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ความเชี่ยวชาญ
ฟิสิกส์ทฤษฎี : ฟิสิกส์ควอนตัม, Stability of Matter, High energy physics.
ผลงานทางวิชาการ
1. บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ

1. เปรียบฟ้า ด้วงนุ่ม, พิศุทธวรรณ สิรินิลกุล, สุกัญญา หะยีสาและ และ สิริ สิรินิลกุล. กิจกรรมการ
เรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษา โดยใช้แนวคิดเรื่องพาราโบลา สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5.
วารสารศึกษาศาสตร์ ม.บูรพา ปีที่ 28 ฉบับที่ 3 หน้า 239. 2560.
2. ทรงศักดิ์ พงษ์หิรัญ, สิริ สิรินิลกุล, โกวิท ผดุงกิจ, ปริญญา เจาะล้าลึก, ธีรพงศ์ บุญล้อม. ผลของ
อุ ณ หภู มิ บ นแผงเซลล์ แ สงอาทิ ต ย์ ที่ มี ต่ อ ก าลั ง การผลิ ต ไฟฟ้ า ในระบบรวมแสง. วารสาร
วิทยาศาสตร์ มศว ปีที่ 33 ฉบับที่ 2 หน้า 107-122. 2560.
3. สิริ สิรินิลกุล. การคานวณค่าเบื้องต้นของพลังงานสถานะพื้นของสสารประเภทเฟอร์มิออนใน
สองมิติที่ประกอบด้วยไฮโดรเจนหนึ่งและสองอะตอม.วารสารวิทยาศาสตร์ มศว ปีที่ 28 ฉบับที่
1 หน้า 148-163. 2555.
4. S. Boonprasit, P. Sripirom, and S. Sirininlakul Upper bounds for the ground state
energy of fermionic matter in 2D. Srinakharinwirot Science Journal 29(2):122-129.
2013.
5. P. Sripirom, and S. Sirininlakul. Rigorous lower bounds for the ground state
energy of matter with the exclusion principle in 2D. Srinakharinwirot Science
Journal 28(1):66-77. 2012.
6. S. Sirininlakul. Deflation of matter without exclusion principle in two dimensions.
Srinakharinwirot Science Journal. 2011, 27(2): 246-252. 2011.
7. E. B. Manoukian, and S. Sirininlakul. Stability of Matter in 2D. Reports on
Mathematical Physics. 58(2), 2006:p263-274.
8. E. B.Manoukian, C. Muthaporn and S. Sirininlakul. Collapsing Stage of ``Bosonic
Matter''. Physics Letters A. 352(6), 2006, p488-490.
9. E. B.Manoukian and S. Sirininlakul.High-Density Limit and Inflation of Matter.
Physical Review Letters. 95, 2005, p190402-1.
10. E. B.Manoukian and S. Sirininlakul.Rigorous Lower Bounds for the Ground-State
Energy of Matter. Physics Letters A. 332 (1--2): 54--59. Errata: Physics Letters A.
337 (4--6), 2004, p496.
2.

บทความที่ได้รับการตรีพิมพ์ฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือ
นานาชาติ

1 สิริ สิรินิลกุล. การคานวณค่าเบื้องต้นของพลังงานสถานะพื้นของสสารประเภทเฟอร์มิออนใน
สองมิติที่ประกอบด้วยไฮโดรเจนหนึ่งและสองอะตอม.วารสารวิทยาศาสตร์ มศว ปีที่ 28 ฉบับที่ 1
หน้า 148-163. 2555.
3.

ตารา/หนังสือ
(ตัวอย่าง)
1. สิริ สิรินิลกุล. เอกสารประกอบการสอนวิชา ฟส212 คลื่นและการสั่น, คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ปี 2556

4.

การเสนอผลงาน
1. ฐิติกร จรรยาธรรมม สุปรียา ตรีวิจิตรเกษม สิริ สิรินิลกุล และรัชนี รุจิวโรดม สมบัติทางความร้อนกลของแผ่นฟิล์มพลาสติกรีไซเคิล การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศ
ไทย ครั้งที่ 24 A-058, 2541, หน้า 216-217.
2. วันชัย สระทองล้วน สิริ สิรินลิ กุล วันวิสา พัฒนศิริวิศว และสุปรียา ตรีวิจิตรเกษม การวิเคราะห์
ทางความร้อนของเซรามิกส์ Bi1.5Pb0.5Sr2Ca3Cu4Oz การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 24 A-166, 2541, หน้า 330-331.
3. สิริ สิรินิลกุล สุปรียา ตรีวิจิตรเกษม และนิพนธ์ ปรุงเหล็ก สภาพรับไว้ได้สนามสลับฮาร์มอนิกส์ที่1
ในสารตัวนายวดยิ่ง Tc สูง ระบบ Bi1-xPbxSr2Ca3Cu4O10- การประชุมทางวิชาการของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 36 สาขาวิทยาศาสตร์, 2541, หน้า 1-7.

5 .ภาระงานสอน
ระดับ/
รายวิชาที่สอน
หลักสูตร
ชิ่อ/รหัส
1.
ฟส 511 กลศาสตว์คลาสสิกสาหรับครูฟิสิกส์
ปริญญา ฟส 507 กลศาสตร์คลาสสิกเข้มข้น
โท
ฟส 692 สัมมนา
ฟส 693 หัวข้อพิเศษทางฟิสิกส์ 1
2.
ฟส 101 ฟิสิกส์เบื้องต้น 1
ปริญญา ฟส 181 ปฎิบัติการฟิสิกส์เบื้องต้น 1
ตรี
ฟส 212 คลื่น
ฟส 342 แม่เหล็กไฟฟ้า 2

ฟส 102 ฟิสิกส์เบื้องต้น 2
ฟส 182 ปฎิบัติการฟิสิกส์เบื้องต้น 2

6.ทุนวิจัยที่ได้รับ
ชื่อโครงการวิจัย

แหล่งทุน

ปีงบประมาณ ระบุสถานภาพ
ที่ได้รับทุน
(หัวหน้าโครงการ/
ผู้ร่วมโครงการ)

1. ปรับปรุงขอบเขตของพลังงานสถานะพื้น เงินรายได้คณะ 2559
ของสสารใน 2D
วิทยาศาสตร์

หัวหน้าโครงการ

2. พลังงานสถานะพื้นของสสารประเภท
เฟอร์มิออนใน 2 มิติ

เงินรายได้คณะ 2554
วิทยาศาสตร์

หัวหน้าโครงการ

3. ขีดจากัดความหนาแน่นสูงและการ
เงินรายได้คณะ 2552
ยุบตัวของสสารประเภทโบซอนใน 2มิติ วิทยาศาสตร์

หัวหน้าโครงการ

7. รางวัลที่เคยได้ รับ (ด้านวิชาการโดยเฉพาะอย่างยิง่ ที่เกี่ยวกับงานวิจยั )
1. ผลงานวิชาการดีเด่นทางวิทยาศาสตร์ ประจาปี 2549 งานสัปดาห์วทิ ยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุระนารี 17 สิ งหาคม 2549
2. ผูม้ ีผลงงานดีเด่นทางด้านวิชาการ วันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ครบ 16 ปี

