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ส
วนท่ี 1 เนื้อหา/องคJความรู	จากการเข	าร
วมโครงการ  
1.1 ท่ีมาหรือวัตถุประสงคJของโครงการโดยย
อ 

จากสถานการณ'การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ การกีดกันทางการค�าท่ีรุนแรงข้ึน การเป2ดเสรีการค�า
สินค�าเกษตร และความเปลี่ยนแปลงของตลาดโลก ได�ส�งผลกระทบต�อความสามารถในการแข�งขัน ความยากจนของเกษตรกร
รายย�อยและนําไปสู�ป8ญหาความเหลื่อมล้ําด�านรายได�ในท่ีสุด 

การฝ;กอบรมการใช�เครื่องมือและเทคนิคอัจฉริยะสําหรับการประเมินความยั่งยืนพัฒนาศักยภาพให�            
ผู�เข�าอบรมสามารถใช�เครื่องมือสําหรับการประเมินความยั่งยืนในการพัฒนาผลการปฏิบัติงานของอุตสาหกรรมด�านเกษตร – 
อาหาร โดยเฉพาะ SMEs ซ่ึงจะมีการหารือเก่ียวกับการประเมินความยั่งยืนจากมุมมองแนวคิด Green Productivity ของ 
องค'การเพ่ิมผลผลิตแห�งเอเชีย (Asian Productivity Organization: APO) ครอบคลุมไปถึงการหมุนเวียนทรัพยากร พลังงาน
สีเขียว โรงงานสีเขียว และนวัตกรรมเกษตรสําหรับอุตสาหกรรมด�านการเกษตร - อาหารสีเขียว ซ่ึงมีเน้ือหาเก่ียวข�อง เช�น 
ความสําคัญของการประเมินความยั่งยืนในธุรกิจเกษตร แนวคิด แนวปฏิบัติ และความท�าทายของการประเมินความยั่งยืน 
เครื่องมือท่ียั่งยืนและระบบประเมิน โดยมีวัตถุประสงค' ดังน้ี 

1) ฝ;กอบรมผู�เข�าร�วมในการใช�เครื่องมือและเทคนิคอัจฉริยะสําหรับการประเมินความยั่งยืน 
2) พิจารณากลยุทธ' วิธีการ และนโยบายในการพัฒนาแผนธุรกิจสําหรับ SMEs ด�านเกษตร – อาหาร 
3) แบ�งป8นต�นแบบธุรกิจการเกษตรโดยการใช�เครื่องมือและเทคนิคอัจฉริยะสําหรับการประเมิน 

1.2  เนื้อหา/องคJความรู	ท่ีได	จากกิจกรรมต
าง ๆ  
 1.2.1 ระบบอาหารและความย่ังยืนทางการเกษตร: แนวคิดหลัก แนวทางปฏิบัติ และความท	าทาย 

ผู	บรรยาย : Dr. Shruti Pavagadhi Senior Manager NUS Environmental Research Institute 
National University of Singapore 

วิธีการ : วิทยากรบรรยายแนวคิดความยัง่ยืนและวิธีพิจารณาและประยกุต'ใช�กับระบบการเกษตร/อาหารทาง
การเกษตร รวมท้ังความท�าทายในป8จจุบันในการพัฒนาระบบนิเวศท่ียั่งยืนจะได�รับการตรวจสอบพร�อมกับแนวทางท่ีพัฒนา   
โดยชุมชนวิทยาศาสตร'และผู�กําหนดนโยบายเพ่ือให�เกิดความยั่งยืนทางการเกษตร 

องคJความรู	ท่ีได	 : ความยั่งยืน คือ ความสมดุลระหว�างสิ่งแวดล�อม เศรษฐกิจ และสังคม ภายใต�ทรัพยากรท่ีมี
อยู�อย�างจํากัด ให�ความสําคัญกับการใช�ทรัพยากรในระยะยาว สามารถตอบสนองความต�องการอาหารของมนุษย' เพ่ิมคุณภาพ
สิ่งแวดล�อมและฐานทรัพยากรธรรมชาติ การใช�ทรัพยากรท่ีไม�สามารถหมุนเวียนได� และทรัพยากรในฟาร'มให�เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุดตามวงจรและการควบคุมทางชีวภาพตามธรรมชาติ มีเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของการดําเนินงานฟาร'มและยกระดับ
คุณภาพชีวิตของเกษตรกรและสังคมโดยรวมได� 
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 1.2.2 ตัวชี้วัดความย่ังยืนในการปฏิบัติทางการเกษตร 

ผู	บ รรยาย : Prof. Tofael Ahamed Faculty of Life and Environmental Sciences University of 
Tsukuba Japan 

วิธีการ : วิทยากรบรรยายเก่ียวกับตัวช้ีวัดความยั่งยืนท่ีใช�ในการเกษตร รวมถึงความสมบูรณ'ของระบบนิเวศ 
พ้ืนท่ี และเวลา ตลอดจนคุณภาพของระบบ และการอภิปรายเก่ียวกับผลผลิตท่ียั่งยืนสูงสุด ป8ญหาในการกําหนดผลผลิต        
ท่ียั่งยืน   

องคJความรู	ท่ีได	 :  
ตัวช้ีวัดความยั่งยืนทางการเกษตร ประกอบด�วย การจัดการดิน นํ้า การจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน     

การมีส�วนร�วม และการใช�เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือความยั่งยืน  
ดิน : ป8จจัยการเสื่อมสภาพของดิน เช�น การพังทลายของหน�าดิน ป8ญหาดินเค็ม ดินกรด การขาดธาตุอาหาร 

สภาพภูมิอากาศ โครงสร�างของดิน การเสื่อมจากการใช�งาน และการจัดการดินอย�างยั่งยืน 

 
 

นํ้า : จากการคาดการณ' ในปq 2573 การใช�นํ้าจะเพ่ิมข้ึนโดยประมาณสัดส�วนการใช�นํ้าเพ่ืออุตสาหกรรม 
(65%) : การใช�นํ้าอุปโภคบริโภค (30%) : การใช�นํ้าเพ่ือการเกษตร (5%) ความท�าทายความต�องการใช�นํ้าเพ่ือการเกษตร      
ในการผลิตอาหารท่ัวโลกอาจจะมากกว�า 60%  

การจัดการนํ้าอย�างยั่งยืน โดยการใช�ระบบชลประทานควบคู� กับเทคโนโลยีการจัดการนํ้าเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการใช�นํ้า 
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ตัวชี้วัดความย่ังยืนในการปฏิบัติ 

 
 
1.2.3 ความท	าทายด	านความย่ังยืนในการผลิต การแปรรูป และการจัดจําหน
ายของห
วงโซ
คุณค
าทาง

การเกษตร 
ผู	บรรยาย : Dr. Vijayender R. Nalla Director Sarras Academies Ltd UK 
วิธีการ : วิทยากรบรรยายนําเสนอข�อมูลเก่ียวกับทําไมมูลค�าความยั่งยืนจึงมีความสําคัญต�อห�วงโซ�คุณค�าของ

ธุรกิจอาหารและการเกษตร และทําไมถึงมีความสําคัญเปxนพิเศษในตอนน้ี ซ่ึงคําตอบของคําถามท้ังสองน้ีจะแสดงให�เห็นว�า     
ความพยายามในการส�งเสริมความยั่งยืนในห�วงโซ�คุณค�าทางการเกษตรจัดการกับมิติของผู�คน โลก ผลกําไรได�อย�างไร         
และการอภิปรายหัวข�อต�างๆ เช�น ความยั่งยืนทางการเกษตรเปxนสิ่งสําคัญ  ความไม�มั่นคงด�านอาหารถูกมองว�าเปxนไปได�     
ท่ัวโลกจะได�รับผลกระทบ และการผลิตและการจัดจําหน�ายอาหารเกษตรมีส�วนสําคัญต�อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหรือ
การผลิตและจําหน�ายอาหารเกษตรไม�ใช�รับผิดชอบต�อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศท่ีเราเปxน 

 องคJความรู	ท่ีได	 : ความต�องการอาหารท่ีเพ่ิมข้ึนเปxนความท�าทายด�านความยั่งยืนในการผลิต การแปรรูป 
และการจัดจําหน�ายของห�วงโซ�คุณค�าทางการเกษตร โดยมีองค'ประกอบคือการใช�ท่ีดินเพ่ือการเกษตร การใช�นํ้าเพ่ือการผลิต 
ทุนและข�อจํากัดในการผลิต การสูญเสียอาหาร การผลิตอาหารท่ีไม�มีประโยชน'ต�อสุขภาพ ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพอากาศ เช�น สถานการณ'โลกร�อน ป8จจัยท่ีไม�สอดคล�องกัน 

1.2.4 ระบบอาหารและการประเมินความย่ังยืน 
ผู	 บ ร ร ย า ย  : Dr.  Shruti Pavagadhi Senior Manager NUS Environmental Research Institute 

National University of Singapore 
วิธีการ : วิทยากรบรรยายเก่ียวกับระบบนิเวศและกรอบการทํางานสําหรับการประเมินความยั่งยืน    

ประเภทต�างๆ ตั้งแต�ฟาร'มและกรณีศึกษา 
องคJความรู	ท่ีได	 : การประเมินความยั่งยืนของระบบอาหาร มีแนวทางปฏิบัติสําหรับการประเมินผลกระทบ

ของการดําเนินงานด�านอาหารและการเกษตรต�อสิ่งแวดล�อม และประชากรใน 4 มิติ ได�แก�  
การปกครองท่ีดี  ประกอบด�วย จริยธรรมขององค'กร ความรับผิดชอบ การมีส�วนร�วม กฎหมาย             

และการจัดการองค'รวม 
ความสมบูรณ'ของสิ่งแวดล�อม ประกอบด�วย สภาพอากาศ (บรรยากาศ) นํ้า ดิน แหล�งพลังงาน ความหลากหลาย

ทางชีวภาพ สวัสดิภาพสัตว' 
ความยืดหยุ�นทางเศรษฐกิจ ประกอบด�วย เศรษฐกิจท�องถ่ิน คุณภาพสินค�าและข�อมูล และการลงทุน  
ความอยู�ดีมีสุขในสังคม ประกอบด�วย พัฒนาการทางวัฒนธรรม สุขภาพและความปลอดภัยของมนุษย' ทุน 

แรงงาน การปฏิบัติท่ีเปxนธรรม   
1.2.5 โมเดลธุรกิจท่ีรับมือกับความท	าทายด	านความย่ังยืนพร	อมห
วงโซ
คุณค
า 
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ผู	บรรยาย : Dr. Vijayender R. Nalla Director Sarras Academies Ltd UK 
วิธีการ : วิทยากรบรรยายเก่ียวกับวิธีการออกแบบโมเดลธุรกิจอย�างยั่งยืน โดยการนําเสนอคุณค�าสําหรับ

ความยั่งยืนด�านการผลิต การแปรรูป และการจําหน�าย และอภิปราย 
องคJความรู	ท่ีได	 : ป8จจัยท่ีก�อให�เกิดแนวคิดการพัฒนาท่ียั่งยืน เช�น ความไม�มั่นคงทางอาหารซ่ึงมีแนวโน�ม

สูงข้ึนจากสถานการณ'ความเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ จากการบันทึกข�อมูลการลงทุนด�านเกษตรและอุตสาหกรรม
อาหาร พบว�า ผู�ประกอบการธุรกิจเกษตรมีแนวโน�มสูงข้ึน โดยสินค�าท่ีมีผลต�อสุขภาพ สินค�าในท�องถ่ิน และสินค�าท่ีสามารถ   
นํากลับมาใช�ซํ้าได� สามารถครองใจผู�บริโภคได�ตามลําดับ ซ่ึงสามารถนําไปจัดทําแผนการฝ;กอบรมเกษตรกรในการจัดทํา    
แผนธุรกิจเกษตร เข�าใจคุณค�าของผลิต  

1.2.6 ทัศนคติและความเชี่ยวชาญในภาคการเกษตรอาหารเพ่ือความย่ังยืน 
ผู	บ รรยาย : Prof. Tofael Ahamed Faculty of Life and Environmental Sciences University of 

Tsukuba Japan 
วิธีการ : วิทยากรบรรยายเก่ียวกับการปรับเปลี่ยนแนวคิด แนวทางการแก�ไขป8ญหา การเรียนรู�แบบองค'กร 

รวมถึงกรอบแนวคิดเชิงตรรกะสําหรับตัวบ�งช้ีความยั่งยืน และนําเสนอตัวอย�างกรอบตรรกะท่ัวไปเพ่ือการวิเคราะห'ความยั่งยืน
ท่ีเก่ียวข�องกับอุตสาหกรรมอาหาร 

องคJความรู	ท่ีได	 : การคิดระบบการเกษตรเปxนวิธีการคิดแบบหน่ึง เปxนวิธีการทําความเข�าใจสถานการณ'       
ท่ีซับซ�อนท่ีพบในความยั่งยืนของอาหารและอาชีพเกษตรกรรม และการฝ;กปฏิบัติการทํากรอบแนวคิด ประกอบด�วย เป|าหมาย 
วัตถุประสงค' ผลลัพธ' และวิธีการ โดยกําหนดตัวช้ีวัด กระบวนการตรวจสอบ และสมมุติฐาน สามารถนําไปใช�ในจัด
กระบวนการพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรในการวางแผนการผลิตได� 

 
 
1.2.7 การประเมินความย่ังยืนและตัวชี้วัดสําคัญสําหรับระบบอาหารเกษตร 
ผู	 บ ร ร ย า ย  : Dr.  Shruti Pavagadhi Senior Manager NUS Environmental Research Institute 

National University of Singapore 
วิธีการ : วิทยากรบรรยายเก่ียวกับการจําลองการวัดระดับผลกระทบระดับโลก สําหรับความยั่งยืนท่ีใช�ใน

อุตสาหกรรมและนําเสนอกรณีตัวอย�าง 
องคJความรู	ท่ีได	 : เกษตรกรรมเปxนแกนหลักสู�ความยั่งยืน โดยแนวทางสําหรับการสร�างคุณค�าสําหรับระบบ

อาหารท่ียั่งยืน ประกอบด�วย ทุนมนุษย' ทุนทรัพยากร ทุนสิ่งแวดล�อม ทุนทางการเงิน และเทคโนโลยีและโครงสร�างพ้ืนฐาน 
การสร	างคุณค
า SDGs- SDG 1 : การบรรเทาความยากจน การทําเกษตรกรรมท่ีมีประสิทธิภาพ สามารถ

ลดความยากจนได� นําไปสู�อุตสาหกรรมเกษตรอาหาร โดยมีองค'ประกอบ คือ การรวมกลุ�ม การทําธุรกิจนอกภาคการเกษตร 
การค�าท่ีเปxนธรรมและการเข�าถึงตลาด และสิ่งจูงใจ 
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การสร	างคุณค
า SDGs- SDG 6 : การจัดการน้ํา ในปq 2573 สถานการณ'ความต�องการนํ้าท่ัวโลกจะเพ่ิมข้ึน 
ร�อยละ 50 โดยภาคการเกษตรมีความต�องการมากกว�ากิจกรรมด�านอ่ืนๆ ซ่ึงนําไปสู�อุตสาหกรรมเกษตรอาหาร การผลิตพืช  
ด�วยระบบอัจฉริยะ การรีไซเคิล และการใช�ระบบอัตโนมัติและ Ai เข�ามาช�วยในการจัดการ 

การสร	างคุณค
า SDGs- SDG 12 : ความย่ังยืนของการบริโภคและการผลิต ความต�องการอาหารท่ีเพ่ิมข้ึน 
นําไปสู�การผลิตท่ีเพ่ิมข้ึน ซ่ึงคาดว�าจะเกิดความสูญเสียอาหาร 1 ใน 3 ซ่ึงจะนําไปสู�จากรีไซเคิล การพัฒนาระบบโลจิสติกส'    
ในอาหารแช�แข็ง และการเพ่ิมมูลค�าในแปลง 

การสร	างคุณค
า SDGs- SDG 8 : การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการจ	างงาน นําไปสู�การเกิดตลาดใหม� 
การประกอบการเชิงธุรกิจมีนวัตกรรมเข�ามามากข้ึน มีความร�วมมือกลยุทธ'และการแลกเปลี่ยน รวมถึงการรวมเขตเศรษฐกิจ 

เคร่ืองมือประเมินความย่ังยืนของความย่ังยืนของเกษตรกรรมและอาหาร ประกอบด�วย ดัชนีช้ีวัด
เกษตรกรรมยั่งยืน เช�น การส�งเสริมการเกษตร ระบบเศรษฐศาสตร'เกษตร แหล�งผลิต คุณภาพการผลิต การเข�าถึงแหล�งเงินทุน
และการคุ�มครองผู�ใช�ท่ีดิน เปxนต�น ดัชนีช้ีวัดความสูญเสียของสินค�าเกษตรและอาหาร เช�น อาหารมีเพียงพอ มีคุณค�าทาง
โภชนาการ มีความหลากหลายและปลอดภัย มีอาหารเสมอภาคกันเท�าเทียมกัน ด�านอ่ืนๆ เช�น ดิน นํ้า สภาพอากาศ การ
อนุรักษ' การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ สารเคมี ความทนทานต�อสภาพดินและสิ่งแวดล�อม 

 
 
1.2.8 เคร่ืองมือและเทคนิคโดยใช	การวิเคราะหJฐานข	อมูลขนาดใหญ
เพ่ือความย่ังยืนของระบบอาหาร

เกษตร 
ผู	บ รรยาย : Prof. Tofael Ahamed Faculty of Life and Environmental Sciences University of 

Tsukuba Japan 
วิธีการ : วิทยากรบรรยายเก่ียวกับเครือ่งมือและเทคนิคอัจฉริยะเพ่ือเข�าใจแนวโน�มผ�านมุมมองของฐานข�อมูล

ขนาดเล็ก ผ�านมุมมองของฐานข�อมูลขนาดใหญ� รวมถึงวิเคราะห'ผ�านแพลตฟอร'มออนไลน' ข้ันตอนการประเมินธุรกิจ และ
ระบบตอบรับ รวมท้ังประสบการณ'ในการใช�ระบบฐานความรู� การวิเคราะห'ข�อมูล และการนําไปใช�ประโยชน'ร�วมกัน 

องคJความรู	ท่ีได	 : ความท�าทายด�านการเกษตร เครื่องมืออัจฉริยะและแนวโน�มด�านการเกษตร โดยใช�ข�อมูล
เปxนองค'ประกอบหลักเพ่ือปรับปรุงการผลิตและความยั่งยืน ซ่ึงในป8จจุบันมีความเปxนไปได�ท่ีจัดการฟาร'มโดยเทคโนโลยี
อัจฉริยะรวมท้ังการจัดการป8จจัยการผลิต เช�น สภาพภูมิอากาศ ความอุดมสมบูรณ'ของดิน ระบบชลประทาน การลด         
การใช�สารเคมี ปรับปรุงสภาพแรงงาน การตรวจสอบย�อนกลับ ระบบรับรองคุณภาพ การลดผลกระทบต�อสิ่งแวดล�อม         
แนวทางการจัดการทางการเกษตร โดยนําระบบเกษตรแม�นยํามาใช�ในระบบการผลิต 

เกษตรแม�นยํา (Precision Agriculture) คือ การจัดการกลยุทธ'ท่ีรวบรวม ประมวลผล และวิเคราะห'ข�อมูล 
เชิงพ้ืนท่ี และข�อมูลส�วนบุคคลและรวมเข�ากับข�อมูลอ่ืนๆ ท่ีจะสนับสนุนการตัดสินใจตามความแปรปรวนโดยประมาณ สําหรับ
การปรับปรุงประสิทธิภาพการใช�ทรัพยากร ผลผลิตคุณภาพ ความสามารถในการทํากําไร และความยั่งยืนของการผลิตทาง
การเกษตร โดยมีหลักปฏิบัติหลัก คือ การเข�าใจชุดดิน แผนท่ีการใช�ท่ีดินและความผันผวนท่ีอาจจะเกิดข้ึน 
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การรับรองสําหรับอุตสาหกรรมเกษตรอาหาร มีป8จจัยท่ีเก่ียวข�อง คือ ความยั่งยืน ระบบการจัดการ การอนุรักษ'
สิ่งแวดล�อม มีรับรองคุณภาพผลผลิต มีความปลอดภัยของอาหาร สามารถตรวจสบย�อนกลับได�และการจัดการแรงงาน 

เครื่องมืออัจฉริยะสําหรับอุตสาหกรรมอาหารเกษตร 
1. สิ่งประดิษฐ' คือ ความสามารถของคอมพิวเตอร'หรือหุ�นยนต'ท่ีควบคุมโดยคอมพิวเตอร'เพ่ือทํางาน       

ตามความต�องการของมนุษย' 
2. เทคโนโลยี IoT คือ เทคโนโลยีสําหรับอุตสาหกรรมอาหารเกษตร เช�น ระบบเซนเซอร'สภาพภูมิอากาศ 

สถานการณ'ศัตรูพืช 
3. การตรวจจับระยะไกล คือ การใช�เทคโนโลยีในการควบคุมทางไกล  
4. คอมพิวเตอร'และอิเล็กทรอนิกส' คือ อุปกรณ'สนับสนุนการทําเกษตรอัจฉริยะ 
 
1.2.9 ข	อมูลเชิงลึกท่ีสําคัญจากโมเดลธุรกิจท่ีจัดการกับความท	าทายด	านความย่ังยืน 
ผู	บรรยาย : Dr. Vijayender R. Nalla Director Sarras Academies Ltd UK 
วิธีการ : วิทยากรบรรยายเก่ียวกับประเด็นสําคัญและข�อมูลเชิงลึกจากประสบการณ'จากโมเดลธุรกิจ        

ซ่ึงผู�เข�าร�วมอบรมสามารถใช�เพ่ือออกแบบข�อเสนอคุณค�าตามคุณลักษณะด�านความยั่งยืนเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค' และอธิบาย
เง่ือนไขท่ีเก่ียวข�องกับนวัตกรรมประเภทต�างๆ เช�น ในกระบวนการ เทคโนโลยี ผลิตภัณฑ' พันธมิตรทางธุรกิจ และพฤติกรรม
การบริโภค 

องคJความรู	ท่ีได	 :  
1. กรณีตัวอย�าง (มาเลเซีย) การเตรียมความพร�อมเกษตรกรรมในเมือง พ้ืนท่ีท่ีมีความทันสมัย โครงสร�าง

พ้ืนฐานและระบบการปลูกพืชท่ีทันสมัยด�วยการเงินสนับสนุนและรับประกัน  

 
 
2. กรณีตัวอย�าง (อินเดีย) การเพ่ิมมูลค�าโดยทําให�ห�วงโซ�สั้น ผลผลิตจากเกษตรกรถึงมือผู�บริโภค             มี

การรับประกัน การเพ่ิมศักยภาพให�แก�เกษตรกร การทําเกษตรเชิงธุรกิจ 
3. กรณีตัวอย�าง ผลิตภัณฑ'ชนิดต�างๆ 
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การเข	าร
วมกิจกรรมกลุ
ม (Group Discussion) : การจัดทําหัวข�อเกษตรในเมืองเปxนแหล�งอาหารทางเลอืก 
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ส
วนท่ี 2  ประโยชนJท่ีได	รับและการขยายผลจากการเข	าร
วมโครงการ  
 2.1 ประโยชนJต
อตนเอง 
 - นําแนวคิดและองค'ความรู�มาในการพัฒนาตนเอง 
 2.2 ประโยชนJต
อหน
วยงานต	นสังกัด 
 - นําแนวคิดและองค'ความรู�ท่ีได�การอบรมวางแผนการจัดทําหลักสูตรการอบรม  

2.3 ประโยชนJต
อสายงานหรือวงการวิชาชีพในหัวข	อนั้นๆ  
- นําแนวคิดและองค'ความรู�ท่ีได�การอบรมสร�างการรับรู�เพ่ือให�เกษตรกรมีแนวทางการทําอาชีพเกษตรกรรมอย�าง

ยั่งยืน 
2.4 กิจกรรมการขยายผลท่ีจะดําเนินการภายใน 6 เดือนหลังเข	าร
วมโครงการ 
- นําองค'ความรู�ท่ีได�รับอบรมมาทําความเข�าใจ และนําไปพัฒนางานส�งเสริมการเกษตรต�อไป  

ส
วนท่ี 3 เอกสารแนบ  
3.1 รายช่ือผู�เข�าร�วมโครงการและประเทศท่ีเข�าร�วมโครงการ 
3.2 กําหนดการฉบับล�าสุด (Program) 
3.3 เอกสารประกอบการประชุม/สัมมนา (Training Materials) 

________________________ 


