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#ธรรมดาโลกไม่ จ�ำ

SPU BRAND
AMBASSADOR

ไม่ ได้มีดีแค่สวย-หล่อ
เป็น Brand Ambassador ของมหาวิทยาลัยศรีปทุมทั้งที
บอกเลยว่าไม่ ได้มีดีแค่หน้าตา

นอกจากการมีบุคลิกภาพที่ดีแล้ว หนุ่มหล่อ-สาวสวยของเรา ยังต้องพกความกล้า
และความสามารถมาแบบเต็มกระเป๋า เข้าทีมเพื่อฝึกฝนเพิ่มทักษะต่างๆ ผ่านกิจกรรมดีๆ
ที่มหาวิทยาลัยจัดเตรียมไว้ให้ เช่น การฝึกทักษะภาวะผู้น�ำ การปลูกฝังให้มีส�ำนึกจิตอาสา
การพัฒนาบุคลิกภาพ การท�ำงานร่วมกันเป็นทีม และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย ที่จะท�ำให้
หนุ่มหล่อ-สาวสวย ทีม Brand Ambassador มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้ค้นหาตัวตนค้นพบ
ศักยภาพของตัวเอง และสามารถน�ำออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้

ใครบ้างที่จะสามารถเป็น SPU Brand Ambassador ได้

เราเปิดกว้างให้กับนักศึกษาทุกคณะทุกสาขาโดยไม่จ�ำกัดชั้นปี ที่มีสไตล์เป็นของตัว
เอง มีความสามารถ มีความมั่นใจ และพร้อมที่จะเปิดรับประสบการณ์ใหม่ๆ เพื่อใช้พัฒนา
ความรู้ความสามารถของตัวเอง น้องๆ ที่สนใจอยากจะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของ SPU Brand
Ambassador ก็สามารถส่งประวัตสิ ว่ นตัว พร้อมภาพถ่ายหน้าตรง ด้านข้าง แบบครึง่ ตัวและ
เต็มตัวมาได้ที่ E-mail : thanakorn.kh@spu.ac.th

โอกาสดีๆ ของการเป็น SPU Brand Ambassador

• เข้าร่วมงานกับมหาวิทยาลัย เพื่อช่วยสื่อสารภาพลักษณ์และประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย
• ได้โอกาสในการร่วมงานกับมืออาชีพ
• ได้รับประสบการณ์ในการท�ำงาน
• ได้เข้าร่วมโครงการและกิจกรรมพิเศษต่างๆ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
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Interview

ย้อนความทรงจ�ำรุ่นพี่
Brand Ambassador

สุพิชญา รัตนเนนท์ (ถุงแป้ง)
สาขาวิชาภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ
คณะศิลปศาสตร์  
ศิษย์เก่าโรงเรียนวัดน้อยนพคุณ
กทม.

พงศภัทร์ กันค�ำ (ฟลุ๊คจ์)
สาขาวิชาศิลปะการแสดง
คณะนิเทศศาสตร์
ศิษย์เก่าโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
จ.เชียงราย

ภัสธนมนท์ แสงโชติ (เมจิ)
สาขาวิชาการค้าระหว่างประเทศ
คณะบริหารธุรกิจ
ศิษย์เก่าโรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบ�ำรุง
กทม.

“เลือกมหาวิทยาลัยศรีปทุม เพราะชอบ
ความอบอุ่นของที่นี่ค่ะ ตั้งแต่วันแรกที่แวะเข้า
มาสอบถามข้อมูลเรื่องเรียน เจ้าหน้าที่ทุกคน
ดูแลและให้ค�ำปรึกษาดีมาก มันท�ำให้เรารู้สึก
อบอุ่นจริงๆ ค่ะ”
ย้ อ นไปเมื่ อ สมั ย ตอนเรี ย น ม.ปลาย
ถุงแป้งเรียนห้องศิลป์-ภาษาจีนค่ะ แต่อยาก
ได้ภาษาอังกฤษด้วย ก็เลยตัดสินใจมาสมัคร
เรียนสาขาวิชาภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ
ที่มหาวิทยาลัยศรีปทุม เพื่อนสมัย ม.ปลาย
ก็ เ รี ย นต่ อ ภาษาจี น กั น หมด มี เ ราเปลี่ ย น
มาเรี ย นภาษาอังกฤษคนเดียว ตอนแรกๆ
ก็กลัวจะไม่มีเพื่อนเหมือนกัน แต่พอเข้ามา
เรียนจริงๆ ประทับใจเพื่อนๆ ที่คณะตั้งแต่วัน
แรกที่มาเรียนเลยค่ะ เพื่อนๆ น่ารักมาก ชวน
คุยและเป็นกันเองท�ำให้เราสนิทกันเร็วมาก
ตั้งแต่วันแรกๆ เลย มีอะไรก็จะช่วยเหลือกัน
ตลอด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเรียน เรื่องท�ำรายงาน
ท�ำกิจกรรม ท�ำให้เราสนุกและก็อยากมาเรียน
ทุกวันเลยค่ะ
น้องๆ คนไหนที่อยากเรียนกับตัวจริง
ประสบการณ์จริง มาที่นี่รับรองว่าไม่ผิดหวัง
แน่นอนค่ะ เราอยู่และดูแลกันแบบครอบครัว
ถึงจะเล็กแต่ก็อบอุ่นค่ะ

“คนเราไม่มีอะไรที่ท�ำไม่ ได้ มีแค่ถนัด
หรือไม่ถนัด ถ้าเราอยากจะพัฒนาในสิ่งที่เรา
ไม่ถนัดหรือยังท�ำได้ ไม่ดีพอ มหาวิทยาลัย
ศรีปทุมนี่แหละ คือที่ๆ ผมเลือกในการพัฒนา
ตัวเอง”
ความประทับใจแรกในรัว้ SPU คือรุน่ พี่
ที่คณะครับ ผมมามหาวิทยาลัยวันแรกผมก็
เจอรุ่นพี่เข้ามาทัก แนะน�ำให้รู้จักเพื่อนๆ คอย
ดูแลให้ค�ำแนะน�ำในเรื่องการเรียน การใช้ชีวิต
ในมหาวิทยาลัย ผมต้องท�ำกิจกรรมอะไรบ้าง
และจะติดต่ออะไรต้องไปตรงไหน มันช่วยได้
มากเลยครับ ท�ำให้ผมมีเพื่อนและสนุกมากๆ
ตั้งแต่วันแรกที่มามหาวิทยาลัย
ถ้าน้องๆ เข้ามาเรียนที่มหาวิทยาลัย
ศรีปทุม เราจะได้เจอเพื่อนที่ดี สังคมที่ดี มีรุ่น
พีแ่ ละอาจารย์คอยให้ค�ำแนะน�ำและค�ำปรึกษา
ได้ในทุกเรื่อง ที่นี่คือบ้านอีกหนึ่งหลังของผม
ซึ่งเป็นบ้านที่อบอุ่นมากครับ

“ตัดสินใจลือก SPU ตัง้ แต่เรือ่ งอุปกรณ์
การเรียนการสอนเลยค่ะ ที่นี่พร้อมมากๆ
สภาพแวดล้อมก็ดี และเทียบค่าเทอมแล้วก็ ไม่
ต่างจากมหาวิทยาลัยรัฐมากนัก ถือว่าคุม้ ค่า
มากค่ะ”
ประทับใจการได้เข้ามาเป็นส่วนหนึง่ ของ
SPU Brand Ambassador ค่ะ การได้เข้ามา
อยูต่ รงนีท้ ำ� ให้เมจิได้ลองท�ำอะไรหลายๆ อย่าง
ที่ไม่เคยท�ำ ได้ประสบการณ์ ใหม่ๆ ได้เจอทั้ง
รุ่นพี่และรุ่นน้องกลุ่ม Brand Ambassador
ทีแ่ ต่ละคนเก่งและก็มคี วามสามารถมากๆ ทุก
คนมีน�้ำใจและจะคอยสอนเทคนิคอะไรหลายๆ
อย่าง เพื่อให้เราเอามาปรับใช้ให้เข้ากับตัวเอง
ท�ำให้เรามีความมั่นใจมากขึ้นค่ะ
เราทุกคนล้วนมีความฝัน ที่อยากจะ
ท�ำให้มันเป็นจริง มหาวิทยาลัยศรีปทุมเป็น
อีกหนึ่งทางเลือก ที่จะช่วยสานฝันของน้องๆ
ขอเพี ย งแค่ น ้ อ งๆ มี ค วามมุ ่ ง มั่ น และตั้ ง ใจ
มหาวิทยาลัยศรีปทุมพร้อมที่จะท�ำความฝัน
ของทุกคนให้เป็นจริงได้แน่นอนค่ะ
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เมื่อตอนเป็นน้องปี 1

ศุจีภรณ์ เซี่ยงหว่อง (มินนี่)
สาขาวิชาธุรกิจการบิน
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ
ศิษย์เก่าโรงเรียนบอสโกพิทักษ์
จ.นครปฐม

ธนาวินท์ ดวงเนตร (มาวิน)
สาขาวิชาศิลปะการแสดง
คณะนิเทศศาสตร์
ศิษย์เก่าโรงเรียนบดินเดชา สิงห์ สิงหเสนี
จ.นนทบุรี

พิมพ์วดี ใจยงค์ (เชอรี่)
สาขาวิชาโฆษณาประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัล
คณะนิเทศศาสตร์
ศิษย์เก่าโรงเรียนมีนประสาทวิทยา
กทม.

“เลื อ กที่ นี่ เ พราะทุ ก คนดู แ ลเราแบบ
อบอุ ่ น มาก การเดิ น ทางก็ ส ะดวกสบาย
ภายในมหาวิทยาลัยก็มีการดูแลที่ปลอดภัย
ครอบครัวก็สบายใจด้วยค่ะ”
การเป็นเด็กต่างจังหวัดที่ต้องเข้ามา
เรียนมหาวิทยาลัยเอกชนในกรุงเทพฯ เราก็
จะมีความกลัวอยู่ในใจประมาณหนึ่ง แต่พอ
เข้ามาสมัครเรียนวันแรก ได้เข้ามาสัมผัสใน
มหาวิทยาลัยจริงๆ ประทับใจมาก บรรยากาศ
ดูชลิ ๆ เป็นสังคมที่ไม่ได้หรูหราอย่างทีค่ ดิ หรือ
กังวลไว้ ทุกคนดูสบายๆ สังคมดี มีเพื่อนที่ดี
นอกจากนี้อาหารยังอร่อย ราคาไม่แพงด้วย
ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการใช้ชีวิตก็ถือว่าอยู่ได้
แบบสบายไม่ล�ำบากค่ะ
อยากให้น้องๆ ได้ลองเข้ามาสัมผัสที่
มหาวิทยาลัยศรีปทุมดูก่อน ก่อนที่จะตัดสิน
ใจเลือกที่เรียน ข้อดีอีกอย่างของ SPU ก็คือ
ให้อิสระทางความคิดกับเรามากๆ ไม่มีการ
บังคับถ้าเราไม่อยากท�ำกิจกรรม ปล่อยให้เรา
ได้คดิ เองอย่างเป็นอิสระทีจ่ ะท�ำหรือไม่ทำ� อะไร

“มหาวิทยาลัยศรีปทุมมีครบทุกอย่าง
และยังได้เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง
ผมถึงเลือกเรียนที่นี่ครับ”
ก้าวแรกในรั้วมหาวิทยาลัย มันก็จะมี
ความตื่นเต้น มีความกลัว ทั้งเขินอายปนกัน
ไปหมดครับ แต่ในกิจกรรมรับน้องผมรู้สึก
อบอุ่น สนุกสนาน ท�ำให้ประทับใจมาก โดย
เฉพาะตอนที่รุ่นพี่เข้ามาดูแลเรา ความรู้สึก
กลัว ตื่นเต้น มันหายไปหมดเลยครับ แล้วทุก
อย่างก็เปลี่ยนเป็นความสนุกและเสียงหัวเราะ
แทน
น้ อ งๆ ที่ ช อบเรี ย นปฏิ บั ติ ม ากกว่ า
เรียนทฤษฎีแบบพี่มาวิน พี่ขอแนะน�ำให้น้องๆ
ลองเข้ามาสัมผัสการเรียนของสาขาศิลปะ
การแสดง คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศรีปทุม ที่นี่เรียนกันแบบ 360 องศา ฝึกจริง
แสดงจริง มีทงั้ เต้น เล่นละคร ร้องเพลง และอีก
หลายศาสตร์ให้เราได้เรียนรู้ ซึ่งเราจะได้เรียน
กับผู้เชี่ยวชาญในวงการตัวจริง ส่วนใครที่ไม่
กล้าแสดงออกก็ ไม่ต้องกังวลนะครับ เพราะ
ตอนที่ เ ราเรี ย นอาจารย์ ก็ จ ะมี วิ ธี ก ารสอน
หรือเทคนิคบางอย่าง ที่จะท�ำให้เราเกิดความ
เคยชิน และท�ำให้เรากล้าแสดงออกเองครับ

“เลือกเรียนที่นี่ เพราะเรียนกับตัวจริง
ประสบการณ์จริง แค่นี้แหละที่ใช่ส�ำหรับเรา”
ความประทั บ ใจแรกที่ ก ้ า วเข้ า มาใน
รั้ว SPU คือพี่ๆ รปภ.ค่ะ พี่เขาเอาใจใส่และ
เป็นกันเอง ดูแลเราดีมากตั้งแต่ก้าวเท้าเข้า
มหาวิทยาลัยเลยค่ะ ถึงงานพี่ๆ เขาจะเหนื่อย
แต่เขาก็ยังยิ้มให้กับทุกคนที่ผ่านไปผ่านมา
เสมอ ว่างๆ เชอรีก่ จ็ ะไปนัง่ คุยกับพีเ่ ขาบ้างเอา
น�้ำเอาขนมไปให้บ้าง พี่เขาน่ารักดีค่ะ
อยากให้ น ้ อ งๆ ลองกล้ า เปิ ด ใจรั บ
มหาวิทยาลัยเอกชน ลองศึกษาหาข้อมูลเพิ่ม
เติมดูวา่ มหาวิทยาลัยแต่ละทีม่ ดี อี ะไร และข้อดี
ตรงกับความต้องการของเราไหม อย่าคิดว่า
เรี ย นมหาวิ ท ยาลั ย เอกชนแล้ ว มั น จะง่ า ย
มันไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดนะคะ หลักสูตรของ
เรามี ค วามทั น สมั ย บางที ก็ ไ ปไกลกว่ า ของ
มหาวิทยาลัยรัฐบาลแล้ว อุปกรณ์ก็มีให้เรา
ได้ ใช้งานจริงๆ รุ่นพี่ก็ดูแลและให้ค�ำแนะน�ำ
ดีมาก และอาจารย์ก็พร้อมที่จะให้ความรู้เรา
เต็มที่ และสามารถขอค�ำปรึกษานอกเวลา
เรียนได้อีกด้วยค่ะ
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เดินหน้า SPU Crew
Training Center

SPU Go Inter
SPU เปิดบ้านต้อนรับ
มหาวิทยาลัยอินโดนีเซีย เข้าศึกษา เปิดประสบการณ์ศึกษาต่อ
เรียนรู้หลักสูตรบัณฑิตพันธุ์ใหม่ ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน

ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน
อธิการบดี และผูบ้ ริหารมหาวิทยาลัยศรีปทุม
เข้าคัดเลือกเครื่องบิน ณ สนามบินดอนเมือง
เพือ่ น�ำไปใช้ในโครงการ SPU Crew Training
Center ที่จะสร้างขึ้นใหม่ในพื้นที่บริเวณเขต
หลักสี่ เป็นการสร้างเพิ่มเติมจาก Mock Up
เดิมที่ตั้งอยู่ ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัช เลิศ
ไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัย
ศรี ป ทุ ม ให้ ก ารต้ อ นรั บ คณะผู ้ บ ริ ห ารและ
คณาจารย์ จากมหาวิ ท ยาลั ย อิ น โดนี เ ซี ย
เข้ า เยี่ ย มชมห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารต่ า งๆ และ
ศึ ก ษาดู ง านเพื่ อ เรี ย นรู ้ ร ะบบการจั ด การ
ศึ ก ษาหลั ก สู ต รบั ณ ฑิ ต พั น ธุ ์ ใ หม่ ของ
มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.
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นั ก ศึ ก ษาสาขาวิ ช าภาษาจี น สื่ อ สาร
ธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ชั้นปีที่ 3 หลักสูตร 3+1 เปิดประสบการณ์
จริ ง ในต่ า งแดน เดิ น ทางไปศึ ก ษาต่ อ ณ
มหาวิทยาลัยซีอาน สาธารณรัฐประชาชนจีน
เพื่ อ เรี ย นรู ้ แ บบเจาะลึ ก ในเรื่ อ งภาษาและ
วัฒนธรรม เป็นระยะเวลา 1 ปี
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รางวัลชนะเลิศการประกวด
สร้างสรรค์ Viral Clip หัวข้อ
พลังงานไฟฟ้า=พลังงานชีวิต

คว้าแชมป์ “แชมป์กีฬา 7 สี
วอลเลย์บอล อุดมศึกษา
2018”

คว้ารางวัลชนะเลิศประกวด
แอนิเมชัน “เงินออมสร้างชาติ
Awards Season 3”

ไอเดี ย สุ ด เจ๋ ง นั ก ศึ ก ษาชั้ น ปี ที่ 3
สาขาวิ ช าภาพยนตร์ แ ละสื่ อ ดิ จิ ทั ล คณะ
นิ เ ทศศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย ศรี ป ทุ ม “ที ม
4869Production” เจ้าของผลงาน “Power
Bank” คว้ารางวัลชนะเลิศจากการประกวด
สร้ า งสรรค์ Viral Clip หั ว ข้ อ พลั ง งาน
ไฟฟ้ า =พลั ง งานชีวิต ได้รับ ทุน การศึก ษา
100,000 บาท จากส�ำนักงานคณะกรรมการ
ก�ำกับกิจการพลังงาน (กกพ.)

นักตบลูกยางสาว มหาวิทยาลัยศรีปทุม
โชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมเอาชนะ มหาวิทยาลัย
รั ต นบั ณ ฑิ ต แชมป์ เ ก่ า 3-1 เซต 27-25,
25-27, 25-9, 25-23 คว้าถ้วยเกียรติยศ
และทุ น การศึ ก ษา 300,000 บาท พร้ อ ม
เหรี ย ญรางวั ล จากนายสมเกี ย รติ เจริ ญ
ภิ ญ โญยิ่ ง รั ก ษาการกรรมการผู ้ จั ด การ
ช่อง 7HD ในการแข่งขัน “แชมป์กีฬา 7 สี
วอลเลย์บอล อุดมศึกษา 2018” ณ เอ็มซีซี
ฮอลล์ เดอะมอลล์งามวงศ์วาน

นั ก ศึ ก ษ า ค ณ ะ ดิ จิ ทั ล มี เ ดี ย
มหาวิ ท ยาลั ย ศรี ป ทุ ม “ที ม สวดมนต์ ห น้ า
คอม” เจ้าของผลงานแอนิเมชัน“เส้นทางสู่
ฝัน” ที่มีโครงเรื่องเกี่ยวกับแรงบันดาลใจของ
เด็กที่มีความฝันอยากท�ำอาชีพที่ตนรัก คว้า
รางวัลชนะเลิศประกวดแอนิเมชัน “เงินออม
สร้างชาติ Awards Season 3” ประเภท
นักเรียน นักศึกษา รับโล่รางวัลและเงินทุนการ
ศึกษา 40,000 บาท จัดโดย เขตอุตสาหกรรม
ซอฟต์แวร์ประเทศไทย (ซอฟต์แวร์พาร์ค) และ
บริษัท เว็ลธ์ แมเนจเม้นท์ ซิสเท็ม จ�ำกัด
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เคล็ดลับสร้างตัวตน
บนโลกออนไลน์ สไตล์
มายด์ – วิรพร YouTuber
พิธีกรรายการ Itmild
ทาง GoodDayOfficial
YouTube Channel

Tech Talk ถอดรหัสความส�ำเร็จ
ชัยนาท จรัญวัฒนากิจ
CMO แห่ง Seekster แอปพลิเคชัน
ผู้ ให้บริการจัดหาท�ำความสะอาด
และซ่อมแซมทุกเรื่องเกี่ยวกับบ้าน

#เรียนมัน เรียน FUN
เรียน PASPU
เรียนทั้งทีต้องเรียนให้สนุก
และต้องรู้จักสร้างแรงบันดาลใจ
พาชมละครเวที @ M THEATER

สาขาวิชาการออกแบบสือ่ สารออนไลน์
คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เปิด
เวที พู ด คุ ย แบบใกล้ ชิ ด และเป็ น กั น เอง กั บ
YouTuber ตัวจริงในวงการ มายด์ – วิรพร
ในหัวข้อ “YouTube Design สไตล์ มายด์
– วิรพร” ถึงเคล็ดลับที่ใช้ ในการสร้างตัว
ตนจาก Net Idol มาเป็นพิธีกร นักแสดง
และ YouTuber พิธีกรรายการ Itmild ทาง
GoodDayOfficial YouTube Channel
ในการพูดคุยแบบเป็นกันครั้งนี้ สิ่งที่มายด์
ถ่ายทอดเอาไว้ ให้กับน้องๆ นอกจากเรื่อง
ของความรู้ ก็คอื ประสบการณ์และแรงบันดาล
ใจ “เป็นตัวของตัวเอง ท�ำสิ่งที่ตัวเองชอบ ใส่
ความคิดสร้างสรรค์ ขยันท�ำงานออกมาให้
สม�่ำเสมอ”

คณะเทคโนโลยี ส ารสนเทศ ร่ ว มกั บ
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัด
เสวนาและบรรยายถอดรหั ส ความส� ำ เร็ จ
จากตัวจริง ประสบการณ์จริง คุณชัยนาท
จรัญวัฒนากิจ CMO แห่ง Seekster ผู้ผลิต
แอปพลิเคชันส�ำหรับให้บริการจัดหาท�ำความ
สะอาดและซ่อมแซมทุกเรื่องเกี่ยวกับบ้าน ที่
สามารถเข้ารอบชิงชนะเลิศในรายการ The
Unicorn สตาร์ทอัพพันล้านได้ส�ำเร็จ โดย
การเสวนาและบรรยายครั้งนี้ คุณชัยนาท
ได้ถา่ ยทอดประสบการณ์จริงในการท�ำธุรกิจ
และถอดรหั สความส� ำ เร็ จ ให้ กั บ นั ก ศึ ก ษา
และผู้ที่เข้าฟังเสวนาทุกท่านได้ฟังอย่างหมด
เปลือกแบบไม่มีกั๊กอีกด้วย

สาขาวิ ช าศิ ล ปะการแสดง คณะ
นิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม นอกจาก
จะเรียนกับตัวจริงแล้ว ยังพานักศึกษาชั้นปีที่
2-3 ไปหาประสบการณ์จริง จากการชมละคร
เวทีเรื่อง R×3 แปลและดัดแปลงจาก ONEACT PLAY เรื่อง ROSEMARRY WITH
GINGER ของ EDWARD ALLAN BAKER
ก�ำกับการแสดงโดย ผศ.พันพัสสา ธูปเทียน
หรือ ครูหนิง ณ เอ็ม เธียเตอร์ โรงละครศิลปะ
การแสดง เพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้นักศึกษา
ในการสร้างสรรค์งานศิลปะการแสดงต่อไป
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คณะบริหารธุรกิจ SPU จับมือ
เครือข่ายธุรกิจบิสคลับ
ประเทศไทย ร่วมขับเคลื่อน
ผู้ประกอบการขนาดเล็ก
Micro SMEs

วิทยาลัยการบินและคมนาคม SPU วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการ
จับมือ บริษัท ไทยเอวิเอชั่น จ�ำกัด บริการ SPU ลงนาม MOU กับ
MOU พร้อมก้าวสู่ระดับสากล
บริษทั แปซิฟิค เวิลด์ มีตติ้งส์
แอนด์ อีเว้นท์ส (ประเทศไทย) จ�ำกัด

คณะบริ ห ารธุ ร กิ จ มหาวิ ท ยาลั ย
ศรีปทุม ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วม
มือกับเครือข่ายธุรกิจบิสคลับประเทศไทย
ภายในงานมีผรู้ ว่ มลงนามทัง้ หมด 15 สถาบัน
เช่น สมาคมการค้านักธุรกิจสากล สมาคม
นักธุรกิจอาเซียน สมาคมเครือข่ายที่ปรึกษา
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม สมาคม
การค้าผู้ประกอบการเอสเอ็มอีไทย สมาคม
ผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ไทย
ฯลฯ เพื่ อ สนั บ สนุ น การค้ า และการลงทุ น
ส�ำหรับผู้ประกอบการขนาดเล็ก สนับสนุน
การพัฒนาด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมใน
กระบวนการผลิต โดยครั้งนี้ถือเป็นโอกาส
อันดีที่นักศึกษาจะได้ประโยชน์ ในเรื่องของ
การได้รับความรู้และประสบการณ์ตรงจาก
ผู้ประกอบการต่างๆ ไปจนถึงโอกาสในการ
ต่อยอดการท�ำงานในอนาคต

วิ ท ย า ลั ย ก า ร บิ น แ ล ะ ค ม น า ค ม
มหาวิทยาลัยศรีปทุม ลงนามบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือทางวิชาการ กับ บริษัท ไทยเอวิ
เอชัน่ จ�ำกัด เพือ่ ประสานความร่วมมือในการ
จัดการศึกษาร่วมกัน พัฒนาศักยภาพทาง
ด้านการบินให้แก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัย
ศรี ป ทุ ม ในสาขาวิ ช าที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ต่ อ ยอด
การเป็ น บุ ค ลากรทางด้ า นอุ ต สาหกรรม
การบิน และผลิตนักบินเข้าสู่ระดับประเทศ
ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติตามนโยบายรัฐบาล และเพื่อให้เกิด
ประโยชน์สงู สุดแก่นกั ศึกษาของมหาวิทยาลัย
ศรีปทุม พร้อมก้าวสู่ความเป็นนานาชาติใน
ระดับสากล
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วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ
มหาวิทยาลัยศรีปทุม ลงนามบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือกับ บริษทั แปซิฟคิ เวิลด์ มีตติง้ ส์
แอนด์ อีเว้นท์ส (ประเทศไทย) จ�ำกัด ร่วมเป็น
พันธมิตรทางวิชาการ เพือ่ พัฒนามาตรฐาน
ของบุคลากรเข้าสู่ธุรกิจบริการด้านการท่อง
เที่ ย วและอุ ต สาหกรรมบริ ก ารด้ า นไมซ์ &
อีเว้นท์ ให้มีความรู้ ความสามารถ พร้อม
ยกระดับมาตรฐานการให้บริการเทียบเท่า
World Class Standard รวมถึ ง เพิ่ ม
ประสบการณ์ที่ดีแก่นักท่องเที่ยวกลุ่มไมซ์
ที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยเพิ่มขึ้น
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Boys & Girls

ประสบการณ์
“ดาว + เดือน” รุ่นพี่
ที่อยากส่งต่อรุ่นน้อง
ภัสธนมนท์ แสงโชติ (เมจิ)
สาขาวิชาการค้าระหว่างประเทศ คณะบริหารธุรกิจ
ศิษย์เก่าโรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบ�ำรุง

เมจิ

ตอนนี้เมจิ มีผลงานอะไรบ้าง
ประชาสัมพันธ์พิเศษให้กับ อีซูซุเลดี้ 2018, มิสเลอแปง 2018,
MV เพลง รักเธอปัง ปัง ของเลอแปงค่ะ
รู้สึกยังไงกับการได้ตำ� แหน่งดาวมหาวิทยาลัย ปี 60
ดีใจมากค่ะ ไม่เคยคิดเลยว่าจะได้ตำ� แหน่ง เพราะตอนเรียนมัธยม
เมจิเป็นคนขีอ้ ายมาก แทบไม่ได้ทำ� กิจกรรมอะไรกับโรงเรียนเลย แต่พอ
เข้ามหาวิทยาลัย อาจารย์และรุ่นพี่ที่คณะสนับสนุนให้เราลงประกวด
คอยเชียร์และให้กำ� ลังใจ จนได้ต�ำแหน่งดาวคณะ และก็ประกวดต่อจน
ได้ตำ� แหน่งดาวมหาวิทยาลัย ทุกคนมีสว่ นร่วมในการผลักดันให้เมจิได้
ต�ำแหน่งนี้ค่ะ
คิดว่าเหตุผลอะไรที่ท�ำให้ ได้ต�ำแหน่งนี้
เพราะว่าเมจิมีความสามารถ ท�ำอะไรได้หลายอย่าง แล้วก็สวย
ด้วย ฮ่าๆๆ ล้อเล่นค่ะ จริงๆ แล้วคงเพราะความสามารถและทัศนคติ
ที่ดีมากกว่าค่ะ
ค�ำถาม-ค�ำตอบ ตอนประกวดดาวมหาวิทยาลัย
“ถ้าคุณได้เป็นดาวมหาวิทยาลัยคุณจะท�ำประโยชน์อะไรให้
มหาวิทยาลัยและสังคมบ้าง” เมจิตอบไปว่า “เมจิเป็นนักศึกษาทุน
ก็เลยอยากท�ำโครงการที่สามารถบอกกับน้องๆ ได้ว่ามหาวิทยาลัย
ของเรามีทุนอะไรบ้าง เพราะว่าเมจิได้รับทุนมาก่อนก็เลยอยากจะให้
โอกาสกับน้องคนอื่นๆ ได้เลือกทุนที่เหมาะกับตัวเองค่ะ”
ฝากอะไรถึงน้องๆ ที่จะประกวดดาวมหาวิทยาลัย
ให้น้องๆ มั่นใจในตัวเองและท�ำให้สุด อย่าท�ำครึ่งๆ กลางๆ
แล้วมาเสียดายที่หลังว่าตอนนั้นเราท�ำได้ ไม่ดีหรือท�ำไมเราไม่ท�ำ
ถ้าตัดสินใจจะท�ำแล้วเราควรท�ำให้สุดๆ ไปเลยค่ะ
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วินนี่
ธนัท วณัฐพงศ์ (วินนี่)
สาขาวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล คณะนิเทศศาสตร์
ศิษย์เก่าโรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง

ผลงานของวินนี่มีอะไรบ้าง
พิธีกรรายการ Shake Put Up, พิธีกรรายการ UP Scale,
MV เพลง เพราะเธอยังลืมเขาไม่ได้ ของวง GTK, MV เพลงแผลในใจ
ของวง GTK และก�ำลังประกวดโครงการ FluocarilThailand ครับ
ความรู้สึกที่ ได้ต�ำแหน่งเดือนมหาวิทยาลัย ปี 60
ตอนนั้นผมเกือบจะไม่ประกวดแล้วครับ แต่ก็มานั่งคิดว่าถ้าผม
ยกเลิกกลางทางแล้วบัดดี้ของผมล่ะ ในเมื่อคณะอื่นไปเป็นคู่แล้วคณะ
ผมจะเหลือดาวแค่คนเดียวได้ ไง ผมเลยตัดสินใจไปประกวด ผมต้อง
ขอบคุณเพือ่ นทีเ่ ป็นดาวทีป่ ระกวดคูก่ บั ผมด้วยครับ ทีช่ ว่ ยสนับสนุน
และเป็นบัดดี้ที่ดี จนผมชนะได้เป็นเดือนของมหาวิทยาลัยครับ
คุณสมบัติอะไรที่ท�ำให้เราได้ตำ� แหน่งนี้
ผมเป็นคนยิ้มง่าย เป็นคนสนุกสนาน เป็นมิตรกับทุกคนครับ
ค�ำถาม-ค�ำตอบ ตอนประกวดเดือนมหาวิทยาลัย
“ระบบการศึกษาของประเทศไทยในตอนนี้อยู่ท้ายของอาเซียน
คุณมีวิธีการอย่างไรที่จะสามารถแก้ ไขปัญหานี้ ได้” ผมตอบไปว่า
“มันเป็นปัญหาเกี่ยวกับระบบการศึกษา เพราะว่าการศึกษาของไทย
เน้นทฤษฎีมากกว่าปฏิบัติ แล้วเวลาเราออกไปท�ำงานจริงเราไม่ได้ใช้
ทฤษฎีเพียงอย่างเดียว ดูอย่างประเทศอืน่ เขาก็เน้นปฏิบตั มิ ากกว่าการ
เรียนทฤษฎี พอได้ปฏิบัติจริงได้ท�ำจริง เลยท�ำให้มีความสามารถใน
การท�ำงานได้จริงในสายอาชีพนัน้ ๆ นี่เป็นพืน้ ฐานของโลกการศึกษา
ทีส่ ามารถน�ำมาพัฒนาเด็กให้เรียนจบออกไปแล้วท�ำงานได้จริงครับ”
ฝากถึงน้องๆ ที่จะประกวดเดือนมหาวิทยาลัย
ต้องเตรียมโชว์มาให้ดี เตรียมตัวให้พร้อม ฝึกซ้อมและหาความ
รู้รอบตัวให้เยอะๆ แล้วท�ำให้เต็มที่ครับ
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Student Affairs

นิติศาสตร์ SPU
เปิดสนามแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย
เพิ่มทักษะและความรู้ สู่การเป็นนักกฎหมายสมัยใหม่
ในยุคไทยแลนด์ 4.0
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
จั ด การแข่ ง ขั น ตอบปั ญ หากฎหมายระดั บ
ประเทศ รวมตัวแทนนักเรียน โรงเรียนระดับ
มัธยมศึกษากว่า 100 โรงเรียน ในการแข่งขัน
ตอบปัญหากฎหมาย ชิงถ้วยพระราชทาน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี ส�ำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลาย เพื่อให้นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันได้ใช้
ความรูค้ วามสามารถทางด้านกฎหมายอย่าง
เต็มที่ และมีความรู้เพิ่มเติมในเรื่องกฎหมาย
สมัยใหม่ ซึ่งจะสามารถน�ำไปปรับใช้ ได้จริงใน
ชีวิตประจ�ำวัน
ผลการแข่งขัน
รางวัลชนะเลิศ
รองอันดับ 1
รองอันดับ 2
รางวัลชมเชย

โรงเรียนโยธินบูรณะ
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
โรงเรียนอ�ำนาจเจริญ
โรงเรียนโชคชัยสามัคคี และโรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์

บัญชี SPU เปิดสนามประลองความรู้
ฝึกทักษะการเป็นนักบัญชียุคดิจิทัล

คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วม
กับ สมาคมผูส้ อบบัญชี และสมาคมส�ำนักงาน
บั ญ ชี คุ ณ ภาพ จั ด การแข่ ง ขั น ตอบปั ญ หา
ทางด้ า นวิ ช าการ ส� ำ หรั บ นั ก เรี ย นระดั บ
มัธยมศึกษาตอนปลาย ชิงถ้วยพระราชทาน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี พร้อมเงินรางวัลและทุนการศึกษา
มากมาย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วม
โครงการจากโรงเรียนต่างๆ ได้แสดงความ
รู้ความสามารถทางทักษะวิชาชีพด้านบัญชี
โดยมีนอ้ งๆ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจาก
โรงเรียนต่างๆ ทั่วประเทศเข้าร่วมแข่งขันเป็น
จ�ำนวนมาก
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ค้นหาตัวตน
คนโลจิสติกส์พันธุ์ ใหม่
New Gen Logistics
Camp 2018
วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดกิจกรรมให้กบั น้องๆ
ม.ปลาย ได้เข้ามาค้นหาตัวตนและพาทุกคน
ไปรู้จักกับโลกใบใหม่ ของอุตสาหกรรมที่เป็น
แรงขับเคลื่อนในยุค 4.0 กับ “โลจิสติกส์และ
ซัพพลายเชน” ซึ่งผู้ร่วมกิจกรรมนอกจาก
จะได้เปิดโลกทัศน์ ใหม่ๆ แล้ว ยังได้เรียนรู้
จากตัวจริงประสบการณ์จริง ผ่านกิจกรรม
เกมกลยุทธ์การบริหารโซ่อุปทาน “เบียร์เกม
(Beer Game)” ท�ำให้น้องๆ มีทักษะของการ
ท�ำงานในอุตสาหกรรมโลจิสติกส์กอ่ นใคร และ
ยังได้ ไปดูงานด้านการผลิตรถยนต์ที่โรงงาน
TOYOTA และศู น ย์ ก ระจายสิ น ค้ า Tops
Supermarket นอกจากนีผ้ เู้ ข้าร่วมโครงการ
ยังได้รับประกาศนียบัตรทุกคนอีกด้วย
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Showcase

สาวศิลปศาสตร์
ชอบภาษา
และความท้าทาย

ถุงแป้ง
สุพิชญา รัตนเนนท์

คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษสือ่ สารธุรกิจ
ศิษย์เก่าโรงเรียนวัดน้อยนพคุณ กทม.
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ชีวิต 1 ปี ในรั้วมหาวิทยาลัยเป็นยังไงบ้าง

เป็นการเริ่มต้นที่สนุกมากเลยค่ะ เป็นช่วงของการปรับตัวและเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เราได้ลอง
ท�ำอะไรหลายๆ อย่างที่ไม่เคยท�ำ ได้เจอเพือ่ นใหม่ สังคมใหม่ ทุกคนทีน่ นี่ า่ รัก ไม่วา่ จะเป็นเพือ่ นๆ
รุน่ พี่ หรืออาจารย์ทสี่ อน ทุกท่านใจดีและเป็นกันเอง ท�ำให้รสู้ กึ ดีและสนุกกับการมาเรียนทีน่ คี่ ะ่

สังคมในมหาวิทยาลัยเป็นยังไงบ้าง

ตอนแรกก็คิดว่าการเรียนมหาวิทยาลัยเอกชนจะต้องมีการแบ่งแยกกันแน่ๆ เพราะเรา
ต้องมาเจอเพื่อนใหม่ที่มาจากต่างครอบครัวต่างฐานะกัน แต่พอได้มาเรียนจริงๆ เรามีเพื่อน
ที่เป็นเด็กกรุงเทพฯ เป็นเด็กต่างจังหวัด ทุกคนน่ารักมาก เราเป็นเพื่อนกันได้หมด คบกันได้
หมดไม่มีการแบ่งแยกอะไรกันทั้งสิ้น เป็นสังคมที่น่ารักและอบอุ่นมากๆ ค่ะ

ท�ำไมถึงเลือกเรียนสาขาวิชาภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ
ต้องเก่งภาษาอังกฤษไหมถึงจะเรียนได้

คือตอน ม.6 ถุงแป้งเรียนศิลป์-ภาษาจีนค่ะ แต่อยากเก่งภาษาอังกฤษด้วย พอเข้ามาเรียน
ที่นี่เลยเลือกเรียนภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ ใจก็กลัวเหมือนกันว่าถ้าพื้นฐานภาษาอังกฤษ
ของเราไม่แน่นเราจะเรียนได้ไหม แต่ทนี่ เี่ ขามีการปรับพืน้ ฐานให้ใหม่ทงั้ หมด เราเลยเรียนได้แบบ
สบายๆ เลยค่ะ

ผลงานที่ผ่านมา

ก็จะมีงานถ่ายแบบของ SIM Penguin งานถ่ายแบบทั่วไป เป็นแบบแต่งหน้า ท�ำผม แต่ง
หน้าเจ้าสาว มีประกวดดาวคณะศิลปศาสตร์ ซึ่งได้ต�ำแหน่งรองอันดับหนึ่งและได้ต�ำแหน่ง
Popular Vote ค่ะ และปัจจุบันก็เป็น Brand Ambassador ของมหาวิทยาลัยด้วยค่ะ

แบ่งเวลาเรียนกับเวลาท�ำงานยังไงบ้าง

ถ้ามีงานชนกับเวลาเรียนโดยปกติก็จะเลือกเรียนเป็นอันดับแรกค่ะ และก็จะทุ่มเทกับการ
เรียนเต็มที่ แต่ถา้ มีงานส�ำคัญจริงๆ ทีเ่ ราปฏิเสธไม่ได้ หรือเป็นงานทีเ่ ราอยากท�ำมากๆ แล้วเรา
ต้องขาดเรียน ก็จะตามงานกับเพื่อนว่าอาจารย์สั่งงานอะไร กลับไปทบทวนและท�ำการบ้าน
ส่งให้ครบ โดยตั้งใจไว้ว่าจะรักษาเกรดเฉลี่ยไม่ให้ต�่ำกว่า 3.00 ในทุกเทอม เพราะเราก็อยาก
ได้ความรู้และอยากให้เกรดออกมาดี เมื่อเลือกที่จะท�ำงานด้วย ท�ำกิจกรรมด้วย ก็ต้องเรียน
ให้ดีด้วยควบคู่กันไปค่ะ

ตั้งเป้าหมายในอนาคตไว้อย่างไรบ้าง

จริงๆ ก็ตั้งใจไว้ว่าอยากเรียนให้จบแล้วไปเป็นแอร์โฮสเตส แต่ถ้าวันหนึ่งไม่ได้เป็นแอร์
โฮสเตส ก็จะเอาความรูค้ วามสามารถด้านภาษาทีเ่ ราเรียนมาไปประกอบอาชีพอิสระ เช่น ล่าม
นักแปลภาษา นักพูด เพราะความรู้ด้านภาษาสามารถท�ำอะไรได้อีกหลายอย่างเลยค่ะ

อยากฝากอะไรถึงน้องๆ

น้องๆ คนไหนที่คิดว่าภาษาเป็นเรื่องส�ำคัญและสนใจที่จะเรียนด้านภาษา ไม่ว่าจะเป็น
ภาอังกฤษ จีน หรือญี่ปุ่น ถุงแป้งก็อยากจะแนะน�ำให้มาเรียนด้วยกันที่คณะศิลปศาสตร์
มหาวิ ท ยาลั ย ศรี ป ทุ ม เพราะเราจะได้ เ รี ย นกั บ อาจารย์ เ จ้ า ของภาษา เรี ย นกั บ ตั ว จริ ง
ประสบการณ์จริงแน่นอน นอกจากเรื่องการเรียนแล้ว เพื่อนๆ และสังคมที่มหาวิทยาลัยก็
น่ารักมาก เราอยู่และดูแลกันแบบครอบครัว น่ารักและอบอุ่นมากๆ ค่ะ
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Showcase

ฟลุ๊คจ์
พงศภัทร์ กันค�ำ

คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาศิลปะการแสดง
ศิษย์เก่าโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จ.เชียงราย

หนุ่มเซอร์
นิเทศศาสตร์
กับความสามารถ
ที่หลากหลาย
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ช่วงนี้เรียนหนักไหม

หนักพอสมควรครับ เพราะผมก�ำลังท�ำ Thesis จบอยูพ
่ อดี โดย
การท�ำ Thesis ของสาขาศิลปะการแสดง ก็จะมีให้เราเลือกว่าเราอยาก
ท�ำอะไร เช่น ละครเวที คอนเสิร์ต เดินแบบ ออกแบบชุด หรือเต้น ส่วน
ของผมท�ำ Thesis เรือ่ งการเต้นแบบ Contemporary Dance เป็นการ
เต้นนาฏศิลป์ร่วมสมัยครับ

กิจกรรมของมหาวิทยาลัยที่ทำ� แล้วประทับใจ
หรือชอบมากที่สุด

เป็นงานถ่าย Video Present ของมหาวิทยาลัยครับ เพราะ
เป็นตัวแรกที่ได้ถ่ายและได้ลองท�ำงานให้กับมหาวิทยาลัย และเป็นสิ่ง
ที่เราไม่เคยได้ท�ำมาก่อนครับ ที่ส�ำคัญมีภาพของผมอยู่ในสื่อของ
มหาวิทยาลัยเยอะแยะเลยครับ

ตอนนี้มีผลงานอะไรบ้าง

ตอนนี้ผมเล่น Series ทาง LINE TV เรื่อง My Dream The
Series อันนีผ้ มไปแคสงานและได้รบั เลือกให้เล่นเป็นพระเอก ซึง่ เรือ่ งนี้
ก็จะเป็นหนังแนว Y ครับ มีงานถ่ายแบบนิตยสารท่องไทย เป็นนิตยสาร
ของจีน และก็มีถ่ายแบบนิตยสาร LIPS ครับ

แบ่งเวลาเรียน กับงานยังไงบ้าง

ต้องเลือกเรียนไว้ก่อนครับ ถ้างานตรงกับเวลาเรียนก็ขอเลื่อน
งานไปครั้งหน้า แต่ถ้างานนั้นส�ำคัญจริงๆ ก็จะแจ้งกับอาจารย์ตรงๆ
เลยครับ และจะกลับมาตามเรือ่ งการบ้านหรือรายงานต่างๆ เพือ่ ท�ำส่ง
ให้ทันก�ำหนด ส่วนเรื่องการรับงาน ผมจะแจ้งตารางเรียนให้ทีมที่ดูแล
เรื่องการรับงานได้ทราบล่วงหน้า เพื่อให้เขารับงานในเวลาที่ไม่ชนกับ
การเรียน เพราะผมไม่อยากขาดเรียนครับ

วันแรกที่ก้าวเข้ามาในรั้ว SPU จนถึงวันนี้
ตัวเรามีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้าง

เปลี่ยนแปลงเยอะเลยครับ ผมพูดเก่งขึ้น กล้าแสดงออกมากขึ้น
ได้มีสังคมที่กว้างขึ้น มีประสบการณ์อะไรมากมายที่ไม่เคยคิดว่าจะได้
รับ วันนี้ยังไม่อยากเชื่อเลยครับว่าผมจะมาไกลได้ขนาดนี้

อยากฝากอะไรถึงน้องๆ ม.6

อยากให้น้องๆ มาเรียนด้วยกันที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมครับ
อย่ากลัวว่าจะไม่มีเพื่อน พอเข้ามาเรียนแล้วจะรู้ว่าเราจะมีเพื่อนเยอะ
มาก แถมรุ่นพี่ก็ ใจดีช่วยเหลือและคอยให้ค�ำแนะน�ำทั้งเรื่องเรียนและ
เรื่องอื่นๆ รับรองว่าใครที่เข้ามาเรียนที่นี่ จะต้องชอบแน่นอนครับ
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Show Off

SPU
FASHION
CAMP
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สาขาวิชาการออกแบบแฟชั่น คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการ “SPU Fashion Camp” แคมป์ 2 วัน 1 คืน ที่จะช่วยเปลี่ยน “Passion” ให้กลาย
เป็น “Professional” โดย Guru ในวงการแฟชั่นตัวจริง กิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นส�ำหรับน้องๆ
ม.ปลาย ที่มีความสนใจและต้องการเรียนรู้ในเรื่องของแฟชั่น รวมไปถึงการท�ำธุรกิจแฟชั่น
แบบครบวงจร พร้อมชิงทุนการศึกษาและมอบประกาศนียบัตรให้ผู้เข้าร่วมแคมป์ทุกคน
ผลการแข่งขัน ทีมที่ชนะเลิศการออกแบบชุดในโครงการ SPU Fashion Camp by
Communication Arts ได้แก่ ทีม GYPSY FREEDOM
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Review

OUTCOME
BASED
LEARNING

โบกมือลาการเรียนรูปแบบเก่า
แล้วมาสนุกกับการเรียนรูปแบบใหม่
มหาวิทยาลัยศรีปทุม ปรับการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ โดยใช้วธิ ี Outcome
Based Learning มุ่งเน้น “การเรียนรู้” ของผู้เรียนเป็นส�ำคัญ วิธีการนี้เป็นรูปแบบ
การเรียนการสอนทีพ
่ ร้อมในการพัฒนาความต่างของทุกคน แบบรายบุคคล โดยมี
อาจารย์เป็น Coach ส่วนตัว ร่วมวางแผนอนาคตการเรียนไปพร้อมกัน ท�ำให้ผเู้ รียน
สามารถค้นหาตัวตนและค้นหาศักยภาพของตัวเองได้แบบ 100%

มุ่งเน้น “การเรียนรู้”
ของผู้เรียนเป็นส�ำคัญ
เน้น “การเรียนรู้”
ของผู้เรียนเป็นส�ำคัญ
เริ่มออกแบบหลักสูตร
หรือแผนการเรียนรู้จาก
“ผลลัพธ์การเรียนรู้”

การจัดการเรียนรู้เน้น
“ความต่างของผูเ้ รียน”
แต่ละบุคคล

ผู้เรียนประสบความส�ำเร็จ
ตามผลการเรียนรู้ทุกคน
แต่เวลาที่ใช้อาจจะไม่เท่ากัน

อาจารย์ท�ำหน้าที่เป็น
Coach หรือ “ผู้ชี้แนะ”

OUTCOME
BASED
LEARNING
มีวิธีการอย่างไร

หลักสูตรเป็น
“กระบวนการ”
(Process)

การวัดผลลัพธ์
(Assessment) การเรียนรู้
เป็นกระบวนการส�ำคัญ
ที่ต้องท�ำอย่างสม�่ำเสมอ

ในการเรียนรูปแบบใหม่นี้จะใช้การเรียนการสอนผ่าน Activity Based, Game Based และ Project Based ในห้องเรียนแบบ Smart
Class Room สุดล�้ำ เน้นการสร้างสรรค์ คิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ เปิดกว้างให้ทุกคนได้เสนอไอเดียไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ พร้อมค้นหาตัวตนและ
ศักยภาพของทุกคนให้เจอจากการเรียน
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เรียนรู้โดยรูปแบบ

ACTIVITY
BASED

GAME
BASED

PROJECT
BASED

Activity Based การเรี ย นรู ้ โ ดยใช้
กิจกรรมเป็นฐาน เน้นการพัฒนาการเรียน
รู้ผ่านกิจกรรมและการปฏิบัติหลากหลาย
รู ป แบบตามความเหมาะสมของรายวิ ช า
โดยมี Coach คอยแนะน� ำ และเชื่ อ มโยง
กิจกรรมเข้ากับวิชาที่เรียน

Game Based การเรียนรู้โดยใช้เกม
เป็นฐาน ซึ่งก็คือสื่อในการเรียนรู้แบบหนึ่ง
ที่ถูกออกแบบมาเพื่อให้มีความสนุกสนาน
ไปพร้อมๆ กับการได้รบั ความรู้ โดยสอดแทรก
เนือ้ หาของเรือ่ งนัน้ ๆ เอาไว้ในเกมและให้ผเู้ รียน
ลงมือเล่นเกมโดยที่ผู้เรียนจะได้รับความรู้
ต่างๆ ผ่านการเล่นเกมนั่นเอง

Project Based การเรี ย นรู ้ โ ดยใช้
โครงงานเป็นฐาน ให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะ
ต่างๆ ผ่านการท�ำโครงงาน โดยมีครูเป็น
Coach ท�ำหน้าที่สนับสนุนและกระตุ้นให้เกิด
กระบวนการเรี ย นรู ้ โดยวิธีการเรียนแบบ
Project Based นี้ จะให้ความส�ำคัญกับ
พัฒนาการทักษะมากกว่าคะแนนหรือเกรด
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Update

“เลือกชมรมที่รัก
สมัครชมรมที่ชอบ”

Dek
SPU

เปิดโลกชมรม ค้นหาแรงบันดาลใจ
อีกหนึ่งกิจกรรมที่เด็กมหา’ลัยอย่างเรา
ต้องลองท�ำดูสักครั้ง !

E-Sports

ชมรมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว

Motor Sport

ชมรมอาสาพัฒนาชนบท

SPU Band

ชมรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

Dek SPU นอกจากเรียนกันแบบเต็มแม็กซ์ เรื่องกิจกรรมก็ ไม่มีพลาดแน่นอน อัพสกิล เพิ่มประสบการณ์
และความคิดสร้างสรรค์ผ่านกิจกรรมชมรมกันดีกว่า เลือกชมรมอะไรก็ ได้ตามใจชอบ พร้อมออกไปค้นหา
แรงบันดาลใจใหม่ๆ กับเพื่อนๆ พี่ๆ และน้องๆ ในมหาวิทยาลัย ถ้าคิดไม่ออกก็ลองเลือกตามไลฟ์สไตล์ที่ชอบ หรือ
จะแมทช์กับรายวิชาที่เรียนก็สนุกไปอีกแบบเหมือนกันนะ!
SPU มีชมรมให้น้องๆ เลือกสรรตามใจกว่า 30 ชมรม ถ้าใครเป็นสายเกมเมอร์ แคสเกมต้องไม่พลาด กับ
ชมรม E-Sports เพราะเรามีเวทีให้ประลองฝีมอื กันทุกเดือน ใครอยูแ่ รงค์ ไหนต้องมาวัดกันดูสกั ตัง้ แล้ว! นอกจาก
สายเกมก็ยังมีสายสีเขียว อันนี้ไม่ใช่รถไฟฟ้า แต่เป็นสายป่า สายรักธรรมชาติ ต้องลองเข้าชมรมพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยว หรือจะเป็นชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส่วนใครมาสายดนตรีแบบเน้นๆ ชมรม SPU Band
ก็พร้อมเปิดพื้นที่ให้ ได้โชว์ความสามารถ แถมมีโอกาสได้ขึ้นแสดงในเวทีสำ� คัญต่างๆ กันอีกด้วย
อีกหนึ่งทางเลือกส�ำหรับใครที่ชื่นชอบความเร็ว ความแรงสายประกอบยานยนต์ต้องชมรม Motor Sport
สร้างจริง ประกอบจริง ขับจริง มีเวทีออกไปประกวดกันทุกปี ใครชอบสายนีห้ า้ มพลาด และสุดท้ายถ้าพูดถึงชมรม
แล้วไม่พูดถึงสายค่ายอาสาพัฒนาคงไม่ได้ เรียกได้ว่าลงมือจริงกันทุกขั้นตอน ใครชอบแนวนี้ลองมองหาชมรม
ค่ายอาสาพัฒนาชนบท หรือชมรมวิศวกรรมโยธา ได้ยินว่าเขาพากันไปสร้างห้องสมุดกันถึงจังหวัดกาญจนบุรี
เลยทีเดียว
อย่าลืมนะ! เรียนให้สุด แล้วมาพักท�ำเรื่องสนุกๆ “เลือกชมรมที่รัก สมัครชมรมที่ชอบ” เปิดโลก
ค้นหาแรงบันดาลใจใหม่ๆ ไปด้วยกันกับเราที่ SPU
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Shake Put Up!

เขย่าความมัน
ไปกับ 2 หนุ่มคู่ซี้
น่ารักอารมณ์ดี วิน-วิน พร้อมแพ็ค
ความสนุกชุดใหญ่สไตล์เด็กมหา’ลัย
มาเรียกรอยยิ้มและเสียงหัวเราะ
ให้กับทุกคน! Are you Ready?…
ถ้าพร้อมแล้ว ไปกันเลย

มาวิน

วินนี่

เริ่มต้นท�ำความรู้จักกันก่อน!

มาวิน : สวัสดีครับ มาวิน ธนาวินท์ ดวงเนตร คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาศิลปะการแสดง ชั้นปีที่ 2 ครับ
วินนี่ : สวัสดีครับ วินนี่ ธนัท วณัฐพงศ์ คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล ชั้นปีที่ 2 ครับ

Shake Put Up คือรายการอะไร ไหนบอกหน่อย

วินนี่ : รายการ Shake Put Up เป็นรายการฮาๆ เกรียนๆ ตามติดชีวิตเด็กในมหาวิทยาลัย เช่น ถ้าอยากเป็นเซียนสร้างเกมต้องท�ำ
ยังไง บุกสายการบิน SPU Airline แอบแวะไปคณะนั้น คณะนี้บ้าง ยิงมุกกันแบบเกรี้ยวกราด แต่ก็ยังแอบสอดแทรกข้อคิดดีๆ ไว้ให้ทุกคน
มาวิน : นอกจากไลฟ์สไตล์ของเด็กในมหาวิทยาลัยแล้ว ก็ยังมีกิจกรรมที่ได้ร่วมสนุกกับพี่ๆ น้องๆ ในมหาวิทยาลัย หรือถ้าคณะไหน
มีกิจกรรมอะไรพวกเราก็จะไปแจมด้วย เรียกได้ว่าใครจัดอะไรเมื่อไหร่ พวกเราชาว Shake Put Up ไม่พลาดแน่นอนครับ

ให้ทั้ง 2 คน ขายของ เอ้ยยย! ฝากรายการกับผู้ชมกันสักนิด!

วินนี่ : ฝากติดตามรายการ Shake Put Up ด้วยนะครับ ออนแอร์ทุกวันพุธ ผ่านทาง Facebook Fanpage มหาวิทยาลัยศรีปทุม
มีทั้งความเกรียน ความฮา อาจจะมีสาระบ้าง ไม่มีสาระบ้าง แต่ดูแล้วคลายเครียดและสนุกแน่นอนครับ
มาวิน : ถ้าใครอยากรู้เรื่องราวชีวิตในมหาวิทยาลัยเป็นยังไงต้องไม่พลาดครับ รายการสายฮา กวนๆ ไม่เครียด เป็นชีวิตของพวก
เรา ใครอยากรู้เรื่องไหน หรืออยากให้พวกเรา วิน-วิน ไปท�ำอะไรสามารถคอมเม้นท์ ไว้ใต้คลิปได้เลยครับ
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Update

Dek62 พร้อมมั้ย?
ระบบการสอบ TCAS62

แต่ละรอบเป็นยังไงและมีเงื่อนไขอะไรบ้าง
ติดตามพร้อม Update ความเคลื่อนไหวในทุกๆ รอบของการสอบได้ที่นี่

รูปแบบการสมัครสอบ TCAS62 ทั้ง 5 รอบ
รอบที่ 1
Portfolio

รอบที่ 2

การรับ
แบบโควตา

รอบที่ 3

รับตรงร่วมกัน
+ กสพท

รอบที่ 4

การรับ
แบบแอดมิชชัน

รอบที่ 5
การรับ
ตรงอิสระ

Dek62 ทีก่ ำ� ลังจะสมัครสอบในระบบ TCAS รอบที่ 1 เตรียมตัวพร้อมแล้วหรือยังใน
การท�ำ Portfolio เพื่อยื่นสอบเข้าศึกษาต่อในคณะ/สาขาวิชาและสถาบันการศึกษา
ที่เปิดรับในรอบที่ 1 การสมัครสอบนี้จะรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1-15 ธันวาคม 2561
โดยมีกำ� หนดการต่างๆ ดังนี้

รับสมัคร		
ประกาศผลผู้ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษา		
ท�ำการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ		
ท�ำการสละสิทธิ์		

1-15
28
30-31
2-3

ธันวาคม 2561
มกราคม 2562
มกราคม 2562
กุมภาพันธ์ 2562

คะแนนที่ใช้ในการพิจารณา ประกอบด้วย

1. แฟ้มสะสมผลงาน หรือ Portfolio
2. เกรดเฉลี่ยสะสม (4-5 ภาคเรียน)
3. คุณสมบัติพิเศษของแต่ละคณะ/สาขาวิชาและมหาวิทยาลัย

ใครสามารถสมัครได้บ้าง

นักเรียนชั้น ม.6 ที่ก�ำลังจะส�ำเร็จการศึกษาหรือส�ำเร็จการศึกษาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
สายอาชีวศึกษา / กศน. / เด็กซิ่ว (สมัครได้ในบางคณะ/สาขาวิชา)

รูปแบบการสอบติด

ยื่นได้มากกว่า 1 ที่ และติดได้มากกว่า 1 ที่ แต่เลือกยืนยันสิทธิ์ได้เพียง 1 ที่เท่านั้น

Update ความเคลื่อนไหว #TCAS62 และเคล็ดลับต่างๆ
ของการสมัครสอบในแต่ละรอบ แบบไม่มีกั๊ก!!!
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“รถไฟฟ้า” หน้า SPU
คืบหน้ากว่า 80%
Dek62 เทอม 2 ได้ใช้แน่
5 นาที ในการเดินทางไปดูหนังที่เมเจอร์ รัชโยธิน หรือไปกินข้าวที่เซ็นทรัลพลาซา รามอินทรา เพียง 10 นาที เมื่อมีนัดช้อปปิ้งที่
เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว หรือจะเดินช้อปกันต่อยาวๆ ที่ตลาดนัดสวนจตุจักร ไม่เกิน 30 นาที ในการเดินทางไปแฮงเอาท์กับเพื่อนที่สยาม
ซึง่ อีกไม่นานเวลาก็จะไม่ใช่ปญ
ั หาในการเดินทางอีกต่อไป วันนีเ้ ราจะมา Update ความคืบหน้าของโครงการรถไฟฟ้าหน้ามหาวิทยาลัยศรีปทุม
ทีท่ ำ� การก่อสร้างตัวสถานีเสร็จไปแล้วเกินกว่า 80% โดยคาดว่าโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว (เหนือ) ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต เส้นทางนี้
จะสามารถเปิดใช้บริการได้ในต้นปี 2563 ที่จะถึงนี้

ความก้าวหน้าในการก่อสร้างรถไฟฟ้า
ณ 30 กันยายน 2561

78.79%

ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต

ส่วนใครที่ต้องใช้รถใช้ถนนผ่านเส้นทางตั้งแต่กรมการขนส่งทางบกไปจนถึงวงเวียนหลักสี่ รฟม. ก็มีข่าวแจ้งให้ทราบว่า ในการด�ำเนิน
การก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว (เหนือ) ช่วงหมอชิต – สะพานใหม่ – คูคต ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม - 14 ธันวาคม 2561 เป็นต้นไป
ตลอด 24 ชั่วโมง มีความจ�ำเป็นต้องปิดเบี่ยงช่องทางการจราจรบนถนนพหลโยธินฝั่งขาเข้าคู่ขนาน 1 ช่องทาง และห้ามรถที่มีความสูงเกิน
4.80 เมตรใช้ทางคู่ขนาน โดยให้ใช้อุโมงค์ทางลอดหลักสี่ทดแทน แล้วไปกลับรถที่หน้าอู่รถบางเขนเพื่อไปถนนแจ้งวัฒนะหรือถนนรามอินทรา
การเบี่ยงจราจรเพื่อด�ำเนินการก่อสร้างอาจท�ำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางและอาจจะมีเสียงดังรบกวนในวันเวลา
ดังกล่าว ดังนั้น หากไม่มีความจ�ำเป็น ก็หลีกเลี่ยงเส้นทางนี้กันดีกว่า
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Special

ประมวลภาพบรรยากาศการเรียนของ “นักเล่าเรื่อง” ในหลักสูตร THE
STORY#2 หลักสูตรเดียวที่ผู้เรียนจะได้รับทั้งความรู้และเทคนิคต่างๆ อัดแน่นไป
ด้วยศาสตร์ Content Marketing และศิลปะในการสร้างเรื่องราว (Storytelling)
ผ่านการถ่ายทอดจากนักเล่าเรื่องแถวหน้าของเมืองไทย เช่น อาจารย์เฉลิมชัย
โฆษิ ต พิ พั ฒ น์ คุ ณ บอย ถกลเกี ย รติ วี ร วรรณ ครู เ งาะ รสสุ ค นธ์ กองเกตุ
พระมหาสมปอง ตาลปุตโต ป๋าเต็ด ยุทธนา บุญอ้อม และท่านอื่นๆ อีกมากมาย
รวมไปถึ ง ความสนุ ก สนานจากกิ จ กรรมต่ า งๆ ระหว่ า งเรี ย น ที่ รั บ รองได้ ว ่ า
จบหลักสูตรนี้เมื่อไหร่ คุณจะกลายเป็น “นักเล่าเรื่อง” ที่มีสไตล์อย่างแน่นอน
เริม่ เรียน 5 กันยายน - 28 พฤศจิกายน 2561 (13 ครัง้ ) ทุกวันพุธ 13.00 – 18.30 น.
ห้อง Auditorium 2 ชั้น 14 อาคาร 40 ปี ศรีปทุม มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.
www.thestorybyspu.com
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SPEAKER
นักเล่าเรื่องแถวหน้าของเมืองไทย
ใน THE STORY

#2
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มหาวิทยาลัยศรีปทุม

รับนักศึกษาใหม่
2562

“เรียนกับตัวจริง
ประสบการณ์จริง”

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

ทุน SPU ตัวจริง

สนับสนุนค่าหน่วยกิต 100%
ตลอดหลักสูตร*

ทุน SPU PORTFOLIO 3ดี

รับทุนสูงสุด 40,000 บาท*

ทุน SPU โควตา

รับทุนสูงสุด 20,000 บาท*
*เงื่อนไขเป็นไปตามมหาวิทยาลัยกำ�หนด

สาขาวิชาที่เปิดสอน
ธุ ร กิ จ การบิ น การจัดการโรงแรม
ภาษาจี น สื่ อ สารธุ ร กิ จ
การจัดการธุรกิจดิจทิ ลั
บริหารธุรกิจ
การจัดการธุรกิจการบิน
บัญชี นิตศิ าสตร์ ดิจทิ ลั อาร์ตส์
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
วิศวกรรมโยธา
วิศวกรรมยานยนต์
การสื่อสารสถาปัตยกรรม
การสื่อสาร วิศวกรรมระบบราง
สหวิทยาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม Sripatum International College
สถาปัตยกรรม
ศิ ล ปะการแสดง

ภาพยนตร์ แ ละสื่ อ ดิ จิ ทั ล การออกแบบสื่อสารออนไลน์ วิ ท ยุ ก ระจายเสี ย งและวิ ท ยุ โ ทรทั ศ น์

การออกแบบแฟชั่ น
การจั ด การการท่ อ งเที่ ย ว การจั ด การความปลอดภั ย การบิ น ภาษาอั ง กฤษสื่ อ สารธุ ร กิ จ
ภาษาญีป่ นุ่ เพือ่ การสือ่ สารธุรกิจ
การตลาด
การจัดการ
การค้าระหว่างประเทศ
คอมพิวเตอร์แอนิเมชันและวิชวลเอฟเฟกต์ การออกแบบกราฟิก การออกแบบอิ น เทอร์ แ อคที ฟ และเกม วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
วิศวกรรมไฟฟ้า
วิศวกรรมเครื่องกล
วิศวกรรมอุตสาหการ
การออกแบบภายใน การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

การจั ด การบริ ก ารธุ ร กิ จ เรื อ สำ � ราญ

รับผู้จบ ม.6 / กศน. / ปวช. / ปวส.
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