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ผลการประเมินการจัดประชุม/สัมมนา/ฝกอบรม  

ตามหลักการ Green Meetings 

 
ชื่อหนวยงาน     อุทยานสิ่งแวดลอมนานาชาติสิรินธร จังหวัดเพชรบรีุ 

วันทีต่รวจประเมิน          17 กันยายน 2557 

เจาหนาที่ตรวจประเมิน   นางสาวเต็มสริิ ไทยฤทธิ ์

รายละเอียดของการประเมิน  (ตามเอกสารแนบ 1) 

สรุปผลการประเมิน 

1) การเรยีนเชิญ/ประชาสมัพันธเขารวมประชมุ 

  อุทยานสิ่งแวดลอมนานาชาติสิรินธร ใชวิธีการเรียนเชิญ และประชาสัมพันธการประชุม
ผานทางอินเตอรเน็ต โดยสามารถสงแบบตอบรับการเขารวมการประชุมผานทางอีเมล ทั้งน้ีการ
แจงรูปแบบการจัดประชุมวาดําเนินการจัดแบบประชุมสีเขียว (Green Meetings) ใหพนักงาน
ทราบยังดําเนินงานเฉพาะกลุม และสําหรับการงดสวมสูทเขารวมประชุม ทางหนวยงานไดดําเนิน
เปนปกปกติ 

2) การจัดเตรยีมเอกสาร 

 อุทยานสิ่งแวดลอมนานาชาติสิรินธร ดําเนินการแนบไฟลเอกสารการประชุมพรอมกับ
กําหนดการและจดหมายเรียนเชิญเขารวมประชุมผานทางอีเมล เพ่ือใหผูเขารวมการประชุม
สามารถดาวนโหลดเก็บไวเครื่องสวนตัวของแตละบุคคล และศึกษารายละเอียดกอนลวงหนา เพ่ือ
หลีกเลี่ยงการพิมพเอกสารโดยไมจําเปน แตกรณีตองพิมพเอกสารจะเลือกใชกระดาษรีไซเคิล 
จัดพิมพหนา-หลัง สําหรับสไลด Power Point จะจัดพิมพ 4-6 สไลด และภายในสํานักงานจะมี
กลองสําหรับใสกระดาษรีไซเคิลเพ่ือนํากลับมาใชพิมพเอกสาร 

3) การจัดเตรยีมสถานที่/อุปกรณ 
 อุทยานสิ่งแวดลอมนานาชาติสิรินธร มีหองประชุม 3 หอง ไดแก หองขนาด 40, 100 และ 
200 ทาน โดยดําเนินการเลือกหองประชุมเหมาะกับจํานวนผูเขารวมจริง ตามปกติการประชุม
พนักงานภายในหนวยงานจะเลือกใชหองขนาด 40 ทาน และหากเปนหนวยงานภายนอกมาขอใช
หองประชุมจะเลือกหองขนาดใหญ 100-200 ทาน สําหรับอุปรกรณไฟฟาทั้งเครื่องปรับอากาศ และ
หลอดไฟเลือกใชแบบประหยัดพลังงาน แตบางหองประชุมยังใชเครื่องปรับอากาศรุนเดิมซ่ึงไมมี
ฉลากประหยัดไฟเบอร 5 ซ่ึงทางฝายจัดซื้อจะดําเนินการเลือกแบบมีฉลาก หากมีการชํารุดเพื่อ
เปลี่ยนอุปกรณใหมในครั้งถัดไป บริเวณหองประชุมมีการตกแตงดวยดอกไมกระถางประดิษฐ ซ่ึง
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สามารถอยู ไดนาน ทั้งน้ี มีการดําเนินงานคัดแยกขยะตามแผนดําเนินงานที่ทํารวมกับ
มหาวิทยาลัยมหิดล ซ่ึงถังขยะคัดแยกตั้งอยูบริเวณดานนอกหองประชุม  

4) การจัดเตรยีมอาหารและเครื่องดื่ม 

อุทยานสิ่งแวดลอมนานาชาติสิรินธร จัดมุมเครื่องด่ืมและอาหารวางบริเวณดานนอกหอง
ประชุม สําหรับการบริการน้ําดื่มทางอุทยานฯ จัดบริการเหยือกน้ําพรอมแกวเปลาเฉพาะบางจุด 
ยังคงมีการใชขวดน้ําพลาสติกที่อุทยานฯผลิตเอง แตทั้งนี้ทางอุทยานฯจะดําเนินการปรับเปลี่ยนให
ถูกตองตามแนวทาง สําหรับอาหารหากเปนการประชุมภายในหนวยงาน พนักงงานจะแยกยาน
ทานกันเอง โดยมากการจัดอาหารบุฟเฟตตจะเตรียมใหสําหรับแขกภายนอกที่มาขอใชสถานที่หอง
ประชุมซ่ึงมีจํานวน 100-200 ทาน โดยสนับสนุนการใชขนมไทย และผลไมตามฤดูกาลเปนของวาง 
อีกทั้งใชจานเซรามิกเปนภาชนะใสอาหาร เพ่ือลางแลวนํากลับมาใชไดใหม และบริเวณที่
รับประทานอาหารมีภาชนะแยกเศษอาหาร เพ่ือสะดวกตอการนําไปกําจัด 

5) การจัดเตรยีมอื่นๆ 
  อุทยานสิ่งแวดลอมนานาชาติสิรินธร ดําเนินการปดเครื่องฉาย LCD และคอมพิวเตอรทุก
ครั้งหากไมไดใชงาน หรือชวงเวลาพักเบรคจะเลือกเมนูเปน stand-by-mode สําหรับของที่ระลึก
ทางอุทยานฯ เปนสินคาที่อุทยานฯทําขึ้นเอง เชน เสื้อ กระปา เปนตน 
สรุปผลการตรวจประเมิน  

อุทยานสิ่งแวดลอมนานาชาติสิรินธร มีนโยบายดําเนินงานสํานักงานสีเขียว (Green 
Office) พรอมทั้งการจัดตั้งคณะทํางานที่ชัดเจน มีการประกาศนโยบายวา “อุทยานสิ่งแวดลอม
นานาชาติสิรินธร ยึดม่ันการเปนกับสิ่งแวดลอมในทุกมิติ เปนวัฒนธรรมองคกรและเปนแหลง
เรียนรูของสังคม” ซ่ึงในสวนการจัดประชุมสีเขียว (Green Meetings) ถือเปนแผนการดําเนินงาน
หน่ึงที่อยูภายใตนโยบายดังกลาว ซ่ึงทางอุทยานฯ มีแผนขยายการดําเนินงานสูแขกภายนอก ที่มา
ขอใชสถานที่หองประชุมของอุทยานฯ ทั้งนี้ทางผูตรวจประเมินไดเสนอแนะในเรื่องการติดปาย
ประชาสัมพันธืที่หองประชุมวาทางอุทยานฯ ไดดําเนินงาน Green Meetings เพ่ือให
บุคคลภายนอกรับทราบ อีกทั้งการจัดประชุมชี้แจงแนวทางการดําเนินงาน Green Meetings 
ภายในองคกร เพ่ือใหทราบผลการดําเนินงานที่ควบคูไปกับ Green Office 

 
 
 
 
 
 
 
 

ผานการประเมิน 
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แบบประเมนิการจัดประชุม/สัมมนา/ฝกอบรม ตามหลักการ Green Meetings 
อุทยานสิ่งแวดลอมนานาชาติสิรินธร จังหวัดเพชรบุรี 

วันทีต่รวจประเมิน  17 กันยายน 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    
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กิจกรรม/รายละเอียด ทําได 
ทํา
ไมได 

ทําได
บางสวน 

กระดาษ ขวดพลาสติก เศษแกว กระปอง และขยะมูลฝอยทั่วไปอยางเพียงพอ
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) 

   

 
 


