กิจกรรมของหลักสูตร
นักศึกษาและ
ผู้สำเร็จการศึกษา
1.นายเสกสรร วรรณ

แก้ว

ชื่อผลงาน

แหล่งเผยแพร่

ค่าน้ำหนัก

อิทธิพลของเรขาคณิต
เมืองที่มีผลต่อการเกิด
ปรากฏการเกาะความ
ร้อนเมือง :การศึกษา
ทดลองในพื้นที่วิทยาเขต
ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้

การประชุ ม วิ ชาการการวางแผนภาคและ
เมืองประจำปี 2560 (URPAS)
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วันที่ 5 มิถุนายน 2560
คณะสถาปั ต ยกรรมศาสตร์ จุ ฬ าลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
(อ้างอิง อิทธิพลของเรขาคณิตเมืองที่มีผลต่อ
การเกิดปรากฏการเกาะความร้อ นเมือ ง :
การศึ ก ษาทดลองในพื ้ น ที ่ ว ิ ท ยาเขตของ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้)

2.นายวรวุฒิ บุญมา

โครงสร้างเชิงสัณฐาน
ของโครงข่ายสัญจรและ
พื้นที่ว่างสาธารณะใน
พื้นที่เมืองประวัติศาสตร์
เมืองเชียงใหม่

การประชุ ม วิ ชาการการวางแผนภาคและ
เมืองประจำปี 2560 (URPAS)
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วันที่ 5 มิถุนายน 2560
คณะสถาปั ต ยกรรมศาสตร์ จุ ฬ าลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
(อ้างอิง โครงสร้างเชิงสัณฐานของโครงข่าย

สัญจรและพื้นที่ว่างสาธารณะในพื้นที่เมือง
ประวัติศาสตร์เมืองเชียงใหม่)
3.นายวิทยาพร

ภักดีฤทธิบุตร

การวิเคราะห์ปัจจัยที่
ประสบผลสำเร็จของ
ชุมชนต้นแบบที่
สอดคล้องกับหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

การประชุมวิชาการ ประจำปี 2560 The 8th
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คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์(รังสิต)

0.2
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แหล่งเผยแพร่
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(อ้ า งอิ ง การวิ เ คราะห์ ป ั จ จั ย ที ่ ป ระสบ
ผลสำเร็จของชุมชนต้นแบบที่สอดคล้องกับ
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง)
4.นายเสกสรร วรรณ

ศักยภาพของการเข้าถึง
เชิงพื้นที่เพื่อเป็นแนว
ทางการวางแผน
โครงสร้างพื้นบ้าน
กรณีศึกษาเทศบาล
ตำบลแม่ริม จังหวัด
เชียงใหม่

การประชุมวิชาการ ประจำปี 2560 The 8th

5.นายภาณุวัฒน์ สิงหกุล

กระบวนการเปลี่ยนผ่าน
ทางกายภาพจากชุมชน
สู่เมืองมหาวิทยาลัย
กรณีศึกษามหาวิทยาลัย
แม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่

การประชุมวิช าการด้านการวางแผน
ภาคและเมือง (URPAS 2019) ครั้งที่ 7
ประจำปี 2562ระหว่ า งวั น ที ่ 13-14
มิถุนายน 2562 ณ คณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์ ผั ง เมื อ งและนฤมิ ต ศิ ล ป์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
หน้า 1 – 17

6.นางสาวปานหทัย ชาว

ปัจจัยที่ส่งผลกระทบ การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย
ต่อการดำเนินชีวิต
ระดับชาติ มหาวิทยาลัยพายัพ พ.ศ.
ของกลุ่มอาชีพ
2564 ครั้งที่ 11 (online)

แก้ว

เวียง

0.2
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กรกฎาคม 2560
Conference

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์(รังสิต)
(อ้างอิง ศักยภาพของการเข้าถึงเชิงพื้นที่เพื่อ
เป็นแนวทางการวางแผนโครงสร้างพื้นบ้าน
กรณี ศ ึ ก ษาเทศบาลตำบลแม่ ร ิ ม จั ง หวั ด
เชียงใหม่)
0.2
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ประมงพื้นบ้านริม
กว๊านพะเยา

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564
หน้า 267 – 281

ทรัพยากรการ
ท่องเที่ยวและปัจจัย
ที่ส่งผลต่อการพัฒนา
ศักยภาพการ
ท่องเที่ยวของตำบลกื้
ดช้าง อำเภอแม่แตง
จังหวัดเชียงใหม่

การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาติ มหาวิทยาลัยพายัพ พ.ศ.
2564 ครั้งที่ 11 (online)
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564
หน้า 267 – 281

0.2

8.นายนพปฎล โตนะโพ

การศึกษาการใช้
ประโยชน์ที่ดินในเขต
เทศบาลเมืองแม่
เหียะ อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่

การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาติ มหาวิทยาลัยพายัพ พ.ศ.
2564 ครั้งที่ 11 (online)
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564
หน้า 267 – 281
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9.นายสิทธิชน ดีแสน

แนวทางการพัฒนา
โครงข่ายการสัญจรที่
ส่งเสริมต่อบทบาท
เมืองการศึกษา
กรณีศึกษาเทศบาล
เมืองแม่โจ้ อำเภอ

การประชุ ม วิชาการด้ า นการวางแผนภาค
และเมื อ ง ประจำปี 2561. 27 เมษายน
2561. ณ สถาบัน เทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง. กรุงเทพมหานคร.
กรุงเทพฯ: ห้างหุ้นส่วนจำกัด มีนเซอร์วิส
ซัพพลาย. 245-256.

0.2

7.นางสาวอัจฉริยาพร

คันธมาลาเจริญ

นักศึกษาและ
ผู้สำเร็จการศึกษา

ชื่อผลงาน

แหล่งเผยแพร่

ค่าน้ำหนัก

การประชุมวิชาการด้านการวางแผนภาค
และเมือง ประจำปี 2561, 27 เมษายน
2561. ณ สถาบัน เทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง. กรุงเทพฯ: ห้าง
หุ้นส่วนจำกัดมีนเซอร์วสิ ซัพพลาย. 288301.

0.2

การประชุมวิชาการด้านการวางแผนภาค
และเมือง ประจำปี 2561, 27 เมษายน
2561. ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
วัด กรณีศึกษา วัดในเขต
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง. กรุงเทพฯ: ห้าง
ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง
หุ้นส่วนจำกัดมีนเซอร์วสิ ซัพพลาย. 302จังหวัดเชียงใหม่
315.

0.2

สันทราย จังหวัด
เชียงใหม่

10.อติพร แสงอินทร์

แนวทางการพัฒนาเชิง
พื้นที่
สวนสาธารณะเทศบาล
นครเชียงใหม่ เพื่อ
วิสัยทัศน์เมืองน่าอยู่
อย่างยั่งยืน.

11.เอกชัย ล่ามคำ

สถานการณ์การใช้พื้นที่
ทางกายภาพของ

12.นางสาวจิราภา

สถานการณ์คงอยู่
ของ หมาก พืชที่ใช้
เป็นเครื่องบูชาใน
พิธีกรรมความเชื่อ
ของล้านนา

สุนันต๊ะ

การประชุมวิช าการด้านการวางแผน
ภาคและเมือง (URPAS 2019) ครั้งที่ 7
ประจำปี 2562ระหว่ า งวั น ที ่ 13-14
มิถุนายน 2562 ณ คณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์ ผั ง เมื อ งและนฤมิ ต ศิ ล ป์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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แหล่งเผยแพร่
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13.จิราภา สุนันต๊ะ

การเพิ่มพื้นที่สเี ขียวของ
เมืองในศาสนสถาน
ประเภทวัด กรณีศึกษา
เทศบาลนครเชียงใหม่.

วารสารสาระศาสตร์, ฉบับที่ 2 ปี 2564,
กรุงเทพมหานคร : คณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. (23
เมษายน 2564) น.236 – 249.

0.6

14.นายเตชิต พระภูวงศ์

การเปลี่ยนแปลงเชิง
พื้นที่และโครงสร้าง
เชิงสัณฐานของย่าน
นิมมานเหมินท์ เมือง
เชียงใหม่

วารสารอิเล็กทรอนิ กส์ สาระศาสตร์
ฉบับที่ 3 ปี 2563 คณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์ จุ ฬ าลงกรณ์ ม หาวิ ท ยาลั ย
https://tcithaijo.org/index.php/sarasatr
วันที่ 19 ตุลาคม 2563

0.6

15.นายเตชิต พระภูวงศ์

กระบวนการจัดการ
ตนเองของชุมชนบ้าน
มั่งคงเชียงยืน แขวง
นครพิงค์ เมือง
เชียงใหม่

การประชุมวิช าการด้านการวางแผน
ภาคและเมือง (URPAS 2019) ครั้งที่ 7
ประจำปี 2562ระหว่ า งวั น ที ่ 13-14
มิถุนายน 2562 ณ คณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์ ผั ง เมื อ งและนฤมิ ต ศิ ล ป์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

0.2

16.นายประภัศร์ ดุมคำ

การเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างเชิงสัณฐาน
เมืองจากแนวถนน
เลี่ยงเมืองตัดใหม่
กรณีศึกษาเทศบาล
ตำบลสันผีเสื้อและ

การประชุมวิช าการด้านการวางแผน
ภาคและเมือง (URPAS 2019) ครั้งที่ 7
ประจำปี 2562ระหว่ า งวั น ที ่ 13-14
มิถุนายน 2562 ณ คณะสถาปัตยกรรม

0.2
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ชื่อผลงาน

แหล่งเผยแพร่
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เทศบาลตำบลเหมือง ศาสตร์ ผั ง เมื อ งและนฤมิ ต ศิ ล ป์
แก้ว จังหวัดเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

17.นางสาวจุรีย์รตั น์ ป๋า

พนัสสัก

18.นายณรงค์ ผลขจร

พิสุทธิ์

สถานภาพการคงอยู่
และแนวทางรักษา
พื้นที่เกษตรกรรม
ชานเมืองด้วยการ
ส่งเสริมบทบาทการ
ให้บริการนิเวศด้าน
วัฒนธรรม :
กรณีศึกษาอำเภอสัน
กำแพง

การประชุมวิช าการด้านการวางแผน
ภาคและเมือง (URPAS 2019) ครั้งที่ 7
ประจำปี 2562ระหว่ า งวั น ที ่ 13-14
มิถุนายน 2562 ณ คณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์ ผั ง เมื อ งและนฤมิ ต ศิ ล ป์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

0.2

ศักยภาพเชิงพื้นที่
เพื่อการพัฒนา
เทศบาลตำบลเวียง
พร้าว จังหวัด
เชียงใหม่

วารสารวิ ช าการคณะสถาปัต ยกรรม
ศาสตร์ จุ ฬ าลงกรณ์ ม หาวิ ท ยาลั ย
ฉบับที่ 68-69 ประจำปี 2562

0.6

