แบบรายงานการไปศึกษา ฝกอบรม และดูงาน ประชุมและเสนอบทความ
หรือผลงานทางวิชาการ

สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไป
1.1 ชื่อ/นามสกุล
นายภูวเดช ธนิชานนท อายุ 40 ป
ตําแหนง
อาจารย
ระดับการศึกษาสูงสุด ปริญญาเอก
1.2 ที่ทํางาน
ภาควิชาภูมิศาสตร คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง
1.3 ชื่อเรื่อง(ภาษาอังกฤษ) Balancing Cash and Food: The impacts of agrarian change on
rural land use and wellbeing in Northern Laos
สาขาหลัก
ภูมิศาสตร
สาขายอย
ภูมิศาสตรมนุษย
สาขาที่เกี่ยวของ
ภูมิศาสตรการเกษตรและการใชที่ดิน
เพื่อ  ประชุม / เสนอบทความ
ศึกษา
ฝกอบรม และดูงาน
แหลงทุนที่ให
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
ประเทศที่ไป
สาธารณรัฐอิตาลี
ระหวางวันที่
23 – 25 ตุลาคม 2562
ภายใตโครงการ
การขออนุมัติทุนเสนอบทความวิจัย ณ ตางประเทศในงานประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติ “International Conference on Food Science and
Nutrition Congress”
ของหนวยงาน
Magnus Corpus Group
สวนที่ 2 บทคัดยอหรือสรุปยอของหลักสูตร / เพื่อประโยชนในการสืบคน (ไมเกิน 10 บรรทัด)
งานวิ จั ย นี้ ศึ ก ษาผลกระทบที่ เ กิ ด จากการเพิ่ ม ขึ้ น ของระดั บ การเข า ถึ ง ตลาดต อ การใช ที่ ดิ น ทาง
การเกษตรและความเปนอยูของประชาชนในแขวงไซยะบุรี ประเทศลาว แนววิธีในการศึกษาเปนแบบมาตรา
สวนกลาง (meso-scale approach) และแบบยึดตามตัวแสดง (actor-oriented approach) ซึ่งเก็บขอมูล
ทั้งในระดับอําเภอและระดับครัวเรือน การเพิ่มขึ้นของระดับการเขาถึงตลาดในชนบททําใหเกิดการขยายตัว
ของการคาขายทางการเกษตร และการเปลี่ยนแปลงจากระบบเกษตรยังชีพไปเปนเกษตรการคา ซึ่งเกษตรกร
ใชที่ดินเพื่อปลูกพืชเศรษฐกิจอยางเขมขน แทนที่การปลูกพืชอาหาร การเปลี่ยนแปลงนี้นํามาซึ่งความกังวลตอ
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ความมั่นคงทางอาหารและความเปราะบางตอความไมแนนอนของตลาด ผลการวิจัยพบวา เกษตรกรสามารถ
ปลูกพืชเศรษฐกิจและพัฒนาความเปนอยูของตนได โดยไมไดรับผลกระทบจากความกังวลดังกลาว ดวยปจจัย
3 ประการ คือ (1) การเขาถึงตลาดไดงาย จะลดความเสี่ยงจากความไมแนนอนของตลาดได และเกิดรายได
เพียงพอ (2) การมีพื้นที่เพาะปลูกมาก จะชวยใหเกษตรกรสามารถปลูกพืชเศรษฐกิจพรอมกับพืชอาหารไปดวย
และ (3) กลยุทธของเกษตรกรที่จัดพื้นที่ไวเพื่อปลูกขาว ใหเพียงพอตอการบริโภคภายในครัวเรือน
สวนที่ 3 ขอมูลที่ไดรับจากการไปศึกษา ฝกอบรม และดูงาน ประชุม และเสนอบทความหรือผลงานทาง
วิชาการ ตามหัวขอดังตอไปนี้
3.1 วัตถุประสงค
1. เพื่อนําเสนอผลงานวิจัยสูสาธารณะในระดับนานาชาติ
2. เพื่อนําความรูจากการนําเสนอผลงานวิจัยมาถายทอดและพัฒนาดานการเรียนการสอนใน
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภูมิศาสตร
3.2 รายละเอียดเกี่ยวกับการไปศึกษา ฝกอบรม และดูงาน ประชุมและเสนอบทความหรือผลงานทาง
วิชาการ
การไปนําเสนอบทความวิจัยเรื่อง “Balancing cash and food: The impacts of agrarian change
on rural land use and wellbeing in Northern Laos” ใ น ง า น ป ร ะ ชุ ม วิ ช า ก า ร ร ะ ดั บ น า น า ช า ติ
“International Conference on Food Science and Nutrition Congress” ระหวางวันที่ 23 – 25 ตุลาคม
2562 ณ Hotel Mercure Roma West กรุงโรม ประเทศอิตาลี ในการจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติครั้ง
นี้มีผูเขารวมประชุมจากนานาชาติ 138 คน ในการประชุมครั้งนี้มีการนําเสนอ 15 ชวงใน 3 วัน มีการนําเสนอ
งานวิจัยทั้งหมด 60 เรื่อง ในหัวขอดังตอไปนี้
- Nutrition and Food Science
- Nutrition and Health
- Food Toxicology
- Food Science and Technology
- Plant Nutrition and Nutraceuticals
- Food Processing and Technologies
- Chemical Composition of Food
- Organic and Natural Food
- Food Science and Chemistry
- Food Additives
- Chemistry and Food Constituents
- Food and Nutritional Toxicology
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-

Genetically Modified Organisms
Food Nanotechnology
Nutrigenomics
Current Research in Nutrition and Dietetics
Diet in Obesity and Underweight
Role of Nutrition in Disease Prevention
Paediatric Nutrition
Clinical Nutrition
Sport Nutrition

รายละเอียดการนําเสนอบทความวิจัย มีดังตอไปนี้
ตอนที่ 1 รายละเอียดในแตละดาน
ดานสถานที่ สถานที่จัดการประชุมไดแก Hotel Mercure Roma West สถานที่มีความพรอมใน
การจัดการประชุม ไดแก หองประชุมขนาดใหญ หองประชุมขนาดเล็ก พรอมทั้งความพรอมทางดานอุปกรณ
แสดงผลทั้งภาพและเสียง ไดแก คอมพิวเตอร ไมโครโฟนของผูนําเสนอและผูซักถาม
ดานบุคลากร ฝายจัดงานใหการตอนรับ ตอบคําถามและอํานวยความสะดวกแกผูเขารวมประชุม
และผูนําเสนอเปนอยางดี
ดานผูเขารวมประชุมและผูนําเสนอ ผูเขารวมประชุมมาจากหลากหลายประเทศทั่วโลก ทั้งในภูมิภาค
ยุโรป อเมริกา ออสเตรเลีย และเอเชีย รวมทั้งเอเชียตะวันออกเฉียงใต ทีมีผูนําเสนอจาดประเทศไทย และ
เวียดนาม ผูนําเสนอและผูเขารวมประชุมใชภาษาอังกฤษไดเปนอยางดี มีการแลกเปลี่ยนความรูจากงานที่ผู
นําเสนอ ทําใหบรรยากาศนําเสนอมีความนาสนใจ และไดรับแนวคิดจากผูเขารวมนําเสนอ รวมทั้งการสราง
เครือขายทางวิชาการ
ดานโปรแกรมและตารางเวลา การนําเสนอเปนไปตามกําหนดไว ในการนําเสนอสามารถรักษาเวลา
และประธานหองประชุ ม เปดโอกาสใหผูเขารวมประชุมซั กถามและชวยผู นําเสนอตอบในประเด็น เพื่ อ ให
ครอบคลุมกับคําถามใหลึกขึ้น
ตอนที่ 2 รายละเอียดของบทความวิจัยที่ไปนําเสนอ
งานวิ จั ย นี้ ศึ ก ษาผลกระทบที่ เ กิ ด จากการเพิ่ ม ขึ้ น ของระดั บ การเข า ถึ ง ตลาดต อ การใช ที่ ดิ น ทาง
การเกษตรและความเปนอยูของประชาชนในแขวงไซยะบุรี ประเทศลาว แนววิธีในการศึกษาเปนแบบมาตรา
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สวนกลาง (meso-scale approach) และแบบยึดตามตัวแสดง (actor-oriented approach) ซึ่งเก็บขอมูล
ทั้งในระดับอําเภอและระดับครัวเรือน การเพิ่มขึ้นของระดับการเขาถึงตลาดในชนบททําใหเกิดการขยายตัว
ของการคาขายทางการเกษตร และการเปลี่ยนแปลงจากระบบเกษตรยังชีพไปเปนเกษตรการคา ซึ่งเกษตรกร
ใชที่ดินเพื่อปลูกพืชเศรษฐกิจอยางเขมขน แทนที่การปลูกพืชอาหาร การเปลี่ยนแปลงนี้นํามาซึ่งความกังวลตอ
ความมั่นคงทางอาหารและความเปราะบางตอความไมแนนอนของตลาด ผลการวิจัยพบวา เกษตรกรทางใต
ของไซยะบุรี ที่มีระดับการเขาถึงตลาดสูง เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจเปนหลัก ไมไดผลกระทบจากปญหาความไม
มั่นคงทางอาหาร และมีความเปนอยูที่ดีกวาเกษตรทางเหนือ ซึ่งมีระดับการเขาถึงตลาดต่ํากวา และเพาะปลูก
พืชอาหารเปนหลัก ปจจัยหลักที่ทําใหเกษตรกรทางใตมีความเปนอยูที่ดีกวาทางเหนือ ไดแก (1) การเขาถึง
ตลาดไดงาย ชวยลดความเสี่ยงจากความไมแนนอนของตลาดได และกอใหเกิดรายไดเพียงพอที่จะซื้ออาหาร
มาชดเชยปริมาณอาหารที่ลดลงจากการลดการปลูกพืชอาหารได (2) การมีพื้นที่เพาะปลูกมาก เนื่องจากภูมิ
ประเทศมีพื้นที่ราบมากกวา ชวยใหเกษตรกรสามารถขยายการปลูกพืชเศรษฐกิจพรอมกับการยังคงการปลูก
พืชอาหารไปดวยได และ (3) กลยุทธของเกษตรกรที่จัดพื้นที่ไวเพื่อปลูกขาว ใหเพียงพอตอการบริโภคขั้นต่ํา
ภายในครัวเรือน เปนการปองกันปญหาความไมมั่นคงทางอาหาร

หัวขอบทความวิจัยที่ไปนําเสนอ จัดอยูใน session ของ Nutrition and Food Science แมวาโดย
เนื้อหาแลวจะเกี่ ยวข องกั บหัว ขอ Food security หรือความมั่นคงทางอาหารมากกวาก็ต าม การนําเสนอ
เปนไปอยางราบรื่นไดรับความสนใจจากผูเขารวมการประชุมวิชาการเปนอยางดี แมวาจะมีความแตกตางจาก
หัวขออื่น ๆ ที่มักเปนการทดลองทางวิทยาศาสตรในเชิงเคมีที่เกี่ยวกับสารอาหาร แตงานวิจัยนี้วาดวยประเด็น
การผลิตอาหารอยางเพียงพอและมีคุณภาพภายใตระบบการเกษตรที่มีความเหมาะสมและยั่งยืน
การนําความรูจากงานวิจัยไปประยุกตใชในการเรียนการสอน
ความรูจากงานวิจัยเรื่อง Balancing cash and food: The impacts of agrarian change on rural
land use and wellbeing in Northern Laos มีเนื้อหาที่เกี่ยวของกับวิชา GEO 4607 ภูมิศาสตรชนบท และ
GEO 4606 ภูมิศาสตรการเกษตร โดยตรง วาดวยการเปลี่ยนแปลงในพื้นที่ชนบทจากเกษตรกรรมแบบยังชีพ
มาเปนเกษตรกรรมแบบการคา ซึ่งกอใหเกิดผลกระทบอยางมากตอวิถีชีวิตความเปนอยูในชนบท รวมถึงการใช
ที่ดินในชนบทดวย การเปลี่ยนแปลงในระบบการทําเกษตรนี้ยังกอใหเกิดภูมิภาคการเกษตรตามลักษณะของ
ระบบการผลิตดวย จึงเปนตัวอยางและเปนองคความรูโดยตรงตอวิชาดังกลาว ที่ผูวิจัยไดนํามายกเปนตัวอยาง
ประกอบในการเรียนการสอน รวมถึงการบรรจุในตําราเรียน หากมีการเขียนตําราของกระบวนวิชาดังกลาวทั้ง
2 วิชาในอนาคต
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งานวิจัยนี้ยังเกี่ยวของกับการเปลี่ยนแปลงกิจกรรมทางเศรษฐกิจ และอิทธิพลจากการคาในภูมิภาค
และตลาดพืชเศรษฐกิจอันโยงใยกับกระบวนการโลกาภิวัตนทางเศรษฐกิจโลกดวย จึงมีความเกี่ยวของกับวิชา
GEO 2604 ภูมิศาสตรเศรษฐกิจ ที่วาดวยการจัดสรร แลกเปลี่ยน เคลื่อนที่และเชื่อมโยงทรัพยากรตาง ๆ ใน
โลกดวย เนื้อหาจากงานวิจัยนี้จึงเปนตัวอยางในวิชา GEO 2604 ภูมิศาสตรเศรษฐกิจไดอยางดี ทั้งนี้ทั้งวิชา
GEO 2604 ภูมิศาสตรเศรษฐกิจ, GEO 4606 ภูมิศาสตรการเกษตร และ GEO 4607 ภูมิศาสตรชนบท ลวนแต
เปนวิชาเฉพาะในสาขาภูมิศาสตรมนุษย จึงจัดวาเปนความรูในวิชา GEO 2601 ภูมิศาสตรมนุษยเชนกัน
งานวิจัยนี้ ไดนําเสนอแนวทางในการสรางสมดุลระหวางการพัฒนาคุณภาพชีวิตทางเศรษฐกิจและทาง
อาหาร ซึ่งตองอาศัยกลยุทธการเพาะปลูกอยางยั่งยืน จึงเปนเนื้อหาที่สามารถบูรณาการกับวิชา GEO 4203
การจั ด การสิ่ งแวดลอม ได โดยเป น ตัวอย า งของการเลือกระบบการเพาะปลูกที่เหมาะสมกับ สถานการณ
ปจจุบัน ที่การเกษตรไดรับอิทธิพลของตลาดการคาโลกเปนอยางมาก
ในแงของการทําวิจัยนั้น งานวิจัยและบทความวิจัยนี้สามารถเปนตัวอยางไดอยางดี ทั้งในดานหัวขอ
วิจัยทางภูมิศาสตร ประเด็นปญหาทางภูมิศาสตร วิธีการดําเนินการวิจัย การเขียนงานวิจัย การอภิปราย
ผลการวิ จั ย นํ า มาในการเรี ย นการสอนวิ ช า GEO 4002 พื้น ฐานการวิจัย ทางภู มิ ศาสตร และ GEO 4803
สัมมนาและปญหาทางภูมิศาสตร ได นอกจากนี้ วิธีการเก็บขอมูลของงานวิจัยนี้ยังสามารถใชประกอบการสอน
วิชา GEO 4001 เทคนิคภาคสนามทางภูมิศาสตรไดดวย

ภาพประกอบการนําเสนอบทความวิจัย
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ตอนที่ 3 บทความวิจัยของผูอื่นที่นําเสนอในการประชุมวิชาการ
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สํ าหรั บ การนํ า เสนอในหั ว ข อ อื่ น ๆ ที่มีความนาสนใจ และสามารถนําความรู ไปประยุ กตใ นทาง
ภูมิศาสตร มีหลายเรื่อง อาทิ เชน
Impact of different cropping systems on seed yield and quality of Egyptian cotton โดย
Sherif Ibrahim Abdel-Wahab จากศูนยวิจัยการเกษตร (Agricultural research center) ประเทศอียิป ต
ผูวิจัยไดทดลองใชระบบการปลูกแบบตาง ๆ ในการปลูกฝาย เพื่อใหไดผลผลิตที่มีปริมาณและคุณภาพของ
เมล็ดที่ดีที่สุด ผลการทดลองพบวา การปลูกฝายรวมกับพืชตระกูลถั่ว ขาวสาลี หรือหัวหอม จะชวยใหปริมาณ
และคุณภาพของเมล็ดฝายดีขึ้น ขณะที่การปลูกฝายรวมกับงา หรือ ถั่วฝกยาว จะทําใหปริมาณและคุณภาพ
ของเมล็ดฝายแยลง เมื่อเทียบกับการปลูกฝายเพียงอยางเดียว งานวิจัยนี้สามารถนําไปประยุกตกับการปลูกพืช
ผสมผสานในประเทศไทยได วาพืชที่ใชปลูกรวมเชน งา ขาวสาลี หัวหอม ถั่วฝกยาว และพืชตระกูลถั่ว มีผลตอ
การเพิ่มสารอาหารประเภทไหนในพืชผลผลิตทางการเกษตร ซึ่งสามารถนําไปประยุกตใชในการสอนวิชา GEO
4604 ภูมิศาสตรการเกษตร และ GEO 4203 การจัดการสิ่งแวดลอม รวมถึง GEO 4205 หลักการใชที่ดินได
Dietary habit and nutritional status of ethnic children in Bangladesh โดย Md Monoarul
Haque จาก มหาวิทยาลัยนานาชาติตะวันออกไกล (Fareast International University) ประเทศบังคลาเทศ
ผูวิจัยไดศึกษารูปแบบการบริโภคอาหารและสภาวการณสารอาหารของเด็กกอนวัยเรียนของชนเผาชัคมา
(Chakma) ซึ่งเปนชนกลุมนอยในเขตจิตตะกอง ประเทศบังคลาเทศ ผลการศึกษาพบวา มีเด็กที่น้ําหนักต่ํากวา
มาตรฐานถึงรอยละ 23.8 เด็กที่มีลักษณะเขาขายแคระแกร็นรอยละ 25.6 ปจจัยที่มีผลตอสภาวะสารอาหาร
ไดแก รายไดตอเดือนของครอบครัว ระดับการศึกษาของมารดา และอาชีพของบิดามารดา อาหารสวนใหญที่
บริ โ ภค ได แก ปลาท องถิ่ น ชนิ ดเล็ ก หน อไม แมลง และ เนื้อสุกร ซึ่งลว นเปน อาหารตามประเพณีชนเผา
งานวิจัยนี้สามารถนําไปประยุกตกับการเก็บขอมูลทางโภชนาการและอาหารในทองถิ่นตาง ๆ ของประเทศไทย
รวมถึงชนกลุมนอยเผาตาง ๆ ซึ่งกระจายตัวตามพื้นที่ตาง ๆ ในประเทศไทย และการสรางแผนที่โภชนาการ
และสถานการณสารอาหารในประเทศไทย เปนการประยุกตในทางภูมิศาสตรสุขภาพ ภูมิศาสตรการแพทย อัน
เปนสาขาหนึ่งของภูมิศาสตรมนุษย ดังนั้นความรูจากงานวิจัยนี้สามารถนําไปประยุกตใชในการเรียนการสอน
วิชา GEO 2601 ภูมิศาสตรมนุษย, GEO 4604 ภูมิศาสตรการเกษตร และ GEO 4607 ภูมิศาสตรชนบทได
Vitamin A deficiency – Impact on maternal and infantile nutriture โ ด ย M. Sylvia
Subapriya จาก Avinashilingam University ประเทศอินเดีย โดยงานวิจัยนี้ไดกลาวถึงปญหาการขาดวิตามิน
เอ ในสตรีมีครรภ จาก 4 ภูมิภาคในรัฐทมิฬนาดู ทางใตของประเทศอินเดีย ซึ่งพบวามีความรุนแรงในพื้ นที่
ศึกษาทั้ง 4 ภูมิภาค ผูวิจัยไดจัดโปรแกรมในการใหการศึกษาและการใหวิตามินเอเพิ่มเติม ทั้งจากอาหาร
ธรรมชาติและอาหารสังเคราะห แกสตรีมีครรภ 100 คน และพบวา สตรีมีครรภที่อยูในโปรแกรมดังกลาว
สามารถให กํา เนิ ดบุ ตรที่ มีสุ ขภาพที่ แข็ งแรง และไมขาดวิตามิน เอ งานวิจัย นี้ส ามารถนําไปประยุกต ใชใน
การศึกษาปญหาการขาดสารอาหารในภูมิภาคตาง ๆ เพื่อเปนขอมูลสําหรับการวางแผนเพื่อสงเสริมอาหารที่มี
คุณคาทางโภชนาการครบถวนในทองถิ่น หรือการคนหาอาหารทองถิ่นที่มีสารอาหารที่เหมาะสมแกสตรีมีครรภ
เปนการประยุกตในทางภูมิศาสตรสุขภาพ ภูมิศาสตรการแพทย อันเปนสาขาหนึ่งของภูมิศาสตรมนุษย ดังนั้น
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ความรูจากงานวิจัยนี้สามารถนําไปประยุกตใชในการเรียนการสอนวิชา GEO 2601 ภูมิศาสตรมนุษย, GEO
4607 ภูมิศาสตรชนบท และ 4604 ภูมิศาสตรการเกษตรได
โดยรวมแล ว บทความวิ จั ย ส ว นใหญ ใ นงานประชุ ม วิ ช าการระดั บ นานาชาติ “International
Conference on Food Science and Nutrition Congress” มีเนื้อหาที่เกี่ยวของกับดานภูมิศาสตรสุขภาพ
ภูมิศาสตรการแพทย อันเปนสาขาหนึ่งของภูมิศาสตรมนุ ษย ความรูที่ไดจึงใชประยุ กตในวิชา GEO 2601
ภูมิศาสตรมนุษยมากที่สุด รวมถึงวิชา GEO 4604 ภูมิศาสตรการเกษตร ในแงที่เกี่ยวกับการผลิตอาหารเพื่อ
เสริมสรางสุขภาพอนามัยที่ดีของประชาชนในประเทศ และ GEO 4607 ภูมิศาสตรชนบท ในแงที่เกี่ยวกับการ
พัฒนาทรัพยากรอาหารทองถิ่นในชนบทไทย นอกจากนี้ ยังสามารถนําความรูเกี่ยวกับการทําวิจัย ทั้งในดาน
การกําหนดหัวขอ วิธีการศึกษา การนําเสนอผลการศึกษา มาใชเปนแนวทางหรือเปนตัวอยางในการเรียนการ
สอนวิชา GEO 4002 พื้นฐานการวิจัยทางภูมิศาสตร และ GEO 4803 สัมมนาและปญหาทางภูมิศาสตร ได
สวนที่ 4 ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ
การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ International Conference on Food Science and Nutrition
Congress ไดรับความสนใจจากนักวิชาการกวารอยคนจากทั่วโลก มีบทความวิจัยนําเสนอในงานทั้งหมด 60
เรื่อง มีการบรรยายพิเศษจาก Keynote Speaker ที่มีประสบการณทางดานวิทยาศาสตรการอาหารทั้งหมด
11 เรื่อง ซึ่งการประชุมครั้งนี้ไดเปดโอกาสใหนักวิชาการจากหลากหลายสาขาที่เกี่ยวของกับวิทยาศาสตรการ
อาหาร ไดมีโอกาสนําเสนอผลงานวิชาการที่ทันสมัย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และไดรับความรูใหม ๆ ทั้งยัง
เปนโอกาสในการสรางความรวมมือทางวิชาการดวย
การไดรับโอกาสจากมหาวิทยาลัยรามคําแหงในการเขารวมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ผูนําเสนอ
งานวิจัยไดนําความรูและทักษะ ที่ไดจากการพัฒนานํามาใชประโยชนในการปฏิบัติงาน โดยในดานการเรียน
การสอน ไดนําความรูที่ไดมาประยุกตใชประกอบการเรียนการสอนวิชา GEO 2601 ภูมิศาสตรมนุษย, GEO
4604 ภู มิ ศ าสตร ก ารเกษตร และ GEO 4607 ภู มิ ศ าสตร ช นบท รวมถึ ง GEO 4002 พื้ น ฐานการวิ จั ย ทาง
ภูมิศาสตร GEO 4001 เทคนิคภาคสนามทางภูมิศาสตร และ GEO 4803 สัมมนาและปญหาทางภูมิศาสตร
ผูวิจัยยังไดนําความรูจากงานวิจัยมาตอยอดในการทําวิจัยเรื่องถัดไป 2 งานวิจัย คือเรื่อง “มุมมองและ
ขอจํากัดของเกษตรกรไทยในการประยุกตใชเกษตรกรรมอยางยั่งยืน” และ “ความหลากหลายของการใชที่ดิน
ทางการเกษตรของเกษตรกรรายยอย: กรณีศึกษา อําเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลําพู” ซึ่งทั้ง 2 งานนี้อยูใน
ระหวางการเขียนขอเสนอโครงการ และใชเพื่อการขอตําแหนงทางวิชาการตอไปในอนาคต
การไปนําเสนอผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ยังเปนการพัฒนาตนเอง ใน
ทักษะการสื่อสาร การนําเสนอ การตอบคําถามดวยภาษาอังกฤษ และทักษะการใชเทคโนโลยีการสื่อสาร
ได แก การนํ า เสนอด ว ย Powerpoint/ PDF / และ LCD projector รวมถึงการไดรับ ประสบการณในการ

9

แลกเปลี่ยนความรู การไดรับคําแนะนําในการพัฒนางานวิจัย ซึ่งเปนประสบการณที่มีคา สามารถนําสิ่งที่ไดรับ
มาถายทอดใหกับนักศึกษา และอาจารยรุนนองไดเปนอยางดี
นอกจากนี้ การไปนําเสนอบทความวิจัยครั้งนี้ ยังเปนโอกาสในการสรางเครือขายความรวมมือทาง
วิชาการระดับนานาชาติ กับสถาบันหรือนักวิจัยจากประเทศตาง ๆ รวมทั้งเปนการประชาสัมพันธมหาวิทยาลัย
รามคําแหงในระดับนานาชาติอีกดวย
สํ า หรั บ การไปนํ า เสนอบทความทางวิช าการครั้ งนี้ ไดรับ การสนับ สนุน เปน อย างดี จากภาควิ ช า
ภูมิศาสตร คณะกรรมการประจํ าคณะศึ กษาศาสตร และคณะกรรมการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย
รามคําแหง จึงขอกราบขอบพระคุณทุกทานและหนวยงานที่เกี่ยวของในการไปนําเสนอบทความวิจัยในครั้งนี้

ลงชื่อ ..................................................................
(อาจารย ดร.ภูวเดช ธนิชานนท)
อาจารยประจําภาควิชาภูมิศาสตร

หมายเหตุ
1.
2.
3.
4.

เอกสารแนบ

กําหนดการประชุม
กําหนดการประชุม session ที่ไปนําเสนอบทความ
บทความวิจัยที่ไปนําเสนอ
เกียรติบัตรในการนําเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ACRS2018
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คํารับรองของผูบังคับบัญชา
ตามที่ อาจารย ดร.ภูวเดช ธนิชานนท ไดรายงานการติดตามผลสัมฤทธิ์ของการไปเสนอบทความ
วิชาการ ณ ตางประเทศ ไดรับความรู ทักษะจากการไปเสนอบทความวิชาการ ณ ตางประเทศ มาพัฒนาการ
เรียนการสอน
มีความเห็นวา........................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ..................................................
(รองศาสตราจารยพิชญา ชางจัตุรัส)
หัวหนาภาควิชาภูมิศาสตร
วันที่ ............... เดือน ..................... พ.ศ. ..................
มีความเห็นวา........................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
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ลงชื่อ..................................................
(รองศาสตราจารย พ.ต.ท.ศิริพงษ เศาภายน)
คณบดีคณะศึกษาศาสตร
วันที่ ............... เดือน ..................... พ.ศ. ..................

