Year 2010 : Commencement of UI GreenMetric World University Ranking
Initiator : University of Indonesia, Indonesia
Aims :
- policies related to Green Campus and Sustainability
- combating global climate change
- energy and water conservation
- waste recycling
- green transportation
http://greenmetric.ui.ac.id/wp-content/uploads/2015/07/GreenMetric-Questionnaire_2016.pdf

6 Indicators as followed
ED : creating the new
generation concern with
sustainability issues.

TR : limit the number of
motor vehicles in campus, the
use of campus bus and
bicycle.

WR : decrease water usage,
increase conservation program,
and protect the habitat.

SI : to provide more space for
greenery and in safeguarding
environment, as well as developing
sustainable energy.

EC : to increase the effort in
energy efficiency on buildings and
to take more about nature and
energy resources.

WS : policy to reduce the use of
paper and plastic, recycling toxic
waste, organic and inorganic
waste treatment, sewerage
disposal in campus.

Result showed by years
since 2014 – 2016
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ข้อสังเกต
ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนค่อนข้างดี
1. ตัวชี้วัดด้าน setting and infrastructure เป็นข้อคำถามด้านข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานของมหาวิทยาลัย เกี่ยวกับ สถานที่ตั้ง สภาพภูมิอากาศ ประเภท
ของมหาวิทยาลัย พื้นที่ทั้งหมด พื้นที่ชั้นล่างของทุกอาคารภายในมหาวิทยาลัย พื้นที่จอดรถ พื้นที่ที่เป็นป่าไม้คิดเป็นร้อยละของมหาวิทยาลัยทั้งหมด
พื้นที่ของมหาวิทยาลัยที่เป็นพื้นที่ปลูกต้นไม้ ร้อยละของพื้นที่ที่เป็นดินดูดซับน้ำ ทั้งหมด จำนวนนิสิตทุกระดับการศึกษา จำนวนบุคลากร ร้อยละของ
งบประมาณที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน ตั้งแต่ปี 2013-2016 เมื่อเปรียบเทียบแล้ว ในปี 2016 ตัวชี้วัดนี้ได้คะแนนกระโดดไปถึง 1,027
คะแนนจากคะแนนเต็ม 1,500 คะแนน หากมหาวิทยาลัยมีนโยบายด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม การเพิ่มพื้นที่สีเขียว การจัดการกับพื้นที่จอดรถ และ
มาตรการการใช้รถไฟฟ้าให้มากขึ้น จะสามารถทำให้คะแนนในตัวชี้วัดนี้สูงขึ้น
2. ตัวชี้วัดด้าน Education เป็นข้อคำถามเกี่ยวกับอัตราส่วนรายวิชาด้านสิ่งแวดล้อมต่อรายวิชาที่เปิดสอนทั้งหมด อัตราส่วนเงินวิจัยด้านสิ่งแวดล้อมต่อ
จำนวนเงินวิจัยทั้งหมด จำนวนบทความด้านสิ่งแวดล้อมที่ตีพิมพ์ นิทรรศการหรือกิจกรรมอื่นๆ ด้านสิ่งแวดล้อม ชมรมของนิสิตด้านสิ่งแวดล้อม และ
website ด้านสิ่งแวดล้อม เห็นควรมอบหน่วยงานรับผิดชอบจัดทำฐานข้อมูลรายวิชาด้านสิ่งแวดล้อม ทุนสนับสนุนการวิจัยด้านสิ่งแวดล้อมหรือการ
ตีพิมพ์ บทความด้านสิ่งแวดล้อมอย่างชัดเจน เพื่อง่ายต่อการสืบค้น

ข้อสังเกต

ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนลดลง
1. ตัวชี้วัดด้าน Energy and Climate change เป็นข้อคำถามด้านการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าแบบประหยัด พื้นที่ทั้งหมดของอาคารอัจฉริยะ นโยบายการใช้พลังงาน
ทดแทน ปริมาณการใช้ไฟฟ้าต่อปี อัตราส่วนโครงการ/กิจกรรมที่ลดหรือประหยัดพลังงาน อาคารสีเขียว โครงการ/กิจกรรมลดภาวะโลกร้อน นโยบายการลด
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และการแพร่ก๊าซเรือนกระจกแต่ละปี โดยตั้งแต่ปี 2013-2016 คะแนนด้านนี้ลดลงมาเรื่อย ๆ และประเด็นหลักของการจัด
อันดับ UI Green ในปี 2016 เน้นไปที่ From Policy to Action ซึ่งข้อคำถามจะเน้นไปที่การนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติหากมหาวิทยาลัยมีนโยบายลงสู่การ
ปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม จะสามารถตอบข้อคำถามได้ในเชิงลึก
2. ตัวชี้วัดด้าน Waste คะแนนในช่วง 4 ปี อยู่ในระดับที่ไม่แตกต่างมากนัก มหาวิทยาลัยไม่มีโครงการลดการใช้กระดาษและพลาสติกหรือการรีไซเคิลขยะอย่าง
ต่อเนื่องและจริงจัง ตลอดจนยังไม่มีการคัดแยกขยะ และระบบระบายน้ำเสีย การบำบัดขยะประเภทอินทรีย์ การกำจัดขยะ อนินทรีย์ มหาวิทยาลัย ควรจะ
รณรงค์โครงการ/กิจกรรมรีไซเคิลขยะ การคัดแยกขยะและนำกลับมาใช้ใหม่ ระบบการบำบัดน้ำเสีย นโยบายลดการใช้กระดาษและพลาสติก ให้เกิดเป็น
รูปธรรมอย่างชัดเจนและมองหาเจ้าภาพหลักในการผลักดันโครงการอย่างแท้จริง และในปีหน้า จะเพิ่มกิจกรรมร้าน 0 บาทเข้าไปอีก 1 กิจกรรม ซึ่งกองกิจการ
นิสิตให้บุคลากรและนิสิตนำขยะ/วัสดุรีไซเคิลมาแลกสินค้า เพื่อลดปริมาณขยะในมหาวิทยาลัยตลอดจนสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับขยะรีไซเคิล โดยดำเนินการมาเมื่อ
เดือนมิถุนายน 2559
3. ตัวชี้วัดด้าน water คะแนนขึ้น เป็นข้อคำถามเกี่ยวกับโครงการ/กิจกรรมเกี่ยวกับการประหยัดน้ำ การบำบัดน้ำเสีย มีการใช้วัสดุอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพมาใช้
แทนระบบเก่า การบำบัดน้ำเพื่อบริโภค มหาวิทยาลัยควรจะดำเนินการด้านการจัดการน้ำหรือการประหยัดน้ำอย่างต่อเนื่อง และระบบการบำบัดน้ำเสียจะทำ
การเปิดใช้ในปีหน้า ซึ่งจะเพิ่มเข้าไปในอีก 1 กิจกรรม
4. ตัวชี้ด้าน transportation เป็นข้อคำถามด้านระบบขนส่งของมหาวิทยาลัย เกี่ยวกับ จำนวนยานพาหนะที่เป็นทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย จำนวนยานพาหนะที่
วิ่งเข้าออกในแต่ละวัน จำนวนรถบัส จำนวนผู้โดยสารรถบัสมหาวิทยาลัย จำนวนรถจักรยานที่ใช้ภายในมหาวิทยาลัย ประเภทพื้นที่จอดรถ พื้นที่จอดรถลดลง
ในรอบ 3 ปี การลดจำนวนการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล มีการบริการรถบัสภายในมหาวิทยาลัย มีนโยบายการใช้ทางเท้าและทางจักรยาน ซึ่งสะท้อนถึงการลดการ
ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดอ๊อกไซต์ที่ส่งผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมและสภาพอากาศเป็นพิษ หากระบบการใช้รถไฟฟ้ามีมาตรฐานและให้บริการแก่บุคลากรและนิสิต
ได้อย่างเพียงพอ อาจเป็นวิธีหนึ่งที่บุคลากร/นิสิตหันมาใช้รถไฟฟ้ามากขึ้น มหาวิทยาลัยจึงไม่จำเป็นต้องเพิ่มพื้นที่จอดรถ ซึ่งจะส่งผลให้คะแนนลดลง กอรปกับ
ยังไม่มีนโยบายชัดเจนในการจัดการยานพาหนะทุกประเภทที่วิ่งเข้าออกมหาวิทยาลัย

ผลการจัดอันดับ UI GreenMetric 2014-2016
No.

2014

2015

2016

1

Chulalongkorn University

Chulalongkorn University

Mahidol University

2

Mahidol University

Suranaree Univerisity of Technology

Suranaree Univerisity of Technology

3

Mahasarakham University

Kasetsart University

Chulalongkorn University

4

Suranaree Univerisity of Technology

Mahasarakham University

Naresuan University

5

Kasetsart University

Mahidol University

King Mongkut University of Technology Thonburi

6

King Mongkut University of Technology Thonburi

Thammasat University

Mae Fah Luang University

7

Mae Fah Luang University

Mae Fah Luang University

Kasetsart University

8

Thammasat University

King Mongkut University of Technology Thonburi

Thammasat University

9

Bangkok University

Bangkok University

Mahasarakham University

10

Naresuan University

Maejo University

Silpakorn University

11

Maejo University

Naresuan University

King Mongkut University of Technology North Bangkok

12

King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang

King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang

Bangkok University

13

King Mongkut University of Technology North Bangkok

Dhurakij Pundit University

Maejo University

14

Ubon Ratchathani Rajabhat University

King Mongkut University of Technology North Bangkok

Rajabhat Maha Sarakham University

15

Burapha University

Silpakorn University

Ubon Ratchathani Rajabhat University

16

Ubon Ratchathani Rajabhat University

Rajabhat Rambhai Bhanni University

17

Rajabhat Maha Sarakham University

King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang

18

Burapha University

Dhurakij Pundit University

19

Rajabhat Rambhai Bhanni University

Walailak University

20

North Eastern University

21

Burapha University

22

Thaksin University

657 643

1027

ผลการจัดอันดับ UI GreenMetric 2014-2016
2014

2015

2016

Setting and Infrastructure
1500

657
643

1300

1027

1100
900

Education
577 551

577

1080

2015

1,490

500

551

2014

-100

Transportation

2014

2015

2016

760

2015

2016

Waste

988

1,200
1,050

1202

1026

1,100

1100 988 1202

1150

760

100

2016

1490

1,150

300

1080

2014

Energy and Climate Change

700

Water
870

2014

2014

870
418
525

418 525

2015

1200

2016

1050 1026

2015

2016

657 643

1027

Setting and Infrastructure
2014
22,792

17,981

2015

2016

22,261

4,541
4,398

N/A

N/A

4,275
0

1.14 Total number of online students (part
time and full time)

2014

2015

1.6 Number of students (include both part time
and full time students)

2016

2014

2015

9.35% 9.35% 9.35%

2016
19.55

25.50

%

1.7 Number of academic and administrative staff

2014

28.44

%

2015

2016

71.10%

%

65.58%

65.58%

2,174,400 2,174,400
2,054,400

1.4 Total campus area (meter square)

2014

2015
11.04
%

2016

2014

2016

2014

2015

1.10 Retention: non-retentive surfaces on
campus as percentage of total area (where
non-retentive surfaces incl. earth, grass, conblock etc, and retentive surfaces incl.
concrete, tarmac) for water absorption

2016

2014

2015

2016

76,510

14,338

%

N/A

1.11 Percentage of University
budget for sustainability effort

2015

2015

12.86

1%

2014

1.8 Area on campus covered in
vegetation in the form of forest
(provide as percentage of total site
area )

1.9 Area on campus covered in
planted vegetation (include lawns,
gardens, green roofs, internal
planting) (percentage)

2016

N/A

N/A

1.12 Total main campus smart building
areas (square meter)

2014

2015

2016

N/A

1.13 Total parking area (square meter)

2014

2015

2016

หมายเหตุ
N/A หมายถึงไม่มีข้อคำถามนี้ ในปีนั้น

1490

1150

760

Energy and Climate Change
2014

50%

50%

75%

80%

2014
67%

2015

38,572,268.60 40,316,451.95

67%

2014

2016

2014

2014

N/A

2015

2014

2015

2016

2.8 Do you calculate your campus yearly carbon
emission?

2014

2016

2015

2016

100%
N/A

2.9 Ratio of renewable produce/production
towards total energy usage per year

2016
3,913

N/A

20%

N/A

2015
5,465.20

2.7 Greenhouse gas emission reductions policy

2016

N/A

2.3 Electricity usage per year (for lighting, heating,
cooling, etc) (Total KWH)

66.67%

2.5 Green building (elements of green building
implementation as reflected in all construction and
renovation policy) (Select one or more that apply)

2015

2015

100%

N/A

2014

53,184.04

2.2 Renewable energy usage policy (select one or
more of the given energy sources used on your
campus)

2016

2016

66.67%
14.29%

2.1 Energy efficient appliances usage (extent to
which energy efficient appliances/lighting fixtures,
e.g. low watt light bulb, are replacing conventional
appliances)

2015

หมายเหตุ
N/A หมายถึงไม่มีข้อคำถามนี้ ในปีนั้น

15%

2.10 Smart Building program implementation

2014

2015

2016

1200

1050 1026

Waste
2014

100%

100%
33.33%

66.67%

2015

100%

2016
50%

50%

50%

33.33%

0%

3.1 Recycling program for university waste
(policy led effort to encourage staff and
students to recycle waste)

2014

2015

2016

3.2 Toxic waste recycling (whether toxic waste
is dealt with separately, for example by
classifying and recycling it)

2014

66.67%

66.67%

2015

2016

3.3 Organic waste treatment (garbage,
discarded vegetable and plant matter) (select
the option that best describes your overall
treatment of the bulk of your organic waste)

2014

2015

2016

75%

66.67%

33.33%

25%

25%

0%

3.4 Inorganic waste treatment (rubbish, trash,
discarded paper, plastic, metal etc) (select the
option that best describes your overall
treatment of the bulk of your inorganic waste)

2014

2015

2016

3.5 Sewerage disposal (Primary method of
treatment of sewerage) (select theoption that
best describes how the bulk of your sewerage
is disposed of)

2014

2015

2016

หมายเหตุ N/A หมายถึงไม่มีข้อคำถามนี้ ในปีนั้น

3.6 Policy to reduce the use of paper and
plastic in campus

2014

2015

2016

870

418 525

Water
2014

2015

25%

25%

N/A

2015
66.67%

2016

4.3 Water recycling program

2014

4.4 Water efficient appliances usage are replacing
conventional appliances

2016

2016
99.88%

N/A

2015

2015

50%

N/A

2014

25%

N/A

N/A

4.1 Water conservation program (systematic,
formalized program)

2014

2016

0%

4.5 Treated water consumed (percentage)

2014

หมายเหตุ N/A หมายถึงไม่มีข้อคำถามนี้ ในปีนั้น

2015

2016

1100 988 1202

Transportation
2014

111 คัน 127 คัน

98 คัน

2015

2016

1,098 คัน 1,248 คัน

7,743 คัน
7,203 คัน 7,045 คัน

49 คัน
5.1 Number of vehicles owned by your institution
(buses and cars)

2014

2015

5.2 Number of cars entering the university daily
(average based on balanced sample, e.g.
considering term and holiday periods)

2016

2014

75%

50%

25%

2015
25%

5.3 an average day (include both those owned by
the university and privately owned bikes)

2014

2016
25%

100%

25%

5.4 Transportation policy designed to limit the
number of motor vehicles used on campus
(expressed as stage of implementation of that
policy)

2014

25%

2015

5.5 Transportation policy designed to limit or
decrease the parking area on campus

2014

2015

100%

2016
100%

5.6 Campus buses (the availability of buses for
journeys within the campus whether free or paid)

2016

2014

2015

2016

2016
50%

7.5

100%

7

หมายเหตุ
N/A หมายถึงไม่มีข้อคำถามนี้ ในปีนั้น

N/A
5.7 Bicycle and pedestrian policy on campus (reflects the extent to
which bicycle use or walking is supported) (select one or more
options that apply to your campus)

2014

2015

2015

2016

5.8 The approximate travel distance of a vehicle
eacg day inside.campus only (in kilometers)

2014

2015

2016

1100 988 1202

Transportation
2014

1,692 คัน 1,692 คัน
N/A

25 คัน

2016

25 คัน

N/A

5.9 Number of motorcycles entering the university
daily

2014

2015

2015

2016

5.10 Number of campus bus operated in your
university

2014

หมายเหตุ N/A หมายถึงไม่มีข้อคำถามนี้ ในปีนั้น

2015

2016

577 551

1080

Education
2014
576 รายวิชา
318 รายวิชา

200 รายวิชา

6.1 Number of courses related to environment and
sustainability offered

2014

2015
8,549,358.64

4,000
รายวิชา

5,400
รายวิชา

2015

5,243
รายวิชา

2014

7,112,398

2015
51

4,654,492

2016

2014

2015

2014

2014

2015
61

2016
46

20

6.5 Number of scholarly publications on
environment and sustainability published (average
number published annually over the last 3 years)

2016

2,251,552

6.3 Total research funds dedicated to
environmental and sustainability research (in US
Dolars, average per annum over the last 3 years)

63

20

6.4 Total research funds (in US Dolars, average per
annum over the last 3 years)

5,088,203
2,460,949

6.2 Total number of courses offered

2016

2016

2015

6.6 Number of schorlaly events related to
environment and sustainability (conferences etc)
(average per annum over the last 3 years)

2014

2015

2016

2016
32

4

5

6.7 Number of student organization related to environment and
sustainability

2014

2015

2016

หมายเหตุ
N/A หมายถึงไม่มีข้อคำถามนี้ ในปีนั้น

UI GreenMetric World University Ranking 2017
เกณฑ์การให้คะแนน
UI GreenMetric World University Ranking
ปี 2017
1. Setting and Infrastructure (SI)
SI1 The ratio of open space area towards
total area
SI2 The ratio of open space area towards
campus population
SI3 Area on campus covered in forest

15%
300

SI4 Area on campus covered in planted
vegetation
SI5 Area on campus for water absorbance
SI6 University budget for sustainable effort

200

Total

1,500

300
200

300
200

ผลคะแนนการดาเนิ นงาน
ปี 2016
68.47%
1,027

ข้อสังเกต
1. Setting and Infrastructure (1,500 คะแนน = 15%)
ค่าน้ าหนักจะเน้นไปทีพ่ น้ื ทีข่ องมหาวิทยาลัย หากพืน้ ทีค่ อนกรีต
มากกว่าพืน้ ทีท่ เี่ ป็ นหญ้า หรือพืน้ ทีส่ เี ขียว ก็จะทาให้ได้คะแนนลด
น้อยลงได้ ปี 2017 มหาวิทยาลัยมีโครงการปลูกหญ้า จึงสามารถ
นามาคานวณพืน้ ทีส่ เี ขียวเพิม่ ได้ รวมถึงงบประมาณเกีย่ วกับ
สิง่ แวดล้อมและความยังยื
่ นต่องบประมาณทัง้ หมด ในปี 2016 อยู่
ที่ 12.86% หากอัตราส่วนมากขึน้ คะแนนใน indicator ก็สามารถ
ขยับสูงขึน้ ได้อกี

เกณฑ์การให้คะแนน
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2. Energy and Climate Change (EC)
EC1 Energy efficient appliances usage

21%
200

None
0
Less than 20%
.15x200
20%-40%
.25x200
40%-60%
.50x200
60%-80%
.75x200
80%-100%
200
EC2 Smart building implementation
300
None
0
Program in preparation (e.g. feasibility .15x300
study or detailed engineering designed
phase)
Program in initial implementation (e.g. .25x300
builder already appointed)
Implemented in less than 30% of the
.50x300
total building area
Implemented in between 30% - 70%
.75x300
of the total building area
Implemented in more than 70% of the 1.00x300
total building area
EC3 Renewable energy produce on
300
campus
None
0
Bio diesel
1/7x300
Clean biomass
1/7x300
Solar power
1/7x300
Geothermal
1/7x300
Wind power
1/7x300
Hydropower
1/7x300
Combine heat and power
1/7x300
EC4 The ratio of total electricity usage
300
towards campus population
EC5 The ratio of renewable energy produce
200
towards energy usage
None
0
Less than 20%
.15x200
20% - 40%
.25x200
40% - 60%
.50x200
60% - 80%
.75x200
80% - 100%
1.00x200

ผลคะแนนการดาเนิ นงาน
36.19%
760

2. Energy and Climate Change (2,100 คะแนน = 21%)
EC1 ค่าน้ าหนักการใช้เครือ่ งไฟฟ้ าทีช่ ว่ ยประหยัดพลังงาน มี 5
คาตอบย่อย คิดเป็ น % ซึง่ ปี ทแี่ ล้ว มหาวิทยาลัยตอบ 60%-80%
ค่าคะแนนอยูท่ ี่ 0.75% (150 คะแนน) แต่หากมหาวิทยาลัยมีการ
ใช้เครือ่ งไฟฟ้ าประหยัดพลังงานเพิม่ มากขึน้ อาจตอบ 80%100% ก็จะได้ 200 คะแนนเต็ม
EC2 ตึกอัจฉริยะ เป็ นข้อคาถามเพิม่ ในปี 2016 และตอบว่า กาลัง
ก่อสร้างมากกว่า 70% ซึง่ ในปี 2017 กองอาคารฯ ให้ขอ้ มูลว่า จะ
มีสานักหอสมุด วิทยาลัยพลังงานทดแทน ซึง่ ก่อสร้างเสร็จและ
เปิ ดใช้ แล้ว คาตอบจะยังคงเดิมเหมือนปี ทแี่ ล้วได้ ซึง่ ได้คา่
คะแนน 300 คะแนน

EC3 การใช้แหล่งพลังงานทดแทน จาก 7 คาตอบข้อย่อย ในปี ที่
แล้ว มหาวิทยาลัยตอบ 4 ข้อย่อย คือ Bio diesel, Clean
biomass, Solar power, และ Hydropower ซึ่งคะแนนแต่ละข้อ
ย่อยเท่ากับ 42.86 รวม 300 คะแนน

EC4 ปริมาณการใช้ไฟฟ้ า/ปี ตอบเป็ นกิโลวัตต์ การใช้ไฟฟ้ าตัง้ แต่
ปี 2014-2016 ปริมาณการใช้ไฟฟ้ า ลดลงและเพิม่ ขึน้ เล็กน้อย
EC5 ค่าร้อยละการผลิตพลังงานทดแทน/ปี มี 5 คาตอบย่อย คิด
เป็ น % ซึง่ ปี ทแี่ ล้ว มหาวิทยาลัยตอบ น้อยกว่า 20% ค่าคะแนน
อยูท่ ี่ 0.15% (30 คะแนนจาก 200 คะแนน)

เกณฑ์การให้คะแนน
UI GreenMetric World University Ranking
EC6 Element of green building
implementation
None
Natural ventilation
Full natural day - lighting
Existence of building energy manger
Existence of Green Building
EC7 Greenhouse gas emission reduction
program
None
Program in preparation (e.g. feasibility
study and promotion)
Program in initial implementation (e.g.
initial measurement of gas emission
reduction)
Implemented in HVAC
System/Refrigerator/Laboratory Gases
EC8 The ratio of total carbon footprint
towards campus population
Total

300
0
.25x300
.25x300
.25x300
.25x300
200
0
.33x200
.66x200

ผลคะแนนการดาเนิ นงาน
36.19%
760

EC6 อาคารสีเขียว หรือการดาเนินการทีส่ ะท้อนให้เห็นใน
สิง่ ก่อสร้างและนโยบาย มีขอ้ คาถามย่อย 4 ข้อย่อย ข้อละ 0.25%
คิดเป็ น 75 คะแนน มหาวิทยาลัยนเรศวร ตอบเพียง 1 ข้อ คือ
Full natural day-lighting
EC7 นโยบายการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก มี 3 ข้อ
คาตอบย่อย ข้อย่อย 1 (Program in preparation) คะแนน 0.33%
(66 คะแนน), ข้อย่อย 2 (Program in initial implementation)
คะแนน 0.66% (166 คะแนน) และข้อย่อย 3 (Implemented in
HVAC System คะแนน 200 คะแนน มหาวิทยาลัยนเรศวรตอบ
ในข้อย่อยที่ 2 ได้ 66 คะแนน

1.00x200
300
2,100

EC8 การคานวณก๊าซคาร์บอนฯ ในรอบ 12 เดือน มีคะแนนเต็ม
300 คะแนน ตัวเลขการคานวณจากปี 2015 เท่ากับ 5465.2
เมตริกตัน และปี 2016 เท่ากับ 3913 เมตริกตัน ตัวเลขทีล่ ดลง
น่าจะส่งผลให้ได้คะแนนสูงขึน้

เกณฑ์การให้คะแนน
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3. Waste (WS)
WS1 Program to reduce the use of paper
and plastic in campus
None
Double sided – printed policy program
The use of tumbler
The use of reusable bag
Print when necessary
WS2 Recycling program for university
waste
None
Partial (less than 25% of waste)
Partial (25% - 50% of waste)
Extensive (more than 50% of waste)
WS3 Toxic waste handled
Not managed
Partly contained and inventoried
Completely contained, inventoried and
handled
WS4 Organic waste treatment
Open dumping
Partly composted and compost
dumped
Partly composted and compost used
Fully composted , compost used
Fully composted , compost used
internally and externally
WS5 Inorganic waste treatment
Burned in open area
Taken off campus to a dump site
Partially recycled (less than 50%)
Fully recycled (more than 50%)
WS6 Sewerage disposal
Disposed untreated to waterways
Treated individually in septic tank
Centralized treatment before disposal
Treatment for recycling
Total

18%
300
0
.25x300
.25x300
.25x300
.25x300
300
0
.33x300
.66x300
1.00x300
300
0
.5x300
1.00x300
300
0
.25x300
.5x300
.75x300
1.00x300
300
0
.33x300
.66x300
1.00x300
300
0
.33x300
.66x300
1.00x300
1,800

ผลคะแนนการดาเนิ นงาน
57.00%
1,06

3. Waste (1,800 คะแนน = 18%)
WS1 นโยบายลดการใช้กระดาษและพลาสติกในมหาวิทยาลัย มี 4
คาตอบย่อย ข้อละ 0.25% (75 คะแนน) มหาวิทยาลัยตอบ 3 ข้อ
ย่อย คือDouble sided-printed policy program, The use of
reusable bag, Print when necessary ยกเว้น The use of
tumbler จึงได้คะแนน 225 จาก 300 คะแนน
WS2 กิจกรรมรีไซเคิลของมหาวิทยาลัย มี 3 คาตอบย่อยคือ
Partial (น้อยกว่า 25% คะแนน 99 คะแนน), Partial (น้อยกว่า
25%-50% คะแนน 198 คะแนน), Extensive (more than 50%
คะแนน 300 คะแนน)
WS3 การจัดการขยะมีพษิ มี 3 คาตอบย่อย คือ Not managed 0
คะแนน, Partly contained and inventoried 0.5% เท่ากับ 150
คะแนน, Completely contained, inventoried and handled 300
คะแนน มหาวิทยาลัยตอบในข้อย่อยที่ 2 ได้ 300 คะแนน
WS4 การกาจัดขยะประเภทอินทรีย์ มี 5 คาตอบย่อย Open
dumping 0 คะแนน, Partly composted and compost dumped
0.25% เท่ากับ 75 คะแนน, Partly composted and compost
used 0.5% เท่ากับ 150 คะแนน, Fully composted, compost
used 0.75% เท่ากับ 225 คะแนน และ Fully composted,
compost used internally and externally 300 คะแนน
มหาวิทยาลัยตอบในข้อย่อยที่ 1 Open dumping 0 คะแนน
WS5 การกาจัดขยะประเภทอนินทรีย์ มี 4 คาตอบย่อย Burned in
open area 0 คะแนน, Taken off campus to a dump site 0.33%
เท่ากับ 100 คะแนน Partially recycled (less than 50%) ได้
0.66% เท่ากับ 200 คะแนน และ Fully recycled (more than
50%) ได้ 300 คะแนน มหาวิทยาลัยตอบข้อย่อยที่ 2 Taken off
campus to a dump site 0.33% เท่ากับ 99 คะแนน
WS6 ระบบการระบายน้ าเสีย มี 4 คาตอบย่อย Disposed
untreated to waterways 0 คะแนน, Treated individually in
septic tank 0.33% เท่ากับ 99 คะแนน Centralized treatment
before disposal 0.66 เท่ากับ 198 คะแนน และ Treatment for
recycling 300 คะแนน มหาวิทยาลัยตอบในข้อย่อย 1 Disposed
untreated to waterways 0 คะแนน

เกณฑ์การให้คะแนน
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4. Water (WR)

WR1 Water conservation program
None
Program in preparation (e.g. feasibility
study and promotion)
Program in initial implementation (e.g.
initial measurement of potential water
conserved)
Implemented in Rain Harvesting
System
Implemented in Ground Water Tank
Implemented in Lake or Pond
WR2 Water recycling program
None
Program in preparation (e.g. feasibility
study and promotion)
Program in initial implementation (e.g.
initial measurement of potential water
conserved)
Recycled water is used for garden
sprinkler system
Recycled water is used for toilet flush
Recycled water is used for cooling
system
WR3 The use of water efficient appliances
None
Program in preparation (e.g. water
efficient appliances selection priority
are identified )
Water efficient appliances installed
(less than 25%)
Water efficient appliances installed
(25%-50%)
Water efficient appliances installed
(50%-75%)
Water efficient appliances installed
(more than 75 %)
WR4 Treated water consumed
Total

10%
300
0
.15x300
.25x300
.25x300
.25x300
.25x300
300
0
.15x300
.25x300
.25x300
.25x300
.25x300
200
0
.15x200
.25x200
.50x200
.75x200
1.00x200
200
1,000

ผลคะแนนการดาเนิ นงาน
52.50%
525

4. Water (1,000 คะแนน = 10%)
WR1 มีโครงการ/กิจกรรมเกีย่ วกับการประหยัดน้ า None 0 คะแนน,
Program in preparation (e.g. Feasibility Study and promotion)
0.15% เท่ากับ 45 คะแนน Program in initial implementation (e.g.
initial measurement of potential water conserved) 0.25% เท่ากับ
75 คะแนน, Implemented in Rain Harvesting System 0.25%
เท่ากับ 75 คะแนน, Implemented in Ground Water Tank 0.25%
เท่ากับ 75 คะแนน และ Implemented in Lake or Pond 0.25%
เท่ากับ 75 คะแนน
WR2 การบาบัดเพือ่ นามาใช้ใหม่ None 0 คะแนน, Program in
preparation (e.g. Feasibility Study and promotion) 0.15% เท่ากับ
45 คะแนน, Program in initial implementation (e.g. initial
measurement of potential water recycle) 0.25% เท่ากับ 75
คะแนน, Recycled water is used for garden sprinkler system
0.25% เท่ากับ 75 คะแนน, Recycled water is used for toilet flush
0.25% เท่ากับ 75 คะแนน, Recycled water is used for cooling
system 0.25% เท่ากับ 75 คะแนน มหาวิทยาลัยตอบข้อ Program in
initial implementation 0.25% เท่ากับ 75 คะแนน (ข้อนี้บวกทัง้ หมด
ได้ 345 คะแนน เกิน 300 คะแนน)
WR3 มีการนาวัสดุอุปกรณ์ทใี่ ช้น้ าอย่างมีประสิทธิภาพมาใช้แทน
ระบบเดิม None 0 คะแนน, Program in preparation (e.g. water
efficient appliances selection priority are identified) 0.15%
เท่ากับ 30 คะแนน, Water efficient appliances installed is less
than 25% ค่าน้ าหนัก 0.25% เท่ากับ 50 คะแนน, Water efficient
appliances installed is 25%-50% ค่าน้ าหนัก 0.50% เท่ากับ 100
คะแนน, Water efficient appliances installed is 50%-75% ค่า
น้ าหนัก 0.75% เท่ากับ 150 คะแนน, Water efficient appliances
installed is more than 75% ค่าน้ าหนัก 200 คะแนน มหาวิทยาลัย
ตอบข้อย่อย 4 Water efficient appliances installed is 25%-50%
ค่าน้ าหนัก 0.50% เท่ากับ 100 คะแนน
WR4 ร้อยละของการใช้น้ าทีบ่ าบัด ค่าน้ าหนัก 200 คะแนน
มหาวิทยาลัยตอบ 99.88%

กณฑ์การให้คะแนน
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5. Transportation (TR)

18%

TR1 The ratio of vehicles (cars and
motorcycles) towards campus population
TR2 The ratio of shuttle services towards
campus population
TR3 The ratio of bicycles found towards
campus population
TR4 Parking are type
Open space or horizontal type
Combination of open space and building
Building or vertical space
Parking is restricted
TR5 Transportation initiatives to decrease
private vehicles on campus
None
High charging parking free
Car sharing
Metro/tram/bus station on campus
Metro/tram/bus services inside campus
TR6 Transportation program designed to limit or
decrease the parking area on campus over
the last 3 years (from 2014 to 2016)
None
Program in preparation (e.g. feasibility
study and promotion)
Program resulting in less than 10%
decrease
Program resulting in between 10%-30%
decrease
Program resulting in more than 30%
decrease/ or parking is restricted
TR7 Shuttle services
Shuttles use is possible but not provided
Shuttles services is available, but paying
service
Shuttles services is available and free
service. Or bus use is not possible
TR8 Bicycle and pedestrian policy on campus
Bicycle and pedestrian way is not available

200

Bicycle use not possible or practical, but
pedestrian way is available
Bicycle and pedestrian way is available
Program in preparation (e.g. feasibility
study and promotion)
Total

200
200
200
0.25x200
0.50x200
0.75x200
1.00x200
200
0
0.25x200
0.25x200
0.25x200
0.25x200
200
0
0.25x200
0.50x200
0.75x200
1.00x200
300
0
0.50x300
1.00x300
300
0
0.33x300
0.66x300
1.00x300
1,800

ผลคะแนนการดาเนิ นงาน
66.78%
1,202

5. Transportation (1,800 คะแนน = 18%)
TR1 อัตราส่วนของยานพาหนะต่อจานวนประชากรของ
มหาวิทยาลัย 200 คะแนน เป็ นไปได้วา่ สัดส่วนของจานวน
ยานพาหนะต่อจานวนประชากรยิง่ น้อย น่าจะได้คะแนนในข้อนี้
มาก
TR2 อัตราส่วนของรถทีใ่ ห้บริการต่อจานวนประชากรของ
มหาวิทยาลัย 200 คะแนน คานวณจากจานวนรถทีใ่ ห้บริการว่ามี
กีค่ นั จานวนเทีย่ วของรถทีใ่ ห้บริการ และจานวนผูโ้ ดยสารต่อรถ
1 คัน เอามาคานวณ
TR3 อัตราส่วนของจักรยานต่อจานวนประชากรทัง้ หมดต่อวัน มี
คะแนน 200 คะแนน
TR4 ประเภทพืน้ ทีจ่ อดรถ (200 คะแนน) มีตัวเลือก 4 ข้อ คือ
Open space or horizontal type 0.25x200 = 50 คะแนน
Combination of open space and building 0.50% = 100
คะแนน Building or vertical space 0.75% = 150 คะแนน
Parking is restricted 200 คะแนน ปี 2016 มหาวิทยาลัย
เลือกตอบ Combination of open space and building
TR4 โครงการทีอ่ อกแบบเพือ่ จากัดหรือลดจานวนพืน้ ทีจ่ อดรถ
ภายในมหาวิทยาลัย 3 ปี ยอ้ นหลัง (2014-2016) 200 คะแนน มี
ตัวเลือก 5 ข้อ คือ None = 0 คะแนน Program in preparation
(e.g. feasibility study and promotion) = 50 คะแนน Program
resulting in less than 10% decrease = 100 คะแนน Program
resulting in between 10%-30% decrease = 150 คะแนน
Program resulting in more than 30% decrease/or parking is
restrict = 200 คะแนน ปี 2016 Program in preparation (e.g.
feasibility study and promotion)
TR5 โครงการลดการใช้ยานพานะส่วนตัวในมหาวิทยาลัย 200
คะแนน มี5 ตัวเลือก None = 0 คะแนน High charging parking
fee = 50 คะแนน Car sharing = 50 คะแนน Metro/tram/bus
station on campus = 50 คะแนน Metro/tram/bus services
inside on campus = 50 คะแนน (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) ปี
2016 มหาวิทยาลัยตอบ Metro/tram/bus services inside on
campus
TR6 โครงการลดจานวนพืน้ ทีจ่ อดรถในมหาวิทยาลัย 200 คะแนน
มี5 ตัวเลือก None = 0 คะแนน Program in preparation (e.g.
feasibility study and promotion) = 50 คะแนน Program
resulting in less than 10% decrease = 100 คะแนน Program
resulting in between 10% - 30 % decrease = 150 คะแนน
Program resulting in more than 30% decrease/or parking is
restricted = 200 คะแนน ปี 2016 มหาวิทยาลัยตอบ Program in
preparation (e.g. feasibility study and promotion)
TR7 มีรถบัสของมหาวิทยาลัยให้บริการภายในมหาวิท ยาลัย 300
คะแนน มี 3 ตัวเลือก Shuttles use is possible but not
provided = 0 คะแนน Shuttles service is available, but paying
service = 150 คะแนน Shuttles service is available and free
service. Or bus is not possible = 100 คะแนน ในปี 2016
มหาวิทยาลัยเลือกตอบ Shuttles service is available and free
service
TR8 นโยบายในการใช้ทางเท้าและขีจ่ กั รยานภายในมหาวิทยาลัย
300 คะแนน มีตวั เลือก 4 ตัว Bicycle and pedestrian way is
not available = 0 คะแนน Bicycle use not possible or
practical, but pedestrian way is available = 200 คะแนน
Bicycle and pedestrian way are available, and bicycles
provided freely by university = 300 คะแนน ปี 2016
มหาวิทยาลัยตอบ Program in preparation (e.g. feasibility
study and promotion)

เกณฑ์การให้คะแนน
UI GreenMetric World University Ranking
6. Education (ED)

18%

ED1 The ratio of sustainability courses towards
total courses / modules
ED2 The ratio of sustainability research funding
towards total research funding
ED3 Sustainability publications
ED4 Sustainability events
ED5 Sustainability student organizations
ED6 Sustainability website

300

Total

1,800

TOTAL

ผลคะแนนการดาเนิ นงาน
60%
1,080

300
300
300
300
300

10,000

5,620
(56.20%)

6. Education (1,800 คะแนน = 18%)
ED1 อัต ราส่วนของจ านวนรายวิช าด้ า นสิ่ง แวดล้ อ มและความ
ยังยื
่ นต่อจานวนรายวิชาทีเ่ ปิ ดสอนทัง้ หมด มีคะแนน 300 คะแนน
อัต ราส่วนของรายวิช าด้านสิ่ง แวดล้ อมตัวเลขยิ่ง สูง น่ า จะยิง่ ได้
คะแนนดี ในปี 2016 มีอตั ราส่วนอยูท่ ี่ 6.07
ED2 อัต ราส่วนเงิน วิจ ัย ต่ อ ด้ า นสิ่ง แวดล้ อ มต่ อ เงิน วิจ ั ย ทัง้ หมด
(USD) 300 คะแนน อัตราส่วนเงินเงินวิจยั ด้านสิง่ แวดล้อมต่ อเงิน
วิจ ัย ทัง้ หมดยิง่ มากยิ่ง ได้คะแนนดี ของปี 2016 คิด เป็ น ร้อยละ
31.66
ED3 จานวนผลงานตีพมิ พ์ด้านสิง่ แวดล้อม 300 คะแนน ปี 2016
มีจานวน 63 เรือ่ ง
ED4 จานวนงานแสดงทางวิชาการด้านสิง่ แวดล้อม 300 คะแนน
ในปี 2016 มีจานวน 46 งาน
ED5 จานวนชมรมของนิสติ ด้านสิง่ แวดล้อม 300 คะแนน ปี 2016
มี 32 ชมรม
ED6 เว็บไซต์เกี่ยวกับสิง่ แวดล้อมและความยัง่ ยืน 300 คะแนน
กองพัฒ นาคุ ณ ภาพฯรับ ผิด ชอบและพัฒ นาปรับ ปรุ ง เว็บไซต์
http://green.nu.ac.th

ข้อสังเกต
Setting and Infrastructure (SI)
1. ค่าน้ าหนักจะเน้นไปทีพ่ น้ื ทีข่ องมหาวิทยาลัย หากพืน้ ทีค่ อนกรีตมากกว่าพืน้ ทีท่ เ่ี ป็ นหญ้า หรือพืน้ ทีส่ เี ขียว ก็จะทาให้
ได้คะแนนลดน้อยลงได้ ในปีน้ี มหาวิทยาลัยมีโครงการปลูกหญ้า จึงสามารถนามาคานวณพืน้ ทีส่ เี ขียวเพิม่ ได้
Energy and Climate Change (EC)
1. ค่าน้ าหนักการใช้เครื่องไฟฟ้ าทีช่ ่วยประหยัดพลังงาน มี 5 คาตอบย่อย คิดเป็ น % ซึ่งปี ทแ่ี ล้ว มหาวิทยาลัยตอบ
60%-80% ค่าคะแนนอยูท่ ่ี 0.75% (150 คะแนน) แต่หากตอบ 80%-100% จะได้ 200 คะแนนเต็ม
2. ตึกอัจฉริยะ เป็ นข้อคาถามเพิม่ ในปี 2016 ทีต่ อบในส่วนกาลังก่อสร้างมากกว่า 70% ซึ่งในปี 2017 กองอาคารฯ ให้
ข้อมูลว่า จะมีสานักหอสมุด วิทยาลัยพลังงานทดแทน ซึ่งก่อสร้างเสร็จและเปิ ดใช้ และยังคงในคาตอบเดิมเหมือนปี ท่ี
แล้วได้ ซึ่งได้ค่าคะแนน 300 คะแนน
3. การใช้แหล่งพลังงานทดแทน จาก 7 คาตอบข้อย่อย ในปี ทแ่ี ล้ว มหาวิทยาลัยตอบ 4 ข้อย่อย คือ Bio diesel, Clean
biomass, Solar power, และ Hydropower ซึ่งคะแนนแต่ละข้อย่อยเท่ากับ 42.86 รวม 300 คะแนน
4. ปริมาณการใช้ไฟฟ้ า/ปี ตอบเป็ นกิโลวัตต์ การใช้ไฟฟ้ าตัง้ แต่ปี 2014-2016 ปริมาณการใช้ไฟฟ้ า ลดลงและเพิม
่ ขึน้
เล็กน้อย
5. ค่าร้อยละการผลิตพลังงานทดแทน/ปี มี 5 คาตอบย่อย คิดเป็ น % ซึ่งปี ทแ
่ี ล้ว มหาวิทยาลัยตอบ น้อยกว่า 20% ค่า
คะแนนอยูท่ ่ี 0.15% (30 คะแนนจาก 200 คะแนน)
6. อาคารสีเขียว หรือการดาเนินการทีส
่ ะท้อนให้เห็นในสิง่ ก่อสร้างและนโยบาย มีขอ้ คาถามย่อย 4 ข้อย่อย ข้อละ
0.25% คิดเป็ น 75 คะแนน มหาวิทยาลัยนเรศวร ตอบเพียง 1 ข้อ คือ Full natural day-lighting
7. นโยบายการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก มี 3 ข้อคาตอบย่อย ข้อย่อย 1 (Program in preparation)
คะแนน 0.33% (66 คะแนน), ข้อย่อย 2 (Program in initial implementation) คะแนน 0.66% (166 คะแนน) และข้อ
ย่อย 3 (Implemented in HVAC System คะแนน 200 คะแนน มหาวิทยาลัยนเรศวรตอบในข้อย่อยที่ 2 ได้
8. การคานวณก๊าซคาร์บอนฯ ในรอบ 12 เดือน มีคะแนนเต็ม 300 คะแนน ตัวเลขการคานวณจากปี 2015 เท่ากับ
5465.2 เมตริกตัน และปี 2016 เท่ากับ 3913 เมตริกตัน
Waste (WS)
1. นโยบายลดการใช้กระดาษและพลาสติกในมหาวิทยาลัย มี 4 คาตอบย่อย ข้อละ 0.25% (75 คะแนน) มหาวิทยาลัย
ตอบ 3 ข้อย่อย คือDouble sided-printed policy program, The use of reusable bag, Print when necessary
ยกเว้น The use of tumbler จึงได้คะแนน 225 จาก 300 คะแนน
2. กิจกรรมรีไซเคิลของมหาวิทยาลัย มี 3 คาตอบย่อยคือ Partial (น้อยกว่า 25% คะแนน 99 คะแนน), Partial (น้อย
กว่า 25%-50% คะแนน 198 คะแนน), Extensive (more than 50% คะแนน 300 คะแนน)
3. การจัดการขยะมีพษิ มี 3 คาตอบย่อย คือ Not managed 0 คะแนน, Partly contained and inventoried 0.5%
เท่ากับ 150 คะแนน, Completely contained, inventoried and handled 300 คะแนน มหาวิทยาลัยตอบในข้อย่อยที่
2 ได้ 300 คะแนน
4. การกาจัดขยะประเภทอินทรีย์ มี 5 คาตอบย่อย Open dumping 0 คะแนน, Partly composted and compost
dumped 0.25% เท่ากับ 75 คะแนน, Partly composted and compost used 0.5% เท่ากับ 150 คะแนน, Fully

composted, compost used 0.75% เท่ากับ 225 คะแนน และ Fully composted, compost used internally and
externally 300 คะแนน มหาวิทยาลัยตอบในข้อย่อยที่ 1 Open dumping 0 คะแนน
5. การกาจัดขยะประเภทอนินทรีย์ มี 4 คาตอบย่อย Burned in open area 0 คะแนน, Taken off campus to a dump
site 0.33% เท่ากับ 99 คะแนน Partially recycled (less than 50%) ได้ 0.66% เท่ากับ 198 คะแนน และ Fully
recycled (more than 50%) ได้ 300 คะแนน มหาวิทยาลัยตอบข้อย่อยที่ 2 Taken off campus to a dump site
0.33% เท่ากับ 99 คะแนน
6. ระบบการระบายน้าเสีย มี 4 คาตอบย่อย Disposed untreated to waterways 0 คะแนน, Treated individually in
septic tank 0.33% เท่ากับ 99 คะแนน Centralized treatment before disposal 0.66 เท่ากับ 198 คะแนน และ
Treatment for recycling 300 คะแนน มหาวิทยาลัยตอบในข้อย่อย 1 Disposed untreated to waterways 0
คะแนน
Water (WR)
1. มีโครงการ/กิจกรรมเกีย่ วกับการประหยัดน้ า None 0 คะแนน, Program in preparation (e.g. Feasibility Study
and promotion) 0.15% เท่ากับ 45 คะแนน Program in initial implementation (e.g. initial measurement of
potential water conserved) 0.25% เท่ากับ 75 คะแนน, Implemented in Rain Harvesting System 0.25%
เท่ากับ 75 คะแนน, Implemented in Ground Water Tank 0.25% เท่ากับ 75 คะแนน และ Implemented in Lake
or Pond 0.25% เท่ากับ 75 คะแนน
2. การบาบัดเพื่อนามาใช้ใหม่ None 0 คะแนน, Program in preparation (e.g. Feasibility Study and promotion)
0.15% เท่ากับ 45 คะแนน, Program in initial implementation (e.g. initial measurement of potential water
recycle) 0.25% เท่ากับ 75 คะแนน, Recycled water is used for garden sprinkler system 0.25% เท่ากับ 75
คะแนน, Recycled water is used for toilet flush 0.25% เท่ากับ 75 คะแนน, Recycled water is used for cooling
system 0.25% เท่ากับ 75 คะแนน มหาวิทยาลัยตอบข้อ Program in initial implementation 0.25% เท่ากับ 75
คะแนน (ข้อนี้บวกทัง้ หมดได้ 345 คะแนน เกิน 300 คะแนน)
3. มีการนาวัสดุอุปกรณ์ทใ่ี ช้น้าอย่างมีประสิทธิภาพมาใช้แทนระบบเดิม None 0 คะแนน, Program in preparation
(e.g. water efficient appliances selection priority are identified) 0.15% เท่ากับ 30 คะแนน, Water efficient
appliances installed is less than 25% ค่าน้ าหนัก 0.25% เท่ากับ 50 คะแนน, Water efficient appliances
installed is 25%-50% ค่าน้าหนัก 0.50% เท่ากับ 100 คะแนน, Water efficient appliances installed is 50%-75%
ค่าน้ าหนัก 0.75% เท่ากับ 150 คะแนน, Water efficient appliances installed is more than 75% ค่าน้ าหนัก 200
คะแนน มหาวิทยาลัยตอบข้อย่อย 4 Water efficient appliances installed is 25%-50% ค่าน้ าหนัก 0.50% เท่ากับ
100 คะแนน
4. ร้อยละของการใช้น้าทีบ่ าบัด ค่าน้าหนัก 200 คะแนน มหาวิทยาลัยตอบ 99.88%
Transportation (TR)
1. จานวนยานพาหนะทีเ่ ป็ นทรัพย์สนิ ของมหาวิทยาลัย
จานวนรถยนต์ทเ่ี ข้ามายังมหาวิทยาลัย จานวนรถ
มอเตอร์ไซค์ทเ่ี ข้ามายังมหาวิทยาลัย มีคะแนน 200 คะแนน ทาง UI Green จะคาณวนหาสัดส่วนของรถยนต์และ
มอเตอร์ไซค์ต่อจานวนประชากรมหาวิทยาลัยทัง้ หมด เป็ นไปได้วา่ สัดส่วนของจานวนยานพาหนะต่อจานวน
ประชากรยิง่ น้อย น่าจะได้คะแนนในข้อนี้มาก
2. สัดส่วนของรถทีใ่ ห้บริการต่อจานวนประชากรของมหาวิทยาลัย ข้อนี้จะให้กรอกข้อมูลจานวนรถบัสของมหาวิทยาลัย
จานวนผูโ้ ดยสารเฉลีย่ ต่อรถ 1 คัน และจานวนเทีย่ วการบริการต่อวัน มีคะแนน 200 คะแนน
3. สัดส่วนของจักรยานต่อจานวนประชากรทัง้ หมดต่อวัน มีคะแนน 200 คะแนน

4. ประเภทพืน้ ทีจ่ อดรถ (200 คะแนน) มีตวั เลือก 4 ข้อ คือ Open space or horizontal type 0.25x200 = 50 คะแนน
Combination of open space and building 0.50% = 100 คะแนน Building or vertical space 0.75% = 150
คะแนน Parking is restricted 200 คะแนน
5. โครงการทีอ่ อกแบบเพื่อจากัดหรือลดจานวนพืน้ ทีจ่ อดรถภายในมหาวิทยาลัย 3 ปี ยอ้ นหลัง (2014-2016) 200
คะแนน มีตวั เลือก 5 ข้อ คือ None = 0 คะแนน Program in preparation (e.g. feasibility study and promotion) =
50 คะแนน Program resulting in less than 10% decrease = 100 คะแนน Program resulting in between 10%30% decrease = 150 คะแนน Program resulting in more than 30% decrease/or parking is restrict = 200
คะแนน
6. โครงการลดการใช้ยานพานะส่วนตัวในมหาวิทยาลัย 200 คะแนน มี5 ตัวเลือก None = 0 คะแนน High charging
parking fee = 50 คะแนน Car sharing = 50 คะแนน Metro/tram/bus station on campus = 50 คะแนน
Metro/tram/bus services inside on campus = 50 คะแนน (สามารถตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
7.

