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ผลการประเมินการจัดประชุม/สัมมนา/ฝกอบรม  

ตามแนวทาง Green Meetings 

 

ภาควิชาวิศวกรรมสขุาภิบาล คณะสาธารณสขุศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 

วันทีต่รวจประเมิน          14 มีนาคม 2555 

เจาหนาทีต่รวจประเมนิ   1) ภญิญดา  เจริญสนิ   2) พมิลพันธ อุดทาพันธ 

รายละเอียดของการประเมิน  (ตามเอกสารแนบ 1) 

สรุปผลการประเมิน 

1) การเรียนเชิญ/ประชาสัมพนัธเขารวมประชุม 

      ภาควชิาวิศวกรรมสุขาภบิาลฯ ไดเรยีนเชญิผูเขารวมประชุม/ประชาสัมพนัธการ
ประชมุผานทาง E-office ของภาควชิาฯ และกําหนดใหผูเขารวมประชุมสงแบบตอบรบั
ผานทาง E-office   ทําใหเปนการลดคาใชจายของภาควชิาและลดการใชทรพัยากร  
รวมถึงในหนงัสือเชิญไดระบุถงึแนวคดิเรื่อง Green Meetings   

2) การจัดเตรียมเอกสาร 

    ภาควชิาวิศวกรรมสุขาภบิาลฯ สงไฟลงานหรอืเอกสารการประชุมใหผูเขารวม
ประชมุผานทาง E-office   ซึ่งผูเขาประชมุสามารถเรียกดูไฟลงานจาก Notebook ขณะ
ประชมุ หรือใชการฉายเอกสารการประชุมข้ึนจอ LCD ทําใหไมตองแจกเอกสาร
ประกอบการประชมุ จึงเปนการลดการใชกระดาษ   แตถาหากมีความจําเปนทีจ่ะตอง
แจกเอกสารการประชมุ จะจัดพมิพเอกสารทั้ง 2 หนา และเปนสีขาว-ดําเทานั้น  

3) การจัดเตรียมสถานที่/อุปกรณ 
 ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาลฯ  มีการคัดเลือกหองประชุมใหมีความเหมาะสม
กับจํานวนผูเขารวมประชุม และภายในหองประชุมมีการใชอุปกรณไฟฟาที่ประหยัด
พลังงานและมีการปรับตั้งอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศไวที่ 25 องศาเซลเซียล 

4) การจัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่ม 
     ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาลฯ มีการจัดมุมเครื่องดื่มและอาหารวาง เพื่อให
ผูเขารวมประชุมบริการตัวเอง  โดยอาหารวางที่ใชในการประชุมจะใชอาหารที่หาได
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จากทองถิ่น เชน ขนมไทย ผลไมตามฤดูกาลและมีการใชภาชนะที่คงทนถาวรและ
สามารถนํากลับมาใชใหม สําหรับการใหบริการเครื่องดื่มจะใชภาชนะบรรจุเครื่องปรุง
รสแทนการใชผลิตภัณฑแบบซอง สวนเศษอาหารจะมีการแยกทิ้งไวไมนําไปรวมกับ
ขยะประเภทอื่นๆ 

5) อ่ืนๆ 
 ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาลฯ จะปดเครื่องฉาย LCD เมื่อไมไดใชเปน
เวลานาน เพื่อประหยัดพลังงาน   สวนเอกสารการประชุมที่ผูเขารวมประชุมไม
ตองการจะมีการรวบรวมเพื่อนําไปบริจาคหรือนําไปขายตอไป 

สรุปผลการตรวจประเมิน  
 ภาควชิาวิศวกรรมสุขาภบิาล คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล มี
การดําเนนิงานจัดประชมุตามแนวทาง Green Meetings โดยมีบางประเด็นที่ภาควชิา
วิศวกรรมสุขาภิบาลฯ ดําเนินงานไดนอกเหนอืจากที่แนวทางระบุไว คอื มกีารขยายผล
ของการจัดประชุมตามแนวทาง Green Meetings ไปยังภาควชิาอืน่ๆ ของคณะ
สาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ทั้งนี้ ภาควชิาวิศวกรรมสุขาภบิาลฯ จะจัดการ
ประชมุเฉพาะเรือ่งทีม่ีความสําคญัเทานั้น สวนการประชุมทีไ่มสําคัญจะใชวิธีการหารอื
และสรปุใน E-office ของภาควชิาฯ นอกจากนี้ทางภาควชิาฯ ไดมีการคัดแยกขยะ
ประเภทตางๆ โดยจะนาํกระดาษที่ใชแลวสงใหกบั SCG เพื่อใหนําไปใชประโยชน
ตอไป ทั้งนี้ ภาควชิาฯ ไดมีการนําเทคโนโลยี Pen Pad มาใชในการประชุมแทนการใช
ปากกาไวนบอรดซึ่งจัดเปนขยะอันตราย  

 

 √  ผานการประเมิน 
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แบบประเมินการจัดประชุม/สัมมนา/ฝกอบรม ตามหลักการ Green Meetings 
ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 

วันที่ประเมิน 14 มีนาคม 2555 
 

กิจกรรม/รายละเอียด ทําได ทําไมได ทําได
บางสวน 

1.  การเรียนเชิญ/ประชาสัมพันธเขารวมการประชุม 

1.1 ประชาสัมพันธการจัดงานผานทางเวปไซด อินทราเน็ต  E-newsletter 
หรือทางอีเมล  

   

1.2 ใชอีเมลในการสงจดหมายเชิญผูเขารวมงานเพื่อลดการใชกระดาษและ
การขนสง 

   

1.3 ในจดหมายเชิญระบุใหมีการสงแบบตอบรับการเขารวมงานทางอีเมล    
1.4 แจงใหผูเขารวมประชุมสามารถตอบรับไดทางอีเมลหรือทางโทรศัพท

นอกเหนือจากทางโทรสาร 
   

1.5 ในจดหมายเชิญระบุวาเปนการจัดงานตามแนวคิด Green  Meeting    
1.6 แจงใหผูเขารวมประชุมงดใชเสื้อสูทและเสื้อนอกระหวางการประชุม    

2.  การจัดเตรยีมเอกสาร 

2.1 สงเอกสารการประชุมทางอีเมล และแจงใหผูเขารวมประชุมนําเอกสารมา
ในวันประชุม 

   

2.2 เตรียมไฟลขอมูลที่ผูเขารวมประชุมสามารถดาวนโหลดไดจากอินเตอรเน็ต    
2.3 จัดทําเอกสารการประชุมเฉพาะที่จําเปน พยายามสรุปขอมูลใหสั้น กระชับ

และไดใจความ 
   

2.4 เลือกใชกระดาษที่ผลิตจากกระดาษใชแลว (Recycle  paper)    
2.5 จัดพิมพเอกสารทั้ง 2 หนา    
2.6 จัดพิมพเอกสารที่เปนสีขาว-ดําเทานั้น    
2.7 ไมจัดพิมพเอกสารที่เปน  Power Point หรอืถามีความจําเปนควรพิมพ 4-

6 สไลด/หนา 
   

3.  การจัดเตรียมสถานที่/อุปกรณ 

3.1 เลือกหองประชุมใหเหมาะสมกับจํานวนผูเขารวมประชุม    
3.2 ใชอุปกรณไฟฟาประหยัดพลังงานและมีประสิทธิภาพสูง  เชน  หลอด

ประหยัดไฟ  เครื่องปรับอากาศเบอร 5  
   

3.3 กําหนดและปรบัต้ังอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศไวที่ 25-26  องศาเซลเซียล    
3.4 ตกแตงสถานที่โดยใชไมประดับที่ปลูกในกระถางหรือถุงเพาะชําแทนการใช

ดอกไมเพื่อลดปริมาณขยะละยังสามารถหมุนเวียนกลับมาใชไดใหม 
   

3.5 ลดการใชโฟมและพลาสติก โดยหันมาใชวัสดุหรืออุปกรณที่เปนมิตรตอ    
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กิจกรรม/รายละเอียด ทําได ทําไมได ทําได
บางสวน 

สิ่งแวดลอมหรอืสามารถนํากลับมาใชใหมไดในการตกแตงสถานที่ 
3.6 เตรียมถังขยะแยกประเภทสําหรับขยะรีไซเคิลใหชัดเจน  เชน  กระดาษ  

ขวดพลาสติก  เศษแกว  กระปอง และขยะมลูฝอยทั่วไป 
   

4.   การจัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่ม 

4.1 จัดมุมเครื่องดืม่และอาหารวาง เพื่อใหผูเขารวมประชุมบรกิารตัวเอง    
4.2 จัดบริการน้ําดื่มในขวดแกวหรือเหยือกพรอมแกวเปลา แทนการเติมน้ําใน

แกวทั้งหมดทีจ่ัดเตรียมไว 
   

4.3 จัดบริการอาหารเปนอาหารจานเดียว สําหรับการประชุมที่ผูเขารวมประชุม
ตํ่ากวา 20 คน ในกรณีที่มีจํานวนผูเขารวมประชุมมากกวา 20  คน
สามารถจัดอาหารแบบบุฟเฟต 

   

4.4 สนับสนุนวัตถดุิบสําหรับเตรียมอาหารและเครื่องดื่มที่หาไดในทองถิ่น  เชน  
ขนมไทย  ผลไมตามฤดูกาล  น้ําผลไม 

   

4.5 ใชภาชนะที่คงทนถาวรและสามารถนํากลับมาใชไดใหมแทนวัสดุจําพวก
โฟม  พลาสติก  กระดาษ 

   

4.6 ในกรณีที่ตองใชวัสดุที่ใชแลวทิ้งใหเลือกใชวัสดุธรรมชาติที่ยอยสลายได  
เชน  ใบตอง  กระดาษ หรือพลาสติกที่สังเคราะหจากพืชธรรมชาติ 

   

4.7 ใชภาชนะบรรจุเครื่องปรงุ  เชน  ขวดประปุกน้ําตาลทราย  นมสด  แทน
การใชเครื่องปรุงที่บรรจุแยกซองและเลือกใชสินคาในบรรจุภัณฑชนิดเต็ม 

   

4.8 มีการจัดใหมีภาชนะแยกเศษอาหาร  เครื่องดื่ม  เพื่อสะดวกตอการนําไปใช
ประโยชนตอหรือกําจัดทิ้ง 

   

5. อื่นๆ 

5.1 ปดเครื่องฉาย LCD หรือเลือกเปน stand-by mode หากไมไดใชเปน
เวลานาน 

   

5.2 เลือกใชรางวัลหรือของที่ระลกึที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม   รวมถึงเปนวัสดุที่
สามารถหาไดงายในทองถิ่นหรือเปนวัสดุรีไซเคิล 

   

5.3 เตรียมภาชนะเพื่อรองรับใบปลิว  แผนพับหรือเอกสารตางๆ ที่ผูรวมงานไม
ตองการบริเวณทางออกงาน  เพื่อนําไปใชเปนกระดาษรีไซเคิล 

   

 


