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Apiradee Amnuckmanee, D.B.A.

ตำแหน่ ง

ผู้อำนวยกำรกลุม่ งำนบริ กำรเทคโนโลยี
ผู้อำนวยกำรสำนักหอสมุด

สถำนที่ทำงำน

1. กลุม่ งำนบริ กำรเทคโนโลยี มหำวิทยำลัยศรี ปทุม
2. สำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยศรี ปทุม
2410/2 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนำนิคม เขตจตุจกั ร
กรุ งเทพมหำนคร 10900
โทรศัพท์ : 0-2579-1111 ต่อ 1323, 1299

ประวัตกิ ำรศึกษำ
- พ.ศ. 2542 - พ.ศ. 2545
ปริญญาเอก Doctor of Business Administration [management]
Nova Southeastern University, Florida, U.S.A
- พ.ศ. 2539 - พ.ศ. 2541
ปริญญาโท นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการโฆษณา มหาวิทยาลัยศรีปทุม
- พ.ศ. 2525 - พ.ศ. 2528
ปริญญาตรี นิตศิ าสตรบัณฑิต สาขาวิชานิตศิ าสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ประสบการณ์ ทางาน
- พ.ศ. 2551 – ปจั จุบนั
- พ.ศ. 2559 – ปจั จุบนั
- พ.ศ. 2559 – ปจั จุบนั
-

พ.ศ. 2546 – พ.ศ. 2551
พ.ศ. 2545 – พ.ศ. 2546
พ.ศ. 2539 – พ.ศ. 2545
พ.ศ. 2538 – พ.ศ. 2539
พ.ศ. 2537
พ.ศ. 2536 – พ.ศ. 2537
พ.ศ. 2535 – พ.ศ. 2536
พ.ศ. 2534 – พ.ศ. 2535
พ.ศ. 2532 – พ.ศ. 2534
พ.ศ. 2528 – พ.ศ. 2532

ผูอ้ านวยการกลุ่มงานบริการเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ผูอ้ านวยการสานักหอสมุด มหาวิทยาลัยศรีปทุม
คณะกรรมการฝา่ ยทรัยากรการเรียนรูแ้ ละเทคโนโลยีการศึกษา สมาคม
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
ผูอ้ านวยการศูนย์มเี ดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ผูอ้ านวยการสานักงานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ผูช้ ว่ ยผูอ้ านวยการสานักงานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
นักเขียน นิตยสารชายคา
บรรณาธิการบริหารนิตยสาร Boss
บรรณาธิการสานักพิมพ์คแู่ ข่งบุคส์
Senior Copy Writer คูแ่ ข่งโปรดักชัน่
หัวหน้าข่าว หนังสือพิมพ์คแู่ ข่งธุรกิจ รายสัปดาห์
ผูส้ อ่ื ข่าว หนังสือพิมพ์คแู่ ข่งธุรกิจ รายสัปดาห์
นิตกิ รประจาสานักงานกฏหมายชัชวาลย์ สิงหลกะ

ประสบการณ์ อื่นๆ
-

กรรมการมูลนิธมิ หาวิทยาลัยศรีปทุม (ดร.สุข พุคยาภรณ์)
กรรมการพิจารณาโครงการทางด้านเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยศรีปทุม
กรรมการจัดงานประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยศรีปทุม
กรรมการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม
คณะทางานระบบบริหารจัดการด้านการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ผูอ้ านวยการสถานีวทิ ยุชมุ ชนย่านมหาวิทยาลัยศรีปทุม
กรรมการคัดเลือกโครงการประกวดภาพถ่ายท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ
ทีป่ รึกษาโครงการโทรทัศน์วงจรปิ ดภายในมหาวิทยาลัยศรีปทุม SPU Channel
อานวยการผลิตรายการ U Channel ของมหาวิทยาลัยศรีปทุม ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ ITV
กรรมการตัดสินรางวัลโทรทัศน์ทองคา (ประเภทพิธกี ร)
กรรมการจัดทาแผนแม่บทการประชาสัมพันธ์ กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี และสิง่ แวดล้อม
เขียนสารคดี ตีพมิ พ์ในนิตยสารผูห้ ญิง
เขียนสารคดี ตีพมิ พ์ในหนังสือพิมพ์อาทิตย์วเิ คราะห์ ในเครือฐานเศรษฐกิจ
เขียนสารคดี ตีพมิ พ์ในนิตยสารกุลสตรี
สมาชิกสโมสรซอนต้าสากลกรุงเทพฯ 5

การอบรม สัมมนา และศึกษาดูงาน
- อบรมหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับผูบ้ ริหารระดับสูง
- อบรมการพัฒนาเครือข่ายนักสารสนเทศอุดมศึกษา สาหรับการใช้งานร่วมกันของสถาบันอุดมศึกษา
หลักสูตรฝึกอบรมพัฒนาเครือข่ายนักสารสนเทศอุดมศึกษา (mini MIS)
- สัมมนาสรุปผลการดาเนินงานของคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
- สัมมนา Information Security Awareness and Privacy
- สัมมนา ASEAN Economic Community
- สัมมนา Thailand ICT Awards Expo
- ประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร เรือ่ ง “การดาเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพือ่ พัฒนาการศึกษา
(WUNCA)
- อบรมผูบ้ ริหารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร เพือ่ มุง่ สูร่ ฐั บาลอิเล็กทรอนิกส์ รุน่ ที่ 5
(EGM)
- อบรมผูป้ ระเมินคุณภาพภายในของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
- ศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยในสาธารณรัฐเกาหลี
- สัมมนาก้าวสูจุดเปลีย่ น IPv6 ประเทศไทย
- สัมมนาเชิงวิชาการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (SU ICT Fair 54)
- สัมมนาประชาคมความมันคงปลอดภั
่
ยไซเบอร์
- สัมมนา The First ASEAN CIO Furum 2012
- สัมมนาแนวโน้มเทคโนโลยีสารสนเทศปี 2555 สาหรับสถาบันการศึกษา

- อบรมการป้องกันความปลอดภัยข้อมูลคอมพิวเตอร์ :The Cyber Defense Initiative Conference
(CDIC)
- สัมมนาวิชาการ Towards THAILAND SMART ICT
- สัมมนา Microsoft Enterprise Trends Exclusive
- สัมมนา TICTA Expo 2012 กลยุทธ์ไอซีทรี บั AEC
- สัมมนา Beyond Next Generation Network and Security
- สัมมนา CIO16 Annual Conference : ICT Sustainability for SMART Thailand
- สัมมนา Adobe Education Leadership Forum 2013
- อบรม IT Audit for Non-IT Auditor Masterclass 2014 รุน่ ที่ 6
- สัมมนา CIO16 Annual Conference "Enterprise & Business Transformation
- สัมมนา EMC Forum 2014
- สัมมนา Executive Symposium @ Cisco Connect 2014 Thailand
- สัมมนา EDICOM 2014
- สัมมนา IBM Solutions Connect CIO Dialogue 2015
- สัมมนา CIO Conference Thailand 2015
- สัมมนา ADOBE Education Leadership Forum 2015 ประเทศอินโดนีเซีย
- นิทรรศการ Broadcast Asia 2015 ประเทศสิงคโปร์
- สัมมนา Cat Network Showcase 2015
- Oracle Systems Exclusive Meeting
- DCD Focus on Thailand in Digital Economy & Cloud
- สัมมนาบทบาทของไทยในไอซีทอี าเซียน ยุค Post-2015
- ประชุมร่วมกับตัวแทนต่างประเทศของ Turnitin
- ประชุมประจาปี ของ TK Forum 2016 หัวข้อ "นวัตกรรมห้องสมุดกับการเรียนรูใ้ นศตวรรษที่ 21
- สัมมนา Asia/ Pacific Enterprise Hybrid Cloud Conference 2016.
- สัมมนา Digital Transformation : Hybrid Model for Business
- สัมมนา CIO Summit Thailand 2016
- อบรมโครงการ Coaching the Coaches (Class 1)
- สัมมนา IoT Summit 2016
- สัมมนา CIO16: Dinner Talk#18 "Thailand4.0 & EA"
- สัมมนา Librarian Space ตอน Digital Literacy
- ศึกษาดูงาน เรือ่ งการขอรหัส DOI ทีส่ านักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ (วช.)
- สัมมนาวิชาการ TDRI ประจาปี 2560 (ฟื้นเศรษฐกิจ ปฏิรปู รัฐ ด้วย ปฎิวตั ขิ อ้ มูล)
- สัมมนา Smart Thailand 4.0 ร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยด้วยดิจทิ ลั สูก่ ารแข่งขันระดับโลก
- สัมมนา Re-think Cyber Security for Education Industry.
- สัมมนา Get your infrastructure ready for Digital Transformation
- สัมมนา IDC’s and HP Inc’s Secure the Future Workspace 2017 ประเทศ Singapore
- อบรมและสัมมนา Blockchain 2017 Unlocking Internet of Value

- สัมมนาเชิงปฏิบตั กิ ารการดาเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพือ่ พัฒนาการศึกษาครัง้ ที่
35 (35nd WUNCA)
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