ประวัติการทางานของนาย นนทวัตต์ สาระมาน

1. ชื่อ นาย นนทวัตต์ สาระมาน : Nontawatt Saraman
• นายกสมาคมส่งเสริมนวัตกรรมเทคโนโลยีไซเบอร์ (CIPAT)
• ผู้ร่วมก่อตั้ง SRAN Technology แบนด์แรกในประเทศไทยที่ทาด้าน Network Security
Appliance
• ผู้ร่วมก่อตั้ง และรองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทโกลบอลเทคโนโลยีอินทีเกรเทค (ระหว่างปี
2545 – ปัจจุบัน)
• ที่ปรึกษาบริษัททูนาเบิลโปรเจค จากัด (ระหว่างปี 2559 - ปัจจุบัน)
• คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนกาลังคนกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและดิจิทัล
คอนเทนต์แห่งชาติ สานักเลขาธิการการศึกษา ปี 2561
• กรรมการสภาอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่ออุตสาหกรรม
(ระหว่างปี 2553 – 2555)
2. ข้อมูลทั่วไป
2.1 ตาแหน่งทางวิชาการ
- คณะที่ปรึกษาโครงการวิจัยและศึกษาไอพีเวอร์ชั่น 6 สถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้าเจ้า
คุณทหารลาดกระบัง ปี พ.ศ. 2557
- คณะทางานพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานเพื่อการป้องกันและปราบปรามการกระทาผิดใน
การเผยแพร่สื่อที่ไม่เหมาะสมในระบบโทรคมนาคม สานักงานคณะกรรมการกิจการกระจาย
เสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ปี พ.ศ. 2556 - 2557
- คณะทางานการจัดทาหลักสูตรโครงการสร้างลูกเสือไซเบอร์ (Cyber Scout) กระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระยะที่ 1 และ ระยะที่ 2 ปี พ.ศ. 2553 – 2555

- คณะกรรมการบริหารสถาบันเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่ออุตสาหกรรม (ICTI)
สภาอุตสาหกรรม ปี 2554 – 2555
- คณะอนุกรรมการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ (วว.) กระทรวงวิทยาศาสตร์ ปี 2551 – 2553
2.2 ตาแหน่งที่ปรึกษา
- ที่ปรึกษากรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI กระทรวงยุติธรรม ปี 2554 – 2555
- ที่ปรึกษากองปราบปรามการกระทาผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (ปอท.)
สานักงานตารวจแห่งชาติ ปี 2553 – 2554
3 คุณวุฒิการศึกษา
- ปี 2561 หลักสูตร วธอ. รุ่นที่ 5 นักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและ
การลงทุน
- ปี 2661 กาลังศึกษาปริญญาเอก สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ศึกษา
ด้านการฟื้นตัวกลับสภาพเดิมเมื่อถูกโจมตีทางเว็บแอพลิเคชั่น
- ปี 2552 จบการศึกษาปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา
- ปี 2548 หลักสูตรการสืบสวนอาชญากรรมคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตจากสถาบัน SANS
(Information,Network, Computer Security Training
- ปี 2546 ใบประกาศนียบัตรความชานาญเฉพาะทางระบบเครือข่าย CCNA
- ปี 2546 ใบประกาศนียบัตรการอบรมผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ
CISSP (Cerified Information System Security) ประเทศมาเลเซีย
- ปี 2541 จบการศึกษาปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ไฟฟ้าสื่อสารจากสถาบันศึกษา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
4 ประสบการณ์การเกี่ยวกับการทางานด้านการสอน และผลงานทางวิชาการ
4.1 ประสบการณ์ทางานที่ปรึกษา
1) ปี 2558 หัวหน้าโครงการพัฒนาฐานข้อมูลไอพีแอดเดรสสาหรับผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตใน
ประเทศไทย ให้กับทางสานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)

2) ปี 2557 หัวหน้าโครงการในการศึกษาและออกแบบไอพีเวอร์ชั่น 6 ให้กับทางสานักงาน
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
(กสทช.)
3) ปี 2556 หัวหน้าโครงการวิจัยพัฒนาระบบ DNS และการทา Reverse Proxy เพื่อใช้ในการ
ป้องกันภัยคุกคามจากการโจมตี DDoS/DoS สาหรับผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต
4) ปี 2553 ออกแบบระบบศูนย์เฝ้าระวังภัยคุกคามข้อมูลสารสนเทศ (ICT COP) กระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในระยะที่ 1 และระยะที่ 2
5) ปี 2551 ผู้บริหารจัดการโครงการประเมินความเสี่ยงระบบสานักงานเศรษฐกิจการคลัง
6) ปี 2550 ผู้บริหารโครงการประเมินความเสี่ยงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์การบริษัท กสท
โทรคมนาคมหรือ การสื่อสารแห่งประเทศไทย
7) ปี 2549 ผู้ควบคุมงานการประเมินความเสี่ยงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ให้กับบริษัท ปตท
สผ.
8) ปี 2546 ผู้จัดการออกแบบระบบ SRAN (Security Revolution Analysis Network)
9) ปี 2546 ผู้ควบคุมงานการประเมินความเสี่ยงระบบและตรวจสอบช่องโหว่เครือข่าย
คอมพิวเตอร์ธนาคารทหารไทย
10) ปี 2546 ผู้ควบคุมงานการประเมินความเสี่ยงระบบและป้องกันเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และ
เครื่องแม่ข่ายที่สาคัญของกระทรวงต่างประเทศ
11) ปี 2546 ผู้ควบคุมงานประเมินความเสี่ยงระบบและตรวจสอบกาจัดไวรัสคอมพิวเตอร์บริษัท
ปตท. จากัด มหาชน
12) ปี 2545 ผู้ควบคุมงานการประเมินความเสี่ยงและตรวจสอบช่องโหว่คอมพิวเตอร์กองทุน
หลักทรัพย์บัวหลวง
13) ปี 2543 พนักงานตรวจสอบระบบฝ่ายความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลสารสนเทศ ธนาคารกสิกร
ไทย สานักงานใหญ่
4.2 ประสบการณ์ในงานพิเศษ
1) ปี 2554 จัดทาหลักสูตรการเรียนการสอนให้กับโครงการสร้างลูกเสือไซเบอร์กระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

2) ปี 2553 อาจารย์พิเศษหลักสูตรแนวทางการจู่โจมและรับมือภัยคุกคามทางด้านเทคโนโลยี
ในโครงการที่ปรึกษาของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
3) ปี 2551 – 2552 อาจารย์พิเศษหลักสูตรป้องกันภัยคุกคามบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และ
การใช้งานอินเทอร์เน็ต การสื่อสารแห่งประเทศไทย (CAT Telecom)
4) ปี 2547 อาจารย์พิเศษ บรรยายให้กับนักศึกษาปริญญาโทมหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขต
นครสวรรค์

4.3 ประสบการณ์งานบรรยาย
1)

กรกฎาคม 2561 บรรยายพิเศษเรื่องมาตรฐานเว็บไซต์ราชการ และความมั่นคงปลอดภัยทาง
ข้อมูล สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

2)

พฤษภาคม 2559 บรรยายให้กับสานักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ จัด
โครงการเสริมสร้างความรู้และทักษะบุคลากรด้าน IT Security จานวน 2 รุ่น ที่มหาวิทยาลัย
ศรีปทุม

3)

มีนาคม 2559 บรรยายระบบเฝ้าระวังภัยคุกคามทางไซเบอร์ ทางมหาวิทยาลัยศิลปกร

4)

สิงหาคม 2557 บรรยายเรื่องแนวโน้มทิศทางไอซีทีในอนาคตและภัยคุกคามจากการใช้งาน
ระบบข้อมูลข่าวสารในองค์กร ให้กับกรมสรรพกร กระทรวงการคลัง

5)

มีนาคม 2557 บรรยายแนวทางการป้องกันภัยคุกคามจากการใช้สื่ออินเทอร์เน็ตให้กับการ
รถไฟแห่งประเทศไทย

6)

กุมภาพันธ์ 2557 บรรยายหลักสูตรภัยคุกคามสมัยใหม่จากการใช้งานระบบสารสนเทศและ
การสื่อสาร ให้กับมหาวิทยาลัยพระนครเหนือ

7)

สิงหาคม 2554 บรรยายหลักสูตรการค้นหาหลักฐานในการกระทาความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ ให้กับ ศาลฎีกา

8)

23-24 พฤศจิกายน 2553 วิทยากรบรรยายแนวทางการจู่โจมและรับมือภัยคุกคามด้านไซ
เบอร์

9)

26 พฤษภาคม 2553 วิทยากรบรรยายการสร้างอาสาทางอินเทอร์เน็ตเพื่อเฝ้าระวังภัย
คุกคามจากการใช้สื่อสังคมออนไลน์ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

10)

ปี 2551 วิทยากรบรรยายการป้องกันภัยคุกคามทางอินเทอร์เน็ต ให้กับมหาวิทยาลัย
ศิลปากร

11)

11 มกราคม 2551 วิทยากรบรรยายเรื่องการจัดหาเทคโนโลยีเพื่อเก็บบันทึกข้อมูลจราจร
คอมพิวเตอร์ ให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
กรมชลประทาน

12)

18 กันยายน 2550 วิทยากรบรรยาย การป้องกันภัยคุกคามทางอินเทอร์เน็ต ตาม พรบ.
คอมพิวเตอร์ฯ นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน

13)

16 มีนาคม 2549 วิทยากรบรรยาย ธุรกิจปลอดภัยในยุคไซเบอร์ ICT Solution นิคม
อุตสาหกรรมภาคเหนือ

14)

ปี 2547 วิทยากรสอน Network Security & How to protection สานักข่าวรอยเตอร์

15)

ปี 2547 วิทยากรอบรมหลักสูตรความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลสานักงานปราบปรามทุจริต
แห่งชาติ (ปปช.)

16)

ปี 2546 วิทยากรอบรมหลักสูตรป้องกันการโจมตีระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ที่
มหาวิทยาลัยราชมงคลคลอง 6

17)

ปี 2546 วิทยากรอบรมหลักสูตรความมั่นคงปลอดภัยระบบเครือข่ายให้กับบริษัทวิทยุการบิน
แห่งประเทศไทย

18)

ปี 2546 วิทยากรอบรมหลักสูตรระบบเครือข่ายและความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลธนาคาร
อาคารสงเคราะห์

19)

ปี 2546 วิทยากรอบรมหลักสูตรความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบเครือข่ายและความมั่นคง
ปลอดภัยกรมสรรพกร

