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• สหวิทยาการ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
	 แห่งแรกในประเทศไทย	ทางเลือกใหม่ของการเรียนรู้
•	เปลี่ยนตัวคุณให้กลายเป็น	นักเล่าเรื่อง	อย่างมีสไตล์
	 กับ	หลักสูตร THE STORY#2

สายติส  รักอิสระ  เข้าใจศิลปะ
ที่มาพร้อมกับเทคโนโลยีสมัยใหม่

Dek   เซอร์
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เงินเดือนเริ่มต้นสูง 
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เปิดสอนครบทุกศาสตร์
ด้านดิจิทัลมีเดีย
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สร้างคนแนวหน้าของวงการ
ที่สามารถสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ
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ตัวจริง
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มีห้องปฏิบัติการ
และเครื่องมือที่ทันสมัยในระบบ	
Professional

รับงานจริงจากบริษัท 
ทำาให้มีรายได้ระหว่างเรียน
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สมัครได้ทุกวัน
(จันทร์-ศุกร์) 9.00 – 17.00 น.	
โทร. 0 2558 6888 ต่อ 2121-4

หรือ 06 1420 5641-4
www.spu.ac.th

ที่ต้องเรียน
ม.ศรีปทุม

ดิจิทัลมีเดีย

SCHOOL OF DIGITAL MEDIA
คณะดิจิทัลมีเดีย

•	ดิจิทัลอาร์ตส์
•	คอมพิวเตอร์แอนิเมชันและวิชวลเอฟเฟกต์
•	การออกแบบกราฟิก
•	การออกแบบอินเทอร์แอคทีฟและเกม
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ที่เดียวในประเทศ
กับการเรียนรูปแบบ	
House Design Studios

สาขาวิชาศิลปะการแสดง 
ผลักดันให้นักศึกษามีผลงาน
ในวงการบันเทิงตั้งแต่ปีที่	1

เป็นหลักสูตรที่ ได้รับการยอมรับ
จากหลากหลายประเทศทั่วโลก

เงินเดือนสูง 
รายได้ดี	มีงานทำา	100 %

รับงานจากองค์กรภายนอก
ให้นักศึกษาทำาจริง
และมีรายได้ระหว่างเรียน

เรียนจบแล้วสามารถ
ทำางานได้หลากหลาย
ตามความถนัดของผู้เรียน

เรียนกับนักสถาปนิก
มืออาชีพตัวจริง
ทั้งในและต่างประเทศ

คุณไก่-วรายุทธ 
ผู้จัดละครชื่อดัง	เป็นผู้ร่วมออกแบบ
หลักสูตรในสาขาวิชาศิลปะการแสดง

เลือกเรียนได้ทั้งในและต่างประเทศ 
ด้วยความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย

เรียนรู้โดยการรับโจทย์จริง
และทำางานร่วมกับบริษัทสถาปนิกชั้นนำา

เรียนกับผู้เชี่ยวชาญ
ในวงการบันเทิง	ทั้งงานเบื้องหน้าและ
เบื้องหลัง

มหาวิทยาลัยศรีปทุม	
เป็นมหาวิทยาลัยเอกชน
แห่งแรกที่ทำาการเปิดสอน

สอน Work Shop 
โดยสถาปนิกชาวต่างชาติ

เรียนแบบ 360 องศา 
ทำางานได้ทั้งเบื้องหน้า
และเบื้องหลัง

เลือกเรียนได้ตามความสนใจ	
หรือ	ความชอบ	
เพื่อค้นพบศักยภาพของผู้เรียน

รับงานได้จริงตั้งแต่ชั้นปีที่ 2 
ทำาให้มีรายได้ระหว่างเรียน

สาขาวิชาการออกแบบแฟชั่น 
มุ่งเน้นให้ความรู้ในการทำาธุรกิจแฟชั่น
แบบครบวงจร

เรียนรู้และสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ	
ตอบโจทย์	Thailand 4.0

เปิดสอนสาขาวิชาสื่อสารสถาปัตยกรรม	
เป็นที่แรกและที่เดียวในประเทศไทย

นักศึกษาต้องมีผลงาน
ในวงการบันเทิงอย่างน้อย	3	ชิ้น	
ก่อนเรียนจบ

รู้รอบด้านและมีทักษะหลากหลาย	
เรียนแบบลงมือปฏิบัติจริง	
Active Learning

ทำาความร่วมมือ
กับเมืองนาระ ประเทศญี่ปุ่น 
เพื่อส่งนักศึกษาไปฝึกงาน
และพร้อมทำางานได้ทันที

การันตีด้วยผลงานการประกวด
ของนักศึกษากับรางวัลระดับประเทศ
มากมาย

เรียนรู้การทำางานจริง
จากสถานประกอบการชั้นนำา

เปิดโอกาสให้นักศึกษาเดินทางไป
แลกเปลี่ยนประสบการณ์
ที่	Sugiyama	Jogakuen	University	
ประเทศญี่ปุ่น

เรียนรู้การทำางานจริง
ทั้งในสตูดิโอและภาคสนาม	พร้อมใช้งาน
อุปกรณ์จริง	100%

เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ 
พร้อมต่อยอดพัฒนานวัตกรรม

2

สถาปัตย์ นิเทศศาสตร์ สหวิทยาการ
เทคโนโลยีและนวัตกรรม

Dek-เซอร์ 
“สายตสิ รกัอสิระ 
เข้าใจศลิปะทีม่าพร้อมกบัเทคโนโลย”ี

School Of DigitalMedia
คณะนิเทศศาสตร์

•	ศิลปะการแสดง
•	ภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล
•	วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
•	การออกแบบสื่อสารออนไลน์
•	การออกแบบแฟชั่น

SCHOOL OF 
INTERDISCIPLINARY 
TECHNOLOGY AND
 INNOVATION
คณะสหวิทยาการ เทคโนโลยี
 และนวัตกรรม

•	สหวทิยาการ	เทคโนโลย	ีและนวตักรรม

SCHOOL OF 
ARCHITECTURE
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

•	สถาปัตยกรรม
•	ออกแบบภายใน
•	การสื่อสารสถาปัตยกรรม
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Interview

	 ในยุคของศตวรรษที่	 21	 เป็นช่วงของการเปลี่ยนผ่านจาก
อุตสาหกรรมยุคเก่า	ก้าวเข้าสู่โลกยุคดิจิทัล	ความรู้และทักษะในการ
ทำางานแบบเดมิทีเ่ราเคยม	ีตอนน้ีกถ็กูแทนทีด้่วยคอมพวิเตอร์	ในภาค
อุตสาหกรรมมีการนำาเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ	เข้ามาใช้มากขึ้น	
รวมไปถึงสิ่งต่างๆ	 ท่ีอยู่รอบตัวเรา	 ก็ถูกพัฒนาด้วยเทคโนโลยีใหม่ๆ	
จนเปลี่ยนไปจากเดิม	 เช่น	 โทรศัพท์มือถือและทีวี	 กลายเป็นสมาร์ท
โฟนและสมาร์ททีวี	 ท่ีมีเทคโนโลยีที่ทันสมัย	 ทักษะแบบเดิมจึงไม่ตอบ
โจทย์ตลาดแรงงานหรอืสถานประกอบการอกีต่อไป	คนรุน่ใหม่ทีก่ำาลงั
จะก้าวเข้าสู่ตลาดแรงงาน	 ในยุคที่อะไรๆ	 ก็เป็นดิจิทัล	จึงจำาเป็นต้อง
ทีทักษะในอนาคต	ที่โลกยุคดิจิทัลต้องการติดตัวไป	 เช่น	การมีความ
รู้มากกว่า	1	ศาสตร์และการมีทักษะท่ีหลากหลาย	คนท่ีมีทักษะเหล่า
นี้จะสามารถทำางานได้รอบด้านและครอบคลุม	มากกว่าคนที่มีทักษะ
แบบเดิมที่ทำางานตามความสามารถของตัวเองได้เพียงด้านใดด้าน
หนึ่งเท่านั้น

	 คณะสหวิทยาการ	 เทคโนโลยีและนวัตกรรม	 เป็นหลักสูตรใน
โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่	 ตามนโยบายของรัฐบาล	มีวัตถุประสงค์
เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีทักษะตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน
และสถานประกอบการ	 ในยุคไทยแลนด์	 4.0	 เป็นการเรียนในรูปแบบ
ใหม่	 เน้นให้ผู้เรียนมีทักษะท่ีหลากหลาย	สามารถเลือกเรียนได้หลาย
ศาสตร์ตามความชอบ	ห้องเรียนเป็นแบบ	Smart	Class	Room	ใช้วิธี
การเรยีนการสอนแบบ	Project	-	Based	Learning	จดัให้มกีารศกึษา
ดงูานตัง้แต่ชัน้ปีที	่1	กบัสถานประกอบการและสถาบนัชัน้นำาทีม่คีวาม
โดดเด่นด้านนวัตกรรม	ตลอดทั้ง	 4	ปี	 เพื่อให้นักศึกษาได้หาไอเดีย
ใหม่ๆ	สำาหรับนำามาใช้ในการสร้างสรรค์นวัตกรรม	การเรียนแบบใหม่
นีเ้ราได้เปลีย่นอาจารย์ให้กลายเป็นโค้ช	ทำาหน้าทีใ่ห้คำาปรึกษาและร่วม
ออกแบบอนาคตไปด้วยกันตลอด	4	ปีจนจบการศึกษา	เพื่อให้ผู้เรียน
มีทักษะครบทั้ง	4	ด้าน	คือ	ทักษะด้านความคิดสร้างสรรค	์ทักษะด้าน
การสื่อสาร	ทักษะด้านการจัดการ	และทักษะด้านเทคโนโลยี		ซึ่งทักษะ
ทั้ง	4	ด้านนี้	นอกจากจะตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานและ
สถานประกอบการแล้ว	การเรยีนในหลกัสตูรนีย้งัตอบโจทย์ของการมี
ทักษะที่จำาเป็นในศตวรรษที่	21	อีกด้วย

คณะสหวิทยาการ
เทคโนโลยีและนวัตกรรม

“ศตวรรษที	่21	
คือช่วงของการก้าวเข้าสู่

โลกยุคดิจิทัล
ความรู้และทักษะในการทำางาน
แบบเดิม	ไม่ตอบโจทย์อีกต่อไป	
คนที่มีทักษะใหม	่ในแบบที่

ยุคดิจิทัลต้องการ
คือมีความรู้มากกว่า	
1	ศาสตร์	และมีทักษะ
ที่หลากหลาย”

ดร.เกรียงไกร สัจจะหฤทัย
หัวหน้าสาขาวิชาสหวิทยาการ	
เทคโนโลยีและนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยศรีปทุม

แห่งแรกในประเทศไทย 
ทางเลือกใหม่ของการเรียนรู้

www.spu.ac.th/apply/SITI
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สาขาวิชาสหวิทยาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม

เรียนอะไร 
ชั้นปีที่ 1 
	 เรียนวิชาที่นักศึกษาทุกคนจ�าเป็นต้องมีพื้นฐานการเรียนรู้ที่สามารถ
ต่อยอดได้ในทกุคณะสาขาทีต่นนัน้สนใจ	พร้อมมโีค้ชส่วนตวัตัง้แต่ปีแรก	เพือ่
แนะแนวการศึกษา	ว่าควรเรียนวิชาไหนในเส้นทางหลักสูตรที่ตนนั้นมีความ
สนใจ

ชั้นปีที่ 2 
	 ริเร่ิมความคิดสร้างสรรค์จากวิชาที่นักศึกษาสนใจเรียน	ที่มาจาก
ความรู้ในสาขาด้านต่างๆ	มาเป็น	Mini	Project	ทีส่ามารถสร้างสรรค์ไอเดยี
ใหม่ๆ	ให้เกดิข้ึน	ต่อยอดนักศกึษาให้เป็นผูป้ระกอบการ	กบัวชิาผูป้ระกอบการ
เชิงนวัตกรรม	พลวัตทางการตลาด	การจัดการอาชีพสมัยใหม่

ชั้นปีที่ 3 
	 เลือกเรียนสิ่งที่ชอบจาก	 12	 คณะ	 ที่ ไม่ใช่เพียงการเรียนรู้จากใน
ห้องเรียน	พร้อมเพิ่มแรงบันดาลใจกับการออกไปดูงาน	หรือเลือกฝึกงาน	
1	ปี	เต็มเพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์ได้อย่างเต็มที่

ชั้นปีที่ 4 
	 รวบรวมองค์ความรูจ้ากวชิาทีเ่รยีน	มาเป็นโปรเจคสดุเจ๋ง	ในวชิา	โครง
งานสหวิทยาการ	ที่นักศึกษาต้องพรีเซ้นท์บนเวที	ออกสู่สายตาสาธารณะ
และบรษิทัชัน้น�า	เพือ่เป็นโอกาสต่อยอดในการศกึษาต่อ	หรอืการท�างานร่วม
กับองค์กรชั้นน�าระดับประเทศ

เส้นทางอาชีพ
 •  เจ้าของธุรกิจ
			 	 น�าเทรนด์การเป็นเจ้าของธุรกิจยุคดิจิทัล	 ไม่เพียงรู้งานด้านการ
บริหาร	แต่มีทักษะความสามารถที่หลากหลายตามความถนัด	สามารถคิด	
วิเคราะห์และวางแผนสร้างสรรค์ต่อยอดพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ	 ก้าวสู่เส้น
ทางนักธุรกิจมืออาชีพ
 • บุคลากรในสถานประกอบการชั้นน�า
	 	 สกลิการท�างานสงูปรีด๊!	รอบรูท้กุศาสตร์แถมมทีกัษะหลากหลาย	ตรง
ตามความต้องการของสถานประกอบยุคใหม่

อยากเรียนอะไรต้องได้เรียน
 เลือกเรียนในสาขาวิชาที่ชอบ
 มีทักษะหลากหลาย
 มีโอกาสฝึกงานในต่างประเทศ
 มี Coach ส่วนตัว แนะน�าวางแผนการเรียน

5
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Boys & Girls

บุณนภา ธนัญพัฒนพงศ์
 ศิษย์เก่าวิทยาลัยเทคโนโลยี
ส่องแสงพณิชยการ จ.สงขลา

	 มกุตดัสนิใจเลอืกเรยีนคณะสหวทิยาการ	
เทคโนโลยแีละนวัตกรรม	เนือ่งจากเป็นคณะที่
เปิดกว้าง	ไม่เฉพาะเจาะจงว่าเราต้องเรียนอะไร	
สามารถเลือกเรียนได้ตามที่เราชอบ	จะเรียน	
IT	เรยีนภาษา	หรอืเรียนอย่างอืน่ก็ได้	ทำาให้ได้
ความรู้และทักษะที่หลากหลาย	การเรียนการ
สอนก็เป็นรูปแบบใหม่ทั้งหมด	มุกว่ามันสนุก 
และท้าทายมากค่ะ

แบรี่ เล็ก เดย์
 ศิษย์เก่าโรงเรียนเซนต์จอห์น กทม.

	 จริงๆ	 แล้วมันมาจากการที่เรากำาลัง
ตัดสินใจว่าจะเรียนด้านไหนดี	 ระหว่างธุรกิจ
การบินกับการออกแบบแฟช่ัน	พอเราชอบ
ทั้งคู่มันทำาให้เราตัดสินใจยากมากที่ต้องทิ้ง
เรื่องใดเรื่องหนึ่งไป	 เลยศึกษาหาข้อมูลเพ่ิม
เติม	จนเจอคณะสหวิทยาการ	 เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม	 คณะน้ีตอบโจทย์มากค่ะเพราะ
เลือกเรียนได้หลายอย่าง	 ไม่จำาเป็นต้องเรียน
อย่างเดียว	 เม่ือเรียนจบสามารถทำางานใน
สายธุรกิจการบินหรือด้านธุรกิจแฟชั่นตาม
ที่เราชอบก็ได้ค่ะ

มุก แบรี่

เหตุผลต่าง...
บนทางเลือกใหม่
คณะสหวิทยาการ	
เทคโนโลยีและนวัตกรรม
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กัญญ์ปภัส วีรสุถิระนาวิน
ศิษย์เก่าโรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม 
กทม.

	 อ้ัมคิดว ่ามันตอบโจทย์กับสิ่ง ท่ี อ้ัม 
อยากทำาในอนาคตมากที่สุดค่ะ	 สิ่งที่ตั้งใจไว้
คอืเราอยากมธีรุกจิเป็นของตวัเอง	อยากเป็น
เจ้าของกจิการ	เพราะฉะนัน้ความรูห้รอืทกัษะ
ทีอ่ัม้ควรมมีนักต้็องครอบคลมุให้ครบทกุด้าน
ของการทำาธุรกิจ	 และสมัยนี้คนเราไม่จำาเป็น
ต้องเรียนในศาสตร์ๆ	เดียว	จริงๆ	แล้วถ้าเรา
เรยีนจบและมคีวามรูท้ีห่ลากหลายกถ็อืว่าเป็น
โอกาสกับเรามากกว่าค่ะ

จิรฐา การะพันธ์
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา จ.เชียงใหม่

	 เป็นคณะทางเลือกใหม่	 ที่ไม่ใช่ว่าเรียน
สายตรงจบออกไปแล้วเป็นอะไรแค่อย่างเดยีว	
เรามอีาจารย์เป็นโค้ชคอยแนะนำาให้คำาปรกึษา
และออกแบบการเรียนร่วมกัน	 ใช้การเรียน
การสอนแบบ	Project-Based	 Learning	
เรียนท้ังทฤษฎีและปฏิบัติจริงควบคู ่กันไป
ตลอดเวลา	ระหว่างเรยีนเราสามารถหาทกัษะ
เพิ่มเติมให้ตัวเองได้หลากหลาย	 เพื่อนำาไป
ใช้ได้จริงในการทำางาน	ซึ่งถ้ามาเรียนคณะนี้
แพรวสามารถมีความรู้และทักษะทุกอย่าง
ครบถ้วนตามท่ีต้องการได้ในปริญญาตรีใบ
เดียวค่ะ

อั้ม แพรว

7
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Showcase

เปิดวาร์ป
หนุ่มหล่อ
มาดเซอร์

ไอซ์ ภาณุวัฒน์ เปรมมณีนันท์
คณะนิเทศศาสตร์ 
สาขาวิชาโฆษณาประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัล 
ศิษย์เก่าโรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร 
จ.ชลบุรี
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ไอซ์ ภาณุวัฒน์ เปรมมณีนันท์
คณะนิเทศศาสตร์ 
สาขาวิชาโฆษณาประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัล 
ศิษย์เก่าโรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร 
จ.ชลบุรี

ชีวิตนักศึกษาของไอซ์  
	 ผมรู้สึกอบอุ่นและผูกพันข้ึนทุกวัน	ตั้งแต่เข้ามาเรียนท่ีน่ีจนถึงปัจจุบัน	 แต่ละปีได้รู้จัก 
รุ่นพี่	 รุ่นน้อง	 และเพื่อนๆ	 เพ่ิมมากขึ้น	 มีอาจารย์ที่คอยช่วยเหลือและให้ค�าปรึกษาตลอด	 
ไม่รู้สึกเบ่ือเลยครับเวลาท่ีต้องมามหาวิทยาลัย	 เพราะมันมีอะไรให้ท�าหลายๆ	อย่าง	ทั้งเรียน
ในต�าราและได้ฝึกปฏิบัติจริงควบคู่ไปด้วย	 มีกิจกรรมที่เป็นส่วนหนึ่งให้ชีวิตวัยเรียนของผม
สนุกและไม่น่าเบื่อเลย

เรียนโฆษณาประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัล 
แล้วท�าไมถึงได้มาพัวพันกับแฟชั่นโชว์ งานละคร    
	 ทีผ่มสนใจสาขาวชิาโฆษณาประชาสมัพนัธ์ยคุดจิทิลัเพราะผมเคยไปอยู่ทีป่ระเทศญ่ีปุน่
มาประมาณคร่ึงปี	 ที่ญี่ปุ่นจะเก่งมากด้านการคิดโฆษณาให้กับ	Product	 ซึ่งผมชอบความ	
Creative	ของเขา	ผมดูงานพวกเขาตลอดที่ญี่ปุ่น	ก็เลยท�าให้อยากเรียนสาขาโฆษณาครับ	

การเรียนโฆษณาประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัล 
มีอะไรน่าสนใจ 
	 การเรียนสาขานี้	 ท�าให้เราได้มีความคิดที่อิสระ	 แล้วก็ได้	Create	 งานออกมาในสไตล์
ของเรา	ว่า	Product	นี้	 ต้องคิดค�าโฆษณาอย่างนี้	 ท�าการตลาดอย่างนี้	 เราสามารถคิดเอง	 
โดยไม่มีขอบเขต

ผลงานปัจจุบัน
	 ช่วงนี้ยุ่งๆ	 นิดนึงครับ	 เพิ่งถ่ายภาพยนตร์จบไป	 และเร่งถ่ายละครของช่อง	3	 รวมถึง
ยังมีงานมิวสิควิดีโอ	ถ่ายแบบนิตยสาร	 เดินแบบ	 และก�าลังท�าวงดนตรีเล็กๆ	 ช่ือวง	 “FIN”	 
ซ่ึงจะปล่อย	Single	 แรกเร็วๆ	 น้ี	 	 เรียกว่าชีวิตตอนนี้ครบเลยครับ	สุดท้ายก�าลังจะมีโปรเจค
พิเศษกับทาง	AIS	ฝากติดตามด้วยนะครับ

พูดถึง SPU Freshy 2018
	 ช่วงซมัเมอร์ทีผ่่านมา	ผมได้เข้าร่วมท�ากจิกรรมทีม่หาวทิยาลยั	ได้เจอน้องๆ	เฟรชชี	่	รูส้กึ
ได้ถงึความจรงิใจ	ความสดใสน่ารัก		ผมไม่คดิเลยว่าน้องๆ	จะรูจ้กัผมกนัเยอะขนาดนี	้ส่วนใหญ่
เข้ามาทักทาย	สวัสดี	ผมปลื้มใจมาก	และรู้สึกได้รับพลังงานดีๆ	กลับมา	คงจะเป็นเพราะน้องๆ	
รุ่นใหม่มีพลัง	พร้อมที่จะปรับตัวในชีวิตมหาวิทยาลัยแน่นอนเลยครับ

อยากฝากอะไรถึงน้องๆ
	 ถ้าอยากจะเป็น	อยากจะท�าอะไร	สิ่งที่ต้องรู้คือท�าเพื่อใคร	ท�าเพื่ออะไร	อยากให้น้องๆ	
ตั้งเป้าหมายในชีวิตให้ชัดเจน	แล้วท�าให้ดีที่สุด	 เมื่อท้อ	ก็ต้องให้ก�าลังใจตัวเอง	การให้ก�าลังใจ
ตัวเองเป็นสิ่งที่ดีนะครับ	ผมเชื่อว่าทุกคนมีพรสวรรค	์แต่ถ้าขี้เกียจก็ไม่มีความหมาย	คนขยัน
เท่านั้นที่จะใช้ชีวิตได้อย่างคุ้มค่า
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แพรว ธัญวรัตน์ เหลืองมณีเวช 
คณะนิเทศศาสตร์ 
สาขาวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล
ศิษย์เก่าโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี

สาวนิเทศ
มากความ
สามารถ 
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ชีวิตในรั้ว SPU
	 ดีค่ะ	 มีอะไรใหม่ๆ	 ให้ทำามากมาย	 การเรียนในมหาวิทยาลัย	 
มันไม่ใช่แค่การมาเรียนอย่างเดียว	 มันมีอะไรให้ทำามากกว่านั้น	ตอน
เข้ามาปี	1	ท้อใจมาก	คิดอย่างเดียวว่าเมื่อไหร่จะถึงป	ี4		จะเรียนจบมั้ย	 
จะมีเพื่อนมั้ย	ต้องบอกก่อนว่าส่วนตัวเป็นคนไม่กล้าพูดไม่กล้าถาม
เลยค่ะ	ก็มีแอบคิดเหมือนกันว่าเราจะทำายังไงด	ีเพื่อนก็ไม่ม	ีแต่สุดท้าย
แล้วเราก็ต้องปรับตัวให้เข้ากับคนอื่นให้ได้	 ปัจจุบันมีเพื่อนเยอะมาก	 
ทัง้เพือ่นร่วมคณะและต่างคณะ	เลยทำาให้การมาเรียนสนกุและมคีวาม
สขุในทกุๆ	วัน	ส่วนอาจารย์ทีน่ีด่ค่ีะ	ท่านคอยตามงานตลอด	วนัไหนตดิ
ถ่ายโฆษณาไม่สามารถเข้าเรียนได้	ก็จะคอยเตือนให้ทำางานส่ง	เพื่อจะ
ได้มคีะแนนเกบ็	และเรียนตามทนัเพือ่น	สำาหรบัแพรว	ม.ศรปีทมุ	เปรยีบ
เสมือนบ้านหลังที่สองที่ให้ทั้งความรู้	มิตรภาพ		และประสบการณ์ที่ดี
ในชีวิตค่ะ

ตอนนี้แพรว
มีผลงานอะไรบ้าง 
	 ผลงานทีผ่่านมากจ็ะมโีฆษณา	ShopAt	7.com,	Sappe	for	one	
day,	หนังสั้นของ	SPU	ค่ะ	ส่วนตอนนี้ก็ต้องโฟกัสเรื่องการเรียนเป็น
หลกัก่อน	เพราะใกล้จบแล้ว	เลยต้องทุ่มเวลาให้กบัการทำาโปรเจคจบเป็น
หลัก	แต่ก็มีรับงานถ่ายโฆษณาบ้างเป็นครั้งคราวตามความเหมาะสม	 
ด้วยความที่เรียนด้วยทำางานด้วย	ช่วงนี้ก็อาจจะแอบงงๆ	 เรื่องเวลา
นิดหน่อยค่ะ		

ในฐานะรุ่นพี่ 
น้องๆ เฟรชชี่ ปีนี้เป็นยังไงบ้าง 
	 เแอบไปส่องมาแล้วค่ะ	น่ารักทกุคนเลย	พลงังานเยอะมาก	ยิง่วัน
เฟรชชีเ่ดย์คอืแบบสดุๆ	ไปเลย	ทุกคนดกูล้าแสดงออก	กล้าคดิ	กล้าพดู	
เห็นแล้วต้องขอหลีกทางให้กับเฟรชชี่ปีนี้จริงๆ	ค่ะ	

ฝากอะไรถึงน้องๆ  
	 สำาหรบัน้องๆ	ปีหนึง่	แพรวคดิว่ามหีลายคนทีย่งัหาตวัเองไม่เจอ 
ว่าชอบอะไร	 วันนี้ถ้ายังหาตัวเองไม่เจอไม่เป็นไร	 ค่อยๆ	 หาต่อไป	 
แล้วสักวันหนึ่งถ้าเจอสิ่งที่ใช่สำาหรับตัวเอง	 ก็จะรู้ ได้ด้วยตัวเองว่า 
นี่แหละคือทางของเรา	ทุกวันนี้ก็มีน้องๆ	หลายคนมาถามว่า	พี่แพรว
เรียนอะไร	เรียนยากไหม	ที	่ม.ศรีปทุม	มีคณะอะไรบ้างที่เรียนง่ายที่สุด	
จบง่ายท่ีสุด	 คือจะบอกว่าไม่มีอะไรที่ง่ายและยาก	 ขอให้น้องๆ	 ลอง
ค้นหาตัวเองให้เจอก่อนว่าชอบอะไร	ถนัดอะไร	จากนั้นเลือกเรียนใน
สิ่งที่ชอบและสนใจ	 แล้วชีวิตในมหาวิทยาลัย	 จะสนุกสุดๆ	 ไปเลยค่ะ	
เชื่อพี่แพรว	สิ!!!	

ชวนน้องๆ มาเรียน SPU  
	 สำาหรบัน้องๆ	คนไหนท่ีกำาลงัมองหาทีเ่รยีนในระดบัมหาวทิยาลยั
อยู	่ก็อยากชวนให้มาเป็นครอบครัวเดียวกัน	ที	่SPU	พร้อมและยินดี
ต้อนรับน้องใหม่ทุกคนค่ะ	 ถ้ายังไม่รู้ว่าตัวเองชอบอะไรหรือเหมาะ 
ที่จะเรียนคณะไหน	สามารถเข้ามาปรึกษาหรือขอคำาแนะนำาจากพ่ีๆ	
SPU	ได้เลย	พี่ๆ 	ใจดีและพร้อมให้คำาแนะนำา....มาเป็นครอบครวั	SPU	
ด้วยกันนะคะ	
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เบสท์ นราวิชญ์ ปัญญาปุญญรัตน์
คณะดิจิทัลมีเดีย สาขาวิชาดิจิทัลอาร์ตส์ 
ศิษย์เก่าวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี  

Showcase

หนุ่มมากความ
สามารถ วาดภาพ
คืองานที่ชอบ
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เบสท์ นราวิชญ์ ปัญญาปุญญรัตน์
คณะดิจิทัลมีเดีย สาขาวิชาดิจิทัลอาร์ตส์ 
ศิษย์เก่าวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี  

อธิบายความเป็นตัวเอง 
	 เป็นคนขี้เล่น	Friendly	ตลก	รักอิสระ	แต่ถ้าอยู่ต่อหน้าคนไม่รู้จักก็จะเป็นคนเงียบๆ	ครับ

ความสามารถพิเศษ
	 วาดภาพ	ถ่ายภาพ	แล้วก็ยังมีความสามารถด้านงานช่างครับ

ตอนนี้ท�างานอะไรบ้าง
	 วันหยุดก็จะกลับบ้านที่ชลบุรีเพื่อช่วยที่บ้านขายอาหาร	 เป็นร้านอาหารอีสาน	 ช่ือ	 
“ร้านไก่ย่างคุณปู”	อยู่ใกล้กับวิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี	ส่วนเวลาว่างก็จะรับงานวาดภาพ
ประกอบบ้างเป็นครั้งคราว

เริ่มท�างานตั้งแต่เมื่อไหร่ เพราะอะไร
	 เร่ิมท�างานกต็ัง้แต่ตอนอยู่ปี	2	ทีเ่ร่ิมรับงานวาดภาพกเ็พราะต้องการช่วยทีบ้่านลดภาระ
ค่าใช้จ่ายและน�าเงินมาใช้จ่ายเรื่องส่วนตัวครับ		

ยากไหม เรียนไปด้วย ท�างานไปด้วย
	 ไม่ได้ยากอะไรมากครับ	เพราะเราได้ท�างานในสิ่งที่เราชอบอย่างการวาดภาพ	ส่วนงาน
ร้านอาหารที่บ้านก็มีเหนื่อยบ้างเพราะต้องเดินทางไปกลับต่างจังหวัด

สิ่งส�าคัญของการเรียน และท�างานไปพร้อมๆ กัน
	 สิ่งที่ส�าคัญคือการแบ่งเวลาในการท�างานที่รับมา	ทั้งงานจากมหาวิทยาลัยและงานที่รับ
มาจากลูกค้า	ต้องแบ่งเวลาและความส�าคัญของงานว่างานไหนส่งก่อนงานไหนส่งหลังครับ

ค�าแนะน�าส�าหรับคนที่อยากท�างานระหว่างเรียน
	 ส�าหรบัคนทีอ่ยากท�างานในระหว่างเรยีนกต้็องดวู่าเรามเีวลาว่างมากน้อยแค่ไหน	ถ้าพอ
มีเวลาว่างก็ต้องดูว่าจะท�าอะไรและที่ส�าคัญต้องแบ่งเวลาให้เป็นครับ

ปัญหาในการท�างานและเรียนไปพร้อมกัน คืออะไร 
และมีวิธีแก้อย่างไร
	 ปัญหาคอืส่วนใหญ่งานทีต่ัง้เป้าไว้ว่าจะเสร็จในเวลาทีเ่ราก�าหนด	แต่กลบัไม่เป็นไปตามนัน้ 
วิธีแก้ปัญหาของผมคือการบริหารเวลาให้ดีขึ้นครับ

ความฝันในอนาคต  
	 ตอนนี้ยังอยากท�าอะไรๆ	หลายอย่าง	เช่น	เป็นนักวาดภาพประกอบ	ช่างถ่ายภาพ

การเรียน ที่ SPU  
	 การเรียนที่ศรีปทุม	เป็นอะไรที่สนุก	เพราะการเรียนในสาขาวิชา	Digital	Art	นั้นเหมือน
เราได้มาเจอกับคนที่ชอบอะไรๆ	เหมือนกัน	ได้ท�างานที่ชอบ	เลยท�าให้รู้สึกว่าไม่ได้โดดเดียว	แต่
กม็เีหนือ่ยกบังานทีม่หาวทิยาลยัมอบหมายให้บ้าง	แต่ก็ไม่ท้อนะครบั	เพราะมนัเป็นสิง่ทีผ่มชอบ

ฝากถึงน้องๆ ที่อยากเรียน SPU
	 ส�าหรับน้องๆ	 ที่ก�าลังมองหามหาวิทยาลัยอยู่แล้วยังไม่ได้ตัดสินใจ	 ผมขอแนะน�า
มหาวิทยาลัยศรีปทุมแห่งนี	้เพราะที่นี่เป็นมหาวิทยาลัยของคนรุ่นใหม	่มีอาจารย์และบุคลากร
ทีม่คีณุภาพพร้อมจะให้ความรูแ้ละเทคนคิต่างๆ	ในการท�างานอย่างมอือาชพี	อย่าลมืมาสมคัร 
กันเยอะๆ	นะครับ		
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ท�าไมพี่มอสเลือกเรียน SPU
	 ก่อนที่จะเลือกเรียน	ม.ศรีปทุม	พี่สอบสัมภาษณ์มหาวิทยาลัยหนึ่งไม่ผ่าน	 เขาบอกว่า	
พี่ไม่มีพื้นฐานของวิชาพื้นฐานมากพอ	เพราะพี่เรียนอาชีวะมาก่อนครับ	พอไม่ผ่านตอนนั้นก็
มองหามหาวิทยาลัยต่อไป	พอดีเปิดเข้าไปเจอเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยพอดีครับ	เขาบอกว่า	
“ที่	ม.ศรีปทุม	ไม่จ�ากัดว่าคุณจะจบอะไรมาจากไหน	ขอแค่คุณมีความมุ่งมั่นก็พอ”	
	 พี่เลยตัดสินใจมาสมัครเรียน	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	 ม.ศรีปทุม	 เพราะส่วนตัว
เป็นคนชอบงานศิลปะและสถาปัตยกรรมอยู่แล้ว	 สิ่งแรกที่ประทับใจในมหาวิทยาลัยก็คือ	
เพื่อนๆ	พี่ๆ	อาจารย	์ทุกๆ	คน	มีความเป็นกันเอง	คอยช่วยเหลือและแนะน�าสนับสนุนสิ่งต่างๆ	 
ให้กับพี่เสมอท�าให้มีความรู้สึกเหมือนครอบครัว

จุดเริ่มต้น ของการสร้างแบรนด์ คืออะไร ?
	 ทีจ่รงิพีม่คีวามคดิอยากสร้างแบรนด์	ตัง้แต่ตอนยงัเรยีนอยูแ่ล้ว	เพราะปกตเิป็นคนทีช่อบ
ความท้าทาย	มองหา	Material	ใหม่ๆ	มาท�าเป็นผลงานของเราอยู่ตลอดเวลา	แต่ด้วยความที่
พีเ่รยีนสถาปัตย์	ซึง่เป็นคณะทีง่านเยอะมากๆ	เลยไม่มเีวลาสร้างแบรนด์ของตวัเองเป็นจริงเป็น
จังสักท	ีพอตอนนี้จบมามีเวลามากขึ้นก็เลย	ท�าแบรนด์ร้านของตัวเองขึ้นมาซะเลย
	 แบรนด์ของพี	่ชื่อ	Material	Studio	เป็นแบรนด์ที่ม	ีConcept	เรียบง่ายน�าสิ่งของรอบๆ	
ตัวมาสร้างสรรค์และพัฒนาให้เกิดสิ่งใหม่ๆ	น่าสนใจ	ไม่ว่าจะเป็น	แฟชั่น	ไลฟ์สไตล์	เทคโนโลยี	
และอื่นๆ	อีกมากมายในอนาคต	ผลงานชิ้นแรกของคือ	กระเป๋า	tote	ที่หยิบเอางานหัตถกรรม
พื้นบ้านของไทยมาพัฒนาแบบของรูปทรงใหม่ๆ	ให้ดูทันสมัย	มีความเป็นแฟชั่น	เหมาะกับคน
ทุกเพศทุกวัย	ส�าหรับกระเป๋า	tote	ตอนนี้มีทั้งหมด		4	สี	คือ	MT01,	BK01,	WH01,	BL10

สถาปัตย์ช่วยสร้างแบรนด์ได้จริงหรอ?
	 จริงๆ	พี่คิดว่าการเรียนสถาปัตย์	 มันไม่ใช่มีแค่การวาดรูปหรือการออกแบบสร้างตึก
อย่างเดียวครับ	เพราะคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์เป็นที่รวมหลายๆ	ศาสตร์เข้ามาไว้ด้วยกัน	
จงึท�าให้เรามวีธิคีดิ	มมุมองใหม่ๆ	รายละเอยีดทีแ่ตกต่างและสร้างสรรค์สิง่ใหม่ๆ	อยูต่ลอดเวลา	
ซึ่งการสร้างแบรนด์ของพี่ก็ใช้หลักการและขั้นตอนเดียวกับสถาปัตย์ครับ	 แต่ต่างกันตรงที ่
รูปแบบและ	Scale	ของงานครับ

สิ่งที่ยากที่สุดในการเป็นเจ้าของกิจการคืออะไร?
	 ส�าหรับพี่คือความเด็ดขาดและรอบคอบครับ	 ซึ่งพี่รู้ดีว่าตัวเองยังขาดเรื่องนี้	 มันเลย
เป็นเรื่องยากส�าหรับพี่ที่จะต้องปรับปรุงตัวเอง	คอยตรวจเช็คงานอยู่เสมอ	เพราะบางครั้งเรา	
Spec	แบบของไปอีกอย่าง	แต่วัสดุกลับไม่ได้ตามที่เราต้องการ	เราจะต้องคอยตรวจเช็คอย่าง
รอบคอบให้มาก	เพราะถ้าหากพลาดเพียงแค่ครั้งเดียว	ไม่ใช่แค่เสียเพียงเวลา	แต่จะเสียทั้งชิ้น
งานนั้นและต้องเริ่มต้นท�างานเดิมซ�้าใหม่	 เสียท้ังแรงและเวลา	ท�าอะไรจึงต้องใจเย็นๆ	มีสติกับ
งานให้มากขึ้นครับ	

ฝากอะไรถึงน้องๆ  
	 สถาปัตยกรรมเป็นเรื่องที่อยู่รอบตัวเรา	 แค่ต้องลองหยุดมองแล้วคิด	 เราจะได้อะไร
มากกว่าทีเ่ราเหน็	เพราะไอเดยีหรอืแนวความคดิ	มนัเกดิขึน้จากเรือ่งง่ายๆ	ทีบ่างครัง้เราอาจจะ
มองข้ามไป	เพียงแค่น้องๆ	หยุดมองสักพักใส่ความคิดเติมลงไป	อาจท�าให้สิ่งที่ธรรมดา	กลาย
เป็นเรื่องไม่ธรรมดา	หลุดจากกฎและกรอบเดิมๆ
	 ส�าหรับเรื่องเรียน	คณะนี้เป็นคณะที่งานเยอะกิจกรรมเยอะ	 ขอให้น้องๆ	สู้และสนุกกับ
กิจกรรม	 เมื่อถึงเวลา	จะท�าให้น้องๆ	 รู้ว่าเวลาที่น้องเสียไปตลอด	5	ปีนั้นมันมีคุณค่ามาก	 
ขอให้น้องๆ	สนุกกับการเรียนสถาปัตย์ครับ
	 ส�าหรบัใครทีค่ดิจะมกีจิการหรอืแบรนด์ของตวัเอง	สิง่เดยีวทีส่�าคญักว่าทกุสิง่	คอื	ความ
กลวั	จงก้าวข้าม	“ความกลัว”	นัน้ออกมา	ถ้าเรากลวัจะไม่สามารถกล้าท�าอะไรเลย	เพราะความ
กลัวคือต้นเหตุของปัญหาทุกๆ	สิ่ง	 จงก้าวออกมาและลองลงมือท�า	มันไม่มีอะไรที่เราท�าแล้ว
ประสบความส�าเร็จแค่เพียงครั้งเดียว	 เราต้องคอยเรียนรู้และจะต้องสู	้ จงท�าต่อไป	แล้วจะเห็น
ผลลัพธ์เอง
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SPU Freshy

ทำาไม
เลือกเรียน 
SPU

ธนกฤต ชายทอง 
วิทยาลัยการบินและคมนาคม 
สาขาวิชาการจัดการความปลอดภัย
การบนิ
ศิษย์เก่าโรงเรียนปัญญาวรคุณ	กทม.

	 ผมสนใจเก่ียวกับการจัดการความ
ปลอดภัยทางด้านการบิน	และสาขานี้เปิด
สอนที่เดียวในประเทศไทย	คือ	ม.ศรีปทุม	
ที่สำาคัญเคร่ืองมือและอุปกรณ์การเรียน
การสอนมีความพร้อม	ผมจึงตัดสินใจ 
เข้าศึกษาต่อที่นี่

บุณนภา ธนัญพัฒนพงศ์ 
คณะสหวิทยาการเทคโนโลยี
และนวัตกรรม 
สาขาวิชาสหวิทยาการ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ศิษย์เก่าวิทยาลัยเทคโนโลยี
ส่องแสงพณิชยการ	จ.สงขลา

	 มีพี่ เ รี ยนและจบการศึกษาที่	 
ม.ศรีปทุม		2	คน	พี่บอกว่าที่นี่มีสาขาให้
เลือกหลากหลาย	ที่สำาคัญมีสาขาเปิด
ใหม่น่าสนใจ	 และเหมาะกับคนที่กำาลัง
ค้นหาตนเองว่าชอบอะไร	จงึตดัสนิใจเข้า
มาศึกษาต่อที่นี่	เพราะเชื่อว่าที่นี่จะทำาให้
หนูมีโอกาสได้เรียนรู้ในศาสตร์ต่างๆ	 ได้
อย่างอสิระและหลากหลาย	เพ่ือสามารถ
นำาออกไปใชป้ระกอบอาชพีได้ในอนาคต

ณัฐวัฒน์ ไตรสมบูรณ์ 
คณะนิเทศศาสตร์ 
สาขาวิชาการออกแบบสื่อสารออนไลน์
ศิษย์เก่าโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ	ประสานมิตร

	 เลอืกเรยีนทีศ่รปีทมุ	เพราะหลกัสตูร
ที่นี่น่าสนใจกว่าที่อื่น	มีความทันสมัย	เข้า
กับยุคและเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลง
ไปในปัจจุบัน	และที่สำาคัญมีรุ่นพี่หลายคน
บอกว่าถ้าเข้ามาศึกษาต่อที่นี่จะได้เรียน
กับตัวจริง	ประสบการณ์จริง	พอเรียนจบ
แล้วมีงานทำาแน่นอน	ทำาให้สนใจและเลือก
จะเรียนที่นี่ครับ

นัชชา ปาติ 
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ 
สาขาวิชาการจัดการบริการธุรกิจเรือส�าราญ
ศิษย์เก่าโรงเรียนปากคาดพิทยาคม	จ.บึงกาฬ

	 ศกึษาข้อมลูเกีย่วกบัวทิยาลยัการท่องเทีย่วและการบริการ	ม.ศรีปทมุ	อยูพ่กัใหญ่เลย
ค่ะ	ทัง้ค้นหาเองผ่านทางเวบ็ไซด์ของมหาวทิยาลยั	และสอบถามข้อมลูจากรุน่พ่ี	ก่อนจะตัดสนิ
ใจเข้ามาศกึษาต่อ	ม.ศรปีทมุสำาหรบัหนคูอืใช่ทีส่ดุแล้ว		ไม่ว่าจะเป็นหลกัสตูรหรอืความพร้อม
ของอุปกรณ์การเรียนการสอน

ชฎาพร มลขุนทด 
คณะดิจิทัลมีเดีย 
สาขาวิชาการออกแบบอินเทอร์แอคทีฟ
และเกม
ศิษย์เก่าวิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์	
ในพระอุปถัมภ์ฯ	กทม.

	 ม.ศรีปทุม	ถามว่าใหญ่ไหม	 ไม่ใหญ่
แต่ดูแล้วอบอุ่นอย่างบอกไม่ถูก	ที่ตัดสินใจ
เรยีนทีน่ีเ่พราะทีน่ีม่เีทคโนโลยทีีท่นัสมยักว่า
มหาวทิยาลยัเอกชนอืน่ๆ	และด้วยความเป็น
กันเองระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้อง	ที่พูดต่อๆ	กัน
มา	ทำาให้ท่ีน่ีมีเสน่ห์	 และน่าเข้ามาศึกษาต่อ
นั่นเองค่ะ
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ไอเดียดีๆ ปังทุกคน
ใส่ชุดนักศึกษา ยังไงก็ดูสวย & เท่

เครื่องแบบครบ
รองเท้าหนังหุ้มส้น
ผมสั้นรองทรงสูง

พับแขนเสื้อท่อนแรก
รองเท้าผ้าใบสีด�าหรือน�า้เงิน

ผมจัดทรงเท่

กระโปรงทรงเอ
รองเท้าผ้าใบ

ผมเปียของสายแบ๊ว

กระโปรงพลีท 
รองเท้าผ้าใบ

ผมสั้นดัดวอลลุ่ม

สายเนีย้บ
VS

สายเซอร์

สายเท่
VS

สายโอปป้า

สายแบ๊ว
VS

สายหวาน

สายเนิร์ด
VS

สายแซ่บ

เสื้อพับแขน
รองเท้าผ้าใบหรือหุ้มส้น

ผมยาวดูเซอร์สุด

พับแขนเสื้อ
ใส่แว่นทรงกลมอันใหญ่

ผมลากไทร

กระโปรงทรงเอ
รองเท้าผ้าใบ

ผมยาวดัดลอนปลาย

กระโปรงทรงเอ
รองเท้ารัดส้นทรงสูง

ผมยาวตรงสวย
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SPU Activity

ฝึกทักษะการสอบสวน
อากาศยานอุบัติเหตุ

Line Tracking Robot 
Workshop 2018

รางวัลภาพยนตร์โฆษณา
ยอดวิวสูงที่สุดบน 
YouTube

	 นกัศกึษาคณะดจิทิลัมเีดยี	“ทีมมาดาม”	
เจ ้าของผลงาน “ส ่อง”	 คว้าเงินรางวัล	
100,000	 บาท	 True	 Young	 Producer	
Award	 2017	 ภาพยนตร์โฆษณาที่มียอด
วิว	 ยอดแชร์	 และยอดคอมเม้นท์สูงที่สุดบน	
YouTube	ของ	ทรูมูฟ	 เอช	รณรงค์เพื่อต่อ
ต้านการทุจริต	ในหัวข้อ	โกง	ไม่	เท	่	

	 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 	 สาขาวิชา
วศิวกรรมไฟฟ้า	จัดการอบรมระบบสมองกล
หุน่ยนตร์อจัฉรยิะวิง่ตามเส้น	ข้ันพืน้ฐาน	ครัง้
ที	่2	เพือ่เพิม่ทกัษะให้กบันกัเรยีนมธัยมศกึษา	
อาชวีศกึษา	และบคุคลทัว่ไป	ให้มคีวามรู้ความ
เข้าใจด้านคณิตศาสตร์	 วิศวกรรมศาสตร์	 
และโปรแกรมคอมพิวเตอร์

	 วิทยาลัยการบินและคมนาคม	 สาขา
วิชาการจัดการความปลอดภัยการบิน	
ศึกษาดูงานและฝ ึกทักษะการสอบสวน
อากาศยานอุบัติเหตุ	 ณ	 ศูนย์ซ ่อมบำารุง
อากาศยานกำาแพงแสน	จังหวดันครปฐม	เพือ่
ให้นักศึกษาได้เรียนรู้เทคนิคและทักษะการ
สืบสวนสอบสวนอากาศยานอุบัติเหตุ	 การ
ทำางานเป็นทมี	และการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
เมื่อเกิดอุบัติเหตุทางอากาศยาน
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Show Off

Domino 
Challenge 
กล้า!! ท้าล้ม#2

ทีม colorful
โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต
แชมป์ Domino Challenge 2018
	 เตรียมตัวมา	 2-3	 อาทิตย์	 ตั้งแต่ได้ 
โดมิโน่มา	 โดยใช้เวลาที่อยู ่โรงเรียนในการ
ซ้อม	เป็นปีแรกที่พวกเราได้เข้ามาร่วมแข่งขัน 
ตื่นเต้นมากๆ	ค่ะ	 	 เพราะเมื่อปีก่อนเคยมีรุ่น
พี่มาคว้าแชมป์ไว้	 ดีใจมากๆ	ที่ได้รับรางวัล 
ชนะเลศิ	ไม่คดิว่าจะได้	เพราะมีทมีจากโรงเรยีน
หนึง่ล้มโดมโิน่ได้สวยมาก	คดิว่าเขาได้แน่ๆ	แต่
ผลออกมาคือเราชนะ	ตอนแรกที่มาคิดว่ามา
หาประสบการณ์	ไม่ได้รางวัลก็ไม่เป็นไร	แต่ก็
ดีใจที่ทีมเราท�าส�าเร็จ	

	 จบไปแล้วส�าหรับการแข่งขันประชัน
ความคดิสร้างสรรค์อย่างไร้ขดีจ�ากดั	Domino	
Challenge	2018	กล้า!!	ท้าล้ม	ครั้งที่	2	ชิง
ทุนการศึกษารวม	2,150,000	จัดโดย	คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์	มหาวทิยาลยัศรปีทมุ	
ส�าหรบัในปีนี	้ได้รบัความสนใจมากกว่าปีแรก	
มนีกัเรยีนมธัยมศกึษาจากทัว่ประเทศเข้าร่วม
แข่งขัน		22		ทีม	ในการแข่งขันนักเรียนต้องใช้
กระบวนการคิดแบบบูรณาการ	ทั้งความคิด
สร้างสรรค์เพือ่ให้ตอบโจทย์	“อนาคต>	อดตี”		
มีการวางแผนที่ดีในการจัดเรียงโดมิโนและ
ท�าให้ล้ม	การน�าเสนอความคิด	ที่ส�าคัญต้อง
ใช้สมาธ	ิความอดทนในการเรยีงตวัโดมโิน	16	
ชั่วโมง	และท�าให้ล้ม	ภายใน	3	นาที

ผลการแข่งขัน 
รางวัลชนะเลิศ :   ทีม Colorful จากโรงเรียนบีคอนเฮาส์	แย้มสอาดรังสิต
รองชนะเลิศอันดับ 1 :  ทมี ต่อไปเพือ่ชยัชนะ จากโรงเรยีนหนองจอกพทิยานสุรณ์มธัยม
รองชนะเลิศอันดับ 2 :  ทีม พีวีซี จากโรงเรียนปราโมชวิทยารามอินทรา	
รางวัล Popular Vote :  ทีม Young Crack จากโรงเรียนหนองจอก
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รางวัลชนะเลิศ 
นวัตกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 
อัจฉริยะ STEM
Smart DAQ Challenge
2018

ม.ศรีปทุม ร่วมมือ 
Andrew Biggs Academy
พัฒนาการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ สร้างบัณฑิต
พันธุ์ใหม่ 4.0

เปิดประสบการณ์การเรียนรู้ 
เด็กอินเตอร์ SPU 

	 นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ	
สาขาวชิาวศิวกรรมคอมพวิเตอร์	โชว์ความรู้
ความสามารถในการผลติอปุกรณ์เกบ็ข้อมลู	
Smart	DAQ	 เพ่ือพัฒนาอุตสาหกรรมไทย		
คว้ารางวัลชนะเลิศและรางวัลชมเชย	 จาก
การแข่งขัน	Smart	DAQ	Challenge	2018	
“นวัตกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ	 จาก
สถาบันการศกึษา	สูภ่าคอตุสาหกรรม	SMEs	
ไทย”	จัดโดย	กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมร่วม
กับ	สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

	 มหาวิทยาลัยศรีปทุม	ร่วมกับ	โรงเรียน
สอนภาษาต่างประเทศ	 Andrew	 Biggs	
Academy	 ลงนามบันทึกข้อตกลงความ 
ร่วมมอืทางวิชาการ	(MOU)	เพือ่พฒันาทกัษะ
ความสามารถทางภาษาอังกฤษแก่นักศึกษา
และพัฒนาการเรียนการสอนรายวิชาภาษา
อังกฤษ	ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้าน
วิชาการ	 พร้อมพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
สู่การผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่	4.0	ที่มีคุณภาพ
ตอบสนองความต้องการของภาคธุรกิจ

	 วิทยาลัยนานาชาติ	 มหาวิทยาลัย
ศ รีปทุม 	 นำ านัก ศึกษา เรียนกับตัวจริ ง	
ประสบการณ์จริง	 เข้าร่วมเป็นอาสาสมัคร 
เลซอง	ในการแข่งขนักฬีาผูเ้ปลีย่นอวัยวะ	“1st	
Thailand	Open	Transplant	Games	2018”	
ณ	 เมืองพัทยา	 จังหวัดชลบุรี	 ซึ่งมีนักกีฬา 
ผู้เปลี่ยนอวัยวะฯ	จากนานาประเทศเข้าร่วม
การแข่งขัน	 10	 ประเทศ	 มีผู้เข้าร่วมแข่งขัน	
150	 คน	 เพื่อให้นักศึกษาได้มีเวทีสำาหรับ
การแสดงออกในการใช้ภาษา	 ได้เรียนรู้การ
ทำางานร่วมกบับคุคลอืน่ทีม่าจากหลากหลาย
ประเทศ	เรียนรูบ้ทบาทหน้าทีค่วามรบัผดิชอบ
ในงานที่ปฏิบัติ
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	 “แต่-พอ-งาม”	
	 ความงาม	 ไม่จำาเป็นต้องปรากฏอย่าง
ชัดเจน	 แต่ความงามจะค่อยๆ	ปรากฏอย่าง
ชัดเจน	
	 ในงานออกแบบใดๆ	 ก็ตาม	ความงาม
เป็นสิง่ทีพ่งึมใีนงานออกแบบนัน้	ความมากใน
ความงามและความน้อยไปจนมิอาจแสดงให้
ความงาม	ปรากฏได้ในงานออกแบบ	งานออก
แบบน้ันๆ	ก็ไม่อาจสมบรูณ์ได้	ยงัคงต้อง	ปรบั	
เปล่ียน	เพิม่	เสรมิ	เตมิ	แต่ง	ให้งานออกแบบอยู่
ในความพอดี	 และอยู่ในความเหมาะสม	 เพื่อ
สุนทรียภาพ	การใช้งานของมนุษย	์บนพื้นที่
แห่งความสุข	
	 ความงาม	มิใช่เพยีงรปูร่าง	หรอื	รปูทรง	
เท่านั้น	 แต่ความงามต้องงามทุกมิติ	 และงาม
อย่างพอดี

Interior Design
Thesis Exhibition
2018
นิทรรศการแสดงศิลปนิพนธ์ของนักศึกษา
สาขาวิชาการออกแบบภายใน
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ณ	โถงกลางศูนย์การค้า	The	Street	รัชดา
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“COMM. ARTS DNA CAMP#2”
รู้มากกว่า ลึกยิ่งกว่า มันส์แซ่บกว่า 

	 อบรม	และ	Work	shop	ค้นหาความเป็นตัวตนคนนิเทศศาสตร	์ด้วยการสร้างสรรค์และ
ผลิตผลงาน	MUSIC	VIDEO	 	 เรียนรู้และฝึกทักษะในการทำา	Music	Video	ผ่าน	วิทยากร 
มืออาชีพ	คณาจารย์	รุ่นพี่	ด้วยอุปกรณ์การเรียนที่ทันสมัย	พร้อมแลกเปลี่ยนประสบการณ์
การเรียนรู้	 และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเพื่อนๆ	พี่ๆ	น้องๆ	ที่เข้าร่วม	Camp	ผ่าน
กิจกรรม	
 Check DNA Workshop 5	 เร่ืองในสายวิชาชีพนิเทศศาสตร์	 (Create	Content,	
Photographer,	Graphic	Design	Editor,	Actor,	 Fashion	Designer)	 โดยคณาจารย์ 
ผู้เชี่ยวชาญ	
	 TALK	&	TRICK	ถ่ายทอดประสบการณ์	แรงบันดาลใจ	สนุกๆ	โดยผู้กำากับ	GDH	559
	 MINI	PARTY	NIGHT	“Say	Hi	My	Friend”		
	 แบ่งทีมแข่งขัน	สร้างสรรค	์และผลิต	MUSIC	VIDEO	ตามโจทย์ที่กำาหนด	
 ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวม	150,000	บาท

คณะนิเทศศาสตร์	ม.ศรีปทุม
เปิดบ้านต้อนรับน้องๆ	ม.	ปลาย	

ร่วมแคมป์	2	วัน	1	คืน

Show Off
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•	Graphic	Design	
•	Digital	Arts
•	Computer	Animation	
•	Interactive	and	Game

SMASH 
THESIS 
EXHIBITION 
นิทรรศการแสดงศิลปนิพนธ์	
นักศึกษาชั้นปีที่	4	
คณะดิจิทัลมิเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ณ	หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
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Special

ในยุค Content is King ขอเพียงคุณมีเรื่องที่ดี และมีทักษะในการเล่าเรื่องได้อย่างน่าสนใจ Audience ก็จะวิ่งเข้ามาหาเอง  
มาเรียนรู้ศาสตร์ Content Marketing และศิลปะในการสร้างเรื่องราว (Storytelling) ให้โดนใจ จาก 30 นักเล่าเรื่องแถวหน้า   
กับหลักสูตรเกี่ยวกับการเล่าเรื่องเต็มรูปแบบหลักสูตรแรกของเมืองไทย เพื่อเปลี่ยนตัวคุณให้กลายเป็น “นักเล่าเร่ือง”  
อย่างมีสไตล์ ตั้งแต่เล่าเรื่องสินค้า เล่าเรื่ององค์กร และที่ส�าคัญเล่าเรื่องของตนเอง

หลักสูตร THE STORY#2

www.thestorybyspu.com

เริ่มเรียน  5 กันยายน - 28 พฤศจิกายน 2561 (13 ครั้ง)
ทุกวันพุธ 13.00 - 18.30 น. 

ห้อง Auditorium 2 ชั้น 14 อาคาร 40 ปี ศรีปทุม 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.

Other 2018_08_195_SPU NEWS@August.indd   26 04/09/2018   13:58



2
7

Other 2018_SPU NEWS@August 2018.indd   27 03/09/2018   16:06



“เรียนกับตัวจริง
 ประสบการณ์จริง”

ทุน SPU ตัวจริง
สนับสนุนค่าหน่วยกิต 100% 

ตลอดหลักสูตร*

ทุน SPU PORTFOLIO 3ดี
รับทุนสูงสุด 40,000 บาท*

ทุน โควตา
รับทุนสูงสุด 20,000 บาท*

*เงื่อนไขเป็นไปตามมหาวิทยาลัยกำาหนด

มหาวิทยาลัยศรีปทุม
รับนักศึกษาใหม่

2562

สาขาวิชาที่เปิดสอน

รับผู้จบ ม.6 / กศน. / ปวช. / ปวส.

ID:@SPUAdmission

สมัครได้ทุกวัน
(จันทร์-ศุกร์)	9.00 – 17.00 น.	

โทร. 0 2558 6888 ต่อ 2121-4

หรือ 06 1420 5641-4
www.spu.ac.th

ศิลปะการแสดง	ภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล 	 การออกแบบสื่อสารออนไลน์	วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ การออกแบบแฟชั่น ธุรกิจการบิน 	 การจัดการโรงแรม	 

การจัดการบริการธุรกิจเรือส�าราญ การจัดการการท่องเที่ยว	การจัดการความปลอดภัยการบิน 	 ภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ	ภาษาจีนสื่อสารธุรกิจ  

ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารธุรกิจ	การจัดการธุรกิจดิจิทัล การตลาด	 การจัดการ	การจัดการธุรกิจการบิน	 การค้าระหว่างประเทศ บัญชี นิติศาสตร์ ดิจิทัลอาร์ตส์  
คอมพิวเตอร์แอนิเมชันและวิชวลเอฟเฟกต์ การออกแบบกราฟิก	การออกแบบอินเทอร์แอคทีฟและเกม วิศวกรรมคอมพิวเตอร์	 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ	 เทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การส่ือสาร วิศวกรรมระบบราง	 วิศวกรรมไฟฟ้า	วิศวกรรมโยธา	 วิศวกรรมเครื่องกล	วิศวกรรมยานยนต์	 วิศวกรรมอุตสาหการ	การสื่อสารสถาปัตยกรรม
สถาปัตยกรรม การออกแบบภายใน	 	 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน สหวิทยาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม Sripatum International College
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