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2.  บทความท่ีได้รับการตีพิมพ์ฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ 
 - 
3.  ต ารา/หนังสือ 
 - 
4. ภาระงานสอน 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
ฟส 212 คลื่นและการสั่น 
ฟศ 491 โครงงานวิทยาศาสตร์ส าหรับครูฟิสิกส์ 
ฟศ 492 สัมมนาทางวิทยาศาสตร์ส าหรับครูฟิสิกส์ 
ฟศ 481 หลักสูตรและการสอนวิทยาศาสตร์ 



รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
ฟศ 482 การสอนฟิสิกส์ 
ฟศ 484 สื่อและนวัตกรรมการสอนส าหรับครูฟิสิกส์ 
ฟศ 485 ฟิสิกส์ส าหรับครู 
ฟส 512 กลศาสตร์คลาสสิก 
ฟส 663 สารกึ่งตัวน ามิติต่ าและเทคโนโลยี 

 
5. ทุนวิจัยท่ีได้รับ  

ชื่อโครงการวิจัย แหล่งทุน ปีงบประมาณ 
ที่ได้รับทุน 
 

ระบุ
สถานภาพ 
(หัวหน้า
โครงการ/ผู้
ร่วมโครงการ) 

การพัฒนาวัสดุเทอร์โมอิเล็กทริกแบบผสมและ
เทคนิคการพิมพ์สามมิติเพ่ือประดิษฐ์ผ้าใบท า
ความเย็นเทอร์โมอิเล็กทริกส าหรับประยุกต์ใช้ใน
ระบบปรับอากาศรถยนต์ 

ทุนอุดหนุนวิจัยศูนย์
ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ 

2561-2564 นักวิจัยร่วม
โครงการ 

การศึกษาการขนส่งพาหะในสารประกอบเพอร์
รอฟสไกต์ CH3NH3PbI3 และ CsSnI3 ส าหรับ
เซลล์แสงอาทิตย์ชนิดเพอร์รอฟสไกต์ 

ทุนอุดหนุนวิจัยจากเงิน
รายได้มหาวิทยาลยัศรีนค
รินทรวิโรฒ ประเภทเงิน
ประมาณแผ่นดิน 2561 

2561 หัวหน้า
โครงการ 

การขนส่งอิเล็กตรอนและกลไกการกระเจิงเชิง
ควอนตัมของอิเล็กตรอนสองมิติในอุปกรณ์นาโน
อิเล็กทรอนิกส์สารประกอบออกไซด์โลหะ
ทรานซิชัน 

ส านักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย (สกว.) 
และมหาวิทยาลัยศรีนคริ
นทรวิโรฒ  

2560-2563 หัวหน้า
โครงการ 

การศึกษาการเตรียมเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดเพอร์
รอฟสไกต์ 

ทุนอุดหนุนวิจัยจากเงิน
รายได้มหาวิทยาลยัศรีนค
รินทรวิโรฒ ประเภทเงิน
รายได้มหาวิทยาลัย 
2559 

2559 หัวหน้า
โครงการ 



ชื่อโครงการวิจัย แหล่งทุน ปีงบประมาณ 
ที่ได้รับทุน 
 

ระบุ
สถานภาพ 
(หัวหน้า
โครงการ/ผู้
ร่วมโครงการ) 

สมบัติทางไฟฟ้าและทางแสงของโครงสร้างระดับ
นาโนสารกึ่งตัวน า III-V ไนไตรด์ในทิศทางนอน
โพลาร์ 

ส านักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย (สกว.) 
ส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (สกอ.) 
และมหาวิทยาลัยศรีนคริ
นทรวิโรฒ  

2555-2556 หัวหน้า
โครงการ 

การเตรียมฟิล์มบางผลึกนาโนไทเทเนียมได
ออกไซด์ด้วยวิธีสกรีนปรินติงส าหรับเซลล์
แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสง 

ทุนสนับสนุนการวิจัย
จากมหาวิทยาลัยศรีนคริ
นทรวิโรฒ งบประมาณ
รายไดค้ณะวิทยาศาสตร์  

2555 หัวหน้า
โครงการ 

 
 


