กทม.
ชลบุุรีี
ขอนแก่่น

“เรียนกับตัวจริง
ประสบการณ์จริง”

เลือกเรียนสไตล์ที่ใช่
กับหลักสูตร 2 ปริญญา

อินเตอร์สุด!!
กับหลักสูตร
ความร่วมมือ
กับต่างประเทศ

ที่สุด!! กับหลักสูตรเรียน 4 ปี
ได้ปริญญาตรีควบโท
เดินทางสะดวก
มีสถานีรถไฟฟ้า
หน้ามหาวิทยาลัย
สมัครได้ทุกวัน

(ไม่เว้นวันหยุด) 9.00 – 17.00 น.
โทร. 0 2558 6888 ต่อ 2121-4
หรือ 06 1420 5641-4

www.spu.ac.th

คณะสหวิทยาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
วิทยาลัยการบินและคมนาคม วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ
คณะศิลปศาสตร์ คณะนิเทศศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ
วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน คณะบัญชี
คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะดิจิทัลมีเดีย คณะนิติศาสตร์
Sripatum International College SPU’s British College

2563
มหาวิทยาลัยศรีปทุมเปิดสอน

“เรียนกับตัวจริง

ประสบการณ์จริง”

2513
ก่อตั้งโดย ดร.สุข พุคยาภรณ์ ผู้ยึดมั่นในปรัชญา

“การศึกษาสร้างคน คนสร้างชาติ” นับเป็น
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน 1 ใน 5 แห่งแรกของประเทศไทย

ปริญญาตรี 68 หลักสูตร ปริญญาโท 12 หลักสูตร
และ ปริญญาเอก 9 หลักสูตร ผลิตบัณฑิตแล้ว
กว่า 100,000 คน ปัจจุบันมีนักศึกษากว่า 20,000 คน

2530
ขยายสู่มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี

เพื่อรองรับ Eastern Seaboard และ
Eastern Economic Corridor (EEC) ในปัจจุบัน

ภาพถ่าย : นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล

2556
ขยายสู่มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น
เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจและการค้า
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ ASEAN

สารบัญ
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SPU
You Choose
Your Style
เลืือกเรีียนหลัักสููตรที่่�ใช่่
ในสไตล์์ที่่�เป็็นคุุณ
กัับหลัักสููตร 2 ปริิญญา
@SPU
เรีียน 3 ปีีครึ่่�ง
ได้้ 2 ปริิญญา

เรีียน 2 ปีี
ได้้ 2 ปริิญญา

ส�ำหรับผู้จบ ปวส. (เรียนออนไลน์)
•
		
		
•
		
		
•
		
		

สาขาวิชาการบริหารและการจัดการสมัยใหม่
รับ 2 ปริญญา
(การบริิหารและการจััดการสมััยใหม่่ + การตลาดดิิจิิทััล)
สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล + การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (กู้ กรอ. ได้)
รับ 2 ปริญญา
(การตลาดดิจิทัล + การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน)
สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ + การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (กู้ กรอ. ได้)
รับ 2 ปริญญา
(ธุรกิจระหว่างประเทศ + การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน)

เรีียน 4 ปีี
ได้้ 2 ปริิญญา
(ตรีีควบโท)
เลือกเรียนโลจิสติกส์ ม.ศรีปทุม

หลัักสููตรสำำ�หรัับผู้้�จบ ม.6 / ปวช. / กศน.
กู้้� กรอ. ได้้ทุุกหลัักสููตร
• สาขาวิิชาการจััดการธุุรกิิจด้้านการบิิน
		รัับ 2 ปริิญญา
		(การจััดการธุุรกิิจด้้านการบิิน + การตลาดดิิจิิทััล)
• สาขาวิิชาธุุรกิิจระหว่่างประเทศ
		รัับ 2 ปริิญญา
		 (ธุุรกิิจระหว่่างประเทศ + บริิหารธุุรกิิจ)
• สาขาวิิชาการบริิหารและการจััดการสมััยใหม่่
		รัับ 2 ปริิญญา
		 (การบริิหารและการจััดการสมััยใหม่่ + ธุุรกิิจระหว่่างประเทศ)
• สาขาวิิชาการจััดการโลจิิสติิกส์์และโซ่่อุุปทาน
		รัับ 2 ปริิญญา
		 (การจััดการโลจิิสติิกส์์และโซ่่อุุปทาน + การตลาดดิิจิิทััล)
• สาขาวิิชาการจััดการโลจิิสติิกส์์และโซ่่อุุปทาน
		รัับ 2 ปริิญญา
		 (การจััดการโลจิิสติิกส์์และโซ่่อุุปทาน + ธุุรกิิจระหว่่างประเทศ)

• B.B.A. สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
• M.B.A. กลุ่มวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
✓ ภาคปกติ (ปวช. , ม.6) จบภายใน 4 ปี
✓ ภาควันอาทิตย์ (ปวส.) จบภายใน 3 ปี (ออนไลน์)
✓ กู้ กยศ. / กรอ. เข้าร่วมโครงการ Human Capital

NEW Programme 2020
Joint programme between SPUIC and NIDA
Bachelor Degree + Master Degree
in just 4.5 years!!!
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คณะสหวิทยาการ
เทคโนโลยีและนวัตกรรม
SCHOOL OF
INTERDISCIPLINARY
TECHNOLOGY AND INNOVATION

www.spu.ac.th/fac/siti
SITI จุุดไอเดีียธุุรกิิจสุุด Cool
จาก Skill ที่่�เราถนััด
เลืือกเรีียนได้้ตามใจชอบ
สร้้างนวััตกรรมใหม่่ๆ
ไม่่เหมืือนใคร!

สหวิิทยาการ เทคโนโลยีีและนวััตกรรม (กทม.)
คณะใหม่่ที่่�ตรงใจทุุก GEN ! จะดีีกว่่าไหม? ถ้้าได้้ลงมืือออกแบบอนาคตตั้้�งแต่่เริ่่�มเรีียน เพราะเรามีี
15 คณะ 39 สาขา ที่่�สามารถเลืือกเรีียนได้้อิิสระตามความชอบ พร้้อมจััดโค้้ชส่่วนตััวมาดููแลเป็็น
Designer Thinking เพื่่�อวางแผนการเรีียน ปั้้�นน้้องๆ ให้้มีีทัักษะตรงอาชีีพเป้้าหมาย หรืืออยาก
ทำำ�ธุุรกิิจส่่วนตััวเราก็็พร้้อมช่่วยสร้้างธุุรกิิจ ด้้วยการเรีียนแบบใหม่่ Active Learning จำำ�ลอง
ห้้องเรีียนให้้เหมืือนห้้องทำำ�งาน พร้้อมเปิิดมิินิิโปรเจกต์์คิิดค้้นนวััตกรรมสร้้างสรรค์์ ไอเดีียขึ้้�นมาใหม่่
นำำ�เสนอผลงานบนเวทีีระดัับมืืออาชีีพ หนึ่่�งในสกิิลที่่� Business Owner ทุุกคนต้้องมีี พร้้อมฝึึกงาน
เก็็บประสบการณ์์จากองค์์กรชั้้�นนำำ� ให้้คุุณเป็็นที่่� 1 ในแบบของตััวเอง!

MINI

GAME

เกมนี้้�พี่่�จััดให้้ นี่่�เราใช่่เด็็กสหวิิทยาการรึึเปล่่า?
วิิธีีเล่่นเกม : ใส่่เครื่่�องหมายถููกหน้้าหััวข้้อที่่�คิิดว่่าตรงใจเรามากที่่�สุุด
(สามารถเลืือกได้้มากกว่่า 1 ข้้อ)

ชอบปล่่อยของ
อยากสร้้างอะไรเจ๋๋งๆ

ฝัันอยากเป็็นเจ้้าของแบรนด์์
เจ้้าของธุุรกิิจ

เชื่่�อสุุดใจ!
	ว่่าคนเราต้้องเก่่งหลายๆ ด้้าน
เป็็นคนแหวกแนว
	มีีร้้อย Project
ในหััวแต่่ไม่่รู้้�จะเริ่่�มไง

มีีความถนััด
หลายอย่่างในตััวเอง
อยากเรีียนวิิชาจากคณะ
	ที่่�เราไม่่ได้้อยู่่�บ้้าง

กำำ�ลัังค้้นหาตััวเอง
ในแบบที่่�แตกต่่างจากคนอื่่�นๆ
มีีความคิิดอิิสระ
ไม่่ชอบอยู่่�ในกรอบเดิิมๆ

อยากรู้้�วิิธีี
	ต่่อยอดธุุรกิิจที่่�บ้้าน

อยากเป็็นผู้้�เลืือก
มากกว่่าถููกเลืือก

เฉลย : ถ้้าตอบถููกมากกว่่า 5 ข้้อ ยิินดีีด้้วยนะ
แสดงว่่าเราเหมาะเรีียนคณะสหวิิทยาการแล้้วล่่ะ!

คณะนี้้�มีีดีีอะไร?
• หลัักสููตรเดีียวที่่� Design เส้้นทางชีีวิิตตััวเองตั้้�งแต่่เริ่่�มเรีียน
• ไม่่จำำ�กััดทัักษะ จึึงไม่่จำำ�กััดความฝััน
• มั่่�นใจได้้ เพราะมีี Personal Coaching ดููแลให้้ตลอดการเรีียน
• ฝึึกงานแบบ Insight เก็็บประสบการณ์์จริิง จากองค์์กรชั้้�นนำำ�
• คิิดได้้ ไกลกว่่า เน้้นลงมืือทำำ� สร้้างสรรค์์นวััตกรรมใหม่่ๆ
• พร้้อมก้้าวสู่่�การทำำ�งาน ที่่�เดี๋๋�ยวนี้้�ต้้องใช้้ทัักษะมากกว่่า 1 อย่่าง
• หรืืออยากเป็็นเจ้้าของธุุรกิิจ เราก็็ฝึึกให้้มีีสกิิลแบบนัักธุุรกิิจชั้้�นนำำ�

อยากมีีคนดููแล แนะนำำ�
เรื่่�องเรีียนจะได้้ ไม่่เดิินผิิดทาง

อนาคตอยากเลี้้�ยงแมว
และได้้ทำำ�งานที่่�รััก
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COMPUTER ANIMATION &
VISUAL EFFECTS

สาขาคอมพิิวเตอร์์แอนิิเมชััน
และวิิชวลเอฟเฟกต์์

ชอบการ์์ตูนู คลั่่�งแอนิิเมชััน หยุุดดููหนัังไม่่ได้้
ครอบครััวแอนิิเมชััน ยิินดีีต้อ้ นรัับ

คณะดิิจิทัิ ลั มีีเดีีย มหาวิิทยาลััยศรีีปทุุม

เปิิดสอนหลัักสููตรศิิลปกรรมศาสตรบััณฑิิต เมื่่�อปีีการศึึกษา 2547
มีีชื่อ�่ เสีียงด้้านดิิจิทัิ ลมี
ั เี ดีียเป็็นอัันดัับ 1 ของประเทศ มีีศาสตร์์ทางดิิจิทัิ ลั
เชิิงสร้้างสรรค์์หลายรููปแบบ ปััจจุบัุ นั เปิิดสอนระดัับปริญ
ิ ญาตรีี 4 สาขา

รู้้�จััก 4 สาขาของเรา
DIGITAL ARTS

สาขาดิิจิทัิ ลั อาร์์ตส์์

ชอบวาด ปั้้น� ขีีดเขีียน มีีจินิ ตนาการล้ำำ�� ๆ
ถ้้าใจรัักศิิลปะ เข้้ามาเป็็นเด็็กอาร์์ตส์์ด้ว้ ยกััน
เรีียนรู้้�รอบด้้านของงานศิิลปะ ไม่่ว่า่ จะวาด ปั้้น� ถ่่ายภาพนิ่่ง� และ
ภาพเคลื่่�อนไหว ทั้้�งวาดด้้วยมืือและใช้้โปรแกรมคอมพิิวเตอร์์
เช่่น Digital Paint ทำำ�โมเดล 3 มิิติิ และงานศิิลปะในเกม เป็็นต้้น

อาชีีพในฝััน
• CONCEPT ARTIST
• COMIC ARTIST
• CHARACTER DESIGNER
• GAME ARTIST
• ILLUSTRATOR

แบ่่งออกเป็็น 2 สายคืือ
COMPUTER ANIMATION
เรีียนการสร้้างแอนิิเมชัันทั้้�ง 2
มิิติแิ ละ 3 มิิติิ ออกแบบตััวละคร
ฉาก สร้้าง Storyboard
และตััดต่่อ
ติิดตามข่่าวสาร
ผลงานนัักศึึกษา
และความรู้้�ต่่างๆ
ในโลกดิิจิิทััลได้้ที่่�
เพจคณะดิิจิิทััลมีีเดีีย

VISUAL EFFECTS
เรีียนการสร้้างเทคนิิคพิิเศษในภา
พยนตร์์และงานโฆษณา เช่่น
การสร้้าง หมอก ควััน ระเบิิด
และตััวละครจำำ�ลอง

อาชีีพในฝััน
• ANIMATOR
• CGGENERALIST
• VISUAL EFFECTS
COMPOSITOR
• 3D SLR ARTIST
• 3D MODELLER
• TECHNICAL
DIRECTOR

ติิดตามผลงานใหม่่ๆ ของ
เด็็กแอนิิเมชัันและวิิชวลเอฟเฟกต์์
ได้้ที่่�เพจสาขา

GRAPHIC DESIGN

สาขาการออกแบบกราฟิิก

ออกแบบได้้ ถ่่ายภาพเป็็น วาดรููปเก่่ง ตััดต่่อไว
เข้้าใจศิิลปะ สื่่�อสารสบาย
กราฟิิกดีีไซเนอร์์จะไม่่หยุุดแค่่อาชีีพเ
ดีียวอีีกต่่อไป มาเสริิมทัักษะหลายๆ
ด้้านได้้ที่่�สาขาการออกแบบกราฟิิก
ไม่่ว่า่ จะการสื่่�อสาร การสร้้างแบรนด์์
แพ็็กเกจ ถ่่ายภาพ ตััดต่่อ
โมชัันเว็็บไซต์์ แอปพลิิเคชััน
สิ่่�งพิิมพ์์
และสื่่�อโฆษณาประชาสััมพัันธ์์
มีีให้้ครบจบที่่�เดีียว

อาชีีพในฝััน

• GRAPHIC DESIGNER
• PHOTOGRAPHER
• VISUAL MERCHANDISER
• CREATIVE
• ART DIRECTOR
• WEB/APPLICATION DESIGNER
• MOTION GRAPHIC DESIGNER
• CONTENT DESIGNER

ติิดตามผลงานใหม่่ๆ
ของเด็็กกราฟิิก
ได้้ที่่�เพจสาขา

INTERACTIVE & GAME DESIGN
สาขาการออกแบบอิินเทอร์์แอคทีีฟและเกม

เรื่่อ� งเล่่น เราจริิงจััง

อาชีีพในฝััน

ใครว่่าเรื่่�องเล่่น จริิงจัังไม่่ได้้?
มาต่่อยอดความชอบให้้เป็็นจริิง
กัับหลัักสููตรที่่�เข้้าใจผู้้�เรีียนที่่�สุุด!
อััพ Level ความรู้้�แบบ
ก้้าวกระโดด เพื่่�อสร้้างรายได้้
ให้้กัับธุุรกิิจ
ตั้้�งแต่่การออกแบบสร้้างสรรค์์เกมใ
หม่่ๆ การแคสติ้้�ง
ออกแบบสร้้างสรรค์์คอสเพลย์์
การจััดการธุุรกิิจเกม
ครอบคลุุมทุุกความรู้้�เกี่่�ยวกัับด้้าน
Esports
ที่่�คอแฟนเกมห้้ามพลาด!

• INTERACTIVE DESIGNER
• WEB DESIGNER
• APPLICATION DESIGNER
• DEVELOPER
• GAME DESIGNER
• GAME ARTIST
• GAME PROGRAMMER
• SOUND COMPOSER
• GAME CASTER
• Esports ORAGANIZER

ติิดตามผลงานของ
เด็็กอิินเทอร์์แอคทีีฟ
และเกมได้้ที่่�เพจสาขา

มารู้้�จัักคณะดิิจิิทััลมีีเดีียให้้มากขึ้้�น
ตามอ่่าน SPU NEWS ออนไลน์์
ได้้ที่่�เว็็บไซต์์ SPU กัันเลย!
ติิดตามผลงานใหม่่ๆ
ของเด็็กดิิจิิทััลอาร์์ตส์์
ได้้ที่่�เพจสาขา

09

SCHOOL OF
COMMUNICATION
ARTS

www.spu.ac.th/fac/commarts
มาเป็็นตััวท็็อปแห่่งวงการ!
ไม่่ว่่างานเบื้้�องหน้้าหรืือเบื้้�องหลััง
เรีียนลงลึึกกัันแบบมืืออาชีีพ
มีีตััวจริิงในวงการ
มาช่่วยเทรนด์์ ให้้ปัังกว่่าใคร
ฉายแววซุุปตาร์์ ได้้ตั้้�งแต่่ปีีแรก
คณะพี่มีดีจะบอก!
• ปั้นจริง ฝึกเน้นๆ ให้ครบทุกเทคนิค กับตัวจริงในวงการ
• เรียนกับตัวจริง ในวงการทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลัง
• ลงมือท�ำจริง ผ่านห้องสตูดิโอสุดคูล และออกกองนอกสนามแบบมืออาชีพ
• ปังจริง ได้มีผลงานในวงการบันเทิงอย่างน้อย 3 ชิ้นก่อนเรียนจบ
• ของจริง การันตีด้วยรางวัลงานประกวดระดับประเทศจากรุ่นพี่หลายรุ่น
• มีรายได้จริง ผ่านการรับงานจากองค์กรต่างๆ
• เจอตัวจริง มีคอนเนกชั่นในวงการ จากรุ่นพี่และอาจารย์ที่เป็นตัวจริง
• เทคแคร์์ ดููแลดีี มีีอะไรปรึึกษากัันได้้ คณบดีีมาดููแลเอง
สื่่�อสารการแสดง (กทม. ขอนแก่่น)
ในโลกแห่่งการแสดงพี่่�นี่่�แหละตััวจริิงในวงการบัันเทิิง ใครอยากเป็็นนัักแสดง
สไตล์์ลิิสต์์ ก็็เตรีียมมาเทรนด์์กัันแบบเข้้มข้้น ลงลึึกทั้้�งเบื้้�องหน้้าเบื้้�องหลััง เริ่่�มแค่่
หลัักสููตรที่่�เรีียนก็็เจ๋๋งแล้้ว เพราะได้้มืืออาชีีพในวงการมาร่่วมออกแบบ พี่่�เรีียน
ลงลึึ ก รายละเอีี ย ดไม่่ ใ ช่่ แ ค่่ ก ารแสดง แต่่ เ จาะลึึ ก ถึึ ง หัั ว ใจอย่่ า งการเขีี ย นบท
คัั ด เลืื อ กนัั ก แสดง กำำ �กัั บ การแสดง ละครเวทีี ออกแบบเสื้้�อผ้้ า เมคอัั พ ทำำ � ผม
พี่่�ก็็เตรีียมตััวมาพร้้อม เพื่่�อให้้เข้้าถึึงจิิตวิิญญาณตััวละครหลุุดเข้้าไปในโลกแห่่ง
การแสดง แถมยัังได้้เทคนิิคระดัับมืืออาชีีพ จััดฉาก แสง สีี เสีียง ให้้สมจริิง เตรีียมเล่่นจริิง
เล่่นใหญ่่ ให้้บทบาทนี้้�มีีคุุณภาพกว่่าใคร

การออกแบบสื่่�อสารออนไลน์์ (กทม. ขอนแก่่น)
	ส่่วนพี่่�น่่ะสาย Creative! ชอบสร้้างคอนเทนต์์โดนๆ คิิดภาพ
ให้้เล่่าเรื่่�อง ให้้ตััวอัักษรมัันบอกความรู้้�สึึก ชีีวิิตสนุุกกัับการสื่่�อสาร
ออนไลน์์ ทุุ ก รูู ป แบบ เกิิ ด มาเพื่่�อเป็็ น 1 ในวงการสื่่�อสารออนไลน์์
เพราะเทรนด์์กัันมาเน้้นๆ ด้้วย 3 ศาสตร์์แห่่งการสื่่�อสาร แถมยัังได้้
เทคนิิคดีีๆ จากอาจารย์์ที่่�เป็็นตััวจริิงด้้าน Content ทำำ�โฆษณาและ
สื่่�อ เน้้นการใช้้ความคิิดสร้้างสรรค์์สร้้างผลงาน และงััดกลยุุทธ์์เด็็ด
มาใส่่เพื่่�อมััดใจลููกค้้า

ดิิจิิทััลทีีวีีและสื่่�อออนไลน์์ (กทม. ขอนแก่่น)
สาย Youtuber, DJ, Vlog ขอให้้ยกมืือขึ้้�น! ใครชอบเดิินเส้้นทาง
นี้้�ก็็ฟัังพี่่�กัันสัักหน่่อย พี่่�เนี่่�ยตััวจี๊๊�ดเรื่่�องผลิิตงานด้้าน Digital TV,
Social Media, Website ห้้ อ งเรีี ย นพี่่�ก็ ็ เ จ๋๋ ง สุุ ด ๆ มีี ห้ ้ อ งสตูู ดิิ โ อ
แถมได้้ใช้้อุปุ กรณ์์ที่่�ทันั สมััยตั้้�งแต่่ปีแี รก เจาะลึึกลงทุุกดีีเทลตั้้�งแต่่กระบวน
การคิิดไปถึึงผลิิต รายการจนถึึงถ่่ายรายการ จนได้้ Concept ใหม่่ๆ
ที่่�ไม่่ซ้ำำ��ใครแน่่นอน นี่่�แหละสิ่่�งสำำ�คััญที่่�น้้องต้้องรู้้�ก่่อนเริ่่�มรายการ
เพื่่�อเป็็น 1 ในด้้านดิิจิิทััลทีีวีีและการสื่่�อสารออนไลน์์
การออกแบบสื่่�อดิิจิิทััล (ชลบุุรีี)
เรีี ย นรู้้�ศาสตร์์ ข องการสื่่�อสาร บนพื้้�นฐานของศิิ ล ปะ เน้้ น
การเรีี ยนรู้้�จริิ ง ปฏิิ บัั ติิจริิ ง ทั้้�งงานถ่่ า ยภาพนิ่่� ง ภาพเคลื่่�อนไหว
เขีียนบท ตััดต่่อ ออกแบบภาพและเสีียงในสื่่�อดิิจิิทััลทั้้�ง 2 มิิติิ 3 มิิติิ ฯลฯ
พร้้อมอุุปกรณ์์ ทัันสมััยที่่�สุุดในภาคตะวัันออก เพื่่�อสร้้างนัักสื่่�อสาร
ดิิจิิทััลแบบมืืออาชีีพ

MINI

คาแรคเตอร์์น้้องเนี่่�ย!
เหมาะกัับงานเบื้้�องหน้้าหรืือเบื้้�องหลััง?
วิิธีีเล่่นเกม : ใส่่เครื่่�องหมายถููกหน้้าหััวข้้อที่่�คิิดว่่า
ตรงใจเรามากที่่�สุุด (สามารถเลืือกได้้มากกว่่า 1 ข้้อ)
เงีียบๆ ติิส ขี้้�เขิิน โลกส่่วนตััวสููง หนููเองแหละ (+1)
ติิด IG เน้้นถ่่ายคลิิป ไปไหนโลกรู้้� ทำำ�อะไรหนููต้้องแชร์์! (+2)
เน้้นครีีเอทวางแผนงานมากกว่่าไปแสดงหน้้าเวทีี (+1)
ชอบชวนคนๆ หนึ่่�งเป็็นแบบถ่่ายรููปอยู่่�เสมอ สายช่่างภาพต้้องทำำ�ใจเนอะพี่่�เนอะ (+1)
สมััยอยู่่�มััธยม หนููนี่่�สายแด๊๊นซ์์แถวหน้้าเลยจ้้าพี่่�จ๋๋าา! (+2)
พููดเก่่ง งานขาย งานบุุญ พููดจนเพื่่�อนขอให้้พัักก่่อน (+2)
ควีีนบีีแสงส่่องตรงฉัันนี่่�! สายสปอตไลท์์ ชอบทำำ�ไรเด่่นๆ (+2)
รีีทวีีตเนี่่�ยงานหลััก ขีีดๆ เขีียนๆ คิิดๆ ชอบมากก (+1)
ไม่่พููดมาก ชอบลงมืือทำำ� สายสร้้างสรรค์์ถนััดนััก (+1)
เรื่่�องเสนอไอเดีียหนููเนี่่�ยถนััดมากก เจ้้าแม่่เลยจ้้า (+2)
หนููชอบแมวนะพี่่� (+1)

GAME

เฉลย : รวมคะแนนหลัังข้้อที่่�เราเลืือก
หากได้้คะแนน 1-8 คืือ น้้องเหมาะกัับ งานเบื้้�องหลััง,
คะแนนมากกว่่า 8 ขึ้้�นไปคืือ น้้องเหมาะกัับ งานเบื้้�องหน้้า

คณะนิเทศศาสตร์

ภาพยนตร์์และสื่่�อดิิจิิทััล (กทม.)
	ซีีนนี้้�ไม่่มีีพลาด! Director อย่่างพี่่�คิิดซีีนเด็็ดเล่่นซีีนใหญ่่เสมอ!
เพราะถููกเทรนด์์มาทุุกขั้้�นตอน ตั้้�งแต่่การเขีียนบท กำำ�กับั ถ่่ายภาพ ตััดต่่อ
ผสมเสีียง ไม่่มีีอะไรรอดสายตาพี่่�ไปได้้! ฝึึกเนี่่�ยเรีียกว่่าเข้้มข้้นกัันทั้้�ง
เบื้้�องหน้้ า และหลัั ง กล้้ อ ง เพราะได้้ เ รีี ย นกัั บ ตัั ว จริิ ง เลย ได้้ เ ทคนิิ ค
กัันมาเน้้นๆ ได้้ประสบการณ์์เยอะสุุดๆ จนสามารถผลิิตงานภาพยนตร์์
ละคร สารคดีี หรืือโฆษณาเจ๋๋งๆ สัักเรื่่�องเป็็นของตััวเองได้้ เรื่่�องงาน
นี่่�ไม่่ต้้องห่่วง พวกพี่่� ได้้ลงมืือทำำ�จริิงมีีรายได้้กัันจริิงๆ ตั้้�งแต่่เรีียน
ถ้้าเรีียนจบไปพี่่�จะมืืออาชีีพแค่่ไหนน้้องคิิดดูู!
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01

เปนสถาปนิกมืออาชีพ
ตางแตตรง
พรอมโกอินเตอร ไกลถึงประเทศญี่ปุน
คณะนี้มีอะไรเจง?
• มี MOU กับเมืองนาระ ประเทศญี่ปุน สงนักศึกษาไปฝกงานและพรอมทำงานตอ
• มีโครงการแลกเปลี่ยนที่ Sugiyama Jogakuen University ที่ประเทศญี่ปุน
• จ�ดไฟใสไอเดีย กับการเร�ยนรูปแบบ House Design Studio
• ได Passion + ความรู เร�ยนจากสถาปนิกตัวจร�งทั้งในและตางประเทศ
• Workshop แบบอินเตอร โดยสถาปนิกมืออาชีพชาวตางชาติ
• สรางรายไดเต็มๆ รับโจทยทำงานรวมกับบร�ษัทสถาปนิกชั้นนำ ตั้งแตป 2
• ติด 1 ในอาชีพอิสระ ที่มีรายไดสูง
จบไปทำไรบาง
• สถาปนิก
• มัณฑนากร นักออกแบบตกแตงภายใน
• ที่ปร�กษาโครงการทางสถาปตยกรรม
• นักธุรกิจอสังหาร�มทรัพย
• สาย Publication
• Visualization / Video
• Creative
• งานเบื้องหลังสรางฉากละคร
• เจาของธุรกิจ / เจาของบร�ษัท
• สถาปนิกอิสระ

สถาปตยกรรม (กทม.)
สถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต หลักสูตร 5 ป
หลักสูตรสถาปตยกรรม ที่เนนการปฏิบัติการออกแบบ การทดลองเชิงสรางสรรค บนพ�้นฐาน
ความแตกตางของแรงบันดาลใจ ความหลงใหลในศิลปะ วัฒนธรรมและสภาพแวดลอม กระตุนใหเกิด
ประสบการณเร�ยนรูคนพบแนวทางของตนเอง ดวยระบบการจัดการเร�ยนการสอนของหลักสูตรที่เปน
กระบวนการเร�ยนรูเชิงว�พากษ ระบบปฏิบัตการฝกทักษะกระบวนการคิดและตัดสินใจทักษะการออกแบบ
และการออกแบบแก ไขปญหาดวยการขับเคลื่อนดวยขอมูล ผสานเขากับการใชเคร�่องมือสนับสนุนการ
ออกแบบดวยเทคโนโลยีในโลกยุคศตวรรษที่ 21 พัฒนาการสรางสรรคสูว�ชาชีพนักออกแบบที่มีความ
ทันสมัยและยืดหยุน ปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงในอนาคตไดดี
02

การออกแบบภายใน (กทม.)
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต หลักสูตร 4 ป
เปนหลักสูตรการออกแบบภายในที่เปดกวางทางความคิด การสรางแรงบันดาลใจ เพ�่อสรางสรรค
ผลงานออกแบบภายในที่โดดเดนและมีสไตลเฉพาะตัว บนพ�้นฐานความรูดานองคประกอบศิลป กระบวน
การคิดว�เคราะหเพ�่อการออกแบบ การใชสื่อและเทคโนโลยีที่ทันสมัย การออกแบบภายใน ที่คำนึงถึง
ประสบการณ ว�ถีชีว�ตและสภาพแวดลอม รวมไปถึงเทรนดการออกแบบเพ�่ออนาคต โดยการเร�ยนรูจาก
ผูมีประสบการณตรง และลงมือฝกปฏิบัติจร�ง แบงกลุมการเร�ยนตามความสนใจในระบบ Vertical House
Studio เปดโอกาสการเร�ยนขามศาสตรในรูปแบบ SOA+ เพ�่อเตร�ยมความพรอมสูการเปนนักออกแบบ
ภายในมืออาชีพ หร�อการทำงานในสาขาเกี่ยวของ และสรางทางเลือกในสายอาชีพใหมๆ ในอนาคต

13

วิทยาลัยการท่องเที่ยว
และการบริการ
COLLEGE OF
TOURISM AND
HOSPITALITY

www.spu.ac.th/fac/tourism
เตรีียมพร้้อมให้้ทุุกด้้าน
เรื่่�องบริิการเราจััดเต็็ม!
การบิิน โรงแรม ท่่องเที่่�ยว
และเรืือสำำ�ราญ
ก้้าวแรกสู่่�การเป็็นตััวจริิง

ธุุรกิิจการบิิน (ไทย / นานาชาติิ) (กทม. ขอนแก่่น)
	ติ๊๊�งน่่องงง! ขอต้้อนรัับผู้้�โดยสารเข้้าสู่่� SPU Airlines ห้้องเรีียนที่่�จำำ�ลองสายการบิิน มาฝึึกสอนให้้คุุณเป็็นมืืออาชีีพ
มากกว่่าใคร เรีียนเข้้มจััดเต็็มครบหลัักสููตร! ทั้้�งการบริิการภาคพื้้�น การบริิการบนเครื่่�องบิิน การบริิหารจััดการด้้านธุุรกิิจ
การบิินด้้วยมาตรฐานที่่�ดีีที่่�สุุด พร้้อมบิินได้้อย่่างปลอดภััยด้้วยหลัักสููตรความปลอดภััยเบื้้�องต้้นบนเครื่่�องบิิน และปรัับ
บุุคลิิกภาพให้้มั่่�นใจติิดปีีกได้้อย่่างสง่่างาม จััดเต็็มติิวเข้้มด้้านภาษา Landing ศึึกษาดููงานทั้้�งในและต่่างประเทศได้้ ไม่่มีีเขิิน
พร้้อมลากกระเป๋๋าเข้้าสู่่�การทำำ�งานได้้เต็็มประสบการณ์์
การจััดการบริิการธุุรกิิจเรืือสำำ�ราญ (กทม.)
	ล่่องเรืือสำำ�ราญสุุดเก๋๋ Work and Travel ท่่องโลกกว้้างพร้้อมสร้้างรายได้้! หลัักสููตรที่่�ให้้ความรู้้�ด้้านคนประจำำ�เรืือ
7 หลัักสููตร (STCW) มีีกััปตัันและลููกเรืือมืืออาชีีพ ส่่งต่่อประสบการณ์์ ทั้้�งการป้้องกัันและดัับไฟ การปฐมพยาบาลเบื้้�องต้้น
ความปลอดภััยและความรัับผิิดชอบต่่อสัังคม ไร้้ข้้อจำำ�กััดด้้านการสื่่�อสาร เพราะเราจััดภาษาที่่�สามมาฝึึกให้้ ท่่องโลก
อย่่างมั่่�นใจเสริิมความรู้้�ทั้้�ง 3 ด้้านแบบครบวงจร ทั้้�ง Front Office, Housekeeping และ Food & Beverage
พร้้อมให้้คุุณเตรีียมตััวล่่องทะเล ท่่องเที่่�ยวแบบมืืออาชีีพกว่่าใคร
การจััดการการท่่องเที่่�ยวและไมซ์์ (กทม. ชลบุุรีี ขอนแก่่น)*
แพ็็กกระเป๋๋าพร้้อมเดิินทาง เปิิดทริิปสุุดพิิเศษสู่่�การเป็็นไกด์์มืืออาชีีพ ที่่� SPU เราจำำ�ลองบริิษััทท่่องเที่่�ยวมาฝึึกฝน
ปฏิิบััติิจริิงกัันตั้้�งแต่่ก้้าวแรก เรีียนรู้้�ทุุกขั้้�นตอนจากเหล่่ามืืออาชีีพ พร้้อมเติิมทัักษะภาษาที่่�สามให้้ฟิิตเปรี๊๊�ยะ จะภาษาจีีน
ภาษาญี่่�ปุ่่�น ภาษาเกาหลีี หรืือภาษาฝรั่่�งเศส ก็็เลืือกได้้ เตรีียมเก็็บประสบการณ์์ให้้เต็็มกระเป๋๋า ฝึึกงานและดููงานกัับองค์์กร
ชั้้�นนำำ�แนวหน้้าของประเทศ เรีียนรู้้�การออกแบบงาน Event Organizer ให้้ทริิปนี้้�ประทัับใจยิ่่�งกว่่าเคย!
การจััดการโรงแรมและไมซ์์ (กทม. ขอนแก่่น)
เช็็ ก อิิ น ที่่�เดีี ย วก็็ ไ ด้้ ค รบทุุ ก หลัั ก สูู ต รโรงแรม! ฝึึ ก ฝนปฏิิ บัั ติิ จ ริิ ง ในห้้ อ งเรีี ย นจำำ � ลอง เรีี ย นรู้้�ครอบจัั ก รวาล
ตั้้�งแต่่ Front Office จนถึึง Housekeeping พร้้อมเสิิร์์ฟเมนููเก๋๋ๆ ระดัับภััตตาคาร ได้้ลงมืือเป็็นเชฟรัังสรรค์์เมนูู
Food & Beverage และ Bakery และเป็็ น ผู้้�ให้้ บ ริิ ก ารแบบมืื อ อาชีี พ จัั ด เต็็ ม ทุุ ก เทคนิิ ค ในการให้้ บ ริิ ก ารส่่ ว นหน้้ า
การบริิหารจััดการห้้องอาหาร การจััดอีีเวนต์์ และการจััดดอกไม้้ เรีียนสนุุกสร้้างสรรค์์กว่่าใคร ให้้ทุุกประสบการณ์์
สร้้างคุุณเป็็นตััวจริิง!
*สาขาวิิชาการจััดการการท่่องเที่่�ยวและไมซ์์ เปิิดสอนที่่�วิิทยาเขตชลบุุรีีในคณะศิิลปศาสตร์์

คณะนี้้�มีีดีีอะไร?
• ครบสุุด! มีีให้้เลืือกตั้้�งแต่่สาขาการบิิน การโรงแรม การท่่องเที่่�ยว และเรืือสำำ�ราญ
•	ดีีสุุด ได้้ทำำ�งานด้้วย ได้้เงิินด้้วย ได้้เที่่�ยวด้้วย สุุดไปเลยจ้้า!
• เจ๋๋งสุุด จำำ�ลองสายการบิินมาตั้้�งให้้เป็็นที่่�เรีียน
•	ตััวจริิงที่่�สุุด อาจารย์์ผู้้�สอนคืือผู้้�เชี่่�ยวชาญในสายงานโดยตรง
• เริ่่�ดสุุด! ได้้ฝึึกงานกัับบริิษััทการบิินไทย และสายการบิินชั้้�นนำำ�ทั่่�วประเทศ
• ประสบการณ์์เยอะสุุด ได้้ศึึกษาดููงานทั้้�งในและต่่างประเทศ
• พร้้อมสุุด เพราะเราเป็็นหนึ่่�งในศููนย์์ทดสอบคุุณภาพมาตรฐานวิิชาชีีพด้้านธุุรกิิจการบิิน (TPQI)
• ไปไกลได้้สุุด เตรีียมพร้้อมด้้านภาษา และบุุคลิิกภาพให้้แน่่น สำำ�หรัับใครที่่�อยากทำำ�งานต่่างประเทศ

อาชีีพในฝััน
• แอร์์โฮสเตส / สจ๊๊วต
• พนัักงานต้้อนรัับภาคพื้้�นดิิน
•	ธุุรกิิจเรืือสำำ�ราญทั้้�งในและต่่างประเทศ
•	ผู้้�ประกอบการธุุรกิิจที่่�พัักแรม
•	ธุุรกิิจด้้านอาหารและเครื่่�องดื่่�ม
•	ธุุรกิิจการประชุุมและการแสดงสิินค้้า

•	มััคคุุเทศก์์
•	ผู้้�ประกอบธุุรกิิจด้้านการนำำ�เที่่�ยว
•	ธุุรกิิจออแกไนซ์์ จััดอีีเวนต์์
•	นัักส่่งเสริิมการท่่องเที่่�ยวในหน่่วยงานราชการ
และรััฐวิิสาหกิิจ
• บล็็อกเกอร์์ท่่องเที่่�ยว
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คณะศิลปศาสตร์
SCHOOL OF
LIBERAL
ARTS

www.spu.ac.th/fac/liberal-arts
ให้้ภาษาเปิิดโลกกว้้าง
ทลายกำำ�แพงด้้านธุุรกิิจ
ตีีตั๋๋�วบิินไปเรีียนกัับตััวจริิง
ได้้สกิิลสื่่�อสารแบบมืืออาชีีพ

คณะนี้้�มีีดีีอะไร?
•	สำำ�นวนเป๊๊ะเว่่อร์์ ได้้เรีียนกัับเจ้้าของภาษาโดยตรง
• ได้้เน้้นๆ ปริิญญาตรีี ถึึง 2 ใบ จาก ม.ศรีีปทุุม + ม.ซีีอาน ในสาขาวิิชาภาษาจีีนสื่่�อสารธุุรกิิจ
และวิิทยาเขตชลบุุรีี เป็็นหลัักสููตร 2+2 รัับปริิญญา 2 ใบ (ม.ศรีีปทุุม + ม.กุ้้�ยโจว)
•	จััดทัักษะภาษาให้้เน้้นๆ MOU กัับ Wall Street English และ Andrew Biggs Academy
ในสาขาวิิชาภาษาอัังกฤษสื่่�อสารธุุรกิิจ
•	บิินไปแลกเปลี่่�ยนวััฒนธรรมกัับ 7 มหาวิิทยาลััยชั้้�นนำำ�ของประเทศญี่่�ปุ่่�น
ในสาขาวิิชาญี่่�ปุ่่�นเพื่่�อการสื่่�อสารธุุรกิิจ
•	ห้้องเรีียนสุุดเริ่่�ด ด้้วยระบบ Quartet Online และ Tell me More
•	อิินมากกว่่า เพราะมีีศููนย์์ภาษาและวััฒนธรรมจีีนตั้้�งอยู่่�ในมหาวิิทยาลััย
• พร้้อมเข้้าสู่่�การทำำ�งาน ได้้ฝึึกสหกิิจศึึกษาทั้้�งในและต่่างประเทศ
•	ติิด 1 ในอาชีีพสุุดปััง ที่่�มีีรายได้้ดีีที่่�สุุด

Sripatum
University

Xi’an
University

เรีียนจบรัับ 2 ปริิญญา

Sripatum
University

Guizhou
University

เรีียนจบรัับ 2 ปริิญญา

ภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ (กทม. ชลบุรี ขอนแก่น)
สปีีคอิิงลิิชไม่่มีีเขิิน พููดได้้เพลิินๆ เหมืือนเจ้้าของภาษา จััดความรู้้�มาเต็็มเปี่่�ยมด้้านการสื่่�อสาร
ทางธุุรกิิจข้้ามวััฒนธรรม ให้้การบริิหารธุุรกิิจไม่่มีสี ะดุุด จะประเทศไหนก็็ ไปได้้ พร้้อมอััพเกรดทัักษะภาษา
ให้้เจ๋๋งกว่่า ในห้้อง Lab สุุดล้ำำ�� ระบบ LAB1200, ICM-DUO 40, Euro Talk และ Quarter
เติิมประสบการณ์์ให้้เต็็มกว่่าใคร เรีียนรู้้�เทคนิิคกัับเจ้้าของภาษา เก็็บประสบการณ์์จากองค์์กรชั้้�นนำำ�
ทั้้�งในและต่่างประเทศ พร้้อมก้้าวสู่่�การเป็็นนัักธุุรกิิจชั้้�นแนวหน้้า
ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารธุรกิจ (กทม.)
พบเสน่่ห์วั์ ฒ
ั นธรรมแบบ ญี่่�ปุ๊๊�นน ญี่่�ปุ่่�นน! เก็็บประสบการณ์์ตรงบิินลััดฟ้้าเป็็นนัักศึึกษาแลกเปลี่่�ยน
จาก 7 มหาวิิทยาลััยชั้้�นนำำ�ของประเทศญี่่�ปุ่่�น ส่่งตรงเทคนิิคต้้นตำำ�รัับด้้านภาษาให้้สำำ�เนีียงเป๊๊ะเวอร์์
ไม่่มีเี พี้้�ยน พร้้อมฝึึกเข้้มด้้านทฤษฎีีและปฏิิบัติั จิ ากห้้อง Lab ภาษาสุุดเจ๋๋ง เสริิมความมั่่�นใจเรื่่�องผลสอบ
วััดระดัับในอนาคต เจาะลึึกการสื่่�อสารธุุรกิิจให้้คุณ
ุ เป็็นสุุดยอดนัักเจรจา ไม่่ว่า่ ธุุรกิิจไหนก็็สำ�ำ เร็็จราบรื่่�น!
ภาษาจีีนสื่่�อสารธุุรกิิจ (กทม. ชลบุุรีี)
	สััมผััสกลิ่่�นอายแดนมัังกรในศููนย์์วััฒนธรรมจีีนอัันงดงาม สืืบทอดวิิทยายุุทธจากอาจารย์์
เจ้้าของภาษา ลัับฝีีมืือให้้เป็็น 1 ในยุุทธจัักร ทั้้�งฟััง พููด อ่่าน เขีียน เตรีียมตััวสู่่�การทดสอบวััดระดัับ
ความรู้้�ด้้านภาษาจีีน HSK แบบไม่่ต้้องกัังวล พร้้อมบิินตรงเป็็นนัักเรีียนแลกเปลี่่�ยนไขกุุญแจความลัับ
ด้้านธุุรกิิจจากประเทศที่่�เชี่่�ยวชาญการค้้าขาย เน้้นภาษาและเนื้้�อหาสื่่�อสารธุุรกิิจ จััดเต็็มคุุณภาพ
ด้้วยหลัักสููตรปริิญญาร่่วม เรีียนที่่�ไทย 2 ปีี และที่่�จีีนอีีก 2 ปีี จบแล้้วได้้รัับปริิญญา 2 ใบ ไปต่่อ
ได้้ ไกลกว่่าพร้้อมร่่วมงานกัับบริิษััทชั้้�นนำำ�ทั้้�งในและต่่างประเทศ

อาชีีพในฝััน
• เจ้้าของธุุรกิิจส่่วนตััว ส่่งออก-นำำ�เข้้า
• เจ้้าหน้้าที่่�สถานทููต
• เจ้้าหน้้าที่่�องค์์กรระหว่่างประเทศ
• เจ้้าหน้้าที่่�ฝ่่ายต่่างประเทศ
• งานด้้านการท่่องเที่่�ยว/ไกด์์

•	ล่่าม/นัักแปล
• พนัักงานในบริิษััทข้้ามชาติิ
• เลขานุุการผู้้�บริิหาร
• อาจารย์์/นัักวิิชาการ/ติิวเตอร์์
•	ยููทููบเบอร์์สอนภาษา
• ฟรีีแลนซ์์
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วิทยาลัยการบิน
และคมนาคม
COLLEGE OF
AVIATION AND
TRANSPORTATION

www.spu.ac.th/fac/asf

การจััดการความปลอดภััยการบิิน (กทม.)
เพราะบนฟ้้าความปลอดภััยต้้องดีีที่่�สุุด สาขาเดีียวที่่�ปููพื้้�นฐานแบบลงลึึกตั้้�งแต่่ปีี 1 สู่่�ตััวจริิง
ด้้านความปลอดภััยท่่าอากาศยาน พร้้อมฝึึกบุุคลิิกภาพและความรู้้�ด้้านภาษาสู่่�ระดัับสากล ได้้เรีียน
กัับครููฝึึกนัักบิินตััวจริิงที่่�มาให้้ความรู้้�แบบเต็็มสููบ! เจาะลึึกด้้านความปลอดภััยการป้้องกัันอุุบััติิเหตุุ
แผนงานความปลอดภัั ย การบิิ น ข้้ อ บัั ง คัั บ ด้้ า นการบิิ น และมาตรฐานการบิิ น ระหว่่ า งประเทศ
เข้้าสู่่�ชั้้�นเรีียนปีี 3 แบบมั่่�นใจ เสริิมความรู้้�ด้้านหลัักการบิิน อุุตุุนิิยมวิิทยาการบิิน กฎหมายการบิิน
และเน้้ น สายอาชีี พ ให้้ รู้้� จริิ ง เตรีี ย มพร้้ อ มเลืื อ กเส้้ น ทางในปีี 4 เพื่่�อเรีี ย นต่่ อ ด้้ า นการจัั ด การ
ความปลอดภััยการบิิน การจััดการสนามบิิน หรืือการขนส่่งสิินค้้าทางอากาศ หรืือเลืือกเรีียนต่่อนัักบิิน*
อาชีีพในฝัันที่่�ทำำ�ให้้เป็็นจริิงได้้!
*ต้้องผ่่านการตรวจสุุขภาพร่่างกายและจิิตวิิทยาการบิิน ต้้องไม่่มีีโรคติิดต่่อร้้ายแรง หรืือโรคที่่�เป็็น
อุุปสรรคต่่อการศึึกษาที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการบิิน และเสีียค่่าใช้้จ่่ายในการเรีียนนัักบิินเพิ่่�ม

สาขาสุุด Exclusive
ด้้านความปลอดภััยบนฟ้้า
ที่่�สามารถเรีียนต่่อยอด
เป็็นนัักบิินได้้ตามฝััน

คณะนี้้�มีีดีีอะไร?
• เรีียนเจาะลึึกแบบรู้้�จริิง ในวิิชาด้้านการจััดการความปลอดภััยการบิิน
• เทคนิิคเพีียบ! ได้้เรีียนรู้้�ด้้านความปลอดภััยการบิินจากครููฝึึกนัักบิินโดยตรง
• เตรีียมพร้้อมให้้ทุุกด้้าน ทั้้�งบุุคลิิกภาพและด้้านภาษาเพื่่�อใช้้สมััครงาน
• เติิมไฟให้้นัักศึึกษา ได้้ศึึกษาดููงานกัันตั้้�งแต่่ปีี 1
• ตััวจริิงในอุุตสาหกรรมด้้านการบิิน เพราะเราทำำ�ความร่่วมมืือกัับองค์์กรชั้้�นนำำ�ทั้้�งรััฐและเอกชน
• ฝึึกงานเสมืือนจริิง พร้้อมเข้้าสู่่�การทำำ�งานแบบมืืออาชีีพเต็็มรููปแบบ
• ต่่อยอดเรีียนนัักบิินเพีียง 1 ปีี ทำำ�ฝัันให้้เป็็นจริิงได้้!
• เป็็นที่่�ต้้องการสููงในอุุตสาหกรรมด้้านการบิิน มีีงานรองรัับมากมาย

อาชีีพในฝััน
•	นัักบิินส่่วนบุุคคล (Private Pilot License : PPL) หรืือ
	นัักบิินพาณิิชย์์ (Commercial Pilot License : CPL)
• งานด้้านความปลอดภััยด้้านการบิิน ทั้้�งภาคพื้้�นดิินและ
	ท่่าอากาศยาน (Safety officer)
• งานด้้านระบบบริิหารนิิรภััยการบิิน (Safety Management)
• งานด้้านบริิหารจััดการท่่าอากาศยานระดัับต้้น
• งานด้้านการขนส่่งสิินค้้าในท่่าอากาศยาน
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คณะวิศวกรรมศาสตร์
SCHOOL OF
ENGINEERING

www.spu.ac.th/fac/engineer
วิิศวะ SPU
มืืออาชีีพสร้้างอนาคตในโลกใหม่่
เปิิดครบทุุกสายงาน ระบบราง ไฟฟ้้า
ยานยนต์์ เครื่่�องกล โยธา อุุตสาหการ

2+2

Sripatum
Griffith
University
University
เรียนจบรับ 2 ปริญญา
ทำ�งานที่ออสเตรเลียได้ทันที

ทำำ�ไมต้้องวิิศวะ SPU?
•	ทัันโลกอนาคต ครอบคลุุมทุุกสายงานวิิศวะ
รวมถึึงระบบราง ระบบหุ่่�นยนต์์
• ครบกัับหลัักสููตรรองรัับการสอบใบ กว.
(ใบอนุุญาตประกอบวิิชาชีีพวิิศวกรรมควบคุุม)
•	มีี MOU ASEAN Railway College
	ทุุนเรีียน ร่่วมกัับวิิทยาลััยชั้้�นนำำ�ประเทศจีีน
•	รัับปริิญญา 2 ใบ ในหลัักสููตร 2+2 ร่่วมกัับ Griffith University
จบแล้้วสามารถทำำ�งานที่่�ออสเตรเลีียได้้เลย
• ของจริิงไม่่มีีเล่่น มีีทีีมรถแข่่ง Motorsport ระดัับประเทศ
•	ฝึึกจริิงในห้้อง LAB ทางวิิศวกรรม ตามเกณฑ์์มาตรฐานของสภาวิิศวกร
• อาจารย์์มืือเก๋๋า ตััวจริิงด้้านวิิศวะมาเองทุุกคน
•	ติิด 1 ใน 10 อาชีีพที่่�มีีรายได้้มากที่่�สุุด!

วิิศวกรรมระบบราง (กทม.)
	ท้้าทายเทคโนโลยีีความเร็็วสููง ด้้วยระบบรางที่่�ปลอดภััย เราจััดหลัักสููตรระบบรางมาเต็็มสุุด
รองรัั บ อนาคตใหม่่ ศูู น ย์์ ก ลางระบบราง เน้้ น ความรู้้�ทั้้�งทฤษฎีี แ ละปฏิิ บัั ติิ ด้้ า นระบบรถไฟฟ้้ า
ความเร็็วสููง รวมถึึงการซ่่อมบำำ�รุุง การบริิหาร การจััดการด้้านระบบราง เรีียนรู้้�ให้้แก้้ปััญหาได้้
เร็็วและตรงจุุด พร้้อม MOU ASEAN Railway College บิินไปดููงานที่่�ประเทศจีีน 1 ปีี ให้้คุุณขัับเคลื่่�อน
เส้้นทางรถไฟฟ้้าทุุกสาย สู่่�การเป็็นวิิศวกรระบบรางระดัับคุุณภาพ
วิิศวกรรมไฟฟ้้า (กทม.)
อนาคต...อัั จ ฉริิ ย ะต้้ อ งควบคุุ ม หุ่่�นยนต์์ ฉีี ก กรอบการเรีี ย นเข้้ า สู่่�โลกยุุ ค ใหม่่ พร้้ อ มเป็็ น
วิิศวกรไฟฟ้้าไฟแรง เชี่่�ยวชาญไฟฟ้้ากำำ�ลัังและพลัังงาน เรีียนรู้้�ระบบหุ่่�นยนต์์และการควบคุุมอััตโนมััติิ
ตลอดจนออกแบบ วางระบบ เครื่่�องจัั ก รกลไฟฟ้้ า ในอุุ ต สาหกรรมการผลิิ ต และอาคาร
ที่่�เราสามารถสั่่�งการได้้ดั่่�งใจ ลงมืือปฏิิบัติั ใิ นห้้อง LAB ทัันสมััย พร้้อมเป็็นวิิศวกรระบบเมคคาทรอนิิกส์์
ได้้อย่่างมั่่�นใจ ไม่่ว่่าระบบไหนก็็ควบคุุมได้้อยู่่�หมััด
วิิศวกรรมโยธา (กทม.)
สร้้างให้้ Safe! ตััวจริิงชำำ�นาญทุุกเรื่่�องก่่อสร้้าง อััดแน่่นความรู้้�ทุุกตารางนิ้้�วในด้้านวิิศวกรรมโยธา
ทุุกระบบ ทั้้�งวิิศวกรรมปฐพีี ขนส่่ง แหล่่งน้ำำ�� เขื่่�อน สิ่่�งแวดล้้อม วิิศวกรรมสำำ�รวจ และงานตรวจสอบ
คุุณภาพ งบประมาณต่่างๆ รวมถึึงงานด้้านบริิหาร เราก็็สอนให้้ครบทุุกด้้าน พร้้อมเปิิดโอกาส
Go inter รัับปริิญญาถึึง 2 ใบ ในหลัักสููตร 2+2 ร่่วมกัับ Griffith University จบแล้้วสามารถทำำ�งาน
ที่่�ออสเตรเลีียได้้เลย
วิิศวกรรมเครื่่�องกล (กทม.)
	รู้้�จัั ก ทุุ ก กลไก ต่่ อ ยอดนวัั ต กรรมใหม่่ ๆ กัั บ การเรีี ย นแบบเจาะลึึ ก กลไกด้้ า นเครื่่�องกล
เทคนิิคการควบคุุม ออกแบบ ทดสอบระบบเครื่่�องจัักรกล และวิิเคราะห์์ระบบเครื่่�องจัักรกลพลัังงาน
ระบบอาคาร ระบบควบคุุมอััตโนมััติิ พร้้อมเป็็นตััวจริิงผู้้�เชี่่�ยวชาญการจััดการพลัังงาน และสนัับสนุุน
มืืออาชีีพที่่�ต้้องการทำำ�งานด้้วยเรีียนไปด้้วย กัับรอบเรีียนนอกเวลาราชการ ที่่�ไม่่ว่่าใครก็็เป็็นมืือ 1
ด้้านเครื่่�องกลได้้
วิิศวกรรมยานยนต์์สมััยใหม่่ (กทม.)
สตาร์์ทความเร็็วได้้ดั่่�งใจ กัับวิิศวกรรมยานยนต์์สมััยใหม่่ ที่่�สานฝัันด้้าน Motorsport ให้้คน
รัักความเร็็วพร้้อมทำำ�ฝัันให้้เป็็นจริิง ไม่่ว่า่ คุุณอยากเป็็นผู้้�สร้้างหรืือผู้้�แข่่ง เราก็็เปิิดโอกาสสู่่�อาชีีพธุุรกิิจ
อุุตสาหกรรมยานยนต์์ ได้้ ด้้วยหลัักสููตรสุุดเข้้มข้้นอย่่างระบบยานยนต์์ ไฟฟ้้าในยานยนต์์สมััยใหม่่
เทคโนโลยีีปรัังปรุุงสมรรถนะยานยนต์์ และวิิศวกรรมรถแข่่ง แถมได้้ลงมืือทำำ�จริิงสร้้างและออกแบบ
รถแข่่งด้้วยตััวเอง พร้้อมฝึึกฝนทุุกทัักษะให้้เชี่่�ยวชาญก่่อนลงแข่่ง เพื่่�อคว้้าชััยได้้ทุุกสนาม!
วิิศวกรรมอุุตสาหการ (กทม.)
เรื่่�องวางระบบ จัั ด ให้้ ค รบแน่่ น อน! ครอบคลุุ ม ทุุ ก ระบบในด้้ า นอุุ ต สาหการและโลจิิ ส ติิ ก ส์์
ลงลึึกเรื่่�องวางแผน คิิดวิิเคราะห์์ระบบงาน และบริิหารงานจััดการ ระบบอาคาร เรีียนรู้้�กระบวนการผลิิต
และเคลื่่�อนย้้าย การขนส่่งวััตถุุดิิบและสิินค้้า การควบคุุมคุุณภาพ ความปลอดภััย รวมถึึงเรื่่�องการเงิิน
พร้้อมเปิิดโลกอุุตสาหกรรมโลจิิสติิกส์์ด้้วยกิิจกรรมเสริิมหลัักสููตร เพื่่�อเป็็นมืือหนึ่่�งในด้้านวิิศวกร
กระบวนการผลิิต และโลจิิสติิกส์์ตััวจริิง
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คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
SCHOOL OF
INFORMATION
TECHNOLOGY

www.spu.ac.th/fac/informatics
เปิิดไอเดีียสร้้างนวััตกรรมใหม่่ๆ
ด้้าน IT ได้้ ไม่่รู้้�จบ
ขั้้�นเทพทุุกระบบแห่่งอนาคต!
คณะนี้้�มีีอะไรเด็็ด?
• ไม่่เคว้้ง รุ่่�นพี่่�ส่่วนใหญ่่ถููกจองตััว ได้้งานก่่อนเรีียนจบ
• พร้้อมกว่่า ได้้ใบ Certificate มาตรฐานวิิชาชีีพไอทีี (ITPE)
•	คิิดเก่่ง สามารถต่่อยอดสร้้างนวััตกรรมใหม่่ๆ เองได้้
• ผลัักดัันให้้นัักศึึกษารัับงานจากองค์์กรภายนอก
	มีีรายได้้จริิงระหว่่างเรีียน
• อาจารย์์เชี่่�ยวชาญด้้าน IoT (Internet of Things)
Big Data และ Innovation ที่่�เป็็นเทรนด์์โลก
•	รู้้�ลึึกขั้้�นเทพ กัับ Big Data และ Cloud Computing
•	ติิด 1 คณะที่่�มีีรายได้้สููง และเป็็นสาขาแห่่งอนาคต
อาชีีพนี้้�ใช่่เลย
•	นัักออกแบบและพััฒนา Application
• เจ้้าของบริิษััท / ธุุรกิิจ พััฒนาระบบไอทีี
•	นัักวิิเคราะห์์ข้้อมููล
•	วิิศวกรคอมพิิวเตอร์์
• Programmer
• Software Developer
• Web Master
• Network / Cloud Administrator
• Blogger / เจ้้าของเพจด้้าน IT
•	ผู้้�สร้้าง Content ด้้าน IT
• ฟรีีแลนซ์์

เทคโนโลยีีสารสนเทศและการสื่่�อสาร (กทม. ชลบุุรีี)
(วิิทยาศาสตรบััณฑิิต)
	ดููแลได้้ทุุกระบบ พััฒนาออกแบบซอฟต์์แวร์์ ได้้ ไร้้ขีีดจำำ�กััด กัับหลัักสููตรเทคโนโลยีีสารสนเทศและ
การสื่่�อสาร ที่่�รู้้�ลึึกขั้้�นเทพกัับ Big Data และ Cloud Computing เจาะลึึกความรู้้�โดยอาจารย์์
ผู้้�เชี่่�ยวชาญด้้านต่่างๆ สอนวิิเคราะห์์และจััดการระบบเครืือข่่ายคอมพิิวเตอร์์ ผลัักดัันสร้้างรายได้้
กัับ BLOCKCHAIN, BITCOIN และพร้้อมกว่่ากัับใบ Certificate มาตรฐานวิิชาชีีพไอทีี (ITPE)
ที่่�ได้้รัับการยอมรัับทั่่�วโลก แถมดููแลระบบข้้อมููลได้้ปลอดภััยกัับการบริิหารจััดการฐานข้้อมููลและความ
มั่่�นคง ได้้ฝึึกซ้้อมฝีีมืือกัับองค์์กรชั้้�นนำำ�ต่่างๆ เพื่่�อโอกาสเติิบโตและสร้้าง Startup ธุุรกิิจเป็็นของตััวเอง
วิิศวกรรมคอมพิิวเตอร์์ (กทม.)
(วิิศวกรรมศาสตรบััณฑิิต)
เปิิดไอเดีียใหม่่ๆ ที่่�ยุุคนี้้� Application กำำ�ลัังมาแรง! มาเป็็นผู้้�นำำ�ด้้านเทคโนโลยีี ออกแบบพััฒนา
ระบบซอฟต์์แวร์์และอุุปกรณ์์คอมพิิวเตอร์์ให้้ล้ำำ��หน้้า นำำ�เทรนด์์ความรู้้�ด้้าน IoT (Internet of Things)
เช่่นการเปิิดปิิดระบบไฟด้้วย Application ในมืือถืือ และเน้้นการออกแบบระบบคอมพิิวเตอร์์ขนาดเล็็ก
ทั้้�งส่่วนอุุปกรณ์์ (Hardware) และส่่วนชุุดคำำ�สั่่�ง (Software) ได้้ลงมืือสร้้างไอเดีียใหม่่ๆ กัับการพััฒนา
ออกแบบระบบการจััดเก็็บข้้อมููล การบริิหารจััดการ ระบบแจ้้งเตืือน การพััฒนาระบบการวิิเคราะห์์
ข้้อมููลและรายงานผลผ่่าน Website และฝึึกมืือในห้้อง Maker Space สร้้างฝัันไอเดีียดีีๆ ให้้เป็็นจริิงได้้
สู่่�การทำำ�งานจริิงกัับ Partner กัับองค์์กรชั้้�นนำำ� หรืือสร้้างธุุรกิิจส่่วนตััวเป็็นของตััวเองก็็ ไม่่ยากเลย!
ในด้้านวิิศวกรกระบวนการผลิิต และโลจิิสติิกส์์ตััวจริิง
เทคโนโลยีีมััลติิมีีเดีีย (ขอนแก่่น)
(วิิทยาศาสตรบััณฑิิต)
“มััลติิมีีเดีีย” ขัับเคลื่่�อนเทคโนโลยีีมััลติิมีีเดีียของไทยให้้ ไปสู่่�ยุุคสมััยใหม่่ได้้อย่่างสมบููรณ์์ มีีองค์์
ความรู้้�ด้้านเทคโนโลยีีมัลั ติิมีเี ดีียที่่�ตรงตามมาตรฐาน เน้้นการพััฒนาแนวความคิิดสร้้างสรรค์์ เช่่น การ
สร้้างภาพเคลื่่�อนไหวสองมิิติแิ ละสามมิิติิ เพื่่�อการศึึกษา สื่่�อปฏิิสัมั พัันธ์์ เทคโนโลยีีความจริิงเสมืือน และ
สามารถนำำ�ความรู้้�ด้้านเทคโนโลยีีมัลั ติิมีเี ดีียไปประยุุกต์์ใช้้ในการเป็็นผู้้�ประกอบการที่่�ดีีต่อ่ ไปในอนาคต
เทคโนโลยีีสารสนเทศทางธุุรกิิจ (ขอนแก่่น)
(เทคโนโลยีีบััณฑิิต)
การปรัั บ เปลี่่�ยนและเรีี ยนรู้้�ที่่�รวดเร็็ ว ผู้้�เรีี ยนเทคโนโลยีี ส ารสนเทศทางธุุ ร กิิ จ กัั บ หลัั ก สูู ต ร
เทคโนโลยีีบััณฑิิต จะสามารถประยุุกต์์ ใช้้ทั้้�งทางด้้านเทคโนโลยีีและกระบวนการทางธุุรกิิจในองค์์กร
เรีียนรู้้�การใช้้โปรแกรมสารสนเทศ ดิิจิิทััลคอมเมิิร์์ซ การตลาดดิิจิิทััล การเป็็นผู้้�ประกอบการยุุคใหม่่
การวิิเคราะห์์ข้้อมููล (Big Data) ด้้วยเทคโนโลยีีสมััยใหม่่ เพื่่�อเป็็นผู้้�ประยุุกต์์ใช้้ มีีความรู้้� ความสามารถ
มุ่่�งสู่่�การเป็็นนัักเทคโนโลยีีสารสนเทศทางธุุรกิิจ
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คณะบริหารธุรกิจ

ทุุกหลัักสููตร เรีียน 3 ปีีครึ่่�ง
ได้้ 2 ปริิญญา

SCHOOL OF
BUSINESS
ADMINISTRATION

www.spu.ac.th/fac/business
ที่่� 1 ด้้านการสร้้างเจ้้าของธุุรกิิจและ
ผู้้�ประกอบการ กัับหลัักสููตรสุุดเข้้มข้้น
ที่่�สร้้างมืืออาชีีพ สู่่�การเป็็นมืือหนึ่่�ง
ในวงการนัักธุุรกิิจทั้้�งในและต่่างประเทศ
คณะนี้้�มีีดีีอะไร?
• ไม่่ว่่าจะเรีียนสาขาไหน ก็็ ได้้รัับ 2 ใบปริิญญา และสามารถจบได้้ภายใน 3 ปีีครึ่่�ง
•	รู้้�ลึึก รู้้�จริิง เรื่่�องการสร้้างเจ้้าของธุุรกิิจและการสร้้างผู้้�ประกอบการ
• เรีียนกัับโค้้ชผู้้�เชี่่�ยวชาญในวงการธุุรกิิจระดัับนานาชาติิ
• เน้้นทัักษะด้้านภาษาทั้้�ง ไทย – อัังกฤษ – จีีน
•	จััดเต็็มทุุกประสบการณ์์ ศึึกษาดููงานทั้้�งในและต่่างประเทศ
• ลงมืือทำำ�ธุุรกิิจจริิง ผ่่าน e-Commerce ปููเส้้นทางสู่่�การเป็็นนัักบริิหารธุุรกิิจมืืออาชีีพ
•	รัับโจทย์์จากบริิษััทภายนอกให้้ลงมืือปฏิิบััติิจริิง พร้้อมสร้้างรายได้้ระหว่่างเรีียน
•	ร่่วมมืือกัับยัักษ์์ใหญ่่ อย่่างกรมพััฒนาธุุรกิิจการค้้า สมาคมอุุตสาหกรรมซอฟต์์แวร์์ ไทย
และสภาอุุตสาหกรรมแห่่งประเทศไทย
•	มีีศููนย์์ ไอร่่าคอยให้้คำำ�ปรึึกษาและสอนฝึึกเทรดหุ้้�น
พร้้อมให้้ทุุนการศึึกษามููลค่่ากว่่า 500,000 บาท
อาชีีพนี้้�ใช่่เลย
• เจ้้าของธุุรกิิจ / ผู้้�ประกอบการ / Startup
• เจ้้าของแบรนด์์
•	ผู้้�ประกอบธุุรกิิจนำำ�เข้้า-ส่่งออก
•	นัักบริิหารองค์์กรภาครััฐและเอกชน
•	นัักการตลาดออนไลน์์
•	นัักวางแผนและวิิเคราะห์์ Social Media
•	นัักวิิเคราะห์์และวางแผนธุุรกิิจ
•	นัักวิิจััยและวิิเคราะห์์ด้้านการตลาด
• เจ้้าหน้้าที่่�สายบริิหารด้้านธุุรกิิจการบิิน
• เจ้้าหน้้าที่่�ขนส่่งและเจ้้าหน้้าที่่�คลัังสิินค้้าทางอากาศ

การจััดการธุุรกิิจด้้านการบิิน (กทม. ชลบุุรีี)
	จััดเต็็มทุุกด้้านการบริิหารในธุุรกิิจการบิิน เริ่่�มต้้นเข้้มข้้นตั้้�งแต่่ปรัับลุุค ปรัับพื้้�นฐานภาษาทั้้�ง
ไทย-อัังกฤษ-จีีน ขนทัักษะความรู้้�มาให้้แบบครบวงจร ลงลึึกกัันตั้้�งแต่่ภาคพื้้�นดิินไปจนถึึงบนเครื่่�องบิิน
ได้้ทุุกเทคนิิคในการจััดการท่่าอากาศยาน การบริิหารและการบริิการ การจััดตารางบิิน จนถึึง
ธุุรกิิจคลัังสิินค้้าทางอากาศ พร้้อมฝึึกงานร่่วมกัับองค์์กรชั้้�นนำำ�ด้้านการบิิน เพื่่�อให้้คุุณเป็็นตััวจริิง
ยิ่่�งกว่่าใคร

3+1
Sripatum
University

University of the
West of England

เรียนจบรับ 2 ปริญญา

การบริิหารและการจััดการสมััยใหม่่ (กทม. ชลบุุรีี ขอนแก่่น)
หลัักสููตรเดีียวที่่�ได้้สองต่่อ! กัับหลัักสููตร 3+1 เรีียน SPU 3 ปีี และเรีียนที่่� UWE ประเทศอัังกฤษ 1 ปีี
รัับ 2 ปริิญญา และเตรีียมพร้้อมเป็็นนัักบริิหารจััดการองค์์กรระดัับแนวหน้้า เข้้าใจถึึงศาสตร์์การบริิหาร
จััดการธุุรกิิจ กลยุุทธ์์ในการตััดสิินใจ การนำำ�เสนอแนวคิิดทางธุุรกิิจ การเจรจาต่่อรอง สร้้างผลิิตภััณฑ์์
ต้้นแบบธุุรกิิจได้้มากกว่่าเพราะมีีเวทีีให้้แสดงผลงานจริิง ฝึึกทำำ�ธุรุ กิิจจริิงๆ ผ่่าน e-Commerce พร้้อม
ทั้้�งศึึกษาดููงานจากองค์์กรชั้้�นนำำ� เพื่่�อให้้เส้้นทางบริิหารธุุรกิิจเปิิดกว้้างได้้ไกลมากยิ่่�งขึ้้�น
การตลาดดิิจิิทััล (กทม. ชลบุุรีี ขอนแก่่น)
เป็็น 1 ด้้านธุุรกิิจ Online คิิดเพื่่�อครองใจผู้้�บริิโภค สร้้างฐาน Follower วางแผนกลยุุทธ์์เด็็ดๆ
ให้้อยู่่�หมััด สวมมาดนัักวิิเคราะห์์มืือหนึ่่�งแห่่งวงการสื่่�อสารการตลาดยุุคดิิจิิทััลให้้ทัันคู่่�แข่่ง เรีียนรู้้�
ฝึึกศึึกษาพฤติิกรรมผู้้�บริิโภคและเส้้นทางการเข้้าถึึงผู้้�บริิโภคในรููปแบบต่่างๆ พร้้อมลงลึึกการเป็็น
นัักวิิเคราะห์์ นัักวิิจัยั และนัักวางแผนการตลาดดิิจิทัิ ลั เรีียนรู้้�เส้้นทางสร้้างเครืือข่่ายสัังคม ระหว่่างเรีียน
ก็็สามารถสร้้างแบรนด์์ธุุรกิิจออนไลน์์ ได้้เจ๋๋งๆ แล้้ว!
ธุุรกิิจระหว่่างประเทศ (กทม.)
เรื่่�อง SME Exporters เราถนััด เรีียนรู้้�ทุุกเทคนิิคเรื่่�องการนำำ�เข้้า-ส่่งออก ระหว่่างประเทศ
ฝึึกวิิเคราะห์์ เข้้าใจสภาพแวดล้้อมตลาดโลกและพฤติิกรรมผู้้�บริิโภค เก็็บประสบการณ์์แบบเน้้นๆ เรีียนรู้้�
เข้้าใจขั้้�นตอนการซื้้�อขายเพื่่�อสร้้างธุุรกิิจได้้จริิงในเมืืองแห่่งการค้้าจีีน จัับมืือกัับมหาวิิทยาลััยซีีอาน
เรีียนที่่�จีีน 1 เทอม รัับใบ Certificate จากมหาวิิทยาลััยซีีอาน พร้้อมฝึึกฝนการเจรจาและภาษา
เตรีียมตััวต่่อรองทางการค้้าแบบไม่่มีีสะดุุด ต่่อยอดเข้้าสู่่�ธุุรกิิจระดัับโลกอย่่างมั่่�นใจ
บริิหารธุุรกิิจ (กทม.)
สร้้างเจ้้าของธุุรกิิจและผู้้�ประกอบการ Gen ใหม่่ รวมไปถึึงใครที่่�อยากต่่อยอดธุุรกิิจของครอบครััว
ด้้วยการดำำ�เนิินธุุรกิิจแบบสมััยใหม่่ โดยการใช้้เทคโนโลยีีในการดำำ�เนิินธุุรกิิจ เข้้าใจการออกแบบ
และสร้้างสรรค์์นวััตกรรมทางธุุรกิิจแบบครอบจัักรวาล เน้้นการใช้้เทคโนโลยีีมาวิิเคราะห์์ข้้อมููล
เปิิดโอกาสให้้ ได้้ทำำ�ธุุรกิิจจริิงๆ โดยมีีโค้้ชเป็็นที่่�ปรึึกษา เรีียนกัันแบบ Project Based Learning เพื่่�อ
ให้้คุุณพร้้อมสนุุกและเชี่่�ยวชาญด้้านการบริิหารธุุรกิิจไม่่แพ้้ ใคร ก่่อนเรีียนจบการัันตีีมีีธุุรกิิจเป็็น
ของตััวเองแน่่นอน 100%

25

วิทยาลัยโลจิสติกส์
และซัพพลายเชน

เรีียนควบคณะบริิหารธุุรกิิจ
3 ปีีครึ่่�ง ได้้ 2 ปริิญญา

COLLEGE OF
LOGISTICS AND
SUPPLY CHAIN

www.spu.ac.th/fac/logistics
เป็็นบิ๊๊�กด้้านโลจิิสติิกส์์
เงิินดีีรายได้้สููง
รัับปริิญญาตรีี - โท – เอก
หลัักสููตรเข้้มข้้น
ด้้านการขนส่่งครบวงจร

คณะนี้้�มีีดีีอะไร?
• หลัักสููตร SPU-ITBS-TIFFA ที่่�ร่่วมกัับสมาคมผู้้�รัับจััดการขนส่่งสิินค้้าระหว่่างประเทศ
เรีียนจบแล้้วมีีงานทำำ�แน่่นอน
• เรีียนจบแล้้ว ได้้รัับใบประกัันมาตรฐานวิิชาชีีพโลจิิสติิกส์์ระดัับ 1
• ได้้ศึึกษาดููงานไกลถึึงต่่างประเทศ
• ปริิญญาตรีี ภาคปกติิ จบได้้ภายใน 3 ปีี 1 เทอม
• หลัักสููตรตรีีควบโท จบได้้ภายใน 4 ปีี รัับ 2 ปริิญญา
•	ผู้้�จบ ปวส. เรีียนภาคปกติิ จบได้้ภายใน 2 ปีี
•	ผู้้�จบ ปวส. มีีหลัักสููตร 2+1 ตรีีควบโท จบได้้ภายใน 3 ปีี รัับปริิญญา 2 ใบ (เรีียนออนไลน์์)
•	ทำำ�งานไปด้้วยเรีียนไปด้้วย กัับระบบเรีียน e-Learning เรีียนแค่่วัันอาทิิตย์์ จบได้้ภายใน 2 ปีี

การจััดการโลจิิสติิกส์์และโซ่่อุุปทาน (กทม. ชลบุุรีี ขอนแก่่น)
ให้้เรื่่�อง Logistics + Business ไปด้้วยกัันได้้ พร้้อมหลัักสููตรที่่�รองรัับทั้้�งปริิญญาตรีี โท และเอก
กัับหลัักสููตรมืืออาชีีพที่่�จััดเต็็มความรู้้�ครบวงจรตั้้�งแต่่พื้้�นฐาน เรีียนรู้้�กระบวนการจััดซื้้�อจััดหา
การจััดเก็็บและควบคุุมสิินค้้า การบรรจุุ การขนส่่งและการกระจายสิินค้้า การส่่งมอบสิินค้้าทั้้�งทางบก
ทะเล และอากาศ เข้้าใจกระบวนการจััดการการไหลของสิินค้้า เจ๋๋งกว่่ากัับหลัักสููตร SPU-ITBS-TIFFA
ร่่วมมืือกัับสมาคมผู้้�รัับจััดการขนส่่งสิินค้้าระหว่่างประเทศ ได้้เรีียนพร้้อมทำำ�งาน เก็็บประสบการณ์์ตรง
กัับองค์์กรชั้้�นนำำ�มากกว่่า 200 บริิษััท เปิิดโลกโลจิิสติิกส์์ ได้้กว้้าง เก็็บกระเป๋๋าดููงานไกลถึึงต่่างประเทศ
เพื่่�อให้้การขนส่่งสิินค้้าในธุุรกิิจไม่่มีีสะดุุด

อาชีีพนี้้�ใช่่เลย
• เจ้้าของธุุรกิิจ/ ธุุรกิิจออนไลน์์
• เจ้้าของแบรนด์์
•	ธุุรกิิจตััวแทนรัับ Shipping สิินค้้าจากต่่างประเทศ
•	นัักวิิเคราะห์์กระบวนการทางธุุรกิิจ
•	นัักวางแผนควบคุุมการขนส่่งและกระจายสิินค้้า
•	นัักวางแผนการจััดซื้้�อจััดหา
•	ผู้้�บริิหารคลัังสิินค้้า
•	ธุุรกิิจตััวแทนส่่งสิินค้้าทาง บก ทะเล และอากาศ
•	ธุุรกิิจให้้บริิการด้้านโลจิิสติิกส์์
• Youtuber สอนนำำ�เข้้า - ส่่งออก สิินค้้า

27

คณะบัญชี
SCHOOL OF
ACCOUNTANCY

www.spu.ac.th/fac/account

จััดการบััญชีี ได้้อยู่่�หมััด
เก่่งบริิหารทุุกตััวเลข
คณะบััญชีี SPU
สร้้างนัักบััญชีี
ให้้ตอบโจทย์์ทุุกธุุรกิิจ

คณะนี้้�มีีดีีอะไร?
•	มีี Conection ทำำ� MOU กัับบริิษััทชั้้�นนำำ�ทั้้�งในและต่่างประเทศ
• เรีียนรู้้�จากสถานที่่�จริิง มีีศููนย์์ S-PAC ฝึึกปฏิิบััติิงานทางวิิชาชีีพบััญชีี
• เก่่งกว่่า! ได้้ผู้้�สอนมืืออาชีีพ และผู้้�บริิหารจากบริิษััทบััญชีีชั้้�นนำำ�ระดัับนานาชาติิ
• หลัักสููตร ป.ตรีี เรีียนจบได้้ภายใน 3 ปีี
• หลัักสููตรผู้้�จบ ปวส. ภาคปกติิ เรีียนจบได้้ภายใน 1 ปีี 6 เดืือน
•	มีีบริิษััทรองรัับ ได้้ทำำ�งานประจำำ�ตั้้�งแต่่ปีี 1 ในหลัักสููตรวัันอาทิิตย์์วัันเดีียว
•	มีี Skill ทัันยุุคดิิจิิทััล ได้้เรีียนผ่่านโปรแกรมทางการบััญชีี
•	ติิด 1 ใน 10 คณะที่่�เรีียนจบไปมีีงานรองรัับมากที่่�สุุด

การบััญชีี (กทม. ชลบุุรีี ขอนแก่่น)
เรีียนบััญชีีที่่� SPU มีีแต่่กำำ�ไร สนุุกตั้้�งแต่่คลาสแรกด้้วยเกมเสริิมทัักษะ
“มููลค่่าเพิ่่�ม” ให้้การเรีียนบััญชีีนั้้�นเป็็นเรื่่�องง่่าย แถมจััดเต็็มอาจารย์์ผู้้�สอน
ที่่�เป็็นมืืออาชีีพและผู้้�บริิหารบริิษััทบััญชีีจากองค์์กรชั้้�นนำำ�ทั้้�งในและต่่างประเทศ
เก่่งกว่่า! เพราะนัักศึึกษาที่่�นี่่�จะได้้ฝึึกใช้้โปรแกรมและ Application ในงานบััญชีี
ตั้้�งแต่่ขนาดเล็็กจนไปถึึงระดัับ SAP รู้้�จริิงทุุกระบบ กัับการเรีียนรู้้�การวางผัังบััญชีี
การลงรายละเอีี ย ดบัั ญ ชีี การตรวจสอบ การจัั ด การด้้ า นภาษีี อ ากร
การบััญชีีต้้นทุุน และฝึึกอบรมความรู้้�ด้้านบััญชีี ภาษีี การตรวจสอบภายใน
จากกรมสรรพากร กรมการค้้าธุุรกิิจการค้้า และสมาคมตรวจสอบภายใน
เปิิดโอกาสได้้มากกว่่าจััดเตรีียมฝึึกฝนด้้านภาษาอัังกฤษให้้พร้้อม เพื่่�อเข้้าสู่่�
การฝึึกทำำ�งานจริิงในศููนย์์ S-PAC และเข้้าร่่วมงานผ่่าน MOU กัับบริิษััทชั้้�นนำำ�
ทั้้�งในและต่่างประเทศมากกว่่า 500 แห่่ง เพราะที่่�นี่่�เราเตรีียมพร้้อมให้้คุุณเป็็น
นัักบััญชีีที่่�เก่่งรอบด้้าน

อาชีีพน่่าสนใจ
• เจ้้าของบริิษััทรัับทำำ�บััญชีี
•	นัักบััญชีี
•	ผู้้�สอบบััญชีีรัับอนุุญาต
•	ผู้้�ตรวจสอบภายใน
•	ผู้้�สอบบััญชีีภาษีีอากร
•	นัักวิิเคราะห์์ด้้านการเงิิน หลัักทรััพย์์ และการลงทุุน
•	นัักออกแบบ Application และพััฒนาระบบบััญชีี
• ครูู/ อาจารย์์/ ติิวเตอร์์
• เจ้้าของธุุรกิิจส่่วนตััว
• Blogger ให้้ความรู้้�เรื่่�องบััญชีี
•	ผู้้�สร้้าง Content ด้้านบััญชีี
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คณะนิติศาสตร์
SCHOOL OF
LAW

นิิติิศาสตร์์ (กทม. ชลบุุรีี ขอนแก่่น)
คดีีดีีนี้้�ต้้องยุุติิธรรมที่่�สุุด! เข้้าใจทุุกกระบวนการยุุติิธรรม ตััดสิินด้้วยความถููกต้้องและชำำ�นาญ
ด้้วยการเรีียนจากตััวจริิงด้้านกฎหมาย ถ่่ายทอดประสบการณ์์ความรู้้� ฝึึกว่่าความพิิจารณาคดีี
ว่่าความพยาน พิิสูจู น์์หลัักฐาน ได้้อย่่างไม่่มีเี กร็็ง ภายในห้้องเรีียนจำำ�ลองศาล สอนเรื่่�องกฎหมายยากๆ
ให้้ เ ข้้ า ใจได้้ ง่ ่ า ย พร้้ อ มอัั พ เดทความรู้้�ให้้ ทัั น โลก ด้้ ว ยกฎหมายสิ่่� ง แวดล้้ อ ม กฎหมายดิิ จิ ิ ทัั ล
กฎหมายพลัั ง งาน กฎหมายไซเบอร์์ กฎหมายทรัั พ ย์์ สิิ น ทางปัั ญ ญา และกฎหมายภาษีี อ ากร
ลงมืือปฏิิบััติิจริิง มีีคลิินิิกกฎหมายศรีีปทุุมให้้ลงสนาม พร้้อมจบเป็็นนัักกฎหมายแบบมืืออาชีีพ

www.spu.ac.th/fac/law

คณะนี้้�บอกเลยว่่าเด็็ด!
• ลงมืือปฏิิบััติิจริิง มีีคลิินิิกกฎหมายศรีีปทุุม ช่่วยเหลืือประชาชน
โดยมีีอาจารย์์โค้้ชให้้อย่่างใกล้้ชิิด
• ได้้เรีียนกัับตััวจริิง ที่่�เป็็นผู้้�เชี่่�ยวชาญในวงการกฎหมาย
เช่่น สภาทนายความ ผู้้�พิิพากษา อััยการ ที่่�ปรึึกษากฎหมาย
• หลัักสููตรอััพเดททัันสมััย เช่่น กฎหมายสิ่่�งแวดล้้อม
กฎหมายดิิจิิทััล กฎหมายพลัังงาน กฎหมายไซเบอร์์
• เต็็มประสบการณ์์ ได้้ศึึกษาดููงานตั้้�งแต่่ปีี 1
• ไม่่เกร็็ง เพราะได้้เรีียนว่่าความในห้้องศาลจำำ�ลอง
• เปิิดสอนครบจบที่่�เดีียว ทั้้�งปริิญญาตรีี โท เอก
•	มีีหลัักสููตรรองรัับผู้้�ทำำ�งานประจำำ� เรีียนภาควัันเสาร์์ - อาทิิตย์์

GAME

สวมบทนัักสืืบ ไขคดีีสุุดลึึกลัับ
คำำ�ถาม : ใครเอ่่ย? คืือคนร้้าย มาลองสืืบดููกัันหน่่อย!
รายละเอีียดที่่�เกิิดเหตุุ : ภายในห้้องๆ หนึ่่�ง ตำำ�รวจได้้พบศพชายคนหนึ่่�งผู้้�เป็็นเจ้้าของบ้้าน ถููกยิิง
เข้้าที่่�กลางหน้้าผาก ตรงทางขึ้้�นบัันได ระหว่่างห้้องนั่่�งเล่่น พบวิิถีีกระสุุนถููกยิิงเข้้าจากด้้านหน้้า
เมื่่�อนัักสืืบมาถึึง ได้้พบผู้้�ต้้องสงสััยคืือลููกชายของผู้้�ตาย 3 คน ได้้แก่่ อาเธอร์์ เอีียน และ อเล็็กซ์์
ที่่�กำำ�ลัังอยู่่�ในบ้้านพอดีี จึึงเข้้าทำำ�การสืืบสวนคนทั้้�งสามและได้้คำำ�ตอบดัังนี้้�
คำำ�ให้้การ
อาเธอร์์ : ในคืืนเกิิดเหตุุ ผม เอีียนกัับพ่่อ ได้้กลัับมาถึึงบ้้านพร้้อมกััน ทุุกคนกำำ�ลังั เดิินเข้้ามาในห้้องนั่่�งเล่่น
โดยมีีพ่่อของพวกเขาเดิินนำำ�เข้้ามาก่่อน ตามด้้วยเอีียนและผม และเมื่่�อพ่่อเดิินมาถึึงที่่�บัันได อเล็็กซ์์ที่่�
เดิินตามเข้้ามาในห้้องนั่่�งเล่่นภายหลััง ก็็ยิิงพ่่อทัันทีีโดยที่่�ไม่่มีีใครรู้้�ตััวมาก่่อน
เอีียน : ได้้ให้้คำำ�ยืืนยัันว่่า สิ่่�งที่่�อาเธอร์์พููดนั้้�นคืือเรื่่�องจริิง
อเล็็กซ์์ : ผมขอแก้้ต่่าง ตอนนั้้�นผมกำำ�ลัังไปหาเพื่่�อนๆ ในคืืนเกิิดเหตุุ และเมื่่�อกลัับมาถึึงบ้้าน ก็็พบว่่า
พ่่อถููกยิิงไปก่่อนหน้้านั้้�นแล้้ว ผมไม่่ใช่่คนยิิงพ่่อแน่่ๆ
เฉลย : อาเธอร์์และเอีียนเป็็นคนโกหกและทั้้�งคู่่�คืือฆาตกร เพราะถ้้าอเล็็กซ์์เป็็นคนฆ่่าพ่่อของเขาในคำำ�กล่่าว
ตามที่่�พี่่�ชายทั้้�งสองใส่่ร้้าย เพราะถ้้าเป็็นจริิง วิิถีีกระสุุนจะต้้องถููกยิิงมาจากด้้านหลััง เนื่่�องจากพี่่�
ทั้้�งสองคนให้้การว่่าอเล็็กซ์์ตามเข้้าห้้องนั่่�งเล่่นมาทีีหลััง และยิิงพ่่อจากด้้านหลัังนั่่�นเอง

รู้้�จริิงเรื่่�องกฎหมาย ว่่าความได้้อย่่างมืืออาชีีพ
นิิติิศาสตร์์ SPU หลัักสููตรกฎหมาย
ที่่�ทัันทุุกเหตุุการณ์์โลก

MINI
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เรียนจบรับปริญญาตรี SPU
และ Higher Diploma จาก SHML

SPUIC Breakthrough your limits
เปิิดโลกธุุรกิิจระดัับ inter !
เลืือกวิิชาสุุดอิินเทรนด์์ ได้้ตามใจชอบ
เป็็น 1 ด้้านธุุรกิิจการบิิน
ติิดปีีกไกลได้้เหนืือกว่่าใคร

บริิหารธุุรกิิจ (Business Management)
เป็็นนัักบริิหารมืือโปร นัักธุุรกิิจมืืออาชีีพ เก็็บความรู้้�เน้้นๆ ด้้านสาขาวิิชาบริิหารธุุรกิิจระดัับอิินเตอร์์
ออกแบบหลัักสููตรโดยคณาจารย์์มืือโปรเจ้้าของธุุรกิิจตััวจริิง เลืือกเรีียนได้้มากถึึง 2 กลุ่่�มวิิชาสุุดว้้าว
(Concentration) ตอบโจทย์์เทรนด์์การตลาดโลก ครอบคลุุมทุุกเรื่่�องธุุรกิิจ เรีียนรู้้�ลึึกรู้้�จริิง เจาะวิิชาที่่�ใช่่
ทั้้�ง Applied Data Science / Digital Marketing / Entrepreneurship / Finance / Global Trade /
Hotel and MICE / Tourism เปิิดโลกกว้้างบิินไกลถึึงต่่างประเทศเข้้าร่่วมโครงการฝึึกงาน และ
โครงการแลกเปลี่่�ยนในเอเชีียและยุุโรป กัับโปรแกรมพร้้อมหลัักสููตร 3+1 Double Degree 2 ปริิญญา
หรืือเลืือกเรีียนควบ ป.โท กัับสถาบัันทั้้�งในและต่่างประเทศ เตรีียมพร้้อมให้้คุุณเป็็น 1 ด้้านบริิหาร
มากกว่่าใคร!
ธุุรกิิจการบิิน (Airline Business)
	ติิ ด ปีี ก กัั บ อาชีี พ ในฝัั น แบบ Go Inter ฝึึ ก สกิิ ล ให้้ เ น้้ น ๆ ด้้ า นการบริิ ก ารบนเครื่่�องบิิ น
การบริิการภาคพื้้�น จิิตวิิทยาการบริิการ กฎระเบีียบในโลกการบิิน พร้้อมจััดหนัักความรู้้�ระดัับ
อิินเตอร์์ เกี่่�ยวกัับธุุรกิิจบริิการ การท่่องเที่่�ยว และการจััดการโรงแรม ได้้ลงมืือเก็็บประสบการณ์์
ฝึึ ก งานกัั บ สายการบิิ น ต่่ า งประเทศ ได้้ รัั บ เงิิ น เดืื อ น + สวัั ส ดิิ ก ารเหมืื อ นพนัั ก งานประจำำ � และ
เพิ่่�มสกิิลภาษาที่่�สามแบบเต็็มๆ เตรีียมความพร้้อมสอบภาษาอัังกฤษและการสมััครงานไม่่ให้้พลาด
และบิินไปศึึกษาดููงานแบบอิินไซด์์ถึึงต่่างประเทศ เตรีียมตััวพร้้อมทุุกด้้าน ยืืนหนึ่่�งในด้้านธุุรกิิจการบิิน

เรีียนอิินเตอร์์ ดีีอย่่างไร?
• เลืือกงานระดัับอิินเตอร์์ คว้้าตำำ�แหน่่งงาน Hi-class เงิินเดืือน Hi-end ทำำ�งานได้้ทุุกที่่�บนโลก
• Inter กว่่า! มีีเพื่่�อนต่่างชาติิ สร้้างคอนเนกชั่่�นระดัับเวิิลด์์คลาส
• ไม่่เก่่งภาษาอัังกฤษ ก็็หายห่่วง มีีคอร์์สฝึึกภาษาให้้ก่่อนเรีียน
• เริ่่�ดมาก! กัับโครงการแลกเปลี่่�ยนระหว่่างประเทศ
•	ดููงานแบบอิินไซด์์ ฝึึกงานไกลกัับองค์์กรชั้้�นนำำ�ทั้้�งในและต่่างประเทศ
• ครบเรื่่�องธุุรกิิจ กัับหลัักสููตรบริิหารธุุรกิิจสุุดโมเดิิร์์น เลืือกเรีียได้้ถึึง 2 ใน 7 กลุ่่�มวิิชา พร้้อมโปรแกรม 3+1
หรืือ 4+1 เรีียนไกลถึึง สวิิตเซอร์์แลนด์์, UK, จีีน
•	รู้้�จริิงเรื่่�องธุุรกิิจการบิิน Professional Training กัับตััวจริิงจากสายการบิินชั้้�นนำำ�ทั่่�วโลก
พร้้อมฝึึกงานแบบได้้รัับเงิินเดืือน + สวััสดิิการแบบพนัักงานจริิง

นี่่�เลยอาชีีพในฝััน!
• Startup/ เจ้้าของกิิจการ/ นัักธุุรกิิจยุุคใหม่่
• เป็็น Professional ในสายงานด้้านบริิหารธุุรกิิจ เช่่น ที่่�ปรึึกษาธุุรกิิจ
	นัักวิิเคราะห์์ข้้อมููลธุุรกิิจ นัักการเงิิน นัักการตลาด ทั้้�งในและต่่างประเทศ
• เป็็นมืืออาชีีพ ของสายงานด้้านอุุตสาหกรรมการบิิน องค์์กร และ ธุุรกิิจอื่่�นๆ
	ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับธุุรกิิจสายการบิิน ทั้้�งในและต่่างประเทศ
• เป็็นตััวจริิงในสายงานด้้านอุุตสาหกรรมบริิการต่่างๆ เช่่น การโรงแรมและการท่่องเที่่�ยว
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Explore where your passion lies
Unleash your inner strength for change
Embrace different perspectives at SPUIC

点燃求知的渴望，释放创新蜕变的力量，
就读斯巴顿大学，发现自己无限的潜能。

Why study in an international programme?
• To increase international employability, to have better career path and higher salary
• To be more culturally oriented and to build an international network with international classmates
• To further develop your English language skills
• To participate in exchange programmes
• To gain opportunities for international work placement with highly recognised companies
• To be leaders in the business management or aviation business field

斯巴顿大学国际学院九大优势
• 有入学外语成绩要求，但无需提供雅思、托福语言成绩。达到SPU内部语言测评即可顺利进入课程学习。
英语成绩未达到要求，学校提供英语预科班。
• 文凭含金量高 。斯巴顿大学的文凭受中泰两国权威机构认可，国际通用。
• 全学制强化培训英语、泰语并作为必修学分课程，确保学生毕业后成为熟练使用中、英、泰三种语言的国际化人才。
• 在校学生可选择去欧美合作院校留学一学期至一年，进一步提高语言技能和开阔国际视野。
• 学校提供众多的实习机会，学生可选择在知名跨国企业、国际金融机构、国际航空公司、五星级酒店中进行实习。
• 西式教育、中式管理。课程设置、教学体制与欧美名校同步，配合客观公正的考核模式。
• 来自世界各国的同班同学，加强国际语言文化知识，从学生交流到未来的国际合作。

Career Opportunities
• Entrepreneurs and startup founders
• Professionals in the field of business management such as business consultants, business data analysts,
		 financiers, marketers both domestic and international
• Professionals in aviation industry, organisation and other business related to airline business both
		 domestic and international
• Be leaders in service industries such as hotel and tourism
Business Management
		 Our Business Management Programme is designed by professionals within the business industry to give
you an extensive understanding of business operation and provide you with valuable management skills and
techniques. You can choose 2 concentrations to tailor your experience to meet your interest, development
need and career aspiration: Applied Data Science / Digital Marketing / Entrepreneurship / Finance / Global
Trade / Hotel and MICE / Tourism. You will have opportunities to participate in exchange programmes or
internship abroad. A joint degree (3+1) or an accelerated degree programme (4+1) opportunity in our partner
universities in Switzerland, UK and China is also available to get you ahead in your career in business
management.
International Airline Business
		 The International Airline Business Programme offers insights into the aviation business: in-flight services,
ground services, service psychology, and aviation regulations. In addition to the aviation business, you will
gain opportunities to expand your knowledge into other service industries like tourism and hotel management.
The programme delivers real-life trainings with professionals within the aviation business both domestic and
international. The paid trainees receive the same benefit as the full-time staff and have the opportunity to
further develop their language skills. Preparation for English language test, job applications and study tour
abroad will also be available to ensure you every success in the aviation business.

• 毕业生就业率高，就业前景广阔。学生毕业后可选择东盟国家就业，也可回国发展。在中国东盟区域一体化背景下，
中英泰三语人才广受各大企业欢迎。
• 有着全英文授课和中、英文授课项目供您选择。
毕业后对应的职业职位
• 可以自行创业
• 从事工商管理专业相关领域的工作，如：商业顾问、商业数据分析、金融从业者、市场营销等。
• 从事航空领域的工作。
• 从事旅游业的工作。
工商管理（双专业方向 Business Management (with 2 concentration)
本专业旨在培养面向国际市场，具有开阔的视野，扎实的国际商务理论基础、实务和市场营销技能。熟悉国际法
规、能熟练地使用英语开展商务活动的复合型、应用型人才。学生毕业后能在跨国公司、涉外经济贸易部门、外资企
业、政府机构从事国际商务业务、国际企业管理、市场营销、政策研究等工作。本专业可选择的双专业方向如下：
• 应用数据科学 （Applied Data Science）
• 数码市场营销 (Digital Marketing)
• 现代企业管理 （Entrepreneurship）
• 金融学 (Finance)
• 国际贸易 （Global Trade）
• 酒店业与会务、会展管理 (Hotel and MICE)
• 旅游业管理 (Tourism)
航空业务管理 / International Airline Business
航空业务管理专业、空乘专业是培养适应21世纪民航运输事业发展，具有坚实的英语基础、国际化视野、能够顺畅
的跨文化交流。在突出专业技能和英语应用能力的同时，我校也重视培养学生以小语种作为第二外语。本专业学生具
有较高的人文素质，受过专门航空运输技能知识训练。毕业生是气质佳、形体美、才艺精、纪律严的知识型、技能型
航空服务专门人才。
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วิทยาลัยบริทิช

ปริญญาตรีจากอังกฤษ
เรียนในประเทศไทย 3 ปี

SPU’s British
College

• ได้้รัับปริิญญา 2 ใบ และประกาศนีียบััตร 1 ใบ จากอัังกฤษ ในเวลาเพีียง 3 ปีี
• ประหยััดเงิินกว่่า 2 ล้้านบาท และยัังคงได้้รัับปริิญญาจากประเทศอัังกฤษ
• พบกัับการเรีียนรู้้�รููปแบบใหม่่ที่่�เน้้นการทำำ�โครงงานและกิิจกรรม
• ไม่่ต้้องเผชิิญกัับความเครีียดของการสอบสไตล์์การศึึกษาแบบเดิิมๆ
• เรีียนใกล้้กัับครอบครััวและเพื่่�อนๆ

www.spu.ac.th/fac/britishcollege

SPU’s British College
	จััดตั้้�งขึ้้�นมาเพื่่�อให้้เป็็นวิิทยาลััยนานาชาติิแห่่งใหม่่ในประเทศไทยที่่�จะนำำ�คุุณภาพและ
มาตรฐานของมหาวิิทยาลััยในสหราชอาณาจัักรหยิิบยื่่�นโอกาสให้้คนรุ่่�นใหม่่ได้้รับั การศึึกษา
ในมหาวิิทยาลััยชั้้�นนำำ�ของ UK ที่่�นี่่�ในประเทศไทยและ...
• นัักศึึกษาจะได้้รู้้�จักั กระบวนการศึึกษาที่่�มีีวิธีิ กี ารปฏิิบัติั ที่่�ิ เป็็นประโยชน์์มากในการสร้้าง
แรงบัันดาลใจ ระบบการศึึกษาใหม่่นี้้�จะมีีการประเมิินความคืืบหน้้าการเรีียนที่่�เหมาะสมและ
ต่่อเนื่่�องของนัักศึึกษา
• นัักศึึกษาจะได้้รับั การเรีียนการสอนเป็็นกลุ่่�มเล็็กๆ เพื่่�อให้้อาจารย์์สามารถดููแลเอาใจใส่่
นัักศึึกษาเป็็นรายบุุคคลและมุ่่�งเน้้นไปที่่�นัักศึึกษาทุุกคน
• นัักศึึกษาจะได้้เรีียนในหลัักสููตรที่่�ทัันสมััยและพััฒนาอย่่างต่่อเนื่่�องตามความต้้องการ
และทัักษะที่่�จะเป็็นของภาคอุุตสาหกรรม
แขนงวิิชาที่่�เปิิดสอน (กทม.)
• การจััดการทั่่�วไป
• การจััดการทรััพยากรมนุุษย์์
• การบริิหารการปฏิิบััติิการ
• การจััดการการตลาด
• บััญชีีและการจััดการทางการเงิิน
• ผู้้�ประกอบการและการจััดการธุุรกิิจขนาดเล็็ก

3 IN 1
• UK Bachelor’s degree
• SPU Bachelor’s degree
• UK Higher National Diploma
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หลักสูตรความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ
เรีียนต่่อนอก ไม่่ ไกลเกิินฝััน
ไปเรีียนหรืือทำำ�งาน ใครๆ ก็็ ไปได้้

2+2 2+2

Sripatum
Xi’an
University
University
เรียนจบรับ 2 ปริญญา

Sripatum
Guizhou
University
University
เรียนจบรับ 2 ปริญญา

คณะศิิลปศาสตร์์ (กทม.)
ภาษาจีีนสื่่�อสารธุุรกิิจ
2+2 ได้้ปริิญญา 2 ใบ Sripatum University + Xi’an University
เรีี ย นไกลถึึ ง แดนมัั ง กร ศึึ ก ษาวัั ฒ นธรรมจีี น ได้้ อ ย่่ า งลึึ ก ซึ้้�ง เพื่่�อเป็็ น
1 ด้้ า นเจรจาธุุ ร กิิ จ กัั บ ประเทศจีี น ด้้ ว ยหลัั ก สูู ต ร 2 ปริิ ญ ญา เรีี ย นที่่�ไทย
ในมหาวิิทยาลััยศรีีปทุุม 2 ปีี (ปีี 1 และปีี 4) และที่่�จีีนในมหาวิิทยาลััยซีีอาน
อีีก 2 ปีี (ปีี 2 และปีี 3) จบแล้้วได้้ปริิญญาถึึง 2 ใบ จากมหาวิิทยาลััยศรีีปทุุม
และ มหาวิิทยาลััยซีีอาน ต่่อยอดได้้ ไกลกว่่าทัักษะเจรจาธุุรกิิจขั้้�นเทพ พร้้อม
เป็็นมืืออาชีีพในองค์์กรชั้้�นนำำ� ทั้้�งในประเทศและต่่างประเทศ

2+2

Sripatum
University

Griffith
University

เรียนจบรับ 2 ปริญญา
ทำ�งานที่ออสเตรเลียได้ทันที

คณะศิิลปศาสตร์์ (ชลบุุรีี)
ภาษาจีีนสื่่�อสารธุุรกิิจ
2+2 Sripatum University + Guizhou University
หลัั ก สูู ต ร 2+2 มหาวิิ ท ยาลัั ย ศรีี ป ทุุ ม ร่่ ว มกัั บ มหาวิิ ท ยาลัั ย กุ้้�ยโจว
เรีียนที่่�ศรีีปทุุม 2 ปีี (ปีี 1 และ ปีี 4) และเรีียนที่่�มหาวิิทยาลััยกุ้้�ยโจว 2 ปีี (ปีี 2 และ ปีี 3)
เรีียนจบรัับ 2 ปริิญญาทั้้�งจากมหาวิิทยาลััยศรีีปทุุม และมหาวิิทยาลััยกุ้้�ยโจว

คณะวิิศวกรรมศาสตร์์ (กทม.)
	วิิศวกรรมโยธา
2+2 Civil Engineering SPU + Griffith International
	จัั ด ความรู้้�ด้้ า นวิิ ศ วกรรมโยธา พร้้ อ มบิิ น ไปเรีี ย นไกลถึึ ง ออสเตรเลีี ย
ในหลัักสููตร 2+2 มหาลััยวิิทยาลััยศรีีปทุุม ร่่วมกัับ Griffith University เปิิดชั้้�น
เรีียนปููพื้้�นฐานจนถึึงระดัับสููงด้้านวิิศวกรรมโยธา เรีียนที่่�มหาวิิทยาลััยศรีีปทุุม
2 ปีี ก่่อนบิินไปต่่อยอดความรู้้�ที่่� Griffith University อีีก 2 ปีี ได้้รัับปริิญญา 2 ใบ
สาขาวิิชาวิิศวกรรมโยธา จบแล้้วสามารถทำำ�งานที่่�ออสเตรเลีียได้้เลย
* หลัักสููตรนี้้�หลัังเรีียนจบ มาเรีียนเพิ่่�มที่่�ไทยอีีก 1 เทอม รัับปริิญญา วศ.บ.
จากมหาวิิทยาลััยศรีีปทุุม และสามารถยื่่�นขอใบ กว. ได้้

คณะสถาปััตยกรรมศาสตร์์ (กทม.)
สถาปััตยกรรม
Sripatum University + Mitsue Village, Nara Prefecture, Japan
	จุุ ด ไฟใส่่ ไ อเดีี ย เป็็ น สถาปนิิ ก มืื อ อาชีี พ ต่่ อ ยอดฝีี มืื อ ไปไกลถึึ ง ญี่่�ปุ่่� น
ในหลัักสููตรความร่่วมมืือ ระหว่่างมหาลััยศรีีปทุุม + Mitsue Village, Nara
Prefecture และ Sugiyama Jogakuen University ประเทศญี่่�ปุ่่� น
เตรีียมพร้้อมด้้านภาษา มีี Wood Training Center เพิ่่�มทัักษะภาษาญี่่�ปุ่่�นให้้
พร้้อมไปแลกเปลี่่�ยนที่่� Sugiyama Jogakuen University*
โดยไม่่เสีียค่่าใช้้จ่่ายในการเรีียน หรืือเลืือกเก็็บประสบการณ์์ฝึึกงานที่่�ญี่่�ปุ่่�น
พร้้อมรัับรายได้้จริิงที่่�เมืืองมิิตซููเอะ ประเทศญี่่�ปุ่่�น
* โครงการแลกเปลี่่�ยน Sugiyama Jogakuen University สงวนสิิ ท ธิ์์�
เฉพาะนัักศึึกษาหญิิง โดยไม่่ต้้องเสีียค่่าใช้้จ่่ายในส่่วนของค่่าครองชีีพเอง
Sripatum International College
Business Management Program: 3+1 program with Swiss College
of Hospitality Management Lenk (SHML), Switzerland.
After 3-year completion of their studies at Sripatum International
College, students will optionally be studying in Switzerland (4 month
study plus 6 month paid internship) and receive Bachelor’s degree
from Sripatum University plus Higher Diploma from Swiss College of
Hospitality Management (SHML), Switzerland.
Tripple Degree SPUIC+SWISS+UK
Triple Bachelor in Business and Hospitality Management with
Sripatum International College and the SWISS Institute of Management
and Hospitality (Switzerland) and the University in UK.
Exchange programme with Providence University, Taiwan
SPUIC students can participate in an exchange program
at Providence University, Taiwan for 1 semester or 1 academic year.
The credits earned can be transferred to students’ current programme
at SPUIC.
Bachelor Degree + Master’s Degree in 4.5 years, joint program
between SPUIC and NIDA
BBA in Business Management (International) with 2 Concentrations
from SPUIC + Master of Business Administration (International) or Master
of Management in Integrated Tourism and Hospitality Management
(International) from NIDA .
คณะบริิหารธุุรกิิจ (กทม.)
การบริิหารและการจััดการสมััยใหม่่
3+1 Sripatum University + University of the West of England
หลัักสููตรเดีียวที่่�ได้้สองต่่อ! กัับหลัักสููตร 3+1 เรีียน SPU 3 ปีี และเรีียนที่่� UWE
ประเทศอัังกฤษ 1 ปีี รัับ 2 ปริิญญา และเตรีียมพร้้อมเป็็นนัักบริิหารจััดการองค์์กร
ระดัับแนวหน้้า เข้้าใจถึึงศาสตร์์การบริิหารจััดการธุุรกิิจ กลยุุทธ์์ในการตััดสิินใจ
การนำำ�เสนอแนวคิิดทางธุุรกิิจ การเจรจาต่่อรอง สร้้างผลิิตภััณฑ์์ต้้นแบบธุุรกิิจ
ได้้มากกว่่าเพราะมีีเวทีีให้้แสดงผลงานจริิง ฝึึกทำำ�ธุรุ กิิจจริิงๆ ผ่่าน e-Commerce
พร้้อมทั้้�งศึึกษาดููงานจากองค์์กรชั้้�นนำำ� เพื่่�อให้้เส้้นทางบริิหารธุุรกิิจเปิิดกว้้าง
ได้้ ไกลมากยิ่่�งขึ้้�น

3+1

Sripatum
University

Swiss College of
Hospitality
Management

เรียนจบรับปริญญาตรี SPU
และ Higher Diploma จาก SHML

3+1

Sripatum
University

University of the
West of England

เรียนจบรับ 2 ปริญญา
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SPU
FACILITIES

Mac Pro Lab
Study Room
International College
Lounge

SPU Airlines

สถานีรถไฟฟ้าหน้า ม.ศรีปทุม
“สถานีบางบัว”
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Auditorium

Media Center
Performance & Dance Studio

Library

Photography Studio

Fitness Center
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SHOW
CASE
ทีมหุ่นยนต์นักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์

ผลงานนวัตกรรมใหม่ “หุ่นยนต์ช่วยเดินผู้ป่วยอัมพาตครึ่งล่าง” คว้า 2 รางวัล ได้แก่ “Honorable
Mention” by Taipei Int’l Invention Show & Technomart และ “Leading Innovation Award”
by International Intellectual Property Network Forum (IIPNF) จากการประกวดผลงานในงาน
“Taipei International Invention Show & Technomart (INST 2015) ณ ประเทศไต้หวัน

นางสาวนิธิวรรณ ศรีวิเชียร คณะนิติศาสตร์

คว้ารางวัลชนะเลิศ การประกวดสุนทรพจน์ระดับอุดมศึกษา
ในงานสัปดาห์วชิ าการความมัน่ คงสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

นักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติศรีปทุม

นายนั น ทวั ฒ น์ เปลี่ ย นไทย นั ก ศึ ก ษาโครงการ
แลกเปลี่ยน คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3 จาก
การแข่งขันการประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีน ประจำ�ปี
2019 ณ Providence University ประเทศไต้หวัน

นักศึกษาคณะดิจิทัลมีเดีย

นางสาวคัทลียา ภู่เงิน คว้ารางวัลชนะเลิศ การแข่งขัน Thailand Design Creator
Competition 2019 ด้วยการใช้โปรแกรม Adobe Photoshop, Adobe Illustrator
รับโล่รางวัลและเกียรติบัตร พร้อมเป็นตัวแทนประเทศไทย เข้าร่วมการแข่งขัน Adobe
Certified Associate Word Championship และทัศนศึกษาที่ประเทศสหรัฐอเมริกา
จัดโดย บริษัท เออาร์ ไอที จำ�กัด

มหาวิทยาลัยศรีปทุม คว้า 10 รางวัล นักศึกษาและบุคลากรดีเด่น สสอท. ประจำ�ปี 2561

สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (สสอท.) ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดพิธีประกาศเกียรติคุณและมอบรางวัลบุคลากรและนักศึกษา
ดีเด่น ประจำ�ปี 2561 ในโอกาสฉลองครบรอบ 41 ปีแห่งการสถาปนาสมาคมฯ โดยมีคณาจารย์และ
นักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้รับคัดเลือกเข้ารับรางวัลบุคลากรดีเด่นด้านวิชาการ 3 รางวัล
และรางวัลนักศึกษาดีเด่น 7 รางวัล

ทีมนักศึกษาคณะดิจิทัลมีเดีย

นางสาวสุภาวดี วังหล่อ นางสาวณัฏฌิกลุ หอมนาน
นางสาวธนัญญา คำ�ทอง และนางสาววัชริยาภรณ์
ธรรมวงศ์ ทีมป้าฝน Studio โชว์ ไอเดียความคิด
สร้างสรรค์ คว้ารางวัลชนะเลิศ รับโล่ พร้อมเงินรางวัล
40,000 บาท จากการประกวดสร้างสรรค์ผลงาน
Digital Media Creative Contest 2019 ประเภท
Motion Graphic หัวข้อ E-sports เกมสร้างอาชีพ
จัดโดย TEPL.

นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์

คว้า 2 รางวัล การประกวดความสามารถทางวิชาการ หัวข้อ
“การถ่ายภาพสินค้าอาหารในสตูดโิ อ” รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1
ภาพสินค้าดอยคำ� ประเภท “ภาพเดี่ยว” และรางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 2 ภาพสินค้าดอยคำ� ประเภท “ภาพรวม” จากผู้เข้าร่วม
ประกวด 11 สถาบันการศึกษา จัดโดย เครือข่ายนิเทศศาสตร์
ร่วมกับ UCTT

นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

นายภูมภิ ทั ร บุญประเสริฐ นายภานุมาส มาลาเจริญ นายอานนท์ บุญประเวศ นายปริชญา
สืบประสิทธิว์ งศ์ และนายชนาญพิศทุ ธ์ มีชศู กั ดิ์ คว้ารางวัลเหรียญทอง โครงการ “สร้างสรรค์
เยาวชนคนรุน่ ใหม่ผมู้ วี นิ ยั ใช้ ไอซีที NETGEN” จัดโดย คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) และสมาคมคอมพิวเตอร์
แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ทีมนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ
คว้ารางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ1 และรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดการพัฒนาร้านค้า
โชว์ ห่ ว ย จากโครงการบริ ก ารวิ ช าการสู่ สั ง คม “พั ฒ นาร้ า นค้ า ปลี ก เพื่ อ ความยั่ ง ยื น ” จั ด โดย
บริษัทสยามแม็คโคร จำ�กัด (มหาชน) ร่วมกับ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

นักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

นายวงศธร สุขคั คานนท์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรม ได้รบั รางวัล Bronze Award ประเภท Architecture
และ นางสาวไปรยา เจียระพงษ์ สาขาวิชาการออกแบบภายใน ได้รับรางวัล Best Colour Choices
Award ประเภท Interior Design จาก “Asia Young Designer Award 2017” หัวข้อ “YOU FOR
TOMORROW : Future Living, As Envisioned Today” จัดโดย บริษัท นิปปอนเพนต์ เดคโคเรทีฟ
โคทติ้ง (ประเทศไทย) จำ�กัด

นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์

นางสาวเสาวภา ดิษฐชัยภูมิ คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
พร้อมเข้ารับถ้วยรางวัลและเงินทุนการศึกษา จากการประกวด
ร้ อ งเพลงภาษาจี น ระดั บ อุ ด มศึ ก ษา รายการ “CIAU
CHINESE SINGING CONTEST” จั ด โดย สถาบั น ขงจื่ อ
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์

ทีม No Tomorrow รับโล่รางวัลพระราชทานและรางวัลชมเชย
เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 10
จากผลงาน “Little” ในการประกวดภาพยนตร์ สั้ น “สายน้ำ �
แห่งรัตนโกสินทร์” : The River of Rattanakosin Short Film
Contest 2018 ในงานอุน่ ไอรัก คลายความหนาว จัดโดย กองทัพไทย
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กู้้�เรีียน ได้้รัับส่่วนลดเงิินกู้้� 30%*
ในโครงการ Human Capital
รัับเงื่่�อนไข
พิิเศษ 2 ต่่อ

วิิทยาลััยการการบิินและคมนาคม
• การจััดการความปลอดภััยการบิิน
วิิทยาลััยการท่่องเที่่�ยวและการบริิการ
• ธุุรกิิจการบิิน
• การจััดการบริิการธุุรกิิจเรืือสำำ�ราญ
คณะนิิเทศศาสตร์์
• การออกแบบสื่่�อสารออนไลน์์
• ภาพยนตร์์และสื่่�อดิิจิิทััล
คณะบริิหารธุุรกิิจ
• การจััดการธุุรกิิจด้้านการบิิน
วิิทยาลััยโลจิิสติิกส์์และซััพพลายเชน
• การจััดการโลจิิสติิกส์์และโซ่่อุุปทาน
คณะเทคโนโลยีีสารสนเทศ
• วิิศวกรรมคอมพิิวเตอร์์
คณะดิิจิิทััลมีีเดีีย
• การออกแบบกราฟิิก
• การออกแบบอิินเทอร์์แอคทีีฟและเกม
• ดิิจิิทััลอาร์์ตส์์
• คอมพิิวเตอร์์แอนิิเมชัันและวิิชวลเอฟเฟกต์์
วิิทยาลััยนานาชาติิ
• การจััดการธุุรกิิจ (หลัักสููตรนานาชาติิ)
คณะวิิศวกรรมศาสตร์์
• วิิศวกรรมไฟฟ้้า
• วิิศวกรรมโยธา
• วิิศวกรรมเครื่่�องกล
• วิิศวกรรมยานยนต์์สมััยใหม่่
• วิิศวกรรมอุุตสาหการ
• วิิศวกรรมระบบราง

ส่่วนลดเงิินกู้้� (เงิินต้้น)

30%
(เมื่่�อจบการศึึกษา)

ส่่วนลดดอกเบี้้�ยเงิินกู้้�

เหลืือเพีียง
0.5% ต่่อปีี
(จากปกติิ 1% ต่่อปีี)

*เฉพาะหลัักสููตรที่่� ยื่่�นกู้้� กรอ. / กยศ.
แล้้วเข้้าร่่วมโครงการ Human Capital เท่่านั้้�น

ทุนการศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.
• ทุน SPU ตัวจริง
• ทุน SPU Portfolio 3 ดี
• ทุน SPU โควตา
• ทุนบุตรครู (ครูระดับมัธยมและอาชีวศึกษา)
• ทุนบุคลากร และครอบครัวข้าราชการทหาร/ตำ�รวจ
• ทุนวิทยาลัยในเครือไทย-เทค
• ทุนผู้มีนามสกุลเดียวกันกับบุคลากร ศิษย์เก่า
ศิษย์ปัจจุบันมหาวิทยาลัยศรีปทุม และวิทยาลัยในเครือ
• ทุนศิลปวัฒนธรรม
• ทุนกีฬา
• ทุนศิลปะการแสดง

ค่่าเล่่าเรีียน
ตลอดหลัักสููตร

เงิินต้้นกู้้�ยืืมฯ
ตลอดหลัักสููตร

ส่่วนลดเงิินต้้นกู้้�ยืืมฯ
(30%)

เงิินต้้นคงเหลืือ

สาขาวิิชาการจััดการโลจิิสติิกส์์และโซ่่อุุปทาน

280,200

72,000

168,000

สาขาวิิชาธุุรกิิจการบิิน

320,500

72,000

168,000

สาขาวิิชาวิิศวกรรมไฟฟ้้า

352,900

240,000
(60.000x4ปีี)
240,000
(60.000x4ปีี)
280,000
(70.000x4ปีี)

84,000

196,000

หลัักสููตร

สอบถามเพิ่่�มเติิม:

หมายเหต :

1. ชื่อทุนและเงื่อนไขอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
2. มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์มอบทุนสนับสนุนการศึกษาสูงสุดเพียงทุนเดียวต่อนักศึกษา 1 คน

การกู้ยืมกองทุน กรอ./กยศ.
ผู้ต้องการกู้ยืม กรอ. / กยศ. ชำ�ระเงินค่าลงทะเบียน 4,000 บาท*
*เงื่อนไขการกู้เป็นไปตามกำ�หนดของ กยศ. และมหาวิทยาลัย

รอบการรับสมัคร ปีการศึกษา 2564
ทุน SPU Portfolio 3 ดี
ทุน SPU โควตา 1
ทุน SPU โควตา 2
รอบปกติ

สำำ�นัักงานทุุนการศึึกษา มหาวิิทยาลััยศรีีปทุุม

หมายเหตุ : ข้อมูลข้างต้น เป็นข้อมูลตามประกาศกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำ�ปีการศึกษา 2563
สำ�หรับปีการศึกษา 2564 รอติดตามประกาศจากกองทุนเงินให้กู้ยืมฯ

ทุน 100%
ทุน 100%
ทุน 100%

และยังมีทุนสนับสนุนการศึกษาอื่นๆ อีกเป็นจำ�นวนมาก

รอบการรับสมัคร
ตััวอย่่างการคำำ�นวณส่่วนลดเงิินต้้นของโครงการพััฒนาทุุนมนุุษย์์ (Human Capital)

ทุน 100% ค่าหน่วยกิต
สูงสุด 40,000 บาท
สูงสุด 20,000 บาท
ลด 50% ค่าหน่วยกิต (100 ทุน/ปี)
ลด 20% ค่าหน่วยกิต
สูงสุด 20,000 บาท
สูงสุด 20,000 บาท

* เงื่อนไขเป็นไปตามมหาวิทยาลัยกำ�หนด

ทุนการศึกษา
• ปวช./ม.6/กศน.
• ปวช./ม.6/กศน.
• ปวส.
• ปวช./ม.6/กศน.
• ปวส.
• ปวช./ม.6/กศน.
• ปวส.

รับทุนสูงสุด 40,000 บาท*
รับทุนสูงสุด 20,000 บาท*
รับทุนสูงสุด 15,000 บาท*
รับทุนสูงสุด 15,000 บาท*
รับทุนสูงสุด 10,000 บาท*
รับทุนตามมหาวิทยาลัยกำ�หนด
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มหาวิทยาลัยศรีปทุม

วิทยาเขตชลบุรี

มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี เปิดดำ�เนินการสอนตัง้ แต่ พ.ศ. 2530 ตัง้ อยูเ่ ลขที่
79 ถนนบางนา-ตราด อำ�เภอเมือง จังหวัดชลบุรี เพื่อกระจายโอกาสทางการศึกษาสู่
ภาคตะวันออก และรองรับการพัฒนาชายฝั่งทะเลตะวันออก ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ
ปัจจุบันเปิดสอนระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก โดยเน้นการให้ความรู้
ผ่านการสอนจากอาจารย์ที่มีคุณภาพ และการทำ�กิจกรรม โดยให้นักศึกษาเป็นผู้ปฏิบัติ
และฝึกฝน จัดให้นักศึกษาได้ ไปทัศนศึกษาดูงานจากสถานประกอบการจริง และได้มีโอกาส
เรียนรู้จากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีชื่อเสียงในระดับชาติ

ปริญญาตรี (สำ�หรับผู้จบ ม.6 หรือ ปวช.)
ภาคปกติ
คณะนิติศาสตร์
• นิติศาสตร์
คณะนิเทศศาสตร์
• ออกแบบสื่อดิจิทัล
คณะบริหารธุรกิจ
• การบริหารและการจัดการสมัยใหม่
• การตลาดดิจิทัล
• การจัดการธุรกิจด้านการบิน
คณะบัญชี
• การบัญชี
คณะศิลปศาสตร์
• ภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ
• ภาษาจีนสื่อสารธุรกิจ
• การจัดการการท่องเที่ยวและไมซ์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
• เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
คณะโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
• การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
ภาคเสาร์ – อาทิตย์
คณะนิติศาสตร์
• นิติศาสตร์
ภาควันอาทิตย์วันเดียว
คณะบริหารธุรกิจ
• การบริหารและการจัดการสมัยใหม่
คณะโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
• การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

ปริญญาตรี (สำ�หรับผู้จบ ปวส.)
ภาคปกติ
คณะบริหารธุรกิจ
• การบริหารและการจัดการสมัยใหม่
• การตลาดดิจิทัล
คณะบัญชี
• การบัญชี
คณะโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
• การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
คณะนิเทศศาสตร์
• ออกแบบสื่อดิจิทัล
ภาควันอาทิตย์วันเดียว
คณะบริหารธุรกิจ
• การบริหารและการจัดการสมัยใหม่
• การตลาดดิจิทัล
คณะบัญชี
• การบัญชี
คณะศิลปศาสตร์
• ภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
• เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
คณะโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
• การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

49

ทุนการศึกษา วิทยาเขตชลบุรี
•	ทุุนมหาวิิทยาลััยศรีีปทุุมสู่่�โรงเรีียนน้้อง	ทุุนการศึึกษา 10,000 บาท
•	ทุุนความสามารถพิิเศษ	ทุุนการศึึกษา ค่่าหน่่วยกิิต (ตลอดหลัักสููตร)
•	ทุุนสำำ�หรัับนัักกีีฬา	ทุุนการศึึกษา ค่่าหน่่วยกิิต (ตลอดหลัักสููตร)
•	ทุุน TCAS	ทุุนการศึึกษา 10,000 บาท
•	ทุุนโควตาแนะแนวศรีีปทุุม ชลบุุรีี	ทุุนการศึึกษาสููงสุุด 10,000 บาท
เมื่่�อสมััครผ่่านการแนะแนวของสำำ�นัักประชาสััมพัันธ์์ฯ
•	ทุุนครอบครััวศรีีปทุุม ชลบุุรีี 	ทุุนการศึึกษาสููงสุุด 10,000 บาท
	สำำ�หรัับผู้้�ที่่�มีีนามสกุุลเดีียวกัับศิิษย์์เก่่าและ
	ศิิษย์์ปััจจุุบััน มหาวิิทยาลััยศรีีปทุุม ชลบุุรีี
•	ทุุนครอบครััวข้้าราชการทหารและข้้าราชการตำำ�รวจ	ทุุนการศึึกษาสููงสุุด 10,000 บาท
	สำำ�หรัับข้้าราชการทหาร ข้้าราชการตำำ�รวจ หรืือสามีี-ภรรยา-บุุตร-พี่่�/น้้อง
•	ทุุนครอบครััวบุุคลากร ทางการศึึกษา	ทุุนการศึึกษาสููงสุุด 10,000 บาท
	สำำ�หรัับบุุคคลากรทางการศึึกษา หรืือสามีี-ภรรยา-บุุตร-พี่่�/น้้อง
•	ทุุน SPUC Porfolio 3 ดีี	ทุุนการศึึกษาสููงสุุด 30,000 บาท
•	ทุุนกิิจกรรมร่่วมกัับคณะ	ทุุนการศึึกษาสููงสุุด 10,000 บาท
* เงื่อนไขเป็นไปตามมหาวิทยาลัยกำ�หนด

การกู้ยืมกองทุน กรอ./กยศ.
ผู้ต้องการกู้ยืม กรอ. / กยศ. ชำ�ระเงินค่าลงทะเบียน 6,000 บาท*
*เงื่อนไขการกู้เป็นไปตามกำ�หนดของ กยศ. และมหาวิทยาลัย

เฉลิมไทย
ถนนสุขุมวิท

บางแสน

น

บางแส

ี่ยงเมือ

ถนนเล

พนัสนิคม

บ้านบึง

พัทยา-ระยอง

า
- พัทย

ี
งชลบุร

แผนที่การเดินทาง

แม่น้ำ�บางปะกง

ค่ายทหาร ม.การกีฬาแห่งชาติ

ทางด่วนบูรพาวิถี

www.chonburi.spu.ac.th

ID: @spuchon

สมัครเรียน
โทร. 0 3814 6123

www.chonburi.spu.ac.th

กรุงเทพฯ

มอเตอร์เวย์
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ภาคปกติและภาคเสาร์ – อาทิตย์
คณะนิติศาสตร์
• นิติศาสตร์
คณะบริหารธุรกิจ
• การบริหารและการจัดการสมัยใหม่
• การตลาดดิจิทัล
วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

ภาคปกติและภาควันอาทิตย์วันเดียว
คณะบริหารธุรกิจ
• การบริหารและการจัดการสมัยใหม่

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

• การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

คณะบัญชี
• บัญชี

• การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

• การบัญชี

คณะนิเทศศาสตร์

คณะบัญชี

• เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

• ดิจิทัลทีวีและสื่อออนไลน์
• สื่อสารการแสดง

• เทคโนโลยีมัลติมีเดีย

วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ

คณะนิเทศศาสตร์

• การจัดการการท่องเที่ยวและไมซ์

• ดิจิทัลทีวีและสื่อออนไลน์
• สื่อสารการแสดง
• การออกแบบสื่อสารออนไลน์

คณะศิลปศาสตร์

• ภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ

วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ
• ธุรกิจการบิน
• การจัดการการท่องเที่ยวและไมซ์
• การจัดการโรงแรมและไมซ์

คณะศิลปศาสตร์

• ภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ

รอบการรับสมัคร ปีการศึกษา 2564
รอบการรับสมัคร

รับสมัครและลงทะเบียน

รอบโควตา 1

1 มิ.ย. - 25 ธ.ค. 63

รอบโควตา 2

3 ม.ค. - 31 มี.ค. 64

รอบปกติ

1 เม.ย. - 12 มิ.ย. 64

รอบหลัง Admission

13 มิ.ย. - 31 ส.ค. 64

ทุนการศึกษา
รับทุนสูงสุด 20,000 บาท*
รับทุนสูงสุด 8,000 บาท*
รับทุนสูงสุด 10,000 บาท*
รับทุนสูงสุด 4,000 บาท*

• ปวช./ม.6/กศน.
• ปวส.
• ปวช./ม.6/กศน.
• ปวส.
• ปวช./ม.6/กศน.
• ปวส.
• ปวช./ม.6/กศน.
• ปวส.

รับทุนตามมหาวิทยาลัยกำ�หนด
รับทุนตามมหาวิทยาลัยกำ�หนด

ี

์

เซ็นทร
ขอนแก่นัล

ศาลหลักเมือง

ง

ภาพ
มิตร
ถนน

ID: @spukk60

บขส. เก่า
ถนนประชา

สโมสร

www.khonkaen.spu.ac.th

www.khonkaen.spu.ac.th

ุดร
ไปอ

ม.ขอนแก่น
ไปชัยภูมิ ถนน
มะลิวัลย

ถนนกลางเมือ

สมัครเรียน
โทร. 0 4322 4111, 09 2537 4400

ธาน

* เงื่อนไขเป็นไปตามมหาวิทยาลัยกำ�หนด

า

มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น เปิดดำ�เนินการสอน
ตั้งแต่ พ.ศ. 2556 ตั้งอยู่เลขที่ 82/12 หมู่ 4 ถนนศรีจันทร์ ตำ�บล
ในเมือง อำ�เภอเมือง จังหวัดขอนแก่น เพื่อรองรับการขยายตัว
ของธุรกิจและการค้าในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และเพื่อเป็นการ
ตอบสนองการเป็นสมาชิกประชาคมอาเซียน ปัจจุบันเปิดสอน
ระดับปริญญาตรี และปริญญาโท

ปริญญาตรี (สำ�หรับผู้จบ ปวส.)

าชสีม

วิทยาเขตขอนแก่น

ปริญญาตรี (สำ�หรับผู้จบ ม.6 หรือ ปวช.)

ไปนค
รร

มหาวิทยาลัยศรีปทุม

โรงพยาบาล
ศูนย์ขอนแก่น

ถนนศรีจันทร
์

รร. มหาไถ่ศึกษา

ไปมหาสารคาม
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หนังสือยินยอม

มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.
รับนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี

ให้เก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

หลักสูตร 4 ปี 5 ปี และหลักสูตรเทียบโอน 2-3 ปี

ปีการศึกษา 2564 รับสมัครวันนี้เป็นต้นไป ทุกวัน 9.00-17.00 น.
สมัครด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัยศรีปทุม หรือ สมัครออนไลน์ที่ www.spu.ac.th

ปริญญาตรี (สำ�หรับผู้จบ ม.6 หรือ ปวช.)
คณะสหวิทยาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
• สหวิทยาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม*
• สหวิทยาการฯ (มุ่งเน้นการตลาดดิจิทัล)*

วิทยาลัยการบินและคมนาคม

• การจัดการความปลอดภัยการบิน

วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ
•
•
•
•

ธุรกิจการบิน (ไทย/นานาชาติ)
การจัดการบริการธุรกิจเรือสำ�ราญ
การจัดการโรงแรมและไมซ์
การจัดการการท่องเที่ยวและไมซ์

คณะศิลปศาสตร์

• ภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ
• ภาษาญีป่ ุ่นเพื่อการสื่อสารธุรกิจ
• ภาษาจีนสื่อสารธุรกิจ

คณะนิเทศศาสตร์
•
•
•
•

สื่อสารการแสดง
ภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล
ดิจิทัลทีวีและสื่อออนไลน์
การออกแบบสื่อสารออนไลน์

•
•
•
•
•

บริหารธุรกิจ
การจัดการธุรกิจด้านการบิน
ธุรกิจระหว่างประเทศ
การบริหารและการจัดการสมัยใหม่ (ปกติ, เสาร์-อาทิตย์)
การตลาดดิจิทัล

คณะบริหารธุรกิจ

คณะบัญชี

• การบัญชี

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
• การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
• การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (SPU-ITBS-TIFFA)
คณะวิศวกรรมศาสตร์
• วิศวกรรมระบบราง
• วิศวกรรมไฟฟ้า (ปกติ, นอกเวลาราชการ)**
• วิศวกรรมโยธา (ปกติ, นอกเวลาราชการ)**
• วิศวกรรมเครื่องกล (ปกติ, นอกเวลาราชการ)**
• วิศวกรรมยานยนต์สมัยใหม่
• วิศวกรรมอุตสาหการ
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
• เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
• วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
• สถาปัตยกรรม
• การออกแบบภายใน
คณะดิจิทัลมีเดีย
• ดิจิทัลอาร์ตส์
• คอมพิวเตอร์แอนิเมชันและวิชวลเอฟเฟกต์
• การออกแบบอินเทอร์แอคทีฟและเกม
• การออกแบบกราฟิก
คณะนิติศาสตร์
• นิติศาสตร์ (ปกติ, เสาร์-อาทิตย์)
Sripatum International College
• Airline Business
• Business Management
SPU’s British College
• การจัดการธุรกิจ (หลักสูตร 3 ปี)

ปริญญาตรี (สำ�หรับผู้จบ ปวส.)
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ
• การจัดการโรงแรมและไมซ์
• การจัดการการท่องเที่ยวและไมซ์
คณะบริหารธุรกิจ
• การบริหารและการจัดการสมัยใหม่ (อาทิตย์วันเดียว)
• การตลาดดิจิทัล (อาทิตย์วันเดียว)
• บริหารธุรกิจ
วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
• การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (อาทิตย์วันเดียว)

คณะบัญชี
• การบัญชี (ปกติ, อาทิตย์วันเดียว)
คณะวิศวกรรมศาสตร์
• วิศวกรรมระบบราง
• วิศวกรรมไฟฟ้า (นอกเวลาราชการ)**
• วิศวกรรมโยธา (นอกเวลาราชการ)**
• วิศวกรรมเครื่องกล (นอกเวลาราชการ)**
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
• เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ปกติ, อาทิตย์วันเดียว)
คณะดิจิทัลมีเดีย
• การออกแบบกราฟิก
* หลักสูตรอยู่ระหว่างเสนอ สกอ. รับทราบ
** วิศวกรรมไฟฟ้า โยธา และเครื่องกล มีรอบเรียนนอกเวลาราชการ
(วิศวกรรมทุกสาขามีรอบเรียนในเวลาราชการ)

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้ตระหนักถึงความสำ�คัญและสิทธิความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคล
จึงได้จัดทำ�นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและเอกสารแจ้งการประมวลผลข้อมูลขึ้น เพื่อคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลและเพื่อให้เจ้าของข้อมูลได้ทราบและเข้าใจนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึง
สิทธิและหน้าที่ของเจ้าของข้อมูล ที่มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้ทำ�การรวบรวม การเก็บรักษา การใช้
การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงข้อจำ�กัดสิทธิตา่ งๆ ตามพระราชบัญญัตคิ มุ้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล
พ.ศ. 2562
• ท่านได้อา่ นและทำ�ความเข้าใจเอกสารแจ้งการประมวลผลข้อมูลมหาวิทยาลัยศรีปทุม (Document
for data processing of Sripatum University) เรียบร้อยแล้ว https://bit.ly/37tBIXH
• ท่ า นสามารถยื่ น คำ � ขอในการใช้ สิ ท ธิ และร้ อ งเรี ย นการรวบรวม จั ด เก็ บ ใช้ และเปิ ด เผย
ข้อมูลส่วนบุคคลได้ที่ DPO@spu.ac.th
• ท่านสามารถถอนความยินยอมในการรวบรวม จัดเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้ที่
DPO@spu.ac.th
ด้วยมุ่งหวังว่าท่านจะได้รับประโยชน์จากการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมหาวิทยาลัยศรีปทุม
จึ ง ใคร่ ข อความยิ น ยอมในการรวบรวม จั ด เก็ บ ใช้ หรื อ เปิ ด เผยข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลที่ ท่ า นให้ ไ ว้ แ ก่
มหาวิทยาลัยศรีปทุม ตามวัตถุประสงค์ข้อกำ�หนดสิทธิและเงื่อนไขดังต่อไปนี้
1. การรวบรวมและจั ด เก็ บ ข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลจะกระทำ � โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ ประโยชน์
ในการบริหารจัดการ การให้บริการ หรือการจัดกิจกรรมด้านการศึกษา หรือประโยชน์อนื่ ใดทีเ่ กีย่ วกับ
ภารกิจของมหาวิทยาลัยศรีปทุมรวมถึงเพื่อประโยชน์ ในการวิเคราะห์ข้อมูลการนำ�เสนอบริการและ
ผลิตภัณฑ์ หรือการบริการด้วยวิธที างอิเล็คทรอนิกส์อนื่ ใดภายใต้วตั ถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยศรีปทุม
เท่านั้นและยินยอมให้มหาวิทยาลัยศรีปทุมเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บริษัทในกลุ่มธุรกิจ และ
พันธมิตรทางธุรกิจของมหาวิทยาลัยศรีปทุม
2. มหาวิทยาลัยศรีปทุม จะทำ�การรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลทีท่ า่ นใช้ ในการร่วมกิจกรรมในเว็บไซต์
หรือแอปพลิเคชัน หรือข้อมูลบัญชีผู้ ใช้งาน (Account) หรือข้อมูลที่ท่านได้แก้ ไขปรับปรุงในข้อมูลบัญชี
ผู้ ใช้งาน (Account) ผ่านเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน ทีม่ หาวิทยาลัยศรีปทุมจัดทำ�ขึน้ หรือทีเ่ จ้าของข้อมูล
ได้สง่ ให้แก่มหาวิทยาลัยศรีปทุมหรือทีมงานของมหาวิทยาลัยศรีปทุมเพือ่ ดำ�เนินการตามวัตถุประสงค์
ของมหาวิทยาลัยศรีปทุม
3. มหาวิ ท ยาลั ย ศรี ป ทุ ม จะทำ � การรวบรวมและจั ด เก็ บ ข้ อ มู ล ที่ ท่ า นเข้ า ใช้ ง านเว็ บ ไซต์ ข อง
มหาวิทยาลัยศรีปทุมโดยระบบของมหาวิทยาลัยศรีปทุมจะเก็บข้อมูลการใช้งานของท่านที่คลิก
เข้าใช้งานโดยอัตโนมัติ รวมถึงมีการใช้ฟังก์ชันการตัดสินใจโดยระบบอัตโนมัติรวมถึง Profiling
ในการใช้บริการของท่านด้วย
4. ท่านมีสิทธิถอนความยินยอมในการรวบรวม จัดเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้เสีย
เมื่อใดก็ ได้ แต่การถอนความยินยอมจะไม่กระทบต่อการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
ที่ท่านได้ ให้ความยินยอมไปแล้วก่อนหน้านี้
อนึ่ง ก่อนให้ความยินยอมข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจในวัตถุประสงค์ข้อกำ�หนดและเงื่อนไขซึ่งระบุไว้
ด้านบนของความยินยอมนี้อย่างชัดเจนแล้วจึงลงลายมือชื่อไว้เป็นสำ�คัญ

ลงชื่อ ................................................................. ผู้ ให้ความยินยอม
		

(.................................................................)
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วิธีการสมัคร

แบบสอบถาม

สมัคร Online ที่เว็บไซต์ www.spu.ac.th/study/bachelor
สมัครด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ชื่อ-นามสกุล.................................................................... ชื่อเล่น.................................อายุ...............
กำ�ลังศึกษาอยู่ระดับชั้น..................................................... แผนการเรียน................................................
โรงเรียน.................................... เขต/อำ�เภอ................................. จังหวัด...........................................
เบอร์มือถือ....................................... E-mail..................................... Line ID.....................................
ที่อยู่ปัจจุบัน (บ้าน) ..........................................................................................................................
รหัสไปรษณีย์................................ วัน/เดือน/ปี เกิด .............................................................................

ชำ�ระค่าลงทะเบียน
ที่มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ชำ�ระเงินค่าสมัครที่ 7-11 /
ธนาคาร / มหาวิทยาลัยศรีปทุม

เอกสารการสมัครเรียน

มหาวิทยาลัยที่อยากเรียนต่อปริญญาตรี
1. มหาวิทยาลัย......................................... คณะ ..................................... สาขา..................................
2. มหาวิทยาลัย......................................... คณะ ..................................... สาขา..................................
หากสนใจศึกษาต่อมหาวิทยาลัยศรีปทุม กรุณาระบุวิทยาเขต
กทม.

ชลบุรี

สำ�เนาหลักฐานการสำ�เร็จการศึกษา ระดับ ม.6, ปวช.3, กศน. ม.6, ปวส.2 หรือเทียบเท่า
(ถ้ายังไม่ได้รับวุฒิ ให้นำ�ใบรับรองผลการเรียนมาแทน)

ขอนแก่น

2 ชุด

ใครช่วยตัดสินใจเลือกมหาวิทยาลัย (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
ครอบครัว / ญาติ พี่ น้อง
ข้อมูลจากสื่อต่างๆ

ครูแนะแนว
เพื่อน
รุ่นพี่
พี่ Admin Line@ และ Facebook ของมหาวิทยาลัย

พี่แนะแนว

สำ�เนาบัตรประชาชน

รู้จักมหาวิทยาลัยศรีปทุม จากที่ใดบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

1 ชุด

facebook
พี่แนะแนว
ครูแนะแนว
Line
Poster
ครอบครัว
รุ่นพี่
ออกบูธนิทรรศการ
เพื่อน
Website (โปรดระบุ).....................................................................................................................
อื่นๆ (โปรดระบุ)..........................................................................................................................
ความพึงพอใจในการแนะแนว
มากที่สุด

มาก

ปานกลาง

น้อย

ควรปรับปรุง

สำ�เนาทะเบียนบ้าน

1 ชุด

รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว

3 ชุด

สมัครและสอบถามได้ที่
สำ�นักงานรับสมัคร
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
www.spu.ac.th

• กทม.
• ชลบุรี
• ขอนแก่น

0 2558 6888 ต่อ 2121-4, 06 1420 5641-4
0 3814 6123
0 4322 4111, 09 2537 4400
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แผนที่การเดินทาง

เส้้นทางที่่� 3 สายใต้้ใหม่่
(ต้้องต่่อรถที่่�อนุุสาวรีีย์์ชััยฯ)

มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.

ไปสระบุรีถนน ไอทีสแควร์
แจ้งว
ัฒน
ะ

สะพานใหม่
แยกวงเวียนหลักสี่

วดีร
ถนน
วิภา

งบัวท

อง

เดอะมอลล์

ถนน

ร 11 รอ.

ราม

แยกเกษตร

อินท

รา

โยธิน

เมเจอร์
รัชโยธิน

ถนน

เกษต

ถนน

รนว

แยกรัชโยธิน

รา

มินท

ร์

รีย์ช
ุสาว

ถนนรัชดาภ

ิเษก

ถนนลา

ดพร้าว

• นอกจากนีย้ งั มีรถประจำ�ทางสายอืน่ ๆ แต่จะรอกันนานหน่อย
1. สาย 125 ศาลายา – อนุสาวรีย์ชัยฯ
2. สาย 183 อ้อมใหญ่ – อนุสาวรีย์ชัยฯ
*รถเมล์จะจอดตามเกาะต่างๆ รอบอนุสาวรียช์ ยั สมรภูมิ ให้นอ้ งๆ
มาขึ้ น รถที่ จุ ด รอรถเกาะพหลโยธิ น เพื่ อ ต่ อ รถจากจุ ด นี้ ไ ปยั ง
มหาวิทยาลัย โดยสามารถขึ้นรถประจำ�ทางได้ทั้งหมด 6 สาย
(26 / 34 / 39 / 59 / 503 / 522)

1. สาย 34
2. สาย 39
3. สาย 59
4. สาย 503
5. สาย 522

รังสิต - หัวลำ�โพง
มธ.ศูนย์รังสิต - อนุสาวรีย์ชัยฯ
รังสิต - สนามหลวง
รังสิต - สนามหลวง
รังสิต - อนุสาวรีย์ชัยฯ

เส้้นทางที่่� 5 บางนา
• ขึ้นรถที่จุดรอรถฝั่งตรงข้ามกรมอุตุนิยมวิทยา
สามารถขึ้นรถเมล์ ได้ 1 สายแต่นั่งยาวถึงมหาวิทยาลัยคือ
สาย 129

ไปอน

สวนจตุจักร

ัยสม

ิ

เซ็นทรัล
ลาดพร้าว
รภูม

หมอชิต

ไปฉะ

เชิงเท

ร.พ.วิภาวดี
พหล

ไปจรัญสนิทวงศ์

ยก

วัดพระศรี
บ้านบางเขน
ม.เกษตร

า
ครน

ไปบา

1. สาย 177 บางบัวทอง - อนุสาวรีย์ชัยฯ
2. สาย 515 ศาลายา-อนุสาวรีย์ชัยฯ
3. สาย 539 อ้อมน้อย - อนุสาวรีย์ชัยฯ

ิต-น

ร.พ.ภูมิพล

สนามบิน
ดอนเมือง

ังสิต

็ด

รังส

กเกร

• จุดขนึ้ รถโดยสารประจำ�ทางถูกจัดไว้อย่างเป็นระเบียบ
เรี ย กว่ า FUTURE PARK STATION สามารถขึ้ น รถ
ประจำ�ทางได้ทั้งหมด 5 สาย

• จุดสังเกตป้ายรอรถจะอยู่ด้านหน้าอู่รถแท็กซี่
สามารถขึ้นรถประจำ�ทางได้ทั้งหมด 5 สาย
์

นครสวรรค

ไปปา

เส้้นทางที่่� 4 รัังสิิต

ไปด

ินแด

การเดิินทางโดยรถไฟฟ้้า

ง

มา มหาวิทยาลัยศรีปทุม ลง “สถานีบางบัว”
Dek64 เดินทางง๊ายง่าย ไม่วา่ จะอยูท่ ี่ไหนก็เดินทางมาเรียนทีม่ หาวิทยาลัย
ศรีปทุมได้งา่ ยๆ สะดวกสบาย ด้วยรถไฟฟ้าสายสีเขียว เพราะ “สถานีบางบัว”
จอดเทียบหน้ามหาวิทยาลัย ลงจากรถไฟฟ้าปุ๊บ ถึงประตูมหาวิทยาลัยปั๊บ
เรียนเสร็จนัดแฮงเอาท์กับเพื่อนต่อสบายๆ เพียง 5 นาที ถึงเมเจอร์
รัชโยธิน 10 นาที ถึงเซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว หรือจะไปช้อปปิ้งต่อที่สยาม
ก็เดินทางแค่ไม่เกิน 30 นาที

การเดินทางโดยรถโดยสารประจำ�ทาง
เส้นทางที่ 1 อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
• เริ่มต้นการเดินทางด้วยรถประจำ�ทางที่เกาะพหลโยธิน ทั้งหมด 6 สาย
1. สาย 26
2. สาย 34
3. สาย 39
4. สาย 59
5. สาย 503
6. สาย 522

มีนบุรี - อนุสาวรีย์ชัยฯ
รังสิต - หัวลำ�โพง
มธ.ศูนย์รังสิต - อนุสาวรีย์ชัยฯ
รังสิต - สนามหลวง
รังสิต - สนามหลวง
รังสิต - อนุสาวรีย์ชัยฯ
บางพลัด

บางยี่ขัน

เส้้นทางที่่� 2 ขนส่่งหมอชิิต
• สถานีขนส่งหมอชิตมีรถโดยสารประจำ�ทางที่ถึงหน้ามหาวิทยาศรีปทุมได้ คือ สาย 26 เท่านั้น
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แยกเกษตร
โยธิน
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