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ผลการประเมินการจัดประชุม/สัมมนา/ฝกอบรม  

ตามหลักการ Green Meetings 

 
ชื่อหนวยงาน    บริษทั อารไอแอล 1996 จํากัด 

วันทีต่รวจประเมิน          10 กุมภาพันธ 2558 

เจาหนาที่ตรวจประเมิน   นางสาวเต็มสริิ ไทยฤทธิ ์และนางสาวศรดุา ชยาคันธนรีา 

รายละเอียดของการประเมิน  (ตามเอกสารแนบ 1) 

สรุปผลการประเมิน 

1) การเรยีนเชิญ/ประชาสมัพันธเขารวมประชมุ 

 บริษัท อารไอแอล 1996 จํากัด ประชาสัมพันธการจัดประชุมผานทางจดหมายขาว
อิเล็กทรอนิกส หรือทางอีเมล Outlook พรอมแนบไฟลเอกสารการประชุมลิงคกับระบบ Calendar 
สามารถเชื่อมโยงไปที่เครื่อง Smart Phone หรือ Tablet ได การตอบกลับเขารวมการประชุม
สามารถตอบผานทางอีเมลไดทันที โดยระบุแจงพนักงานทุนคนใหทราบวาทางบริษัทได
ดําเนินการจัดประชุมตามแนวทาง Green Meetings พรอมทั้งจัดแสดง roll up ใหความรูเรื่องแนว
ทางการจัดประชุมสีเขียว (Green Meetings) ที่บริเวณชั้น 1 ดานหนาจุดประชาสัมพันธ และ
ดานหนาทางเขาหองประชุม สําหรับการงดสวมเสื้อสูทเขารวมประชุมเปนหลักปฏิบัติประจําของ
พนักงานทุกคน 

2) การจัดเตรยีมเอกสาร 

 บริษัท อารไอแอล 1996 จํากัด หลีกเลี่ยงการจัดพิมพเอกสาร โดยพนักงานทุกคน
สามารถศึกษาขอมูลการประชุมตางๆ จากไฟลเอกสารที่สงแนบมาพรอมกับอีเมล และไฟลเอกสาร
จะถูกบันทึกไวที่ไดรทกลาง (Drive Common) ที่ทุกคนสามารถเขาถึงได ขณะการประชุมจะ
นําเสนอขอมูลการประชุมทั้งหมดผานทาง projector ทั้งน้ีสําหรับบางกรณีจําเปนตองพิมพเอกสาร 
ทางบริษัทจะเลือกใชกระดาษรีไซเคิล และจัดพิมพหนาหลังเปนสีขาว-ดํา  

3) การจัดเตรยีมสถานที่/อุปกรณ 
  บริษัท อารไอแอล 1996 จํากัด จัดเตรียมหองประชุมตามจํานวนผูเขารวมประชุมจริง 
โดยมีระบบ VDO Conference สามารถประชุมรวมกับองคกรภายนอก เปนการประหยัดพลังงาน
ในการเดินทาง และสําหรับเครื่องใชไฟฟาทางบริษัทใชระบบเครื่องปรับอากาศแบบชิลเลอร โดย
แตละหองปรับอุณหภูมิไวที่ 25-26 องศาเซลเซียส พรอมทั้งติดปายรณรงคเรื่องการประหยัดไฟ
ที่สวิตทปดเปด สําหรับหลอดไฟทางบริษัทเปลี่ยนเปนหลอดประหยัดไฟแบบ T5 ตามระเบียบ
อาคารควบคุมการประหยัดพลังงาน และการตกแตงสถานที่ดวยไมกระถางยังมีขอจํากัดดวยขนาด
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พ้ืนที่ ทางบริษัทจึงจัดวางไมกระถางดานนอกหองประชุม และปลูกตนไมเพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว
บริเวณโดยรอบอาคาร สําหรับถังขยะแยกประเภททางบริษัทไดจัดวางไวที่หนาหองประชุม โดย
ติดสัญลักษณและระบุประเภทขยะอยางชัดเจน 

4) การจัดเตรยีมอาหารและเครื่องดื่ม 

  บริษัท อารไอแอล 1996 จํากัด ใชระบบการเสิรฟเครื่องด่ืมแบบบริการตนเอง (Self 
Service) โดยมีจุดวางเครื่องด่ืม เหยือกน้ําและแกวนํ้าอยูดานหลังหอง โดยหลีกเลี่ยงการใชขวดน้ํา
พลาสติก ทั้งน้ีสําหรับบางกรณีที่การประชุมจากหนวยงานภายนอก ยังคงตองการใชนํ้าดื่มขวด
พลาสติก ซ่ึงทางผูตรวจประเมินไดเสนอแนะเรื่องการชี้แจงใหบุคคลภายนอกรับทราบหลักการ
ดําเนินงานตามหลักการประชุมสีเขียว (Green Meetings) เพ่ือใหปฏิบัติตามทิศทางเดียวกัน 
สําหรับอาหารกลางวันหากจํานวนผูเขารวมประชุมไมถึง 20 คน จะจัดเสิรฟเปนแบบอาหารจาน
เดียว หากจํานวนผูเขารวมประชุมมากกวา 20 คน จัดแบบบุฟเฟต และของวางเปนผลไมตาม
ฤดูกาล ทั้งน้ีทางบริษัทไดจัดภาชนะสําหรับแยกเศษอาหารเพื่อนําไปใชประโยชนในการเลี้ยงไว
ไสเดือน (ตามโครงการสงเสริมอาชีพชุมชน) 

5) การจัดเตรยีมอื่นๆ 
  บริษัท อารไอแอล 1996 จํากัด จะปดเครื่องฉาย LCD และคอมพิวเตอร หรือเลือกเปน 
stand-by mode หากไมไดใชเปนเวลานาน และสําหรับของที่ระลึกจะเลือกใชผลิตภัณฑของ
ชุมชน และคํานึงถึงความเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 
สรุปผลการตรวจประเมิน  

บริษัท อารไอแอล 1996 จํากัด ไดดําเนินการประชุมตามแนวทาง Green Meetings โดย
ทางบริษัท มีนโยบายดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม พรอมถายทอดแนวคิด
และขอปฏิบัติที่ดีสูพนักงานทุกคนรับทราบ   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผานการประเมิน 
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แบบประเมนิการจัดประชุม/สัมมนา/ฝกอบรม ตามหลักการ Green Meetings 
บริษัท อารไอแอล 1996 จํากัด 

วันทีต่รวจประเมิน  10 กุมภาพันธ 2558 

 

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) 

   

 


