
พัฒนาเกณฑ์การให้คะแนนอย่างต่อเนื่องทุกๆ ปี  
ซึง่ในแต่ละปี มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ได้น�าจดุอ่อน
และจุดแข็งที่ได้รับมาพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่องเช่น
กัน เพื่อตอบโจทย์เป้าหมายของการเป็นมหาวิทยาลัย
แห่งความสขุและยัง่ยนื พร้อมกบัการเป็นมหาวทิยาลยั
สีเขียวที่เราภาคภูมิใจ
 โดยล่าสุดจากด�าริของดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้มีนโยบาย
ออกกฎเหล็กเร่ืองการอนุรักษ์พื้นที่สีเขียว ห้ามมีการ
ตัดต้นไม้อย่างเด็ดขาด หากจ�าเป็นจะต้องตัดก็ต้อง
ปลูกใหม่ทดแทน  ในด้านการจัดการพลังงานและการ
เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ก็ได้มีการรณรงค์เรื่องการ
ใช้พลังงานทดแทนอย่างจริงจังกับทุกส่วนงานและ 
ทุกวิทยาเขต เพื่อให้ชีวิตในการท�างาน การเรียน
การสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ ของเรา
มีความสุขรอบตัวและเป็นต้นแบบแห่งการเรียนรู้แก่
เกษตรกรและประชาชน เช่น การเปลี่ยนรถสาธารณะ 
เป็นรถพลังงานไฟฟ้า การจัดท�าแผงโซลาร์เซลล์บน
ผืนน�้า (Floating Solar) ที่คณะประมงเป็นแห่งแรก
ของกรุงเทพฯ การปรับเปลี่ยนพิพิธภัณฑ์คณะประมง 
และ อาคารต่าง ๆ  ให้เป็นอาคารปลอดก๊าซเรอืนกระจก 
การจัดการพลังงานโซลาร์ฟาร์ม กับฟาร์มสมัยใหม่  
ที่วิทยาเขตก�าแพงแสน เป็นต้น
 ในด้านสิ่งแวดล้อมและภูมิทัศน์ ทุกวิทยาเขต 
ได้ด�าเนนิการให้มพีืน้ทีสี่เขียว สวน และเส้นทางส�าหรับ
การออกก�าลังกาย รวมทั้งได้จัดการระบบน�้าเสียใหม่ 
โดยน�้าเสียจากทุกอาคารจะถูกส่งผ่านท่อใต้ดิน ไปยัง 
โรงบ�าบดัน�า้ภายในมหาวทิยาลยับรเิวณคณะสิง่แวดล้อม  
และก�าลงัพฒันาระบบ น�าน�า้ทีบ่�าบดัแล้วกลับมาใช้ใหม่ 
ส�าหรับการบ�ารุงรักษาและให้น�้าแก่ต้นไม้ สนามหญ้า  
สนามกีฬาต่าง ๆ  ในมหาวทิยาลยั นอกจากนีย้งัมหีน่วยงาน 
ของมหาวิทยาลัย คือ ‘วีกรีน’ ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะ
ทางด้านกลยุทธ์ธุรกิจที่ เป ็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
คณะสิง่แวดล้อม ซ่ึงได้รับใบรับรองระบบงานจาก ส�านกังาน 
คณะกรรมการการมาตรฐานแห่งชาต ิ (NAC, National  
Accreditation Council) ส�านกังานมาตรฐานผลติภัณฑ์ 
อุตสาหกรรม (สมอ.) ขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยตรวจสอบ 

ความใช้ได้และทวนสอบก๊าซเรอืนกระจก มอก.14065-2560  
(ISO 14065 : 2013) หน่วยงานแรกของประเทศไทย และ
มผีูต้รวจสอบ/ทวนสอบ T-VER ป่าไม้และพืน้ท่ีสเีขยีว 
จากคณะวนศาสตร์ ช่วยสนบัสนนุภารกิจงานด้านก๊าซ
เรือนกระจกในระดับชาตแิละสากล ในการเป็นผูน้�าด้าน
ตรวจสอบรับรองด้านก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย
อย่างยั่งยืน เป็นต้น ซึ่งการพัฒนาในมิติต่าง ๆ เหล่านี้  
เป็นไปเพื่อความสุขอย่างยั่งยืนของบุคลากร นิสิต
มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ และประชาชน ขอขอบคณุ
ทุกส่วนงานและทุกวิทยาเขต รวมถึงคณะกรรมการ 
ทุกคณะที่ช่วยกันท�าให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
เป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว มหาวิทยาลัยแห่งความสุข 
และยั่งยืนอย่างแท้จริง

 จากการประกาศผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัย
สีเขียวโลก ปี 2564 (UI Green Metric World 
University Ranking 2021) เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 
2564 ที่ผ ่ านมา ผลปรากฏว ่า  มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ ได้รับการจัดอันดับให้เป็นสถาบันการ
ศึกษาสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่สุดในโลก  
ติดทอป 50 มหาวิทยาลัยสีเขียวโลกในรอบ 4 ปีที่
ผ่านมา คือ  ปี 2017 อันดับที่ 96 ของโลก อันดับที่ 3  
ของไทย ปี 2018 อนัดบัท่ี 89 ของโลก อนัดบัที ่2 ของไทย  
ปี 2019 อันดับที่ 81ของโลก อันดับที่ 2 ของไทย  
ปี 2020 อันดับที่ 73 ของโลก อันดับที่ 2 ของไทย  
และล่าสุด ปี 2021 อยู ่ในอันดับที่  45 ของโลก  
ซึง่อนัดบัดีขึน้กว่าเดิม 28 อันดับ พร้อมกบัคว้าแชมป์  
ขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวอันดับ 1 ของประเทศไทย  
จากจ�านวนมหาวิทยาลยัทัว่โลกทีเ่ข้าร่วมการจัดอนัดบัรวม 
จ�านวนทั้งสิ้น 956 แห่ง ในจ�านวนนี้เป็นมหาวิทยาลัย
ของไทย 39 แห่ง โดยมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รบั
คะแนน 8,225 คะแนน ( ปี 2020 ได้ 7,775 คะแนน) จาก
เกณฑ์การประเมิน 6 ด้าน คือ 1.สถานที่ตั้งและระบบ
สาธารณปูโภค (Setting & Infrastructure) ได้ 1,175  
คะแนน 2.การจัดการพลังงานและการเปลี่ยนแปลง 
ภูมิอากาศ (Energy & Climate Change) ได้ 1,625  
คะแนน 3.การจัดการขยะหรือของเสีย (Waste)  
ได้ 1,425 คะแนน 4.การใช้น�า้ (Water) ได้ 850 คะแนน  
5.การจดัการระบบขนส่ง (Transportation) ได้ 1,525 
คะแนน และ 6.การศึกษา/การวิจัย (Education & 
Research) ได้ 1,625 คะแนน
 ดร.ด�ารงค์ ศรีพระราม รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร  
ในฐานะประธานคณะท�างานการเก็บข้อมูลการจัด
อันดับ UI GreenMetric มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าร่วมการ
จัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียวโลก ตั้งแต่ปี 2011 ซึ่ง
ในปีนั้นมีมหาวิทยาลัยไทยเข้าร่วมทั้งสิ้น 6 แห่ง และ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้รับการจัดอันดับเป็น
มหาวิทยาลัยสีเขียวอันดับท่ี 1 ของไทย ต่อจากนั้น  
เริม่มมีหาวทิยาลยัของไทยรวมถงึมหาวิทยาลยัทัว่โลก 
เข้าร่วมการจัดอันดับมากขึ้นเรื่อย ๆ พร้อมกับมีการ
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มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ขึ้นแท่นอันดับที่ 45 TOP 50 มหาวิทยาลัยสีเขียวโลก 

คว้าแชมป์มหาวิทยาลัยสีเขียว อันดับที่ 1 ของประเทศไทยได้ส�าเร็จ  
ดร.ด�ารงค์ ศรีพระราม


