ประวัตวิ ิทยากร

เอกสิทธิ์ ศรีสุขะ (ekkazit@gmail.com)
ผู้ก่อตั้ง Code Excellent
การศึกษา
▪ วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต (วศ.ม.), วิศวกรรมคอมพิวเตอร์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, GPA 3.60
▪ อุตสาหกรรมศาสตร์บณ
ั ทิต (อส.บ.), เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่ออุตสาหกรรม, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ, GPA 3.34

ผลงาน
▪ Code Excellent, ผูก้ ่อตัง้ เว็บไซต์ ให้บริการด้านฝึ กอบรมทัง้ ภายในและนอกองค์กร
▪ PosPax, ระบบ Point of Sale ที่ทางานบนคลาวด์ สาหรับธุรกิจ retail ขนาดเล็ก
▪ Maximo Customization, งาน Customize ซอฟท์แวร์ Maximo ให้องค์กรอาทิเช่น Glow, Gulf,
Ethernal Rasin, Pimai Salt, Bestlin และบริษัทอื่นๆ
▪ PTVN Auction, ระบบประมูลออนไลน์ ทัง้ ภาครัฐและเอกชน
▪ PTVN EBD, ระบบ e-Procurement สาหรับองค์กร
▪ True Web Ordering, ระบบ Shopping Cart ซือ้ ขายอุปกรณ์โทรศัพท์ระหว่างดีลเลอร์
▪ Thai Language Specific Web Crawler (Link), งานวิจยั เว็บสไปเดอร์สาหรับเก็บรวบรวมเว็บไซต์
ภาษาไทย
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▪ Extract Transform Load (ETL) สาหรับย้ายและแปลงรูปแบบข้อมูลขนาดใหญ่ สาหรับข้อมูลธุรกิจ
ประกันภัย

ประวัติการทางาน (2003-ปั จจุบัน)
▪ Founder, บริษัท แอพโค้ด เทคโนโลยี จากัด: ให้บริการด้านฝึ กอบรม, การพัฒนาซอฟท์แวร์ และการ
ออกแบบระบบสารสนเทศ
▪ Software Engineer, บริษัท FICO จากัด: ให้บริการด้านการผลิตซอฟท์แวร์ระบบ Commerce
Marketing Platform
▪ Technical Consultant, บริษัท Comm-IT จากัด: ให้บริการด้าน Asset Management Software
(Maximo) สาหรับโรงงานอุตสาหกรรม
▪ Technical Consultant, บริษัท Convergence Team จากัด: ให้บริการด้าน Asset Management
Software (Maximo) สาหรับโรงงานอุตสาหกรรม
▪ System Analyst, บริษัท Insource Asia จากัด: ให้บริการด้านโซลูช่นั ด้านการจองโรงแรม จองที่พกั
ทัง้ ในประเทศไทยและต่างประเทศ
▪ System Analyst, บริษัท Toptier Solutions จากัด: ให้บริการด้านซอฟท์แวร์สาหรับองค์กร, ซอฟท์แวร์
กระบวนการผลิตในงานอุตสาหรรม, และเอาต์ซอร์ส
▪ Software Developer, บริษัท พันธวณิช จากัด: ให้บริการด้าน E-Procurement / E-Auction ภาครัฐ
และภาคเอกชน รวมไปถึงการขายสินค้าออนไลน์
▪ Programmer, บริษัท แพน เอเชีย เลทเธอร์ จากัด: ให้บริการด้านอุตสาหกรรมเครื่องหนัง

ผลงานหนังสือ
▪ หนังสือ พัฒนาเว็บแอพลิเคชั่นฐานข้อมูลด้วย Laravel 5.6 (320 หน้า, ปี 2018)
▪ หนังสือ สร้างโมบายแอพลิเคชั่นด้วย Ionic 3 (294 หน้า, ปี 2018)
▪ หนังสือ และอีบุ๊คจากเว็บไซต์

ห น้ า 2 | 3

งานฝึ กอบรม
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

วิทยากรอบรม ASP.NET Web Form (C#) with SQL server 2016 สหวิรยิ าสตีล อินดัสตรี ้ (มหาชน)
วิทยากรอบรม Build Geolocation App with Ionic Framework3 (GISTNU)
วิทยากรอบรม Basic Python Programming (Siam Compressor)
วิทยากรอบรม (In House) PHP + MySQL & Laravel 5.6 Web Development (Kongkiat)
วิทยากรอบรม (In House) Build Cross Platform Mobile App with Ionic3 (Kongkiat)
วิทยากรอบรม (In House) Java Customization for Maximo (Glow)
วิทยากรอบรม (In House) Reporting with BIRT (Glow)
วิทยากรอบรม (In House) การสร้างโมบายแอพลิเคชั่นด้วย IOS และ Android (Toptier)
วิทยากรอบรม Java Web Service (G351)
ผูช้ ่วยวิทยากรอบรม Software Testing with Selenium (DST)
ผูช้ ่วยวิทยากรอบรม Version Control (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)
ผูช้ ่วยวิทยากรอบรม Fundamental Java Programming (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)
ผูช้ ่วยวิทยากรอบรม Basic Linux Command (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)
งานอบรมอื่นๆ (รายละเอียดจากเว็บไซต์ www.codeexcellent.com )

ประวัติการฝึ กอบรม
▪ หลักสูตร Web Application Security (ACIS Professional Center), ปี 2009
▪ หลักสูตร Oracle Database Fundamental (Software Park), ปี 2005

กิจกรรม
•
•
•
•

ค่ายคอมพิวเตอร์
คอมพิวเตอร์มือสองเพื่อน้อง
ท่องเที่ยวสันทนาการ
กิจกรรมกีฬาวิ่ง แบดมินตัน
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