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ผลการประเมินการจัดประชุม/สัมมนา/ฝกอบรม  

ตามหลักการ Green Meetings 

 

บริษัท     บัณฑิตวทิยาลยั มหาวิทยาลัยมหิดล จ.นครปฐม 

วันทีต่รวจประเมิน         5 มิถุนายน 2556 

เจาหนาที่ตรวจประเมิน    ชลิดา  ชะมอย 

รายละเอียดของการประเมิน  (ตามเอกสารแนบ 1) 

สรุปผลการประเมิน 

1) การเรยีนเชิญ/ประชาสมัพันธเขารวมประชมุ 

      มหาวิทยาลัย เรียนเชิญผูเขารวมประชุม/ประชาสัมพันธการประชุมผานทางอีเมลและ
เครือขายอิเล็กทรอนิกสตางๆ ภายในองคกร และมีการระบุในจดหมายเชิญใหมีการสงแบบตอบรับ
การเข าร วมการประชุมทางอี เมล  หรือทางโทรศัพท เ พ่ือลดค าใชจ ายและลดการใช
ทรัพยากรธรรมชาติดวย ทั้งน้ี ในจดหมายเชิญประชุมไดมีการระบุวาเปนการจัดการประชุมตาม
หลักการ Green Meetings และแจงใหผูรวมเขาประชุมงดใชเสื้อสูทและเสื้อนอกระหวางประชุมอีก
ดวย 

2) การจัดเตรยีมเอกสาร 

    มหาวิทยาลัย จะสงไฟลขอมูลหรือเอกสารการประชุมใหผูเขารวมประชุมผานทางอีเมล
หรือสามารถดาวนโหลดไดจากระบบเครือขายขององคกร และแจงใหผูเขารวมประชุมนําเอกสาร
การประชุมมาในวันที่ประชุม จึงทําใหไมตองแจกเอกสารการประชุม หรือมีการจัดทําเอกสารการ
ประชุมเทาที่จําเปน เพ่ือลดการใชกระดาษและลดการใชทรัพยากรธรรมชาติอีกดวย 

3) การจัดเตรยีมสถานที่/อุปกรณ 
 มหาวิทยาลัย   มีการคัดเลือกหองประชุมใหเหมาะสมกับจํานวนผูเขาประชุมผานทาง
ระบบเครือขายอิเลคทรอนิคสขององคกร จึงทําใหประหยัดเวลาและสามารถลดการใชกระดาษ
ในการจองหองประชุม อีกทั้งภายในหองประชุมมีการใชอุปกรณไฟฟาที่ประหยัดพลังงานและมี
การปรับตั้งอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศไวที่ 25 องศาเซลเซียส และอุปกรณตกแตงหองประชุม 
สวนใหญทางบริษัทจะเลือกใชวัสดุที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม รวมถึงสามารถหมุนเวียนนํากลบัมา
ใชไดใหม อีกดวย อีกทั้งมีการเตรียมถังขยะแยกประเภทสําหรับขยะรีไซเคิล และขยะมูลฝอยทั่วไป
อยางพอเพียงและชัดเจน เพ่ือใหสามารถคัดแยกประเภทขยะตางๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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4) การจัดเตรยีมอาหารและเครื่องดื่ม 
     มหาวิทยาลัย จะจัดมุมเครื่องด่ืมและอาหารวาง เพ่ือใหผูเขารวมประชุมบริการตัวเอง 
โดยจัดเตรียมแกวนํ้า เหยือกน้ํา และภาชนะที่บรรจุกาแฟ นํ้าตาลและเครื่องปรุงตางๆ ไวบริการ
แทนการใชแกวนํ้าพลาสติก ทั้งน้ี มหาวิทยาลัย มีนโยบายสนับสนุนอาหาร เครื่องด่ืม ขนมและ
ผลไมที่หาไดตามทองถิ่นตามความเหมาะสม และเลือกใชวัสดุธรรมชาติที่ยอยสลายไดเปนวัสดุ
ที่ใชแลวทิ้ง เชน ใบตอง ทางมหาวิทยาลัย จะมีหองจัดเตรียมอาหาร ซ่ึงภายในหองมีการแยก
ขยะตามประเภทตางๆ จัดไว เพ่ือสะดวกในการนําไปกําจัดอยางเหมาะสมอีกดวย 

5) อ่ืนๆ 
 มหาวิทยาลัย จะมีการปดไฟในหองประชุมเพ่ือประหยัดพลังงานภายหลังจากการ
ประชุมทุกครั้ง จะไมเปดเครื่องฉาย LCD หากไมจําเปน เพ่ือเปนการลดการใชพลังงาน อีกทั้ง 
เตรียมภาชนะเพื่อรองรับแผนปลิว หรือเอกสารตางๆ ที่ผูเขารวมประชุมไมตองการบริเวณ
ทางออกงาน เพ่ือนําไปใชเปนกระดาษรีไซเคิล 

สรุปผลการตรวจประเมิน  
 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล จ. นครปฐม มีการดําเนินงานจัดประชุมตามแนวทาง
หลักการ Green Meetings ที่ระบุไว โดยไดมีการดําเนินงานรวมถึงทําความเขาใจเกี่ยวกับ
หลักการตางๆ รวมถึงกระตุนและปลูกจิตสํานึกดานการจัดประชุม Green Meeting และการ
ประหยัดพลังงานใหกับพนักงาน  เพ่ือเปนการรวมกันใชทรัพยากรและพลังงานใหมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้นไป นอกจากนี้มหาวิทยาลัยไดมีการรณรงคใหบุคลากรทุกคนลดการใชพลังงานและ
ทรัพยากร อาทิ โครงการลดปริมาณการใชกระดาษ การจัดทําเครือขายอิเล็กทรอนิกสขององคกร 
เพ่ือใชสําหรับการประชาสัมพันธ/ขาวสารขององคกร การจองหองประชุม การขอเอกสารตางๆ ซ่ึง
เปนการจัดกิจกรรมที่สงเสริมการอนุรักษพลังงานและทรัพยากรอยางตอเน่ือง  

 

 √  ผานการประเมิน 
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แบบประเมินการจัดประชุม/สัมมนา/ฝกอบรม ตามหลักการ Green Meetings 
   บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล จ.นครปฐม 

วันที ่5 มิถุนายน 2556 

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
และชัดเจน  เพ่ือใหสามารถคัดแยกประเภทขยะตางๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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กิจกรรม/รายละเอียด ทําได 
ทํา
ไมได 

ทําได
บางสวน 

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) 

   

 
 



 
 
 

ที่ TEI/TBCSD/2013/103 

11 มิถนุายน 2556 

 

เรื่อง   ขอเชิญรวมพิธีมอบใบรับรอง Green Meetings ในองคกร       

เรียน    คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล 

สิ่งที่สงมาดวย    1. (ราง) กําหนดการแถลงขาวการสงเสริมการจัดซื้อจัดจางสีเขียวในภาคเอกชน 
 2. แบบตอบรบัเขารวมงาน 
 3. แผนที่เอนเนอรยี ่คอมเพล็กซ 
 
 สํานักงานเลขานุการองคกรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน (TBCSD) ขอขอบคุณ บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ไดเขารวมโครงการการจัดประชุมสีเขียว (Green Meetings) ในองคกร โดยมีวัตถุประสงค
เพื่อสงเสริมใหองคกรภาครัฐและภาคเอกชนนํากรอบแนวทางการจัดประชุมที่มุงใหเกิดการใชทรัพยากรอยางคุมคา 
และลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมไปประยุกตใชใหเหมาะสมกับกิจกรรม และรูปแบบการจัดประชุมในองคกรของตน 
ซึ่งจากการตรวจประเมินพบวา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล มีการจัดประชุม/สัมมนา/ฝกอบรมตาม
หลักการ Green Meetings  โดยองคกรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน กําหนดจะจัดพิธีมอบใบรับรอง Green 
meetings ขึ้น ในวันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2556 เวลา 16:30 - 17:30 น. ณ หอง Executive Lounge ชั้น 6 
อาคาร C เอนเนอรย่ี คอมเพล็กซ  

ในการนี้ สํานักงานเลขานุการองคกรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน จึงใครขอเรียนเชิญทานหรือผูแทน
จากองคกรของทาน เขารวมพิธีรับมอบใบรับรอง Green Meetings ในองคกรดังกลาว โดยโปรดตอบรับเขา
รวมงานดังสิ่งที่สงมาดวย 2 มายังสํานักเลขานุการฯ (ภิญญดา เจริญสิน) ทางโทรสาร 02-504-4826-8 หรือ 
pinyada@tei.or.th ภายในวันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2556 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา    

 
         ขอแสดงความนับถือ 

 

         

       (ดร.อุรัจฉวี อุณหเลขกะ) 
                                                ผูอํานวยการบริหาร 

               องคกรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน 
 
สํานักเลขานุการองคกรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยนื 
โทรศัพท 02-503-3333 เบอรตอ 300 และ 509 
โทรสาร 02-504-4826-8             
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ผลการประเมินการจัดประชุม/สัมมนา/ฝกอบรม  

ตามหลักการ Green Meetings 

 

บริษัท     บัณฑิตวทิยาลยั มหาวิทยาลัยมหิดล จ.นครปฐม 

วันทีต่รวจประเมิน         5 มิถุนายน 2556 

เจาหนาที่ตรวจประเมิน    ชลิดา  ชะมอย 

รายละเอียดของการประเมิน  (ตามเอกสารแนบ 1) 

สรุปผลการประเมิน 

1) การเรยีนเชิญ/ประชาสมัพันธเขารวมประชมุ 

      มหาวิทยาลัย เรียนเชิญผูเขารวมประชุม/ประชาสัมพันธการประชุมผานทางอีเมลและ
เครือขายอิเล็กทรอนิกสตางๆ ภายในองคกร และมีการระบุในจดหมายเชิญใหมีการสงแบบตอบรับ
การเข าร วมการประชุมทางอี เมล  หรือทางโทรศัพท เ พ่ือลดค าใชจ ายและลดการใช
ทรัพยากรธรรมชาติดวย ทั้งน้ี ในจดหมายเชิญประชุมไดมีการระบุวาเปนการจัดการประชุมตาม
หลักการ Green Meetings และแจงใหผูรวมเขาประชุมงดใชเสื้อสูทและเสื้อนอกระหวางประชุมอีก
ดวย 

2) การจัดเตรยีมเอกสาร 

    มหาวิทยาลัย จะสงไฟลขอมูลหรือเอกสารการประชุมใหผูเขารวมประชุมผานทางอีเมล
หรือสามารถดาวนโหลดไดจากระบบเครือขายขององคกร และแจงใหผูเขารวมประชุมนําเอกสาร
การประชุมมาในวันที่ประชุม จึงทําใหไมตองแจกเอกสารการประชุม หรือมีการจัดทําเอกสารการ
ประชุมเทาที่จําเปน เพ่ือลดการใชกระดาษและลดการใชทรัพยากรธรรมชาติอีกดวย 

3) การจัดเตรยีมสถานที่/อุปกรณ 
 มหาวิทยาลัย   มีการคัดเลือกหองประชุมใหเหมาะสมกับจํานวนผูเขาประชุมผานทาง
ระบบเครือขายอิเลคทรอนิคสขององคกร จึงทําใหประหยัดเวลาและสามารถลดการใชกระดาษ
ในการจองหองประชุม อีกทั้งภายในหองประชุมมีการใชอุปกรณไฟฟาที่ประหยัดพลังงานและมี
การปรับตั้งอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศไวที่ 25 องศาเซลเซียส และอุปกรณตกแตงหองประชุม 
สวนใหญทางบริษัทจะเลือกใชวัสดุที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม รวมถึงสามารถหมุนเวียนนํากลบัมา
ใชไดใหม อีกดวย อีกทั้งมีการเตรียมถังขยะแยกประเภทสําหรับขยะรีไซเคิล และขยะมูลฝอยทั่วไป
อยางพอเพียงและชัดเจน เพ่ือใหสามารถคัดแยกประเภทขยะตางๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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4) การจัดเตรยีมอาหารและเครื่องดื่ม 
     มหาวิทยาลัย จะจัดมุมเครื่องด่ืมและอาหารวาง เพ่ือใหผูเขารวมประชุมบริการตัวเอง 
โดยจัดเตรียมแกวนํ้า เหยือกน้ํา และภาชนะที่บรรจุกาแฟ นํ้าตาลและเครื่องปรุงตางๆ ไวบริการ
แทนการใชแกวนํ้าพลาสติก ทั้งน้ี มหาวิทยาลัย มีนโยบายสนับสนุนอาหาร เครื่องด่ืม ขนมและ
ผลไมที่หาไดตามทองถิ่นตามความเหมาะสม และเลือกใชวัสดุธรรมชาติที่ยอยสลายไดเปนวัสดุ
ที่ใชแลวทิ้ง เชน ใบตอง ทางมหาวิทยาลัย จะมีหองจัดเตรียมอาหาร ซ่ึงภายในหองมีการแยก
ขยะตามประเภทตางๆ จัดไว เพ่ือสะดวกในการนําไปกําจัดอยางเหมาะสมอีกดวย 

5) อ่ืนๆ 
 มหาวิทยาลัย จะมีการปดไฟในหองประชุมเพ่ือประหยัดพลังงานภายหลังจากการ
ประชุมทุกครั้ง จะไมเปดเครื่องฉาย LCD หากไมจําเปน เพ่ือเปนการลดการใชพลังงาน อีกทั้ง 
เตรียมภาชนะเพื่อรองรับแผนปลิว หรือเอกสารตางๆ ที่ผูเขารวมประชุมไมตองการบริเวณ
ทางออกงาน เพ่ือนําไปใชเปนกระดาษรีไซเคิล 

สรุปผลการตรวจประเมิน  
 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล จ. นครปฐม มีการดําเนินงานจัดประชุมตามแนวทาง
หลักการ Green Meetings ที่ระบุไว โดยไดมีการดําเนินงานรวมถึงทําความเขาใจเกี่ยวกับ
หลักการตางๆ รวมถึงกระตุนและปลูกจิตสํานึกดานการจัดประชุม Green Meeting และการ
ประหยัดพลังงานใหกับพนักงาน  เพ่ือเปนการรวมกันใชทรัพยากรและพลังงานใหมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้นไป นอกจากนี้มหาวิทยาลัยไดมีการรณรงคใหบุคลากรทุกคนลดการใชพลังงานและ
ทรัพยากร อาทิ โครงการลดปริมาณการใชกระดาษ การจัดทําเครือขายอิเล็กทรอนิกสขององคกร 
เพ่ือใชสําหรับการประชาสัมพันธ/ขาวสารขององคกร การจองหองประชุม การขอเอกสารตางๆ ซ่ึง
เปนการจัดกิจกรรมที่สงเสริมการอนุรักษพลังงานและทรัพยากรอยางตอเน่ือง  

 

 √  ผานการประเมิน 
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แบบประเมินการจัดประชุม/สัมมนา/ฝกอบรม ตามหลักการ Green Meetings 
   บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล จ.นครปฐม 

วันที ่5 มิถุนายน 2556 

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
และชัดเจน  เพ่ือใหสามารถคัดแยกประเภทขยะตางๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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กิจกรรม/รายละเอียด ทําได 
ทํา
ไมได 

ทําได
บางสวน 

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) 

   

 
 



Green Meetings

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล



การเรียนเชิญและการประชาสัมพันธ์
การประชุมคณะกรรมการประจํา
บัณฑิตวิทยาลัย ทาง e-mail















การตอบรับการประชุมคณะกรรมการ
ประจําบัณฑิตวิทยาลัย ทาง e-mail



ตัวอย่างการตอบรับการประชุมทาง e-mail















ตัวอย่างแบบตอบรับการประชุม



การแจ้งให้ผู้เข้าร่วมประชุม Download 
เอกสารประกอบการประชุม













เอกสารประกอบการประชุมสามารถ Download 

ได้ทาง http://intranet.grad.mahidol







การแจ้งเวียนร่างรายงานการประชุม



ตัวอย่างการส่งร่างรายงานการประชุม ทาง e-mail









การเรียนเชิญ และการประชาสัมพันธการประชุม



ตัวอยาง

การเรียนเชิญประชุมโดยใชอีเมลในการสงจดหมายเชิญ















ตัวอยาง

การตอบรับการเขารวมประชุมทางอีเมล















ตัวอยาง

การสงเอกสารการประชุมทางอีเมล  โดยการสง link และ
แจงให Download เอกสาร















ตัวอยาง

การเวียนรางรายงานการประชุมฯ









การจัดเตรียมสถานที่



ห้องประชุมขนาดใหญ่

50-150 คน



ห้องประชุมขนาดกลาง

30-50 คน



ห้องประชุมขนาดเล็ก

10-20 คน



ห้องประชุมขนาดเล็ก

5-10 คน



เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ที่ประหยัดพลังงาน

หลอดประหยัดไฟ

เครื่องปรับอากาศ เบอร์5

ตั้งอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศ 

25 องศาเซลเซียส



การตกแต่งสถานที่



ถังขยะแยกประเภท

จัดไว้ที่ห้องเตรียมอาหาร



การจัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่ม



มุมเครื่องดื่มและอาหารว่าง

สําหรับบริการตัวเอง



บริการเสิร์ฟเครื่องดื่มและอาหารว่าง



การจัดอาหารแบบจานเดียว



การจัดอาหารแบบบุฟเฟต์



อาหารและเครื่องดื่ม

หาได้ในทอ้งถิ่น



กล่องรับเอกสารเพื่อนําไปเป็นกระดาษรีไซเคิล



ข้อมูลเพิ่มเติม



การประชุมกลุ่มย่อย (แบบไมเ่ป็นทางการ)



หนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารบัณฑิตวิทยาลยั ปี 2553








