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 โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ เป็นโครงการของรัฐบาล ที่ส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยต่างๆ
ปรับหลักสูตรการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ ไม่ให้ออกมาในรูปแบบเดิมที่ไม่ตอบโจทย์กับภาค
อุตสาหกรรม และก็ไม่ตรงกับการพัฒนาประเทศ รัฐบาลจึงต้องการบัณฑิตที่จบออกไปแล้ว
ตรงกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม และความต้องการในการพัฒนาประเทศไปสู่
ยุคไทยแลนด์ 4.0 ประเทศไทยจ�าเป็นต้องมีบุคลากรที่มีทักษะและความสามารถตรงกับความ
ต้องการครับ จึงเป็นที่มาของการพลิกโฉมรูปแบบการศึกษาครั้งยิ่งใหญ่ของประเทศไทย โดย
รัฐบาลเองก็ ได้ท�าการสนับสนุนงบประมาณจ�านวนมากให้กับทั้งมหาวิทยาลัยรัฐบาลและ
มหาวิทยาลัยเอกชน ที่เสนอหลักสูตรเพื่อผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ในโครงการนี้ครับ

 ในส่วนของมหาวทิยาลยัศรปีทมุ ก่อนหน้านี้ได้เริม่ท�าการปรบัรปูแบบการเรยีนการสอน
ของทั้งมหาวิทยาลัยให้เป็นรูปแบบใหม่ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดบัณฑิตพันธุ์ใหม่อยู่แล้วครับ  
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องท่ีจะผลิตบัณฑิตออกไปให้ตอบโจทย์ หรือเรื่องการเรียนที่นักศึกษาจะต้อง
เรียนควบคู่ไปกับภาคอุตสาหกรรม เป็นหลักสูตรที่จบออกไปแล้วสามารถท�างานได้เลยทันที  
มกีระบวนการฝึกปฏบิตังิานแบบการเรยีนแนวใหม่ ซึง่สิง่เหล่านี้ได้ตรงกบัแนวคดิและการพฒันา 
หลักสูตรของมหาวิทยาลัย เรื่องของการให้นักศึกษามีองค์ความรู้มากกว่าหนึ่งศาสตร์และ 
การมทีกัษะทีห่ลากหลาย พอรฐับาลมโีครงการบณัฑติพนัธุ์ใหม่ออกมา มหาวทิยาลยัศรปีทมุ
จึงได้เสนอหลักสูตรที่ตอบโจทย์ตามที่รัฐบาลต้องการ และท�าให้ได้รับการสนับสนุนจาก
โครงการหลักสูตรบัณฑิตพันธุ์ใหม่ในครั้งนี้

การเรียนรูปแบบใหม่
สนุก – เข้าใจ – ให้ลงมือปฏิบัติจริง
กับโครงการหลักสูตร “บัณฑิตพันธุ์ใหม่” 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ผศ.ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์
รองอธกิารบดมีหาวทิยาลยัศรปีทมุ

ท�าไมต้องมี? หลักสูตร “บัณฑิตพันธุ์ใหม่”
 1. เพื่อตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี และการพัฒนาประเทศไปสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0
 2. เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนช่างฝีมือ ช่างที่มีทักษะชั้นสูง รวมถึงวิศวกรด้านต่างๆ โดยเฉพาะช่างอุตสาหกรรม ช่างเทคนิค
 3. เพื่อตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรม เนื่องจากที่ผ่านมาได้รับเสียงสะท้อนจากภาคอุตสาหกรรมว่าภาครัฐผลิตบุคลากรไม่ตรง
  ตามความต้องการของตลาด และต้องฝึกงานเพิ่มเติมจึงจะสามารถปฏิบัติงานได้จริง

“บัณฑิตพันธุ์ใหม่” มหาวิทยาลัยศรีปทุม
หลักสูตร โครงการ3

วิศวกรรมระบบราง การจัดการโลจิสติกส์
และโซ่อุปทาน

สหวิทยาการ
เทคโนโลยีและนวัตกรรม
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มีทุนสนับสนุนค่าเล่าเรียน

“เรยีนเร่ืองยากให้ง่าย 
ใช้งานได้จริง” “อีก 20 ปีต่อไปข้างหน้า 

ความต้องการในภาคอุตสาหกรรม
ด้านระบบรางจะเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัว”

 ถ้าพูดถึงวิศวกรรมระบบรางมันก็มีมานานแล้วนะครับ แต่อีก  
20 ปีต่อไปข้างหน้า ความต้องการในภาคอุตสาหกรรมด้านระบบราง
จะเพิม่ขึน้เป็นเท่าตวั ทัง้ระบบขนส่งมวลชนทีเ่ป็นระบบราง ทีจ่ะขยายไป
ในตัวเมืองกรุงเทพ เชียงใหม่ ขอนแก่น ระบบรางขนส่งระหว่างจังหวัด 
รวมถงึระบบการรถไฟไทย ทัง้หมดนีล้ะครบั จะมทีัง้การท�ารถไฟรางคู่  
และรถไฟความเร็วสูง ซึ่งพอมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นของขนส่งทาง
ด้านรางสมัยใหม่ เป็นจ�านวนเท่าตัว ดังน้ันความต้องการบุคลากร
ในประเทศ บุคลากรทางด้านวิศวกรรม ทางด้านเทคนิเชี่ยน หรือฝ่าย
ซัพพอร์ตต่างๆ อีกมากมาย ซึ่งก�าลังคนที่มีอยู่ตอนนี้ก็ไม่เพียงพอ
และก�าลังเป็นปัญหาอย่างมาก รัฐบาลก็เลยมีนโยบายที่จะต้องเร่ง
ผลติบคุลากรในด้านต่างๆ ของระบบราง ทีเ่ป็นเป้าหมายในการพฒันา
ประเทศให้ทันตามความต้องการ 

 ซึ่งในการผลิตบัณฑิตออกไปแบบเดิม ก็จะไม่ตอบโจทย์กับ 
ผู้ประกอบการพันธุ์ใหม่ เนื่องจากภาคอุตสาหกรรมต้องการคนที่จบ
ออกไปแล้วสามารถท�างานได้เลยทนัท ีจงึท�าให้การเรยีนการสอนในรปู
แบบใหม่ของสาขาวชิาวศิวกรรมระบบราง ทีมุ่ง่เน้นให้นกัศกึษาได้เรยีน
และฝึกงานกับภาคอุตสาหกรรมเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 50% ของ
ระยะเวลาในการเรยีนตลอดหลกัสตูร สอดคล้องกบัความต้องการของ
รฐับาล จงึท�าให้สาขาวชิาวศิวกรรมระบบราง ได้รบัเลอืกให้เป็นหนึง่ใน
โครงการหลักสูตรบัณฑิตพันธ์ุใหม่ครับ

ผศ.ดร.ชลธิศ เอี่ยมวรวุฒิกุล
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม

กับสาขาวิชาวิศวกรรมระบบราง คณะวิศวกรรมศาสตร์
หนึ่งในโครงการหลักสูตรบัณฑิตพันธ์ุใหม่

ข้อ Inside 
บัณฑิตพันธุ์ใหม่ 
“วิศวกรรมระบบราง”5 
ฝึกปฏิบัติงาน ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน 
เป็นเวลา 8 เดือน

มคีวามร่วมมอืทางวชิาการกบับริษทัทัง้ภาครัฐและเอกชน 
ด้านอุตสาหกรรมระบบราง

เรียนจบไปรายได้สูง

เป็นที่ต้องการของตลาดงาน
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 ทีบ่อกว่าเราเรยีนแบบไม่ธรรมดา เพราะเดก็ในหลกัสตูรบณัฑติ
พันธุ์ใหม่ ของวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน เราจะเรียนกันแค่ 
3 ปีกับอีก 1 เทอมเท่านั้นค่ะ และนักศึกษาจะต้องเรียนที่มหาวิทยาลัย
ศรีปทุม 50% และออกไปปฏิบัติงานร่วมกับภาคเอกชน 50% โดยจะ
เริม่ไปตัง้แต่ปี 2 เลยค่ะ ซึง่สถานประกอบการทีน่กัศกึษาจะต้องไปเรยีน
รู้งาน ก็จะเป็นสมาคมและสมาพันธ์ต่างๆ ที่มหาวิทยาลัยได้มีการท�า 
MOU ข้อตกลงร่วมกันไว้แล้วในเร่ืองของการพัฒนาบุคลากรด้าน 
โลจิสติกส์บัณฑิตพันธุ์ ใหม่ เช่น สมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้า
ระหว่างประเทศ (TIFFA) ซึ่งบริษัทภายใต้สมาคมก็มีทั้งหมดกว่า 200 
บรษิทั ทีพ่ร้อมจะให้นกัศกึษาในโครงการบณัฑติพนัธุ์ใหม่ได้มาเรยีนรู้
ร่วมกับสถานประกอบการค่ะ

“สายงานด้านโลจิสติกส์ค่อนข้าง
หลากหลายและกว้างมาก เด็กโลจิสติกส์

สามารถเข้าไปท�างานได้หมด เพราะ
มันเป็นศาสตร์ที่เราสามารถใช้ได้ในทุกๆ 

อุตสาหกรรม”

กับการเรียน
ที่ไม่ธรรมดา!

ของเด็กสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
หลักสูตรบัณฑิตพันธ์ุใหม่

ผศ.ดร.ธรินี มณีศรี
คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
มหาวิทยาลัยศรีปทุม

 โดยปกตแิล้วใครกต็ามทีจ่ะเข้าไปท�างานกบับริษทัภายใต้สมาคม 
(TIFFA) จะต้องลงเรียนเพิ่มเติมในหลักสูตรเฉพาะที่สมาคมเป็น 
ผู้เปิดสอนก่อนที่จะเข้าไปท�างานได้ แต่นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ 
โลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ในหลักสูตรบัณฑิตพันธุ์ใหม่ของเรา เมื่อ
เรยีนจบแล้วกส็ามารถเข้าท�างานกบับรษิทัภายใต้สมาคมได้เลยโดยที่
ไม่ต้องเรียนอะไรเพิ่มเติมทั้งสิ้น เนื่องจากการที่มหาวิทยาลัยและ
สมาคม (TIFFA) ได้ออกแบบหลกัสตูรการเรยีนการสอนร่วมกนั ท�าให้
นกัศกึษาในโครงการนี ้ได้ผ่านการเรยีนรูแ้ละมทีกัษะด้านต่างๆ ตามที่ 
สถานประกอบการต้องการเรียบร้อยแล้วค่ะ

มีทุนสนับสนุนค่าเล่าเรียน

ข้อ Inside 
บัณฑิตพันธุ์ใหม่ 
 “การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน”5 
จบได้ภายใน 3 ปีครึ่ง

เรียนและฝึกงานร่วมกบัสถานประกอบการ
ภายใต้สมาคม TIFFA

มีรายได้ระหว่างเรียน

จบไปรายได้ดี มีงานท�า 100%
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 สหวิทยาการ เทคโนโลยแีละนวตักรรม เป็นหลกัสตูรในโครงการ
บัณฑิตพันธุ์ใหม่ ตามนโยบายของรัฐบาล โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ผลิตบัณฑิตให้มีทักษะตรงตามความต้องการของตลาดงานและ 
สถานประกอบการในยุคไทยแลนด์ 4.0 ครับ เป็นการเรียนในรูปแบบ
ใหม่ เน้นให้นกัศกึษามทีกัษะทีห่ลากหลาย สามารถเลอืกเรยีนได้หลาย
ศาสตร์ตามความชอบ ห้องเรียนที่เราใช้ก็จะเป็นแบบ Smart Class 
Room ใช้วิธีการเรียนการสอนแบบ Outcome Based Learning 
มุง่เน้น “การเรียนรู้” ของผูเ้รียนเป็นส�าคญั ผ่านรูปแบบ การเรยีนรูโ้ดย
ใช้กิจกรรม (Activity Based) การเรียนรู้โดยใช้เกม (Game Based) 
และ การเรียนรู้โดยใช้โครงงาน (Project Based) นอกจากนี้ยังจัดให้
มีการศึกษาดูงานตั้งแต่ชั้นปีท่ี 1 กับสถานประกอบการและสถาบัน 
ชั้นน�าที่มีความโดดเด่นด้านนวัตกรรม ตลอดทั้ง 4 ปี เพื่อให้นักศึกษา
ได้หาไอเดียใหม่ๆ ส�าหรับน�ามาใช้ในการสร้างสรรค์นวัตกรรม

สหวิทยาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
หลักสูตรบัณฑิตพันธ์ุใหม่

ดร.เกรียงไกร สัจจะหฤทัย
หัวหน้าหลักสูตรสหวิทยาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยศรีปทุม

มุ่งเน้น “การเรียนรู้” 
ของผู้เรียนเป็นส�าคัญ
OUTCOME BASED 

LEARNING

 การเรียนในรูปแบบใหม่นี้เราได้เปลี่ยนอาจารย์ให้กลายเป็นโค้ช 
ท�าหน้าที่ให้ค�าปรึกษาและร่วมออกแบบอนาคตไปด้วยกันตลอด 4 ปี
จนจบการศึกษา เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะครบทั้ง 4 ด้าน คือ 
 1. ทักษะด้านความคิดสร้างสรรค์ 
 2. ทักษะด้านการสื่อสาร 
 3. ทักษะด้านการจัดการ 
 4. ทักษะด้านเทคโนโลยี 
 ซึ่งทักษะทั้ง 4 ด้านนี้ นอกจากจะตรงตามความต้องการของ
ตลาดงานและสถานประกอบการแล้ว การเรียนในหลักสูตรนี้ยัง 
ตอบโจทย์ของการมีทักษะที่จ�าเป็นในศตวรรษที่ 21 อีกด้วยครับ

มีทุนสนับสนุนค่าเล่าเรียน

ข้อ Inside 
บัณฑิตพันธุ์ใหม่ 
“สหวิทยาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม”5 
เลือกเรียนได้ตามความสนใจหรือความชอบ 
เพื่อค้นพบศักยภาพของผู้เรียน

เรียนรู้และสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ตอบโจทย์ ไทยแลนด์ 4.0

เรยีนรูอ้ย่างสร้างสรรค์ พร้อมต่อยอดพฒันานวตักรรม

เรียนจบแล้วสามารถท�างานได้หลากหลาย 
ตามความถนัดของผู้เรียน
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 เริ่มสร้างกระบวนการเรียนรู้ ด้วยการสร้างความประทับใจ
 เรยีกน�า้ย่อยด้วย Activity เบาๆ กบักจิกรรมสร้างกระบวนการ
เรียนรู้ ด้วยการสร้างความประทับใจท่ี Coach ให้น้องๆ ได้ฝึก
กระบวนการคิด พร้อมแชร์ ไอเดียแบบไม่มีปิดกั้น ผ่านโจทย์ง่ายๆ 
“หากเราสามารถออกแบบอาหารเช้าได้ เราจะออกแบบยังไง” ก่อน
ถูกเซอร์ ไพรส์ท่ีห้องเรียนด้วยอาหารเช้าก่อนเข้าเรียนเป็นเมนูที่ตัว
เองเลอืกมากบัมอื...เรยีกได้ว่าเป็นมือ้เช้าทีท่ัง้อิม่และประทบัใจกนัเลย 
ทีเดียว

 เรียนรู้เทคนิคการจดจ�าและถ่ายทอดเรื่องราวด้วยภาพ
 บอกแล้วว่าโบกมือลาการเรียนรูปแบบเก่าไปได้เลย ห้องเรียน
บัณฑิตพันธุ์ใหม่ สร้างภาพเก่งนะรู้ยัง! เพราะเดี๋ยวนี้เราให้น้องๆ  
ได้เรยีนรูเ้ทคนคิการเรยีนแบบ Graphic Recording จดัระเบยีบความ
คิดก่อนถ่ายถอดออกมาด้วยภาพที่เรียบง่าย โดยมีคุณอรพรรณ  
ภารพบ Creating Director Iconic Women Alliance (IWA) 
มาให้ความรูแ้ละแบ่งปันประสบการณ์ พร้อมสร้างแรงบนัดาลใจให้กบั
น้องๆ อีกด้วย

#เปิดห้องเรียนบัณฑิตพันธุ์ใหม่
SPU SHOW ROOM

 SPU Show Room แอบพาทุกคนมาเปิดห้อง ส่องการเรียน
ของน้องๆ คณะสหวิทยาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม กันหน่อย 
จะแตกต่างจากการเรียนรูปแบบเก่ายังไงไปดูพร้อมกันเล้ยยยย!



News

สถาปัตย์ “นัดเธอมาติว”

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศรีปทุม จัดเตรียมพร้อมทุกทักษะด้านการ
วาดเส้น แบบเน้นๆ ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย ใน
โครงการ “นัดเธอมาติว สถาปัตย์ รุ่น 2” 
ให้กับน้องๆ ที่ต้องการเข้าศึกษาต่อในด้าน
ศิลปะ การออกแบบ หรือสถาปัตยกรรม โดย
มีเนื้อหาการติวที่แน่นและเข้มข้นกว่าเดิม ไม่
ว่าจะเป็นการฝึกเขียนเส้น วาดหุ่นนิ่ง การจัด
องค์ประกอบภาพ การให้แสงเงา การวาด
คน รถ ต้นไม้ และการวาดทัศนียภาพ รับรอง
ว่าติวเข้มกันขนาดน้ี ฝีมือต้องไม่ธรรมดา
แน่นอน

พิธีประดับบ่าเลื่อนชั้นปี นักศึกษา
วิทยาลัยการบินและคมนาคม

วิทยาลัยการบินและคมนาคม มหาวิทยาลัย
ศรีปทุม จัดพิธีประดับบ่าเลื่อนชั้นปีและ
ป้ายช่ือแก่นักศึกษา สาขาวิชาการจัดการ
ความปลอดภัยการบิน เพื่อให้นักศึกษาเกิด
ความภาคภูมิใจในเครื่องแบบของตนเอง
และสถาบัน อีกทั้งยังช่วยเสริมสร้างความ
สมัพนัธ์ระหว่างคณาจารย์และนกัศกึษา โดย
มี รศ.ดร.ณรงค์ อยู่ถนอม รองอธิการบดี
มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นประธานในพิธี

คว้ารางวัลระดับนานาชาติ  
Outstanding ICT Education 
Award 2018 ณ ประเทศญี่ปุ่น

ที่สุดแห่งความภาคภูมิใจ มหาวิทยาลัย
ศรีปทุม ในฐานะเป็นองค์กรที่มีผลงานการ
พฒันาด้าน IT มาอย่างยาวนาน ทัง้เคยได้รบั
รางวลัดเีด่นด้าน e-Learning รางวลัต้นแบบ
ด้านการใช้ Technology Enhanced Learn-
ing รวมถึงการใช้เทคโนโลยีในการบริหาร
จัดการมหาวิทยาลัยอย่างเต็มรูปแบบ และ
ผลิตบัณฑิตคุณภาพทางด้าน IT ออกไปรับ
ใช้สงัคมเป็นจ�านวนมาก จงึได้รบัการเสนอชือ่
และคว้ารางวลัระดบันานาชาต ิOutstanding 
ICT Education Award 2018 ณ ประเทศ
ญี่ปุ่น โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัช 
เลศิไพฑรูย์พนัธ์ รองอธกิารบด ีมหาวทิยาลยั
ศรีปทุม เป็นผู้แทนเข้ารับรางวัล
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คณะศิลปศาสตร์ SPU จับมือกับ 
บริษัท บีพีโอ แบงค็อก จ�ากัด 
วางแนวทางให้นักศึกษาฝึกงาน
ไกลถึงประเทศญี่ปุ่น 

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทาง
วิชาการกับ บริษัท บีพีโอ แบงค็อก จ�ากัด 
โดย ผศ.ดร.วราภรณ์ ไทยมา คณบดีคณะ
ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม และ  
Mr. Takaichi Itaya ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร 
บริษัท บีพีโอ แบงค็อก จ�ากัด เป็นผู้ลงนาม 
เพื่อร่วมกันพัฒนาศักยภาพทางด้านภาษา 
และประสานความร่วมมือในการส่งนักศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีปทุมไปฝึกงาน ณ ประเทศ
ญี่ปุ่น

วิศวะฯ SPU คว้าเงินรางวัล 
100,000 บาท จากโครงการ GSB 
สุดยอด SMEs STARTUP ตัวจริง 
ปีที่ 6

ดร.เด่นชัย วรเดชจ�าเริญ นายวสก วิชญ์
สันต์กุล และนายสมเกียรติ โสะหาบ อาจารย์
และศิษย์เก ่า วิศวกรรมเครื่องกล คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม น�า
ผลงาน “Platform อัจฉริยะเพื่อวินิจฉัยการ
สิ้นเปลืองพลังงานระบบปรับอากาศ” คว้า
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 เข้ารับเงินรางวัล 
จ�านวน 100,000 บาท จากคุณชาติชาย 
พยุหนาวีชัย ผู้อ�านวยการธนาคารออมสิน 
ในการเข้าร่วมแข่งขนัโครงการประกวด GSB  
สุดยอด SMEs STARTUP ตัวจริง ปีที่ 6  
ซึ่งมีทีมส่งผลงานเข้าร่วมแข่งขันกว่า 1,000 
ผลงาน ณ ลาน Eden 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล
เวิลด์ กรุงเทพฯ

เปิดประสบการณ์และเผยเทคนิค
ขั้นเทพ ในการสร้างสรรค์
บทภาพยนตร์ ของผู้ก�ากับและ
ผู้เขียนบท The pool นรก 6 เมตร 
“พิง ล�าพระเพลิง”

สาขาวิชาภาพยนตร์เเละสื่อดิจิทัล คณะ
นเิทศศาสตร์ มหาวทิยาลยัศรปีทมุ จดัเสวนา
อย่างใกล้ชิด เปิดประสบการณ์ตรง เพื่อ
สร้างแรงบนัดาลใจและการเรยีนรูเ้ทคนคิการ
สร้างสรรค์บทภาพยนตร์ The pool นรก 
6 เมตร กับมืออาชีพตัวจริงในวงการ พิง  
ล�าพระเพลิง หรือคุณภูพิงค์ พังสะอาด  
ผู้เขียนบทและก�ากับภาพยนตร์



 Student Affairs

 ภาพบรรยากาศความสนกุไดก้ลบัมาอกีครัง้ เมือ่วทิยาลยั
โลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้จัดกิจกรรมให้
กับน้องๆ ม.ปลาย ได้เข้ามาค้นหาตัวตนและพาทุกคนไปรู้จักกับโลก 
ใบใหม ่ของอตุสาหกรรม “โลจสิตกิสแ์ละซพัพลายเชน” ซึง่โครงการนี้
ก็ไดถ้กูจดัขึน้เปน็ครัง้ที ่2 หลงัจากที่ไดร้บัการตอบรบัเปน็อยา่งดจีาก
น้องๆ ที่เข้าร่วมโครงการ New Gen Logistics Camp 2018 ในครั้ง
แรก ในการเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ นอกจากน้องๆ จะได้เปิดโลกทัศน์
ใหม่ๆ  และไดร้บัความสนกุสนานจากกจิกรรมตา่งๆ ภายในแคมปแ์ลว้ 
นอ้งๆ ยงัไดร้บัการฝกึทกัษะของการท�างานในอตุสาหกรรมโลจสิตกิส์
ผ่านกิจกรรม Walk Rally Logistics and Supply Chain พร้อมทั้ง
ยังได้รับประกาศนียบัตรทุกคนอีกด้วย

กลับมาอีกครั้ง!
กับโครงการค้นหาตัวตน 
คนโลจิสติกส์พันธุ์ใหม่

NEW GEN
LOGISTICS
CAMP #2
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ผลการแข่งขันระดับ ปวส.
รางวัลชนะเลิศ  วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค)
รองอันดับ 1  วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ
รองอันดับ 2  วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี
รางวัลชมเชย  วิทยาลัยพณิชยการบางนา 
   วิทยาลัยการอาชีพกาญจนาภิเษกหนองจอก 
   วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม 
   วิทยาลัยเทคนิคระยอง

บัญชี SPU จัดแข่งขันตอบปัญหาทางด้านการบัญชี
ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

สุดยอดนักบัญชีระดับอาชีวศึกษา อี.เทค คว้า 2 ถ้วยพระราชทาน
 คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมกับ สมาคมผู้สอบบัญชีภาษีอากรแห่งประเทศไทย และสมาคมส�านักงานบัญชีคุณภาพ จัดแข่งขัน
ตอบปัญหาทางด้านการบัญชี ครั้งที่10 ส�าหรับนักเรียนระดับ ปวช. และ ปวส. เฟ้นหาสุดยอดนักบัญชีระดับอาชีวศึกษา ชิงถ้วยพระราชทาน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัลและทุนการศึกษามากมาย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการ
จากสถาบันต่างๆ ได้แสดงความรู้ความสามารถทางทักษะวิชาชีพด้านบัญชี ซึ่งเวทีนี้ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) คว้าถ้วย
พระราชทานไปทั้ง 2 รางวัล

ผลการแข่งขันระดับ ปวช.
รางวัลชนะเลิศ  วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค)
รองอันดับ 1  วิทยาลัยพณิชยการบางนา
รองอันดับ 2  วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี
รางวัลชมเชย  วิทยาลัยเทคนิคพัทยา 
   วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี 
   วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม
   วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ



Boys & Girls

พูดถึงตัวเองหน่อย
 ชือ่ไทเกอร์หรอืเรยีกสัน้ๆ ว่าเกอร์ก็ได้ครบั ผมเป็นคนยะลา นสิยักเ็ป็นคนง่ายๆ 
สบายๆ และกอ็ารมณ์ดคีรบั เวลาว่างกจ็ะชอบวาดรปู ดหูนงั ฟังเพลง ตอนนีเ้รยีนอยู่
ปี 1 ยังเรียนไม่หนัก ช่วงที่ว่างมากๆ ก็จะไปท�างาน Part Time เรียนไปด้วยท�างานไป
ด้วยครับ

ตอนนี้ท�างานอะไรอยู่บ้าง
 เป็นงานพเิศษประเภท Part Time ท�าวันที่ไม่มเีรยีนหรอืหลงัเลกิเรยีนครบั กจ็ะ
มที�างานโรงภาพยนตร์บ้าง รายได้ไม่มากนกั แต่ถ้าวันไหนไปเป็น Staff ในงาน Event 
เงินก็จะเยอะหน่อย มีตั้งแต่วันละ 500-700 บาทเลยครับแล้วแต่งาน

เรื่องเรียนเป็นยังไงบ้าง เรียนในหลักสูตรบัณฑิตพันธุ์ใหม่ยากไหม
 ช่วงนี้ก็ปรับตัวได้แล้วครับที่ต้องเรียนในรูปแบบใหม่ ผมไม่เคยเรียนอะไรแบบนี้
มาก่อน เวลาเรียนก็ไม่ต้องมานั่งจดเหมือนเมื่อก่อน เค้าใช้เกมในการสอน เน้นการ
ท�าโปรเจคร่วมกันเป็นกลุ่ม ไม่มีการสอบ แต่มีการเก็บคะแนนนะครับ ถามว่าเรียน
ยากไหม ผมว่าไม่ยากนะ แต่แค่เวลาเรียนผมต้องแอคทีฟตัวเองอยู่ตลอด ก็สนุกดี
ครับ 

ท�าไมถึงเลือกเรียนหลักสูตรนี้
 ผมอยากลองอะไรใหม่ๆ ครับ หลังจากไปปรึกษากับอาจารย์ประจ�าคณะแล้ว 
ก็ได้ทราบว่าผมจะได้เรียนในรูปแบบใหม่ วิธีการใหม่ แบบที่ไม่เคยมีใครได้เรียนมา
ก่อน อีกทั้งหลักสูตรนี้ยังได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลให้เป็นหนึ่งในหลักสูตรของ
โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ ผมก็เลยตัดสินใจเลือกเรียนหลักสูตรนี้เลยครับ

มีอะไรแนะน�าคนที่อยากจะเรียนในหลักสูตรแบบนี้บ้าง
 ผมว่าเป็นหลักสูตรที่ดีนะครับ เป็นหลักสูตรที่เปิดโอกาสให้กับเด็กยุคใหม่ ท่ี
ต้องการความแตกต่าง ทีอ่ยากจะลองท�าอะไรใหม่ๆ ได้เรยีนรูอ้ะไรในแบบทีค่วรจะเป็น 
ตอนนีผ้มไม่ต้องนัง่อยูใ่นห้องเรยีนเฉยๆ ทีเ่อาแต่คอยจดคอยฟัง หลกัสตูรนีท้�าให้ผม
ได้ลงมอืท�าทกุอย่างจรงิๆ ผมได้ทัง้ความรูแ้ละความสนกุ ไม่ต้องรอให้ถงึปี 4 ผมก็ได้
ไปฝึกงานแล้ว ผมเชือ่ว่าใครที่ได้เรยีนหลกัสตูรนีจ้ะสามารถพฒันาตวัเองไปได้เรว็และ
ไปได้ไกลเลยครับ

ท�าความรู้จัก Freshy
หลักสูตรบัณฑิตพันธุ์ใหม่

ไทเกอร์ 
สัปปวิชญ์ จิรเผ่าพันธุ์
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (หลักสูตรบัณฑิตพันธุ์ใหม่)
ศิษย์เก่าโรงเรียนถนอมศรีศึกษา จังหวัดยะลา
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บูริน
ฐิตานันท์ อนันต์รัตนวิมล 

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (หลักสูตรบัณฑิตพันธุ์ใหม่)
ศิษย์เก่าโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จ.เชียงใหม่

1
3

พูดถึงตัวเองหน่อย
 ชื่อบูรินค่ะ เป็นเด็กเชียงใหม่ นิสัยชอบพูดชอบคุย เวลาว่างชอบวาดรูป  
มีช็อปปิ้งบ้าง ไปเที่ยวบ้าง เป็นคนคิดบวก และก็ชอบแมวมากๆ ค่ะ

ตอนเรียนมัธยมกับเรียนมหาวิทยาลัยแตกต่างกันไหม
 ต่างกันมากเลยค่ะ หนูตั้งใจและก็ซีเรียสกับการเรียนในมหาวิทยาลัยมากขึ้น 
ยิ่งเราเรียนในหลักสูตรที่แตกต่างจากการเรียนแบบปกติ วิธีการเรียนการสอนแบบ
ใหม่มันท�าให้เราสนใจและก็ตั้งใจไปโดยอัตโนมัติ แต่มันก็มีความสนุกในทุกๆ ครั้งที่
ได้เรียนนะคะ

ท�าไมถึงเลือกเรียนที่ SPU
 คือจรงิๆ หนไูด้ทีเ่รยีนแล้วค่ะ สอบตดินติศิาสตร์ มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ แต่พอ
คิดมาคิดไป มันไม่ใช่สิ่งที่หนูชอบ ก็เลยลองถามตัวเองดูว่าจริงๆ แล้วเราชอบอะไร 
แล้วก็ไปหาข้อมูลของหลายๆ มหาวิทยาลัย ว่าแต่ละที่เปิดสอนอะไรบ้าง จนได้มาเจอ
สาขาวิชาการจดัการโลจสิตกิส์และโซ่อปุทาน ในหลกัสตูรบณัฑติพนัธุ์ใหม่ เลยตดัสนิ
ใจเลือกเรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมค่ะ 

ตั้งแต่เรียนมาชอบวิชาไหนมากที่สุด 
 ถ้าชอบมากเป็นพิเศษ จะเป็นวชิาแนวคดิสมยัใหม่ค่ะ เนือ่งจากวชิานีเ้นือ้หามนั
ค่อนข้างยากและงานทีต้่องท�ากย็ากมากด้วย แต่อาจารย์ทีส่อนใจดแีละเป็นกนัเอง ยิง่
เวลาเรียนในคลาสอาจารย์ก็สอนสนุกท�าให้เราเข้าใจได้ง่ายและทุกคนก็สนุกมากๆ 
หนเูลยคดิว่าตวัอาจารย์ผูส้อนกเ็ป็นสิง่ส�าคญัทีจ่ะท�าให้เราเข้าใจและกส็นกุไปกบัการ
เรียนค่ะ

อยากฝากบอกอะไรกับใครบ้าง 
 ฝากบอกคุณพ่อแล้วกันค่ะ ขอบคุณมากๆ ท่ีอนุญาตให้มาเรียนที่นี่ ยอมให้
เรียนในสิ่งที่หนูเป็นคนเลือกเอง และก็ขอโทษด้วยที่แอบเลี้ยงแมว จนท�าให้บางทีต้อง
ขอเงินค่าขนมเพิ่ม เพราะเอาเงินไปเลี้ยงแมวจนหมด ขอโทษด้วยนะคะ

หนุ่มหล่อ - สาวสวย
วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
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ของดี “ต้องโชว์”

THESIS 
INTERIOR 

2018 

กับความหลากหลายทางด้านไอเดีย
และแนวคิดในการน�าเสนอ
จากผลงานของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 
สาขาวิชาการออกแบบภายใน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

โครงการปรับปรุงการออกแบบภายในโรงแรมทินิดี จังหวัดภูเก็ต
THE INTERIOR DESIGN RENOVATION PROJECT OF TINIDEE HOTEL PHUKET
 INTRODUCTION
 โรงแรมทินิดี ตั้งอยู่ภายในสนามกอล์ฟล็อคปาล์มคลับ อ�าเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต ซึ่งอยู่
ใจกลางหุบเขาที่อดีตเคยเป็นอุตสาหกรรมเหมืองแร่ขนาดใหญ่ที่สุดของจังหวัดภูเก็ต ก่อนที่
อุตสาหกรรมเหมืองแร่จะปิดตัวลงไป เน่ืองจากภาวะของเศรษฐกิจ พื้นท่ีของอ�าเภอกะทู้และ
จังหวัดภูเก็ต จึงได้จัดของบประมาณเพื่อจัดตั้งพิพิธภัณฑ์เหมืองแร่ เพื่อรักษาและสนับสนุน
ประวตัศิาสตร์ของชมุชนด้านอตุสาหกรรมเหมอืงแร่เอาไว้ จงึมแีนวความคดิทีจ่ะน�าเรือ่งราวนี้ 
มาใช้ในโครงการปรบัปรงุการออกแบบภายในโรงแรมทนิดิ ีจงัหวดัภเูกต็ เพือ่ให้เกดิความรูส้กึ
เป็นส่วนหนึง่กบัสถานทีต่ัง้ของโครงการ ซึง่ยงัมร่ีองรอยจากการท�าอตุสาหกรรมเหมอืงแร่ใน
อดีตให้เห็นอยู่ในปัจจุบัน
 ผลงานโดย : นางสาวอรภรณ์ อุ่นมั่น
 ADVISER : อาจารย์อานนท์ พรหมศริิ

โครงการเสนอแนะออกแบบภายในโรงแรมท่าเตียนบูติคโฮเทล 
THE INTERIOR DESIGN PURPOSE PROJECT FOR THATIEN BOUTIQUE HOTEL
 INTRODUCTION
 ได้แรงบนัดาลใจมาจากการทีน่�าตกึเก่ามาปลกุชวีติใหม่ด้วยธรุกจิโรงแรมได้อย่างยัง่ยนื 
การออกแบบอาคารอนรุกัษ์นัน้มข้ีอจ�ากดัค่อนข้างมาก โดยจะต้องเกบ็โครงสร้างอาคารเก่าไว้ 
จึงคิด Keyword ข้ึนมาคือค�าว่า Relive ภายใต้ความเก่าและใหม่ผสมผสานกันอย่างลงตัว 
โดยภายใต้ Concept Relive น้ันเป็นการน�าบริบทโดยรอบท่าเตียนท่ีโดดเด่นมาประยุกต์ใช้
กับการออกแบบให้ Mood & Tone ออกมาให้สอดคล้องกับบริบทมากที่สุด และการออกแบบ
วางผังจะมีการวางแกนกลางของอาคารก่อน เพื่อให้เวลาคนเข้ามาจะได้เห็นวิวในทุกๆ ด้าน 
ได้อย่างเหมาะสม
 ผลงานโดย : นายรุจิภาส ถิระบัญชาศักดิ์
 ADVISER : อาจารย์ณัฐวุฒิ กิ่งตระการ
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โครงการเสนอแนะออกแบบภายในโรงงานสร้างสรรค์ เถ้า ฮง ไถ่
THE INTERIOR DESIGN PROPOSAL PROJECT OF CREATIVE FACTORY  
TAO HONG TAI
 INTRODUCTION
 สเปซทีม่ลีกัษณะอสิระ สนกุสนานและสอดคล้องไปกบัโปรแกรมทีเ่กดิขึน้ภายในโครงการ 
โดยมแีนวความคดิมาจากการ “ป้ันดนิ’’ เราสามารถเกดิความคดิสร้างสรรค์อย่างอสิระในขณะ
ทีป้ั่นดนิ ปกตเิราจะป้ันหรือข้ึนรูป ให้มขีนาดทีพ่อเหมาะกบัการใช้งานในด้านต่างๆ เช่น “โอ่ง’’ ถ้า
ในสเกลปกติโอ่งก็คือข้าวของเครื่องใช้ แต่ถ้าเราท�าโอ่งให้โอเวอร์สเกลขึ้นจนเราสามารถเข้าไป
อาศยัอยู่ได้ กจ็ะท�าให้เกดิสเปซและบรรยากาศทีน่่าสนใจ ส่งผลต่อทัง้ภายในและภายนอก เกดิ
แปลนนิ่งที่มีความคล่องตัว โปรแกรมแต่ละส่วนสามารถเชื่อมถึงกันได้
 ผลงานโดย : นายจูเนียร์ คงก�าเหนิด
 ADVISER : อาจารย์ณัฐวุฒิ กิ่งตระการ

โครงการเสนอแนะ เกย์ฮาวแฟลกชิพสโตร์
GREYHOUND FLAGSHIP STORE
 INTRODUCTION
 การย�้าถึงความเป็นแบรนด์ท่ีมีความเป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์ท่ีชัดเจน จึงหยิบเอา 
ค�าว่า “Sill the same” มาใช้ในการออกแบบโครงการ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการจัดวางโซน
นิ่ง โดยการน�าเอาเรื่องราวของแบรนด์จากจุดก�าเนิดแบรนด์ไปจนถึงความเป็น Greyhound 
ในปัจจุบันที่แตกแบรนด์เสื้อผ้าและร้านอาหารเรียงตามล�าดับ รวมไปถึงการเลือกใช้วัสดุท่ี 
บ่งบอกถึงความเป็นแบรนด์ Greyhound ที่ชัดเจน จึงเกิดเป็น Concept หรือแนวความคิด
ออกมาว่า “Sill the same”
 ผลงานโดย : นางสาวมนัสนันท์ แย้มขะมัง
 ADVISER : ดร.ชานนท์ วาสิงหน
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โครงการเสนอแนะออกแบบตกแต่งภายในศูนย์ลดน�้าหนักบอดี้บาลานซ์เซ็นเตอร์
THE INTERIOR DESIGN PROPOSAL PROJECT OF BODY BALANCE CENTER
 INTRODUCTION
 โครงการนี้เป็นโครงการที่เกิดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้คนในปัจจุบันหันมารักษาสุขภาพกัน
มากขึน้ โดยเฉพาะผูท้ีม่นี�า้หนกัเกนิมาตรฐาน ตวัโครงการออกแบบมาเพือ่รองรับกบัคนกลุม่
นี้โดยเฉพาะ ภายในจะให้ความรู้สึกโปร่งสบาย ไม่รู้สึกอึดอัด มีอุปกรณ์และพื้นที่อ�านวยความ
สะดวกต่างๆ เพือ่ให้การลดน�า้หนกัไม่น่าเบือ่ ส่งเสรมิให้ผู้ใช้บรกิารในโครงการมแีรงบลัดาลใจ
และก�าลังใจที่จะลดน�้าหนักจนส�าเร็จ 
 ผลงานโดย : นางสาวกิตติยา ธรรมทันตา
 ADVISER : อาจารย์นุชจรี ศิริชัย

โครงการเสนอแนะ ศูนย์การเรียนรู้เกษตรในเมือง
THE INTERIOR DESIGN PROPOSAL PROJECT OF CITY’
SAGRICULTURELEARNING CENTER
 INTRODUCTION
 ในปัจจุบัน คนเมืองหันมาปลูกผักปลอดสารพิษทานเองมากขึ้นเรื่อยๆ แม้ว่าจะมีพื้นที่
จ�ากัดกต็าม เพราะคนเมอืงเหน็ความส�าคญั จงึมองข้ามข้อจ�ากดัต่างๆ เหล่านัน้ไป ซึง่ในปัจจบุนั
มีกลุ่มรณรงค์การปลูกผักในเมืองหลายกลุ่ม ท่ีส่งเสริมให้คนเมืองหันมาตระหนักถึงความ
ส�าคัญของการปลูกผักมากขึ้น แต่ก็เป็นเพียงกลุ่มเล็กๆ เท่านั้น ซึ่งพื้นที่ยังไม่เพียงพอต่อผู้ที่
ต้องการเข้ามาเรยีนรู ้เนือ่งจากพืน้ทีท่ีจ่�ากดัและขาดแคลนงบประมาณในการสร้างศนูย์เรยีนรู้  
จากปัญหาเหล่านี้จึงเป็นแนวคิดในการน�าเสนอโครงการศูนย์การเรียนรู้เกษตรในเมือง  
เพือ่เป็นพืน้ทีแ่ลกเปลีย่นความรูแ้ละเปิดโอกาสให้ผูเ้ข้าอบรมได้ลงมอืปฏบิตัจิรงิ เน้นให้ตระหนกั
ถึงคุณค่าและความส�าคัญของการปลูกผักทานเองอย่างแท้จริง
 ผลงานโดย : นางสาวจันทร์จีรา ทองมาก
 ADVISER : อาจารย์นุชจรี ศิริชัย
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โครงการเสนอแนะออกแบบภายใน ศูนย์สร้างแรงบันดาลใจดนตรีแจ๊ส
THE INTERIOR DESIGN PROPOSAL PROJECT JAZZ INSPIRATIONAL CENTER
 INTRODUCTION
 ดนตรีคอืภาษาทีม่มีาตัง้แต่สมยัโบราณ แสดงถงึความเป็นตวัตนซึง่เป็นภาษาสากลทีค่น
สามารถรับชมรับฟังได้ทัว่โลก จงึได้มกีารด�าเนนิการเพือ่น�าไปสูก่ารเป็นสถาบนัการศกึษาทาง
ด้านดนตรทีีม่คีวามเป็นเลศิ ตามปณธิานทีว่่า ดนตรแีห่งชวีติ ดนตรแีห่งแผ่นดนิ โดยมนีโยบาย
ทีจ่ะด�าเนนิโครงการจดัท�าศนูย์การศกึษาเรียนรู้ดนตรีตลอดชวิีต เพือ่น�าองค์ความรูท้ีเ่กดิจาก
การบรกิารวิชาการด้านดนตรีคลาสสคิเผยแพร่ให้กบัเยาวชนและสาธารณชนทัว่ไปในวงกว้าง 
ในปัจจบุนัประเทศไทยดนตร ี“JAZZ” ได้รบัความนยิมมากขึน้จากหลกัสตูรการสอนมากมาย 
แต่ไม่มีพื้นที่ให้ความรู้หรือแหล่งรวบรวมความรู้ทางด้านดนตรีแจ๊ส จึงท�าให้เกิดโครงการนี ้
ขึ้นมา
 ผลงานโดย : นายศุภกิตติ์ ฤทธิ์ทอง
 ADVISOR : อาจารย์ฐิติรัตน์ หมื่นอนันต์

โครงการเสนอแนะออกแบบตกแต่งภายในสโมสรจักรยานสุวรรณภูมิ
THE INTERIOR DESIGN PROPOSAL PROJECT OF THE BIKE CLUB 
SUVARNABHUMI 
 INTRODUCTION
 โครงการสโมสรจกัรยานสวุรรณภมู ิ“Bike Club” ได้จดัท�าตามโครงการของส�านกังาน
สนบัสนนุการสร้างเสรมิสขุภาพ (สสส.) ได้พยายามสนบัสนนุ ส่งเสรมิและรณรงค์ในการสร้าง
สุขภาพโดยการปั่นจักรยาน เป็นจุดเริ่มต้นที่ช่วยท�าให้คนในเมืองและบริเวณรอบๆ จังหวัด
สมุทรปราการ ได้หันมาสนใจเรื่องของจักรยานมากขึ้น และยังเกิดประโยชน์อีกมากมาย 
ทั้งด้านสุขภาพจิตใจ สุขภาพร่างกาย ด้านความสัมพันธ์ และด้านสิ่งแวดล้อม
 ผลงานโดย : นายณัฐวุฒิ บุญชม
 ADVISOR : อาจารย์นุชจรี ศิริชัย
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สาวสวย ธุรกิจการบิน
เจ้าของรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 
เวที “ซินเดอเรลล่า เดอะ พริ้นเซส”

ศุจีภรณ์ เซี่ยงหว่อง
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ สาขาวิชาธุรกิจการบิน
ศิษย์เก่าโรงเรียนบอสโกพิทักข์ จังหวัดนครปฐม

มินนี่
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ทราบมาว่าเป็นทั้งเด็กเรียนและเด็กกิจกรรม
 ใช่ค่ะ คือมินนี่ว่าเราสามารถท�าทั้ง 2 อย่างควบคู่กันไปได้ นอกจากเรื่องเรียนจะส�าคัญแล้ว การท�า
กจิกรรมกย็งัท�าให้เราสนกุไปด้วย แค่เราต้องแบ่งเวลาให้เป็น เพือ่ไม่ให้ไปกระทบกบัการเรยีน หรอืท�าเรือ่งใด 
เรื่องหนึ่งจนมากเกินไปค่ะ

นอกจากจะเรียนเก่งแล้ว กิจกรรมที่ชอบท�ามีอะไรบ้าง
 ส่วนมากกิจกรรมที่ชอบก็จะเป็นกิจกรรมที่ช่วยประชาสัมพันธ์ให้กับมหาวิทยาลัยค่ะ เพราะมินนี ่
เป็น Brand Ambassador ของมหาวิทยาลัยด้วย ก็เลยจะได้ท�าในเร่ืองของการถ่ายภาพเพ่ือเป็นสื่อ
ประชาสมัพนัธ์ งานออกบธูตลาดนดัหลกัสตูร หรอืเป็นคนต้อนรบัแขกทีเ่ดนิทางมาเยีย่มชมมหาวทิยาลยัค่ะ

ผลงานที่ผ่านมามีอะบ้าง
 งานโฆษณาก็จะม ีทวิลีท่วนิ ทีก่�าลงัออนแอร์อยู ่McDonald’s, TV Samsung, แว่นทอ็ปเจรญิ, ครมี
ทาหน้าเทเซอลีน ออนแอร์ที่ประเทศเวียดนาม และก็ ZEN Restaurant ค่ะ ส่วนงานประกวดก็จะมี Miss 
Motor Show 2018 ได้รางวลัรองชนะเลศิอนัดบั 3 และกป็ระกวด “ซนิเดอเรลล่า เดอะ พริน้เซส” ครมีทาผวิ 
ซินเดอเรลล่า ไวท์ เอสเซนส์ ได้รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ค่ะ

การใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยเอกชนเป็นยังไงบ้าง
 เนือ่งจากมนินีเ่ป็นเดก็ต่างจงัหวดั มาจากนครปฐม ตอนแรกก็ไม่ได้อยากเข้ามหาวทิยาลยัเอกชนค่ะ 
แต่พอศึกษาข้อมูลในสาขาที่เราจะเรียน ดูเรื่องการเดินทางและอะไรหลายๆ อย่างประกอบกัน มันค่อนข้าง 
ลงตวักเ็ลยมาสมคัรเรยีน พอเข้ามาเรยีนวนัแรกได้สมัผสัการเรยีนการใช้ชวีติในมหาวทิยาลยัจรงิๆ ทีน่ีช่ลิ 
มากเลยค่ะ เป็นสงัคมที่ไม่ได้หรหูราอย่างทีค่ดิไว้ตัง้แต่แรก ทกุคนดสูบายๆ สงัคมและเพือ่นๆ ดมีาก อาหาร
อร่อยราคาก็ไม่แพง ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการใช้ชีวิตก็ถือว่าอยู่ได้แบบสบายไม่ล�าบากค่ะ

เรียนการบินยากไหม
 เอาจริงๆ ก็ยากนะคะ เรียนที่นี่ต้องเป๊ะทุกเรื่อง เราต้องตรงต่อเวลา ห้ามสายแม้แต่วินาทีเดียว ใน
การเรียนก็จะสอนทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ สอนแต่งหน้า ท�าผม การฝึกบุคลิกภาพ เพื่อที่เวลาไปท�างานจริงๆ  
จะได้ชินค่ะ

ตั้งเป้าหมายในอนาคตไว้ยังไงบ้าง
 ตอนนีม้นินี่ได้ฝึกงานทีก่ารบนิไทย พอฝึกงานเสรจ็แล้ว เรยีนจบแล้วกอ็ยากเป็นแอร์โฮสเตสค่ะ อยาก
ท�าตามฝันของตัวเองและก็ของคุณพ่อด้วย เพราะคุณพ่ออยากให้เป็นแอร์โฮสเตสมาก

เตรียมตัวยังไงบ้างที่จะเป็นแอร์โฮสเตส
 มนินีส่อบ TOEIC ทกุปีและเรยีนพเิศษเพิม่ด้วย ตอนนี้ได้คะแนน TOEIC ที ่455 แล้วค่ะ ขาดอกีนดิเดยีว 
ก็จะได้ตามเกณฑ์ที่สายการบินก�าหนด ตอนนี้ก็ต้องพยายามขึ้นอีกนิดเพื่อให้ได้คะแนนตามที่ตั้งไว้ค่ะ

อยากฝากอะไรถึงน้องๆ บ้าง
 อยากให้น้องๆ ได้ลองเข้ามาสัมผัสที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมดูก่อน ก่อนที่จะตัดสินใจเลือกที่เรียน ที่นี่ 
อบอุน่ มหาวทิยาลยัและอาจารย์ให้อสิระทางความคดิกบัเรามากๆ ไม่มกีารบงัคบัถ้าเราไม่อยากท�ากจิกรรม 
ปล่อยให้เราได้คิดเองและให้อิสระเราอย่างเต็มที่เลยค่ะ



Showcase

ธนาวินท์ ดวงเนตร
คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาศิลปะการแสดง  
ศิษย์เก่าโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี

มาวิน

ส่องความทะเล้น
ของหนุ่มนิเทศศาสตร์มาดกวน
พิธีกรรายการ Shake Put Up
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ปกติเป็นคนนิสัยยังไง
 วินเป็นคนชอบท�ากิจกรรมครับ ชอบการแสดง ไม่มีเขิลอายเลยครับ ผมค้นพบตัวเอง 
ตั้งแต่เด็กๆ เลยครับว่าเป็นคนชอบท�ากิจกรรมมาก

ค�าคมหรือคติประจ�าใจ
 มองปัญหาให้เหมือนเม็ดทราย ถึงมันจะมีมากมายแต่มันก็เล็กนิดเดียวครับ

ท�าไมถึงเลือกเรียนที่ SPU
 วินคดิว่ามหาวทิยาลยัศรปีทมุมคีรบทกุอย่างแล้วครบั ทัง้เรือ่งอปุกรณ์การเรยีนการสอน  
นกัศกึษาเองก็ได้เรียนกบัตวัจริง ประสบการณ์จริง อกีทัง้การเดนิทางจะไปไหนกส็ะดวกสบาย 
เดี๋ยวอีกหน่อยรถไฟฟ้าเสร็จก็จะสะดวกกว่านี้อีกครับ

ผลงานที่ผ่านมามีอะไรบ้าง
 ก็จะมีละครซิตคอม เร่ืองชะนีหนีคาน และละครซิตคอม เร่ืองมาวัดกันม้ัย ของทางช่อง 
One ครบั ส่วนเรือ่งทีก่�าลงัถ่ายท�าอยูต่อนนี ้กจ็ะม ีSeries เรือ่งฮาร์ทบที แสดงเป็นเดก็ ม.ปลาย 
ที่ต้องตีกลองเก่งๆ ของทางช่อง LINE TV, เป็น DJ ของ VIB IE ทุกวัน ช่วง 3-4 ทุ่ม พิธีกร
รายการ UP Scale และล่าสุดก็พิธีกรรายการ Shake Put Up ออนแอร์ทุกวันพุธ ผ่านทาง 
Facebook Fanpage  มหาวิทยาลัยศรีปทุม ฝากติดตามกันด้วยนะครับ

ตอนไปท�างานจริงกับตอนท�างานของมหาวิทยาลัยต่างกันไหม
 วินว่ามันคนละแบบครับ อย่างงานนอกท่ีรับ เราต้องมีวินัย มีความพร้อมและมีความ 
รับผิดชอบสูงมาก แต่งานที่ท�าของมหาวิทยาลัยมันจะเหมือนเป็นที่ฝึกซ้อมเป็นสนามเตรียม
ความพร้อมให้เราออกไปท�างานได้อย่างมีประสิทธิภาพเวลาที่ไปท�างานจริงครับ

แบ่งเวลาเรียนกับเวลางานยังไง
 ปกติวินจะยึดตารางเรียนเป็นส�าคัญไว้ก่อน และก็ค่อยรับงานในวันที่ว่างหรือไม่ชนกับ
เวลาเรียน แต่ถ้างานส�าคัญมากๆ ที่เลี่ยงไม่ได้ หรือเป็นงานที่ผมอยากท�าจริงๆ ผมก็จะแจ้ง
อาจารย์ล่วงหน้าและก็ตามงานส่งให้ครบ ให้เพื่อนช่วยทบทวนให้ว่าเรียนอะไรไปถึงไหนแล้ว
บ้างครับ

กิจกรรมประทับใจที่ท�าให้กับมหาวิทยาลัย
 วินประทับใจค่าย DNA CAMP ที่วินได้ไปเปิดแผ่นเป็น DJ ให้น้องๆ ที่มาเข้าค่ายได้สนุก
กนั พอเหน็น้องๆ มคีวามสขุ เรากม็คีวามสขุครบั แล้วกก็ารเป็นพธิกีรรายการ Shake Put Up  
ซึ่งเป็นรายการสายฮา กวนๆ ไม่เครียด ท�าแล้วสนุกมากครับ

แนะน�าน้องๆ ที่อยากเรียนศิลปะการแสดงแบบพี่มาวิน
 พ่ีวินขอแนะน�าให้น้องๆ ลองเข้ามาสัมผัสการเรียนของสาขาวิชาศิลปะการแสดง  
คณะนเิทศศาสตร์ มหาวทิยาลยัศรปีทมุ นะครบั ทีน่ีเ่รยีนกนัแบบ 360 องศา ฝึกจรงิ แสดงจรงิ 
มทีัง้เต้น เล่นละคร ร้องเพลง และอกีหลายศาสตร์ให้เราได้เรยีนรู ้สาขานีท้�าให้เราได้ลองท�าอะไร
ทีห่ลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นงานทัง้เบือ้งหน้าและเบือ้งหลงั ใครทีช่อบเรยีนแบบปฏบิตัมิากๆ พีว่นิ
แนะน�าให้มาเรียนสาขาวิชาศิลปะการแสดงที่ SPU เลยครับ รับรองสนุกแน่นอน
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บ้านอยู่สบาย อาคารหอพักนักศึกษาหญิง มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 ที่ตั้ง : ซอยพหลโยธิน 49 แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
หอพักนักศึกษาหญิง มหาวิทยาลัยศรีปทุม สะดวก สะอาด ปลอดภัย มีความเป็นสัดส่วน 
ในบรรยากาศเป็นส่วนตัว โดยออกแบบให้เป็นอาคารสูง 6 ชั้น ทันสมัย พร้อมสิ่งอ�านวย 
ความสะดวกครบครัน
 รายเดือน : 3,000 บาท
 เบอร์ติดต่อ 0-2561-4888 กด 0  (ส�านักงานหอพัก)

Likhit Apartment 
 ที่ตั้ง : ซอยพหลโยธิน 49/1 ถนนพหลโยธิน กรุงเทพมหานคร
อพาร์ทเม้นท์ใหม่ เฟอร์นิเจอร์บิวท์อิน โซนพักผ่อนติดสวนสาธารณะ พร้อมบริการฟิตเนส
ฟรี แถมอยู่ใกล้ ม.ศรีปทุม แค่ข้ามฝั่งเท่านั้น
 รายเดือน : 5,500 – 6,500 บาท/เดือน
 เบอร์ติดต่อ 097-174-4076 

At Park Residence
 ที่ตั้ง : ซอยพหลโยธิน 40 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
ห้องพกัดีไซน์เรยีบหร ูบรรยากาศร่มรืน่ เฟอร์นเิจอร์ครบครนั พร้อม TV Hi-Speed Internet 
Truevision ปลอดภัยด้วยระบบเข้า-ออก KeyCard 
 รายเดือน : 5,000 บาท/เดือน
 เบอร์ติดต่อ 02-940-0331

N PLUS+ APARTMENT
 ที่ตั้ง : ซอยพหลโยธิน 40 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
อพาร์ทเม้นท์สไตล์โมเดร์ิน บรรยากาศสงบ ปลอดภยั พร้อมสิง่อ�านวยความสะดวกครบครนั
 รายเดือน : 4,990 – 5,500 บาท/เดือน
 เบอร์ติดต่อ 082-485-5111

Richesse Residence
 ที่ตั้ง : ซอยพหลโยธิน 50 แยก 11 ถนนพหลโยธิน กรุงเทพมหานคร
อพาร์ทเม้นท์ใหม่ ตกแต่งด้วยโทนสีธรรมชาติ ให้บรรยากาศผ่อนคลายเหมือนได้อยู่บ้าน
 รายเดือน : 4,000 – 5,200 บาท/เดือน
 เบอร์ติดต่อ 081-810-5438

MONO Hometel 
 ที่ตั้ง : ซอยพหลโยธิน 32 แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
ห้องพักบรรยากาศเงยีบสงบร่มรืน่ เดนิทางสะดวก รายล้อมด้วยห้างสรรพสนิค้า มรีถโดยสาร
ผ่านตลอดวัน
 รายเดือน : 3,500 – 5,000 บาท/เดือน
 เบอร์ติดต่อ 089-244-6330

ติดตามข้อมูลหอพักใกล้มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดเต็มอีกกว่า 100 แห่ง 
ได้ที่ www.spu.ac.th/dormitory

SPU 
Hor Pak 
Review

Dek SPU ไม่อยากเสยีเวลาเดนิทางไกล หรอืน้องๆ คนไหน
ยังลังเล ก�าลังมองหาหอพักดีๆ สะดวก สะอาด ปลอดภัย 
เดินทางง๊ายง่าย แถมใกล้มหาวิทยาลัยศรีปทุม ไม่ต้อง
กังวล! วันนี้เรามีหอพักดีๆ มาแนะน�า ไปเลือกกันได้เลย
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มาวิน

วินนี่ 

 ได้รับเสียงตอบรับอย่างล้นหลามกันเลยทีเดียวกับรายการ Shake Put Up ที่จะ
พาทุกคนไปเปิดประสบการณ์ใหม่ๆ รอบรั้วมหาวิทยาลัยศรีปทุม หลังจากท�าความรู้จัก 
วิน – วิน กันไปแล้ว คราวนี้ 2 หนุ่ม แต่งเครื่องแบบจัดเต็ม พาไปบุกถึงสายการบิน SPU 
Airline พร้อมท�าความรูจ้กัลกูเรอืสาวสดุสวย จากวทิยาลยัการท่องเทีย่วและการบรกิาร 
ที่จะมาคอยสอนเทคนิคต่างๆ ให้กับ 2 พิธีกร งานนี้ 2 แสบ วิน – วิน จะหยอดมุกเกรี้ยว
กราดกันขนาดไหนไปติดตามกันใน Shake Put Up!
 ใครอยากเป็นสจ๊วต แอร์โฮสเตส หรือท�างานด้านสายการบินต้องไม่พลาด เพราะ 
Shake Put Up  Ep. นี้ วิน – วิน จะพาคุณไปสัมผัสทุกเทคนิคด้านการบริการ ตั้งแต่การ
ฝึกบคุลกิภาพทีค่นอยากท�างานสายนีต้้องเรียนรู ้เริ่มต้นตัง้แต่การไหว ้การเสริฟ์อาหาร
หรือเครื่องดื่มบนเครื่องบิน สองหนุ่มคู่ซ้ีได้ลองฝึกกันจริงๆ เรียกได้ว่างานนี้ลูกเรือสาว 
คนสวยของเราถึงกับกุมขมับเลยทีเดียว
 นอกจากเรื่องการฝึกบุคลิกภาพ วิน – วิน ยังพาเราไปท�าความรู้จักกับอุปกรณ์
ช่วยเหลือต่างๆ บนเครื่องบินที่ SPU Airline จัดอุปกรณ์จริงไว้ให้ลองฝึกกันแบบจัดเต็ม 
จะสนุก มัน ฮา ขนาดไหน บอกเลยห้ามพลาดนะจ๊ะ!

Shake Put Up

2 หนุ่มคู่ซี้ วิน – วิน พาบุกสายการบิน SPU Airline !

จัดเต็มความสนุก
แบบเต็ม Max



Update

TCAS UPDATE!
#Dek62 อยากท�า Portfolio ให้ดี 

SPU มีค�าแนะน�า
ใกล้เข้ามาทุกทีส�าหรับก�าหนดการรับสมัคร TCAS รอบที่ 1 
ผ่านการยื่น Portfolio น้องๆ คนไหนยังหาไอเดียท�า Portfolio 
ไม่ได้ SPU เตรียม 3 ทริคง่ายๆ ท�า Portfolio อย่างไรให้โดนใจ
กรรมการมาฝาก ถ้าพร้อมแล้วมาเริ่มกันเลย!

 1. เตรียมข้อมูลให้ดี อย่าให้มีตกหล่น 
ขั้นตอนแรกก่อนเริ่มท�า Portfolio ควรลิสต์รายการข้อมูลทั้งหมดให้พร้อม ก่อนน�า
มาออกแบบและจัดล�าดับความส�าคัญ ข้อมูลที่ต้องจัดเตรียมมีทั้งหมดดังนี้

ข้อมูลส่วนตัว รูปภาพตัวเอง ประวัติการศึกษา ใบแสดงผลการเรียน รูปภาพกิจกรรม
ที่เคยเข้าร่วม

ตัวอย่างผลงาน เกียรติบัตร

 2.ข้อมูลต้องกระชับ เข้าใจง่าย 
หลายคนคิดว่ายิ่งยาว ยิ่งหนา ยิ่งดี หยุดก่อน! การท�า Portfolio ที่ดี ต้องจัด 
รูปแบบของข้อมูลต่างๆ ให้กระชับเป็นระเบียบและเข้าใจง่าย ยกตัวอย่างเช่น ส่วนของ
ประวัติการศึกษา เกียรติบัตร หรือกิจกรรมต่างๆ ที่เคยเข้าร่วม สามารถจัดท�าใน 
รูปแบบตาราง โดยไล่ล�าดับเป็นปีการศึกษาเพื่อให้ง่ายต่อการอ่านมากยิ่งขึ้น

Tip > ตัวอย่างผลงานหรือเกียรติบัตรที่จัดลง Portfolio แนะน�าให้น้องๆ 
ใช้วิธีการสแกนเพื่อความคมชัดของภาพ เพิ่มความสวยงามให้กับพอร์ตของเราด้วยนะจ๊ะ

*ตัวอย่างการท�าตารางกิจกรรม / ผลงาน

ปีการศึกษา ชื่อโครงการ สถานที่ หลักฐานอ้างอิง

2558 เข้าร่วมโครงการสร้างฝาย ช่วยสัตว์ป่า ณ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าแก่งคอย จ.สระบุรี ภาพถ่าย

2559 เข้าร่วมโครงการนักคอนเทนต์ตัวน้อย มหาวิทยาลัยศรีปทุม เกียรติบัตร

2560 Big Cleaning Day รักโรงเรียนวิทยา ภาพถ่าย

 3. Design การออกแบบ หรือการจัดรูปเล่ม
  อย่าลืมใส่สไตล์ความเป็นตัวเองลงไปด้วย
การออกแบบหน้าปกและรูปเล่ม Portfolio ต้องออกแบบให้ดูสะดุดตา เห็นปุ๊บแล้วต้องหยิบขึ้นมาเปิดอ่านปั๊บ!
ใส่รูปภาพหรือสไตล์ความเป็นตัวเองลงไป ใส่ข้อมูลส่วนตัวเล็กน้อยแบบนี้ก็ดูดีไปอีกแบบเหมือนกันนะ!

Tip > ธีมของ Portfolio อาจออกแบบให้เข้ากับคณะและสาขาที่น้องๆ เลือกยื่นสมัคร 
แล้วเน้นการจับคู่สีตรงข้ามหรือโทนสีให้สื่ออารมณ์ มองแล้วดูน่าอ่าน สะอาดตา เท่านี้ก็เรียกคะแนนเพิ่มได้เยอะแล้วค่ะ

   PORT-
FOLIO

ศิษย์เก่าโรงเรียนมีนประสาทวิทยา
กทม.

พิมพ์วดี  ใจยงค์ 
(เชอรี่)
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ไม่ว่าจะสูง แค่ไหนก็ไปถึงงงง! 
 ความคืบหน้าล่าสุด บริเวณช่วงห้าแยกลาดพร้าว ข้ามทาง
ยกระดบัดอนเมอืงโทลล์เวย์ ได้มกีารก่อสร้างเชือ่มทางวิง่รถไฟฟ้า
แล้ว โดยจะด�าเนนิการตดิตัง้แผ่นคอนกรีตกนัตกและระบบรางต่อไป  
โครงการรถไฟฟ้าสายสเีขยีว (เหนอื) ช่วงหมอชติ-สะพานใหม่-คคูต 
รฟม. ได้เร่งให้การด�าเนินงานติดตั้งทางวิ่งรถไฟฟ้า จากทางวิ่ง
รถไฟฟ้าระดบัเดมิของสายสเีขยีว(BTS) เข้ามาเชือ่มต่อให้เรว็ยิง่ขึน้ 
ต่อไปเช่นกัน

UPDATE 
ความคืบหน้ารถไฟฟ้า

สายสีเขียว
 ใกล้ความจริงเข้าไปทุกทีที่ DekSPU จะมีรถไฟฟ้าจอดเทียบ
หน้ามหาวทิยาลยั กบัโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขยีว ล่าสุดด�าเนินการ
ก่อสร้างตรงจุดไหนเพิ่มเติม SPU มีมาอัพเดททุกคนกันค่ะ

ความก้าวหน้าในการก่อสร้างรถไฟฟ้า
ณ 31 ตุลาคม 2561

แจ้งเบี่ยงเส้นทางการจราจรถนนรัชดาภิเษก
 หากใครทีต้่องสญัจรผ่านถนนรชัดาภเิษก รฟม. ได้มกีารแจ้ง
เบีย่งช่องทางจราจรบนถนนรชัดาภเิษก บรเิวณหน้า สน.พหลโยธนิ 
เพื่อด�าเนินการก่อสร้างทางเท้า และรื้อย้ายระบบสาธารณูปโภค
ใต้ดิน จึงมีความจ�าเป็นต้องเบี่ยงช่องทางการจราจรบนถนน
รัชดาภิเษก บริเวณหน้า สน.พหลโยธิน ฝั่งขาออก (ชิดบาทวิถี) 
3 ช่องทาง ท�าให้มีช่องทางจราจรฝั่งขาเข้าและฝั่งขาออกคงเหลือ
ฝั่งละ 3 ช่องทาง ตั้งแต่วันที่ 20 พ.ย. - 20 ธ.ค. 61 เวลา 22.00 น. 
เป็นต้นไป ตลอด 24 ชั่วโมง
 ทั้งนี้ การเบี่ยงการจราจรเพื่อด�าเนินการก่อสร้างอาจ
ท�าให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางและอาจจะมี
เสียงดังรบกวนในวันเวลาดังกล่าว ดังน้ัน หากไม่มีความจ�าเป็น  
ก็หลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าวกันดีกว่านะคะ

แจ้งข่าวบอกกล่าว
เปิดใช้อุโมงค์ทางลอดบริเวณแยกรัชโยธิน
 เปิดใช้งานอย่างเป็นทางการแล้วส�าหรับอุโมงค์ทางลอด
บริเวณแยกรัชโยธิน โดยมีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายก
รัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี คาดว่าอุโมงค์ทางลอดบริเวณแยก
รชัโยธนิจะสามารถรองรบัปรมิาณรถยนต์เฉลีย่กว่า 200,000 คนั 
ต่อวัน ซึ่งจะช่วยคลี่คลายการจราจรบริเวณแยกรัชโยธิน รวมถึง
ช่วยระบายปริมาณการจราจรของถนนในบริเวณดงักล่าวได้อกีด้วย



Special

หลักสูตรพัฒนาเจ้าของกิจการยุคใหม่

EVEREST 
BUSINESS 
CAMP

หากคุณต้องการสร้างธุรกิจของตัวเอง ต้องการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้เพิ่มเติม และแรงบันดาลใจในเรื่องการประกอบธุรกิจ 
ต้องการ Idea ใหม่ๆ เพื่อธุรกิจที่มีปัญหาไม่โต ติดล็อค หรือ
ถูก Disrupt ต้องการหาคนรุ่นใหม่ในการเป็นพันธมิตรทาง
ธุรกิจ หลักสูตรพัฒนาเจ้าของกิจการยุคใหม่ มหาวิทยาลัย
ศรีปทุม “EVEREST”  ช่วยคุณได้

SUSTAIN

เริ่มเรียน
13 กมุภาพนัธ์ – 8 พฤษภาคม 2562 (16 ครัง้)
ทุกวันพุธ เวลา 12:00 น. – 18:00 น.

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

www.everestbyspu.com
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DIRECTOR

ก้อง - อรรฆรัตน์ นิติพน
Chief Executive Officer 

Mushroom Group Co., Ltd.

บาส - นพปฎล พิริยะกุล
Managing Director 

Piriya International Co., Ltd.

GROWTH

EXIT

 พวกเราเป็นนักธรุกจิทีส่ร้างด้วยตวัเอง Self-made Entrepreneur ท�าถกูบ้าง
ท�าผิดบ้างเพราะไม่ได้มีต้นแบบไม่ได้มีประสบการณ์ให้เดินตาม มีเพียงความมุ่งมั่น 
อยากท�าให้ดี แต่ความมุ่งมั่นอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอเพราะตลอดทางเราก็เห็น
เพื่อนๆ SMEs หลายรายค่อยๆ หายจากไปตามกาลเวลา 
 ผมจึงมักจะเปรียบว่าในโลกธุรกิจ มันเหมือนกับการเดินทางข้ึนภูเขา ย่ิงสูง 
ยิง่หนาวและคงจะดมีากถ้ามเีพือ่นร่วมทางทีเ่ป็น Self-made Entrepreneur เหมอืน
กนัมาแลกเปลีย่นมมุมอง ประสบการณ์ เพือ่ “เดนิทาง เรยีนรู ้และเตบิโตไปด้วยกนั”
“Everest” : Sustain - Growth - Exit 
 การเป็นนักปีนเขาขึ้นสู่ยอดเขาสูง มีหลายคนท�าส�าเร็จและมีอีกหลายคนอาจ 
ล้มเหลว แต่ก็ยังคงเป็นมนต์ขลังเป็นเป้าหมายที่รอใครอีกหลายคนมาพิสูจน์อีก
มากมาย
 ในโลกธุรกจิ มผีูพ่้ายแพ้มากกว่าผูช้นะ แต่กย็งัคงมผีูล้งมาแข่งขนัในสนามธรุกจิ
นี้เพิ่มขึ้นทุกวัน 
 แล้วอะไรจะท�าให้ Self-made SMEs อย่างพวกเราอยู่รอดในกติกาที่เราอาจ
จะมต้ีนทนุน้อยกว่า ข้อมลูทีน้่อยกว่า และประสบการณ์น้อยกว่า แต่เรามคีวามมุง่มัน่ 
ที่มากกว่า 
 3 Key หลักของการเดินทางสู่ยอดเขาครั้งนี้
 Sustain - Growth - Exit



ไม่ว่าจะเป็น “ตัวจริง” เรื่องไหน
ก็มีสิทธิ์รับทุนเรียนฟรี 100%
สนบัสนนุคา่หนว่ยกติตลอดหลกัสตูร

@SPUAdmission

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

หรือ 06 1420 5641-4
www.spu.ac.th

*เง่ือนไขเป็นไปตามมหาวิทยาลัยก�าหนด

สมัครและยื่นแฟ้ม
สะสมผลงานได้ตั้งแต่
วันนี้ - 31 ธ.ค. 61

เริ่มแล้ว!
Dek 62 กับ

ทุน SPU ตัวจริง
รอบ 2


