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ประเมินการบริการของระบบนิเวศไม้พื้นที่แปลงปลูก FTP49 ตำบลนางแก้ว อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
(รายงานโครงการวิจัย). เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยแม่โจ้.
เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง ขนิษฐา เสถียรพีระกุล ปิยะวรรณ สุทธิประพันธ์ ลักษณา สัมมานิธิ วิชญ์ภาส สังพาลี
สายสมร ลำยอง และสุธีระ เหิมฮึก. (2562). การสำรวจและจัดทำฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพสวน
ป่าพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี (รายงานการวิจัย). เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยแม่โจ้.
ผลงานทางวิชาการ
ลักษณา สัมมานิธิ และสิริวัฒก็ สัมมานิธิ. (2560) การเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่และประสิทธิภาพการเข้าถึงโครงข่าย
คมนาคมขนส่งกับการใช้ประโยชน์ที่ดินในบริบทผังเมืองรวมเมืองเชียงใหม่. Journal of Architecture/Planning Research
and Studies. 14, 105-126.
วรวุฒิ บุญมา ลักษณา สัมมานิธิ วิทยา ดวงธิมา และนิกร มหาวัน. (2560). โครงสร้างเชิงสัณฐานของ โครงข่ายสัญจร
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และพื้นที่ว่างสาธารณะในพื้นที่เมืองประวัติศาสตร์เมืองเชียงใหม่. วารสารวิชาการการวางแผนภาคและเมือง ฉบับ
ประชุมวิชาการด้านการวางแผนภาคและเมือง ประจำปี 2560, 2(1), 243-260.
เสกสรร วรรณแก้ว วิทยา ดวงธิมา นิกร มหาวัน ลักษณา สัมมานิธิ และมานัส ศรีวณิช. (2560). อิทธิพลของเรขาคณิต
เมืองที่มีผลต่อการเกิดปรากฎการณ์เกาะความร้อนเมือง: การศึกษาทดลองในพื้นที่วิทยาเขตของมหาวิทยาลัย
แม่โจ้. วารสารวิชาการการวางแผนภาคและเมือง ฉบับประชุมวิชาการด้านการวางแผนภาคและเมือง ประจำปี
2560, 2(1), 211-227.
อติพร แสงอินทร์, ลักษณา สัมมานิธิ, วิทยา ดวงธิมา และนิกร มหาวัน. (2561). แนวทางการพัฒนาเชิงพื้นที่
สวนสาธารณะเทศบาลนครเชียงใหม่ เพื่อวิสัยทัศน์เมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน. การประชุมวิชาการด้านการวางแผนภาค
และเมือง ประจำปี 2561, 27 เมษายน 2561. ณ สถาบัน เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง.
กรุงเทพฯ: ห้างหุ้นส่วนจำกัดมีนเซอร์วิส ซัพพลาย. 288-301.
สิทธิชน ดีแสน, ลักษณา สัมมานิธิ และวิทยา ดวงธิมา. (2561). แนวทางการพัฒนาโครงข่ายการสัญจรที่ส่งเสริมต่อ
บทบาทเมืองการศึกษา กรณีศึกษาเทศบาลเมืองแม่โจ้ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่. การประชุมวิชาการด้านการ
วางแผนภาคและเมือง ประจำปี 2561. 27 เมษายน 2561. กรุงเทพมหานคร. กรุงเทพฯ: ห้างหุ้นส่วนจำกัด มีน
เซอร์วิส ซัพพลาย. 245-256.
ลักษณา สัมมานิธิ สิริวัฒก์ สัมมานิธิ ศิริชัย หงษ์วิทยากร และวรวุฒิ บุญมา. (2562). ศักยภาพการเข้าถึงที่ว่างสาธารณะ
ของโครงข่ายสัญจรเมืองประวัติศาสตร์ ในบริบทผังเมืองรวมเมืองเชียงใหม่. วารสารสมาคมสำรวจข้อมูลระยะไกล
และสารสนเทศภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย. 20, 23-40.
ณรงค์ ผลขจรพิสุทธิ์ ลักษณา สัมมานิธิ และศิริชัย หงษ์วิทยากร. (2562). ศักยภาพเชิงพื้นที่เพื่อการพัฒนาเทศบาล
ตำบลเวียงพร้าว อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่. วารสารวิชาการสถาปัตยกรรมศาสตร์. 64, 115-132.
ภาณุวัฒน์ สิงหกุล, นิกร มหาวัน, วิทยา ดวงธิมา และลักษณา สัมมานิธิ. (2562). กระบวนการเปลี่ยนผ่านทางกายภาพ
จากชุมชนสู่เมืองมหาวิทยาลัย กรณีศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่. การประชุมวิชาการด้านการวางแผน
ภาคและเมือง (URPAS 2019) ครั้งที่ 7 ประจำปี 2562. ระหว่างวันที่ 13-14 มิถุนายน 2562 ณ คณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
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ประภัศร์ ดุมคำ, ลักษณา สัมมานิธิ และศิริชัย หงษ์วิทยากร. (2562). การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเชิงสัณฐานเมืองจาก
แนวถนนเลี่ยงเมืองตัดใหม่ กรณีศกึ ษาเทศบาลตำบลสันผีเสื้อและเทศบาลตำบลเหมืองแก้ว จังหวัดเชียงใหม่. การ
ประชุมวิชาการด้านการวางแผนภาคและเมือง (URPAS 2019) ครั้งที่ 7 ประจำปี 2562. ระหว่างวันที่ 13-14
มิถุนายน 2562 ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมือง และนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
เตชิต พระภูวงศ์ ลักษณา สัมมานิธิ. (2563). การเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่และโครงสร้างเชิงสัณฐานของย่านนิมมานเหมินท์
เมืองเชียงใหม่. วารสารสาระศาสตร์, ฉบับที่ 3 ปี 2563, กรุงเทพมหานคร : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. หน้า 530 – 543.
ลักษณา สัมมานิธิ และสิริวัฒก์ สัมมานิธิ. (2563). การวัดค่าประสิทธิภาพการเข้าถึงโครงข่ายคมนาคมขนส่งของเมือง
เชียงใหม่ กรณีศึกษาผังเมืองรวมเมืองเชียงใหม่. วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปีที่ 30 ฉบับที่ 1
(มกราคม-มีนาคม 2563), 130-139.
ลักษณา สัมมานิธิ และสิริวัฒก์ สัมมานิธิ. (2563). ความยั่งยืนเชิงพื้นที่อย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของสวนสาธารณะใน
เมือง : กรณีศึกษาเทศบาลนครลำปาง. วารสารวิชาการสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฉบับที่ 71
ปี 2563 (กรกฎาคม-ธันวาคม). 1-18.
จิราภา สุนันต๊ะ และลักษณา สัมมานิธิ. (2564). การเพิ่มพื้นที่สีเขียวของเมืองในศาสนสถานประเภทวัด กรณีศึกษาเทศบาล
นครเชียงใหม่. วารสารสาระศาสตร์, ฉบับที่ 2 ปี 2564, กรุงเทพมหานคร : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย. (23 เมษายน 2564) น.236 – 249.
ลักษณา สัมมานิธิ และสิริวัฒก์ สัมมานิธิ. (2564). ความยั่งยืนเชิงพื้นที่อย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของสวนสาธารณะใน
เมือง : กรณีศึกษาเทศบาลนครลำปาง. วารสารวิชาการสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฉบับที่ 71
ปี 2563 (กรกฎาคม-ธันวาคม). น. 1-18.
เตชิต พระภูวงศ์ และลักษณา สัมมานิธิ. (2564). การเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่และโครงสร้างเชิงสัณฐานของย่านนิมมานเหมินท์
เมืองเชียงใหม่. วารสารสาระศาสตร์, ฉบับที่ 3 ปี 2563, กรุงเทพมหานคร : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย. (19 ตุลาคม 2563) น.530–543.
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(Architecture and Urban System Design)

ผ.ม. (การวางผังชุมชน)
คอ.บ. (สถาปัตยกรรม (เกียรตินยิ มอันดับ
2)
ผลงานวิจัย
วิทยา ดวงธิมา และยุทธภูมิ เผ่าจินดา. (2560). การศึกษาปัจจัยที่มผี ลต่อการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขต
เทศบาลเมืองแม่โจ้ อ.สันทราย จ. เชียงใหม่. งบประมาณแผ่นดิน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีงบประมาณ 2560.
Ikuro Shimizu Yasufumi Uekita Surasawasdi Sooksawasd, Pranom Tansukanan Wittaya Duagthima Patiphol Yodsurang Phisith Shalarth
Sithixay Insisiengman and Marie Nakamura. (2018). Development of revitalization method of living culture and cultural
landscape of Southeast Asian waterfront village and dissemination of the method by reverse innovation. Japan Society of
the Promotion of Science (JSPS). 2018.

อรทัย มิ่งธิพล วิทยา ดวงธิมา พิทักษ์พงศ์ แบ่งทิศ และปนวัฒน์ สุทธิกุญชร. (2563-2564). โครงการการดำเนินการศึกษา
เพื่อวางแผนพัฒนาย่านนวัตกรรมเกษตรและอาหารแม่โจ้. สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน).
อรทัย มิ่งธิพล ยุทธภูมิ เผ่าจินดา วิทยา ดวงธิมา สุระพงษ์ เตชะ พิทักษ์พงศ์ แบ่งทิศ และกิตติพงศ์ รื่นวงศ์. (2563-2564).
การบริหารจัดการน้ำเพื่อพัฒนาชุมชนต้นแบบและการผลิตไฟฟ้าพลังงานสะอาด ลุ่มน้ำแม่แปะตอนบน ตำบลบ้าน
แปะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่. การไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค.
วิทยา ดวงธิมา. (2563-2564). สำรวจข้อมูลเชิงธุรกิจสร้างสรรค์ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่. สำนักส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์
ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่.
ผลงานทางวิชาการ
Pranom Tansukhanun and Wittaya Daungthima. (2017). A ‘Sense of Place’of the Neighbourhoods in Historic Cities: The Case of
Chiang Mai, Thailand. Journal (BEI), 16(1), 85-107.

วิทยา ดวงธิมา และชาคริน เพชรานนท์. (2560). แนวทางการพัฒนาพื้นที่สาธารณะบริเวณรอบสถานีขนส่งมวลชนระบบ
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ราง. การประชุมวิชาการ ประจำปี 2560 The 8th Built Environmental Research Associates Conference 2017,วันที่ 21
กรกฎาคม 2560. ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วิทยาเขตรังสิต. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
584-591.
วิทยาพร ภักดีฤทธิ์บุตร และวิทยา ดวงธิมา. (2560). การวิเคราะห์ปจั จัยที่ประสบผลสำเร็จของชุมชนต้นแบบที่สอดคล้อง
กับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง. การประชุมวิชาการ ประจำปี 2560 The 8th Built Environmental Research
Associates Conference 2017, 21 กรกฎาคม 2560. ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วิทยาเขตรังสิต. กรุงเทพฯ: 34-40.
ปรานอม ตันสุขานันท์ และวิทยา ดวงธิมา. (2560). ความรูส้ ึกเป็นสถานที่ของชุมชนละแวกบ้านในเขตเมืองประวัติศาสตร์
เชียงใหม่ A ‘Sense of Place’ of the Neighbourhoods in Historic Cities: The Case of Chiang Mai, Thailand.วารสาร
สิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างวินิจฉัย : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 16(1) 85-107.
วรวุฒิ บุญมา ลักษณา สัมมานิธิ วิทยา ดวงธิมา และนิกร มหาวัน. (2560). โครงสร้างเชิงสัณฐานของ โครงข่ายสัญจร
และพื้นที่ว่างสาธารณะในพื้นที่เมืองประวัติศาสตร์เมืองเชียงใหม่. วารสารวิชาการการวางแผนภาคและเมือง ฉบับ
ประชุมวิชาการด้านการวางแผนภาคและเมือง ประจำปี 2560, 2(1), 243-260.
เสกสรร วรรณแก้ว วิทยา ดวงธิมา นิกร มหาวัน ลักษณา สัมมานิธิ และมานัส ศรีวณิช. (2560). อิทธิพลของเรขาคณิต
เมืองที่มีผลต่อการเกิดปรากฎการณ์เกาะความร้อนเมือง: การศึกษาทดลองในพื้นที่วิทยาเขตของมหาวิทยาลัย
แม่โจ้. วารสารวิชาการการวางแผนภาคและเมือง ฉบับประชุมวิชาการด้านการวางแผนภาคและเมือง ประจำปี
2560, 2(1), 211-227.
จุฬาลักษณ์ วณิชยาไพสิฐ, วิทยา ดวงธิมา และพันธุ์ระวี กองบุญเทียม. (2560). ความต้องการของผู้เดินทางต่อปัจจัยการ
ประเมินโครงข่ายการสัญจรแบบไม่ใช้เครื่องยนต์ในพื้นที่มหาวิทยาลัยในจังหวัดเชียงใหม่. การประชุมวิชาการ
ระดับชาติพะเยาวิจยั ครั้งที่ 6“ศิลปวัฒนธรรมวิจัย เพื่อประเทศไทย 4.0”. 26-27 มกราคม 2560. หอประชุมพญา
งำเมือง มหาวิทยาลัยพะเยา. 1010-1020.

วิทยา ดวงธิมา. (2561). กระบวนการส่งเสริมบทบาทการวางผังสถาปัตยกรรมประเภทศาสนสถานหลังเกิดภัยพิบัติ
แผ่นดินไหว. วารสารวิจัยและสาระสถาปัตยกรรม/การผังเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 15(1), 87-96.
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วิทยา ดวงธิมา และปรานอม ตันสุขานันท์. (2561). แนวทางการพัฒนาละแวกบ้านและย่านในเมืองเชียงใหม่. วารสารวิชาการ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ สจล. 20 (2). 134-151.
วิทยา ดวงธิมา. (2561). กระบวนการที่ส่งเสริมบทบาทการออกแบบวางผังสถาปัตยกรรมประเภทศาสนสถานหลังเกิดภัยพิบตั ิ
แผ่นดินไหว. วารสารวิจัยและสาระสถาปัตยกรรม/การผังเมือง (JARS) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 15(2). 87-95.
อติพร แสงอินทร์ ลักษณา สัมมานิธิ วิทยา ดวงธิมา และนิกร มหาวัน. (2561). แนวทางการพัฒนาเชิงพื้นที่
สวนสาธารณะเทศบาลนครเชียงใหม่ เพื่อวิสัยทัศน์เมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน. การประชุมวิชาการด้านการวางแผนภาค
และเมือง ประจำปี 2561, 27 เมษายน 2561. ณ สถาบัน เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง.
กรุงเทพฯ: ห้างหุ้นส่วนจำกัดมีนเซอร์วิส ซัพพลาย. 288-301.
สิทธิชน ดีแสน ลักษณา สัมมานิธิ และวิทยา ดวงธิมา. (2561). แนวทางการพัฒนาโครงข่ายการสัญจรที่ส่งเสริมต่อ
บทบาทเมืองการศึกษา กรณีศึกษาเทศบาลเมืองแม่โจ้ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่. การประชุมวิชาการด้าน
การวางแผนภาคและเมือง ประจำปี 2561. 27 เมษายน 2561. กรุงเทพมหานคร. กรุงเทพฯ: ห้างหุ้นส่วนจำกัด มีน
เซอร์วิส ซัพพลาย. 245-256.
วิทยา ดวงธิมา และมานัส ศรีวณิช. (2561). การวิเคราะห์ความเหมาะสมของพื้นที่และการจัดทำผังเชิงพื้นที่ที่มีศักยภาพ
ในการพัฒนาที่เหมาะสม. การประชุมวิชาการระดับชาติพะเยาวิจัย ครั้งที่ 7 “Entrepreneurial University.” 25-26
มกราคม 2561. หอประชุมพระยางำเมือง มหาวิทยาลัยพะเยา. 1128-1138.
เอกชัย ล่ามคำ นิกร มหาวัน วิทยา ดวงธิมา และปรัชมาศ ลัญชานนท์. (2561). สถานการณ์การใช้พื้นที่ทางกายภาพ
ของวัด กรณีศึกษา วัดในเขตตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่. การประชุมวิชาการด้านการวางแผนภาค
และเมือง ประจำปี 2561, วันที่ 27 เมษายน 2561. ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
กรุงเทพมหานคร.กรุงเทพฯ: ห้างหุ้นส่วนจำกัด มีนเซอร์วสิ ซัพพลาย. 302-315.
จิราภา สุนันต๊ะ ศิริชัย หงษ์วิทยาก, นิกร มหาวัน และวิทยา ดวงธิมา. (2562). สถานการณ์คงอยู่ของหมาก พืชที่ใช้เป็น
เครื่องบูชาในพิธีกรรมความเชื่อของล้านนา. การประชุมวิชาการด้านการวางแผนภาคและเมือง (URPAS 2019) ครั้งที่
7 2562. ระหว่างวันที่ 13-14 มิถุนายน 2562 ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
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เตชิต พรุภูวงศ์ นิกร มหาวัน และวิทยา ดวงธิมา. (2562). กระบวนการจัดการตนเองของชุมชนบ้านมั่งคงเชียงยืน แขวง
นครพิงค์เมืองเชียงใหม่. การประชุมวิชาการด้านการวางแผนภาคและเมือง (URPAS 2019) ครั้งที่ 7 ประจำปี 2562.
ระหว่างวันที่ 13-14 มิถุนายน 2562 ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม.
จุรีย์รตั น์ ป๋าพนัสสัก นิกร มหาวัน และวิทยา ดวงธิมา. (2562). สถานภาพการคงอยู่และแนวทางรักษาพื้นที่เกษตรกรรม
ชานเมืองด้วยการส่งเสริมบทบาทการให้บริการนิเวศด้านวัฒนธรรม : กรณีศึกษาอำเภอสันกำแพง. การประชุม
วิชาการด้านการวางแผนภาคและเมือง (URPAS 2019) ครั้งที่ 7 ประจำปี 2562. ระหว่างวันที่ 13-14 มิถุนายน
2562 ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
ภาณุวัฒน์ สิงหกุล นิกร มหาวัน วิทยา ดวงธิมา และลักษณา สัมมานิธิ. (2562). กระบวนการเปลี่ยนผ่านทางกายภาพ
จากชุมชนสู่เมืองมหาวิทยาลัย กรณีศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่. การประชุมวิชาการด้านการวางแผน
ภาคและเมือง (URPAS 2019) ครั้งที่ 7 ประจำปี 2562. ระหว่างวันที่ 13-14 มิถุนายน 2562 ณ คณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
วิทยา ดวงธิมา และอิคุโระ ชิมิซึ. (2562). กระบวนการเรียนรู้ที่ส่งเสริมต่อการออกแบบวางผังเชิงพื้นที่รว่ มกันผ่าน
ประสบการณ์จริง. การประชุมวิชาการ ประจำปี 2561 The 10th Built Environmental Research Associates
Conference2019 (BERAC 10) วันที่ 25 มิถุนายน 2562.
Tidarat Cholprasertsuk, Wittaya Daungthima, Yuttabhoom Powjinda. (2018). FACTORS AFFECTING MANAGEMENT OF PRIVATE
DORMITORIES AS PER MAEJO UNIVERSITY REQUIREMENTS. Proceeding of TheLLER International conference. 7-8 June
2018,12-15,London, UK.

วิทยา ดวงธิมา พันธ์ศักดิ์ ภักดี อรทัย มิ่งธิพล จุฑารัตน์ ทัศการ และปิยะนุช เจดีย์ยอด. (2563). การออกแบบ
สถาปัตยกรรมผ่านกระบวนการออกแบบเชิงภูมิสังคม. การประชุมวิชาการประจำปี 2563 The 11th Built
Environment Research Associates Conference 2020 (BERAC 11). กรุงเทพมหานคร : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการ
ผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 25 มิถุนายน 2563. หน้า 186 -194.
อรทัย มิ่งธิพล ยศสรัล ศรีสุข วิทยา ดวงธิมา ศิริชัย หงษ์วิทยากร และทำเนียบ อุฬารกุล. (2563). ผลกระทบระบบ
นิเวศสิ่งแวดล้อมจากโครงการก่อสร้างที่พักอาศัย กรณีศึกษา โครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการตุลาการ
อำเภอแม่รมิ จังหวัดเชียงใหม่. การประชุมวิชาการประจำปี 2563 The 11th Built Environment Research
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Associates Conference 2020 (BERAC 11). กรุงเทพมหานคร : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 25 มิถนุ ายน 2563. หน้า 195-204.
พันธ์ศักดิ์ ภักดี แมนสรวง ปันสุข วิทยา ดวงธิมา รงรอง วงษ์วาล และดิศสกุล อึ้งตระกูล. (2564). แนวทางการปรับปรุงพื้นที่
เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วยอัตลักษณ์เฉพาะ กรณีศึกษา การปรับปรุงพื้นที่สถานีรถไฟบ้านปิน จังหวัดแพร่. การ
ประชุมวิชาการระดับชาติพะเยาวิจัย ครั้งที่ 10 (online) ประจำปี 2564 วันที่ 28-29 มกราคม 2564 มหาวิทยาลัย
พะเยา. น.701-702.
Khithsavrth Bouthdy นิกร มหาวัน วิทยา ดวงธิมา และเยาวนิตย์ ธาราฉาย. (2564). รูปแบบให้บริการด้านแหล่งผลิตของ

ระบบนิเวศป่าไม้ กรณี สวนพฤษศาสตร์ห้วยยาง-ดงหมากคาย เมืองไซทานี นครหลวงเวียงจันทน์. การประชุม
วิชาการด้านการวางแผนภาคและเมือง (URPAS 2021) ครั้งที่ 8 ประจำปี 2564 วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 (Online)
น. 1-17.

