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ผลการประเมินการจัดประชุม/สัมมนา/ฝกอบรม  

ตามหลักการ Green Meetings 

 
ชื่อหนวยงาน     บรษิัท ไบเทค แมเนจเมนท จํากัด ในนามของบรษิทั ปรนิทร จํากัด  

  (ศูนยนิทรรศการ และการประชุมไบเทค) 

วันทีต่รวจประเมิน          2 มิถุนายน 2557 

เจาหนาที่ตรวจประเมิน   นางสาวเต็มสริิ ไทยฤทธิ ์

รายละเอียดของการประเมิน  (ตามเอกสารแนบ 1) 

สรุปผลการประเมิน 

1) การเรยีนเชิญ/ประชาสมัพันธเขารวมประชมุ 

  ศูนยนิทรรศการและการประชุมไบเทค ใชวิธีการเรียนเชิญ และประชาสัมพันธการประชุม
ผานทางเว็บไซต อินเตอรเน็ต และทางอีเมล โดยระบุในจดหมายเชิญวาสามารถสงแบบตอบรับ
การเขารวมการประชุมผานทางอีเมล หรือแจงกลับทางโทรศัพท พรอมทั้งแจงรูปแบบการจัด
ประชุมใหพนักงานทุกคนรับทราบวาดําเนินการจัดแบบประชุมสีเขียว (Green Meetings) โดยงด
การสวมสูทเขารวมประชุม 

2) การจัดเตรยีมเอกสาร 

 ศูนยนิทรรศการและการประชุมไบเทค ดําเนินการแนบไฟลเอกสารการประชุมพรอมกับ
จดหมายเรียนเชิญเขารวมประชุมผานทางอีเมล เพ่ือใหผูเขารวมการประชุมสามารถดาวนโหลด
และศึกษารายละเอียดกอนลวงหนา เปนการเลี่ยงการพิมพเอกสารโดยไมจําเปนแตหากจําเปนตอง
พิมพเอกสารจะเลือกใชกระดาษรีไซเคิล จัดพิมพหนา-หลัง สําหรับสไลด Power Point จะจัดพิมพ 
4-6 สไลด และจัดเก็บไวที่ไดรทกลางสามารถเขาถึงขอมูลไดที่ระบบ M-Files  Public  
เลือกไฟล 

3) การจัดเตรยีมสถานที่/อุปกรณ 
 ศูนยนิทรรศการและการประชุมไบเทค เลือกใชขนาดหองประชุมใหเหมาะสมกับจํานวน
ผูเขารวม สําหรับหลอดไฟเลือกใชแบบประหยัดพลังงาน แตในสวนเครื่องปรับอากาศทางไบเทค
ใชแอรระบบชิลเลอร ซ่ึงเปนระบบระบายอากาศดวยน้ํา สามารถควบคุมการเปด-ปดที่สวนกลาง 
และตั้งอุณหภูมิไวที่ 25 องศาทั้งระบบ มีการตกแตงสถานที่โดยใชไมประดับที่ปลูกในกระถาง และ
สําหรับการจัดการขยะ มีการเตรียมถังขยะแยกประเภทอยูบริเวณดานหนาหองประชุมดวย 
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4) การจัดเตรยีมอาหารและเครื่องดื่ม 
ศูนยนิทรรศการและการประชุมไบเทค จัดเครื่องด่ืมและอาหารวางบริเวณดานหนาหอง

ประชุม โดยเลือกอาหารวางเปนขนมไทยที่จัดหาไดจากรานใกลเคียง และภาชนะสําหรับใสอาหาร
วางเปนจานแกวที่สามารถลางแลวนํากลับมาใชใหมได หรือขนมไทยบางชนิดใสใบตองมา สําหรับ
อาหารกลางวันหากเปนการประชุมภายในจะใหพนักงานไปรับประทานที่หองอาหาร โดยมีระบบ
การจัดการแยกภาชนะ และเศษอาหารอยางเปนระบบ 

5) การจัดเตรยีมอื่นๆ 
  ศูนยนิทรรศการและการประชุมไบเทค มีการปดเครื่องฉาย LCD หรือเลือกเปน stand-
by-mode หากไมไดใช สําหรับระบบไฟฟา หลอดไฟ และเครื่องปรับอากาศ ทางไบเทคมี
หองควบคุมระบบการเปด-ปด สวนกลาง หากเสร็จสิ้นงานจะมีเจาหนาที่ตรวจเช็คและปดระบบ
การทํางานทั้งหมด 
สรุปผลการตรวจประเมิน  

ศูนยนิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพมหานคร มีการดําเนินงานจัดประชุมตาม
แนวทางหลักการ Green Meetings ตั้งแตขั้นตอนการเรียนเชิญ และการประชาสัมพันธการ
ประชุม การจัดเตรียมเอกสาร การจัดเตรียมสถานที่ การจัดเตรียมอาหารและเครื่องด่ืม และการ
เลือกใชอุปกรณแบบประหยัดพลังงาน รวมถึงมีระบบควบคุมการปดอุปกรณไฟฟาเม่ือไมใชงาน 
อีกทั้ง ศูนยนิทรรศการและการประชุมไบเทคไดเห็นความสําคัญดานการอนุรักษพลังงานและ
สิ่งแวดลอมตั้งแตระดับนโยบายขององคกร การแตงตั้งคณะทํางาน การแตงตั้งผูตรวจประเมิน
ภายในดานพลังงาน (Energy Internal Auditor) การสื่อสารเพื่อปลูกฝงพนักงานดานการอนุรักษ
พลังงาน และสิ่งแวดลอม ผาน e-newsletter และมีกิจกรรมที่สงเสริมดานการอนุรักษพลังงาน และ
สิ่งแวดลอมมากมาย อาทิเชน กิจกรรมสงเสริมการประหยัดพลังงาน Reduce Carbon Footprint 
2011, โครงการการดูแลและรักษาสิ่งแวดลอมทั้งระบบภายในและภายนอก เปนตน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ผานการประเมิน 



 3

แบบประเมนิการจัดประชุม/สัมมนา/ฝกอบรม ตามหลักการ Green Meetings 
บริษัท ไบเทค แมเนจเมนท จํากัด ในนามของบริษัท ปรินทร จาํกัด  

(ศูนยนิทรรศการ และการประชุมไบเทค) 

วันทีต่รวจประเมิน  2 มิถุนายน 2557 

กิจกรรม/รายละเอียด ทําได 
ทํา
ไมได 

ทําได
บางสวน 

1.  การเรียนเชิญ และการประชาสัมพันธการประชุม 

 ประชาสัมพันธการจัดประชุมผานทางเว็บไซต อินทราเน็ต จดหมายขาว
อิเล็กทรอนิกส หรือทางอีเมล  

   

 ใชอีเมลในการสงจดหมายเชิญผูเขารวมการประชุม เพ่ือลดการใชกระดาษและ
การขนสง 

   

 ระบุในจดหมายเชิญใหมีการสงแบบตอบรับการเขารวมการประชุมทางอีเมล 
หรือทางโทรศัพท 

   

 ระบุในจดหมายเชิญวาเปนการจัดประชุมตามหลักการ Green Meetings    

 แจงใหผูเขารวมการประชุมงดใชเส้ือสูทและเสื้อนอกระหวางการประชุม    

2.  การจัดเตรียมเอกสาร 

 สงเอกสารการประชุมทางอีเมล และแจงใหผูเขารวมการประชุมนําเอกสารการ
ประชุมมาในวันที่ประชุม 

   

 เตรียมไฟลขอมูลที่ผูเขารวมการประชุมสามารถดาวนโหลดไดจากอินเทอรเน็ต    

 จัดทําเอกสารการประชุมเฉพาะที่จําเปน พยายามสรุปขอมูลใหส้ัน กระชับและ
ไดใจความ 

   

 เลือกใชกระดาษรีไซเคิล (Recycled Paper)    

 จัดทําเอกสารการประชุมโดยการจัดพิมพเอกสารทั้ง 2 หนา    

 จัดพิมพเอกสารการประชุมที่เปนสีขาว-ดําเทานั้น    

 ไมจัดพิมพเอกสารการประชุมที่เปนสไลด PowerPoint หรือถามีความจําเปน
ควรจัดพิมพ 4-6 สไลด/หนา 

   

3.  การจัดเตรียมสถานที่/อุปกรณ 

 เลือกหองประชุมใหเหมาะสมกับจํานวนผูเขารวมการประชุม    

 ใชอุปกรณไฟฟาประหยัดพลังงานและมีประสิทธิภาพสูง เชน หลอดประหยัดไฟ  
เครื่องปรับอากาศเบอร 5 เปนตน 

   

 กําหนดและปรับตั้งอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศไวที่ 25-26 องศาเซลเซียส    

 ตกแตงสถานที่โดยใชไมประดับที่ปลูกในกระถาง หรือถุงเพาะชําแทนการใช
ดอกไมเพ่ือลดปริมาณขยะ รวมถึงสามารถหมุนเวียนกลับมาใชไดใหม 

   

 ลดการใชโฟมและพลาสติก โดยหันมาใชวัสดุหรืออุปกรณที่เปนมิตรตอ
ส่ิงแวดลอมหรือที่สามารถนํากลับมาใชใหมไดในการตกแตงสถานที่ 

   

 เตรียมถังขยะแยกประเภทสําหรับขยะรีไซเคิล (Recyclable Waste) ไดแก 
กระดาษ ขวดพลาสติก เศษแกว กระปอง และขยะมูลฝอยทั่วไปอยางเพียงพอ
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กิจกรรม/รายละเอียด ทําได 
ทํา
ไมได 

ทําได
บางสวน 

และชัดเจน  เพ่ือใหสามารถคัดแยกประเภทขยะตางๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
4.   การจัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่ม 

 จัดมุมเครื่องดื่มและอาหารวาง เพ่ือใหผูเขารวมการประชุมบริการตัวเอง    

 จัดบริการน้ําดื่มในขวดแกวหรือเหยือกพรอมแกวเปลา ใหแกผูเขารวมการ
ประชุม แทนการเติมน้ําในแกวเตรียมไว เพ่ือลดการสูญเสียน้ําในกรณีผูเขารวม
การประชุมมาไมครบตามจํานวนที่ระบุไว 

   

 จัดบริการอาหารจานเดียว สําหรับการประชุมที่มีผูเขารวมการประชุมต่ํากวา 20 
คน ในกรณีที่มีจํานวนผูเขารวมการประชุมมากกวา 20 คนสามารถจัดอาหาร
แบบบุฟเฟต 

   

 สนับสนุนวัตถุดิบสําหรับเตรียมอาหารและเครื่องดื่มที่หาไดในทองถ่ิน เชน ขนม
ไทย ผลไมตามฤดูกาล น้ําผลไม 

   

 ใชภาชนะที่คงทนถาวรและสามารถนํากลับมาใชไดใหมแทนวัสดุจําพวกโฟม  
พลาสติก กระดาษ 

   

 เลือกใชวัสดุธรรมชาติที่ยอยสลายไดเปนวัสดุที่ใชแลวทิ้ง เชน ใบตอง กระดาษ 
หรือพลาสติกที่สังเคราะหจากพืชธรรมชาติ 

   

 มีการจัดใหมีภาชนะแยกเศษอาหาร เครื่องดื่ม เพ่ือสะดวกตอการนําไปใช
ประโยชนตอหรือกําจัดทิ้ง 

   

5. การจัดเตรียมอื่นๆ 

 ปดเครื่องฉาย LCD หรือเลือกเปน stand-by mode หากไมไดใชเปนเวลานาน    

 เลือกใชรางวัลหรือของที่ระลึกที่เปนมิตรตอส่ิงแวดลอม รวมถึงเปนวัสดุที่
สามารถหาไดงายในทองถ่ินหรือเปนวัสดุรีไซเคิล (Recycled Material) 

   

 เตรียมภาชนะเพื่อรองรับแผนพับ ใบปลิว หรือเอกสารตางๆ ที่ผูรวมงานไม
ตองการบริเวณทางออกงาน เพ่ือนําไปใชเปนกระดาษรีไซเคิล (Recycled 
Paper) 

   

 
 


