
แบบรายงานการไปศึกษา ฝกอบรม และดูงาน ประชุมและเสนอบทความ 

หรือผลงานทางวิชาการ 

 

 

สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป 

1.1 ชื่อ/นามสกุล  นายภวูเดช ธนชิานนท อายุ 40 ป 

 ตําแหนง   อาจารย 

 ระดับการศึกษาสูงสุด ปริญญาเอก 

1.2 ท่ีทํางาน  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 

 สาขาท่ีเก่ียวของ  ภูมิศาสตรการเกษตรและการใชท่ีดิน 

 เพ่ือ  ประชุม / เสนอบทความ  ศึกษา  ฝกอบรม และดูงาน 

 แหลงทุนท่ีให  มหาวิทยาลัยรามคําแหง  

ประเทศท่ีไป   สาธารณรัฐอิตาลี 

 ระหวางวันท่ี  23 – 25 ตุลาคม 2562 

ภายใตโครงการ การขออนุมัติทุนเสนอบทความวิจัย ณ ตางประเทศในงานประชุมวิชาการ

ระดับนานาชาติ “International Conference on Food Science and 

Nutrition Congress”  

 ของหนวยงาน  Magnus Corpus Group  

 

สวนท่ี 2 บทคัดยอหรือสรุปยอของหลักสูตร / เพ่ือประโยชนในการสืบคน (ไมเกิน 10 บรรทัด) 

งานวิจัยนี้ศึกษาผลกระทบท่ีเกิดจากการเพ่ิมข้ึนของระดับการเขาถึงตลาดตอการใชท่ีดินทาง

การเกษตรและความเปนอยูของประชาชนในแขวงไซยะบุรี ประเทศลาว แนววิธีในการศึกษาเปนแบบมาตรา

สวนกลาง (meso-scale approach) และแบบยึดตามตัวแสดง (actor-oriented approach) ซ่ึงเก็บขอมูล

ท้ังในระดับอําเภอและระดับครัวเรือน การเพ่ิมข้ึนของระดับการเขาถึงตลาดในชนบททําใหเกิดการขยายตัว

ของการคาขายทางการเกษตร และการเปลี่ยนแปลงจากระบบเกษตรยังชีพไปเปนเกษตรการคา ซ่ึงเกษตรกร

ใชท่ีดินเพ่ือปลูกพืชเศรษฐกิจอยางเขมขน แทนท่ีการปลูกพืชอาหาร การเปลี่ยนแปลงนี้นํามาซ่ึงความกังวลตอ
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ความม่ันคงทางอาหารและความเปราะบางตอความไมแนนอนของตลาด ผลการวิจัยพบวา เกษตรกรสามารถ

ปลูกพืชเศรษฐกิจและพัฒนาความเปนอยูของตนได โดยไมไดรับผลกระทบจากความกังวลดังกลาว ดวยปจจัย 

3 ประการ คือ (1) การเขาถึงตลาดไดงาย จะลดความเสี่ยงจากความไมแนนอนของตลาดได และเกิดรายได

เพียงพอ (2) การมีพ้ืนท่ีเพาะปลูกมาก จะชวยใหเกษตรกรสามารถปลูกพืชเศรษฐกิจพรอมกับพืชอาหารไปดวย 

และ (3) กลยุทธของเกษตรกรท่ีจัดพ้ืนท่ีไวเพ่ือปลูกขาว ใหเพียงพอตอการบริโภคภายในครัวเรือน 

สวนท่ี 3 ขอมูลท่ีไดรับจากการไปศึกษา ฝกอบรม และดูงาน ประชุม และเสนอบทความหรือผลงานทาง

วิชาการ ตามหัวขอดังตอไปนี้ 

 3.1 วัตถุประสงค 

1. เพ่ือนําเสนอผลงานวิจัยสูสาธารณะในระดับนานาชาติ 

2. เพ่ือนําความรูจากการนําเสนอผลงานวิจัยมาถายทอดและพัฒนาดานการเรียนการสอนใน

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภูมิศาสตร 

 

3.2 รายละเอียดเก่ียวกับการไปศึกษา 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 านประชุ ม วิ ช า ก า ร ร ะดั บน าน าช า ติ  

“International Conference on Food Science and Nutrition Congress” ระหวางวันท่ี 23 – 25 ตุลาคม 

2562 ณ Hotel Mercure Roma West กรุงโรม ประเทศอิตาลี ในการจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติครั้ง

นี้มีผูเขารวมประชุมจากนานาชาติ 138 คน ในการประชุมครั้งนี้มีการนําเสนอ 15 ชวงใน 3 วัน มีการนําเสนอ

งานวิจัยท้ังหมด 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 

 

ตอนท่ี 1 รายละเอียดในแตละดาน 

 

 ดานสถานท่ี สถานท่ีจัดการประชุมไดแก Hotel Mercure Roma West สถานท่ีมีความพรอมใน

การจัดการประชุม ไดแก หองประชุมขนาดใหญ หองประชุมขนาดเล็ก พรอมท้ังความพรอมทางดานอุปกรณ

แสดงผลท้ังภาพและเสียง ไดแก คอมพิวเตอร ไมโครโฟนของผูนําเสนอและผูซักถาม 

 ดานบุคลากร ฝายจัดงานใหการตอนรับ ตอบคําถามและอํานวยความสะดวกแกผูเขารวมประชุม

และผูนําเสนอเปนอยางด ี

 ดานผูเขารวมประชุมและผูนําเสนอ  ผูเขารวมประชุมมาจากหลากหลายประเทศท่ัวโลก ท้ังในภูมิภาค

ยุโรป อเมริกา ออสเตรเลีย และเอเชีย รวมท้ังเอเชียตะวันออกเฉียงใต ทีมีผูนําเสนอจาดประเทศไทย และ

เวียดนาม ผูนําเสนอและผูเขารวมประชุมใชภาษาอังกฤษไดเปนอยางดี มีการแลกเปลี่ยนความรูจากงานท่ีผู

นําเสนอ ทําใหบรรยากาศนําเสนอมีความนาสนใจ และไดรับแนวคิดจากผูเขารวมนําเสนอ รวมท้ังการสราง

เครือขายทางวิชาการ 

 ดานโปรแกรมและตารางเวลา การนําเสนอเปนไปตามกําหนดไว ในการนําเสนอสามารถรักษาเวลา 

และประธานหองประชุม เปดโอกาสใหผูเขารวมประชุมซักถามและชวยผูนําเสนอตอบในประเด็นเพ่ือให

ครอบคลุมกับคําถามใหลึกข้ึน 

  

ตอนท่ี 2 รายละเอียดของบทความวิจัยท่ีไปนําเสนอ 

 

งานวิจัยนี้ศึกษาผลกระทบท่ีเกิดจากการเพ่ิมข้ึนของระดับการเขาถึงตลาดตอการใชท่ีดินทาง

การเกษตรและความเปนอยูของประชาชนในแขวงไซยะบุรี ประเทศลาว แนววิธีในการศึกษาเปนแบบมาตรา

https://food-nutrition.magnuscorpus.com/call-for-abstract
https://food-nutrition.magnuscorpus.com/call-for-abstract
https://food-nutrition.magnuscorpus.com/call-for-abstract
https://food-nutrition.magnuscorpus.com/call-for-abstract
https://food-nutrition.magnuscorpus.com/call-for-abstract
https://food-nutrition.magnuscorpus.com/call-for-abstract
https://food-nutrition.magnuscorpus.com/call-for-abstract
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สวนกลาง (meso-scale approach) และแบบยึดตามตัวแสดง (actor-oriented approach) ซ่ึงเก็บขอมูล

ท้ังในระดับอําเภอและระดับครัวเรือน การเพ่ิมข้ึนของระดับการเขาถึงตลาดในชนบททําใหเกิดการขยายตัว

ของการคาขายทางการเกษตร และการเปลี่ยนแปลงจากระบบเกษตรยังชีพไปเปนเกษตรการคา ซ่ึงเกษตรกร

ใชท่ีดินเพ่ือปลูกพืชเศรษฐกิจอยางเขมขน แทนท่ีการปลูกพืชอาหาร การเปลี่ยนแปลงนี้นํามาซ่ึงความกังวลตอ

ความม่ันคงทางอาหารและความเปราะบางตอความไมแนนอนของตลาด ผลการวิจัยพบวา เกษตรกรทางใต

ของไซยะบุรี ท่ีมีระดับการเขาถึงตลาดสูง เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจเปนหลัก ไมไดผลกระทบจากปญหาความไม

ม่ันคงทางอาหาร และมีความเปนอยูท่ีดีกวาเกษตรทางเหนือ ซ่ึงมีระดับการเขาถึงตลาดต่ํากวา และเพาะปลกู

พืชอาหารเปนหลัก ปจจัยหลักท่ีทําใหเกษตรกรทางใตมีความเปนอยูท่ีดีกวาทางเหนือ ไดแก (1) การเขาถึง

ตลาดไดงาย ชวยลดความเสี่ยงจากความไมแนนอนของตลาดได และกอใหเกิดรายไดเพียงพอท่ีจะซ้ืออาหาร

มาชดเชยปริมาณอาหารท่ีลดลงจากการลดการปลูกพืชอาหารได (2) การมีพ้ืนท่ีเพาะปลูกมาก เนื่องจากภูมิ

ประเทศมีพ้ืนท่ีราบมากกวา ชวยใหเกษตรกรสามารถขยายการปลูกพืชเศรษฐกิจพรอมกับการยังคงการปลูก

พืชอาหารไปดวยได และ (3) กลยุทธของเกษตรกรท่ีจัดพ้ืนท่ีไวเพ่ือปลูกขาว ใหเพียงพอตอการบริโภคข้ันต่ํา

ภายในครัวเรือน เปนการปองกันปญหาความไมม่ันคงทางอาหาร 

 

 

 หัวขอบทความวิจัยท่ีไปนําเสนอ จัดอยูใน session ของ Nutrition and Food Science แมวาโดย

เนื้อหาแลวจะเก่ียวของกับหัวขอ Food security หรือความม่ันคงทางอาหารมากกวาก็ตาม การนําเสนอ

เปนไปอยางราบรื่นไดรับความสนใจจากผูเขารวมการประชุมวิชาการเปนอยางดี แมวาจะมีความแตกตางจาก

หัวขออ่ืน ๆ ท่ีมักเปนการทดลองทางวิทยาศาสตรในเชิงเคมีท่ีเก่ียวกับสารอาหาร แตงานวิจัยนี้วาดวยประเด็น

การผลิตอาหารอยางเพียงพอและมีคุณภาพภายใตระบบการเกษตรท่ีมีความเหมาะสมและยั่งยืน 

  

การนําความรูจากงานวิจัยไปประยุกตใชในการเรียนการสอน 

 

 ความรูจากงานวิจัยเรื่อง Balancing cash and food: The impacts of agrarian change on rural 

land use and wellbeing in Northern Laos มีเนื้อหาท่ีเก่ียวของกับวิชา GEO 4607 ภูมิศาสตรชนบท และ 

GEO 4606 ภูมิศาสตรการเกษตร โดยตรง วาดวยการเปลี่ยนแปลงในพ้ืนท่ีชนบทจากเกษตรกรรมแบบยังชีพ

มาเปนเกษตรกรรมแบบการคา ซ่ึงกอใหเกิดผลกระทบอยางมากตอวิถีชีวิตความเปนอยูในชนบท รวมถึงการใช

ท่ีดินในชนบทดวย การเปลี่ยนแปลงในระบบการทําเกษตรนี้ยังกอใหเกิดภูมิภาคการเกษตรตามลักษณะของ

ระบบการผลิตดวย จึงเปนตัวอยางและเปนองคความรูโดยตรงตอวิชาดังกลาว ท่ีผูวิจัยไดนํามายกเปนตัวอยาง

ประกอบในการเรียนการสอน รวมถึงการบรรจุในตําราเรียน หากมีการเขียนตําราของกระบวนวิชาดังกลาวท้ัง 

2 วิชาในอนาคต 
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 งานวิจัยนี้ยังเก่ียวของกับการเปลี่ยนแปลงกิจกรรมทางเศรษฐกิจ และอิทธิพลจากการคาในภูมิภาค 

และตลาดพืชเศรษฐกิจอันโยงใยกับกระบวนการโลกาภิวัตนทางเศรษฐกิจโลกดวย จึงมีความเก่ียวของกับวิชา 

GEO 2604 ภูมิศาสตรเศรษฐกิจ ท่ีวาดวยการจัดสรร แลกเปลี่ยน เคลื่อนท่ีและเชื่อมโยงทรัพยากรตาง ๆ ใน

โลกดวย เนื้อหาจากงานวิจัยนี้จึงเปนตัวอยางในวิชา GEO 2604 ภูมิศาสตรเศรษฐกิจไดอยางดี ท้ังนี้ท้ังวิชา 

GEO 2604 ภูมิศาสตรเศรษฐกิจ, GEO 4606 ภูมิศาสตรการเกษตร และ GEO 4607 ภูมิศาสตรชนบท ลวนแต

เปนวิชาเฉพาะในสาขาภูมิศาสตรมนุษย จึงจัดวาเปนความรูในวิชา GEO 2601 ภูมิศาสตรมนุษยเชนกัน 

 งานวิจัยนี้ ไดนําเสนอแนวทางในการสรางสมดุลระหวางการพัฒนาคุณภาพชีวิตทางเศรษฐกิจและทาง

อาหาร ซ่ึงตองอาศัยกลยุทธการเพาะปลูกอยางยั่งยืน จึงเปนเนื้อหาท่ีสามารถบูรณาการกับวิชา GEO 4203 

การจัดการสิ่งแวดลอม ได โดยเปนตัวอยางของการเลือกระบบการเพาะปลูกท่ีเหมาะสมกับสถานการณ

ปจจุบัน ท่ีการเกษตรไดรับอิทธิพลของตลาดการคาโลกเปนอยางมาก  

 ในแงของการทําวิจัยนั้น งานวิจัยและบทความวิจัยนี้สามารถเปนตัวอยางไดอยางดี ท้ังในดานหัวขอ

วิจัยทางภูมิศาสตร ประเด็นปญหาทางภูมิศาสตร วิธีการดําเนินการวิจัย การเขียนงานวิจัย การอภิปราย

ผลการวิจัย นํามาในการเรียนการสอนวิชา GEO 4002 พ้ืนฐานการวิจัยทางภูมิศาสตร และ GEO 4803 

สัมมนาและปญหาทางภูมิศาสตร ได นอกจากนี้ วิธีการเก็บขอมูลของงานวิจัยนี้ยังสามารถใชประกอบการสอน

วิชา GEO 4001 เทคนิคภาคสนามทางภูมิศาสตรไดดวย 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบการนําเสนอบทความวิจัย 

 



6 

 

 
 

 

 
 

ตอนท่ี 3 บทความวิจัยของผูอ่ืนท่ีนําเสนอในการประชุมวิชาการ 
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สําหรับการนําเสนอในหัวขออ่ืน ๆ ท่ีมีความนาสนใจ และสามารถนําความรูไปประยุกตในทาง

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) ประเทศอียิปต 

ผูวิจัยไดทดลองใชระบบการปลูกแบบตาง ๆ ในการปลูกฝาย เพ่ือใหไดผลผลิตท่ีมีปริมาณและคุณภาพของ

เมล็ดท่ีดีท่ีสุด ผลการทดลองพบวา การปลูกฝายรวมกับพืชตระกูลถ่ัว ขาวสาลี หรือหัวหอม จะชวยใหปริมาณ

และคุณภาพของเมล็ดฝายดีข้ึน ขณะท่ีการปลูกฝายรวมกับงา หรือ ถ่ัวฝกยาว จะทําใหปริมาณและคุณภาพ

ของเมล็ดฝายแยลง เม่ือเทียบกับการปลูกฝายเพียงอยางเดียว งานวิจัยนี้สามารถนําไปประยุกตกับการปลูกพืช

ผสมผสานในประเทศไทยได วาพืชท่ีใชปลูกรวมเชน งา ขาวสาลี หัวหอม ถ่ัวฝกยาว และพืชตระกูลถ่ัว มีผลตอ

การเพ่ิมสารอาหารประเภทไหนในพืชผลผลิตทางการเกษตร ซ่ึงสามารถนําไปประยุกตใชในการสอนวิชา GEO 

4604 ภูมิศาสตรการเกษตร และ GEO 4203 การจัดการสิ่งแวดลอม รวมถึง GEO 4205 หลักการใชท่ีดินได 

Dietary habit and nutritional status of ethnic children in Bangladesh โดย Md Monoarul 

Haque จาก มหาวิทยาลัยนานาชาติตะวันออกไกล (Fareast International University) ประเทศบังคลาเทศ 

ผูวิจัยไดศึกษารูปแบบการบริโภคอาหารและสภาวการณสารอาหารของเด็กกอนวัยเรียนของชนเผาชัคมา 

(Chakma) ซ่ึงเปนชนกลุมนอยในเขตจิตตะกอง ประเทศบังคลาเทศ ผลการศึกษาพบวา มีเด็กท่ีน้ําหนักต่ํากวา

มาตรฐานถึงรอยละ 23.8 เด็กท่ีมีลักษณะเขาขายแคระแกร็นรอยละ 25.6 ปจจัยท่ีมีผลตอสภาวะสารอาหาร 

ไดแก รายไดตอเดือนของครอบครัว ระดับการศึกษาของมารดา และอาชีพของบิดามารดา อาหารสวนใหญท่ี

บริโภค ไดแก ปลาทองถ่ินชนิดเล็ก หนอไม แมลง และ เนื้อสุกร ซ่ึงลวนเปนอาหารตามประเพณีชนเผา 

งานวิจัยนี้สามารถนําไปประยุกตกับการเก็บขอมูลทางโภชนาการและอาหารในทองถ่ินตาง ๆ ของประเทศไทย 

รวมถึงชนกลุมนอยเผาตาง ๆ ซ่ึงกระจายตัวตามพ้ืนท่ีตาง ๆ ในประเทศไทย และการสรางแผนท่ีโภชนาการ

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 ซ่ึงพบวามีความรุนแรงในพ้ืนท่ี

ศึกษาท้ัง 4 ภูมิภาค ผูวิจัยไดจัดโปรแกรมในการใหการศึกษาและการใหวิตามินเอเพ่ิมเติม ท้ังจากอาหาร

ธรรมชาติและอาหารสังเคราะห แกสตรีมีครรภ 100 คน และพบวา สตรีมีครรภท่ีอยูในโปรแกรมดังกลาว 

สามารถใหกําเนิดบุตรท่ีมีสุขภาพท่ีแข็งแรง และไมขาดวิตามินเอ งานวิจัยนี้สามารถนําไปประยุกตใชใน

การศึกษาปญหาการขาดสารอาหารในภูมิภาคตาง ๆ เพ่ือเปนขอมูลสําหรับการวางแผนเพ่ือสงเสริมอาหารท่ีมี

คุณคาทางโภชนาการครบถวนในทองถ่ิน หรือการคนหาอาหารทองถ่ินท่ีมีสารอาหารท่ีเหมาะสมแกสตรีมีครรภ 

เปนการประยุกตในทางภูมิศาสตรสุขภาพ ภูมิศาสตรการแพทย อันเปนสาขาหนึ่งของภูมิศาสตรมนุษย ดังนั้น
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ความรูจากงานวิจัยนี้สามารถนําไปประยุกตใชในการเรียนการสอนวิชา GEO 2601 ภูมิศาสตรมนุษย, GEO 

4607 ภูมิศาสตรชนบท และ 4604 ภูมิศาสตรการเกษตรได 

 

 โดยรวมแลว บทความวิจัยสวนใหญในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ “International 

Conference on Food Science and Nutrition Congress” มีเนื้อหาท่ีเก่ียวของกับดานภูมิศาสตรสุขภาพ 

ภูมิศาสตรการแพทย อันเปนสาขาหนึ่งของภูมิศาสตรมนุษย ความรูท่ีไดจึงใชประยุกตในวิชา GEO 2601 

ภูมิศาสตรมนุษยมากท่ีสุด รวมถึงวิชา GEO 4604 ภูมิศาสตรการเกษตร ในแงท่ีเก่ียวกับการผลิตอาหารเพ่ือ

เสริมสรางสุขภาพอนามัยท่ีดีของประชาชนในประเทศ และ GEO 4607 ภูมิศาสตรชนบท ในแงท่ีเก่ียวกับการ

พัฒนาทรัพยากรอาหารทองถ่ินในชนบทไทย นอกจากนี้ ยังสามารถนําความรูเก่ียวกับการทําวิจัย ท้ังในดาน

การกําหนดหัวขอ วิธีการศึกษา การนําเสนอผลการศึกษา มาใชเปนแนวทางหรือเปนตัวอยางในการเรียนการ

สอนวิชา GEO 4002 พ้ืนฐานการวิจัยทางภูมิศาสตร และ GEO 4803 สัมมนาและปญหาทางภูมิศาสตร ได 

   

สวนท่ี 4 ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ 

  

 การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ International Conference on Food Science and Nutrition 

Congress ไดรับความสนใจจากนักวิชาการกวารอยคนจากท่ัวโลก มีบทความวิจัยนําเสนอในงานท้ังหมด 60 

เรื่อง มีการบรรยายพิเศษจาก Keynote Speaker ท่ีมีประสบการณทางดานวิทยาศาสตรการอาหารท้ังหมด 

11 เรื่อง ซ่ึงการประชุมครั้งนี้ไดเปดโอกาสใหนักวิชาการจากหลากหลายสาขาท่ีเก่ียวของกับวิทยาศาสตรการ

อาหาร ไดมีโอกาสนําเสนอผลงานวิชาการท่ีทันสมัย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และไดรับความรูใหม ๆ ท้ังยัง

เปนโอกาสในการสรางความรวมมือทางวิชาการดวย 

การไดรับโอกาสจากมหาวิทยาลัยรามคําแหงในการเขารวมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ผูนําเสนอ

งานวิจัยไดนําความรูและทักษะ ท่ีไดจากการพัฒนานํามาใชประโยชนในการปฏิบัติงาน โดยในดานการเรียน

การสอน ไดนําความรูท่ีไดมาประยุกตใชประกอบการเรียนการสอนวิชา GEO 2601 ภูมิศาสตรมนุษย, GEO 

4604 ภูมิศาสตรการเกษตร และ GEO 4607 ภูมิศาสตรชนบท รวมถึง GEO 4002 พ้ืนฐานการวิจัยทาง

ภูมิศาสตร GEO 4001 เทคนิคภาคสนามทางภูมิศาสตร และ GEO 4803 สัมมนาและปญหาทางภูมิศาสตร  

ผูวิจัยยังไดนําความรูจากงานวิจัยมาตอยอดในการทําวิจัยเรื่องถัดไป 2 งานวิจัย คือเรื่อง “มุมมองและ

ขอจํากัดของเกษตรกรไทยในการประยุกตใชเกษตรกรรมอยางยั่งยืน” และ “ความหลากหลายของการใชท่ีดิน

ทางการเกษตรของเกษตรกรรายยอย: กรณีศึกษา อําเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลําพู” ซ่ึงท้ัง 2 งานนี้อยูใน

ระหวางการเขียนขอเสนอโครงการ และใชเพ่ือการขอตําแหนงทางวิชาการตอไปในอนาคต 

 การไปนําเสนอผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ยังเปนการพัฒนาตนเอง ใน

ทักษะการสื่อสาร การนําเสนอ การตอบคําถามดวยภาษาอังกฤษ และทักษะการใชเทคโนโลยีการสื่อสาร  

ไดแก การนําเสนอดวย Powerpoint/ PDF / และ LCD projector รวมถึงการไดรับประสบการณในการ
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แลกเปลี่ยนความรู การไดรับคําแนะนําในการพัฒนางานวิจัย ซ่ึงเปนประสบการณท่ีมีคา สามารถนําสิ่งท่ีไดรับ

มาถายทอดใหกับนักศึกษา และอาจารยรุนนองไดเปนอยางดี 

นอกจากนี้ การไปนําเสนอบทความวิจัยครั้งนี้ ยังเปนโอกาสในการสรางเครือขายความรวมมือทาง

วิชาการระดับนานาชาติ กับสถาบันหรือนักวิจัยจากประเทศตาง ๆ รวมท้ังเปนการประชาสัมพันธมหาวิทยาลัย

รามคําแหงในระดับนานาชาติอีกดวย 

สําหรับการไปนําเสนอบทความทางวิชาการครั้งนี้ ไดรับการสนับสนุนเปนอยางดี จากภาควิชา

ภูมิศาสตร คณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร และคณะกรรมการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย

รามคําแหง จึงขอกราบขอบพระคุณทุกทานและหนวยงานท่ีเก่ียวของในการไปนําเสนอบทความวิจัยในครั้งนี้ 

 

 

ลงชื่อ .................................................................. 

            (อาจารย ดร.ภูวเดช ธนชิานนท) 

   อาจารยประจําภาควิชาภูมิศาสตร 

 

 

หมายเหตุ เอกสารแนบ 

 

1. กําหนดการประชุม 

2. กําหนดการประชุม session ท่ีไปนําเสนอบทความ 

3. บทความวิจัยท่ีไปนําเสนอ 

4. เกียรติบัตรในการนําเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ACRS2018 
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คํารับรองของผูบังคับบัญชา 

  

ตามท่ี อาจารย ดร.ภูวเดช ธนิชานนท ไดรายงานการติดตามผลสัมฤทธิ์ของการไปเสนอบทความ

วิชาการ ณ ตางประเทศ ไดรับความรู ทักษะจากการไปเสนอบทความวิชาการ ณ ตางประเทศ มาพัฒนาการ

เรียนการสอน 

 

มีความเห็นวา........................................................................................................................................................ 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

 

ลงชื่อ.................................................. 

      (รองศาสตราจารยพิชญา ชางจัตุรัส) 

หัวหนาภาควิชาภูมิศาสตร 

วันท่ี ............... เดือน ..................... พ.ศ. .................. 

 

มีความเห็นวา........................................................................................................................................................ 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 
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       ลงชื่อ.................................................. 

          (รองศาสตราจารย พ.ต.ท.ศิริพงษ เศาภายน) 

          คณบดีคณะศึกษาศาสตร 

         วันท่ี ............... เดือน ..................... พ.ศ. .................. 


