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ผลการประเมินการจัดประชุม/สัมมนา/ฝกอบรม  

ตามหลักการ Green Meetings 

 
ชื่อหนวยงาน     บรษิัท ไบเออรไทย จํากดั (นิคมอุตสาหกรรมบางปู จ.สมุทรปราการ) 

วันทีต่รวจประเมิน          18 มิถุนายน 2557 

เจาหนาที่ตรวจประเมิน   นางสาวเต็มสริิ ไทยฤทธิ ์

รายละเอียดของการประเมิน  (ตามเอกสารแนบ 1) 

สรุปผลการประเมิน 

1) การเรยีนเชิญ/ประชาสมัพันธเขารวมประชมุ 
 บริษัท ไบเออรไทย จํากัด (นิมคมอุตสาหกรรมบางปู) เรียนเชิญและประชาสัมพันธการ
ประชุมผานทางอีเมลกลุมขององคกร และสําหรับแผนกฝายผลิตที่อยูบริเวณโรงงานซ่ึงไมมี
คอมพิวเตอรจะไดรับแจงขาวจากหัวหนาฝายงาน (ผานรูปแบบ Morning brief ของทุกวัน) โดยใน
อีเมลไดระบุวาทางองคกรจัดประชุมตามหลักการ Green Meetings (พรอมมี roll up ตั้งอยูบริเวณ
โรงอาหาร) และการตอบรับเขารวมประชุมสามารถตอบกลับทางอีเมลไดเลย อีกทั้งทางองคกรมี
ระบบการจองหองประชุมผานทางอินเตอรเน็ตดวย 

2) การจัดเตรยีมเอกสาร 

 บริษัท ไบเออรไทย จํากัด (นิมคมอุตสาหกรรมบางปู) ดําเนินการแนบไฟลเอกสารมา
พรอมกับอีเมลเรียนเชิญเขารวมประชุม และมีระบบ Microsoft Lync สามารถแชรขอมูลหนา 
Desktop ของเครื่องคอมพิวเตอรแตละทานที่เขารวมประชุม และสามารถแชร VDO Link ได และ
หากมีการพิมพเอกสารจะเลือกใชกระดาษแบบรีไซเคิล จัดทําเอกสารการประชุมโดยจัดพิมพทั้ง 2 
หนา เปนสีขาว-ดํา หรือจัดพิมพสไลด Power Point 4-6 สไลดตอหน่ึงหนา  

3) การจัดเตรยีมสถานที่/อุปกรณ 
 บริษัท ไบเออรไทย จํากัด (นิมคมอุตสาหกรรมบางปู) จัดเตรียมหองประชุมใหเหมาะกับ
จํานวนผูเขารวมประชุมทุกครั้ง สําหรับอุปกรณไฟฟาเปนแบบประหยัดพลังงาน อาทิเชน 
หลอดไฟประหยัดพลังงานพรอมตะแกรงครอบเพื่อเพ่ิมแสงสวาง เครื่องปรับอากาศแบบประหยัด
ไฟเบอร 5 และตั้งอุณหภูมิไวที่ 25 องศาเซลเซียส การตกแตงสถานที่บริเวณดานนอกหองประชุม
มีการตกแตงดวยไมประดับแบบแขวนลอยฟา แตภายในหองประชุมไมมีการตกแตงดวยไมประดับ
เน่ืองจากคํานึงตามหลักการความปลอดภัยขององคกร  และมีถังขยะแยกประเภทบริเวณดานนอก
หองประชุม 
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4) การจัดเตรยีมอาหารและเครื่องดื่ม 
บริษัท ไบเออรไทย จํากัด (นิมคมอุตสาหกรรมบางปู) ไดจัดมุมสําหรับเครื่องด่ืมไวให

ผูเขารวมประชุมบริการตนเอง สําหรับอาหารวางและอาหารกลางวันทุกคนจะมาทานพรอมกันที่
โรงอาหาร และเมนูอาหารวาง/อาหารกลางวันจัดเตรียมโดยรานคาภายนอกจะประกอบอาหาร
สําเร็จมาแลวเพ่ือนําขนยายมาที่โรงอาหาร สวนวัตถุดิบที่ใชแลวแตชวงฤดูกาล สําหรับภาชนะใส
อาหารสามารถนําไปลางแลวนํากลับมาใชใหมได และมีการจัดการแยกเศษอาหาร 

5) การจัดเตรยีมอื่นๆ 
  บริษัท ไบเออรไทย จํากัด (นิมคมอุตสาหกรรมบางปู) จัดตั้งอุปกรณคอมพิวเตอร และ 
LCD สําหรับการนําเสนอไฟลการประชุมของทางบริษัทฯ ระหวางพักมีระบบ stand-by-mode 
และเม่ือเสร็จสิ้นจะปดอุปกรณทุกอยาง ทั้งนี้ภายในหองประชุมมีการติดปายรณรงค ปดไฟ/ปด
เครื่องอากาศและปดรีโมทเมื่อไมไดใชงานทุกครั้ง 
สรุปผลการตรวจประเมิน  
  บริษัท ไบเออรไทย จํากัด (นิมคมอุตสาหกรรมบางปู จ.สมุทรปราการ) ดําเนินการจัด
ประชุมตามหลักการ Green Meetings ตามที่ระบุไว โดยไดรับความรวมมือจากพนักงานทุกคนใน
บริษัทฯ ทั้งน้ีไดรับคําแนะนําเปนอยางดีจาก บริษัท ไบเออรไทย จํากัด (สํานักงานใหญ ที่สาธร) 
ซ่ึงเคยไดรับใบรับรองการดําเนินการจัดประชุมสีเขียว (Green Meetings) เม่ือป 2556  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผานการประเมิน 
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แบบประเมนิการจัดประชุม/สัมมนา/ฝกอบรม ตามหลักการ Green Meetings 
บริษัท ไบเออรไทย จํากัด (นิมคมอุตสาหกรรมบางปู จ.สมุทรปราการ) 

วันทีต่รวจประเมิน  18 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    
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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) 

   

 
 


