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สถาปปตยกรรมยวงย ยยน, การใชชพชย พรรณประกอบอาคาร, นววตกรรมอาคารเพยอย รวกษาสสงย แวดลชอม

โครงการววจยบ
ปป 2548
โครงการศศกษาและจวดททาแผนแมมบทการทมองเทนยย วและปรวบปรสงภภมทส ศว นย โครงขมายการทมองเทนยย วอมางขาง
อสนทนนทย ขสนลาว ทสงม หลวง แมมแฮ แมมสะปปอก และววดจวนทรย จวงหววดเชนยงใหมม
( ผภรช วม มโครงการ ) ไดชรบว ทสนจากสทานวกงานพวฒนาเกษตรทนสย งภ สทานวกงานปลวดกระทรวงเกษตรและสหกรณย
ปป 2548-2550 การถมายเทความรชอนและปรสมาณแสงผมานกระจก 2 ชวนช ชนสดตมาง ๆ ( ผภรช วม มโครงการ ) ไดชรบว ทสนจากสทานวกงานนโยบายและแผนพลวงงาน
ปป 2548-2550 การศศกษาอสทธสพลการบวงเงาตมอการถมายเทความรชอนผมานผนวงทศบ ( ผภรช วม มโครงการ ) ไดชรบว ทสนจากสทานวกนโยบายและแผนพลวงงาน
ปป 2548-2550 เซรามสคโคชตตสงช ( ผภรช วม มโครงการ ) ไดชรบว ทสนจากสทานวกงานนโยบายและแผนพลวงงาน
ปป 2549

การใชชตนช ไมชประกอบอาคารจอดรถยนตรยเพยอย ลดมลภาวะ ( หววหนชาโครงการ ) ไดชรบว ทสนจากคณะสถาปปตยกรรมศาสตรย มหาวสทยาลวยเกษตรศาสตรย

ปป 2549-2551 โครงการวสจยว ผนวงสนเขนยว ( หววหนชาโครงการยมอย ) ไดชรบว ทสนจากทสนอสดหนสนวสจยว มก.
ปป 2549-2554 หนมวยปฏสบตว กส ารวสจยว เชนยย วชาญเฉพาะ การสรชางนววตกรรมอาคารเพยอย รวกษาสภาพแวดลชอม ( หววหนชาโครงการ ) ไดชรบว ทสนจากทสนอสดหนสนวสจยว มก.
ปป 2550

ผนวงสนเขนยวสทาหรวบสภาพอากาศเขตรชอนชยนช ( หววหนชาโครงการ ) ไดชรบว ทสนจากทสนอสดหนสนวสจยว มก.

ปป 2552

โครงการวสจยว และพวฒนาแผมนปลภกพยชบนหลวงคา ( หววหนชาโครงการ ) ไดชรบว ทสนจากทสนอสดหนสนวสจยว มก.

ปป 2552

บลลอกผนวงซสเมนตยผสมเถชาลอยสทาหรวบปลภกตชนไมช ( ผภรช วม มโครงการ ) ไดชรบว ทสนจากทสนอสดหนสนวสจยว มก.

ปป 2552

แผมนปลภกพยชบนหลวงคา ( หววหนชาโครงการยมอย ) ไดชรบว ทสนจากทสนอสดหนสนวสจยว มก.

ปป 2552-2553 การประยสกตยใชชปรวชญาเศรษฐกสจพอเพนยงในการเลยอกใชชวสว ดสและออกแบบบชานพวกอาศวย ( ผภรช วม มโครงการ ) ไดชรบว ทสนจากสทานวกงานคณะกรรมการวสจยว แหมงชาตส
ปป 2554

โครงการวสจยว ตมอยอดนววตกรรมแผมนปลภกพยชบนหลวงคา ( หววหนชาโครงการ ) ไดชรบว ทสนจากทสนอสดหนสนวสจยว มก.

ปป 2556-2558 การสรชางวสทยาเขตสนเขนยวทนกย นส ไดช : การวสจยว เพยอย จวดททาแนวทางการททาเกษตรกรรมในเมยองภายในมหาวสทยาลวย ( หววหนชาโครงการ ) ไดชรบว ทสนจากสทานวกงานกอง
ทสนสนวบสนสนการสรชางเสรสมสสขภาพ (สสส.)
ปป 2557

โครงการศศกษาเพยอย จวดททาผวงแมมบทวสทยาเขตสนเขนยว ( หววหนชาโครงการ ) ไดชรบว ทสนจากทสนอสดหนสนวสจยว มก.

ปป 2558-2560 การศศกษารภปแบบของอาคาร และเทคโนโลยนทเยน หมาะสมในเขตพยนช ทนบย างกระเจช ( ผภรช วม มโครงการ ) ไดชรบว ทสนจากมหาวสทยาลวยเกษตรศาสตรย
ปป 2559

การออกแบบผลสตภวณฑยทปยน ระยสกตยใชชพลวงงานไฟฟฟาชนวภาพ ( หววหนชาโครงการ ) ไดชรบว ทสนจากทสนอสดหนสนวสจยว มก.

ปป 2560-2561 โครงการประหยวดพลวงงานจากการตสดตวงช หลวงคาเขนยว ( หววหนชาโครงการ ) ไดชรบว ทสนจากUSHIO LIGHTING. INC.
ปป 2561-2562 การลดการถมายเทความรชอน การดภดซวบคารยบอนไดออกไซดย และการปฟองกวนเสนยงของสวนหลวงคาแบบไมมใชชสอย ( หววหนชาโครงการ ) ไดชรบว ทสนจากสทานวกงาน
คณะกรรมการวสจยว แหมงชาตส
ปป 2561

บชานพศงย พาตนเองในพยนช ทนย 50 ตารางวา ( หววหนชาโครงการ ) ไดชรบว ทสนจากทสนอสดหนสนวสจยว มก.

บทความววจยบ ในวารสารววชาการ
ระดวบชาตส
- Pasinee Sunakorn, "Designing for Sustainable Community Development: An Expansion of Kasetsart University Campus in Soi Paholyothin 45",
Ranaeng vol.4 The Architecture Journal, Faculty of Architecture, Kasetsart University. 4 (1) (2005) 0-0
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- Pasinee Sunakorn, "Thermal Performance of Facade Greening in the Tropical Region", วารสารพลวงงาน
สถาบวนวสจยว พลวงงาน จสฬาลงกรณยมหาวสทยาลวย 9 (1) (2008) 50-64
- Pasinee Sunakorn, "Greening the Building for Human and Environment", วารสารธนาคารอาคารสงเคราะหย 16 (60) (2010) 58-64
- Pasinee Sunakorn, "Increasing thermal performance of climbing plant shading by adding ventilation", วารสารวสจยว พลวงงาน จสฬาลงกรณมหาวสทยาลวย 8
(2.2554) (2011) 38-53
- Pasinee Sunakorn, "CO2 uptake Performance of Climbing Plant Wall", Journal of Architectural/Planning Research and Studies.
7 (2010) (2011) 175-190
- Pasinee Sunakorn, "คยนพยนช ทนสย เน ขนยวบนอาคารใหชบาช นและเมยอง", วารสารบชานและเมยองเพยอย การพวฒนาบชานและเมยอง 4 (14) (2012) 18-21
- Pasinee Sunakorn, องอาจ ถาพรภาษน, Patchareeya Boonkorkaew, "Comparision of the Ability to Capture Airbourne dusts of Climbing Plants", วารสาร
วสชาการคณะสถาปปตยกรรมศาสตรย มหาวสทยาลวยขอนแกมน 15 (2) (2016) 175-186
- Kantitut Tubsuwan, Pasinee Sunakorn, Chanikarn Yimprayoon, "Thermal and Noise Reduction Performance of the Green Roof System on Metal Sheet
Roofs", วารสารวสชาการสถาปปตยกรรมศาสตรย 68 (-) (2019) 99-114
ระดวบนานาชาตส
- Pasinee Sunakorn, Chanikarn Yimprayoon, "Thermal Performance of Biofacade with Natural Ventilation in the Tropical Climate", Procedia Engineering
21 ("-") (2011) 34-41
- Pasinee Sunakorn, "Thermal Performance of Green Roof Mat", Proceedings of the 1st annual International Conference of Architecture and Civil
Engineering 1 (1) (2013) 546-550
- Kor Kamonpatana, Pasinee Sunakorn, "Modified Fuzzy Delphi Method to Select Decision Variables for Vertical Farmning in Thailand.", Kasetsart
Journal Social Sciences 36 (3) (2015) 554-567
บทความววจยบ ในการประชชมววชาการ
ระดวบชาตส
- Pasinee Sunakorn, "The Biofacade", ประชสมวสชาการประเพณนกองทวพเรยอธรรมศาสตรย เกษตรศาสตรย มหสดล ครวงช ทนย 12 (2008)
- ศรนสดส า ภภแม ยชม, Pasinee Sunakorn, Siradech Surit, "Calculating Solar Heat Gain Coefficient of Climber Shading by Image Processing", การประชสมวสชาการ
มหาวสทยาลวยเกษตรศาสตรย วสทยาเขตกทาแพงแสน ครวงช ทนย 7 (2010)
- สสดานวนทย จวนทนป, Pasinee Sunakorn, Patchareeya Boonkorkaew, "The Study of Patterns and Materials for Vertical Climbing Plants Trellis.",
การประชสมวสชาการมหาวสทยาลวยเกษตรศาสตรย วสทยาเขตกทาแพงแสน ครวงช ทนย 7 (2010)
- กนกพร จวดเจน, Pasinee Sunakorn, วสชยว เหลมาพาณสชยยกลส , รศ.ดร.อรดน สหววชรสนทรย, "Reducing of Indoor Air Temperature by Using Hydroponic Roof", การประชสม
วสชาการประจทาปป 2554
Built Environment Research Associates’ Conference, BERAC lI, 2011
(2011)
- Supangkorn Phanomrit, Pasinee Sunakorn, Kreangkrai Sthapornvanich, "Vertical Aquaponics system as Home farming Unit and Shading device", สภาพ
แวดลชอมสสขภาพ Healthy Environment (2012)
- ฑภรทวน มงคลแสงสสรยน ,ย Pasinee Sunakorn, Parames Kamhangrittirong, "Physical Possibility and Feasibility Study of Urban Farm in Vacant Office Space",
สภาพแวดลชอมสสขภาพ Healthy Environment (2012)
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- ชวชวาล พวนธางกภร, Pasinee Sunakorn, Kuanchai Kakeaw, "Condensation Technique for Roof Garden Irrigation", สรชางสรรคย ภภมปส ญ
ป ญา กชาวยมาง ยวงย ยยน การประชสม
วสชาการเนยอย งในโอกาสครบรอบ 50 ปปมหาวสทยาลวยขอนแกมนและ 25 ปป คณะสถาปปตยกรรมศาสตรย (2013)
- ณวฐพร เมาระพงษย, Pasinee Sunakorn, M.Arch, Sopa Visitsak, ศาสตราจารยย ดร.โจเซฟ เคดารน, "Sound Absorbing Board from Tamarind Shell", การประชสมวสชาการ
ระดวบบวณฑสตศศกษา ครวงช ทนย 5 (2014)
- ชนวสนวนทย ชสนพงษย, Pasinee Sunakorn, "Development of Irrigation from split-type air conditioner wastewater", BERAC 6,2015 Built Environment Research
Associates Conferences 2015 (2015)
- รมสดา บวนดาธารณย , Pasinee Sunakorn, Chanikarn Yimprayoon, "VOCs Reduction Performance Comparison by Indoor Air Pollution Abatement Plants",
RSU National Research Conference 2016 (2016)
- เชษฐยสดส า เกสดเนตร, Pasinee Sunakorn, Siradech Surit, "LIGHTING EQUIPMENT DESIGN IN BUILDING FROM BIOELECTRIC", RSU National Research
Conference 2016 (2016)
- เอก ปนาทกสล, Pasinee Sunakorn, "Design and Development of Light-weight Extensive Green Roof System : Subirrigation Technique", SEGA 06 (2017)
- นายณวฏฐย พหสโล , Pasinee Sunakorn, "Improving of Indoor Air Quality in Office Building with Volatile Organic Compounds (VOCs) Absorption by Vertical
Garden", ประชสมวสชาการดชานการวางแผนภาคและเมยอง ประจทาปป 2561 (URPAS 2018) ทนสย ถาบวนเทคโนโลยนพระจอมเกลชาเจชาคสณทหาร ลาดกระบวง (2018)
- นายอรรถกร รวงทอง, Pasinee Sunakorn, "Efficiency in Carbon Dioxide Absorption of Extensive Green Roof System", ประชสมวสชาการดชานการวางแผนภาคและ
เมยอง ประจทาปป 2561 (URPAS 2018)ทนสย ถาบวนเทคโนโลยนพระจอมเกลชาเจชาคสณทหารลาดกระบวง (2018)
- นายพวฒนา ศรนอภวย, Pasinee Sunakorn, Parames Kamhangrittirong, "Hemp paving block for Water Retention property", การประชสมวสชาการและการประกวด
นววตกรรมบวณฑสตศศกษาระดวบชาตสและนานาชาตส มหาวสทยาลวยแมมโจช (2018)
- ลลสตา รวตนประภา, Pasinee Sunakorn, Patchareeya Boonkorkaew, "The Ability of Shrubs to Capture Airborne Dusts from Street", 10th Built Environment
Research Associates Conference: BERAC2019 (2019)
- Pasinee Sunakorn, Siradech Surit, มครสนทรย 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)
ระดวบนานาชาตส
- Pasinee Sunakorn, Songklod Jarusombuti, Ratchot Chompunich, Chanikarn Yimprayoon, "The Application of Recycle Material and Climatic Concern
for Low- income Housing Project, Thailand", World Sustainable Building Conference 2005, Tokyo, Japan. (2005)
- Wandee Pinijvarasin, Pasinee Sunakorn, "Sustainable tourism: a tool to sustain local identity Northern hilltribe villages, Chiang Mai, Thailand",
Symposium BMB on Identity and globalization: design for the city (2005)
- Pasinee Sunakorn, "The Application of Plants on Parking Structures to Reduce CO2", INTA 2006 Conference

[Yogyakarta ประเทศอสนโดนนเซนย] (2006)

- Pasinee Sunakorn, "Thermal performance of green roof mat", 1st Annual International Conference on Architecture and Civil Engineering (ACE 2013)
(2013)
- Pasinee Sunakorn, "Innovation for urban agricultureCase study: Kasetsart University rooftop urban farm", International Conference on Vertical Farming
and Urban Agriculture 2014 (2014)
- Thuntawee Mongkolsangsuree, Pasinee Sunakorn, Parames Kamhangrittirong, "Feasibility Study of urban farm in vacant office spave, Bangkok,
Thailand", Proceeding International conference on vertical farm and urban agriculture 2014 (2014)
- Pasinee Sunakorn, "Vertical greening from earthenware blocks and their thermal performance", International Conference on Living Walls and
Ecosystem service , University of Greenwich (2015)
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- Pasinee Sunakorn, Ramida Bandatran, Chanikarn Yimprayoon, "Performance Comparison of VOCs Reduction by Three Indoor Air Pollution Abatement
Plants", PLEA2017 EDINBOUROUGH (2017)
- Siradech Surit, Pasinee Sunakorn, Kantitut Tubsuwan, เพลญศรน แซมองชศ , "Design for Bioelectric System", THE 5TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON
KNOWLEDGE AND INNOVATION IN ENGINEERING, SCIENCE AND TECHNOLOGY (2019)
สวทธวบตบ ร
- สสทธสบตว รงานวสจยว ปป 2555 เรยอย ง "กระถางตชนไมช" จาก สทานวกบรสการวสชาการ
- สสทธสบตว รงานวสจยว ปป 2555 เรยอย ง "บลอคปลภกตชนไมช" จาก สทานวกบรสการวสชาการ
- สสทธสบตว รงานวสจยว ปป 2556 เรยอย ง "แผมนปลภกพยช" จาก มหาวสทยาลวยเกษตรศาสตรย
- สสทธสบตว รงานวสจยว ปป 2557 เรยอย ง "ภาชนะเพาะปลภก" จาก มหาวสทยาลวยเกษตรศาสตรย
- สสทธสบตว รงานวสจยว ปป 2560 เรยอย ง "บลอคผนวงดสนเผาสทาหรวบปลภกตชนไมชแนวตวงช " จาก สทานวกงานบรสการวสชาการ
รางวบล ประกาศเกชยรตวคณ
ช /เชวดชชเ กชยรตวการววจยบ
- ใบประกาศเกนยรตสคณ
ส คณะสถาปปตยกรรมศาสตรย อาจารยยผมชภ ผน ลงานไดชใชชประโยชนยดเน ดมนประจทาปป 2554 สถาปปตยกรรมศาสตรย ประจทาปป 2555 จาก คณะสถาปปตยกรรมศาสตรย
มหาวสทยาลวยเกษตรศาสตรย
- รางววลนวกวสจยว ผภสช รชางผลงานตนพมส พยระดวบนานาชาตส วสทยาศาสตรยและเทคโนโลยน ประจทาปป 2556 จาก มหาวสทยาลวยเกษตรศาสตรย
- สถาปปตยยขจร สถาปปตยกรรม ประจทาปป 2556 จาก คณะสถาปปตยกรรมศาสตรย จสฬาลงกรณมหาวสทยาลวย
- รางววลผภนช าท ชยอย เสนยงมาสภคม ณะสถาปปตยกรรมศาสตรย นววตกรรมอาคาร ประจทาปป 2557 จาก คณะสถาปปตยกรรมศาสตรย มหาวสทยาลวยเกษตรศาสตรย
- Certificate of outstanding contribution in reveiwing ประจทาปป 2560 จาก Energy & Buildings
publication on Scopus
รางวบล ผลงานววจยบ /สวงช ประดวษ ฐร
- รางววลผลงานประดสษฐยคดส คชนประจทาปป 2555 ระดวบดน ปรวชญา ประจทาปป 2555 เรยอย ง "แผมนปลภกพยชบนหลวงคา" จาก สภาวสจยว แหมงชาตส
- รางววลรองชนะเลสศ อวนดวบทนย 2 สาขา Product Design ประจทาปป 2557 เรยอย ง "บลลอคปลภกตชนไมชแนวตวงช " จาก สทานวกงานนววตกรรมแหมงชาตส
รางวบล ผลงานนตาเสนอในการประชชมววชาการ
- Best Poster Award Tokyo, Japan ประจทาปป 2548 เรยอย ง "The Application of Recycle Matrials and Climatic concern in Low- Income Housing Project,
Thailand" จาก 2005 World Sustainable Building Conference Tokyo, Japan
ผลงานวสจยว นนเช ปปนรายการรวบรวมระหวมางปป 1 มกราคม 2548 - 8 สสงหาคม 2563
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