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[1] การออกแบบระบบรวบรวมและบาบัดนาเสียชุมชน. 11 กันยายน 2561 เวลา 8.30-16.30. โรงแรมกานต์มณี
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เจ้าของโครงการ : กรมโยธาธิการและผังเมือง
[2] การนานาเสียอุตสาหกรรมกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่. 19 ตุลาคม 2560. ห้องสัมมนา โรงแรมเดอะ คาวิลิ ค่าซ่า
รีสอร์ท จังหวัดพระนครศรีอยุธยา.
เจ้าของโครงการ : บริษัทเอ็นเทค แอสโซซิเอทจากัด
[3] การนานาเสียอุตสาหกรรมกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่. วันที่ 6 พฤศจิกายน 2560. ห้องสัมมนา ชัน 5 บริษัทเอ็น
เทค แอสโซซิเอทจากัด กรุงเทพมหานคร
เจ้าของโครงการ : บริษัทเอ็นเทค แอสโซซิเอทจากัด
[4] การเพิ่ ม ขี ด ความสามารถของภาคอุต สาหกรรมในการสนั บ สนุ น การจั ด การวงจรวั ส ดุ รี ไ ซเคิ ล . วั น ที่ 22
พฤศจิกายน 2556. โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร์ กรุงเทพ.
เจ้าของโครงการ : กรมโรงงานอุตสาหกรรม
[5] การฝึกอบรมหลักสูตรการคานวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรายอุตสาหกรรม รอบที่ 3. (25 มีนาคม 2556
และ วันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2556) กลุ่มอุตสาหกรรมผลิตปูนซีเมนต์ อุตสาหกรรมการผลิต ปูนขาว
อุตสาหกรรมการผลิตแก้ว อุตสาหกรรมเซรามิกและกลุ่มอื่นๆ ที่ใช้โซดาแอซ. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตบางเขน.
เจ้าของโครงการ : กรมโรงงานอุตสาหกรรม
[6] การฝึกอบรมหลักสูตรการคานวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรายอุตสาหกรรม รอบที่ 2 (22 มีนาคม 2556
และ วันพุธที่ 27 มีนาคม 2556) อุตสาหกรรมเคมี อุตสาหกรรมการผลิตโลหะ อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์
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[7]

[8]
[9]

[10]

เชือเพลิงที่ไม่ได้ใช้เป็นพลังงานและตัวทาละลาย และ อุตสาหกรรมอิเล็กโทรนิกส์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตบางเขน
เจ้าของโครงการ : กรมโรงงานอุตสาหกรรม
การฝึกอบรมหลักสูตรการคานวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรายอุตสาหกรรม รอบที่ 1 (วันที่ 21 มีนาคม
2556 และ วันอังคารที่ 26 มีนาคม 2556) กลุ่มอุตสาหกรรมที่มีการใช้สารทดแทนสารทาลายชันโอโซน
อุตสาหกรรมผลิ ตและการใช้ อื่น ๆ อุตสาหกรรมเยื่อกระดาษและกระดาษ และอุตสาหกรรมอาหารและ
เครื่องดื่ม, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
เจ้าของโครงการ : กรมโรงงานอุตสาหกรรม
แนวทางการจัดการและการเพิ่มคุณค่าของเสียจากอุตสาหกรรมผลิตอาหารจากพืช. วันที่ 10 มกราคม 2555
เจ้าของโครงการ : กรมโรงงานอุตสาหกรรม
Reverse osmosis membrane for textile wastewater reuse : Design and operation. วันที่ 11
พฤศจิกายน 2553. ห้องสัมมนา กรมโรงงานอุตสาหกรรม.
เจ้าของโครงการ : กรมโรงงานอุตสาหกรรม
Basic Principle of Membrane Technology : Design and operation. 12 พฤษภาคม 2552
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
เจ้าของโครงการ : กรมโรงงานอุตสาหกรรม

งานวิจัยที่รับผิดชอบ
[11]

[12]
[13]

[14]

[15]

[16]

[17]

การบาบัดตะกั่วและแคดเมียมในนาที่ใช้เพาะเลียงปลาสลิดบางบ่อโดยใช้บึงประดิษฐ์แบบนาไหลท่วมผิวชัน
กรองอย่างอิสระ
แหล่งทุน : สกว., 2560-2561
โครงการจัดทาฐานข้อมูลทรัพยากรแหล่งนาธรรมชาติ ประเภทคูคลอง จ.ฉะเชิงเทรา
แหล่งทุน : จังหวัดฉะเชิงเทรา, 2560-2561
การประเมิ น ปริ ม าณก๊ า ซเรื อ นกระจกของบริ ษั ท เทพธานี กรี ฑ า จ ากั ด (มหาชน) เพื่ อ จั ด ท าเอกสาร
ประกอบการขึนทะเบียนและรับรองคาร์บอนเครดิต ภายใต้โครงการ T-VER ดาเนินงานให้กับบริษัทเทพธานี
กรีฑา จากัด (มหาชน)
แหล่งทุน : บริษัทเทพธานีกรีฑา จากัด (มหาชน), 2560
การศึ ก ษาวิ จั ย เพื่ อ จั ด ท ารายงานสรุ ป ผลการประเมิ น การลดก๊ า ซเรื อ นกระจก ภายใต้ โ ครงการ LESS
ดาเนินงานให้กับบริษัทเทพธานีกรีฑา จากัด (มหาชน)
แหล่งทุน : บริษัทเทพธานีกรีฑา จากัด (มหาชน), 2560
โครงการออกแบบก่อสร้างขยายระบบผลิตนาประปา นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง และออกแบบก่อสร้าง
ขยายระบบบาบัดนาเสีย นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง
แหล่งทุน : การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, 2560
การสารวจความคิดเห็น ทัศนคติ และความต้องการของชุมชนรอบบริเวณที่ตังสถานีบริการนามันอากาศยาน
ดอนเมือง และสุวรรณภูมิ ของบริษัท บริการเชือเพลิงการบิน กรุงเทพ จากัด (มหาชน) (BAFS) ประจาปี
2559
แหล่งทุน : บริษัท บริการเชือเพลิงการบินกรุงเทพ จากัด (มหาชน) (BAFS), 2559
การศึกษารูปแบบการบริหารจัดการชมรมผู้สูงอายุ ตาบลศีรษะจรเข้น้อยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ โดย
การมีส่วนร่วมของคนในชุมชน ตาบลศีรษะจรเข้น้อย อ.บางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ
แหล่งทุน : สกว., 2559-2561
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[18]

[19]

[20]

[21]
[22]
[23]

[24]
[25]

[26]

[27]
[28]

[29]

[30]

การสารวจความคิดเห็น ทัศนคติ และความต้องการของชุมชนรอบบริเวณที่ตังสถานีบริการนามันอากาศยาน
ดอนเมือง และสุวรรณภูมิ ของบริษัทบริการเชือเพลิงการบินกรุงเทพ จากัด (มหาชน) (BAFS)
แหล่งทุน : บริษัทบริการเชือเพลิงการบินกรุงเทพ จากัด (มหาชน) (BAFS), 2559
โครงการ สารวจ ศึกษาความเหมาะสม และออกแบบรายละเอียด ระบบรวบรวมนาเสียและระบบบาบัดนา
เสีย เทศบาลเมืองบางกรวย
แหล่งทุน : เทศบาลเมืองบางกรวย, 2558 - 2559
โครงการบริหารจัดการและแก้ไขปัญหานาเสีย/ของเสียในชุมชนขนาดกลาง สานักทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม จังหวัดฉะเชิงเทรา
แหล่งทุน : จังหวัดฉะเชิงเทรา, 2556 - 2557
โครงการจัดทาแผนบริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรนาแบบบูรณาการ จังหวัดฉะเชิงเทรา
แหล่งทุน : จังหวัดฉะเชิงเทรา, 2556 - 2557
โครงการเพิ่มขีดความสามารถของภาคอุตสาหกรรมในการสนับสนุนการจัดการวงจรวัสดุรีไซเคิล
แหล่งทุน : กรมโรงงานอุตสาหกรรม, 2556 - 2557
โครงการศึกษา สารวจ วิเคราะห์ และออกแบบระบบจัดการเพื่อแก้ไขปัญหามลพิษทางนาในลุ่มนาคลองพาน
ทอง
แหล่งทุน : จังหวัดฉะเชิงเทรา, 2555 - 2556
โครงการจ้ า งที่ ป รึ ก ษาพิ จ ารณาความเหมาะสมระบบการก าจั ด มู ล ฝอย ของกรุ ง เทพมหานคร
แหล่งทุน : กรุงเทพมหานคร, 2554 - 2555
โครงการ Clean & Green Technology เพื่อเพิ่มผลิตภาพสาหรับผู้ผลิตชินส่วนยานยนต์ ในพืนที่จังหวัด
กรุงเทพมหานคร (ฝั่งพระนคร) สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง ปราจีนบุรี
แหล่งทุน : กรมโรงงานอุตสาหกรรม, 2554
โครงการศึกษาความเหมาะสมในการวางแผนพัฒนาพืนที่และการสารวจออกแบบการพัฒนาศูนย์บริการการ
พัฒนาตามพระราชดาริ จังหวัดระยอง-ชลบุรีและบริเวณรอบอ่างเก็บนาดอกกราย องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ระยอง
แหล่งทุน : องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง, 2553 - 2554
โครงการจ้างที่ปรึกษาศึกษาความเป็นไปได้ระบบรวบรวมและบาบัดนาเสียที่เหมาะสมกับ จังหวัดนนทบุรี
แหล่งทุน : องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี, 2552 – 2554
โครงการจัดทามาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพวิศวกรรม (Code of Practice) สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม : การ
ออกแบบ การด าเนิ นการและบ ารุง รักษาระบบกาจั ดขยะมู ล ฝอยโดยวิ ธี ฝัง กลบอย่า งถูกหลั กสุขาภิบ าล
แหล่งทุน : สภาวิศวกร, 2552 - 2553
โครงการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมทางสังคม (SIA) และการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ (HIA)
โครงการระบบบาบัดนาเสียอันตราย ของบริษัทแวกซ์ กาเบ็จ เซ็นเตอร์ จากัด
แหล่งทุน : บริษัท แวกซ์ กาเบ็จ เซ็นเตอร์ จากัด, 2552 – 2553
The development of environmentally friendly industrial wastewater reuse technology,
Implemented by Water Reuse Promotion Center (WRPC), Japan.
แหล่งทุน : JICA, 2547 – 2548
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ผลงานวิชาการ
[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]

[7]

[8]

[9]

[10]

เทอดพงศ ศรีสุขพันธุ และ อาภาภรณ บุลสถาพร. มวลชีวภาพและการกักเก็บคารบอนของพรรณไม ในพืนที่
สนามกอลฟ กรุงเทพมหานคร. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครังที่ 6
"งานวิชาการรับใชสังคม", 2560
ณัฐกานต์ ทาทัน, กนกวรรณ สลุงอยู่, เทอดพงศ์ ศรีสุขพันธุ์ และ ปิยาภรณ์ สุภัคดารงกุล. การศึกษาการใช้
แบคที เ รี ย เชื อผสมในการย่ อ ยสลายน ามั น และน าเสี ย ปนเปื้ อ นน ามั น . การประชุ ม วิ ช าการระดั บ ชาติ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน ครังที่ 5 (ASTC2016) เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรม
มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชัน กรุงเทพมหานคร
อิสรี รอดทัศนา, เทอดพงศ์, ศรีสุขพันธุ์, กมลทิพย์ รัตนสุวรรณาชัย, อัญชุลี การดี. การวิเคราะห์ทาง
เศรษฐศาสตร์โครงการออกแบบระบบรวบรวม และบาบัดนาเสีย เทศบาลเมืองบางกรวย. งานประชุมวิชาการ
ระดับชาติและนานาชาติ ครังที่ 5 "งานบริการวิชาการรับใช้สังคม". 26 พฤษภาคม 2560. มหาวิทยาลัยหัว
เฉียวเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสมุทรปราการ.
มิตรชัย รัต นวงศ์ และเทอดพงศ์ ศรีสุขพันธุ์ . การศึกษาศักยภาพการนาตะกรัน ของเตาอุ่น นาเหล็กจาก
กระบวนการผลิตเหล็กแผนรีดร้อน ชนิดม้วนกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ . งานประชุมวิชาการระดับชาติและ
นานาชาติ ครังที่ 5 "งานบริการวิชาการรับใช้สังคม". 26 พฤษภาคม 2560. มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระ
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