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3. ปริญญานิพนธ์และวิทยานิพนธ์ 

ปริญญานิพนธ์ระดับปริญญาตรี  
 เรื่อง ระบบฐานข้อมูลครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ผ่านเครือข่ายอินทราเน็ต กรณีศึกษา โรงไฟฟ้ากระบี่ 

วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท  
 เรื่อง วิธีแบบใหม่สำหรับตรวจสอบระบบการเดินของแต่ละบุคคล  
           A new method for gait identification system 
 

4. ประสบการณ์วิจัยหรือสาขาที่ชำนาญ 
Image Processing, Digital Image Processing, Pattern Recognition, Biometric, Graphic Programming, Graphic 
Design, Adobe InDesign, Adobe Photoshop, Adobe Premiere Pro, Adobe After Effect, MATLAB, Web 
Application, Digital marketing  
 
5. ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยท้ังภายในและภายนอกประเทศ 
 5.1 บทความวิจัยในระดับนานาชาติ (International Research Papers) 
[1] V. Chutchavong, K. Srisuk, A.Vijittanasan, K.Anuntahirunrat, K. Janchitrapongvej, C. Benjangkaprasert, “Train 

Speed Curve of Electric Railway Based on Bezier-Bernstein Curve”, Proceedings of 5th The International 
Conference on Engineering, Applied Sciences and Technology (ICEAST 2019), Luang Prabang, Laos, 2-5 July 
2019. 

[2] P. Thumwarin, K. Srisuk, T. Matsuura, "Gait identification based on FIR system characterizing motion of 
leg," The 6th 2013 Biomedical Engineering International Conference, Krabi, Thailand, 23-25 Oct. 
2013. 

 
 5.2 บทความวิจัยในระดับชาติ  (National Research Papers) 
[1]  วันวิสา ชัชวงษ์, อลงกรณ์ วิจิตรธนสาร, กัญญาภัค ศรีสุข, สิทธิพงษ์ พวงพะยอม และ ชวลิต เบญจางคประเสริฐ, 2562 

“การปรับเส้นกราฟความเร็วรถไฟที่เหมาะสุด”. การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่42. The 42nd Electrical 
Engineering Conference (EECON42) ระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม 2562 - 1 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรมเดอะกรีนเนอ
รี่ รีสอร์ท เขาใหญ่, นครราชสีมา. 

[2] นเรศ ขวัญทอง, เอนก สาวะอินทร์ และ กัญญาภัค ศรีสุข, 2562 “วิธีการระบุสัณฐานวิทยาของผีเสื้อกลางคืนด้วยการ
ประมวลผลภาพสัญญาณดิจิตอล”. การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 
4 (The 4th National RMUTR Conference)  “การยกระดับงานวิจัยเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน 



(Increasing Research to Sustainable Economic and Society)” ระหว่างวันที่ 26-28 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรม
เดอะรอยัล ริเวอร์ กรุงเทพมหานคร. หน้า 159-166. 

[3] คณิศร บุญรัตน์ และ กัญญาภัค ศรีสุข. 2560. “การวิเคราะห์สมรรถนะทางไฟฟ้าและฮาร์มอนิกส์ที่เกิดจากการเปลี่ยน
แทนหลอดฟลูออเรสเซนต์ด้วยหลอดแอลอีดี (T8) เพื ่อการประหยัดพลังงานไฟฟ้า”. การประชุมวิชาการทาง
วิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 40 ระหว่างวันที่ 15-17 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมเดอะซายน์, ชลบุรี. Vol.1 PW099 หน้า 
45–48. 

[4] กัญญาภัค ศรีสุข, คณิศร บุญรัตน์ และ ปภังกร ศรีสุข. 2560. “การตรวจสอบคุณลักษณะการเดินของบุคคลด้วยการ
ประมวลผลภาพการเดินรยางค์ล่าง”. การประชุมวิชาการงานวิจัยและพัฒนาเชิงประยุกต์ ECTI-CARD 2017 ครั้งที่ 9 
“การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อตอบสนองท้องถิ่นและภาคอุตสาหกรรม” ระหว่างวันที่ 25-28 กรกฎาคม 2560 ณ 
โรงแรมเชียงคาน ริเวอร์ เมาท์เทน, เชียงคาน, เลย. Vol.1 หน้า 405-408. 

[5] กัญญาภัค ศรีสุข, วนิดา มันโหด และ ไซนะ กาเจ. 2559. “แอพพลิเคชั่นสำหรับเตือนและบันทึกภาระงานบนระบบ
ปฎิบัติการแอนดรอยด์”. การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 “นวัตกรรมและงานวิจัย กลไกการพัฒนาประเทศ” 
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม. วันที่ 14 กรกฎาคม 2559 ณ หอประชุมใหญ่ ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ วิทยาลัย
เทคโนโลยีสยาม, กรุงเทพฯ หน้า OS044 – OS050. 

[6] กัญญาภัค ศรีสุข, ฆอยรอน อีซอ, รุสดี ดอเล๊าะ และ ปภังกร ศรีสุข. 2559. “การเปรียบเทียบคุณลักษณะการเดิน
และการวิ่งของแต่ละบุคคล”. การประชุมวิชาการงานวิจัยและพัฒนาเชิงประยุกต์ ECTI-CARD 2016 ครั้งที่ 8 “การ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอย่างชาญฉลาดเพื่อตอบสนองภาคอุตสาหกรรมสมัยใหม่อย่างยั่งยืน” ระหว่างวันที่ 27-29 
กรกฎาคม 2559. ณ โรงแรมหัวหินแกรนด์ แอนด์พลาซ่า, หัวหิน, ประจวบคีรีขันธ์. หน้า 223-226. 

 
6. วิทยากรอบรม/ ประสบการณ์ 
[1]  วิทยากรอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการปรับเปลี่ยนสู่การประชาสัมพันธ์ในยุคดิจิทัล “การผลิตสื่อ

ประชาสัมพันธ์โดยใช้โปรแกรม InDesign” ณ ห้องคอมพิวเตอร์ โรงเรียนเทศบาล 1 (สังขวิทย์) เมื่อวันที่ 23 
มกราคม 2561 

[2]  วิทยากรอบรมโครงการกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะคอมพิวเตอร์ ม.2 โรงเรียนเทศบาลบ้านคลองภาษี 
“อบรมการออกแบบนิตยสารออนไลน์ด้วยโปรแกรม Adobe Indesign” ณ อาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 

[3]  วิทยากรอบรมโครงการ “อบรมสมรรถนะพื้นฐานด้านไอทีตามมาตรฐาน IC3 นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการประมง” ณ อาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง วันที่ 19-20 
ตุลาคม 2560 

[4]  วิทยากรอบรมโครงการ “อบรมสมรรถนะพื้นฐานด้านไอทีตามมาตรฐาน IC3 นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์และ
เทคโนโลยี” ณ อาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง วันที่ 18 ตุลาคม 2560 

[5]  วิทยากรอบรมโครงการ “อบรมการใช้โปรแกรม Adobe Premiere pro” ณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 
จังหวัดกระบี่ วันที่ 30 กันยายน 2560 - 2 ตุลาคม 2560 

[6]  วิทยากรอบรมโครงการ “อบรมและบรรยายความรู้เบื้องต้นด้านคอมพิวเตอร์” ณ วิทยาลัยการโรงแรมและการ
ท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง วันที่ 7 กันยายน 2560 

[7]  วิทยากรอบรมโครงการ “อบรมการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบกราฟิกเบื้องต้น”  ณ อาคารวิทย
บริการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง วันที่ 6 กันยายน 2560 

[8]  วิทยากรอบรมโครงการ “อบรมการใช้ Microsoft Office 2016” ณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดกระบี่ วันที่ 30 มกราคม 
2558 



[9] Publication Chairs, General Administration Committee, CONFERENCE COMMITTEE,  ก า รป ร ะชุ ม
วิชาการ งานวิจัยและพัฒนาเชิงประยุกต์ครั้งที่7 รู้ค่าพลังงานและสิ่งแวดล้อมเพื่อเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 ECTI-CARD 
Proceeding 2015, Trang, Thailand. ระหว่างวันที่ 8-10 กรกฎาคม 2558. 

[10] ประธานกลุ่มย่อย Oral session ห้องธนาแสน (Image 1) วันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม 2558 เวลา 10.40-12.20
น. ในการประชุมวิชาการ งานวิจัยและพัฒนาเชิงประยุกต์ครั้งที่7 รู้ค่าพลังงานและสิ่งแวดล้อมเพ่ือเข้าสู่ศตวรรษที่ 
21 ECTI-CARD Proceeding 2015, Trang, Thailand. ระหว่างวันที่ 8-10 กรกฎาคม 2558. 

 

7. การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการที่ได้เข้าร่วม 
[1] อบรม “Human resource management for future”วันที่ 29 มีนาคม 2565 สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น. 
[2] อบรม “การวิเคราะห์อัญมณีเบื้องต้น” โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านอัญมณีและเครื่องประดับในเขต

พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) เพื่อยกระดับธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับไทย วันที่ 17-18 มีนาคม 2565 
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา.  

[3] อบรม “หลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับเทคนิค” วันที่ 22-24 กันยายน 2564 ณ สถาบัน
ฝึกอบรมด้านความปลอดภัยในการทำงาน บริษัท ท๊อป โปรเฟสชั่นแนล แอนด์ ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด อ.เมือง จ.
ชลบุรี. 

[4] อบรม “หลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับ หัวหน้างาน” วันที่ 20-21 กันยายน 2564 ณ 
สถาบันฝึกอบรมด้านความปลอดภัยในการทำงาน บริษัท ท๊อป โปรเฟสชั่นแนล แอนด์ ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด อ.
เมือง จ.ชลบุรี. 

[5] อบรม “โครงการพัฒนาสมรรถนะกำลังแรงงานภาคอุตสาหกรรมเชี่ยวชาญระดับสูงด้านนวัตกรรมระบบรางในพ้ืนที่
เศรษฐกิจพิเศษ (โรงซ่อมบำรุง Maintenance Depot)” วันที่ 24-28 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมแคนทารี เบย์ ศรี
ราชา อำเภอศรีราชา จ.ชลบุรี 

[6] อบรมเชิงปฏิบัติการ “Block and Interlocking Principles” วิทยากร Prof. Jörn Pachl และ M.Sc. Po-Chi 
Huang จัดโดย Golden School วันที ่ 27-30 มีนาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยปักกิ ่ง เจียวทง (Beijing Jiaotong 
University) กรุงปักกิง่ สาธารณรัฐประชาชนจีน. 

[7] หลักสูตร “การออกแบบตกแต่งอาหารเพ่ือการถ่ายภาพ (Food Stylist) รุ่นที่ 1” วันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2561 ณ 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง. 

[8] หลักสูตร “การสร้างสื่อเอฟเฟกซ์ สื่อทีวี และภาพยนตร์ ด้วย Adobe After Effect” วันที่ 16 มกราคม 2561 ถึง
วันที่ 19 มกราคม 2561 ณ โรงเรียนสร้างเสริมทักษะการออกแบบ ราชเทวี กรุงเทพมหานคร. 

[9] หลักสูตร “การออกแบบบรรจุภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์สำหรับธุรกิจออนไลน์” วันที่ 25-28 สิงหาคม 2560 ณ สำนัก
วิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช. 

[10]  หลักสูตร “Adobe Premiere Pro CS 6 ตัดต่อวิดีโอ” และ “Adobe Lightroom 5 for Photography” วันที่ 14-17 
มิถุนายน 2560 ณ โรงเรียนสร้างเสริมทักษะการออกแบบ ราชเทวี กรุงเทพมหานคร. 

[11]  หลักสูตร “บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษาเข้าร่วมโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยา
เสพติดและอบายมุข” วันที่ 29 พฤษภาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จ.สงขลา. 

[12] หลักสูตร “โครงการอบรมเทคนิคให้คำปรึกษา” วันที่ 28 เมษายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี
วิชัย จ.สงขลา. 

[13]  หลักสูตร “โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การปรับปรุงต้นฉบับบทความวิชาการสู่มาตรฐานการตีพิมพ์ใน
ระดับชาติและนานาชาติ” วันที่ 20 เมษายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จ.สงขลา. 

[14]  หลักสูตร “เทคนิคการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนอบรมการจัดทำสื่อด้วยระบบปฏิบัติการ Android สำหรับอาจารย์
ผู้สอน” วันที่ 6-7 เมษายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จ.สงขลา. 



[15]  หลักสูตร “โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาตามแนวนโยบายสถานศึกษา 3 ดี” วันที ่ 31 มีนาคม 2560 ณ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จ.สงขลา. 

[16]  ประชุมเชิงปฏิบัติการ “แนวทางการพิจารณาสนับสนุนทุนวิจัยตามเป้าหมายแผนบูรณาการด้านการวิจัยและ
นวัตกรรม” วันที่ 27 มีนาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จ.สงขลา. 

[17]  หลักสูตร “ความรู ้เบื ้องต้นเกี ่ยวกับบรรจุภัณฑ์ การออกแบบตราสินค้าและการถ่ายภาพเพื ่อการจัดทำสื่อ
ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์” วันที่ 11-13 มีนาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช. 

[18]  หลักสูตร “การเขียนเอกสารบทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่” วันที่ 12 มกราคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย จ.สงขลา. 

[19]  หลักสูตร “มาตรฐานทางไอที (IC3) สำหรับบุคลากร (ครั้งท่ี 1)” วันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2559 ณ สำนักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จ.สงขลา. 

[20]  หลักสูตร “พัฒนาบุคลากรเพ่ือรองรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมระบบขนส่งทางราง 4 ภูมิภาค” วันที่ 25-
26 พฤษภาคม 2559 โดย มทร ศรีวิชัย ที่ห้องประชุมสุวรรณมัจฉา รร.ราชมังคลา สงขลา เมอร์เมด, จ.สงขลา. 

[21]  หลักสูตร “การสร้างเว็บไซต์แบบมืออาชีพด้วย WordPress” และ “การสร้างสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิตอลด้วยโปรแกรม Adobe 
InDesign” วันที่ 20-23 มิถุนายน 2559 ณ โรงเรียนสร้างเสริมทักษะการออกแบบ กรุงเทพมหานคร. 

[22]  หลักสูตร “Graphic Design (Illustrator + Photoshop + Indesign CS6)” วันที่ 3-7 สิงหาคม 2558 ณ โรงเรียน
สร้างเสริมทักษะการออกแบบ กรุงเทพมหานคร. 

[23]  หลักสูตร “FLASH for Animation and Multimedia” วันที่ 14-18 กรกฎาคม 2557 ณ โรงเรียนสร้างเสริม
ทักษะการออกแบบ กรุงเทพมหานคร. 

[24]  การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษา รุ ่นที ่ 17 หลักสูตร “คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา” วันที่ 18 - 21 
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จ.พระนครศรีอยุธยา. 


