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ก าร ด าต ร งต าต แหนนง บ ร ห
ว าร
ก าร ศ ก
ศ ษา

วศ.บ.(ววศ วกรรมโยธา), มหาววทยาลลยเชชยงใหมน, ไทย, 2541
วศ.ม.(ววศ วกรรมโยธา), มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย, ไทย, 2547
วศ.ด.(ววศ วกรรมโยธา), มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย, ไทย, 2554

ส าขาเชชย
ช ว ชาญ/ส นใ จ

Optimization, Finite Element Modeling, Computer simulation, Computer Modeling

งานส อน
Building Structural System
Building Structural Systems
Building Technology for Small-Scale Building
Computer Applications in Structural Eng.
Computer-Aided Design & Infor.Manag.System
Facility & Energy Management in Building
Facility & Energy Management in Building
Facility and Energy Management in Building
Fundamental Building Technology
Independent Study
Knowledge of the Land
Landscape Architectural Constru. Disign II
Landscape Architectural Construction Disign I
Physic of Structure & Strength of Materials
Reinforced Concrete Design for Architecture
Selected Topics in Building Technology
Seminar
Site Planning & Achitectural Survey
Special Problems
Struc.Design Studio & Mechan.Beha.of Struc.
Structural Mechanics in Architecture
Structural System in Architecture
Structural System Modelling
Thesis
Thesis Proposal
Timber & Steel Design for Architecture
สลมมนา
โค ร งก าร ว จ
ว ย
ล
ปป 2551-2552

การพลฒนาแบบไมขประกอบพลาสตวก เพชอ
ช เปปนสนวนฃองอาคารรลบแรงลม ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทสนจากบรวษท
ล ไทยไฮบวด จตากลด

ปป 2552-2553

การพลฒนาแบบไมขประกอบพลาสตวก เพชอ
ช เปปนสนวนฃองอาคารรลบแรงลม (สนวนขยายเวลา) ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทสนจากบรวษท
ล ไทยไฮบรวด จตากลด

ปป 2552-2553

การพลฒนาโปรแกรมววเคราะหยโครงสรขางโดยใชขก รอบงานเววบเซอรยวส
ว ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทสนจากคณะสถาปปต ยกรรมศาสตรย มก.

ปป 2554

การพลฒนาคานคอนกรชต เสรวมเหลวก โดยเทคโนโลยชส รชร ะเหมาะทชส
ช ด
ส ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทสนจากทสนอสด หนสนววจย
ล มก.

ปป 2555-2557
ไทย

การพลฒนาระบบฐานขขอมมล แบบจตาลองชวน
ช สนวนอาคารสตาหรลบระบบ BIM (ขลน
ช ทชช ๑) ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทสนจากการไฟฟฟาฝฝายผลวตแหนงประเทศ

ปป 2557-2558
การววจย
ล

การพลฒนาระบบตขนแบบเสมชอนรองรลบผมใ
ข ชขหลายคนสตาหรลบการออกแบบอาคารเขชยว ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทสนจากสตานลก งานกองทสนสนลบสนสน

ปป 2559-2560 โครงการศศก ษาววจย
ล เพชอ
ช จลด การความรมเข รชอ
ช งอลต ลลก ษณยและภมมป
ว ญ
ป ญาดขานทชอ
ช ยมอ
น าศลยของทของถวน
ช : กรณชศ ก
ศ ษาพชน
ช ทชภ
ช าคกลาง ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล
ทสนจากการเคหะแหนงชาตว
ปป 2559

การออกแบบผลวต ภลณฑยทป
ช ระยสก ตยใ ชขพ ลลงงานไฟฟฟาชชวภาพ ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทสนจากทสนอสด หนสนววจย
ล มก.

ปป 2560-2561

นวลต กรรมกระเบชอ
ช งหลลงคาซชเมนตยเสขนใยธรรมชาตวผสมเศษยาง ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทสนจากสตานลก งานกองทสนสนลบสนสนการววจย
ล

ปป 2561-2562

การพลฒนาโปรแกรมแบบจตาลองสารสนเทศอาคารเขชยว (Green BIm) ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทสนจากการไฟฟฟาฝฝายผลวต แหนงประเทศไทย (กฟผ.)

ปป 2561-2563 การพลฒนาโปรแกรมแบบจตาลองระบบจลด การขขอมมล อสปกรณยปอ
ฟ งกลนและระงลบอลคคชภย
ล ภายใน กฟผ.สนญ ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทสนจากการไฟฟฟา
ฝฝายผลวต แหนงประเทศไทย (กฟผ.)
ปป 2561

แผนนดมด ซลบเสชยงในอาคารจากวลส ดสคอมโพสวต เสขนใยกลญชง ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทสนจากทสนอสด หนสนววจย
ล มก.
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บ ทค ว ามว จ
ว ย
ล ใ นว าร ส าร ว ช
ว าก าร
ระดลบชาตว
- ณลฐรดา บสญถลด , Siradech Surit, Pattaranan Takkanon, "Shading Coefficient Calculation Using REVIT & DYNAMO Programs Based on Building
Energy Code", วารสารสวงช แวดลขอมสรรคยส รขางววนจ
ว ฉลย 16 (2) (2017) 61-76
ระดลบนานาชาตว
- Siradech Surit, Benjapon Wethyavivorn, "Topology optimization of reinforced concrete beams by a spread-over reinforcement model with fixed grid
mesh", Songklanakarin Journal of Science and Technology 33 (1) (2011) 95-100
- Benjapon Wethyavivorn, Siradech Surit, "Design development of wood-plastic for building louver faรงade", Procedia Engineering 21 (2011)
147-154
- Benjapon Wethyavivorn, Siradech Surit, Chanachat Apichatyakul, Nattiya Lerdsivanon, "Model Verification of Thai Historic Monuments", Journal of
Performance of Constructed Facilities, American Society of Civil Engineers 0 (0) (2014) 0-0
- Benjapon Wethyavivorn, Siradech Surit, Apichatyakul, Chanachat, Lerdsivanon, Nattiya, "Model Verification of Thai Historic Masonry Monuments",
JOURNAL OF PERFORMANCE OF CONSTRUCTED FACILITIES 30 (1) (2016)
บ ทค ว ามว จ
ว ย
ล ใ นก าร ป ร ะชสม ว ช
ว าก าร
ระดลบชาตว
- ศรชส ด
ส า ภมแ
น ยขม, Pasinee Sunakorn, Siradech Surit, "Calculating Solar Heat Gain Coefficient of Climber Shading by Image Processing", การประชสม
ววชาการมหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย ววทยาเขตกตาแพงแสน ครลงช ทชช 7 (2010)
- วชร วรรณ สระทองหขอย, nuanwan tuaycharoen, Siradech Surit, "A Study of Residential Interior Characteristics for Visual Preference of Japanese
Elderly Expiates in Thailand", การประชสมววชาการ “นเรศวรววจย
ล ” ครลงช ทชช 11: Research & Innovation (2015)
- สสฑ าลลก ษณย ตลนตววงศย, nuanwan tuaycharoen, Siradech Surit, "The Study of the Effect of Light Shelf and Ceiling Characteristics for Appropriated
Illumination in Department Store: A Case Study of CDS (Central Festival Samui)", การประชสมววชาการ “นเรศวรววจย
ล ” ครลงช ทชช 11: Research & Innovation
(2015)
- Siradech Surit, "Design communication processes of Building Information Modeling By Using Virtual prototyping System with Fully-Immersive Virtual
Reality", การประชสมววชาการ ววศ วกรรมโยธาแหนงชาตว ครลงช ทชช 20 (2015)
- เชษฐยส ด
ส า เกวด เนตร, Pasinee Sunakorn, Siradech Surit, "LIGHTING EQUIPMENT DESIGN IN BUILDING FROM BIOELECTRIC", RSU National
Research Conference 2016 (2016)
- กาญจนา วรพสฒ, Parames Kamhangrittirong, Siradech Surit, กนกอร หลน
ช เจรวญ, ธวตม
ว า ใสโมข, "Wall Plates from Corncobs", นเรศวรววจย
ล ครลงช ทชช 12: ววจย
ล และ
นวลต กรรมกลบการพลฒนาประเทศ (2016)
- nuanwan tuaycharoen, ผศ.ดร. วนารลต นย กรอวส รานสก ล
ม , Chanikarn Yimprayoon, Siradech Surit, พญ. นงนาถ จวนแจขง, นาย ภคภพ เทวะสวทธว,ธ "Lighting for
Visual Preference for Thai People in Residential Building", ประชสมววชาการเทคโนโลยชอาคารดขานพลลงงานและสวงช แวดลขอม 3rd Building Technology Alliance
Conference on Energy and Environment ครลงช ทชช 3 ประจตาปป 2559 คณะสถาปปต ยกรรมศาสตรย มหาววทยาลลยขอนแกน (2016)
- nuanwan tuaycharoen, ผศ.ดร. วนารลต นย กรอวส รานสก ล
ม , Chanikarn Yimprayoon, Siradech Surit, นงนาถ จวนแจขง, นาย ศกรา ณะมณช, "Present Lighting
Condition in Residential Building of National Housing Authority", ประชสมววชาการเทคโนโลยชอาคารดขานพลลงงานและสวงช แวดลขอม 3rd Building Technology
Alliance Conference on Energy and Environment ครลงช ทชช 3 ประจตาปป 2559 คณะสถาปปต ยกรรมศาสตรย มหาววทยาลลยขอนแกนน (2016)
- nuanwan tuaycharoen, ผศ.ดร. วนารลต นย กรอวส รานสก ล
ม , Chanikarn Yimprayoon, Siradech Surit, นงนาถ จวนแจขง, นาย ศกรา ณะมณช, "International
Illuminance Recommendation for Residential Building and Visibility of Thai People", ประชสมววชาการเทคโนโลยชอาคารดขานพลลงงานและสวงช แวดลขอม 3rd
Building Technology Alliance Conference on Energy and Environment ครลงช ทชช 3 ประจตาปป 2559 คณะสถาปปต ยกรรมศาสตรย มหาววทยาลลยขอนแกนน (2016)
- นางสาว อาจารช อนสส ฏ
ว ฐกสล , nuanwan tuaycharoen, Siradech Surit, "Residential Interior Lighting Design Guidelines for Thai Dementia People", ประชสม
ววชาการเทคโนโลยชอาคารดขานพลลงงานและสวงช แวดลขอม 3rd Building Technology Alliance Conference on Energy and Environment ครลงช ทชช 3 ประจตาปป 2559
คณะสถาปปต ยกรรมศาสตรย มหาววทยาลลยขอนแกนน (2016)
- นาย สสธว
ว ต
ล ร ประกอบธรรม, nuanwan tuaycharoen, Siradech Surit, "The Development of Daylighting Technique for Suitable Visibility of Elderly Ward",
การประชสมววชาการระดลบชาตว มหาววทยาลลยรลงสวต ประจตาปป 2559 (RSU National Research Conference 2016)
(2016)
- นางสาว ศรลญญา ววเชชยรกลล ยารลต นย, nuanwan tuaycharoen, Siradech Surit, "The Study of the Effect of Sawtooth Roof for Daylight Utilization in
Gymnasium: A Case Study of the Gymnasium of King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang Prince of Chumphon Campus", การประชสมววชา
การระดบล ชาตว มหาววทยาลยล รลงสวต ประจาา ปป 2559 (RSU National Research Conference 2016) (2016)
- อลญชลวด า กาญจนาธนเกชยรตว, nuanwan tuaycharoen, Siradech Surit, "The Effects of Color and Light in Residential Building on Wayfinding of Thai
Elderly Patients", งานประชสมววชาการเทคโนโลยชอาคารดขานพลลงงานและสวงช แวดลขอม (2016)
- ปปยะณลฐ กวต ตวล ก
ล ขณา, nuanwan tuaycharoen, Siradech Surit, "The Development of Flat Mirror System to Increase Efficiency for the use of Daylight
in a University Classroom", การประชสมววชาการระดลบชาตว ครลงช ทชช 2 นวลต กรรมการศศก ษาเพชอ
ช การพลฒนา (2016)
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- นวต ยา พรมฉายา, nuanwan tuaycharoen, Siradech Surit, "Lighting Design Approach : Case Study Wat Benchamabophit Dusitwanaram
Ratchaworawihan", การประชสมววชาการระดลบชาตว ครลงช ทชช 3 และระดลบนานาชาตว ครลงช ทชช 1 : ควด อยนางสรขางสรรคยด ว
ข ยนวลต กรรม ขลบเคลชอ
ช นประเทศดขวยเทคโนโลย
(2017)
- Wandee Pinijvarasin, Pitarn Thongsarojana, Siradech Surit, "Existing condition of vernacular houses and communities with Thai characteristics in
the lower part of Chao Praya Basin: A case study in Phra Nakhon Si Ayutthaya province", การประชสมววชาการระดลบชาตว “สถาปปต ยยก ระบวนทลศ นย” และการ
ประชสมววชาการระดลบนานาชาตว “สถาปปต ยยปาฐะ” พ.ศ. 2560 (2017)
- ภาวดช บสญรอดอยม,น Siradech Surit, Sopa Visitsak, Joseph Khedari, "Prefabricated houses folded – Stretches", การประชสมสวนสสนน
ล ทาววชาการระดลบชาตว
ดขาน “การววจย
ล เพชอ
ช การพลฒนาอยนางยลงช ยชน” ครลงช ทชช ๖ (2017)
- พรรณวดช โรจนศวร ,ว nuanwan tuaycharoen, Siradech Surit, "The Effect of Light Shelf on the Illumination of the Classroom: A Case Study of Faculty of
Humanities and Social Sciences Phranakhon Rajabhat University", การประชสมทางววชาการของมหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย ครลงช ทชช 56 (2018)
- เจษสสภา หมลน
ช ทรลพ ยย, nuanwan tuaycharoen, Siradech Surit, "The Study of the Effect of Characteristic of Anidolic Lighting System on Daylighting in
Office Buildings", การประชสมทางววชาการของมหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย ครลงช ทชช 56 (2018)
- ณลฏฐยธมล พสม
น จลนทรย, nuanwan tuaycharoen, Siradech Surit, "The Development of Light Guilding Shade Sysyem for Appropriate Illumination in
Classroom of Secondary School", การประชสมทางววชาการของมหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย ครลงช ทชช 56 (2018)
- ภาณสพน
ล ธยนด
ล ดา ดตานสย
ข ราวลฒนย, nuanwan tuaycharoen, Siradech Surit, "The Study of the Effects of Color and Light for Visual Preference of Inmates in
Correctional", การประชมส ววชาการระดลบชาตว มหาววทยาลลยเทคโนโลยชร าชมงคลสสวรรณภมมว ครลงช ทชช 3 และการประชสมววชาการระดลบชาตวเครชอขนายววจย
ล ประชาชชน
ช ครลงช ทชช
4 (2018)
- Sopa Visitsak, Siradech Surit, ววศ รสต มย ธนสสก าญจนย, "Investigation of Shape and Performance of Bio-acoustic Board Made from
Hemp-compositeApplication to Meeting Room", การประชสมววชาการระดลบชาตว ครลงช ทชช 16 มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย ววทยาเขตกตา แพงแสน วลนทชช 3-4 ธลนวาคม
2562 (2019)
- Pasinee Sunakorn, Siradech Surit, มครวนทรย กาญจนสสต , "Design and Development of Bioelectric Cell from Plant for LowVoltage Electrical
Equipment.", The 2
nd Suan Sunandha National and International Academic Conference on Science and Technology; SsSci 2019 (2019)
- นายพลฒนพงศย ประมวลสสข, Suphawut Malaikrisanachalee, Siradech Surit, "Computer Application for Defining Site and Building Layout to Increase
Land Use Efficiency of Residential Project Development", การประชสมววชาการววศ วกรรมโยธาแหนงชาตว ครลงช ทชช 24 (2019)
ระดลบนานาชาตว
- Benjapon Wethyavivorn, PIYANUT WETHYAVIVORN, จรสงจวต ตย สสขสวลส ดว,ธ Siradech Surit, "Sustainable Design: Case Study of a Detached Housing
in Bangkok", International Conference on Advances in Civil Engineering for Sustainable Development (2014)
- Siradech Surit, Polsiwat Sribanpone, "Large-Scale Combinatorial Optimization Algorithm for Reinforced Steel Bars in BIM-Oriented Projects", SEGA
04 The 4th International Conference on Sustainable Energy and Green Architecture Eco Buildings Innovation and Indoor Air Quality (2015)
- Siradech Surit, Pasinee Sunakorn, Kantitut Tubsuwan, เพวญศรช แซนองชศ , "Design for Bioelectric System", THE 5TH INTERNATIONAL CONFERENCE
ON KNOWLEDGE AND INNOVATION IN ENGINEERING, SCIENCE AND TECHNOLOGY (2019)

ผลงานววจย
ล นชเช ปปนรายการรวบรวมระหวนางปป 1 มกราคม 2552 - 28 พฤศจวก ายน 2563
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