


เครื่องมือการประเมิน SUSA – Thailand

เครื่องมือการประเมิน SUSA – Thailand ถูกพัฒนามาจากเครื่องมือการประเมินความยั่งยืนที่เป็นที่ยอมรับ

ในระดับสากล ซึ่งถูกเลือกมาเป็นต้นแบบในการพัฒนา เครื่องมือ SUSA- Thailand มีทั้งหมด 8 เครื่องมือได้แก่ AUA, 

AISHE, CSRC, GRI, SAFA, STARS, THE และ UI GreenMetric เพื่อน ามาวิเคราะห์และสังเคราะห์เป็นแนวทางการ

ออกแบบเครื่องมือการประเมินความยั่งยืนส าหรับสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย จากการศึกษาเครื่องมือดังกล่าวพบว่า

เกณฑ์มาตรฐานของ AUA ให้ความส าคัญในปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการองค์กร และระบบการศึกษาและงานวิจัย

เป็นหลัก ในขณะที่เกณฑ์ AISHE, CSRD, STARS และ THEs ถูกพัฒนามาเพื่อประเมินสถาบันการศึกษา โดยเฉพาะ อย่างไร

ก็ตาม UI GreenMetric เป็นระบบการประเมินที่มุ่งเน้นความเป็นสถาบันสีเขียว จึงให้ความส าคัญในด้านสิ่งแวดล้อม

ค่อนข้างสูงและในส่วนของ GRI จะให้ความส าคัญทางด้านสังคมสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรภายใน

องค์กร เน่ืองจาก GRI ถูกออกแบบเพ่ือใช้ประเมินความยั่งยืนขององค์กรทั่วไป หลังจากทบทวนเครื่องมือการประเมินฯ 

ดังกล่าวและจัดประเภทความซ้ าซ้อนของข้อมูลสามารถแบ่งออกเป็น 5 หมวดที่ส าคัญ ได้แก่ การบริหารจัดการองค์กร 

เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเรียนการสอนและ งานวิจัย โดยมี 17 ประเด็น แบ่งเป็น 5 ประเด็นหลัก (ประเด็น

บังคับการประเมิน) และ 12 ประเด็นย่อย (ประเด็นเลือกประเมิน)



ความยั่งยืนคืออะไร?

การพัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable development) คือการพัฒนาด้วยความตระหนักในการใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสม

โดยไม่กระทบโอกาสของคนรุ่นต่อไปในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากร นอกจากนี้การวางแผนการพัฒนาจะต้องพิจารณาควบคู่กันไป

ระหว่างกาพัฒนาทางเศรษฐกิจ ความเจริญของสังคมและการพิทักษ์สิ่งแวดล้อม แนวคิดความยั่งยืน นี้ มีการน าเสนอครั้งแรกในปีพ.ศ. 

2535 ในการประชุมองค์การสหประชาชาติว่าด้วยสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาท่ียั่งยืน (United Nations Conference on Environment 

and Development - UNCED) หรือการประชุมสุดยอด (Earth Summit) ณ เมืองริโอเดจาเนโร ประเทศบราซิล ซึ่งประเทศไทยได้ร่วม

ลงนามในแผนแม่บทของโลกเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืนหรือแผนปฏิบัติการ 21 (Agenda 21) โดยประเทศสมาชิกร่วมก าหนดเป้าหมายและ

ด าเนินการเพื่อบรรลุการพัฒนาท่ี ยั่งยืน ได้แก่ เป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ (Millennium Development Goals:MDGs) ในช่วง 

พ.ศ. 2543-2558 เพื่อเสริมสร้างมาตรฐานชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน และในปัจจุบัน เป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable 

Development Goals: SDGs) ในช่วง พ.ศ.2558-2573 ท่ีองค์การสกประชาชาติก าหนดต่อจากจาก MDGs เพื่อบรรลุเป้าหมายการ

พัฒนาท่ีย่ืงยืนในด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม ซ่ืงมีท้ืงหมด 17 ข้อ ดังนี้



บทบาทของสถาบันอุดมศึกษากับการพัฒนาท่ียั่งยืน

สถาบันการศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของสังคมที่มีบทบาทส าคัญในการสร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้ ผ่าน

กระบวนการศึกษา และวิจัย โดยมีเป้าหมายผลลัพธ์ของการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพออกสู่สังคมรวมถึงการพยายามน าองค์

ความรู้ที่มีอยู่ถ่ายทอดผ่านกลไกการประยุกต์เพื่อให้เกิดการใช้งานที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน สังคม ประเทศชาติ และโลกใบ

นี้ นอกจากนี้สถาบันการศึกษายังเป็นแบบอย่างที่ดีในสังคมได้อีกด้วย โดยมีหน้าที่ในการสร้างความตระหนัก ความรู้ทักษะ

ต่างๆ รวมทั้งสร้าง คุณค่า ส่งเสริมกิจกรรมแห่งความยั่งยืน สถาบันการศึกษาจึงเป็นเครื่องมือและกลไกที่ส าคัญในการ

พัฒนาที่ยั่งยืนของสังคม



เครื่องมือ จุดเด่น จุดด้อย

GRI
- ผู้มีส่วนได้เสียมีบทบาทในการกาหนดหัวข้อในรายงานเอง
- มีบัญชีรายชื่อตัวชี้วัด/ข้อมูลภายใต้แต่ละหัวข้อ ซึ่งผู้รายงาน สามารถ

เลือกได้

- ยังมีไม่มีเกณฑ์การรายงานในหัวข้อ “การเรียนการ สอน” และ
“งานวิจัย”

- หัวข้อในการเลือกข้ึนอยู่กับผู้มีส่วนได้เสียซึ่งอาจมี การ
เปลี่ยนแปลงได้ตลอด

UI Green  
Metric

- เป็นเกณฑ์เฉพาะส าหรับสถาบันอุดมศึกษาและนิยมในระดับสากล
- มีเกณฑ์การให้คะแนนที่ชัดเจนและสามารถน ามาจัดล าดับได้

- มุ่งเน้น performance-based indicator
- ยังไม่ให้ความส าคัญทางด้านสังคมและเศรษฐกิจ
- มีการจัดล าดับสถาบันฯ อาจไม่ส่งเสริมให้สถาบันฯขนาดกลาง

และเล็กหรือสถาบันอ่ืนๆทดลองรายงาน

STARS - ครอบคลุมปัจจัยต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อความยงยืนของสถาบนฯ
- มีเกณฑ์และตัวอย่างการให้คะแนนที่ชัดเจน

- เป็นเกณฑ์ท่ีออกแบบส าหรับสถาบันฯ ใน
U.S./Canada

- มีรายละเอียดและข้อมูลที่ค่อนข้างมาก ซึ่ง ผู้รายงาน
จะต้องพิจารณาและรวบรวมข้อมูล

AUA

- มุ่งเน้นการสร้างกลไกการด าเนินการพัฒนาที่ย่ังยืน (system-
based)

- มีกระบวนการให้ข้อมูลที่เป็นระบบ และอ านวยความสะดวกให้
สถาบันฯ ในการประเมินตนเองในเบื้องต้น ก่อนลงรายละเอียด

- มีคณะกรรมการซึ่งได้รับการแต่งตั้งเฉพาะกิจ ผู้รายงานสามารถ เสนอ
ผู้เชี่ยวชาญ/องค์กร ที่จะร่วมเป็นกรรมการได้

- ยังไม่ใหค้วามส าคัญทางด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม
- เป็นเกณฑ์ท่ีใช้เฉพาะในเครือข่าย ProSPER.Net



เครื่องมือ จุดเด่น จุดด้อย

THE

- มีการอ้างอิงกรอบ UN SDGs โดยแบ่งตามกลุ่ม SDG ให้ ผู้รายงาน
สามารถเลือกกลุ่มท่ีจะรายงานได้ และคิดคะแนนเพ่ือจัดล าดับตามกลุ่ม
SDGs

- ผู้รายงานสามารถคัดเลือกกิจกรรมท่ีโดดเด่นท่ีสุดจ านวน 3 งาน มา
รายงาน โดยจ านวนท่ีรายงานไม่มีผลต่อคะแนน

- ใหค้วามส าคัญต่อการเผยแพร่ผลการด าเนินการสู่สาธารณะผ่าน website

- มุ่งเนนทางด้านงานวิจัยในระดบันานาชาติในฐาน
Elsevier ซึ่งมีอัตราส่วนค่อนข้างสูงในทุกกลุ่ม SDG

- ขาดความชัดเจนในส่วนของเกณฑ์การคัดเลือก
กิจกรรมท่ีจะน าส่ง เพื่อประเมินให้คะแนนโดย THE

- ผลลัพธ์ปรากฏเฉพาะในออนไลนเ์ท่านนัน้

AISHE
- system-based ซึ่งเน้นการสร้างกลไกสู่การพัฒนาท่ียั่งยืนและ
สร้างผลกระทบเชิงบวกใหสังคมในวงกวา้งผ่านการมีส่วนร่วม

- ประยุกต์ใช้หลักการ PDCA สนับสนุนการพัฒนาอย่างต่อเนือ่ง
- ครอบคลุมปัจจัยต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อการพัฒนาทีย่ัง่ยืนของ สถาบัน

- ขาดตัวชี้วัดเชิงปริมาณ ส่งผลใหส้ถาบันจะต้อง
ก าหนดตัวชี้วัดตามเป้าหมายท่ีวางไว้เอง

College 
sustainabi  
lity report  

card

- ครอบคลุมปัจจัยต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อความยงยืนของสถาบนฯ
- มีเกณฑ์ท่ีชัดเจนแล้วแปลงมาเป็นเกรดท่ีเข้าใจง่าย
- ให้ความส าคัญต่อการเผยแพร่ผลการด าเนินการสู่สาธารณะผ่าน website

- มีหลายหัวข้อท่ีซ้ าซ้อนกับ STARS
- เป็นเกณฑ์ท่ีออกแบบส าหรับสถาบันฯ ใน
U.S./Canada

- ปัจจุบันได้ท าการยกเลกิไปแล้ว

SAFA - มีรายละเอียดเกณฑ์และตัวช้ีวัดท่ีชัดเจน ครอบคลุมท้ัง เป้าหมาย
การด าเนินงาน และผลสมฤทธิ์

- รูปแบบการวัดผลแบ่งเป็นระดับความส าเร็จในแต่ละหมวด

- มคีวามเฉพาะเจาะจงใช้วัดความยัง่ยืนของ
อุตสาหกรรมการเกษตร



ประเด็นความยั่งยืนของสถาบันอุดมศึกษา
การประเมนิความยัง่ยนื



หมวด ชุดข้อมูล (โมดูล) UN SDGs หลักที่เกยวข้อง

การบริหารจัดการองค์กรสู่
การพัฒนาที่ยั่งยืน

ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ
ทางอ้อมกับสังคม

การด าเนินการด้านการเงิน
และ การกระจายรายได้สู่
สังคม

กลไกสนับสนุนการลงทุน
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

ความเชื่อมโยงของประเด็นความยั่งยืนและ SDGs



หมวด ชุดข้อมูล (โมดูล) UN SDGs หลักที่เกยวข้อง

ความปลอดภัยและ
ความเป็นอยู่ที่ดี

สิทธิ เสรีภาพ ความเท่าเทียม
และเป็นธรรม

การพิจารณาใช้บริการที่สังคม
ให้การยอมรับ

การจัดการขยะและน้ าเสีย

การลดการปลดปล่อยและ
ดูดซับก๊าซเรือนกระจก

ความเชื่อมโยงของประเด็นความยั่งยืนและ SDGs



หมวด ชุดข้อมูล (โมดูล) UN SDGs ที่เกี่ยวข้อง

อาคารเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

คมนาคมและขนส่งที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม

การอนุรักษ์พลังงาน

การจัดการน้ าเพื่อ
การอุปโภคบริโภค

การอนุรักษ์ระบบนิเวศ

ความเชื่อมโยงของประเด็นความยั่งยืนและ SDGs



หมวด ชุดข้อมูล (โมดูล) UN SDGs ที่เกี่ยวข้อง

ระบบการเรียนรู้สง่เสริม องค์
ความรู้ด้านการพัฒนาที่ยัง่ยนื

หลักสูตรพัฒนา ความรู้ด้าน
การพัฒนาที่ยั่งยืน

งานวิจัยส่งเสริมการพัฒนา
ที่ยั่งยืน

ความเชื่อมโยงของประเด็นความยั่งยืนและ SDGs



การประเมนิความยัง่ยนื



ประโยชน์ที่ได้รับจากการเป็น “สถาบันอุดมศึกษาที่ยั่งยืน”

 ประสบความส าเร็จในการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่สังคมเป็นผู้น าและแบบอย่างที่ดีให้แก่ นักศึกษา บุคลากรของ
สถาบัน ชุมชนรอบพื้นที่ สังคมในประเทศ และนานาชาติ

 ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าเป็นองค์กรแห่งความสุขส าหรับบุคลากรในการท างานสร้างชื่อเสียง ผลิตนักศึกษาที่มี
ความสามารถสอดคล้องกับความต้องการของตลาดได้มากขึ้น รวมทั้งสิ่งแวดล้อมการท างานที่ดีขึ้นส าหรับนักศึกษาและ
บุคลากรของสถาบัน

 แสดงถึงความมุ่งมั่นในการสนับสนุนนโยบาย และยุทธศาสตร์ของประเทศ เช่น ยุทธศาสตร์ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ และแผนการศึกษาแห่งชาติ เป็นต้น

 ได้รับอัตราส่วนผลตอบแทนจากการลงทุนสูงกว่าองค์กรที่ไม่ยั่งยืน โดยลดค่าใช้จ่ายทั้งในด้าน คนงานและการใช้
ทรัพยากร เช่น ลดการใช้พลังงาน ลดปริมาณขยะและน้ าเสีย เป็นต้น รวมถึงลดความเสีย่งในทางธุรกิจน ามาสู่
รายได้ที่สูงขึ้น
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