กทม.

“เรียนกับตัวจริง
ประสบการณ์จริง”

เดินทางสะดวก
มีสถานีรถไฟิฟิ้า
หน้ามหาวิทยาลัย

เลือกเรียนสไตล์ที่ใช่
กับหลักสูตร 2 ปริญญา
อินเตอร์สุด!!
กับหลักสูตร
ความร่วมมือ
กับต่างประเทศ
ที่สุด!! กับหลักสูตรเรียน 4 ปี
ได้ปริญญาตรีควบโท

ส่มัครได้้ทุกวัน

(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
วิทยาลัยโลจิสติกส์และซ่ัพพลายเชน คณะบัญชี
คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะดิจิทัลมีเดีย คณะนิติศาสตร์
Sripatum International College SPU’s British College

2564

“เรียนกับตัวจริง

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

ประส่บการณ์จริง”

2513
ก่อตั้งโดย ดร.สุข พ�คยาภัรณ์ ผู้ยึดมั่นในปรัชญา

“การศึกษาสร้างคน คนสร้างชาติ” นับเป็น
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน 1 ใน 5 แห่งแรกของประเทศไทย

2530
ขยายสู่มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี

เพ�่อรองรับ Eastern Seaboard และ
Eastern Economic Corridor (EEC) ในปัจจุบัน

2556
ขยายสู่มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น
เพ�่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจและการค้า
ในภัาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ ASEAN

ส่ารบัญ
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SPU
You Choose
Your Style
เลือกเรียนหลักสูตรที่ใช่
ในสไตล์ที่เป็นคุณ
กับหลักสูตร 2 ปริญญา
@SPU
เรียน 3 ปีคร��ง
ได้้ 2 ปริญญา

เฉพาะวิทยาเข้ตชลบุรี
ส่ำาหรับผู้จบ ม.6 / ปวช.
เรียน 4 ปี ได้้ 2 ปริญญา
การจัดการธุรกิจด้านการบิน + การตลาดดิจิทัล
ส่ำาหรับผู้จบ ปวส่.
เรียน 2 ปีคร��ง ได้้ 2 ปริญญา
การบริหารการจัดการสมัยใหม่ + การตลาดดิจิทัล

เฉพาะวิทยาเข้ตข้อนแก่น
เรียน 3 ปีคร��ง ได้้ 2 ปริญญา
• การตลาดดิจิทัล + โลจิสติกส์และโซ่่อุปทาน
• สื่อสารการแสดง + เทคโนโลยีมัลติมีเดีย

เรียน 4 ปี
ได้้ 2 ปริญญา
(ตรีควบโท)
เลือกเรียนโลจิส่ติกส่์ ม.ศรีปทุม

หลักสู่ตรส่ำาหรับผู้จบ ม.6 / ปวช. / กศน.
กู้ กรอ. ได้้ทุกหลักสู่ตร
• ส่าข้าวิชาการจัด้การธุุรกิจด้้านการบิน
รับ 2 ปริญญา
(การจัดการธุรกิจด้านการบิน + การตลาดดิจิทัล)
• ส่าข้าวิชาธุุรกิจระหว่างประเทศ
รับ 2 ปริญญา
(ธุรกิจระหว่างประเทศ + บริหารธุรกิจ)
• ส่าข้าวิชาการบริหารและการจัด้การส่มัยใหม่
รับ 2 ปริญญา
(การบริหารและการจัดการสมัยใหม่ + ธุรกิจระหว่างประเทศ)
• ส่าข้าวิชาการจัด้การโลจิส่ติกส่์และโซั่อุปทาน
รับ 2 ปริญญา
(การจัดการโลจิสติกส์และโซ่่อุปทาน + การตลาดดิจิทัล)
• ส่าข้าวิชาการจัด้การโลจิส่ติกส่์และโซั่อุปทาน
รับ 2 ปริญญา
(การจัดการโลจิสติกส์และโซ่่อุปทาน + ธุรกิจระหว่างประเทศ)

• B.B.A. ส่าข้าวิชาการจัด้การโลจิส่ติกส่์และโซั่อุปทาน
• M.B.A. กลุ่มวิชาการจัด้การโลจิส่ติกส่์และโซั่อุปทาน
✓ ภาคปกติิ (ปวช. , ม.6) จบภายใน 4 ปี
✓ ภาควันอาทิติย์ (ปวส.) จบภายใน 3 ปี (ออนไลน์)
✓ กู้ กยศ. / กรอ. เข้าร่วมโครงการ Human Capital

NEW Programme
Joint programme between SPUIC and NIDA
Bachelor Degree + Master Degree
in just 4.5 years!!!
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ทางคณะพร้อมเสมอทั้งห้องเรียนและอุปกรณ์ทันสมัย
สำาหรับทุกสาขา ไม่ว่าจะคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อื่นๆ
เช่น กล้อง ไฟิ และสตูดิโอ Green Screen ให้นักศึกษา
ได้ทดลองใช้ เตรียมพร้อมสู่โลกการทำางาน บรรยากาศ
การเรียนเป็นกันเอง ใกล้ชิดกับนักศึกษา

คณะด้ิจิทัลมีเด้ีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ประสบการณจร�งคือสิ�งสําคัญ

เพราะโลกดิจิทัลหมุนเร็วไม่หยุด และต้องการ
คนใหม่ๆ เสมอ คณะดิจิทัลมีเดียตั้งใจสร้างคน
คุณภัาพให้วงการดิจิทัล ที่มีความสามารถ
ทั้งศิลปะ ความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยี
ให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญในวงการ
ตัวจริงเสียงจริงในทุกสาขาวิชา
ติดตามขาวสาร
ผลงานนักศึกษา และ
ความรูตางๆในโลกดิจิทัล
ไดที่เพจคณะดิจิทัลมีเดีย

รูจักเราใหมากข�้น
อาน SPU NEWS กันเลย!
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รู้จัก 4 ส่าข้าข้องเรา

DIGITAL ARTS

ส่าข้าด้ิจทิ ลั อาร์ตส่์

กาวไปสูศ ลิ ปะแหงอนาคตในโลกดิจทิ ลั
ทีเ่ ปนมากกวาศิลปะบนกระดาษ
ถาใจรักศิลปะ เขามาเปนเด็กอารตสดว ยกัน
เรียนรูร้ อบด้านของงานศิลปะ ไม่วา่ จะวาด ปัน
ถ่ายภัาพนิง� และภัาพเคลือ่ นไหว ทัง้ วาดด้วยมือ
และใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เช่น Digital Paint
ทำาโมเดล 3 มิติ และงานศิลปะในเกม เป็นต้น

COMPUTER ANIMATION
& VISUAL EFFECTS
ส่าข้าคอมพ่วเตอร์แอนิเมชัน
และวิชวลเอฟเฟกต์

แบงออกเปน 2 สายคือ
COMPUTER ANIMATION
เรียนการสร้างแอนิเมชันทัง้ 2 มิตแิ ละ 3 มิติ
ออกแบบตัวละคร ฉาก สร้าง Storyboard
และตัดต่อ
VISUAL EFFECTS
เรียนการสร้างเทคนิคพิเศษในภัาพยนตร์และ
งานโฆษณา เช่น การสร้าง หมอก ควัน ระเบิด
และตัวละครจำาลอง

ชอบการตนู คลัง่ แอนิเมชัน หยุดดูหนังไมได
ครอบครัวแอนิเมชัน ยินดีตอ นรับ

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

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

COMPUTER ANIMATION &
VISUAL EFFECTS

GRAPHIC DESIGN

ส่าข้าการออกแบบกราฟ�ก

กราฟิิกดีไซ่เนอร์จะไม่หยุดแค่อาชีพเดียวอีกต่อไป มาเสริมทักษะ
หลายๆด้านได้ทสี่ าขาการออกแบบกราฟิิก ไม่วา่ จะการสือ่ สาร
การสร้างแบรนด์ แพ็กเกจ ถ่ายภัาพ ตัดต่อ โมชันเว็บไซ่ต์
แอปพลิเคชัน UX UI สิง� พิมพ์
และโฆษณา มีให้ครบจบทีเ่ ดียว
อาชีพในฝน

• UX / UI DESIGNER
• GRAPHIC DESIGNER
• MOTION GRAPHIC DESIGNER
• CONTENT DESIGNER
• PHOTOGRAPHER
• CREATIVE / ART DIRECTOR
• VISUAL MERCHANDISER

ออกแบบได ถายภาพเปน วาดรูปเกง
ตัดตอไว เขาใจศิลปะและเทคโนโลยี

INTERACTIVE & GAME DESIGN
ส่าข้าการออกแบบอินเทอร์แอคทีฟและเกม

รูท กุ อยางของวงการเกม
Esports และเทคโนโลยี
แบงออกเปน 3 สายคือ
• INTERACTIVE DESIGN
• GAME
• Esports

ใครว่าเรือ่ งเล่น จริงจังไม่ได้?
ต่อยอดความชอบให้เป็นจริง
อัพ Level ความรูแ้ บบก้าวกระโดด
เรียนรูเ้ ทคโนโลยีดจิ ทิ ลั AR / VR
เรียนรูร้ อบด้านของวงการเกม
ไม่วา่ จะออกแบบเกม การแคสติง้
คอสเพลย์ ธุรกิจเกม และ Esports

อาชีพในฝน
• INTERACTIVE DESIGNER
• INTERACTIVE PROGRAMMER
• WEB DESIGNER / PROGRAMMER
• APPLICATION DESIGNER
• APPLICATION DESIGNER
• DEVELOPER
• GAME DESIGNER / PROGRAMMER
• GAME ARTIST
• GAME CASTER
• Esports CONTENT CREATOR
• Esports ORAGANIZER
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มาเปนตัวท็อปแห่งวงการ!
เรียนลงลึกกันแบบมืออาชีพ
โค้ชให้โด้ยกูรูตัวจริงในวงการ
พร้อมฉายแววซัุปตาร์ตั�งแต่ปีแรก

School Of
Communication
เทศศาส่ตร์
Arts คณะนิ
www.spu.ac.th/fac/commarts
คณะพี�มีด้ีจะบอก!
• ปนจริง ฝกเน้นๆ ให้ครบทุกเทคนิค กับตัวจริงในวงการ
• เรียนกับตัวจริง ในวงการทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลัง
• ลงมือทำาจริง ผ่านห้องสตูดิโอสุดคูล และออกกองนอกสนามแบบมืออาชีพ
• ปงจริง ได้มีผลงานในวงการบันเทิงอย่างน้อย 3 ชิ้นก่อนเรียนจบ
• ข้องจริง การันตีด้วยรางวัลงานประกวดระดับประเทศจากรุ่นพี่หลายรุ่น
• มีรายได้้จริง ผ่านการรับงานจากองค์กรต่างๆ
• เจอตัวจริง มีคอนเนกชั่นในวงการ จากรุ่นพี่และอาจารย์ที่เป็นตัวจริง
• เทคแคร์ ดูแลดี มีอะไรปรึกษากันได้ คณบดีมาดูแลเอง
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ส่ื�อส่ารการแส่ด้ง
(กทม. ข้อนแก่น)
สายการแสดง สายสไตล์ลิส เตรียมมาเทรนด์กันแบบเข้มข้น ทั้งงานเบื้องหน้า
และเบื้องหลัง แถมได้มืออาชีพในวงการมาร่วมออกแบบหลักสูตรสุดปัง เรียนลงลึก
รายละเอี ย ดไม่ ใ ช่ แ ค่ ก ารแสดง แต่ เ จาะลึ ก ถึ ง หั ว ใจอย่ า งการเขี ย นบท คั ด เลื อ ก
นักแสดง กำากับการแสดง ละครเวที ออกแบบเสื้อผ้า เมคอัพ ทำาผม เพ�่อให้เข้าถึง
จิตวิญญาณตัวละครหลุดเข้าไปในโลกแห่งการแสดง แถมยังได้เทคนิคระดับมืออาชีพ
จัดฉาก แสง สี เสียง ให้สมจริง เตรียมเล่นจริง เล่นใหญ่ ให้บทบาทนีม้ คี ณ
ุ ภัาพกว่าใคร

การออกแบบส่ื�อส่ารออนไลน์
(กทม. ข้อนแก่น)
สาย Creative! ชอบสร้างคอนเทนต์โดนๆ ในโลกออนไลน์
คิดภัาพให้เล่าเรื่อง ชีวิตสนุกกับการสื่อสารออนไลน์ทุกรูปแบบ
จะ Twitter Facebook Instagram หรือ Youtube ก็มาเหอะ
เกิดมาเพ�่อเป็น 1 ในวงการสื่อสารออนไลน์ เพราะเทรนด์กันมา
เน้นๆ ด้วย 3 ศาสตร์แห่งการสื่อสาร แถมยังได้เทคนิคดีๆ จาก
อาจารย์ที่เป็นกูรูด้าน Content ทำาโฆษณาและสื่อ เน้นการใช้
ความคิดสร้างสรรค์สร้างผลงาน และงัดกลยุทธ์เด็ดมาใส่เพ�่อ
มัดใจลูกค้าได้แบบอยู่หมัด
ด้ิจิทัลทีวีและส่ื�อออนไลน์
(ข้อนแก่น)
สาย Youtuber, DJ, Vlog ขอให้ยกมือขึ้น! ตัวจี๊ดเรื่อง
ผลิตงานด้าน Digital TV, Social Media, Website ห้องเรียน
สายนี้ก็เจงสุดๆ มีห้องสตูดิโอ แถมได้ใช้อุปกรณ์ที่ทันสมัยตั้งแต่
ปีแรก เจาะลึกลงทุกดีเทลตั้งแต่กระบวนการคิด Concept ใหม่ๆ
ที่ไม่ซ่ำ้าใคร ไปถึงสายผลิตรายการ เพ�่อเป็นที่ 1 ในด้านดิจิทัลทีวี
และการสื่อสารออนไลน์
การออกแบบส่ื�อด้ิจิทัล
(ชลบุรี)
เรียนรู้ศาสตร์ของการสื่อสาร บนพ�้นฐานของศิลปะ เน้น
การเรียนรู้จริง ปฏิบัติจริง ทั้งงานถ่ายภัาพนิ�ง ภัาพเคลื่อนไหว
เขียนบท ตัดต่อ ออกแบบภัาพและเสียงในสื่อดิจิทัลทั้ง 2 มิติ
3 มิติ ฯลฯ พร้อมอุปกรณ์ ทันสมัยสุดในภัาคตะวันออก เพ�่อ
สร้างนักสื่อสารดิจิทัลแบบมืออาชีพ
ภาพยนตร์และส่ื�อด้ิจิทัล
(กทม.)
สาย Director คิดซ่ีนเด็ด เล่นซ่ีนใหญ่เสมอ! เพราะถูกเทรนด์มาทุกขัน้ ตอน ตัง้ แต่
การเขียนบท กำากับ ถ่ายภัาพ ตัดต่อ ผสมเสียง ไม่ว่าจะเป็นภัาพยนตร์ ละคร สารคดี
พ�คมากแม่!! เพราะได้เรียนกับตัวจริง ได้เทคนิคกันมาเน้นๆ ได้ประสบการณ์เยอะสุดๆ
จนสามารถฟิอร์มทีมผลิตภัาพยนตร์ฉายโรงจริงได้เองตั้งแต่ ปี 4 กับเทศการ
“ฉายหนัง” สุดอลังการ ได้ลงมือทำาจริงตัง้ แต่เรียนขนาดนี้ ถ้าจบไปจะมืออาชีพแค่ไหน
น้องคิดดู!
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อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสำเร็จการศึกษา

คณะสถาปตยกรรมศาสตร

สถาปตย ศร�ปทุม เจงยังไง ?

มหาว�ทยาลัยศร�ปทุม

สถาปตยกรรม (กทม.)
สถาปตยกรรมศาตรบัณฑิต หลักสูตร 5 ป

การออกแบบภายใน (กทม.)
ศิลปกรรมศาตรบัณฑิต หลักสูตร 4 ป

arch.spu.ac.th/
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SITI จ�ด้ไอเด้ียธุุรกิจสุ่ด้ Cool
จาก Skill หลายด้้านที�เราถนัด้
เลือกเรียนได้้ตามใจชอบ
เพ��อส่ร้างนวัตกรรมใหม่ๆ
ไม่เหมือนใคร!!
สหวิทยาการ เทคโนโลยีและนวัติกรรม
(กทม.)
จะดีกว่าไหม? ถ้าได้ลงมือออกแบบอนาคตด้วยตัวเอง
เลือกเรียนได้อิสระตามความชอบ พร้อมจัดโค้ชส่วนตัว
มาดูแลเป็น Designer Thinking เพ�่อวางแผนการเรียน
ปัน น้องๆ ให้มที กั ษะตามอาชีพเป้าหมาย หรืออยากทำาธุรกิจ
ส่วนตัวเราก็พร้อมช่วยสร้างธุรกิจ ด้วยการเรียนแบบใหม่
Active Learning จำาลองห้องเรียนให้เหมือนห้องทำางาน
พร้อมเปดมินิโปรเจกต์คิดค้นนวัตกรรมสร้างสรรค์ ไอเดีย
ขึ้นมาใหม่ นำาเสนอผลงานบนเวทีระดับมืออาชีพ หนึ่งใน
สกิลที่ Business Owner ทุกคนต้องมี พร้อมฝกงาน
เก็บประสบการณ์จากองค์กรชั้นนำา ให้คุณเป็นที่ 1 ในแบบ
ของตัวเอง!

คณะส่หวิทยาการ
เทคโนโลยีและนวัตกรรม

www.spu.ac.th/fac/siti

School Of
Interdisciplinary
Technology
And Innovation

คณะนี้มีดีอะไร?
• หลักสูตรเดียวที่ Design เส้นทางชีวิตตัวเองตั้งแต่เริ�มเรียน
• ไม่จำากัดทักษะ จึงไม่จำากัดความฝัน
• มั่นใจได้ เพราะมี Personal Coaching ดูแลให้ตลอดการเรียน
• ฝกงานแบบ Insight เก็บประสบการณ์จริง จากองค์กรชั้นนำา
• คิดได้ ไกลกว่า เน้นลงมือทำา สร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ
• พร้อมก้าวสู่การทำางาน ที่เดี๋ยวนี้ต้องใช้ทักษะมากว่า 1 อย่าง
• หรืออยากเป็นเจ้าของธุรกิจ เราก็ฝกให้มีสกิลแบบนักธุรกิจชั้นนำา
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School www.spu.ac.th/fac/business
Of Business
Administration
คณะบริหารธุุรกิจ

คณะนี�มีด้ีอะไร?
• ไม่ว่าจะเรียนสาขาไหน ก็ ได้รับ 2 ใบปริญญา
และสามารถจบได้ภัายใน 3 ปีครึ่ง
• เรียนกับโค้ชผู้เชี่ยวชาญในวงการธุรกิจระดับนานาชาติ
• เน้นทักษะด้านภัาษาทั้ง ไทย – อังกฤษ – จีน
• จัดเต็มทุกประสบการณ์ ศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ
• ลงมือทำาธุรกิจจริง ผ่าน e-Commerce
ปูเส้นทางสู่การเป็นนักบริหารธุรกิจมืออาชีพ
• รับโจทย์จากบริษัทภัายนอกให้ลงมือปฏิบัติจริง
พร้อมสร้างรายได้ระหว่างเรียน
• ร่วมมือกับยักษ์ใหญ่ อย่างกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
สมาคมอุตสาหกรรมซ่อฟิต์แวร์ ไทยและสภัาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
• มีศูนย์ ไอร่าคอยให้คำาปรึกษาและสอนฝกเทรดหุ้น
พร้อมให้ทุนการศึกษามูลค่ากว่า 500,000 บาท

ที�

ด้้านบริหาร

ส่ร้างผู้ประกอบการมืออาชีพในยุคด้ิจิทัล
รู้ทุกเร่�องในการทำาธุุรกิจ
รู้ทุกเทคนิคในการบริหารจัด้การ

Sripatum
University

University of the
West of England

เรียนจบรับ 2 ปริญญา

ทุกหลักสู่ตร
เรียน 3 ปีคร��ง
ได้้ 2 ปริญญา

การจัด้การธุุรกิจด้้านการบิน
(กทม. ชลบุรี)
จัดเต็มทุกด้านการบริหารในธุรกิจการบิน
ขนทักษะความรู้มาให้แบบครบวงจร ลงลึก
กั น ตั้ ง แต่ ภั าคพ�้ น ดิ น ไปจนถึ ง บนเครื่ อ งบิ น
ได้ ทุ ก เทคนิ ค ในการจั ด การท่ า อากาศยาน
พร้ อ มฝ ก งานร่ ว มกั บ องค์ ก รชั้ น นำา ด้ า น
การบิน เพ�่อให้คุณเป็นตัวจริงยิ�งกว่าใคร
การบริหารและการจัด้การส่มัยใหม่
(กทม. ชลบุรี ข้อนแก่น)
หลักสูตรเดียวที่ได้สองต่อ! กับหลักสูตร
3+1 เรียน SPU 3 ปี และเรียนที่ UWE ประเทศ
อังกฤษ 1 ปี รับ 2 ปริญญา เข้าใจถึงศาสตร์
การบริหารจัดการธุรกิจ ได้มากกว่าเพราะ
มีเวทีให้แสดงผลงานจริง ศึกษาดูงานจาก
องค์กรชั้นนำา เพ�่อให้เส้นทางบริหารธุรกิจ
เปดกว้างได้ ไกลมากยิ�งขึ้น

การตลาด้ด้ิจิทัล
(กทม. ชลบุรี ข้อนแก่น)
เป็น 1 ด้านธุรกิจ Online คิดเพ�อ่ ครองใจ
ผูบ้ ริโภัค สร้างฐาน Follower วางแผนกลยุทธ์
เด็ดๆ ให้อยู่หมัด เรียนรู้ฝกศึกษาพฤติกรรม
ผู้บริโภัคและเส้นทางการเข้าถึงผู้บริโภัคใน
รูปแบบต่างๆ ระหว่างเรียนก็สามารถสร้าง
แบรนด์ธุรกิจออนไลน์ ได้เจงๆ แล้ว!

ธุุรกิจระหว่างประเทศ
(กทม.)
เรียนรูท้ กุ เทคนิคเรือ่ งการ นำาเข้า-ส่งออก
ระหว่างประเทศ เก็บประสบการณ์แบบเน้นๆ
เรียนรู้ เข้าใจขั้นตอนการซ่ื้อขายเพ�่อสร้าง
ธุรกิจได้จริงในเมืองแห่งการค้าจีน จับมือกับ
มหาวิทยาลัยซ่ีอาน เรียนที่จีน 1 เทอม (ปี 3)
พร้อมฝกฝนการเจรจาและภัาษา เตรียมตัว
ต่อรองทางการค้าแบบไม่มสี ะดุด ต่อยอดเข้าสู่
ธุรกิจระดับโลกอย่างมั่นใจ

บริหารธุุรกิจ
(กทม.)
Gen ใหม่ของนักธุรกิจ เน้น 3 ศาสตร์ ไม่ให้
ตกเทรนด์โลก กับการดำาเนินธุรกิจสมัยใหม่
การเงินและการลงทุน การใช้เทคโนโลยีในการ
ดำาเนินธุรกิจ เปดโอกาสให้ ได้ทำาธุรกิจจริงๆ
ผ่าน e-Commerce แถมได้ลงมือจริงกับ
Project Based Learning เพ�่อให้คุณพร้อม
สนุ ก และเชี่ ย วชาญด้ า นการบริ ห ารธุ ร กิ จ
ไม่แพ้ใคร
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เรียนควบคณะบริหารธุุรกิจ
3 ปีคร��ง ได้้ 2 ปริญญา
ยืน 1 ด้้านโลจิส่ติกส่์
เงินด้ี รายได้้สู่ง
รับปริญญาตรี - โท – เอก
หลักสู่ตรเข้้มข้้น
ด้้าน Logistics Management
ครบวงจร

วิทยาลัยโลจิส่ติกส่์
และซััพพลายเชน

www.spu.ac.th/fac/logistics

College Of
Logistics And
Supply Chain
การจัด้การโลจิส่ติกส่์และโซั่อุปทาน
(กทม. ชลบุรี ข้อนแก่น)
ให้เรื่อง Logistics + Business ไปด้วยกันได้ เรียนรู้ครอบคลุมตั้งแต่
กระบวนการจัดซ่ือ้ จัดหา การจัดเก็บและควบคุมสินค้า การบรรจุ การขนส่ง
และการกระจายสินค้า การส่งมอบสินค้าทัง้ ทางบก ทะเล และอากาศ เจงกว่า
เพราะได้เรียนพร้อมทำางาน เก็บประสบการณ์ตรงกับองค์กรชัน้ นำามากกว่า
200 บริษัท เปดโลกโลจิสติกส์ ได้กว้าง เก็บกระเปาดูงานไกลถึงต่างประเทศ
เพ�่อให้การขนส่งสินค้าในธุรกิจไม่มีสะดุด

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

อาชีพนี�ใช่เลย
• เจ้าของธุรกิจ/ ธุรกิจออนไลน์
• เจ้าของแบรนด์
• ธุรกิจตัวแทนรับ Shipping สินค้าจากต่างประเทศ
• นักวิเคราะห์กระบวนการทางธุรกิจ
• นักวางแผนควบคุมการขนส่งและกระจายสินค้า
• นักวางแผนการจัดซ่ื้อจัดหา
• ผู้บริหารคลังสินค้า
• ธุรกิจตัวแทนส่งสินค้าทาง บก ทะเล และอากาศ
• ธุรกิจให้บริการด้านโลจิสติกส์
• Youtuber สอนนำาเข้า - ส่งออก สินค้า
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คณะนี�มีด้ีอะไร?
• มี Connection ทำา MOU กับบริษัทชั้นนำาทั้งในและต่างประเทศกว่า 500 แห่ง
• เรียนรู้จากสถานที่จริง มีศูนย์ S-PAC ฝกปฏิบัติงานทางวิชาชีพบัญชี
• เก่งกว่า! ได้ผู้สอนมืออาชีพ และผู้บริหารจากบริษัทบัญชีชั้นนำาระดับนานาชาติ
• หลักสูตร ป.ตรี เรียนจบได้ภัายใน 3 ปี
• หลักสูตรผู้จบ ปวส. ภัาคปกติ เรียนจบได้ภัายใน 1 ปี 6 เดือน
• มีบริษัทรองรับ ได้ทำางานประจำาตั้งแต่ปี 1 ในภัาคเสาร์ - อาทิตย์ และวันอาทิตย์วันเดียว
• มี Skill ทันยุคดิจิทัล ได้เรียนผ่านโปรแกรมทางการบัญชี
• ติด 1 ใน 10 คณะที่เรียนจบไปมีงานรองรับมากที่สุด

คณะบัญชี

การบัญชี
(กทม. ชลบุรี ข้อนแก่น)
เรียนบัญชีที่ SPU มีแต่กำาไร สนุกตั้งแต่คลาสแรก
รู้จริงทุกระบบ กับการเรียนรู้การวางผังบัญชี การลง
รายละเอียดบัญชี การตรวจสอบ การจัดการด้านภัาษี
อากร การบัญชีต้นทุน และฝกอบรมความรู้ด้านบัญชี
ภัาษี การตรวจสอบภัายใน จากกรมสรรพากร กรมการ
ค้าธุรกิจการค้า และสมาคมตรวจสอบภัายใน เปดโอกาส
ได้มากกว่าจัดเตรียมฝกฝนด้านภัาษาอังกฤษให้พร้อม
เพ�่อเข้าสู่การฝกทำางานจริงในศูนย์ S-PAC เพราะที่
SPU เราเตรียมพร้อมให้คุณเป็นนักบัญชีที่เก่งรอบด้าน

www.spu.ac.th/fac/account

School Of
Accountancy
จัด้การบัญชี ได้้อยูห่ มัด้
เก่งบริหารทุกตัวเลข้
คณะบัญชี SPU
ส่ร้างนักบัญชีด้ิจิทัล
ให้ตอบโจทย์ทุกธุุรกิจ
อาชีพน่าส่นใจ
• เจ้าของบริษัทรับทำาบัญชี
• นักบัญชี
• ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
• ผู้ตรวจสอบภัายใน
• ผู้สอบบัญชีภัาษีอากร
• นักวิเคราะห์ด้านการเงิน หลักทรัพย์ และการลงทุน
• นักออกแบบ Application และพัฒนาระบบบัญชี
• ครู / อาจารย์ / ติวเตอร์
• เจ้าของธุรกิจส่วนตัว
• Blogger ให้ความรู้เรื่องบัญชี
• ผู้สร้าง Content ด้านบัญชี
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College Of
Tourism And
Hospitality

วิทยาลัยการท่องเที�ยว
และการบริการ
www.spu.ac.th/fac/tourism

ธุุรกิจการบิน (ไทย / นานาชาติ)
(กทม. ข้อนแก่น)
ขอต้อนรับผู้โดยสารเข้าสู่ SPU Airlines ห้องเรียน
ที่ จำา ลองสายการบิ น มาฝ ก สอนให้ คุ ณ เป็ น มื อ อาชี พ
มากกว่าใคร เรียนเข้มจัดเต็มครบหลักสูตร! พร้อมบิน
ได้อย่างปลอดภััยด้วยหลักสูตรความปลอดภััยเบื้องต้น
บนเครื่องบิน และปรับบุคลิกภัาพให้ม่ันใจติดปีกได้อย่าง
สง่างาม จัดเต็มติวเข้มด้านภัาษา Landing ศึกษาดูงานทัง้ ใน
และต่างประเทศได้ไม่มเี ขิน พร้อมลากกระเปาเข้าสูก่ ารทำางาน
ได้เต็มประสบการณ์
การจัด้การบริการธุุรกิจเร่อส่ำาราญ
(กทม.)
ล่องเรือสำาราญสุดเก Work and Travel ท่องโลกกว้าง
พร้อมสร้างรายได้! หลักสูตรทีใ่ ห้ความรูเ้ รือ่ งคนประจำาเรือ 7
หลักสูตร (STCW) มีกัปตันและลูกเรือมืออาชีพ ไร้ข้อจำากัด
ด้านการสื่อสาร เสริมความรู้ทั้ง 3 ด้านแบบครบวงจร ทั้ง
Font Office, Housekeeping และ Food and Beverage
พร้อมให้คุณเตรียมตัวล่องทะเล ท่องเที่ยวแบบมืออาชีพ
กว่าใคร

การจัด้การการท่องเที�ยวและไมซั์
(กทม. ชลบุรี ข้อนแก่น)*
แพ็กกระเปาพร้อมเดินทาง สู่การเป็นไกด์มืออาชีพ ที่
SPU ปฏิบัติจริงกันตั้งแต่ก้าวแรก เรียนรู้ทุกขั้นตอนจากกูรู
มืออาชีพ พร้อมเติมทักษะภัาษาทีส่ ามให้ฟิติ เปรีย๊ ะ ทัง้ ภัาษา
จีน ภัาษาญี่ปุน ภัาษาเกาหลี หรือภัาษาฝรั่งเศส ก็เลือกได้
เตรียมเก็บประสบการณ์ให้เต็มกระเปา ฝกงานและดูงานกับ
องค์กรชั้นนำาแนวหน้าของประเทศ เรียนรู้การออกแบบงาน
Event Organizer ให้ทริปนี้ประทับใจยิ�งกว่าเคย!
การจัด้การโรงแรมและไมซั์
(กทม. ข้อนแก่น)
เช็กอินที่เดียวก็ ได้ครบทุกหลักสูตรโรงแรม! เรียนรู้
ครอบจักรวาล ตั้งแต่ Font Office จนถึง Housekeeping
พร้ อ มเสิ ร์ ฟิ เมนู เ ก ๆ ระดั บ ภัั ต ตาคาร ได้ ล งมื อ เป็ น เชฟิ
รังสรรค์เมนู Food & Beverage และ Bakery และเป็นผู้ให้
บริ ก ารแบบมื อ อาชี พ จั ด เต็ ม ทุ ก เทคนิ ค ในการให้ บ ริ ก าร
ส่วนหน้า การบริหารจัดการห้องอาหาร การจัดอีเวนต์
และการจั ด ดอกไม้ เรี ย นสนุ ก สร้ า งสรรค์ ก ว่ า ใคร
ให้ทุกประสบการณ์สร้างคุณเป็นตัวจริง!
*สาขาการจัดการการท่องเทีย่ วและไมซ่์ เปดสอนทีว่ ทิ ยาเขต
ชลบุรีในคณะศิลปศาสตร์

เตรียมพร้อมให้ทุกด้้าน
เร่�องบริการเราจัด้เต็ม!
การบิน โรงแรม ท่องเที�ยว
และเร่อส่ำาราญ
ก้าวแรกสู่่การเปนตัวจริง

คณะนี�มีด้ีอะไร?
• เจงสุด จำาลองสายการบินมาตั้งให้เป็นที่เรียน
• ดีสุด ได้ทำางานด้วย ได้เงินด้วย ได้เที่ยวด้วย สุดไปเลยจ้า!
• ตัวจริงที่สุด อาจารย์ผู้สอนคือผู้เชี่ยวชาญในสายงานโดยตรง
• เริ�ดสุด! ได้ฝกงานกับบริษัทการบินไทย
และสายการบินชั้นนำาทั่วประเทศ
• ประสบการณ์เยอะสุด ได้ศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ
• พร้อมสุด เพราะเราเป็นหนึ่งในศูนย์ทดสอบคุณภัาพ
มาตรฐานวิชาชีพด้านธุรกิจการบิน (TPQI)
• ไปไกลได้สุด เตรียมพร้อมด้านภัาษา และบุคลิกภัาพให้แน่น
พร้อมทำางานต่างประเทศได้ทันที
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Sripatum
University

Xi’an
University

เรียนจบรับ 2 ปริญญา

ให้ภาษาเปิด้โลกกว้าง
ทลายกำาแพงด้้านธุุรกิจ
ตีตั๋วบินไปเรียนกับตัวจริง
ได้้ส่กิลส่ื�อส่ารแบบมืออาชีพ

คณะศิลปศาส่ตร์

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

School
Of Liberal
Arts

Sripatum
University

Guizhou
University

เรียนจบรับ 2 ปริญญา

คณะนี�มีด้ีอะไร?
• สำานวนเปะเว่อร์ ได้เรียนกับเจ้าของภัาษาโดยตรง
• ได้เน้นๆ ปริญญาตรี ถึง 2 ใบ จาก ม.ศรีปทุม + ม.ซ่ีอาน
ในสาขาวิชาภัาษาจีนสื่อสารธุรกิจ และวิทยาเขตชลบุรี เป็นหลักสูตร 2+2
รับปริญญา 2 ใบ (ม.ศรีปทุม + ม.กุยโจว)
• จัดทักษะภัาษาให้เน้นๆ MOU กับ Wall Street English และ Andrew Biggs Academy
ในสาขาวิชาภัาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ
• บินไปแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับ 7 มหาวิทยาลัยชั้นนำาของประเทศญี่ปุน
ในสาขาวิชาภัาษาญี่ปุนเพ�่อการสื่อสารธุรกิจ
• ห้องเรียนสุดเริ�ด ด้วยระบบ Quartet Online และ Tell me More
• อินมากกว่า เพราะมีศูนย์ภัาษาและวัฒนธรรมจีนตั้งอยู่ในมหาวิทยาลัย
• พร้อมเข้าสู่การทำางาน ได้ฝกสหกิจศึกษาทั้งในและต่างประเทศ
• ติด 1 ในอาชีพสุดปัง ที่มีรายได้ดีที่สุด

ภาษาอังกฤษส่ื�อส่ารธุุรกิจ
(กทม. ชลบุรี ข้อนแก่น)
สปีคอิงลิชไม่มีเขิน พ�ดได้เพลินๆ เหมือนเจ้าของภัาษา จัดความรู้มาเต็มเปียมด้านการสื่อสาร
ทางธุรกิจข้ามวัฒนธรรม ให้การบริหารธุรกิจไม่มีสะดุด จะประเทศไหนก็ ไปได้ พร้อมอัพเกรดทักษะ
ภัาษาให้เจงกว่า ในห้อง Lab สุดลำ้า ระบบ LAB1200, ICM-DUO 40, Euro Talk และ Quarter
เติมประสบการณ์ให้เต็มกว่าใคร เรียนรู้เทคนิคกับเจ้าของภัาษา เก็บประสบการณ์จากองค์กรชั้นนำา
ทั้งในและต่างประเทศ พร้อมก้าวสู่การเป็นนักธุรกิจชั้นแนวหน้า
ภาษาญี�ปุนเพ��อการส่ื�อส่ารธุุรกิจ
(กทม.)
พบเสน่หว์ ฒ
ั นธรรมแบบ ญีป่ นุ น ญีป่ นุ น! เก็บประสบการณ์ตรงบินลัดฟิ้าเป็นนักศึกษาแลกเปลีย่ น
ทีม่ หาวิทยาลัยชัน้ นำาของประเทศญีป่ นุ ส่งตรงเทคนิคต้นตำารับด้านภัาษาให้สำาเนียงเปะเวอร์ ไม่มเี พ�ย้ น
พร้อมฝกเข้มด้านทฤษฎีและปฏิบตั จิ ากห้อง Lab ภัาษาสุดเจง เสริมความมัน่ ใจเรือ่ งผลสอบวัดระดับใน
อนาคต เจาะลึกการสื่อสารธุรกิจให้คุณเป็นสุดยอดนักเจรจา ไม่ว่าธุรกิจไหนก็สำาเร็จราบรื่น!
ภาษาจีนส่ื�อส่ารธุุรกิจ
(กทม. ชลบุรี)
สัมผัสกลิน� อายแดนมังกรในศูนย์วฒ
ั นธรรมจีนอันงดงาม สืบทอดวิทยายุทธจากอาจารย์เจ้าของ
ภัาษา ทั้งฟิ�ง พ�ด อ่าน เขียน เตรียมตัวสู่การทดสอบวัดระดับความรู้ด้านภัาษาจีน HSK แบบไม่ต้อง
กังวล บินตรงเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนไขกุญแจความลับด้านธุรกิจจากประเทศที่เชี่ยวชาญการค้าขาย
จัดเต็มคุณภัาพด้วยหลักสูตรปริญญาร่วม เรียนที่ไทย 2 ปี และที่จีนอีก 2 ปี จบแล้วได้รับปริญญา 2
ใบ ไปต่อได้ ไกลกว่าพร้อมร่วมงานกับบริษัทชั้นนำาทั้งในและต่างประเทศ
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ส่าข้าสุ่ด้ Exclusive
ด้้านความปลอด้ภัยบนฟา
ที�ส่ามารถเรียนต่อยอด้
เปนนักบินได้้ตามฝน

การจัด้การความปลอด้ภัยการบิน (กทม.)
เพราะบนฟิ้าความปลอดภััยต้องดีที่สุด สาขาเดียวที่ปูพ้�นฐานแบบลงลึกตั้งแต่ปี 1 สู่ตัวจริงด้าน
ความปลอดภััยท่าอากาศยาน พร้อมฝกบุคลิกภัาพและความรู้ด้านภัาษสู่ระดับสากล ได้เรียนกับ
ครูฝกนักบินตัวจริงที่มาให้ความรู้แบบเต็มสูบ! เข้าสู่ชั้นเรียนปี 3 อย่างมั่นใจ เสริมความรู้ด้าน
หลักการบิน อุตุนิยมวิทยาการบิน กฎหมายการบิน และเน้นสายอาชีพให้รู้จริง เตรียมพร้อมเลือก
เส้นทางในปี 4 เพ�อ่ เรียนต่อด้านการจัดการความปลอดภััยการบิน การจัดการสนามบิน หรือการขนส่ง
สินค้าทางอากาศ หรือเลือกเรียนต่อนักบิน* อาชีพในฝันที่ทำาให้เป็นจริงได้!
*ต้องผ่านการตรวจสุขภัาพร่างกายและจิตวิทยาการบิน ต้องไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคที่เป็น
อุปสรรคต่อการศึกษาเกี่ยวข้องกับการบิน และเสียค่าใช้จ่ายในการเรียนนักบินเพิ�ม

วิทยาลัยการบิน
และคมนาคม

www.spu.ac.th/fac/asf

อาชีพในฝน
• งานด้านความปลอดภััยด้านการบิน
ทั้งภัาคพ�้นดินและท่าอากาศยาน (Safety officer)
• งานด้านระบบบริหารนิรภััยการบิน (Safety management)
• งานด้านบริหารจัดการท่าอากาศยานระดับต้น
• งานด้านการขนส่งสินค้าในท่าอากาศยาน
• นักบินส่วนบุคคล (Private Pilot License : PPL) หรือ
นักบินพาณิชย์ (Commercial Pilot License : CPL)

คณะนี�มีด้ีอะไร?
• เรียนเจาะลึกแบบรู้จริง ในวิชาด้านการจัดการความปลอดภััยการบิน
• เทคนิคเพ�ยบ! ได้เรียนรู้ด้านความปลอดภััยการบินจากครูฝกนักบินโดยตรง
• เตรียมพร้อมให้ทุกด้าน ทั้งบุคลิกภัาพและด้านภัาษาเพ�่อใช้สมัครงาน
• เติมไฟิให้นักศึกษา ได้ศึกษาดูงานกันตั้งแต่ปี 1
• ตัวจริงในอุตสาหกรรมด้านการบิน เพราะเราทำาความร่วมมือกับองค์กรชั้นนำา
ทั้งรัฐและเอกชน
• ฝกงานเสมือนจริง พร้อมเข้าสู่การทำางานแบบมืออาชีพเต็มรูปแบบ
• ต่อยอดเรียนการบินเพ�ยง 1 ปี ทำาฝันให้เป็นจริงได้!
• เป็นที่ต้องการสูงในอุตสาหกรรมด้านการบิน มีงานรองรับมากมาย

College Of
Aviation And
Transportation
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School Of
Engineering
วิศวะ SPU มืออาชีพ
ส่ร้างอนาคตในโลกใหม่
เปิด้ครบทุกส่ายงาน
ระบบราง ไฟฟา
ยานยนต์ส่มัยใหม่
เคร่�องกล โยธุา
อุตส่าหการ

ทำาไมต้องวิศวะ SPU?
• ครอบคลุมทุกสายงานวิศวะ รวมถึงระบบราง ระบบหุ่นยนต์
• ครบกับหลักสูตรรองรับการสอบใบ กว.
(ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม)
• มี MOU ASEAN Railway College
ทุนเรียนร่วมกับวิทยาลัยชั้นนำาประเทศจีน
• รับปริญญา 2 ใบ ในหลักสูตร 2+2 ร่วมกับ Griffith University
จบแล้วสามารถทำางานที่ออสเตรเลียได้เลย
• ของจริงไม่มีเล่น! มีทีมรถแข่ง Motorsport ระดับประเทศ
• ฝกจริงในห้อง LAB ทางวิศวกรรม ตามเกณฑ์มาตรฐานของสถาวิศวกร
• สุดเจง! มีอาจารย์ตัวจริงด้านวิศวะมาเองทุกคน
• ติด 1 ใน 10 อาชีพที่มีรายได้มากที่สุด!

คณะวิศวกรรมศาส่ตร์
www.spu.ac.th/fac/engineer

2+2

Sripatum
Griffith
University
University
เรียนจบรับ 2 ปริญญา
ทำางานที่ออสเตรเลียได้ทันที

วิศวกรรมระบบราง
(กทม.)
ท้าทายเทคโนโลยีความเร็วสูง กับหลักสูตรระบบราง
แบบจัดเต็ม! ทัง้ ทฤษฎีและปฏิบตั ดิ า้ นระบบรถไฟิฟิ้าความเร็วสูง
การซ่่อมบำารุง การบริหาร และการจัดการด้านระบบราง
การแก้ ไขปัญหารวดเร็วและตรงจุด พร้อม MOU ASEAN
Railway College บินไปดูงานที่ประเทศจีน 1 ปี เพ�่อเตรียม
พร้อมสู่การเป็นวิศวกรระบบรางระดับคุณภัาพ!

วิศวกรรมเคร่�องกล
(กทม.)
รู้ ทุ ก กลไก กั บ การเรี ย นแบบเจาะลึ ก ด้ า นเครื่ อ งกล
เทคนิคการควบคุม ออกแบบ ทดสอบระบบเครื่องจักรกล
และวิเคราะห์ระบบเครือ่ งจักรกลพลังงาน ระบบอาคาร ระบบ
ควบคุมอัตโนมัติ เพ�่อเป็นผู้เชี่ยวชาญการจัดการพลังงาน
พร้อมสนับสนุนการทำางานไปด้วยเรียนไปด้วย กับการเรียน
นอกเวลาราชการ ที่ไม่ว่าใครก็เป็นมือ 1 ด้านเครื่องกลได้

วิศวกรรมไฟฟา
(กทม.)
ฉีกกรอบการเรียนสู่โลกยุคใหม่ พร้อมเป็นวิศวกร
ไฟิฟิ้า เชี่ยวชาญด้านไฟิฟิ้ากำาลังและพลังงาน เรียนรู้ระบบ
หุ่นยนต์และการควบคุมอัตโนมัติ การออกแบบ วางระบบ
เครื่องจักรกลไฟิฟิ้า ในอุตสาหกรรมการผลิตและอาคาร
ลงมือปฏิบัติจริงในห้อง LAB ทันสมัย พร้อมเป็นวิศวกร
ระบบเมคคาทรอนิกส์ ได้อย่างมัน่ ใจ ไม่วา่ ระบบไหนก็ควบคุม
ได้อยู่หมัด

วิศวกรรมยานยนต์ส่มัยใหม่
(กทม.)
สายความเร็วมาทางนี้! สานฝันด้าน Motorsport ไม่
ว่าจะเป็นผู้สร้างหรือผู้แข่งก็เป็นได้ เปดโอกาสสู่อาชีพธุรกิจ
อุตสาหกรรมยานยนต์ ด้วยหลักสูตรสุดเข้มข้นอย่างระบบ
ยานยนต์ ไฟิฟิ้าในยานยนต์สมัยใหม่ เทคโนโลยีปรับปรุง
สมถรรนะยานยนต์ และวิศวกรรมรถแข่ง ได้ลงมือทำาจริง
สร้างจริง ออกแบบรถแข่งด้วยตัวเอง

วิศวกรรมโยธุา
(กทม.)
ครบทุกด้าน! อัดแน่นความรู้ด้านวิศวกรรมโยธาทุก
ระบบ ทั้งวิศวกรรมปฐพ� ขนส่ง แหล่งนำ้า เขื่อน สิ�งแวดล้อม
การสำารวจ และงานตรวจสอบคุณภัาพ งบประมาณต่างๆ
รวมถึงงานด้านบริหาร Go Inter รับปริญญาถึง 2 ใบ
ในหลักสูตร 2+2 ร่วมกับ Griffith University จบแล้ว
สามารถทำางานที่ออสเตรเลียได้เลย

วิศวกรรมอุตส่าหการ
(กทม.)
เปะทุกขั้นตอน ครอบคลุมทุกระบบด้านอุตสาหการและ
โลจิสติกส์ การวางแผน คิดวิเคราะห์ระบบงาน และบริหาร
งานจัดการ ระบบอาคาร เรียนรูก้ ระบวนการผลิตและเคลือ่ น
ย้ า ย การขนส่ ง วั ต ถุ ดิ บ และสิ น ค้ า การควบคุ ม คุ ณ ภัาพ
ความปลอดภัั ย รวมถึ ง เรื่ อ งการเงิ น พร้ อ มเป ด โลก
อุตสาหกรรมโลจิสติกส์ ด้วยกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพ�อ่ เป็น
มือหนึ่งด้านวิศวกรกระบวนการผลิต และโลจิสติกส์ตัวจริง
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คณะนี�มีอะไรเด้็ด้?
• ไม่เคว้ง! รุ่นพ�่ส่วนใหญ่ถูกจองตัว ได้งานก่อนเรียนจบ
• พร้อมกว่าใคร ได้ใบ Certificate มาตรฐานวิชาชีพไอที (ITPE)
• สามารถนำาความรู้ ไปต่อยอด สร้างนวัตกรรมใหม่ๆ เองได้
• มีการรับงานจากองค์กรภัายนอก สร้างรายได้จริงระหว่างเรียน
• มีอาจารย์ที่เชี่ยวชาญด้าน IT ที่เป็นเทรนด์โลก
• รู้ลึกขั้นเทพกับ Big Data และ Cloud Computing
• ติด 1 ในคณะที่มีรายได้สูง และเป็นสาขาแห่งอนาคต

คณะเทคโนโลยีส่ารส่นเทศ
www.spu.ac.th/fac/informatics

School Of
Information
Technology

เปิด้ไอเด้ียส่ร้างนวัตกรรมใหม่ๆ
ด้้าน IT ได้้ ไม่รู้จบ
ข้ั�นเทพทุกระบบแห่งอนาคต

เทคโนโลยีส่ารส่นเทศและการส่ื�อส่าร (กทม. ชลบุรี)
(วิทยาศาส่ตรบัณฑิต)
พัฒนาออกแบบซ่อฟิต์แวร์แบบไร้ขีดจำากัด กับหลักสูตรที่รู้ลึกขั้นเทพกับ
Big Data และ Cloud Computing เจาะลึกความรู้กับผู้เชี่ยวชาญ สอนวิเคราะห์
และจั ด การระบบเครื อ ข่ า ยคอมพิ ว เตอร์ สร้ า งรายได้ กั บ BLOCKCHAIN,
BITCOIN พร้อมกว่ากับใบ Certificate มาตรฐานวิชาชีพไอที (ITPE) และดูแล
ระบบข้อมูลให้ปลอดภััยกับการบริหารจัดการฐานข้อมูลและความมัน่ คง ได้ฝก ฝีมอื
กับองค์กรชั้นนำาต่างๆ เพ�่อเติบโตและสร้างธุรกิจ Start up เป็นของตัวเอง
วิศวกรรมคอมพ่วเตอร์ (กทม.)
(วิศวกรรมศาส่ตรบัณฑิต)
เป็ น ผู้ นำา ด้ า นเทคโนโลยี ออกแบบพั ฒ นาระบบซ่อฟิต์ แ วร์ แ ละอุ ป กรณ์
คอมพิวเตอร์ให้ลำ้าหน้า นำาเทรนด์ความรู้ด้าน IoT (Internet of Things) และเน้น
การออกแบบระบบคอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก ทัง้ ส่วนอุปกรณ์ (Hardware) และส่วน
ชุดคำาสัง่ (Software) พัฒนาออกแบบระบบการจัดเก็บข้อมูล การบริหารจัดการ
ระบบแจ้งเตือน การพัฒนาระบบการวิเคราะห์ขอ้ มูลและรายงานผลผ่าน Website
และฝกมือในห้อง Maker Space สู่การทำางานจริงกับ Partner และองค์กรชั้นนำา
เทคโนโลยีมัลติมีเด้ีย (ข้อนแก่น)
(วิทยาศาส่ตรบัณฑิต)
ขับเคลือ่ นเทคโนโลยีมลั ติมเี ดีย พัฒนาแนวความคิดสร้างสรรค์ ทัง้ การสร้าง
ภัาพเคลื่อนไหวสองมิติและสามมิติ สื่อปฏิสัมพันธ์ เทคโนโลยีความจริงเสมือน
นำาความรู้ด้านเทคโนโลยีมัลติมีเดียไปประยุกต์ เพ�่อการเป็นผู้ประกอบการที่ดีใน
อนาคต
เทคโนโลยีส่ารส่นเทศทางธุุรกิจ (ข้อนแก่น)
(เทคโนโลยีบัณฑิต)
จัดเต็มกับหลักสูตรเทคโนโลยีบณ
ั ฑิต เรือ่ งเทคโนโลยีและกระบวนการทางธุรกิจใน
องค์กร เรียนรู้การใช้โปรแกรมสารสนเทศ ดิจิทัลคอมเมิร์ซ่ การตลาดดิจิทัล การ
เป็นผูป้ ระกอบการยุคใหม่ การวิเคราะห์ขอ้ มูล (Big Data) ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่
ปันให้เป็นนักเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ
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รู้จริงเร่�องกฎหมาย
ว่าความได้้อย่างมืออาชีพ
นิติศาส่ตร์ SPU
หลักสู่ตรกฎหมาย
ที�ทันทุกเหตุการณ์โลก

คณะนี�บอกเลยว่าเด้็ด้!
• ลงมือปฏิบัติจริง กับคลินิกกฎหมายศรีปทุม
ช่วยเหลือประชาชนโดยมีอาจารย์โค้ชให้อย่างใกล้ชิด
• สอนจริงโดยผู้เชี่ยวชาญในวงการกฎหมาย ทนายความ
ผู้พิพากษา อัยการ ที่ปรึกษากฎหมาย
• หลักสูตรทันสมัย ทั้งกฎหมายสิ�งแวดล้อม กฎหมายดิจิทัล
กฎหมายพลังงาน กฎหมายไซ่เบอร์
• จัดเต็มประสบการณ์ ได้ศึกษาดูงานตั้งแต่ปี 1
• ไม่เกร็ง เพราะได้เรียนว่าความในห้องศาลจำาลอง
• เปดสอนครบ จบในที่เดียว ทั้งปริญญาตรี โท เอก
• มีหลักสูตรสำาหรับผู้ทำางานประจำา เรียนภัาควันเสาร์ – อาทิตย์

คณะนิติศาส่ตร์

www.spu.ac.th/fac/law

School
Of Law

นิติศาส่ตร์
(กทม. ชลบุรี ข้อนแก่น)
เข้าใจทุกกระบวนการยุติธรรม เรียนจากตัวจริงด้านกฎหมาย ฝกว่าความ
พิจารณาคดีได้อย่างไม่เกร็ง ในห้องเรียนศาลจำาลอง เรียนเรื่องกฎหมายยากๆ
ให้ เ ข้ า ใจง่ า ย อั พ เดทความรู้ ใ ห้ ทั น โลก กั บ กฎหมายสิ� ง แวดล้ อ ม กฎหมาย
ดิจิทัล กฎหมายพลังงาน กฎหมายไซ่เบอร์ กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา และ
กฎหมายภัาษีอากร หรือจะลงสนามจริงกับคลินกิ กฎหมายศรีปทุม พร้อมจบเป็น
นักกฎหมายแบบมืออาชีพ
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SPUIC Breakthrough your limits
เปิด้โลกธุุรกิจระด้ับอินเตอร์
เลือกวิชาสุ่ด้อินเทรนด้์ ได้้ตามใจชอบ
เปน 1 ด้้านธุุรกิจการบิน
ติด้ปีกไกลได้้เหนือกว่าใคร

3+1
SPUIC

Swiss IM&H

เรียน 4 ปี รับ 2 ปริญญา

บริหารธุุรกิจ
(Business Management)
เก็บความรู้เน้นๆ ด้านบริหารธุรกิจระดับอินเตอร์ ที่ออกแบบหลักสูตรโดย
คณาจารย์ที่เป็นเจ้าของธุรกิจตัวจริง เลือกเรียนได้มากถึง 2 กลุ่มวิชาสุดว้าว
เจาะวิชาทีใ่ ช่ ทัง้ Applied Data Science / Marketing and Digital Marketing /
Entrepreneurship / Finance / Global Trade / Hotel and MICE / Tourism
เข้าร่วมโครงการฝกงานและโครงการและเปลีย่ น กับโปรแกรมพร้อมหลักสูตร 3+1
Double Degree 2 ปริญญา หรือเลือกเรียนควบ ป.โท กับสถาบันทั้งในและต่าง
ประเทศ เพ�่อเตรียมพร้อมให้คุณเป็น 1 ด้านบริหารมากกว่าใคร!
ธุุรกิจการบิน
(Airline Business)
ฝกสกิลเน้นๆ ด้านการบริการบนเครื่องบิน การบริการภัาคพ�้น จิตวิทยา
การบริการ กฎระเบียบในโลกการบิน พร้อมจัดหนักความรู้ระดับอินเตอร์ ทั้ง
ธุรกิจบริการ การท่องเที่ยว และการจัดการโรงแรม เก็บประสบการณ์ ฝกงาน
กับสายการบินต่างประเทศ ได้รับเงินเดือน + สวัสดิการแบบพนักงานประจำา
อัพสกิลภัาษาที่สาม และติวเข้มพร้อมสอบภัาษาอังกฤษและการสมัครงาน
ไม่ให้พลาด เตรียมพร้อมทุกด้าน ให้คุณเป็นหนึ่งด้านธุรกิจการบิน

วิทยาลัยนานาชาติศรีปทุม
www.spu.ac.th/intl

Sripatum
University
International
College

เรียนอินเตอร์ ด้ีอย่างไร?
• เลือกงานระดับอินเตอร์ ทำางานได้ทุกที่บนโลก
• Inter กว่า! ได้สร้าง Connection กับเพ�่อนต่างชาติ
• เริ�ดมาก! มีโครงการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ
• ดูงานแบบ Insight ฝกงานกับองค์กรชั้นนำาทั้งในและต่างประเทศ
• ครบเรื่องธุรกิจ กับหลักสูตรบริหารธุรกิจ เลือกเรียนได้ถึง 2 ใน 7 กลุ่มวิชา
พร้อมโปรแกรม 3+1 หรือ 4+1 เรียนไกลถึง สวิตเซ่อร์แลนด์, UK, จีน
• รู้จริงเรื่องธุรกิจการบิน กับตัวจริงจากสายการบินชั้นนำาทั่วโลก
พร้อมฝกงานที่ได้เงินเดือน+สวัสดิการแบบพนักงานจริง
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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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ปริญญาตรีจากอังกฤษ
เรียนในประเทศไทย 3 ปี
• ได้รับปริญญา 2 ใบ และประกาศนียบัตร 1 ใบ จากอังกฤษ ในเวลาเพ�ยง 3 ปี
• ประหยัดเงินกว่า 2 ล้านบาท และยังคงได้รับปริญญาจากประเทศอังกฤษ
• พบกับการเรียนรู้รูปแบบใหม่ที่เน้นการทำาโครงงานและกิจกรรม
• ไม่ต้องเผชิญกับความเครียดของการสอบสไตล์การศึกษาแบบเดิมๆ
• เรียนใกล้กับครอบครัวและเพ�่อนๆ

วิทยาลัยบริทิช

www.spu.ac.th/fac/britishcollege

SPU’s
British
College

3 IN 1
• UK Bachelor’s degree
• SPU Bachelor’s degree
• UK Higher National Diploma

SPU’s British College
จัดตั้งขึ้นมาเพ�่อให้เป็นวิทยาลัยนานาชาติแห่งใหม่ในประเทศไทยที่จะนำาคุณภัาพและ
มาตรฐานของมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักรหยิบยืน่ โอกาสให้คนรุน่ ใหม่ได้รบั การศึกษา
ในมหาวิทยาลัยชั้นนำาของ UK ที่นี่ในประเทศไทยและ…
• นักศึกษาจะได้รจู้ กั กระบวนการศึกษาทีม่ วี ธิ กี ารปฏิบตั ทิ เี่ ป็นประโยชน์มากในการสร้าง
แรงบันดาลใจ ระบบการศึกษาใหม่นี้จะมีการประเมินความคืบหน้าการเรียนที่เหมาะสมและ
ต่อเนื่องของนักศึกษา
• นักศึกษาจะได้รบั การเรียนการสอนเป็นกลุม่ เล็กๆ เพ�อ่ ให้อาจารย์สามารถดูแลเอาใจใส่
นักศึกษาเป็นรายบุคคลและมุ่งเน้นไปที่นักศึกษาทุกคน
• นักศึกษาจะได้เรียนในหลักสูตรทีท่ นั สมัยและพัฒนาอย่างต่อเนือ่ งตามความต้องการ
และทักษะที่จะเป็นของภัาคอุตสาหกรรม
แข้นงวิชาที�เปิด้ส่อน (กทม.)
• การจัดการทั่วไป
• การจัดการทรัพยากรมนุษย์
• การบริหารการปฏิบัติการ
• การจัดการการตลาด
• บัญชีและการจัดการทางการเงิน
• ผู้ประกอบการและการจัดการธุรกิจขนาดเล็ก
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หลักสู่ตรความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ
เรียนต่อนอก ไม่ ไกลเกินฝน
ไปเรียนหร่อทำางาน ใครๆ ก็ ไปได้้

2+2 2+2

Sripatum
Xi’an
University
University
เรียนจบรับ 2 ปริญญา

Sripatum
Guizhou
University
University
เรียนจบรับ 2 ปริญญา

2+2

Griffith
University

เรียนจบรับ 2 ปริญญา
ทำางานที�ออส่เตรเลียได้้ทันที

* โครงการแลกเปลี่ ย น Sugiyama Jogakuen University สงวนสิ ท ธิ์
เฉพาะนักศึกษาหญิง โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าครองชีพเอง

คณะศิลปศาส่ตร์ (ชลบุรี)
ภาษาจีนส่ื�อส่ารธุุรกิจ
2+2 Sripatum University + Guizhou University
หลักสูตร 2+2 มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมกับ มหาวิทยาลัยกุ้ยโจว เรียน
ที่มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชลบุรี 2 ปี (ปี 1-2) และเรียนที่มหาวิทยาลัยกุ้ยโจว 2 ปี
(ปี 3-4) เรียนจบรับ 2 ปริญญาทั้งจากมหาวิทยาลัยศรีปทุม และมหาวิทยาลัย
กุ้ยโจว

Sripatum University International College
Business Management Program: 3+1 program with SWISS Institute
of Management and Hospitality , Switzerland.
After 3-year completion of their studies at Sripatum University
International College, students will optionally be studying in Switzerland (4 month study plus 6 month paid internship) and receive Double
Bachelor’s degrees from Sripatum University and SWISS Institute of
Management and Hospitality, 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 Program 1 semester at Providence University
(Taiwan)
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 .

คณะวิศวกรรมศาส่ตร์ (กทม.)
วิศวกรรมโยธุา
2+2 Civil Engineering SPU + Griffith International
จั ด ความรู้ ด้ า นวิ ศ วกรรมโยธา พร้ อ มบิ น ไปเรี ย นไกลถึ ง ออสเตรเลี ย
ในหลักสูตร 2+2 มหาลัยวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมกับ Griffith University เปดชั้น
เรียนปูพ�้นฐานจนถึงระดับสูงด้านวิศวกรรมโยธา เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุม
2 ปี ก่อนบินไปต่อยอดความรู้ที่ Griffith University อีก 2 ปี ได้รับปริญญา 2 ใบ
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา จบแล้วสามารถทำางานที่ออสเตรเลียได้เลย
* หลักสูตรนี้หลังเรียนจบ มาเรียนเพิ�มที่ ไทยอีก 1 เทอม รับปริญญา วศ.บ.
จากมหาวิทยาลัยศรีปทุม และสามารถยื่นขอใบ กว. ได้

คณะบริหารธุุรกิจ (กทม.)
การบริหารและการจัด้การส่มัยใหม่
3+1 Sripatum University + University of the West of England
หลักสูตรเดียวที่ได้สองต่อ! กับหลักสูตร 3+1 เรียน SPU 3 ปี และเรียนที่ UWE
ประเทศอังกฤษ 1 ปี รับ 2 ปริญญา และเตรียมพร้อมเป็นนักบริหารจัดการองค์กร
ระดับแนวหน้า เข้าใจถึงศาสตร์การบริหารจัดการธุรกิจ กลยุทธ์ในการตัดสินใจ
การนำาเสนอแนวคิดทางธุรกิจ การเจรจาต่อรอง สร้างผลิตภััณฑ์ต้นแบบธุรกิจ
ได้มากกว่าเพราะมีเวทีให้แสดงผลงานจริง ฝกทำาธุรกิจจริงๆ ผ่าน e-Commerce
พร้อมทั้งศึกษาดูงานจากองค์กรชั้นนำา เพ�่อให้เส้นทางบริหารธุรกิจเปดกว้าง
ได้ ไกลมากยิ�งขึ้น

คณะศิลปศาส่ตร์ (กทม.)
ภาษาจีนส่ื�อส่ารธุุรกิจ
2+2 ได้ปริญญา 2 ใบ Sripatum University + Xi’an University
เรี ย นไกลถึ ง แดนมั ง กร ศึ ก ษาวั ฒ นธรรมจี น ได้ อ ย่ า งลึ ก ซ่ึ้ ง เพ�่ อ เป็ น
1 ด้ า นเจรจาธุ ร กิ จ กั บ ประเทศจี น ด้ ว ยหลั ก สู ต ร 2 ปริ ญ ญา เรี ย นที่ ไ ทย
ในมหาวิทยาลัยศรีปทุม 2 ปี (ปี 1 และปี 4) และที่จีนในมหาวิทยาลัยซ่ีอาน
อีก 2 ปี (ปี 2 และปี 3) จบแล้วได้ปริญญาถึง 2 ใบ จากมหาวิทยาลัยศรีปทุม
และ มหาวิทยาลัยซ่ีอาน ต่อยอดได้ ไกลกว่าทักษะเจรจาธุรกิจขั้นเทพ พร้อม
เป็นมืออาชีพในองค์กรชั้นนำา ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

Sripatum
University

คณะส่ถาปตยกรรมศาส่ตร์ (กทม.)
ส่ถาปตยกรรม
Sripatum University + Mitsue Village, Nara Prefecture, Japan
จุดไฟิใส่ ไอเดีย เป็นสถาปนิกมืออาชีพ ต่อยอดฝีมือไปไกลถึงญี่ปุน ใน
หลักสูตรความร่วมมือ ระหว่างมหาวิทยาลัยศรีปทุม + Mitsue Village, Nara
Prefecture และ Sugiyama Jogakuen University ประเทศญี่ปุน เตรียมพร้อม
ด้านภัาษา มี Wood Training Center เพิ�มทักษะภัาษาญี่ปุนให้ พร้อมไปแลก
เปลี่ยนที่ Sugiyama Jogakuen University*
โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเรียน หรือเลือกเก็บประสบการณ์ฝกงานที่ญี่ปุน
พร้อมรับรายได้จริงที่เมืองมิตซู่เอะ ประเทศญี่ปุน

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

ส่ถานีรถไฟฟาหน้า ม.ศรีปทุม
“ส่ถานีบางบัว”
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Auditorium

Library

Media Center

Performance & Dance Studio

Fitness Center
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SHOW
CASE
อาจารย์ต้นแบบ ด้านการสอน พ.ศ. 2564

ผศ. ดร.ไพบูลย์ สุขวิจิตร บาร์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะศิลปศาสตร์ ได้รับรางวัล “อาจารย์
ต้นแบบ ด้านการสอน พ.ศ. 2564” มอบโดยสมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กร
ระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย ร่วมกับ สำานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม (สป.อว.)

ทีมนักศึกษาคณะดิจิทัลมีเดีย

นางสาวสุภาวดี วังหล่อ นางสาวณัฏฌิกลุ หอมนาน
นางสาวธนัญญา คำาทอง 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.

ทีมเด็กเก่ง คณะสหวิทยาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม

ทีม SITI TEAM นักศึกษาคณะสหวิทยาการ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม ประกอบด้วย นายเกียรติศักดิ์ สิงห์งาม นายสาธิต
ระวังวงค์ น.ส.ศศิภาวรรณ เชาวะนะสิทธิ์ และ นายอัษฎา สุนทร
ผนึ ก กำ า ลั ง โชว์ ศั ก ยภาพคว้ า รางวั ล ชนะเลิ ศ การประกวด
สร้างสรรค์คลิปวิดีโอรณรงค์ประหยัดน้ำาแนวใหม่ กับ “ฉลาก
ประหยัดน้าำ ของ กปน.” จากผลงาน “กอกน้าำ เบอร์ 5 ถ้าได้ลองแล้ว
จะรัก” เงินรางวัลทุนการศึกษา 50,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและ
ประกาศนียบัตร ณ การปะปานครหลวง กรุงเทพฯ

นักศึกษานิเทศศาสตร์คว้าแชมป หนังสั้น‘โควิด-19’

ทีม DUST นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ สาขาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล ชั้นปีที่ 2 ประกอบ
ด้วย นายนรินทร์ ลี้โชติ (ผู้กำากับฯ) นายธนพล มณีธร (บูมแมน) นายวีระยุธ ราช
ประทุม (ตัดต่อ) นายเขมชาติ สุวรรณเจียรมณี (สวัสดิการ) และ นายชิษณุพงศ์ คำาสุข (ช่าง
ภาพวิดีโอ) ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากผลงานหนังสั้นเรื่อง “มารยาทไม่ดีตรงไหน?” คว้า
รางวัลทุนการศึกษา 100,000 บาท พร้อมโล่รางวัลชนะเลิศ

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

นักศึกษาคณะดิจิทัลมีเดีย
นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์

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

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 จำากัด

นักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติศรีปทุม

นายสิ ท ธิ์ กรวิ ช ญ์ นั ก ศึ ก ษาวิ ท ยาลั ย นานาชาติ
ศรีปทุม ชั้นปีที่ 3 คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
และโล่เกียรติคุณ สไตล์ลูกกรุง จากรายการ The
Golden song 2 ผ่านบทเพลง “ลมจา” พร้อมเป็น
ศิลปินกับช่อง ONE 31

ม.ศรีปทุม คว้า 6 รางวัลสหกิจศึกษาดีเด่น 2563

เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษา จัดพิธีมอบรางวัลสหกิจศึกษาดีเด่นระดับเครือข่าย ประจำาปี พ.ศ.
2563 ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จ.ปทุมธานี โดยมี ผศ.ดร.อัจฉรา
พร โชติพฤกษ์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านวิชาการ เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยศรีปทุม เข้ารับมอบรางวัล โดย
มหาวิทยาลัยศรีปทุมได้รับคัดเลือกเข้ารับรางวัลสหกิจศึกษาดีเด่น รวมทั้งสิ�น 6 รางวัล

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
โคทติ�ง (ประเทศไทย) จำากัด

นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
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

นายภูมภิ ทั ร บุญประเสริฐ นายภานุมาส มาลาเจริญ นายอานนท์ บุญประเวศ นายปริชญา
สืบประสิทธิว์ งศ์ และนายชนาญพิศทุ ธ์ มีชศู กั ดิ์ คว้ารางวัลเหรียญทอง โครงการ “สร้างสรรค์
เยาวชนคนรุ่นใหม่ผู้มีวินัยใช้ ไอซีที NETGEN” จัดโดย คณะกรรมการกิจการกระจาย
เสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) และสมาคมคอมพิวเตอร์
แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
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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
วิิทยาลััยนานาชาติิศรีีปทุุม
• ธุุรกิิจการบิิน (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

สอบถามเพิ่่ม� เติิม:

หมายเหต :

1. ชื่อทุนและเงื่อนไขอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
2. มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์มอบทุนสนับสนุนการศึกษาสูงสุดเพียงทุนเดียวต่อนักศึกษา 1 คน

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

รอบการรับสมัคร ปีการศึกษา 2565
ทุน SPU Portfolio 3 ดี
ทุน SPU โควตา 1
ทุน SPU โควตา 2
รอบปกติ

สำำ�นัักงานทุุนการศึึกษา มหาวิิทยาลััยศรีีปทุุม

หมายเหตุ : ข้อมูลข้างต้น เป็นข้อมูลตามประกาศกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำ�ปีการศึกษา 2564
สำ�หรับปีการศึกษา 2565 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 40,000 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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หนังสือยินยอม

มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.
รับนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี

ให้เก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

หลักสูตร 4 ปี 5 ปี และหลักสูตรเทียบโอน 2-3 ปี

ปีการศึกษา 2565 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 (Digital Business Management)

วิทยาลัยการบินและคมนาคม

• การจัดการความปลอดภัยการบิน

วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ
•
•
•
•

ธุรกิจการบิน (ไทย/นานาชาติ)
การจัดการบริการธุรกิจเรือสำ�ราญ
การจัดการโรงแรมและไมซ์
การจัดการการท่องเที่ยวและไมซ์

คณะศิลปศาสตร์

• ภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ
• ภาษาญีป่ ุ่นเพื่อการสื่อสารธุรกิจ
• ภาษาจีนสื่อสารธุรกิจ

คณะนิเทศศาสตร์

• สื่อสารการแสดง
• ภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล
• การออกแบบสื่อสารออนไลน์

คณะบริหารธุรกิจ
•
•
•
•
•

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

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)
* หลักสูตรอยู่ระหว่างเสนอ สกอ. รับทราบ
** วิศวกรรมไฟฟ้า โยธา เครื่องกล และอุตสาหการ มีรอบเรียนนอกเวลาราชการ
(วิศวกรรมทุกสาขามีรอบเรียนในเวลาราชการ)

คณะบัญชี
• การบัญชี (ปกติ, อาทิตย์วันเดียว)
คณะวิศวกรรมศาสตร์
• วิศวกรรมระบบราง
• วิศวกรรมไฟฟ้า (นอกเวลาราชการ)**
• วิศวกรรมโยธา (นอกเวลาราชการ)**
• วิศวกรรมเครื่องกล (นอกเวลาราชการ)**
• วิศวกรรมอุตสาหการ (นอกเวลาราชการ)**
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
• เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ปกติ, อาทิตย์วันเดียว)
คณะดิจิทัลมีเดีย
• การออกแบบกราฟิก

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, 09 5467 8516
0 4322 4111, 09 2537 4400
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แผนที�การเดินทาง

เส้นทางที� 3 สายใติ้ใหม่

มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.

ไปสระบุรีถนน ไอทีสแควร์
แจ้งว
ัฒน
ะ

ถนน
วิภัา
วดีร

งบัวท

อง

เดอะมอลล์

สะพานใหม่
แยกวงเวียนหลักสี่
ถนน

ร 11 รอ.

ราม

แยกเกษตร

อินท

รา

โยธิน

เมเจอร์
รัชโยธิน

ถนน

เกษต

ถนน

รนว

แยกรัชโยธิน

รา

มินท

ร์

รีย์ช
ุสาว

ถนนรัชดาภั

ิเษก

ถนนลา

ดพร้าว

• นอกจากนีย� งั มีรถประจำาทางส่ายอืน� ๆ แต่จะรอกันนานหน่อย
1. ส่าย 125 ศาลายา – อนุสาวรีย์ชัยฯ
2. ส่าย 183 อ้อมใหญ่ – อนุสาวรีย์ชัยฯ
*รถเมล์จะจอดตามเกาะต่างๆ รอบอนุสาวรียช์ ยั สมรภัูมิ ให้นอ้ งๆ
มาขึ้ น รถที่ จุ ด รอรถเกาะพหลโยธิ น เพ�่ อ ต่ อ รถจากจุ ด นี้ ไ ปยั ง
มหาวิทยาลัย โดยสามารถขึ้นรถประจำาทางได้ทั้งหมด 6 ส่าย
(26 / 34 / 39 / 59 / 503 / 522)

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

รังสิต - หัวลำาโพง
มธ.ศูนย์รังสิต - อนุสาวรีย์ชัยฯ
รังสิต - สนามหลวง
รังสิต - สนามหลวง
รังสิต - อนุสาวรีย์ชัยฯ

เส้นทางที� 5 บางนา
• ข้��นรถที�จ�ด้รอรถฝงตรงข้้ามกรมอุตุนิยมวิทยา
ส่ามารถข้��นรถเมล์ ได้้ 1 ส่ายแต่นั�งยาวถึงมหาวิทยาลัยคือ
ส่าย 129

ไปอน

สวนจตุจักร

ัยสม

ิ

เซ่็นทรัล
ลาดพร้าว
รภัูม

หมอชิต

ไปฉะ

เชิงเท

ร.พ.วิภัาวดี
พหล

ไปจรัญสนิทวงศ์

ยก

วัดพระศรี
บ้านบางเขน
ม.เกษตร

า
ครน

ไปบา

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

ิต-น

ร.พ.ภัูมิพล

สนามบิน
ดอนเมือง

ังสิต

็ด

รังส

กเกร

• จ�ด้ข้�น� รถโด้ยส่ารประจำาทางถูกจัด้ไว้อย่างเปนระเบียบ
เรี ย กว่ า FUTURE PARK STATION ส่ามารถข้�� น รถ
ประจำาทางได้้ทั�งหมด้ 5 ส่าย

• จ�ด้ส่ังเกตปายรอรถจะอยู่ด้้านหน้าอู่รถแท็กซัี�
ส่ามารถข้��นรถประจำาทางได้้ทั�งหมด้ 5 ส่าย
์

นครสวรรค

ไปปา

เส้นทางที� 4 รังสิติ

(ติ้องติ่อรถที�อนุสาวรีย์ชัยฯ)

ไปด

ินแด

การเดินทางโดยรถไฟฟ้า

ง

มา มหาวิทยาลัยศรีปทุม ลง “ส่ถานีบางบัว”
Dek65 เดินทางงายง่าย ไม่วา่ จะอยูท่ ี่ไหนก็เดินทางมาเรียนทีม่ หาวิทยาลัย
ศรีปทุมได้งา่ ยๆ สะดวกสบาย ด้วยรถไฟิฟิ้าสายสีเขียว เพราะ “สถานีบางบัว”
จอดเทียบหน้ามหาวิทยาลัย ลงจากรถไฟิฟิ้าปุบ ถึงประตูมหาวิทยาลัยปับ
เรียนเสร็จนัดแฮงเอาท์กับเพ�่อนต่อสบายๆ เพ�ยง 5 นาที ถึงเมเจอร์
รัชโยธิน 10 นาที ถึงเซ่็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว หรือจะไปช้อปป�งต่อที่สยาม
ก็เดินทางแค่ไม่เกิน 30 นาที

การเดินทางโดยรถโดยสารประจำาทาง
เส้นทางที� 1 อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
• เริ�มต้นการเด้ินทางด้้วยรถประจำาทางที�เกาะพหลโยธุิน ทั�งหมด้ 6 ส่าย
1. ส่าย 26
2. ส่าย 34
3. ส่าย 39
4. ส่าย 59
5. ส่าย 503
6. ส่าย 522

มีนบุรี - อนุสาวรีย์ชัยฯ
รังสิต - หัวลำาโพง
มธ.ศูนย์รังสิต - อนุสาวรีย์ชัยฯ
รังสิต - สนามหลวง
รังสิต - สนามหลวง
รังสิต - อนุสาวรีย์ชัยฯ
บางพลัด

บางยี่ขัน

เส้นทางที� 2 ขนส่งหมอชิติ
• ส่ถานีข้นส่่งหมอชิตมีรถโด้ยส่ารประจำาทางที�ถึงหน้ามหาวิทยาศรีปทุมได้้ คือ ส่าย 26 เท่านั�น
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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 (เรียน 3 ปี)
คณะบริหารธุรกิจ
    •  การบริหารและการจัดการสมัยใหม่
    •  การตลาดดิจิทัล
    •  การจัดการธุรกิจด้านการบิน และการตลาดดิจิทัล
       (เรียน 4 ปี 2 ปริญญา)
คณะบัญชี
    •  การบัญชี
คณะศิลปศาสตร์
    •  ภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ
    •  ภาษาจีนสื่อสารธุรกิจ
    •  การจัดการการท่องเที่ยวและไมซ์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
    •  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (เรียน 3 ปี 4 เดือน)
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
       และการตลาดดิจิทัล
       (เรียน 2 ปีครึ่ง 2 ปริญญา)
คณะบัญชี
    •  การบัญชี
คณะศิลปศาสตร์
    •  ภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
    •  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
       (เรียน 2 ปี แบบ Hybrid Learning)
คณะโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
    •  การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
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ทุนการศึกษา วิทยาเข้ตชลบุรี
• ทุนมหาวิทยาลัยศรีปทุมสู่โรงเรียนน้อง
• ทุนความสามารถพิเศษ
• ทุนสำาหรับนักกีฬา
• ทุน TCAS
• ทุนโควตาแนะแนวศรีปทุม ชลบุรี
เมื่อสมัครผ่านการแนะแนวของสำานักประชาสัมพันธ์ฯ
• ทุนครอบครัวศรีปทุม ชลบุรี
สำาหรับผู้ที่มีนามสกุลเดียวกับศิษย์เก่าและ
ศิษย์ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชลบุรี
• ทุนครอบครัวข้าราชการทหารและข้าราชการตำารวจ
สำาหรับข้าราชการทหาร ข้าราชการตำารวจ หรือสามี-ภัรรยา-บุตร-พ�่/น้อง
• ทุนบุคลากร ข้าราชการทหาร ข้าราชการตำารวจ
• ทุน SPUC Porfolio 3 ดี
• ทุนกิจกรรมร่วมกับคณะ

ทุนการศึกษา 10,000 บาท
ส่วนลดค่าหน่วยกิต 50% ตลอดหลักสูตร
ส่วนลดค่าหน่วยกิต 50% ตลอดหลักสูตร
ทุนการศึกษา 10,000 บาท
ทุนการศึกษาสูงสุด 10,000 บาท
ทุนการศึกษาสูงสุด 10,000 บาท

ทุนการศึกษาสูงสุด 10,000 บาท
ส่วนลดค่าหน่วยกิต 15% ตลอดหลักสูตร
ทุนการศึกษาสูงสุด 30,000 บาท
ทุนการศึกษาสูงสุด 10,000 บาท

* เงื่อนไขเป็นไปตามมหาวิทยาลัยกำาหนด

การกู้ยืมกองทุน กรอ./กยศ.
ผู้ต้องการกู้ยืม กรอ. / กยศ. ชำาระเงินค่าลงทะเบียน 6,000 บาท*
*เงื่อนไขการกู้เป็นไปตามกำาหนดของ กยศ. และมหาวิทยาลัย

เฉลิมไทย
ถนนสุขุมวิท

บางแสน

า

พัทย
แสน -

ุรี
ืองชลบ

ี่ยงเม

ถนนเล

แผนที่การเดินทาง

แม่น้ำาบางปะกง

ค่ายทหาร ม.การกีฬาแห่งชาติ

ทางด่วนบูรพาวิถี

ID: @spuchon

สมัครเรียน
โทร. 0 3814 6123,
09 5467 8516

www.chonburi.spu.ac.th

บาง

พนัสนิคม

บ้านบึง

พัทยา-ระยอง

www.chonburi.spu.ac.th

กรุงเทพฯ

มอเตอร์เวย์
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วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ
• การจัดการโรงแรมและไมซ์
• การจัดการการท่องเที่ยวและไมซ์
วิทยาลัยโลจิสติกส์และซ่ัพพลายเชน
• การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
คณะบริหารธุรกิจ
• การบริหารและการจัดการสมัยใหม่
• การตลาดดิจิทัล
คณะนิเทศศาสตร์
• ออกแบบสื่อสารออนไลน์
• สื่อสารการแสดง
• ดิจิทัลทีวีและสื่อออนไลน์
คณะบัญชี
• การบัญชี
คณะศิลปศาสตร์
• ภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
• นวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล
• เทคโนโลยีมัลติมีเดีย

รอบการรับสมัคร ปีการศึกษา 2565
รอบการรับสมัคร

ทุนการศึกษา

รอบโควติา 1

• ม.6/ปวช./กศน./เทียบเท่า
• ปวส./เทียบเท่า
รอบโควติา 2
• ม.6/ปวช./กศน./เทียบเท่า
• ปวส./เทียบเท่า
รอบปกติิ
• ม.6/ปวช./กศน.
• ปวส./เทียบเท่า
รอบหลัง Admission • ม.6/ปวช./กศน.
• ปวส./เทียบเท่า

รับทุนสูงสุด 20,000 บาท*
รับทุนสูงสุด 8,000 บาท*
รับทุนสูงสุด 15,000 บาท*
รับทุนสูงสุด 5,000 บาท*
รับทุนตามมหาวิทยาลัยกำาหนด
รับทุนตามมหาวิทยาลัยกำาหนด

ี

www.khonkaen.spu.ac.th

www.khonkaen.spu.ac.th

ID: @SPUKK

ุดร

ม.ขอนแก่น

ไปชัยภัูมิ ถนนม
ะลิวัลย์

ไปอ

สมัครเรียน โทร. 0 4322 4111 , 09 2537 4400,
09 2537 4411, 09 2537 4422, 09 2537 4433

ธาน

* เงื่อนไขเป็นไปตามมหาวิทยาลัยกำาหนด

บขส. เก่า
ถนนประชา

Facebook : SPUKK

เซ่็นทร
ขอนแก่นัล

ศาลหลักเมือง

ถนนกลางเมือ
ง

สโมสร

ภัาพ

• สื�อสารการแสดง + เทคโนโลยีมัลติิมีเดีย
หลักสูตรสร้าง Animation เล่าเรื่องแบบมืออาชีพ ถ่ายทอด
ศักยภาพทางเทคโนโลยีมัลติมีเดีย CG & Animation ผ่านการ
เล่าเรื่องโดยมุมมองของผู้กำากับการแสดง

วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ
• ธุรกิจการบิน
• การจัดการโรงแรมและไมซ์
• การจัดการการท่องเที่ยวและไมซ์
วิทยาลัยโลจิสติกส์และซ่ัพพลายเชน
• การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
คณะนิติศาสตร์
• ภาคปกติ /หลักสูตรปริญญาใบที่ 2 /
หลักสูตรสำาหรับตำารวจ
คณะบริหารธุรกิจ
• การบริหารและการจัดการสมัยใหม่
• การตลาดดิจิทัล
คณะนิเทศศาสตร์
• ออกแบบสื่อสารออนไลน์
• สื่อสารการแสดง
• ดิจิทัลทีวีและสื่อออนไลน์
คณะบัญชี
• การบัญชี
คณะศิลปศาสตร์
• ภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
• นวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล
• เทคโนโลยีมัลติมีเดีย

มิตร

• การติลาดดิจิทัล + โลจิสติิกส์และโซ่่อุปทาน
หลักสูตรสายบริหาร รอบรู้ด้านการตลาดดิจิทัลที่ทันสมัย
การทำาการตลาดออนไลน์ เชี่ยวชาญระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยง
ธุรกิจตั้งแต่ผู้ผลิต ถึงผู้บริโภค

ปริญญาติรี (สำาหรับผู้จบ ปวส.)

ถนน

โปรแกรมใหม่หลักสูติร 2 ปริญญา
เลือกเรียนหลักสูติรที�ใช่ ในสไติล์ของติัวเอง เรียน 3 ปีคร��ง ได้ 2 ปริญญา

ปริญญาติรี (สำาหรับผู้จบ ม.6/ปวช./กศน.)

รราช
สีมา

วิทยาเข้ตข้อนแก่น

มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น ตั้งอยู่ที่ 182/12
หมู่ 4 ถนนศรีจันทร์ ตำาบลในเมือง อำาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
เปิดดำาเนินการสอนตั้งแต่ปีพ.ศ. 2556 เพื่อรองรับการขยาย
ตัวิของธุรกิจ และการค้าในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ การ
เปิดประชาคมอาเซียน ปัจจุบันเปิดสอนในระดับปริญญาตรี
ปริญญาโท และปริญญาเอก

ไปนค

มหาวิทยาลัยศรีปทุม

โรงพยาบาล
ศูนย์ขอนแก่น

ถนนศรีจันทร
์

รร. มหาไถ่ศึกษา

ไปมหาสารคาม
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ชลบุรี
ขอนแก่น

“เรียนกับตัวจริง
ประสบการณ์จริง”
เลือกเรียนสไตล์ที่ใช่
กับหลักสูตร 2 ปริญญา

ที่สุด!! กับหลักสูตรเรียน 4 ปี
ได้ปริญญาตรีควบโท

สมัครเรียน
โทร. 0 3814 6123,
09 5467 8516

www.chonburi.spu.ac.th

www.chonburi.spu.ac.th

ID: @spuchon

คณะนิติศาสตร์
คณะนิเทศศาสตร์
คณะบริหารธุรกิจ
คณะบัญชี
คณะศิลปศาสตร์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะโลจิสติกส์และซ่ัพพลายเชน

