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“เรียนกับตัวจริง 
  ประสบการณ์จริง”

2513
ก่อตั้งโดย ดร.สุข พุคยาภรณ์ ผู้ยึดมั่นในปรัชญา 
“การศึกษาสร้างคน คนสร้างชาติ” นับเป็น
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน 1 ใน 5 แห่งแรกของประเทศไทย

2530
ขยายสู่มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี 
เพื่อรองรับ Eastern Seaboard และ 
Eastern Economic Corridor (EEC) ในปัจจุบัน

2556
ขยายสู่มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น 
เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจและการค้า
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ ASEAN

2563
มหาวิทยาลัยศรีปทุมเปิดสอน 
ปริญญาตรี 68 หลักสูตร ปริญญาโท 12 หลักสูตร
และ ปริญญาเอก 9 หลักสูตร ผลิตบัณฑิตแล้ว
กว่า 100,000 คน ปัจจุบันมีนักศึกษากว่า 20,000 คน

ภาพถ่าย : นักศึกษาคณะนิเทศศาสตรี์ สาขาวิชาภาพยนตรี์และสื่อดิจิทัล
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เลือกเรียนหลักสูตรที่ใช่ 
ในสไตล์ที่เป็นคุณ
กับหลักสูตร 2 ปริญญา
@SPU

SPU 
You Choose
Your Style

ส�าหรับผู้จบ ปวส. (เรียนออนไลน์)

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

Joint programme between SPUIC and NIDA
Bachelor Degree + Master Degree
in just 4.5 years!!!

เลือกเรียนโลจิสติกส์ ม.ศรีปทุม

 • B.B.A. สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
 • M.B.A. กลุ่มวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

 ✓ ภาคปกติ (ปวช. , ม.6) จบุภายใน 4 ปี
 ✓ ภาควันอาทิตย์ (ปวส.) จบุภายใน 3 ปี (ออนไลน์)
 ✓ กู้ กยศ. / กรีอ. เข้ารี่วมโครีงการี Human Capital

หลักสูตรส�าหรับผู้จบ ม.6 / ปวช. / กศน.
กู้ กรอ. ได้ทุกหลักสูตร

 • สาขาวิชาการจัดการธุรกิจด้านการบิน 
  รับ 2 ปริญญา 
  (การจัดการธุรกิจด้านการบิน + การตลาดดิจิทัล)
 • สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ 
  รับ 2 ปริญญา 
  (ธุรกิจระหว่างประเทศ + บริหารธุรกิจ)
 • สาขาวิชาการบริหารและการจัดการสมัยใหม่ 
  รับ 2 ปริญญา
  (การบริหารและการจัดการสมัยใหม่ + ธุรกิจระหว่างประเทศ)
 • สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
  รับ 2 ปริญญา 
  (การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน + การตลาดดิจิทัล)
 • สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
  รับ 2 ปริญญา
  (การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน + ธุรกิจระหว่างประเทศ)

เรียน 3 ปีคร่�ง
ได้ 2 ปริญญา

เรียน 2 ปี 
ได้ 2 ปริญญา

เรียน 4 ปี
ได้ 2 ปริญญา 
(ตรีควบโท)

NEW Programme 2020
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SITI จุดไอเดียธุรกิจสุด Cool 
จาก Skill ที�เราถนัด
เลือกเรียนได้ตามใจชอบ 
สร้างนวัตกรรมใหม่ๆ
 ไม่เหมือนใคร!

คณะนี�มีดีอะไร?
• หลักสูตรเดียวที่ Design เส้นทางชีวิตตัวเองตั้งแต่เริ�มเรียน
• ไม่จำากัดทักษะ จึงไม่จำากัดความฝััน
• มั่นใจได้ เพราะมี Personal Coaching ดูแลให้ตลอดการเรียน
• ฝัึกงานแบบ Insight เก็บประสบการณ์จริง จากองค์กรชั้นนำา
• คิดได้ไกลกว่า เน้นลงมือทำา สร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ
• พร้อมก้าวสู่การทำางาน ที่เดี�ยวนี้ต้องใช้ทักษะมากกว่า 1 อย่าง
• หรืออยากเป็นเจ้าของธุรกิจ เราก็ฝัึกให้มีสกิลแบบนักธุรกิจชั้นนำา

คณะสหวิทยาการ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรม
SCHOOL OF 

INTERDISCIPLINARY 

TECHNOLOGY AND INNOVATION

www.spu.ac.th/fac/siti

สหวิทยาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (กทม.)
 คณะใหม่ที่ตรงใจทุก GEN ! จะดีกว่าไหม? ถ้าได้ลงมือออกแบบอนาคตตั้งแต่เริ�มเรียน เพราะเรามี 
15 คณะ 39 สาขา ที่สามารถเลือกเรียนได้อิสระตามความชอบ พร้อมจัดโค้ชส่วนตัวมาดูแลเป็น 
Designer Thinking เพื่อวางแผนการเรียน ปั�นน้องๆ ให้มีทักษะตรงอาชีพเป้าหมาย หรืออยาก 
ทำาธุรกิจส่วนตัวเราก็พร้อมช่วยสร้างธุรกิจ ด้วยการเรียนแบบใหม่ Active Learning จำาลอง 
ห้องเรียนให้เหมือนห้องทำางาน พร้อมเปิดมินิโปรเจกต์คิดค้นนวัตกรรมสร้างสรรค์ไอเดียขึ้นมาใหม่ 
นำาเสนอผลงานบนเวทีระดับมืออาชีพ หนึ่งในสกิลที่ Business Owner ทุกคนต้องมี พร้อมฝัึกงาน 
เก็บประสบการณ์จากองค์กรชั้นนำา ให้คุณเป็นที่ 1 ในแบบของตัวเอง! 

เฉลย : ถ้าตอบถูกมากกว่า 5 ข้อ ยินดีด้วยนะ
แสดงว่าเราเหมาะเรียนคณะสหวิทยาการแล้วล่ะ!

 ชอบปล่อยของ 
 อยากสร้างอะไรเจ๋งๆ 

 ฝัันอยากเป็นเจ้าของแบรนด์
 เจ้าของธุรกิจ

 เชื่อสุดใจ! 
 ว่าคนเราต้องเก่งหลายๆ ด้าน

 มีความถนัด
 หลายอย่างในตัวเอง 

 เป็นคนแหวกแนว 
 มีร้อย Project 
 ในหัวแต่ไม่รู้จะเริ�มไง

 อยากเรียนวิชาจากคณะ
 ที่เราไม่ได้อยู่บ้าง

 กำาลังค้นหาตัวเอง
 ในแบบที่แตกต่างจากคนอื่นๆ

 อยากมีคนดูแล แนะนำา
 เรื่องเรียนจะได้ไม่เดินผิดทาง

 มีความคิดอิสระ 
 ไม่ชอบอยู่ในกรอบเดิมๆ

 อยากรู้วิธี
 ต่อยอดธุรกิจที่บ้าน

 อยากเป็นผู้เลือก 
 มากกว่าถูกเลือก

 อนาคตอยากเลี้ยงแมว
 และได้ทำางานที่รัก

เกมนี�พี่่�จัดให้ นี�เราใช่เด็กสหวิทยาการร่เปล่า?
วิธีเล่นเกม : ใส่เครื่องหมายถูกหน้าหัวข้อที่คิดว่าตรงใจเรามากที่สุด 
 (สามารถเลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)

GAME
MINI

07



0909

คณะดิจิทลัมเีดยี มหาวิทยาลัยศรีปทมุ
เปิิดสอนหลัักสูตรศิิลัปิกรรมศิาสตรบััณฑิิต เม่�อปิีการศิึกษา 2547   
มีช่ื่�อเสียงด้านดิจิิทััลัมีเดียเป็ินอันดับั 1 ของปิระเทัศิ มีศิาสตร์ทัางดิจิิทััลั 
เชิื่งสร้างสรรค์์หลัายรูปิแบับั ปัิจิจุิบัันเปิิดสอนระดับัปิริญญาตรี 4 สาขา

สาขาดจิิทลัอาร์ตส์

สาขาการออกแบบกราฟิิก

DIGITAL ARTSDIGITAL ARTS

GRAPHIC DESIGNGRAPHIC DESIGN

รู้จัก 4 สาขาของเรารู้จัก 4 สาขาของเรา

ชอบุการ์ีตนู คลัง่แอนิเมชนั หยุดดหูนงัไม่ได้ 
ครีอบุครีวัแอนเิมชนั ยนิดต้ีอนรัีบุ

ออกแบุบุได้ ถ่ายภาพเป็น วาดรูีปเก่ง ตัดต่อไว  
เข้าใจศลิปะ ส่ือสารีสบุาย

เร่่ีองเล่น เรีาจริีงจงั

เรียนรู้รอบด้านของงานศลิปะ ไม่ว่าจะวาด ปั�น ถ่ายภาพนิ�ง และ 
ภาพเคล่ือนไหว ทัง้วาดด้วยมือและใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์  
เช่น Digital Paint ทำาโมเดล 3 มิต ิและงานศลิปะในเกม เป็นต้น

COMPUTER ANIMATION & COMPUTER ANIMATION & 
VISUAL EFFECTSVISUAL EFFECTS

INTERACTIVE & GAME DESIGNINTERACTIVE & GAME DESIGN

สาขาคอมพิี่วเตอร์แอนิเมชนั
และวิชวลเอฟิเฟิกต์

สาขาการออกแบบอนิเทอร์แอคทฟีิและเกม

แบ่่งออกเป็็น 2 สายคืือ
COMPUTER ANIMATION 
เรียนการสร้างแอนิเมชนัท้ัง 2 
มติิและ 3 มิติ ออกแบบตัวละคร 
ฉาก สร้าง Storyboard 
และตัดต่อ

VISUAL EFFECTS
เรียนการสร้างเทคนิคพิเศษในภา
พยนตร์และงานโฆษณา เช่น 
การสร้าง หมอก ควัน ระเบดิ  
และตัวละครจำาลอง

กราฟิกดีไซเนอร์จะไม่หยุดแค่อาชีพเ
ดียวอีกต่อไป มาเสริมทักษะหลายๆ
ด้านได้ท่ีสาขาการออกแบบกราฟิก 
ไม่ว่าจะการส่ือสาร การสร้างแบรนด์  
แพ็กเกจ ถ่ายภาพ ตัดต่อ 
โมชนัเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน 
สิ�งพิมพ์ 
และสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์  
มีให้ครบจบที่เดียว

ใครว่าเรื่องเล่น จริงจังไม่ได้?  
มาต่อยอดความชอบให้เป็นจริง  
กับหลักสูตรที่เข้าใจผู้เรียนที่สุด! 
อัพ Level ความรู้แบบ 
ก้าวกระโดด เพื่อสร้างรายได้ 
ให้กับธุรกิจ 
ตั้งแต่การออกแบบสร้างสรรค์เกมใ
หม่ๆ การแคสติ�ง 
ออกแบบสร้างสรรค์คอสเพลย์ 
การจัดการธุรกิจเกม 
ครอบคลุมทกุความรู้เก่ียวกับด้าน 
Esports  
ที่คอแฟนเกมห้ามพลาด!

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

ติิดติามผลงานใหม่ๆ  
ของเด็กดิจิิทััลอาร์์ติส์ 
ได้ทัี�เพจิสาขา

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

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

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

ติิดติามผลงานใหม่ๆ ของ 
เด็กแอนิเมชีันและวิิชีวิลเอฟเฟกติ์ 
ได้ทัี�เพจิสาขา

ติิดติามข่าวิสาร์
ผลงานนักศึึกษา 
และคืวิามร์้้ติ่างๆ 
ในโลกดิจิิทััลได้ทัี� 
เพจิคืณะดิจิิทััลมีเดีย

ติิดติามผลงานของ 
เด็กอินเทัอร์์แอคืทัีฟ 
และเกมได้ทัี�เพจิสาขา

ชอบุวาด ป้�น ขีดเขียน มีจินตนาการีลำ�าๆ
ถ้าใจรัีกศลิปะ เข้ามาเป็นเด็กอาร์ีตส์ด้วยกัน

ติิดติามผลงานใหม่ๆ  
ของเด็กกร์าฟิก 
ได้ทัี�เพจิสาขา

มาร์้้จิักคืณะดิจิิทััลมีเดียให้มากข้�น 
ติามอ่าน SPU NEWS ออนไลน์ 
ได้ทัี�เวิ็บ่ไซติ์ SPU กันเลย!



11

ดิจิทัลทีวีและสื�อออนไลน์ (กทม. ขอนแก่น)
 สาย Youtuber, DJ, Vlog ขอให้ยกมือขึ้น! ใครชอบเดินเส้นทาง 
นี้ก็ฟังพ่่กันสักหน่อย พ่่เนี่ยตัวจี�ดเรื่องผลิตงานด้าน Digital TV, 
Social Media, Website ห้องเรียนพ่่ก็เจ๋งสุดๆ มีห้องสตูดิโอ 
แถมได้ใช้อุปกรณ์ท่ีทันสมัยต้ังแต่ปีแรก เจาะลึกลงทุกดีเทลต้ังแต่กระบวน 
การคิดไปถึงผลิต รายการจนถึงถ่ายรายการ จนได้ Concept ใหม่ๆ 
ที่ ไม่ซำ ้าใครแน่นอน นี่แหละสิ�งสำาคัญที่น้องต้องรู้ก่อนเริ �มรายการ 
เพื่อเป็น 1 ในด้านดิจิทัลทีวีและการสื่อสารออนไลน์

การออกแบบสื�อดิจิทัล (ชลบุรี)
 เร ียนรู ้ศาสตร์ของการสื่อสาร บนพื ้นฐานของศิลปะ เน้น 
การเรียนรู ้จริง ปฏิิบัติจริง ทั้งงานถ่ายภาพนิ�ง ภาพเคลื่อนไหว 
เขียนบท ตัดต่อ ออกแบบภาพและเสียงในสื่อดิจิทัลทั้ง 2 มิติ 3 มิติ ฯลฯ 
พร้อมอุปกรณ์ ทันสมัยที่สุดในภาคตะวันออก เพื่อสร้างนักสื่อสาร 
ดิจิทัลแบบมืออาชีพ

คณะนิเทศศาสตร์
SCHOOL OF 

COMMUNICATION 

ARTS

www.spu.ac.th/fac/commarts

มาเป็นตัวท็อปแห่งวงการ! 
ไม่ว่างานเบื�องหน้าหรือเบื�องหลัง 
เรียนลงลึกกันแบบมืออาชีพี่ 
มีตัวจริงในวงการ
มาช่วยเทรนด์ให้ปังกว่าใคร 
ฉายแววซุปตาร์ได้ตั�งแต่ปีแรก

สื�อสารการแสดง (กทม. ขอนแก่น)
 ในโลกแห่งการแสดงพ่่นี่แหละตัวจริงในวงการบันเทิง ใครอยากเป็นนักแสดง 
สไตล์ลิสต์ ก็เตรียมมาเทรนด์กันแบบเข้มข้น ลงลึกทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลัง เริ�มแค่
หลักสูตรที่เรียนก็เจ๋งแล้ว เพราะได้มืออาชีพในวงการมาร่วมออกแบบ พ่่เรียน 
ลงลึกรายละเอียดไม่ใช ่แค ่การแสดง แต่เจาะลึกถึงหัวใจอย่างการเข ียนบท 
คัดเลือกนักแสดง กำากับการแสดง ละครเวที ออกแบบเสื ้อผ้า เมคอัพ ทำาผม 
พ่่ก็เตรียมตัวมาพร้อม เพื่อให้เข้าถึงจิตวิญญาณตัวละครหลุดเข้าไปในโลกแห่ง 
การแสดง แถมยงัได้เทคนคิระดบัมืออาชีพ จดัฉาก แสง สี เสียง ให้สมจริง เตรียมเล่นจริง 
เล่นใหญ่ ให้บทบาทนี้มีคุณภาพกว่าใคร 

เฉลย : รวมคะแนนหลังข้อที่เราเลือก
หากได้คะแนน 1-8 คือ น้องเหมาะกับ งานเบื�องหลัง, 
คะแนนมากกว่า 8 ขึ้นไปคือ น้องเหมาะกับ งานเบื�องหน้า

 เงียบๆ ติส ขี้เขิน โลกส่วนตัวสูง หนูเองแหละ (+1)

 ติด IG เน้นถ่ายคลิป ไปไหนโลกรู้ ทำาอะไรหนูต้องแชร์! (+2)

 เน้นครีเอทวางแผนงานมากกว่าไปแสดงหน้าเวที (+1)

 ชอบชวนคนๆ หนึ่งเป็นแบบถ่ายรูปอยู่เสมอ สายช่างภาพต้องทำาใจเนอะพ่่เนอะ (+1)

 สมัยอยู่มัธยม หนูนี่สายแด๊นซ์แถวหน้าเลยจ้าพ่่จ๋าา! (+2)

 พูดเก่ง งานขาย งานบุญ พูดจนเพื่อนขอให้พักก่อน (+2)

 ควีนบีแสงส่องตรงฉันนี่! สายสปอตไลท์ ชอบทำาไรเด่นๆ (+2)

 รีทวีตเนี่ยงานหลัก ขีดๆ เขียนๆ คิดๆ ชอบมากก (+1)

 ไม่พูดมาก ชอบลงมือทำา สายสร้างสรรค์ถนัดนัก (+1)

 เรื่องเสนอไอเดียหนูเนี่ยถนัดมากก เจ้าแม่เลยจ้า (+2)

 หนูชอบแมวนะพ่่ (+1)

คณะพี่ี�มีดีจะบอก!
• ปั้นจริง ฝัึกเน้นๆ ให้ครบทุกเทคนิค กับตัวจริงในวงการ
• เรียนกับตัวจริง ในวงการทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลัง
• ลงมือท�าจริง ผ่านห้องสตูดิโอสุดคูล และออกกองนอกสนามแบบมืออาชีพ
• ปังจริง ได้มีผลงานในวงการบันเทิงอย่างน้อย 3 ชิ้นก่อนเรียนจบ
• ของจริง การันตีด้วยรางวัลงานประกวดระดับประเทศจากรุ่นพี่หลายรุ่น 
• มีรายได้จริง ผ่านการรับงานจากองค์กรต่างๆ
• เจอตัวจริง มีคอนเนกชั่นในวงการ จากรุ่นพี่และอาจารย์ที่เป็นตัวจริง
• เทคแคร์ ดูแลดี มีอะไรปรึกษากันได้ คณบดีมาดูแลเอง

GAME
MINI

ภาพี่ยนตร์และสื�อดิจิทัล (กทม.)
 ซีนน้ีไม่มีพลาด! Director อย่างพ่่คิดซีนเด็ดเล่นซีนใหญ่เสมอ! 
เพราะถกูเทรนด์มาทกุขัน้ตอน ต้ังแต่การเขียนบท กำากบั ถ่ายภาพ ตดัต่อ 
ผสมเสียง ไม่มีอะไรรอดสายตาพ่่ไปได้! ฝัึกเน่ียเรียกว่าเข้มข้นกันท้ัง 
เบ้ืองหน้าและหลังกล้อง เพราะได้เรียนกับตัวจริงเลย ได้เทคนิค 
กนัมาเน้นๆ ได้ประสบการณ์เยอะสดุๆ จนสามารถผลติงานภาพยนตร์ 
ละคร สารคดี หรือโฆษณาเจ๋งๆ สักเรื่องเป็นของตัวเองได้ เรื่องงาน 
น่ีไม่ต้องห่วง พวกพ่่ได้ลงมือทำาจริงมีรายได้กันจริงๆ ต้ังแต่เรียน  
ถ้าเรียนจบไปพ่่จะมืออาชีพแค่ไหนน้องคิดดู! 

การออกแบบสื�อสารออนไลน์ (กทม. ขอนแก่น)
 ส่วนพ่่น่ะสาย Creative! ชอบสร้างคอนเทนต์โดนๆ คิดภาพ 
ให้เล่าเรื่อง ให้ตัวอักษรมันบอกความรู้สึก ชีวิตสนุกกับการส่ือสาร 
ออนไลน์ทุกรูปแบบ เกิดมาเพื่อเป็น 1 ในวงการส่ือสารออนไลน์ 
เพราะเทรนด์กันมาเน้นๆ ด้วย 3 ศาสตร์แห่งการสื่อสาร แถมยังได ้
เทคนิคดีๆ จากอาจารย์ท่ีเป็นตัวจริงด้าน Content ทำาโฆษณาและ 
ส่ือ เน้นการใช้ความคิดสร้างสรรค์สร้างผลงาน และงัดกลยุทธ์เด็ด 
มาใส่เพื่อมัดใจลูกค้า

คาแรคเตอร์น้องเนี�ย!
เหมาะกับงานเบื�องหน้าหรือเบื�องหลัง?
วิธีเล่นเกม : ใส่เครื่องหมายถูกหน้าหัวข้อที่คิดว่า
ตรงใจเรามากที่สุด (สามารถเลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)

11
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เป�นสถาปนิกมืออาชีพ
            ต�างแต�ตรง 
พร�อมโกอินเตอร�ไกลถึงประเทศญี่ปุ�น

arch.spu.ac.th

SCHOOL OF
ARCHITECTURE

คณะสถาป�ตยกรรมศาสตร�

คณะนี้มีอะไรเจ�ง?
• มี MOU กับเมืองนาระ ประเทศญี่ปุ�น ส�งนักศึกษาไปฝ�กงานและพร�อมทำงานต�อ
• มีโครงการแลกเปลี่ยนที่ Sugiyama Jogakuen University ที่ประเทศญี่ปุ�น
• จ�ดไฟใส�ไอเดีย กับการเร�ยนรูปแบบ House Design Studio
• ได� Passion + ความรู� เร�ยนจากสถาปนิกตัวจร�งทั้งในและต�างประเทศ
• Workshop แบบอินเตอร� โดยสถาปนิกมืออาชีพชาวต�างชาติ
• สร�างรายได�เต็มๆ รับโจทย�ทำงานร�วมกับบร�ษัทสถาปนิกชั้นนำ ตั้งแต�ป� 2
• ติด 1 ในอาชีพอิสระ ที่มีรายได�สูง

• สถาปนิก
• มัณฑนากร นักออกแบบตกแต�งภายใน
• ที่ปร�กษาโครงการทางสถาป�ตยกรรม
• นักธุรกิจอสังหาร�มทรัพย�
• สาย Publication 
• Visualization / Video
• Creative
• งานเบื้องหลังสร�างฉากละคร
• เจ�าของธุรกิจ / เจ�าของบร�ษัท
• สถาปนิกอิสระ

จบไปทำไรบ�าง

SCHOOL OF ARCHITECTURE

SCHOOL OF ARCHITECTURE

SCHOOL OF ARCHITECTURE

SCHOOL OF ARCHITECTURE

S 0 A
S P U

SCHOOL OF ARCHITECTURE

SCHOOL OF ARCHITECTURE

ARCHITECTURE
INTERIOR 

                                                                                                   with                        Professional 

Challenge                                                                                                                                   
Discover                  Your                                                                                Identity

การออกแบบภายใน (กทม.)

ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต หลักสูตร 4 ป�
  เป�นหลักสูตรการออกแบบภายในที่เป�ดกว�างทางความคิด การสร�างแรงบันดาลใจ เพ�่อสร�างสรรค�

ผลงานออกแบบภายในที่โดดเด�นและมีสไตล�เฉพาะตัว บนพ�้นฐานความรู�ด�านองค�ประกอบศิลป� กระบวน

การคิดว�เคราะห�เพ�่อการออกแบบ การใช�สื่อและเทคโนโลยีที่ทันสมัย การออกแบบภายใน  ที่คำนึงถึง

ประสบการณ� ว�ถีชีว�ตและสภาพแวดล�อม รวมไปถึงเทรนด�การออกแบบเพ�่ออนาคต โดยการเร�ยนรู�จาก

ผู�มีประสบการณ�ตรง และลงมือฝ�กปฏิบัติจร�ง แบ�งกลุ�มการเร�ยนตามความสนใจในระบบ Vertical House 

Studio เป�ดโอกาสการเร�ยนข�ามศาสตร�ในรูปแบบ SOA+ เพ�่อเตร�ยมความพร�อมสู�การเป�นนักออกแบบ

ภายในมืออาชีพ หร�อการทำงานในสาขาเกี่ยวข�อง และสร�างทางเลือกในสายอาชีพใหม�ๆ ในอนาคต

สถาป�ตยกรรม (กทม.)

สถาป�ตยกรรมศาสตรบัณฑิต หลักสูตร 5 ป�
  หลักสูตรสถาป�ตยกรรม ที่เน�นการปฏิบัติการออกแบบ การทดลองเชิงสร�างสรรค� บนพ�้นฐาน

ความแตกต�างของแรงบันดาลใจ ความหลงใหลในศิลปะ วัฒนธรรมและสภาพแวดล�อม กระตุ�นให�เกิด

ประสบการณ�เร�ยนรู�ค�นพบแนวทางของตนเอง ด�วยระบบการจัดการเร�ยนการสอนของหลักสูตรที่เป�น

กระบวนการเร�ยนรู�เชิงว�พากษ� ระบบปฏิบัตการฝ�กทักษะกระบวนการคิดและตัดสินใจทักษะการออกแบบ

และการออกแบบแก�ไขป�ญหาด�วยการขับเคลื่อนด�วยข�อมูล ผสานเข�ากับการใช�เคร�่องมือสนับสนุนการ

ออกแบบด�วยเทคโนโลยีในโลกยุคศตวรรษที่ 21  พัฒนาการสร�างสรรค�สู�ว�ชาชีพนักออกแบบที่มีความ

ทันสมัยและยืดหยุ�น ปรับตัวต�อการเปลี่ยนแปลงในอนาคตได�ดี

01

02
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เตรียมพี่ร้อมให้ทุกด้าน 
เรื�องบริการเราจัดเต็ม! 
การบิน โรงแรม ท่องเที�ยว 
และเรือส�าราญ 
ก้าวแรกสู่การเป็นตัวจริง

วิทยาลัยการท่องเที�ยว
และการบริการ
COLLEGE OF 

TOURISM AND 

HOSPITALITY

www.spu.ac.th/fac/tourism

ธุรกิจการบิน (ไทย / นานาชาติ) (กทม. ขอนแก่น)
 ติ�งน่องงง! ขอต้อนรับผู้โดยสารเข้าสู่ SPU Airlines ห้องเรียนท่ีจำาลองสายการบิน มาฝัึกสอนให้คุณเป็นมืออาชีพ 
มากกว่าใคร เรียนเข้มจัดเต็มครบหลักสูตร! ทั้งการบริการภาคพื้น การบริการบนเครื่องบิน การบริหารจัดการด้านธุรกิจ 
การบินด้วยมาตรฐานที่ดีท่ีสุด พร้อมบินได้อย่างปลอดภัยด้วยหลักสูตรความปลอดภัยเบ้ืองต้นบนเครื่องบิน และปรับ 
บุคลิกภาพให้ม่ันใจติดปีกได้อย่างสง่างาม จัดเต็มติวเข้มด้านภาษา Landing ศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศได้ไม่มีเขิน  
พร้อมลากกระเป๋าเข้าสู่การทำางานได้เต็มประสบการณ์  

การจัดการบริการธุรกิจเรือส�าราญ (กทม.)
 ล่องเรือสำาราญสุดเก๋ Work and Travel ท่องโลกกว้างพร้อมสร้างรายได้! หลักสูตรที่ให้ความรู้ด้านคนประจำาเรือ  
7 หลักสูตร (STCW) มีกัปตันและลูกเรือมืออาชีพ ส่งต่อประสบการณ์ ทั้งการป้องกันและดับไฟ การปฐมพยาบาลเบื้องต้น  
ความปลอดภัยและความรับผิดชอบต่อสังคม ไร้ข้อจำากัดด้านการส่ือสาร เพราะเราจัดภาษาที่สามมาฝัึกให้ ท่องโลก 
อย่างม่ันใจเสริมความรู ้ท้ัง 3 ด้านแบบครบวงจร ท้ัง Front Office, Housekeeping และ Food & Beverage 
พร้อมให้คุณเตรียมตัวล่องทะเล ท่องเที่ยวแบบมืออาชีพกว่าใคร

การจัดการการท่องเที�ยวและไมซ์ (กทม. ชลบุรี ขอนแก่น)*
 แพ็กกระเป๋าพร้อมเดินทาง เปิดทริปสุดพิเศษสู่การเป็นไกด์มืออาชีพ ท่ี SPU เราจำาลองบริษัทท่องเท่ียวมาฝัึกฝัน 
ปฏิิบัติจริงกันต้ังแต่ก้าวแรก เรียนรู้ทุกขั้นตอนจากเหล่ามืออาชีพ พร้อมเติมทักษะภาษาท่ีสามให้ฟิตเปรี�ยะ จะภาษาจีน 
ภาษาญี่ปุ�น ภาษาเกาหลี หรือภาษาฝัรั่งเศส ก็เลือกได้ เตรียมเก็บประสบการณ์ให้เต็มกระเป๋า ฝัึกงานและดูงานกับองค์กร 
ชั้นนำาแนวหน้าของประเทศ เรียนรู้การออกแบบงาน Event Organizer ให้ทริปนี้ประทับใจยิ�งกว่าเคย! 

การจัดการโรงแรมและไมซ์ (กทม. ขอนแก่น)
 เช็กอินที่ เดียวก็ ได้ครบทุกหลักสูตรโรงแรม! ฝัึกฝันปฏิิบัติจริงในห้องเร ียนจำาลอง เร ียนรู ้ครอบจักรวาล 
ต้ังแต่ Front Office จนถึง Housekeeping พร้อมเสิร์ฟเมนูเก๋ๆ ระดับภัตตาคาร ได้ลงมือเป็นเชฟรังสรรค์เมนู 
Food & Beverage และ Bakery และเป็นผู้ให้บริการแบบมืออาชีพจัดเต็มทุกเทคนิคในการให้บริการส่วนหน้า 
การบริหารจัดการห้องอาหาร การจัดอีเวนต์ และการจัดดอกไม้ เรียนสนุกสร้างสรรค์กว่าใคร ให้ทุกประสบการณ ์
สร้างคุณเป็นตัวจริง!

 *สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและไมซ์ เปิดสอนที่วิทยาเขตชลบุรีในคณะศิลปศาสตร์

คณะนี�มีดีอะไร?
• ครบสุด! มีให้เลือกตั้งแต่สาขาการบิน การโรงแรม การท่องเที่ยว และเรือสำาราญ
• ดีสุด ได้ทำางานด้วย ได้เงินด้วย ได้เที่ยวด้วย สุดไปเลยจ้า!
• เจ๋งสุด จำาลองสายการบินมาตั้งให้เป็นที่เรียน
• ตัวจริงที่สุด อาจารย์ผู้สอนคือผู้เชี่ยวชาญในสายงานโดยตรง
• เริ�ดสุด! ได้ฝัึกงานกับบริษัทการบินไทย และสายการบินชั้นนำาทั่วประเทศ
• ประสบการณ์เยอะสุด ได้ศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ
• พร้อมสุด เพราะเราเป็นหนึ่งในศูนย์ทดสอบคุณภาพมาตรฐานวิชาชีพด้านธุรกิจการบิน (TPQI)
• ไปไกลได้สุด เตรียมพร้อมด้านภาษา และบุคลิกภาพให้แน่น สำาหรับใครที่อยากทำางานต่างประเทศ 

อาชีพี่ในฝััน
• แอร์โฮสเตส / สจ๊วต
• พนักงานต้อนรับภาคพื้นดิน
• ธุรกิจเรือสำาราญทั้งในและต่างประเทศ
• ผู้ประกอบการธุรกิจที่พักแรม
• ธุรกิจด้านอาหารและเครื่องดื่ม
• ธุรกิจการประชุมและการแสดงสินค้า

• มัคคุเทศก์
• ผู้ประกอบธุรกิจด้านการนำาเที่ยว
• ธุรกิจออแกไนซ์ จัดอีเวนต์
• นักส่งเสริมการท่องเที่ยวในหน่วยงานราชการ
 และรัฐวิสาหกิจ
• บล็อกเกอร์ท่องเที่ยว
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ให้ภาษาเปิดโลกกว้าง 
ทลายก�าแพี่งด้านธุรกิจ
ตีตั�วบินไปเรียนกับตัวจริง 
ได้สกิลสื�อสารแบบมืออาชีพี่ 

คณะศิลปศาสตร์
SCHOOL OF 

LIBERAL 

ARTS

ภาษาอังกฤษสื�อสารธุรกิจ (กทม. ชลบุรี ขอนแก่น)
 สปีคอิงลิชไม่มีเขิน พูดได้เพลินๆ เหมือนเจ้าของภาษา จัดความรู้มาเต็มเปี�ยมด้านการส่ือสาร 
ทางธุรกิจข้ามวัฒนธรรม ให้การบริหารธุรกิจไม่มีสะดดุ จะประเทศไหนก็ไปได้ พร้อมอัพเกรดทักษะภาษา 
ให้เจ๋งกว่า ในห้อง Lab สุดลำ้า ระบบ LAB1200, ICM-DUO 40, Euro Talk และ Quarter 
เติมประสบการณ์ให้เต็มกว่าใคร เรียนรู้เทคนิคกับเจ้าของภาษา เก็บประสบการณ์จากองค์กรชั้นนำา 
ทั้งในและต่างประเทศ พร้อมก้าวสู่การเป็นนักธุรกิจชั้นแนวหน้า 

ภาษาญี�ปุ่นเพี่ื�อการสื�อสารธุรกิจ (กทม.)
 พบเสน่ห์วฒันธรรมแบบ ญีปุ่�นน ญีปุ่�นน! เกบ็ประสบการณ์ตรงบนิลัดฟ้าเป็นนกัศกึษาแลกเปล่ียน 
จาก 7 มหาวิทยาลัยชั้นนำาของประเทศญี่ปุ�น ส่งตรงเทคนิคต้นตำารับด้านภาษาให้สำาเนียงเป�ะเวอร์ 
ไม่มเีพ้่ยน พร้อมฝึักเข้มด้านทฤษฎีแีละปฏิบิติัจากห้อง Lab ภาษาสดุเจ๋ง เสริมความม่ันใจเร่ืองผลสอบ 
วดัระดบัในอนาคต เจาะลกึการส่ือสารธรุกจิให้คณุเป็นสดุยอดนกัเจรจา ไม่ว่าธรุกจิไหนกส็ำาเรจ็ราบร่ืน!  

ภาษาจีนสื�อสารธุรกิจ (กทม. ชลบุรี)
 สัมผัสกลิ�นอายแดนมังกรในศูนย์วัฒนธรรมจีนอันงดงาม สืบทอดวิทยายุทธจากอาจารย์ 
เจ้าของภาษา ลับฝัีมือให้เป็น 1 ในยุทธจักร ท้ังฟัง พูด อ่าน เขียน เตรียมตัวสู่การทดสอบวัดระดับ 
ความรู้ด้านภาษาจีน HSK แบบไม่ต้องกังวล พร้อมบินตรงเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนไขกุญแจความลับ 
ด้านธุรกิจจากประเทศท่ีเชี่ยวชาญการค้าขาย เน้นภาษาและเน้ือหาส่ือสารธุรกิจ จัดเต็มคุณภาพ 
ด้วยหลักสูตรปริญญาร่วม เรียนท่ีไทย 2 ปี และท่ีจีนอีก 2 ปี จบแล้วได้รับปริญญา 2 ใบ ไปต่อ 
ได้ไกลกว่าพร้อมร่วมงานกับบริษัทชั้นนำาทั้งในและต่างประเทศ

คณะนี�มีดีอะไร?
• สำานวนเป�ะเว่อร์ ได้เรียนกับเจ้าของภาษาโดยตรง
• ได้เน้นๆ ปริญญาตรี ถึง 2 ใบ จาก ม.ศรีปทุม + ม.ซีอาน ในสาขาวิชาภาษาจีนสื่อสารธุรกิจ
 และวิทยาเขตชลบุรี เป็นหลักสูตร 2+2 รับปริญญา 2 ใบ (ม.ศรีปทุม + ม.กุ้ยโจว)
• จัดทักษะภาษาให้เน้นๆ MOU กับ Wall Street English และ  Andrew Biggs Academy 
 ในสาขาวิชาภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ
• บินไปแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับ 7 มหาวิทยาลัยชั้นนำาของประเทศญี่ปุ�น 
 ในสาขาวิชาญี่ปุ�นเพื่อการสื่อสารธุรกิจ
• ห้องเรียนสุดเริ�ด ด้วยระบบ Quartet Online และ Tell me More
• อินมากกว่า เพราะมีศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนตั้งอยู่ในมหาวิทยาลัย
• พร้อมเข้าสู่การทำางาน ได้ฝัึกสหกิจศึกษาทั้งในและต่างประเทศ
• ติด 1 ในอาชีพสุดปัง ที่มีรายได้ดีที่สุด

อาชีพี่ในฝััน
• เจ้าของธุรกิจส่วนตัว ส่งออก-นำาเข้า
• เจ้าหน้าที่สถานทูต 
• เจ้าหน้าที่องค์กรระหว่างประเทศ
• เจ้าหน้าที่ฝั�ายต่างประเทศ
• งานด้านการท่องเที่ยว/ไกด์

• ล่าม/นักแปล
• พนักงานในบริษัทข้ามชาติ
• เลขานุการผู้บริหาร
• อาจารย์/นักวิชาการ/ติวเตอร์
• ยูทูบเบอร์สอนภาษา
• ฟรีแลนซ์

www.spu.ac.th/fac/liberal-arts

Xi’an 
University

Sripatum
University

เรีียนจบุรีับุ 2 ปรีิญญา

Guizhou
University

Sripatum
University

เรีียนจบุรีับุ 2 ปรีิญญา
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สาขาสุด Exclusive 
ด้านความปลอดภัยบนฟิ้า
ที�สามารถเรียนต่อยอด 
เป็นนักบินได้ตามฝััน

วิทยาลัยการบิน
และคมนาคม
COLLEGE OF 

AVIATION AND 

TRANSPORTATION

www.spu.ac.th/fac/asf

อาชีพี่ในฝััน
• นักบินส่วนบุคคล (Private Pilot License : PPL) หรือ 
 นักบินพาณิชย์ (Commercial Pilot License : CPL) 
• งานด้านความปลอดภัยด้านการบิน ทั้งภาคพื้นดินและ
 ท่าอากาศยาน (Safety officer)
• งานด้านระบบบริหารนิรภัยการบิน (Safety Management)
• งานด้านบริหารจัดการท่าอากาศยานระดับต้น
• งานด้านการขนส่งสินค้าในท่าอากาศยาน

การจัดการความปลอดภัยการบิน (กทม.)
 เพราะบนฟ้าความปลอดภัยต้องดีท่ีสุด สาขาเดียวท่ีปูพื้นฐานแบบลงลึกต้ังแต่ปี 1 สู่ตัวจริง 
ด้านความปลอดภัยท่าอากาศยาน พร้อมฝัึกบุคลิกภาพและความรู้ด้านภาษาสู่ระดับสากล ได้เรียน 
กับครูฝัึกนักบินตัวจริงท่ีมาให้ความรู้แบบเต็มสูบ! เจาะลึกด้านความปลอดภัยการป้องกันอุบัติเหตุ  
แผนงานความปลอดภัยการบิน ข้อบังคับด้านการบินและมาตรฐานการบินระหว่างประเทศ 
เข้าสู่ชั้นเรียนปี 3 แบบม่ันใจ เสริมความรู้ด้านหลักการบิน อุตุนิยมวิทยาการบิน กฎีหมายการบิน 
และเน้นสายอาชีพให้รู ้จริง เตรียมพร้อมเลือกเส้นทางในปี 4 เพื่อเรียนต่อด้านการจัดการ 
ความปลอดภยัการบิน การจัดการสนามบนิ หรือการขนส่งสินค้าทางอากาศ  หรือเลือกเรียนต่อนักบนิ* 
อาชีพในฝัันที่ทำาให้เป็นจริงได้!

*ต้องผ่านการตรวจสุขภาพร่างกายและจิตวิทยาการบิน ต้องไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคท่ีเป็น 
อุปสรรคต่อการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการบิน และเสียค่าใช้จ่ายในการเรียนนักบินเพิ�ม

คณะนี�มีดีอะไร?
• เรียนเจาะลึกแบบรู้จริง ในวิชาด้านการจัดการความปลอดภัยการบิน
• เทคนิคเพ่ยบ! ได้เรียนรู้ด้านความปลอดภัยการบินจากครูฝัึกนักบินโดยตรง
• เตรียมพร้อมให้ทุกด้าน ทั้งบุคลิกภาพและด้านภาษาเพื่อใช้สมัครงาน
• เติมไฟให้นักศึกษา ได้ศึกษาดูงานกันตั้งแต่ปี 1
• ตัวจริงในอุตสาหกรรมด้านการบิน เพราะเราทำาความร่วมมือกับองค์กรชั้นนำาทั้งรัฐและเอกชน
• ฝัึกงานเสมือนจริง พร้อมเข้าสู่การทำางานแบบมืออาชีพเต็มรูปแบบ
• ต่อยอดเรียนนักบินเพ่ยง 1 ปี ทำาฝัันให้เป็นจริงได้!
• เป็นที่ต้องการสูงในอุตสาหกรรมด้านการบิน มีงานรองรับมากมาย
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วิศวะ SPU 
มืออาชีพี่สร้างอนาคตในโลกใหม่ 
เปิดครบทุกสายงาน ระบบราง ไฟิฟิ้า 
ยานยนต์ เครื�องกล โยธา อุตสาหการ

คณะวิศวกรรมศาสตร์
SCHOOL OF 

ENGINEERING

วิศวกรรมระบบราง (กทม.)
 ท้าทายเทคโนโลยีความเร็วสูง ด้วยระบบรางท่ีปลอดภัย เราจัดหลักสูตรระบบรางมาเต็มสุด 
รองรับอนาคตใหม่ศูนย์กลางระบบราง เน้นความรู ้ ท้ังทฤษฎีีและปฏิิบัติ ด้านระบบรถไฟฟ้า 
ความเร็วสูง รวมถึงการซ่อมบำารุง การบริหาร การจัดการด้านระบบราง เรียนรู้ ให้แก้ปัญหาได้ 
เร็วและตรงจุด พร้อม MOU ASEAN Railway College บินไปดูงานที่ประเทศจีน 1 ปี ให้คุณขับเคลื่อน 
เส้นทางรถไฟฟ้าทุกสาย สู่การเป็นวิศวกรระบบรางระดับคุณภาพ

วิศวกรรมไฟิฟิ้า (กทม.)
 อนาคต...อัจฉริยะต้องควบคุมหุ่นยนต์ ฉีกกรอบการเรียนเข้าสู ่โลกยุคใหม่ พร้อมเป็น 
วิศวกรไฟฟ้าไฟแรง เชี่ยวชาญไฟฟ้ากำาลังและพลังงาน เรียนรู้ระบบหุ่นยนต์และการควบคุมอัตโนมัติ  
ตลอดจนออกแบบ วางระบบ เคร ื่องจักรกลไฟฟ้า ในอุตสาหกรรมการผลิตและอาคาร 
ท่ีเราสามารถส่ังการได้ด่ังใจ ลงมอืปฏิบิติัในห้อง LAB ทนัสมยั พร้อมเป็นวิศวกรระบบเมคคาทรอนกิส์ 
ได้อย่างมั่นใจ ไม่ว่าระบบไหนก็ควบคุมได้อยู่หมัด

วิศวกรรมโยธา (กทม.)
 สร้างให้ Safe! ตวัจริงชำานาญทกุเร่ืองก่อสร้าง อดัแน่นความรูท้กุตารางนิ�วในด้านวิศวกรรมโยธา 
ทุกระบบ ท้ังวิศวกรรมปฐพ่ ขนส่ง แหล่งนำ้า เขื่อน สิ�งแวดล้อม วิศวกรรมสำารวจ และงานตรวจสอบ 
คุณภาพ งบประมาณต่างๆ รวมถึงงานด้านบริหาร เราก็สอนให้ครบทุกด้าน พร้อมเปิดโอกาส  
Go inter รับปริญญาถึง 2 ใบ ในหลักสูตร 2+2 ร่วมกับ Griffith University จบแล้วสามารถทำางาน
ที่ออสเตรเลียได้เลย

วิศวกรรมเครื�องกล (กทม.)
 รู ้จักทุกกลไก ต่อยอดนวัตกรรมใหม่ๆ กับการเร ียนแบบเจาะลึกกลไกด้านเครื่องกล 
เทคนิคการควบคุม ออกแบบ ทดสอบระบบเครื่องจักรกล และวิเคราะห์ระบบเครื่องจักรกลพลังงาน 
ระบบอาคาร ระบบควบคุมอัตโนมัติ พร้อมเป็นตัวจริงผู้เชี่ยวชาญการจัดการพลังงาน และสนับสนุน 
มืออาชีพท่ีต้องการทำางานด้วยเรียนไปด้วย กับรอบเรียนนอกเวลาราชการ ท่ีไม่ว่าใครก็เป็นมือ 1 
ด้านเครื่องกลได้

วิศวกรรมยานยนต์สมัยใหม่ (กทม.)
 สตาร์ทความเร็วได้ดั่งใจ กับวิศวกรรมยานยนต์สมัยใหม่ ท่ีสานฝัันด้าน Motorsport ให้คน 
รกัความเร็วพร้อมทำาฝัันให้เป็นจริง ไม่ว่าคุณอยากเป็นผูส้ร้างหรือผู้แข่ง เราก็เปิดโอกาสสู่อาชีพธุรกิจ 
อุตสาหกรรมยานยนต์ได้ ด้วยหลักสูตรสุดเข้มข้นอย่างระบบยานยนต์ไฟฟ้าในยานยนต์สมัยใหม่ 
เทคโนโลยีปรังปรุงสมรรถนะยานยนต์ และวิศวกรรมรถแข่ง แถมได้ลงมือทำาจริงสร้างและออกแบบ 
รถแข่งด้วยตัวเอง พร้อมฝัึกฝันทุกทักษะให้เชี่ยวชาญก่อนลงแข่ง เพื่อคว้าชัยได้ทุกสนาม!

วิศวกรรมอุตสาหการ (กทม.)
 เรื่องวางระบบ จัดให้ครบแน่นอน! ครอบคลุมทุกระบบในด้านอุตสาหการและโลจิสติกส์ 
ลงลกึเร่ืองวางแผน คดิวิเคราะห์ระบบงาน และบริหารงานจัดการ ระบบอาคาร เรียนรู้กระบวนการผลิต 
และเคลื่อนย้าย การขนส่งวัตถุดิบและสินค้า การควบคุมคุณภาพ ความปลอดภัย รวมถึงเรื่องการเงิน 
พร้อมเปิดโลกอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ด้วยกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อเป็นมือหน่ึงในด้านวิศวกร 
กระบวนการผลิต และโลจิสติกส์ตัวจริง

ท�าไมต้องวิศวะ SPU?
• ทันโลกอนาคต ครอบคลุมทุกสายงานวิศวะ 
 รวมถึงระบบราง ระบบหุ่นยนต์
• ครบกับหลักสูตรรองรับการสอบใบ กว. 
 (ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม)
• มี MOU ASEAN Railway College 
 ทุนเรียน ร่วมกับวิทยาลัยชั้นนำาประเทศจีน
• รับปริญญา 2 ใบ ในหลักสูตร 2+2 ร่วมกับ Griffith University 
 จบแล้วสามารถทำางานที่ออสเตรเลียได้เลย
• ของจริงไม่มีเล่น มีทีมรถแข่ง Motorsport ระดับประเทศ
• ฝัึกจริงในห้อง LAB ทางวิศวกรรม ตามเกณฑ์มาตรฐานของสภาวิศวกร
• อาจารย์มือเก๋า ตัวจริงด้านวิศวะมาเองทุกคน
• ติด 1 ใน 10 อาชีพที่มีรายได้มากที่สุด!

www.spu.ac.th/fac/engineer

2+2
Sripatum 
University

Griffith 
University

เรียนจบรับ 2 ปริญญา 
ทำางานที่ออสเตรเลียได้ทันที
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เปิดไอเดียสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ 
ด้าน IT ได้ไม่รู้จบ
ขั�นเทพี่ทุกระบบแห่งอนาคต! 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื�อสาร (กทม. ชลบุรี)
(วิทยาศาสตรบัณฑิิต)
 ดูแลได้ทุกระบบ พัฒนาออกแบบซอฟต์แวร์ได้ไร้ขีดจำากัด กับหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การส่ือสาร ท่ีรู ้ลึกขั้นเทพกับ Big Data และ Cloud Computing เจาะลึกความรู้โดยอาจารย ์
ผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ สอนวิเคราะห์และจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ผลักดันสร้างรายได้ 
กับ BLOCKCHAIN, BITCOIN และพร้อมกว่ากับใบ Certificate มาตรฐานวิชาชีพไอที (ITPE) 
ที่ได้รับการยอมรับทั่วโลก แถมดูแลระบบข้อมูลได้ปลอดภัยกับการบริหารจัดการฐานข้อมูลและความ
มั่นคง ได้ฝัึกซ้อมฝัีมือกับองค์กรชั้นนำาต่างๆ เพื่อโอกาสเติบโตและสร้าง Startup ธุรกิจเป็นของตัวเอง

วิศวกรรมคอมพี่ิวเตอร์ (กทม.)
(วิศวกรรมศาสตรบัณฑิิต)
 เปิดไอเดียใหม่ๆ ท่ียุคน้ี Application กำาลังมาแรง! มาเป็นผู้นำาด้านเทคโนโลยี ออกแบบพัฒนา 
ระบบซอฟต์แวร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ให้ลำ้าหน้า นำาเทรนด์ความรู้ด้าน IoT (Internet of Things) 
เช่นการเปิดปิดระบบไฟด้วย Application ในมือถือ และเน้นการออกแบบระบบคอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก 
ทั้งส่วนอุปกรณ์ (Hardware) และส่วนชุดคำาสั่ง (Software) ได้ลงมือสร้างไอเดียใหม่ๆ กับการพัฒนา 
ออกแบบระบบการจัดเก็บข้อมูล การบริหารจัดการ ระบบแจ้งเตือน การพัฒนาระบบการวิเคราะห์ 
ข้อมูลและรายงานผลผ่าน Website และฝัึกมือในห้อง Maker Space สร้างฝัันไอเดียดีๆ ให้เป็นจริงได้ 
สู่การทำางานจริงกับ Partner กับองค์กรชั้นนำา หรือสร้างธุรกิจส่วนตัวเป็นของตัวเองก็ไม่ยากเลย! 
ในด้านวิศวกรกระบวนการผลิต และโลจิสติกส์ตัวจริง

เทคโนโลยีมัลติมีเดีย (ขอนแก่น)
(วิทยาศาสตรบัณฑิิต)
 “มัลติมีเดีย” ขับเคล่ือนเทคโนโลยีมัลติมีเดียของไทยให้ไปสู่ยุคสมัยใหม่ได้อย่างสมบูรณ์ มีองค์ 
ความรูด้้านเทคโนโลยีมลัติมเีดยีท่ีตรงตามมาตรฐาน เน้นการพัฒนาแนวความคิดสร้างสรรค์ เช่น การ
สร้างภาพเคล่ือนไหวสองมติแิละสามมติ ิเพ่ือการศกึษา ส่ือปฏิสิมัพนัธ์ เทคโนโลยคีวามจริงเสมอืน และ 
สามารถนำาความรูด้้านเทคโนโลยีมลัติมเีดียไปประยุกต์ใช้ในการเป็นผู้ประกอบการท่ีดีต่อไปในอนาคต

เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ (ขอนแก่น)
(เทคโนโลยีบัณฑิิต)
 การปรับเปล่ียนและเรียนรู ้ท่ีรวดเร็ว ผู้เรียนเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ กับหลักสูตร 
เทคโนโลยีบัณฑิต จะสามารถประยุกต์ใช้ท้ังทางด้านเทคโนโลยีและกระบวนการทางธุรกิจในองค์กร 
เรียนรู้การใช้โปรแกรมสารสนเทศ ดิจิทัลคอมเมิร์ซ การตลาดดิจิทัล การเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่ 
การวิเคราะห์ข้อมูล (Big Data) ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อเป็นผู้ประยุกต์ใช้ มีความรู้ ความสามารถ 
มุ่งสู่การเป็นนักเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ

คณะนี�มีอะไรเด็ด?
• ไม่เคว้ง รุ่นพ่่ส่วนใหญ่ถูกจองตัว ได้งานก่อนเรียนจบ
• พร้อมกว่า ได้ใบ Certificate มาตรฐานวิชาชีพไอที (ITPE)
• คิดเก่ง สามารถต่อยอดสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ เองได้
• ผลักดันให้นักศึกษารับงานจากองค์กรภายนอก 
 มีรายได้จริงระหว่างเรียน
• อาจารย์เชี่ยวชาญด้าน IoT (Internet of Things) 
 Big Data และ Innovation ที่เป็นเทรนด์โลก
• รู้ลึกขั้นเทพ กับ Big Data และ Cloud Computing
• ติด 1 คณะที่มีรายได้สูง และเป็นสาขาแห่งอนาคต

อาชีพี่นี�ใช่เลย
• นักออกแบบและพัฒนา Application
• เจ้าของบริษัท / ธุรกิจ พัฒนาระบบไอที
• นักวิเคราะห์ข้อมูล
• วิศวกรคอมพิวเตอร์
• Programmer
• Software Developer
• Web Master
• Network / Cloud Administrator
• Blogger / เจ้าของเพจด้าน IT
• ผู้สร้าง Content ด้าน IT
• ฟรีแลนซ์

www.spu.ac.th/fac/informatics

SCHOOL OF 

INFORMATION 

TECHNOLOGY

23



25

คณะบริหารธุรกิจ
SCHOOL OF 

BUSINESS 

ADMINISTRATION

www.spu.ac.th/fac/business

การจัดการธุรกิจด้านการบิน (กทม. ชลบุรี)
 จัดเต็มทุกด้านการบริหารในธุรกิจการบิน เริ�มต้นเข้มข้นต้ังแต่ปรับลุค ปรับพื้นฐานภาษาท้ัง 
ไทย-อังกฤษ-จีน  ขนทกัษะความรูม้าให้แบบครบวงจร ลงลึกกนัต้ังแต่ภาคพ้ืนดนิไปจนถงึบนเคร่ืองบิน  
ได้ทุกเทคนิคในการจัดการท่าอากาศยาน การบริหารและการบริการ การจัดตารางบิน จนถึง 
ธุรกิจคลังสินค้าทางอากาศ พร้อมฝัึกงานร่วมกับองค์กรชั้นนำาด้านการบิน เพื่อให้คุณเป็นตัวจริง
ยิ�งกว่าใคร

การบริหารและการจัดการสมัยใหม่ (กทม. ชลบุรี ขอนแก่น)
 หลกัสตูรเดยีวท่ีได้สองต่อ! กบัหลกัสตูร 3+1 เรียน SPU 3 ปี  และเรียนท่ี UWE ประเทศองักฤษ 1 ปี  
รบั 2 ปริญญา และเตรียมพร้อมเป็นนกับริหารจัดการองค์กรระดับแนวหน้า เข้าใจถงึศาสตร์การบริหาร 
จดัการธุรกจิ กลยุทธ์ในการตัดสินใจ การนำาเสนอแนวคิดทางธุรกจิ การเจรจาต่อรอง สร้างผลิตภัณฑ์ 
ต้นแบบธรุกิจได้มากกว่าเพราะมเีวทใีห้แสดงผลงานจริง ฝึักทำาธรุกจิจริงๆ ผ่าน e-Commerce พร้อม 
ทั้งศึกษาดูงานจากองค์กรชั้นนำา เพื่อให้เส้นทางบริหารธุรกิจเปิดกว้างได้ไกลมากยิ�งขึ้น

การตลาดดิจิทัล (กทม. ชลบุรี ขอนแก่น)
 เป็น 1 ด้านธุรกิจ Online คิดเพื่อครองใจผู้บริโภค สร้างฐาน Follower วางแผนกลยุทธ์เด็ดๆ 
ให้อยู่หมัด สวมมาดนักวิเคราะห์มือหน่ึงแห่งวงการส่ือสารการตลาดยุคดิจิทัลให้ทันคู่แข่ง เรียนรู้ 
ฝัึกศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคและเส้นทางการเข้าถึงผู้บริโภคในรูปแบบต่างๆ พร้อมลงลึกการเป็น 
นกัวิเคราะห์ นกัวิจยั และนักวางแผนการตลาดดจิิทลั เรียนรูเ้ส้นทางสร้างเครือข่ายสงัคม ระหว่างเรียน 
ก็สามารถสร้างแบรนด์ธุรกิจออนไลน์ได้เจ๋งๆ แล้ว!

ธุรกิจระหว่างประเทศ (กทม.)
 เรื่อง SME Exporters เราถนัด เรียนรู้ทุกเทคนิคเรื่องการนำาเข้า-ส่งออก ระหว่างประเทศ 
ฝึักวิเคราะห์ เข้าใจสภาพแวดล้อมตลาดโลกและพฤติกรรมผูบ้ริโภค เก็บประสบการณ์แบบเน้นๆ เรียนรู ้
เข้าใจขั้นตอนการซื้อขายเพื่อสร้างธุรกิจได้จริงในเมืองแห่งการค้าจีน จับมือกับมหาวิทยาลัยซีอาน 
เรียนท่ีจีน 1 เทอม รับใบ Certificate จากมหาวิทยาลัยซีอาน พร้อมฝัึกฝันการเจรจาและภาษา  
เตรียมตัวต่อรองทางการค้าแบบไม่มีสะดุด ต่อยอดเข้าสู่ธุรกิจระดับโลกอย่างมั่นใจ

บริหารธุรกิจ (กทม.)
 สร้างเจ้าของธรุกิจและผู้ประกอบการ Gen ใหม่ รวมไปถงึใครท่ีอยากต่อยอดธรุกจิของครอบครวั  
ด้วยการดำาเนินธุรกิจแบบสมัยใหม่ โดยการใช้เทคโนโลยีในการดำาเนินธุรกิจ เข้าใจการออกแบบ
และสร้างสรรค์นวัตกรรมทางธุรกิจแบบครอบจักรวาล เน้นการใช้เทคโนโลยีมาวิเคราะห์ข้อมูล 
เปิดโอกาสให้ได้ทำาธุรกิจจริงๆ โดยมีโค้ชเป็นที่ปรึกษา เรียนกันแบบ Project Based Learning เพื่อ 
ให้คุณพร้อมสนุกและเชี่ยวชาญด้านการบริหารธุรกิจไม่แพ้ใคร ก่อนเรียนจบการันตีมีธุรกิจเป็น 
ของตัวเองแน่นอน 100%

ที� 1 ด้านการสร้างเจ้าของธุรกิจและ
ผู้ประกอบการ กับหลักสูตรสุดเข้มข้น
ที�สร้างมืออาชีพี่ สู่การเป็นมือหนึ�ง
ในวงการนักธุรกิจทั�งในและต่างประเทศ 

ทุกหลักสูตร เรียน 3 ปีคร่�ง 
ได้ 2 ปริญญา

อาชีพี่นี�ใช่เลย
• เจ้าของธุรกิจ / ผู้ประกอบการ / Startup
• เจ้าของแบรนด์ 
• ผู้ประกอบธุรกิจนำาเข้า-ส่งออก
• นักบริหารองค์กรภาครัฐและเอกชน
• นักการตลาดออนไลน์
• นักวางแผนและวิเคราะห์ Social Media
• นักวิเคราะห์และวางแผนธุรกิจ
• นักวิจัยและวิเคราะห์ด้านการตลาด
• เจ้าหน้าที่สายบริหารด้านธุรกิจการบิน
• เจ้าหน้าที่ขนส่งและเจ้าหน้าที่คลังสินค้าทางอากาศ

3+1
Sripatum 
University

University of the 
West of England

เรียนจบรับ 2 ปริญญา

คณะนี�มีดีอะไร?
• ไม่ว่าจะเรียนสาขาไหน ก็ได้รับ 2 ใบปริญญา และสามารถจบได้ภายใน 3 ปีครึ่ง
• รู้ลึก รู้จริง เรื่องการสร้างเจ้าของธุรกิจและการสร้างผู้ประกอบการ
• เรียนกับโค้ชผู้เชี่ยวชาญในวงการธุรกิจระดับนานาชาติ
• เน้นทักษะด้านภาษาทั้ง ไทย – อังกฤษ – จีน
• จัดเต็มทุกประสบการณ์ ศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ
• ลงมือทำาธุรกิจจริง ผ่าน e-Commerce ปูเส้นทางสู่การเป็นนักบริหารธุรกิจมืออาชีพ
• รับโจทย์จากบริษัทภายนอกให้ลงมือปฏิิบัติจริง พร้อมสร้างรายได้ระหว่างเรียน
• ร่วมมือกับยักษ์ใหญ่ อย่างกรมพัฒนาธุรกิจการค้า สมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย 
 และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
• มีศูนย์ไอร่าคอยให้คำาปรึกษาและสอนฝัึกเทรดหุ้น 
 พร้อมให้ทุนการศึกษามูลค่ากว่า 500,000 บาท 
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เป็นบิ�กด้านโลจิสติกส์ 
เงินดีรายได้สูง
รับปริญญาตรี - โท – เอก 
หลักสูตรเข้มข้น 
ด้านการขนส่งครบวงจร

วิทยาลัยโลจิสติกส์
และซัพี่พี่ลายเชน
COLLEGE OF 

LOGISTICS AND 

SUPPLY CHAIN

การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (กทม. ชลบุรี ขอนแก่น)
 ให้เรื่อง Logistics + Business ไปด้วยกันได้ พร้อมหลักสูตรที่รองรับทั้งปริญญาตรี โท และเอก 
กับหลักสูตรมืออาชีพท่ีจัดเต็มความรู้ครบวงจรต้ังแต่พื้นฐาน เรียนรู ้กระบวนการจัดซื้อจัดหา 
การจัดเก็บและควบคุมสินค้า การบรรจุ การขนส่งและการกระจายสินค้า การส่งมอบสินค้าทั้งทางบก 
ทะเล และอากาศ เข้าใจกระบวนการจัดการการไหลของสินค้า เจ๋งกว่ากับหลักสตูร SPU-ITBS-TIFFA  
ร่วมมอืกับสมาคมผู้รับจดัการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ได้เรียนพร้อมทำางาน เกบ็ประสบการณ์ตรง  
กับองค์กรชั้นนำามากกว่า 200 บริษัท เปิดโลกโลจิสติกส์ได้กว้าง เก็บกระเป๋าดูงานไกลถึงต่างประเทศ 
เพื่อให้การขนส่งสินค้าในธุรกิจไม่มีสะดุด

คณะนี�มีดีอะไร?
• หลักสูตร SPU-ITBS-TIFFA ที่ร่วมกับสมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ 
 เรียนจบแล้วมีงานทำาแน่นอน
• เรียนจบแล้ว ได้รับใบประกันมาตรฐานวิชาชีพโลจิสติกส์ระดับ 1
• ได้ศึกษาดูงานไกลถึงต่างประเทศ
• ปริญญาตรี ภาคปกติ จบได้ภายใน 3 ปี 1 เทอม
• หลักสูตรตรีควบโท จบได้ภายใน 4 ปี รับ 2 ปริญญา
• ผู้จบ ปวส. เรียนภาคปกติ จบได้ภายใน 2 ปี
• ผู้จบ ปวส. มีหลักสูตร 2+1 ตรีควบโท จบได้ภายใน 3 ปี รับปริญญา 2 ใบ (เรียนออนไลน์)
• ทำางานไปด้วยเรียนไปด้วย กับระบบเรียน e-Learning เรียนแค่วันอาทิตย์ จบได้ภายใน 2 ปี

อาชีพี่นี�ใช่เลย
• เจ้าของธุรกิจ/ ธุรกิจออนไลน์
• เจ้าของแบรนด์
• ธุรกิจตัวแทนรับ Shipping สินค้าจากต่างประเทศ
• นักวิเคราะห์กระบวนการทางธุรกิจ
• นักวางแผนควบคุมการขนส่งและกระจายสินค้า
• นักวางแผนการจัดซื้อจัดหา
• ผู้บริหารคลังสินค้า
• ธุรกิจตัวแทนส่งสินค้าทาง บก ทะเล และอากาศ
• ธุรกิจให้บริการด้านโลจิสติกส์
• Youtuber สอนนำาเข้า - ส่งออก สินค้า

www.spu.ac.th/fac/logistics

เรียนควบคณะบริหารธุรกิจ
 3 ปีคร่�ง ได้ 2 ปริญญา
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จัดการบัญชีได้อยู่หมัด 
เก่งบริหารทุกตัวเลข
คณะบัญชี SPU 
สร้างนักบัญชี
ให้ตอบโจทย์ทุกธุรกิจ 

คณะบัญชี
SCHOOL OF 

ACCOUNTANCY

คณะนี�มีดีอะไร?
• มี Conection ทำา MOU กับบริษัทชั้นนำาทั้งในและต่างประเทศ
• เรียนรู้จากสถานที่จริง มีศูนย์ S-PAC ฝัึกปฏิิบัติงานทางวิชาชีพบัญชี
• เก่งกว่า! ได้ผู้สอนมืออาชีพ และผู้บริหารจากบริษัทบัญชีชั้นนำาระดับนานาชาติ
• หลักสูตร ป.ตรี เรียนจบได้ภายใน 3 ปี
• หลักสูตรผู้จบ ปวส. ภาคปกติ เรียนจบได้ภายใน 1 ปี 6 เดือน
• มีบริษัทรองรับ ได้ทำางานประจำาตั้งแต่ปี 1 ในหลักสูตรวันอาทิตย์วันเดียว
• มี Skill ทันยุคดิจิทัล ได้เรียนผ่านโปรแกรมทางการบัญชี
• ติด 1 ใน 10 คณะที่เรียนจบไปมีงานรองรับมากที่สุด

www.spu.ac.th/fac/account

อาชีพี่น่าสนใจ
• เจ้าของบริษัทรับทำาบัญชี
• นักบัญชี
• ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
• ผู้ตรวจสอบภายใน
• ผู้สอบบัญชีภาษีอากร
• นักวิเคราะห์ด้านการเงิน หลักทรัพย์ และการลงทุน
• นักออกแบบ Application และพัฒนาระบบบัญชี
• ครู/ อาจารย์/ ติวเตอร์
• เจ้าของธุรกิจส่วนตัว
• Blogger ให้ความรู้เรื่องบัญชี
• ผู้สร้าง Content ด้านบัญชี

การบัญชี (กทม. ชลบุรี ขอนแก่น)
 เรียนบัญชีท่ี SPU มีแต่กำาไร สนุกต้ังแต่คลาสแรกด้วยเกมเสริมทักษะ  
“มูลค่าเพิ�ม” ให้การเรียนบัญชีนั้นเป็นเรื่องง่าย แถมจัดเต็มอาจารย์ผู้สอน
ท่ีเป็นมืออาชีพและผู้บริหารบริษัทบัญชีจากองค์กรชั้นนำาท้ังในและต่างประเทศ  
เก่งกว่า! เพราะนักศึกษาท่ีน่ีจะได้ฝัึกใช้โปรแกรมและ Application ในงานบัญชี 
ต้ังแต่ขนาดเลก็จนไปถงึระดบั SAP รูจ้ริงทกุระบบ กบัการเรียนรูก้ารวางผงับญัชี 
การลงรายละเอียดบัญชี  การตรวจสอบ การจัดการด ้านภาษีอากร 
การบัญชีต้นทุน และฝัึกอบรมความรู้ด้านบัญชี ภาษี การตรวจสอบภายใน 
จากกรมสรรพากร กรมการค้าธุรกิจการค้า และสมาคมตรวจสอบภายใน 
เปิดโอกาสได้มากกว่าจัดเตรียมฝัึกฝันด้านภาษาอังกฤษให้พร้อม เพื่อเข้าสู่ 
การฝัึกทำางานจริงในศูนย์ S-PAC และเข้าร่วมงานผ่าน MOU กับบริษัทช้ันนำา 
ท้ังในและต่างประเทศมากกว่า 500 แห่ง เพราะท่ีน่ีเราเตรียมพร้อมให้คุณเป็น 
นักบัญชีที่เก่งรอบด้าน
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คณะนิติศาสตร์ นิติศาสตร์ (กทม. ชลบุรี ขอนแก่น)
 คดีดีน้ีต้องยุติธรรมท่ีสุด! เข้าใจทุกกระบวนการยุติธรรม ตัดสินด้วยความถูกต้องและชำานาญ 
ด้วยการเรียนจากตัวจริงด้านกฎีหมาย ถ่ายทอดประสบการณ์ความรู้ ฝัึกว่าความพิจารณาคดี 
ว่าความพยาน พิสจูน์หลกัฐาน ได้อย่างไม่มเีกรง็ ภายในห้องเรียนจำาลองศาล สอนเร่ืองกฎีหมายยากๆ 
ให้เข ้าใจได้ง ่าย พร้อมอัพเดทความรู ้ ให้ทันโลก ด้วยกฎีหมายสิ �งแวดล้อม กฎีหมายดิจิทัล 
กฎีหมายพลังงาน กฎีหมายไซเบอร์ กฎีหมายทรัพย์สินทางปัญญา และกฎีหมายภาษีอากร 
ลงมือปฏิิบัติจริง มีคลินิกกฎีหมายศรีปทุมให้ลงสนาม พร้อมจบเป็นนักกฎีหมายแบบมืออาชีพ

www.spu.ac.th/fac/law

SCHOOL OF 

LAW 

สวมบทนักสืบ ไขคดีสุดลึกลับ

ค�าถาม : ใครเอ่ย? คือคนร้าย มาลองสืบดูกันหน่อย!

รายละเอียดที�เกิดเหตุ : ภายในห้องๆ หน่ึง ตำารวจได้พบศพชายคนหน่ึงผู้เป็นเจ้าของบ้าน ถูกยิง 
เข้าท่ีกลางหน้าผาก ตรงทางขึ้นบันได ระหว่างห้องนั่งเล่น พบวิถีกระสุนถูกยิงเข้าจากด้านหน้า 
เมื่อนักสืบมาถึง ได้พบผู้ต้องสงสัยคือลูกชายของผู้ตาย 3 คน ได้แก่ อาเธอร์ เอียน และ อเล็กซ์ 
ที่กำาลังอยู่ในบ้านพอดี จึงเข้าทำาการสืบสวนคนทั้งสามและได้คำาตอบดังนี้

ค�าให้การ

อาเธอร์ : ในคนืเกดิเหต ุผม เอยีนกบัพ่อ ได้กลบัมาถงึบ้านพร้อมกนั ทกุคนกำาลงัเดนิเข้ามาในห้องน่ังเล่น 
โดยมีพ่อของพวกเขาเดินนำาเข้ามาก่อน ตามด้วยเอียนและผม และเม่ือพ่อเดินมาถึงท่ีบันได อเล็กซ์ท่ี 
เดินตามเข้ามาในห้องนั่งเล่นภายหลัง ก็ยิงพ่อทันทีโดยที่ไม่มีใครรู้ตัวมาก่อน

เอียน : ได้ให้คำายืนยันว่า สิ�งที่อาเธอร์พูดนั้นคือเรื่องจริง

อเล็กซ์ : ผมขอแก้ต่าง ตอนน้ันผมกำาลังไปหาเพื่อนๆ ในคืนเกิดเหตุ และเมื่อกลับมาถึงบ้าน ก็พบว่า 
พ่อถูกยิงไปก่อนหน้านั้นแล้ว ผมไม่ใช่คนยิงพ่อแน่ๆ

คณะนี�บอกเลยว่าเด็ด!
• ลงมือปฏิิบัติจริง มีคลินิกกฎีหมายศรีปทุม ช่วยเหลือประชาชน 
 โดยมีอาจารย์โค้ชให้อย่างใกล้ชิด
• ได้เรียนกับตัวจริง ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในวงการกฎีหมาย 
 เช่น สภาทนายความ ผู้พิพากษา อัยการ ที่ปรึกษากฎีหมาย
• หลักสูตรอัพเดททันสมัย เช่น กฎีหมายสิ�งแวดล้อม 
 กฎีหมายดิจิทัล กฎีหมายพลังงาน กฎีหมายไซเบอร์
• เต็มประสบการณ์ ได้ศึกษาดูงานตั้งแต่ปี 1
• ไม่เกร็ง เพราะได้เรียนว่าความในห้องศาลจำาลอง
• เปิดสอนครบจบที่เดียว ทั้งปริญญาตรี โท เอก
• มีหลักสูตรรองรับผู้ทำางานประจำา เรียนภาควันเสาร์ - อาทิตย์

เฉลย : อาเธอร์และเอยีนเป็นคนโกหกและทั้งคูค่อืฆาตกร เพราะถ้าอเลก็ซ์เป็นคนฆ่าพ่อของเขาในคำากล่าว 
ตามที่พ่่ชายทั้งสองใส่ร้าย เพราะถ้าเป็นจริง วิถีกระสุนจะต้องถูกยิงมาจากด้านหลัง เนื่องจากพ่่ 
ทั้งสองคนให้การว่าอเล็กซ์ตามเข้าห้องนั่งเล่นมาทีหลัง และยิงพ่อจากด้านหลังนั่นเอง

GAME
MINI

รู้จริงเรื�องกฎหมาย ว่าความได้อย่างมืออาชีพี่
นิติศาสตร์ SPU หลักสูตรกฎหมาย
ที�ทันทุกเหตุการณ์โลก
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SPUIC Breakthrough your limits 
เปิดโลกธุรกิจระดับ inter ! 
เลือกวิชาสุดอินเทรนด์ได้ตามใจชอบ
เป็น 1 ด้านธุรกิจการบิน 
ติดปีกไกลได้เหนือกว่าใคร

วิทยาลัยนานาชาติศรีปทุม

www.spu.ac.th/intl

SRIPATUM 

INTERNATIONAL 

COLLEGE

เรียนอินเตอร์ ดีอย่างไร?
• เลือกงานระดับอินเตอร์ คว้าตำาแหน่งงาน Hi-class เงินเดือน Hi-end ทำางานได้ทุกที่บนโลก
• Inter กว่า! มีเพื่อนต่างชาติ สร้างคอนเนกชั่นระดับเวิลด์คลาส
• ไม่เก่งภาษาอังกฤษ ก็หายห่วง มีคอร์สฝัึกภาษาให้ก่อนเรียน
• เริ�ดมาก! กับโครงการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ
• ดูงานแบบอินไซด์ ฝัึกงานไกลกับองค์กรชั้นนำาทั้งในและต่างประเทศ
• ครบเรื่องธุรกิจ กับหลักสูตรบริหารธุรกิจสุดโมเดิร์น เลือกเรียได้ถึง 2 ใน 7 กลุ่มวิชา พร้อมโปรแกรม 3+1 
 หรือ 4+1 เรียนไกลถึง สวิตเซอร์แลนด์, UK, จีน
• รู้จริงเรื่องธุรกิจการบิน  Professional Training กับตัวจริงจากสายการบินชั้นนำาทั่วโลก 
 พร้อมฝัึกงานแบบได้รับเงินเดือน + สวัสดิการแบบพนักงานจริง

นี�เลยอาชีพี่ในฝััน!
• Startup/ เจ้าของกิจการ/ นักธุรกิจยุคใหม่
• เป็น Professional ในสายงานด้านบริหารธุรกิจ เช่น ที่ปรึกษาธุรกิจ 
 นักวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจ นักการเงิน นักการตลาด ทั้งในและต่างประเทศ
• เป็นมืออาชีพ ของสายงานด้านอุตสาหกรรมการบิน องค์กร และ ธุรกิจอื่นๆ 
 ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจสายการบิน ทั้งในและต่างประเทศ
• เป็นตัวจริงในสายงานด้านอุตสาหกรรมบริการต่างๆ เช่น การโรงแรมและการท่องเที่ยว

3+1
Sripatum 
University

Swiss College of
 Hospitality 

Management

เรีียนจบุรีับุปรีิญญาตรีี SPU 
และ Higher Diploma จาก SHML

บริหารธุรกิจ (Business Management)
 เป็นนกับริหารมอืโปร นกัธรุกจิมอือาชพี เกบ็ความรูเ้น้นๆ ด้านสาขาวิชาบริหารธรุกจิระดบัอนิเตอร์ 
ออกแบบหลักสูตรโดยคณาจารย์มือโปรเจ้าของธุรกิจตัวจริง เลือกเรียนได้มากถึง 2 กลุ่มวิชาสุดว้าว 
(Concentration) ตอบโจทย์เทรนด์การตลาดโลก ครอบคลุมทุกเร่ืองธุรกิจ เรียนรูลึ้กรูจ้ริง เจาะวิชาท่ีใช่ 
ทั้ง Applied Data Science / Digital Marketing / Entrepreneurship / Finance / Global Trade /  
Hotel and MICE / Tourism เปิดโลกกว้างบินไกลถึงต่างประเทศเข้าร่วมโครงการฝัึกงาน และ 
โครงการแลกเปลี่ยนในเอเชียและยุโรป กับโปรแกรมพร้อมหลักสูตร 3+1 Double Degree 2 ปริญญา 
หรือเลือกเรียนควบ ป.โท กับสถาบันทั้งในและต่างประเทศ เตรียมพร้อมให้คุณเป็น 1 ด้านบริหาร 
มากกว่าใคร!

ธุรกิจการบิน (Airline Business)
 ติดปีกกับอาชีพในฝัันแบบ Go Inter ฝัึกสกิลให้เน ้นๆ ด้านการบริการบนเครื่องบิน 
การบริการภาคพื้น จิตวิทยาการบริการ กฎีระเบียบในโลกการบิน พร้อมจัดหนักความรู้ระดับ
อินเตอร์ เก่ียวกับธุรกิจบริการ การท่องเท่ียว และการจัดการโรงแรม ได้ลงมือเก็บประสบการณ์ 
ฝัึกงานกับสายการบินต่างประเทศ ได้รับเงินเดือน + สวัสดิการเหมือนพนักงานประจำา และ 
เพิ�มสกิลภาษาท่ีสามแบบเต็มๆ เตรียมความพร้อมสอบภาษาอังกฤษและการสมัครงานไม่ให้พลาด 
และบินไปศึกษาดูงานแบบอินไซด์ถึงต่างประเทศ เตรียมตัวพร้อมทุกด้าน ยืนหนึ่งในด้านธุรกิจการบิน
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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。

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。

•	 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。

Explore where your passion lies 
Unleash your inner strength for change
Embrace different perspectives at SPUIC  

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

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.
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วิทยาลัยบริทิช

www.spu.ac.th/fac/britishcollege

SPU’s British 

College

ปริญญาตรีจากอังกฤษ
เรียนในประเทศไทย 3 ปี

• ได้รับปริญญา 2 ใบ และประกาศนียบัตร 1 ใบ จากอังกฤษ ในเวลาเพ่ยง 3 ปี
• ประหยัดเงินกว่า 2 ล้านบาท และยังคงได้รับปริญญาจากประเทศอังกฤษ
• พบกับการเรียนรู้รูปแบบใหม่ที่เน้นการทำาโครงงานและกิจกรรม
• ไม่ต้องเผชิญกับความเครียดของการสอบสไตล์การศึกษาแบบเดิมๆ
• เรียนใกล้กับครอบครัวและเพื่อนๆ

 SPU’s British College
 จัดต้ังขึ้นมาเพื่อให้เป็นวิทยาลัยนานาชาติแห่งใหม่ในประเทศไทยท่ีจะนำาคุณภาพและ 
มาตรฐานของมหาวิทยาลยัในสหราชอาณาจกัรหยบิย่ืนโอกาสให้คนรุน่ใหม่ได้รบัการศกึษา 
ในมหาวิทยาลัยชั้นนำาของ UK ที่นี่ในประเทศไทยและ...
 • นกัศกึษาจะได้รูจ้กักระบวนการศกึษาท่ีมวิีธกีารปฏิิบตัทิีเ่ป็นประโยชน์มากในการสร้าง 
แรงบันดาลใจ ระบบการศึกษาใหม่นี้จะมีการประเมินความคืบหน้าการเรียนที่เหมาะสมและ 
ต่อเนื่องของนักศึกษา
 • นกัศกึษาจะได้รบัการเรียนการสอนเป็นกลุ่มเลก็ๆ เพ่ือให้อาจารย์สามารถดแูลเอาใจใส่ 
นักศึกษาเป็นรายบุคคลและมุ่งเน้นไปที่นักศึกษาทุกคน
 • นกัศกึษาจะได้เรียนในหลกัสตูรท่ีทนัสมยัและพฒันาอย่างต่อเนือ่งตามความต้องการ 
และทักษะที่จะเป็นของภาคอุตสาหกรรม

 แขนงวิชาที�เปิดสอน (กทม.)
• การจัดการทั่วไป
• การจัดการทรัพยากรมนุษย์
• การบริหารการปฏิิบัติการ
• การจัดการการตลาด
• บัญชีและการจัดการทางการเงิน
• ผู้ประกอบการและการจัดการธุรกิจขนาดเล็ก

3 IN 1
• UK Bachelor’s degree 
• SPU Bachelor’s degree 
• UK Higher National Diploma
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 คณะศิลปศาสตร์ (กทม.)
 ภาษาจีนสื�อสารธุรกิจ
 2+2 ได้ปรีิญญา 2 ใบุ Sripatum University + Xi’an University
 เร ียนไกลถึงแดนมังกร ศึกษาวัฒนธรรมจีนได้อย่างลึกซึ้ง เพื่อเป็น 
1 ด้านเจรจาธุรกิจกับประเทศจีน ด้วยหลักสูตร 2 ปริญญา เรียนท่ีไทย 
ในมหาวิทยาลัยศรีปทุม 2 ปี (ปี 1 และปี 4) และท่ีจีนในมหาวิทยาลัยซีอาน 
อีก 2 ปี (ปี 2 และปี 3) จบแล้วได้ปริญญาถึง 2 ใบ จากมหาวิทยาลัยศรีปทุม 
และ มหาวิทยาลัยซีอาน ต่อยอดได้ไกลกว่าทักษะเจรจาธุรกิจขั้นเทพ พร้อม 
เป็นมืออาชีพในองค์กรชั้นนำา ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

 คณะศิลปศาสตร์ (ชลบุรี)
 ภาษาจีนสื�อสารธุรกิจ
 2+2 Sripatum University + Guizhou University
 หลักสูตร 2+2 มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมกับ มหาวิทยาลัยกุ ้ยโจว 
เรียนท่ีศรีปทมุ 2 ปี (ปี 1 และ ปี 4) และเรียนท่ีมหาวิทยาลัยกุ้ยโจว 2 ปี (ปี 2 และ ปี 3)  
เรียนจบรับ 2 ปริญญาทั้งจากมหาวิทยาลัยศรีปทุม และมหาวิทยาลัยกุ้ยโจว

 คณะวิศวกรรมศาสตร์ (กทม.)
 วิศวกรรมโยธา
 2+2 Civil Engineering SPU + Griffith International
 จัดความรู้ด้านวิศวกรรมโยธา พร้อมบินไปเรียนไกลถึงออสเตรเลีย 
ในหลักสูตร 2+2 มหาลัยวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมกับ Griffith University เปิดชั้น
เรียนปูพื้นฐานจนถึงระดับสูงด้านวิศวกรรมโยธา เรียนท่ีมหาวิทยาลัยศรีปทุม  
2 ปี ก่อนบินไปต่อยอดความรู้ที่ Griffith University อีก 2 ปี ได้รับปริญญา 2 ใบ 
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา จบแล้วสามารถทำางานที่ออสเตรเลียได้เลย
* หลักสูตรนี้หลังเรียนจบ มาเรียนเพิ�มท่ีไทยอีก 1 เทอม รับปริญญา วศ.บ. 
จากมหาวิทยาลัยศรีปทุม และสามารถยื่นขอใบ กว. ได้

 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (กทม.)
 สถาปัตยกรรม
 Sripatum University + Mitsue Village, Nara Prefecture, Japan
 จ ุดไฟใส่ไอเดีย เป็นสถาปนิกมืออาชีพ ต่อยอดฝัีมือไปไกลถึงญี่ปุ �น 
ในหลักสูตรความร่วมมือ ระหว่างมหาลัยศรีปทุม + Mitsue Village, Nara  
Prefecture และ Sugiyama Jogakuen University ประเทศญี่ ปุ �น 
เตรียมพร้อมด้านภาษา มี Wood Training Center เพิ�มทักษะภาษาญี่ปุ�นให้ 
พร้อมไปแลกเปลี่ยนที่ Sugiyama Jogakuen University* 
 โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเรียน หรือเลือกเก็บประสบการณ์ฝัึกงานที่ญี่ปุ�น 
พร้อมรับรายได้จริงที่เมืองมิตซูเอะ ประเทศญี่ปุ�น

* โครงการแลกเปล่ียน Sugiyama Jogakuen University สงวนสิทธิ� 
เฉพาะนักศึกษาหญิง โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าครองชีพเอง

 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 .

เรียนต่อนอก ไม่ไกลเกินฝััน
ไปเรียนหรือท�างาน ใครๆ ก็ไปได้

หลักสูตรความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ 

2+2 2+2
Sripatum 
University

Sripatum 
University

Xi’an 
University

Guizhou
University

เรียนจบรับ 2 ปริญญา เรียนจบรับ 2 ปริญญา

เรียนจบรับ 2 ปริญญา

2+2
Sripatum 
University

Griffith 
University

เรียนจบรับ 2 ปริญญา 
ท�างานที�ออสเตรเลียได้ทันที

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

 คณะบริหารธุรกิจ (กทม.)
 การบริหารและการจัดการสมัยใหม่ 
 3+1 Sripatum University + University of the West of England
 หลกัสูตรเดียวที่ได้สองต่อ! กบัหลักสูตร 3+1 เรียน SPU 3 ปี  และเรียนท่ี UWE 
ประเทศองักฤษ 1 ปี รบั 2 ปริญญา และเตรียมพร้อมเป็นนกับริหารจดัการองค์กร 
ระดับแนวหน้า เข้าใจถึงศาสตร์การบริหารจัดการธุรกิจ กลยุทธ์ในการตัดสินใจ 
การนำาเสนอแนวคิดทางธุรกิจ การเจรจาต่อรอง สร้างผลิตภัณฑ์ต้นแบบธุรกิจ 
ได้มากกว่าเพราะมีเวทใีห้แสดงผลงานจริง ฝึักทำาธุรกจิจริงๆ ผ่าน e-Commerce 
พร้อมท้ังศึกษาดูงานจากองค์กรชั้นนำา เพื่อให้เส้นทางบริหารธุรกิจเปิดกว้าง 
ได้ไกลมากยิ�งขึ้น
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SPU
FACILITIES

Study Room

SPU Airlines
สถานีรถไฟิฟิ้าหน้า ม.ศรีปทุม 

“สถานีบางบัว”

Mac Pro Lab

International College 
Lounge
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Auditorium

Fitness Center

Media Center

Performance & Dance Studio

Photography Studio

Library
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นักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติศรีปทุม 
นายนันทวัฒน์ เปลี่ยนไทย นักศึกษาโครงการ 
แลกเปลี่ยน คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3 จาก 
การแขง่ขนัการประกวดสนุทรพจนภ์าษาจนี ประจำาป ี 
2019 ณ Providence University ประเทศไต้หวัน 

นางสาวนิธิวรรณ ศรีวิเชียร คณะนิติศาสตร์
คว้ารางวัลชนะเลิศ การประกวดสุนทรพจน์ระดับอุดมศึกษา  
ในงานสัปดาห์วิชาการความม่ันคงสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ 
คว้า 2 รางวัล การประกวดความสามารถทางวิชาการ หัวข้อ  
“การถ่ายภาพสินค้าอาหารในสตูดโิอ” รางวัลรองชนะเลิศอนัดบั1 
ภาพสินค้าดอยคำา ประเภท “ภาพเดี่ยว” และรางวัลรองชนะเลิศ 
อันดับ 2 ภาพสินค้าดอยคำา ประเภท “ภาพรวม” จากผู้เข้าร่วม 
ประกวด 11 สถาบันการศึกษา  จัดโดย เครือข่ายนิเทศศาสตร์ 
ร่วมกับ UCTT

นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์
นางสาวเสาวภา ดิษฐชัยภูมิ คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  
พร้อมเข้ารับถ้วยรางวัลและเงินทุนการศึกษา จากการประกวด 
ร้องเพลงภาษาจีน ระดับอุดมศึกษา รายการ “CIAU  
CHINESE SINGING CONTEST” จัดโดย สถาบันขงจื่อ 
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

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

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 เออาร์ไอที จำากัด

นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
นายภมูภิทัร บญุประเสรฐิ นายภานมุาส มาลาเจรญิ นายอานนท ์บญุประเวศ นายปรชิญา  
สบืประสทิธ์ิวงศ์ และนายชนาญพศุิทธ ์มชีศัูกดิ ์คว้ารางวลัเหรียญทอง โครงการ “สรา้งสรรค ์
เยาวชนคนรุน่ใหมผู่ม้วิีนยัใช้ไอซีท ีNETGEN” จดัโดย คณะกรรมการกิจการกระจายเสยีง 
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) และสมาคมคอมพิวเตอร์ 
แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

นักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
นายวงศธร สขุคัคานนท ์สาขาวิชาสถาปตัยกรรม ไดรั้บรางวัล 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) จำากัด

ทีมนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ
คว้ารางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ1 และรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดการพัฒนาร้านค้า 
โชว์ห่วย จากโครงการบริการวิชาการสู่สังคม “พัฒนาร้านค้าปลีกเพ่ือความยั่งยืน” จัดโดย  
บริษัทสยามแม็คโคร จำากัด (มหาชน) ร่วมกับ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์
ทีม No Tomorrow รับโล่รางวัลพระราชทานและรางวัลชมเชย  
เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 10  
จากผลงาน “Little” ในการประกวดภาพยนตร์สั้น “สายน้ำา 
แห่งรัตนโกสินทร์” : The River of Rattanakosin Short Film  
Contest 2018 ในงานอุน่ไอรัก คลายความหนาว จดัโดย กองทพัไทย

มหาวิทยาลัยศรีปทุม คว้า 10 รางวัล นักศึกษาและบุคลากรดีเด่น สสอท. ประจำาปี 2561
สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (สสอท.) ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพ 
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดพิธีประกาศเกียรติคุณและมอบรางวัลบุคลากรและนักศึกษา 
ดีเด่น ประจำาปี 2561 ในโอกาสฉลองครบรอบ 41 ปีแห่งการสถาปนาสมาคมฯ โดยมีคณาจารย์และ 
นักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้รับคัดเลือกเข้ารับรางวัลบุคลากรดีเด่นด้านวิชาการ 3 รางวัล 
และรางวัลนักศึกษาดีเด่น 7 รางวัล 

ทีมนักศึกษาคณะดิจิทัลมีเดีย  
นางสาวสภุาวด ีวงัหลอ่ นางสาวณัฏฌกุิล หอมนาน  
นางสาวธนัญญา คำาทอง และนางสาววัชริยาภรณ์ 
ธรรมวงศ์ ทีมป้าฝน Studio โชว์ ไอเดียความคิด 
สรา้งสรรค์ คว้ารางวลัชนะเลศิ รบัโล่ พรอ้มเงินรางวัล 
40,000 บาท จากการประกวดสร้างสรรค์ผลงาน 
Digital Media Creative Contest 2019 ประเภท 
Motion Graphic หัวข้อ E-sports เกมสร้างอาชีพ 
จัดโดย TEPL.

SHOW 
CASE
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• ทุน SPU ตัวจริง ทุน 100% ค่าหน่วยกิต

• ทุน SPU Portfolio 3 ดี สูงสุด 40,000 บาท

• ทุน SPU โควตา สูงสุด 20,000 บาท

• ทุนบุตรครู (ครูระดับมัธยมและอาชีวศึกษา) ลด 50% ค่าหน่วยกิต (100 ทุน/ปี) 

• ทุนบุคลากร และครอบครัวข้าราชการทหาร/ตำารวจ ลด 20% ค่าหน่วยกิต

• ทุนวิทยาลัยในเครือไทย-เทค สูงสุด 20,000 บาท

• ทุนผู้มีนามสกุลเดียวกันกับบุคลากร ศิษย์เก่า  สูงสุด 20,000 บาท

 ศิษย์ปัจจุบันมหาวิทยาลัยศรีปทุม และวิทยาลัยในเครือ

• ทุนศิลปวัฒนธรรม ทุน 100%

• ทุนกีฬา ทุน 100%

• ทุนศิลปะการแสดง ทุน 100%

และยังมีทุนสนับสนุนการศึกษาอื่นๆ อีกเป็นจำานวนมาก 

ทุนการีศึกษามหาวิทยาลัยศรีีปทุม กทม.

รีอบุการีรีับุสมัครี ปีการีศึกษา 2564

การีกู้ยืมกองทุน กรีอ./กยศ.

หมายเหต : 1. ชื่อทุนและเงื่อนไขอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 2. มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์มอบทุนสนับสนุนการศึกษาสูงสุดเพียงทุนเดียวต่อนักศึกษา 1 คน

*เงื่อนไขการกู้เป็นไปตามกำาหนดของ กยศ. และมหาวิทยาลัย

ผู้ต้องการกู้ยืม กรอ. / กยศ. ช�าระเงินค่าลงทะเบียน 4,000 บาท*

รีอบุการีรีับุสมัครี ทุนการีศึกษา

ทุน SPU Portfolio 3 ดี • ปวช./ม.6/กศน. รับทุนสูงสุด 40,000 บาท*

ทุน SPU โควตา 1 • ปวช./ม.6/กศน.
• ปวส.

รับทุนสูงสุด 20,000 บาท*
รับทุนสูงสุด 15,000 บาท*

ทุน SPU โควตา 2 • ปวช./ม.6/กศน.
• ปวส.

รับทุนสูงสุด 15,000 บาท*
รับทุนสูงสุด 10,000 บาท*

รอบปกติ • ปวช./ม.6/กศน.
• ปวส.

รับทุนตามมหาวิทยาลัยกำาหนด

* เงื่อนไขเป็นไปตามมหาวิทยาลัยกำาหนด

หมายเหตุ : ข้อมูลข้างต้น เป็นข้อมูลตามประกาศกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำาปีการศึกษา 2563 
               สำาหรับปีการศึกษา 2564 รอติดตามประกาศจากกองทุนเงินให้กู้ยืมฯ 

กู้เรียน ได้รับส่วนลดเงินกู้ 30%*
ในโครงการ Human Capital

*เฉพี่าะหลักสูตรที� ยื�นกู้ กรอ. / กยศ. 
แล้วเข้าร่วมโครงการ Human Capital เท่านั�น

ตัวอย่างการค�านวณส่วนลดเงินต้นของโครงการพี่ัฒนาทุนมนุษย์ (Human Capital)

30%
ส่วนลดเงินกู้ (เงินต้น)

(เมื่อจบุการีศึกษา)

เหลือเพี่่ยง 

(จากปกติ 1% ต่อปี)
0.5% ต่อปี

ส่วนลดดอกเบี�ยเงินกู้

หลักสูตร
ค่าเล่าเรียน

ตลอดหลักสูตร
เงินต้นกู้ยืมฯ 

ตลอดหลักสูตร
ส่วนลดเงินต้นกู้ยืมฯ 

(30%) เงินต้นคงเหลือ

     สาขาวิชาการีจัดการีโลจิสติกส์และโซ่่อุปทาน 280,200 240,000  
(60.000x4ปี) 72,000 168,000

     สาขาวิชาธุุรีกิจการีบุิน 320,500 240,000  
(60.000x4ปี) 72,000 168,000

     สาขาวิชาวิศวกรีรีมไฟฟ้า 352,900 280,000  
(70.000x4ปี) 84,000 196,000

สอบถามเพิี่�มเตมิ : ส�านักงานทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม

รับเงื�อนไข
พี่ิเศษ 2 ต่อ

วิทยาลัยการการบินและคมนาคม
 • การจัดการความปลอดภัยการบิน
วิทยาลัยการท่องเที�ยวและการบริการ
 • ธุรกิจการบิน 
 • การจัดการบริการธุรกิจเรือสำาราญ
คณะนิเทศศาสตร์
 • การออกแบบสื่อสารออนไลน์
 • ภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล
 คณะบริหารธุรกิจ
 • การจัดการธุรกิจด้านการบิน  
วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพี่พี่ลายเชน
 • การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
คณะดิจิทัลมีเดีย
 • การออกแบบกราฟิก
 • การออกแบบอินเทอร์แอคทีฟและเกม
 • ดิจิทัลอาร์ตส์
 • คอมพิวเตอร์แอนิเมชันและวิชวลเอฟเฟกต์
วิทยาลัยนานาชาติ
 • การจัดการธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)
คณะวิศวกรรมศาสตร์
 • วิศวกรรมไฟฟ้า 
 • วิศวกรรมโยธา
 • วิศวกรรมเครื่องกล
 • วิศวกรรมยานยนต์สมัยใหม่
 • วิศวกรรมอุตสาหการ
 • วิศวกรรมระบบราง
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 มหาวิทยาลยัศรปีทมุ วิทยาเขตชลบรีุ เปิดดำาเนนิการสอนต้ังแต่ พ.ศ. 2530 ตัง้อยูเ่ลขที ่
79 ถนนบางนา-ตราด อำาเภอเมือง จังหวัดชลบุรี เพื่อกระจายโอกาสทางการศึกษาสู่ 
ภาคตะวันออก และรองรับการพัฒนาชายฝั่งทะเลตะวันออก ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ 
สังคมแห่งชาติ
 ปัจจุบันเปิดสอนระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก โดยเน้นการให้ความรู ้
ผ่านการสอนจากอาจารย์ที่มีคุณภาพ และการทำากิจกรรม โดยให้นักศึกษาเป็นผู้ปฏิบัติ 
และฝึกฝน จัดให้นักศึกษาได้ไปทัศนศึกษาดูงานจากสถานประกอบการจริง และได้มีโอกาส 
เรียนรู้จากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีชื่อเสียงในระดับชาติ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
วิทยาเขตชลบุรี

ปริญญาตรี (ส�าหรับผู้จบ ม.6 หรือ ปวช.)

ปริญญาตรี (ส�าหรับผู้จบ ปวส.)

ภาคปกติ
คณะนิติศาสตร์
    •  นิติศาสตร์
คณะนิเทศศาสตร์
    •  ออกแบบสื่อดิจิทัล
คณะบริหารธุรกิจ
    •  การบริหารและการจัดการสมัยใหม่
    •  การตลาดดิจิทัล
    •  การจัดการธุรกิจด้านการบิน
คณะบัญชี
    •  การบัญชี
คณะศิลปศาสตร์
    •  ภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ
    •  ภาษาจีนสื่อสารธุรกิจ
    •  การจัดการการท่องเที่ยวและไมซ์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
    •  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
คณะโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
    •  การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

ภาคปกติ
คณะบริหารธุรกิจ
    •  การบริหารและการจัดการสมัยใหม่
    •  การตลาดดิจิทัล
คณะบัญชี
    •  การบัญชี
คณะโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
    •  การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
คณะนิเทศศาสตร์
    •  ออกแบบสื่อดิจิทัล

ภาควันอาทิตย์วันเดียว
คณะบริหารธุรกิจ
    •  การบริหารและการจัดการสมัยใหม่
    •  การตลาดดิจิทัล
คณะบัญชี
    •  การบัญชี
คณะศิลปศาสตร์
    •  ภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
    •  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
คณะโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
    •  การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

ภาคเสาร์ – อาทิตย์
คณะนิติศาสตร์
    •  นิติศาสตร์

ภาควันอาทิตย์วันเดียว
คณะบริหารธุรกิจ
    •  การบริหารและการจัดการสมัยใหม่
คณะโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
    •  การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
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* เงื่อนไขเป็นไปตามมหาวิทยาลัยกำาหนด

สมัครีเรีียน
โทรี. 0 3814 6123
www.chonburi.spu.ac.thแผนที่การเดินทาง

กรุงเทพฯ

มอเตอร์เวย์

แม่น้ำาบางปะกง

ทางด่วนบูรพาวิถี

บ้านบึง

พ
นัสนิคม

ถนนเลี่ยงเมืองชลบุรี

ม.การกีฬาแห่งชาติค่ายทหาร

ถนนสุขุมวิท

เฉลิมไทย

บางแสน

บางแสน - พัทยา

พัทยา-ระยอง

ID: @spuchonwww.chonburi.spu.ac.th

ทุนการศึกษา วิทยาเขตชลบุรี

การกู้ยืมกองทุน กรอ./กยศ.

• ทุนมหาวิทยาลัยศรีปทุมสู่โรงเรียนน้อง ทุนการศึกษา 10,000 บาท

• ทุนความสามารถพิเศษ ทุนการศึกษา ค่าหน่วยกิต (ตลอดหลักสูตร)

• ทุนสำาหรับนักกีฬา ทุนการศึกษา ค่าหน่วยกิต (ตลอดหลักสูตร)

• ทุน TCAS ทุนการศึกษา 10,000 บาท

• ทุนโควตาแนะแนวศรีปทุม ชลบุรี ทุนการศึกษาสูงสุด 10,000 บาท

 เมื่อสมัครผ่านการแนะแนวของสำานักประชาสัมพันธ์ฯ

• ทุนครอบครัวศรีปทุม ชลบุรี  ทุนการศึกษาสูงสุด 10,000 บาท

 สำาหรับผู้ที่มีนามสกุลเดียวกับศิษย์เก่าและ

 ศิษย์ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชลบุรี

• ทุนครอบครัวข้าราชการทหารและข้าราชการตำารวจ ทุนการศึกษาสูงสุด 10,000 บาท

 สำาหรับข้าราชการทหาร ข้าราชการตำารวจ หรือสามี-ภรรยา-บุตร-พ่่/น้อง

• ทุนครอบครัวบุคลากร ทางการศึกษา ทุนการศึกษาสูงสุด 10,000 บาท

 สำาหรับบุคคลากรทางการศึกษา หรือสามี-ภรรยา-บุตร-พ่่/น้อง

• ทุน SPUC Porfolio 3 ดี ทุนการศึกษาสูงสุด 30,000 บาท

• ทุนกิจกรรมร่วมกับคณะ ทุนการศึกษาสูงสุด 10,000 บาท

*เงื่อนไขการกู้เป็นไปตามกำาหนดของ กยศ. และมหาวิทยาลัย

ผู้ต้องการกู้ยืม กรอ. / กยศ. ช�าระเงินค่าลงทะเบียน 6,000 บาท*
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มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

วิทยาเขตขอนแก่น

 มหาวิทยาลยัศรีปทมุ วทิยาเขตขอนแก่น เปิดดำาเนนิการสอน 
ตั้งแต่ พ.ศ. 2556 ตั้งอยู่เลขที่ 82/12 หมู่ 4 ถนนศรีจันทร์ ตำาบล 
ในเมือง อำาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น เพื่อรองรับการขยายตัว 
ของธุรกิจและการค้าในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และเพื่อเป็นการ 
ตอบสนองการเป็นสมาชิกประชาคมอาเซียน ปัจจุบันเปิดสอน 
ระดับปริญญาตรี และปริญญาโท

ม.ขอนแก่น

โรงพยาบาล
ศูนย์ขอนแก่น

รร. มหาไถ่ศึกษา

ศาลหลักเมือง

บขส. เก่า

ไป
นค

รร
าช

สีม
า

ถน
นม

ิตร
ภา

พ

ถน
นก

ลา
งเม

ือง

ไปอุดรธ
าน

ี

ไปชัยภูมิ

เซ็นทรัลขอนแก่น

ไปมหาสารคาม

ถนนประชาสโมสร

ถนนมะลิวัลย์

ถนนศรีจันทร์

สมัครีเรีียน
โทรี. 0 4322 4111, 09 2537 4400
www.khonkaen.spu.ac.th

ปริญญาตรี (ส�าหรับผู้จบ ม.6 หรือ ปวช.) ปริญญาตรี (ส�าหรับผู้จบ ปวส.)

ภาคปกติและภาคเสาร์ – อาทิตย์
คณะนิติศาสตร์
 •  นิติศาสตร์
คณะบริหารธุรกิจ
 •  การบริหารและการจัดการสมัยใหม่
 •  การตลาดดิจิทัล
วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
 •  การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
คณะบัญชี
 •  การบัญชี
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
 •  เทคโนโลยีมัลติมีเดีย
คณะนิเทศศาสตร์
 •  ดิจิทัลทีวีและสื่อออนไลน์
 •  สื่อสารการแสดง
 •  การออกแบบสื่อสารออนไลน์
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ
 •  ธุรกิจการบิน
 •  การจัดการการท่องเที่ยวและไมซ์
 •  การจัดการโรงแรมและไมซ์
คณะศิลปศาสตร์
 •  ภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ

ภาคปกติและภาควันอาทิตย์วันเดียว
คณะบริหารธุรกิจ
 •  การบริหารและการจัดการสมัยใหม่
วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
 •  การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
คณะบัญชี
 •  บัญชี
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
 •  เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ
คณะนิเทศศาสตร์
 •  ดิจิทัลทีวีและสื่อออนไลน์
 •  สื่อสารการแสดง
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ
 •  การจัดการการท่องเที่ยวและไมซ์
คณะศิลปศาสตร์
 •  ภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ

ID: @spukk60www.khonkaen.spu.ac.th

รีอบุการีรีับุสมัครี รีับุสมัครีและลงทะเบุียน ทุนการีศึกษา

รีอบุโควตา 1 1  มิ.ย. - 25 ธ.ค. 63 • ปวช./ม.6/กศน.
• ปวส.

รับทุนสูงสุด 20,000 บาท*
รับทุนสูงสุด 8,000 บาท*

รีอบุโควตา 2 3 ม.ค. - 31 มี.ค. 64 • ปวช./ม.6/กศน.
• ปวส.

รับทุนสูงสุด 10,000 บาท*
รับทุนสูงสุด 4,000 บาท*

รีอบุปกติ 1  เม.ย. - 12 มิ.ย. 64 • ปวช./ม.6/กศน.
• ปวส.

รับทุนตามมหาวิทยาลัยกำาหนด

รีอบุหลัง Admission 13 มิ.ย. - 31 ส.ค. 64 • ปวช./ม.6/กศน.
• ปวส.

รับทุนตามมหาวิทยาลัยกำาหนด

รอบการรับสมัคร ปีการศึกษา 2564

* เงื่อนไขเป็นไปตามมหาวิทยาลัยกำาหนด
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ปรีิญญาตรีี (สำาหรีับุผู้จบุ ม.6 หรี่อ ปวช.)

ปรีิญญาตรีี (สำาหรีับุผู้จบุ ปวส.)

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

คณะสหวิทยาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
 • สหวิทยาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม*
 • สหวิทยาการฯ (มุ่งเน้นการตลาดดิจิทัล)*
วิทยาลัยการบินและคมนาคม
 • การจัดการความปลอดภัยการบิน
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ
 • ธุรกิจการบิน (ไทย/นานาชาติ)

 • การจัดการบริการธุรกิจเรือสำาราญ
 • การจัดการโรงแรมและไมซ์
 • การจัดการการท่องเที่ยวและไมซ์
คณะศิลปศาสตร์
 • ภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ
 • ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารธุรกิจ
 • ภาษาจีนสื่อสารธุรกิจ
คณะนิเทศศาสตร์ 
 • สื่อสารการแสดง
 • ภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล
 • ดิจิทัลทีวีและสื่อออนไลน์
 • การออกแบบสื่อสารออนไลน์
คณะบริหารธุรกิจ 
 • บริหารธุรกิจ 
 • การจัดการธุรกิจด้านการบิน
 • ธุรกิจระหว่างประเทศ
 • การบริหารและการจัดการสมัยใหม่ (ปกติ, เสาร์-อาทิตย์)

 • การตลาดดิจิทัล
คณะบัญชี
 • การบัญชี

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

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)

*  หลักสูตรอยู่ระหว่างเสนอ สกอ. รับทราบ
**  วิศวกรรมไฟฟ้า โยธา และเครื่องกล มีรอบเรียนนอกเวลาราชการ 

(วิศวกรรมทุกสาขามีรอบเรียนในเวลาราชการ)

มหาวิทยาลัยศรีีปทุม กทม.
รีับุนักศึกษาใหม่ รีะดับุปรีิญญาตรีี
หลักสูตรี 4 ปี 5 ปี และหลักสูตรีเทียบุโอน 2-3 ปี

หนังสือยินยอม
ให้เก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

 มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้ตระหนักถึงความสำาคัญและสิทธิความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคล 
จึงได้จัดทำานโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและเอกสารแจ้งการประมวลผลข้อมูลขึ้น เพื่อคุ้มครอง 
ข้อมูลส่วนบุคคลและเพ่ือให้เจ้าของข้อมูลได้ทราบและเข้าใจนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึง 
สิทธิและหน้าที่ของเจ้าของข้อมูล ที่มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้ทำาการรวบรวม การเก็บรักษา การใช้ 
การเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคล รวมถงึขอ้จำากัดสทิธิต่างๆ ตามพระราชบญัญัติคุ้มครองขอ้มลูส่วนบคุคล  
พ.ศ. 2562

 • ทา่นไดอ้า่นและทำาความเขา้ใจเอกสารแจง้การประมวลผลขอ้มลูมหาวทิยาลยัศรปีทมุ (Document  
for data processing of Sripatum University) เรียบร้อยแล้ว https://bit.ly/37tBIXH
 • ท่านสามารถย่ืนคำาขอในการใช้สิทธิ และร้องเรียนการรวบรวม จัดเก็บ ใช้ และเปิดเผย 
ข้อมูลส่วนบุคคลได้ที่ DPO@spu.ac.th
 • ท่านสามารถถอนความยินยอมในการรวบรวม จัดเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้ที่  
DPO@spu.ac.th

 ด้วยมุ่งหวังว่าท่านจะได้รับประโยชน์จากการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมหาวิทยาลัยศรีปทุม  
จึงใคร่ขอความยินยอมในการรวบรวม จัดเก็บ ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้ ไว้แก่ 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม ตามวัตถุประสงค์ข้อกำาหนดสิทธิและเงื่อนไขดังต่อไปนี้
 1. การรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลจะกระทำาโดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือประโยชน์ 
ในการบรหิารจดัการ การใหบ้ริการ หรอืการจดักิจกรรมดา้นการศึกษา หรอืประโยชนอ์ืน่ใดทีเ่ก่ียวกับ 
ภารกิจของมหาวิทยาลัยศรีปทุมรวมถึงเพ่ือประโยชน์ในการวิเคราะห์ข้อมูลการนำาเสนอบริการและ 
ผลติภณัฑ์ หรือการบรกิารดว้ยวิธทีางอเิลค็ทรอนกิส์อืน่ใดภายใต้วตัถปุระสงค์ของมหาวิทยาลยัศรปีทมุ 
เท่านั้นและยินยอมให้มหาวิทยาลัยศรีปทุมเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บริษัทในกลุ่มธุรกิจ และ 
พันธมิตรทางธุรกิจของมหาวิทยาลัยศรีปทุม
 2. มหาวิทยาลยัศรปีทมุ จะทำาการรวบรวมและจดัเก็บขอ้มลูทีท่า่นใช้ในการรว่มกิจกรรมในเวบ็ไซต ์
หรือแอปพลิเคชัน หรือข้อมูลบัญชีผู้ ใช้งาน (Account) หรือข้อมูลที่ท่านได้แก้ ไขปรับปรุงในข้อมูลบัญชี 
ผู้ใชง้าน (Account) ผา่นเวบ็ไซตห์รอืแอปพลเิคชนั  ทีม่หาวิทยาลยัศรปีทมุจดัทำาขึน้ หรอืทีเ่จา้ของขอ้มลู 
ไดส้ง่ใหแ้ก่มหาวทิยาลยัศรีปทมุหรอืทมีงานของมหาวิทยาลัยศรปีทมุเพ่ือดำาเนนิการตามวัตถุประสงค์ 
ของมหาวิทยาลัยศรีปทุม
 3. มหาวิทยาลัยศรีปทุม จะทำาการรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลที่ท่านเข้าใช้งานเว็บไซต์ของ 
มหาวิทยาลัยศรีปทุมโดยระบบของมหาวิทยาลัยศรีปทุมจะเก็บข้อมูลการใช้งานของท่านที่คลิก
เข้าใช้งานโดยอัตโนมัติ รวมถึงมีการใช้ฟังก์ชันการตัดสินใจโดยระบบอัตโนมัติรวมถึง Profiling 
ในการใช้บริการของท่านด้วย
 4. ท่านมีสิทธิถอนความยินยอมในการรวบรวม จัดเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้เสีย 
เมื่อใดก็ได้ แต่การถอนความยินยอมจะไม่กระทบต่อการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 
ที่ท่านได้ให้ความยินยอมไปแล้วก่อนหน้านี้ 
 อนึ่ง ก่อนให้ความยินยอมข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจในวัตถุประสงค์ข้อกำาหนดและเง่ือนไขซ่ึงระบุไว้ 
ด้านบนของความยินยอมนี้อย่างชัดเจนแล้วจึงลงลายมือชื่อไว้เป็นสำาคัญ

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

  (.................................................................)
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แบบสอบถาม
ชื่อ-นามสกุล.................................................................... ชื่อเล่น.................................อายุ...............
กำาลังศึกษาอยู่ระดับชั้น..................................................... แผนการเรียน................................................
โรงเรียน.................................... เขต/อำาเภอ................................. จังหวัด...........................................
เบอร์มือถือ....................................... E-mail..................................... Line ID.....................................
ที่อยู่ปัจจุบัน (บ้าน) ..........................................................................................................................
รหัสไปรษณีย์................................ วัน/เดือน/ปี เกิด .............................................................................

1. มหาวิทยาลัย......................................... คณะ ..................................... สาขา..................................
2. มหาวิทยาลัย......................................... คณะ ..................................... สาขา..................................

ครอบครัว / ญาติ พี่ น้อง

กทม. ชลบุรี ขอนแก่น

มากที่สุด

facebook

ครูแนะแนว

มาก

พี่แนะแนว

เพื่อน

ปานกลาง

ครูแนะแนว
ครอบครัว

รุ่นพี่

น้อย

Line
รุ่นพี่

พี่แนะแนว

ควรปรับปรุง

Poster

ข้อมูลจากสื่อต่างๆ

ออกบูธนิทรรศการ
Website (โปรดระบุ).....................................................................................................................
อื่นๆ (โปรดระบุ)..........................................................................................................................

พี่ Admin Line@ และ Facebook ของมหาวิทยาลัย

เพื่อน

มหาวิทยาลัยที่อยากเรีียนต่อปรีิญญาตรีี

หากสนใจศึกษาต่อมหาวิทยาลัยศรีีปทุม กรีุณารีะบุุวิทยาเขต

ใครีช่วยตัดสินใจเลือกมหาวิทยาลัย (ตอบุได้มากกว่า 1 ข้อ)

ความพึงพอใจในการีแนะแนว

รีู้จักมหาวิทยาลัยศรีีปทุม จากที่ใดบุ้าง (ตอบุได้มากกว่า 1 ข้อ)                                     

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

วิธุีการีสมัครี

สมัครีและสอบุถามได้ที่

ชำาระค่าลงทะเบียน
ที่มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ชำาระเงินค่าสมัครที่ 7-11 / 
ธนาคาร / มหาวิทยาลัยศรีปทุม

สำาเนาหลักฐานการสำาเร็จการศึกษา ระดับ ม.6, ปวช.3, กศน. ม.6, ปวส.2 หรือเทียบเท่า 
(ถ้ายังไม่ได้รับวุฒิ ให้นำาใบรับรองผลการเรียนมาแทน)

2 ชุด

• กทม. 0 2558 6888 ต่อ 2121-4, 06 1420 5641-4
• ชลบุรี 0 3814 6123
• ขอนแก่น 0 4322 4111, 09 2537 4400

สำานักงานรับสมัคร
มหาวิทยาลัยศรีปทุม

www.spu.ac.th

สำาเนาบัตรประชาชน
1 ชุด

สำาเนาทะเบียนบ้าน
1 ชุด

รูปถ่ายขนาด 1 นิ�ว
3 ชุด

เอกสารีการีสมัครีเรีียน
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แยกวงเวียนหลักสี่

ถนนรามอินทรา

ถนนแจ้งวัฒนะ

ไปปากเกร็ด

ไปบางบัวทอง

ถนนเกษตรนวมินทร์

ถนนรัชดาภิเษก

ไปฉะเชิงเทรา

รังสิต-นครนายก

ไปสระบุรี-นครสวรรค์

แยกรัชโยธิน

แยกเกษตร

ถน
นว

ิภา
วด

ีรัง
สิต

ถน
นพ

หล
โย

ธิน

ไป
อน

ุสา
วร

ีย์ช
ัยส

มร
ภูม

ิ

ไอทีสแควร์

เดอะมอลล์

ไปจรัญสนิทวงศ์

สนามบิน 
ดอนเมือง

ร.พ.ภูมิพล

ม.เกษตร

หมอชิต

สวนจตุจักร ถนนลาดพร้าว

ไปดินแดง

ร.พ.วิภาวดี

เมเจอร์
รัชโยธิน

เซ็นทรัล
ลาดพร้าว

วัดพระศรี

บ้านบางเขน
ร 11 รอ.

สะพานใหม่

แผนที่การีเดินทาง
มหาวิทยาลัยศรีีปทุม กทม.

การีเดินทางโดยรีถโดยสารีปรีะจำาทาง

เส้นทางที่ 1 อนุสาวรีีย์ชัยสมรีภูมิ
•  เริ�มต้นการเดินทางด้วยรถประจ�าทางที�เกาะพี่หลโยธิน ทั�งหมด 6 สาย

1. สาย 26  มีนบุรี - อนุสาวรีย์ชัยฯ  
2. สาย 34  รังสิต - หัวลำาโพง 
3. สาย 39  มธ.ศูนย์รังสิต - อนุสาวรีย์ชัยฯ 
4. สาย 59  รังสิต - สนามหลวง  
5. สาย 503  รังสิต - สนามหลวง  
6. สาย 522  รังสิต - อนุสาวรีย์ชัยฯ  

เส้นทางที่ 2 ขนส่งหมอชิต
•  สถานีขนส่งหมอชิตมีรถโดยสารประจ�าทางที�ถึงหน้ามหาวิทยาศรีปทุมได้ คือ สาย 26 เท่านั�น

การีเดินทางโดยรีถไฟฟ้า
 มา มหาวิทยาลัยศรีปทุม ลง “สถานีบางบัว”
 Dek64 เดนิทางงา๊ยงา่ย ไม่วา่จะอยูท่ี่ไหนกเ็ดนิทางมาเรยีนท่ีมหาวทิยาลัย 
ศรปีทมุไดง้า่ยๆ สะดวกสบาย ดว้ยรถไฟฟา้สายสีเขียว เพราะ “สถานีบุางบัุว” 
จอดเทียบหน้ามหาวิทยาลัย ลงจากรถไฟฟ้าปุ�บ ถึงประตูมหาวิทยาลัยปั๊บ  
 เรียนเสร็จนัดแฮงเอาท์กับเพื่อนต่อสบายๆ เพ่ยง 5 นาที ถึงเมเจอร์ 
รัชโยธิน 10 นาที ถึงเซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว หรือจะไปช้อปปิ้งต่อที่สยาม 
ก็เดินทางแค่ไม่เกิน 30 นาที

เส้นทางที่ 4 รีังสิต
 • จดุข่�นรถโดยสารประจ�าทางถูกจดัไวอ้ยา่งเป็นระเบียบ 
เรียกว่า FUTURE PARK STATION สามารถข่�นรถ 
ประจ�าทางได้ทั�งหมด 5 สาย

1. สาย 34  รังสิต - หัวลำาโพง 
2. สาย 39  มธ.ศูนย์รังสิต - อนุสาวรีย์ชัยฯ 
3. สาย 59  รังสิต - สนามหลวง 
4. สาย 503  รังสิต - สนามหลวง 
5. สาย 522  รังสิต - อนุสาวรีย์ชัยฯ 

เส้นทางที่ 5 บุางนา
• ข่�นรถที�จุดรอรถฝัั่งตรงข้ามกรมอุตุนิยมวิทยา 
 สามารถข่�นรถเมล์ได้ 1 สายแต่นั�งยาวถึงมหาวิทยาลัยคือ 
 สาย 129 

เส้นทางที่ 3 สายใต้ใหม่
(ต้องต่อรีถที่อนุสาวรีีย์ชัยฯ)

• จุดสังเกตป้ายรอรถจะอยู่ด้านหน้าอู่รถแท็กซี� 
    สามารถข่�นรถประจ�าทางได้ทั�งหมด 5 สาย

1. สาย 177   บางบัวทอง - อนุสาวรีย์ชัยฯ 
2. สาย 515  ศาลายา-อนุสาวรีย์ชัยฯ 
3. สาย 539  อ้อมน้อย - อนุสาวรีย์ชัยฯ 
 
•  นอกจากนี�ยังมรีถประจ�าทางสายอื�นๆ แตจ่ะรอกันนานหน่อย 
1. สาย 125  ศาลายา – อนุสาวรีย์ชัยฯ
2. สาย 183  อ้อมใหญ่ – อนุสาวรีย์ชัยฯ

*รถเมล์จะจอดตามเกาะต่างๆ รอบอนุสาวรย์ีชยัสมรภูมิ  ให้นอ้งๆ 
มาข้ึนรถที่จุดรอรถเกาะพหลโยธินเพื่อต่อรถจากจุดน้ีไปยัง 
มหาวิทยาลัย โดยสามารถขึ้นรถประจำาทางได้ท้ังหมด 6 สาย  
(26 / 34 / 39 / 59 / 503 / 522)

สายสีเข�ยวเข�ม  

สายสีเข�ยวอ�อน 

สายสีน้ำเง�น 

สายสีม�วง

บางยี่ขัน

บางพลัด
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กทม.
ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม
 เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
โทร. 06 1420 5641-4, 0 2558 6888 
www.spu.ac.th

ชลบุุรีี
ถนนบางนา-ตราด ตำาบลคลองตำาหรุ 
อำาเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000 
โทร. 0 3814 6123 
www.chonburi.spu.ac.th

ขอนแก่น
ถนนศรีจันทร์ ตำาบลในเมือง 
อำาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 
 โทร. 0 4322 4111, 09 2537 4400
 www.khonkaen.spu.ac.th

ม.ขอนแก่น

โรงพยาบาล
ศูนย์ขอนแก่น

รร. มหาไถ่ศึกษา

ศาลหลักเมือง

บขส. เก่า

ไป
นค

รร
าช

สีม
า

ถน
นม

ิตร
ภา

พ

ถน
นก

ลา
งเม

ือง

ไปอุดรธ
าน

ี

ไปชัยภูมิ

เซ็นทรัลขอนแก่น

ไปมหาสารคาม

ถนนประชาสโมสร

ถนนมะลิวัลย์

ถนนศรีจันทร์

แผนที่การเดินทาง

กรุงเทพฯ

มอเตอร์เวย์

แม่น้ำาบางปะกง

ทางด่วนบูรพาวิถี

บ้านบึง

พ
นัสนิคม

ถนนเลี่ยงเมืองชลบุรี

ม.การกีฬาแห่งชาติค่ายทหาร

ถนนสุขุมวิท

เฉลิมไทย

บางแสน

บางแสน - พัทยา

พัทยา-ระยอง

แยกวงเวียนหลักสี่

ถนนรามอินทรา

ถนนแจ้งวัฒนะ

ไปปากเกร็ด

ไปบางบัวทอง

ถนนเกษตรนวมินทร์

ถนนรัชดาภิเษก

ไปฉะเชิงเทรา

รังสิต-นครนายก

ไปสระบุรี-นครสวรรค์

แยกรัชโยธิน

แยกเกษตร

ถน
นว

ิภา
วด

ีรัง
สิต

ถน
นพ

หล
โย

ธิน

ไป
อน

ุสา
วร

ีย์ช
ัยส

มร
ภูม

ิ

ไอทีสแควร์

เดอะมอลล์

ไปจรัญสนิทวงศ์

สนามบิน 
ดอนเมือง

ร.พ.ภูมิพล

ม.เกษตร

หมอชิต

สวนจตุจักร ถนนลาดพร้าว

ไปดินแดง

ร.พ.วิภาวดี

เมเจอร์
รัชโยธิน

เซ็นทรัล
ลาดพร้าว

วัดพระศรี

บ้านบางเขน
ร 11 รอ.

สะพานใหม่

ลงจากรถไฟิฟิ้าปุ�บ 
ถึง SPU ปั�บ


