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ส
วนท่ี 1 เนื้อหา/องคEความรู	จากการเข	าร
วมโครงการ  
ท่ีมาหรือวัตถุประสงค-ของโครงการโดยย$อ  

ทรัพยากรธรรมชาติท่ีจํากัดและป0ญหามลพิษท่ีเผชิญอยู$ในป0จจุบัน เป3นความท4าทายท่ีทําให4เกิดแนวคิดท่ีจะ
เปลี่ยนแปลงกระบวนการผลิตและการดําเนินธุรกิจท่ีคํานึงการใช4ทรัพยากรอย$างมีประสิทธิภาพและคุ4มค$า   

เศรษฐกิจหมุนเวียน Circular Economy เป3นแนวคิดหน่ึงท่ีส$งเสริมให4เกิดการใช4ทรัพยากรอย$างคุ4มค$า มีการ
หมุนเวียนของทรัพยากรหรือวัสดุกลับมาใช4ใหม$ ซ่ึงจะส$งผลให4ลดการเกิดของเสีย จนท4ายท่ีสุดนําไปสู$การไม$มีของเสีย 
ด4วยแนวทางในการออกแบบกระบวนการ ผลิตภัณฑ- บริการ และรูปแบบธุรกิจท่ีสามารถผลักดันให4เกิดการเติบโตทาง
ธุรกิจอย$างยั่งยืนได4 โดยการจัดการทรัพยากรให4มีประสิทธิภาพมากข้ึน ซ่ึงจะส$งเสริม สนับสนุนให4เกิดการพัฒนาท่ี
ยั่งยืนในภาพรวม 

วัตถุประสงค-ของโครงการน้ี เพ่ือ 
 ทําความเข4าใจเศรษฐกิจหมุนเวียนซ่ึงเป3นแนวคิดความยั่งยืน  
 สํารวจโอกาสการเติบโตของธุรกิจโดยใช4แนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียน 
 แบ$งป0นรูปแบบธุรกิจท่ีเป3นนวัตกรรมและประสบการณ-ทางเทคโนโลย ีเพ่ือเปลี่ยนแบบจําลองเศรษฐกิจเชิง

เส4นเป3นแบบวงกลม 
 

1.2 เน้ือหา/องค-ความรู4ท่ีได4จากกิจกรรมต$างๆ พร4อมแสดงความคิดเห็นหรือยกตัวอย$างประเด็นท่ีสามารถนํามาปรับใช4ใน
องค-กรหรือประเทศไทย (สามารถจําแนกตามหัวข4อและระบุช่ือวิทยากรบรรยาย) ได4แก$ 
Session 1: Integrating Green Productivity (GP) with the Circular Economy Approach  
โดย Dr. Chun-Hsu Lin 
วิทยากรได4ให4แนวคิดว$า Green productivity (GP) และ Circular economy (CE) มีวัตถุประสงค- เพ่ือส$งเสริมให4เกิด

เศรษฐกิจสีเขียว และการพัฒนาท่ียั่งยืน  
ด4วยความหมายของ Circular economy คือแนวทางในการออกแบบกระบวนการ ผลิตภัณฑ- บริการ และรูปแบบ

ธุรกิจท่ีสามารถผลักดันให4เกิดการเติบโตทางธุรกิจอย$างยั่งยืนได4 โดยการจัดการทรัพยากรให4มีประสิทธิภาพมากข้ึน มีการ
หมุนเวียนของทรัพยากรหรือวัสดุกลับมาใช4ใหม$ ซ่ึงจะส$งผลให4ลดการเกิดของเสีย จะเห็นได4ว$า CE จะมุ$งเน4นท่ีการใช4ทรัพยากร 
ตั้งแต$การได4มาของทรัพยากร การออกแบบ/การผลิต การขนส$ง/โลจิสติกส- การบริโภค/การค4าขาย และการท้ิงหลังจากใช4งาน 
ส$วน Green productivity ให4ความสําคัญท้ังการใช4พลังงาน ทรัพยากร และมลพิษ ซ่ึงจะมุ$งเน4นท่ีกระบวนการออกแบบและ
การผลิต  ในขณะท่ีการพัฒนาอย$างยั่งยืน หรือ Sustainable development จะครอบคลุมถึงมิติทางด4านสังคมและเศรษฐกิจ
ด4วย 



 
 
กรอบงานท่ีจะส$งเสริม GP และ CE ควรประกอบด4วยการกําหนดกฎหมายท่ีรองรับ เช$น กฎหมายด4านเศรษฐกิจ

หมุนเวียน กฎหมายการจัดการพลังงาน/การใช4พลังงานหมุนเวียน กฎหมายการจัดซ้ือจัดจ4างสีเขียว  และแรงจูงใจทาง
เศรษฐกิจ เช$น ตลาดการใช4พลังงานสีเขียว ตลาดวัสดุมือสอง เป3นต4น 

 
Session 2: International Standardization of Circular Economy Approaches and Implementation 

in Industry. โดย Dr. Yoshiaki Ichikawa 
แนวคิดการสร4างเศรษฐกิจหมุนเวียนประกอบด4วย 
1. Dematerialization (การลดการใช4ทรัพยากรการผลิต ในขณะท่ียังสามารถตอบสนองความพึงพอใจของ

ผู4บริโภคได4เหมือนเดิม) 
 ลดการใช4วัตถุดิบ 
 ปรับเปลี่ยนโดยใช4เทคโนโลยีสารสนเทศ 

2. ลดของเสีย 
 การใช4ซ้ํา การแปรรูปกลับมาใช4ใหม$ 

3. การเปลี่ยนแบบจําลองทางธุรกิจ  
 Eco-design เช$น การยืดอายุ และการออกแบบให4สามารถ upgrade ได4 
 PaaS (ปรับเปลี่ยนรูปแบบผลิตภัณฑ-ท่ีนําเสนอให4แก$ลูกค4าจาก “สินค4า (Product)” มาเป3น “บริการ 

(Service)” 
 การสร4างระบบนิเวศในอุตสาหกรรม สร4างเครือข$ายท่ีมีคุณค$ามากข้ึน 

วิทยากรได4บรรยายถึงการพัฒนามาตรฐาน ISO เก่ียวกับ เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ซ่ึงกําหนดกรอบ
งาน ข4อแนะนํา เครื่องมือสนับสนุน และข4อกําหนดสําหรับองค-กร เพ่ือยกระดับการมีส$วนร$วมให4เกิดการพัฒนาท่ียั่งยืน โดย
มุ$งเน4นไปท่ีการสร4างรูปแบบธุรกิจใหม$และการสร4างเครือข$ายท่ีมีคุณค$า จัดทําโดยคณะอนุกรรมการเทคนิค ISO/TC 323 ซ่ึงมี
โครงสร4างแบ$งเป3นกลุ$มงาน 5 กลุ$ม มีหน4าท่ีรับผิดชอบ ดังน้ี 

Working Group 1 - คําศัพท- หลักการ กรอบงาน และมาตรฐานระบบการจัดการ โดยร$าง ISO 59004 Definition 
of Circular Economy 

Working Group 2 – แนวทางปฏิบัติในการพัฒนาและดําเนินการเศรษฐกิจหมุนเวียน โดยร$าง ISO 59010 
Guidelines on business models and value networks 

Working Group 3 - การวัดและประเมินการหมุนเวียน 
Working Group 4 - เศรษฐกิจหมุนเวียนในทางปฏิบัติ: ความคิดเห็นปnอนกลับ 
Working Group 5 - เอกสารข4อมูลการหมุนเวียนของผลิตภัณฑ- 



 

 
โครงสร	าง TC 323 

 
 
มาตรฐาน ISO 59010 แนวปฏิบัติเก่ียวกับโมเดลธุรกิจและเครือข$ายมูลค$า มีการกําหนดข4อกําหนดเพ่ือนําไปปฏิบัติ
ของ ประกอบด4วย 
ข4อกําหนดท่ี 4 การกําหนดขอบข$าย 

 ทําความเข4าใจกับเครือข$ายคุณค$าในป0จจุบัน 
 กําหนดขอบข$ายของเครือข$ายคุณค$าสําหรับการปรับปรุง 

ข4อกําหนดท่ี 5 การระบุช$องว$างและโอกาสสําหรับการปรับปรุง 
 ทําความเข4าใจกับแบบจําลองทางธุรกิจ 
 ประเมินคะแนนป0จจุบันด4วย KPI ท่ีจัดทําโดย Working group – 
 ระบุวัตถุประสงค-ท้ังหมดสําหรับ KPI ท่ีดีข้ึน และกลยุทธ-หมุนเวียน 

ข4อกําหนดท่ี 6 การปรับเปลี่ยนแบบจําลองทางธุรกิจขององค-กร 
 พิจารณาวิธีการปรับปรุงส$วนประกอบของแบบจําลองทางธุรกิจ 
 พิจารณาพ้ืนท่ีท่ีจะปรับปรุง 
 แสดงถึงความเหมาะสมทางเศรษฐศาสตร- 
 กําหนดวัตถุประสงค-และกลยุทธ- 

ข4อกําหนดท่ี 7 การปรับเปลี่ยนรูปโมเดลธุรกิจเครือข$ายคุณค$า 
 ดําเนินงานกํากับดูแลท่ีดี 
 จัดทําโครงสร4างพ้ืนฐาน 
 จัดทําเง่ือนไขของผลประโยชน-ร$วมกัน (Win-win) 
 ปรับเปลี่ยนวัตถุประสงค-และกลยุทธ- 

ข4อกําหนดท่ี 8 การทบทวน 



 
โครงสร4างมาตรฐาน ISO 59010 

 
Session 3: Transforming Business to the Circular Economy Model โดย Dr. Prasad Madhav Modak 
วิทยากรบรรยายรูปแบบของเศรษฐกิจหมุนเวียน ประกอบด4วย 

1. วัสดุหมุนเวียน คือ การนําวัตถุดิบท่ีสร4างใหม$ได4 แปรรูปใช4ใหม$ หรือวัตถุดิบท่ีย$อยสลายได4ไปใช4ในอุตสาหกรรม
เพ่ือลดการใช4 Virgin material 

2. การกู4คืนทรัพยากร  ได4แก$ 
 รีไซเคิลขยะเพ่ือกู4คืนทรัพยากร 
 โอนของเสียจากการกําจัดข้ันสุดท4าย 
 การแทนท่ีการสกัดและการแปรรูปทรัพยากรบริสุทธ์ิ (Virgin natural resource) 
 จัดให4มีโครงสร4างพ้ืนฐานในการรีไซเคิล เช$น เครื่องแยก เครื่อง recycle เครื่อง recovery 
 การกําจัดการรั่วไหลของวัสดุ และเพ่ิมมูลค$าทางเศรษฐกิจ 

3. สินค4าเป3นบริการ เป3นการทําตลาดด4วยขายบริการมากกว$าขายสินค4า เช$น การให4บริการเครื่องซักผ4าและเก็บ
รายได4จากรอบของการซักผ4าแทนการขายเครื่องซักผ4า 

4. การยืดอายุผลิตภัณฑ- โดยการทําให4ผลิตภัณฑ-ท่ีอายุยาวนานข้ึน หรือใช4การซ$อม การปรับปรุงใหม$ (Refurbish) 
และการผลิตซํ้า (Remanufacturing) เพ่ือทําให4ผลิตภัณฑ-ใช4งานได4นานข้ึน 

5 .แพลตฟอร-มการแบ$งป0น เป3นการแบ$งป0นการใช4สินค4าและบริการ เพ่ือลดการใช4 Virgin resource และใช4
ทรัพยากรให4เกิดประโยชน-สูงสุด ส$งเสริมให4เกิดการเพ่ิมผลผลติ และสร4างคุณค$า ส$งเสริมการบริโภคอย$างยั่งยนื 

6. บริการอํานวยความสะดวก เป3นการเช่ือมโยงแพลตฟอร-มดิจิทัลในการบริหารจัดการให4เกิดความสะดวก 
7. ธุรกิจแบบมีส$วนร$วม (Inclusive Business) คือธุรกิจท่ีมีเปnาประสงค-แรกเพ่ือการสร4างผลตอบแทนแก$

ผู4ประกอบการ แต$มีการนํากลุ$มชุมชนผู4ท่ีมีรายได4น4อยเข4ามาเป3นส$วนหน่ึงของภาคธุรกิจและการผลิตด4วย เพ่ือ
สร4างงาน สร4างโอกาสในการหารายได4 และนําไปสู$คุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนอย$างเท$าเทียมของประชาชนในระดับวง
กว4าง 

8. บริการตามประสิทธิภาพ เป3นการให4บริการตามหลัก Consumer/User pays principle (ใช4มากจ$ายมาก) 
เป3นการสร4างแรงจูงใจส$งเสริมให4เกิดการใช4งานอย$างประหยัด 

 



 
 
การขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียนในประเทศต4องได4รับการสนับสนุนรัฐบาล ท้ังในด4านงบประมาณ การสร4างทักษะและ

พัฒนาผู4ประกอบการ รวมถึงการกําหนดนโยบายท่ีส$งเสริม เช$น การขยายความรับผิดชอบของผู4ผลิต การยืดอายุผลิตภัณฑ- การ
ส$งเสริมฉลากสิ่งแวดล4อม และการจัดซ้ือจัดจ4างภาครัฐอย$างยั่งยืน 

 
Session 4: Promoting the Circular Economy among SMEs โดย Dr. Prasad Madhav Modak 
วิทยากรบรรยายถึง ความสัมพันธ-ของเศรษฐกิจหมุนเวียนและเปnาหมายการพัฒนาอย$างยั่งยืน ดังน้ี 

 การใช4ทรัพยากรอย$างมีประสิทธิภาพ โดยการใช4ซ้ํา การนําไปใช4ในวัตถุประสงค-อ่ืน การแปรรูปใช4ใหม$ การผลิต
ซํ้า สัมพันธ-กับเปnาหมายการพัฒนาอย$างยั่งยืนเปnาหมายท่ี 6 นํ้าท่ีสะอาด  เปnาหมายท่ี 11 เมืองและชุมชนท่ี
ยั่งยืน เปnาหมายท่ี 12 การผลิตและบริโภคอย$างรับผิดชอบ 

 ห$วงโซ$คุณค$าและการปzดวงจร สัมพันธ-กับเปnาหมายการพัฒนาอย$างยั่งยืนเปnาหมายท่ี 9 อุตสาหกรรม นวัตกรรม 
และโครงสร4างพ้ืนฐาน เปnาหมายท่ี 10 ลดความเหลื่อมล้ํา  เปnาหมายท่ี 11 เมืองและชุมชนท่ียั่งยืน เปnาหมายท่ี 
12 การผลิตและบริโภคอย$างรับผิดชอบ 

 เปลี่ยนไปใช4พลังงานหมุนเวียน สมัพันธ-กับเปnาหมายการพัฒนาอย$างยั่งยืนเปnาหมายท่ี 9 อุตสาหกรรม 
นวัตกรรม และโครงสร4างพ้ืนฐาน เปnาหมายท่ี 7 พลังงานท่ีสะอาด  เปnาหมายท่ี 11 เมืองและชุมชนท่ียัง่ยืน 
เปnาหมายท่ี 12 การผลิตและบริโภคอย$างรับผิดชอบ เปnาหมายท่ี 13 การดําเนินการกับภมูิอากาศ 

 เปลี่ยนไปเป3นโมเดลธุรกิจหมุนเวียน สัมพันธ-กับเปnาหมายการพัฒนาอย$างยั่งยืนเปnาหมายท่ี 8 งานท่ีมีคุณค$า
และการเติบโตทางเศรษฐกิจ เปnาหมายท่ี 9 อุตสาหกรรม นวัตกรรม และโครงสร4างพ้ืนฐาน เปnาหมายท่ี 11 
เมืองและชุมชนท่ียั่งยืน เปnาหมายท่ี 12 การผลิตและบรโิภคอย$างรบัผิดชอบ 

 ลดการปลดปล$อยคาร-บอน สัมพันธ-กับเปnาหมายการพัฒนาอย$างยั่งยนืเปnาหมายท่ี 7 พลังงานท่ีสะอาด 
เปnาหมายท่ี 11 เมืองและชุมชนท่ียั่งยืน เปnาหมายท่ี 12 การผลิตและบริโภคอย$างรับผิดชอบ เปnาหมายท่ี 13 
การดําเนินการกับภมูิอากาศ เปnาหมายท่ี 14 สิ่งมีชีวิตใต4นํ้า 

 
แนวคิดการสร4างเศรษฐกิจหมุนเวียนตั้งแต$การนําเข4าของทรัพยากร และผ$านกระบวนการต$างๆ ไปจนถึงการฝ0งกลบ มี
ความสัมพันธ-กับผู4มีส$วนได4ส$วนเสียต$าง ๆ ตัวอย$างเช$น แนวคิดการคิดใหม$/การออกแบบใหม$สัมพันธ-กับนักออกแบบ/นัก
สร4างนวัตกรรม นักสร4างเทคโนโลยี นักลงทุน ผู4ใช4สินค4า เป3นต4น ดังแสดงในภาพ 



 

 
 
ตัวอย$างกรณีศึกษา เช$น  
Winnow เป3นบริษัทให4บริการซอฟแวร- โดยพัฒนาซอฟแวร-สําหรับเก็บและวิเคราะห-ข4อมูลเศษอาหาร เพ่ือดูพฤติกรรม 
รูปแบบ และแนวโน4มของการเกิดเศษอาหาร ซ่ึงช$วยให4ร4านอาหารสามารถลดเศษอาหารท่ีเกิดข้ึนได4ถึง 40-70% มีผลทํา
ให4กําไรเพ่ิมข้ึน 50 % และลดการปลดปล$อยคาร-บอน 
 
Retek ได4นําเอาอุปกรณ- IT เช$น คอมพิวเตอร-ตั้งโต~ะ โน4ตบุค จอภาพ มาซ$อม ปรับปรุงใหม$ แลแปรสภาพกลับมาใช4ใหม$
แล4วนํามาขายหรือบริจาค ทําให4เกิดการยืดอายุผลิตภัณฑ- ใช4ทรัพยากรอย$างคุ4มค$า และสร4างรายได4จากการขายสินค4าท่ี
ปรับปรุงใหม$ด4วย 
 
Session 5: Optimizing Resources through Digitization โดย Dr. Tsai-Chi Kuo 
วิทยากรบรรยายถึงบทบาทสําคัญของการแปลงเป3นดิจิทัลในการเปลี่ยนธุรกิจให4เป3นรูปแบบหมุนเวียน โดยใช4 Industry 

4.0  เช$น การวิเคราะห-ข4อมูล แบบจําลองการทํางานร$วมกัน CPS (ระบบไซเบอร-กายภาพ) การพัฒนาอุปกรณ- การเช่ือมต$อและ
เครือข$าย ความหมายการทํางานร$วมกัน กระบวนการดิจิทัลและระบบอัตโนมัติ ระบบอัตโนมัติ เทคโนโลยีเสมือนจริง คลาวด-
คอมพิวติ้ง และเทคโนโลยีเซ็นเซอร- 

 



 
โดยสรุปการนําอุตสาหกรรม 4.0 มาใช4ต4องเริ่มต4นด4วยการวิเคราะห-ข4อมูล ซ่ึงจะนําไปใช4ในการเพ่ิมประสิทธิภาพของ

โครงสร4างพ้ืนฐานท่ีมีอยู$ให4เกิดความยั่งยืน ด4วยการวางแผนกําหนดโซลูช่ันลดการใช4วัสดุและลดการปล$อยมลพิษ นอกจากน้ี 
การรับฟ0งเสียงของลูกค4าก็เป3นสิ่งสําคัญ เพราะทําให4ได4ข4อกําหนดของผลิตภัณฑ- ท่ีจะนํามาผสานรวมเข4ากับเทคโนโลยีดิจิทัล 
โดยจุดประสงค-หลักของ Industry 4.0 คือการสร4างมูลค$าผ$านการบูรณาการทรัพยากร บริการ ข4อมูล และมนุษย-แบบ
เรียลไทม- รวมถึงทําให4เกิดความโปร$งใสและทําให4ลูกค4าเห็นภาพได4ชัดเจนข้ึน และการท่ีมีเทคโนโลยีการวิเคราะห- เพ่ือประเมิน
การบริโภคโดยมีระบบการจัดสรรการแบ$งป0นข4อมูลท่ีดีจะสามารถปรับปรุงให4มีการใช4ทรัพยากรได4อย$างมีประสิทธิภาพและลด
การสูญเสีย 

 
Session 6:  Transforming the Economy from Linear to Circular: Case in the ROC โดย Dr. Chun-

Hsu Lin 
วิทยากรนําเสนอวิธีท่ีรัฐบาลไต4หวัน มุ$งหวังท่ีจะเปลี่ยนอุตสาหกรรมจากโมเดลเศรษฐกิจเชิงเส4นเป3นวงกลมโดยใช4
ทรัพยากรอย$างยั่งยืนมากข้ึน โดยแนวทางส$งเสริมของรัฐบาลไต4หวันประกอบด4วยการสร4างระบบ database ของวัสดุ 
การออกแบบใหม$ให4สามารถหมุนเวียนผลิตภัณฑ- เพ่ิมการบูรณาการพลังงาน ทรัพยากรและลดของเสีย การส$งเสริม
การบริโภคสีเขียว การจัดซ้ือจัดจ4างสีเขียว การยืดอายุผลิตภัณฑ- ระบบ upcycling ท่ีเข4มแข็ง ส$งเสริมการนําพลังงาน
กลับมาใช4 ปรับปรุงกฎหมาย ทําให4วัตถุดิบท่ีใช4ซํ้ามีคุณภาพและมีระบบการติดตาม ส$งเสริมการปรับปรุงเทคโนโลยี
และสร4างนวัตกรรม และสร4างผลแทนทางเศรษฐกิจ 
 

 
 
ส$วนแนวทางของภาคเอกชนท่ีดําเนินการ มี 2 แนวทาง คือ 

1. จัดหาเครื่องมือในการตัดสินใจสําหรับโซลูช่ันสีเขียว 



 
 

 
 

2. การสร4างกลุ$มอุตสาหกรรมท่ีรับผิดชอบ โดยมีโครงการริเริ่มเพ่ือเศรษฐกิจสีเขียว เช$น:Taiwan Circular 
Economy Awards since 2019 
 

 



กิจกรรมกลุ
ม 
ความท	าทายในการนํา Circular economy ไปปฏิบัติ 

 ขาดการศึกษาเก่ียวกับแนวคิด CE 
 ต4องการแพลตฟอร-มเพ่ิมเติมสําหรับการเข4าถึงชุมชนเปnาหมาย 
 การยอมรับและเปลี่ยนพฤติกรรมของลูกค4าท่ีมีต$อ CE 
 ความร$วมมือท่ีมากข้ึนตลอดห$วงโซ$คุณค$า 
 ค$าแรง/วัสดุท่ีแพง 
 ขาดการสนับสนุนและความตระหนักจากรัฐบาล 
 ขาดข4อมูลในทางอุตสาหกรรม 
 ระยะเวลาคืนทุน 
 ขาดข4อมูล/ข4อมูลในเอเชียและแปซิฟzก 

ส
วนท่ี 2  ประโยชนEท่ีได	รับและการขยายผลจากการเข	าร
วมโครงการ  
  

 ประโยชน-ต$อตนเอง  
เพ่ิมพูนความรู4เก่ียวกับ circular economy และนําไปใช4ในการฝ�กอบรม และให4คําปรึกษาแนะนํา 

 ประโยชน-ต$อหน$วยงานต4นสังกัด  
นําความรู4ท่ีได4มาแลกเปลี่ยนเรียนรู4กับบุคลากรในองค-กร และนํามาใช4เป3นตัวอย$างในการฝ�กอบรม  

 ประโยชน-ต$อสายงานหรือวงการวิชาชีพในหัวข4อน้ันๆ  
เพ่ือใช4ความรู4ท่ีได4ในการพัฒนาและยกระดับองค-กร 

 กิจกรรมการขยายผลท่ีได4ดําเนินการภายในระยะเวลา 60 วันนับจากวันสุดท4ายของโครงการ  
ได4นําใช4เป3นส$วนหน่ึงของเน้ือหาบรรยาย คุยสบายบ$ายวันศุกร- EP.17 ตอน “Green Productivity” เทรนด-
ใหม$ของอุตสาหกรรมไทย… ช$วยท้ังเรา-ช$วยท้ังโลก ในหัวข4อ Go green toward green industry วันท่ี 21 
ม.ค. 65 (FTPI YouTube: https://youtu.be/RQ6cYa9qZqU) รายละเอียดตามเอกสารประกอบการอบรม 

 กิจกรรมการขยายผลท่ีจะดําเนินการภายใน 6 เดือนหลังเข4าร$วมโครงการ  
บรรยายใน comday 

 



ส
วนท่ี 3 เอกสารแนบ  
 รายช่ือผู4เข4าร$วมโครงการและประเทศท่ีเข4าร$วมโครงการ 
 กําหนดการฉบับล$าสุด (Program) 
 เอกสารประกอบการประชุม/สัมมนา (Training Materials) 
 รายงานก$อนการเดินทางท่ีท$านดําเนินการ (Country Paper-Thailand) 
 เอกสารนําเสนอผลงานหลังจากเข4าร$วมกิจกรรมกลุ$ม (Group Presentation) 

 


