ขขอ ม ล
ม อาจาร ย ม
ย ห าววท ย าลลย เกษ ตร ศาสตร ย
ชชอ
ช

นางสาวโสภา ววศ ษ
ว ฏยศ ก
ล ดวด

ต าต แหนนง ทางว ช
ว าก าร รองศาสตราจารยย
ก าร ด าต ร งต าต แหนนง บ ร ห
ว าร
มว.ย. 2563 - ม.ค. 2566
ก.พ. 2555 - ก.พ. 2557
ก.พ. 2553 - ก.พ. 2555
ก าร ศ ก
ศ ษา

ส งล ก ด
ล
ภาคววชานวลต กรรมอาคาร คณะสถาปปต ยกรรมศาสตรย

รองหลวหนขาภาคววชานวลต กรรมอาคาร คณะสถาปปต ยกรรมศาสตรย
หลวหนขาเทคโนโลยยทางอาคารสาขาววชาเทคโนโลยยทางอาคาร คณะสถาปปต ยกรรมศาสตรย
หลวหนขาสาขาววชาเทคโนโลยยทางอาคาร คณะสถาปปต ยกรรมศาสตรย

สถ.บ.(สถาปปต ยกรรมศาสตรย) , มหาววทยาลลยเทคโนโลยยพ ระจอมเกลขาเจขาคคณทหาร ลาดกระบลง , ไทย, 2530
M.Arch.(Architecture), Illinois Institure of Technology , สหรลฐอเมรวก า, 2542
Ph.D.(Architecture), Texas A&M University , สหรลฐอเมรวก า, 2550

ส าขาเชยย
ช ว ชาญ/ส นใ จ

นวลต กรรมสตาหรลบอาคารเขยยวเพชอ
ช การอนคร ก
ล ษยพ ลลงงาน สวงช แวดลขอม และสคขภาวะ, อาคารประหยลด พลลงงานและสถาปปต ยกรรมยลงช ยชน,
การออกแบบอาคารสมง

งานส อน
Applied Building Innovation and Technology
Applied Building Innovation Technology
Applied Innovation Building Technology
Appropriate Building Technology
Arch. & Struc Design Integration
Architectural and Structural Design Integration
Architectural Design for Sustainability III
Architectural Drawing and Presentation
Architectural Sketch Design
Built Environment Design for Sustainability
Built Environment Design for Susutainability
Built Environment Design in Sustainability
Climate Responsive Architecture
Design for Tropical Environment
Energy Conservation in Architecture
Environmentally Responsive Building Design
Environmentally Responsive Design
Fundamental of Building Technology
Independence Study
Independence Study (IS)
Independent Study
Innovation for Environment & Health
Research Methods in Architecture
Selected Topics in Building Technology
Selected Topics in Built Environment
Seminar
Special Problems
Special Problems in Built Environment
Sustainable Architectural Design
Sustainable Architectural Design II
Sustainable Architectural Design III
Sustainable Architecture
Sustainable Architecture & Environment
Sustainable Architecture and Environment
Thesis
Thesis Proposal
ความปลอดภลยจากอลคคยภย
ล ในอาคาร (Building Fire Safety)
ววทยานวพ นธย
โค ร งก าร ว จ
ว ย
ล
ปป 2551-2552

โครงการจลด ทตาแนวทางการพลฒนาโครงการทยอ
ช ยมอ
น าศลยทยน
ช าต ไปสมก
น ารพลฒนาทยย
ช งชล ยชน ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทคนจากการเคหะแหนงชาตว

ปป 2551-2557 ผลกระทบจากการเปลยย
ช นแปลงสภาพภมมอ
ว ากาศตนอสภาวะนนาสบายและการใชขพ ลลงงานอาคารพลก อาศลยในประเทศไทย ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล
ทคนจากสตานลก งานกองทคนสนลบสนคนการววจย
ล
ปป 2551-2553
ววชาการ มก.

การพลฒนาปรลบปรคงองคยประกอบของหนขาตนางเชวงสถาปปต ยกรรม เพชอ
ช การประหยลด พลลงงาน ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทคนจากศมนยยความเปปนเลวศ ทาง
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ปป 2552-2556
ววชาการ มก.

ส งล ก ด
ล
ภาคววชานวลต กรรมอาคาร คณะสถาปปต ยกรรมศาสตรย

การพลฒนาปรลบปรคงองคยประกอบของหนขาตนางเชวงสถาปปต ยกรรม เพชอ
ช การประหยลด พลลงงาน ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทคนจากศมนยยความเปปนเลวศ ทาง

ปป 2556

การพลฒนาขขอมมล ดขานแสงสวนางสตาหรลบชคด ชนองแสงและอคปกรณยก น
ล แดดประหยลด พลลงงาน ( หลวหนขาโครงการยนอย ) ไดขร บ
ล ทคนจากทคนอคด หนคนววจย
ล มก.

ปป 2556

การพลฒนาผลวต ภลณฑยและวลส ดคอาคารเขยยว ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทคนจากทคนอคด หนคนววจย
ล มก.

ปป 2556

ซยเมนตยบลลอกเสรวมไมขไ ผนส านเพชอ
ช การลดความรขอนเขขาสมอ
น าคาร ( หลวหนขาโครงการยนอย ) ไดขร บ
ล ทคนจากทคนอคด หนคนววจย
ล มก.

ปป 2556

แผนนกรองแสงจากรกมะขามเพชอ
ช การลดความรขอนสตาหรลบอาคาร ( หลวหนขาโครงการยนอย ) ไดขร บ
ล ทคนจากทคนอคด หนคนววจย
ล มก.

ปป 2557

นวลต กรรมการประยคก ตยใ ชขไ มขไ ผนส าต หรลบวลส ดคมงค หลลงคาอยนางยลงช ยชน ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทคนจากทคนอคด หนคนววจย
ล มก.

ปป 2557
แผนนผนลงภายในจากใบสลก และวลส ดคประสานธรรมชาตว (ลวก นวน) เพชอ
ช การลดความรขอนและเสยยงรบกวนภายในอาคาร
( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทคนจากทคนอคด หนคนววจย
ล มก.
ปป 2557-2561

ชคด ชนองแสงและอคปกรณยก น
ล แดดทยม
ช ก
ย ารระบายอากาศโดยววธธ
ย รรมชาตว ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทคนจากสตานลก งานกองทคนสนลบสนคนการววจย
ล

ปป 2557-2558
คณะ

การพลฒนาบลลอกนราต หนลก เบาจากซยเมนตยขาวผสมฟางขาวเสรวมลตาไผน ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทคนจากเงวนอคด หนคนสนงเสรวมการววจย
ล กลคม
น ววชาการ 17

ปป 2559
โครงการววจย
ล เพชอ
ช พลฒนาหลลก สมต รปรลชญาดคษฎยบณ
ล ฑวต สาขาววชานวลต กรรมอาคาร หลลก สมต รใหมน ปปก ารศศก ษา 2559 ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทคนจาก
ทคนววจย
ล สถาบลน คณะสถาปปต ยกรรมศาสตรย มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย
ปป 2559-2560

การเพวม
ช ประสวทธวภาพเซลลยแสงอาทวต ยยด ว
ข ยวลส ดคเปลยย
ช นสถานะ ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทคนจากมหาววทยาลลยธรรมศาสตรย

ปป 2559

บลลอกซยเมนตยขาวผสมฟางขขาวเสรวมฉนวนกลนความรขอนจากวลส ดคเหลชอใชขทางการเกษตร ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทคนจากทคนอคด หนคนววจย
ล มก.

ปป 2561

ชคด ชนองแสงและอคปกรณยก น
ล แดดสตาหรลบอาคารพลก อาศลยในเขตกรคงเทพมหานครและปรวมณฑล ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทคนจากทคนอคด หนคนววจย
ล มก.

ปป 2559-2561 การเพวม
ช ประสวทธวภาพเซลลยแสงอาทวต ยยด ว
ข ยวลส ดคเปลยย
ช นสถานะ ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทคนจากทคนสนลบสนคนโครงการววจย
ล กลคม
น คลลส เตอรยพลลงงาน
จากเงวนกองทคนววจย
ล มหาววทยาลลยธรรมศาสตรย
บ ทค ว ามว จ
ว ย
ล ใ นว าร ส าร ว ช
ว าก าร
ระดลบชาตว
- สมมาตร ละใบยมโซซะ, Sopa Visitsak, Joseph Khedari, ดร.ณรงคย วลชรเสถยยร , "Generating Power on Metallic Roof by Thermoelectric", วารสารววชาการ
คณะสถาปปต ยกรรมศาสตรย สจล. 16 (16) (2013)
- หลส ยา สวงหยศ รย, Sopa Visitsak, Joseph Khedari, "The Development of an Energy Saving Concrete Block from Recycled Polyethylene Terephthalate
Bottle", วารสารววชาการคณะสถาปปต ยกรรมศาสตรย สจล. 16 (16) (2013)
- เจนจวร า ขคนทอง, Sopa Visitsak, Joseph Khedari, "The Development of Concrete Block from Oyster Shells for Building’s Heat Reduction in Thailand",
วารสารววชาการคณะสถาปปต ยกรรมศาสตรย สจล. 16 (16) (2013)
- ณรงค?ชลย พ?วงคง, Pattaranan Takkanon, Sopa Visitsak, "Natural Clay and Coconut Fiber Board for Humidity Absorption in Air-Conditioned Room",
วารสารววชาการคณะสถาปปต ยกรรมศาสตรย สจล. 21 (2) (2015) 56-68
- ณลฏรย ศรยด ารานนทย, Sopa Visitsak, ศ.ดร. โจเซฟ เคดารย, "Concept of Innovative Solar Energy Development for Buildings in Tropical Climate", วารสาร
สวงช แวดลขอมสรรคยส รขางววนจ
ว ฉลย 17 (2) (2018)
- กนกเนตร เพลชรทองชนวย, Sopa Visitsak, "Development and Study on Strength Property of Concrete Block from Rice Straw", วารสารศวล ปกรรมศาสตรย
ววชาการ ววจย
ล และงานสรขางสรรคย (คณะศวล ปกรรมศาสตรย มหาววทยาลลยเทคโนโลยยร าชมงคลธลญบคร )ย 5 (1) (2018)
- ดนคพ ล มากผนอง, Sopa Visitsak, "INTERIOR PANELS PRODUCED FROM EUCAIYPTUS LEAF", วารสารศวล ปกรรมศาสตรยวช
ว าการ ววจย
ล และงานสรขาง
สรรคย (คณะศวล ปกรรมศาสตรย มหาววทยาลลยเทคโนโลยยร าชมงคลธลญบคร )ย
5 (1) (2018) 240-262
- นวร น
ล ดรย , Sopa Visitsak, Joseph Khedari, "Development of Soffit Vents for Reduction of Heat Accumulation under the Roof", วารสารววชาการคณะ
สถาปปต ยกรรมศาสตรย สจล. 20 (26) (2018) 217-230
ระดลบนานาชาตว
- Jaran Ratanachotinun, Nat Kasayapanand, Jongjit Hirunlabh, Sopa Visitsak, Sombat Teekasap, Joseph Khedari, "A design and assessment of
solar chimney of bioclimatic house wall and roof for construction in the housing market of Thailand", Journal of Building Services Engineering
Research and Technology 37 (6) (2016) 694-709
- Jaran Ratanachotinun, Nat Kasayapananda, Jongjit Hirunlabhb, Sopa Visitsak, Sombat Teekasapd, Joseph Khedari, "Technical and Economical
Assessment of Energy-Saving Roof and Wall Construction in Thailand", Journal of the Chinese Institute of Engineers 39 (1) (2016)
บ ทค ว ามว จ
ว ย
ล ใ นก าร ป ร ะชคม ว ช
ว าก าร
ระดลบชาตว
- กวต ตว เตวมมธคร พจนย, Sopa Visitsak, Prof. Dr. Joseph Kedari, "The Development of Lightweight Oil Palm Kernel Shell Block for Enhancing Heat Gain
Reduction Through Buildings", การประชคมทางววชาการของมหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย ครลงร ทยช 49 (2009)
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ส งล ก ด
ล
ภาคววชานวลต กรรมอาคาร คณะสถาปปต ยกรรมศาสตรย

- วรวคฒว มลธยลนตย, Sopa Visitsak, Prof. Dr. Joseph Khedari, "The Improvement of Compressive Strength for Adobe Block by Using Lime and Palm Oil
Ash", การประชคมทางววชาการของมหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย ครลงร ทยช 49 (2011)
- Sopa Visitsak, Suriya Koonsawasdikool, Prof. Dr. Joseph Khedari, "Development of An Energy-Efficient Ventilated Window Set (EVWS) for Hot and
Humid Climate", The 3rd International Conference on Sustainable Energy and Green Architecture (SEGA-03) (2012)
- เจนจวร า ขคนทอง, Sopa Visitsak, Professor Dr.Joseph Khedari, "The Development of Concrete Block from Oyster Shells for Building’s Heat
Reduction in Thailand", การประชคมววชาการระดลบบลณฑวต ศศก ษา ครลงร ทยช 4 คณะสถาปปต ยกรรมศาสตรย สถาบลนเทคโนโลยยพ ระจอมเกลขาเจขาคคณทหารลาดกระบลง
(2013)
- หลส ยา สวงหยศ รย, Sopa Visitsak, Professor Dr.Joseph Khedari, "The Development of an Energy Saving Concrete Block from Recycled Polyethylene
Terephthalate Bottle", การประชคมววชาการระดลบบลณฑวต ศศก ษา ครลงร ทยช 4 คณะสถาปปต ยกรรมศาสตรย สถาบลนเทคโนโลยยพ ระจอมเกลขาเจขาคคณทหารลาดกระบลง (2013)
- นายคตาชาย พลนทวงศย, Sopa Visitsak, Professor Dr. Joseph KHEDARI, "Development of White Cement Block with Rice Straw and Reinforced
Bamboo", การประชคมทางววชาการของมหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย ครลงร ทยช 52 (2014)
- นายปปองภลย อภวพน
ล ธค,ย Sopa Visitsak, Professor Dr. Joseph KHEDARI, "The Development of Solar Screen from Tamarind Fiber", การประชคมววชาการ
ระดลบบลณฑวต ศศก ษา ครลงร ทยช ๕ 5th GRADUATE INTEGRITY : GI 5
คณะสถาปปต ยกรรมศาสตรย สถาบลนเทคโนโลยยพ ระจอมเกลขาเจขาคคณทหารลาดกระบลง
(2014)
- สคกญ
ล ญา นวล ผาย, Parames Kamhangrittirong, Sopa Visitsak, Joseph Khedari, "Honeycomb Flexible Sunlight Fa?ade", Built Environment Research
Associates Conference (BERAC 5) (2014)
- ผนองพรรณ วะชคม, Parames Kamhangrittirong, Sopa Visitsak, Joseph Khedari, Songklod Jarusombuti, "Interior Particle Board Made from Sawdust",
Built Environment Research Associates Conference (BERAC 5) (2014)
- ณลฐพร เมาระพงษย, Pasinee Sunakorn, M.Arch, Sopa Visitsak, ศาสตราจารยย ดร.โจเซฟ เคดารย, "Sound Absorbing Board from Tamarind Shell", การ
ประชคมววชาการระดลบบลณฑวต ศศก ษา ครลงร ทยช 5 (2014)
- ฐานวต ยย คงสมทอง, Chanikarn Yimprayoon, Sopa Visitsak, "The Development of Stack Ventilation Concrete Block for Energy Saving", การประชคม
ววชาการบลณฑวต ศศก ษาระดลบชาตวและนานาชาตวครลงร ทยช 5 บลณฑวต ววทยาลลย มหาววทยาลลยศวล ปากร (2015)
- พงษยศ ก
ล ดวด ปปตส
ว กคล รลต นย, Sopa Visitsak, ศ.ดร.โจเซฟ เคดารย, "The Development of Concrete Block from Silicon Dioxide for Building in Thailand", การ
ประชคมววชาการเครชอขนายพลลงงานแหนงประเทศไทย ครลงร ทยช 11 (2015)
- ณลฐศรลนยย อคทย
ล ภาณคมาศ , Sopa Visitsak, "The Implementation of halved bamboo canes roof from local wisdom", เอกสารการประชคมววชาการระดลบชาตว น
วลต กรรมและงานววจย
ล กลไกพลฒนาประเทศ ครลงร ทยช 2 ววทยาลลยเทคโนโลยยส ยาม (2016)
- ณวลฒน สคทธวก านตย, Sopa Visitsak, "Development of Ready-Made Member for Constructing Geodesic Dome Construction", การประชคมววชาการระดลบ
ชาตว มหาววทยาลลยเทคโนโลยยร าชมงคล ครลงร ทยช 9 (9th RMUTNC) ราชมงคลสรขางสรรคยก บ
ล นวลต กรรมทยย
ช งชล ยชนสมป
น ระเทศไทย 4.0 (2017)
- ศวร พ
ว ร จรรยา, Sopa Visitsak, "Wall Materials Made from Banana Fiber", การประชคมววชาการระดลบชาตว มหาววทยาลลยเทคโนโลยยร าชมงคล ครลงร ทยช 9 (9th
RMUTNC) ราชมงคลสรขางสรรคยก บ
ล นวลต กรรมทยย
ช งชล ยชนสมป
น ระเทศไทย 4.0 (2017)
- ภาวดย บคญรอดอยม,น Siradech Surit, Sopa Visitsak, Joseph Khedari, "Prefabricated houses folded – Stretches", การประชคมสวนสคนน
ล ทาววชาการระดลบชาตว
ดขาน “การววจย
ล เพชอ
ช การพลฒนาอยนางยลงช ยชน” ครลงร ทยช ๖ (2017)
- กอปร เปรมฤทลย, Sopa Visitsak, Parames Kamhangrittirong, "The Interior Wall Surface Panel Hemp from Natural Binder", การประชคมววชาการระดลบชาตว
ครลงร ทยช 2 นวลต กรรมเพชอ
ช การเรยยนรมแ
ข ละสวงช ประดวษฐย มหาววทยาลลยเทคโนโลยยร าชมงคลธลญบคร ย (2018)
- Sopa Visitsak, Siradech Surit, ววศ รคต มย ธนสคก าญจนย, "Investigation of Shape and Performance of Bio-acoustic Board Made from
Hemp-compositeApplication to Meeting Room", การประชคมววชาการระดลบชาตว ครลงร ทยช 16 มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย ววทยาเขตกตา แพงแสน วลนทยช 3-4 ธลนวาคม
2562 (2019)
ระดลบนานาชาตว
- สคร ย
ว า คมณสวลส ดวก ล
ค , Sopa Visitsak, Joseph Khedari, "AN APPROPRIATE GLASS DOUBLE SKIN FA?ADE (DSF)FOR RETROFITTING
BUILDINGS IN THAILAND", iNTA-SEGA Conference 2009: Bridging Innovation, Technology and Tradition. An International Joint Event of the 3rd
International Tropical Architecture Conference (iNTA) and the 2nd International Conference on Sustainable Energy and Green Architecture (SEGA)
(2009)
- Jaran Ratanachotinun, Jongjit Hirunlabh, Nat Kasayapanand, Sopa Visitsak, Sombat Teekasap, Joseph Khedari, "A STUDY OF COST AND
ECONOMICAL FEASIBLITY FOR ENERGY SAVING HOUSE IN THAILAND", iNTA-SEGA Conference 2009: Bridging Innovation, Technology and
Tradition. An International Joint Event of the 3rd International Tropical Architecture Conference (iNTA) and the 2nd International Conference on
Sustainable Energy and Green Architecture (SEGA) (2009)
- Joseph Khedari, ดนคชา หลลก ทอง, Sopa Visitsak, Narong Vatcharasathien, Vorakamol Boonyayothin, Jongjit Hirunlabh, "CONVERTIBLE SHADING
SET FOR GLASS WINDOW", iNTA-SEGA Conference 2009: Bridging Innovation, Technology and Tradition. An International Joint Event of the 3rd
International Tropical Architecture Conference (iNTA) and the 2nd International Conference on Sustainable Energy and Green Architecture (SEGA)
(2009)
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- Joseph Khedari, Sopa Visitsak, Narong Vatcharasathien, Vorakamol Boonyayothin, Jongjit Hirunlabh, "WINDOW VENT SET: A SIMPLE
SOLUTION TO REDUCE INDOOR TEMPERATURE AND IMPROVE AIR QUALITY", iNTA-SEGA Conference 2009: Bridging Innovation,
Technology and Tradition. An International Joint Event of the 3rd International Tropical Architecture Conference (iNTA) and the 2nd International
Conference on Sustainable Energy and Green Architecture (SEGA) (2009)
- Sopa Visitsak, อานนทย พลดงนอก, Joseph Khedari, "AN INNOVATIVE PHOTOVOLTAIC SHADING DEVICE FOR TOWNHOUSES IN THAILAND",
iNTA-SEGA Conference 2009: Bridging Innovation, Technology and Tradition. An International Joint Event of the 3rd International Tropical
Architecture Conference (iNTA) and the 2nd International Conference on Sustainable Energy and Green Architecture (SEGA) (2009)
- Sopa Visitsak, Jaran Ratanachotinun, Jongjit Hiranlabh, Nat Kasayapanand, Sombat Teekasap, Prof. Dr. Joseph Khedari, "Cost-Effectiveness
Based on Assessment of Energy Saving Roof and Wall Construction in Thailand", The 3rd International Conference on Sustainable Energy and
Green Architecture (SEGA-03) (2012)
- Sopa Visitsak, Jakkapan Wungpikul, S. U-Cheul, "Initial Field Investigation of the Use of Phase Change Materials (PCMs) to Reduce Heat Gain for
Buildings in Thailand", The 3rd International Conference on Sustainable Energy and Green Architecture (SEGA-03) (2012)
- Sopa Visitsak, Wongsakorn Udompotch, Prof. Dr. Joseph Khedari, "Double Wall System from Bamboo Partitions for Building Heat Reduction", The
3rd International Conference on Sustainable Energy and Green Architecture (SEGA-03) (2012)
- Sopa Visitsak, นางสาว ณลฏรย ศรยด ารานนทย, Prof. Dr. Joseph Khedari, "An Optimum Skylight and Shading Device Set", Proceedings of the
International Conference, Grand Renewable Energy 2014 (GRE) (2014)
- Sopa Visitsak, นางสาวปวยณา อโศกวลฒนะ, ศ.ดร.โจเซฟ เคดารย, "The Development of Wall-Vent-Sets and Air Velocity Effects for Various Wind Speed",
The 4th International Conference on Sustainable Energy and Green Architecture (SEGA 04) (2015)
- นางสาววรวษา สายะพลนธย, Sopa Visitsak, ศงดร.โจเซฟ เคดารย, "Improvement of White Cement Blocks Properties Made from Rice Straw and Reinforced
Bamboo Culms Based on Wattle and Daub Technique", The 4th International Conference on Sustainable Energy and Green Architecture (SEGA 04)
(2015)
- นางสาวภลส สร กลวน
ช รอด, Sopa Visitsak, ศ.ดร.โจเซฟ เคดารย, รศ.ทรงกลด จารคส มบลต,ว "Interior Panels Produed from Teak Leaves", The 4th International
Conference on Sustainable Energy and Green Architecture (SEGA 04) (2015)
- นางสางศรลณยา รลต นากร, Sopa Visitsak, ศ.ดร.โจเซฟ เคดารย, "Thermal Insulation Produced from Sugar Palm Fibers", The 4th International Conference
on Sustainable Energy and Green Architecture (SEGA 04) (2015)
- นางสาวประภลส สร ชนางสลลก , Sopa Visitsak, ศ.ดร.โจเซฟ เคดารย, "The Development of Cement Tiles from Empty Fruit Bunch (EFB) Fibers", The 4th
International Conference on Sustainable Energy and Green Architecture (SEGA 04) (2015)
- Onvalee Amornleetrakul, Witthaya Puangsombut, Jongjit Hirunlabh, Joseph Khedari, Sopa Visitsak, "Investigation of Thermal Performance of
Ventilated Roof Tiles", The 4th International Conference on Sustainable Energy and Green Architecture (SEGA 04) (2015)
- นายอานนทย อนลนตยอาชา, Sopa Visitsak, Joseph Khedari, "Thermal Performance of Metalized Film Package Filled with Plastic Straws Insulation", The
5th International Conference on Sustainable Energy and Green Architecture (SEGA-05) (2016)
- Sopa Visitsak, Assoc. Dr. Liliana O. Beltran
, ณลฏรย ศรยด ารานนทย, "The Daylight Performance of an Integrated Skylight and Shading Dome for the
Tropics", Proceedings of the ISES Solar World Congress 2017 and the SHC 2017 (2017)
- Sopa Visitsak, Surapong Chirarattananon, "Impact of Climate Change on Energy Use and CO2 Emission for Residential Buildings in Thailand", The
7th International Conference on Sustainable Energy and Green Architecture (SEGA-07) (2018)
- Sopa Visitsak, ดร. ณลฏรย ศรยด ารานนทย , ศ.ดร.โจเซฟ เคดารย, "Concept and Sustainable Solutions for Daylight Applications for Buildings in Tropical
Climate", The International Conference on Innovative Applied Energy (IAPE’19) (2019)
- เชวงศลก ดวด ผววสควรรณย, Sopa Visitsak, ณลฏรย ศรยด ารานนทย, "Eco Friendly Wall Materials Produced from Pineapple Fibers and Natural Binder", The 8th
International Conference on Sustainable Energy and Green Architecture: Pathways to Achieve Sustainability (2019)
- อรคณววชยย ศรยส ด, Sopa Visitsak, ณลฏรย ศรยด ารานนทย, "The Natural Light Pipe Inside the Court of Justice Building", The 8th International Conference on
Sustainable Energy and Green Architecture : Pathways to Achieve Sustainability (2019)
- Sopa Visitsak, "Eco-friendly wall materials produced from forestry wastes and natural binder", The 2nd International Conference on Materials
Research and Innovation (2nd ICMARI) (2019)
สท
ว ธวบ ต
ล ร
- สวทธวบต
ล รงานววจย
ล ปป 2558 เรชอ
ช ง "อคปกรณยก น
ล แดดและชนองแสง" จาก มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย
- สวทธวบต
ล รงานววจย
ล ปป 2563 เรชอ
ช ง "Solar Shading Panel for North and South Sides (China)" จาก IPR Consultants
- สวทธวบต
ล รงานววจย
ล ปป 2563 เรชอ
ช ง "Solar Shading Panel for North and South Sides (Japan)" จาก IPR Consultants
อนคส ท
ว ธวบ ต
ล ร
- อนคส ท
ว ธวบต
ล รงานววจย
ล ปป 2561 เรชอ
ช ง "บลลอกทยเช สรวมโครงกลวงแนวตลงร " จาก มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย
- อนคส ท
ว ธวบต
ล รงานววจย
ล ปป 2561 เรชอ
ช ง "สนวนผสมเนชอ
ร บลลอกปมนซวเมนตยขาวผสมฟางขขาว" จาก คณะสถาปปต ยกรรมศาสตรย มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย
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ร างว ล
ล ป ร ะก าศ เก ย
ย รตค
ว ณ
ค /เชวด ชมเ ก ย
ย รตก
ว าร ว จ
ว ย
ล
- ผมน
ข าต ชชอ
ช เสยยงมาสมม
น หาววทยาลลยเกษตรศาสตรย บคคลากร ประจตาปป 2555 จาก มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย
- นลก ววชาการดยเดนนคณะสถาปปต ยกรรมศาสตรยแหนงประเทศไทย ประจตาปปก ารศศก ษา 2556 (CDAST AWARD 2013) สถาปปต ยกรรมหลลก ประเภทนลก ววชาการอาวคโส
ประจตาปป 2556 จาก สตานลก งานสภาคณบดย คณะสถาปปต ยกรรมศาสตรยแหนงประเทศไทย
- ผมน
ข าต ชชอ
ช เสยยงมาสมม
น หาววทยาลลยเกษตรศาสตรย ประจตาปป 2556 จาก มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย
- ผมน
ข าต ชชอ
ช เสยยงมาสมค
น ณะสถาปปต ยกรรมศาสตรย ประจตาปป 2557 ประจตาปป 2557 จาก คณะสถาปปต ยกรรมศาสตรย
- ผมน
ข าต ชชอ
ช เสยยงมาสมม
น หาววทยาลลยเกษตรศาสตรยปป 2557 ประจตาปป 2557 จาก มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย
- ผมน
ข าต ชชอ
ช เสยยงมาสมม
น หาววทยาลลยเกษตรศาสตรยปป 2558 ประจตาปป 2558 จาก มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย
- นลก ววจย
ล ทยส
ช รขางชชอ
ช เสยยงใหขมหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย ประจตาปป 2560 จาก สถาบลนววจย
ล และพลฒนา มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย
ร างว ล
ล ผล งานว จ
ว ย
ล /ส งชว ป ร ะด ษ
ว ฐย
- KU Innovation Awards 2009: การประกวดนวลต กรรมมหาววทยาลลยเกษตรศาสตรยปป 2552 (ประเภทนวส ต
ว ) สาขาววศ วกรรมศาสตรย และสถาปปต ยกรรมศาสตรย
ประจตาปป 2552 เรชอ
ช ง "คอนกรยต บลลอกเพชอ
ช ลดการสะสมความรขอนดขวยววธธ
ย รรมชาตว" จาก สถาบลนววจย
ล และพลฒนาแหนง มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย
- รางวลล ผลงานประดวษฐยคด
ว คขน ประจตาปป 2555 (ระดลบดยเดนน) ปรลชญา (สถาปปต ยกรรม) ประจตาปป 2555 เรชอ
ช ง "ชคด อคปกรณยก น
ล แดดและชนองรลบแสงจากดขานบนทยม
ช ย
ประสวทธวภาพในการปปองกลนรลงสยต รง" จาก สภาววจย
ล แหนงชาตว
- รางวลล ชนะเลวศ การประกวด Green Design Awards 2013
Theme : การประกวดผลวต ภลณฑยทเชย ปปนมวต รตนอสวงช แวดลขอมจากเสขนใยธรรมชาตวหรชอเศษวลส ดค
ประเภท: ผลวต ภลณฑยจากเสขนใยธรรมชาตว ประจตาปป 2556 เรชอ
ช ง "ตขนแบบแผนนหลลงคาโปรนงแสงจากฟางขขาว" จาก มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย รนวมกลบ กระทรวงเกษตร
และสหกรณย
- รางวลล พวเศษ (FIRI DIPLOMA: FIRI Award for the Best Innovation) ประจตาปป 2556 เรชอ
ช ง "ชคด อคปกรณยก น
ล แดดและชนองรลบแสงทยม
ช ป
ย ระสวทธวภาพในการปปองกลน
รลงสยต รง" จาก The First Institute Inventors and Researchers in I.R. IRAN
- รางวลล รองชนะเลวศ การประกวดนวลต กรรมมหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย
(ประเภท บคคลากรซยเนยยรย)
เทคโนโลยยและววศ วกรรม ประจตาปป 2556 เรชอ
ช ง "ชคด อคปกรณยก น
ล แดดและชนองรลบแสงจากดขานบนทยม
ช ป
ย ระสวทธชภาพในการปปองกลนรลงสยต รง" จาก มหาววทยาลลย
เกษตรศาสตรย
- รางวลล เหรยยญทอง B
ฺ uilding/ Architecture/ Civil Engineering/ Construction/ Materials/ Woodwork ประจตาปป 2556 เรชอ
ช ง "ชคด อคปกรณยก น
ล แดดและชนองรลบแสงทยช
มยประสวทธวภาพในการปปองกลนรลงสยต รง" จาก Korea Invention Promotion Association (KIPA)
- เหรยยญทองแดง Building/ Architecture/ Civil Engineering/ Construction/ Materials/ Woodwork ประจตาปป 2556 เรชอ
ช ง "แผงกลนแดดทยม
ช ป
ย ระสวทธวภาพในการ
ปปองกลนรลงสยต รง" จาก Korea Invention Promotion Association (KIPA)
- Bronze Prize ประจตาปป 2557 เรชอ
ช ง ""An Optimum Solar Screen for Direct Light Protection"" จาก The Korean Women Inventors Association (KWIA),
The 7th Korea International Women’s Invention Exposition (KIWIE) 2014.
- KIWIE Prize (Excellence Prize): Engineering/Construction ประจตาปป 2557 เรชอ
ช ง "An Optimum Skylight and Shading Device Set for Direct Light
Protection" จาก The Korean Women Inventors Association (KWIA), The 7th Korea International Women’s Invention Exposition (KIWIE) 2014.
- Silver Prize (awarded for outstanding performances) Environmental Protection ประจตาปป 2557 เรชอ
ช ง "Skylight and Shading Device Set for Direct Light
Protection" จาก International Federation of Inventors’ Associations
International Trade Fair “Ideas-Inventions-New Products” (iENA) 2014, Nuremberg, Germany.
- Gold Medal (Awarded for outstanding performance) ประจตาปป 2558 เรชอ
ช ง "ผนลงภายในจากใบสลก " จาก Korea Invention News (KINEWS)
- GOLD Medal Building & Construction ประจตาปป 2558 เรชอ
ช ง "ผนลงภายในจากใบสลก " จาก Korea Invention News (KINEWS)
- SILVER Medal Building & Construction ประจตาปป 2558 เรชอ
ช ง "คอนกรยต บลลอกจากฟางขขางเสรวมลตาไผน" จาก Korea Invention News (KINEWS)
- Special Award Building & Construction ประจตาปป 2558 เรชอ
ช ง "คอนกรยต บลลอกจากฟางขขางเสรวมลตาไผน" จาก Korea Invention News (KINEWS)
- SPECIAL Award Building & Construction ประจตาปป 2558 เรชอ
ช ง "ผนลงภายในจากใบสลก " จาก Asia Invention Association (AIA)
- Gold Medal (In Recognition of Innovative Excellence) Construction (ผลงานววจย
ล สวงช ประดวษฐยทไ
ชย ดขร บ
ล รางวลล จากการประกวดนวลต กรรมระดลบนานาชาตว)
ประจตาปป 2560 เรชอ
ช ง "Marmoreal Block from Rice Straw and Papyrus Stems" จาก The George Foreman Inventors University and Invention/New
Product Exposition (INPEX) Inventors Resource Center
- Silver Medal Award Building/Architecture/civil Engineering/Construction/Materails/Woodwork ประจตาปป 2561 เรชอ
ช ง "โดมแสงนวลระบายอากาศประหยลด
พลลงงาน" จาก รลฐบาลสววต เซอรยแลนดย นครเจนยวา และองคยก รทรลพ ยยส น
ว ทางปปญญาโลก (WIPO)
ร างว ล
ล ผล งานนตา เส นอใ นก าร ป ร ะชคม ว ช
ว าก าร
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- รางวลล บทความระดลบดย ประจตาปป 2556 เรชอ
ช ง "การพลฒนาคอนกรยต บลลอกประหยลด พลลงงานจากขวดนราต ดชม
ช พลาสตวก เหลชอใชข (PET)" จาก คณะสถาปปตยกรรมศาสตรย
สถาบลนเทคโนโลยยพ ระจอมเกลขาเจขาคคณทหารลาดกระบลง
- รางวลล บทความระดลบดยเดนน ประจตาปป 2556 เรชอ
ช ง "การพลฒนาคอนกรยต บลลอกจากเปลชอกหอยนางรมเพชอ
ช การลดความรขอนสตาหรลบอาคารในประเทศไทย" จาก คณะ
สถาปปต ยกรรมศาสตรย สถาบลนเทคโนโลยยพ ระจอมเกลขาเจขาคคณทหารลาดกระบลง
- ผลงานการประชคมววชาการ ครลงร ทยช 52 : ระดลบชมเชย สถาปปต ยกรรมศาสตรยและววศ วกรรมศาสตรย ประจตาปป 2558 เรชอ
ช ง "การพลฒนาบลลอกปมนซยเมนตยขาว ผสมฟางขขาว
เสรวมไมขไ ผน" จาก มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย
- รางวลล บทความระดลบดยเดนน สาขาสถาปปต ยกรรมศาสตรย ศวล ปกรรม และงานสรขางสรรคย ประจตาปป 2560 เรชอ
ช ง "วลส ดคบผ
ค นลงทยผ
ช ลวต จากใยกลขวย" จาก มหาววทยาลลย
เทคโนโลยยร าชมงคล

ผลงานววจย
ล นยเร ปปนรายการรวบรวมระหวนางปป 1 มกราคม 2551 - 9 มยนาคม 2564

พวมพยครลงร ลนาสคด เมชอ
ช 9/3/64
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