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ให้กับนักศึกษาในระดับสากล

SPU GO INTER

 มหาวทิยาลยัศรปีทมุ จบัมอืมหาวทิยาลยั 
กริฟฟิท ประเทศออสเตรเลีย อัดแน่นศาสตร์
ด้านวิศวกรรมโยธาที่ศรีปทุม 2 ปี ก่อนบินไป
ต่อยอดความรู้ พร้อมเปิดประสบการณ์ไกลถึง
ออสเตรเลียอีก 2 ปี 
 รับปริญญาตรีสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
ของ Griffith University และสามารถท�างานต่อ
ที่ออสเตรเลียได้เลยทันที !

*หลักสูตร Civil Engineering SPU – Griffith 
International Program 2+2 หลังเรียนจบ
กลับมาเรียนเพิ่มที่ไทยอีก 1 เทอม รับปริญญา 
วศ.บ.จากมหาวิทยาลัยศรีปทุม สามารถยื่น 
ขอใบ กว. ได้

 เป ิดมุมมองธุรกิจการบริการระดับ 
Premium ในหลักสูตรความร่วมมือระหว่าง
มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมกับ Swiss College  
of Hospitality Management สถาบันที่เปิด
สอนการโรงแรมทางด้านบูติคแห่งแรกของ 
สวิตเซอร์แลนด์ ติวเข้มทั้งด้านการจัดการธุรกิจ
บริการ พร้อมอัพเกรดสกิลภาษาอังกฤษไป
พร้อมกับภาษาที่สาม เรียนที่ศรีปทุม 3 ปี ก่อน 
Take Off ไปเรียนและฝึกงานจริงแบบมีรายได้ 
ที่ Switzerland ในชั้นปีที่ 4 เรียนจบรับ 2 ดีกรี 
ทั้ง Higher Diploma จาก SHML และปริญญา
ตรีจากมหาวิทยาลัยศรีปทุม
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 ฝึกงานไกลในต่างประเทศ ไม่ใช ่ เ ร่ือง
ไกลเกินฝ ัน! คณะสถาป ัตยกรรมศาสตร ์ 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมกับเมืองมิตซูเอะ 
ประเทศญี่ปุ ่น ให้น้องๆ เลือกไปฝึกงานสหกิจ
ศึกษา เรียนรู้การท�างานแบบฉบับประเทศญี่ปุ่น 
แถมการันตีมีรายได้ระหว่างฝึกแน่นอน!

 พูดภาษาจีนให้เนียนเหมือนเป็นเจ้าของ
ภาษา ฝึกฝนทุกกลยุทธ์ตั้งแต่การส่ือสาร จัด
เต็มทุกเทคนิคปั ้นคุณให้เป็นผู ้น�าทางธุรกิจ
ข้ามวัฒนธรรม หลักสูตร 3+1 มหาวิทยาลัย
ศรีปทุม ร่วมกับมหาวิทยาลัยซีอาน เปิดโลก
กว้างที่ประเทศจีนในชั้นปีท่ี 3 แล้วกลับมาเรียน
ต่อที่ศรีปทุมอีกหนึ่งปี รับ 1 ปริญญาตรีจาก
มหาวิทยาลัยศรีปทุม และ 1 Certificate จาก
มหาวิทยาลัยซีอาน 

 มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมมือกับ Hunan  
Rai lway  and  Av ia t ion  Educat ion  
Development Group มณฑลหูหนาน ประเทศ
สาธารณรัฐประชาชนจีน 
 ให้น้องๆ ในหลักสูตรบัณฑิตพันธุ ์ ใหม่ 
วิศวกรรมระบบราง เดินทางไปยังถิ่นแดนมังกร 
เพื่อศึกษาเกี่ยวกับระบบรางแบบเจาะลึก ท่ี 
Hunan Railway and Aviation Education 
Development เป็นระยะเวลา 1 ปีการศึกษา  
บุกไปลุย Hub ระบบรางของจีนถึงที่ รับรอง...
งานนี้ไม่ได้มาเล่นๆ แน่นอน

 เหนอืชัน้ไปกบัหลกัสตูร 2+2 มหาวทิยาลยั
ศรีปทุม ร่วมกับมหาวิทยาลัยกุ ้ยโจว เรียนที่
ศรีปทุม 2 ปี แล้วบินลัดฟ้าไปซึมซับความรู้และ
วัฒนธรรมแดนมังกรอีก 2 ปี เรียนจบรับ 2 
ปริญญาตรี ทั้งจากมหาวิทยาลัยศรีปทุม และ
มหาวิทยาลัยกุ้ยโจว

 เด็กถาปัตย์ฯ SPU ต้องไม่นั่งอยู่แค่ใน
ห้องเรียน! ส่งตรงบินลัดฟ้าสู่แดนอาทิตย์อุทัย 
ไปเปิดประสบการณ์ใหม่กับการเป็นนักเรียน 
แลกเปลีย่นที ่Sugiyama Jogakuen University 
โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเรียน 

*โครงการแลกเปลี่ยน Sugiyama Jogakuen 
University สงวนสิทธิ์เฉพาะนักศึกษาหญิง และ
ต้องช�าระค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าครองชีพเอง

 เดก็ภาษาญีปุ่น่เพือ่การสือ่สารธรุกจิ คณะ
ศลิปศาสตร์ เตรยีมตวัให้พร้อม! กบัการเดนิทาง
เยอืนถิน่ภเูขาไฟ บนิลดัฟ้าไปไกลถงึประเทศญีปุ่น่ 
 เปิดประสบการณ์ใหม่ของการเป็นนกัเรยีน
แลกเปลี่ยน เรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรม กับ 7 
มหาวิทยาลัยชั้นน�าในประเทศญี่ปุ่น ด้วยระยะ
เวลา 3 สัปดาห์ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
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Interview 

แนน
สุพรรษา ค�าพาอินทร์

คณะศิลปศาสตร์	
สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
เพื่อการสื่อสารธุรกิจ
ศิษย์เก่า
โรงเรียนพระนารายณ์ 
จ.ลพบุรี

ฝึกงานที่	
Katasekan Hiina, Japan

 แนนได้ไปฝึกงานที่ เรียวกัง Katasekan 
Hiina จังหวัดชิซูโอกะ ประเทศญี่ปุ่น เพราะอยาก
จะได้ประสบการณ์ตรงจากที่นั่น ต้องไปฝึกงาน
ประมาณ 3 - 4 เดือน ท�าให้เราได้ใช้ภาษาญี่ปุ่น
ทุกวัน ได้เรียนรู้วิธีการท�างานของคนญี่ปุ่น ได้
เรียนรู้วัฒนธรรมต่างๆ และตอนฝึกงานถ้าเรา
ท�างานได้ดีบริษัทก็จะจ้างท�างานต่อเลย ถือว่า
เป็นประสบการณ์ที่ดีและคุ้มค่ามากค่ะ
 ก่อนจะไปฝึกงานแนนก็ได้เตรียมความ
พร้อมเอาไว้บ้าง แนนก็จะคุยกับเพ่ือนชาวญี่ปุ่น
ท่ีเคยมาเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนที่มหาวิทยาลัย
ค่ะ ก็จะฝึกคุยกันทุกวัน โดยเฉพาะเวลาที่เรา
ใช้ภาษาญ่ีปุ่นผิดเพ่ือนก็จะบอกและช่วยแก้ให ้
ถือว่าช่วยเราฝึกภาษาได้ดีมากเลยค่ะ
 ทริคในการฝึกภาษาญี่ปุ่นเพ่ิมเติม ที่ท�า
ให้แนนพัฒนาได้ไวมากขึ้น ก็คือการดูหนังญี่ปุ่น 
ดูการ์ตูนญี่ปุ่น พอเราฟังไปบ่อยๆ ฟังไปเรื่อยๆ 
กท็�าให้รูค้�าศพัท์เพิม่มากขึน้ พอเราชนิเมือ่ไหร่ฟัง
ปุ๊บก็จะรู้เลยว่าค�านี้แปลว่าอะไรค่ะ

ฝน
หยดฝน รัตนพันธ์  

คณะศิลปศาสตร์	
สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารธุรกิจ
ศิษย์เก่า
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระศรีนครินทร์ 
จ.ภูเก็ต

ฝึกงานที่	
Minami Group, Japan

 ฝนได้ฝึกงานที่บริษัท Minami Group 
จังหวัดชิมาเนะ ประเทศญี่ปุ ่น เป ็นเรียวกัง
ประมาณ 4 ดาวค่ะ ทางบริษัทได้สัมภาษณ์ผ่าน
ทาง Skype วิดีโอคอลมาสัมภาษณ์เป็นภาษา
ญี่ปุ่น และบริษัทก็ตกลงรับให้ไปฝึกงานค่ะ โดย
ต้องฝึกงานเป็นเวลา 5 เดือน ซึ่งบริษัทก็มีค่า
ตอบแทนจากการฝึกงานให้ด้วย ฝนจะได้ค่า
ตอบแทนประมาณ 140,000 เยนต่อเดือน หรือ
ประมาณ 42,000 บาทไทย และได้รับสวัสดิการ
เหมือนพนักงานคนอื่นๆ ในบริษัทด้วยค่ะ
 ฝนเลือกไปฝึกงานที่ประเทศญี่ปุ่น เพราะ
คิดว่าการได้ ใช้ภาษาญี่ปุ ่นทุกวัน ได้เรียนรู ้
วัฒนธรรมของเขาโดยตรง ได้สัมผัสกับเรื่อง
ราวต่างๆ ด้วยตัวเอง น่าจะเป็นประสบการณ์ที่
ดีส�าหรับฝนค่ะ
 ฝากถึงน้องๆ รุ่นต่อไปที่อยากไปฝึกงาน
ที่ญี่ปุ่น ก็อยากให้เตรียมตัวสอบวัดระดับความ
รู้ภาษาญี่ปุ่นไว้ เพราะเราต้องใช้ยื่นในการขอเข้า
ฝึกงาน เตรยีมความพร้อมในการสมัภาษณ์งาน
ให้ด ีและต้องฝึกภาษาหาความรูเ้พิม่เตมิด้วยนะคะ

Dek ศิลปศาสตร์
บินลัดฟ้า
ไปฝึกงาน...
หาประสบการณ์
ถึงญี่ปุ่น

LET’S 
GO 
TO 
JAPAN
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ฝ้าย
ปิยะธิดา งามปัญญา

คณะศิลปศาสตร์ 
สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
เพื่อการสื่อสารธุรกิจ
ศิษย์เก่า
โรงเรียนมัธยมวัดมกุฎกษัตริย์
กรุงเทพฯ

ฝึกงานที่ 
Katasekan Hiina, Japan

	 ฝ้ายอยากไปฝึกงานที่ประเทศญี่ปุ ่นค่ะ	
อยากไปหาประสบการณ์ในการท�างาน	ไปเรียนรู้
อะไรอกีหลายๆ	อย่างทีเ่ราไม่เคยเจอด้วยตวัเอง	ก็
เลยอดัคลปิวดีโีอแนะน�าตัวเองเป็นภาษาญีปุ่น่ส่ง
ไปเพื่อขอฝึกงาน	จนได้ท่ี	 เรียวกัง	Katasekan	
Hiina	 จังหวัดชิซูโอกะ	 ประเทศญี่ปุ่น	พอทราบ
ว่าที่นี่ตอบรับก็ดีใจมากๆ	ค่ะ
	 การไปฝึกงานที	่Katasekan	Hiina	กจ็ะอยู่
ฝึกประมาณ	3	–	4	เดือน	หนึ่งอาทิตย์จะท�างาน	
5	วัน	หยุด	2	 วัน	นอกจากจะได้ฝึกงานเพื่อหา
ประสบการณ์แล้ว	ทางบริษัทยังให้ค่าตอบแทน
ในการท�างาน	 โดยจ่ายเป็นค่าจ้างชั่วโมงละ	858	
เยน	หรอืคดิเป็นเงนิไทยประมาณเดอืนละ	45,000	
บาท	มีโอทีและสวัสดิการอื่นๆ	ให้อีกด้วยค่ะ
	 น้องๆ	ที่อยากไปฝึกงานที่ญี่ปุ่น	นอกจาก
จะต้องมีใบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ ่นแล้ว	 ก็
ต้องผ่านการสัมภาษณ์เป็นภาษาญ่ีปุ่นอีกด้วย	
ส�าหรบัใครทีส่มัภาษณ์ครัง้แรกแล้วไม่ผ่าน	ก็อย่า
เพิ่งท้อขอให้สู้ต่อไป	 เพราะยังมีบริษัทในประเทศ
ญีปุ่น่อกีมากทีเ่ปิดรบัและต้องการนกัศกึษาเข้าไป
ฝึกงานค่ะ

วิว
พรไพรินทร์ สุพรหม

คณะศิลปศาสตร์ 
สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
เพื่อการสื่อสารธุรกิจ
ศิษย์เก่า
โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์	
จ.นครสวรรค์

ฝึกงานที่ 
Minami Group, Japan

	 การที่ เราได้ ไปฝึกงานที่ประเทศญี่ปุ ่น	
ท�าให้เราได้เรียนรู้การใช้ชีวิต	การปรับตัวเข้ากับ 
สิ่งแวดล้อมและสังคมใหม่ๆ	 ได้เรียนรู้การท�างาน
กบัคนญีปุ่น่จรงิๆ	ได้ใช้ภาษาญีปุ่น่ในการสือ่สาร
อยู่ตลอดเวลา	 ท�าให้เราพัฒนาตัวเองได้มาก
ยิ่งขึ้นค่ะ
	 ววิฝึกงานทีบ่รษิทั	Minami	Group	จงัหวดั
ชิมาเนะ	ประเทศญี่ปุ่นค่ะ	 งานที่ได้รับมอบหมาย
คือการเป็นพนักงานในส่วนของโรงแรม	 ร้าน
อาหาร	และเรียวกัง	สลับหมุนเวียนไปเพื่อเรียนรู้
งานในส่วนต่างๆ	ให้ครบถ้วน	แต่งานหลักๆ	ก็จะ
เน้นไปที่การเป็นพนักงานต้อนรับของโรงแรมค่ะ
	 ส่วนน้องๆ	คนไหนท่ีชอบและอยากเรียน
ภาษาญีปุ่น่	พ่ีววิแนะน�าให้มาเรยีนสาขาวชิาภาษา
ญี่ปุ่นเพ่ือการสื่อสารธุรกิจ	 คณะศิลปศาสตร์	
มหาวิทยาลัยศรีปทุม	 เพราะนอกจากจะได้เรียน
กับอาจารย์เจ้าของภาษาชาวญี่ปุ่นแล้ว	 เรายัง
มีเพ่ือนนักศึกษาแลกเปลี่ยนชาวญี่ปุ่น	 และยังมี
โอกาสไปฝึกงานที่ประเทศญี่ปุ่นอีกด้วยค่ะ

อุ้ย
พัณณิตา บุญเทศ

คณะศิลปศาสตร์ 
สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
เพื่อการสื่อสารธุรกิจ
ศิษย์เก่า
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา	สุวินทวงศ	์
กรุงเทพฯ

ฝึกงานที่	
Minami Group, Japan

	 ตอนเรยีนอยูปี่	1	กต็ัง้ใจแล้วว่าจะไปฝึกงาน
ทีป่ระเทศญีปุ่น่ให้ได้ค่ะ	เพราะตอนนัน้อาจารย์ได้
เชญิให้บรษิทัมาแนะน�าถงึโอกาสในการไปฝึกงาน
หรือการไปท�างานในประเทศญี่ปุ่นรวมถึงรายได้ 
ต่างๆ	 ที่เราจะได้รับจากการท�างาน	 ท�าให้เรา
เห็นโอกาสและช่องทางที่จะสามารถไปท�างานที่
ประเทศญี่ปุ่นได้จริงๆ	ค่ะ
	 อุ้ยได้ฝึกงานที่บริษัท	Minami	Group	
จังหวัดชิมาเนะ	ประเทศญี่ปุ่น	ได้ไปฝึกที่เดียวกับ
เพ่ือนอีก	 2	 คนค่ะ	 ที่เลือกมาฝึกงานที่ประเทศ
ญ่ีปุ่น	 เพราะนอกจากจะได้ประสบการณ์ตรง
จากการท�างานแล้ว	ยงัมโีอกาสเรยีนรูเ้รือ่งภาษา	
วัฒนธรรม	การใช้ชวีิตของคนญี่ปุ่น	และมีรายได้
จากการฝึกงานด้วยค่ะ
	 ส�าหรับใครที่อยากเรียนภาษาญี่ปุ่น	 แต่
ไม่มีพ้ืนฐานมาเลยและกลัวว่าจะเรียนไม่ได้	 ก็ไม่
ต้องกังวลไปนะคะ	 เพราะที่น่ีสอนปรับพื้นฐาน
ให้ใหม่ทั้งหมด	 ได้เรียนกับอาจารย์เจ้าของภาษา 
ตัวจริง	 และยังมีโครงการแลกเปลี่ยนมากมาย	
เพื่อสนับสนุนให้นักศึกษาได้เรียนรู้และเข้าใจใน
ภาษาและวัฒนธรรมของคนญี่ปุ่นค่ะ
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SPU เปิดบ้านต้อนรับ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
เข้าศึกษาดูงานด้านการบริหาร 
การจัดการเรียนการสอนแบบ
e-Learning

Hotel Management 
Exhibition 2018

SPU ตอกย�า้คุณภาพมาตรฐาน
ทางด้านวิชาการ กวาด 10 รางวัล 
นักศึกษาและบุคลากรดีเด่น 
สสอท. ประจ�าปี 2561

สาขาวิชาการจัดการโรงแรม วิทยาลัยการท่อง
เทีย่วและการบรกิาร มหาวทิยาลยัศรปีทมุ จดังาน  
Hotel Management Exhibition 2018 
นิทรรศการแสดงผลงานของนักศึกษาชั้นปีท่ี 4 
เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจ
เกี่ยวกับงานด้านการบริการและงานในส่วน
ต่างๆ ของโรงแรม บรรยากาศภายในงานเต็มไป
ด้วยความสนุกสนาน จากการได้ร่วมชิมอาหาร 
เครื่องดื่ม และร่วมท�ากิจกรรมต่างๆ ภายในงาน 
โดยมีน้องๆ มัธยมปลายจากหลายสถาบันเข้า
ร่วมชมนิทรรศการในคร้ังน้ี เช่น โรงเรียนสตรี
วรนาถ โรงเรียนสารวิทยา โรงเรียนราชวินิต
บางเขน และโรงเรียนหอวัง

สมาคมสถาบนัอดุมศกึษาเอกชนแห่งประเทศไทย 
(สสอท.) ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพ 
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดพิธี
ประกาศเกยีรตคิณุมอบทนุการศกึษาและรางวลั 
ให้กับนักศึกษาและบุคลากรดีเด่น ประจ�าปี 
2561 เนื่องในโอกาสฉลองครบรอบ 41 ปีแห่ง
การสถาปนาสมาคมฯ ซึ่งในปีนี้ ได้มีนักศึกษา
และคณาจารย ์จากมหาวิทยาลัยศรีปทุม 
ได้รับคัดเลือกเพ่ือรับรางวัลเป็นจ�านวนมากถึง 
10 รางวัล 

คณะผูบ้รหิารและบคุลากร จากสถาบนัเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้เข้า
เยี่ยมชมและศึกษาดูงานด้านการบริหาร การ
จัดการเรียนการสอนแบบ e-Learning รวม
ถึงการผลิตสื่อ โดยมี ดร.วรสรวง ดวงจินดา 
ผู้อ�านวยการส�านักการจัดการศึกษาออนไลน์ 
และทีมงาน OOE SPU เป็นผู ้ร่วมถ่ายทอด
ความรู้ ในการบริหารจัดการ การศึกษาด้าน
ระบบ e-Learning ตลอดจนแนวทางการแก้ไข
ปัญหาและการให้ข้อมูลเพ่ือน�าไปประยุกต์ใช้กับ
การท�างานของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง ต่อไป 
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เรียนรู้นอกห้องเรียน 
ศึกษาดูงานการใช้เทคโนโลยี 
Internet of things (IOT)

เรียนตามวิถีเด็กสถาปัตย์ฯ SPU
เรียนรู้กับตัวจริงที่ A49

นิเทศศาสตร์ SPU 
คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 
การประกวดหนังสั้นแม่น�้าโขง

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศรปีทมุ พานกัศกึษาชัน้ปีที ่1 ไปศกึษาดงูานเพือ่
เรียนรู้ประสบการณ์จริงกับตัวจริงท่ี ARCHI-
TECTS 49 LIMITED (A49) บริษัทสถาปนิก
ชั้นน�าของเมืองไทย เพื่อเข้ารับฟังการบรรยาย
โครงการออกแบบต่างๆ ของบริษัท A49 ได้เปิด
มุมมอง เตรียมความพร้อม สร้างความเข้าใจถึง
การท�างานในอุตสาหกรรมการออกแบบ ตั้งแต่
เริ่มต้นจนกระทั่งจบกระบวนการ และยังได้แลก
เปลี่ยนประสบการณ์ มุมมองความคิดเห็นต่างๆ 
ท�าให้ได้เห็นถึงโอกาสความก้าวหน้าในวิชาชีพ 
วิธีการท�างาน รูปแบบการจัดการในออฟฟิศ 
และสถานภาพทางสังคมท่ีตนเองจะได้หลังจาก
จบการศึกษาอีกด้วย

ร่วมแสดงความยินดีกับทีม 00.02 Production 
นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาภาพยนตร์และสื่อ
ดิจิทัล คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
นางสาวอัจฉราพร จะวรรณะ นายวณัฐพงศ์ 
สอาดดี นายถมยา เหรียญทอง นางสาวศศิธร 
วุฒิสาร และนายปชิตะ แผ่นเงิน คว้ารางวัลรอง
ชนะเลิศอันดับที่ 2 ประเภทอุดมศึกษาและบุคคล
ทั่วไป ได้รับใบประกาศนียบัตรและเงินรางวัล 
10,000 บาท จากนายภาษเดช หงส์ลดารมภ์ 
รองผูว่้าราชการจงัหวดัเชยีงราย ในการประกวด
หนังสั้นแม่น�้าโขง เรื่อง “Memory” จากโครงการ
เทศกาลหนงัแม่น�า้โขงและศลิปะแห่งสายน�า้ ครัง้ที่  
1/2561 (1st Mekong River International 
Film festival and Art of Rivers 2018)

โครงการ Tech Walk Season 2 ครั้งที่ 1 กับ
การเรียนรู้นอกห้องเรียน เพื่อเป็นการสร้างแรง
บันดาลใจในการเรียนรู้ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 
คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวทิยาลยัศรปีทมุ 
และน้องๆ ทีม่คีวามสนใจเรือ่งเทคโนโลย ีInternet 
of things (IOT) จากวทิยาลยัเทคโนโลยทีกัษณิา
บริหารธุรกิจ และ กศน.วัดพระยาสุเรนทร์ ได้
เข้าร่วมศึกษาดูงานการใช้เทคโนโลยี Internet 
of things (IOT) ในการตรวจสอบและควบคุม 
สิง่แวดล้อมให้เหมาะสมกบัการปลกูพชื ผกั Plant 
Factory ณ บริษัท วังรี เฮลท์ แฟคตอรี่ จ�ากัด 
จังหวัดนครนายก เพื่อน�าความรู้ที่ได้ไปต่อยอด
การท�า Startup ในยุค Thailand 4.0
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IDEA MARKET
FINAL PROJECT

#เด็กบัณฑิตพันธุ์ใหม่ SPU
 โชว์ไอเดียสุดเจ๋ง! ไฟนอลโปรเจคของเด็กปี 1 หลักสูตรบัณฑิตพันธุ์
ใหม่ กับโครงการ “ไอเดีย มาร์เก็ตติ้ง” ที่คณะสหวิทยาการ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม ร่วมกับวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัย
ศรีปทุม ได้จัดท�าขึ้นเพ่ือปรับเปลี่ยนวิธีการเรียนการสอนในรูปแบบเดิมๆ 
มาใช้วิธีบูรณาการจากองค์ความรู้ต่างๆ ที่นักศึกษาได้เรียนมาแล้ว จัด
ท�าเป็นโครงการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ส�าหรับเป็นของขวัญปีใหม่ เพ่ือให้
นักศึกษาได้ใช้ทั้งความคิดสร้างสรรค์ การบริหารจัดการสมัยใหม่ และ
การน�าเทคโนโลยีมาใช้ รวมไปถึงการท�าการสื่อสารแบบสร้างสรรค์ในยุค
ดจิทิลัได้อกีด้วย ซึง่ภายในงานได้มผีลติภณัฑ์ของนกัศกึษาทีส่ร้างสรรค์ขึน้
มาด้วยไอเดยีแปลกใหม่ วางจ�าหน่ายให้เลอืกชมและเลอืกซือ้อย่างมากมาย 
งานน้ีนอกจากน้องๆ จะได้น�าความรู้ที่เรียนมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ 
ได้จรงิแล้ว สนิค้าและผลติภณัฑ์ต่างๆ ทีอ่อกแบบมา ยงัสามารถสร้างรายได้ 
ให้กับน้องๆ อีกด้วย

News
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 ภาพบรรยากาศการรวมตัวของวัยรุ่นพันธุ์ใหม่ ที่สนใจเรื่องธุรกิจ ในโครงการ Business Idea for success: Aging Society ที่จัดขึ้นโดย  
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ณ Exhibition Hall ชั้น 1 โซน A อาคาร 40 ปี ศรีปทุม ในงานนี้ได้มีน้องๆ นักเรียนและนักศึกษาจากสถาบันต่างๆ  
เข้าร่วมงานเป็นจ�านวนมาก เพื่อมาร่วมกันสร้างไอเดียและแรงบันดาลใจ พร้อมเติมไฟในการท�าธุรกิจ
 ซึ่งภายในงานได้มีกิจกรรมดีๆ มากมาย เช่น การออกบูธ Business Idea ผลิตภัณฑ์ต้นแบบและการน�าเสนอแนวคิดธุรกิจของนักศึกษา SPU  
การปาฐกถาพเิศษ CEO TALK หวัข้อ “เกาะตดิสถานการณ์การลงทนุในเศรษฐกจิยคุดจิทิลั” โดย คณุไพโรจน์ เหลอืงเถลงิพงษ์ ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร 
บริษัทหลักทรัพย์ไอร่า จ�ากัด (มหาชน) การประกวดแข่งขันตอบปัญหา หัวข้อ “การสร้างธุรกิจในยุคดิจิทัล” โดยนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
จ�านวน 195 คน และการเเข่งขันนวัตกรรม ภายใต้หัวข้อ “AGING SOCIETY” ของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา จ�านวน 10 สถาบัน 
 นอกจากน้องๆ จะได้ความรู้และความสนุกสนานกันอย่างเต็มที่แล้ว ภายในงานยังมีการมอบรางวัลเงินสดและโล่รางวัลจากกรมพัฒนาธุรกิจ 
การค้า กระทรวงพาณิชย์ ให้กับผู้ที่ชนะการประกวดแข่งขันในประเภทต่างๆ และยังมีการมอบทุนการศึกษาจาก บริษัทหลักทรัพย์ไอร่า จ�ากัด (มหาชน) 
ให้กับนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ จ�านวน 12 ทุน รวมมูลค่า 500,000 บาทอีกด้วย

Student Affairs

คณะบริหารธุรกิจ SPU
ร่วมสร้างไอเดียและแรงบันดาลใจ
พร้อมเติมไฟให้ธุรกิจ กับโครงการ

BUSINESS IDEA FOR SUCCESS: 
AGING SOCIETY
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เป็นดาวคณะ มีความสามารถพิเศษอะไรบ้าง
 น่าจะเป็นเรือ่งการร้องเพลงค่ะ เพราะตอนมายด์ประกวดดาว-เดอืน
ของมหาวิทยาลัย มายด์โชว์ร้องเพลง I’m Sorry (สีดา) ของ The Rube 
ตรงท่อนแร็ปและก็ร�าเป็นนางสีดาไปด้วยค่ะ

ท�าไมถึงเลือกเรียนภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ  
 ตอน ม.ปลาย มายด์เรียนสายภาษาอังกฤษ-ญี่ปุ่นมาค่ะ แล้วรู้สึก
ว่าตัวเองชอบและถนัดภาษาอังกฤษมากกว่า ก็เลยอยากเรียนอะไรที่ยังได้
ใช้ภาษาองักฤษเป็นหลกัแล้วค่อยเสรมิด้านอืน่เข้าไปเพิม่ ในสาขาวชิาภาษา
อังกฤษสื่อสารธุรกิจนอกจากจะได้เรียนภาษาอังกฤษแล้วก็ยังได้เรียนรู้
เรื่องการท�าธุรกิจด้วย ซึ่งมายด์ก็สนใจในด้านนี้พอดี ก็เลยตัดสินใจเลือก
เรียนสาขานี้เลยค่ะ

อาชีพในอนาคตที่คิดไว้
 ความฝันจริงๆ ของมายด์ตอนน้ีคืออยากเป็นแอร์โฮสเตสค่ะ ก็เลย
พยายามตั้งใจเรียนภาษาอังกฤษเอาไว้ก่อน แต่ในอนาคตก็ยังไม่แน่ใจว่า
จะเปลี่ยนไปชอบอย่างอื่นอีกไหม ตอนน้ีก็เลยยังอยู่ในช่วงค้นหาตัวเองค่ะ 
ว่าเราสามารถน�าภาษาอังกฤษท่ีเราชอบและถนัดไปท�าอะไรที่เราสนใจได้
อีกบ้าง 

มีเทคนิคอะไรในการฝึกภาษาอังกฤษบ้าง
 มายด์จะชอบดูซีรีส์ทาง Netflix ค่ะ เร่ืองท่ีชอบดูมากๆ ก็คือเรื่อง 
Sherlock Home มายด์ว่าการดูซีรีส์มันช่วยได้เยอะนะคะ ได้ฟังส�าเนียง 
ได้เข้าใจศพัท์ภาษาองักฤษเพิม่เตมิ ถ้าดบู่อยๆ หดัแปลไปเรือ่ยๆ ยงัไงภาษา
อังกฤษของเราก็จะดีขึ้นเรื่อยๆ เองค่ะ

ฝากอะไรถึงน้องๆ ที่อยากเรียนด้านภาษา
 น้องๆ ที่อยากเก่งภาษาอังกฤษและสามารถน�าไปใช้เพ่ือสื่อสารใน
การท�าธุรกิจได้ด้วย พี่มายด์แนะน�าสาขาวิชาภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ 
คณะศิลปศาสตร์ ที่ SPU ค่ะ ที่นี่เราเรียนกับอาจารย์เจ้าของภาษาตัวจริง
และยงัได้เรยีนกบัสถาบนัสอนภาษาองักฤษ วอลล์สตรทีองิลชิ ด้วยค่ะ ส่วน
ใครที่คิดว่าตัวเองไม่เก่งภาษาอังกฤษแล้วจะเรียนไม่ได้ น้องๆ ไม่ต้องกลัว
หรือกังวลไปนะคะ ที่นี่เรามีเรียนปรับพ้ืนฐานให้ใหม่ทั้งหมด และถ้าบวกกับ
ความพยายามของเราเข้าไปด้วย ยังไงก็เรียนได้แน่นอนค่ะ

วิมลเรขา กล้าชาญชัย (มายด์)
สาขาวิชาภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ 
คณะศิลปศาสตร์

ศิษย์เก่าโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ	รัชดา	
กทม.

ทักทาย Freshy 
ดาว - เดือน คณะศิลปศาสตร์
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เป็นเดือนคณะ มีความสามารถพิเศษอะไรบ้าง
 ผมร้องเพลงได้ครบั ตอนอยู ่ม.5 ผมเคยไปประกวดร้องเพลงในงาน 
Central Festival Rayong ได้รางวลัชนะเลศิอนัดบั 1 ผมตกีลองชดุได้ด้วย 
และก็เคยเดินแบบด้วยครับ

ท�าไมถึงเลือกเรียนภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารธุรกิจ
 ผมเป็นคนชอบเรียนด้านภาษาครับ และผมก็คิดว่าการได้ภาษาที่ 2 
หรือที่ 3 มันเป็นอะไรที่ส�าคัญมาก งานที่ผมอยากท�าในอนาคตก็เป็นงานที่
ต้องใช้ภาษาญี่ปุ่น ผมเลยเริ่มหาข้อมูลว่ามีที่ไหนเปิดสอนบ้าง จนมาเจอที่ 
ม.ศรีปทุม ซึ่งพ่ีชายผมก็แนะน�าให้มาเรียนที่นี่ด้วย ผมเลยเลือกที่จะเรียน
ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารธุรกิจที่นี่ครับ

อาชีพในอนาคตที่คิดไว้
 ผมวางแผนไว้ว่าในอนาคตผมอยากเป็นสจ๊วตครับ อยากท�างานที่
สายการบิน Japan Airlines ผมเลยเลือกเรียนภาษาญี่ปุ่นและก็คงเอาดี
ด้านภาษาไปเลย เพื่อไปสอบเป็นสจ๊วตให้ได้ครับ

ชีวิตเด็กปี 1 ในรั้วมหาวิทยาลัยเป็นยังไงบ้าง
 ผมเป็นคนชลิๆ ครบั ตอนนีเ้พิง่เรยีนอยูปี่ 1 รายวชิาทีเ่รยีนกย็งัไม่ได้
เยอะอะไรมาก ท�าให้ผมปรบัตวัเข้ากบัการเรยีน การใช้ชวีติในมหาวทิยาลยั
ได้ดี ส่วนเวลาเรียนผมก็จะโฟกัสเรื่องเรียนเป็นส�าคัญอยู่แล้ว ตอนนี้ผม
เริม่เรยีนภาษาญีปุ่น่ ซึง่บางทมีนักม็ยีากบ้าง เพราะเราไม่เคยเรยีนมาก่อน 
ท�าให้ผมยิ่งต้องตั้งใจมากขึ้น แต่ก็ไม่ได้ยากเกินความพยายามครับ

ฝากอะไรถึงน้องๆ ที่อยากเรียนด้านภาษา
 น้องๆ ที่อยากเก่งภาษาญี่ปุ่น ผมก็แนะน�าให้มาเรียนด้วยกันที่นี่นะ
ครับ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ เราได้
เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง อาจารย์ที่สอนก็เป็นคนญี่ปุ่นแท้ ผมและ
เพื่อนๆ ไม่เคยเรียนภาษาญี่ปุ่นมาก่อน แต่ตอนนี้เก่งขึ้นเยอะมากแล้วครับ 
ที่นี่สอนสนุกเข้าใจง่าย รุ่นพ่ีที่ไปฝึกงานก็ได้ไปฝึกถึงประเทศญี่ปุ่น น้องๆ 
ที่อยากได้ประสบการณ์ดีๆ แบบนี้ก็มาเรียนด้วยกันที่นี่นะครับ

กับอาชีพในฝัน...
ฉันจะ Go Inter

เทวินทร์ ศิริชัย (โบ๊ท)
สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารธุรกิจ 

คณะศิลปศาสตร์

ศิษย์เก่าโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร	
จ.ระยอง
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“ทุน SPU ตัวจริง”
เป้าหมายที่คว้ามาได้ส�าเร็จ
ของผูช้ายทีห่ลงไหลในตวัการ์ตนู

เปิดเส้นทาง บูม – ชัชชัย 
สู่การเป็นตัวจริงที่ SPU

 ย้อนความทรงจ�ากลับไปในวันที่เราเป็นเด็กน้อยตัวเล็กๆ ค�าถามของคุณครูที่
จ�าได้ขึน้ใจ “โตขึน้ไปหนอูยากเป็นอะไร” ค�าตอบในวันนัน้จนถงึตอนนีย้งัเหมอืนเดมิอยู่
ไหม หรือมีค�าตอบใหม่เพราะเราเข้าใจตัวเองมากขึ้น วันนี้เราจะพาทุกคนไปท�าความ
รู้จักกับ บูม – ชัชชัย หนึ่งในนักศึกษาทุน SPU ตัวจริง ที่ตอนนี้ได้เริ่มสร้างรูปร่างของ
ความฝันด้วยปลายพู่กันและความตั้งใจ บนเส้นทางความฝันของบูมจะเป็นอย่างไร  
ถ้าพร้อมแล้วไปติดตามกันได้เล้ยยย!
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แนะน�าตัวให้ทุกคนได้รู้จักหน่อย
 สวัสดีครับผมชื่อ บูม – ชัชชัย โพธิ์โสด อายุ 19 ปี จบจากโรงเรียนประเทืองทิพย์วิทยา กทม. ตอนนี้ก�าลังศึกษาอยู่
ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาดิจิทัลอาร์ตส์ คณะดิจิทัลมีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุมครับ

เหลา เอ้ยย! เล่าให้ฟังหน่อยว่าตอนเด็กๆ บูมฝันอยากเป็นอะไร
 บูมอยากเป็นนักเขียนการ์ตูนครับ มีพี่สาวที่เป็นลูกพี่ลูกน้องเขาวาดรูปสวย บูมเลยอยากวาดได้บ้าง หลังจากนั้น
เลยไปให้พี่เขาสอน แล้วเราก็ฝึกวาดเองเรื่อยๆ ช่วงประมาณ ป.4 บูมเริ่มเขียนการ์ตูนเป็นเล่มแล้วลองเอาให้เพื่อนอ่าน 
เพื่อนๆ หลายคนบอกว่าสนุกอยากให้เราเขียนอีก แถมบอกว่าจะรออ่าน ตอนนั้นเซอร์ไพรส์มาก เหมือนเป็นแรงบันดาล
ในการวาดการ์ตูนของบูมครับ

หลังจากวันนั้นเราเดินตามความฝันของตัวเองยังไง
 จรงิๆ ตอนช่วงมธัยมต้นบมูได้ย้ายไปเรยีนห้องคงิของโรงเรยีน เรากท็ิง้ศลิปะไปช่วงหนึง่ พอต้องเลอืกสายการเรยีน
ทีบ้่านกอ็ยากให้เลอืกเรยีนสายวทิย์ครบั แต่บมูรูส้กึว่ามนัใช่ตวัเอง เลยเลอืกเข้าสายศลิป์ประยกุต์แทน แล้วกเ็ริม่การแข่งขนั
ในหลายๆ รายการเพื่อฝึกประสบการณ์ อย่างเช่น ประกวดแฟนอาร์ตนิตยสาร Starpics ตอนนั้นผลงานของบูมก็เป็น
ส่วนหนึ่งที่ได้ตีพิมพ์ในนิตยสารครับ 

ผลงานที่บูมรู้สึกภูมิใจ
 หลังจากที่บูมลงประกวดตามเวทีต่างๆ ช่วงปิดเทอมบูมได้เข้าไปฝึกงานที่บริษัท เอ็มพลัส คอร์ปอเรชั่น เป็นบริษัทที่
เกี่ยวกับการก่อสร้าง บูมสร้างโมเดลผ่านโปรแกรมได้ เลยได้โจทย์ออกแบบตึก 3 ชั้น และบริษัทก็น�าผลงานไปใช้จริง ตอน
น้ีก�าลังสร้างอยู่ครับ ส่วนอีกชิ้นก็คือหนังสือลูกหงส์ครับ มีพ่ีที่รู้จักติดต่อให้บูมไปวาดภาพประกอบ ใช้เทคนิคของสีน�้า  
มีทั้งหมด 8 เล่ม ตอนนี้ออกมาแล้ว 5 เล่ม ยังเหลืออีก 3 เล่มครับ

ท�าไมถึงตัดสินใจสมัครทุน SPU ตัวจริง
 ในวัยเด็กบูมมีความฝันอยากเป็นนักเขียนการ์ตูน แต่พอเริ่มโตความฝันของเราก็ถูกกระทบด้วยสังคมรอบข้าง 
หลายคนพดูว่าจะไปเป็นนกัเขยีนการ์ตนูเป็นศลิปินไส้แห้งรป่ึาว บมูเลยคดิอยากจะเบนเขม็ไปเรยีนคณะสถาปัตย์ฯ เพือ่นๆ
กท็ยอยสอบตดิกนัเรือ่ยๆ ตอนนัน้เหมอืนเรายงัหาตวัเองไม่เจอ แต่ก็ได้อาจารย์ท่านหนึง่มาจดุประกายความฝันในวยัเดก็
ของเรา เพราะเขาเหน็เราวาดภาพให้หนงัสอื อาจารย์เลยเข้ามาพดูให้เราเข้าใจในหลายๆ เรือ่ง บอกว่าเรามคีวามสามารถ
ด้านน้ีท�าไมไม่ลองไปให้สุด ยุคนี้มันเป็นยุคดิจิทัลในอนาคตมันสามารถเปิดกว้างไปได้อีกเยอะ บูมเลยตัดสินใจรวบรวม 
ผลงานหลายๆ ด้าน ยื่นแฟ้มผลงานเข้าสมัครทุน SPU ตัวจริงในคณะดิจิทัลมีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม แล้วก็ได้รับ 
คัดเลือกครับ

เข้ามาเรียน SPU แล้วเป็นยังไงบ้าง
 รู้สึกขอบคุณโชคชะตาที่ท�าให้เราได้ทุน SPU ตัวจริงของคณะดิจิทัลมีเดีย เพราะถ้าไปเรียนอย่างอื่นมันไม่ใช่ทาง 
ของเรามากๆ ที่นี่เริ่มสอนตั้งแต่เหลาดินสอซึ่งเป็นพื้นฐานที่ส�าคัญมาก ท�าให้เราเห็นรายละเอียดเล็กๆ น้อยๆ ที่อาจารย์
ใส่ใจกับนักศึกษาทุกคน แถมยังมีรุ่นพ่ีในวงการมาร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ รู้สึกว่าเรายังต้องเรียนรู้และพัฒนา 
ตัวเองเพิ่มขึ้นอีกมากครับ

วางแผนอนาคตไว้ยังไง
 ตอนนี้คิดไว้ 2 ทางครับ ทางแรกคืออยากจะไปเรียนปริญญาโทต่อที่ต่างประเทศ ตอนนี้บูมเรียนดิจิทัลอาร์ตส์ ถ้ามี
โอกาสกอ็ยากเรยีนแอนเิมชนัทีป่ระเทศญีปุ่น่หรอืสหรฐัอเมรกิา พอเรยีนจบกจ็ะเดนิสายเป็นนกัเขยีนการ์ตนูครบั ส่วนทาง
ที ่2 บมูอยากเป็นอาจารย์สอนวาดภาพให้กบัเดก็ๆ รูส้กึวา่เราอยากเอาสิง่ที่ได้เรยีนรูม้าถา่ยทอดให้เดก็รุน่ใหม่ต่อไปครับ

ฝากอะไรถึงน้องๆ
 ส�าหรบัน้องๆ คนไหนทีอ่ยากเรยีนด้านนี ้อยากให้ฝึกเยอะๆ ครบั งานแรกเราอาจจะออกมาไม่ดมีาก แต่ถ้าฝึกบ่อยๆ
ก็จะช่วยให้เราพัฒนาขึ้น สิ่งส�าคัญเลยคือน้องๆ ต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจนให้กับตัวเองว่าอยากท�าอะไร ส่วนเรื่องการสอบ
เข้ามหาวทิยาลยั ถ้าไม่ได้มหาวทิยาลยัทีเ่ราตัง้ใจไว้ น้องๆ จะเสยีใจก็ได้แต่อยากให้ลกุขึน้ก้าวต่อไป ทกุอย่างมนัอยูท่ีต่วัเรา 
ถา้เรามคีวามสามารถไม่วา่อยูท่ี่ไหน อาจารย์กจ็ะผลกัดนัและส่งเสริมให้เราไปถึงเป้าหมายได้ส�าเร็จ เหมอืนกบัตวับมูเองที่
ได้มาเรียนในคณะที่ชอบสาขาที่ใช่ ที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมครับ

- เลือกท�าในสิ่งที่ชอบ อย่าปล่อยความฝัน 
ให้เป็นเพียงความฝันตลอดกาล –
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ท�าในสิ่งที่ชอบให้เป็นอาชีพ
กับเส้นทางนางแบบอิสระ
ของสาวสวยคณะนิเทศศาสตร์

พิมพ์วดี  ใจยงค์
คณะนิเทศศาสตร์	สาขาวิชาโฆษณาประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัล		
ศิษย์เก่าโรงเรียนมีนประสาทวิทยา	กทม.

เชอรี่

Showcase
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บอกความเป็นตัวตนของเชอรี่
 เชอรี่เป็นคนหน้านิ่งๆ ค่ะ แต่จริงๆ แล้วเป็นคนสนุกสนานร่าเริง บางมุมก็จะมีความเป็นคน 
โลกส่วนตัวสูงอยู่บ้าง ขึ้นอยู่กับอารมณ์ตอนนั้นมากกว่าค่ะ สิ่งที่ชอบคือการถ่ายแบบ การเต้น และ
ก็การเล่นดนตรีค่ะ

ผลงานที่ผ่านมามีอะไรบ้าง
 งานตอนนีท้ีท่�าอยูก่ค็อืเป็นนางแบบอสิระค่ะ กจ็ะรบัถ่ายแบบแฟชัน่ทัว่ไป ส่วนผลงานทีท่�าให้กบั
มหาวิทยาลัยก็จะเป็นงานถ่ายแบบ ถ่ายคลิปวีดีโอต่างๆ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้กับคณะนิเทศศาสตร์
และมหาวิทยาลัยด้วยค่ะ

เหตุผลในการเลือกเรียนที่ SPU
 เชอรีต่ดัสนิใจเลอืกเรยีนทีน่ี ่เพราะเคยมรีุน่พี่ไปแนะน�าเกีย่วกบัการเรยีนของคณะนเิทศศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม ซึ่งเป็นคณะที่เชอรี่สนใจจะเรียนอยู่แล้วค่ะ ก็ ได้ทราบข้อมูลเรื่องการเรียน 
การสอนและความพร้อมของห้องปฏบิตักิารต่างๆ รวมไปถงึการได้เรยีนกบัตวัจรงิ ประสบการณ์จรงิ 
ซึ่งเชอรี่คิดว่ามันเป็นสิ่งส�าคัญและน่าจะเหมาะกับตัวเอง เชอรี่ก็เลยตัดสินใจเลือกเรียนที่นี่ค่ะ

จากวันแรกในรั้ว SPU จนมาถึงวันนี้มีอะไรเปลี่ยนไปบ้าง
 จากวันนั้นจนถึงวันนี้บรรยากาศในมหาวิทยาลัยยังอบอุ่นเหมือนเดิมค่ะ แต่สิ่งที่เปลี่ยนน่าจะ
เป็นตัวเราเองที่เปลี่ยนไป เพราะวันแรกๆ ภาพที่จ�าได้เรายังเป็นเด็กขี้อาย ยิ้มอย่างเดียวไม่กล้าพูด
คุยกับใคร จนต้องมีรุ่นพี่พาเราไปท�าความรู้จักพูดคุยกับเพื่อน แต่ทุกวันนี้เชอรี่มีเพื่อนเยอะแยะเลย
ค่ะ มีความกล้าในตัวเองมากขึ้น ไม่ขี้อายเหมือนเมื่อก่อนค่ะ

ความประทับใจแรกในรั้ว SPU
 ความประทบัใจแรกทีก้่าวเข้ามาในรัว้ SPU คอืพี่ๆ  รปภ.ค่ะ พีเ่ขาเอาใจใส่และเป็นกนัเอง ดแูลเรา
ดีมากตั้งแต่ก้าวเท้าเข้ามหาวิทยาลัยเลยค่ะ ถึงงานพี่ๆ เขาจะเหนื่อยแต่เขาก็ยังยิ้มให้กับทุกคนที่ผ่าน
ไปผ่านมาเสมอ ว่างๆ เชอรี่ก็จะไปนั่งคุยกับพี่เค้าบ้างเอาน�้าเอาขนมไปให้พี่เค้าบ้าง พี่เค้าน่ารักดีค่ะ

วางอนาคตไว้ยังไงบ้าง
 อนาคตเมือ่เรยีนจบแล้วอย่างแรกเลยเชอรีอ่ยากกลบัไปช่วยกจิการทีบ้่าน กลบัไปช่วยแบ่งเบา
ภาระของคณุแม่ อย่างทีส่องคอืงานถ่ายแบบทีเ่ราชอบกค็งจะท�าต่อไป เพราะรายได้จากการถ่ายแบบ
กถ็อืว่าค่อนข้างสงู ท�าให้เชอรีส่ามารถส่งตวัเองเรยีนได้และสามารถดแูลคณุแม่ได้ด้วย กเ็ลยคดิว่าจะ
ท�า 2 สิ่งนี้ควบคู่กันไปค่ะ

อยากฝากอะไรถึงน้องๆ บ้าง
 อยากให้น้องๆ ลองเปิดใจให้กับมหาวิทยาลัยเอกชน เหมือนกับที่พ่ีเชอรี่เลือกเรียนที่ SPU 
เพราะหลักสูตรของเรามีความทันสมัย ได้เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง อุปกรณ์ก็มีให้เราได้ใช้
งานมากมาย รุ่นพ่ีก็ดูแลและให้ค�าแนะน�าดีมาก อาจารย์ก็พร้อมที่จะให้ความรู้กับเราเต็มที่ พี่เชอรี ่
ขอฝากมหาวิทยาลัยศรีปทุมไว้เป็นอีกทางเลือกหนึ่งของน้องๆ ด้วยนะคะ
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ธนัท วณัฐพงศ์
คณะนิเทศศาสตร์	สาขาวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล
ศิษย์เก่าโรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง	จ.นนทบุรี

วินนี่

หนุ่มนิเทศสายฮา
พิธีกรสุดซ่า
ดีกรีเดือนมหาวิทยาลัย
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บอกความเป็นตัวตนของวินนี่
 ผมเป็นคนอารมณ์ด ีสนกุสนานร่าเรงิครบั เป็นคนชอบแกล้งชอบท�าให้คนอืน่หวัเราะ แต่ถ้าเป็น
เรื่องเรียนหรือเรื่องงานก็จะจริงจังและตั้งใจมากๆ ครับ

ข้อคิดหรือคติประจ�าใจ
 เวลาเราตัดสินใจจะท�าอะไรก็ขอให้ท�าอย่างเต็มที่ อย่าไปสนใจกับผลลัพธ์ที่จะตามมา ถึงแม ้
จะผิดหวังก็ถือว่าเราได้ท�ามันเต็มที่แล้วจริงๆ ครับ

2 สิ่งที่ชอบท�าในยามว่าง
 สิ่งแรกที่เลือกจะท�าเมื่อมีเวลาว่างคือดูหนังครับ ผมชอบดูหนังมากดูได้ทุกแนว แต่ที่ชอบเป็น
พิเศษก็จะเป็นแนวแอคชั่นครับ อย่างที่ 2 ก็คือไปถ่ายรูป ผมชอบถ่ายแนวสตรีทๆ หน่อย เวลาอยาก
ถ่ายรูปผมก็จะเลือกไปที่เยาวราชตอนกลางคืน เพราะที่นั่นตอนกลางคืนไฟสวยมากครับ

เหตุผลในการเลือกเรียนสาขาวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลที่ SPU
 ผมเลอืกจากความชอบส่วนตวัก่อนครบัว่าอยากเรยีนอะไร แล้วกค่็อยไปหาดวู่าที่ไหนเปิดสอน
บ้าง ผมอยากท�าหนังและสนใจงานด้านนี้ เลยเลือกที่จะเรียนเกี่ยวกับการท�าภาพยนตร์ พอผมได้มา
เห็นอุปกรณ์การเรียนการสอนและห้องปฏิบัติการต่างๆ ที่นี่มีครบทุกอย่างและพร้อมให้เราได้ใช้งาน
จรงิ นอกจากนีก้ย็งัมเีรือ่งการเดนิทางด้วยครบัทีค่่อนข้างสะดวกสบาย เพือ่น ม.ปลายในรุน่เดยีวกนั
ก็มาเรียนที่นี่เยอะ ผมเลยตัดสินใจเลือกเรียนที่นี่ครับ

ผลงานที่ผ่านมามีอะไรบ้าง
 ผลงานที่ผ่านมาก็จะมีถ่ายแบบ ถ่ายโฆษณาบ้าง และก็มีเล่น MV เพลงเพราะเธอยังลืมเขา 
ไม่ได้ และเพลงแผลในใจ ของวง GTK ครบั ส่วนงานพธิกีรกจ็ะมรีายการ UP Scale และล่าสดุกพ็ธิกีร
รายการ Shake Put Up ออนแอร์ทุกวันพุธ ผ่านทาง Facebook Fanpage  มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
รายการนี้สนุกมากฝากติดตามกันด้วยนะครับ

ตอนนี้เรียนเป็นไงบ้าง...ยากไหม
 ตอนนี้เป็นช่วงที่เรียนภาคปฏิบัติค่อนข้างเยอะครับ เช่น เรียนถ่ายภาพ การใช้เครื่องมือและ
อุปกรณ์ต่างๆ ในการจัดแสง การตัดต่อภาพเคลื่อนไหว อาจารย์ก็สอนละเอียดและเข้าใจง่ายมาก  
คนที่ไม่มีพื้นฐานมาก่อนก็ยังท�าได้ ผมเลยคิดว่าเรียนไม่ยากครับ

อยากฝากอะไรถึงน้องๆ บ้าง
 ถ้าเราชอบอะไร อยากเรียนอะไร ก็ให้เลือกในสิ่งที่เราชอบ เพราะเราจะมีความสุขในการท�ามัน
และจะท�ามันได้ดี มหาวิทยาลัยศรีปทุมคือที่ๆ ให้โอกาสในการเรียนรู้ น้องๆ คนไหนที่อยากเรียนกับ 
ตัวจริง ประสบการณ์จริง ก็มาเป็นครอบครัว SPU ด้วยกันนะครับ 
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Show Off

 คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดโครงการสะพายกล้องท่องโลก ครั้งที่ 3 
พานกัศกึษาไปหาประสบการณ์จรงิ จากการถ่ายภาพนอกสถานทีใ่นรปูแบบต่างๆ หลงัจาก
ทีเ่คยสะพายกล้องท่องไปไกลถงึประเทศญีปุ่น่และเกาหลมีาแล้ว คราวนีข้อเปลีย่นบรรยากาศ
ให้ดนู่าตืน่เต้นและท้าทายกว่าเดมิ กบัการเดนิทางไกลไปยงัแอฟรกิาใต้ เพือ่ถ่ายภาพสตัว์ป่า
และสัตว์นานาชนิด ไม่ว่าจะเป็น สิงโต ยีราฟ แรด ม้าลาย หรือช้างป่า ก็เรียกได้ว่ามากันครบ
ทั้งแอฟริกากันเลยทีเดียว
 โครงการสะพายกล้องท่องโลก ครัง้ที ่3 กบัการเดนิทางในครัง้นี ้นอกจากนกัศกึษาจะ
ได้เจอกับของจริง ในสถานที่จริงแล้ว ยังได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ที่ดี ที่เต็มไปด้วยความสุข
และความประทับใจ โครงการดีๆ แบบนี้เกิดขึ้นได้ด้วยการสนับสนุนจากบริษัท ELC TOUR 
ทีช่่วยดแูลเรือ่งการเดนิทางเป็นอย่างด ีและการสนบัสนนุอปุกรณ์เลนส์ในการถ่ายภาพ จาก
บริษัท FOTOFILE และบริษัท SONY THAILAND

สะพายกล้องท่องโลก ครั้งที่ 3
สัมผัสประสบการณ์จริง...

บินไกลไปถึง SOUTH AFRICA
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Review

คอนนิจิวะ
こんにちは! 

เปิดวาร์ปทีเด็ด! พาไปส่องการเรียน Style Dek – ญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารธุรกิจ
Japanese for Business Communication
เริ่มต้นทักทายกันแบบคาวาอี้	แน่นอนครั้งนี้เราจะพาทุกคนเปิดวาร์ป

ตามไปส่องห้องเรียนภาษาญี่ปุ่นที่	SPU	ดูให้เห็นกับตา	ว่าการเรียน	Style	Dek	–	ญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารธุรกิจ	
จะสนุกสุดมันส์กันขนาดไหน	เปิดวาร์ปไปกันเล้ยจ้า!!!

 เรียนกับอาจารย์
 เจ้าของภาษาตัวจริง

 บอกเลยว่าสาขาวิชาภาษาญี่ปุ ่นเพื่อ
การส่ือสารธุรกิจเขาไม่ได้มาเล่นๆ แต่มาพร้อม
อาจารย์นกัป้ันมอืทอง น้องๆ ที่ไม่มพีืน้ฐานภาษา
ญี่ปุ่นมาก็เรียนได้ เพราะ SPU เราจัดให้เรียนกับ
อาจารย์เจ้าของภาษาตวัจรงิ เทรนกนัแบบจดัเตม็
ทั้ง ฟัง พูด อ่าน เขียน เรียนจบรับรองใช้ภาษา
ญี่ปุ่นได้เนียนเหมือนเป็นเจ้าของภาษาแน่นอน

 แต่ง Cosplay 
 มาเรียนกันแบบจัดเต็ม

 บรรยากาศห้องเรียน Style Dek – ญี่ปุ่น
เพื่อการสื่อสารธุรกิจธรรมดาซะที่ไหน เพราะ
ภาษามาพร้อมกับความคิดสร้างสรรค์ จัด
หนักจัดเต็มชุด Cosplay ตัวการ์ตูนญ่ีปุ ่นที่
ชอบทั้งเซนเซย์และนักศึกษา การเรียนครึกครื้น 
บรรยากาศในห้องเรยีนกค็กึคกั สนกุสนานขนาด
ไหนให้ภาพมันเล่าเรื่องละกัน

 เก่งทั้งเรื่องภาษาและศึกษาเรื่อง
 วัฒนธรรมเป็นอย่างดี 
 ไม่มีพลาดแน่นอน

 นอกจากเร่ืองเรียนจะเทรนให้แบบจัด
เต็ม เรื่องวัฒนธรรมก็ต้องเทรนให้แบบเต็มที่ ใน
กจิกรรมสดุ Exclusive อย่างการเรยีนรูข้ัน้ตอน
การชงชา ตามแบบฉบบัดัง้เดมิของประเทศญีปุ่น่ 
วิธีการรับประทานขนม หรือวิธีการจับตะเกียบ 
โดยผู้เชี่ยวชาญจากแดนอาทิตย์อุทัย บินไกลมา
ให้ความรู้ถึงที่ SPU กันเลยทีเดียว
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 สหกิจแบบมีรายได้
 ที่ประเทศญี่ปุ่น

 Go Inter ไม่หยุดเพราะ Dek – ญี่ปุ่นเพื่อ
การสื่อสารธุรกิจ เดี๋ยวนี้เขาไปฝึกงานไกลถึง
ประเทศญี่ปุ่นโน้น เทรนกันแบบจัดเต็มก่อนตรง
ไปฝึกเพ่ือหาประสบการณ์จริงไกลถึงประเทศ
เจ้าของภาษา แถมยังมีรายได้ระหว่างฝึกสหกิจ
อกีด้วยนะ เรยีกได้ว่า Journey for Best Career 
จริงๆ!

 แลกเปลี่ยนมิตรภาพข้ามพรมแดน
 กับเพื่อนๆ ชาวญี่ปุ่น

 ซึมซับบรรยากาศการเรียนไปพร้อมกับ
มิตรภาพจากเพ่ือนชาวญี่ปุ่นคนพิเศษ กับการ
แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่าง SPU & FUKUI 
University, Japan แม้จะเป็นช่วงระยะเวลาสั้นๆ 
แต่บอกเลยว่าความสุข ความสนุกและมิตรภาพ
ดีๆ ยังคงอยู่ในใจของทุกคนไปอีกนาน เพราะ
นอกจากเรยีนด้วยกนัแล้ว ยงัได้ลงมอืท�ากจิกรรม 
สนุกๆ อย่าง Japan Festival ด้วยกันอีก แถม
ก่อนกลับเพ่ือนๆ ชาวญี่ปุ่นยังต้ังแถวร้องเพลง
ไทย “ไม่เคย” บอกเลยงานนีท้ัง้ซึง้ทัง้ประทบัใจเล่น
เอาเซนเซย์และเพ่ือนๆ ชาวไทยกลั้นน�้าตาเอาไว ้
ไม่อยู่เลยทีเดียว

 สื่อสารธุรกิจกับเจ้าของวัฒนธรรม
 ในคลาสสุดพิเศษ

 การได้รู ้เทคนิคการสื่อสารธุรกิจ จาก
เจ้าของวัฒนธรรมตัวจริงในวงการธุรกิจนั้น 
ถือเป็นเรื่องส�าคัญ Cross-cultural Business 
Japanese พาน้องๆ เข้าคลาสสุดพิเศษ ฝึก
สัมภาษณ์งานภาษาญ่ีปุ่น พร้อมเรียนรู้เทคนิค
ต่างๆ จากเจ้าของภาษาตัวจริงจากบริษัท  
DeeStaff และ ARMS THAILAND Co., Ltd.

2
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เดินทางง๊ายง่าย!
เปิดเส้นทางเดินรถมุ่งหน้าสู่รั้ว SPU

อยากเดินทางมามหาวิทยาลัยศรีปทุม 
ต้องท�ายังไง ขึ้นรถสายไหน 

วันนี้เรามาไขข้อข้องใจกับการเดินทาง
จากใจกลางกรุงเทพมหานคร 

อย่างอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ 
รับรองว่าไม่มีหลงแน่นอน ไปเริ่มกันเลย!

อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ	อนุสรณ์สถานสำาคัญทางประวัติศาสตร์	ทั้งยังเป็นจุดศูนย์รวมสถานที่ท่องเที่ยวมากมาย	
ทั้งร้านค้า	ร้านอาหาร	สวนสาธารณะ	หากต้องการเดินทางมามหาวิทยาลัยศรีปทุม	

สามารถเลือกวิธีการเดินทางได	้3	รูปแบบ

สังเกตฝั่งซ้ายมือเมื่อเห็น	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	บางเขน	(เตรียมตัวลงระยะปลอดภัย)	หรือ	โรงเรียนสารวิทยา	(เตรียมตัวลงระยะกระชั้นชิด) 
สามารถเลือกลงได้ 2 จุด นั่นคือ ป้ายมหาวิทยาลัยศรีปทุม	และป้ายหน้าโรงเรียนบางบัว เท่านี้ก็ถึงรั้ว SPU แล้ว ไม่ยากอย่างที่บอกกันเลยใช่ไหม!

 เ ดินทางด ้วยรถโดยสารประจ�าทาง  
การเดินทางด้วยรถโดยสารประจ�าทางมายัง
มหาวิทยาลัยศรีปทุม รถจะเข้าจอดฝั ่งเกาะ
พหลโยธิน มีทั้งหมด 6 สายได้แก่ สาย	26,	34,	
39,	59,	503	และ	522	มีให้เลือกทั้งแบบธรรมดา
และปรับอากาศ น่ังมามหาวิทยาลัยได้แบบชิลๆ  
เลยจ้า

 ส�าหรับคนที่ต้องการความด่วน ความเร็ว 
ก็สามารถใช้บริการรถแท็กซี่ เรียกจากฝั่งเกาะ
พหลโยธินมาถึงมหาวิทยาลัยศรีปทุม ในราคา
ประมาณ 150 บาท (ราคาอาจปรบัเปลีย่นไปตาม
สภาพการจราจร) 

 เดินทางด้วยรถไฟฟ้า BTS จากสถานี
อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ (VICTORY MONU-
MENT) ลงที่สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส (MO CHIT) 
ในราคา 33 บาท แล้วต่อรถโดยสารประจ�าทาง
จากฝั่งสวนจตุจักรได้เล้ยยย

แบบที่ 1 แบบที่ 2

มาที่จุดลงรถกันบ้าง!

แบบที่ 3
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มาวิน

วินนี่ 

 Dek- เซอร์ สายอาร์ตส์ สายกราฟิก สายแอนิเมชัน สายวิชวลเอฟเฟกต์ หรือจะเป็นเกมเมอร์หัวร้อนต้องไม่พลาด EP. นี้! เพราะวิน-วิน 
จะพาไปล้วงความลับ อยากเป็นนักสร้างเกมต้องท�ายังไง อยากรู้ไหมว่าท�าไมเกมต้องมีคูลดาวน์ ถ้าพร้อมแล้วไปหาค�าตอบพร้อมกันเล้ยยยย!
 ใครอยากเป็นนักออกแบบเกม ภาพยนตร์ และแอนิเมชันต้องดู! เพราะคราวนี้คู่ซี้สุดหล่อหน้ามน คนน่ารัก วิน-วิน จะพาเราไปบุกถึง 
คณะดจิทิลัมเีดยี ล้วงลกึวธิกีารสร้างเกมแบบจดัเตม็ ตัง้แต่การท�าความรูจ้กัรปูแบบเกม การค้นหาแรงบนัดาลใจเพือ่การออกแบบคอนเซป็ต์เกม 
การออกแบบเนื้อเรื่อง ไปจนถึงการออกแบบตัวละคร การสร้างโมเดล และการเขียนโค้ด (Coding)
 ส่วนใครมาสาย E-Sports ยิ่งห้ามพลาด! เพราะ วิน-วิน จะพาเราไปเกาะติดสถานการณ์กีฬา E-Sports ทั้งในประเทศ รวมถึงรั้ว SPU 
ของเราที่จัดหนักจัดเต็ม อัพ Level หลักสูตรธุรกิจ E-Sports แบบครบวงจร EP. นี้จะสนุก มันส์ หรือหัวร้อนขนาดไหนต้องติดตาม!

Shake Put Up

วิน-วิน พบสายเกมเมอร์หัวร้อน @คณะดิจิทัลมีเดีย!
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#Dek62
เตรียมตัวพิชิต TCAS 

รอบ 2
ผ่านพ้นไปแล้วสำาหรบัการรบัสมคัร	TCAS	รอบท่ี	1	ผ่านการยืน่	
Portfolio	โดยมีกำาหนดปิดรับสมัครไปเมื่อวันที	่15		ธ.ค.		2561	
ที่ผ่านมา	 และมีกำาหนดการประกาศผลในวันที่	 28	ม.ค.	2562	 
สำาหรบัน้องๆ	คนไหนทีก่ำาลังเตรยีมตวัยืน่สมคัร	TCAS	รอบที่	2	
มาดูกำาหนดการและรูปแบบการรับสมัครพร้อมกันเล้ย!

คะแนนที่ใช้ในการพิจารณา ประกอบด้วย 
• คะแนน GAT – PAT
• คะแนน 9 วิชาสามัญ
• คุณสมบัติของแต่ละคณะ/สาขาวิชาและมหาวิทยาลัย

ใครสามารถสมัครได้บ้าง
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ก�าลังจะส�าเร็จการศึกษาหรือส�าเร็จการศึกษาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
สายอาชีวศึกษา / กศน. / เด็กซิ่ว (บางคณะ/สาขาวิชา)

รูปแบบการสอบติด
ยื่นได้มากกว่า 1 ที่ ติดได้มากกว่า 1 ที่ เลือกยืนยันสิทธิ์ได้เพียง 1 ที่เท่านั้น!

รับสมัคร	 4	กุมภาพันธ์	–	23	มีนาคม	2562							

ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ	 24	เมษายน	2562

ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ	 24	–	25	เมษายน	2562

ทำาการสละสิทธิ์		 26	–	27	เมษายน	2562

TCAS รอบที่ 2 
การรับแบบโควตา
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UPDATE 
ความคืบหน้ารถไฟฟ้า

ยกกระดับชีวิตเมือง

เร่งสร้างสะพานข้ามแยกเกษตร
	 เพื่อความสะดวกในการใช้รถใช้ถนน	การดำาเนินงานก่อสร้างสะพานรถยนต์ข้ามแยกเกษตร	ขณะน้ีได้ติดตั้งคานคอนกรีตและเทคอนกรีต 
พื้นสะพานเกือบทั้งหมดแล้ว	และกำาลังดำาเนินงานติดตั้งแผงคอนกรีตกันตกและเร่งให้ก่อสร้างเชิงสะพาน	พร้อมทั้งได้เปิดให้ประชาชนใช้งานกันก่อน
กำาหนดเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ

70%

เดินทางมาถึงปี	 2562	กันแล้ว	 เราก็ยังมีความคืบหน้าการสร้างรถไฟฟ้าสายสีเขียว	 เตรียมยกระดับชีวิตเมืองของน้องๆ	ชาว	SPU	มาอัพเดท 
ให้ ได้ทราบกันอย่างต่อเนื่อง	ครั้งนี้จุดไหนจะมีความคืบหน้าเพิ่มเติมยังไงบ้าง	เรามาดูไปพร้อมๆ	กันเลยค่ะ

สถานีห้าแยกลาดพร้าว
คืบหน้าไปแล้วกว่า 70%

ความคืบหน้าล่าสุดบริเวณหน้าห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซา	ลาดพร้าว	กำาลังอยู่ระหว่างดำาเนินการก่อสร้างหลังคาและทางขึ้นลงสถานี	และได้
ก่อสร้างทางว่ิงเพือ่เชือ่มกบัทางวิง่ช่วงข้ามทางยกระดบัดอนเมอืงโทลล์เวย์	โดย	รฟม.ได้เร่งให้การดำาเนนิงานก่อสร้างสถานแีละทางวิง่รถไฟฟ้าเพือ่
เปิดใช้งาน	1	สถานีแรก…ว้าววว	สุดยอดไปเลยยยย
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DNA - DIGITAL 
NETWORK 
ADVANTAGE

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัล	คณะบริหารธุรกิจ	มหาวิทยาลัยศรีปทุม	 เปิดอบรมหลักสูตร	DNA	 :	 
Digital	Network	Advantage	หลักสูตรพัฒนาพันธุกรรมทางความคิด	 เพ่ือเสริมสร้างและพัฒนา
ผู้ประกอบการให้สามารถแข่งขันได้อย่างมีพลวัตในยุคปัจจุบัน	 เช่นเดียวกับ	 Business	 School	 
ของมหาวิทยาลัยชั้นนำาของต่างประเทศ	บริหารหลักสูตร	โดย	ดร.ธีรศานต์	สหัสสพาศน์	อาจารย์ประจำา	
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัล	คณะบริหารธุรกิจ	มหาวิทยาลัยศรีปทุม	เป็นผู้อำานวยการหลักสูตร

“พันธุกรรมทางความคิดสามารถส่งต่อกันได้”	ไม่ใช่แค่เพียงสร้าง	แต่หัวใจหลักของหลักสูตร	คือ	“พัฒนา”	ให้ผู้ประกอบการ	สามารถดึงศักยภาพ
ตนเองออกมาจาก	ทกุอณ	ูDNA	ให้ออกมาใช้งานได้จรงิ	โดยจะมวีทิยากรผูเ้ชีย่วชาญด้าน	Digital	Marketing	ผู้เชีย่วชาญทีเ่คยขึน้พดูบนเวที	TEDx	
และวทิยากรพเิศษอืน่ๆทีจ่ะมาเซอร์ไพร์ส	มาร่วมถ่ายทอดความรูจ้ากประสบการณ์	ควบคูก่บัการให้คำาปรกึษาด้าน	Digital	Marketing	เพ่ือส่งเสรมิ
และ	ยกระดับการแข่งขันทางธุรกิจของผู้เข้าร่วมโครงการแบบใกล้ชิดตลอดระยะเวลาที่ร่วมโครงการ

ผู้อำานวยการหลักสูตร	DNA
ดร.ธีรศานต์ สหัสสพาศน์
•	อาจารย์ประจำา	สาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัล	คณะบริหารธุรกิจ	มหาวิทยาลัยศรีปทุม
•	คณะทำางานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
•	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท	JM	Cuisine	อาหารความคิดสร้างสรรค์ต้นตำารับเพชรบุร	ีจำากัด
•	ประธานบริหาร	www.SOdAPrintinG.com
•	กรรมการผู้จัดการ	GanGconsultancy.com

DNA แบ่งออกเป็น 3 ชุดความคิด
 1. Digital Marketing
	 	 โดยทีมงานชุด	DigitalJam	ครบทีม	แต่จะลงเนื้อหาโดยละเอียด+Workshop+เพิ่มเวลา	มากยิ่งขึ้น	เพื่อให้นำาไปปฏิบัติได้จริง
 2. Creativity
	 	 โดยทมีนกัธรุกจิรุน่ใหม่ไฟแรงของไทย	ที่ไม่ใช่แค่มาเล่าว่าทำาอะไร	แต่จะเป็นการเจาะลกึถงึวธิคีดิว่า	ทำาไมถงึทำา	และสิง่ทีพ่วกเค้าเหล่านีท้ำา	
	 	 จะสร้างการเปลี่ยนแปลงที่สำาคัญแก่โลกเราได้อย่างไร	สำาคัญกว่านั้นคือ	สิ่งเหล่านั้นจะเชื่อมโยงกับท่านให้ปรับกระบวนทัศน์ให้สามารถ
	 	 ทำางานได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นได้อย่างไร
 3. Idea Worth Spreading
	 	 หลายคนคงเคยติดตามด	ูTED	มาบ้างแล้ว	แต่ยงัคงมคีวามรูส้กึค้างๆ	ทีอ่ยากจะฟังมากกว่านี	้ลงลกึมากกว่านัน้	อยากรูท้ีม่า…ของแนวคดิ		
	 	 และที่สำาคัญ	คืออยากถาม-ตอบแบบสดๆ	จึงได้ทาบทาม	Speaker	TED	ในดวงใจ	มาถ่ายทอดให้ฟังแบบสดๆ

เริ่มเรียน 12 ม.ค. - 23 มี.ค. 62
ทั้งหมด 13	ครั้ง	ทุกวันเสาร์	ตั้งแต่เวลา	13.00	-	18.00	น.	
อาคาร	40	ปี	ศรีปทุม	(อาคาร	11)	ชั้น	14	ณ	ห้อง	Auditorium	2
มหาวิทยาลัยศรีปทุม	กทม.

www.dnabyspu.com
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7

#DNA4
SPKER

DIGITAL MARKETING

ENDLESS CREATIVITY

INNOVATIVE THINKING

ดร.ธีรศานต์	สหัสสพาศน์
ผู้อ�านวยการหลักสูตร DNA

คุณภาวุธ	พงษ์วิทยภานุ
ผู้ก่อตั้งและกรรมการผู้จัดการ 
ตลาดดอทคอม TARAD.COM

คุณสรกล	อดุลยานนท์	
นักเขียนเจ้าของนามปากกา “หนุ่มเมืองจันท์”
 และพิธีกรรายการ “ฟาสต์ฟู้ดธุรกิจ”

ดร.สุวิทย์	เมษินทรีย์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คุณอำานาจ	รัตนมณี
ผู้ก่อตั้งร้านหนังสือเดินทาง และ 100 IDOLS 
บุคคลสาธารณะ โดย ADAY 2551

คุณจิรยศ	เทพพิพิธ
Founder and CEO at Infofed.com

คุณณัฐพร	วุ่นกลิ่นหอม
รองประธานกรรมการฝ่ายปฏิบัติการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจออนไลน์ 
กลุ่มบริษัท เซ็นทรัลกรุ๊ป

คุณจอมทรัพย	์สิทธิพิทยา
ผู้ก่อตั้งบริษัท EXZY COMPANY LIMITED

คุณวรวุฒ	ิอุ่นใจ
CEO บริษัท ซีโอแอล จ�ากัด (มหาชน)

คุณกนกวรรณ	กรรณิกา
ผู้เชี่ยวชาญด้าน SERVICE MARKETING

คุณอาทิตย	์ธำารงธัญวงศ์
กรรมการผูจั้ดการ บรษัิท เน็ตทร ีจ�ากัด
พิธีกรรายการ เกาเหลาไอที

คุณอาร์ม	ตั้งนิรันดร
ผู้เขียนหนังสือ “CHINA 5.0: สีจิ้นผิง 
เศรษฐกิจยุคใหม่ และแผนการใหญ่ AI”

คุณพล	หุยประเสริฐ	
ผู้ก่อตั้งบริษัท H.U.I. คอนเสิร์ตดีไซเนอร์อันดับหนึ่ง
ของประเทศไทย

คุณนครินทร	์วนกิจไพบูลย์	
EDITOR-IN-CHIEF THESTANDARD.COM

คุณสาลินี	รัตนชัยสิทธิ์	
ศิลปินวาดภาพประกอบ Character Illustrator 
เจ้าของแบรนด์ @Cyranodesign

คุณณัฐพัชญ	์วงษ์เหรียญทอง
นักการตลาดดิจิทัล
DOTS CONSULTANCY
NUTTAPUTCH.COM

คณุอรรถวทิ	ปัญญาภญิโญผล
B.A.S.ACADEMY

คุณมัญฑิตา	จินดา
ผู้อ�านวยการฝ่าย DIGITAL 
MARKETING และ BRAND 
COMMUNICATION
WORKPOINT ENTERTAINMENT

Other 2019_01_6 SPU NEWS@January 2019.indd   27 23/01/2019   15:21



“เรียนกับตัวจริง
	 ประสบการณ์จริง”

ทุน SPU โควตา
รับทุนสูงสุด 15,000 บาท*

*เงื่อนไขเป็นไปตามมหาวิทยาลัยก�าหนด

มหาวิทยาลัยศรีปทุม
รับนักศึกษาใหม่

2562

สาขาวิชาที่เปิดสอน

รับผู้จบ ม.6 / กศน. / ปวช. / ปวส.

ID:@SPUAdmission

สมัครได้ทุกวัน
(ไม่เว้นวันหยุด) 9.00 – 17.00 น. 

โทร. 0 2558 6888 ต่อ 2121-4

หรือ 06 1420 5641-4
www.spu.ac.th

ศิลปะการแสดง ภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล  การออกแบบสื่อสารออนไลน์  วิทยุกระจายเสียงและวิทยุ โทรทัศน์ 	 ธุรกิจการบิน  การจัดการโรงแรม  

การจัดการบริการธุรกิจเรือสำาราญ การจัดการการท่องเที่ยว การจัดการความปลอดภัยการบิน  ภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ ภาษาจีนสื่อสารธุรกิจ  

ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารธุรกิจ การจัดการธุรกิจดิจิทัล การตลาดดิจิทัล การบริหารและการจัดการสมัยใหม่ การจัดการธุรกิจด้านการบิน ธุรกิจระหว่างประเทศ	 บัญชี	
นิติศาสตร์ ดิจิทัลอาร์ตส์ คอมพิวเตอร์แอนิเมชันและวิชวลเอฟเฟกต ์การออกแบบกราฟิก การออกแบบอินเทอร์แอคทีฟและเกม วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร	วิศวกรรมระบบราง วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมยานยนต ์ วิศวกรรมอุตสาหการ การสื่อสารสถาปัตยกรรม
สถาปัตยกรรม	 การออกแบบภายใน  การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน	 สหวิทยาการ	 เทคโนโลยีและนวัตกรรม	 Sripatum International College
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