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ในปัจจุบันประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องที่มีผลกระทบกับคนทั้งโลก ประกอบกับความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัยต่อสังคม
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ต่อการรักษาสิง่ แวดล้อม การเปลีย่ นแปลงของสภาพอากาศ สภาวะโลกร้อนและสภาวะเรือนกระจก เป็นพันธกิจทีส่ ำคัญ
พันธกิจหนึง่ ทีม่ หาวิทยาลัยจะต้องให้ความสำคัญในฐานะทีเ่ ป็นสถาบันการศึกษาชัน้ สูง และเป็นผูน้ ำทางวิชาการทีม่ อี งค์ความรูแ้ ละเทคโนโลยี
ที่จะนำมาใช้ในการรักษาสิ่งแวดล้อมทั้งภายในมหาวิทยาลัย และเป็นต้นแบบหรือผู้นำในเรื่องการรักษาสิ่งแวดล้อมแก่ชุมชนและสังคม
มหาวิทยาลัยทั่วโลกส่วนใหญ่จึงได้บรรจุประเด็นนี้ไว้ในพันธกิจของมหาวิทยาลัย และดำเนินการตามแผนที่กำหนดทั้งในด้านการป้องกัน
การแก้ไขปัญหา การส่งเสริม รวมทัง้ การวิจยั และพัฒนาในด้านทีเ่ กีย่ วกับสิง่ แวดล้อม หรือทีเ่ รียกกันว่า มหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University)
มหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) หมายถึง มหาวิทยาลัย
ที่มีการบูรณาการการอนุรักษ์ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมเข้าไปใน
การเรียนการสอน การวิจยั และในทุกกิจกรรมของมหาวิทยาลัย ทัง้ นี้
เพือ่ ให้เกิดการทำงานในบรรยากาศทีม่ คี วามปลอดภัย เป็นมิตรกับ
สิง่ แวดล้อม และประหยัดพลังงาน อันก่อให้เกิดผลต่อสิง่ แวดล้อม
และชุมชน
กลไกหนึง่ ทีห่ นุนเสริมให้มหาวิทยาลัยรักษาสภาพแวดล้อมและ
สร้างมหาวิทยาลัยสีเขียวทีเ่ ป็นทีร่ จู้ กั และถูกนำไปใช้อย่างแพร่หลาย
ในมหาวิทยาลัยทั่วโลก คือ การจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียว (UI
Green Metric World University Ranking : UI GreenMetric)
ซึ่งดำเนินการโดย University of Indonesia ประเทศอินโดนีเซีย
โดยมีฐานแนวคิดว่า มหาวิทยาลัยชั้นนำที่จะผลิตผู้นำรุ่นใหม่
ในอนาคต จะต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคมด้านสิ่งแวดล้อม
โดยคาดหวังว่าผลการจัดอันดับ UI GreenMetric จะมีส่วนช่วยให้
สั ง คมตระหนั ก ถึ ง การพั ฒ นาด้ า นต่ า งๆ ควบคู ่ ก ั บ การรั ก ษา
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน และช่วยเปลี่ยนการดำเนินชีวิตของผู้คน
ให้มสี ว่ นร่วมในการใช้พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติอย่างรูค้ ณ
ุ ค่า
University of Indonesia เริม่ จัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียวตัง้ แต่
พ.ศ.2553 เพือ่ ประเมินและเปรียบเทียบกิจกรรมของมหาวิทยาลัย
ในการรักษาสภาพสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนภายในมหาวิทยาลัย ทั้ง
การบูรณาการไปกับการเรียนการสอนในหลักสูตร การพัฒนาพื้นที่
ของมหาวิทยาลัยให้เป็นสีเขียว โดยยึดถือหลักการ 3E’s ได้แก่
Enviornment, Economics, และ Equity และ Education การจัดอันดับ
เป็นไปโดยความสมัครใจ มหาวิทยาลัยทีต่ อ้ งการเข้ารับการจัดอันดับ
ต้องส่งข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องไปยัง University of Indonesia โดยในปีแรก
มีมหาวิทยาลัยจากทั่วโลกจำนวน 95 มหาวิทยาลัยเข้าร่วมการจัด
อันดับ และเพิม่ จำนวนเป็น 407 มหาวิทยาลัยในปี พ.ศ.2558
เกณฑ์ ก ารประเมิ น มหาวิ ท ยาลั ย สี เ ขี ย วให้ ค วามสำคั ญ กั บ
ความตระหนักของมหาวิทยาลัยในเรือ่ งความยัง่ ยืน เกณฑ์เหล่านีจ้ ะชี้

ให้เห็นการดำเนินการของมหาวิทยาลัยในการมีส่วนรับผิดชอบ
ในประเด็นความยั่งยืนผ่านนโยบาย การดำเนินงาน และการสื่อสาร
ในปีแรก (พ.ศ.2553) การประเมินประกอบด้วยตัวบ่งชีจ้ ำนวน 23
ตัวบ่งชีโ้ ดยแบ่งเป็น 5 ด้าน และพัฒนาเป็น 6 ด้านในปี พ.ศ.2555
ปี พ.ศ.2559 การประเมินมหาวิทยาลัยสีเขียวยังคงประกอบด้วย
เกณฑ์ 6 ด้าน แต่ละด้านมีคา่ น้ำหนักต่างกัน คือ
1. ทีต่ ง้ั และโครงสร้างพืน้ ฐาน (Seting and Infrastructure : SI)
ร้อยละ 15
2. การจั ด การพลั ง งานและการเปลี ่ ย นแปลงสภาพอากาศ
(Energy and Climate Change : EC) ร้อยละ 21
3. การจัดการของเสีย (Waste : WS) ร้อยละ 18
4. การจัดการน้ำ (Water : WR) ร้อยละ 10
5. การขนส่ง (Transportation : TR) ร้อยละ 10
6. การศึกษา (Education : ED) ร้อยละ 18
เกณฑ์ แ ต่ ล ะเกณฑ์ จ ะประกอบด้ ว ยตั ว บ่ ง ชี ้ ซ ึ ่ ง มี จ ำนวน
ต่างกัน และกำหนดคะแนนเต็มของแต่ละตัวบ่งชี้ไว้อย่างชัดเจน
โดยมีคะแนนเต็มทัง้ หมดเป็น 10,000 คะแนน
เกณฑ์การประเมินมหาวิทยาลัยสีเขียว
ด้าน และตัวบ่งชี้

คะแนน

1. ทีต่ ง้ั และโครงสร้างพืน้ ฐาน
1,500
SI 1 สัดส่วนพืน้ ทีเ่ ปิดต่อพืน้ ทีท่ ง้ั หมด
300
SI 2 สัดส่วนพืน้ ทีเ่ ปิดต่อจำนวนประชากร
300
SI 3 จำนวนพืน้ ทีใ่ นสภาพทีเ่ ป็นป่า
200
SI 4 จำนวนพืน้ ทีใ่ นสภาพทีเ่ ป็นสวน สนาม ต้นไม้ 200
SI 5 จำนวนพืน้ ทีซ่ มึ ซับน้ำ
300
SI 6 งบประมาณของมหาวิทยาลัยในการพัฒนา
200
สิง่ แวดล้อม
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ด้าน และตัวบ่งชี้

คะแนน

2. การจัดการพลังงานและการแปลีย่ นแปลง
2,100
สภาพอากาศ
EC 1a การใช้อปุ กรณ์/เครือ่ งมือทีใ่ ช้พลังงาน
200
อย่างมีประสิทธิภาพ
EC 1b การใช้อาคารประหยัดพลังงาน/อาคารอัจฉริยะ 100
EC2 นโยบายการใช้พลังงานหมุนเวียน
300
EC 3 สัดส่วนการใช้พลังงานไฟฟ้าทัง้ หมดต่อ
200
ประชากร
300
EC 4 โครงการอนุรักษ์พลังงาน
EC 5 การดำเนินงานอาคารสีเขียว
300
EC 6 การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ 300
EC 7a นโยบายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
100
EC 7b นโยบายการลดการปล่อยก๊าสคาร์บอนได
100
ออกไซด์
EC 7c สัดส่วนการปล่อยก๊าสคาร์บอนไดออกไซด์
200
ทัง้ หมดต่อพืน้ ทีเ่ ปิด และประชากรของ
มหาวิทยาลัย
3. การจัดการของเสีย
WS 1 โครงการนำของใช้แล้วกลับมาใช้
WS 2 การนำขยะมีพิษกลับมาใช้
WS 3 การกำจัดขยะอินทรีย์
WS 4 การกำจัดขยะอนินทรีย์
WS 5 การบำบัดน้ำเสีย
WS 6 นโยบายลดการใช้กระดาษและพลาสติก
ในมหาวิทยาลัย

1,800
300
300
300
300
300
300

4. การจัดการน้ำ
WR 1 โครงการประหยัดน้ำ
WR 2 โครงการใช้นำ้ หมุนเวียน
WR 3 การใช้อุปกรณ์ที่ประหยัดน้ำ
WR 4 การใช้น้ำที่ผ่านกระบวนการ

1,000
300
300
200
200

5. การขนส่ง
1,800
TR 1 สัดส่วนจำนวนยานพาหนะทีใ่ ช้เครือ่ งยนต์
200
ต่อจำนวนประชากร
TR 2 สัดส่วนจำนวนรถโดยสารทีม่ ใี ห้บริการภายใน 200
มหาวิทยาลัยต่อจำนวนประชากร
TR 3 สัดส่วนจำนวนรถจักรยานต่อจำนวนประชากร 200
TR 4 นโยบายการจำกัดจำนวนยานพาพนะทีใ่ ช้
300
เครือ่ งยนต์
TR 5 นโยบายการจำกัดพืน้ ทีจ่ อดรถยนต์
300
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TR 6 การบริการรถโดยสารภายในมหาวิทยาลัย
TR 7 นโยบายการใช้รถจักรยาน และการเดิน

คะแนน
300
300

6. การศึกษา
1,800
ED 1 สัดส่วนจำนวนรายวิชาทีเ่ กีย่ วกับสิง่ แวดล้อม/ 300
ความยัง่ ยืนต่อจำนวนรายวิชาทัง้ หมด
ED 2 สัดส่วนจำนวนเงินสนับสนุนการวิจยั ทีเ่ กีย่ วกับ 300
สิง่ แวดล้อม/ความยัง่ ยืน (เฉลีย่ 3 ปียอ้ นหลัง)
ต่อจำนวนเงินสนับสนุนการวิจยั ทัง้ หมด
(เฉลีย่ 3 ปียอ้ นหลัง)
ED 3 จำนวนผลงานตีพมิ พ์เกีย่ วกับสิง่ แวดล้อม/
300
ความยัง่ ยืน (เฉลีย่ 3 ปียอ้ นหลัง)
ED 4 จำนวนกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับ
300
สิง่ แวดล้อม/ความยัง่ ยืน (เฉลีย่ 3 ปียอ้ นหลัง)
ED 5 จำนวนองค์กรนักศึกษาที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม/ 300
ความยัง่ ยืน
ED 6 จำนวนเว็ปไซต์ทเ่ี กีย่ วกับสิง่ แวดล้อม/
300
ความยัง่ ยืน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือได้เริม่ จัดส่ง
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อรับการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียวไปยัง
University of Indonesia ครั้งแรกในปี พ.ศ.2554 มหาวิทยาลัย
ได้บรรจุเรื่องการประหยัดพลังงานและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมไว้ใน
คำรับรองการปฏิบตั งิ านของผูบ้ ริหารทุกส่วนงาน และถือเป็นนโยบาย
เร่งด่วนที่ทุกส่วนงานต้องร่วมมือกันดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย
ของการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียน ด้วยวิสยั ทัศน์ทว่ี า่ “เป็นองค์กร
ทีน่ ำระบบการบริหารจัดการบูรณาการงานวิจยั บริการวิชาการควบคู่
ไปกับการจัดการเรียนการสอนที่ปลูกจิตสำนึกในการใช้ทรัพยากร
อย่างรู้คุณค่า และรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน” ได้มีการจัดทำ
แผนส่ ง เสริ ม การใช้ พ ลั ง งานอย่ า งยั ่ ง ยื น โดยกำหนดประเด็ น
ยุทธศาสตร์ และจัดทำตัวบ่งชีแ้ ละเป้าประสงค์รองรับแต่ละประเด็น
ยุ ท ธศาสตร์ โ ดยพิ จ ารณาให้ ส อดคล้ อ งตามเกณ์ ก ารจั ด อั น ดั บ
มหาวิทยาลัยสีเขียว ให้ทกุ ส่วนงานนำไปเป็นแนวทางในการดำเนินงาน
และให้มีการขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าวครอบคลุมทุกพื้นที่และ
ทุกวิทยาเขต
ในส่วนที่เกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน การดำเนินงาน
มหาวิทยาลัยสีเขียวเป็นตัวบ่งชี้หนึ่งในกลุ่มตัวบ่งชี้เลือกของระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษาของทีป่ ระชุมอธิการบดีแห่งประทศไทย
(CUPT QA) ทีม่ หาวิทยาลัยเลือกดำเนินการในระดับมหาวิทยาลัย
และส่วนงานวิชาการที่จัดการเรียนการสอน และเป็นตัวบ่งชี้บังคับ
ในองค์ประกอบด้านการบริหารจัดการสำหรับส่วนงานสนับสนุน
วิชาการทุกส่วนงานทีต่ อ้ งดำเนินการ
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