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หลลก มมล เคมว
หลลก มมล เคมวทว
ชล ไป
โค ร งก าร ว จ
ว ย
ล
ปป 2551-2553 การพลฒนาววธว MD-ONIOM เพชอ
ช การทตานายคนา 1 H-NMR chemical shifts ของโมเลกสล เอมวนในตลวทตาละลาย ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทสนจาก
สตานลก งานกองทสนสนลบสนสนการววจย
ล
ปป 2552
การใชข Open-Sources Software สตาหรลบววธว MD-ONIOM โดยการใชข GPGPU เพชอ
ช เพวม
ช ประสวทธวภาพการโมเดลใหขด ย
ว งชว ขศน
ร ( หลวหนขาโครงการ ) ไดข
รลบทสนจากทสนอสด หนสนววจย
ล มก.
ปป 2551-2552 การพลฒนาววธว MD-ONIOM เพชอ
ช การทตานายคนา 1 H-NMR chemical shifts ของโมเลกสล เอมวนในตลวทตาละลาย ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทสนจาก
สตานลก งานกองทสนสนลบสนสนการววจย
ล
ปป 2551-2552 ความปลอดภลยในหของปฏวบต
ล ก
ว ารเคมว คณะศวล ปศาสตรยและววทยาศาสตรย มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทสนจากคณะ
ศวล ปศาสตรยและววทยาศาสตรย มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย ววทยาเขตกตาแพงแสน
ปป 2553

การปรลบปรสงและพลฒนาทลก ษะการใชข GPGPU รสน
น ลนาสสด เพชอ
ช การใชขงานอยนางมวประสวทธวภาพ ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทสนจากทสนอสด หนสนววจย
ล มก.

ปป 2553-2556

นวลต กรรมววจย
ล เพชอ
ช คขนหายาตขานเอดสย (ระยะทวช 2) ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทสนจากสตานลก งานกองทสนสนลบสนสนการววจย
ล

ปป 2556-2557 การแยกโลหะหนลก ออกจากนราต เสวยสลงเคราะหย โดยใชขเทคนวคซวเมนเทชลนดขวยลวดและตะปมเหลลก ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทสนจากศมนยยส งน เสรวมการ
ววจย
ล และถนายทอดเทคโนโลยว คณะศวล ปศาสตรยและววทยาศาสตรย มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย ววทยาเขตกตาแพงแสน
ปป 2556-2557 การสรขางเคาเตอรยอเว ลคโทรดแบบพนนเคลชอบสตาหรลบเซลลยแสงอาทวต ยยชนวด สวยอ
ข มไวแสง ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทสนจากศมนยยส งน เสรวมการววจย
ล และ
ถนายทอดเทคโนโลยว คณะศวล ปศาสตรยและววทยาศาสตรย มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย ววทยาเขตกตาแพงแสน
ปป 2556-2557 ความรมเข คมวส ช
นม ม
ส ชน-ชนวยใหขเกษตรกรเขขาใจเกวย
ช วกลบสารเคมวทใ
ชว ชขและนตาเสนอการทดลองเคมวใ หขก บ
ล นลก เรวยนมลธยมศศก ษาตอนปลาย ( หลวหนขาโครงการ
) ไดขร บ
ล ทสนจากศมนยยส งน เสรวมการววจย
ล และถนายทอดเทคโนโลยว คณะศวล ปศาสตรยและววทยาศาสตรย มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย ววทยาเขตกตาแพงแสน
ปป 2556-2557

หนนวยววจย
ล เคมวแบบยลงช ยชน ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทสนจากเงวนรายไดขโครงการจลด ตลงร ภาคววชาเคมว

ปป 2558
หนนวยววจย
ล เคมวแบบยลงช ยชน (การออกแบบการทดลองทางเคมว/งานววจย
ล อยนางงนาย และเผยแพรนความรมส
ข ช
นม ม
ส ชน) ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทสนจากทสนสนลบ
สนสนหนนวยววจย
ล จากมหาววทยาลลยเกษตรศาสตรยใ หขก บ
ล คณะศวล ปศาสตรยและววทยาศาสตรย
ปป 2558-2559 การววเคราะหยเมทแอมเฟตามวนในตลวอยนางปปส สาวะจากกรมววทยาศาสตรยก ารแพทยยโดยการประยสก ตยใ ชขโปรแกรมสตาเรลจรมปบนสมารยทโฟน ( หลวหนขา
โครงการ ) ไดขร บ
ล ทสนจากคณะศวล ปศาสตรยและววทยาศาสตรย
ปป 2559-2560

การศศก ษาการตรวจหาลายนวว
ร มชอแฝงโดยใชขผงสมสนไพรตะโก ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทสนจากคณะศวล ปศาสตรยและววทยาศาสตรย

ปป 2560-2561

การแยกโลหะทองแดงออกจากนราต เสวยโดยใชขเทคนวคซวเมนเทชลน ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทสนจากเงวนรายไดขโครงการจลด ตลงร ภาคววชาเคมว

ปป 2560-2561 การสลงเคราะหยและการหาคสณลลก ษณะเฉพาะของฟฟล ม
ย บางสารกศงช ตลวนตาคอปเปอรยบส
ว มลทเทลลมไ รดยทเชว จชอดขวยอวนเดวยมเพชอ
ช ใชขเปปนตขนแบบของอสปกรณยก ก
ล
เกลบพลลงงานทวม
ช ศ
ว ก
ล ยภาพสมง ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทสนจากทสนอสด หนสนการววจย
ล แกนนก
ล ศศก ษาระดลบอสด มศศก ษา ประจตาปปงบประมาณ ๒๕๖๑ กองทสนเพชอ
ช สนงเสรวมการ
อนสร ก
ล ษยพ ลลงงาน
ปป 2561
การสลงเคราะหยอนสภาคควอนตลมแบบจสด ของคอปเปอรยแอนตวโมนวซ ล
ล ไฟดยบนอวเลลก โทรดของทลงสเตนออกไซดยเพชอ
ช การประยสก ตยใ ชขเปปนทางเลชอกสตาหรลบ
เซลลยแสงอาทวต ยย ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทสนจากทสนอสด หนสนการววจย
ล แกนนก
ล ศศก ษาระดลบอสด มศศก ษา ประจตาปปงบประมาณ ๒๕๖๑ กองทสนเพชอ
ช สนงเสรวมการอนสร ก
ล ษย
พลลงงาน
ปป 2562-2563 การววเคราะหยแยกโลหะทองแดงออกจากนราต เสวยโดยใชขเทคนวคซวเมนเทชลน และการประยสก ตยใ ชขก ารวลด คนาสวแดง เขวยว นราต เงวน ( หลวหนขาโครงการ ) ไดข
รลบทสนจากคณะศวล ปศาสตรยและววทยาศาสตรย
ปป 2562-2563 การววเคราะหยแยกโลหะทองแดงออกจากนราต เสวยโดยใชขเทคนวคซวเมนเทชลน และการประยสก ตยใ ชขก ารวลด คนาสวแดง เขวยว นราต เงวน ( หลวหนขาโครงการ ) ไดข
รลบทสนจากโครงการจลด ตลงร ภาคววชาเคมว คณะศวล ปศาสตรยและววทยาศาสตรย
บ ทค ว ามว จ
ว ย
ล ใ นว าร ส าร ว ช
ว าก าร
ระดลบชาตว
- สสธต
ว า ประดลบ, ทลด ดาว เทพทวพ ยย, Veeramol VAILIKHIT, "Smart phone photometry for undergraduate chemistry courses", วารสารศศก ษาศาสตรย
มหาววทยาลลยนเรศวร 20 (2) (2018) 233-240
ระดลบนานาชาตว
- Veeramol VAILIKHIT, Witcha Treesuwan, Supa Hannongbua, "A combined MD-ONIOM2 approach for 1H NMR chemical shift calculations
including a polar solvent", Journal of Molecular Structure: THEOCHEM 806 (1-3) (2007) 99-104
- Veeramol VAILIKHIT, Holzschuh, W.J., Supa Hannongbua, " H-1 NMR chemical shifts of some DMSO-solvated amines using MD-ONIOM2",
Journal of Molecular Structure: THEOCHEM 944 (1-3) (2010) 173-176
- Pornpimol Srathongluan, Veeramol VAILIKHIT, Pichanan Teesetsopon, Supab Choopun, Auttasit Tubtimtae, "Effective performance for undoped
and boron-doped double-layered nanoparticles-copper telluride and manganese telluride on tungsten oxide photoelectrodes for solar cell devices",
Journal of Colloid and Interface Science 481 (-) (2016) 57-68
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- Srathongluan, P., Kuhamaneechot, R., Sukthao, P., Veeramol VAILIKHIT, Choopun, S., Auttasit Tubtimtae, "Photovoltaic performances of Cu2-xTe
sensitizer based on undoped and indium3+-doped TiO2 photoelectrodes and assembled counter electrodes", Journal of Colloid and Interface
Science 463 (-) (2016) 222-228
- Patsorn Boon-on, Auttasit Tubtimtae, Veeramol VAILIKHIT, Pichanan Teesetsopon, Supab Choopun, "Effective properties of undoped and
Indium(3+)-doped tin manganese telluride (Sn1-xMnxTe) nanoparticles via using a chemical bath deposition route", Physics Letters A 381 (21)
(2017) 1807-1814
- Jariya Rakspun, Auttasit Tubtimtae, Veeramol VAILIKHIT, Pichanan Teesetsopon, Supab Choopun, "Deposition Time Dependent Properties of
Copper Tin Telluride (Cu2SnTe3) Nanoparticles for Solar Absorber Applications", Journal of Nanoscience and Nanotechnology 18 (6) (2018)
4204-4210
- Panupong Sangsuriyawong, Auttasit Tubtimtae, Veeramol VAILIKHIT, Pichanan Teesetsopon, Supab Choopun, "Manganese(2+)-Doped Copper
Tin Telluride Absorber Layer-Sensitized Solar Cells", Journal of Nanoscience and Nanotechnology 18 (6) (2018) 4343-4348
- Jariya Rakspun, Nathakan Kantip, Veeramol VAILIKHIT, Supab Choopun, Auttasit Tubtimtae, "Multi-phase structures of boron-doped copper tin
sulfide nanoparticles synthesized by chemical bath deposition for optoelectronic devices", Journal of Physics and Chemistry of Solids 115 (-) (2018)
103-112
- Kladkaew, M, Samranlertrit, N, Veeramol VAILIKHIT, Teesetsopon, P, Auttasit Tubtimtae, "Effect of annealing process on the properties of undoped
and manganese(2+) - doped co-binary copper telluride and tin telluride thin films", CERAMICS INTERNATIONAL 44 (6) (2018) 7186-7201
- Prae Noppakuadrittidej, Veeramol VAILIKHIT, Pichanan Teesetsopon, Supab Choopun, Auttasit Tubtimtae, "Copper incorporation in Mn2+-doped
Sn2S3 nanocrystals and the resultant structural, optical, and electrochemical characteristics", Ceramics International 44 (12) (2018) 13973-13985
- Janthima Sribenjawan, Duanghatai Raknual, Veeramol VAILIKHIT, Nareerat Kitisripanya, Auttasit Tubtimtae, "Facile synthesis of
copper-antimony-sulfide nanostructures on WO 3 electrodes: Investigation of electrochemical performance", Materials Letters 245 (-) (2019)
126-129
- Jeeranun Rupsom, Veeramol VAILIKHIT, Pichanan Teesetsopon, Auttasit Tubtimtae, "Effect of Annealing Temperatures on Morphological and
Electrical Performances of Amorphous-Like Structured Tin Manganese Telluride Nanocomposite Films", Journal of Nanoscience and
Nanotechnology 19 (9) (2019) 5729-5735
- Sreerung, R., Raknual, D., Veeramol VAILIKHIT, Teesetsopon, P., Nareerat Kitisripanya, Auttasit Tubtimtae, "Structural and electrochemical
studies of undoped and In3+-doped co-binary Cu2-xTe and Bi2Te3 thin films for aqueous Na-S batteries", Ceramics International 45 (14) (2019)
17305-17317
- Sreerung, R., Raknual, D., Veeramol VAILIKHIT, Teesetsopon, P., Nareerat Kitisripanya, Auttasit Tubtimtae, "Structural and electrochemical
studies of undoped and In3+-doped co-binary Cu2-xTe and Bi2Te3 thin films for aqueous Naโ€“S batteries", Ceramics International 45 (14) (2019)
17305-17317
- Nuengruethai Rukcharoen, Auttasit Tubtimtae, Veeramol VAILIKHIT, Pichanan Teesetsopon, "Effect of low thermal treatment temperatures on the
morphological, optical and electrical properties of Sn1-xMnxTe nanocomposite films incorporated with indium cations", Ceramics International 45 (17)
(2019) 23203-23215
- Duanghatai Raknual, Panitee Suttiyarak, Auttasit Tubtimtae, Veeramol VAILIKHIT, "Effect of indium doping in Nb2O5 thin films for electron transport
layers: Investigation of structural, optical, and electrical properties", Materials Letters 259 (-) (2020) 126828-1-126828-3
- Mirantee Buddeesao, Duanghatai Raknual, Auttasit Tubtimtae, Veeramol VAILIKHIT, Pichanan Teesetsopon, "Structural, optical and
electrochemical performances of undoped and Sn2+-doped Bi2Te3 nanoparticles on WO3 electrodes", Materials Science in Semiconductor
Processing 105 (-) (2020) 104713-1-104713-11
บ ทค ว ามว จ
ว ย
ล ใ นก าร ป ร ะชสม ว ช
ว าก าร
ระดลบชาตว
- Veeramol VAILIKHIT, "Real benefits of plasticware replacement of glassware in the chemistry laboratory", 53rd KASETSART University ANNUAL
CONFERENCE (2015)
- กษววช
ว ญย ดตาเกลวย
ร ง, Gedsirin EKSINITKUN, Weerachai Phutdhawong, Veeramol VAILIKHIT, "Comparison of a Smart-Phone Application to a
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