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เพ่ือเป็นข้อมูลพ้ืนฐานเบ้ืองต้นสําหรับประกอบการจัดเก็บข้อมูล UI GREENMETRIC 2017 ในการพิจารณาการ
เป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว ( Green Campus) ประกอบด้วยตัวช้ีวัดท่ีจะแสดงให้เห็นถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและ
พลังงานที่ย่ังยืน และคะแนนในแต่ละด้าน ดังน้ี 
 

1. การวางระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน (Setting and Infrastructure: SI) 1,500 คะแนน 
ตัวบ่งชี้ หัวข้อ/รายการ ข้อมูล/หลักฐานท่ีใช้อ้างอิง แหล่งข้อมูล/ผู้รับผิดชอบข้อมูล 

1.1 ประเภทของสถาบันการศึกษาใน
ส่วนงาน 

- แผนท่ี-ท่ีอยู่-ท่ีตั้ง และพื้นที่รวมท้ังหมด (ตารางเมตร) 
ของทุกวิทยาเขต (ไม่นับรวม ร.ร.สาธิตฯ และศูนย์/
สถานีวิจัย/สถานีฝึกนิสิตท่ีอยู่นอกพ้ืนที่ต้ังของแต่ละ
วิทยาเขต) 
- ภาพถ่ายอาคารฯ ในทุกวิทยาเขต 
- ภาพถ่ายมุมสูงของแต่ละวิทยาเขต 

ข้อมูลจากงานแผนงาน/ส่วนงาน 

1.2 สภาพภูมิอากาศ 
1.3 จํานวนวิทยาเขต 
1.4 พื้นท่ีตั้งของวิทยาเขตหลัก 
1.5 ขนาดพ้ืนที่รวมของส่วนงาน 
1.6 ขนาดพ้ืนที่ต้ังอาคาร หรือขนาด

พื้นท่ีช้ันล่างสุดของส่วนงาน 
 

- ขนาดพ้ืนท่ีช้ันล่างของแต่ละอาคาร (ตารางเมตร) ใน
ทุกวิทยาเขต (ไม่นับรวมโรงเรียนสาธิตฯ และศูนย์/
สถานีวิจัย/สถานีฝึกนิสิตท่ีอยู่นอกพ้ืนที่ต้ังของแต่ละ
วิทยาเขต)  
- ภาพถ่ายอาคาร 

ข้อมูลจากงานแผนงาน/ 
ส่วนงานจัดส่งไฟล์ภาพถ่าย 

1.7 ขนาดพ้ืนทีใ่ช้สอยของอาคารส่วน
งานท้ังหมด 
 

- ขนาดพ้ืนท่ีใช้สอยท้ังหมดทุกช้ันของแต่ละอาคาร 
(ตารางเมตร)ในทุกวิทยาเขต (ไม่นับรวมโรงเรียนสาธิตฯ 
และศูนย์/สถานีวิจัย/สถานีฝึกนิสิตท่ีอยู่นอกพื้นท่ีตั้งของ
แต่ละวิทยาเขต)  
- ภาพถ่ายอาคาร 

ข้อมูลจากงานแผนงาน/ 
ส่วนงานจัดส่งไฟล์ภาพถ่าย 

1.8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขนาดพ้ืนที่อาคารท่ีเป็น อาคาร
อัจฉริยะsmart building  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- ขนาดพ้ืนท่ีใช้สอยท้ังหมดทุกช้ันของแต่ละอาคาร
อัจฉริยะsmart building (ตารางเมตร) ในทุกวิทยา
เขตอาคารอัจฉริยะ (Smart Building) หมายถึง อาคาร
ท่ีมีระบบคอมพิวเตอร์เป็นระบบอัตโนมัติ ควบคุมและ
เช่ือมโยงการทํางานของอุปกรณ์ท่ีติดตั้งอยู่ในอาคาร ให้
ทํางานเช่ือมประสานกันอย่างมีประสิทธิภาพสูงท่ีสุด 
ควบคุมทั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ระบบลิฟต์ ระบบปรับ
อากาศ ระบบเตือนภัย ระบบดับเพลิง และระบบอ่ืนๆ  
เช่น การปรับอากาศอัตโนมัติให้มีความเหมาะสมตาม
สภาพการใช้งาน ปิดเองอัตโนมัตเิมื่อไม่มีคนอยู่ หรือไฟ
แสงสว่างจะปรับความเข้มของแสงได้เองตามสภาพแสง
ธรรมชาติ (สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสด์ิ, 2559) 
ตัวอย่าง 
- ตึกคณะเศรษฐศาสตร์ บางเขน มีการใช้ Building 
Automation System ในการบริหารจัดการอาคาร  
- ตึกสํานักหอสมุด มีระบบปิด-เปิดไฟอัตโนมัติ 
- ตึก 50 ปี มีระบบปรับอุณหภูมิอัตโนมัติ 

 
............... ตารางเมตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.9 ขนาดของพ้ืนท่ีจอดรถของส่วนงาน 
 
 

- ขนาดพ้ืนท่ีท้ังหมดของพื้นท่ีจอดรถ(ตารางเมตร) ในทุก
วิทยาเขต (ไม่นับรวมโรงเรียนสาธิตฯ และศูนย์/สถานี
วิจัย/สถานีฝึกนิสิตท่ีอยู่นอกพื้นท่ีตั้งของแต่ละวิทยาเขต)  
- ภาพถ่ายพื้นท่ีจอดรถ 
 

ลานจอดรถ ................. ตารางเมตร 
อาคารจอดรถ ............... ตารางเมตร 

ส่วนงานจัดส่งไฟล์ภาพถ่าย 

1.10 ขนาดพ้ืนที่ท่ีปกคลุมด้วยพืชพรรณ
ในลักษณะป่าไม้ 
 

- จํานวนพื้นที่ป่าไม้ (ตารางเมตร) ของแต่ละแห่งในทุก
วิทยาเขต(ไม่นับรวม ร.ร.สาธิตฯ และศูนย์/สถานีวิจัย/
สถานีฝึกนิสิตท่ีอยู่นอกพ้ืนท่ีต้ังของแต่ละวิทยาเขต) 
- แผนท่ีของแต่ละวิทยาเขต ท่ีระบุพื้นท่ีป่าไม้ภายใน
วิทยาเขต 
- ภาพถ่ายของป่าไม้ในทุกวิทยาเขต 
การคํานวณพ้ืนท่ีป่าไม้  
- ทําตาราง (grid) ขนาด 10 x 10 เมตร 
- ถ้าในพ้ืนท่ีตาราง มีต้นไม้ขนาดสูงกว่า 5 เมตร และมี
ทรงพุ่มปกคลุมพื้นท่ีมากกว่า 10% ของพ้ืนท่ี ให้นับว่า 
พื้นท่ี 100 ตารางเมตรน้ี ท้ังหมดเป็นพ้ืนท่ีป่าไม้ (พื้นท่ี
ป่าไม้ 100 ตารางเมตร)  
 

 
............... ตารางเมตร 

ส่วนงานจัดส่งไฟล์ภาพถ่าย 

1.11 ขนาดพ้ืนทีท่ี่ปกคลุมด้วยพืชพรรณ 
 

- จํานวนพ้ืนท่ีท่ีปลูกต้นไม้/สวน/สนามหญ้า/รวมถึง
พื้นท่ีที่ใช้ปลูกหญ้า /ระแนงไม้ ภายใน อาคารทั้งนอน
นอนและแนวต้ัง (ตารางเมตร) ของแต่ละแห่งในทุก
วิทยาเขต (ไม่นับรวม ร.ร.สาธิตฯ และศูนย์/สถานีวิจัย/
สถานีฝึกนิสิตท่ีอยู่นอกพ้ืนท่ีต้ังของแต่ละวิทยาเขต) 
- ภาพถ่ายพื้นท่ีส่วนงานที่ปลูกต้นไม้ในทุกวิทยาเขต 
 

............... ตารางเมตร 
ส่วนงานจัดส่งไฟล์ภาพถ่าย 

1.12 พื้นท่ีท้ังหมดในมหาวิทยาลัยในการ
ดูดซึมนํ้าไม่นับรวมป่าและพืชท่ีปลูก 
(ข้อ 1.10 และ 1.11) ตารางเมตร 
 

- พื้นที่ถนนคอนกรีต พื้นท่ีถนนยางมะตอย พื้นท่ีบ่อ-
พื้นท่ีคู-พื้นท่ีคลองที่ราดด้วยคอนกรีต (ตารางเมตร)  
(ไม่นับรวมโรงเรียนสาธิตฯและศูนย์/สถานีวิจัย/สถานี
ฝึกนิสิตท่ีอยู่นอกพื้นท่ีต้ังของแต่ละวิทยาเขต) 
 - ภาพถ่ายบริเวณดังกล่าว 
 

............... ตารางเมตร 
ส่วนงานจัดส่งไฟล์ภาพถ่าย 

1.13A จํานวนนิสิตท้ังหมดในทุกระดับ
ช้ันในส่วนงานท้ังเรียนเต็มเวลาและ
บางเวลาในปีการศึกษา 2559 

- จํานวนนิสิตท้ังหมดแยกตามวิทยาเขต (คน) 
- จํานวนนิสิตเต็มเวลาแยกตามวิทยาเขต (FTES) 
 

............... คน 

............... คน 

1.14 จํานวนบุคลากรท้ังหมดของส่วนงาน 
 

จํานวนบุคลากรท้ังหมด จําแนกประเภทเป็นอาจารย์ 
นักวิจัย และเจ้าหน้าท่ีสายสนับสนุนฯ และแยกตาม
วิทยาเขต (ไม่นับรวมบุคลากรที่สังกัดศูนย์/สถานีวิจัย/
สถานีฝึกนิสิต ท่ีอยู่นอกพ้ืนท่ีต้ังของแต่ละวิทยาเขต) 

............... คน 
 

1.15 
 

งบประมาณปี 2560 ท่ีเกี่ยวกับ
ส่ิงแวดล้อมและความย่ังยืน และ
งบประมาณปี 2560 ท้ังหมด  
 

- ค่าใช้จ่ายสําหรับส่ิงแวดล้อมและความย่ังยืน ของ
งบประมาณปี 2560 
- จํานวนเงินรายรับท้ังหมด (เงินงบประมาณ และ เงิน
รายได้) ของงบประมาณปี 2560 

...............บาท 
 

...............บาท 
 



2. การจัดการพลังงานและการเปล่ียนแปลงภมูิอากาศ (Energy and Climate Change) 2,100 คะแนน 
2.1 การใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าท่ีช่วยประหยัด

พลังงาน 
 

- ภาพถ่าย เช่น อุปกรณ์ประหยัดพลังงาน เช่น กลุ่ม
ผลิตภัณฑ์เบอร์ 5 ได้แก่ ตู้เย็น เครื่องปรับอากาศ บัล
ลาสต์เบอร์ 5 นิรภัย บัลลาสต์อิเล็คทรอนิคก์เบอร์ 5 
พัดลมเบอร์ 5 หลอด LED ระบบการควบคุมการใช้
พลังงาน อาคารประหยัดพลังงาน ในแต่ละวิทยาเขต 

 
ทุกหน่วยงาน 

ส่วนงานจัดส่งไฟล์ภาพถ่าย 

2.2 การดําเนินงานโครงการ Smart 
building 
 

- พ้ืนท่ีอาคารอาคาร Smart building (ตารางเมตร) ใน
วิทยาเขต (นิยามตามข้อ 1.8) 
- ภาพถ่ายตัวอาคาร 
- ภาพถ่ายอุปกรณ์ท่ีใช้ในการควบคุม 
 

*สํานักหอสมุด 
(ประตูอัตโนมัติ, ห้องนํ้า) 

คณะเกษตร กําแพงแสน (ห้องนํ้า) 
ส่วนงานจัดส่งไฟล์ภาพถ่าย 

2.3 การผลิตพลังงานหมุนเวียนภายใน
วิทยาเขต 
 

- ภาพถ่ายแหล่งพลังงานทางเลือกต่างๆ ในแต่ละวิทยา
เขตโดยระบุพลังงานหมุนเวียนประกอบด้วยและคํานวณ
ความจุของพลังงานท่ีผลิตเป็นกิโลวัตต์ 
-ไบโอดีเซล Bio Diesel  
 (ระบุ กําลังการผลิตเป็นกิโลวัตต์) 
-พลังงานชีวมวล Clean Biomass   
 (ระบุ กําลังการผลิตเป็นกิโลวัตต์) 
-พลังงานแสงอาทิตย์ Solar Power                           
 (ระบุ กําลังการผลิตเป็นกิโลวัตต์) 
-พลังงานความร้อนใต้พิภพ Geothermal                   
 (ระบุ กําลังการผลิตเป็นกิโลวัตต์) 
-พลังงานลม Wind Power                                     
 (ระบุ กําลังการผลิตเป็นกิโลวัตต์) 
-พลังงานนํ้า Hydropower                                   
 (ระบุ กําลังการผลิตเป็นกิโลวัตต์) 
-การผลิตไฟฟ้าและความร้อนร่วม 
 (Combine Heat and Power) 
 (ระบุ กําลังการผลิตเป็นกิโลวัตต์) 

ไบโอดีเซล (แนบภาพถ่าย) 
 มี            ไม่มี 
 
พลังงานชีวมวล (แนบภาพถ่าย) 
 มี            ไม่มี 
 
พลังงานแสงอาทิตย์ (แนบภาพถ่าย) 
 มี            ไม่มี 
 
ผลการคํานวณ 
.......................กิโลวัตต์ 
ส่วนงานจัดส่งไฟล์ภาพถ่าย 

2.4  ปริมาณการใช้ไฟฟ้าท้ังปี 2559 
 

ปริมาณการใช้ไฟฟ้าในแต่ละเดือนของแต่ละวิทยาเขต 
(กิโลวัตต์ช่ัวโมง, KWH) ให้แสดงเป็นกราฟรายปี/เดือน 
ว่าการใช้ไฟฟ้าลด/เพิ่ม (ไม่นับรวมโรงเรียนสาธิต) 
ข้อมูล (มกราคม 59 – ธันวาคม 59) 

...................กิโลวัตต์/ช่ัวโมง 

2.5 อัตราส่วนการผลิตพลังงาน
หมุนเวียนท่ีผลิตได้ ต่อการใช้
พลังงานทั้งหมดในวิทยาเขตต่อปี 

ข้อมูลข้อ 2.3/ข้อมูลข้อ 2.4 X100 ...................กิโลวัตต์/ช่ัวโมง 

2.6 นโยบายองค์ประกอบของการ
ดําเนินงานอาคารสีเขียวในส่วนงาน 
 

- ภาพถ่ายอาคารสีเขียวท่ีแสดงรายละเอียดของ
องค์ประกอบการเป็นอาคารสีเขียว เช่นอากาศถ่ายเท
ตามธรรมชาติ/ การใช้แสงสว่างจากดวงอาทิตย์/
ประสิทธิภาพการไหลเวียนของอากาศในอาคาร  
การให้คะแนน 

ส่วนกลาง 
หน่วยงานท่ีมีอาคารสีเขียว 
ส่วนงานจัดส่งไฟล์ภาพถ่าย 



- มีการระบายอากาศโดยวิธีธรรมชาต ิ(0.25 x300
คะแนน) 
- มีการใช้แสงธรรมชาติ ธรรมชาติ (0.25 x300คะแนน) 
- รายช่ือผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน (building energy 
manager) และ/หรือรายช่ือคณะกรรมการอนุรักษ์
พลังงาน(ภาษาอังกฤษ) ธรรมชาติ (0.25 x300คะแนน) 

2.7 โปรแกรมการลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจก 
 

- นโยบายการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
- ภาพถ่ายกิจกรรม พร้อมอธิบายรายละเอียดกิจกรรม 
ของแต่ละวิทยาเขต 
เช่น  เครื่องปรับอากาศประหยัดพลังงาน /เครื่องทํา
ความเย็นหรือตู้เย็นท่ีปราศจากสาร CFC ก๊าซท่ีใช้ใน
ห้องทดลอง (Laboratory Gases) การปลูกต้นไม้          
โรงอาหารปลอดโฟม และอ่ืนๆ 

ภาพถ่ายการปลูกต้นไม้ 
พื้นท่ี.....................ตารางเมตร 
จํานวน.....................ต้น 
 
ภาพถ่ายการปั่นจักรยาน 
ระยะทาง.....................กิโลเมตร 
จํานวน...........................คัน 
กิจกรรมอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง พร้อมส่วน
งานจัดส่งไฟล์ภาพถ่าย 

2.8 คํานวณการปล่อยก๊าซ 
คาร์บอนไดออกไซด์ในปี 2559 

คํานวณหาค่าปริมาณในรอบ 12 เดือน หน่วย/ตันโดย
คํานวณจาก  www.carbonfootprint.com 
(ตุลาคม 58 – กันยายน 59) 

ส่วนกลาง 

3. การจัดการของเสียในส่วนงาน (Waste) 1,800 คะแนน 

3.1 นโยบายการลดใช้กระดาษและ
พลาสติกในส่วนงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- นโยบายการลดปริมาณการใช้กระดาษและพลาสติก 
- ภาพถ่ายกิจกรรม พร้อมอธิบายรายละเอียดกิจกรรม 
ของแต่ละวิทยาเขต 
การให้คะแนน 
- การใช้กระดาษ 2 หน้า (0.25 x300คะแนน) 
- การจัดแก้วนํ้าดื่มแทนการใช้แก้วกระดาษ/พลาสติก 
(0.25 x300คะแนน) 
– การรณรงค์ใช้ถุงผ้าหรือนําถุงพลาสติกใส่ของมาใช้ซํ้า 
(0.25 x300คะแนน) 
- การลดการใช้กระดาษ เช่น e-office (0.25 x300
คะแนน) 

ทุกส่วนงาน 
เช่น การใช้ระบบ e-office, การใช้
กระดาษ 2 หน้า 
 
ปริมาณกระดาษลดลง................... 
กิจกรรมท่ีเกี่ยวข้อง  
ส่วนงานจัดส่งไฟล์ภาพถ่าย 

3.2 โครงการรณรงค์การรีไซเคิลขยะ 
 

- ภาพถ่ายกิจกรรม พร้อมอธิบายรายละเอียดกิจกรรม 
ของแต่ละวิทยาเขต 
 

การคัดแยกขยะ (แนบภาพถ่าย) 
 มี            ไม่มี 
ส่วนงานจัดส่งไฟล์ภาพถ่าย 

3.3 การจัดการขยะมีพิษ 
 

- ภาพถ่ายกิจกรรม การรวบรวม การนับจํานวน และ/
หรือ การจัดการขยะมีพิษ พร้อมอธิบายรายละเอียด
กิจกรรม ของแต่ละวิทยาเขต  
- ขยะจากห้องปฏิบัติการ หรือของเสียจาก
ห้องปฏิบัติการ  
1 มีการแบ่งประเภทของเสีย การจัดเก็บของเสีย
อันตรายแบบแยกประเภท  
2 มีภาชนะบรรจุท่ีระบุชนิดหรือประเภทของสารพิษ มี
สถานท่ีจัดเก็บ  

ทุกหน่วยงาน ท่ีมีขยะพิษ 
 

(แนบภาพถ่าย พร้อมรายละเอียด) 
 มี            ไม่มี 

ส่วนงานจัดส่งไฟล์ภาพถ่าย 



3 มีการจัดการขยะมีพิษ  
การให้คะแนน 
- มีข้อ 1 และ 2 (0.5 x300คะแนน) 
- มีข้อ 1 2 และ 3 (300คะแนน) 
ตัวอย่างเช่น การจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ จุดตั้งรับ
ขยะอิเล็กทรอนิกส์ และการส่งกําจัด 
 

3.4 การจัดการขยะอินทรีย์ 
 

- ภาพถ่ายกิจกรรม การจัดการขยะอินทรีย์พร้อมอธิบาย
รายละเอียดกิจกรรม ของแต่ละวิทยาเขต 
การให้คะแนน 
- การนําขยะอินทรีย์บางส่วนไปทําปุ๋ยหมัก            
(0.25 x300คะแนน) 
- การนําขยะอินทรีย์บางส่วนไปทําปุ๋ยหมักและนําปุ๋ยไป
ใช้ประโยชน์ภายในวิทยาเขต (0.5 x300คะแนน) 
- การนําขยะอินทรีย์ท้ังหมดไปทําปุ๋ยหมักปุ๋ย         
(0.75 x300คะแนน) 
- การนําขยะอินทรีย์ท้ังหมดไปทําปุ๋ยหมัก และนําปุ๋ยไป
ใช้ประโยชน์ภายในและภายนอกวิทยาเขต(300คะแนน) 

ทุกหน่วยงาน ท่ีมีการดําเนินการ 
 

(แนบภาพถ่าย) 
 มี            ไม่มี 

ส่วนงานจัดส่งไฟล์ภาพถ่าย 

3.5 การบําบัดขยะอนินทรีย์ 
 

- ถ่ายกิจกรรม การจัดการขยะอนินทรีย์พร้อมอธิบาย
รายละเอียดกิจกรรม ของแต่ละวิทยาเขต ตัวอย่างเช่น 
การนําครุภัณฑ์ท่ีจําหน่ายแล้ว มาปรับปรุงเพื่อใช้ใหม่ 

ทุกหน่วยงาน ท่ีมีการดําเนินการ 
ส่วนงานจัดส่งไฟล์ภาพถ่าย 
 มี            ไม่มี 

3.6 การจัดการน้ําเสีย 
 

ภาพถ่ายกิจกรรม การจัดการน้ําเสีย พร้อมอธิบาย
รายละเอียดกิจกรรม ของแต่ละวิทยาเขต  
การให้คะแนนการจัดการน้ําเสีย 
- การบําบัดนํ้าเสียในถังบําบัดน้ําเสีย (0.33 x300
คะแนน) 
- ระบบบําบัดนํ้าเสียกลาง (0.66 x300คะแนน) 
- การนํานํ้าท่ีบําบัดแล้วมาใช้ (300คะแนน) 

ทุกหน่วยงาน ท่ีมีการดําเนินการ 
 
ส่วนงานจัดส่งไฟล์ภาพถ่าย 
 มี            ไม่มี 
 
 

4. การจัดการน้ํา (Water) 1,000 คะแนน 
4.1 โครงการหรือกิจกรรมการอนุรักษ์/

การลดการใช้นํ้าในส่วนงาน 
 
 

ภาพถ่ายกิจกรรม พร้อมอธิบายรายละเอียดกิจกรรม 
ของแต่ละวิทยาเขต 
การให้คะแนนการอนุรักษ์นํ้า 
- การกักเก็บนํ้าฝนไว้ใช้ (0.25 x300คะแนน) 
- การกักเก็บนํ้าบาดาลไว้ใช้ (0.25 x300คะแนน) 
- การขุดบ่อ/บึง/ทะเลสาบเพ่ือกักเก็บนํ้าไว้ใช้       

(0.25 x300คะแนน) 

ทุกหน่วยงาน ท่ีมีการดําเนินการ 
 
ส่วนงานจัดส่งไฟล์ภาพถ่าย 
 มี            ไม่มี 
 

4.2 การดําเนินโครงการรีไซเคิลนํ้า 
 
 

- ภาพถ่าย กิจกรรมการใช้น้ําจากน้ําท่ีได้จากรีไซลเคิล
ของหน่วยงาน  
การให้คะแนนการนํานํ้าท่ีผ่านการบําบัดแล้วไปใช้  
- การนํานํ้าท่ีผ่านการบําบัดแล้วไปรดนํ้าต้นไม้  
(0.25 x300คะแนน) 

ทุกหน่วยงาน ท่ีมีการดําเนินการ 
 
ส่วนงานจัดส่งไฟล์ภาพถ่าย 
 มี            ไม่มี 
 



- การนํานํ้าท่ีผ่านการบําบัดแล้วไปใช้ชําระล้างในชัก
โครก (0.25 x300คะแนน) 
- การนํานํ้าท่ีผ่านการบําบัดแล้วไปใช้ในระบบระบาย
ความร้อนหรือหล่อเย็น (0.25 x300คะแนน) 

4.3 การใช้อุปกรณ์ประหยัดนํ้าท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

-ภาพถ่ายก๊อกนํ้าท่ีเป็นเซ็นเซอร์ 
 -อุปกรณ์ท่ีใช้ประหยัดนํ้า 

ทุกหน่วยงาน ท่ีมีการดําเนินการ 
 
ส่วนงานจัดส่งไฟล์ภาพถ่าย 
 มี            ไม่มี 

4.4 การบริโภคนํ้าท่ีผ่านการปรับปรุง
คุณภาพ 
 
 

น้ําท่ีใช้ในวิทยาเขต ควรผ่านการปรับปรุงคุณภาพของ
น้ํา เพื่อทําให้น้ํามีคุณภาพเหมาะสมแก่การดื่มและใช้ 
เช่น นํ้าประปา 
ระบุ สัดส่วนการบริโภคนํ้าท่ีผ่านการปรับปรุงคุณภาพ
แล้ว ในมหาวิทยาลัย  

ส่วนกลาง 
 

ส่วนงานจัดส่งไฟล์ภาพถ่าย 
 มี            ไม่มี 
นํ้าด่ืมพระพิรุณ 

5. การสัญจร (Transportation) 1,800 คะแนน 
5.1 จํานวนรถยนต์ท่ีเป็นทรัพย์สินของ

มหาวิทยาลัย 
 

- จํานวนรถยนต์ ท่ีเป็นทรัพย์สินของหน่วยงาน ไม่รวม
รถจักรยานยนต์ 
- จํานวนรถยนต์ และรถบัส ท่ีเช่าใช้งานเป็นประจําจาก
หน่วยงานภายนอกไม่รวมรถจักรยานยนต์ 
- ภาพถ่ายตัวอย่างรถยนต์และรถบัส ของแต่ละ  วิทยา
เขต 

ทุกหน่วยงาน 
ส่วนงานจัดส่งไฟล์ภาพถ่าย 
รถยนต์................คัน 
รถบัส.............คัน 
รถเช่าประจํา.............คัน 

5.2 จํานวนรถยนต์ทุกประเภทท่ีเข้ามา
ในทุกวิทยาเขต (ต่อวัน) 
 

- จํานวนเฉล่ียของรถยนต์ท่ีว่ิงผ่าน (เข้า) แต่ละประตู
มหาวิทยาลัย 
- จํานวนเฉล่ียรถยนต์ท่ีจอดในแต่ละอาคารจอดรถของ
แต่ละประตูมหาวิทยาลัย ของแต่ละวิทยาเขต 

กลุ่มงานรักษาความปลอดภัย 
 

ส่วนงานจัดส่งไฟล์ภาพถ่าย 
รถยนต์....................คัน 
รถยนต์ท่ีจอด..................คัน 

5.3 จํานวนจักรยานยนต์ทุกประเภทท่ี
เข้ามาในทุกวิทยาเขต (ต่อวัน) 
 

- จํานวนเฉล่ียของรถยนต์ท่ีว่ิงผ่าน (เข้า) แต่ละประตู
มหาวิทยาลัย 
- จํานวนเฉล่ียรถยนต์ท่ีจอดในแต่ละอาคารจอดรถของ
แต่ละประตูมหาวิทยาลัย ของแต่ละวิทยาเขต 

กลุ่มงานรักษาความปลอดภัย 
ส่วนงานจัดส่งไฟล์ภาพถ่าย
รถจักรยานยนต์....................คัน 
รถจักรยานยนต์ท่ีจอด..................คัน 

5.4 จํานวนรถบัสท่ีใช้รับส่งใน
มหาวิทยาลัย (รถโดยสารสวัสดิการ) 
 

- จํานวนรถบัส ท่ีเป็นทรัพย์สินของหน่วยงาน ไม่รวม
รถจักรยานยนต์ 
- รถบัส ท่ีเช่าใช้งานเป็นประจําจากหน่วยงาน 
- ภาพถ่ายตัวอย่างรถยนต์และรถบสั ของแต่ละวิทยาเขต 

กลุ่มงานยานพาหนะ 
 ส่วนงานจัดส่งไฟล์ภาพถ่าย
.................................คัน/คน 
.................................คัน/คน 

5.5 จํานวนผู้โดยสารเฉล่ียต่อ/เท่ียว 
 

- จํานวนผู้โดยสารเฉล่ียต่อ/เท่ียว 
- ภาพถ่ายการให้บริการของรถโดยสาร เมื่อมีผู้โดยสาร
นั่งเต็มคัน 

กลุ่มงานยานพานะ 
ส่วนงานจัดส่งไฟล์ภาพถ่าย

.................................คน/เท่ียว 
5.6 จํานวนเท่ียวของรถโดยสารท่ีว่ิง

ให้บริการมหาวิทยาลัยใน 1 วัน 
 

- จํานวนเท่ียวของรถโดยสารท่ีให้บริการใน 1 วัน 
- ภาพถ่ายการให้บริการของรถโดยสาร 

กลุ่มงานยานพานะ 
ส่วนงานจัดส่งไฟล์ภาพถ่าย

......................เท่ียว/วัน 
 



5.7 จํานวนเฉล่ียรถจักรยานท่ีใช้งาน
ภายในส่วนงานของแต่ละวัน 
 

- จํานวนรถจักรยานท่ีเป็นทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย 
- จํานวนรถจักรยานท่ีเป็นทรัพย์สินส่วนตัวของบุคลากร 
และนิสิต 
- ภายถ่ายท่ีจอดรถจักรยานท่ีมีรถจักรยานเป็น
องค์ประกอบภาพด้วย ของแต่ละวิทยาเขต 

ทุกหน่วยงาน 
ส่วนงานจัดส่งไฟล์ภาพถ่าย

..............................คัน 
...............................คัน 

5.8 ชนิดบริเวณท่ีจอดรถ 
 

- ภาพถ่าย ท่ีจอดรถทุกชนิด ท้ังลานจอดรถหรือ อาคาร
จอดรถ และท่ีจอดรถใต้อาคาร 
การให้คะแนน 
- ลานจอดรถ หรือท่ีจอดรถระดับดิน (0.25 x300
คะแนน) 
- มีท้ังลานจอดรถและอาคารจอดรถ (0.5 x300คะแนน) 
- อาคารจอดรถ (0.75 x300คะแนน) 
- ไม่อนุญาตให้จอดรถ (300คะแนน) 

ทุกหน่วยงาน 
 

ส่วนงานจัดส่งไฟล์ภาพถ่าย 
ระบุรายละเอียด 

 

5.9 นโยบายการขนส่งออกแบบมาเพ่ือ
จํากัดหรือลดบริเวณท่ีจอดรถใน
มหาวิทยาลัย ภายใน 3 
ปีท่ีผ่านมา (2013-2015) 
 

-  นโยบายการจํากัดหรือลดปริมาณพื้นท่ีจอดรถภายใน
วิทยาเขต ของแต่ละวิทยาเขต 
- ภาพถ่ายกิจกรรม พร้อมอธิบายรายละเอียดกิจกรรม 
ของแต่ละวิทยาเขต 
เช่น  - ป้ายห้ามจอด/ ถนนขาว-แดง  
       - ตัวเลขแสดงจํานวนผู้กระทําผิดลดลง 

หน่วยงาน / กลุ่มงานรักษาความ
ปลอดภัย 

ส่วนงานจัดส่งไฟล์ภาพถ่าย 
ระบุรายละเอียด 

 

5.10 ความคิดริเริ่มระบบการขนส่ง
เกี่ยวกับ การกําจัด หรือลด
ยานพาหนะส่วนตัวในมหาวิทยาลัย 
 

ภาพ  - จุดจอดรถมหาวิทยาลัย  
       - ภาพท่ีสะท้อนการใช้รถร่วมกัน 
       - พ้ืนท่ีจอดรถท่ีเสียค่าใช้จ่าย และข้อมูลค่าจอดรถ 
การให้คะแนน 
- การเก็บค่าจอดรถในราคาท่ีแพง (0.25 x200คะแนน) 
- การใช้ยานพาหนะร่วมกัน (car sharing) (0.25 x200
คะแนน) 
- มีป้ายหยุดรถโดยสาร/รถไฟฟ้า/รถราง (tram) ใน
วิทยาเขต (0.25 x200คะแนน) 
- มีรถโดยสาร/รถไฟฟ้า/รถราง (tram) ให้บริการใน
วิทยาเขต (0.25 x200คะแนน) 

ทุกหน่วยงาน 
 

ส่วนงานจัดส่งไฟล์ภาพถ่าย 

5.11 รถโดยสารสาธารณะ/รถโดยสาร
สวัสดิการภายในวิทยาเขต 
 

- ภาพถ่ายรถโดยสารสวัสดิการ    การให้คะแนน 
- ให้บริการรถโดยสารสวัสดิการ แบบมีค่าโดยสาร 
 (0.5 x300คะแนน) 
- ให้บริการรถโดยสารสวัสดิการ แบบไม่มีค่าโดยสาร
(300คะแนน) 

กลุ่มงานยานพานะ 
 ส่วนงานจัดส่งไฟล์ภาพถ่าย) 

 ระบุรายละเอียด 
 

5.12 นโยบายการใช้ทางเท้าและการใช้
รถจักรยาน 
 

- นโยบายการใช้รถจักรยานและทางเดินเท้า 
- ภาพถ่ายทางเดินรถจักรยาน (มนิีสิตขี่จักรยาน) และ
ทางเดินเท้า (มีนิสิตเดิน) 

ส่วนกลาง  
 ส่วนงานจัดส่งไฟล์ภาพถ่าย 

 
5.13 ระยะในการเดินทางโดยประมาณ

ของรถแต่ละวันในมหาวิทยาลัยของ
ยานพาหนะ 
 

-ระยะทางท่ียานพาหนะ เช่น รถยนต์ จักรยานยนต์ 
เดินทางภายในวิทยาเขตในแต่ละวัน (โดยประมาณ-
กิโลเมตร) 

ส่วนกลาง 
ส่วนงานจัดส่งไฟล์ภาพถ่าย 

ระบุรายละเอียด 
 



6. การศึกษาของส่วนงาน (Education) 1,800 คะแนน 

6.1 รายวิชาท้ังหมดท่ีเกี่ยวกับ
ส่ิงแวดล้อมและความย่ังยืน 

- รหัสวิชาและช่ือวิชาท่ีสอนเกี่ยวกับส่ิงแวดล้อมและ
ความย่ังยืนของแต่ละหลักสูตร 

กองบริหารวิชาการและนิสิต 

6.2 จํานวนรายวิชาท่ีเปิดสอนทั้งหมดใน
ปีการศึกษา 2560 

- จํานวนวิชาท่ีเปิดสอนท้ังหมดในแต่ละภาคการศึกษา
ของแต่ละวิทยาเขต (ไม่นับซํ้า ระหว่างภาคต้น-ภาค
ปลาย-ภาคฤดูร้อน และระหว่างวิทยาเขต) 

กองบริหารวิชาการและนิสิต 

6.3 จํานวนทุนวิจัยท้ังหมดท่ีเกี่ยวข้องกับ
ส่ิงแวดล้อม 

- จํานวนทุนวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับส่ิงแวดล้อมและความ
ย่ังยืนแต่ละปี ย้อนหลัง 3ปี ได้แก่ ปี พ.ศ. 2557 2558 
และ 2559 

กองบริหารการวิจัยฯ 

6.4 จํานวนทุนวิจัยท้ังหมด - จํานวนทุนวิจัยท้ังหมดแต่ละปี ย้อนหลัง 3 ปี  ได้แก่    
ปีพ.ศ. 2557 2558 และ 2559  

กองบริหารการวิจัยฯ 

6.5 จํานวนผลงานตีพิมพ์ที่เก่ียวกับเร่ือง
ส่ิงแวดล้อมและความย่ังยืน 

- จํานวนงานวิจัยท่ีเกี่ยวกับเร่ืองส่ิงแวดล้อมและความ
ย่ังยืน ท่ีเผยแพร่ ในแต่ละปี ย้อนหลัง 3ปี ได้แก่ ปีพ.ศ. 
2557 2558 และ 2559 

กองบริหารการวิจัยฯ 

6.6 จํานวนงานแสดงทางวิชาการท่ี
เกี่ยวกับเรื่องส่ิงแวดล้อมและความ
ย่ังยืน เช่น การประชุม นิทรรศการ 
การดูงาน จัดสัมมนา กิจกรรมที่จัด
โดยส่วนงาน 

- จํานวนงานท่ีเกี่ยวข้องกับส่ิงแวดล้อมและความย่ังยืน 
เช่น การประชุม นิทรรศการ การดูงาน ซ่ึงจัดโดย
หน่วยงานภายในของแต่ละวิทยาเขตในแต่ละปี 
ย้อนหลัง 3ปี ได้แก่ ปีพ.ศ. 2557 2558 และ 2559 

ทุกหน่วยงาน 

6.7 จํานวนชมรมหรือองค์กรนิสิตในส่วน
งานท่ีดําเนินกิจกรรมเกี่ยวข้องกับ
ส่ิงแวดล้อม 

- รายช่ือองค์กรนิสิต/ชุมนุมนิสิตท่ีดําเนินกิจกรรม
เก่ียวข้องกับส่ิงแวดล้อมและความย่ังยืน 
 

กองบริหารวิชาการและนิสิต 

6.8 เว็บไซต์ท่ีเกี่ยวข้องกับส่ิงแวดล้อม
และความย่ังยืน 

- จํานวนเว็บไซด์ของหน่วยงานของ มก.(ท้ังภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ)ของทุกวิทยาเขต 

งานเทคโนฯ, ทุกหน่วยงาน 

 

 
 

 
 
 


