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ก าร ด าต ร งต าต แหนนง บ ร ห
ว าร
พ.ย. 2556 - ต.ค. 2560
เม.ย. 2551 - ก.พ. 2553

ส งล ก ด
ล
ภาคววชาวลส ดดศ าสตรย คณะววทยาศาสตรย

หลวหนขาภาคววชาวลส ดดศ าสตรย คณะววทยาศาสตรย
รองคณบดธฝาฝ ยววจย
ล คณะววทยาศาสตรย

ก าร ศ ก
ศ ษา
ส าขาเชธย
ช ว ชาญ/ส นใ จ
งานส อน
3
Chemistry of Materials
Fundamentals of General Chemistry
General Chemistry
Inorganic Chemistry II
Inorganic Chemistry Laboratory
Nanocatalyst & Catalysis
Organometallic Chemistry
Organometallic Chemistry I
Research Methods in Chemistry
Selected Topics in Chemistry
Selected Topics in Nanomaterial Science
Selected Topics in Nanomaterials Science
Seminar
Special Problems
Synthesis & Fabrication of Naonmaterials
โค ร งก าร ว จ
ว ย
ล
ปป 2548-2549

- ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทดนจากศมนยยปฏวบต
ล ก
ว ารววจย
ล เครชอ
ช งกตาเนวด แสงซวนโครตรอนแหนงชาตว

ปป 2551-2553

การใชขส จ
ธ ากสารสกลด ธรรมชาตวเพชอ
ช ใชขส าต หรลบเซลลยแสงอาทวต ยยชนวด ดายเซนซวไ ทสยของแขขง ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทดนจากทดนอดด หนดนววจย
ล มก.

ปป 2551-2553 การเตรธยมแกกส สลงเคราะหยจากปฏวก รว ย
ว าออกซวเดชลนแบบพาเชธยลของมธเทนโดยใชขตว
ล เรนงปฏวก รว ย
ว าเพอรอฟสไกทย LaCoO3 ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล
ทดนจากทดนอดด หนดนววจย
ล มก.
ปป 2551-2553

การววจย
ล ไปสมก
น ารพลฒนาพลลงงานทางเลชอก: เซลลยแสงอาทวต ยยและเชชอ
ช เพลวงสลงเคราะหย ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทดนจากทดนอดด หนดนววจย
ล มก.

ปป 2551-2553
หนดนววจย
ล มก.

การสลงเคราะหยเพอรอฟสไกทยและการศศก ษาคดณสมบลตใ
ว นการประยดก ตยใ ชขเปปนอวเลขก โทรไลตยวฎ
ล ภาคของแขขง ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทดนจากทดนอดด

ปป 2552

เชชอ
ช เพลวงสลงเคราะหย : กระบวนการฟฟชเชอรยโทรปบนตลวเรนงโคบอลตยทถ
ชธ ก
ม ปรลบปรดง ( หลวหนขาโครงการยนอย ) ไดขร บ
ล ทดนจากทดนอดด หนดนววจย
ล มก.

ปป 2553-2555 การเตรธยมเชชอ
ช เพลวงสลงเคราะหยจากปฏวก รว ย
ว าฟฟชเชอรย- โทรปชย โดยใชขตว
ล เรนงปฏวก รว ย
ว าโคบอลตยทเชธ ตวมตลวกระตดน
ข บนตลวรองรลบซวล ก
ว า ( ผมรข ว
น มโครงการ )
ไดขร บ
ล ทดนจากทดนอดด หนดนววจย
ล มก.
ปป 2555
เชชอ
ช เพลวงสลงเคราะหยจากปฏวก รว ย
ว าการสลงเคราะหยฟช
ฟ เชอรยโทรปชย: ความสลมพลนธยร ะหวนางการเตรธยม โครงสรขาง กลมมลนตภาพและคนาการเลชอกของตลวเรนง (
หลวหนขาโครงการยนอย ) ไดขร บ
ล ทดนจากทดนอดด หนดนววจย
ล มก.
ปป 2555-2557
ปป 2556

การววจย
ล พลฒนาพลลงงานทางเลชอก: เชชอ
ช เพลวงสลงเคราะหย ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทดนจากทดนอดด หนดนววจย
ล มก.
การใชขวส
ล ดดอน
ช แทนแพลทวนม
ล เปปนขลว
ช แคโทด สตาหรลบเซลลยแสงอาทวต ยยชนวด ดายเซนซวไ ทสย ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทดนจากทดนอดด หนดนววจย
ล มก.

ปป 2556
การสลงเคราะหยฟช
ฟ เชอรยโทรปชย: เทคนวค XANES/EXAFS สตาหรลบศศก ษาอวทธวพ ลของรมทเธ นธยมและเซอรยโคเนธยมทธม
ช ต
ธ อ
น ความสามารถในการรธด ว
ว สยและคนา
การเลชอกผลวต ภลณฑยของตลวเรนง Co/SiO2 ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทดนจากทดนอดด หนดนววจย
ล มก.
ปป 2557
มก.

พลฒนาการปฟด ผนศก เซลลยแสงอาทวต ยยชนวด ดายเซนซวไ ทสย เพชอ
ช นตามาประกอบเปปนแผงเซลลยขนาดเลขก ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทดนจากทดนอดด หนดนววจย
ล

ปป 2557-2559 การประยดก ตยใ ชขซ ล
ว ก
ว าและคารยบอนฐานชธวภาพปรลบแตนงหมมฟ
น งฟ กยชน
ชล เปปนตลวเรนงปฏวก รว ย
ว าเพชอ
ช ผลวต เคมธภณ
ล ฑยและพลลงงานทธเช ปปนมวต รตนอสวงช แวดลขอมอยนาง
ยลงช ยชนจากกกาซชธวภาพ ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทดนจากทดนอดด หนดนววจย
ล มก.
ปป 2557-2559 ตลวเรนงปฏวก รว ย
ว าเหลขก บนตลวรองรลบทนอคารยบอนนาโนจากองคยประกอบตลวแบบของกกาซชธวภาพสตาหรลบปฏวก รว ย
ว าไฮโดรจวเนชลนคารยบอนไดออกไซดย (
หลวหนขาโครงการยนอย ) ไดขร บ
ล ทดนจากทดนอดด หนดนววจย
ล มก.
ปป 2558
การดลด แปรสารกศงช ตลวนตาทธเช ปปนออกไซดยของโลหะเพชอ
ช เตรธยมเปปนโฟโตอวเลขก โทรดสตาหรลบการผลวต ไฮโดรเจนโดยการแยกนชาต ดขวยแสงอาทวตยย ( ผมรข ว
น ม
โครงการ ) ไดขร บ
ล ทดนจากทดนอดด หนดนววจย
ล มก.
ปป 2557-2558
มหาชน)

การไดขก ลลบคชนของไทเทเนธยมไดออกไซดยจากผลผลวต พลอยไดขของ C12C Plant ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทดนจากบรวษท
ล ไออารยพซ
ธ ธ จตากลด (
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กระบวนการผลวต และสมบลตข
ว องมาสเตอรยแบทชยยางธรรมชาตวผสมเขมนาดตาทธท
ช าต จากนชาต ยางสด ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทดนจากสตานลก งานกองทดนสนลบ

บ ทค ว ามว จ
ว ย
ล ใ นว าร ส าร ว ช
ว าก าร
ระดลบนานาชาตว
- Pooarporn, Y., Attera Worayingyong, Wo?rner, M., Songsiriritthigul, P., Braun, A.M., "A comparative study of doped and un-doped sol-gel TiO2 and
P25 TiO2 (photo)electrodes", Water Science and Technology 55 (12) (2007) 153-160
- Attera Worayingyong, Kangvansura, P, Ausadasuk, S, Praserthdam, P, "The effect of preparation: Pechini and Schiff base methods, on adsorbed
oxygen of LaCoO3 perovskite oxidation catalysts", COLLOIDS AND SURFACES A-PHYSICOCHEMICAL AND ENGINEERING ASPECTS 315
(1-3) (2008) 217-225
- Attera Worayingyong, Kangvansura, P, Kityakarn, S, "Schiff base complex sol-gel method for LaCoO3 perovskite preparation with high-adsorbed
oxygen", COLLOIDS AND SURFACES A-PHYSICOCHEMICAL AND ENGINEERING ASPECTS 320 (1-3) (2008) 123-129
- Smith, M.F, Klysubun, W, Kityakarn, S, Attera Worayingyong, Zhang, S.B, Wei, S.-H, Onkaw, D, Songsiriritthigul, P, Rujirawat, S, Limpijumnong, S,
"Determination of phase ratio in polymorphic materials by x-ray absorption spectroscopy: The case of anatase and rutile phase mixture in TiO2",
JOURNAL OF APPLIED PHYSICS 105 (2) (2009)
- Somsongkul, V., Atchana Wongchaisuwat, Attera Worayingyong, Marisa Arunchaiya, "Carbon black-LaCoO3 composite material as counter
electrode for quasi-solid-state dye-sensitized solar cell", Materials Science Forum 663-665 (2010) 451-454
- Prangsri-Aroon, S., Pinsuda Viravathana, Bangmek, W., Attera Worayingyong, Kangwansupamonkon, W., Deutschmann, O., Schulz, H.,
"Promoted and un-promoted Co/SiO2 Fischer-Tropsch catalysts", Advanced Materials Research 287-290 (-) (2011) 3093-3097
- Atchana Wongchaisuwat, Boonpong, R., Attera Worayingyong, Marisa Arunchaiya, "Electrochemical properties of Zinc-LaCoO3 electrode for
alkaline zinc-based battery", Advanced Materials Research 284-286 (2011) 581-584
- Jiraroj T-Thienprasert, S. Klaithong, A. niltharach, Attera Worayingyong, S. Na-Phattalung, S. Limpijumnong, "Local structures of cobalt in
Co-doped TiO2 by synchrotron x-ray absorption near edge structures", Current Applied Physics 11 (3) (2011) s279-s284
- Boonpong, Rapat, Attera Worayingyong, Marisa Arunchaiya, Atchana Wongchaisuwat, "Effect of LaCoO3 additive on the electrochemical behavior
of zinc anodein alkaline solution", Materials Science Forum 663-665 (1) (2011) 596-599
- Anwaraporn Suramitr (Niltharach), Sutasinee Kityakarn, Attera Worayingyong, Jiraroj T-Thienprasert, W. Klysubun, P. songsiriritthigul, S.
Limpijumnong, "Structural characterizations of sol-gel synthesized TiO2 and Ce/TiO2 nanostructures", Physica B: Condensed Matter 407 (15)
(2012) 2915-2918
- Sutasinee Kityakarn, Pooarporn, Y., Songsiriritthigul, P., Attera Worayingyong, Robl, S., Braun, A.M., Wรถrner, M., "(Photo)Electrochemical
characterization of nanoporous TiO 2 and Ce-doped TiO 2 sol-gel film electrodes", Electrochimica Acta 83 (-) (2012) 113-124
- Sutasinee Kityakarn, Attera Worayingyong, Anwaraporn Suramitr (Niltharach), Smith, M.F., "Ce-doped nanoparticles of TiO2: Rutile-to-brookite
phase transition and evolution of Ce local-structure studied with XRD and XANES", Materials Chemistry and Physics 139 (2-3) (2013) 543-549
- Chew, L.M., Kangvansura, P., Ruland, H., Schulte, H.J., Somsen, C., Xia, W., Eggeler, G., Attera Worayingyong, Muhler, M., "Effect of nitrogen
doping on the reducibility, activity and selectivity of carbon nanotube-supported iron catalysts applied in CO2 hydrogenation", Applied Catalysis A:
General 482 (-) (2014) 163-170
- Attera Worayingyong, Sang-urai, S, Smith, MF, Maensiri, S, Seraphin, S, "Effects of cerium dopant concentration on structural properties and
photocatalytic activity of electrospun Ce-doped TiO2 nanofibers", APPLIED PHYSICS A-MATERIALS SCIENCE & PROCESSING 117 (3) (2014)
1191-1201
- Kangvansura, Praewpilin, Schulz, Hans, Anwaraporn Suramitr (Niltharach), Poo-arporn, Yingyot, Pinsuda Viravathana, Attera Worayingyong,
"Reduced cobalt phases of ZrO2 and Ru/ZrO2 promoted cobalt catalysts and product distributions from Fischer-Tropsch synthesis", MATERIALS
SCIENCE AND ENGINEERING B-ADVANCED FUNCTIONAL SOLID-STATE MATERIALS 190 (2014) 82-89
- Kangvansura, P., Chew, L.M., Saengsui, W., Santawaja, P., Poo-arporn, Y., Muhler, M., Schulz, H., Attera Worayingyong, "Product distribution of
CO2 hydrogenation by K- and Mn-promoted Fe catalysts supported on N-functionalized carbon nanotubes", Catalysis Today 275 (-) (2016) 59-65
- Praewpilin Kangvansura, Attera Worayingyong, "Product distribution of CO2 hydrogenation by K- and Mn-promoted Fe catalysts supported on
N-functionalized carbon nanotubes", Catalysis Today 2016 (15) (2016) 59-65
- Praewpilin Kangvansura, Attera Worayingyong, Chanapa Kongmark, "Effects of Potassium and Manganese Promoters on Nitrogen-Doped Carbon
Nanotube-Supported Iron Catalysts for CO2 Hydrogenation", Engineering 2017 (3) (2017) 385-392
- Kangvansura, P., Chew, L.M., Chanapa Kongmark, Santawaja, P., Ruland, H., Xia, W., Schulz, H., Attera Worayingyong, Muhler, M., "Effects of
Potassium and Manganese Promoters on Nitrogen-Doped Carbon Nanotube-Supported Iron Catalysts for CO2 Hydrogenation", Engineering 3 (3)
(2017) 385-392
- Poo-arporn, Y., Sutasinee Kityakarn, Niltharach, A., Smith, M.F., Seraphin, S., Wรถrner, M., Attera Worayingyong, "Photocatalytic oxidation of
thiophene over cerium doped TiO2 thin film", Materials Science in Semiconductor Processing 93 (2019) 21-27
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- Kochaputi, N., Chanapa Kongmark, Khemthong, P., Butburee, T., Kuboon, S., Attera Worayingyong, Faungnawakij, K., "Catalytic behaviors of
supported cu, ni, and co phosphide catalysts for deoxygenation of oleic acid", Catalysts 9 (9) (2019)
บ ทค ว ามว จ
ว ย
ล ใ นก าร ป ร ะชดม ว ช
ว าก าร
ระดลบชาตว
- Pinsuda Viravathana, สลญญา ปรางคยศ รธอรดณ, Attera Worayingyong, "Preparation of LaCoO3 by the Co-precipitation and Wet Powder Dispersion",
German-Thai Symposium on Nanoscience and Nanotechnology (2007)
- Pinsuda Viravathana, นายสลญญา ปรางคยศ รธอรดณ, Attera Worayingyong, ววยงคย กลงวานศดภมงคล, "Preparation of Co/SiO2 catalyst for Fischer-Tropsch
synthesis", The 2nd German-Thai Symposium on Nanoscience and Nanotechnology (2009)
- Pinsuda Viravathana, นายสลญญา ปรางคยศ รธอรดณ, Attera Worayingyong, "The Partial Oxidation of Methane to Syn Gas by LaCoO3 Oxidative
Catalyst", The 2nd German-Thai Symposium on Nanoscience and Nanotechnology (2009)
- สลญญา ปรางคยศ รธอรดณ, Pinsuda Viravathana, Attera Worayingyong, ววยงคย กลงวานศดภมงคล, "Synthetic Fuel via Fischer-Tropsch Synthesis with Cobalt
Supported Silica Catalyst:
Part I Preparation and Characterization of Co/SiO2 Catalysts", The Thai Institute of Chemical Engineering and Applied Chemistry 2009 (2009)
ระดลบนานาชาตว
- Attera Worayingyong, "A comparative study of doped and un-doped sol-gel TiO2 and P25 TiO2 (photo) electrodes", 4th IWA Specialist Conference
Oxidation Technologies for Water and Wastewater Treatment (2006)
- อลญวราภรณย นวล ทะราช, Attera Worayingyong, ประยมร สนงศวร ฤ
ว ทธวก ล
ด , "X-ray Absorption Spectroscopy Study of the Ti K Edge and Ce L3 Edge in Ce
Doped TiO2 Crystalline", Pure and Aplied Chemistry International Conference 2008 (PACCON2008) (2008)
- ระพลชรย บดญผนอง, Attera Worayingyong, Marisa Arunchaiya, Atchana Wongchaisuwat, "Effect of LaCoO3 additive on the electrochemical behavior of
zinc anode in alkaline solution", 2010 International Conference on Optical, Electronic and Electrical Materials (OEEM 2010) (2010)
- สลญญา ปรางศรธอรดณ, Pinsuda Viravathana, Attera Worayingyong, "Partial oxidation of methane to syngas by LaCoO3 oxidative catalyst", 239th
American Chemical Society National Meeting & Exposition ON-SITE PROGRAM (2010)
- สลญญา ปรางศรธอรดณ, Pinsuda Viravathana, Attera Worayingyong, ดร.ววยงคย กลงวานศดภมงคล, Prof.Dr.Hans Schulz, "Preparation and characterization
of supported cobalt catalysts for Fischer - Tropsch synthesis", 239th American Chemical Society National Meeting & Exposition ON-SITE
PROGRAM (2010)
- Jiraroj T-Thienprasert, Attera Worayingyong, "Local Structures of Cobalt in Co-doped TiO2 by X-ray Absorption Spectroscopy", The 7th Asian
Meeting on Ferroelectricity and 7th Asian Meeting on Electro Ceramics (2010)
- Somsongkul, V., Atchana Wongchaisuwat, Attera Worayingyong, Marisa Arunchaiya, "Carbon black-LaCoO3 composite material as counter
electrode for quasi-solid-state dye-sensitized solar cell", 2010 International Conference on Optical, Electronic and Electrical Materials, OEEM2010
(2010)
- Prangsri-Aroon, S., Pinsuda Viravathana, Bangmek, W., Attera Worayingyong, Kangwansupamonkon, W., Deutschmann, O., Schulz, H.,
"Promoted and un-promoted Co/SiO2 Fischer-Tropsch catalysts", 2011 International Conference on Advanced Engineering Materials and
Technology, AEMT 2011 (2011)
- Atchana Wongchaisuwat, Boonpong, R., Attera Worayingyong, Marisa Arunchaiya, "Electrochemical properties of Zinc-LaCoO3 electrode for
alkaline zinc-based battery", 2011 International Conference on Advanced Engineering Materials and Technology, AEMT 2011 (2011)
- Anwaraporn Suramitr (Niltharach), Sutasinee Kityakarn, Attera Worayingyong, J. T-Thienprasert, W. Klysubun, รศ.ดร.ประยมร สนงสวร ฤ
ว ทธวก ล
ด , ศ.ดร.ชม
กวจ ลวมปฟจาต นงคย, "Structural characterizations of sol-gel synthesized TiO2 and Ce/TiO2 nanostructures", 26th International Conference on Defects in
Semiconductors (ICDS) (2011)
- Marisa Arunchaiya, Voranuch Somsongkul, Atchana Wongchaisuwat, Attera Worayingyong, " C62 -Improved stability of unsealed quasi-solid-state
dye-sensitized solar cell based on carbon materials with LaCoO3 additive as counter electrode", Hybrid and Organic Photovoltaics Conference
(HOPV) 2012 (2012)
- Kangvansura, P., Poo-arporn, Y., Schulz, H., Attera Worayingyong, "The effect of promoters on reduction of Ru/ZrO2/Co/SiO 2 catalyst for
fischer-tropsch synthesis as studied by in situ XANES", Technical Proceedings of the 2013 NSTI Nanotechnology Conference and Expo,
NSTI-Nanotech 2013 (2013)
- Sang-urai, S., Attera Worayingyong, Maensiri, S., Smith, M.F., Seraphin, S., "Structural characterization and photocatalytic activity of electrospun
TiO2 and Ce-doped TiO2 nanofibers", Technical Proceedings of the 2013 NSTI Nanotechnology Conference and Expo, NSTI-Nanotech 2013
(2013)
- Voranuch Somsongkul, Atchana Wongchaisuwat, Attera Worayingyong, Yingyot Pooarporn, Chomphunuch Songsiririthigul, Marisa Arunchaiya,
"P14 Electrochemical and X-ray absorption characterization of carbon black - LaCoO3 counter electrode", 3rd International Conference on
Semiconductor Sensitized and Quantum Dot Solar Cells (2013)
- Worasarit Sangsui, Praewpilin Kangvanrura, Siritha Asadasuk, Attera Worayingyong, "La1-xAxCoO3 perovskite type oxides as catalysts for
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