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คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม

เรียนรู ้ประสบการณ์จริง จากวิศวกรมืออาชีพ  
คัดเน้นเนื้อหา ฝึกปฏิบัติอย่างตรงจุด ให้เข้าใจง่าย  
ประยุกต์ใช้ในการท�างานวิศวกรรมได้จริง เพื่อการ
เป็นวิศวกรมืออาชีพ สามารถมีบทบาทส�าคัญ  
เป็นท่ีต้องการของธรุกิจอตุสาหกรรม เป็นประโยชน์
ต่อสังคมและการพัฒนาประเทศ

“เรียนเรื่องยากให้ง่าย 
ใช้งานได้จริง”

Editor 
Talk 
 วารสาร SPU News ฉบับนี้เอาใจวัยมันส์ ที่สนใจ
ศกึษาต่อคณะวศิวกรรมศาสตร์ และคณะนติศิาสตร์ เริม่กนัที่ 
คณะวศิวกรรมศาสตร์ SPU เปิดโอกาสสูอ่าชพีวศิวกรระดบั 
International กับหลักสูตรวิศวกรรมโยธาร่วมกับ Griffith 
University ประเทศออสเตรเลยี เรยีน 2 ปีที ่SPU และอกี 2 ปีที่ 
Griffith University รบัปรญิญาวศิวกรรมโยธา จาก Griffith 
University พร้อมท�างานเป็นวศิวกรท่ีประเทศออสเตรเลยีได้
ทนัท.ี.. ต่อกันด้วย คณะนติศิาสตร์ SPU ทีผ่ลติบณัฑติออก
ไปรับใช้สังคมในวงการกฎหมายทั้งภาครัฐบาลและเอกชน
มายาวนานกว่า 47 ปี การเรียนการสอนวันนี้ สอนกันแบบ
สนุก ได้เรียนกับตัวจริง สัมผัสประสบการณ์จริง กับตัวจริง
ในแวดวงนักกฎหมายระดับแนวหน้าของเมืองไทย
 คารมเป็นต่อ รูปหล่อเป็นรอง ชั่วโมงนี้ต้องยก บี้ เดอะ
สกา เรยีกว่าฮอตฮติ!!! ตดิลมบนสร้างเสียงหวัเราะให้กับคน
ทัว่ประเทศได้ฮาแตกกนัมาแล้ว ตดิตามได้ใน The Professional 
และท่ีฮอตไม่แพ้กันก็ต้อง การประลองเจ้าความเร็ว Line 
Tracking Robot Contest ซึ่งจะจัดเป็นครั้งที่ 2 แล้ว ความ
สนุก ความมันส์ รอให้น้องๆ ได้ติดตามกันต่อไป ส่งท้ายกัน
ด้วย U-Review กับสาขาวิชาท่ีสุดฮอตอยู่ในขณะน้ี สาขา
วิชาธุรกิจการบิน และสาขาวิชาการจัดการบริการธุรกิจเรือ
ส�าราญ ของวทิยาลยัการท่องเทีย่วและการบรกิาร จะน่าสนใจ
แค่ไหน รายละเอียดอยู่ในมือน้องๆ กันแล้ว...
 ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตาม SPU News ตลอดมา 
แล้วพบกันในฉบับหน้านะครับ 
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 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ศรีปทุม เปิดสอนมากว่า 
47 ปี เป็นคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเอกชน
แห่งแรกของประเทศ ทุกหลักสูตรได้รับการรับรองตาม
มาตรฐานของสภาวิศวกร
 ด้วยประสบการณ์ที่เปิดสอนมายาวนานและความ
มุ่งมั่นในการผลิตบัณฑิตจนกลายเป็นวิศวกรมืออาชีพ
ในสาขาต่างๆ ท�าให้มีศิษย์เก่าจ�านวนมากที่ประสบความ
ส�าเรจ็ ประกอบธรุกจิส่วนตวัทัง้ในประเทศและต่างประเทศ 
และเป็นผู้บริหารในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
 การเรียนการสอนเน้น “การท�าเร่ืองยากให้ง่าย ใช้
งานได้จริง” ผ่านการฝึกปฏิบัติอย่างตรงจุด ให้นักศึกษา
ได้เรียนรู้ลึกและสนุกกับประสบการณ์จริง จากวิศวกร       
ตัวจริง

ผศ.ดร.ชลธิศ เอี่ยมวรวุฒิกุล
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม

CIVIL

ELECTRICAL

MECHANICAL

AUTOMOTIVE

INDUSTRIAL

ENGINEERING

3



วิศวกรรมโยธา 
 ศึกษาเก่ียวกับการวิเคราะห์โครงสร้าง ควบคุม
การก่อสร้าง งานตรวจสอบคุณภาพ การพัฒนาวัสดุ
ก่อสร้าง การวิเคราะห์ทางธรณีและชลศาสตร์ การ
ส�ารวจพืน้ทีต่่างๆ รวมไปถงึการบรหิารจดัการก่อสร้าง 
โดยใช้ทรัพยากรและวัสดุให้เกิดประโยชน์สูงสุด
 

 ในปีการศึกษา 2560 หลักสูตร
วศิวกรรมศาสตรบณัฑติ (วศ.บ.) ทัง้ 
5 หลักสูตร ได้ปรับปรุงให้มีความทัน
สมัย ตอบโจทย์ความต้องการของ
ธุรกิจ อุตสาหกรรม และสังคม ซ่ึง
วศิวกรทกุๆ สาขาจะเป็นก�าลงัส�าคญั
ในการน�าพาประเทศไทยเข้าสูย่คุของ 
Thailand 4.0 โดยได้เปิดโอกาสใหม่ๆ 
ส�าหรับนักศึกษาในแต่ละสาขาวิชา

CIVIL
ENGINEERING

โยธา ไฟฟ้า

ELECTRICAL
ENGINEERING

วิศวะ ศรีปทุม 
ปี 60 เมนูใหม่ 
เพื่อต่อยอด

เส้นทางอาชีพการท�างาน
 • วิศวกรผู้จัดการโครงการงานก่อสร้าง 
 • ผู้รับเหมา โครงการงานวิศวกรรมโยธา 
  อาคาร สาธารณูปโภค  
 • วิศวกรออกแบบงานโครงสร้างอาคาร 
  และสิ่งก่อสร้างต่างๆ 
 • วิศวกรโครงข่ายถนนและการพัฒนาเมือง 
 • วิศวกร ขนส่ง โลจิสติกส์

เปิดโอกาสสู ่อาชีพวิศวกรระดับ International 
โครงการ “2+2 วิศวกรไทยสู่เวทีโลก” กับ Griffith 
University ประเทศออสเตรเลีย 
 นักศกึษาเรียน 2 ปี ที ่ม.ศรีปทุมุ บวก 2 ปี ที ่Griffith 
University ได้รับปริญญาจาก Griffith University และ
สามารถท�างานเป็นวศิวกรทีป่ระเทศออสเตรเลยีได้เลย 
หรือหากกลับไทย เรียนต่อ ม.ศรีปทุม อีก 1 เทอม เพื่อ
รับปริญญาจาก ม.ศรีปทุม อีกหนึ่งใบและสามารถขอ
สอบใบ กว. จากสภาวิศวกรได้

วิศวกรรมไฟฟ้า 
 เป็นสาขาที่มีบทบาทส�าคัญต่อภาคอุตสาหกรรม 
ด้านพลังงาน และความเป็นอยู่ในชีวิตประจ�าวัน มุ่งเน้น
ในการผลติบณัฑติให้มคีวามรู ้ความเชีย่วชาญ ทัง้ด้าน
ทฤษฎี ระบบความคิด และการปฏิบัติ ตอบสนองต่อ
เทคโนโลยีสมัยใหม่ 

เส้นทางอาชีพการท�างาน
 • วิศวกรออกแบบทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า 
  งานระบบวัดคุมอุตสาหกรรม ระบบสื่อสาร
 • วิศวกรระบบเมคคาทรอนิกส์ ในอุตสาหกรรม
  หรืออาคารอัจฉริยะ
 • วิศวกรโครงการ งานติดตั้ง 
  บ�ารุงรักษาด้านวิศวกรรมไฟฟ้า 
  งานระบบวัดคุมอุตสาหกรรม ระบบสื่อสาร
 • วิศวกรที่ปรึกษาวิศวกรรมไฟฟ้า 
  วศิวกรรมพลงังาน งานระบบวดัคมุอตุสาหกรรม
 • ผู้รับเหมางานด้านระบบไฟฟ้า 
  งานระบบวัดคุมอุตสาหกรรม ระบบสื่อสาร
 • วศิวกรระบบพลงังาน ในอาคาร และอุตสาหกรรม

เปิดกลุม่วชิา “ระบบหุน่ยนต์และการควบคมุอตัโนมัต”ิ 
 เพื่อให้นักศึกษาได้เลือกเรียน โดยมุ่งเน้นความ
ช�านาญระบบอตัโนมตัแิละหุน่ยนต์อตุสาหกรรม ทีก่�าลงั
เป็นที่ต้องการจ�านวนมากในอุตสาหกรรมและสังคม
ยุค Digital นอกเหนือจาก กลุ่มวิชา วิศวกรรมไฟฟ้า
ก�าลงั ซึง่เป็นพ้ืนฐานหลกัทีย่งัคงเตบิโตไปพร้อมกบัการ
พัฒนาประเทศ 

มืออาชีพสู่ยุค 4.0

เมนูใหม่ 

ปี 60
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เครื่องกล ยานยนต์ อุตสาหการ

MECHANICAL
ENGINEERING

AUTOMOTIVE
ENGINEERING

INDUSTRIAL
ENGINEERING

วิศวกรรมเครื่องกล
 เป็นหนึ่งในสาขาทางด้านวิศวกรรมศาสตร์หลักที่
มีความจ�าเป็นต่อการพัฒนาประเทศและเป็นท่ีต้องการ
เสมอมา โดยศกึษาการออกแบบและควบคมุใช้งานระบบ
ทางกลของ เครื่องจักรอุปกรณ์ ยานยนต์ และระบบทาง
พลังงาน ฯลฯ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการ
ใช้งานในภาคธุกิจ อาคาร บ้านพักอาศัย ในโรงงาน
อุตสาหกรรม  

เส้นทางอาชีพการท�างาน
 • วิศวกรควบคุมการติดตั้งระบบปรับอากาศ 
  ระบบท่อ และ ระบบทางกล ภายในอาคาร/
  โรงงานอุตสาหกรรม
 • วิศวกรอ�านวยการผลิต วิศวกรควบคุม
  คุณภาพสินค้า วิศวกรควบคุมเครื่องจักรกล
 • วิศวกรบริหารงานซ่อมบ�ารุง 
 • วิศวกรหรือผู้ประกอบการทางระบบพลังงาน

เปิดรอบเรียน นอกเวลาราชการ
 ส�าหรับมืออาชีพ โดยเฉพาะผู้จบ ปวส. ที่ต้องการ
ท�างานเต็มเวลาในวันท�างาน และแสวงหาความรู้เพื่อ
เปิดโอกาสสู่วิชาชีพวิศวกรรมเครื่องกล ที่ก�าลังเป็นที่
ต้องการในภาคอุตสาหกรรมมากที่สุดสาขาหนึ่ง ทั้ง
ทางด้านงานเครื่องจักรกลในโรงงานอุตสาหกรรม หรือ 
งานระบบงานอาคาร ซึง่รวมถึง ระบบปรบัอากาศและท่อ
อาคาร โดยเฉพาะระบบ Smart Building ทีร่ะบบหุน่ยนต์
อัตโนมัติถูกน�ามาใช้ ในการควบคุมอาคารและบ้านพัก
อาศัยมากยิ่งขึ้น   

วิศวกรรมยานยนต์ 
 ตอบสนองความต้องการวิศวกรในอุตสาหกรรม
การผลิตยานยนต์ รวมถึงแข่งขันยานยนต์ การบริการ
ซ่อมบ�ารุง การปรับปรุงสมรรถนะ ศึกษาเกี่ยวกับ 
เทคโนโลยีทางกลไกการท�างานของชิ้นส่วนยานยนต์  
การน�าเชื้อเพลิงและพลังงานมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

เส้นทางอาชีพการท�างาน
 • วิศวกรออกแบบ ปรับปรุงสมรรถนะยานยนต์  
  ส�าหรับการแข่งขัน และ ในธุรกิจอุตสาหกรรม
  ท่ีเกีย่วข้องกบัเครือ่งจกัรกลในอตุสากรรมยานยนต์
 • วิศวกรออกแบบ ทดสอบ ควบคุมการติดตั้งงาน
  ทางด้านยานยนต์และเครื่องจักรกล

เปิดวชิาและการฝึกปฏบิตัทิางด้าน Motor Sport หรอื 
กีฬาแข่งขันยานยนต์ 
 เน้นความช�านาญทางด้านการปรับปรุงสมรรถนะ
ยานยนต์ ซ่ึงเป็นความฝันของชาวคนรักรถ และเป็น
โอกาสอาชีพในธุรกิจอุตสาหกรรมทางด้าน Motor 
Sport Entertainment ที่ก�าลังเติบโต นอกเหนือจาก
วิชาชีพวิศวกรในอุตสาหกรรมยานยนต์  

 วิศวกรรมอุตสาหการ 
 บูรณาการงานวิศวกรรมและการบริหารธุรกิจ 
ในการวางระบบกระบวนการท�างานอุตสาหกรรม
และโลจิสติกส์ ศึกษาการออกแบบ ปรับปรุง การจัดตั้ง
ระบบปฏิบัติงาน เน้นให้เกิดความสอดคล้องระหว่างคน 
วัสดุ และเคร่ืองจักรอุปกรณ์ เพ่ือประสิทธิภาพ ความ
ปลอดภัย และใช้ทรัพยากรให้คุม้ค่าท่ีสดุ ต่อ การเคลือ่น
ย้าย การจัดเก็บ และการขนส่ง 

เส้นทางอาชีพการท�างาน
 • วิศวกรกระบวนการผลิต โลจิสติกส์ และบริหาร
  งานปฏิบตักิารในโรงงานอตุสาหกรรม และองค์กร
  ของรัฐ เช่น อุตสาหกรรมค้าส่งค้าปลีก น�าเข้า
  ส่งออก ขนส่ง
 • วิศวกรบริหารการขนส่งกระจายสินค้า 
  และคลังสินค้า

เปิดกลุ่มวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ 
 นักศึกษาสามารถเลือกเรียนเพื่อมุ ่งเน้นความ
ช�านาญทางด้านกระบวนการโลจิสติกส์ ที่ตอบสนอง
ต่อการเติบโตของอุตสาหกรรมทางด้านนี้ของประเทศ
และภูมภิาค นอกเหนอืจาก กลุม่วชิาทางด้าน วศิวกรรม
อุตสาหการ ท่ีมุ่งเน้นระบบกระบวนการด�าเนินงาน ซึ่ง
สามารถน�าไปใช้ ได้ทั้ง อุตสาหกรรมการผลิต การ
บริหารจัดการงานก่อสร้าง และงานธุรกิจอื่นๆ



School of 
Law

คณะนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีปทุม

นิติศาสตร์ SPU เตรียมความพร้อมเพื่อการสร้าง
นักกฎหมายในยุค Thailand 4.0 ปรับรูปแบบวิธี
การเรียนการสอนให้มีความทันสมัย ลดทฤษฎี  
เน้นปฏิบัติ เพื่อให้เกิดความช�านาญและความคิด
สร้างสรรค์ น�าไปสู่การประยกุต์ใช้ในศาสตร์ของนกั
กฎหมายในอนาคต
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 นักกฎหมายในยุค Thailand 4.0
 Thailand 4.0 เป็นการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศที่ขับเคลื่อนจากภาค
อุตสาหกรรมไปสู่การขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม เทคโนโลยี และความคิดสร้างสรรค์
ใหม่ๆ เข้ามาพัฒนาประเทศ การแก้ ไขกฎหมายเป็นสิ่งจ�าเป็นที่จะต้องเข้ามารองรับ
การเปลี่ยนแปลงเพื่อการก้าวไปด้วยกัน ตามโครงสร้างของการพัฒนาประเทศ แต่
กระบวนการร่างกฎหมายขึน้มาบงัคบัใช้น้ันต้องใช้เวลานาน ท�าให้ไม่ทันต่อสถานการณ์
ที่อาจเกิดขึ้นในปัจจุบัน นักกฎหมายจึงจ�าเป็นต้องปรับตัวและเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ จาก
นวัตกรรมและเทคโนโลยี นอกเหนือไปจากต�าราทางด้านนิติศาสตร์  เพื่อให้เกิดความ
คิดสร้างสรรค์อันจะน�าไปสู่การประยุกต์ใช้ในศาสตร์ของนักกฎหมาย รวมทั้งติดตาม
การแก้ไขกฎหมาย เพื่อที่จะรองรับกับปัญหาที่จะเกิดขึ้นตามมา

 นักศึกษานิติศาสตร์ในยุค Thailand 4.0
 ยุค Thailand 4.0 ในความเป็นจริง ไม่ไกลจากการใช้ชีวิตประจ�าวันของเราใน
ปัจจุบัน โดยเฉพาะเด็กรุ่นใหม่ซึ่งรวมถึงนักศึกษาที่ก�าลังศึกษาอยู่ ต่างเติบโตขึ้นมา
ในยุคโลกไร้พรมแดน ติดต่อส่ือสารกันผ่านระบบอินเทอร์เน็ตในคอมพิวเตอร์หรือ
โทรศัพท์มือถือเป็นหลัก ซึ่งสิ่งต่างๆ เหล่านี้มีการพัฒนาเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง  
การเรียนรู้จากระบบเกิดขึ้นมากกว่าการเรียนรู้ผ่านหนังสือหรือต�าราเรียนเป็นเล่ม  
นวัตกรรม เทคโนโลยีจึงเป็นสิ่งที่ง่ายต่อการเข้าถึง มิใช่สิ่งที่ยากหรือดูน่ากลัวส�าหรับ
นักศึกษาในปัจจุบัน  ดังนั้น  สิ่งที่ส�าคัญและน่าจะจ�าเป็นส�าหรับ “นักศึกษานิติศาสตร์” 
คอื  การเข้าใจในบรบิทของนกักฎหมายและมีความรูค้วามเข้าใจในหลักนิติศาสตร์อย่าง
ถ่องแท้ เพื่อจะได้น�าไปประยุกต์หรือเลือกใช้วิธีให้เหมาะกับนวัตกรรมเทคโนโลยีในยุค 
Thailand 4.0 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจียมจิต สุวรรณน้อย 
คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

 นติศิาสตร์ SPU เตรยีมความพร้อมเพือ่สร้างนกักฎหมายในยคุ Thailand 4.0
 คณะนิติศาสตร์ SPU เร่ิมต้นเตรียมความพร้อมเพ่ือการสร้างนักกฎหมายใน
ยุค Thailand 4.0 ที่บุคลากรของคณะ หรืออาจารย์ผู้สอน เป็นอันดับแรก โดยการ
ส่งอาจารย์ผู้สอนเข้าอบรมในหัวข้อ Thailand 4.0 เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ
และสามารถถ่ายทอดให้นักศึกษาได้อย่างถูกต้อง จัดบรรยายพิเศษให้ความรู้เกี่ยว
กับ Thailand 4.0 ผ่านรายวิชา LAW200 บัณฑิตในอุดมคติด้านนิติศาสตร์ และ
พัฒนารายวิชากฎหมาย (วิชากฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล กฎหมายไซเบอร์ 
กฎหมายธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น) ที่อยู่ในหลักสูตร ตลอดจนรูปแบบวิธี
การเรียนการสอนให้มีความทันสมัย ลดภาคทฤษฎี เน้นการศึกษาภาคปฏิบัติให้
มากขึ้น รวมทั้งพัฒนาวิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสม เพื่อให้กระบวนการสร้าง
บัณฑิตหรือนักกฎหมายยุค Thailand 4.0 ของคณะมีความเชื่อมโยงและสัมพันธ์กัน
ตลอดกระบวนการ

 ฝากถึงน้องๆ 
 “อนาคต” เป็นผลที่เกิดจากการตัดสินใจของเราในปัจจุบัน ไม่ว่าจะยุคใดก็ตาม 
รวมทัง้ยคุดิจทิลัในปัจจบุนั ทีก่ารศกึษาหาความรูส้ามารถกระท�าได้โดยง่ายและท�าได้
ทุกที่ แต่สิ่งที่จะท�าให้ “ผล” หรือ “อนาคต” มีคุณค่าและมีความหมายยิ่งขึ้น คือ 
“ความสขุ” การทีจ่ะเกดิความรู้สกึเป็นสขุได้ สิง่นัน้ต้องเกดิจากการกระท�าด้วยความรกั
ดงันัน้ การตัดสินใจเลือกเส้นทางในอนาคต นอกเหนือจากการใช้เหตุและผลแล้ว ควร
เลือกด้วยความรักในสิ่งนั้น เพราะความรักจะน�ามาซึ่งความชอบในสิ่งที่ท�า และการ
ได้กระท�าในสิ่งที่ชอบจะน�าไปสู่ความสุข ท�าให้เรามีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะประสบความ
ส�าเร็จในสิ่งที่ท�า

“อนาคต”



	 วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ 
น�านักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจการบิน ชั้นปีที่ 1 เดินทาง
เก็บประสบการณ์ตรง นอกเหนือจากคลาสเรียน ณ 
ประเทศเวียดนาม (โฮจิมินห์-มุยแน่-กู๋จี) ในโครงการ
เปิดโลกธุรกิจการบิน ประจ�าปีการศึกษา 2559

เปิดโลก
ธุรกิจการบิน	
ณ	ประเทศเวียดนาม

 คณะบริหารธุรกิจ ร่วมกับ บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จ�ากัด 
(มหาชน) จัดโครงการ	“เปิดพอร์ตลงทุนหุ้น	วัยรุ่นเงินล้าน” 
กิจกรรมดีๆ ส�าหรับน้องๆ ม.ปลาย ได้เรียนรู้เทคนิคและลงมือ
ปฏิบัติจริงเกี่ยวกับการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ ผ่านระบบ
เทรดหุ้นออนไลน์ และเปิดเวทีการแข่งขันเทรดหุ้นออนไลน์ ชิงโล่
รางวัลพร้อมทุนการศึกษา เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมก่อนเข้าสู่
รั ้วมหาวิทยาลัย ผลการแข่งขัน รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นาย
อนันตชัย	เจริญผล จากโรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ รางวัล
รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ นางสาวอรอนงค์	สัตตารัมย์	จาก
โรงเรียนนวลนรดิศวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก และรางวัลรองชนะเลิศ
อันดับที่ 2 ได้แก่ นายวรวิช	แสนสิงห์	จากโรงเรียนนวลนรดิศ
วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

Business
Online 

Trading 2 
เปิดพอร์ตลงทุนหุ้น	

วัยรุ่นเงินล้าน	ครั้งที่ 2 

News
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ภาษาอังกฤษ	เรียนรู้ ได้	
ไม่ต้องอาย	ไม่ต้องกลัวผิด	

กับครูคริสโตเฟอร์	ไรท์

SIC 
English 

Camp 
2016

 “SIC English Camp 2016” ค่ายเรียนรู้ภาษา
อังกฤษ โครงการดีๆ จากวิทยาลัยนานาชาติศรีปทุม 
มุ่งเน้นการสื่อสารภาษาอังกฤษ เรียนรู้ค�าศัพท์ ส�านวน 
ประโยค และการออกเสียงอย่างถูกต้อง ปลดล็อคความ
กังวลเรื่อง Grammar ผ่านกิจกรรมที่สนุกสนาน 
โดยวิทยากรมากความสามารถจากรายการ “Chris 

Delivery” ครูคริสโตเฟอร์ ไรท์ โดยกิจกรรมในคร้ังนี้
มีน้องๆ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากหลากหลาย
สถาบันเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 80 คน ร่วมฝึกทักษะภาษา
อังกฤษ พร้อมกิจกรรมเรียนรู้ค�าศัพท์ เช่น ฝึกเทคนิค
การอ่านออกเสียง การแปลงประโยคจากไทย - อังกฤษ
การฝึกแนะน�าตัวด้วยภาษาอังกฤษ และอีกหลากหลาย
กิจกรรมร่วมกับพี่ๆ จากวิทยาลัยนานาชาติ สร้างแรง
บนัดาลใจใหท้กุคนได้สัมผสัประสบการณ์ใหมท่ีจ่ะเปล่ียน
วิธีการเรียนรู้ภาษาอังกฤษไปตลอดกาล

9



 นกัศกึษาคณะนเิทศศาสตร ์ม.ศรปีทมุ เรยีนกบั
ตวัจรงิ ประสบการณ์จรงิ ปฏบัิตกิารถา่ยภาพทรปิ
สะพายกลอ้งทอ่งญีปุ่น่กบัโครงการ Fuji Autumn 
ทริปนี ้อาจารยธี์ระพันธ์ ชนาพรรณ หัวหน้าสาขา
วชิาภาพยนตรแ์ละสือ่ดจิทิลั น�าทมี พาพี ่ๆ  ไปถ่าย
ภาพทีน่กิโก ศาลเจา้โทโชก ุน้�าตกเคงอ่น ทะเลสาบ
ชเูซนจ ิวดัอาซากสุะ ยา่นชนิจกุ ุภเูขาไฟฟจู ิหมูบ่า้น
โอชิโนะฮัคไค และปราสาทโอดาวาระ เพ่ือพัฒนา
ทักษะการถ่ายภาพ เป็นการเรียนนอกสถานที่ที่
บรรยากาศดีและเป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆ

นิเทศฯ	SPU 
สะพายกล้อง
ตะลุยญี่ปุ่น
กับโครงการ	
Fuji Autumn

News

ผลงานนักศึกษา
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 หนุ่มหนา้ทะเลน้ ผูม้คีวามฝนัอยากเปน็ “บลิเกสต”์ แตช่วีติพลกิผนักลายเปน็ 
ซุปตาร์ ในชั่วข้ามคืนด้วยการน�าคลิปวิดีโอของตนเองไปลงใน Youtube สร้าง
กระแสความนยิม จนยอดววิถลม่ทลายกวา่ 1,000 ลา้นววิ จากเดก็วศิวกรรม
คอมพวิเตอร ์ดกีรถีงึโอลมิปกิคอมพวิเตอร ์กลายมาเปน็นกัสรา้งความสขุดว้ย
เสียงหัวเราะให้แก่ผู้คนในโลกเชียล “Youtuber Thailand” 

• หากอยากท�าอะไร จงท�าให้ ไว ท�าให้ทันที ถ้าช้า...มันจะไม่เป็น “กระแส”
• ไม่ว่าจะท�าอะไรก็ตาม “ก�าลังใจ” มีส่วนส�าคัญเสมอ
• ถ้าคุณมี “ความฝัน” และเมื่อมี “โอกาส” อย่ารอที่จะคว้ามันไว้
• การท�างานจะสนุกได้ “ตัวเรา” ต้องสนุกเสียก่อน ถ้าเราไม่สนุก คนอื่นก็คงไม่สนุก
• พอเรารู้ตัวว่าชอบอะไร จงศึกษา และตั้งใจท�ามันให้เต็มที่ เพราะ “โอกาส” 
 จะมาหาคนที ่“ตั้งใจ” เท่านั้น
• ทุกองค์ประกอบส�าคัญเสมอ จงอย่ามองข้าม “สิ่งเล็กๆ” เพราะมันอาจ “ไม่เล็ก” 
 ส�าหรับคนอื่น
• สิ่งที่ยากที่สุด แต่ควรท�าเป็นสิ่งแรก ในการเริ่มท�างาน คือ “การพัฒนาตนเอง”
• “อุปสรรค” มักจะเกิดกับ “คนที่ไม่เตรียมความพร้อม” ถ้าเราเตรียมตัวให้พร้อม 
 อุปสรรคใหญ่แค่ไหนก็ไม่ต้องกลัว

	 มหาวทิยาลยัศรปีทมุ	เปดิโลกกวา้งใหน้กัศกึษาไดเ้รยีนรูแ้ละ
ค้นพบแรงบันดาลใจ	จากประสบการณ์จริงของเหล่าไอดอลที่
ไม่ธรรมดา	ในโครงการ...	

SPU THE PROFESSIONAL  
“เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง”

	 พบกบั	ตัวจรงิ	ประสบการณจ์รงิ	จากหลากหลายมอือาชพี
ในทุกวงการ	ที่สลับสับเปลี่ยนกันมาเล่าเรื่องแบบ	
“เปิดอกอย่างหมดเปลือก”

แล้วโลกของคุณ
จะกว้างขึ้นกว่าเดิม

Youtuber 
สายฮา

BIE
THE
SKA

นักสร้างความสุขด้วยเสียงหัวเราะ
กฤษณ์ บุญญะรัง (บี้ เดอะสกา)

The Professional
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Special

ผมมีหนังสือเล่มหนึ่งชื่อว่า “คำาถามสำาคัญกว่าคำาตอบ”
ชื่อหนังสือชุด	“ฟาสต์ฟู้ดธุรกิจ” ของผมส่วนใหญ่จะมาจากหลักคิดหรือวิธีคิดส่วนตัว
ไม่ว่าจะเป็น “ชีวิตไม่ยาก	ถ้าตั้งโจทย์ง่าย,	ชีวิตไม่ใช	้ไม่ใช่ชีวิต,	ฝันใกล้ใกล้	ไปช้าช้า,	
การสิ้นสุดของสิ่งหนึ่งคือการเริ่มต้นของสิ่งใหม่เสมอ,	ทางของเรา	ต้องก้าวเอง”
“คำาถามสำาคัญกว่าคำาตอบ”	ก็คือ หนึ่งในหลักคิดส่วนตัว
คนเราชอบค้นหาค�าตอบของชีวิต โดยบางทีลืมไปว่าก่อนจะมี “คำาตอบ”
ต้องมี “คำาถาม” ก่อน
และต้องมี “คำาถาม” ที่ถูกต้องจะไปสู่ค�าตอบที่ “ถูกต้อง”
ในค�าน�าหนังสือเล่มนี้ ผมยกตัวอย่างว่าถ้าเราทะเลาะกับแฟน
ถ้าตั้งค�าถามว่า	“เราจะเลิกกันไหม”
ค�าตอบจะมีเพียง 2 ทาง คือ “เลิก” และ “ไม่เลิก”
แต่ถ้าตั้งค�าถามใหม่ว่า “เราจะแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างไร”
ทางเลือกของค�าตอบจะมีมากมาย
แต่ทุกค�าตอบไม่ใช่ “เลิก” หรือ	“ไม่เลิก”
“คำาถาม” จึงส�าคัญกว่า “คำาตอบ”
ผมจึงให้ความส�าคัญกับการตั้ง “คำาถาม” มาก
และ “คำาถาม” ไม่จ�าเป็นต้องเป็น	“คำาถาม” ใหญ่ๆ
เพราะบางที “คำาถาม” เล็กๆ ก็มีความหมายกับชีวิตมากกว่า
ผมนึกถึง “เมเคิล	ออนดัทเช” ผู้เขียนเรื่อง “The English Patient”
เขาเคยบอกว่าการเขียนนิยามทุกเรื่องจะเริ่มต้นจาก “คำาถาม	เล็ก-เล็ก” เสมอ
เช่น ถ้าเกิดเหตุการณ์เครื่องบินตก ถามต่อ...ใครอยู่บนเครื่องบินบ้าง
...ท�าไมเขาจึงอยู่ที่นั่น
...เหตุใดเครื่องบินจึงตก
...ปีนั้นเป็นปีอะไร ฯลฯ
จากค�าถามหนึ่งจะน�าไปสู่ค�าตอบหนึ่ง
ค�าตอบเล็กๆ ก็เหมือนกับ “จิ๊กซอว์” ที่ต่อเชื่อมให้กลายเป็นนิยายเรื่องหนึ่ง
จากนั้นเขาจะเริ่มสร้างเรื่องราวของตัวละคร ความสัมพันธ์และน�าไปสู่ “จินตนาการ” ตามพล๊อตเรื่องที่เขาคิดขึ้น
“ไมเคิล	ออนดัชเช” บอกว่าค�าถามที่ยิ่งใหญ่ไม่เคยท�าให้เขาเขียนนิยายได้
แต่ “คำาถามเล็ก-เล็ก” ต่างหากที่เป็นจุดเริ่มต้นของความส�าเร็จที่ยิ่งใหญ่ ชีวิตก็เช่นกัน
บางครั้งเรามักตั้ง	“คำาถามใหญ่-ใหญ่”	ว่าจะประสบความส�าเร็จในชีวิตได้อย่างไร
ท�าอย่างไรให้ครอบครัวมั่นคงและมีความสุข
ถามใหญ่ จนลืมเรื่องเล็กๆ 
มองยอดเขา แต่ลืมมอง “ทาง”
ทั้งที่บางที “คำาถามเล็ก-เล็ก” อาจส�าคัญกับครอบครัวมากกว่า
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 ...เย็นนี้กลับมากินข้าวพร้อมกันไหม
 ...วันหยุดจะพาลูกไปเที่ยวไหนดี
 “คำาถามเล็ก-เล็ก” ที่น�ามาสู่ “ความสุข” ในวันนี้อาจมีค่ามากกว่า “คำาถามใหญ่-ใหญ่”	เพื่ออนาคตที่ห่างไกล
 หนังสือเล่มหนึ่งของผมชื่อ “ความสุข	ณ	จุดที่ยืนอยู่”
 หลักคิดก็ง่ายๆ ครับ
 ความสุข ความส�าเร็จในวันนี้ก็เหมือน “จุด” จุดหนึ่ง
 ตามหลักคณิตศาสตร์พื้นฐาน จุดหลายจุดเรียงกันเป็น “เส้น” 
 เมื่อทุกจุดมีความสุข 
 เส้นทางนั้นก็ต้องเป็นเส้นทางแห่งความสุขเพียงอย่างเดียว เป็นอื่นไม่ได้เลย
 เมื่อเราตั้ง	“คำาถาม”	กับชีวิตแล้ว
 “ใจ” ของเราก็ต้องเปิดกว้างกับ	“คำาตอบ” เช่นกัน
 ผมนึกถึงหนังสือ “วิถีแมนเดลา” ที่ “ริชาร์ด	สเตงเกิล” ไปสัมภาษณ์ “เนลสัน	แมนเดลา” อดีตผู้น�าแอฟริกาใต้ผู้ยิ่งใหญ่
 “แมนเดลา” เล่านิทานพื้นบ้านเรื่องหนึ่งให้ “สเตงเกิล”	ฟัง
 เด็กหนุ่มชาวธอห์ชาเดินทางจากหมู่บ้านเล็กๆ ของตนเพื่อไปหาภรรยา
 เขาใช้เวลาหลายปีค้นหาหญิงสาวที่สมบูรณ์แบบ
 หาเท่าไรก็หาไม่พบ 
 ในที่สุดเขาตัดสินใจกลับบ้าน
 ระหว่างที่เดินเข้าหมู่บ้าน เขาก็พบหญิงคนหนึ่งที่สมบูรณ์ พร้อมตามที่ต้องการ
 เป็น	“ภรรยา” ในฝัน
 “ฉันพบภรรยาของฉันแล้ว”
 หญิงสาวคนนั้นเป็นคนที่เขาคุ้นเคยมานาน เพราะอยู่ในกระท่อมที่ห่างจากบ้านของเขาไม่กี่หลัง
 “สเตงเกิล” ฟังนิทานเรื่องนี้แบบงงๆ เขาสงสัยตอนจบมาก
	 “นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า	คุณไม่จำาเป็นต้องเดินทางไกลแสนไกลเพื่อค้นหาสิ่งที่ต้องการ	เพราะมันอยู่ตรงหน้าคุณ”
 หรือว่า “บางทีคุณต้องมีประสบการณ์และความรู้อันกว้างไกลเสียก่อน	เพื่อจะสามารถรับรู้คุณค่าของสิ่งที่อยู่ใกล้ตัว
	 และคุ้นเคยกับเราเองมากที่สุด”
 “สเตงเกิล”	 ถาม “แมนเดลา”
 เป็นการตีความตอนจบที่คมคายมาก
 แต่ “แมนเดลา”	คมกว่า
 เขาตอบว่า “แปลได้หลายอย่าง”
 และ “อาจถูกทั้งสองอย่างก็ได้”
 ชีวิตเขา “แมนเดลา” ผ่านโลกมานาน ในสังคมที่หลากหลายและเต็มไปด้วยความขัดแย้งของแอฟริกาใต้
 “ความคิด”	ที่ตกผลึกของเขาบอกว่าในโลกนี้ไม่จ�าเป็นต้องมีค�าตอบเดียว
 ทุกคนมี “คำาตอบ”	ของตัวเอง
 ค�าถามในห้องสอบมักจะมีค�าตอบเดียว 
 แต่ค�าถามของชีวิต...
 ...1	คำาถาม	ไม่ได้มีคำาตอบเดียว 
	 อาจมีคำาตอบที่ถูกต้อง
	 มากกว่า	1	ก็ได้

สรกล อดุลยานนท์
“หนุ่มเมืองจันท์”

ที่มา : หนังสือ เราต่างเป็นแรงบันดาลใจให้แก่กัน
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LINE TRACKING 
ROBOT CONTEST

  หลังจากที่ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ประยุกต์ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ม.ศรีปทุม จัดการแข่งขัน “รถวิ่งตามเส้นเจ้าความเร็ว : 
Line Tracking Robot Contest 2016” ไปเมื่อปีที่ผ่านมา เพื่อให้นักเรียน
และนกัศึกษา ไดอ้อกแบบสรา้งรถแขง่วิง่ตามเสน้ในรปูแบบการตรวจจบัความแตกต่าง
และสัญลักษณ์บนพื้นผิวได้อย่างถูกต้อง เพ่ือฝึกฝนการออกแบบและพัฒนาการ
เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส�าหรับควบคุมการท�างานของรถวิ่งตามเส้นได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และเพื่อค้นหาสถาบันการศึกษาท่ีมีความเป็นเลิศทางด้านสิ่งประดิษฐ์ 
ส�าหรับรถว่ิงตามเส้นความเร็วสูง ซึ่งได้รับกระแสตอบรับที่ดีมาก มีนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายและนักศึกษาระดับอาชีวศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันมากถึง 145 
โรงเรียน ซึ่งสิ่งที่น้องๆ ทุกคนได้รับกลับไป คือ มิตรภาพ ความรู้ ประสบการณ์ในการ 
เตรียมความพร้อม เพื่อใช้ศึกษาต่อในเส้นทางสายงานวิศวกรรมศาสตร์ 
 และอีกไมก่ีอ่ดึใจ กจ็ะไดพ้บกบัการประลองเจา้สนาม “รถวิง่ตามเสน้เจา้ความเร็ว” 
ปทีี ่2 ซึง่จะจดัขึน้ประมาณเดอืนสงิหาคม 2560 นอ้งๆ จะไดพ้บกบัความสนกุ และพเิศษ
สุดกบัรางวลัสนบัสนนุทนุการศกึษาทีเ่พิม่ขึน้มากกวา่เดมิ และนอกจากรางวลัชนะ
เลิศแล้ว ยังมีรางวัลการแต่งรถ เทคนิคยอดเยี่ยม ความสวยงาม เป็นคะแนนรางวัล
ใหก้บัผูเ้ขา้ร่วมการแขง่ขนัอกีด้วย ซึง่แนน่อน แชมปเ์กา่ โรงเรยีนสาธติจฬุาลงกรณ ์
ก็ไม่พลาดการแข่งขันในครั้งนี้ด้วย บอกเลยว่า ห้ามพลาดเด็ดขาด
 คอยติดตามผลการประลองเจ้าความเร็วได้ว่าทีมไหน โรงเรียนใด จะเป็นแชมป์   
“รถวิ่งตามเส้นเจ้าความเร็ว : Line Tracking Robot Contest 2017” ทาง 
www.spu.ac.th/fac/engineer

สอบถามรายละเอียดการสมัครแข่งขันเพิ่มเติม : 
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ประยุกต์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ศรีปทุม
โทร. 0 2579 1111 ต่อ 2147, 2157, 1315, 1329, 1202  

Student Affairs

วิศวะ SPU
ตอกย้�าความสนุก
จัดประลอง “เจ้าความเร็ว”
ปั้นอัจฉริยะสมองกล ปี 2
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 คณะนิติศาสตร์ ม.ศรีปทุม ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก
สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร ีพระราชทาน
ถว้ยรางวลัส�าหรบัผูช้นะการแขง่ขนัเปน็ประจ�าทกุป ี ซึง่ชาวศรปีทมุ
ทกุคน ภมูใิจที่ไดจ้ดัโครงการดีๆ  แบบนีอ้ยา่งตอ่เนือ่ง โดยเริม่โครงการ
ครัง้แรกเมือ่ป ี2546 จนถงึปจัจบุนั กา้วสูป่ทีี ่14 ซึง่ก�าหนดเปา้หมาย
จ�านวนผูเ้ขา้รว่มการแขง่ขนัเพยีง 80 โรงเรยีนเทา่นัน้ แต่ได้รบัการ
ตอบรบัเขา้รว่มเกนิกวา่เปา้หมายทีต่ัง้ไวม้าโดยตลอด และในบางปี
มีโรงเรียนเข้าร่วมมากถึง 135 โรงเรียน ด้วยความมุ่งมั่น ตั้งใจ ที่
จะเปน็สว่นหนึง่ของการรว่มสรา้งประโยชนต์อ่สงัคมโดยการส่งเสรมิ
เยาวชนใหม้คีวามรู้ความเขา้ใจทางดา้นกฎหมายและสามารถน�ามา
ประยกุต์ใช้ในชวีติประจ�าวนัไดอ้ยา่งถกูตอ้ง อนัจะน�าไปสูก่ารอยูร่ว่ม
กนัในสงัคมดว้ยสนัตสิขุในอนาคต และเพือ่เป็นเวทใีห้เยาวชนไดแ้สดง
ศักยภาพผ่านกิจกรรมที่เสริมความรู้ จึงเปิดโอกาสให้นักเรียนชั้น
มธัยมศึกษาตอนปลายทัว่ประเทศสมคัรเข้ารว่มการแขง่ขนัโดยไมเ่สยี
คา่ใช้จ่ายใดๆ เป็นการบรกิารทางวชิาการสูส่งัคมทีค่ณะนติิศาสตร ์
ตระหนักและให้ความส�าคัญยิ่งต่อการสร้างประโยชน์เพื่อส่วนรวม 
โดยการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยศรีปทุม

แห่งความภาคภูมิใจ
นิติศาสตร์	SPU
เปิดบ้านประลองความรู้ 
สู่นักกฎหมายมืออาชีพ
 โครงการแข่งขัน “ตอบปัญหากฎหมาย” ระดับ
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ชิงถ้วย พระราชทาน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี



 บริษัท วิชชากร จ�ากัด เป็นบริษัทประเภทควบคุมงานก่อสร้างครับ ไซต์งานตั้ง
อยู่ที่โครงการก่อสร้างถนน นย.3001 บางน้�าเปรี้ยว - นครนายก ซึ่งประโยชน์ของ
สหกิจศึกษามีข้อดีหลายๆ อย่างครับ ส่วนตัวของผมคิดว่าเป็นการดีที่ก่อนที่เราจะ
ไปยังสถานประกอบการหรือที่ฝึกงานนั้น เราได้เตรียมหัวข้อที่เราจะศึกษาสถาน
ประกอบการนั้นๆ โดยที่ไม่ได้ ไปฝึกงานแค่ในสิ่งที่ที่บริษัทให้ท�า

 ในการสหกิจศึกษานั้น หากเราตั้งใจท�างาน ตั้งใจศึกษาหัวข้อให้เกิดประโยชน์ 
แล้วสถานประกอบการนั้นๆ เล็งเห็นศักยภาพของเรา อาจจะเป็นการต่อยอดให้
สถานประกอบการ รับเราเข้าท�างานได้เลยครับ

 ฝากที่ถึงน้องๆ ให้ตั้งใจเรียนในห้องนะครับ พยายามขวนขวายหาความรู้จาก
อาจารย์ให้มากที่สุด ไม่เข้าใจตรงไหนก็ถาม อาจารย์ทุกท่านยินดีที่จะให้ความรู้
อยู่แล้ว แล้วน�าความรู้นั้นมาประยุกต์ใช้ ในการสหกิจศึกษา รับรองครับว่า สหกิจ
ศึกษานั้นมีอะไรมากกว่าค�าว่าฝึกงานแน่นอนครับ

SPU
สหกิจศึกษา
เรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริง

Showcase

นิพิฐพนธ์ คุณานุพงศ์ (เค้ก)
สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา คณะวศิวกรรมศาสตร์
สถานที่ฝึกปฏิบัติงาน : บริษัท วิชชากร จ�ากัด

สหกิจศึกษา (Cooperative Education)
 ระบบการศึกษาที่ผสมผสานการเรียนในห้องเรียนกับการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ (Work Integrated Learning) 
รูปแบบการจัดการศึกษาสหกิจศึกษาจึงมุ่งเน้นให้นักศึกษาได้มีโอกาสปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการสลับกับการเรียนทฤษฎี
ในห้องเรียนก่อนที่จะส�าเร็จการศึกษาและออกไปประกอบวิชาชีพ เป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาด้านการพัฒนาอาชีพ 
(Career Development) เสริมทักษะประสบการณ์ให้พร้อมที่จะเข้าสู่ระบบการท�างาน (Employability) และเสริมคุณภาพบัณฑิต
ให้มีคุณภาพตรงตามที่สถานประกอบการต้องการ นอกจากนั้นสหกิจศึกษายังถือเป็นกลไกความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง
สถาบันการศึกษาและสถานประกอบการอีกด้วย 
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 ได้เขา้มาฝกึงานทีน่ีเ่พราะวา่อาจารยเ์ปน็ผูค้ดัเลอืกสถานประกอบ
การให้ และคัดนักศึกษาที่เหมาะกับองค์กรนั้นๆ ซึ่งผมก็ดีใจที่ได้เข้ามา
ฝกึงานทีน่ี ่เพราะเปน็องคก์รชัน้น�าทีเ่กีย่วกบังานวางระบบปรบัอากาศ
ใหก้บัอาคารตา่งๆ  ซ่ึงผมไดเ้ขา้มาชว่ยดา้นการวางระบบ ชว่ยรุน่พีแ่ละ
ดแูลดา้นการออกแบบโปรแกรมการท�างานตา่งๆ  ถอืเปน็การไดน้�าความ
รูท้ีเ่รยีนมาท�าใหก้บัสถานประกอบการจรงิๆ เปน็การวดัความรู้ได้จริง  
จึงนับเป็นความภูมิใจ ที่ได้ฝึกงานจริง ถือเป็นการเตรียมพร้อมก่อน
ท�างานในอนาคต 

 อยากใหน้อ้งๆ ทีก่�าลังจะเขา้ร่วมสหกจิศกึษาไดเ้ตรียมความพรอ้ม
จากการต้ังใจเรยีนในหอ้งเรียน เพราะทกุอยา่งถอืเปน็องค์ประกอบทีจ่ะ
ตอ้งน�ามาใชก้บัการท�างานจรงิๆ การเรยีนทีน่ีค่อืเนน้เรือ่งเบสคิพืน้ฐาน 
น�าไปสูก่ารใชง้านไดจ้รงิ เนน้เรยีนจรงิประสบการณจ์รงิ ตอ้งขอขอบคณุ
คณะวศิวกรรมศาสตร ์ม.ศรปีทมุ ทีส่ง่เสรมิและผลกัดนัใหน้กัศกึษาได้
เก็บเกี่ยวประสบการณ์การท�างานจริงจากมืออาชีพ

วสก วิชญ์สันต์กุล (ป้อง) 
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์   

สถานที่ฝึกปฏิบัติงาน : บริษัท อีอีซี เอ็นจิเนียริ่งเน็ทเวิร์ค จ�ากัด
จบ ม.6 : โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ

ศิตาพัทธ์  ธรณ์วัฒนภาคย์ (มีมี่)
สาขาวชิาคอมพวิเตอรแ์อนเิมชนั และวชิวลเอฟเฟกต์
คณะดิจิทัลมีเดีย 
สถานที่ฝึกปฏิบัติงาน : บริษัท Igloo Studio
จบ ม.6 : โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์

 มี่ฝึกปฏิบัติงานสหกิจศึกษากับ Igloo Studio ซึ่งเป็นบริษัทผลิตสื่อ
แอนิเมชัน ซึ่งตรงกับสาขาที่มี่เรียนเลยค่ะ คอมพิวเตอร์แอนิเมชัน ไม่ว่าจะได้
ฝึกต�าแหน่งหรือแผนกไหนก็ตรงกับสายท่ีเรียนอยู่แล้วค่ะ เพราะที่เรียนมาก็
จะครอบคลุมทั้งหมด คือต้องท�าเป็นทุกขั้นตอน แต่ถ้าอยากลงลึกด้านไหน
ก็ต้องศึกษาเพิ่ม มี่เลยสมัครไปฝึกท�าต�าแหน่ง Animator เพราะอยากเป็น 
Animator อยู่แล้ว 

 การฝึกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ได้ประโยชน์เยอะมากค่ะ ได้ฝึกวิชาที่เรา
ตอ้งการจะเรยีนรูอ้ยา่งจรงิจังวา่ในวงการจรงิๆ เขามวีธิกีารท�างาน  มเีทคนคิ 
หรือมุมมองอย่างไร ส่วนน้ีจะท�าให้ทักษะฝีมือของเราพัฒนาได้ดีเลยค่ะ และ
ก็ไดฝึ้กชีวิตวัยท�างานดว้ยคะ่ ว่าจะเกิดอะไรขึน้บ้างถ้าเราเขา้สู่วัยท�างานจรงิๆ 
ตอ้งเจอกบัอะไร ควรท�ายังไง และรบัมอืยงัไง สนามฝกึทีด่ทีีส่ดุกค็อืสถานทีจ่รงิ
เนี่ยแหละค่ะ ถ้าเราท�าผิดพลาดยังไงเรายังสามารถได้รับการให้อภัยได้เพราะ
อยู่ในต�าแหน่งเด็กฝึกงาน ทุกคนจะเข้าใจว่าเรามาเรียนรู้ แต่ถ้าหากไปท�างาน
เปน็พนกังานจรงิๆ มีว่า่สายตาทีค่นจะมองเรากจ็ะเปลีย่นไปอกีแบบ อาจจะสง่
ผลให้ปรับตัวได้ยากได้ ฉะนั้นเวลาไปท�างานจริงถ้าเราพร้อมกว่าคนอื่นก็ ได้
เปรียบค่ะ แล้วก็ได้เรื่องของ Connection ด้วยค่ะ



ณัชชา เสือมีศีล (กิ๊ฟ) 
สาขาวิชาการบัญชี คณะบัญชี   

สถานที่ฝึกปฏิบัติงาน : บริษัท บางจากปิโตรเลียม จ�ากัด (มหาชน)
จบ ปวช. : วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี

มรกต  ช�านิ
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์
สถานท่ีฝึกปฏิบัติงาน : บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จ�ากัด
นิคมอุตสาหกรรมโรจนะ ปราจีนบุรี
จบ ม. 6 : โรงเรียนอรัญประเทศ

 หน้าที่หลักคือ ศึกษางานกระบวนการผลิตในแผนกพ่นสี (Painting) ในส่วนนี้
ผมจะดูเกี่ยวกับระบบเครื่องจักรที่เกี่ยวกับกระบวนการพ่นสี  R o b o t  U B C 
(โรบอทพ่นสีพื้น) ระบบขนส่ง Conveyor และคอยดูแลซ่อมบ�ารุงไลน์การผลิต หาก
ไลน์การผลิตมีปัญหาหรือหยุดไลน์ และศึกษางานในส่วนท่ีเราจะท�าโปรเจคเล่มสหกิจ 
ศึกษาส่งมหาวิทยาลัย หน้าที่หลักๆ ก็จะมีอยู่ประมาณนี้ครับ

 การฝกึปฏบัิตงิานสหกิจศึกษาไดป้ระโยชน์อยา่งแน่นอน ในส่วนนีก้ข็ึน้อยูก่บัตวั
เราว่าจะเอาความรู้มาได้มากน้อยเท่าไร ส่วนประโยชน์ที่ผมได้รับแน่ๆ ก็คือ ได้เรียน
รู้เกี่ยวกับกระบวนการผลิตรถยนต์ ตั้งแต่เริ่มชิ้นส่วนเล็กๆ จนเป็นรถยนต์หนึ่งคัน 
และยังได้เรียนรู้ชีวิตในการท�างาน ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ การมีระเบียบวินัย 
ตรงต่อเวลา กล้าแสดงออกที่จะรายงานในส่วนของงานที่ต้องน�าเสนอ และท�าให้เรา
โตเป็นผู้ ใหญ่ที่สมบูรณ์แบบ

 ฝากถึงน้องๆ ว่า ขอให้ต้ังใจเรียนอย่างเต็มท่ี เพ่ือน�าความรู้ท่ีอาจารย์สอนมาปรับ
ใช้ในชีวิตการท�างาน และแน่นอนสังคมของการท�างานจะมีแต่ความกดดัน งานท่ีเรารับ
ผิดชอบต้องไม่มีความผิดพลาด เพราะไม่สามารถแก้ไขได้เหมือนกับการเรียน

 หน้าทีห่ลกัๆ ในการฝกึงานไดร้บัผดิชอบในสว่นบญัชเีกีย่วกบัค่าซ่อมแซม
ของสถานีบริการน้�ามันบางจาก โดยการท�างานได้เริ่มตั้งแต่การเรียนรู้ข้อมูล
พืน้ฐานขององคก์ร การใชเ้ครือ่งมอือปุกรณต์า่งๆ กระบวนการการท�างานใน
สว่นของขัน้ตอนการรบัวางบิลของทางบริษัท รวมถึงการตรวจสอบความถกู
ต้องครบถ้วนของเอกสาร การตรวจสอบเอกสาร e-Payment ซึ่งงานที่ได้รับ
มอบหมายใช้โปรแกรมส�าเร็จรูปทางการบัญชี คือโปรแกรม SAP 

 สหกิจศึกษาคร้ังน้ีท�าให้ ได้ประสบการณ์จริง ตลอดจนได้รับความรู้เพิ่ม
เตมินอกเหนอืจากที่ไดเ้รยีนมา ท�าใหม้มีมุมองทีเ่ปลีย่นไปพรอ้มรบัผดิชอบใน
หน้าที่การงานและมีความน่าเชื่อถือมากขึ้น ได้เรียนรู้การท�างานร่วมกับผู้อื่น 
และการสร้างมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงาน ซึ่งประสบการณ์ในการท�างาน
จริงจากการฝึกงานครั้งนี้เป็นประโยชน์ในการวางแผนอนาคตหลังจากส�าเร็จ
การศึกษาที่ดีมากขึ้น 

 ฝากถงึนอ้งๆ ขอใหต้ัง้ใจเรยีน พยายามเกบ็หน่วยกติให้เปน็ไปตามแผนการ
ศึกษา เพื่อเทอมสุดท้ายจะได้เข้าร่วมสหกิจศึกษา ได้ออกไปปฏิบัติจริงใน
สถานประกอบการมืออาชีพ นอกจากจะได้ประสบการณ์ที่ดีที่หาไม่ได้ในรั้ว
มหาวทิยาลยัแลว้ เรายงัมโีอกาสไดแ้สดงศกัยภาพใหบ้คุคลภายนอกเหน็ เปน็การ
เพิ่มโอกาสการท�างานในสถานประกอบการนั้นอีกด้วย

Showcase
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  ออีซี ีพรอ้มผลกัดนัใหป้ระเทศไทย เปน็เมอืงในยคุ 4.0 หรอื Smart 
City ดว้ยการน�าเทคโนโลยดีา้นดจิิทลัเขา้มาบรหิารจัดการดา้นวางระบบ
อาคารต่างๆ ให้มีการประหยัดพลังงานลงได้ นอกจากนี้ยังได้ค้นพบ
การวจิยัและการทดลองสิง่ใหม่ๆ ท่ีจะน�าเขา้มาพฒันาต่อเติมนวตักรรม
เดิมๆ ให้ดีขึ้น จึงจับมือกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ศรีปทุม ในการท�า
สหกิจศึกษา พร้อมส่งเสริมการน�านักศึกษาเข้ามาท�างานเป็นเสมือน
หนึ่งพนักงานจริงๆ ซึ่งคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้ส่งนักศึกษา พร้อม
น�างานวิจัยมาพัฒนางานด้วยการวางระบบควบคุมระบบปรับอากาศ  
ถ้าเราประหยัดพลังงานระบบปรับอากาศได้ก็จะช่วยลดพลังงานลงได้
เยอะ เราจึงสร้างระบบตรวจจับความผิดพลาด ตรวจจับปัญหาต่างๆ 
ให้มีประสิทธิภาพ ท�าให้ช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม จึงเป็นความ
ร่วมมือระหว่างเจ้าของธุรกิจ ภาคอุตสาหกรรม นักวิจัย และนักศึกษา 
 ผลท่ีเกิดขึน้ ท�าใหน้กัศกึษาไดท้�างานจรงิกบัมอือาชพี สถานประกอบ
การทีม่ชีือ่เสยีง ซ่ึงจดุแขง็ของ ม.ศรปีทมุ เนน้เรยีนกบัตวัจรงิ ประสบการณ์
จริง ไม่จ�าเป็นต้องเก่ง แต่เรามาออกแบบ ให้โปรคเจคกับสิ่งที่อยากเป็น 
อยากท�า ให้กับสถานประกอบการณ์ จะสามารถพัฒนาตัวเองเป็น
วิศวกรที่ดีได้ มีแนวทางของตัวเอง และเก่งในแนวทางของตัวเองได้ ซึ่ง
ในวันนี้คณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมแล้วกับการส่งเสริมนักศึกษาและ
ผลิตบัณฑิต เพื่อป้อนเข้าสู่ตลาดแรงงานภาคอุตสาหกรรมชั้นน�าของ
เมืองไทยอย่างต่อเนื่อง

	 คือการทำาให้คนในเมืองมีคุณภาพชีวิตที่ดี	โดย
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยในการบริหาร
จัดการ	ซึ่งอาคารถือเป็นจุดใหญ่ที่เราใช้ชีวิตอยู่
ภายในเป็นสำาคัญ	ถ้าเราทำาให้คุณภาพชีวิตคนใน
อาคารดี	 ก็จะทำาให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดี	 ซึ่งผู้
วางระบบอาคารต่างๆ ต้องใช้เทคนิคการออกแบบ 
เทคโนโลยีด้านดจิทิลัสารสนเทศเขา้มาจดัการ และหนึง่
ในบริษัทผู้น�าด้านการออกแบบอาคาร ก็คือ บริษัท 
ออีซี ี เอน็จเินยีริง่ เนท็เวริค์ จ�ากดั ซ่ึงไดร้บัการยอมรบั
จากต่างประเทศวา่เปน็บรษิทัชัน้น�าดา้นการวางระบบ
ปรับอากาศภายในอาคารได้เป็นอย่างดี 

ในขณะที่ประเทศไทย
กำาลังมุ่งสู่ไทยแลนด์	4.0	
มุ่งสู่การทำา	Smart City

คุณเกชา ธีระโกเมน 
ประธานกรรมการบริหารกลุ่มบริษัท อีอีซี 

ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ศรีปทุม 
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Show Off

 หลงัจากท่ีเปิดตวัไปไดเ้พยีงอาทิตย์เดียวเทา่นัน้ จ�านวนยอดววิกท็ะลมุากกวา่ 40,000 แลว้ 
กับมินิซรีสี ์ของวทิยาลยันานาชาตศิรปีทมุ “Love is Universal Language” เพราะภาษารกั คอื 
ภาษาสากล ขอเพยีงสือ่สารกนัดว้ยใจ อะไรกเ็ปน็ไปได ้มติรภาพ ความอบอุน่ในสงัคมทีห่ลากหลาย
เชื้อชาติวัฒนธรรมและการดูแลเอาใจใส่ จะช่วยเติมเต็มให้ทุกคนมีความสุขกับชีวิตการเรียน 

ติดตามเรื่องราวการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยหัวใจ ได้ที่ www.spu.ac.th/fac/intl

“ Love is 
 Universal
 Language”

เพราะ ภาษารัก
คือ ภาษาสากล

เคยรู้สึกมั้ย...
ว่าภาษาเป็น

เรื่องยากของชีวิต

แต่เมื่อมี	“ความรัก”
แม้จะมาจากคนละมุมโลก
มันก็อาจไม่ยากเกิน

Sr ipa tum In te rna t iona l  Co l lege



2
1

ผู้ผลิต
ทีม	CASANO	AGENGY
ศิษย์เก่าสาขาวิชาการโฆษณา คณะนิเทศศาสตร์ ม.ศรีปทุม
ผู้ก�ากับ/ครีเอทีฟ : ป้อมปืน ปานพวงแก้ว
ผู้ช่วยผู้ก�ากับ/ตัดต่อ : ธนกร อ�าภาค�า
D.O.P(กล้อง) :  อนุวัฒน์ ทองเอี่ยม
Focus Puller (กล้อง) : สมชาติ แจ้งจิต
ผู้จัดการกองถ่าย : มณฑ์พัฒน์ จีระวิวิธพร

เจนจิรา	จันทรศร	(เจน)
สาขาวิชา	Airline	Business		
วิทยาลัยนานาชาติศรีปทุม
จบการศึกษาจากโรงเรียนดรุณาราชบุรี

ทำาไมเลือกเรียนวิทยาลัยนานาชาติศรีปทุม		
 เจนคิดว่าสาขาวิชาของวิทยาลัยนานาชาติศรีปทุมมี
ความหลากหลาย และส่วนตัวแล้วคิดว่า ม.ศรีปทุมคือ 1 ใน
มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดค่ะ
 
บรรยากาศการเรียนการสอนที่นี่เป็นอย่างไรบ้าง
 ทุกอย่างดีมากเลยค่ะ ทั้งอาจารย์และเพื่อนๆ น่ารัก ช่วย
เหลือกันดีมาก
 
มีวิธีการพัฒนาภาษาอังกฤษอย่างไรบ้าง
 วิธีที่ดีที่สุดในการฝึกภาษาอังกฤษคือ พยายามตั้งใจเรียน 
และเมื่อมีเวลาว่างก็จะพยายามอ่านหนังสือและทบทวนให้ได้มาก
เท่าที่จะท�าได้ค่ะ
 
เมื่อเรียนจบแล้ว	อยากทำางานในด้านไหน
 อยากเป็นแอร์โฮสเตสค่ะ 
 
อยากจะฝากอะไรถึงน้องๆ	ที่สนใจจะมาเรียนที่นี่บ้าง
 สาขาวิชาเรียนของวิทยาลัยนานาชาติศรีปทุม มีให้เลือก
หลากหลาย มีสิ่งอ�านวยความสะดวกต่างๆ ครบครัน และระบบ
การเรียนการสอนก็ดีมากๆ อยากบอกน้องๆ เลยว่าจะไม่เสียใจ
เลยถ้าเลือกมาเรียนที่นี่  

แดเนียล	ฮัจจาวี	(Daniel	Hajjawi)		 
สาขาวิชา	International	Business	Management
วิทยาลัยนานาชาติศรีปทุม
จบการศึกษาจาก	โรงเรียน	Parramatta,	Australia

อะไรทำาให้ตัดสินใจมาเรียนต่อที่ประเทศไทย
 ผมมาเรียนต่อที่ประเทศไทยเพราะอยากมีประสบการณ์ที่ได้มา
เรียนต่างประเทศ ซึ่งผมก็เป็นลูกครึ่งไทยด้วย และอีกอย่างผมรัก
ประเทศไทย ตอนเด็กๆ ผมมาที่นี่ทุกๆ ปี รู้สึกว่าประเทศไทยคือบ้าน
หลังที่สองของผม

ทำาไมเลือกเรียนวิทยาลัยนานาชาติศรีปทุม		
โค้ชบาสเก็ตบอลของผมเป็นโค้ชให้กับทีมบาสเก็ตบอลที่ ม.ศรีปทุม 
และเพื่อนๆ ที่อยู่ในทีมเดียวกันส่วนใหญ่เรียนที่นี่ และเดินทางสะดวก
ใกล้กับที่อยู่ผมด้วย ท�าให้ผมตัดสินใจที่จะเรียนที่ ม.ศรีปทุม

บรรยากาศการเรียนการสอนที่นี่เป็นอย่างไรบ้าง
ผมชอบบรรยากาศการเรียนการสอนที่นี่ อาจารย์น่ารักและเก่ง 
เพื่อนๆ ก็คอยช่วยเหลือกัน ผมรู้สึกได้ว่าเราดูแลกันและกันเหมือน
ครอบครัว

มีวิธีที่จะพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษได้ยังไง
 วิธีที่ดีที่สุด ในการที่จะพัฒนาคือการใช้มันจริงๆ ต่อให้คุณอ่าน
และฝึกภาษาด้วยตัวเองมากมายขนาดไหน ตราบใดที่คุณไม่ใช้มัน
คุณจะไม่มีวันเก่งเลย

สิ่งสำาคัญที่ทำาให้ชีวิตประสบความสำาเร็จ
การใช้ชีวิตอย่างมีความสุข มีอยู่ 1 คติ ที่ผมชอบและใช้เป็นแนวทาง
ในการใช้ชีวิต “ได้ท�าส่ิงท่ีตัวเองชอบคือ อิสรภาพ ชอบในส่ิงท่ีได้ท�า 
คือความสุข”

อยากจะฝากอะไรถึงน้องๆ	ที่สนใจจะมาเรียนที่นี่บ้าง
ถ้าคุณก�าลังมองหาสังคมที่อยู่แล้วมีความสุข อบอุ่นและคอยช่วย
เหลือกัน ที่นี่ก็คือค�าตอบ

นักแสดงนำาหญิง

นักแสดงนำาชาย



Interview

กสิชล	ว่องไวชล	(อาท)	
ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้น	ศาลจังหวัดระยอง	สำานักงานศาลยุติธรรม
รับราชการเป็นผู้พิพากษามาต้ังแต่ปี	2547	รวมระยะเวลาถึงปัจจุบันประมาณ	13	ปี

ป.ตรี	:	คณะนิติศาสตร์		ม.ศรีปทุม

การนำาความรู้ที่เรียนมาปรับใช้ในการทำางาน
 คณะนติศิาสตร ์ม.ศรปีทมุ ปพูืน้ฐานดา้นกฎหมายใหผ้มคอ่นขา้งแนน่ ท�าใหผ้มไปเรยีน
ต่อในระดับชั้นเนติบัณฑิตได้ง่ายขึ้น เมื่อเรามีพื้นฐานทางด้านกฎหมายที่ดีแล้ว การต่อ
ยอดในการไปศึกษาในระดับที่สูงกว่า ก็จะท�าให้เข้าใจกฎหมายได้โดยง่าย เหมือนกับบ้าน
เมื่อเรามีรากฐานที่ดี การที่จะสร้างในส่วนต่อๆ ไปก็จะท�าได้ง่ายขึ้น 

ความประทับใจในรั้ว	SPU
 คณะนติศิาสตร ์ม.ศรปีทมุ สอนโดยคณาจารยท์ีม่คีวามรูค้วามสามารถ เปน็ผู้เช่ียวชาญ
กฎหมายในแตล่ะดา้น เชน่ ผูพ้พิากษา อยัการ ท�าใหเ้ราเขา้ใจเนือ้หาของวชิานัน้ๆ และไดร้บั
ประสบการณต์า่งๆ มากมาย การเรยีนการสอนของคณะค่อนขา้งเขม้งวด เนน้ใหส้ามารถ
น�าไปปรับใช้ในอนาคตได้ และวางรากฐานส�าหรับการไปเรียนต่อในชั้นเนติบัณฑิตตั้งแต่
ปรญิญาตร ีท�าใหเ้รามคีวามรูค้วามเข้าใจรายละเอยีดของวชิากฎหมายอยา่งลกึซึง้ เม่ือจบ
ไปแลว้เรากจ็ะมพีืน้ฐานทีดี่สามารถไปประกอบวชิาชีพทางกฎหมายได้อยา่งมปีระสทิธภิาพ

ฝากถึงน้องๆ	
 คณะนิติศาสตร์ ม.ศรีปทุม เปิดสอนมากว่า 47 ปี เพราะฉะนั้นประสบการณ์ด้านการ
เรียนการสอน ทั้งการสรรหาบุคลากร คณาจารย์ที่มีคุณภาพ จะคัดเลือกจากอาจารย์
แถวหน้าของประเทศไทย มีทั้งจากผู้พิพากษาและอัยการ ทุกท่านมีความรู้ความสามารถ 
และประสบการณ์ ท�าให้เราสามารถเข้าใจกฎหมายในแต่ละวิชาได้ง่ายขึ้น แม้การเรียนจะ
ค่อนข้างเข้มงวด อาจจะเหนื่อยไปบ้างแต่ก็จะท�าให้เรามีพ้ืนฐานที่ดี ผมเชื่อว่า ม.ศรีปทุม 
สามารถท�าให้เราประสบความส�าเร็จได้อย่างแน่นอน

วิรัญชนา	แพงคำา	(เลมอน)	
ปริญญาโท	LL.M.	Northumbria	University,	

Newcastle	ประเทศอังกฤษ

ป.ตรี	:	คณะนิติศาสตร์	ม.ศรีปทุม
ม.6	:	โรงเรียนเบญจมราชูทิศ	จ.จันทบุรี

การนำาความรู้ที่เรียนมาไปปรับใช้ในการทำางาน
 ความรู้ที่ได้จากการเรียนคณะนิติศาสตร์ ม.ศรีปทุม พูดได้เต็มปากเลยว่าสามารถน�าไปปรับใช้ ได้เต็ม 
100 เปอรเ์ซน็ตเ์พราะอาจารยท์กุทา่นพรอ้มทีจ่ะใหค้วามรูก้บัเราทกุอยา่ง เพือ่สง่ให้เราไปถึงเป้าหมาย ซ่ึงหลงั
จากเรียนจบไปพี่ก็ ได้ ไปสมัครเป็นนิติกรศาลฎีกา ก็สอบได้ แล้วก็จบเนติบัณฑิต หลังจากนั้นก็ได้ ไปเรียนต่อ
ปริญญาโทที่ต่างประเทศ โดยน�าความรู้ทั้งหมดที่คณะนิติศาสตร์ ม.ศรีปทุม ปลูกฝังให้กับเรามาใช้ ได้อย่าง
เต็มประสิทธิภาพ

ความประทับใจในรั้ว	SPU
 ตอนทีศ่กึษาในคณะนติศิาสตร ์ม.ศรปีทมุ ไดเ้ปน็ตวัแทนเขา้แขง่ขนัตอบปญัหากฎหมายระดบัประเทศ ซึง่
ไดร้บัการผลกัดนัจากคณาจารย์ทีค่ณะนติิศาสตร์ ท�าใหเ้ราได้โอกาสนี ้สิง่ทีป่ระทบัใจท่ีสดุคอือาจารยท์กุทา่น
น่ารักมากๆ ดูแลเอาใจใส่เราด้วยความเมตตา ท�าให้รับรู้ ได้ว่าทุกท่านตั้งใจที่จะให้ความรู้กับเราจริงๆ ส่วน
อาจารยพเิศษทีม่าสอนคอืผูท้ีท่รงคุณวฒุใินดา้นกฎหมาย มปีระสบการณจ์รงิ พรอ้มถา่ยทอดประสบการณ์
และเนื้อหาความรู้ทางด้านกฎหมายให้เราอย่างเข้มข้นและตั้งใจ

ฝากถึงน้องๆ
 พี่รับประกันเลยว่าคณะนิติศาสตร์ ม.ศรีปทุม มีคุณภาพจริงๆ สามารถน�าความรู้ที่ได้รับมาปรับใช้ ได้ใน
ชีวติประจ�าวันจรงิๆ เหน็ได้จากศิษยเ์กา่ทีจ่บไป ไปท�างานเปน็ผูพ้พิากษา อยัการ ทนายความหรอือาชพีต่างๆ 
ที่เกี่ยวข้องกับสายกฎหมาย เพราะฉะนั้นถ้าน้องสนใจเรียนกฎหมาย มาเรียนที่ ม.ศรีปทุมแห่งนี้รับรองว่าไม่
ผิดหวังแน่นอน

“นิติศาสตร์ 
ม.ศรีปทุม
ปูพื้นฐานด้าน
กฎหมายให้ผม
ค่อนข้างแน่น 
ท�าให้ผมไปเรียน
ในระดับชั้น
เนติบัณฑิต
ได้ง่ายขึ้น”
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ธิตินัย	พาติกบุตร	(เอ็ม)	
เจ้าหน้าที่คดีพิเศษชำานาญการพิเศษ	8	
กรมสอบสวนคดีพิเศษ	กระทรวงยุติธรรม

ป.ตรี	:	คณะนิติศาสตร์	ม.ศรีปทุม
ม.6	:	โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร	จ.หนองคาย

 ปจัจบุนัพีท่�าหนา้ทีเ่ก่ียวขอ้งกับการท�าคดีอาญา โดยเฉพาะคดีพเิศษของกรมสอบสวน
คดีพเิศษ คดีทีใ่หค้วามเปน็ธรรมกับประชาชน ลว้นแลว้แต่ต้องใชก้ฎหมายอาญาเปน็หลกั 
ซึ่งพื้นฐานของ ม.ศรีปทุม ก็เน้นหนักในการสอนกฎหมายอาญาอยู่แล้ว ท�าให้เข้าใจบริบท
ของกฎหมายวา่ ท�าไมต้องใชม้าตราน้ี ท�าไมต้องใชบ้ทลงโทษน้ี และปรับใช้ในเรือ่งความหนกั
ความเบาของข้อกฎหมายทางด้านอาญาได้ครับ 

 คณาจารย์ คณะนติศิาสตร ์ทกุทา่นเอาใจใสด่แูลพวกเราในการเรยีนเปน็อยา่งมาก ถา้
ไม่เข้าใจตรงไหนก็เข้าไปสอบถามได้ตลอด หลายๆ ครั้งที่เรียนเสร็จ พี่และเพื่อนๆ จะเข้าไป
หาอาจารยเ์พือ่ขอความรูเ้พิม่เตมิในสว่นทีย่งัสงสยั ซ่ึงอาจารยก็์ยนิดแีละเต็มใจอธบิายให้
ฟังจนเราเข้าใจทุกครั้ง

 ฝากถงึนอ้งๆ ทีส่นใจดา้นนี ้ม.ศรปีทมุ เปน็สถาบนัทีม่ชีือ่เสยีงทางดา้นกฎหมาย เพราะ
เปน็มหาวทิยาลยัเกา่แกท่างดา้นกฎหมาย แทบจะเปน็อนัดบั 1 หรอื 2 ของประเทศเลยกว็า่ได ้
เม่ือบอกใครว่าเราจบจาก ม.ศรปีทุม ทุกคนกย็อมรบั เชือ่ม่ันว่าเราตอ้งแนน่เรือ่งกฎหมาย 
พี่เชื่อว่าหากน้องๆ ได้เข้าศึกษา คณะนิติศาสตร์ ม. ศรีปทุม จะสามารถน�าความรู้ที่ได้ ไป
ประกอบอาชีพหรือปรับใช้ในชีวิตประจ�าวันได้อย่างดีแน่นอนครับ

ดิฐพูม	ชิณบุตร	(กู๊ด)
•	กำาลังศึกษาปริญญาเอก	สาขา	Mechanical	and	Aerospace	

	 Engineering	ที่สถาบันเทคโนโลยีแห่งโตเกียว	ประเทศญี่ปุ่น
•	ทำาวิจัยเรื่อง	Fuel	Spray	Characteristics	at	Supercritical	Fluid	State

•	ได้รับทุนจากรัฐบาลญี่ปุ่นหรือ	Monbukagakusho	(MEXT)	
	 ในการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก

ป.ตรี	:	สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล	คณะวิศวกรรมศาสตร์	ม.ศรีปทุม
ปวส.	:	วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์

จ.พระนครศรีอยุธยา

 ม.ศรปีทมุ สอนพีต่ัง้แตพ่ืน้ฐานการค�านวณทางวศิวกรรมจนถงึการประยกุต์ใช้
กบังานจรงิ เพราะพีจ่บสายอาชพีมา ดงันัน้ทกัษะทางดา้นค�านวณจงึมไีมค่อ่ยมาก 
ถ้าคนตัง้ใจเรียนจริงๆ จะไมย่ากมากเพราะอาจารยม์เีทคนคิการสอนทีด่ ีสอนเรือ่ง
ยากๆ ให้เขา้ใจไดง้า่ยและสอนแบบทีใ่ชง้านจรงิเป็นหลกั และนอกเหนอืจากหอ้งเรยีนพี่
ท�ากิจกรรม Student Formula ยงัไดน้�าความรูท้ีเ่รยีนมาใชอ้กีคอ่นขา้งเยอะ (เรียน
มาก็ลองน�ามาใช้จริง) หลังจากน้ันมาเรียนต่อปริญญาโทและเอก ต้องเน้นทฤษฎี
เชิงลึก รวมถึงทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ก็ต้องมาศึกษาเพิ่มเติม (แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้า
เบสิคแน่นแล้วต่อยอดก็ไม่ยากครับ)

 ฝากถึงน้องๆ พี่เชื่อว่าทุกคนมีความฝันไม่ว่าจะไกลหรือใกล้ อยากให้เดินตาม
ความฝนัถึงแมบ้างครัง้อาจจะเหนือ่ยบา้งกต็อ้งอดทน ส�าคญัอยา่งยิง่คอืหา้มดถูกูตวั
เองวา่ตวัเองท�าไมไ่ด ้ถา้ยงัไมไ่ดล้องท�าอย่างเต็มท่ี ตอนทีพ่ี่เปน็นกัศึกษา ม.ศรปีทมุ 
พีค่ดิเสมอวา่ ปรญิญาตรคีอืใบเบิกทางสู่อนาคต ฉะน้ันแม้จะเหน็ดเหน่ือยซักแคไ่หน 
หรือจะไม่ได้หลับได้ไม่นอนซักเพียงใด ที่จะได้มาซึ่งวิชาความรู้ พี่ท�าหมดครับ พี่จึง
ใหค้วามส�าคญักับปรญิญาใบนีม้ากๆ อยากใหน้อ้งๆ คดิเหมอืนพีน่ะครับ พี่ไมเ่คย
ลืมช่วงเวลาดีๆ ตลอด 3 ปีในรั้วศรีปทุมครับ ศรีปทุมท�าให้พี่มีวันนี้และมายืนตรง
จุดนี้  ขอให้น้องๆ ทุกคนเดินไปถึงจุดหมายตามที่ได้ตั้งไว้ โชคดีทุกๆ คนครับ

“นิติศาสตร์ 
ม.ศรีปทุม 
เน้นหนักในการสอน
กฎหมายอาญา 
ท�าให้เข้าใจบริบท
ของกฎหมายว่า 
ท�าไมต้องใช้
มาตรานี้ 
ท�าไมต้องใช้
บทลงโทษนี้”

ทุกคนมีความฝัน
ไม่ว่าจะไกลหรือใกล้
ส�าคัญอย่างยิ่งคือ

ห้ามดูถูกตัวเองว่าตัวเองท�าไม่ได้
ถ้ายังไม่ได้ลองท�าอย่างเต็มที่



ทศพล	จอมเล็ก	(กอล์ฟ)	
PM/CM	Project	or	Construction	
Management

ป.ตรี	:	สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า	
	 	 คณะวิศวกรรมศาสตร	์ม.ศรีปทุม
ปวส.	:	วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่	จ.	เชียงใหม่

 ปัจจุบันประกอบอาชีพวิศกรควบคุมในรูปแบบ
ของบริษทัทีใ่หบ้รกิารดา้นการใหค้�าปรกึษา ทีเ่รยีกกนั
อยา่งกวา้งขวางในสายงานนีก้น็า่จะเปน็ Consultant 
ครบั โดยเจา้ของโครงการเปน็ผูจ้า้งเพือ่ใหท้�างานรว่ม
กับผู้รับเหมาหลักในการจัดการโครงการก่อสร้าง 
สาธารณูปโภค เช่น อาคารสูง โรงงาน และอื่นๆ ดูแล
ในสว่นของระยะเวลา งบประมาณ และคณุภาพของงาน 
ทีเ่ลอืกอาชพีนี ้ส�าหรบัพีม่นัเปน็ความหลงไหลมากอ่น
ครับในช่ืออาชีพนี้ ก่อนจะตัดสินใจจริงๆ จังหวะและ
โอกาสก็เป็นส่วนหนึ่งด้วยที่ท�าให้ได้งาน แต่ก่อนที่ทุก
อย่างจะมาเราควรเตรียมตัวเองให้พร้อมเสมอครับ 

 สองปีที่ผ่านมาส�าหรับการท�างานร่วมกับบริษัท
ขุดเจาะน้�ามันกลางทะเล (พี่ไม่ได้เขียนไว้ในนี้) และอีก
หกเดือนส�าหรบังานในปจัจบุนั ขอใช้ค�าวา่การดาหนา้
เข้าหาส่ิงที่เราตั้งใจ หลงใหล เป็นสิ่งที่ควรค่าส�าหรับ
การกระท�าครับ เพ่ือที่จะประสบความส�าเร็จในชีวิต 
หมั่นคิดบวกและเรียนรู้เสมอเมื่อเราล้มเหลวหรือผิด
พลาดครับ การยอมรับความผิดพลาดเป็นเรื่องที่
ท�าได้ยาก แต่ถ้ายึดมั่นถือมั่นเกินไปจนไม่ยอมรับอะไร
เลยยิง่อนัตรายตอ่ตวัเราเองและคนรอบตวั การเรยีน
รูแ้ละเอาตวัรอดในมหาวทิยาลยักเ็หมอืนกนัครบั ต่าง
กันที่ทุกครั้งท่ีผิดพลาดมีโอกาสเสมอท่ีจะเรียนรู้และ
แก้ไข ซึง่สงัคมขา้งนอกหลายท่ีไม่ไดพ้บเหน็แบบน้ีครบั 
สุดท้ายส�าคัญที่แนวคิด

“หมั่นคิดบวก
และเรียนรู้เสมอ
เมื่อเราล้มเหลว
หรือผิดพลาด
การยอมรับ

ความผิดพลาด
เป็นเรื่องที่ทำาได้ยาก	

แต่ถ้ายึดมั่น
ถือมั่นเกินไป
จนไม่ยอมรับ
อะไรเลย	

ยิ่งอันตราย
ต่อตัวเราเอง
และคนรอบตัว”

 การเรยีนที ่ม.ศรปีทมุ คณะวศิวกรรมศาสตร์ไดส้รา้ง
พื้นฐานที่ดีและจ�าเป็นไว้ให้เรียบร้อยแล้วครับ พอถึงจุด
หนึ่งเมื่อเราต้องใช้งานจริง ๆ ก็หยิบมันขึ้นมาศึกษาต่อ
ลงไปแบบเฉพาะเจาะจง ทีน้ีก็จะได้ค�าตอบทีเ่ราเข้าใจดว้ย
ตวัเราเอง บวกกับประสบการณ์ในการท�างานดว้ย การ
แก้ปัญหาก็ไม่ใช่เรื่องน่าเบื่ออีกต่อไปและทั้งหมดจะเป็น
ความรู้ที่ติดตัวเราไปด้วยครับ

ชาดา	ชุมฝาง	(เน)	
เจ้าของบริษัท	รับเหมาก่อสร้าง		

ป.ตรี	:	 สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา	
	 	 คณะวิศวกรรมศาสตร	์ม.ศรีปทุม
ม.6	:		 โรงเรียนสิริรัตนาธร	กทม.

 พี่เลือกอาชีพนี้เพราะชอบและผูกผันมาตั้งแต่
เด็ก ท่ีส�าคัญคือตรงตามวิชาชีพที่เรียนมาและได้
ใช้ความรู้จากท่ีเรียนมาเต็มๆ เลยค่ะ การได้เรียนที่ 
ม.ศรีปทุม เป็นการตัดสินใจที่ไม่ผิดค่ะ ได้ทั้งความรู้
เชิงวิชาการและปฏิบัติ เพราะมีการเรียนรู้ทั้งในและ
นอกร้ัวมหาวิทยาลัย ท�าให้สามารถน�าความรู้มา
ประยุกต์กับหน้างานได้จริง

 ส�าหรบันอ้งๆ ขอแค่ชอบและต้ังใจ ไมว่า่จะท�าเรือ่ง
อะไรก็ประสบความส�าเร็จได้แน่นอนค่ะ

“การเลือกเรียนที่	ม.ศรีปทุม	
เป็นการตัดสินใจที่ไม่ผิดค่ะ”

Interview
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เจน

จุฑามาศ	นิติชัยจงวัตร	(เฟิร์น)	
คณะนิติศาสตร์
ศิษย์เก่าโรงเรียนกาณจนานุเคราะห์	
จ.กาญจนบุรี

 ครูแป้ง น้�าทิพย์ หนูนันท์ ที่สอนวิชา
เคมีสมัยเรียนมัธยม เป็นครูในดวงใจของ
เฟิร์นค่ะ เพราะเฟิร์นสามารถปรึกษาครู
ได้ทุกเรื่อง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเรียนหรือแม้
กระทั่งเรื่องส่วนตัว ซึ่งเฟิร์นเองเป็นคนไม่
ค่อยเล่าเรื่องส่วนตัวให้ใครฟังแต่เพราะ
ครูแป้ง เข้าใจในตัวเฟิร์นท�าให้เฟิร์นเปิดใจ 
และรูส้กึสบายใจเวลาคยุกบัครแูปง้คะ่ และ
ครูยังคอยให้ก�าลังใจเรามาตลอด สอน
ให้รู้จักอดทน ครูแป้งบอกเสมอว่าเวลา
ที่ต้องท�าอะไรที่มันยาก ให้นึกถึงตอนที่
มันส�าเร็จไว้ จะท�าให้เรามีก�าลังใจค่ะ

ครูในดวงใจ
ณัฏฐ์นร	ี	ทัดรัตน์	(น้ำาหวาน)	
คณะนิติศาสตร์
ศิษย์เก่าโรงเรียนประจวบวิทยาลัย	
จ.ประจวบคีรีขันธ์

 ครูในดวงใจในสมัยมัธยม คือ ครูปุ๊ก 
สุขุมาล บุญมาก เป็นครูประจ�าชั้นของ
น้�าหวานตอน ม.6 ท่านรักเราเหมือนลูก 
เวลามีปัญหาอะไร ก็จะไปปรึกษาท่าน สิ่ง
ที่ส�าคัญที่สุดที่ท่านสอนน้�าหวานก็คือ
เรื่องการปรับตัว การวางตัวเข้าสังคม 
เพราะน้�าหวานเป็นคนหน้าดุและค่อนข้าง
อารมณ์ร้อนท�าให้เข้ากับคนอื่นได้ยาก ซึ่ง
ก็ ได้ครูปุ๊กช่วยสอนว่าควรท�ายังไง เพื่อ
ให้คนอื่นรู้สึกสบายใจเวลาอยู่ใกล้ๆ เรา

Boys & Girls 

ธนกฤต	หวานฉ่ำา	(พี)	
คณะนิติศาสตร์
ศิษย์เก่าวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์
พณิชยการ	กทม.

 ถ้าพูดถึงครูในดวงใจของผม คง
เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์เปิ้ลครับ 
เพราะอาจารย์นิสัยดีมาก ดูแลเอาใจ
ใส่ผมอย่างดีตลอด เวลาผมขาดเรียน
อาจารย์จะมาตามผมหน้าเฟสบุ๊คด้วย
ครับ เลยท�าให้สนิทกัน สิ่งที่ผมประทับใจ
ที่สุดคือ อาจารย์จะคอยสอนผมตลอด
เรื่องการตั้งเป้าหมายในชีวิต และต้อง
มุ่งมั่นเพื่อความส�าเร็จในชีวิต โดยท�าให้
เราดูเป็นแบบอย่างว่าท�าอย่างไรถึงจะ
ประสบความส�าเร็จ และทุกวันนี้เวลาผมมี
ปัญหาอะไร ผมก็ยังปรึกษาอาจารย์เปิ้ล
ได้ตลอด 24 ชม. เลยครับ

ชมัยพร	เพชรพิลา	(เจน)	
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ	
คณะวิศวกรรมศาสตร์	
ศิษย์เก่าโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ
เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า		กทม.
 
 ประทับใจคุณครูวราภรณ์ วิหคโต 
ครูสอนวิชาคณิตศาสตร์ค่ะ ชอบตรงที่
คุณครูเคี่ยวเข็ญกับเรามาก เพราะส่วน
ตัวแล้วจะเป็นคนที่ไม่ชอบเรียนค�านวน
เลย ตอนแรกๆ รู้สึกอึดอัดที่ครูมาจี้ถาม
เราบ่อยมาก ซึ่งจากวันนั้นมาถึงวันนี้
รู้สึกแล้วถึงความเอาใจใส่ของครู วันนี้
เจนมีความรู้ที่ดีได้ ก็เพราะคุณครูท่านนี้
ค่ะ ฝากถึงน้องๆ ที่ก�าลังจะจบการศึกษา 
ขอใหต้ัง้ใจเรยีน อยา่โกรธคณุครเูมือ่ทา่น
สัง่สอนเรา จงภมูใิจเหมอืนทีเ่จนภมูใิจทีต่วั
เองก็เป็นศิษย์ที่มีครูค่ะ

พี

น้ำาหวาน

เฟิร์น



อัตราส่วนอาจารย์ต่อผู้เรียน 9.0

ความพร้อมของห้องปฏิบัติการและอุปกรณ์การเรียน 9.0

สภาพแวดล้อมของสถานที่เรียน 9.0

ผลงานของสาขา (ของนักศึกษา อาจารย์ และศิษย์เก่า) 8.5

ความร่วมมือกับองค์กรภายนอก 9.0

โอกาสหางานง่าย 8.5

ความคุ้มค่าในการเรียน (ค่าเล่าเรียนต่อโอกาสงานในอนาคต) 8.5

อัตราส่วนอาจารย์ต่อผู้เรียน 8.5

ความพร้อมของห้องปฏิบัติการและอุปกรณ์การเรียน 8.5

สภาพแวดล้อมของสถานที่เรียน 8.5

ผลงานของสาขา (ของนักศึกษา อาจารย์ และศิษย์เก่า) 8.5

ความร่วมมือกับองค์กรภายนอก 9.0

โอกาสหางานง่าย 9.0

ความคุ้มค่าในการเรียน (ค่าเล่าเรียนต่อโอกาสงานในอนาคต) 8.5

สาขาวิชาธุรกิจการบิน
 มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะและศักยภาพที่ตรงตามความต้องการของตลาด
แรงงานในธุรกิจการบิน โดยหลักสูตรได้บูรณาการศาสตร์ต่างๆ และรวบรวมองค์
ความรู้เกี่ยวกับงานธุรกิจการบินที่เกี่ยวข้องมาพัฒนาเป็นหลักสูตรวิชาชีพท่ีทัน
สมัย ซึ่งผู้เรียนจะได้รับการถ่ายทอดความรู้ความสามารถจากผู้ที่มีประสบการณ์
ตรงในสาขาวิชาชีพทางด้านธุรกิจการบินที่สอดคล้องกับเนื้อหาวิชาที่เรียน โดยเน้น
ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถและเป็นที่ยอมรับของ
ตลาดแรงงานสากลด้านธุรกิจการบิน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก

โอกาสทางวิชาชีพ
• พนักงานบริการและต้อนรับบนเครื่องบิน (แอร์โฮสเตสและสจ๊วต)
• พนักงานบริการและต้อนรับภาคพื้น
• พนักงานฝ่ายขนส่งสินค้าทางอากาศ
• เจ้าหน้าที่ในองค์การและธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจสายการบิน เช่น การท่า
 อากาศยานแห่งประเทศไทย กรมศุลกากร กรมการขนส่งทางอากาศ ส�านักงาน
 ต�ารวจตรวจคนเข้าเมือง แผนกส�ารองที่นั่งและจัดจ�าหน่ายบัตรโดยสารของบริษัท 
 ตัวแทนการท่องเที่ยว

สาขาวิชาการจัดการบริการธุรกิจเรือสำาราญ
 สาขาน้องใหม่ เปิดด�าเนินการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2557 เหมาะสมส�าหรับ
นักศึกษารุ่นใหม่ ที่มีใจรักบริการ และสนใจท�างานเก็บเกี่ยวประสบการณ์แปลกใหม่
ในต่างแดน และต้องการสร้างรายได้เป็น กอบเป็นก�าในช่วงเวลาสั้นๆ ของชิวิต เป็น
หลกัสตูรท่ีเน้นเรยีนด้านการจดัการบรกิารด้านโรงแรมใน 3 ด้าน ได้แก ่ดา้นส�านกังาน
ส่วนหน้า (Front Office) ด้านห้องพัก (Housekeeping) และด้านบริการอาหารและ
เคร่ืองด่ืม (Food & Beverage Service) บนเรือส�าราญ ใช้เวลาในการเรียนท้ังส้ิน 4 ปี

โอกาสทางวิชาชีพ
• ธุรกิจเรือส�าราญทั้งในและต่างประเทศ เช่น พนักงานต้อนรับ พนักงานแม่บ้าน 
 พนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม พนักงานจัดเลี้ยง  
• ธุรกิจท่ีพกัแรม เชน่ ผูจั้ดการส�านักงานสว่นหน้า พนักงานต้อนรบั พนกังานส�ารอง
 หอ้งพกั เจา้หนา้ทีอ่�านวยความสะดวก หวัหนา้แผนกแมบ่า้น หวัหน้าแมบ่า้น หวัหนา้
 ห้องผ้า 
• ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม เช่น ผู้จัดการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม ผู้จัดการห้อง
 อาหาร หัวหน้าพนักงานเสิร์ฟ พนักงานเสิร์ฟอาวุโสประจ�าเขต  
• ธุรกจิการประชมุและการแสดงสนิคา้ เชน่ พนกังานประสานงานการประชมุและแสดง
 สินค้า พนักงานขายและการตลาด พนักงานวางแผนและด�าเนินการจัดกิจกรรมพเิศษ 

วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ
สาขาวิชาธุรกิจการบิน
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
https://www.spu.ac.th/fac/tourism

วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ
สาขาวิชาการจัดการบริการธุรกิตเรือส�าราญ
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
https://www.spu.ac.th/fac/tourismวิเคราะห์และประเมินคะแนน U-Review Score

โดยฝ่ายวิชาการ Admission Premium.com
วิเคราะห์และประเมินคะแนน U-Review Score
โดยฝ่ายวิชาการ Admission Premium.com

U-Review Score U-Review Score

8.8 8.6
ทุนการศึกษา        กยศ.      กรอ. 

ได้รับการรับรองจาก      สกอ.

ทุนการศึกษา        กยศ.      กรอ. 

ได้รับการรับรองจาก      สกอ.

เปิดมุมมองใหม่
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

U-Review

เลือกคณะมหาวิทยาลัย
ด้วยข้อมูล



2
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	 	 ม.ศรีปทุม	สนับสนุน	E-SPORTS	จัดแข่ง	Minecraft
	 	 ชิงทุนเรียนปริญญาตรีฟรี	4	ปี	มูลค่ากว่าล้านบาท

	 คณะดิจิทัลมีเดีย	ม.ศรีปทุม	ร่วมกับ	ACER	และ	Neolution	E-Sport	เชิญชวนเหล่าเกมเมอร์มาประชัน

ไอเดียความคิดสร้างสรรค์กับการแข่งขันเกม	Minecraft	ครั้งแรกในประเทศไทย	กับทัวร์นาเมนต์	Minecraft	

Thailand	Competition	ท่ีงานนี้มีทุนการศึกษาเรียนระดับมหาวิทยาลัยฟรี	4	ปี!!	มูลค่ากว่า	1,000,000	

พร้อม	ACER	Gaming	Notebook	และ	Gaming	Gear	อีกมากมาย

•	เปิดรับสมัคร		25	เมษายน	-	2	พฤษภาคม	2560
•	การแข่งขันรอบออนไลน	์	6-7	พฤษภาคม	2560
•	การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ	20	พฤษภาคม	2560

สมัครและติดตามข่าวสารการแข่งขันได้ที่	
http://gamegeek.in.th/minecraft

การพฒันาความรูต่้อเนือ่งทางวชิาชพีของผูท้�าบญัช ี(CPD)
“TFRS for SMEs สู่การปฏิบัติทางบัญชีที่ถูกต้อง”

	 คณะบัญชี	ม.ศรีปทุม	ขอเชิญร่วมอบรมหลักสูตรการ

พัฒนาความรูต่้อเนือ่งทางวชิาชพีของผูท้�าบญัช	ี(CPD)	เรือ่ง	

TFRS	for	SMEs	สูก่ารปฏิบตัทิางบญัชทีี่ถกูต้องโดย	ผูช่้วย

ศาสตราจารย์รองเอก	วรรณพฤกษ์	และผู้ช่วยศาสตราจารย์

ธาราวัน	เพชรเจริญ

24 มิถุนายน 2560
เวลา	08.30-16.30	ณ	อาคาร	11	ห้อง	1103

มหาวิทยาลัยศรีปทุม	กทม.

เก็บชั่วโมง CPD และ CPA การบัญชีได้  6.30 ชม.
ค่าสมัครเข้าอบรม 1,000 บาท

สมัครออนไลน์	:	www.spu.ac.th/activities/8163

สมัครได้ตั้งแต่วันนี้	จนถึง	16	มิถุนายน	2560

รายละเอียดเพิ่มเติม :
คณะบัญชี		โทร		0	2579	1111	ต่อ	2374	

จากบทเพลงแสดงความอาลัย สู ่เรื่องราวแห่งความ
ศรัทธา ผ่านละครเวทเีทดิพระเกยีรต ิ“แสงเทยีน ศรทัธา”

	 คณะนิเทศศาสตร์	ม.ศรีปทุม	ขอเชิญชมละครเวทีเทิด

พระเกยีรติ	เรือ่ง	แสงเทียน	ศรัทธา	รายได้จากการจ�าหน่ายบตัร

สมทบทนุสร้างอาคารนวมทิรบพิตร	84	พรรษา	โรงพยาบาล

ศิริราช	ปิยมหาราชการุณย์

บัตรราคา 100 บาท ทุกที่นั่ง 

รอบการแสดง
28 เมษายน 2560		รอบเวลา	14.00	น.
2 - 3  พฤษภาคม 2560 รอบเวลา	12.30	น.	และ	รอบ
เวลา	15.30	น.

ณ	โรงละครเล็ก	อาคารอเนกประสงค์	

มหาวิทยาลัยศรีปทุม	กทม.

สำารองที่นั่ง : 
Facebook	Fanpage	แสงเทียน	ศรัทธา

คณะนิเทศศาสตร์	โทร.	094	497	0135,	062	538	5958

Line Tracking Robot Work Shop
ก้าวแรกสู่การเป็นนักประดิษฐ์หุ่นยนต์อัจฉริยะ

	 คณะวิศวกรรมศาสตร์	ม.ศรีปทุม	 เชิญชวนคุณครู	และ

น้องๆ	นักเรียนระดับมัธยมศึกษาและอาชีวศึกษาทั่วประเทศ	

เข้าร่วมโครงการอบรมหุ่นยนต์ว่ิงตามเส้นและระบบสมองกล

อัจฉริยะ	(Line	Tracking	Robot	Workshop)	เพื่อเตรียม

ความพร้อมก่อนลงสนามจริงในเดือนสิงหาคม	2560

ระยะเวลาการอบรม
1 มิถุนายน 2560  อบรมภาคทฤษฎีและปฏิบัติ
2 มิถุนายน 2560  Workshop

ฟรี! ! รับจำานวนจำากัด 20 ทีมเท่านั้น
ดาวโหลดใบสมัคร	:	www.spu.ac.th/turnpro

ส่งใบสมัคร	:	วันนี้	-	22	พฤษภาคม	2560	

Email:		wanayuth.sa@spu.ac.th

รายละเอียดเพิ่มเติม : 
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ประยุกต์	

คณะวิศวกรรมศาสตร์		

โทร.	:	0	2579	1111	ต่อ	2147



สาขาวิชาที่เปิดสอน

ศิลปะการแสดง ภาพยนตร์และส่ือดิจิทัล การประชาสัมพันธ์และส่ือสารการตลาด วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ แฟช่ันดีไซน์ โฆษณาประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัล 

ธุรกิจการบิน การจัดการโรงแรม การจัดการบริการธุรกิจเรือส�าราญ การจัดการการท่องเท่ียว ภาษาอังกฤษส่ือสารธุรกิจ ภาษาจีนส่ือสารธุรกิจ 

ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารธุรกิจ การจัดการธุรกิจดิจิทัล การตลาด การจัดการ การจัดการธุรกิจการบิน การค้าระหว่างประเทศ การเงิน บัญช ี

การจัดการความปลอดภัยการบิน  ดิจิทัลอาร์ตส์ คอมพิวเตอร์แอนิเมชันและวิชวลเอฟเฟกต์ การออกแบบกราฟิก นิติศาสตร์ 
การออกแบบอินเทอร์แอคทีฟและเกม วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์ 
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมยานยนต์ วิศวกรรมอุตสาหการ สถาปัตยกรรม  ออกแบบภายใน    

การจัดการความปลอดภัยการบิน  การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน Sripatum International College

* เงื่อนไขเป็นไปตามมหาวิทยาลัยก�าหนด

ลงทะเบียนวันนี	้-	30	มิ.ย.	60

รับทุนสูงสุด 8,000*

รับนักศึกษาใหม่ 2560
มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ID : @SPU60

สมัครได้ทุกวัน
(ไม่เว้นวันหยุด) 9.00 – 17.00 น. 
โทร. 0 2558 6888 ต่อ 2121-4

หรือ 08 4751 2900 -15
www.spu.ac.th

“เรียนกับตัวจริง
 ประสบการณ์จริง”


