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ผลการประเมินการจัดประชุม ตามหลักการ Green Meetings 
 

ชื่อหน่วยงาน     สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล 

วันที่ตรวจประเมิน          26  กรกฎาคม 2559 

เจ้าหน้าที่ตรวจประเมิน    1) นางสาวภิญญดา เจรญิสิน 2) นางสาววรัญชนา ไทยรัตน์ 

รายละเอียดของการประเมิน  ตามเอกสารแนบ  

สรปุผลการประเมิน 

1) การเรยีนเชญิ/ประชาสัมพันธเ์ขา้ร่วมประชุม 

      สถาบันพัฒนาสุขภาพฯ ได้เรียนเชิญผู้เข้าร่วมประชุม/อบรม/สัมมนา ผ่านทางอีเมล์และเครือข่าย
อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ภายในหน่วยงาน และให้มีการส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมผ่านทางอีเมล์ เพ่ือลดค่าใช้จ่าย    
และลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติด้วย โดยได้มีการแจ้งถึงรูปแบบของการประชุมเป็นไปตามหลักการของ                  
Green Meetings เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมประชุมทราบถึงการแต่งกาย และปฏิบัติตามหลักการดังกล่าว 

2) การจัดเตรยีมเอกสาร 

    สถาบันพัฒนาสุขภาพฯ มีการส่งเอกสารการประชุม/อบรม/สัมมนา ผ่านทางเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ 
และให้ผู้เข้าร่วมประชุมนําโน๊ตบุ๊ค หรือแท็บเล็ตมาใช้ในการประชุม เพ่ือค้นหาเอกสาร หรือไฟล์ข้อมูลในระหว่าง
การประชุมได้ รวมทั้งใช้การฉายสไลด์ประกอบการประชุม โดยจะไม่มีการแจกเอกสารเพ่ิมเติมในการประชุม หรือ
มีการจัดทําเอกสารการประชุมเท่าที่จําเป็น เพ่ือลดการใช้กระดาษและลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอีกด้วย 

3) การจัดเตรยีมสถานที/่อุปกรณ์ 

 สถาบันพัฒนาสุขภาพฯ มีการคัดเลือกห้องประชุมให้เหมาะสมกับจํานวนผู้เข้าประชุม และมีการจอง
ห้องประชุมในระบบออนไลน์ เพ่ือเป็นการลดการใช้กระดาษ ลดระยะเวลาการดําเนินงานและยังสามารถบันทึก
เป็นสถิติการใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย อีกทั้งภายในห้องประชุมมีการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ประหยัด
พลังงานและมีการปรับต้ังอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศไว้ที่ 25 องศาเซลเซียส เลือกเปิดไฟเฉพาะจุดที่ต้องการ และ
อุปกรณ์ตกแต่งห้องประชุม ส่วนใหญ่ทางบริษัทจะเลือกใช้วัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงสามารถหมุนเวียน
นํากลับมาใช้ได้ใหม่อีกด้วย อีกทั้งมีการเตรียมถังขยะแยกประเภทสําหรับขยะรีไซเคิล และขยะมูลฝอยทั่วไปอย่าง
พอเพียงและชัดเจน เพ่ือให้สามารถคัดแยกประเภทขยะต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4) การจัดเตรยีมอาหารและเครื่องด่ืม 

 การบริการเคร่ืองด่ืม และอาหารว่างของสถาบันพัฒนาสุขภาพฯ หากเป็นการประชุมพนักงานภายใน           
จะเน้นการบริการตัวเอง โดยให้พนักงานเตรียมอุปกรณ์ส่วนตัว เช่น แก้วนํ้า หรือภาชนะต่างๆ มา โดยของว่าง 
เครื่องด่ืม และอาหารจะจัดในรูปแบบบุฟเฟ่ต์ แต่ถ้าผู้เข้าร่วมประชุมน้อยกว่า 20 คน จะจัดเสริฟเป็นอาหาร            
จานเดียว ซึ่งจะเป็นการลดปริมาณอาหารเหลือทิ้ง หากมีผู้ประชุมจากภายนอกจะจัดเตรียมแก้วนํ้า เหยือกนํ้า 
และนําภาชนะที่สามารถปิดได้มิดชิด เพ่ือความสะอาด มาบรรจุกาแฟ นํ้าตาลและเคร่ืองปรุงต่างๆ ไว้บริการ
แทนการใช้แก้วนํ้าพลาสติก เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมประชุมบริการตนเอง สําหรับอาหาร หน่วยงานจะมีการจัดอาหาร            
ในรูปแบบบุฟเฟ่ต์ โดยภาชนะสําหรับใส่อาหารจะเป็นภาชนะที่คงทนถาวรและสามารถนํากลับมาใช้ใหม่ได้                
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มีบริเวณสําหรับคัดแยกภาชนะ เศษอาหาร เพ่ือสะดวกต่อการนําไปใช้ประโยชน์ต่อหรือกําจัดทิ้ง นอกจากน้ียัง
เลือกวัตถุดิบสําหรับเตรียมอาหารและเครื่องด่ืมที่หาได้ในชุมชน เช่น ขนมไทย ผลไม้ตามฤดูกาล เป็นต้น 

5) การจัดเตรยีมอ่ืนๆ 

 สถาบันพัฒนาสุขภาพฯ จะมีการปิดไฟในห้องประชุมเพ่ือประหยัดพลังงานภายหลังจากการประชุม
ทุกครั้ง จะไม่เปิดเคร่ืองฉาย LCD หากไม่จําเป็น เพ่ือเป็นการลดการใช้พลังงาน อีกทั้ง เตรียมภาชนะเพ่ือ
รองรับแผ่นปลิว หรือเอกสารต่างๆ ที่ผู้เข้าร่วมประชุมไม่ต้องการบริเวณทางออกงาน เพ่ือนําไปใช้เป็นกระดาษ
รี ไซเคิล อีกทั้ งของที่ ระลึกในการประชุมยังเป็นสิ่ งของ หรืออุปกรณ์ที่ตระหนักถึงถึ งการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น ถุงผ้า เป็นต้น 

6) ข้อเสนอแนะ 

เพ่ือให้เกิดการขยายผลในการส่งเสริมให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและลดผลกระทบ               
ต่อสิ่งแวดล้อมจากกิจกรรมการประชุม ควรแนะนําให้หน่วยงานหรือองค์กรอ่ืนๆ นําแนวทางการประชุมสีเขียว
ไปใช้ ซึ่งสถาบันพัฒนาสุขภาพฯ จะได้รับการรับรองเป็น Green Meetings Plus เมื่อหน่วยงานที่แนะนําผ่าน
การประเมินตามหลักการประชุมสีเขียว 

สรปุผลการตรวจประเมิน  

 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล มีความตระหนักถึงความสําคัญในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยส่งเสริมให้ทุกคนในองค์กรมีความตระหนักและเข้าใจในเร่ืองดังกล่าว 
และได้ดําเนินงานจัดประชุมสีเขียว (Green Meetings) อย่างต่อเน่ืองและเหมาะสม ต้ังแต่ขั้นตอนการเรียนเชิญ/
ประชาสัมพันธ์ เข้าร่วมประชุม/กิจกรรม การจัดเตรียมเอกสาร การจัดเตรียมสถานที่/อุปกรณ์ และการจัดเตรียม
อาหารและเครื่องด่ืม ซึ่งถือเป็นอีกหน่ึงทางที่สามารถช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้อย่างดีย่ิง 

 

 

 

 

   ผ่านการประเมิน 
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แบบประเมินการจัดประชุม ตามหลกัการ Green Meetings 
สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล 

วันท่ีตรวจประเมิน 26 กรกฎาคม 2559 

กิจกรรม/รายละเอียด ทําได้ ทําไม่ได้ 
ทําได้

บางส่วน 
1.  การเรียนเชิญ และการประชาสัมพันธ์การประชุม 
 ประชาสัมพันธ์การจัดประชุมผ่ านทางเ ว็บไซต์  อินทราเ น็ต  จดหมายข่าว

อิเล็กทรอนิกส์ หรือทางอีเมล์  
   

 ใช้อีเมล์ในการส่งจดหมายเชิญผู้เข้าร่วมการประชุม เพ่ือลดการใช้กระดาษและการ
ขนส่ง 

   

 ระบุในจดหมายเชิญให้มีการส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมการประชุมทางอีเมล์ หรือ
ทางโทรศัพท์ 

   

 ระบุในจดหมายเชิญว่าเป็นการจัดประชุมตามหลักการ Green Meetings    
 แจ้งให้ผู้เข้าร่วมการประชุมงดใช้เสื้อสูทและเสื้อนอกระหว่างการประชุม    

2.  การจัดเตรียมเอกสาร 
 ส่งเอกสารการประชุมทางอีเมล์ และแจ้งให้ผู้เข้าร่วมการประชุมนําเอกสารการ

ประชุมมาในวันท่ีประชุม 
   

 เตรียมไฟล์ข้อมูลท่ีผู้เข้าร่วมการประชุมสามารถดาวน์โหลดได้จากอินเทอร์เน็ต    
 จัดทําเอกสารการประชุมเฉพาะท่ีจําเป็น พยายามสรุปข้อมูลให้สั้น กระชับและได้

ใจความ 
   

 เลือกใช้กระดาษรีไซเคิล (Recycled Paper)    
 จัดทําเอกสารการประชุมโดยการจัดพิมพ์เอกสารท้ัง 2 หน้า    
 จัดพิมพ์เอกสารการประชุมท่ีเป็นสีขาว-ดําเท่านั้น    
 ไม่จัดพิมพ์เอกสารการประชุมท่ีเป็นสไลด์ PowerPoint หรือถ้ามีความจําเป็นควร

จัดพิมพ์ 4-6 สไลด์/หน้า 
   

3.  การจัดเตรียมสถานท่ี/อุปกรณ์ 
 เลือกห้องประชุมให้เหมาะสมกับจํานวนผู้เข้าร่วมการประชุม    
 ใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าประหยัดพลังงานและมีประสิทธิภาพสูง เช่น หลอดประหยัดไฟ  

เคร่ืองปรับอากาศเบอร์ 5 เป็นต้น 
   

 กําหนดและปรับต้ังอุณหภูมิเคร่ืองปรับอากาศไว้ท่ี 25-26 องศาเซลเซียส    
 ตกแต่งสถานท่ีโดยใช้ไม้ประดับท่ีปลูกในกระถาง หรือถุงเพาะชําแทนการใช้ดอกไม้

เพ่ือลดปริมาณขยะ รวมถึงสามารถหมุนเวียนกลับมาใช้ได้ใหม่ 
   

 ลดการใช้โฟมและพลาสติก โดยหันมาใช้วัสดุหรืออุปกรณ์ท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
หรือท่ีสามารถนํากลับมาใช้ใหม่ได้ในการตกแต่งสถานท่ี 

   

 เตรียมถังขยะแยกประเภทสําหรับขยะรีไซเคิล (Recyclable Waste) ได้แก่ กระดาษ 
ขวดพลาสติก เศษแก้ว กระป๋อง และขยะมูลฝอยท่ัวไปอย่างเพียงพอและชัดเจน  
เพ่ือให้สามารถคัดแยกประเภทขยะต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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กิจกรรม/รายละเอียด ทําได้ ทําไม่ได้ 
ทําได้

บางส่วน 
4.   การจัดเตรียมอาหารและเครื่องด่ืม 
 จัดมุมเคร่ืองด่ืมและอาหารว่าง เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมการประชุมบริการตัวเอง    
 จัดบริการนํ้าด่ืมในขวดแก้วหรือเหยือกพร้อมแก้วเปล่า ให้แก่ผู้เข้าร่วมการประชุม 

แทนการเติมน้ําในแก้วเตรียมไว้ เพ่ือลดการสูญเสียน้ําในกรณีผู้เข้าร่วมการประชุมมา
ไม่ครบตามจํานวนท่ีระบุไว้ 

    

 จัดบริการอาหารจานเดียว สําหรับการประชุมท่ีมีผู้เข้าร่วมการประชุมตํ่ากว่า 20 คน 
ในกรณีท่ีมีจํานวนผู้เข้าร่วมการประชุมมากกว่า 20 คนสามารถจัดอาหารแบบ
บุฟเฟต์ 

   

 สนับสนุนวัตถุดิบสําหรับเตรียมอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีหาได้ในท้องถ่ิน เช่น ขนมไทย 
ผลไม้ตามฤดูกาล น้ําผลไม้ 

   

 ใช้ภาชนะที่คงทนถาวรและสามารถนํากลับมาใช้ได้ใหม่แทนวัสดุจําพวกโฟม  
พลาสติก กระดาษ 

   

 เลือกใช้วัสดุธรรมชาติท่ีย่อยสลายได้เป็นวัสดุท่ีใช้แล้วท้ิง เช่น ใบตอง กระดาษ หรือ
พลาสติกท่ีสังเคราะห์จากพืชธรรมชาติ 

   

 มีการจัดให้มีภาชนะแยกเศษอาหาร เคร่ืองด่ืม เพ่ือสะดวกต่อการนําไปใช้ประโยชน์
ต่อหรือกําจัดท้ิง 

   

5. การจัดเตรียมอื่นๆ 
 ปิดเคร่ืองฉาย LCD หรือเลือกเป็น stand-by mode หากไม่ได้ใช้เป็นเวลานาน    
 เลือกใช้รางวัลหรือของท่ีระลึกท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมรวมถึงเป็นวัสดุท่ีสามารถหา

ได้ง่ายในท้องถ่ินหรือเป็นวัสดุรีไซเคิล (Recycled Material) 
   

 เตรียมภาชนะเพ่ือรองรับแผ่นพับ ใบปลิว หรือเอกสารต่างๆ ท่ีผู้ร่วมงานไม่ต้องการ
บริเวณทางออกงาน เพ่ือนําไปใช้เป็นกระดาษรีไซเคิล (Recycled Paper) 

   

 
  


