของขยะมูลฝอยของสถาบัน
Indirect GHG emissions resulting from the
incineration or landfill of institution’s solid waste
การซือ้ นา้ เป็ นการปล่อ ยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมที่เกิด
จากการผลิตนา้ ประปาที่ซอื ้ และใช้โดยสถาบัน
Indirect GHG emissions resulting from the generation
of water supply purchased and used by the institution
เป็ น การปล่ อ ยก๊ า ซเรื อ นกระจกทางอ้อ มที่ เ กิ ด จากการ
เดินทางไปกลับและจากสถาบันโดยนักศึกษาและบุคลากร
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Emission data
Commuting

Definition
Indirect GHG emissions resulting from regular
commuting from and to institutions by students and
employees
การเดินทางโดยอากาศยาน เป็ น การปล่ อ ยก๊ า ซเรื อ นกระจกทางอ้อ มที่ เ กิ ด จากการ
เดินทางทางอากาศที่จ่ายโดยสถาบัน
Air travel
Indirect GHG emissions resulting from air travels paid
by institutions
2.11 ปริมาณคาร์บอนฟุตพริน้ ท์ (การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในช่วง 12 เดือนที่ผา่ นมา
เป็ น เมตริกตัน)
กรุณาระบุปริมาณคาร์บอนฟุตพริน้ ท์ของมหาวิทยาลัย กรุณาแยกคาร์บอนฟุตพริน้ ท์ ออกจาก
เที่ยวบิน และแหล่งคาร์บอนทุติยภูมิ เช่น ภาชนะ และเสือ้ ผ้า (วิธีการคานวณ กรุณาดูจากภาคผนวก 3)
2.12. ปริมาณคาร์บอนฟุตพริน้ ท์ต่อจานวนประชากรในมหาวิทยาลัย (metric tons per person)
(EC.8)
กรุณาระบุปริมาณคาร์บอนฟุตพริน้ ท์ต่อจานวนประชากรทัง้ หมดในมหาวิทยาลัย
สูตรคานวณ: (2.11)/(1.12+1.14)
กรุณาเลือกคาตอบจากข้อต่อไปนี:้
[1] >= 2.05 metric tons
[2] < 2.05 - 1.11 metric tons
[3] < 1.11 - 0.42 metric tons
[4] < 0.42 - 0.10 metric tons
[5] < 0.10 metric tons
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3. ของเสีย (WC)
การจั ด การของเสี ย และกิ จ กรรมการหมุ น เวี ย นกลั บ มาใช้ใ หม่ เ ป็ น ปั จ จั ย หลั ก ในการสร้า ง
สิ่งแวดล้อมที่ย่ งั ยืน กิจกรรมของบุคลากร เจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยและนักศึกษาทาให้เกิดของเสียจานวน
มาก ดังนั้นโครงการเรื่องการจัดการของเสียนากลับมาใช้ใหม่จึงควรอยู่ในดุลพินิจ ของมหาวิทยาลัย เช่น
โครงการหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ โครงการนาของเสียกลับมาใช้ใหม่ การบาบัดของเสียอินทรีย์ การบาบัด
ของเสียอนินทรีย์ การบาบัดนา้ เสีย นโยบายการลดการใช้กระดาษและพลาสติกในมหาวิทยาลัย
3.1 โครงการนาของเสียในมหาวิทยาลัยกลับมาใช้ใหม่ (WS.1)
โปรดเลือกเงื่อนไขที่สะท้อนถึงสภาพปัจจุบันของความพยายามของมหาวิทยาลัยในการสนับสนุน
ให้เจ้าหน้าที่และนักศึกษารีไซเคิลขยะจากตัวเลือกต่อไปนี:้
[1]

ไม่มี

[2]

บางส่วน (1 - 25% of waste)

[3]

บางส่วน (> 25 - 50% of waste)

[4]

บางส่วน (> 50 - 75% of waste)

[5]

อย่างแพร่หลาย (> 75% of waste)

3.2. โปรแกรมเพื่อลดการใช้กระดาษและพลาสติกในมหาวิทยาลัย (WS.2)
โปรดเลือกหนึ่งตัวเลือกจากตัวเลือกต่อไปนีซ้ ึ่งสะท้อนให้เห็นถึงสภาพปั จจุบันของมหาวิทยาลัย
มากที่สุด ในการกาหนดนโยบายอย่างเป็ นทางการเพื่อ ลดการใช้กระดาษและพลาสติก (เช่ น โปรแกรม
นโยบายการพิ ม พ์กระดาษสองด้า น, การใช้แ ก้ว น ้า , การใช้ถุง กระดาษ เมื่ อ จ าเป็ น ให้แ จกจ่า ยนา้ ฟรี
นโยบายสาหรับ dematerialization ขัน้ ตอนการบริหาร ฯลฯ ):
[1]

ไม่มี

[2]

1 โปรแกรม

[3]

2 โปรแกรม

[4]

3 โปรแกรม

[5]

มากกว่า 3 โปรแกรม
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3.3 การบาบัดของเสียอินทรีย์ (WS.3)
วิธีการบาบัดของเสียอินทรีย์ (เช่น ขยะเปี ยก เศษผักและพืช) ในมหาวิทยาลัย กรุณาเลือกตัวเลือก
ที่อธิบายการบาบัดของเสียอินทรียป์ ริมาณมากในมหาวิทยาลัยได้ดีที่สดุ
[1]

ทิง้ ในที่เปิ ดโล่ง

[2]

บางส่วน (1 - 25% treated)

[3]

บางส่วน (> 25 - 50% treated)

[4]

บางส่วน (> 50 - 75% treated)

[5]

แพร่หลาย (> 75% treated)

3.4 การบาบัดของเสียอนินทรีย์ (WS.4)
กรุ ณาอธิบายวิธีการบาบัดของเสียอนินทรีย์ (เช่น ขยะแห้ง ขยะกากแห้ง เศษกระดาษ พลาสติก
เหล็ก และอื่น ๆ) ในมหาวิทยาลัย กรุ ณาเลือ กตัวเลือ กที่อ ธิ บายภาพรวมการบาบัดของเสียอนิ น ทรี ย์
ปริมาณมาก ในมหาวิทยาลัยได้ดีที่สดุ
[1]

เผาในพืน้ ที่เปิ ดโล่ง

[2]

บาบัดบางส่วน (1 - 25% treated)

[3]

บาบัดบางส่วน (> 25 - 50% treated)

[4]

บาบัดบางส่วน (> 50 - 75% treated)

[5]

อย่างแพร่หลาย (> 75% treated)

3.5 การจัดการของเสียเป็ นพิษ (WS.5)
กรุ ณาระบุสถานะที่แสดงให้เห็นสถานการณ์ปัจจุบันว่ามหาวิทยาลัยจัดการขยะเป็ นพิษอย่างไร
กระบวนการจัดการรวมถึง มีการจัดการของเสียเป็ นพิษแยกจากขยะทั่วไปหรือไม่ ตัวอย่างเช่น การแยก
ประเภทและส่ง ต่อ ให้แ ก่บุค คลที่ สามหรือ บริษั ทจัดการของเสี ยที่ ได้รับการรับรอง กรุ ณาเลือ กหนึ่ ง ใ น
ตัวเลือกต่อไปนี ้
[1]

ไม่มีการจัดการ

[2]

จัดการบางส่วน (1 - 25% treated)
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[3]

จัดการบางส่วน (> 25 - 50% treated)

[4]

จัดการบางส่วน (> 50 - 75% treated)

[5]

จัดการอย่างแพร่หลาย (> 75% treated)

3.6. การบาบัดน้าเสีย และกาจัดสิ่งปฏิกูล (WS.6)
กรุณาอธิบายวิธีการบาบัดนา้ เสียที่มหาวิทยาลัยจัดการ กรุณาเลือกหนึ่งในตัวเลือกต่อไปนี ้
[1]

ไม่มีการบาบัดนา้ เสียก่อนปล่อยลงทางนา้

[2]

มีการบาบัดตามรูปแบบทั่วไป (Treated conventionally)

[3]

มีการบาบัดเพื่อนากลับมาใช้ใหม่ (Treated technically for reuse)

[4]

ได้รบั การบาบัดสาหรับ downcycling (Treated technically for downcycling)

[5]

ได้รบั การบาบัดสาหรับ upcycling (Treated technically for upcycling)

4. น้า (WR)
การใช้นา้ ในมหาวิท ยาลัยเป็ นอีก หนึ่ง ตัวบ่ งชีท้ ี่ สาคัญใน UI GreenMetric จุดมุ่งหมายคือ การ
สนับ สนุน ให้ม หาวิ ท ยาลัย ลดการใช้น ้า บาดาล เพิ่ ม โปรแกรมการอนุรัก ษ์ แ ละปกป้ อ งแหล่ ง ที่ ก าเนิด
โปรแกรมการอนุรกั ษ์นา้ โปรแกรมการรีไซเคิลนา้ การใช้อปุ กรณ์ประหยัดนา้ การใช้นา้ อย่างมีประสิทธิภาพ
และการใช้นา้ ที่ผ่านการบาบัด เป็ นเกณฑ์สาคัญ
4.1 การดาเนินงานโครงการอนุรักษ์น้า (WR.1)
กรุ ณาระบุสถานะที่อธิบายถึงระยะการดาเนินงานของโครงการในปั จจุบัน ซึ่งมีโครงการที่เป็ น
ระบบ และเป็ นทางการในการสนับสนุนโครงการอนุรกั ษ์นา้ (เช่น นาระบบการจัดการทะเลสาบและบึง
ระบบการเก็บกักน้า นา้ ฝน ถังบรรจุนา้ ในมหาวิทยาลัย) จากตัวเลือกต่อไปนี ้
[1]

ไม่มี

[2]

โครงการในขัน้ เตรียมงาน (เช่น การศึกษาความเป็ นไปได้ และการส่งเสริม)

[3]

โครงการขัน้ เริ่มต้น 1 - 25% (เช่น การวัดปริมาตรนา้ ไหลเอ่อล้นที่พนื ้ ผิว)
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[4]

โครงการอนุรกั ษ์นา้ > 25 - 50%

[5]

โครงการอนุรกั ษ์นา้ > 50%

4.2 การใช้โปรแกรมการรีไซเคิลน้า (WR.2)
โปรดเลือกเงื่อนไขที่สะท้อนถึงสภาพปัจจุบนั ของมหาวิทยาลัย ในการกาหนดนโยบายอย่างเป็ น
ทางการสาหรับโครงการรีไซเคิลนา้ (เช่น การใช้นา้ รีไซเคิลสาหรับล้างห้องนา้ , ล้างรถ, รดนา้ ต้นไม้ ฯลฯ )
จากตัวเลือกต่อไปนี ้
[1]

ไม่มี

[2]

โครงการในขัน้ เตรียมงาน (เช่น การศึกษาความเป็ นไปได้และประชาสัมพันธ์)

[3]

โครงการในขัน้ เริ่มต้น 1 - 25% (เช่น การการวัดและตรวจสอบนา้ เสีย)

[4]

การใช้นา้ ที่ผ่านกระบวนการรีไซเคิล > 25 - 50%

[5]

การใช้นา้ ที่ผ่านกระบวนการรีไซเคิล > 50%

4.3 การใช้อุปกรณ์ประหยัดน้า (WR.3)
การใช้ง านอุป กรณ์ที่ ป ระหยัด น ้า แทนอุป กรณ์แ บบเดิ ม นอกจากนี ้ยัง รวมถึ ง เครื่ อ งใช้ที่ เ น้ น
ประสิทธิภาพการใช้นา้ (เช่น การใช้ก๊อกล้างมือเซ็นเซอร์/ อัตโนมัติ, ชักโครกแบบประหยัดนา้ ฯลฯ ) โปรด
เลือกหนึ่งในตัวเลือกต่อไปนี ้
[1]

ไม่มี

[2]

โครงการในขั้นเตรียมการ (เช่น การศึกษาความเป็ นไปได้และการส่งเสริม)

[3]

มีการติดตัง้ อุปกรณ์ประหยัด 1 - 25%

[4]

มีการติดตัง้ อุปกรณ์ประหยัด > 25 - 50%

[5]

มีการติดตัง้ อุปกรณ์ประหยัด > 50%

4.4 การใช้น้าที่ผ่านการบาบัด (WR.4)
โปรดระบุเปอร์เซ็นต์ของการใช้นา้ ที่บาบัดแล้ว เมื่อเปรียบเทียบกับแหล่งนา้ ทัง้ หมด (เช่น แหล่ง
เก็บนา้ ฝน, นา้ ใต้ดิน, นา้ ผิวดิน, ฯลฯ ) ของมหาวิทยาลัย แหล่งนา้ อาจมาจากการติดตัง้ นา้ ที่ผ่านการบาบัด
ภายในและ / หรือนอกมหาวิทยาลัยของคุณ โปรดเลือกหนึ่งในตัวเลือกต่อไปนี:้
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[1]

ไม่มี

[2]

ใช้นา้ ที่ผ่านการบาบัด 1 - 25%

[3]

ใช้นา้ ที่ผ่านการบาบัด >25 - 50%

[4]

ใช้นา้ ที่ผ่านการบาบัด >50 - 75%

[5]

ใช้นา้ ที่ผ่านการบาบัด > 75%

5. การขนส่ง (TR)
ระบบการขนส่ ง มีบ ทบาทส าคัญในการปล่ อ ยก๊า ซคาร์บอนและระดับมลพิ ษ ในมหาวิท ยาลัย
นโยบายการขนส่งเพื่อจากัดจานวนยานยนต์ในการใช้งานภายในมหาวิทยาลัย จานวนของรถโดยสารและ
จักรยานจะช่วยส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่ดีต่อ สุขภาพ นโยบายทางเดินเท้าจะส่งเสริมให้นักศึกษาและ
เจ้า หน้า ที่ เ ดิ น ภายในพื ้น ที่ ม หาวิ ท ยาลัย และหลี กเลี่ ย งการใช้ย านพาหนะส่ ว นตัว การใช้ร ะบบขนส่ง
สาธารณะที่เป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจะช่วยลดการปล่อ ยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ภายในและรอบพืน้ ที่
มหาวิทยาลัย
5.1 จานวนรถยนต์ที่มหาวิทยาลัยเป็ นเจ้าของ
ระบุจานวนรถยนต์ที่มหาวิทยาลัยที่เป็ นเจ้าของและบริหารโดยมหาวิทยาลัย (รวมถึงรถยนต์ที่
ให้บริการแก่บุคคลที่สาม) โปรดพิจารณารถยนต์ที่มีการปล่อยมลพิษเท่านัน้ (เช่น รถยนต์ที่มีเครื่องยนต์เผา
ไหม้)
5.2 จานวนรถยนต์ที่เข้ามาในมหาวิทยาลัยในแต่ละวัน
ระบุจานวนรถยนต์โดยเฉลี่ยที่เข้า พืน้ ที่มหาวิทยาลัยทุกวัน โดยพิจารณาจากการสุ่มตัวอย่างใน
ช่วงเวลาของภาคเรียนปกติและช่วงวันหยุดร่วมด้วย
5.3 จานวนรถจักรยานยนต์ที่เข้ามาในมหาวิทยาลัยในแต่ละวัน
ระบุจานวนรถจักรยานยนต์โดยเฉลี่ยที่เข้ามาในมหาวิทยาลัยแต่ละวัน โดยอ้างอิงจากการสุ่ม
ตัวอย่าง ช่วงภาคเรียนและวันหยุดร่วมด้วย พิจารณาเฉพาะจักรยานยนต์ที่มีการปล่อยมลพิษ
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5.4 สัดส่วนจานวนยานพาหนะทั้งหมด (รถยนต์และรถจักรยานยนต์) ต่อจานวนประชากรทั้งหมด
ของมหาวิทยาลัย (TR.1)
โปรดระบุจานวนยานพาหนะทัง้ หมดหารด้วยจานวนประชากรทัง้ หมด
สูตรคานวณ: (5.1 + 5.2 + 5.3) / (1.12 + 1.14)
โปรดเลือกหนึ่งในตัวเลือกต่อไปนี:้
[1]

>=1

[2]

<1 - 0.5

[3]

<0.5 - 0.125

[4]

<0.125 - 0.045

[5]

<0.045

5.5 บริการรถรับส่ง (TR.2)
โปรดอธิบายถึงเงื่อนไขของความพร้อมของบริการรถรับส่งสาหรับการเดินทางภายในมหาวิทยาลัย
ไม่ว่าจะเป็ นบริการฟรีหรือมีค่าใช้จ่าย ซึ่งดาเนินการโดยมหาวิทยาลัยหรือบุคคลอื่น ๆ โปรดเลือกตัวเลือก
จากตัวเลือกต่อไปนี ้ (หากไม่ได้ให้บริการรถรับส่งเนื่องจากเหตุผลเชิงบวก เช่น พืน้ ที่วิทยาเขตมีขนาดเล็ก มี
บริการขนส่งอื่นที่ไม่มีการปล่อยมลพิษ โปรดเลือก “ไม่เกี่ยวข้อง”)
[1] บริการรถรับส่งเป็ นไปได้ แต่ไม่ได้ดาเนินการโดยมหาวิทยาลัย
[2] มีบริการรถรับส่ง (โดยมหาวิทยาลัยหรือฝ่ ายอื่น ๆ ) เป็ นปกติ มีค่าใช้จ่าย
[3] มีบริการรถรับส่ง (โดยมหาวิทยาลัยหรือฝ่ ายอื่น ๆ ) และมหาวิทยาลัยออกค่าใช้จ่ายส่วนหนึ่ง
[4] มีบริการรถรับส่งจากมหาวิทยาลัยเป็ นประจาและบริการฟรี
[5] มีบริการรถรับส่งจากมหาวิทยาลัยปกติ และไม่มีมลพิษจากยานพาหนะ (หรือการใช้รถรับส่งเป็ นไป
ไม่ได้ (ไม่สามารถใช้ได้)
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5.6 จานวนรถรับส่งทีด่ าเนินการในมหาวิทยาลัย
โปรดระบุจานวนของบริการรถรับส่ งในวิทยาเขตที่ให้บริการในมหาวิทยาลัย รถรับส่งของวิทยา
เขตสามารถอยู่ในรู ปแบบของรถโดยสารรถยนต์อเนกประสงค์ (MPV) หรือรถมินิแวนที่ดาเนินการภายใน
มหาวิทยาลัย
5.7 จานวนผู้โดยสารเฉลี่ยของรถรับส่งแต่ละครั้ง
โปรดระบุจานวนผูโ้ ดยสารเฉลี่ยของรถรับส่งแต่ละเที่ยวในการเดินทางหนึ่งครัง้ ซึ่งสามารถประเมิน
จากความพร้อมที่น่งั ของรถรับส่ง
5.8 การเดินทางโดยรวมของรถบริการรับส่งแต่ละคันต่อวัน
โปรดระบุจานวนเที่ยวสาหรับบริการรถรับส่งแต่ละครัง้ ต่อวัน
5.9 นโยบาย Zero Emission Vehicles (ZEV) ในมหาวิทยาลัย (TR.3)
โปรดอธิบายขอบเขตการใช้ย านพาหนะที่ปล่อ ยมลพิษเป็ นศูนย์ (เช่น จักรยาน, เรือแคนู, สโนว์
บอร์ด, รถยนต์ไฟฟ้า ฯลฯ ) ได้รบั การสนับสนุนสาหรับการขนส่งภายในมหาวิทยาลัย โปรดเลือกตัวเลือก
จากรายการต่อไปนี ้
[1]

ไม่มีบริการยานพาหนะที่ปล่อยมลพิษเป็ นศูนย์

[2]

การใช้ยานพาหนะเป็ นศูนย์ไม่สามารถกระทาได้

[3]

มียานพาหนะปล่อยมลพิษเป็ นศูนย์ แต่ไม่ได้จดั การโดยมหาวิทยาลัย

[4]

มียานพาหนะปล่อยมลพิษเป็ นศูนย์ มีค่าใช้จ่ายและจัดหาโดยมหาวิทยาลัย

[5]

ยานพาหนะปล่อยมลพิษเป็ นศูนย์ พร้อมให้บริการฟรีดาเนินการโดยมหาวิทยาลัย

5.10 จานวนเฉลี่ยของยานพาหนะที่ปล่อยมลพิษเป็ นศูนย์ (ZEV) ต่อวัน
โปรดระบุจานวนเฉลี่ยต่อวันของยานพาหนะที่ปล่อ ยมลพิษเป็ นศูนย์ (เช่น จักรยาน, เรือ แคนู,
สโนว์บอร์ด, รถยนต์ไฟฟ้ารถรับส่งที่ใช้ก๊าซ/ ก๊าซชีวภาพ ฯลฯ ) ซึ่งรวมถึงยานพาหนะทัง้ ของมหาวิทยาลัย
และส่วนบุคคล
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5.11 สัดส่วนจานวนยานพาหนะที่ปล่อยมลพิษเป็ นศูนย์ (ZEV) ทัง้ หมดต่อจานวนประชากร
ทั้งหมดของมหาวิทยาลัย (TR.4)
โปรดระบุจานวนทัง้ หมดของยานพาหนะที่ปล่อยเป็ นศูนย์ (ZEV) หารด้วยจานวนประชากรทัง้ หมด
สูตรคานวณ: (5.10) / (1.12 + 1.14)
โปรดเลือกหนึ่งในตัวเลือกต่อไปนี:้
[1]

<= 0.002

[2]

> 0.002 ถึง <= 0.004

[3]

> 0.004 ถึง <= 0.008

[4]

> 0.008 ถึง <= 0.02

[5]

> 0.02

5.12 พืน้ ทีจ่ อดรถภาคพืน้ ดินทั้งหมด (ตารางเมตร)
โปรดระบุขอ้ มูลที่จอดรถรวมในมหาวิทยาลัย สามารถประมาณการหรือตรวจสอบความถูกต้อง
ของพืน้ ที่นโี ้ ดยใช้ Google Maps ได้
5.13 อัตราส่วนพืน้ ทีจ่ อดรถภาคพืน้ ดินต่อพืน้ ที่วิทยาเขตทั้งหมด (TR.5)
โปรดเลือกอัตราส่วนของพืน้ ที่จอดรถต่อพืน้ ที่ทงั้ หมดของมหาวิทยาลัย
สูตรคานวณ: ((5.12 / 1.5) x 100%)
โปรดเลือกหนึ่งในตัวเลือกต่อไปนี:้
[1]

> 11%

[2]

<11 - 7%

[3]

<7 - 4%

[4]

<4 - 1%

[5]

<1%
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5.14 โปรแกรมที่จะจากัดหรือลดทีจ่ อดรถในมหาวิทยาลัยในช่วง 3 ปี ที่ผ่านมา (จาก 2017 ถึง
2019) (TR.6)
โปรดเลือกโครงการของมหาวิทยาลัยในปัจจุบนั เกี่ยวกับการขนส่งที่ออกแบบมาเพื่อจากัดหรือลด
พืน้ ที่จอดรถภายในมหาวิทยาลัย โปรดเลือกตัวเลือกต่อไปนี ้
[1]

ไม่มี

[2]

โปรแกรมในการเตรียมการ (เช่น การศึกษาความเป็ นไปได้และการส่งเสริม)

[3]

โปรแกรมทาให้พนื ้ ที่จอดรถลดลง 10%

[4]

โปรแกรมทาให้พนื ้ ที่จอดรถลดลง 10 - 30%

[5]

โปรแกรมทาให้พนื ้ ที่จอดรถลดลงมากกว่า 30% หรือพืน้ ที่จอดรถลดลงถึงขีดจากัด

5.15 จานวนความคิดริเริ่มที่จะลดยานพาหนะส่วนบุคคลในมหาวิทยาลัย (TR.7)
โปรดเลือกสิ่งที่สะท้อนถึงความคิดริเริ่มในปัจจุบนั ของมหาวิทยาลัย ที่เกี่ยวกับความพร้อมในการ
ขนส่งเพื่อจากัดหรือลดจานวนยานพาหนะส่วนบุคคลในพืน้ ที่มหาวิทยาลัย (เช่น การใช้รถร่วมกัน การเก็บ
ค่าบริการที่จอดรถ บริการรถไฟใต้ดิน / รถราง / รถบัส การใช้จกั รยานร่ว มกัน ฯลฯ ) โปรดเลือกตัวเลือกที่
อธิบายสิ่งที่มหาวิทยาลัยดาเนินการ จากรายการต่อไปนี:้
[1]

ไม่มีความคิดริเริ่ม

[2]

มี 1 ความคิดริเริ่ม

[3]

มี 2 ความคิดริเริ่ม

[4]

มี 3 ความคิดริเริ่ม

[5]

มี > 3 ความคิดริเริ่ม (หรือไม่จาเป็ นต้องมีความคิดริเริ่มอีกต่อไป)

5.16 เส้นทางเดินเท้าในมหาวิทยาลัย (TR.8)
โปรดอธิบายขอบเขตที่รองรับการใช้เส้นทางเดินเท้า โปรดเลือกตัวเลือกจากรายการต่อไปนีท้ ี่ใช้กับ
มหาวิทยาลัย:
[1]

ไม่มี

[2]

มีทางเดินเท้าให้บริการ
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[3]

มีทางเดินเท้าให้บริการและออกแบบเพือ่ ความปลอดภัย

[4]

มีทางเดินเท้าออกแบบมาเพื่อความปลอดภัยและความสะดวกสบาย

[5] มีทางเดินเท้าออกแบบมาเพื่อความปลอดภัย ความสะดวกสบาย และในบางส่วนออกแบบมา
รองรับผูพ้ ิการ

หมายเหตุ:
ความปลอดภัย: มีแสงสว่างเพียงพอ แยกส่วนระหว่างถนนสาหรับยานพาหนะ เส้นทางเดินเท้าและราว
บันได
ความสะดวกสบาย: ระดับที่ต่างกัน ควรลาดเอียงเล็กน้อยสาหรับทางเท้า พืน้ ที่บางส่วนอาจใช้วสั ดุที่
ยืดหยุ่น (ยาง ไม้ ฯลฯ ) มีความพร้อมเพือ่ ใช้งาน ระบุขอ้ มูลตาแหน่งและทิศทางแก่ผสู้ ญ
ั จร
เป็ นมิตรกับผู้พิการ: ทางลาดและบล็อกที่มีการออกแบบที่เหมาะสมสาหรับคนเดินเท้าที่มีความพิการทาง
ร่างกาย
5.17 ระยะทางเดินทางโดยประมาณรายวันของยานพาหนะภายในมหาวิทยาลัยของคุณเท่านั้น
(เป็ นกิโลเมตร)
โปรดระบุ ร ะยะการเดิ น ทางโดยประมาณต่ อ วั น ของยานพาหนะ (เช่ น รถบั ส รถยนต์
รถจักรยานยนต์) ภายในพืน้ ที่มหาวิทยาลัย (กิโลเมตร)

6. การศึกษาและวิจัย (Education and Research, ED)
6.1 จานวนหลักสูตร/ รายวิชาที่เกี่ยวข้องกับการความยั่งยืน
จานวนหลักสูตร/ วิชาที่มีเนือ้ หาเกี่ยวข้องกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยบางแห่งได้ จัดทา
รายการหลักสูตร/ รายวิชาต่าง ๆ ไว้มากมาย ค าจ ากั ด ความของขอบเขตที่เกี่ยวข้อ งกับความยั่ง ยื น
(สิ่งแวดล้อ ม, สังคมเศรษฐกิจ) หรือทั้งสองอย่าง สามารถกาหนดได้ตามบริบทของมหาวิทยาลัย หาก
หลักสูตร/ รายวิชามีเนือ้ หาบางส่วนที่อยู่ในด้านความรู ห้ รือปฏิบัติการ สามารถระบุความเกี่ยวข้องได้จาก
คาสาคัญที่เกี่ยวกับความยั่งยืนได้ เช่น วิชาเคมีสิ่งแวดล้อม
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6.2 จานวนหลักสูตร / วิชาทั้งหมดที่เปิ ดสอน
จานวนหลักสูตร/ รายวิชาทัง้ หมดที่เปิ ดสอนที่มหาวิทยาลัยในแต่ละปี ข้อมูลนีจ้ ะใช้พจิ ารณาว่ามี
การให้ความสาคัญเรื่องการศึกาด้านสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนมากเพียงใด
6.3 อัตราส่วนของหลักสูตรความยั่งยืนต่อหลักสูตร / วิชาทัง้ หมด (ED.1)
โปรดเลือกอัตราส่วนของหลักสูตรความยั่งยืนต่อจานวนหลักสูตร (รายวิชา) ในมหาวิทยาลัย
สูตรคานวณ: ((6.1 / 6.2) x 100%)
โปรดเลือกหนึ่งในตัวเลือกต่อไปนี:้
[1]

<= 1%

[2]

> 1 - 5%

[3]

> 5 - 10%

[4 ]

> 10 - 20%

[5]

> 20%

6.4 เงินทุนวิจัยรวมที่สนับสนุนให้กับการวิจยั เพื่อความยั่งยืน (USD)
โปรดระบุจานวนเงินทุนโดยเฉลี่ยสาหรับการวิจยั เกี่ยวกับความยั่งยืนต่อปี (ในช่วง 3 ปี ที่ผ่านมา)
6.5 เงินทุนวิจัยรวม (USD)
กรุ ณาระบุจานวนเงินทุนวิจัยโดยเฉลี่ยต่อ ปี ในช่วง 3 ปี ที่ผ่านมา ข้อ มูลนีจ้ ะถูกนามาใช้ในการ
คานวณอัตราร้อยละของเงินทุนวิจยั เพื่อความยั่งยืนกับเงินทุนวิจยั โดยรวม
6.6 อัตราส่วนเงินทุนวิจัยเพื่อความยั่งยืนต่อเงินทุนวิจัยทัง้ หมด (ED.2)
โปรดเลือกอัตราส่วนของเงินทุนวิจยั เพื่อความยั่งยืนต่อเงินทุนวิจยั ทัง้ หมดของมหาวิทยาลัย
สูตรคานวณ: ((6.4 / 6.5) x 100%)
โปรดเลือกหนึ่งในตัวเลือกต่อไปนี:้
[1]

<= 1%

[2]

> 1 - 8%

41

[3]

> 8 - 20%

[4]

> 20 - 40%

[5]

> 40%

6.7 จานวนสิ่งพิมพ์ทางวิชาการด้านความยั่งยืน (ED.3)
โปรดระบุจานวนค่าเฉลี่ยบทความตีพิมพ์ตามดัชนี Google Scholar เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมและ
ความยั่งยืนที่เผยแพร่ทุกปี (ในช่วง 3 ปี ที่ผ่านมา) โดยใช้คาหลักคือ green, environment, sustainability,
renewable energy, climate change โปรดเลือกหนึ่งในตัวเลือกต่อไปนี:้
[1]

0

[2]

1 - 20

[3]

21 - 83

[4]

84 - 300

[5]

> 300

6.8 จานวนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืน (ED.4)
โปรดระบุจานวนกิจกรรม โครงการที่เกี่ยวข้องกับปั ญหาสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน (เช่น การ
ประชุมเชิงปฏิบตั ิการ การเพิ่มการรับรู ้ การฝึ กอบรมเชิงปฏิบตั ิ และอื่น ๆ ) ที่จดั โดยมหาวิทยาลัย (เฉลี่ยต่อ
ปี ในช่วง 3 ปี ที่ผ่านมา) โปรดเลือกหนึ่งในตัวเลือกต่อไปนี:้
[1]

0

[2]

1-4

[3]

5 - 17

[4]

18 - 47

[5]

> 47

6.9 จานวนองค์กรนักศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน (ED.5)
โปรดระบุจานวนองค์กรนักศึกษาทัง้ หมด ทัง้ ในระดับคณะและมหาวิทยาลัย ตัวอย่าง เช่น สมาคม
นักศึกษามหาวิทยาลัยสีเขียว โปรดเลือกหนึ่งในตัวเลือกต่อไปนี:้
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[1]

0

[2]

1-2

[3]

3-4

[4]

5 - 10

[5]

> 10

6.10 เว็บไซต์การพัฒนาอย่างยั่งยืนของมหาวิทยาลัย (ED.6)
หากมหาวิทยาลัย มีเว็บไซต์เพื่อความยั่งยืนโปรดระบุ ข้อมูลรายละเอียดบางอย่างในเว็บไซต์ของ
มหาวิทยาลัยเพื่อให้ความรูแ้ ก่นักศึกษาและเจ้าหน้าที่ รวมถึงการให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมล่าสุดใน
มหาวิทยาลัย สิ่งแวดล้อมและโปรแกรมการพัฒนาอย่างยั่งยืน โปรดเลือกตัวเลือกต่อไปนี:้
[1]

ไม่มีเวบไซด์

[2]

เว็บไซต์กาลังอยู่ระหว่างการปรับปรุง

[3]

เว็บไซต์พร้อมใช้งานและเข้าถึงได้

[4]

เว็บไซต์พร้อมใช้งาน เข้าถึงได้ และอัพเดทเป็ นครัง้ คราว

[5]

เว็บไซต์พร้อมใช้งาน เข้าถึงได้ และอัพเดทเป็ นประจา

6.11 ที่อยู่เว็บไซต์เพื่อความยั่งยืน (URL) หากมี
โปรดระบุลิงค์ / เว็บไซต์เพื่อความยั่งยืนของมหาวิทยาลัย (URL)
6.12 รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน (ED.7)
หากมหาวิทยาลัยมีรายงานความยั่งยืน โปรดเลือกตัวเลือกต่อไปนี:้
[1]

ไม่มี

[2]

รายงานความยั่งยืนอยู่ในระหว่างการเตรียมการ

[3]

มีรายงานความยั่งยืน แต่ไม่สามารถเข้าถึงได้แบบสาธารณะ

[4]

มีรายงานความยั่งยืน สามารถเข้าถึงได้และเผยแพร่เป็ นครัง้ คราว

[5]

มีรายงานความยั่งยืน สามารถเข้าถึงได้และเผยแพร่เป็ นประจาทุกปี
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13. การส่งข้อมูล
1. โปรดส่งข้อมูลรายปี (ล่าสุดที่มี) ตามกาหนดการรวบรวมข้อมูล 12 เดือน (เช่น คาถามที่ 2.6, 2.8) เว้น
แต่จะมีการร้องขอเป็ นอย่างอื่น โปรดตรวจสอบคาถาม 1.16, 1.17, 1.18, 6.3, 6.4, 6.5, 6.7 และ 6.8
2. โปรดทราบว่าขนาดของตัวเลือกคาตอบในหมายเลขคาถาม 1.6, 1.10, 1.11, 1.12, 1.15, 1.16, 2.4,
2.5, 2.8, 5.4, 5.11, 5.12, 6.3, 6.6, 6.7, 6.8 และ 6.9 ขึน้ อยู่กบั การพิจารณาประกอบข้อมูลในปี 2019 ที่
มหาวิทยาลัยส่งเข้าระบบ
14. การตรวจสอบหลักฐาน/ เอกสารประกอบ
ปี นเี ้ ป็ นปี ที่สามที่เราขอหลักฐานสาหรับแบบสอบถาม วัตถุประสงค์ของหลักฐานคือเพื่อสนับสนุน
การส่งมหาวิทยาลัย เพื่อการตรวจสอบโดยผูต้ รวจสอบของเรา โปรดปฏิบตั ิตามคาแนะนาต่อไปนี:้
1. หลักฐานเป็ นสิ่งจาเป็ นยกเว้นบางคาถามที่สามารถอัพโหลดได้
2. การขาดหลักฐานอาจส่งผลให้คะแนนถูกปฏิเสธ
3. หลักฐานทัง้ หมดควรเป็ นไปตามเทมเพลตที่ให้ไว้ในลิงค์เว็บไซต์: https://s.id/UIGMEvidence2020
4. หลักฐานอาจเป็ นรูปภาพ กราฟ ตาราง ข้อมูลและอื่น ๆ
5. โปรดระบุคาอธิบายในส่วนของการส่งข้อมูลที่เป็ นภาพ
6. คาอธิบายหลักฐานควรเป็ นภาษาอังกฤษ
7. สาหรับแต่ละคาถามที่ตอ้ งการหลักฐานประกอบ ใช้ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2 MB (.doc / .docx / .pdf)

15. บทความวิจัยและบทความวิชาการที่เกี่ยวข้องกับ ยูไอ กรีนเมตริก
[1] Buckman, A.H., Mayfield, M. and Beck, S. B. M. (2014) ‘What is a smart building?’, Smart
and Sustainable Built Environment, 3(2), pp. 92-109.
[2] Woo, J. and Choi, K. S. (2013) ‘Analysis of potential reductions of greenhouse gas emissions
on the college campus through the energy saving action programs’, Environmental Engineering
Research, 18(3), pp. 191-197.
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[3] Silveira, R. (2015) ‘Recycling – Upcycling, Repurpose or Downcycling’. Available at:
https://tudelft.openresearch.net/page/13094/recycling-upcycling-repurpose-or-downcycling
[4] RUS Energia. (2019) ‘UI GreenMetric 2018: Energy and Climate Change Guidelines for
Compilation’. Università Ca' Foscari.
[5] Ghaffarianhoseini, A., Berardi, U., AlWaer, H., Chang, S., Halawa, E., Ghaffarianhoseini, A.
and Clements-Croome, D. (2016) ‘What is an intelligent building? Analysis of recent
interpretations from an international perspective’, Architectural Science Review, 59(5), pp. 338357.
[6] Ghaffarianhoseini, A., AlWaer, H., Ghaffarianhoseini, A., Clements-Croome, D. Berardi, U.,
Raahemifar, K. and Tookey, J. (2018), ‘Intelligent or smart cities and buildings: a critical
exposition and a way forward’, Intelligent Buildings International, 10(2), pp. 122-129.
Related Papers and Publications on UI GreenMetric
[1] 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)
[2] 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)
[3] Moving towards an ecologically sound society? Starting from green universities and
environmental higher education by Yutao Wang, Han Shi, Mingxing Sun, Donald Huisingh, Lars
Hanssonn and Renqing Wang, Journal of Cleaner Production, Volume 61, Pages 1-5 (2013)
[4] 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)
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[5] 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)
[6] 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)
[7] Environmental management and sustainability in higher education: The case of Spanish
Universities by Yolanda León-Fernández and Eugenio Domínguez-Vilches, International Journal
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ภาคผนวก 1
รายละเอียดการให้คะแนนและคาอธิบาย
No.
Category and Indicator
1
ที่ตั้งและโครงสร้างพืน้ ฐาน (SI)
SI 1 สัดส่วนพืน้ ที่ว่างต่อพืน้ ที่ทั้งหมด
[1] <= 1%
[2] > 1 - 80%
[3] > 80 - 90%
[4] > 90 - 95%
[5] > 95%
SI 2 พื้น ที่ ใ นมหาวิ ท ยาลั ย ที่ มี ลั ก ษณะเป็ นพืช
พรรณป่ า
[1] <= 2% (ระบุพนื ้ ที่เป็ นตารางเมตร)
[2] > 2 - 9% (ระบุพนื ้ ที่เป็ นตารางเมตร)
[3] > 9 - 22% (ระบุพนื ้ ที่เป็ นตารางเมตร)
[4] > 22 - 35% (ระบุพนื ้ ที่เป็ นตารางเมตร)
[5] > 35% (ระบุพนื ้ ที่เป็ นตารางเมตร)
SI 3 พืน้ ที่ในมหาวิทยาลัยที่ใช้ปลูกพืชพรรณ
[1] <= 10% (ระบุพนื ้ ที่เป็ นตารางเมตร)
[2] > 10 - 20% (ระบุพนื ้ ที่เป็ นตารางเมตร)
[3] > 20 - 30% (ระบุพนื ้ ที่เป็ นตารางเมตร)
[4] > 30 - 40% (ระบุพนื ้ ที่เป็ นตารางเมตร)
[5] > 40% (ระบุพนื ้ ที่เป็ นตารางเมตร)
SI 4 พื้น ที่ ทั้ ง หมดของมหาวิ ท ยาลั ย ที่ ใ ช้ เ ป็ น
พืน้ ที่ดูดซึมน้า นอกเหนือจากป่ าและพืน้ ที่
ปลูกพืชพรรณ
[1] <= 2% (ระบุพนื ้ ที่เป็ นตารางเมตร)
[2] > 2 - 10% (ระบุพนื ้ ที่เป็ นตารางเมตร)
[3] > 10 - 20% (ระบุพนื ้ ที่เป็ นตารางเมตร)
[4] > 20 - 30% (ระบุพนื ้ ที่เป็ นตารางเมตร)
[5] > 30% (ระบุพนื ้ ที่เป็ นตารางเมตร)

Point

Score

300
0
0.25x300
0.50x300
0.75x300
1.00x300
200
0
0.25x200
0.50x200
0.75x200
1.00x200
300
0
0.25x300
0.50x300
0.75x300
1.00x300
200

0
0.25x200
0.50x200
0.75x200
1.00x200

Weighting
15%
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No.
SI 5

SI 6

2
EC 1

EC 2

Category and Indicator
สั ด ส่ ว นพื้ น ที่ ว่ า งทั้ ง หมดต่ อ ประชากร
ทั้งหมดของมหาวิทยาลัย
[1] = 10 m2/คน
[2] > 10 – 20 m2/คน
[3] > 20 – 40 m2/คน
[4] > 40 – 70 m2/คน
[5] > 70 m2/คน
ร้ อ ยละของงบประมาณด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ ม
และความยั่งยืน
[1] <= 1%
[2] > 1 - 5%
[3] > 5 - 10%
[4] > 10 - 15%
[5] > 15%
รวม SI
พลั ง งานและการเปลี่ ย นแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ (EC)
การใช้ อุ ป กรณ์ป ระหยั ด พลังงานทดแทน
อุปกรณ์แบบดั้งเดิม
[1] < 1%
[2] 1 - 25%
[3] > 25 - 50%
[4] > 50 - 75%
[5] > 75%
การสร้างอาคารอัจฉริยะ
[1] < 1%
[2] 1 - 25%
[3] > 25 - 50%
[4] > 50 - 75%
[5] > 75%

Point
300

Score

Weighting

0
0.25x300
0.50x300
0.75x300
1.00x300
200
0
0.25x200
0.50x200
0.75x200
1.00x200
1500
21%
200
0
0.25x200
0.50x200
0.75x200
1.00x200
300
0
0.25x300
0.50x300
0.75x300
1.00x300
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No.
EC 3

EC 4

EC 5

EC 6

Category and Indicator
จ า น ว น แ ห ล่ ง พ ลั ง ง า น ท ด แ ท น ใ น
มหาวิทยาลัย
[1] ไม่มี
[2] 1 แหล่ง
[3] 2 แหล่ง
[4] 3 แหล่ง
[5] > 3 แหล่ง
ปริมาณการใช้ไฟฟ้ าต่อจ านวนประชากร
ทั้งหมด
[1] >= 2424 kWh
[2] < 2424 – 1535 kWh
[3] < 1535 - 633 kWh
[4] < 633 - 279 kWh
[5] < 279 kWh
สัดส่วนการผลิตพลังงานทดแทนต่อการใช้
พลังงานทั้งหมดต่อปี
[1] < = 0.5%
[2] > 0.5 - 1%
[3] > 1 - 2%
[4] > 2 - 2.5%
[5] > 25%
องค์ประกอบของการดาเนินงานอาคารสี
เขี ย วซึ่ ง แสดงให้ เ ห็ น ในนโยบายการ
ก่อสร้างและ การปรับปรุง มหาวิทยาลัย
[1] ไม่ มี ก ารด าเนิ น การเรื่ อ งอาคารสี เ ขี ย ว
ภายในมหาวิทยาลัย
[2] 1 องค์ประกอบ
[3] 2 องค์ประกอบ
[4] 3 องค์ประกอบ
[5] มากกว่า 3 องค์ประกอบ

Point
300

Score

0
0.25x300
0.50x300
0.75x300
1.00x300
300
0
0.25x300
0.50x300
0.75x300
1.00x300
200
0
0.25x200
0.50x200
0.75x200
1.00x200
300

0
0.25x300
0.50x300
0.75x300
1.00x300

Weighting
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No.
EC 7

EC 8

3
WS 1

WS 2

Category and Indicator
โครงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
[1] ไม่มี
[2] โครงการในขัน้ เตรียมการ
[3] โครงการดาเนินการ มีวัตถุประสงค์จ ะลด
การปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างน้อย 1 ใน
3 ขอบเขต
[4] โครงการดาเนินการ มีวัตถุประสงค์จ ะลด
การปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างน้อย 2 ใน
3 ขอบเขต
[5] โครงการดาเนินการ มีวัตถุประสงค์จ ะลด
การปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกทัง้ 3 ขอบเขต
ปริ ม าณคาร์ บ อนฟุ ต พริ้ น ท์ ต่ อ จ านวน
ประชากรในมหาวิทยาลัย
[1] >= 2.05 metric tons
[2] < 2.05 - 1.11 metric tons
[3] < 1.11 - 0.42 metric tons
[4] < 0.42 - 0.10 metric tons
[5] < 0.10 metric tons
รวม EC
ของเสีย (WC)
โครงการน าของเสี ย ในมหาวิ ท ยาลั ย
กลับมาใช้ใหม่
[1] ไม่มี
[2] บางส่วน (1 - 25% of waste)
[3] บางส่วน (> 25 - 50% of waste)
[4] บางส่วน (> 50 - 75% of waste)
[5] อย่างแพร่หลาย (> 75% of waste)
โปรแกรมเพื่ อ ลดการใช้ ก ระดาษและ
พลาสติกในมหาวิทยาลัย
[1] ไม่มี

Point
200

Score

Weighting

0
0.25x200
0.50x200

0.75x200

1.00x200
300
0
0.25x300
0.50x300
0.75x300
1.00x300
2100
18%
300
0
0.25x300
0.50x300
0.75x300
1.00x300
300
0

56

No.

WS 3

WS.4

WS.5

WS.6

Category and Indicator
[2] 1 โปรแกรม
[3] 2 โปรแกรม
[4] 3 โปรแกรม
[5] มากกว่า 3 โปรแกรม
การบาบัดของเสียอินทรีย์
[1] ทิง้ ในที่เปิ ดโล่ง
[2] บางส่วน (1 - 25% treated)
[3] บางส่วน (> 25 - 50% treated)
[4] บางส่วน (> 50 - 75% treated)
[5] แพร่หลาย (> 75% treated)
การบาบัดของเสียอนินทรีย์
[1] เผาในพืน้ ที่เปิ ดโล่ง
[2] บาบัดบางส่วน (1 - 25% treated)
[3] บาบัดบางส่วน (> 25 - 50% treated)
[4] บาบัดบางส่วน (> 50 - 75% treated)
[5] อย่างแพร่หลาย (> 75% treated)
การจัดการของเสียเป็ นพิษ
[1] ไม่มีการจัดการ

Point

Score
0.25x300
0.50x300
0.75x300
1.00x300

300
0
0.25x300
0.50x300
0.75x300
1.00x300
300
0
0.25x300
0.50x300
0.75x300
1.00x300
300
0

[2] จัดการบางส่วน (1 - 25% treated)

0.25x300

[3] จัดการบางส่วน (> 25 - 50% treated)

0.50x300

[4] จัดการบางส่วน (> 50 - 75% treated)

0.75x300

[5] จัดการอย่างแพร่หลาย (> 75% treated)
การบาบัดน้าเสีย และกาจัดสิ่งปฏิกูล
[1] ไม่มีการบาบัดนา้ เสียก่อนปล่อยลงทางนา้
[2] มี ก ารบ าบั ด ตามรู ป แบบทั่ ว ไป (Treated
conventionally)
[3] มีการบาบัดเพื่อนากลับมาใช้ใหม่ (Treated
technically for reuse)

1.00x300
300
0
0.25x300
0.50x300

Weighting
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No.

4
WR 1

WR 2

WR 3

Category and Indicator
[4] ได้ รั บ การบ าบั ด ส าหรั บ downcycling
(Treated technically for downcycling)
[5] ไ ด้ รั บ ก า ร บ า บั ด ส า ห รั บ upcycling
(Treated technically for upcycling)
รวม WS
น้า (WR)
การดาเนินงานโครงการอนุรักษ์น้า
[1] ไม่มี
[2] โครงการในขั้นเตรียมงาน (เช่น การศึกษา
ความเป็ นไปได้ และการส่งเสริม)
[3] โครงการขั้น เริ่ มต้น 1 - 25% (เช่ น การวัด
ปริมาตรนา้ ไหลเอ่อล้นที่พนื ้ ผิว)
[4] โครงการอนุรกั ษ์นา้ > 25 - 50%
[5] โครงการอนุรกั ษ์นา้ > 50%
การใช้โปรแกรมการรีไซเคิลน้า
[1] ไม่มี
[2] โครงการในขั้นเตรียมงาน (เช่น การศึกษา
ความเป็ นไปได้และประชาสัมพันธ์)
[3] โครงการในขั้น เริ่ ม ต้น 1 - 25% (เช่ น การ
การวัดและตรวจสอบนา้ เสีย)
[4] การใช้นา้ ที่ผ่านกระบวนการรีไซเคิล > 25 50%
[5] การใช้นา้ ที่ผ่านกระบวนการรีไซเคิล > 50%
การใช้อุปกรณ์ประหยัดน้า
[1] ไม่มี
[2] โครงการในขั้นเตรียมการ (เช่น การศึกษา
ความเป็ นไปได้และการส่งเสริม)
[3] มีการติดตัง้ อุปกรณ์ประหยัด 1 - 25%
[4] มีการติดตัง้ อุปกรณ์ประหยัด > 25 - 50%
[5] มีการติดตัง้ อุปกรณ์ประหยัด > 50%

Point

Score
0.75x300

Weighting

1.00x300
1800
10%
300
0
0.25x300
0.50x300
0.75x300
1.00x300
300
0
0.25x300
0.50x300
0.75x300
1.00x300
200
0
0.25x200
0.50x200
0.75x200
1.00x200
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No.
WR 4

5
TR 1

TR.2

Category and Indicator
การใช้น้าที่ผ่านการบาบัด
[1] ไม่มี
[2] ใช้นา้ ที่ผ่านการบาบัด 1 - 25%
[3] ใช้นา้ ที่ผ่านการบาบัด >25 - 50%
[4] ใช้นา้ ที่ผ่านการบาบัด >50 - 75%
[5] ใช้นา้ ที่ผ่านการบาบัด > 75%
รวม WR
การขนส่ง (TR)
สั ด ส่ ว น จ า น ว น ย า น พ า ห น ะ ทั้ ง ห ม ด
(รถยนต์และรถจักรยานยนต์) ต่อจ านวน
ประชากรทั้งหมดของมหาวิทยาลัย
[1] > = 1
[2] <1 - 0.5
[3] <0.5 - 0.125
[4] <0.125 - 0.045
[5] <0.045
บริการรถรับส่ง
[1] บริการรถรับส่งเป็ นไปได้ แต่ไม่ได้ดาเนินการ
โดยมหาวิทยาลัย
[2] มี บ ริ ก ารรถรับ ส่ ง (โดยมหาวิ ท ยาลัย หรื อ
ฝ่ ายอื่น ๆ) เป็ นปกติ มีค่าใช้จ่าย
[3] มี บ ริ ก ารรถรับ ส่ ง (โดยมหาวิ ท ยาลัย หรื อ
ฝ่ ายอื่น ๆ) และมหาวิทยาลัยออกค่าใช้จ่ายส่วน
หนึ่ง
[4] มี บ ริ ก ารรถรับ ส่ ง จากมหาวิ ท ยาลั ย เป็ น
ประจาและบริการฟรี
[5] มี บ ริ ก ารรถรับ ส่ ง จากมหาวิ ท ยาลัย ปกติ
และไม่ มี ม ลพิ ษ จากยานพาหนะ (หรื อ ไม่
จาเป็ นต้องมีบริการรถรับส่ง)

Point
200

Score
0
0.25x200
0.50x200
0.75x200
1.00x200

1000
200

0
0.25x200
0.50x200
0.75x200
1.00x200
300
0
0.25x300
0.50x300

0.75x300
1.00x300

Weighting
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No.
TR.3

TR.4

TR.5

TR.6

Category and Indicator
นโยบาย Zero Emission Vehicles (ZEV) ใน
มหาวิทยาลัย
[1] ไม่มีบริการยานพาหนะที่ปล่อ ยมลพิ ษ เป็ น
ศูนย์
[2] การใช้ย านพาหนะเป็ น ศู น ย์ไ ม่ ส ามารถ
กระทาได้
[3] มี ย านพาหนะปล่ อ ยมลพิ ษ เป็ น ศู น ย์ แต่
ไม่ได้จดั การโดยมหาวิทยาลัย
[4] มี ย านพาหนะปล่ อ ยมลพิ ษ เป็ นศู น ย์ มี
ค่าใช้จ่ายและจัดหาโดยมหาวิทยาลัย
[5] ยานพาหนะปล่ อยมลพิ ษ เป็ นศูน ย์ พร้อ ม
ให้บริการฟรีดาเนินการโดยมหาวิทยาลัย
จ านวนรถ/ยานพาหนะที่ปล่อยมลพิษเป็ น
ศูนย์ต่อจานวนประชากรทั้งหมด
[1] <= 0.002
[2] > 0.002 to <= 0.004
[3] > 0.004 to <= 0.008
[4] > 0.008 to <= 0.02
[5] > 0.02
อัตราส่วนพืน้ ที่จอดรถภาคพืน้ ดินต่อพืน้ ที่
วิทยาเขตทั้งหมด
[1] > 11%
[2] <11 - 7%
[3] <7 - 4%
[4] <4 - 1%
[5] <1%
โปรแกรมที่ จ ะจ ากั ด หรื อ ลดที่ จ อดรถใน
มหาวิ ท ยาลั ย ในช่ ว ง 3 ปี ที่ ผ่ า นมา (จาก
2017 ถึง 2019)
[1] ไม่มี

Point
200

Score

0
0.25x200
0.50x200
0.75x200
1.00x200
200
0
0.25x200
0.50x200
0.75x200
1.00x200
200
0
0.25x200
0.50x200
0.75x200
1.00x200
200

0

Weighting
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No.

TR.7

TR.8

6
ED.1

Category and Indicator
[2] โปรแกรมในการเตรียมการ (เช่น การศึกษา
ความเป็ นไปได้และการส่งเสริม)
[3] โปรแกรมทาให้พนื ้ ที่จอดรถลดลง 10%
[4] โปรแกรมทาให้พนื ้ ที่จอดรถลดลง 10 - 30%
[5] โปรแกรมทาให้พืน้ ที่จอดรถลดลงมากกว่า
30% หรือพืน้ ที่จอดรถลดลงถึงขีดจากัด
จ านวนความคิดริเริ่มที่จ ะลดยานพาหนะ
ส่วนบุคคลในมหาวิทยาลัย
[1] ไม่มีความคิดริเริ่ม
[2] มี 1 ความคิดริเริ่ม
[3] มี 2 ความคิดริเริ่ม
[4] มี 3 ความคิดริเริ่ม
[5] มี > 3 ความคิดริเริ่ม (หรือ ไม่จาเป็ นต้องมี
ความคิดริเริ่มอีกต่อไป)
เส้นทางเดินเท้าในมหาวิทยาลัย
[1] ไม่มี
[2] มีทางเดินเท้าให้บริการ
[3] มีทางเดินเท้าให้บ ริการและออกแบบเพื่ อ
ความปลอดภัย
[4] มี ท างเดิ น เท้ า ออกแบบมาเพื่ อ ความ
ปลอดภัยและความสะดวกสบาย
[5] มี ท างเดิ น เท้ า ออกแบบมาเพื่ อ คว า ม
ปลอดภัย ความสะดวกสบาย และในบางส่วน
ออกแบบมารองรับผูพ้ ิการ
รวม TR
การศึกษาและวิจัย (ED)
อั ต ราส่ ว นของหลั ก สู ต รความยั่ ง ยื น ต่ อ
หลักสูตร
[1] <= 1%
[2] > 1 - 5%

Point

Score
0.25x200
0.50x200
0.75x200
1.00x200

200
0
0.25x200
0.50x200
0.75x200
1.00x200
300
0
0.25x300
0.50x300
0.75x300
1.00x300

1800
300
0
0.25x300

Weighting

61

No.

ED.2

ED.3

ED.4

ED.5

Category and Indicator
[3] > 5 - 10%
[4]> 10 - 20%
[5] > 20%
อั ต ราส่ ว นเงิ นทุน วิจัย เพื่อ ความยั่ งยืนต่อ
เงินทุนวิจัยทั้งหมด
[1] <= 1%
[2]> 1 - 8%
[3]> 8 - 20%
[4]> 20 - 40%
[5]> 40%
จานวนสิ่งพิมพ์ทางวิชาการด้านความยั่งยืน
[1] 0
[2] 1 - 20
[3] 21 - 83
[4] 84 - 300
[5]> 300
จานวนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืน
[1] 0
[2] 1 - 4
[3] 5 - 17
[4] 18 - 47
[5]> 47
จานวนองค์กรนักศึกษาที่เกี่ยวข้องกับ การ
พัฒนาอย่างยั่งยืน
[1] 0
[2] 1 - 2
[3] 3 - 4
[4] 5 - 10
[5]> 10

Point

Score
0.50x300
0.75x300
1.00x300

300
0
0.25x300
0.50x300
0.75x300
1.00x300
300
0
0.25x300
0.50x300
0.75x300
1.00x300
300
0
0.25x300
0.50x300
0.75x300
1.00x300
300
0
0.25x300
0.50x300
0.75x300
1.00x300

Weighting
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No.
ED.6

ED.7

Category and Indicator
เ ว็ บ ไ ซ ต์ ก า ร พั ฒ น า อ ย่ า ง ยั่ ง ยื น ข อ ง
มหาวิทยาลัย
[1] ไม่มีเว็บไซด์
[2] เว็บไซต์กาลังอยู่ระหว่างการปรับปรุง
[3] เว็บไซต์พร้อมใช้งานและเข้าถึงได้
[4] เว็บไซต์พร้อมใช้งาน เข้าถึงได้ และอัพเดท
เป็ นครัง้ คราว
[5] เว็บไซต์พร้อมใช้งาน เข้าถึงได้ และอัพเดท
เป็ นประจา
รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน
[1] ไม่มี
[2] รายงานความยั่ ง ยื น อยู่ ใ นระหว่ า งการ
เตรียมการ
[3] มีรายงานความยั่งยืน แต่ไม่สามารถเข้าถึง
ได้แบบสาธารณะ
[4] มีรายงานความยั่งยืน สามารถเข้าถึงได้และ
เผยแพร่เป็ นครัง้ คราว
[5] มีรายงานความยั่งยืน สามารถเข้าถึงได้และ
เผยแพร่เป็ นประจาทุกปี
รวม ED
คะแนนรวมทั้งสิน้

Point
200

Score

0
0.25x200
0.50x200
0.75x200
1.00x200
100
0
0.25x100
0.50x100
0.75x100
1.00x100
1800
10000

Weighting
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ภาคผนวก 2
รายการและรายละเอียดของการเป็ นอาคารอัจฉริยะ
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ภาคผนวก 3
การคานวณคาร์บอนฟุตพริน้ ท์ต่อปี
การค านวณคาร์บ อนฟุ ต พริ ้น ท์ส ามารถท าได้ โดยท าตามขั้ น ตอนการค านวณที่ ร ะบุ ไ ว้ใ นเว็ บ ไซต์
http://carbonfootprint.org ซึ่งก็คือ ยอดรวมของการใช้ไฟฟ้าต่อปี และการขนส่งต่อปี
ก. การใช้ไฟฟ้ าต่อปี
การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการใช้ไฟฟ้า
= (การใช้ไฟฟ้าต่อปี เป็ นกิโลวัตต์ช่วั โมง KwH / 1000) x 0.84
= (1633286 KwH/1000) x 0.84
= 1371.96 เมตริกตัน
หมายเหตุ:
การใช้ไฟฟ้าต่อปี = 1633286 KwH
0.84 คื อ ค่ า สั ม ป ร ะ สิ ท ธิ์ ใ น ก า ร แ ป ล ง ห น่ ว ย วั ด กิ โ ล วั ต ต์ ช่ ั ว โ ม ง เ ป็ น เ ม ต ริ ก ตั น ( ที่ ม า
www.carbonfootprint.com)
ข. การขนส่งต่อปี (รถโดยสารบริการ)
= (จานวนรถโดยสารบริการในมหาวิทยาลัยของท่าน x ระยะทางในการเดินทางโดยประมาณของรถบริการ
หนึ่งคันในแต่ละวัน ภายในมหาวิทยาลัยเท่านัน้ (เป็ นกิโลเมตร) x 240/100) x 0.01
= ((15 x 150 x 5 x 240)/100)) x 0.01
= 270 เมตริกตัน
หมายเหตุ:
240 คือ จานวนวันทางานต่อปี
0.01 คือ ค่าสัมประสิทธิ์ (ที่มา www.carbonfootprint.com) เพื่อคานวณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
เป็ นเมตริกตันต่อ 100 กิโลเมตรสาหรับรถโดยสารบริการ
ค. การขนส่งต่อปี (รถยนต์)
= (จานวนรถยนต์ที่เข้ามาในมหาวิทยาลัยของท่าน x ระยะทางในการเดินทางโดยประมาณของรถหนึ่งคัน
ในแต่ละวัน ภายในมหาวิทยาลัยเท่านัน้ (เป็ นกิโลเมตร) * 240/100) * 0.02
= ((2000 x 2 x 5 x 240)/100)) x 0.02
= 960 เมตริกตัน
หมายเหตุ:
240 คือ จานวนวันทางานต่อปี
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0.02 คือ ค่าสัมประสิทธิ์ (ที่มา www.carbonfootprint.com) เพื่อคานวณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
เป็ นเมตริกตันต่อ 100 กิโลเมตรสาหรับรถยนต์
ง. การขนส่งต่อปี (รถจักรยานยนต์)
= (จานวนรถจักรยานยนต์ที่เข้ามาในมหาวิทยาลัยของท่าน x 2 x ระยะทางในการเดินทางโดยประมาณ
ของรถหนึ่งคันในแต่ละวัน ภายในมหาวิทยาลัยเท่านัน้ (เป็ นกิโลเมตร) * 240/100) * 0.01
= ((4000 x 2 x 5 x 240)/100)) x 0.01
= 960 เมตริกตัน
หมายเหตุ:
240 คือ จานวนวันทางานต่อปี
0.01 คือ ค่าสัมประสิทธิ์ (ที่มา www.carbonfootprint.com) เพื่อคานวณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
เป็ นเมตริกตันต่อ 100 กิโลเมตรสาหรับรถจักรยานยนต์
การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ทั้งหมดต่อปี
= การปล่อยก๊าซทัง้ หมดจากการใช้ไฟฟ้า + การขนส่ง (รถโดยสาร รถยนต์ รถจักรยานยนต์)
= 1371.96 + (270 + 960 +960)
= 3561.96 เมตริกตัน
ตัวอย่างการคานวณพืน้ ที่ว่าง/คน
o พืน้ ที่ว่าง = พืน้ ที่วิทยาเขตทัง้ หมด – พืน้ ที่ชนั้ ล่างสุดทัง้ หมดของอาคาร
o จานวนคนทัง้ หมด = จานวนของนักศึกษา ทัง้ ภาคปกติและภาคพิเศษ + จานวนบุคลากรสายวิชาการ
และสายสนับสนุน
พืน้ ที่ว่างต่อจานวนคนทั้งหมด
พืน้ ที่ว่าง
= พืน้ ที่วิทยาเขตทัง้ หมด – พืน้ ที่ชนั้ ที่ 1 ทัง้ หมดของอาคาร
= 350000 – 75000
= 275000
จานวนคนทัง้ หมด
= จานวนของนักศึกษา ทัง้ ภาคปกติและภาคพิเศษ + จานวนบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน
= 45000 + 5000
= 50000
พืน้ ที่ว่างต่อจานวนคนทัง้ หมด = 275000/50000 = 5.5
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Appendix 3
Calculation of Carbon Footprint Per Year
The Carbon footprint calculation can be conducted based on the stage of calculation as stated
in www.carbonfootprint.com, which is the sum of electricity usage per year and transportation per
year.
a. Electricity Usage Per Year
The CO₂co emission from electricity
= (electricity usage per year in kWh/1000) x 0.84
= (1633286 kWh/1000) x 0.84
= 1371.96 metric tons
Notes:
Electricity usage per year= 1633286 kWh
0.84 is the coefficient to convert kWh to metric tons (source: www.carbonfootprint.com)
b. Transportation Per Year (Bus)
= (Number of the shuttle bus in your university x total trips for shuttle bus service each day x
approximate travel distance of a vehicle each day inside campus only (in kilometers) x 240/100)
x 0.01
= ((15 x 150 x 5 x 240)/100)) x 0.01
= 270 metric tons
Notes:
240 is the number of working days per year
0.01 is the coefficient (source: www.carbonfootprint.com) to calculate the emission in metric tons
per 100 km for bus
c. Transportation Per Year (Car)
= (Number of cars entering your university x 2 x approximate travel distance of a vehicle each
day inside campus only (in kilometers) x 240/100) x 0.02
= ((2000 x 2 x 5 x 240)/100)) x 0.02
= 960 metric tons
Notes:
240 is the number of working days per year
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0.02 is the coefficient (source: www.carbonfootprint.com) to calculate the emission in metric tons
per 100 km car
d. Transportation Per Year (Motorcycle)
= (Number of motorcycle entering your university x 2 x approximate travel distance of a vehicle
each day inside campus only (in kilometers) x 240/100) x 0.01
= ((4000 x 2 x 5 x 240)/100)) x 0.01
= 960 metric tons
Notes:
240 is the number of working days per year
0.01 is the coefficient (source: www.carbonfootprint.com) to calculate the emission in metric tons
per 100 km for motorcycle
e. Total Emission Per Year
= total emission from electricity usage + transportation (bus, car, motorcycle)
= 1371.96 + (270 + 960 + 960)
= 3561.96 metric tons
Note: You can use your own method and put it in evidence (e.g. figure, link, etc.)
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