ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่ 50202

โทร: 053‐943‐411
เมล์: wss@cs.science.cmu.ac.th

วิจกั ษณ์ ศรีสัจจะเลิศวาจา
การศึกษา

2533

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ คะแนนเฉลีย่ สะสม 2.81
2540
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คะแนนเฉลี่ยสะสม 4.00
2552
วิทยาศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประสบการณ์ ทาํ งาน เม.ย. 2534 – ธ.ค. 2537 บริษัท ที.เอ็น. นิกซ์ ดอร์ ฟ คอมพิวเตอร์ จํากัด / กรุ งเทพฯ
บริษัท ที.เอ็น. อินฟอร์ เมชั่น ซิสเท็มส์ จํากัด
ตําแหน่ ง Senior Software Engineer
• ออกแบบและพัฒนาระบบเงินฝากและเงินกู้บนเครื่ องคอมพิวเตอร์ Targon ของ Siemens
Nixdorf ซึง่ เป็ นเครื่ องมินิคอมพิวเตอร์ และซูเปอร์ ไมโครคอมพิวเตอร์ ที่ใช้ ระบบปฏิบตั กิ าร
Targon OS ซึง่ เป็ นระบบปฏิบตั ิการแบบยูนกิ ซ์ ภาษาที่ใช้ พฒ
ั นาคือ C และ COBOL ซึง่ ฝั ง
SQL ไว้ ในภาษา โดยใช้ ระบบจัดการฐานข้ อมูล DDB4 ของ Siemens Nixdorf
• ระบบเงินฝากและเงินกู้ดงั กล่าวพัฒนาให้ กบั บริษัทเงินทุน และเงินทุนหลักทรัพย์ โดยมี
ประสบการณ์การออกแบบ พัฒนา และติดตั ้งระบบให้ กบั บริ ษัทเงินทุนหลักทรัพย์นวธนกิจ
บริ ษัทเงินทุนไทยธนากร บริ ษัทเงินทุนหลักทรัพย์ไทยฟูจิ และธนาคารฟูจิ
พ.ค. 2540 – ก.ย. 2541 บริษัท ไกวัล ซอฟท์ แวร์ จํากัด
กรุ งเทพฯ
ตําแหน่ ง กรรมการบริหารและผู้จัดการโครงการซอฟต์ แวร์
• เป็ นผู้ร่วมก่อตั ้งและถือหุ้นบริ ษัท โดยมีเป้าหมายเพื่อผลิตและจําหน่ายระบบปฏิบตั ิการลินกุ ซ์
ภาษาไทย ในชื่อ KW Linux และพัฒนาแอปพลิเคชันซอฟต์แวร์
• ออกแบบและพัฒนาระบบบริ หารการศึกษาให้ กบั สถาบันอบรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว
ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย โดยใช้ Microsoft Visual Basic และMicrosoft
Access

• เป็ นที่ปรึกษาด้ านระบบคอมพิวเตอร์ ให้ กบั บริษัท ครี เอทีฟ พลาสติก จํากัด

ต.ค. 2541 – ปั จจุบัน

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เชียงใหม่

ตําแหน่ ง อาจารย์
• 2541 - ต.ค. 2544 ผู้จดั การโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์
- ซึง่ มีหน้ าที่รับผิดชอบดูแลเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ ของ 8 ภาควิชาซึง่ มี 16 อาคารของ
คณะวิทยาศาสตร์ โดยที่เป็ นเครื อข่าย Fiber Optic
- ดูแลการให้ บริ การเซิร์ฟเวอร์ ระบบปฏิบตั ิการซันโซลาริส ไมโครซอฟท์วนิ โดว์ และลินกุ ซ์
โดยให้ บริการ DHCP, DNS, Proxy, Database, Mail, และ Web
- ดูแลระบบเว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์ และอบรมความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ ให้ กบั บุคลากร
- พัฒนาระบบนําร่องสําหรับการประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยใช้
แนวคิดของคลังข้ อมูล โดยใช้ Microsoft SQL Server 7.0 และ OLAP Server
และใช้ Microsoft Excel ในการเตรี ยมข้ อมูลเพื่อนําเสนอผ่านเว็บไซต์
• ดูแลระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ซึง่ ให้ บริ การเซิร์ฟเวอร์
ระบบปฏิบตั ิการซันโซลาริ ส ไมโครซอฟท์วินโดว์ และลินกุ ซ์ โดยให้ บริ การ DHCP, DNS,
Proxy, Database, Mail, FTP, และ Web

• ส.ค. 2551 – ปั จจุบนั ที่ปรึกษาโครงการ IT Task Force สภาผู้สง่ ออกสินค้ าทางเรื อแห่ง
•
•
•

•

ประเทศไทย
แต่งหนังสือ การเขียนโปรแกรมภาษาซี และการเขียนโปรแกรมภาษาจาวา
สนใจทํางานวิจยั ในกลุม่ ของ Adaptive/Network‐Aware Application,
Agent Paradigm, และ Recommender System
สอนในหลักสูตรปริญญาบัณฑิตและบัณฑิตศึกษา ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
คณะวิทยาศาสตร์ และหลักสูตรการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
กระบวนวิชาที่สอน
- เบื ้องต้ น: Fundamentals of CS, Information Technology, Computer
Data Processing, และ Computer Concept
- เขียนโปรแกรม: Basic Programming, C Programming, Java
Programming, Data Structure with Java, และ Advanced
-

Programming Techniques
สถาปั ตยกรรม: Computer Organization and System Programming,
Computer Architecture, และ Concurrent Programming

-

-

ฐานข้ อมูล: Design and Management of Database System,
Database System I และ II
ระบบเครื อข่าย: Inter‐networking

