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“E-SPORTS” 
กีฬาอิเล็กทรอนิกส์
ที่ท�าให ้การเล ่นเกม
ไม่เป็นเรื่องไร้สาระอีกต่อไป

	 E-Sports	คืออะไร?
 Electronic Sports (E-Sports) คือ กีฬา
อิเล็กทรอนิกส์ เป็นกีฬาท่ีผู้เล่นไม่ต้องใช้แรงกายในการ
แข่งขันเหมือนกีฬาทั่วๆ ไป แต่ต้องใช้สมองในการคิด
วิเคราะห์ เพื่อน�าไปสู่ชัยชนะ อุปกรณ์กีฬา คือ เครื่อง
คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่างๆ ของคอมพิวเตอร์ โดยสิ่ง
จ�าเป็นส�าหรับกีฬาชนิดนี้ไม่แตกต่างไปจากการเล่นกีฬา
อื่นๆ ตรงที่ ผู้เล่นต้องมีทักษะ มีการวางแผนการเล่น และ
ฝึกซ้อมอย่างสม�า่เสมอๆ จึงจะน�าไปสู่นักกีฬามืออาชีพที่
สามารถคว้ารางวัลมากมาย 

	 ท�ำไมต้องเรียน	E-Sports?
 ป ั จ จุ บั น  E - S p o r t s  เ ป ็ น ที่ นิ ย ม แ ล ะ มี ผู ้
สนใจเพิ่มมากขึ้น แต ่ยังขาดทักษะความช�านาญใน
ก า ร ที่ จ ะ เ ป ็ น นั ก กี ฬ า มื อ อ า ชี พ  อี ก ทั้ ง ไ ม ่ มี ก า ร
จ�ากัดเพศหรืออายุของผู ้ เล ่น การเลือกเรียนสาขา 
E - S p o r t s  จึ ง เ ป ็ น ท า ง เ ลื อ ก ห นึ่ ง ข อ ง เ ก ม เ ม อ ร ์ 
ทั้งหลาย ที่รักในการเล่นเกมและอยากสร้างรายได้ให้กับ
ตนเองและครอบครัวจากการเล่นเกม ท�าให้การเล่นเกม
ไม่ใช่เรื่องไร้สาระอีกต่อไป 

	 จบ	E-Sports	ท�ำงำนอะไรได้บ้ำง?
  เนื่องจาก E-Sports มีผู้ให้ความสนใจมากขึ้น ทั้ง
ประชาชนทั่วไป หรือแม้แต่นักลงทุน ก็หันมาลงทุนและ
ให้การสนับสนุนการจัดการแข่งขันในแต่ละครั้ง มูลค่า
ของเงินรางวัลในการแข่งขันแต่ละครั้งก็จะเพิ่มมากขึ้น  
ผู้ที่มีทักษะความช�านาญในกีฬาชนิดนี้ สามารถประกอบ
อาชพีจากความรูท้ี่ได้รบัในการเรยีนสาขา E-Sports  เช่น 
ผู้จัดการแข่งขัน ผู้จัดการทีม ผู้จัดจ�าหน่ายและให้บริการ
เกม นักวางแผนเกม ฯลฯ
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E-Sports
เรียนรู้ธุรกิจกีฬำ	E-Sports	
แบบครบวงจร	เช่น	
   กำรจัดกำรนักกีฬำและกำรแข่งขันกีฬำ	
   ผู้จัดจ�ำหนำ่ยและให้บริกำรเกม
   หลักกำรแคสติ้ง
   กำรวำงแผนและกำรด�ำเนินงำนเกม

อินเทอร์แอคทีฟ
ออกแบบสื่อดิจิทัล	
ที่สำมำรถโต้ตอบกับผู้ ใช้งำนได้

เกม
เรียนรู้กำรออกแบบเกม
วิธีกำรเล่นเกม	
พัฒนำเกม	
และกำรเขียนโปรแกรม

ผศ.ดร.	กมล	จิรำพงษ์	
คณบดีคณะดิจิทัลมีเดีย

 ปัจจุบัน E-Sports คือเกมกีฬาชนิด
หนึ่งที่มีทั้งโฆษณาและผู้ชมอยู่ทั่วโลก ท�าให้
ตลาดของวงการนี้ขยายตัวมากขึ้นอย่าง
รวดเร็ว ตอนนี้เกมไม่ใช่แค่เล่นเพ่ือความ
สนุกสนานเพียงอย่างเดียวอีกต่อไป แต่
ก�าลังจะสร้างอาชีพ และมีมูลค่าทางการ
ตลาดอย่างมหาศาล 
 คณะดิจิทัลมีเดีย เชี่ยวชาญในการ
ผลิตบุคลากรด้านเกม นักศึกษาของเรา
สามารถสร้างเกมจนเป็นที่ยอมรับทั้ง
ในประเทศและต่างประเทศมาแล้ว ฉะนั้น
เมื่อเราผลิตบุคลากรมืออาชีพท่ีเข้าใจใน
กระบวนการสร้างเกมแล้ว เราจึงคิดต่อ 
ยอดในการผลิตนักกีฬา E-Sports  และผู้
จัดการแข่งขัน E-Sports ในสาขาวิชาการ
ออกแบบอินเทอร์แอคทีฟและเกมที่เข้าใจ
กระบวนการ และวิธีการในการจัดการ
แข่งขัน โดยเปิดสอนรายวิชา E-Sports
เพือ่ให้นกัศกึษาเรยีนรูธ้รุกจิกฬีา E-Sports 
แบบครบวงจร

กำรออกแบบอินเทอร์แอคทีฟและเกม 
มี 3 กลุ่มวิชาเจ๋งๆ ให้เลือกเรียน
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วิศรุต วันทา (ฟิน หรือในวงการเรียก Fynziie)
ศิษย์เกำ่โรงเรียนกสินธรเซนต์ปีเตอร	์
จ.นนทบุรี

ต�าแหน่ง 
Broadcaster	Caster	(นักพำกย์)	 

 E-Sports  SPU
 รายวชิา E-Sports ได้เรยีนทัง้การท�าการ
ตลาด การบรหิารงาน และหน้าทีต่่างๆ ของแต่ละ
ต�าแหน่งในการจัด Event ครับ 
 การแข่งขัน Digital Media SPU : 
Dota2 Championship 2017 ผมท�าหน้าท่ี
เป็น Broadcaster Caster ซึ่งก็คือ นักพากย์
ระหว่างแข่งขันครับ ความส�าคัญของนักพากย์
คือ การบรรยายให้ผู้ฟัง ผู้ชม เข้าใจในทิศทาง
ของเกมในขณะน้ันๆ การพากย์ต้องมีความ
เข้าใจถงึสถานการณ์ภายในเกม ความได้เปรยีบ
เสียเปรียบของทั้งสองทีม จุดเปลี่ยนของเกม
ที่ส�าคัญในช่วงต่างๆ ที่จะท�าให้เกิดผู้แพ้และผู้
ชนะ และต้องคาดการณ์ล่วงหน้าว่าผู้เล่นแต่ละ
คนก�าลังจะท�าอะไรครับ

	 อนำคตของ	E-Sports	 
 ในประเทศไทยถือว่าก�าลังเติบโตครับ แต่
คงต้องรอความพร้อมของสังคมออนไลน์ และ
ต้องให้ทางผู้ใหญ่ยอมรับด้านนี้ให้มากขึ้น ส่วน
ระดบัสากลถอืว่าเตบิโตมากครบั มผู้ีคนทีส่นใจ
กีฬา E-Sports  เพิ่มขึ้นในทุกๆ ปีครับ

ดิจิทัลมีเดีย	SPU
จัดแข่งขัน	E-Sports
 นักศึกษา สาขาวิชาการออกแบบอินเทอร  ์
แอคทีฟและเกม คณะดิจิทัลมีเดีย เรียนรู้จริงใน
รายวิชา E-Sports จัดการแข่งขันกีฬา E-Sports  
ภายใต้ชื่องาน Digital Media SPU : Dota2 
Championship 2017 @ Pantip E-Sports Arena 
ซึง่รายวชิา E-Sports เป็นรายวชิาใหม่ทีต่อบโจทย์
ความนยิมส�าหรบัเกมกฬีาทีก่�าลงัได้รบัการยอมรบั 
อีกทั้งยังมีการจัดการแข่งขัน E-Sports ระดับ
นานาชาติมากมาย เรียกได้ว่าเป็นการเรียนกับ 
ตัวจริง สร้างประสบการณ์จริง  
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นพรัตน์ เอี่ยมกัน (คริสต์)
ศิษย์เก่ำโรงเรียนสำรวิทยำ	
กทม.

ต�าแหน่ง 
Event	Coordinator	(ผู้รันคิวงำน)

 E-Sports  SPU
 การเรียน E-Sports ที่ ม.ศรีปทุม จะ
แบ่งเป็น 2 ช่วงครับ ช่วงครึ่งแรกจะสอนเก่ียว
กับ Broadcasting การจัดการ Stream-
ing youtube และ Facebook และดึงจุดเด่น
ของนักศึกษาแต่ละคน ส่วนช่วงครึ่งหลังจะ
เป็นการสอนในเรือ่งของการจดัอเีวนท์ตัง้แต่การ
วางแผน เป้าหมาย และประโยชน์ในการจัดงาน 
ต่อผู้จัด ผู้ชม และสปอนเซอร์ มีการแบ่งหน้าท่ี
อย่างชัดเจนครับ
 การแข่งขัน Digital Media SPU : Dota2 
Championship 2017 ผมมีหน้าที่รันคิวงาน 
ประสานงานกับส่วนอ่ืนๆ เพ่ือให้งานเกิดความ
ราบรื่น ซึ่งทักษะที่จ�าเป็นคือต้องตัดสินใจเฉียบ
ขาด รวดเรว็ และสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
ได้ดีหากเกิดเหตุขัดข้องต่างๆ ภายในงาน และ
คอยดูภาพรวมงานทั้งหมดให้ส�าเร็จลุล่วงครับ

ศรุต ศรุติปกรณ์ (บิ๊ก)
ศิษย์เกำ่โรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ	ประสำนมิตร	กทม.

ต�าแหน่ง 
Technical	Director	(หัวหนำ้งำนด้ำนเทคนิค)

 E-Sports  SPU
 ม.ศรีปทุม เปิดสอนรายวิชาใหม่ที่ก�าลัง
เติบโตเป็นอย่างมากในปัจจุบัน น้ันก็คือ E-
Sports  โดยการเรียนการสอนจะมีเร่ืองของ 
Youtuber การเปิด Chanel และสไตล์ในการ
ท�างาน รวมทัง้การจดัการแข่งขันว่าควรจดัแบบ
ไหน กฎกติกาเป็นอย่างไร 
 ส�าหรับ Digital Media SPU : Dota2 
Championship 2017 นั้น ผมได้รับหน้าที่เป็น
หัวหน้าคุมงานด้านเทคนิคต่างๆ โดยจะคอย
ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ วิเคราะห์ปัญหา 
และป้องกันปัญหาที่จะเกิดข้ึน คอยเช็คสภาพ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ต่างๆ ให้พร้อมใช้งานได้
ตลอดเวลา สอบถามปัญหาของแต่ละฝ่ายใน
การท�างาน และที่ส�าคัญผมต้องมาเป็นคนแรก
เสมอเพือ่เตรยีมความพร้อมส�าหรบัการแข่งขนั

ศุภกานต์ ไกรลาภี (ต้อง)
ศิษย์เกำ่วิทยำลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ
กทม.  

ต�าแหน่ง 
หัวหนำ้งำน	และพิธีกร

 E-Sports SPU
 กำรเรยีน	E-Sports	เรำต้องเรียนรู้ในเร่ือง
ของกำรตลำด	สื่อ	เกม	E-Sports	กำรใช้สื่อเผย
แพร่เกมต่ำงๆ	 ในรูปแบบของกำรแคสเกม	กำร
รีวิวเกม	 รวมถึงกำรถ่ำยทอดสด	 และที่ส�ำคัญ
กำรท�ำงำนเป็นทีม	 ทีมงำนของเรำต้องมีกำร
ท�ำงำนที่ชัดเจนก่อน	 เพื่อจะได้ท�ำงำนร่วมกับ
สปอนเซอร์ได้อย่ำงรำบรื่น	
	 กำรแข่งขัน	Digital	Media	SPU	:	Dota2	
Championship	 2017	 นั้น	 ผมมีหน้ำท่ีเป็น
หัวหน้ำดูแลภำพรวมของงำน	 และเป็นพิธีกร	
หนำ้ที่นี้ต้องใช้ควำมกล้ำในกำรแสดงออกอยำ่ง
มำก	ต้องคอยสร้ำงควำมสนกุสนำนให้กบัคนใน
งำน	สร้ำงกำรมีส่วนร่วมของผู้ชม	 โดยกำรเป็น
พิธีกรในครั้งน้ีท�ำให้ ได้ประสบกำรณ์ในกำร
แสดงออกมำกขึน้	เพรำะเป็นคร้ังแรกเลยที่ได้เป็น
พิธีกร

	 อนำคตของ	E-Sports		
 ส่วนตวัผมคดิว่า กฬีา E-Sports  เป็นเกม
กีฬาที่ต้องใช้ทักษะกระบวนการคิดในการเล่น 
เพราะในขณะการแข่งขันนั้นเราต้องดูแนวทาง
การเล่นของฝ่ายตรงข้าม และปรับเปลี่ยน
แผนการเล่นให้มีความได้เปรียบฝ่ายตรงข้าม 
โดยต้องดึงเอาทักษะของตัวผู้เล่น และตัวละคร
ในเกมออกมาให้ได้มากที่สุด และผมเชื่อว่าใน
อนาคตกีฬา E-Sports จะมีการเจริญเติบโตที่
สงูมาก และจะมผีูท้ีส่นใจ ท�าให้เกดินกัแข่งขนักฬีา
ชนดินีเ้พิม่มากขึน้ โดยผูท้ีจ่ะเป็นนกักฬีากต้็องมี
วินัยในการฝึกซ้อม ซึ่งหากมีผู้ใหญ่ที่สนับสนุน
และผลักดัน กีฬา E-Sports คงเป็นท่ียอมรับ
ในสังคมไทยได้ในเร็วๆ นี้ครับ

	 อนำคตของ	E-Sports	
  ผมเชื่อว่าเด็กไทยหลายๆ คนเคยเล่น
เกม และชอบเล่นเกม และวงการ E-Sports จะ
เป็นช่องทางที่ท�าให้วัยรุ่นที่ชอบเล่นเกมพัฒนา
ตัวเอง เพื่อท�าสิ่งนี้เป็นอาชีพครับ ซึ่งอาชีพใน
แวดวง E-Sports นั้น พึ่งมีมาไม่นานนัก แต่
มีแน้วโน้มที่จะเติบโตข้ึนในอนาคตอันใกล้ และ
ส่ิงส�าคัญที่จะท�าให้ E-Sports เติบโตได้อย่าง
รวดเร็วคือการยอมรับของผู้ใหญ่ ซึ่งพ่อแม่
หลายๆ คน ยงัคดิว่าการเล่นเกมเป็นสิง่ที่ไม่ดอียู่ 
หากผู้ใหญ่หลายๆ คนเปลี่ยนมุมมอง เชื่อว่าอีก
หน่อย อาชพีเกีย่วกบั E-Sports ต้องแพร่หลาย
เป็นอย่างมากครับ

	 อนำคตของ	E-Sports	
	 คิดว่ำในประเทศไทย	E-Sports	ยังไม่ค่อย
ได้รบักำรยอมรบัจำกผู้ใหญ่	ซึง่ส่วนตวัอยำกให้
มองว่ำเกมสำมำรถสร้ำงประสบกำรณ์	และสร้ำง
รำยได้	 และเป็นกีฬำได้	 เพรำะกำรจะไปแข่งขัน	 
E-Sports	น้ันจะต้องใช้ทกัษะ	จงึต้องมีกำรฝึกฝน
เป็นอย่ำงมำก	 และสุดท้ำยเชื่อว่ำอนำคต	กีฬำ	
E-Sports	จะเป็นที่นิยมอยำ่งมำก
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	 พื้นฐำนส�ำคัญเสมอ	
 อย่างแรกทีเ่ราใส่ใจคอืพืน้ฐานของเดก็ๆ เราอยากให้เดก็ๆ มพีืน้ฐาน
ที่พอๆ กันให้มากที่สุดค่ะ เพราะเด็กแต่ละคนก่อนจะมาเรียนมีพื้นฐานที่
แตกต่างกัน ท�าให้เด็กหลายๆ คนกังวลในเรื่องของการวาดภาพ ในเรื่อง
ของศิลปะ ซึ่งคณะจะสอนตั้งแต่พ้ืนฐานเลยค่ะ คือ ตั้งแต่การใช้อุปกรณ์ 
การเหลาดินสอ การจับดินสอ การลากเส้น จนเกิดเป็นภาพๆ หนึ่ง อย่าง
เช่น คาบแรกในการสอนวาดภาพ เราจะสอนให้เดก็ๆ ลากเส้นก่อน ให้เรยีน
รู้ว่าเส้นแบบไหนที่จะใช้ในการวาดภาพ เริ่มวาดภาพโดยใช้เส้นขึ้นเป็นรูป
ทรงสามเหลี่ยม สี่เหลี่ยม จากนั้นจึงจะขยับไปเรียนในขั้นต่อไป เช่น การใช้
แสงและเงา ฯลฯ พูดง่ายๆ คือเราสอนจากพื้นฐานจริงๆ ฉะนั้นไม่ว่าใครก็
สามารถเรียนได้ค่ะ

 ใส่ใจถึงวิชำนอก	ที่เด็กๆ	มักจะกลัว
 อีกหนึ่งประเด็นส�าคัญ คือความกลัววิชาเลขของเด็กคณะดิจิทัล
มีเดยีค่ะ อาจารย์จะช่วยแนะน�านกัศกึษาที่ไม่ชอบวชิาเลขให้ผ่านพ้นไปด้วย
กันค่ะ (เรียนแค่ตัวเดียวเอง)

	 วิชำ	โหด	มัน	ฮำ	ที่ได้เรียนทุกคน
 คณะดิจิทัลมีเดียมีวิชา โหด มัน ฮา วิชาหนึ่งที่เป็นที่ฮือฮาของเด็กๆ 
มาก คือ วิชาโฟโต้ค่ะ ซึ่งเป็นวิชาที่ทั้งสนุกและโหด เช่น การถ่ายแสงเวลาที่
เฉพาะเจาะจง แต่จุดเด่นส�าคัญคือตัวอาจารย์ผู้สอนของเราค่ะ (อ.อาคม) 
ทีส่อนแบบถงึลกูถงึคน ดจุรงิ สอนจรงิ แต่จรงิๆ แล้วอาจารย์ใจดนีะคะ

	 เลือกสำยที่ใช่
 ปี 2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์แอนิเมชันและวิชวลเอฟเฟกต์ นักศึกษา
ก็จะต้องเลือกสายว่าจะเรียนด้านไหน เช่น ถ้าเลือกแอนิเมชันก็จะเน้นภาพ
เคลื่อนไหว เน้นพื้นฐานศิลปะ มีการเรียนเรื่องอนาโตม่ี เรียนเรื่อง 2D 
Animation หรือ ถ้าเลือกเรียนวิชวลเอฟเฟกต์ ก็จะเรียนเรื่องการถ่าย
ท�า การถ่ายท�าภาพจรงิและน�ามาซ้อนภาพ พดูง่ายๆ กค็อืการน�าของทกุ
อย่างมารวมกันโดยให้ดูสมจริงที่สุด ทั้ง CG เอฟเฟกต์ ภาพเคลื่อนไหวที่
ถ่ายบน Green Screen ฯลฯ
 “แอนิเมชัน คือการใช้จินตนาการสร้างสรรค์การ์ตูน ส่วนวิชวล
เอฟเฟกต์ คือการสร้างสิ่งที่ไม่มีอยู่จริง เช่น การสร้างเอฟเฟกต์ต่างๆ”

มาเป็นเด็ก 
ดจิทิลัมเีดยี 
กันเหอะ
คณะดิจิทัลมีเดีย 
“เราสอนให้เด็กท�าในสิ่งที่รัก”

วรำกร	ใช้เทียมวงศ์		(อ.ยุ้ย)
หัวหนำ้สำขำวิชำคอมพิวเตอร์แอนิเมชันและวิชวลเอฟเฟกต	์

 ถ่ายทอดการเรียนการสอนของคณะดิจิทัลมีเดีย ที่ใส่ใจรายละเอียด
ของนักศึกษาทุกๆ คน ผ่านการ์ตูนฉบับพิเศษ “AFX” COMPUTER 
ANIMATION & VISUAL EFFECTS แนะน�าการเรียนการสอนของสาขา
วิชาคอมพิวเตอร์แอนิเมชันและวิชวลเอฟเฟกต์ แต่แฝงไปด้วยความอบอุ่น
ในการดูแลเอาใจใส่นักศึกษา
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 สร้ำงกระบวนกำรคิด	และวำงแผนกำรท�ำงำนให้นักศึกษำ
 ปี 3 Mini Thesis ซึ่งเป็นโปรเจคเล็กๆ ให้นักศึกษาได้ฝึกฝน เพื่อให้
เรยีนรูภ้าพรวมของการท�างานก่อนค่ะ เนือ่งจากนกัศกึษาได้ผ่านการเรยีน
ทักษะต่างๆ มาหมดแล้ว เรากจ็ะจัด Mini Thesis ให้นกัศกึษาได้สร้างสรรค์
ผลงานจริงๆ จากความรู้ท้ังหมด อีกท้ังยังช่วยให้นักศึกษาเห็นถึงความ
ส�าคัญและการเชื่อมโยงการท�างานในแต่ละขั้นตอนค่ะ 

 ดูแลใกล้ชิด	รับฟังปัญหำ	ในกำรฝึกงำน
 อีกสิ่งที่ส�าคัญและขาดไม่ได้เลยส�าหรับปี 3 คือการฝึกงานค่ะ  
ว่าสิง่ทีเ่รยีนมาทัง้หมดพอไปปฏบิตังิานจรงิจะใช้ได้ไหม ซึง่บรรยากาศของ
ออฟฟิศสายคอมพวิเตอร์แอนเิมชนัและวชิวลเอฟเฟกต์ ส่วนใหญ่จะค่อน
ข้างเป็นกันเอง สบายๆ ค่ะ หากนกัศึกษาฝึกงานแล้วเกดิปัญหาก็สามารถ
มาปรึกษาอาจารย์ได้ทุกเมื่อ พอนักศึกษาฝึกงานเสร็จก็จะมานั่งคุยสรุป
กบัอาจารย์ว่าท�างานเป็นอย่างไร ราบรืน่ไหม มปัีญหาตรงไหน อาจารย์ก็
จะช่วยนกัศกึษาปรบัแก้ให้ เพือ่อนาคตนกัศกึษาไปท�างานจริงจะได้ท�างาน
อย่างมีคุณภาพค่ะ 

	 ให้ค�ำปรึกษำ	น�ำทำงสู่ควำมส�ำเร็จ
 ปี 4 เป็นการท�า Thesis  อาจารย์แต่ละท่านกจ็ะคอยให้ค�าแนะน�าอย่าง
ใกล้ชดิ ในเร่ืองของแนวทางการท�า Thesis ว่าจะท�าอะไร และช่วยตรวจแบบ
ค่ะ ซึ่งเวลาตรวจแบบของนักศึกษา เราก็จะได้รู้ปัญหาต่างๆ ของนักศึกษา 
ไม่ใช่แค่ปัญหาของงาน Thesis เท่านัน้ แต่ยงัรวมไปถงึชวีติความเป็นอยูข่อง
นักศึกษา บางคนมีปัญหาเรื่องชีวิตส่วนตัว เราก็ให้ก�าลังใจกันเป็นระยะๆ 
โดยการจัดกลุ่มพิเศษ พารุ่นพี่ อาจารย์ มาให้ก�าลังใจค่ะ   

“AFX”
COMPUTER ANIMATION 

& VISUAL EFFECTS



หยุดปิดกั้น
จินตนาการ!!!

หาค�าตอบที่ใช่ 
@ ดิจิทัลมีเดีย SPU

“ค�าตอบที่ใช่” คลิปวิดีโอ ผลงานของอาจารย์ และ
นักศึกษา คณะดิจิทัลมีเดีย ที่ต้องการจะถ่ายทอด
เรือ่งราวของเดก็ผูช้ายคนหนึง่ทีมี่ความสามารถหลาก
หลายด้าน แต่กลับเลือกที่จะเดินตามความฝันของตัว
เองด้วยการเรียน ดิจิทัลมีเดีย

	 เรื่องย่อ
 เด็กผูช้าย ทีเ่รยีนในระดบัมธัยมปลายคนหนึง่ ก�าลงั
ตัดสินใจเลือกที่เรียนต่อมหาวิทยาลัย ซึ่งเด็กคนนี้มีความ
สามารถที่จะสอบเข้าในมหาวิทยาลัยชื่อดังได้ เน่ืองจาก
เป็นคนขยัน ตั้งใจฝึกฝนอ่านหนังสือ แต่ในขณะที่เขาก�าลัง
ทดลองท�าข้อสอบอยู่ก็รู ้สึกเบื่อหน่าย เพราะถึงเขาจะ
สามารถท�าข้อสอบได้แต่กลับรู้สึกว่ามันไม่ใช่ตัวเอง เขา
จึงนึกสนุกวาดต่อเติมค�าตอบเป็นหุ่นยนต์ จากนั้นเกิด
สิ่งประหลาดขึ้น เมื่อหุ่นยนต์มีชีวิต....ติดตามคลิปวิดีโอ 
ค�าตอบที่ใช่ ได้ที่ : https://www.youtube.com/user/
schoolofdigitalmedia
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 น้องๆ ท่ีมีความชื่นชอบในการ์ตูน เกม มีความฝันท่ีอยากออกแบบตัวละคร 
ตัวการ์ตูนเป็นของตัวเอง ยุคนี้คือโอกาสของคุณ จินตนาการไม่ใช่เพียงความเพ้อ
ฝันอีกต่อไป แต่จินตนาการจะสร้างชีวิตและสร้างอาชีพได้อย่างมากมาย  

 เฌอแตม “ผู้ที่เปลี่ยนตัวเองจากเด็กเอกภาษาญี่ปุ่น ที่มีความสามารถทั้งฟัง 
พูด อ่าน เขียน ภาษาญี่ปุ่นได้ แต่กลับผันตัวเองมาเริ่มต้นหาความรู้ด้านศิลปะใหม่ 
เพื่อตอบสนองต่อความฝันของตัวเอง”

ธัญทินี รุจิภาสกุล (เฌอแตม)  
นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์แอนิเมชันและวิชวลเอฟเฟกต์
ศิษย์เก่าโรงเรียนรุ่งอรุณ กรุงเทพ (สายศิลป์ - ญี่ปุ่น)

จากเด็กเก่งด้านภาษา ท�าไมถึงมาเรียนด้านคอมพิวเตอร์แอนิเมชัน 
และวิชวลเอฟเฟกต์ ?
 จริงๆ แล้วตอนแรกเลยอยากเรียนภาษาค่ะ อยากเรียนพวกอักษรศาสตร์ แต่
พอเรียนไปเรื่อยๆ กลับรู้สึกว่าเราชอบทางด้านแอนิเมชันมากกว่า พึ่งมารู้ตัวจริงๆ 
ตอน ม.6 ค่ะ 

ครอบครัวอยากให้เรียนอะไร  
 คุณแม่อยากให้เรียนครุศาสตร์ ส่วนคุณพ่ออยากให้เรียนบริหารค่ะ แต่เฌอ
แตมเองอยากเรียนแอนิเมชัน  

แล้วคุยกับคุณพ่อคุณแม่ยังไง  
 พอตัดสินใจว่าจะเรียนด้านแอนิเมชัน ที่ ม.ศรีปทุม ก็เริ่มหาผลงานของรุ่นพี่ที่
เคยเรยีนมาก่อนค่ะ เพือ่น�าๆ ไปให้คณุพ่อคณุแม่ด ูเพราะผลงานของรุน่พ่ีแต่ละคนไม่
ธรรมดาเลย เก่งมากๆ เลยค่ะ เราใช้ตวัผลงานพวกนีเ้ป็นเครือ่งยนืยันว่าเดก็ทีเ่รยีน
จบที่นี่มีความสามารถและเก่งได้ค่ะ

จากที่ไม่มีทักษะด้านศิลปะเลย ตอนนี้พัฒนามากน้อยแค่ไหน  
 รูส้กึว่าตวัเองพฒันามากขึน้ จากการที่ได้เรยีนมา 1 ปีค่ะ ทัง้ในเรือ่งของการวาด
เส้น ดรออิง้ และการออกแบบผลงานต่างๆ ท�าให้เราเข้าใจในกระบวนการคดิมากขึน้ 
ว่าคิดยังไงงานถึงจะออกมาดีค่ะ เนื่องจากที่นี่สอนตั้งแต่พื้นฐาน ถึงเราไม่มีพื้นฐาน
มาก่อนก็สามารถเรียนและเข้าใจได้ค่ะ

ฝากถึงน้องๆ ที่อยากท�าตามความฝันของตัวเอง
 ส�าหรับใครท่ีรู้สึกว่าสิ่งท่ีท�าอยู่มันไม่ใช่ตัวเอง อยากให้ลองเปลี่ยนดูค่ะ 
ถ้าชอบพวกแอนิเมชัน วิชวลเอฟเฟกต์ เกม ก็สามารถมาเรียนคณะดิจิทัลมีเดีย  
ม.ศรีปทุม ได้ค่ะ จริงๆ แล้วทางคณะมีสาขาให้เลือกอีกหลายสาขาค่ะ ลองศึกษาดู
ว่าตรงตามที่ชอบไหม 

School of Digital Media
ค�าตอบของคนมีจินตนาการ

“จะทนเรียน
สิ่งที่ไม่ชอบไปท�ำไม”



แหลงใต้	ฟอนต์	:	ชุดตัวอักษรภำษำไทยที่ใช้เอกลักษณ์ของหนังตะลุงภำคใต้
มำเปน็แนวทำงในกำรออกแบบและไดเ้ปน็สว่นหนึง่ในกำรอนรุกัษว์ฒันธรรมไทย

แรงบนัดำลใจ	:	กำรออกแบบตัวอักษรนี้	ผมไดแ้รงบันดำลใจจำกกำรอยำกท�ำ
ฟอนตท์ีเ่ปน็ฟอนตเ์ฉพำะของภำคใต	้โดยใชห้นงัตะลงุของภำคใตเ้ปน็แนวคดิครบั	

กำรท�ำงำน	:	 เรำใช้กำรดีไซน์โดยใช้เอกลักษณ์ของตัวหนังตะลุงภำคใต้	 เพรำะ
ฉะนั้นงำนออกแบบจึงใช้ลักษณะของกำรเจำะ	กำรฉลุ	ตัวโค้งงอ	เส้นประกำร
ขมวด	มำเป็นแนวทำงในกำรออกแบบชุดตัวอักษรนี้	เพื่อให้เห็นถึงควำมส�ำคัญ
ของวัฒนธรรมกำรแสดงพื้นบ้ำนของภำคใต้	และเป็นส่วนหนึ่งในกำรอนุรักษ์
วัฒนธรรมไทย

กำรเรียนที่	SPU	:	คณะดิจิทัลมีเดียสอนให้ผมรู้จักกระบวนกำรคิดตั้งแต่เริ่ม
ต้นจนจบงำนครับ

วิศิษฎ์	พูนเกิด	(ท่อน)
ศิษย์เก่าโรงเรียนพนมศึกษา 
จ.สุราษฎร์ธานี

อำรยำ	แก้ววงศ์จันทร์	(แอม)
ศิษย์เก่าวิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 

จ.ลพบุรี

ดิจิทัลมีเดีย	SPU	
ปลอ่ย “หมดัหนกั” 
GRAPHIC	 THESIS	 EXHIBITION 
งานแสดงผลงานไอเดียสร้างสรรค์ของ
นักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบกราฟิก

Show Off

เที่ยวธรรมไทย	:	สื่อประชำสัมพันธ์และให้ข้อมูลในกำรท่องเที่ยว	 ท่ีจะ
ช่วยประชำสัมพันธ์โครงกำรเป็นสื่อในกำรแสดงข้อมูลให้ผู้เดินทำงเขำ้ใจ
และพร้อมในกำรเดินทำง

แรงบันดำลใจ	:	อยำกช่วยประชำสัมพันธ์โครงกำรครอบครัวสุขสันต์	
กับ	ขสมก.	ค่ะ

กำรท�ำงำน	:	เรำใช้งำนออกแบบในกำรท�ำแผ่นพับ	โบรชัวร	์และโปสเตอร์	
โดยบอกถึงสถำนที่ท่องเที่ยวต่ำงๆ	ตำมเส้นทำงที่	ขสมก.	วำงไว้	และ
อธิบำยว่ำแต่ละเส้นทำงจะได้ ไปสถำนที่ไหนบ้ำง	อีกทั้งยังมีกำรออกแบบ
เว็บไซตด์ว้ย	ซ่ึงในเวบ็ไซตจ์ะบอกรำยละเอยีดตำ่งๆ	ในกำรทอ่งเทีย่วตัง้แต่
ขึ้นรถที่ไหน	เวลำใด	เพื่อช่วยให้ผู้ร่วมเดินทำงหรือผู้ที่สนใจ	 ได้รับข้อมูล
และควำมเข้ำใจ	เพื่อเตรียมพร้อมในกำรเดินทำงค่ะ

กำรเรียนที่	SPU	:	ข้อดีของกำรเรียนที่	ม.ศรีปทุม	คือกำรที่ได้ท�ำงำน
จริง	พัฒนำตัวเองด้วยกำรแก้ไขปัญหำเฉพำะหน้ำ	ได้เรียนรู้ ในสิ่งใหม่ๆ
มำกมำยค่ะ
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สรัช	ใจแก้ว	(อวน)
ศิษย์เก่าโรงเรียนดอนบอสโก
กทม.

มนตรี	ศรีพุทธำ	(ตั้ม)
ศิษย์เก่าวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ 

กทม.

ณัฐพร	แย้มเมฆ	(ออย)

Fly	High	Festival	:	สื่อประชำสัมพันธ์งำนประเพณีแข่งขัน
ว่ำวไทย

แรงบันดำลใจ	:	อยำกช่วยท�ำให้งำนประเพณีแข่งขันว่ำวไทย
เป็นที่รู้จัก	เพื่อเป็นกำรอนุรักษ์ประเพณีไทยครับ

กำรท�ำงำน	:	เรำจะออกแบบกรำฟกิ	โดยใช้ลำยเสน้	และสีสนัใน
กำรดงึดดูกำรทอ่งเทีย่วครบั	ซ่ึงจะท�ำเปน็ส่ือตำ่งๆ	เชน่	โปสเตอร์	
พัด	เสื้อยืด	เว็บไซต์	โมชั่นกรำฟิก	

กำรเรียนท่ี	SPU	:	สำขำวิชำกำรออกแบบกรำฟิก	สอนผม
ด้ำนควำมคิดสร้ำงสรรค์	กำรจัดองค์ประกอบภำพ	กำรวำง	
Lay	Out	กำรใช้โทนสีต่ำงๆ	ให้เหมำะสมและเข้ำกับงำนท่ีเรำ
ออกแบบครับ

RISE	Magazine	:	สื่อดิจิทัลเกี่ยวกับคนพิกำร

แรงบนัดำลใจ	:	ออยอยำกใหก้�ำลงัใจคนพกิำรทีก่�ำลงัทอ้แท	้และอยำกใหค้น
ปกติทั่วไปเห็นถึงควำมสำมำรถของคนพิกำร

กำรท�ำงำน	:	แนวคิดกำรท�ำงำนของออยจะให้ก�ำลังใจในแบบของเพื่อนค่ะ	
ออยก็จะเลือกใช้โทนสีที่ให้ควำมรู้สึกดูเป็นมิตร	โดยใน	RISE	Magazine	น้ี	
ก็จะมีเนื้อหำอยู่	6	คอลัมน์	ซึ่งแต่ละคอลัมน์จะเป็นเรื่องรำวของผู้พิกำรแต่ละ
คนที่ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค	อีกทั้งมีกำรแนะน�ำอุปกรณ์ส�ำหรับคนพิกำร	และ
สถำนที่ที่รองรับคนพิกำรค่ะ

กำรเรียนที่	SPU	:	คณะดิจิทัลมีเดีย	ม.ศรีปทุม	สร้ำงควำมรู้ ใหม่ๆ	ให้ออย
หลำยอย่ำงมำกๆ	เลยค่ะ	ทั้งดำ้นกำรใช้ชีวิต	และด้ำนกำรเรียนที่ได้เรียนเรื่อง
กำรออกแบบตั้งแต่เริ่มต้นจนส�ำเร็จออกมำเป็นชิ้นงำน	

 Bangrajun	:	โมเดลชำวบำ้นบำงระจัน
	 แสดงในงำน	THAILAND	TOY	EXPO	2017	ซึ่งจัดขึ้นที่	Central	world	โดย
ได้รับควำมสนใจ	จำกผู้ที่มำร่วมงำนเป็นจ�ำนวนมำก

แรงบันดำลใจ	:	ผมชอบสะสมและสนใจกำรท�ำโมเดลครับ	ที่ส�ำคัญอยำกสร้ำง
โมเดลที่มีควำมเป็นไทย	จึงน�ำเอำวีรบุรุษของไทย	ก็คือชำวบ้ำนบำงระจันมำ
ออกแบบเป็นโมเดล	

กำรท�ำงำน	: เรำจ�ำเป็นจะต้องตีโจทย์ลักษณะนิสัยของแต่ละตัวละคร	สร้ำง
คำแรคเตอร์เฉพำะของแต่ละคน	โดยงำนของผมจะมีทั้งตัวละครเดิม	และตัวละคร
ที่ถูกสร้ำงขึ้นมำใหม่ครับ	อีกทั้งผมใช้วิธีกำรปั้นจำกต้นแบบโดยใช้ดินขี้ผึ้ง	จำก
นั้นก็เริ่มท�ำบล็อก	พอได้ออกมำเป็นตัวละคร	ผมก็จะท�ำกำรเพ้นท์ลงสี	 	 ซ่ึงงำน
ชิน้นีท้�ำใหผ้มเสยีน้�ำตำไปหลำยคร้ัง	เพรำะโมเดลเสยีเยอะมำกกวำ่งำนจะออกมำ
แบบนี	้และงำนชิ้นนี้ผมคิดว่ำจะพัฒนำต่อจนเป็นโมเดลที่สมบูรณ์แบบให้ได้ครับ

กำรเรยีนที	่SPU	:	คณะดจิทิลัมเีดยีใหอ้ะไรกบัผมมำกเลยครบั	ทัง้ควำมรูแ้ละกำร
ปฏบิตัจิรงิ	และท่ีส�ำคญัคอืกำรน�ำควำมรูแ้ละทกัษะมำตอ่ยอดสรำ้งเปน็ผลงำนครบั
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Graphic	Scarf	Exhibition
	 ผลงำนกำรออกแบบผ้ำพันคอลำยชิคๆ	เก๋ๆ	
กวำ่	50	แบบท่ีมเีพยีงผนืเดยีวในโลกของนกัศกึษำ
ชั้นปีที่	3	สำขำวิชำกำรออกแบบกรำฟิก	
คณะดิจิทัลมิเดีย	มหำวิทยำลัยศรีปทุม

หน้าร้อนของคุณ
เป็นแบบไหน?

Show Off

พรวิ

Summer Life

 กมลวรรณ	ตำดีSunshine 

For The Earth

ศรำวุธ	บุญมำก

Zoo Camp 
ณษพล	สไตเมอร์

Crown Of The Sea 
กณิชชำ	หอมจันทร์



Sea Geometric 

วชิกร	นำรำยณ์รักษำ
Sweety in Summer 
วลีวรรณ	บุญทิม

Last Light 

จักรกฤษ	บูรณคุณำมณี

Flamingo in Summer 
นำตำฌำ	พัฒนหทัยพงศ์

New Solar System 
จักรกฤษณ์	ชัยอำสำ

เปิดโลกมหำสมุทร
พงศ์พล	หอประสำทสุข
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Special

	 ในขณะเดียวกนั	ตวับรษัิทเองกต้็องปรบัตวัมำกกบัพนกังำน	โดย
เฉพำะพนักงำน	Gen	Y	รุ่นใหม่ๆ	ที่ถำ้ไม่สนุก	ไม่ม	ีCareer	Path	ที่
ชัดเจน	ก็ไม่อยำกท�ำ	พำลจะลำออกกันงำ่ยๆ	วิธีคิดของพนักงำนก็
เปลีย่นไปจำกเดมิตัง้ใจจะอยูบ่รษิทัจนเกษยีณ	มำเป็นไม่ชอบ	ไม่สนกุ	
ไม่ทำ้ทำยก็ไม่อยู	่
	 ผมเพิง่ดตูอนหนึง่ใน	Series	ดงัของอเมรกิำชือ่	House	of	Cards	
เป็นตอนทีน่กัข่ำวสำวคยุกบัเจ้ำของส�ำนกัข่ำวออนไลน์	เจ้ำของบอก
ว่ำพอบรษิทัใหญ่ขึน้อกีสองปีกค็งขำยบรษิทั	นกัข่ำวสำวกต็กใจเลก็ๆ	
แล้วบอกว่ำงัน้กต้็องเตรยีมหำงำนใหม่อีกสองปีจำกน้ีละส	ิเจ้ำของยัก
ไหล่แล้วบอกว่ำ	 เดี๋ยวนี้น่ะ	ท�ำงำนที่ไหนเกินสองปีก็นำนเกินพอแล้ว	
Career	Path	ของคนรุ่นใหม่เป็นแบบนี้	 แล้วเวลำเรำคุยกับลูกน้อง
เรำควรจะชี้ทำง	ชี้	Career	Path	ของเขำได้อย่ำงไร
	 ผมออกจำกดแีทคหลำยปีแล้ว	แต่ผูบ้ริหำรท่ำนหนึง่ของดแีทคเพิง่
เล่ำให้ผมฟังว่ำ	คุณซิคเว่	เบรคเก้	เจ้ำนำยเก่ำของผมซึ่งปัจจุบันเป็น	
ซีอีโอของดีแทค	 เรียกประเมินตัวต่อตัว	ผู้บริหำรท่ำนนี้ก�ำลังสับสน
ในชีวิตเพรำะต้องท�ำงำนหลำยอย่ำงและไม่รู้ว่ำจะพัฒนำตัวเองไป
ทำงไหนชัดๆ	

	 เวลำไปบรรยำยตำมบริษัทต่ำงๆ	ผมมักจะเจอค�ำถำม
จำกพนักงำนอยู่บ่อยครั้งว่ำจะท�ำอย่ำงไร	ถึงจะรู้จักตัวเอง
และเห็นเป้ำหมำยตัวเองชัดๆ	ว่ำอยำกท�ำอะไร	
Career	Path	ของตัวเองจะเป็นแบบไหน	เพรำะตอนนี้ก็ ได้
แต่ท�ำงำนไปวันๆ	ไม่มีแรงบันดำลใจอะไรเลย	

ค�ำถำม
แรก
ของวัน

SUN MON TUE WED

	 หลงัจำกคณุซคิเว่	นัง่ฟังผูบ้รหิำร
เล่ำโน่นนีอ่ยูพ่กัหนึง่	คณุซคิเว่	กเ็ริม่
ถำมค�ำถำมสั้นๆ	ว่ำ	
“ต่ืนเช้ำมำคุณมคีวำมรูส้กึอยำกท�ำ
อะไร	อยำกเปลี่ยนแปลงโลก	อยำก
สร้ำงของ	อยำกท�ำกำรค้ำ	หรือมี
ควำมอยำกจะรู้เรื่องอะไรลึกๆ	 เป็น
พิเศษ”
	 หลงัจำกคยุกนัสกัพกั	คณุซคิเว่	
บอกว่ำ	ทีถ่ำมควำมรูสึ้กเพรำะอยำก
จะให้รู้ตัวเอง	แล้วอธิบำยว่ำ	ถ้ำตื่น
มำอยำกเปลี่ยนแปลงโลก	อยำก
เปลีย่นแปลงอะไรรอบตวั	ทำงทีค่ณุ
นำ่จะพัฒนำต่อคือ	Leadership
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Leadership

Gen	Y



ธนา เธียรอัจฉริยะ 
ผอ.สถำบันพัฒนำควำมคิดสรำ้งสรรค์เชิงธุรกิจ	
มหำวิทยำลัยศรีปทุม

ที่มา : ประชาชาติธุรกิจ

WED THU FRI SAT

	 ถ้ำคุณตื่นมำแล้วอยำกสร้ำงอะไร	สนุกกับกำรหำสตำงค์	อยำก
ขยำยอำณำจักร	มีควำมสุขกับสิ่งที่ตัวเองสร้ำง	ก็นำ่จะพัฒนำไปใน
ทำง	Entrepreneurship	
	 ถ้ำคุณตื่นมำแล้วอยำกรู้อะไรลึกๆ	ประเภทแฟนพันธุ์แท	้กระหำย
อยำกได้ควำมรูเ้พ่ิมเติมในเร่ืองใดเรือ่งหนึง่ตลอดเวลำ	ก็น่ำจะพฒันำ
ไปในทำงที่เป็น	Expert
	 แต่สิง่ทีต้่องถำมตวัเองชดัๆ	คอื	ตืน่เช้ำมำมคีวำมรูสึ้กอะไรต่อตัว
เอง	ควำมชัดเจนต่อตัวเองในกำรถำมค�ำถำมแบบนี้นั้นมีประโยชน์
แน่ส�ำหรับพนักงำนหรือผู้บริหำร	 แต่ท่ีน่ำสนใจในค�ำถำมของคุณ
ซิคเว่	ในมุมขององค์กรก็คือ	บริษัทหนึ่งๆ	ที่จะประสบควำมส�ำเร็จนั้น 
จะต้องประกอบด้วยคนเก่งทีรู่จ้กัตวัเองและมวีญิญำณในสำมประเภท
น้ี	ผูน้�ำ	ผูป้ระกอบกำร	และผูเ้ช่ียวชำญ	แน่นอนว่ำ	แค่ค�ำถำมของซีอโีอ
หน่ึงคนคงไม่ได้เปลีย่นแปลงอะไรได้มำก	ถ้ำองคำพยพอืน่ไม่ได้มกีำร 
เตรยีมกำรรองรบัควำมต่ำง	แต่ส�ำคญัของคนสำมสำยนี	้ปัญหำของ

House	of	
Cards

Series	

Expert
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องค์กรส่วนใหญ่คอื	ระบบทีใ่ช้ในกำรพฒันำบคุลำกรเป็นระบบเดยีว	
มีกำรเลื่อนขั้นเป็นผู้จัดกำร	ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยกำร	แบบโบรำณ	และไม่
ได้รองรบัหรอืท�ำให้พนกังำนอยำกท�ำและเตบิโตเป็นผูเ้ชีย่วชำญ	ผูน้�ำ	
หรือมีวิญญำณผู้ประกอบกำรได้เลย	
	 เมื่อเช้ำตื่นมำ	ผมก็ลองถำมตัวเองดูวำ่ผมมีควำมรู้สึกอยำกท�ำ
อะไร	ผมตอบตัวเองได้อยำ่งชัดเจนว่ำผมชอบที่จะท�ำอะไรที่มีผลต่อ
กำรเปลี่ยนแปลง	อยำกเปลี่ยนอะไรรอบๆ	 ตัวให้มันดีข้ึน	ชอบที่จะ
มีโอกำสในกำรเปลี่ยนชีวิตคน	ตอนน้ีผมโชคดีที่ได้มำท�ำหลักสูตร
เอบซีทีีม่หำวทิยำลยัศรปีทมุ	และได้มีโอกำสเปลีย่นชีวตินักเรยีนจำก
กจิกรรมต่ำงๆ	แต่คิดไปกเ็สยีดำยอยูส่องประกำร	ประกำรแรกคอื	คน
มีควำมชอบดำ้น	Leadership	แต่ไม่ได้โชคดีอยำ่งผม	และต้องอยู่ใน
บริษัทที่ไม่ได้สนับสนุนควำมสำมำรถด้ำนนี้ของเขำให้เด่นชัดขึ้นมำ	
และอีกประกำรหนึง่ก็เสยีดำยทีผ่มไม่มโีอกำสเข้ำใจว่ำชอบอะไรต้ังแต่
ยังหนุ่ม	และไม่ได้มีโอกำสพัฒนำตัวเองในด้ำนนี้อย่ำงจริงจัง...

เสียดำย
ที่ถำมตัวเอง
ชำ้ไปสิบกว่ำปี
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Freshy

สนุกไปกับการเรียนรู้
สู่ควำมเป็น
มืออำชีพ
ปฐมนิเทศ

นักศึกษาใหม่
ม.ศรีปทุม

2017
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กิจกรรมสุดจี๊ดเพื่อ
ต้อนรับ	Freshy’	60	สู่รั้ว	
SPU	ภำยใต้แนวคิด	“Yes 

SPU ENJOY BEING PRO-

FESSIONAL	:	เลอืกในสิง่ที่ใช.่.
ใช้ชีวิต	แบบ	Yes ! SPU	สนุกไป
กบักำรเรยีนรู	้สูค่วำมเปน็มอือำชพี” 
ภำยในงำนมกีจิกรรมทีน่ำ่สนใจ	อำท	ิกำร
เล่นเกมสัมพันธ	์กำรแสดงควำมสำมำรถ
ของนักศึกษำปัจจุบัน	วง	SPU	BAND,	โชว์	
Mini	Concert	Surprise	Guest	จำก	ปุยฝำ้ย	
AF4	ศิษย์เกำ่คณะนิเทศศำสตร์	และกำรพูดคุย
และแชร์ประสบกำรณ์ควำม	Yes!	จำกตัวแทน
ศิษย์เก่ำที่โดดเด่นและประสบควำมส�ำเร็จ	
ปดิทำ้ยอยำ่งอบอุน่ด้วยกำรแนะน�ำขอ้คดิ
ดีๆ	ในกำรเรียนและตอกย้�ำกำรใช้ชีวิต
แบบ	Yes	!	SPU	ใหแ้กน่กัศกึษำใหม	่โดย	
ดร.รชันพีร	พคุยำภรณ	์พุกกะมำน 
อธิกำรบดี	 ซึ่งบรรยำกำศเต็ม
ไปด้วยควำมรัก	 ควำมสุข
และควำมอบอุ่น

1
7



News

			จบลงไปแล้วส�ำหรับกำรแข่งขันประชันไอเดียควำม
คิดสร้ำงสรรค์กับกำรแข่งขันเกม	Minecfraft	ครั้งแรก
ในประเทศไทย	กับทัวร์นำเมนต์	Minecraft Thailand 
Competition ที่จัดขึ้นโดยคณะดิจิทัลมีเดีย ม.ศรีปทุม, 
ACER	และ	TWITCH	งำนนี้มีทุนกำรศึกษำเรียนระดับ
ปริญญำตรี	ฟรี	4	ปี	พร้อม ACER Gaming Notebook 

และ	Gaming Gear	จำก	Neolution E-Sports มูลค่ำรวม
กว่า 1,000,000 บาท

				ส�ำหรับกำรแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ	จัดขึ้นที่	ม.ศรีปทุม	
โดยน�ำเอำ	16	คน	ทีผ่ำ่นรอบคดัเลอืก	(จำก	200	กวำ่คนใน
รอบคัดเลือก)	มำแข่งขันเพื่อหำสุดยอดของนัก	Builder	
ต้องบอกว่ำ	กำรแข่งขันรอบนี้หินกว่ำรอบคัดเลือกหลำย
เท่ำ	เพรำะผู้เข้ำแข่งขันแต่ละคนจะใช้โจทย์เดียวกันคือ	“บ้าน
เรอืนไทย”	ซึง่ตอ้งวดักนัดว้ยไอเดยีและควำมคดิสรำ้งสรรค์
ล้วนๆ	อีกทั้งพื้นที่ที่ใช้ ในกำรแข่งขันก็ใหญ่กว่ำในรอบคัด
เลือกถึงเท่ำตัว	(100×100	บล๊อก)	และยังมีระยะเวลำในกำร
สร้ำงเพียง	3	ชั่วโมงเท่ำนั้น
					ผลกำรแขง่ขนั	รำงวลัชนะเลศิ	ได้แก	่นำยลปิกรณ	์โยธำวงศ	์
อำยุ	16	ปี	จำกโรงเรียนอัสสัมชัญล�ำปำง	จ.ล�ำปำง	รำงวัล
รองชนะเลิศอันดับ	1	ได้แก่	นำยณัฐชำ	สกุลณำ	อำยุ	20	ปี	
จำกมหำวทิยำลยัเทคโนโลยรีำชมงคลพระนคร	กทม.	รำงวลั
รองชนะเลิศอันดับ	2	ได้แก	่นำยธีรชัย	คอนดี	อำย	ุ19	ปี	จำก
โรงเรียนอุดรพิทยำนุกูล	จ.อุดรธำนี

SPU	หนุน	E-Sports 
จัดแข่ง 	 Minecraft
ชิงทุนเรียนปริญญำตรี
ฟรี	4 ปี	มูลค่ำกว่ำล้ำนบำท!!
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Archcomm DAY
เพรำะควำมรัก	ส�ำคัญเทียบเท่ำกับควำมรู	้
	 คณะสถำปัตยกรรมศำสตร์	จัดโครงกำร	“Archcomm	DAY”	เปิดบ้ำน
ต้อนรับน้องๆ	มัธยมศึกษำตอนปลำย	สำยเลือดนักออกแบบ	เยำวชน
คนรุ่นใหม่		เข้ำร่วมอบรมพื้นฐำนควำมรู้เกี่ยวกับสถำปัตยกรรมศำสตร์
พร้อมท�ำควำมรู้จักกับสำขำวิชำ	“กำรสื่อสำรสถำปัตยกรรม”	สำขำ
วิชำใหม่ที่จะน�ำน้องๆ	สู่กิจกรรมที่รักและใช้ในชีวิตประจ�ำวันมำปรับใช้
ควบคู่กับกำรเรียนรู้ด้ำนวิชำกำร	โดยมีอำจำรย์ธีรบูลย์	ฉลองมณี
รัตน์	คณบดีคณะสถำปัตยกรรมศำสตร์	ให้กำรต้อนรับอย่ำงอบอุ่น

SPU + CSCSE 
ผนึกก�ำลังระหว่ำงประเทศ	
ผลักดันกำรศึกษำ	เตรียมควำมพร้อม
สนับสนุนนักศึกษำจีนในอนำคต	
	 ม.ศรีปทุม	ได้รับเกียรติจำก	Mr.	CHE	Weimin	the	Deputy	Director	-	
General	of	Chinese	Service	Center	For	Scholary	Exchange	(CSCSE)	
รองอธิบดี	CSCSE	กระทรวงศึกษำธิกำร	สำธำรณรัฐประชำชนจีนและคณะ	เข้ำ
เยี่ยมชมควำมพร้อมและมำตรฐำนงำนด้ำนกำรศึกษำของ	ม.ศรีปทุม	เพื่อโอกำส
ในกำรร่วมมือทำงวิชำกำรในอนำคต	โดยมี	ดร.รัชนีพร	พุคยำภรณ์	พุกกะมำน	
อธิกำรบดี	และคณะผู้บริหำร	ให้กำรต้อนรับ	
	 ทัง้นี	้CSCSE	ไดก้ลำ่วชืน่ชมในคณุภำพ	ควำมทนัสมยัของอปุกรณส์นบัสนนุกำร
ศึกษำที่ครบครัน	และสิ่งอ�ำนวยควำมสะดวกที่ทันสมัยของ	ม.ศรีปทุม	โดย	CSCSE	
พร้อมที่จะแนะน�ำและให้กำรสนับสนุนนักศึกษำจีนเพื่อเข้ำมำศึกษำต่อ

	 คณะนเิทศศำสตร	์สำขำวชิำกำรออกแบบแฟชัน่	ชวนนอ้งๆ	มธัยมศกึษำ
ตอนปลำย	มำเรียนรู้เทคนิค	และสร้ำงสรรค์แรงบันดำลใจต่ำงๆ	ในกำร
สร้ำงตัวกำร์ตูนบนกระเป๋ำกับ	WORKSHOP	สุคชิค	สอนและพำลงมือ
ท�ำ	โดย	“พี่สำ”	สำลินี	รัตนชัยสิทธิ์	นักวำดภำพประกอบอิสระ	(Illus-
trator)	และเจ้ำของแบรนด์ผ้ำพันคอสุดชิค	Cyrano	Design	(ไซรำโน
ดีไซน์)	สินค้ำ	Lifestyle	ส�ำหรับคนรุ่นใหม่	ซึ่งน้องๆ	ให้กำรตอบรับมำ
ออกแบบ	Character	ตัวกำร์ตูนของตัวเอง	และเพนท์กระเป๋ำกลับบ้ำน
จ�ำนวนมำก	งำนนี้สนุกสนำนทั้งพี่ๆ	และน้องๆ

SPU 
FASHION 
WORKSHOP
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 ในปีนี้ ม.ศรีปทุม ได้รับรางวัลสหกิจ
ศึกษาดีเด่นระดับชาติ 2 รางวัล ประเภท
สถานศึกษาด�าเนินการสหกิจศึกษา
นานาชาติดี เด่น และรางวัลดี เด่น
ระดับชาติ โครงงานด้านสังคมศาสตร์ 
มนุษยศาสตร์และการจัดการ ชื่อโครงงำน	
“กำรออกแบบสื่ออินเทอร์แอคทีฟกรณีศึกษำเว็บไซต์	
360	องศำ	และสือ่โลกเสมอืนผสำนโลกจรงิ”	ผลงำนของ	
นำยศุภณัฐ	จงเจริญมณี	และนำยทศพร	สังข์ประคอง	
นักศึกษำคณะดิจิทัลมีเดีย	สำขำวิชำกำรออกแบบอิน
เทอร์แอคทีฟและเกม	ซึ่งได้เข้ำรับรำงวัลจำกนำยแพทย์
ธีระเกียรติ	เจริญเศรษฐศิลป์	รัฐมนตรีวำ่กำรกระทรวง
ศกึษำธกิำร	เมือ่วนัที	่6	มิถนุำยน	2560	ในงำนวนัสหกจิ
ศกึษำไทย	ครัง้ที	่8	ณ	โรงแรม	ดิ	เอ็มเพรส	จงัหวดัเชยีงใหม่

SPUสหกิจศึกษำ
เรียนรู้ด้วยกำรปฏิบัติจริง

	 รำงวัลที่ได้รับนั้นถือเป็นอีกหนึ่งในควำมส�ำเร็จ
ของกำรด�ำเนินงำนด้ำนสหกิจศึกษำของ	ม.ศรีปทุม	
ซึ่งมหำวิทยำลัยตระหนักและให้ควำมส�ำคัญกับเรื่อง
สหกิจศึกษำอย่ำงยิ่ง	โดยบรรจุรำยวิชำสหกิจศึกษำลง
ในหลกัสตูรของทกุคณะ	และไดจ้ดักำรเรยีนกำรสอนรปู
แบบสหกิจศึกษำมำเป็นระยะเวลำกว่ำ	15	ปีแล้ว	โดยมี
ศนูยส์หกจิศกึษำและพฒันำอำชพี	เปน็หนว่ยงำนกลำง
สนบัสนนุดำ้นสหกจิศกึษำใหก้บัคณะตำ่งๆ	เพือ่คอยดแูล
ให้ค�ำแนะน�ำนักศึกษำ	จัดอบรมเตรียมควำมพร้อมแก่
นักศึกษำก่อนออกปฏิบัติงำนสหกิจศึกษำ	และให้ควำม
ช่วยเหลือด้ำนกำรหำงำนให้นักศึกษำทั้งระหว่ำงศึกษำ	
และส�ำเรจ็กำรศึกษำ	สว่นดำ้นคณำจำรย	์มหำวทิยำลยั
ได้ใหก้ำรสนบัสนนุสง่เสรมิใหค้ณำจำรยแ์ตล่ะคณะทีร่บั
ผดิชอบดแูลดำ้นสหกจิศกึษำ	ไดเ้ขำ้อบรมสมัมนำรว่มกบั
สมำคมสหกิจศึกษำไทย	ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำร
อุดมศึกษำ	และสหกิจศึกษำโลกอยำ่งต่อเนื่อง

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์	
ดร.วิรัช		เลิศไพฑูรย์พันธ	์
รองอธกิำรบด	ีมหำวทิยำลยัศรปีทมุ	

Showcase

รำงวัลสถำนศึกษำ
ด�ำเนินกำรสหกิจ

ศึกษำนำนำชำติดีเด่น
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ศุภณัฐ จงเจริญมณี (อาร์ม)
สาขาวิชาการออกแบบอินเทอร์แอคทีฟและเกม 

คณะดิจิทัลมีเดีย 
สถานที่ฝึกงาน : บริษัท CYBERREX DESIGN

จบ ม.6 : โรงเรียนเศรษฐบุตรบ�าเพ็ญ กทม.

รำงวัลดีเด่นระดับชำต ิ
โครงงานด้านสังคมศาสตร์ 
มนุษยศาสตร์และการจัดการ

ทศพร สังข์ประคอง (ทู) 
สาขาวิชาการออกแบบอินเทอร์แอคทีฟและเกม คณะดิจิทัลมีเดีย
สถานที่ฝึกงาน : บริษัท CYBERREX DESIGN
จบ ปวส. : วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี

เรำไดม้โีอกำสไปฝกึงำนกบับรษัิท	CYBERREX	DESIGN	ครบั	โดยบริษทัมอบหมำยใหเ้ปน็ผู้ดูแล
กระบวนกำรท�ำงำนจรงิทัง้ในดำ้นโปรแกรมมิง่และดำ้นกำรออกแบบ	เพือ่ตอบโจทยก์ลุม่เปำ้หมำย
และเปน็ไปตำมควำมต้องกำรของลกูคำ้	ซ่ึงในกำรฝกึงำนครัง้นี้ไดส้รำ้งโอกำสให้เรำครบั	เพรำะผม
และเพื่อนได้ช่วยกันออกแบบสื่ออินเทอร์แอคทีฟ	จ�ำนวน	3	ชิ้นงำน	โดยทำงบริษัทสำมำรถน�ำไป
ใช้งำนได้จริง	ชิ้นแรกคือ	“Enfagrow	Future	Brain	Expo	(Web	VR)”	เป็นเว็บไซต์	“นิทรรศกำร
สมอง”	ในรูปแบบเว็บไซด	์360	องศำ	ซึ่งเป็นสื่อที่ท�ำให้กลุ่มเป้ำหมำยซึ่งก็คือผู้ปกครองและเด็กๆ	
สำมำรถรบัควำมรูท้ำงดำ้นกำรพฒันำกำรสมองของเดก็ในรปูแบบ	360	องศำ	และเพือ่เพิม่ควำม
สนใจให้กับผู้เข้ำชมงำนนิทรรศกำร	ส่วนช้ินท่ี	2	คือ	“Augmented	Reality	Nak”	เป็นแอปพลิเคชัน
เสมือนผสำนโลกจริงที่จัดท�ำขึ้นเป็นตัวอย่ำง	(Showcase)	แสดงว่ำบริษัท	สำมำรถท�ำงำนในรูป
แบบอะไรได้บ้ำง	รวมถึงใช้โปรโมทให้ลูกค้ำของบริษัทได้ชมตัวอย่ำงผลงำน	และเห็นถึงกำรน�ำไป
ประยุกต์ใช้ในงำนจริงต่อไป		ส�ำหรับผลงำนชิ้นที่	3	คือ	“Application	Wine	Bridge	Plus”	เป็น
แอปพลเิคชนัท่ีท�ำขึน้เพือ่ให้ลกูค้ำได้มำร่วมสนุกกบัทำงร้ำน	Wine	Bridge	Plus	และโปรโมทร้ำน
โดยกำรจัด	Event	ขึ้นในช่วงคริสมำสต์ถึงปีใหม่

กำรฝึกงำนสหกิจท�ำให้ ได้ประโยชน์อย่ำงมำก	 เพรำะได้
ท�ำงำนจริง	ได้น�ำเอำวิชำควำมรู้ที่ได้เรียนมำสร้ำงสรรค์ผล
งำนอย่ำงแท้จริง	และที่ส�ำคัญบริษัทยังน�ำงำนของเรำไปให้
ลูกค้ำได้ใช้จริง	ซึ่งภูมิใจมำกๆ	ครับ	อีกท้ังกำรฝึกงำนในคร้ัง
นี้ยังสำมำรถคว้ำรำงวัลชนะเลิศโครงงำนด้ำนสังคมศำสตร์	
มนุษยศำสตร์	และกำรจัดกำรดีเด่น	ระดับชำติ	อีกด้วยครับ
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	 ฝกึปฏบิตังิำนสหกจิศกึษำกบับรษิทั	โออชิ	ิเทรดดิง้	จ�ำกัด	(นวนคร)	ในส่วนงำนคลงัสนิค้ำ		(Warehouse	
Center)	ซึ่งเป็นอุตสำหกรรมเครื่องดื่มชำเขียว	ที่มีอัตรำก�ำลังกำรผลิตอยำ่งต่อเนื่อง	ซึ่งได้รับมอบหมำย
ใหป้ฏบิติังำนในสว่น	Officer	Inventory	กำรรบัเข้ำจำ่ยออกของสนิค้ำภำยในคลงั	(Inbound	-	Outbound)	
กำร	Confirm	Load	สินค้ำเมื่อมีกำรจ่ำยออก	ได้เรียนรู้กำรใช้ระบบ	WMS	ซึ่งถือเป็นประสบกำรณ์ที่ดีที่
ได้เรียนรู้เทคโนโลยีที่ทันสมัยที่องค์กรน�ำมำใช้ในกำรบริหำรคลังสินค้ำให้มีประสิทธิภำพกับอัตรำกำร
ผลติอยำ่งตอ่เนือ่ง	นอกจำกนีย้งัไดร้บัมอบหมำยในกำรดสูนิคำ้ที่ไดร้บัควำมเสยีหำย	กำรด�ำเนินกำรออก
เอกสำรอย่ำง	Non	-	Conformance	Correction	and	Corrective	Action	Report	:	NC	หรือใบรำยงำน
ผลติภณัฑท์ี่ไมเ่ปน็ไปตำมขอ้ก�ำหนด	กำรแก้ไข	และปฏบิตักิำรแก้ไข	ทัง้สว่นภำยในและภำยนอกทีเ่กดิควำม
เสียหำย	และมีโอกำสท�ำโครงงำน	ภำยใต้หัวข้อ	“กำรลดควำมเสียหำยสินคำ้และมำตรฐำนกำรด�ำเนินกำร
สินค้ำเสียหำย”	เพื่อขจัดปัญหำที่เกิดขึ้นในคลังสินคำ้	กำรช่วยลดต้นทุนกำรผลิตของเสียทดแทนสินค้ำที่
เสียหำย	และกำรจัดกำรกระบวนกำรด�ำเนินกำรเมื่อมีสินคำ้เสียหำยให้เป็นมำตรฐำน	เป็นต้น	

 รู้สึกดีใจกบัการไดร้บัประสบการณท์ี่ไมม่ีในห้องเรยีน การไดป้ฏิบตังิานจรงิ การเรยีนรู้ในการท�างาน
รว่มกบัผูอ้ืน่ การน�าองคค์วามรู้ในสว่นทฤษฎมีาประยกุต์ใช้ในการแก้ไขปญัหาทีเ่กดิขึน้ ซึง่ทัง้หมดนีจ้ะ
เกิดขึ้นไม่ได้หากไม่ได้รับโอกาสจากการฝึกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาค่ะ

สายงาน Warehouse Officer ท�าหน้าที่อะไรบ้าง
	 ตรงตัวเลยครับ	Warehouse		และ	Warehouse	Center	ท�ำหน้ำที่รับจัดเก็บ	
และจ่ำยสินค้ำจำก	Line	ผลิตทั้งโรงงำน	ซ่ึงต้องใช้บุคลำกรเยอะมำกเหมือนกัน
ครับ	ในกำรปฏิบัติงำน	เพรำะเรำต้องรับงำนทุกๆ	Line	กำรผลิต

เด็กฝึกงานมีความส�าคัญมากแค่ไหน
	 ส�ำคัญมำกเลยครับ	 นอกจำกตัวน้องฝึกงำนเองจะได้รับ	 ไม่ว่ำจะเป็น
ประสบกำรณ์	กำรท�ำงำนจริงแล้ว	ในฐำนะบริษัทที่จะได้รับก็คือ	ควำมคิดริเริ่ม
สรำ้งสรรค์ใหม่ๆ 	รวมถงึนอ้งนกัศกึษำฝกึงำน	ก็ไดป้ฏบิตังิำนจรงิ	แลว้กช็ว่ยบรษิทั
ด้วย	ทั้งหำจุดพร่อง	ท�ำโปรเจกต์ต่ำงๆ	

นักศึกษาฝึกงานจาก ม.ศรีปทุม เป็นยังไงบ้าง
	 นอ้งน้�ำหวำนไดท้�ำงำนจรงิเลยครบั	รบัของ	เช็คสตอ็กจรงิ	ดแูลเอกสำรจรงิ	ใช้
ระบบจรงิ	ทกุอยำ่งจรงิหมดเลยครับ	นอ้งมคีวำมรับผดิชอบดมีำกครบั	มำท�ำงำน
ตรงต่อเวลำ	ขยัน	ตั้งใจท�ำงำนดีมำก

ความรู้จากมหาวิทยาลัย น�ามาใช้ในการท�างานได้ยังไงบ้าง
	 ที่นี่จะให้โปรเจกต์ท�ำ	น้องก็จะเอำควำมรู้มำประยุกต์ใช้กับกำรท�ำงำนได้เลย	
และเข้ำใจกำรท�ำงำนมำกขึ้นด้วย	ไม่ต้องอธิบำยมำก	เพรำะมีพ้ืนฐำนมำจำก
มหำวิทยำลัยอยู่แล้ว	อย่ำงระบบ	WMS	จะเรียนทฤษฎีในหนังสือเท่ำนั้น	แต่พอได้
มำใช้จริง	น้องก็จะใช้งำนเป็นเร็วขึ้น	เพรำะมีควำมรู้	ควำมเข้ำใจอยู่แล้วครับ

ฝากอะไรถึงนักศึกษาสหกิจศึกษา รุ่นต่อไป 
	 นอกจำกวิชำ	ต�ำรำที่อำจำรย์สอนในมหำวิทยำลัยแล้ว	น้องๆ	ควรเรียนรู้
เรื่องกำรปรับใช้ในกำรท�ำงำน	กำรใช้ชีวิตเป็นสิ่งที่ต้องเรียนรู้เพิ่มด้วย	และอยำก
ให้น้องๆ	เลือกท่ีฝึกงำนตำมควำมถนัดของตัวเอง	และตรงสำยงำนที่ได้เรียนมำ	
ควำมรู้ต่ำงๆ	ก็จะได้ ไม่หำยไปเพรำะเรำเอำมำใช้ในกำรท�ำงำนทุกวัน

อภินันท์	อำดัม	
Warehouse	Officer	บริษัท	โออิชิ	เทรดดิ้ง	จ�ำกัด

ดูแล	คลังสินค้ำ	Warehouse	Center

อำรยำ	นันทะโคตร	์(น้�ำหวำน)
สำขำวิชำโลจสิตกิสแ์ละโซอุ่ปทำน	วทิยำลยัโลจสิตกิสแ์ละซพัพลำยเชน	ม.ศรีปทมุ
สถำนที่ฝึกงำน	:	บริษัท	โออิชิ	เทรดดิ้ง	จ�ำกัด	(นวนคร)
จบ	ปวส.	:	โรงเรียนสยำมบริหำรธุรกิจ	(SBAC)

Showcase
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เทคนิคกำรเตรียมตัวส�ำหรับคนท่ีอยำกเรียนธุรกิจกำรบิน

“พ่ีท็อป” มีเทคนิคมาบอก

ภานุวัฒน์  ใจสมิง (ท็อป)  
วิทยำลัยกำรท่องเท่ียวและกำรบริกำร	
สำขำวิชำธุรกิจกำรบิน	ม.ศรีปทุม
ศิษย์เก่ำวิทยำลัยอำชีวศึกษำแพร่

ความต่างในสายอาชีพนักบินกับสจ๊วต ในความคิดของท็อป
	 ท็อปว่ำควำมรับผิดชอบในหน้ำท่ีของสองอำชีพน้ีต่ำงกันนะครับ	อย่ำงนักบินจะมีควำมรับผิดชอบต่อชีวิตของผู้ท่ีร่วม
เดินทำงไปด้วย	ดังน้ันก็จะมีควำมกดดันท่ีสูง	ต้องเจอสถำนกำรณ์ต่ำงๆ	เช่นสภำพอำกำศของแต่ละประเทศท่ีต้องเดินทำง
ไป	รวมถึงกำร	LANDING	ลงจอดในแต่ละคร้ัง	ต้องค�ำนึงถึงควำมปลอดภัย	และลงจอดอย่ำงน่ิมนวลท่ีสุด		ในส่วนของสจ๊วต	
จะต้องค�ำนึงถึงเร่ืองกำรให้บริกำรผู้โดยสำรและควำมปลอดภัยของผู้โดยสำรตลอดกำรเดินทำงของไฟท์น้ันๆ	ครับ

เปรียบเทียบสไตล์สาวกับสายการบิน
	 •	สำวน่ำรัก	ใสๆ	มีควำมเป็นกันเอง	และดูอ่อนโยน	นึกถึงสำวสำยกำรบินนกแอร์	
	 •	สำวสวยวัยใส	มีควำมเปร้ียวเล็กๆ	ย้ิมหวำนละมุน	นึกถึงสำวสำยกำรบินไทยสไมล์
	 •	สำวเปร้ียว	ม่ันใจ	แอบเซ็กซ่ีเล็กๆ	นึกถึงสำวสำยกำรบินแอร์เอเชีย
	 •	สำวเท่	ดูดี	ม่ันใจ	สไตล์	WORKING	WOMEN	นึกถึงสำวสำยกำรบินบำงกอกแอร์เวย์
	 สุดท้ำยท่ีไม่พูดถึงไม่ได้	คือ	สำวเรียบร้อย	งำมอย่ำงไทย	มีควำมสุขุมอ่อนโยน	นุ่มนวล	มีกฎระเบียบท่ีเคร่งครัด		
	 นึกถึงสำวสำยกำรบินไทย

เหตุผลท่ีท็อปเลือกเรียนธุรกิจการบิน
					งำนด้ำนอุตสำหกรรมกำรบินน้ัน	เป็นงำนท่ีต้องกำรบุคลำกรท่ีมีควำมรู้ควำมเช่ียวชำญในกำรท�ำงำนโดยตรง	
ดังน้ัน	หำกเรำมีควำมรู้ในด้ำนน้ี	เรำจะได้เปรียบคนอ่ืนครับ	อีกอย่ำงงำนด้ำนน้ีมีค่ำตอบแทนท่ีสูง	ท็อปจึงอยำกเรียน
ธุรกิจกำรบินเพ่ือจะได้ท�ำงำนในสำยงำนด้ำนน้ีครับ

อยากเรียนธุรกิจการบิน
ต้องเตรียมตัวยังไง

1.  ฝึกฝนภาษาอังกฤษ
2.  เรียนรู้ศัพท์เฉพาะส�าหรับการบิน
3.  ศึกษาเร่ืองการสอบ TOEIC
4.  ศึกษาคุณสมบัติการสมัครเป็นลูกเรือของแต่ละสายการบิน
5.  ดูแลผิวพรรณ รูปร่างให้สมส่วนตามท่ีสายการบินต้องการ 
6.  ต้ังเป้าหมายว่าอยากเข้าสายการบินอะไรไว้ในใจ 
7.  เปิดใจให้กว้าง รับข้อมูลข่าวสารท้ังด้านการบินและการท่องเท่ียวให้ได้มากท่ีสุด
8.  ปรับบุคลิกภาพ ให้ดูดี ดูสง่า มีมารยาท
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 “บ้านบางเขน” เป็นแหล่งช้อป ชิว ชิว 
ปลอดแอลกอฮอล์ เปิดตลอด 24 ชม. 
ตกแต่งสไตล์วินเทจ จ�าลองบ้านเรือน 
ร้านขายของ โรงเรียนที่มีความเก่าแก่และ
หาดูได้ยากแล้วในสมัยนี้ โดยแบ่งเป็นโซน 
หลกัๆ จะแบง่เปน็ โซนรา้นอาหาร (ดา้นนอก) 
ที่มีอาหารไทยพื้นเมืองให้เลือกอิ่มอร่อยกัน
หลากหลาย อาทิเช่น ก๋วยเตี๋ยวเรือ ผัดไท 
ชาชัก ขนมไทยต่างๆ

 ถัดเข้ามา โซนด้านใน ซึ่งต้องเสียค่าเข้าชม 20 บาท โดย
สามารถน�าตั๋วเข้าชมไปแลกน้�าด่ืมฟรีได้ 1 ขวด หรือน�าไปเป็น
สว่นลดส�าหรบัคา่อาหารและเครือ่งดืม่ภายในโซนนี้ได ้โดยภายใน
จะแบง่เปน็โซนตา่งๆ เชน่ บา้นพอ่หลวง พพิธิภณัฑ์โคก้ รา้นกาแฟ 
โซนจ�าลองบา้นเรอืนในสมยักอ่นทีม่บีรรยากาศ และสิง่ของเครือ่ง
ใช้ต่างๆ ที่หาดูได้ยาก มีมุมใหถ้่ายภาพมากมาย เซลฟี่กนัได้เต็ม
อิ่มทุกมุม

 เดนิเขา้มาจนสดุจะพบกบั โซนอา่นหนงัสอืและกจิกรรมทางการ
ศึกษา ที่มีความเงียบสงบ บรรยากาศดีด้วยวิวต้นไม้ธรรมชาติ 
เหมาะกับการใช้สมาธิในการอ่านหนังสือในบรรยากาศใหม่ๆ ที่
ไม่จ�าเจ เดินชมบ้านเรือนสมัยก่อนเพื่อหาไอเดียใหม่ๆ ส�าหรับ
โปรเจคต่อไป นัดกันในการติวสอบหรือประชุมท�ารายงานกันได้ 
อย่างสะดวกสบายและปลอดภัย ตลอด 24 ชม.

Special

สถานที่สุดฟินรอบรั้ว SPU
พาชิว
“บ้านบางเขน”

 “บ้านบางเขน” เป็นอีกหน่ึงทางเลือกส�าหรับชาวมอ จุด
แฮงค์เอาท์สไตล์วินเทจ ปลอดแอลกอฮอล์ ที่จะมาพักผ่อน 
นัง่ชวิ ตวิหนงัสอื ในบรรยากาศทีเ่ปน็ธรรมชาต ิไดอ้ยา่งสบายใจ 
ไม่ไกลจากมหาวิทยาลัยศรีปทุม 
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พงศ์ศรันย์	พันธุ์รัตน์	(มอส)	
สำขำวิชำวิทยุกระจำยเสียงและวิทยุโทรทัศน์		
คณะนิเทศศำสตร์
ศิษย์เก่ำโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร	จ.นนทบุรี
 ผมชอบทานขนมหวาน เวลาเตะฟุตบอลเหนื่อยๆ ก็จะพักหา
ขนมทาน ซึ่งตอนนี้มีบ้านบางเขนมาเปิดใกล้ๆ มหาวิทยาลัย เลย
กลายเป็นที่ที่ต้องมาประจ�า เพราะบรรยากาศดี สะดวกสบายและที่
ส�าคัญ ขนมอร่อยครับ

ณัฏฐนันท	์พรหมคงแก้ว	(ส้ม)
สำขำวิชำกำรจัดกำรควำมปลอดภัยกำรบิน
วิทยำลัยกำรบินและคมนำคม
ศิยษ์เก่ำโรงเรียนระยองวิทยำคมปำกน้�ำ	จ.ระยอง
 ส้มเป็นคนที่เวลาอ่านหนังสือต้องใช้สมาธิในการอ่าน ท�าให้มา
ใช้บริการห้องสมุดของบ้านบางเขนเพราะมีพร้อมทุกอย่าง เงียบ
สงบและที่ดีกว่านั้นคือเมื่อหิว สามารถเดินไปสั่งอาหารได้เลยซึ่งมา
ที่นี่ครบวงจรจริงๆ ค่ะ สะดวกสบายสุดๆ



ผลการจดัอนัดบัของเวบ็ไซตแ์ละองคก์รระหวา่งประเทศ 
4 International Colleges & Universities หรือ 
www.4icu.org ประกาศผล “The 2017 University 
Web Rankings : Top 200 Universities in the world” 
หรือเว็บไซต์มหาวิทยาลัยยอดนิยมระดับโลก ที่มีการ
สืบค้นและเข้าชมมากที่สุดตลอดระยะเวลา 1 ปีที่ผ่าน
มา จาก 200 ประเทศทั่วโลก ซึ่งมีการด�าเนินการจัด
อนัดบัความนยิมเวบ็ไซตข์องมหาวิทยาลยัและวิทยาลยั
ตา่งๆ มาตัง้แตเ่ดอืนกรกฎาคม ค.ศ. 2005 และรายงาน
ผลปีละ 2 ครั้ง ในเดือนมกราคมและกรกฎาคม เรียกว่า 
uniRank University Ranking™
 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม คว้า 
มหาวิทยาลัยเอกชนอันดับ 1 ของประเทศไทย
จากการจัดอันดับเว็บไซต์มหาวิทยาลัยโลก โดย uniRank

U-Review

10 อันดับมหาวิทยาลัยเอกชน
2017 THAI UNIVERSITY RANKING

จำกกำรจัดอันดับของ	uniRankTM

 ส�าหรับผล Thai University Ranking 2017 ล่าสุด 
ของมหาวทิยาลยัในประเทศไทย ปรากฏวา่ มหาวทิยาลยั
เกษตรศาสตร ์(มก.) ไดร้บัการจดัอนัดบัเปน็มหาวทิยาลยั
ท่ีมีเว็บไซต์มหาวิทยาลัยยอดนิยมเป็นอันดับ 1 ของ
ประเทศ (เปน็ปทีี ่2 ตดิตอ่กนั) จากมหาวทิยาลยัไทย 118 
แห่ง อยู่ในอันดับ 40 ของเอเชีย จาก 200 มหาวิทยาลัย 
และได้อันดับ 459 ของโลก จากมหาวิทยาลัย 12,358 
แห่งทั่วโลก และอันดับ 2 ได้แก่ มหาวิทยาลัยมหิดล
อนัดบั 3 จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั อันดับ 4 มหาวทิยาลยั
เชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยนเรศวร ตามล�าดับ

 ผลการจัดอันดับ Thai University Ranking 2017 
ของมหาวทิยาลยัเอกชนไทย อนัดบั 1 คอื มหาวทิยาลยั
ศรีปทุม อันดับ 2 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ อันดับ 3 
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ อันดับ 4 
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และมหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
ตามล�าดับ

ข้อมูลจำก	:	www.4icu.org/th
www.AdmissionPremium.com
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22 พฤศจิกายน 2560
SPU Challenge :
International Festival 2017

คณะศลิปศาสตร์ ร่วมกบั วทิยาลยันานาชาตศิรปีทุม ขอเชิญร่วมโครงการ  SPU Challenge: 
International Festival 2017
- ร่วมการแข่งขันความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ จีน และญี่ปุ่น
- ชมบูธนิทรรศการและซุ้มกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม
- พบปะรุ่นพี่จากสาขาต่างๆ และร่วมท�ากิจกรรม มากมาย
- ชิงรางวัลมูลค่ากว่า 30,000 บาท

เวลา 9.00 – 17.00 น.
Exhibition Hall  ชั้น 1  อาคาร 11
มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.

สอบถามเพิ่มเติม :
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
โทร. 0 2579 1111 ต่อ 1581, 1583

7 ตุลาคม 2560
การอบรมการปฏิบัติงานบนเครื่องบิน เส้นทางอาชีพในฝัน
  
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดอบรมการปฏิบัติงานบน
เครื่องบินแก่น้องๆ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 
“พบตัวจริง ประสบการณ์จริง บนเส้นทางอาชีพในฝัน”
 
เวลา 9.00 - 17.00 น.
SPU Airlines  ชั้น 3  อาคาร 11
มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.

10 พฤศจิกายน 2560 
การแข่งขันโครงสร้างสะพานเหล็กจ�าลอง ชิงถ้วยพระราชทาน 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และผู้สนใจ เข้าร่วมการ
แข่งขันโครงสร้างสะพานเหล็กจ�าลอง ระดับอุดมศึกษา ประจ�าปี 2560 ชิงถ้วยพระราชทาน 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เวลา 8.30 - 21.30 น.
ณ อาคาร 11  โซน C
มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.

สมัครและสอบถาม
โทร. 08 1491 1337
e-mail : suraphan.sa@spu.ac.th

14 ธันวาคม 2560
The 12th National and International Sripatum University Conference 
(SPUCON2017)

มหาวิทยาลยัศรปีทมุ ขอเชญิเข้าร่วมการประชมุและน�าเสนอผลงานวจิยั การประชมุวชิาการระดบั
ชาติและนานาชาติ ครัง้ท่ี 12 ประจ�าปี 2560 เรือ่ง ผลงานวิจยัและนวตักรรมสูก่ารพฒันาทีย่ัง่ยนื

ห้อง Auditorium 1 - 2  ชั้น 14  อาคาร 11
มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.

ลงทะเบียนร่วมงานและน�าเสนอผลงานวิจัย 
วันนี้ - 31 ตุลาคม 2560
http://spucon.spu.ac.th

สอบถามเพิ่มเติม :
0 2579 1111 ต่อ 1331, 1252, 1155

การแข่งขัน
โครงสร้างสะพานเหล็กจ�าลอง
ชิงถ้วยพระราชทาน

วิทยำลัยกำรท่องเที่ยวและกำรบริกำร	 มหำวิทยำลัยศรีปทุม

การอบรมการปฏิบัติงานบนเครื่องบิน

เส้นทางอาชีพในฝัน



“เรียนกับตัวจริง
 ประสบการณ์จริง”

มีดีด้านไหน
ก็รับทุนได้

มีความดี • กิจกรรมดี • หรือเรียนดี

*เงื่อนไขเป็นไปตามมหาวิทยาลัยก�าหนด

#DEK61
เพียงยื่นแฟ้มผลงาน
และสอบสัมภาษณ์
รับทุนสูงสุด 30,000 บาท*

ไม่ตัดสิทธิ์ 

CLEARINGHOUSE  

สาขาวิชาที่เปิดสอน

ศิลปะการแสดง ภาพยนตร์และส่ือดิจิทัล วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ การออกแบบแฟชั่น โฆษณาประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัล  
ธุรกิจการบิน การจัดการโรงแรม การจัดการบริการธุรกิจเรือส�าราญ การจัดการการท่องเที่ยว การจัดการความปลอดภัยการบิน
ภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ ภาษาจีนสื่อสารธุรกิจ ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารธุรกิจ การจัดการธุรกิจดิจิทัล การตลาด การจัดการ

การจัดการธุรกิจการบิน การค้าระหว่างประเทศ การเงิน บัญชี นิติศาสตร์ ดิจิทัลอาร์ตส์ คอมพิวเตอร์แอนิเมชันและวิชวลเอฟเฟกต์

การออกแบบกราฟิก การออกแบบอินเทอร์แอคทีฟและเกม วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมยานยนต์ วิศวกรรมอุตสาหการ การสื่อสารสถาปัตยกรรม
สถาปัตยกรรม  การออกแบบภายใน  การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน  Sripatum International College

ID : @SPUAdmission

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

หรือ 08 4751 2900 -15
www.spu.ac.th

spufriend

รับผู้จบ ม.6 / กศน. / ปวช. / ปวส.


