ผลการประเมินการจัดประชุม/สัมมนา/ฝกอบรม
ตามหลักการ Green Meetings
ชื่อหนวยงาน คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
วันทีต่ รวจประเมิน

27 มกราคม 2558

เจาหนาที่ตรวจประเมิน นางสาวเต็มสิริ ไทยฤทธิ์
รายละเอียดของการประเมิน (ตามเอกสารแนบ 1)
สรุปผลการประเมิน
1) การเรียนเชิญ/ประชาสัมพันธเขารวมประชุม
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ใชวิธีการเรียนเชิญประชุม และการประชาสัมพันธ
ผานระบบออนไลนของหนวยงานในรูปแบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส (E-mail) พรอมแนบจดหมาย
เรียนเชิญมาพรอมกัน และสําหรับการตอบรับเขารวมประชุม ทุกทานที่ไดรับอีเมลสามารถตอบ
กลับไปที่บุคคลที่สงเรียนเชิญประชุมไดทันที
2) การจัดเตรียมเอกสาร
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ไดเริ่มใชระบบประชุมออนไลน (SC-Meetings)
ตั้งแตป 2555 ตามนโยบายของผูบริหารที่จะมุงการดําเนินงานภายในองคกรสู Green เพื่อลดการ
ใชกระดาษ และทําใหลดปริมาณขยะที่จะเกิดขึ้นจากการพิมพเอกสารเสียในแตละครั้ง โดยการ
เรียนเชิญประชุมจะแจงใหผูเขารวมประชุมนําคอมพิวเตอรพกพา/แท็บเล็ตมาสวนตัว เพื่อเชื่อมตอ
กับระบบออนไลน ซึ่งภายในระบบประชุมออนไลนจะมีการอัพโหลดเอกสารการประชุมททุกวาระ
รวบรวมไว โดยทุกทานที่มีสวนเกี่ยวของในการประชุมดังกลาวสามรถเขาถึงขอมูลและดาวโหลด
เอกสารทั้งหมดได สําหรับกรณีเครือขายเกิดขัดของ ทางเจาหนาที่จะมีไฟลเอกสารทั้งหมดสํารอง
บันทึกไวที่แฟลชไดรท โดยผูเขารวมประชุมสามารถนําขอมูลลงเครื่องคอมพิวเตอรไดโดยตรง
และสําหรับบางกรณี ถาหากมีความจําเปนที่ตองพิมพเอกสารจะเลือกพิมพ 2 หนา และเลือกใช
กระดาษรีไซเคิล
3) การจัดเตรียมสถานที่/อุปกรณ
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ไดเลือกใชหองประชุมไดเหมาะสมตามจํานวน
ผูเขารวมประชุม และดวยขอจํากัดเรื่องขนาดพื้นที่ภายในหอง จึงนําไมกระถางตกแตงที่ดานนอก
หองประชุม สําหรับการประชุมไดมีการตระหนักถึงเรื่องลดการใชพลังงาน โดยเปดมานเพื่อรับแสง
ธรรมชาติแทนการเปดไฟ และสําหรับเครื่องปรับอากาศเปนระบบแอรทอ ซึ่งแตละหองประชุมตั้ง
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อุณหภูมิไวที่ 25 องศาเซลเซียส สําหรับอุปรณหลอดไฟยังเปนแบบนีออน ซึ่งทางหนวยงานกําลัง
มีแผนการปรับเปลี่ยนอุปกรณใหเปนหลอดไฟแบบประหยัดพลังงาน
4) การจัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่ม
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล มีจุดวางเหยือกน้ําพรอมแกวน้ํา และมีหองสําหรับ
จัดเตรียมอาหารอยูติดกับหองประชุม หากถามีผูเขารวมมากกวา 20 ทาน จะจัดอาหารเปนแบบ
บุฟเฟต และสําหรับอาหารวางจะจัดเปนผลไมตามฤดูกาล หรือขนมที่สามารถหาซื้อไดงาย และมี
การจัดเตรียมถังเพื่อคัดแยกเศษอาหาร ทั้งนี้ผูตรวจประเมินไดมีขอเสนอแนะเรื่องการเสิรฟ ชาและ
กาแฟ ในบางครั้งยังคงใชแบบซอง โดยหากดําเนินการตามหลัก Green Meetings ควรหลีกเลีย่ ง
ทุกกรณี
5) การจัดเตรียมอื่นๆ
คณะวิ ทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล มีเ ครื่องควบคุมระบบไฟทั้งหมดภายในห อง
ประชุม หากเสร็จสิ้นการประชุมจะปดไฟทั้งระบบ หรือชวงเวลาพักเบรคจะเลือกเมนูเปน standby-mode สําหรับของที่ระลึกทางหนวยงานจะเลือกใชผลิตภัณฑที่สั่งทําขึ้นเองโดยมีสัญลักษณ
ของตรามหาวิทยาลัย
สรุปผลการตรวจประเมิน
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ไดใหความสําคัญในเรื่องการดําเนินงานที่เปนมิตร
ตอสิ่งแวดลอม โดยเริ่มตั้งแตนโยบายที่ทางผูบริหารสงเสริมในเรื่องการประหยัดพลังงาน ลดการ
ใชน้ํา และลดปริมาณขยะ สูความเปน Green และการดําเนินการประชุมสีเขียว (Green Meetings)
ถือเปนสวนนึงที่คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ใหความสําคัญตลอดมา โดยบุคลากรทุก
คนไดใหความสนใจและยินดีปฏิบัติตาม กอใหเกิดเปนวัฒนธรรมที่ดีภายในองคกร

ผานการประเมิน
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แบบประเมินการจัดประชุม/สัมมนา/ฝกอบรม ตามหลักการ Green Meetings
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
วันทีต่ รวจประเมิน 27 มกราคม 2558
กิจกรรม/รายละเอียด

ทําได

1. การเรียนเชิญ และการประชาสัมพันธการประชุม
 ประชาสัมพันธการจัดประชุมผานทางเว็บไซต อินทราเน็ต จดหมายขาว
อิเล็กทรอนิกส หรือทางอีเมล
 ใชอีเมลในการสงจดหมายเชิญผูเขารวมการประชุม เพื่อลดการใชกระดาษและ
การขนสง
 ระบุในจดหมายเชิญใหมีการสงแบบตอบรับการเขารวมการประชุมทางอีเมล
หรือทางโทรศัพท
 ระบุในจดหมายเชิญวาเปนการจัดประชุมตามหลักการ Green Meetings
 แจงใหผูเขารวมการประชุมงดใชเสื้อสูทและเสื้อนอกระหวางการประชุม
2. การจัดเตรียมเอกสาร
 สงเอกสารการประชุมทางอีเมล และแจงใหผูเขารวมการประชุมนําเอกสารการ
ประชุมมาในวันที่ประชุม
 เตรียมไฟลขอมูลที่ผูเขารวมการประชุมสามารถดาวนโหลดไดจากอินเทอรเน็ต
 จัดทําเอกสารการประชุมเฉพาะที่จําเปน พยายามสรุปขอมูลใหสั้น 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
ดอกไมเพื่อลดปริมาณขยะ รวมถึงสามารถหมุนเวียนกลับมาใชไดใหม
 ลดการใชโฟมและพลาสติก
โดยหันมาใชวัสดุหรืออุปกรณที่เปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอมหรือที่สามารถนํากลับมาใชใหมไดในการตกแตงสถานที่
 เตรียมถังขยะแยกประเภทสําหรับขยะรีไซเคิล (Recyclable Waste) ไดแก
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กระดาษ ขวดพลาสติก เศษแกว กระปอง และขยะมูลฝอยทั่วไปอยางเพียงพอ
และชัดเจน เพื่อใหสามารถคัดแยกประเภทขยะตางๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ
4. การจัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่ม
 จัดมุมเครื่องดื่มและอาหารวาง เพื่อใหผูเขารวมการประชุมบริการตัวเอง
 จัดบริการน้ําดื่มในขวดแกวหรือเหยือกพรอมแกวเปลา
ใหแกผูเขารวมการ
ประชุม แทนการเติมน้ําในแกวเตรียมไว เพื่อลดการสูญเสียน้ําในกรณีผูเขารวม
การประชุมมาไมครบตามจํานวนที่ระบุไว
 จัดบริการอาหารจานเดียว สําหรับการประชุมที่มีผูเขารวมการประชุมต่ํากวา 20
คน ในกรณีที่มีจํานวนผูเขารวมการประชุมมากกวา 20 คนสามารถจัดอาหาร
แบบบุฟเฟต
 สนับสนุนวัตถุดิบสําหรับเตรียมอาหารและเครื่องดื่มที่หาไดในทองถิ่น เชน ขนม
ไทย ผลไมตามฤดูกาล น้ําผลไม
 ใชภาชนะที่คงทนถาวรและสามารถนํากลับมาใชไดใหมแทนวัสดุจําพวกโฟม
พลาสติก กระดาษ
 เลือกใชวัสดุธรรมชาติที่ยอยสลายไดเปนวัสดุที่ใชแลวทิ้ง เชน ใบตอง กระดาษ
หรือพลาสติกที่สังเคราะหจากพืชธรรมชาติ
 มีการจัดใหมีภาชนะแยกเศษอาหาร เครื่องดื่ม เพื่อสะดวกตอการนําไปใช
ประโยชนตอหรือกําจัดทิ้ง
5. การจัดเตรียมอื่นๆ
 ปดเครื่องฉาย LCD หรือเลือกเปน stand-by mode หากไมไดใชเปนเวลานาน
 เลือกใชรางวัลหรือของที่ระลึกที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
รวมถึงเปนวัสดุที่
สามารถหาไดงายในทองถิ่นหรือเปนวัสดุรีไซเคิล (Recycled Material)
 เตรียมภาชนะเพื่อรองรับแผนพับ ใบปลิว หรือเอกสารตางๆ ที่ผูรวมงานไม
ตองการบริเวณทางออกงาน เพื่อนําไปใชเปนกระดาษรีไซเคิล (Recycled
Paper)
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