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การศศกษา
สาขาเชชยช วชาญ/สนใจ
โครงการววจยบ
ปป 2551-2555 การศศกษาแบบองคยรวมของการปรอบตอวในบรวบทใหญญทแท ตกตญางของกลตมญ ชาตวพนอ ธตไย ท-ลาว บนพพนพ ททลท มญต นพาน ภาคกลางของประเทศไทย ( ผผรผ วญ มโครงการ ) ไดผรบอ ทตน
จากสนานอกงานกองทตนสนอบสนตนการววจยอ
ปป 2552-2555 การศศกษาแบบองคยรวมของการปรอบตอวในบรวบทใหมญทแท ตกตญางของกลตมญ ชาตวพนอ ธตไย ท-ลาว ในพพนพ ททลท มญต นพาน ภาคกลางของประเทศไทย ( ผผรผ วญ มโครงการ ) ไดผรบอ ทตน
จากสนานอกงานกองทตนสนอบสนตนการววจยอ
ปป 2556-2557 โครงการศศกษาววจยอ เพพอท จอดการความรผเผ รพอท งททอท ยผอญ าศอยและววถกท ารอยผอญ าศอยผญานภผมปว ญ
ป ญาทผองถวนท (พพนพ ททภท าคกลาง) ( ผผรผ วญ มโครงการ ) ไดผรบอ ทตนจากการเคหะแหญง
ชาตว
ปป 2557-2558 แนวทางการออกแบบสถาปปตยกรรมภายในและนวทรรศการสนาหรอบโครงการศผนยยเรทยนรผอผ นตรกอ ษยสวนทตเรทยนนนทย สวนสมเดดจพระศรทนครวนทรย นนทบตรท ( ผผรผ วญ ม
โครงการ ) ไดผรบอ ทตนจากเทศบาลนครปากเกรดด
ปป 2558
โครงการววจยอ สถาบอนเพพอท การปรอบปรตงหลอกสผตรสถาปปตยกรรมศาสตรบอณฑวต ฉบอบปป พ.ศ. 2554 ภาคววชาสถาปปตยกรรม คณะสถาปปตยกรรมศาสตรย มหาววทยาลอย
เกษตรศาสตรย ( ผผรผ วญ มโครงการ ) ไดผรบอ ทตนจากคณะสถาปปตยกรรมศาสตรย มหาววทยาลอยเกษตรศาสตรย
ปป 2558-2559 การววจยอ เพพอท การพอฒนาหลอกสผตรปรอชญาดตษฎทบณ
อ ฑวต สาขาววชาสวงท แวดลผอมสรรคยสรผาง ภาคววชาสถาปปตยกรรม คณะสถาปปตยกรรมศาสตรย มหาววทยาลอย
เกษตรศาสตรย ( ผผรผ วญ มโครงการ ) ไดผรบอ ทตนจากคณะสถาปปตยกรรมศาสตรย มหาววทยาลอยเกษตรศาสตรย
ปป 2559

การเพวมท แรงจผงใจในการเดวนทางจอกรยาน ( ผผรผ วญ มโครงการ ) ไดผรบอ ทตนจากทตนสญวนตอว

ปป 2559-2560 โครงการศศกษาววจยอ เพพอท จอดการความรผเผ รพอท งออตลอกษณยและภผมปว ญ
ป ญาดผานททอท ยผอญ าศอยของทผองถวนท : กรณทศกศ ษาพพนพ ททภท าคกลาง ( ผผรผ วญ มโครงการ ) ไดผรบอ ทตนจากการ
เคหะแหญงชาตว
บทความววจยบ ในวารสารววชาการ
ระดอบชาตว
- Ornsiri Panin, Sarut Phosai, Chawaporn Suksri, Wandee Pinijvarasin, Saran Samantarat, Jatupon Angsuvech, Sutida Sattayakorn, Pudtan
Chantarangkul, "The Vision of Lao Song in a New Context: Space Adaptation and Tradition Disappearance", วารสารหนผาจอวท ฉบอบวญาดผวยประวอตศว าสตรย
สถาปปตยกรรมและสถาปปตยกรรมไทย (ทบทวนประวอตศว าสตรย ศวลปะ สถาปปตยกรรม การอนตรกอ ษย) 8 (8) (2011) 259-274
- Jatupon Angsuvech, Ornsiri Panin, Wandee Pinijvarasin, Sarut Phosai, Chawaporn Suksri, Sutida Sattayakorn, Pudtan Chantarangkul, รศ.ดร.วทระ อวนพอน
ทอง, อ.ดร.เกรทยนไกร เกวดศวร,ว "Adaptability of Interior Space in Tai-Lao Vernacular House", หนผาจอว วญาดผวยประวอตศว าสตรยและสถาปปตยกรรมไทย 8 (8) (2011) 277-293
บทความววจยบ ในการประชชมววชาการ
ระดอบชาตว
- Wandee Pinijvarasin, Jatupon Angsuvech, สตภางคยกร พนมฤทธว,ธ "A Study of the Explicit Knowledge and Local Wisdom in the Field of Housing for
Knowledge Management in the Central region of Thailand", การประชตมววชาการและนวทรรศการ ระดอบชาตว: การจอดการความรผเผ รพอท งททอท ยผอญ าศอยและววถกท ารอยผอญ าศอยผญาน
ภผมปว ญ
ป ญาทผองถวนท - สถาปปตยกรรมพพนพ ถวนท ททอท ยผอญ าศอย 4 ภาค (2014)
- Aracha Krasae-in, Jatupon Angsuvech, Pravuthd Yamyolngam, "The Propose for Incentives to Property Owner to Provide the way for Cyclist.", The 4th
Thailand Bike and Walk Forum: Bike & Walk for ALL (2016)
รางวบล ผลงานววจยบ /สวงช ประดวษ ฐร
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- รางวอลสภาววจยอ แหญงชาตว : รางวอลผลงานววจยอ ประจนาปป ๒๕๕๖ (รางวอลผลงานววจยอ ระดอบดท) - ประจนาปป 2557 เรพอท ง "การศศกษาแบบองคยรวมของการปรอบตอวในบรวบทใหญญทแท ตก
ตญางของกลตมญ ชาตวพนอ ธตไย ท-ลาว ในพพนพ ททลท มญต นพาน ภาคกลางของประเทศไทย" จาก สนานอกงานคณะกรรมการววจยอ แหญงชาตว(วช.)
ผลงานววจยอ นทเพ ปปนรายการรวบรวมระหวญางปป 1 มกราคม 2551 - 23 กอนยายน 2564
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