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“..เลือกดี มีชัยไปกว่าครึ่ง..” ส�ำหรับน้องๆ ที่อ่าน
วารสารเนื้อหาดี SPU News วารสารส�ำหรับคนรุ่นใหม่ใน
ฉบับนี้ ถือเป็นฤกษ์งามยามดีที่จะได้รู้ก่อน เลือกก่อน ว่าจะ
เรียนอะไรดีในยุคไทยแลนด์ 4.0 และแน่นอนเทรนด์มาแรงแซง
โค้งทีน่ กั เรียนเลือกเรียนมากสุดกับ 6 สาขาวิชาสุดฮอต คณะ
บริหารธุรกิจ จะมีสาขาวิชาอะไรบ้าง รีบผลิกอ่าน กันเลย...นี่
ล่ะครับจะเป็นคนรุน่ ใหม่ตอ้ งเร็ว แรง ทันเหตุการณ์ เช่นเดียวกับ
SPU ทีเ่ สริมแกร่งความรูน้ อกหลักสูตรให้นกั ศึกษาได้เรียนกับ
ตัวจริง ประสบการณ์จริง สัมผัส คนไทยคนแรกที่พิชิตยอด
เขา “เอเวอเรสต์” เขาประสบความส�ำเร็จได้อย่างไรติดตามได้
ใน The Professional
ทุกวันนี้มุมมองและโครงสร้างด้านสถาปัตยกรรมกับ
คนเมืองเริม่ เข้ามามีบทบาทผสมผสานมากขึน้ ในสังคม คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ วางรากฐานการเรียนรู้ ให้นกั ศึกษาได้
สัมผัสประสบการณ์จริงกับการพัฒนาพืน้ ที่ “ด่านซ้าย เมือง
แห่งอารยสถาปัตย์” สูเ่ มืองต้นแบบผูส้ งู อายุและผูพ
้ กิ าร เขา
ท�ำอะไรกัน เขาท�ำแบบไหนกัน ติดตามได้ ใน Student Affairs
และส่งท้ายแบบชิวๆ กับ Lifestyle สัมผัสชีวิตนักศึกษาต่าง
แดน ไกลถิ่น แต่อุ่นใจที่ SIC : SPU แล้วพบกันใหม่ในวารสาร
SPU News ฉบับหน้านะครับ

ยกขีดความสามารถใน 4 กลุ่มเป้าหมาย

เกษตรแบบดั้งเดิม

SMEs เดิม

บริการมูลค่าต�่ำ

แรงงานทักษะต�ำ่

เกษตรสมัยใหม่

Smart SMEs
และ Strartups

บริการมูลค่าสูง

แรงงานมีความรู้

เปลีย่ นความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ จากความหลากหลายทางชีวภาพ
และความหลากหลายทางวัฒนธรรมสู่ความได้เปรียบในเชิงแข่งขัน
ด้วยนวัตกรรม และ ความคิดสร้างสรรค์

Index
02
04
06
08
16
20
21
22
24
25
26

เรียนอะไรดีในยุคไทยแลนด์ 4.0
6 สาขาวิชาสุดฮอต คณะบริหารธุรกิจ
เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง
@ Sripatum Business School
The Professional วิทิตนันท์ โรจนพานิช
“คนไทยคนแรกผู้พิชิตยอดเขา เอเวอเรสต์”
20 บาท ฉลาดรอบโลก
การแข่งขันสะพานเหล็กอุดมศึกษา 2559
โครงการพัฒนา “ด่านซ้าย เมืองแห่งอารยสถาปัตย์ ”
สู่เมืองต้นแบบผู้สูงอายุ และผู้พิการ
สัมผัสชีวิต (นักศึกษา) ต่างแดน
ไกลถิ่น แต่...อุ่นใจที่ SIC : SPU
DEF (Digital Edge Fusion)
หลักสูตรพัฒนาการใช้สื่อดิจิทัลเชิงสร้างสรรค์
DNA (Digital Network Adventage)
หลักสูตรพัฒนาพันธุกรรมทางความคิด
U-Review คณะศิลปศาสตร์ ม.ศรีปทุม

1. กลุ่มอาหาร เกษตร
และเทคโนโลยีชีวภาพ

2. กลุ่มสาธารณสุข
และเทคโนโลยีการแพทย์

3. กลุ่มหุ่นยนต์อัจฉริยะ
และระบบเครื่องกล อิเล็กทรอนิกส์ควบคุม

4. กลุ่มดิจิทัล เทคโนโลยี
และอินเทอร์เน็ตเชื่อมต่อ

รวมพลังประชารัฐ

มหาวิทยาลัย ภาคเอกชน ภาคการเงิน

Editorial Staff

ที่ปรึกษา : ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน
บรรณาธิการ : พนรัญชน์ ยังสุข
กองบรรณาธิการ : อนันต์ เมือ งทอง กนกพงษ ์ สาทสัง ข ์
ศั ก ดิ์ ภั ท ร ์ น า ค ป ร ะ ดิ ษ ฐ ์ ธ ม ก ร เ ห ล ่ า เ ทิ ด พ ง ษ ์
กรองทอง หงษ์สินสี ณัฐพล ดิษบรรจง บุษกร เกาไศยนันท์
บุ ษ บาบั ง อร ไชยาค� ำ สุวัฒน์ พุคยาภรณ์
คอมพิวเตอร์กราฟิก : สุ รั ต นชั ย ชื่ น ตา ณั ช ชา ภั ก ดี กุ ล
นัฐพงษ์ สิทธิภาคคุณ

5. กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
วัฒนธรรมและบริการที่มีมูลค่าสูง
เครือข่ายจาก สถาบันวิจัย
ต่างประเทศ
ข้อมูลจากกระทรวงพาณิชย์

โดยมีภาครัฐคอยสนับสนุน

ประเทศไทย 1.0
สังคมเกษตรกรรม

ประเทศไทย 2.0

มุ่งเน้นอุตสาหกรรมเบา
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ประเทศไทยในอดีต

ประเทศไทย 3.0

มุ่งสู่อุตสาหกรรมที่มีความซับซ้อนมากขึ้น

เรียนอะไรดี
ในยุคไทยแลนด์
นแล้วต้องมีงานท�ำ
4.0 ไม่(เรีตยกงาน
และรายได้สูง)
ยุคไทยแลนด์ 4.0

ในยุคนี้อะไรๆ มันต้องสมาร์ทหมด สมาร์ทโฟนเอย สมาร์ททีวี
สมาร์ทโฮม ไทยแลนด์เราก็ตอ้ งสมาร์ทด้วยยุคนี้ เลยเน้นไปทีก่ ารใช้เทคโนโลยีดจิ ทิ ลั ต่างๆ ให้เกิดประโยชน์
สูงสุด ในเมือ่ เราไม่ใช่ผสู้ ร้าง แต่เราต้องเป็นผู้ ใช้ทสี่ มาร์ท ไทยแลนด์ 4.0 เลยเป็นการรวมกันระหว่างความ
คิดสร้างสรรค์ กับ ดิจทิ ลั เข้าไปด้วยกัน พูดให้งา่ ยคือ เมือ่ มีอปุ กรณ์ทสี่ มาร์ทแล้ว คนใช้กต็ อ้ งสมาร์ทด้วย
จะเห็นได้ว่าในยุคนี้จะเกิดธุรกิจใหม่ๆ แปลกๆ ขึ้นแทบทุกวัน เช่น “การเรียกแท็กซี่ที่ไม่ต้องไปยืนตากแดด
ตากฝนโบกรถ…เรียกผ่านแอพก็ ได้” จะดูทีวีไม่เห็นจะต้องรอเวลาที่ฉายแล้วดูเลย….. “ดูออนไลน์ย้อน
หลังก็ ได้” ไม่รู้จะกินอะไร ร้านไหนอร่อย… “เปิดแอพอ่านรีวิวดีกว่า” ซื้อเครื่องส�ำอางอะไรดี แต่หน้าแบบ
ไหน เกร๋วๆ…. “ดูโมเมพาเพลินดิ”
จะเห็ น ว่ า ธุ ร กิ จ ใหม่ ๆ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ล้ ว นเกิ ด จากความคิ ด ใหม่ ๆ และมองหาดิ จิ ทั ล มาใช้ ใ นการ
บริหารธุรกิจ ดังนั้นในฐานะเด็กไทยที่ก�ำลังตัดสินใจเลือกเรียนต่อ การเลือกคณะหรือสาขาที่จะเรียน
จ�ำเป็นอย่างยิง่ ทีต่ อ้ งเข้าใจทิศทางและบทบาทอนาคตของตลาดแรงงาน ความต้องการของตลาดแรงงาน
พูดง่ายๆ คือ เรียนอะไรแล้วมีงานท�ำ ไม่ตกงาน และเงินต้องดีๆ

“การจัดการธุรกิจดิจิทัล
คือ ค�ำตอบ”
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัล คณะบริหารธุรกิจ ม.ศรีปทุม ไม่
เน้นการสอนที่เรียบๆ แห้งๆ อ่านแต่หนังสือ แต่เน้นกิจกรรมกระตุ้นความ
คิดสร้างสรรค์ เปิดโอกาสให้ลงมือท�ำธุรกิจจริง ดูงานเยอะๆ เล่นไปกับ
อุปกรณ์เทคโนโลยีใหม่ๆ เจอกับเน็ตไอดอลที่ท�ำธุรกิจดิจิทัลจริงๆ เจอ
ยูทูปเบอร์เจ๋งๆ เจอนักแคสเกมส์ เหล่าอี-สปอร์ต และนักธุรกิจรุ่นใหม่ที่
ประสบความส�ำเร็จ เขาเหล่านีจ้ ะมาเป็นอาจารย์และผูถ้ า่ ยทอดความสนุก
ไปพร้อมกับการเรียนและเล่นในหลักสูตรการจัดการธุรกิจดิจิทัล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุพงศ์ อวิรุทธา

หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัล คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ที่ปรึกษาด้านการวางแผนยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ (หน่วยงานภาครัฐและเอกชน)

SRIPATUM
BUSINESS
SCHOOL
คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยศรีปทุม

การจัดการธุรกิจการบิน
เรียนรูก้ ารจัดการธุรกิจการบินแบบครบวงจรและ
ครบทุกต�ำแหน่ง ทั้งด้านการจัดการและการบริการ เช่น
การจัดการงานบริการบนเครื่องบินและภาคพื้น การ
ออกบัตรโดยสารและส�ำรองที่นั่ง การขนส่งสินค้าทาง
อากาศ การจัดการธุรกิจสายการบิน การบริหารและ
การจัดการท่าอากาศยาน และฝึกปฏิบัตงิ านกับองค์กร
ชั้นน�ำด้านการบิน

การค้าระหว่างประเทศ (กู้ กรอ.ได้)
เรียนรู้การด�ำเนินธุรกิจระหว่างประเทศ การส่ง
ออกและน�ำเข้า การจัดการการเงิน การตลาดระหว่าง
ประเทศ กลยุทธ์และการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
และการจัดการธุรกิจในประเทศกลุ่มอาเซียน ควบคู่ไป
กับการเรียนภาษาอังกฤษส�ำหรับธุรกิจระหว่างประเทศ
และส่งเสริมให้มีการฝึกปฏิบัติงานในต่างประเทศ

www.spu.ac.th/business

6 สาขาวิ
ชา
สุดฮอต
กุลปริยา โตอินทร์ (เอมี่)

การจัดการธุรกิจดิจิทัล (NEW)
เรียนรู้การจัดการธุรกิจ ทั้งการสร้างธุรกิจใหม่
และการปรับเปลี่ยนธุรกิจเดิม เน้นการออกแบบระบบ
งานทางธุรกิจ พัฒนาธุรกิจใหม่ด้วยเทคโนโลยี และ
Gadget ใหม่ๆ เพื่อสร้างมูลค่าทางธุรกิจ เตรียมพร้อม
สู่การเป็นเจ้าของธุรกิจหรือมืออาชีพในยุคเศรษฐกิจ
ดิจิทัล

มัลลิกา บุญเกิด (มิ้ว)

ศิษย์เก่าโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี กทม.

ศิษย์เก่าโรงเรียนนวมินทราชูทิศ กทม.

“ความมั่นใจและความกล้า
มักจะน�ำมาสู่ความส�ำเร็จได้เสมอ”

“ความพยายาม
เป็นทางน�ำสู่ความส�ำเร็จ”

เอมี่เลือกเรียนสาขาวิชาธุรกิจการบิน เพราะเมื่อ
จบไปแล้วสามารถท�ำงานด้านการบินและธุรกิจทีเ่ กีย่ วกับ
สายการบินได้หลากหลายอาชีพค่ะ เมื่อได้เข้ามาเรียน
แล้วก็รู้สึกว่าคิดไม่ผิดค่ะ เพราะที่ ม.ศรีปทุม สอนโดย
อาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญและเป็นมืออาชีพในวงการ
อุปกรณ์การเรียนครบครัน สถานที่ก็ทันสมัยน่าเรียน
มากค่ะ การเรียนการสอนเน้นการเรียนรู้การจัดการ
ด้านธุรกิจ ด้านการบิน และยังได้ฝึกปฏิบัติงานกับผู้ที่มี
ประสบการณ์ท�ำงานด้านการบินโดยตรงอีกด้วย
อยากชวนน้ อ งๆ มาเรี ย นคณะบริ ห ารธุ ร กิ จ
ม.ศรีปทุม ด้วยกันค่ะ ได้ทั้งความรู้ทั้งเบื้องหลังด้านการ
บริหารงานและงานบริการต่างๆ ในสนามบิน

เลือกเรียนสาขานี้เพราะเปิดกว้างทางอาชีพและ
สามารถต่อยอดอาชีพอื่นๆ ได้มากมายค่ะ เมื่อเรียน
จบมิ้วอยากท�ำธุรกิจส่วนตัว อาจจะเป็นกิจการเสื้อผ้า
แบรนด์หรือร้านเสริมสวย การเรียนการสอนในสาขา
วิชานี้ เรียนง่าย เข้าใจง่ายค่ะ มิ้วประทับใจในสถานที่
อุปกรณ์การเรียนการสอน และสังคม เพื่อน รุ่นพี่ เป็น
กันเอง ปรึกษากันได้ทุกๆ เรื่อง
ฝากถึงน้องๆ ว่าสาขาวิชาการค้าระหว่างประเทศ
เรียนสนุก ได้ประสบการณ์ดี จบไปหางานได้ง่ายคณะนี้
เปิดกว้างกับอาชีพได้ทุกอาชีพเลยค่ะ
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การตลาด
เรี ย นรู ้ ห ลั ก การตลาด พฤติ ก รรมผู ้ บ ริ โ ภค
นโยบายผลิตภัณฑ์และราคา การจัดการช่องทางการ
จัดจ�ำหน่ายและการกระจายผลิตภัณฑ์ การวิจัยตลาด
กลยุทธ์และการวางแผนการตลาด การสื่อสารการ
ตลาด และการตลาดดิจิทัล “พัฒนาหลักสูตรร่วมกับ
สมาคมการตลาดฯ www.TARAD.com และ Digital
Agency เพื่อสร้างคุณให้เป็นนักการตลาดมืออาชีพ”

พัชรดนัย ค�ำบ้านฝาย (บอส)

การจัดการ
เรียนรู้การจัดการ บัญชี การเงิน กฎหมาย ภาษี
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การวางแผน การจัดการ
โครงการ การจั ด การเชิ ง กลยุ ท ธ์ การจั ด การการ
เปลี่ยนแปลง การจัดการองค์กรภาครัฐ การเขียนแผน
ธุรกิจ การสร้างธุรกิจใหม่ e-Commerce การจัดการ
ธุรกิจซาลอน การตลาดดิจทิ ลั และธุรกิจระหว่างประเทศ
“ไม่ใช่แค่รอบรู้การจัดการ แต่เราเจาะลึกธุรกิจ”

อาริดา ฟาระมี (ใยใหม)

การเงิน
เรียนรูก้ ารเงินธุรกิจ การบริหารเงินทุนหมุนเวียน
และสภาพคล่อง การวิเคราะห์รายงานทางการเงิน การ
วิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ การวางแผนการ
เงินส่วนบุคคล การลงทุนและการวิเคราะห์หลักทรัพย์
การวิเคราะห์ตราสารทุน ตราสารหนี้ ตราสารอนุพันธ์
ตลาดการเงินและสถาบันการเงิน

ชลธิชา เชื่อมด่านกลาง (ส้มโอ)

ศิษย์เก่าโรงเรียนเพ็ญสมิทธ์ กทม.

ศิษย์เก่าโรงเรียนนนทรีวิทยา กทม.

ศิษย์เก่าโรงเรียนสตรีศึกษา จ.ร้อยเอ็ด

“ผมไม่ ได้เรียนเก่ง
ก็มีแต่ค�ำว่าขยันๆ และอดทน”

“ความส�ำเร็จไม่ ได้หล่นจากฟากฟ้า
แต่อยู่ที่การแสวงหาและอดทนรอ”

“ไม่เริ่มต้นในวันนี้
จะไม่มีทางส�ำเร็จในวันพรุ่งนี้”

ผมเลือกเรียนคณะบริหารธุรกิจเพราะเป็นคณะ
ที่ครอบคลุมและเป็นพื้นฐานในการหางานท�ำ และสาขา
วิชาการตลาดก็เป็นสาขาที่ผมอยากเรียน เพื่อจะน�ำ
ความรูท้ ี่ได้ ไปท�ำงานทีต่ งั้ ใจไว้ เมือ่ เรียนจบผมอยากเป็น
เจ้าของธุรกิจ CEO หรือที่ปรึกษาด้านการตลาดครับ
บรรยากาศการเรียนการสอนที่นี่ ก็สบายๆ สนุก เน้น
การเรียนการสอนที่พัฒนาให้นักศึกษาได้รับความรู้
ด้านการจัดการการตลาดทัง้ ระบบในเชิงบูรณาการ และ
ส่งเสริมให้ ได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติจริงกับมืออาชีพด้าน
การตลาด ซึ่งเป็นสิ่งที่ดีมากครับ

เลือกเรียนสาขาวิชานีเ้ พราะปัจจุบนั วงการธุรกิจ
ขยายตั ว อย่ า งรวดเร็ ว ท� ำ ให้ อ งค์ ก รธุ ร กิ จ ต้ อ งการ
บุคลากรเป็นจ�ำนวนมาก สาขาวิชาการจัดการก็มคี วาม
ส�ำคัญมากเพราะเราจะได้เรียนรู้ถึงกระบวนการจัดการ
ในด้านต่างๆ และยังเปิดโอกาสให้ตวั เองได้มธี รุ กิจเป็นของ
ตัวเองด้วย เมือ่ ได้เข้ามาเรียนทีศ่ รีปทุม ก็ประทับใจตัง้ แต่
วันปฐมนิเทศเลยค่ะ อาจารย์และรุ่นพี่ต้อนรับอย่างดี
รูส้ กึ ได้ถงึ ความอบอุน่ สิง่ อ�ำนวยความสะดวกและสือ่ การ
เรียนการสอนก็ทันสมัยมากค่ะ เมื่อเรียนจบแล้วอยาก
ท�ำงานในสถาบันการเงินหรือเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์
ค่ะ จะได้เก็บเกีย่ วประสบการณ์มาต่อยอดเป็นธุรกิจของ
ตัวเอง
ม.ศรีปทุม เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนชั้นน�ำ ที่เปิด
กว้างด้านการเรียนการสอน มีคณะและสาขาวิชาทีห่ ลาก
หลายและน่าสนใจ และมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยเหมาะกับ
เด็กรุ่นใหม่อย่างพวกเรา ลองเปิดใจดูนะคะ

เลือกเรียนสาขาวิชานี้เพราะสามารถจัดการ
และบริหารการเงินให้เกิดความคุ้มค่าได้ค่ะ เมื่อเรียน
จบแล้วส้มโออยากท�ำงานด้านการเงิน และความใฝ่ฝัน
สูงสุดคือการสอบซิงเกิ้ลลายเส้นได้และเป็นที่ปรึกษา
ทางการเงินค่ะ การเรียนการสอนของสาขาวิชานี้เน้น
การบริหารการเงินอย่างสร้างสรรค์ รอบรู้แนวคิด
และหลั ก โครงสร้ า งการบริ ห ารสถาบั น การเงิ น และ
ตลาดหลักทรัพย์ หลักการลงทุน นโยบายการเงิน การ
คลัง ตลอดจนกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เมื่อจบแล้วจะ
เป็นงานเกี่ยวกับการบริหารการเงิน นักวิเคราะห์ และ
บริหารสินเชื่อ นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ นักการธนาคาร
หรืองานทีเ่ กีย่ วกับปริวรรตเงินตราต่างประเทศ ยิง่ สาม
สี่อันหลังนี่ถ้าใครเก่งจริงๆ เงินเดือนสูงปรี๊ดดดด จน
เพื่อนๆ คณะอื่นอิจฉาไปตามๆ กันเลยทีเดียวค่ะ
ฝากถึ ง น้ อ งๆ ที่ ก� ำ ลั ง จะเข้ า ศึ ก ษาในระดั บ
อุดมศึกษา “ม.ศรีปทุม” เป็นหนึ่งทางเลือกค่ะ เรามี
อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิและเชี่ยวชาญทางด้านสาขาวิชา
นี้โดยตรง น้องๆ จะได้เรียนกับตัวจริง ที่มีประสบการณ์
จริง...มาเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะ

“ เรียนกับตัวจริง
ประสบการณ์จริง ”
@ Sripatum
Business School
		 ที่ที่ให้มากกว่าการเรียนรู้ คือ “ประสบการณ์”
		 สูตรน�ำพาสู่ ความส�ำเร็จในธุรกิจ

คณะบริหารธุรกิจ ม.ศรีปทุม ต่อยอดสร้าง
มูลค่าจากการเรียนรู้ ในห้องเรียนให้นักศึกษาได้
สัมผัส “กูรู” ระดับแนวหน้าของประเทศไทยที่มี
ความหลากหลายอาชีพ ต่างความคิด ต่างมุมมอง
ต่างเหตุผล หลอมรวมเป็นสูตรความส�ำเร็จในทาง
ธุรกิจอย่างลงตัว
“ความล้มเหลว
ที่น่ากลัวที่สุด
คือการไม่ได้ท�ำอะไรเลย”

“อย่ากลัวที่จะเริ่มต้นใหม่
เพราะบางครั้งการเริ่มต้นใหม่
อาจท�ำให้เราไปได้ ไกลกว่า
จุดเดิม”
คุณชรัตน์ เพ็ชร์ธงไชย

Portal Content Manager at Line Company (Thailand) Limited

คุณพัฒนพงศ์ พรหมบุตร

Account Management Director Dai-ichi Kikaku Thailand co., Ltd.

“สิ่งที่เราเป็นคนคิด
ใช่ว่าคนอื่นจะคิดเหมือนเรา
ต้องดูพฤติกรรม
ของผู้บริโภคด้วย”

ลูกค้าสมัยนี้ไม่รู้ว่าตัวเอง
อยากได้อะไร แต่คุณเป็น
“ผู้ผลิต” ต้องรู้ว่าผู้บริโภค
อยากได้อะไร
คุณธีรศานต์ สหัสสพาศน์
ประธานกรรมการ บริษัท JM Cuisine

คุณอพิชาต บวรบัญชารักข์

CEO Laemgate Business Entrepreneur

“โปรดจงคิดไว้เสมอ
หากว่าเราท�ำอะไรเป็นคนแรก
คุณมักจะรวยเสมอ”

“อุปสรรค” เป็นทั้งบันไดที่ท�ำให้
เราก้าวสูงขึ้นไป และเป็นดั่งภูเขา
ใหญ่ที่อยู่เบื้องหน้า ขึ้นอยู่กับว่า
จะมองจากมุมไหน
คุณกัมพล ธนาปัญญาวรคุณ
ผู้ก่อตั้ง iTopPlus

คุณอรรถพล ไข่ทอง

เบลล์ จาก Facebook Fanpage ขอบสนาม
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“อย่ากลัวที่จะก้าวไปข้างหน้า
แต่จงกลัวการอยู่นิ่งๆ
โดยไม่ท�ำอะไรเลย”

“เคล็ดลับสู่ความส�ำเร็จ
คือการรักในสิ่งที่เราท�ำอยู่”

คุณนิธนา เมลืองนนท์

อดีตผู้อำ� นวยการฝ่ายบริหารพันธมิตรการบิน

คุณภิรญา พุ่มทอง

เจ้าของธุรกิจน�ำเข้าเฟอร์นิเจอร์และของแต่งบ้าน by Apiraya Shop

“คนที่จะประสบความส�ำเร็จได้
ไม่ใช่แค่ยืนดูอยู่เฉยๆ
แต่ต้องเริ่มต้น
ด้วยการลงมือท�ำ”

“คนที่จะเก่งได้
ต้องเริ่มต้นเรียนรู้
จากการมองตนเองก่อน
ตั้งแต่แรก”
คุณอัจฉราพร เอี่ยมนิติกร

เจ้าของธุรกิจร้านเสื้อผ้าส�ำหรับคนอ้วน และร้านใหม่เอี่ยม สาขา1, 2 และ 3

คุณชาคริตส์ บุญมา

เจ้าของธุรกิจส่งออก บริษัท รูร่า โฮลดิ้ง เอเชีย จ�ำกัด

“อย่าเสียเวลากับความผิดพลาด
ที่ผ่านมา ให้สนใจในเวลากับสิ่งที่
ก�ำลังท�ำ”

“ไม่ต้องบินให้สูงเหมือนใครๆ
แต่จงเริ่มต้นบิน ให้เท่ากับที่เรา
จะบินไหวก่อน”

คุณปาวีณา เดชอิทธิกุล

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จ�ำกัด

คุณไพโรจน์ เหลืองเถลิงพงษ์

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จ�ำกัด

“การบริการที่เหนือกว่า
และนวัตกรรมที่เหนือกว่า
Ais live 360 เร็วที่สุด
สะดวกที่สุด ทันสมัยที่สุด
หลากหลายที่สุด”

“อย่าเอาตัวเองเป็นใหญ่ในการ
ท�ำงาน ต้องมองความเป็นจริง
และความสุขของลูกค้าด้วย”

คุณพชรพร พงษ์เจริญ

ผู้จัดการธุรกิจสัมพันธ์ แผนกสินเชื่อธุรกิจขนาดกลาง
ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน)

คุณพีรเวท กิจบูรณะ

Vice President AIS Academy

The Professional

วิทิตนันท์ โรจนพานิช
ยอดเขาแห่งชีวิต

“Everest ‘s Life”
From 0 to Summit

คนไทยคนแรกผู้พิชิตยอดเขาเอเวอเรสต์

มหาวิทยาลัยศรีปทุม เปิดโลกกว้างให้นกั ศึกษาได้เรียนรูแ้ ละ
ค้นพบแรงบันดาลใจ จากประสบการณ์จริงของเหล่าไอดอลที่
ไม่ธรรมดา ในโครงการ...

SPU THE PROFESSIONAL

“เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง”

พบกับ ตัวจริง ประสบการณ์จริง จากหลากหลายมืออาชีพ
ในทุกวงการ ที่สลับสับเปลี่ยนกันมาเล่าเรื่องแบบ
“เปิดอกอย่างหมดเปลือก”

แล้วโลกของคุณ
จะกว้างขึ้นกว่าเดิม

• เมื่อจะทำ�อะไรที่ยิ่งใหญ่
เราต้องเชื่อมั่นในตัวเองก่อน “ว่าเราต้องทำ�ได้”
• เมื่อเจอสิ่งที่เราถนัด จงทำ�มันให้ดี
แล้วเราจะเจอช่องทางในการหาเงินเอง
• หากสิ่งที่กำ�ลังจะทำ�นั้นมี “เรื่องราว”
มันจะกลายเป็นสิ่งที่น่าจดใจ
• อุปสรรคทำ�ให้เราแข็งแกร่ง และการไม่ยอมแพ้
จะทำ�ให้ประสบความสำ�เร็จ
• ถ้าชีวิตมันคือโอกาส...หากไม่เริ่มต้น
ก็จะไม่มีวันไปถึงจุดหมาย
• หากทำ�สิ่งที่ดี ไม่ต้องฟังจากปากคนอื่น
ให้ฟังเสียงหัวใจตัวเอง
• ถ้าเราอยากได้สิ่งใด จงรักและทำ�ตัวให้ใกล้กับสิ่งนั้น
ความพยายามจะทำ�ให้เราได้มันมา
• ชีวิตมันคือความสนุก และนอกห้องเรียนนี่แหละสุดยอด
ประสบการณ์จะสอนทุกอย่าง

“ตามรอยพ่อ”

ฐิตารีย์ เขียวอุส่าห์ (ปอย)
สาขาวิชาการจัดการด้านความปลอดภัยการบิน
วิทยาลัยการบินและคมนาคม
ศิษย์เก่าโรงเรียนมัธยมสาธิต มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก
ปอยเกิดมาในยุคที่เห็นภาพในหลวงรัชกาลที่ 9 อยู่ในทุกๆ ที่ ตอนเรียนก็มี
โอกาสได้ทำ�รายงานเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจ ได้หาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต จึง
ได้รู้ว่าพระองค์ท่านทรงมีพระราชกรณียกิจมากมาย เช่น ฝนหลวง น้ำ�มันไบโอ
ดีเซล ฝายกั้นน้ำ� สิ่งที่พระองค์ท่านทำ�มาโดยตลอดนี้ทำ�เพื่อประชาชนคนไทย
ทุกคน ปอยภูมิใจที่ได้เกิดเป็นคนไทย และขอน้อมนำ�คำ�สอนที่พระองค์ท่านสอน
ถึงความพอเพียง มองถึงสิ่งที่อยู่รอบข้างแม้จะเป็นสิ่งเล็กๆ และจงใช้วิตอย่าง
ละเอียดรอบคอบในทุกๆ วัน มาใช้ ในการดำ�เนินชีวิตต่อไปค่ะ

วรารัตน์ พัฒนศิลป์ (อ๋อม)
สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
ศิษย์เก่าโรงเรียนกาญจนาภิเษก
วิทยาลัยกระบี่ จ.กระบี่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
รัชกาลที่ 9 เปรียบเสมือนพ่อที่เป็น
เสาหลักให้กบั บ้าน ให้กบั ลูกๆ กว่า 70
ล้านคน ทุกพระราชดำ�รัสและพระบรม
ราโชวาท ล้วนเป็น “คำ�สอนของพ่อ” ที่
มีคณ
ุ ค่ายิง่ โดยเฉพาะทีจ่ ำ�ได้ขนึ้ ใจคือ
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง พระองค์
ท่านสอนให้เรารูจ้ กั อดออม ใช้จา่ ยเท่า
ทีม่ ี ซึง่ ครอบครัวของอ๋อมก็ ได้นอ้ มนำ�
คำ�สอนนีม้ าใช้จนถึงทุกวันนี้ เช่น ปลูก
ผักสวนครัวกินเอง ทุกอย่างเริ่มต้น
ด้วยสิ่งเล็กๆ ค่ะ
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อธิเมศร์ กิตติวัฒนาพัฒน์
(เมศร์)
สาขาวิชาธุรกิจการบิน
วิทยาลัยการท่องเที่ยว
และการบริการ
ศิษย์เก่าโรงเรียนเซนต์หลุยส์
จ.ฉะเชิงเทรา
ผมรูส้ กึ ตืน้ ตันใจที่ได้เกิดมา
บนผืนแผ่นดินไทยที่มีพระมหา
กษัตริยท์ ที่ รงงานหนักเพือ่ พวก
เราทุกคน ผมจึงปฏิบัติตนเป็น
คนดีของสังคม เป็นพลเมืองที่
ดีของประเทศชาติ เพือ่ พ่อหลวง
และสานต่อในสิ่งที่พระองค์ท่าน
ทำ�ไว้ ให้เรา เริ่มจากการเรียนรู้
โครงการในพระราชดำ�ริมาปรับ
ใช้ ในชีวติ ประจำ�วัน เช่น โครงการ
เรียนรู้ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง
บ้านซ่อง จ.ฉะเชิงเทรา ทำ�ให้
เข้าใจถึงคำ�ว่า “เศรษฐกิจพอ
เพียง” อย่างแท้จริง

สุภาพร แก้วกิริยา (เอย)
คณะนิติศาสตร์
ศิษย์เก่าโรงเรียนวัดน้อยนพคุณ กทม.
รู้สึกภูมิใจมากๆ ค่ะ ที่ได้เกิดในรัชกาลที่ 9 พระองค์ท่านมีคำ�
สอนมากมายให้เราเตือนสิตใิ นการใช้ชวี ติ ประจำ�วัน และก็รสู้ กึ เสียใจ
มากกับการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของประเทศไทย แต่ก็ ได้เห็นว่าคน
ไทยมีศรัทธาเดียวกัน สามัคคีกันตามที่พระองค์ท่านสอนไว้ หนูจะ
ตัง้ ใจทำ�หน้าทีข่ องตัวเองให้ดที สี่ ดุ โดยการตัง้ ใจเรียนและทำ�งานด้วย
ความซื่อสัตย์ สุจริต และจะเป็นนักกฎหมายที่ดีค่ะ

Freshy

SPU Freshy
Day & Night
2016
มิตรภาพ ความสุข
รอยยิ้ม@SPU
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SPU สร้างแนวคิด
“รับน้อง” เชิงสร้างสรรค์

มุ่งสู่การเรียนรู้ ผสมผสานการสืบสาน
งานพระราชดำ�ริฯ กับกิจกรรม
SPU FRESHY DAY & NIGHT 59

ตามรอยพ่อ : น้อมนำ�โครงการ
ตามแนวพระราชดำ�ริ พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช

ดาว เดือน ดาวจำ�แลง SPU’59
ดาว

มีนา ห้วยสวัสดิ์ (พลอย)
สาขาวิชาธุรกิจการบิน
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ
ศิษย์เก่า โรงเรียนวัชรวิทยา จ.กำ�แพงเพชร
“ตามรอยพ่อ” พลอยจะมองในเรื่องของการเสียสละ
เพือ่ ส่วนรวม ซึง่ จะเห็นได้จากรุน่ พีท่ เี่ สียสละเวลาและแรง
กาย คิดและจัดกิจกรรมรับน้องตามรอยพ่อ เพือ่ ให้นอ้ งๆ
ทราบถึงพระราชกรณียกิจต่างๆ ของพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช และการนำ�มาปรับใช้
ในชีวิตประจำ�วันค่ะ
ในฐานะดาวมหาวิทยาลัย พลอยจะเริ่มจากการ
ประพฤติปฏิบัติตัวให้เป็นแบบอย่างที่ดี แต่ก็ยังคงความ
เป็นตัวของตัวเองไว้ แต่งกายให้เหมาะสมและการช่วย
เหลือผู้อื่นในเรื่องที่เราสามารถช่วยได้ค่ะ ปัจจุบันสื่อ
ออนไลน์เป็นที่นิยมและเข้าถึงทุกคนอย่างรวดเร็ว เรา
สามารถใช้เป็นช่องทางเพื่อถ่ายทอดภาพลักษณ์ที่ดีใน
มหาวิทยาลัย ทั้งด้านการเรียนการสอน เทคโนโลยี และ
อุปกรณ์การเรียนทีท่ นั สมัย ให้ทกุ คนได้รบั ทราบและเห็น
ถึงความเป็นสถาบันชั้นนำ�สำ�หรับรุ่นใหม่ค่ะ

เดือน

อธิเมศร์ กิตติวัฒนาพัฒน์
สาขาวิชาธุรกิจการบิน
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ
ศิษย์เก่าโรงเรียนเซนต์หลุยส์ จ.ฉะเชิงเทรา
เมศร์ ตามรอยพ่อ โดยการเรียนรู้จากโครงการที่
สืบสานพระราชดำ�ริ และมาปรับใช้ ในกิจกรรมต่างๆ
เช่น โครงการเรียนรู้ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงบ้านซ่อง
จ.ฉะเชิงเทรา นำ�มาใช้ ในกิจกรรมตามฐานต่างๆ ในการ
รับน้อง โดยรุน่ พีค่ อยให้ความรู้ ในเรือ่ งเศรษฐกิจพอเพียง
และให้รนุ่ น้องแข่งขันตอบคำ�ถาม และโครงการอ่างเก็บน้ำ�
คลองหัวช้างฯ จ.พัทลุง เพื่อกักเก็บน้ำ�มาใช้ ในการเล่น
กิจกรรม ซึ่งบางฐานอาจมีการใช้น้ำ�สามารถประหยัด
ค่าใช้จ่ายในมหาวิทยาลัยได้ส่วนหนึ่ง
ในฐานะเดือนมหาวิทยาลัย เมศร์จะเป็นแบบอย่างทีด่ ใี ห้
กับเพือ่ นๆ และรุน่ น้อง จะตัง้ ใจเรียนให้จบเพือ่ เป็นบุคลากร
ทีด่ ขี องประเทศ ทีเ่ มศร์มาเรียนทีน่ ี่ ก็จากการแนะนำ�จาก
รุน่ พีว่ า่ ม.ศรีปทุม มีอาจารย์ทเี่ ก่งและมีประสบการณ์ อีก
ทัง้ อุปกรณ์การเรียนและสถานทีก่ พ
็ ร้อมและเพียงพอต่อ
นักศึกษาทีม่ าเรียน เมศร์คดิ ว่านีแ้ หละของดี ทีแ่ ทบไม่ตอ้ ง
โฆษณา

ดาวจำ�แลง

ภาณุ ปิยภาณีกุล (โฟร์)
สาขาวิชาศิลปะการแสดง
คณะนิเทศศาสตร์
ศิษย์เก่าโรงเรียนเตรียมบัณฑิตพิชาลัย จ.สงขลา
โฟร์ ตามรอยพ่อ โดยยึดหลักทางสายกลางและ
น้อมนำ�พระราชดำ�ริยึดเป็นแบบอย่างในการเจริญรอย
ตามเบื้องพระยุคลบาทในการดำ�เนินชีวิต ทำ�ทุกอย่าง
ด้วยความสุขและการรู้จักประมาณตนไม่ใช้ชีวิตอย่าง
ประมาท ใช้เหตุผลในการตัดสินใจสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นใน
ชีวิตประจำ�วัน มีภูมิคุ้มกันที่ดีสามารถที่จะยอมรับกับ
การเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้นในสังคมได้ ถ้าเรารู้จัก
พอชีวิตเราก็จะมีความสุข
ในฐานะ ดาวจำ�แลงมหาวิทยาลัย เราต้องเตือนตัวเอง
เสมอว่า ต้องทำ�ตัวเป็นแบบอย่างทีด่ ี ทำ�ประโยชน์เพือ่ ส่วน
รวมให้มากทีส่ ดุ เท่าจะทำ�ได้ และพยายามใช้ความสามารถ
ของตัวเองสร้างชือ่ เสียงให้แก่มหาวิทยาลัย เมือ่ เขาเลือก
เราแล้วก็จะทำ�ตัวเป็นแบบอย่างทีด่ ี เป็นโรลโมเดลใหม่ๆ ให้
แก่ดาวจำ�แลงว่าถึงเราจะเป็นเพศทางเลือก เราก็สามารถ
อยูใ่ นกฎระเบียบ และสร้างชือ่ เสียงให้กบั มหาวิทยาลัยได้

Freshy

การประกวด
ดาว เดือน ดาวจำ�แลง
SPU’59
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เปิดโลกว้างกับวิทยาลัย
การบินและคมนาคม
นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการความปลอดภัยการบิน
วิทยาลัยการบินและคมนาคม ศึกษาดูงานด้านการบิน
เพื่อสร้างประสบการณ์จริง โดยฟังบรรยายจากนักบิน
การเตรียมตัวก่อนทำ�การบิน ทดลองฝึกบินจำ�ลอง และดู
งานอากาศยานบนลานจอด ณ ศูนย์ฝกึ การบิน สถาบัน
การบินพลเรือน จ.ประจวบคีรีขันธ์

ม.ศรีปทุม จับมือ ไชน่าแอร์ ไลน์
สร้างพันธมิตรทางการศึกษา
ม.ศรีปทุม จับมือสายการบินไชน่าแอร์ ไลน์ สาขา
ประเทศไทย สร้างพันธมิตรทางการศึกษา ส่งนักศึกษา
เข้าฝึกงานสหกิจศึกษา สำ�นักงานขาย และสำ�นักงานฝ่าย
ปฏิบัติการ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยมีผู้ช่วย
ศาสาตราจารย์ ดร.วิรชั เลิศไพฑูรย์พนั ธ์ รองอธิการบดี
และดร.มณฑิชา เครือสุวรรณ์ คณบดีวิทยาลัยการท่อง
เทีย่ วและการบริการ ในนามม.ศรีปทุม ลงนามความร่วม
มือ ร่วมกับ มิสเตอร์หลิว หย่า ชวน ผูจ้ ดั การทัว่ ไป ผูแ้ ทน
ฝ่ายการบินไชน่าแอร์ ไลน์ สาขาประเทศไทย ณ สำ�นักงาน
เศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำ�ประเทศไทย

SPU เดินหน้าผลิตบุคลากร
ด้านดิจทิ ลั คอนเทนท์ เปิดตัว
Acer Predator Lab แห่งแรก
ของเอเชียแปซิฟิก
คณะดิจิทัลมีเดีย ม.ศรีปทุม เสริมความแกร่งสู่การ
เป็นศูนย์กลางการผลิตบุคลากรด้านดิจิทัลคอนเทนท์
(Digital Content Hub) เสริมศักยภาพการเรียนการ
สอนด้วยพรีเดเตอร์เดสก์ทอ็ ปจีทรี (Acer Predator G3)
พร้อมจอมอนิเตอร์จากเอเซอร์ ไว้ ในเอเซอร์พรีเดเตอร์
แล็บ แห่งแรกในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก มุ่งให้นักศึกษาใช้
เป็นอุปกรณ์ ในการฝึกฝน พัฒนาและสร้างสรรค์ดิจิทัล
คอนเทนต์ที่หลากหลายรูปแบบ สู่อุตสาหกรรมดิจิทัล
คอนเทนท์อย่างมีคุณภาพ

News

เปิดพอร์ตเล่นหุ้น วัยรุ่นเงินล้าน

Business Online Trading 2016
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมกับ บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จำ�กัด (มหาชน) จัดโครงการ “เปิดพอร์ตเล่นหุ้น
วัยรุ่นเงินล้าน” Business Online Trading 2016 อบรมการเทรดหุ้นออนไลน์ ให้กับน้องๆ ม.6 ได้ฝึกทักษะเรียนรู้เกี่ยวกับการซื้อ
ขาย ตราสารทุนในตลาดหลักทรัพย์ ผ่านระบบเทรดหุน้ ออนไลน์ และเปิดเวทีแข่งขันเทรดหุน้ ออนไลน์ ชิงโล่รางวัลพร้อมทุนการ
ศึกษา เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมก่อนการเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัย
ผลการแข่งขันรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นางสาวธนัชชา โทณะพงษ์ จากโรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ กทม.

นางสาวธนัชชา โทณะพงษ์
โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ กทม.
ชนะเลิศ การเทรดหุ้นออนไลน์
Business Online Trading 2016

รูส้ ึกดีใจและภูมใิ จกับรางวัลที่ได้ ในวันนี้มากๆ
ค่ะ การแข่งขันในครัง้ นีท้ ำ�ให้ ได้รบั ความรูด้ า้ นการ
ซือ้ ขายตราสารทุนในตลาดหลักทรัพย์ ผ่านระบบ
เทรดหุ้นออนไลน์ เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมใน
การเข้าศึกษาต่อด้านบริหารธุรกิจ ซึ่งนับว่าเป็น
โครงการที่มีประโยชน์อย่างมาก สำ�หรับรางวัล
ที่ได้รับในวันนี้ก็จะเก็บไว้เป็นทุนการศึกษาค่ะ และ
ขอขอบคุณ ม.ศรีปทุม ที่จัดโครงการดีๆ เสมือน
เป็นเวทีที่ให้กับนักเรียนได้แสดงออกด้านความรู้
และหวังว่าในปีตอ่ ๆ ไปจะมีโครงการดีๆ เช่นนีอ้ กี ค่ะ
ฝากถึงน้องๆ และเพื่อนๆ ที่สนใจเรียนด้าน
บริหารธุรกิจ ขอให้ตั้งใจเรียนและฝึกฝนตัวเองอยู่
เสมอ จบการศึกษาแล้ว มีตลาดแรงงานรองรับอยู่
แน่นอนค่ะ
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คณะบัญชี SPU เปิดสนามความรู้
ปั้นเยาวชนสู่นักบัญชีมืออาชีพ

คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมกับ สมาคมผูส้ อบบัญชีภาษีอากรแห่งประเทศไทย
และสมาคมสำ�นักงานบัญชีคุณภาพ จัดการแข่งขันตอบปัญหาทางด้านบัญชีสำ�หรับ
นักเรียนระดับ ปวช. และ ปวส. ครั้งที่ 8 ชิงถ้วยรางวัลจากรองปลัดกระทรวงพาณิชย์
เพือ่ เปิดโอกาสให้นกั เรียน นักศึกษา ได้แสดงความรูแ้ ละความสามารถทักษะวิชาชีพด้าน
บัญชี ก่อนที่จะศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ซึ่งในปีนี้มีน้องๆ จากโรงเรียนและวิทยาลัย
ต่างๆ ทั่วประเทศ เข้าร่วมแข่งขันจำ�นวนมาก
ราลวัลชนะเลิศระดับ ปวส. : วิทยาลัยอาชีวะศึกษาชลบุรี
ชนิตาภา กิติโสภากูล (น้ำ�ฝน)

รู้สึกดีใจที่ได้รางวัลกลับมาให้วิทยาลัยได้ เตรียมตัวก่อนที่จะมาแข่งทั้งอ่านหนังสือ ทำ�แบบทดสอบ
ทบทวนตามขอบเขตเนื้อหาของข้อสอบการแข่งขันที่มหาวิทยาลัยกำ�หนด รวมทั้งมีการสอบถามจาก
อาจารย์ หากมีข้อสงสัยตรงไหน และจะนำ�ประสบการณ์นี้ไปใช้ ในการประกอบวิชาชีพให้ตรงกับความรู้ที่
เรียนมา โดยในอนาคตอยากเป็นผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตค่ะ เพราะตอนฝึกงานได้ทำ�งานในสำ�นักงานสอบ
บัญชีแล้วรู้สึกชอบงานลักษณะนี้ นอกจากนี้ปัจจุบันยังมีผู้สอบบัญชีไม่มากนักเมื่อเทียบกับจำ�นวนบริษัท
ทำ�ให้หางานง่าย

บุญนภัส พิทักษ์ญาติ (บีม)

รูส้ กึ ดีใจกับเป็นเกียรติมากกับรางวัลนี้ และภูมใิ จที่ได้สร้างชือ่ เสียงให้กบั วิทยาลัย เมือ่ ได้ทราบข่าวการ
แข่งขันเลยเตรียมความล่วงหน้าโดยการอ่านหนังสือเพิม่ เติมและทบทวนบทเรียน ทัง้ ยังมีการทำ�แบบฝึกหัด
เพิม่ เติมเพือ่ เพิม่ ศักยภาพให้ตวั เองพร้อมสำ�หรับการแข่งขัน ในอนาคตก็จะตัง้ ใจเรียนบัญชีตอ่ ไปเพือ่ จะเป็น
พื้นฐานในการทำ�งานเกี่ยวกับบัญชีค่ะ โดยที่หวังว่าจะได้เป็นครูสอนบัญชีแก่น้องๆ และคนที่สนใจต่อไป

รางวัลชนะเลิศระดับ ปวช. : วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค)
สุธิดา สิงห์ตุ้ย (หนิง)

รูส้ กึ ดีใจมากค่ะที่ได้รบั รางวัล ทำ�ให้ครอบครัวภูมใิ จและสร้างชือ่ เสียงให้กบั วิทยาลัยอี.เทค และต้องขอขอบคุณ
ม.ศรีปทุม ที่จัดโครงการดีๆ แบบนี้ เปิดโอกาสให้นักศึกษาใช้ความรู้ ความสามารถของตัวเองได้อย่างเต็มที่
สร้างสรรค์และเป็นประโยชน์ โดยพอรู้ข่าวว่ามีการแข่งขันตอบปัญหาทางบัญชี เลยเตรียมอ่านหนังสือทบทวน
ทั้งยังมีอาจารย์ที่มีความสามารถเสียสละเวลาช่วยสอน ช่วยติว บอกวิธีการคิด เทคนิคต่างๆ อย่างเต็มที่ค่ะ
หลังจากนี้คิดว่าจะศึกษาต่อทางด้านบัญชีในระดับชั้นที่สูงขึ้น ใฝ่หาความรู้ด้วยตัวเองและจากที่อาจารย์สอนใน
ห้องเรียนค่ะ ความฝันสูงสุดคือการที่ได้เป็นผู้สอบบัญชีค่ะ

รติรัตตน์ กิจเจริญ (มุก)

รูส้ กึ ดีใจและตืน่ เต้นมากๆ ค่ะ คุม้ ค่ากับความพยายามทีผ่ า่ นมา ขอบคุณสมาคมผูส้ อบบัญชีแห่งประเทศไทย
และ ม.ศรีปทุม เป็นอย่างสูง ที่ได้จัดโครงการดีๆ แบบนี้ขึ้นมา ก่อนการแข่งขันจะมาถึงก็เตรียมความพร้อมของ
ตัวเองคอยทบทวนบทเรียน ทั้งอาจารย์ที่คอยดูแลจะให้ทำ�โจทย์บ่อยๆ ซ้ำ�ๆ จนกว่าจะไม่ผิดเลย เราไม่ได้ตรงไหน
อาจารย์ก็จะอธิบายค่ะ ต่อจากนี้ก็จะตั้งใจทำ�ในสิ่งที่หวังไว้คือการเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA)

News

20 บาท
ฉลาดรอบโลก

เปิดประสบการณ์ตา่ งแดน ณ สิงคโปร์และมาเลเซีย

แอน
รชยา ยิ่งวิลาศประเสริฐ
ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาการตลาด
คณะบริหารธุรกิจ
ศิษย์เก่าโรงเรียนสตรีวิทยา 2 กทม.

โครงการนีใ้ ห้เราออมเงินวันละ 20 บาท ซึง่ ดูเป็น
เงินไม่มาก แต่เมือ่ เราออมเงินทุกวันอย่างสม่ำ�เสมอ
ก็จะได้เงินก้อนทีม่ ากขึน้ ซึง่ ก็จะใช้เงินส่วนนีใ้ นการ
เดินทางไปต่างประเทศ และข้อดีของการออมเงิน
ครัง้ นีค้ อื เรามีเป้าหมายทีช่ ดั เจนว่าเราเก็บออมเงิน
ไปทำ�อะไร ทำ�ให้เก็บเงินอย่างมีจดุ หมายค่ะ ซึง่ การ
ได้ ไปประเทศสิงคโปร์และมาเลเซียครัง้ นี้ ทำ�ให้ ได้ฝกึ
ภาษา ได้ฟงั สำ�เนียงของคนแต่ละประเทศ อีกทัง้ ยัง
ได้เปิดประสบการณ์ ได้เห็นวัฒนธรรม อาหารการ
กินต่างๆ ของแต่ละประเทศ และเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ค่ะ

ฝันของนักศึกษาหลายๆ คนที่อยากมีโอกาสไปเยือนต่าง
ประเทศเป็นจริงได้ เพียงแค่ใช้ความพยายามเล็กๆ กับการออม
เงินวันละ 20 บาท กับ “โครงการ 20 บาท ฉลาดรอบโลก”
ซึ่ง ม.ศรีปทุม จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษารู้จักการเก็บออมเงิน และ
มีโอกาสทัศนศึกษา เพิ่มพูนประสบการณ์ ใหม่ๆ เรียนรู้ศิลปะ
วัฒนธรรมของชาวต่างชาติ โดยยึดหลัก “ปลอดภัย ประหยัด
และมีประโยชน์” ซึ่งจัดขึ้นเป็นปีที่ 2 แล้ว โดยในปีนี้เป็นการไป
ศึกษาดูงาน ณ ประเทศสิงคโปร์และมาเลเซีย

จู
ธนพล โปร่งจิตร
ชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาธุรกิจการบิน
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ
ศิษย์เก่าโรงเรียนเบญจมราชูทิศจันทบุรี

ผมชอบท่องเทีย่ วและอยากไปหาประสบการณ์
ในต่างประเทศอยู่แล้วครับ จึงเข้าร่วมโครงการนี้
ทันที สำ�หรับการออมเงิน ปกติผมจะออมเงินเดือน
ละ 500 บาทอยู่แล้ว พอเข้าร่วมโครงการนี้ก็ออม
เพิ่มอีก 200 - 300 บาท ซึ่งเราก็ ได้ประโยชน์จาก
การออมเงินคือได้ฝึกวินัย ฝึกการประหยัด เช่น
ถ้าเราอยากได้อะไร ก็ต้องพยายามออมเงินเพื่อ
ซื้อสิ่งนั้นๆ มา สำ�หรับการเดินทางครั้งนี้ทำ�ให้ ได้
เรียนรู้วัฒนธรรมของแต่ละประเทศ หากมีโอกาส
จะเข้าร่วมโครงการนี้อีกครับ

ปิง
ไพรัช บุญประคอง
ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาการออกแบบอินเทอร์แอคทีฟและเกม
คณะดิจิทัลมีเดีย
ศิษย์เก่าโรงเรียนสมุทรปราการ

โครงการนี้ทำ�ให้ผมได้เห็นประโยชน์ของการออมเงิน ซึ่งผมไม่เคย
คิดว่าจะสามารถออมเงินได้มากขนาดนี้ครับ แต่เนื่องจากมีเป้าหมาย
เลยทำ�ให้สามารถออมเงินได้อย่างจริงจัง และสำ�เร็จตามเป้าหมายครับ
โดยการเดินทางครั้งนี้ ทำ�ให้ผมได้เรียนรู้วิธีการเดินทางและวิธีใช้ชีวิต
ในต่างประเทศ ได้เห็นงานศิลปะของศิลปินชาวสิงคโปร์ ที่เป็นงานแนว
กราฟิกอาร์ตและงานภาพวาดประกอบ ซึง่ ชืน่ ชอบมากๆ ครับ โครงการ
นี้ไม่เพียงแต่ชว่ ยเปิดประสบการณ์ในต่างแดน แต่ยงั สร้างความสัมพันธ์
อันดีระหว่างอาจารย์ เพื่อน รุ่นพี่ และทำ�ให้ผมรู้ว่า “เราสามารถออม
เงินได้ และใครๆ ก็สามารถไปต่างประเทศได้ครับ”

ท
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การทำ�งานในอนาคต ต้องเกิดจาก
ความรูส้ กึ ทีด่ ที อี่ ยากร่วมงานในสถาน
ทีน่ นั้ เช่นเดียวกับความรูส้ กึ ดีทเี่ กิดขึน้
เมือ่ เราได้เริม่ เข้ามาเรียนที่ ม.ศรีปทุม
บริษทั ไดอิจิ คิคากุ ประเทศไทย จำ�กัด เป็นสาขาหนึง่ จาก
ญี่ปุ่น เปิดบริการในประเทศไทย มาแล้ว 30 ปี ในปี 2559
ทางบริษัทมีลูกค้ารายใหญ่ที่ดูแล คือ บริษัท ตรีเพชรอีซูซุ
ประเทศไทย และรวมถึงลูกค้าอีกมากมายทีใ่ ห้ความไว้วางใจ
ให้ทางโดยบริษทั ดูแลรายละเอียดด้านโฆษณาออนไลน์ ตัง้ แต่
การคิด Concept Idea ไปจนถึงวางแผนเพือ่ ตอบโจทย์และ
วัตถุประสงค์ของลูกค้า เช่น Online Creative ในการเสนอ
การถ่ายทำ� Online VDO ของสินค้า รวมถึงการทำ�โฆษณา
ออนไลน์ตามสื่อต่างๆ และผลิต Artwork เพื่อใช้ ในการลง
โฆษณา เป็นต้น
ทำ�ไมถึงเลือกอาชีพนี้

พีท่ ำ�งานทางด้านออนไลน์มา 10 กว่าปี จึงได้รบั โอกาสจากบริษทั ทีเ่ ห็นความ
สามารถของเรา ในการขับเคลื่อนธุรกิจของบริษัทให้ ไปในทิศทางที่กำ�ลังเป็น
ที่นิยมและสนใจโฆษณาออนไลน์ ที่เข้ามามีส่วนร่วมในการเสนองานในปัจจุบัน
ที่ไม่ใช่ที่จะเสนอเพียงแต่ Offline และบริษัทได้ตั้งแผนกดิจิตอล เพื่อตอบโจทย์
ลูกค้าพอดี

ความรู้ที่เรียนมานำ�ใช้กับการทำ�งานได้อย่างไร

การเรียนที่ ม.ศรีปทุม ทำ�ให้ ได้รับความรู้มากมายและสามารถนำ�มาปรับ
ใช้กับการทำ�งานหลายด้าน เช่น เรื่องของการตลาดที่เป็นรายวิชาในการเรียน
การสอน ได้รับความรู้ เช่น การศึกษา SWOT / Five Forces นำ�มาประกอบ
การนำ�เสนองานลูกค้า ในเรือ่ งของวิเคราะห์ทางการตลาด เพือ่ ตอบโจทย์ลกู ค้า
ได้เป็นอย่างดี รวมถึงการจัดการ Management ทีมงานที่อยู่ใต้บังคับบัญชา
ของเรา ซึง่ ทีมงานอยูใ่ นส่วนของการจัดการดูแลลูกค้า ซึง่ ต้องแบ่งงานให้ลกู น้อง
ดูแลลูกค้า จัดสรรเวลาในการทำ�งาน รวมถึงวางแผนงานให้กับทีมเพื่อทำ�งาน
ให้ ได้ประสิทธิภาพมากที่สุด ได้เป็นอย่างดี และเพิ่มความกล้าแสดงออก เวลา
มีการออกความคิดเห็นในที่ประชุม จากวิชาการต่อรองทางธุรกิจ

พัฒนพงค์ พรหมบุตร (ป๊อก)
Digital Account Management Director
Dai-Ichi Kikaku (Thailand) Co., Ltd.
ป.ตรี : สาขาวิชาการจัดการ

คณะบริหารธุรกิจ ม.ศรีปทุม

ปวส. : วิทยาลัยเทคนิคระยอง

พูดถึง SPU

การทีจ่ บจาก ม.ศรีปทุม ทำ�ให้มวี สิ ยั ทัศน์มากขึน้ สามารถนำ�ความรู้ ไปใช้ ได้
จริงกับชีวิติการทำ�งานครับ

ฝากถึงน้องๆ

สถานทีศ่ กึ ษาหาความรู้ จะเรียนที่ไหนก็ ได้ แต่เราต้องมีความตัง้ ใจ มุง่ มัน่ ที่
จะใฝ่รู้จริงๆ ด้วยตัวเองก่อน แล้วสถาบันการศึกษาจะช่วยแนะนำ�ขัดเกลาให้เรา
ได้รับสิ่งนั้นกลับไปใช้และยืนอยู่ได้บนสังคมปัจจุบันที่มีการแข่งขันสูงมากในทุก
สาขาอาชีพ ม.ศรีปทุม เป็นทางเลือกที่มีประสิทธิภาพมาก เป็นสถาบันหนึ่งที่
พี่ได้ประสบมากับตัวเอง ซึ่งเมื่อได้เข้ามาเรียนแล้ว เกิดความรักในสถาบัน ทั้ง
อาจารย์และเพื่อนๆ อยากมาเรียนทุกครั้งที่มีวิชาเรียนในช่วงเวลาที่ศึกษาอยู่
ซึ่งจุดนี้คือ จุดหนึ่งที่อยากแนะนำ�ว่า การทำ�งานในอนาคต ต้องเกิดจากความ
รูส้ กึ ทีด่ ที อี่ ยากร่วมงานในสถานทีน่ นั้ เช่นเดียวกับความรูส้ กึ ดีทเี่ กิดขึน้ เมือ่ เรา
ได้เริ่มเข้ามาเรียนที่ ม.ศรีปทุม เช่นกัน

สถานที่ศึกษาหาความรู้
จะเรียนที่ ไหนก็ ได้
แต่เราต้องมีความตั้งใจ
มุ่งมั่นที่จะใฝ่รู้จริงๆ

19

ทำ�ไมถึงเลือกธุรกิจนี้

ชอบเรียนรูส้ งิ่ ใหม่ และรูส้ กึ ว่าการทำ�ธุรกิจส่วนตัวให้ประสบความ
สำ�เร็จได้นนั้ ถือเป็นความท้าทายอย่างหนึง่ ซึง่ เราต้องยอมรับความ
เสีย่ งให้ ได้ ธุรกิจร้านเครือ่ งดืม่ สามารถสร้างรายได้คอ่ นข้างมัน่ คง
เพราะเป็นสินค้าทีท่ กุ คนบริโภค ถึงแม้คแู่ ข่งทางธุรกิจจะมีเยอะ การ
แข่งขันทางตลาดจะสูงมากก็ตาม แต่ด้วยเอกลักษณ์เฉพาะตัว ไม่
ว่าจะเป็นราคาที่ไม่แพง รสชาติที่เข้มข้น คุ้มราคา การตกแต่งร้าน
ทีท่ นั สมัย การสร้างความแตกต่าง ทำ�ให้มนั่ ใจว่าเราสามารถแข่งขัน
ในตลาดได้

ชนม์นิภา ศรีพงศ์พัทธ์ (โอ้)
เจ้าของธุรกิจ
ร้านเครื่องประดับ “Chonnipa”
ร้านเครื่องดื่ม “เสพย์ติดชา”

ความรูท้ เี่ รียนมานำ�ใช้กบั การทำ�งานได้อย่างไร

ป.ตรี : สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ
		 คณะบริหารธุรกิจ ม.ศรีปทุม
ม.6 : โรงเรียนสตรีภูเก็ต

ความรู้จากการเรียนคณะบริหารธุรกิจ นำ�มาประยุกต์ ใช้กับ
ธุรกิจให้เกิดประโยชน์สูงสุดในทุกด้านค่ะ ตั้งแต่การคิดชื่อแบรนด์
การหาทำ�เล การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน การทำ�การตลาดต่างๆ
รวมถึงการนำ�ความรูท้ างกฎหมายธุรกิจพืน้ ฐานมาใช้ เช่น การจด
ทะเบียนพาณิชย์ เครื่องหมายการค้า การเสียภาษีป้าย เป็นต้น

พูดถึง SPU

ธุรกิจเครือ่ งดืม่ สามารถสร้างรายได้คอ่ นข้างมัน่ คง
ถึงแม้คู่แข่งทางธุรกิจจะมีเยอะ แต่ด้วยเอกลักษณ์
เฉพาะตัว และการสร้างความแตกต่าง ทำ�ให้มั่นใจ
ว่าสามารถแข่งขันในตลาดได้

การเรียนที่ ม.ศรีปทุม ได้ความรู้ทั้งทางวิชาการในการบริหาร
จัดการธุรกิจมาประยุกต์ใช้กบั อาชีพทีท่ ำ�อยูไ่ ด้อย่างครอบคลุม ทำ�
ให้สาามารถจัดการความเสี่ยงต่างๆ ได้ดี สามารถรับมือและแก้ ไข
ปัญหาต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้ กับธุรกิจได้ รวมถึงการมีภาวะผูน้ ำ�ทีม่ ากขึน้
จากการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ

ฝากถึงน้องๆ

คณะบริหารธุรกิจ ม.ศรีปทุม เป็นอีกหนึ่งคณะที่น่าสนใจอย่าง
ยิ่ง เนื่องจากมีสาขาวิชาที่หลากหลาย สามารถนำ�ไปต่อยอดใน
การประกอบอาชีพได้จริง เพราะทีน่ สี่ อนให้เรามีกระบวนความคิดที่
เป็นระบบ รวมถึงผลิตบุคลากรทีม่ ศี กั ยภาพเพือ่ สร้างประโยชน์ ใน
อาชีพและองค์กรได้จริงค่ะ

ในรัว้ ม.ศรีปทุม แห่งนี้ มีอะไรที่ได้มากกว่า
คำ�ว่ามาเรียนแน่นอน สิง่ ทีค่ ณ
ุ ได้กลับไป
จะมีทั้งเหตุและผล
ทำ�ไมถึงเลือกธุรกิจนี้

สืบทอดจากธุรกิจครอบครัวและนำ�มาต่อยอดธุรกิจปรับปรุงจุดอ่อนสร้างจุดแข็ง
ให้กบั ธุรกิจ สร้างกรอบและทิศทางทีเ่ ราถนัดพร้อมกับสร้างทีมงานให้รกั ในการปฏิบตั ิ
หน้าที่อย่างเป็นระบบ ระเบียบมีแบบแผน

เทพ สอนเจริญกุล (เทพ)
เจ้าของบริษัท
สอนเจริญกุล เฮาส์ จำ�กัด

ดำ�เนินธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ ซื้อ ขาย รินโนเวท บ้านมือสอง
ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล

ป.ตรี : สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ ม.ศรีปทุม

ป.โท : การจัดการมหาบัณฑิต ม.ศรีปทุม

พูดถึง SPU

ม.ศรีปทุม เปรียบเสมือนบ้านหลังที่สองที่ให้ความรู้ และทฤษฏีต่างๆ เป็นศูนย์แรก
เปลีย่ น ความรูค้ วามสามารถหลากหลายอาชีพที่ได้มโี อกาสมาเรียนในสาขาเดียวกัน
ทำ�ให้มีวุฒิภาวะที่เข้มแข็งขึ้น สุขุมขึ้น รู้จักเป็นทั้งผู้ฟังที่ดีและเป็นผู้นำ�ที่ดีได้เช่นกัน

ฝากถึงน้องๆ

ฝากถึงน้องๆ ทีส่ นใจจะเรียนต่อระดับปริญญาตรี และปริญญาโท ในรัว้ ม.ศรีปทุม
แห่งนี้ มีอะไรที่ได้มากกว่าคำ�ว่ามาเรียนแน่นอน สิ่งที่คุณได้กลับไป จะมีทั้งเหตุและผล
เพื่อกลับมาประยุกต์ ใช้กับสายงานอาชีพนั้นๆ รวมถึงน้องๆ ที่ยังไม่มีประสบการณ์ก็
สามารถมีความมั่นใจมากยิ่งขึ้นหลังจากได้สำ�เร็จการศึกษาแล้ว

Student Affiars

U-Bridge Open 2016

การแข่งขันสะพานเหล็กอุดมศึกษา ประจำ�ปีการศึกษา 2559
ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ศรีปทุม จัดต่อเนื่องเป็นประจำ�ทุกปี
กับ โครงการแข่งขันสะพานเหล็กจำ�ลอง สำ�หรับนิสติ และนักศึกษา
ระดับอุดมศึกษา หรือวิศวกรและผู้มีความรู้ความสามารถทั่วไป

โดยผู้เข้าแข่งขันทำ�การออกแบบและประกอบโครงสร้างสะพานในลักษณะของ
โครงถัก (Truss) หรืออืน่ ๆ ช่วงเดียว มีความยาวของช่วงสะพานเท่ากับ 5.00 ม. การ
ทดสอบจะให้น้ำ�หนักทีก่ งึ่ กลางช่วงสะพาน สะพานจะต้องรับน้ำ�หนักได้ ไม่นอ้ ยกว่า
1000 กิโลกรัม และการโก่งตัวของสะพานต้องไม่เกินขอบเขตทีก่ ำ�หนด การตัดสิน
สำ�หรับรางวัลประเภทคะแนนรวม ใช้คะแนนซึ่งคำ�นวณตามรายละเอียดที่ระบุไว้ ใน
กติกาฉบับนี้ มีคะแนนรวมทั้งสิ้น 100 คะแนน แบ่งเป็นคะแนนด้านต่างๆ ประกอบ
ด้วย คะแนนด้านความรวดเร็วในการก่อสร้าง ความประหยัด ความต้านทานต่อ
การโก่งตัวของโครงสร้าง และประสิทธิภาพการรับน้ำ�หนัก นอกจากนี้ยังมีรางวัล
ชมเชยจากความสามารถที่โดดเด่น ในด้านต่างๆ ทั้ง 4 ข้างต้น หรือรางวัลอื่นๆ
อีกมากมาย

ผศ.ดร.ชลธิศ เอี่ยมวรวุฒิกุล
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

นับเป็นความภูมิใจอย่างหาที่สุดมิได้
ที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี พระราชทานถ้วยรางวัล
ในการแข่งขันในครัง้ นี้ และเป็นประจำ�ทุกๆ
ปี ซึ่งชาวศรีปทุมทุกๆ คน ภูมิใจที่ได้จัด
โครงการดีๆ แบบนี้มาอย่างต่อเนื่อง ซึ่ง
โครงการนีท้ ำ�ให้เยาวชนของไทยได้ฝกี การ
เรียนรู้ การใช้ความรูท้ ี่ได้เรียนมาทางด้าน
วิศวกรรมศาสตร์มาแข่งขันและแสดงออก
ถึงความสามารถทักษะต่างๆ ได้เป็นอย่าง
ดี ซึง่ ในปีนมี้ สี ถาบันอุดมศึกษาส่งทีมเข้า
ร่วมการแข่งขันหลายทีม แต่ละทีมล้วนมี
ความสามารถกันมาก น่าภาคภูมใิ จแทน
คณาจารย์ และสถาบัน ที่สามารถผลิต
นักศึกษาให้เป็นผูม้ คี วามรู้ มีทกั ษะทีด่ มี าก
ขอขอบคุณผู้จัดงานทุกฝ่าย และสถาบัน
อุดมศึกษาที่ส่งทีมเข้ามาร่วมแข่งขันใน
ครั้งนี้ หวังว่าโครงการนี้จะเป็นประโยชน์
ต่อเยาวชนของชาติอย่างมากมายครับ
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สถาปัตย์ ม.ศรีปทุม จากห้องเรียนสู่ชุมชน

ร่วมสร้าง “ด่านซ้าย เมืองอารยสถาปัตย์” สู่เมืองต้นแบบที่เอื้อต่อการใช้ชีวิต
ของผู้อยู่อาศัย ผู้สูงอายุ และผู้พิการ

โครงการพัฒนา “ด่านซ้าย เมืองแห่งอารยสถาปัตย์” เป็นโครงการที่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.ศรีปทุม ร่วมมือกับหน่วยงาน
ต่างๆ ในพื้นที่อำ�เภอด่านซ้าย เพื่อสำ�รวจและพัฒนาพื้นที่อำ�เภอด่านซ้าย โดยใช้ความรู้ด้านสถาปัตยกรรมในการออกแบบและวางผังเมือง
เพือ่ พัฒนาอำ�เภอด่านซ้ายให้เป็นเมืองต้นแบบทีเ่ อือ้ ต่อการใช้ชวี ติ แบบยัง่ ยืนของผูอ้ ยูอ่ าศัย ผูส้ งู อายุและผูพ
้ กิ าร ด้านทีอ่ ยูอ่ าศัยให้เกิดความ
ปลอดภัย พร้อมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวของอำ�เภอด่านซ้าย จังหวัดเลยอีกด้วย โดยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้ลงพื้นที่สำ�รวจ และส่ง
นักศึกษาเข้าร่วมออกแบบ ปรับปรุงสถานที่สำ�คัญต่างๆ ในอำ�เภอด่านซ้าย เช่น วัดพระธาตุศรีสองรัก และ วัดโพนชัย เป็นต้น

วัดโพนชัย

สหรัฐ พหลยุทธ์ (ดุ่ย)
สาขาวิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
ศิษย์เก่าวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี

การเข้าร่วมโครงการครัง้ นีท้ ำ�ให้ผมได้มโี อกาสออกแบบและปรับปรุงพืน้ ที่
วัดโพนชัย ซึ่งเป็นวัดที่มีความสำ�คัญของอำ�เภอด่านซ้าย เนื่องจากในทุกๆ ปี
จะมีการจัดงานประเพณีผีตาโขน ซึ่งชาวบ้านจะแห่ผีตาโขนรอบๆ โบสถ์ ทำ�ให้
พื้นที่รอบๆ วัดเกิดการทรุดตัว เป็นหลุมเป็นบ่อ เราจึงต้องปรับพื้นที่ให้เสมอ
กัน โดยการใส่วัสดุต่างๆ ที่เหมาะสม และได้ปรับปรุงพื้นที่ต่างระดับ ซึ่งยาก
ต่อการใช้งานของผู้ที่ใช้รถวีลแชร์ โดยออกแบบทางลาดทั้งด้านหน้าและด้าน
หลังของวัด ส่วนห้องน้ำ�สำ�หรับผู้พิการ ก็ ได้ออกแบบใหม่ เนื่องจากห้องน้ำ�
เดิมไม่ถูกตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำ�หนดไว้ ซึ่งงานออกแบบต่างๆ เราต้อง
ลงพืน้ ทีจ่ ริง ต้องรูท้ กุ ๆ รายละเอียดของพืน้ ที่ และเข้าใจความต้องการของผู้ ใช้
งาน และนำ�มาพัฒนาให้เป็นงานออกแบบทีต่ อบโจทย์สำ�หรับชุมชน อีกสิง่ หนึง่
ทีส่ ำ�คัญในการเข้าไปออกแบบพืน้ ทีใ่ ห้ทกุ คนสามารถใช้พนื้ ที่ได้อย่างเท่าเทียม
กัน ยังช่วยในเรือ่ งของสภาพจิตใจของผูส้ งุ อายุและผูพ
้ กิ ารอีกด้วย เนือ่ งจากผู้
สูงอายุและผูพ
้ กิ ารสามารถใช้พนื้ ทีต่ า่ งๆ ได้ดว้ ยตัวเองทำ�ให้เกิดความภูมใิ จและ
ไม่รู้สึกว่าตัวเองนั้นด้อยกว่าคนอื่น
ผมหวังว่างานออกแบบของผมจะทำ�ให้ทกุ ๆ คนได้ ใช้พนื้ ที่ได้จริงๆ และตอบ
โจทย์สำ�หรับทุกๆ คนครับ

วัดพระธาตุศรีสองรัก

ฐาปนีย์ คำ�คล้าย (ฐา)
สาขาวิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
ศิษย์เก่าโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์

การที่ตัดสินใจลงพื้นที่ทำ�งานการออกแบบและปรับปรุงสถานที่ต่างๆ
ในอำ�เภอด่านซ้าย เนือ่ งจากอยากนำ�ความรูด้ า้ นสถาปัตยกรรมศาสตร์ ไป
พัฒนาคุณภาพชีวติ ของชาวบ้านค่ะ โดยการปรับปรุงพืน้ ทีข่ องวัดพระธาตุ
ศรีสองรัก เราต้องคำ�นึงถึงสิง่ ต่างๆ ทัง้ เรือ่ งกฎหมาย ประเพณี วัฒนธรรม
ความเชื่อ และความคิดเห็นของชาวบ้าน เพราะเป็นวัดสำ�คัญประจำ�อำ�เภอ
ด่านซ้าย ซึ่งงานออกแบบปรับปรุงส่วนใหญ่จะเป็นงาน Universal Design
เนื่องจากเป็นการออกแบบเพื่อคนจำ�นวนมาก ทุกเพศ ทุกวัย สร้างความ
เท่าเทียมในการใช้พื้นที่สำ�หรับทุกคน รวมไปถึงผู้สูงอายุและคนพิการ โดย
เราจะมีการปรับปรุงในส่วนของห้องน้ำ� พื้นทางลาด พื้นต่างระดับและลาน
จอดรถ ซึ่งสิ่งสำ�คัญอีกอย่างที่เราต้องคำ�นึงคือเรื่องของวัสดุที่จะนำ�มาใช้
ในการปรับปรุงค่ะ เพราะวัสดุต้องมีความสอดคล้องกับวัสดุเดิม และได้รับ
การยอมรับจากกรมศิลปากร
จากการที่เราได้ทำ�งานในพื้นที่จริงร่วมกับคนอื่นๆ ที่เป็นคนกลุ่มใหญ่
ทำ�ให้ ได้ความรู้ ใหม่ๆ ได้เรียนรู้วิธีการทำ�งานที่ไม่ใช่แค่เรียนในห้องเรียนค่ะ

Lifestyle
ผมตัดสินใจมาเรียนที่ประเทศไทยเพราะชื่นชอบในวัฒนธรรมของไทยมากครับ
สภาพแวดล้อมก็ ไม่ต่างกับที่จีนมากนัก โดยส่วนตัวผมชอบทะเลที่ประเทศไทยมาก
เพราะอยูใ่ กล้ การเดินทางสะดวกสบาย อีกเหตุผลทีส่ ำ�คัญคือ ในอนาคตจะมีรถไฟฟ้า
ความเร็วสูงจากเมืองยูนนานทีผ่ มอยูจ่ ะเชือ่ มต่อมาประเทศไทยได้ ทำ�ให้รสู้ กึ ว่าการเดิน
ทางสะดวกขึ้น ในอนาคตก็อาจจะเป็นการต่อยอดทำ�ธุรกิจได้ด้วย
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ส่วนอะไรที่ทำ�ให้ผมเลือกมาเรียนที่ Sripatum International College (SIC) ที่
ม.ศรีปทุมนั้น ตอนแรกที่คิดคืออยากพัฒนาทักษะทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทยครับ
เลยคิดว่าการทีจ่ ะให้ผมได้พฒ
ั นาทัง้ ทักษะทางด้านภาษาได้นนั้ ต้องอยูใ่ นสภาพแวดล้อม
ทีเ่ ป็น International ถึงจะพัฒนาได้งา่ ย พอเรามีทกั ษะทางด้านภาษาทีม่ ากขึน้ โอกาส
ที่จะมีงานที่ดีเข้ามาก็มีมากขึ้นตามไปด้วยครับ อีกอย่างที่ผมชอบคือ บรรยากาศการ
เรียนการสอนที่ SIC อาจารย์จะสอน โดยเน้นทีเ่ ป็นหัวข้อสำ�คัญๆ ทีน่ กั ศึกษาสามารถ
เข้าไปปรับใช้ได้จริงๆ รูส้ กึ ว่าตรงประเด็น ไม่เสียเวลาครับ เพือ่ นๆ น่ารัก และอาจารย์ก็
มีความเป็นกันเอง เข้าใจนักศึกษา ผมเรียนที่นี่มีความสุขมากครับ
การได้มาใช้ชวี ติ ต่างบ้านต่างเมืองมันก็เป็นอะไรทีท่ า้ ทายตนเองมาก เราจะต้องดูแล
ตัวเองทุกอย่าง ช่วงแรกๆ ก็จะอึดอัดนิดหน่อยในเรือ่ งการสือ่ สาร เพราะภาษาไทยยาก
มาก แต่พอคุ้นเคยแล้วรู้สึกง่ายขึ้น ภาษาไทยง่ายกว่าภาษาจีนครับ อาหารการกินก็
ง่ายๆ ที่ผมชอบมากที่สุดจะเป็นส้มตำ�และหมูกรอบ อร่อยมากครับ ในอนาคตเมื่อจบ
การศึกษาแล้ว ผมอยากทำ�งานในสายที่ตัวเองจบ คือ ด้านการจัดการธุรกิจบริการ
ระหว่างประเทศ แต่อีกใจหนึ่งก็อยากทำ�ธุรกิจของตัวเอง เลยหวังว่าจะทำ�ธุรกิจส่วน
ตัวครับ สุดท้ายแล้วก็อยากเป็นกำ�ลังใจให้กบั นักศึกษาต่างชาติทกุ ท่านว่า “ความรูเ้ ป็น
สิ่งที่เราควรตักตวงให้ ได้มากที่สุด ถ้าอยากมาเรียนในสภาพแวดล้อม International
พร้อมด้วยเพือ่ นๆ ทีน่ า่ รัก มีอาจารย์เป็นกันเอง ควรมาเรียนทีน่ เี่ ลย ม.ศรีปทุม รับรอง
ไม่ผิดหวังครับ”

HENRY

SHAO LIUXUAN
International Business Management,
Sripatum International College
นักศึกษาจากสาธารณรัฐประชาชนจีน มณฑลยูนนาน นครคุนหมิง
จบจากโรงเรียน The 2nd Affiliated high School of Yunnan Normal University

SANDY
ประเทศไทยเป็นประเทศที่สวยที่สุดเท่าที่เคยได้เห็นค่ะ มีความเป็นอยู่ที่
สะดวกสบายและอิสระ ไปตรงไหนก็หาของกินได้ง่าย ติดใจตอนที่ไปเที่ยวทะเล
ที่หัวหิน ได้มีโอกาสกินข้าวแกงกระหรี่ปู อร่อยค่ะ ชอบมาก และที่ Sandy เลือก
มาเรียนที่ประเทศไทย จริงแล้วๆ มันเกิดขึ้นโดนบังเอิญค่ะ คือเพื่อนของพ่อแม่
Sandy ได้คุยเรื่องเรียนมหาวิทยาลัยกับพ่อแม่ของ Sandy แล้วท่านได้แนะนำ�
ว่า ม.ศรีปทุม เป็นมหาวิทยาลัยที่ดีและเจ๋งมาก หลังจากนั้น Sandy เลยศึกษา
หาข้อมูลเพิ่มเติมทางอินเทอร์เน็ต จึงได้พบว่าด้านการสอนภาษาอังกฤษดีมี
มาตรฐาน Sandy จึงตัดสินใจเลือกเรียนวิชากฎหมายการค้าระหว่างประเทศ
และพฤติกรรมองค์กรที่ ม.ศรีปทุม ค่ะ

LIU HAN FANG
International Hospitality Management,
Sripatum International College
นักศึกษาจากสาธารณรัฐประชาชนจีน มณฑลยูนนาน นครคุนหมิง
จบจากโรงเรียน Kunming No.8

ในฐานะที่เราเป็นนักเรียนต่างชาติ การเรียนถือว่าเป็นสิ่งที่สำ�คัญที่สุด
และการมาเรียนที่ประเทศไทยที่ต้องใช้ภาษาไทยมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลย Sandy
พยายามอย่างหนักในการเรียนรู้ เลยทำ�ให้ส่วนใหญ่จะใช้เวลาหมดไปกับห้อง
สมุดในการอ่านหนังสือหรือไม่ก็อ่านหนังสืออยู่ที่บ้านค่ะ ส่วนเรื่องบรรยากาศ
ในการเรียนที่ SIC ม.ศรีปทุม เยี่ยมมากค่ะ บรรยากาศทั้งห้องเรียนและห้อง
สมุด หรือแม้แต่อุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนก็ใหม่ ใช้งานได้ดีมาก ตรงนี้ประทับใจ
จริงๆ ค่ะ ในอนาคตเมื่อจบแล้ว Sandy ตั้งใจจะเรียนต่อปริญญาโทเลยค่ะ อาจ
จะยังไม่ได้ทำ�งานเลย เพราะมุ่งไปที่ปริญญาโทมากกว่า
สำ�หรับนักเรียนต่างชาติที่จะมาใช้ชีวิตต่างถิ่นนั้น Sandy อยากจะบอกว่า
ม.ศรีปทุม เป็นมหาวิทยาลัยทีด่ มี ากค่ะ ไม่เสียใจเลยทีต่ ดั สินใจมาเรียนทีน่ ี่ อาจารย์
และเพื่อนก็ดีมาก มั่นใจเลยว่าไม่ว่าจะดูเป็นการเรียนด้านไหน ที่ ม.ศรีปทุม ก็มี
คณะให้เลือกเรียนมากมาย เชื่อว่าที่นี่ให้อนาคตที่ดีกับเราได้แน่นอน

ดาวจรัสแสง สวยสง่าพร้อมโลดแล่นในวงการบันเทิง
Profile

ชื่อ : โบว์-ศิริพร เกษมสุข
การศึกษา : ปี 4 สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ คณะนิเทศศาสตร์ ม.ศรีปทุม ขอนแก่น
จบการศึกษาจาก : โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง จ.ขอนแก่น
กิจกรรมยามว่าง : ฟังเพลง ดูหนัง
สิ่งที่ชอบ : ฟังเพลง วาดรูป เดินเเบบ

ผลงานที่โดดเด่น :

• เดินเเบบ ถ่ายนิตยสารห้างสรรพสินค้า เซนทรัล พลาซ่า ขอนแก่น
• ตัวเเทนมหาวิทยาลัยเทศกาลนางไหม ประกวดร้องเพลงงาน
ขอนแก่นมิวสิคเเฟคติเวิล เลิฟมิวสิคเฟสติเวิล
• ปกนิตยสารเปรียว เเฟร์ชั่นเชท นิตยสาร Sevevteen

เวทีประกวดที่ ได้รางวัล :

Mc jeen2011, Missteen Thailand 2011, Candy 2012, Gew Wire guy & girl 2013

ผลงานล่าสุด
•
•
•
•
•
•

เข้ารอบ 20 คนสุดท้าย ผลิตภัณฑ์วีท
ตัวแทนภาคอีสาน 10 คนสุดท้าย เวทีประกวด THAI SUPERMODEL CONTEST 2014
แฟร์ชั่นโชว์จาก Bossini
ปกนิตยสารเปรียว
เข้ารอบ 20 คนสุดท้ายเวที THAI SUPERMODEL CONTEST 2014
มิสแกรนด์ ไทยแลนด์ ขอนแก่น 2016

ทำ�ไมเลือกเรียนนิเทศศาสตร์ SPU

ตอนโบว์จบ ม.6 ตรงกับที่ ม.ศรีปทุมขอนแก่น เปิดรับนักศึกษาปีแรกพอดี และ
พ่อแม่ก็ ไม่อยากให้ไปเรียนไกลบ้าน เลยเลือกเรียนที่ ม.ศรีปทุม เพราะใกล้บา้ น เดิน
ทางสะดวก มีคณะให้เลือกเรียนหลากหลาย และก็มคี ณะทีโ่ บว์สนใจจะเรียนด้วย ที่
สำ�คัญมีอุปกรณ์การเรียนและสิ่งอำ�นวยความสะดวกที่ครบครัน
โบว์เลือกเรียนคณะนิเทศศาสตร์ เพราะชอบเกี่ยวกับวงการบันเทิงอยู่แล้ว
อีกอย่างโบว์ก็เคยมีประสบการณ์งานบันเทิงในเบื้องหน้ามาบ้าง แต่ยังไม่รู้ว่างาน
เบื้องหลังเป็นยังไง จึงอยากศึกษา และคิดว่าเรียนทางนี้น่าจะเหมาะกับเราและน่า
จะทำ�ออกมาได้ดี

ความประทับที่มีต่อคณะและ SPU

ที่นี่ดูแลกันอย่างใกล้ชิดเหมือนครอบครัวค่ะ เวลามีปัญหาเรื่องการเรียนก็
ปรึกษาได้ง่าย โบว์ ต้องทำ�งานไปด้วยเรียนไปด้วย อาจารย์ก็เข้าใจตรงนี้ค่ะ เวลา
ที่มีงานประกวดซึ่งต้องขาดเรียนหรือส่งงานไม่ทัน ก็จะไปปรึกษาอาจารย์ผู้สอน
ประทับใจตรงนี้แหละค่ะ ที่ทุกคนเข้าใจโบว์

แรงบันดาลใจในเดินตามความฝัน

โบว์เริ่มตามความฝันตั้งแต่ ม.4 แล้วค่ะ เข้าประกวดหลายเทวี ประสบความ
สำ�เร็จบ้าง ไม่ได้บา้ ง จนเข้ามหาวิทยาลัยก็ ได้เป็นตัวแทนคณะนิเทศศาสตร์ ประกวด
ดาวเดือน จนได้เป็นดาวมหาวิทยาลัย ปี 2556 คนแรกของ ม.ศรีปทุม ขอนแก่น
ค่ะ ต่อมาก็ ได้รางวัลชนะเลิศการประกวด Gew wire Guy & Girl 2011 ได้ขึ้นปก
นิตยสารเปรียว 2014 ติด 20 คนสุดท้ายการประกวด Thai Super Model 2014
เข้าประกวดในรอบชิงชนะเลิศ 2016 เข้าประกวดในเวที Miss Grand Thailand
2016 ปัจจุบันเป็น Miss Grand KhonKaen 2016 ค่ะ

ฝากถึงน้องๆ

อยากจะชวนน้องๆ เข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะ รั้วศรีปทุมที่นี่มีให้
มากกว่าความรู้ก็คือประสบการณ์นอกห้องเรียน ม.ศรีปทุม นอกจากจะมุ่งเน้น
เรื่องการศึกษาแล้วยังให้ความสำ�คัญกับสิ่งอำ�นวยความสะดวก อุปกรณ์การ
เรียนการสอนก็ครบครัน และมีกิจกรรมที่ทำ�ให้นักศึกษาทุกคนสนุกไปกับการ
เรียนที่ศรีปทุมแน่นอนค่ะ
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หลักสูตรพัฒนาการใช้สื่อดิจิทัล
เชิงสร้างสรรค์ (Digital Edge Fusion)
“ติดอาวุธผู้ประกอบการ เน้นฝึกจริง ช่วยเหลือชุมชน”
มหาวิทยาลัยศรีปทุม เปิดหลักสูตรพัฒนาการใช้สื่อดิจิทัลเชิงสร้างสรรค์ (DEF - Digital Edge Fusion)
รองรับไทยแลนด์ 4.0 ปั้นนักธุรกิจออนไลน์ค้าขายได้จริง ได้สองกูรู ตลาดดอทคอมและนักสร้างแบรนด์ชื่อ
ดังจากธุรกิจร้านอาหารปิ้งย่างเบอร์หนึ่งของเมืองไทยบริหารหลักสูตร พร้อมดึงมือเก๋าจากหลากหลาย
วงการ กรณ์ จาติกวณิช วู้ดดี้-วุฒิธร มิลินทจินดา วรรณิภา ภักดีบุตร วิเชียร ฤกษ์ ไพศาล บอย-ชีวิน
โกสิยพงษ์ จูด-ี้ จุรพ
ี ร ไทยดำ�รงค์ อนุชยั ศรีจรูญพูท่ อง ฯลฯ ถ่ายทอดประสบการณ์แบบไม่กกั๊ ดิจทิ ลั ครบ
เครื่อง แซ่บครบรสในแบบฉบับ 4D “รู้ดี โอกาสดี สังคมดี และมันส์ดี”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รวิภา อัครจินดานนท์
คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
นักบริหารและพัฒนาหลักสูตรด้านธุรกิจดิจิทัล
สำ�หรับนักธุรกิจรุ่นใหม่
ผู้อำ�นวยการหลักสูตร DEF
การเปลี่ ย นแปลงของโลกที่ เ ปลี่ ย นแปลงอย่ า ง
รวดเร็ว และการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ ตามนโยบาย Thailand 4.0 เป็นเรื่องสำ�คัญ
ที่มหาวิทยาลัยศรีปทุม ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษา ยิ่ง
ต้องขับเคลือ่ นไปข้างหน้าให้ ไวกว่า เพือ่ ตอบรับกับความ
เปลีย่ นแปลงเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั ทีจ่ ะขับเคลือ่ นเศรษฐกิจของ
ประเทศ จากความสำ�เร็จที่ได้รับการยอมรับ หลังจาก
ที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมได้จัดทำ�หลักสูตร ABC หรือ
Academy of Business Creativity จนได้รบั การยอมรับ
ในวงกว้าง จึงทำ�ให้เราพัฒนาหลักสูตรทีม่ คี ณ
ุ ภาพอย่าง
ต่อเนือ่ ง เพือ่ ตอบรับกับความต้องการให้มากยิง่ ขึน้ โดย
หนึ่งในนั้นคือหลักสูตร DEF หรือ Digital Edge Fusion
หลักสูตรทีม่ งุ่ เน้นการนำ�ดิจทิ ลั มาใช้ประโยชน์ ทัง้ ในระดับ
ธุรกิจ ชุมชน สังคม และประเทศ

รายละเอียดการอบรม

เปิดรับสมัคร : 24 พ.ย. 59 – 15 ม.ค. 60
ประกาศผล : 30 ม.ค. 60

ระยะเวลาการเข้าร่วมโครงการ :
เริ่มตั้งแต่ 2 มี.ค. 60 – 8 มิ.ย. 60
(รวมทั้งหมด 14 ครั้ง)

คุณภาวุธ พงษ์วิทยภานุ
ผู้บุกเบิกตลาด e-Commerce
และ e-Marketing ในประเทศไทย
ผู้อยู่เบื้องหลังความสำ�เร็จของ TARAD.com
และก่อตั้งกลุ่ม efrastructure
ผู้สร้างสรรค์หลักสูตร DEF
“การเปลีย่ นแปลงทีย่ งิ่ ใหญ่ เริม่ จากการเปลีย่ นแปลง
จากจุดเล็กๆ มาก่อน” สิ่งที่ทำ�ให้คอร์สเรียนนี้แตกต่าง
จากทีอ่ นื่ คือการลงมือทำ�จริง กรณีศกึ ษาจริงๆ ทีจ่ ะช่วย
เหลือชุมชน เป็นครัง้ แรกของการเรียนการตลาดออนไลน์
ที่เชี่อมโยงระหว่างสังคมเมืองและท้องถิ่นเข้าด้วยกัน และ
ความรูท้ ี่ได้จากการช่วยเหลือผูอ้ นื่ สุดท้ายองค์ความรูน้ ี้
ผู้เรียนสามารถไปประยุกต์ ใช้กับธุรกิจของเขาเองได้

วันเวลาการจัดอบรม :

ทุกวันพฤหัสบดี ตั้งแต่เวลา 10.00-17.30 น.
สถานที่จัดฝึกอบรม : อาคาร 40 ปีศรีปทุม (อาคาร 11)
ชั้น 14 ห้อง Auditorium 2 มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.

ค่าธรรมเนียมการเข้าร่วมโครงการ :
150,000 บาท ตลอดโครงการ
(รวมการเดินทางไปต่างประเทศแล้ว)

คุณบุณย์ญานุช บุญบำ�รุงทรัพย์
นักสร้างแบรนด์ชื่อดัง นำ�พาธุรกิจ
อาหารปิ้งย่างอันดับหนึ่งของเมืองไทย
ให้ประสบความสำ�เร็จมาแล้ว
ผู้สร้างสรรค์หลักสูตร DEF
ครัง้ แรกทีถ่ กู ชวนมาทำ�หลักสูตรนี้ ใช้เวลาคิดไม่เกิน
1 นาที ก็ตอบตกลง ด้วยเหตุผลคือ คิดว่าสิง่ ทีต่ วั เองมีจะ
เป็นประโยชน์กบั คนอืน่ อยากถ่ายทอดประสบการณ์และ
ความเชื่อของตัวเองผ่านหลักสูตร DEF ส่งต่อให้ผู้เรียน
ได้ ไปใช้ตอ่ ในชีวติ ธุรกิจ และทีม่ ากกว่าก็คอื ส่งผลกระทบ
ทีด่ ไี ปยังสังคมและประเทศไทยของเรา และนัน่ คือจุดตัง้ ต้น
ในการทำ�หลักสูตร DEF อยากให้ทุกคน...ได้มากกว่า
ความรู้ออนไลน์...ได้มากกว่าความสนุกสนาน แต่มัน
คือความภาคภูมใิ จที่ได้เป็นส่วนหนึง่ ของ DEF แล้วทำ�ไม
ต้องภูมใิ จ? ขอไม่เฉลย เพราะมันคือความลับของพวกเรา
พร้อมมั้ยคะ มาเป็น #DEFTribe กัน รักเธอประเทศไทย

สมัครออนไลน์ : www.defbyspu.com
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :
Email : defbyspu@spu.ac.th
Facebook : www.facebook.com/defforspu
Mobile : 09 8251 6192
09 7026 2061
08 5047 2325
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สาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัล คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยศรีปทุม เปิดอบรมหลักสูตร DNA : Digital
Network Advantage หลักสูตรพัฒนาพันธุกรรมทางความ
คิด เพือ่ เสริมสร้างและพัฒนาผูป้ ระกอบการให้สามารถแข่งขัน
ได้อย่างมีพลวัตในยุคปัจจุบนั เช่นเดียวกับ Business School
ของมหาวิทยาลัยชัน้ นำ�ของต่างประเทศ บริหารหลักสูตร โดย
ดร.ธีรศานต์ สหัสสพาศน์ อาจารย์ประจำ�สาขาวิชาการจัดการ
ธุรกิจดิจิทัล คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
“พันธุกรรมทางความคิดสามารถส่งต่อกันได้” ไม่ใช่แค่เพียงสร้าง แต่หวั ใจ
หลักของหลักสูตร คือ “พัฒนา” ให้ผปู้ ระกอบการสามารถดึงศักยภาพตนเอง
ออกมาจากทุกอณู DNA ให้ออกมาใช้งานได้จริง โดยจะมีวทิ ยากรผูเ้ ชีย่ วชาญ
ด้าน Digital Marketing ผู้เชี่ยวชาญที่เคยขึ้นพูดบนเวที TEDx และวิทยากร
พิเศษอื่นๆ ที่จะมาเซอร์ ไพร์ส มาร่วมถ่ายทอดความรู้จากประสบการณ์
ควบคู่กับการให้คำ�ปรึกษาด้าน Digital Marketing เพื่อส่งเสริมและยกระดับ
การแข่งขันทางธุรกิจของผูเ้ ข้าร่วมโครงการแบบใกล้ชดิ ตลอดระยะเวลาทีร่ ว่ ม
โครงการ

แบ่งออกเป็น 3 ชุดความคิด
1. Digital Marketing
โดยทีมงานชุด DigitalJam ครบทีม แต่จะลงเนื้อหาโดยละเอียด
+ Workshop + เพิ่มเวลามากยิ่งขึ้น เพื่อให้นำ�ไปปฏิบัติ ได้จริง
2. Creativity
โดยทีมนักธุรกิจรุน่ ใหม่ ไฟแรงของไทย ที่ ไม่ใช่แค่มาเล่าว่าทำ�อะไร แต่จะเป็นการ
เจาะลึกถึงวิธีคิดว่า ทำ�ไมถึงทำ� และสิ่งที่พวกเค้าเหล่านี้ทำ� จะสร้างการ
เปลี่ยนแปลงที่สำ�คัญแก่โลกเราได้อย่างไร สำ�คัญกว่านั้นคือ สิ่งเหล่านั้นจะ
เชือ่ มโยงกับท่านให้ปรับกระบวนทัศน์ให้สามารถทำ�งานได้มปี ระสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้นได้อย่างไร
3. Idea Worth Spreading
หลายคนคงเคยติดตามดู TEDx มาบ้างแล้ว แต่ยังคงมีความรู้สึกค้างๆ
ที่อยากจะฟังมากกว่านี้ ลงลึกมากกว่านั้น อยากรู้ที่มา...ของแนวคิด
และทีส่ �ำ คัญ คืออยากถาม-ตอบแบบสดๆ จึงได้ทาบทาม Speaker TEDx
ในดวงใจ มาถ่ายทอดให้ฟังแบบสดๆ

รายละเอียดการอบรม

เปิดรับสมัคร : 7 ม.ค. - 7 ก.พ. 60
ประกาศผล : 14 ก.พ. 60

ระยะเวลาในการเข้าร่วมโครงการ

เริ่มตั้งแต่วันที่ 25 ก.พ. 60 - 13 พ.ค. 60 (หยุดวันที่ 8 และ 15 เม.ย. 60)
รวมทั้งหมด 10 ครั้ง

วันเวลาการจัดอบรม :

ทุกวันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 13:00 - 18:00 น.
อาคาร 40 ปีศรีปทุม (อาคาร 11) ชั้น 14 ห้อง Auditorium 2
มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.

ผู้อำ�นวยการหลักสูตร DNA

ดร.ธีรศานต์ สหัสสพาศน์

• คณะทำ�งานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
• อาจารย์ประจำ� สาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัล
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
• กรรมการผู้จัดการ บริษัท JM Cuisine
อาหารความคิดสร้างสรรค์ต้นตำ�รับเพชรบุรี จำ�กัด
• ประธานบริหาร www.SodaPrintinG.com
• กรรมการผู้จัดการ www.GanGconsultancy.com

ค่าธรรมเนียมการเข้าร่วมโครงการ :
69,555 บาท ตลอดโครงการ

สมัครออนไลน์ : www.dnabyspu.com
ติดต่อทีมงาน :
Line ID : @DNAbySPU
Email : dnabyspu@gmail.com
Facebook : facebook.com/DNAbySPU/
Mobile : 08 1658 2439 คุณกรรณิการ์ ทองจันทร์ (กิ่ง)
		

06 1493 5691 คุณณัฐนันท์ เจนศักด์ศรีสกุล (ณัฐ)

U-Review

เปิดมุมมองใหม่

เลือกคณะมหาวิทยาลัย
ด้วยข้อมูล

3 สาขาวิชาสุดฮอต คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
U-Review Score

U-Review Score

U-Review Score

อัตราส่วนอาจารย์ต่อผู้เรียน

8.5

อัตราส่วนอาจารย์ต่อผู้เรียน

8.5

อัตราส่วนอาจารย์ต่อผู้เรียน

8.5

ความพร้อมของห้องปฏิบัติการและอุปกรณ์การเรียน

8.5

ความพร้อมของห้องปฏิบัติการและอุปกรณ์การเรียน

8.5

ความพร้อมของห้องปฏิบัติการและอุปกรณ์การเรียน

8.5

สภาพแวดล้อมของสถานที่เรียน

8.5

สภาพแวดล้อมของสถานที่เรียน

8.5

สภาพแวดล้อมของสถานที่เรียน

8.5

ผลงานของสาขา (ของนักศึกษา อาจารย์ และศิษย์เก่า)

8.5

ผลงานของสาขา (ของนักศึกษา อาจารย์ และศิษย์เก่า)

8.5

ผลงานของสาขา (ของนักศึกษา อาจารย์ และศิษย์เก่า)

8.0

ความร่วมมือกับองค์กรภายนอก

8.5

ความร่วมมือกับองค์กรภายนอก

8.5

ความร่วมมือกับองค์กรภายนอก

8.5

โอกาสหางานง่าย

9.0

โอกาสหางานง่าย

9.0

โอกาสหางานง่าย

8.5

ความคุ้มค่าในการเรียน (ค่าเล่าเรียนต่อโอกาสงานในอนาคต)

8.5

ความคุ้มค่าในการเรียน (ค่าเล่าเรียนต่อโอกาสงานในอนาคต)

8.5

ความคุ้มค่าในการเรียน (ค่าเล่าเรียนต่อโอกาสงานในอนาคต)

8.0

ทุนการศึกษา

กยศ.

ได้รับการรับรองจาก

คณะศิลปศาสตร์
สาขาวิชาภาษาจีนสื่อสารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
www.spu.ac.th/liberal-arts

กรอ.
สกอ.

ทุนการศึกษา

8.6
วิเคราะห์และประเมินคะแนน U-Review Score
โดยฝ่ายวิชาการ Admission Premium.com

สาขาวิชาภาษาจีนสื่อสารธุรกิจ

การได้เรียนรู้และฝึกฝนภาษาจีนเพื่อเพิ่มความ
ชำ�นาญในการใช้ให้เหมาะสมกับบริบททีห่ ลากหลาย
ทั้งในชีวิตประจำ�วัน สังคม และธุรกิจ เพื่อให้การ
สื่อสารมีประสิทธิภาพ เป็นที่ยอมรับกับผู้ใช้ภาษา
จีนในการสื่อสาร โดยมุ่งเน้นทฤษฎีการสอนแบบ
ประสบการณ์จริง ทีใ่ ช้วธิ กี ารสอนทีห่ ลากหลายโดย
มุ่งเน้นกิจกรรมที่กระตุ้นการเรียนรู้ให้น่าสนใจ ง่าย
ต่อการใช้งาน ฝึกปฎิบตั จิ ริง และเสริมสร้างการคิด
วิเคราะห์ เมื่อจบไปแล้ว บัณฑิตจากสาขาวิชาภาษา
จีนสื่อสารธุรกิจ สามารถเลือกงานที่ทำ�ได้ในหลาย
วิชาชีพ ไม่ถกู จำ�กัดไว้ในกรอบวิชาชีพใดวิชาชีพหนึง่

ได้รับการรับรองจาก

กยศ.

กรอ.
สกอ.

คณะศิลปศาสตร์
สาขาวิชาภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
www.spu.ac.th/liberal-arts

ทุนการศึกษา

8.6
วิเคราะห์และประเมินคะแนน U-Review Score
โดยฝ่ายวิชาการ Admission Premium.com

สาขาวิชาภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ

ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลที่มีความจำ�เป็น
อย่างมากในการประกอบอาชีพ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ใน
แวดวงธุรกิจหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษสือ่ สารธุรกิจ จึงจัดการศึกษาให้บณ
ั ฑิต
เป็นผูม้ คี วามรูค้ วามสามารถทางด้านวิชาการ และมี
ทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษ ทัง้ ด้านการฟัง การพูด
การอ่านและการเขียนที่เป็นประโยชน์ต่อการเจรจา
ทางธุรกิจ และการดำ�เนินงานธุรกิจประเภทต่างๆ
อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนัน้ นักศึกษาจะได้ฝกึ
ปฏิบตั งิ านหรือสหกิจศึกษา เพือ่ ฝึกฝนประสบการณ์
ตรงจากหน่วยงานภายนอกทั้งภายในประเทศและ
ต่างประเทศ

ได้รับการรับรองจาก

กยศ.

กรอ.
สกอ.

คณะศิลปศาสตร์
สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
www.spu.ac.th/liberal-arts

8.4
วิเคราะห์และประเมินคะแนน U-Review Score
โดยฝ่ายวิชาการ Admission Premium.com

สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร
ธุรกิจ
หลั ก สู ต รมี จุ ด มุ่ ง หมายเพื่ อ ให้ ผู้เ รี ย นบรรลุ เ ป้ า
หมาย คือการได้งานทำ�ในบริษทั ทีใ่ ช้ภาษาญีป่ นุ่ ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพทัง้ ในและต่างประเทศ เนือ้ หาของหลักสูตร
ทีใ่ ช้ประกอบการสอน หรือตัวอย่างทีใ่ ช้เรียนจะเกีย่ วข้อง
กับธุรกิจ ซึ่งนักศึกษาไม่จำ�เป็นต้องศึกษาสาขาวิชา
บริหารธุรกิจ นักศึกษาก็สามารถเรียนรู้ มีทักษะและมี
ความสามารถ เรือ่ งบริหารธุกจิ ได้จากการศึกษาหลักสูตร
ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการเสื่อสารธุรกิจได้ตามวัตถุประสงค์
ของหลักสูตรมีตำ�ราหนังสือและวัสดุอปุ กรณ์ตา่ งๆ รวม
ทั้งโสตทัศนศึกษา เทคโนโลยีทางการศึกษา และอื่นๆ
พร้อมส่งเสริมคุณภาพและประสิทธิภาพในการจัดการ
เรียนการสอนหลักสูตรมีรายวิชาที่เตรียมความพร้อม
สำ�หรับการทดสอบ เพื่อวัดระดับประสิทธิภาพความ
รู้ความสามารถด้านภาษาญี่ปุ่นให้กับนักศึกษาทุกคน
เป็นหลักสูตรที่สร้างขึ้นโดยผู้เชี่ยวชาญจากภาคการ
ศึกษาและภาคอุตสาหกรรม จึงเป็นหลักสูตรที่ตรงกับ
ความต้องการ และตรงกับเนือ้ หาความรู้ ทีป่ ฏิบตั จิ ริงใน
องค์กรต่างๆ โดยมีทั้งภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติและมีการ
ปฏิบตั งิ านในสถานประกอบการทีใ่ ช้ภาษาญีป่ นุ่ หลักสูตร
ให้ความสำ�คัญกับการเรียนภาษาต่างประเทศอืน่ ควบคู่
ไปกับภาษาอังกฤษ ภาษาจีนภาษาญี่ปุ่น ภาษาฝรั่งเศส
ภาษาเกาหลี และภาษาพม่า โดยนักศึกษาที่จบในสาขา
นี้สามารถสื่อสารได้เป็นอย่างดี อย่างน้อย 2 ภาษา
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Calendar
เปิดพอร์ตเล่นหุ้น วัยรุ่นเงินล้าน

BIE
THE
SKA

BUSINESS

Online
Trading
1 กุมภาพันธ์ 2560
Business Online Trading 2 เปิดพอร์ตเล่นหุ้น วัยรุ่นเงินล้าน
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ชวนน้องๆ ชั้น ม.ปลาย มาเรียนรู้เทคนิคและลงมือปฏิบัติจริง
เกี่ยวกับการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ ผ่านระบบเทรดหุ้นออนไลน์
โดยโปรแกรมจ�ำลอง และร่วมชิงทุนการศึกษาส�ำหรับผู้ที่มี NAV สูงสุด
3 อันดับแรก พร้อมเกียรติบัตรส�ำหรับผู้เข้าร่วมโครงการทุกท่าน
เวลา 08.30 – 16.30 น.
ห้องคอนเวนชัน อาคาร 11 ชั้น 4 มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.
สอบถามเพิ่มเติม
โทร. 0 2558 6888 ต่อ 2354, 2327, 1276, 1298

9 กุมภาพันธ์ 2560
SPU The Professional
พบกับ BIE The Ska Youtuber สายฮา
นักสร้างความสุขด้วยเสียงหัวเราะ
หนุ่มหน้าทะเล้นผู้สร้างเสียงหัวเราะ
ผ่านคลิปบน YouTube ด้วยยอดวิวถล่มทลายกว่า 1,000 ล้านวิว!!
เวลา 13.00 – 15.00 น.
Auditorium Room 1 อาคาร 11 ชั้น 14 มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.
รายละเอียดเพิ่มเติม
โทร. 0 2558 6888 ต่อ 1298, 1276
www.spu.ac.th/theprofessional

Turn Pro
Go Admission
by SPU

GATEng

O-NET

วิทย์ - สังคม

16 กุมภาพันธ์ 2560 ติววิชาวิทยาศาสตร์
โดย อ.แบร์รี่ ธนาวัฒน์ อ้นสุวิทย์ (The i-D Tutor)
17 กุมภาพันธ์ 2560 ติววิชาสังคมศึกษา
โดย อ.เบียร์เล็ก เอกภูมิ เจียมวิทยานุกูล (The i-D Tutor)
SPU ชวนติวเข้มครั้งสุดท้าย
ก่อนสอบ O-NET ครั้งที่ 2/60
เวลา 09.00 - 16.00 น.
ห้องบัวหลวง แกรนด์รูม อาคาร 1 ชั้น 5
มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.
สอบถามเพิ่มเติม
โทร. 0 2558 6888 ต่อ 1276 และ 1298
สมัครออนไลน์
www.spu.ac.th/turnpro

4 มีนาคม 2560
ติววิชา GAT เชื่อมโยง

5 มีนาคม 2560
ติววิชา GAT Eng

ม.ศรีปทุม จัดติวครั้งสุดท้ายก่อนสอบ GAT ครั้งที่ 1/60
ส�ำหรับน้องๆ มัธยมศึกษาตอนปลาย

Sripatum International College ชวนน้องๆ มัธยมศึกษา
ตอนปลาย เตรียมความพร้อม ซ้อมมือ ก่อนถึงการสอบ
Admission ปี 2560

โดย อ.ชาย ณัชพล พันธุมนตรี (The i-D Tutor)

เวลา 09.00 – 16.00 น.
Auditorium Room 1-2 อาคาร 11 ชั้น 14
มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.
สอบถามเพิ่มเติม
โทร. 0 2558 6888 ต่อ 1276 และ 1298
สมัครออนไลน์ ได้ที่
www.spu.ac.th/turnpro

โดย อ.กอล์ฟ เกียรตินันท์ วีระวัฒนะกูล (The i-D Tutor)

เวลา 09.00 – 16.00 น.
Auditorium Room 1-2 อาคาร 11 ชั้น 14
มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.
สอบถามเพิ่มเติม
โทร. 0 2558 6888 ต่อ 1276 และ 1298
สมัครออนไลน์ ได้ที่
www.spu.ac.th/turnpro

มหาวิทยาลัยศรีปทุม
รับนักศึกษาใหม่ 2560
รับทุนสูงสุด 15,000*
โควตา
16 ม.ค. – 31 มี.ค. 60
รอบปกติ
1 เม.ย. – 12 มิ.ย. 60
หลัง Admission 13 มิ.ย. – 31 ส.ค. 60
* เงื่อนไขเป็นไปตามมหาวิทยาลัยกำ�หนด

กทม.
ชลบุรี
ขอนแก่น

“เรียนกับตัวจริง
ประสบการณ์จริง”

สาขาวิชาที่เปิดสอน
ภาพยนตร์และสือ่ ดิจทิ ลั การประชาสัมพันธ์และสือ่ สารการตลาด วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ แฟชัน่ ดี ไซน์ โฆษณาประชาสัมพันธ์ยคุ ดิจทิ ลั
ธุรกิจการบิน การจัดการโรงแรม การจัดการบริการธุรกิจเรือสำ�ราญ การจัดการการท่องเทีย่ ว ภาษาอังกฤษสือ่ สารธุรกิจ ภาษาจีนสือ่ สารธุรกิจ
ศิลปะการแสดง

การจัดการธุรกิจดิจิทัล การตลาด การจัดการ การจัดการธุรกิจการบิน การค้าระหว่างประเทศ การเงิน บัญชี
การจัดการความปลอดภัยการบิน ดิจิทัลอาร์ตส์ คอมพิวเตอร์แอนิเมชันและวิชวลเอฟเฟกต์ การออกแบบกราฟิก นิติศาสตร์
การออกแบบอินเทอร์แอคทีฟและเกม วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมยานยนต์ วิศวกรรมอุตสาหการ สถาปัตยกรรม ออกแบบภายใน
การจัดการความปลอดภัยการบิน การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน Sripatum International College
ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารธุรกิจ

สมัครได้ทุกวัน

โทร. 0 2558 6888 ต่อ 2121-4
หรือ 08 4751 2900-15
ID:@SPU60

www.spu.ac.th
spufriend

