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FREELANCE
งานปั้นเงินของคนรุ่นใหม่

	 SIM	Agency	คอืบรษิทัเอเจนซีจ่ำาลองซึง่อยูภ่ายใต้การดแูลของคณะนเิทศศาสตร์	มหาวทิยาลยั
ศรีปทุม	 จัดตั้งขึ้นเพ่ือให้นักศึกษาได้สัมผัสการทำางานจริงแบบมืออาชีพ	 ได้ประสบการณ์ทำางาน
กับลูกค้าจริงๆ	 ได้เจอกับโจทย์งานหลากหลายรูปแบบ	 ได้พัฒนาฝีมือของตนเอง	 และเพื่อให้
นักศึกษามีรายได้จากการทำางาน	ตัวผมเองถือว่าโชคดีที่มี	Connection	กับบริษัทต่างๆ	มากมาย	 
ซึ่งลูกค้าเองแจ้งว่าในปัจจุบันหากต้องการหาเอเจนซี่ทำางานสักชิ้น	มักติดปัญหาที่ราคาค่อนข้างสูง	 
ทางคณะจงึมองเหน็โอกาสหากลกูค้าเลอืกใช้นกัศกึษาทีม่ผีลงานคณุภาพและราคาถกูกว่าเมือ่เทยีบ
กบับรษิทัเอเจนซีท่ัว่ไป	ทำาให้	SIM	Agency	กลายเป็นทางเลอืกหนึง่ทีบ่รษิทัต่างๆ	ไว้วางใจให้เราทำางาน
ครับ	นอกจากการรับงานให้กับนักศึกษาแล้ว	คณะยังช่วยสนับสนุนเรื่องสถานที่ในการทำางาน	 เช่น 
ห้องประชุม	 ห้องสตูดิโอ	 ห้องปฏิบัติการต่างๆ	 รวมทั้งอุปกรณ์ที่มีความจำาเป็นในการทำางาน	 เช่น	
กล้อง	 ชุดไฟ	คอมพิวเตอร์	 และอื่นๆ	 อีกมากมาย	 โดยจะมีอาจารย์คอยช่วยเหลือและให้คำาแนะนำา 
ในการทำางานด้วยครับ	
	 ระยะเวลา	 2	ปีที่ก่อตั้ง	 SIM	Agency	 งานที่รับค่อนข้างมีความหลากหลาย	 ปัจจุบันเรามี 
นักศึกษา	3	ทีม	 ได้แก่	 ทีม	Who	do?	Studios	 ดูแลในส่วนของงาน	Production	 ทีมชมรม	PD	 
(Performing	Dance	&	Drama)	ดใูนส่วนของการแคสนกัแสดง	คอสตมู	หรอืงานอเีว้นท์รปูแบบต่างๆ	
และทีม	Yark	Production	ซึ่งเป็นทีมน้องใหม่แต่ฝีมือไม่ธรรมดาครับ	โดยนักศึกษาใน	SIM	Agency	
จะได้รับโจทย์จริงจากลูกค้า	 เพื่อให้นักศึกษามีโอกาสฝึกและพัฒนาตัวเองผ่านระบบการทำางานจริง
และมีรายได้จากการรับงาน		ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์	เนื่องจากในปัจจุบันการเรียนในห้องเรียน
อย่างเดียวนั้นไม่เพียงพอ	 	การออกไปทำางานจริงทำาให้นักศึกษาได้เรียนรู้เทคนิคในการสร้างสรรค์
ผลงานและได้ออกไปค้นหาตวัเองมากขึน้	ซึง่ผลตอบรบัของลกูค้าทีผ่่านมานัน้เป็นไปทศิทางทีด่มีากๆ	
นกัศกึษาของเราทำางานได้ในระดบัมาตรฐานมอือาชพี	โดยคณะมองว่าการเรยีนรู้ในรปูแบบการทำางาน
จริงลักษณะนี้	ถือเป็นประโยชน์กับตัวนักศึกษาในการทำางานในอนาคตอีกด้วยครับ
	 การที่นักศึกษาได้ลองเริ่มต้นทำางานจริงใน	SIM	Agency	ถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือก	ที่ช่วยให้
นกัศกึษาได้เรยีนรูถ้งึการทำางานในรปูแบบทีแ่ตกต่างออกไปครบั	เช่น	ในอดตีนกัศกึษาทีจ่บออกไปกจ็ะ
เข้าไปทำางานในบรษิทัในองค์กรต่างๆ	แต่ปัจจบุนัเดก็ยคุใหม่เริม่มีไลฟ์สไตล์ทีเ่ปลีย่นไปจากเดมิ	ไม่ชอบ
การทำางานประจำา	ไม่ชอบการเข้าออฟฟิศ	แต่ชอบการทำางานที่มีความเป็นอิสระมากขึ้น	การทำางาน
ในรูปแบบ	Freelance	 จึงค่อนข้างตอบโจทย์	 เพราะสามารถรับงานได้เองโดยไม่ต้องเป็นพนักงาน
บริษัท	การเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งใน	SIM	Agency	ก็ถือเป็นการช่วยให้นักศึกษาไปถึงฝันได้ง่ายมาก 
ยิง่ขึน้	เพราะนกัศกึษาจะได้เรยีนรูก้ารบรหิารจดัการตวัเอง	การบรหิารจดัการทรพัยากร	บรหิารโปรเจค	 
นักศึกษาต้องทำางานให้เสร็จในระยะเวลาและงบประมาณที่กำาหนด	การเริ่มทำางานใน	SIM	Agency	
ยังช่วยให้นักศึกษาได้ประสบการณ์ทำางานที่ดีและมีผลงานระดับคุณภาพ	 ถือเป็นก้าวสำาคัญในการ
ฝึกฝนตนเองจนสามารถก้าวสู่สายอาชีพ	Freelance	ได้อย่างเต็มตัวครับ
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อาจารย์มานินทร์ เจริญลาภ
คณบดีคณะนิเทศศาสตร์	
มหาวิทยาลัยศรีปทุม

เปิดประสบการณ์
ท�างานจริงของนักศึกษาผ่าน 

SIM Agency
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WHO DO? STUDIOS ของดีทีเด็ดจาก SIM Agency
การันตีฝีมือด้วยหนังรักสุดฟิน ! “C o i n c i d e n c e” 

	 การเดินทางที่ ไม่ตั้งใจพาเรามาพบกับคนที่ชอบ	 ในสถานที่ใช่	 คิดว่าเรื่องทั้งหมด
นี้เป็นแค่ความบังเอิญไหม	 หรือใจเราตรงกัน	 หนังรักใสๆ	 ที่จะให้คนดูถึงกับจิกหมอน	 
ส่งตรงความน่ารักจดัเตม็	ท่ีปล่อยให้ได้ชมกนัแล้วทาง	Facebook	Fanpage	มหาวทิยาลยั
ศรปีทมุ	โดยทีม	Who	do?	Studios	อีกหนึง่ทมีงานคณุภาพจาก	SIM	Agency	ถ้าพร้อม
แล้ว	ไปท�าความรู้จักพวกเขาพร้อมกัน	!

 พูดถึง Coincidence  
	 มันคืองานหนังรักที่ดูแล้วต้องรู้สึกอบอุ่นใจและรู้สึกถึงมหาวิทยาลัย
ไปด้วย	ซึ่งเราต้องนำาเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับวัยรุ่นโดยให้นักแสดงเป็นคน
นำาพาคนดูเชื่อมโยงไปถึงมหาวิทยาลัยให้ได้	 งานนี้พวกเราดูแลรับผิดชอบ 
เองทั้งหมดตั้งแต่ต้นจนจบเลยครับ	 เริ่มตั้งแต่การเขียนบท	การถ่ายทำา	 
การตัดต่อ	 แต่ในส่วนเร่ืองเสื้อผ้าหน้าผมของนักแสดงก็จะเป็นทีม	 PD	 
(Performing	Dance	&	Drama)	เข้ามาช่วยดูแลให้	ถือว่าเป็นการทำางาน
ร่วมกันที่ลงตัวมากๆ	ครับ

 ฝากผลงานให้ติดตาม
	 พวกเราอยากฝากผลงานของ	SIM	Agency	 ให้ติดตามกันด้วย	
โดยสามารถติดตามได้ทาง	 Facebook	 Fanpage	 :	 คณะนิเทศศาสตร์	
มหาวิทยาลัยศรีปทุม	 ส่วนงานของพวกเราทีม	Who	 do?	 Studios	 
ก็สามารถติดตามผลงานทั้งหนังสั้นและ	 MV	 เพลงต่างๆ	 ได ้ผ ่าน	 
Facebook	Fanpage	:	WHO	DO?	หรอืทาง	YouTube	Channel		WHODO	 
STUDIOS	ครับ

 ที่มาของทีม Who do? Studios  
	 ทีม	Who	do?	Studios	หรือเรียกสั้นๆ	ว่าทีม	Who	do?	ก็ได้	 เรา
เริ่มต้นมาจากการเป็น	Staff	 ให้กับคณะนิเทศศาสตร์	 ซึ่งพวกเราเคยมี
ประสบการณ์ทำางานผลิตสื่อกันมาบ้าง	ก็เลยตั้งทีมขึ้นมาเพื่อทำาการผลิต
ส่ือให้กับคณะนิเทศศาสตร์	 โดยอยู่ภายใต้การดูแลของ	SIM	Agency	
ปัจจบุนั	ทมี	Who	do?	Studios	รวมตวักนัได้ทัง้หมด	7	คน	แล้วก็เริม่รบังาน 
กันแบบจริงจังตั้งแต่ตอนเรียนอยู่ปี	2	เลยครับ

 งานแรกที่รับ และงานที่ได้ผลตอบรับดีที่สุด 
	 งานแรกที่เรารับ	 ถือว่าเป็นงานที่ดูแลและรับผิดชอบแบบเต็มตัว	 
ก็จะเป็นงาน	MV	ของวงไอออน	101	ชื่อเพลง	 ใจพังข้างลำาโพง	ส่วนงาน
ท่ีได้ผลตอบรับดีท่ีสุดน่าจะเป็นงาน	MV	ของกีต้าร์	 มานะ	สุวรรณฤกษ	์
(GTK)	 เพลง	 เพราะเธอยังลืมเขาไม่ได้	 เป็น	MV	ที่ได้ยอดวิวเยอะมาก	 
ตอนนี้ก็ประมาณ	32	ล้านวิวแล้วครับ

WHO DO?
TEAM

อนุสรา อวยจินดา (แนน) 
คณะนิเทศศาสตร์	
สาขาวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล
ศิษย์เก่าจากวิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย	
กทม.

โชคชัย บุญรอด (บาส) 
คณะนิเทศศาสตร์	
สาขาวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล
ศิษย์เก่าจากโรงเรียนสตรีวิทยา	2	
กทม.

วรางคณา สุภัทรทรัพย์ (ผึ้ง)
คณะนิเทศศาสตร์	
สาขาวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล
ศิษย์เก่าจากโรงเรียนสายธรรมจันทร	์
จ.ราชบุรี

ชยุตพงศ์ มีทรัพย์ (สอง) 
คณะนิเทศศาสตร์	
สาขาวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล
ศิษย์เก่าจากโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม	
จ.เพชรบูรณ์

กิตติภพ ถิ่นกมุท (นิค) 
คณะนิเทศศาสตร์
สาขาวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล
ศิษย์เก่าจากโรงเรียนกุดบงพิทยาคาร	
จ.หนองคาย

กษม พาณิชย์ศิริ (จอร์จ) 
คณะนิเทศศาสตร์
สาขาวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล
ศิษย์เก่าจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการจำานงค	์
กทม.

บัญชาการ ทองหล่อ (บีม) 
คณะนิเทศศาสตร์	
สาขาวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล
ศิษย์เก่าจากโรงเรียนพรตพิทยพยัต	
กทม.
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 แนะน�าทีม 
	 พวกเราทีม	Yark	Production	กลุ่มของพวกเรารวมตัวกันโดยมี
บางส่วนที่มาจากโรงเรียนเก่าด้วยกัน	 และอีกส่วนหน่ึงก็มารู้จักกันในงาน	
DNA	Camp	1	ของคณะนิเทศศาสตร์	มหาวิทยาลัยศรีปทุม	 ซ่ึงตอนนี้ก็
รวมตัวกันได้ทั้งหมด	5	คนครับ

 งานแรกที่ได้โชว์ฝีมือ
	 เริ่มแรกที่เราเข้ามาใน	SIM	Agency	พวกพี่ๆ	บอกเลยว่าไม่ได้ให้
เข้ามาเป็นลูกทีมนะ	เขาอยากให้เราได้ทำางานจริงๆ	เราเริ่มจากงานประมวล
ภาพงานปฐมนิเทศ	ตอนนั้นพวกเราก็ต้องถ่ายแล้วก็ตัดต่อเองเลยครับ	
หลังจากนั้นก็มีงานเข้ามาเรื่อยๆ	อย่างพวก	VTR	วันครู	ตอนนี้ก็มีงานของ
มหาวิทยาลัยอย่างรายการ	Shake	Put	Up	 และก็มีงานอื่นๆ	 เพ่ิมเข้ามา
เรื่อยๆ	ครับ

 งานไหนที่เรารู้สึกภูมิใจที่สุด
	 มงีาน	MV	ชือ่เพลงน่ารกัด	ีของอ้อนแอ้น	เราได้ยอดววิประมาณเกอืบ	
30,000	ถอืว่าเป็นการเริม่ต้นทีด่สีำาหรบัทมีทีถ่อืว่าเป็นมอืใหม่อย่างพวกเรา

Yark Production
ทีมงานน้องใหม่ อีกหนึ่งผลผลิต
คุณภาพจาก SIM Agency

YARK 
PRODUCTION

TEAM

ปิยวรรณ ค�าสวัสดิ์ (ปริม) 
คณะนิเทศศาสตร์	
สาขาวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล
ศิษย์เก่าจากโรงเรียนพิบูลมังสาหาร	
จ.อุบลราชธานี

ณัฐธนน ดีประเสริฐ (เกมส์) 
คณะนิเทศศาสตร์	
สาขาวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล
ศษิย์เก่าจากวทิยาลยัเทคโนโลยสียามบรหิารธรุกจิ	
จ.นนทบุร	ี

ชิตวร นามเสถียร (อ้น) 
คณะนิเทศศาสตร์	
สาขาวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล
ศิษย์เก่าจากโรงเรียนสารสาสน์วิเทศสายไหม	
กทม.

ธนกร ศิริณรัตนา (ฟิวส์) 
คณะนิเทศศาสตร์	
สาขาวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล
ศิษย์เก่าจากวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ	
จ.นนทบุรี	

ภูวดล นัยริยะสัจ (จิว) 
คณะนิเทศศาสตร์	
สาขาวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล
ศษิย์เก่าจากวทิยาลยัเทคโนโลยสียามบรหิารธรุกจิ	
จ.นนทบุรี

 อะไรคือข้อดีของการเข้ามาอยู่ที่ SIM Agency 
	 ผมคิดว่าพวกเราก้าวกระโดดไปเร็วกว่าคนอ่ืน	 ได้มีประสบการณ์
ทำางานกับบริษัทจริงๆ	 เรียนรู ้การทำางานจริง	 มันมีท้ังความกดดัน	
ความเครยีด	ทำาให้เรารูว้ธิกีารแก้ไขปัญหาทีเ่กดิจากการทำางาน	การทีพ่วก
เราพัฒนากันได้รวดเร็วขนาดนี้ส่วนหนึ่งเพราะเราได้เรียนรู้จากผลงาน 
ของพวกพี่ๆ	ที่ช่วยให้เราปรับมุมมองได้กว้างขึ้นด้วยครับ

 ฝากบอกอะไรกับคนที่อยากเข้ามาร่วมงานกับ SIM Agency 
	 อยากให้ทุกคนกล้าออกจากเซฟโซนของตัวเอง	ชอบอะไรก็ให้ลงมือ
ทำา	อย่ากลัวว่ามันจะผิดหรือออกมาไม่ดี	 ทุกอย่างต้องมีการปรับปรุงและ
พฒันาเสมอ	เข้ามาที	่SIM	Agency	กจ็ะมพีี่ๆ 	ทีม่ปีระสบการณ์คอยให้ความ
รู้ให้คำาแนะนำา	คอยให้คำาปรึกษาตลอด	ส่วนน้องๆ	คนไหนที่พ่อแม่อาจจะไม่
เข้าใจ	ไม่สนับสนุนให้เรามาทางสายงานด้านนี้	ก็อย่าเพิ่งยอมแพ	้อยากให้
เราตั้งใจแสดงให้เขาเห็นว่าเรามุ่งมั่นตั้งใจที่จะทำามันจริงๆ	และก็ทำาให้ดีที่สุด	
SIM	Agency	พร้อมที่จะเปิดประตูต้อนรับทุกคนเสมอครับ
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ของดีมีต้องโชว์ ! ชมรม 
Performing Dance & Drama
ทีมงานสุดสตรองของ 
SIM Agency

 พูดถึงชมรม Performing Dance & Drama
	 ชมรม	Performing	Dance	&	Drama	ตอนนี้มีสมาชิกในชมรมอยู่
ประมาณ	20	คนครับ	เป็นการรวมตัวของคนทีร่กัในงานกจิกรรม	เปิดโอกาส
ให้ทุกคนที่มีความสามารถจากทุกคณะทุกสาขา	เข้ามา		Audition	ไม่ว่าจะ
เป็นการแสดง	การเต้น	การร้องเพลง	พอผ่านเข้ามาแล้วทุกคนก็ต้องมา
ฝึกฝนก่อนที่เราจะเริ่มออกงานข้างนอกแบบจริงจังครับ	

 จากความชอบสู่การท�างานจริงมีรายได้
	 ตอนนี้ก็มีทั้งงานภายในและงานนอกมหาวิทยาลัยที่เรารับทำา	 เราก็
เป็นเหมือน	Organizer	 รับทำางานตั้งแต่งานเล็กไปจนถึงงานใหญ่	ทำาทุก
อย่างตั้งแต่การเป็น	Staff	Event	งาน	Dancer	งานแสดง	งานตกแต่งสถาน
ที่	พวกนี้ก็จะเป็นงานหลักๆ	ที่เรารับเป็นประจำา	ส่วนเร่ืองรายได้ถ้ามองใน
สถานะที่เราเป็นนักศึกษาก็ถือว่าได้เยอะพอสมควรค่ะ	 อย่างพวกเราก็คือ
ไม่ต้องขอเงินค่าขนมคุณพ่อคุณแม่เลยค่ะ

 ชมรม PD ถือเป็นส่วนหนึ่งของ SIM Agency
	 ใช่ค่ะ	พวกเราคอยช่วยดูเรื่องการแคสนักแสดง	 เสื้อผ้าหน้าผมของ
นักแสดง	ให้กับทีมงานอื่นๆ	ที่อยู่ภายใต้การดูแลของ	SIM	Agency		อย่าง
หนงัรกัเรือ่ง	Coincidence	ทางทมีเรากเ็ข้าไปช่วยเรือ่งคอสตมูกบัการแคส 
นักแสดงด้วยค่ะ

PERFORMING 
DANCE & DRAMA 

TEAM

สุรจักษ์ จงแช่ม (ชินจัง) 
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ	
สาขาวิชาธุรกิจการบิน
ศิษย์เก่าจากโรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย	
กทม.

จตุรงค์ ยวนกระโทก (มอส) 
คณะนิเทศศาสตร์	
สาขาวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล
ศิษย์เก่าจากโรงเรียนมัธยมด่านขุนทด	
จ.นครราชสีมา

ศรายุทธ หลงหา (ตั้ม)
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ	
สาขาวิชาการจัดการบริการธุรกิจเรือสำาราญ
ศิษย์เก่าจากโรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียว	
จ.ตรัง

ขวัญฤดี วงษ์ภาษ (ขวัญ) 
คณะนิเทศศาสตร์	
สาขาวิชาศิลปะการแสดง
ศิษย์เก่าจากโรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์	
จ.นครสวรรค์

พงษ์ทอง ก�าจัดภัย (ร็อค)
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ	
สาขาวิชาการจัดการบริการธุรกิจเรือสำาราญ	
ศิษย์เก่าจากโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม	
จ.บุรีรัมย์

ศศิธร วุฒิสาร (เดือน) 
คณะนิเทศศาสตร์	
สาขาวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล
ศิษย์เก่าจากโรงเรียนสวนศรีวิทยา	
จ.ชุมพร

ชินวัตร์ ภูสะพาน (ท็อป) 
คณะนิเทศศาสตร์	
สาขาวิชาศิลปะการแสดง
ศิษย์เก่าจากโรงเรียนเบญจมินทร์	
กทม.

 มองอนาคตของตัวเองไว้แบบไหนบ้าง
	 อยากจะทำาอาชีพด้านนี้ ไปตลอดค่ะ	 เราชอบการเป็นฟรีแลนซ์
มากกว่าการเป็นพนักงานบริษัท	 ชอบในความอิสระ	 ได้เจองานและพบปะ
ผู้คนหลากหลายรูปแบบ	รายได้ก็ดีสามารถเลี้ยงดูตัวเองได้	ยิ่งถ้าเราขยัน
รับงาน	รายได้ก็จะเข้ามาเยอะ	อยู่ได้แบบสบายๆ	เลยค่ะ

 ฝากบอกถึงน้องๆ ที่อยากเข้าชมรม
	 หลายๆ	คนคิดว่าชมรมเรามีแค่ฝึกร้องหรือเต้นอย่างเดียว	แต่จริงๆ	
แล้วเราฝึกฝนกันหลายด้านมาก	 เพื่อให้ทุกคนมีทักษะและความสามารถที่
หลากหลาย	ถ้าน้องๆ	สนใจ	อยากให้ลองพกความมั่นใจเข้ามา	สิ่งสำาคัญ
คือต้องขยัน	อดทนและมีความตั้งใจ	ส่วนใครที่อยากติดตามผลงานของ
เรากส็ามารถตดิตามได้ผ่านช่องทาง	Facebook	Fanpage	:	Performing	
Dance	&	Drama	Sripatum	University	หรือ	YouTube	Channel	PD	
SPU	ค่ะ
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	 คณะนิเทศศาสตร์	 มหาวิทยาลัยศรีปทุม	 จับมือ	AIS	U	Z[EE]D	 
จัดกิจกรรม	U	Z[EE]D	MUSIC	FEST.	Presented	by	AIS	U	Z[EE]D	
ขนความสนกุส่งตรงให้น้องๆ	SPU	เป็นทีแ่รก	ในมหกรรมคอนเสริ์ตสุดซี๊ด	
พร้อมกิจกรรมให้ร่วมสนุกลุ้นรับของรางวัลมากมาย

Interview 

U Z[EE]D 
MUSIC FEST 
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มหกรรมคอนเสิร์ต 
ปลดล็อคโลกวัยทีน !
	 งานนี้บอกเลยว่าไม่เลิกไม่กลับ	 ชูมือขึ้นสูงๆ	 แล้วกระโดดปลดล็อค
โลกวยัทนี	ไปพร้อมกับศลิปินแนวหน้าของเมอืงไทย	ไม่ว่าจะเป็น	TWOPEE	 
SOUTHSIDE	 /	PLAYGROUND	 /	MEAN	 /	NAP	A	LEAN	 /	 THE	
PARKINSON	/	PILLS	/	THE	RAVEN	DOLL	และการแสดงโชว์สุดพิเศษ
ที	่SPU	จัดให้น้องๆ	ได้สนุกไปพร้อมกัน
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Boys & Girls

	 วันนี้เราจะพาทุกคนไปติดตาม	 เส้นทางของการค้นหาตัวตนและอดทนเดินตาม
ความฝันของ	เบล	–	กชพรรณ	สาวสวยมากความสามารถ	ที่มีโอกาสได้เดินทางตาม
ความฝันและคว้ามันเอาไว้ได้สำาเร็จ	 เส้นทางความฝันของเบลจะสวยหรูหรือลำาบาก 
แค่ไหน	ไปติดตามกันได้เล้ยยย!

 แนะน�าตัวให้ทุกคนได้รู้จักหน่อย
	 สวสัดค่ีะ	ชือ่เบล	-	กชพรรณ	เผอืกพพิฒัน์	จบการศกึษาระดบัปรญิญาตร	ีจากคณะนเิทศศาสตร์	สาขาวชิา
ศลิปะการแสดง	มหาวทิยาลยัศรปีทมุ	ปัจจบุนัเป็นนกัแสดงหญงิของนนัทาโชว์	ซ่ึงเป็นการแสดงของประเทศเกาหลี	
และตอนนี้ก็กำาลังศึกษาต่อระดับปริญญาโท	คณะนิเทศศาสตร์	หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต	มหาวิทยาลัย
ศรีปทุมค่ะ

 รู้สึกอย่างไรกับการเรียนศิลปะการแสดง
	 พอเข้ามาเรียน	เบลรู้สึกว่าได้ลองทำาอะไรหลายๆ	อย่าง	ได้ลองผิดลองถูกมากมายเลยค่ะ	มันไม่ใช่แค่เรียน
การแสดง	เรียนเต้น	แต่ได้เรียนศิลปะ	เรียนทำาชุด	เรียนรู้ประวัติของศิลปกรรมทั้งหมด	ซึ่งการเรียนศิลปะการแสดง
ของที่นี่	ให้เราเรียนทั้งทฤษฎีและปฏิบัติแบบต่อเนื่องกันไป	เช่น	เช้าเรียนทฤษฎีพอตอนบ่ายก็เรียนปฏิบัต	ิทำาให้เรา
ได้เอาทฤษฎีท่ีเรียนในตอนเช้ามาใช้ในตอนบ่ายได้ทันที	สิ่งที่อาจารย์พูดอยู่เสมอก็คือ	อาจารย์จะเอาความรู้และ
ประสบการณ์ทั้งหมดที่อาจารย์ม	ีสอนให้กับนักศึกษาทุกคน	และเราก็เรียนกันแบบ	360	องศาจริงๆ	ค่ะ

นักแสดงหญิงไทยคนแรกและคนเดียว
ของสุดยอดโชว์ชื่อดัง จากบรอดเวย์เกาหลี 
Cookin Nanta Show

มาไกลกว่าที่ฝัน
“ เบล – กชพรรณ ”
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 ระหว่างที่เรียนเบลมีผลงานอะไรบ้าง
	 เริ่มมีผลงานตั้งแต่ตอนปี	1	เลยค่ะ	งานแรกของเบลคือเล่น	MV	ของ
วงค็อกเทล	 เล่นเป็นเพื่อนนางเอก	 หลังจากนั้นก็มีงานเข้ามาเรื่อยๆ	 ค่ะ	 
ได้ไปเป็นโคโรกราฟให้กบัพีใ่บเตย	พีจ๊่ะอาร์สยาม	ได้เล่น	MV	ทีต้่องเป็นแดน
เซอร์ด้วยค่ะ	เช่น	เพลงแค่อยากเจ้าชู	้ของพีห่มวยลี	่AF	เพลงเมียพีม่ชีู	้ของ
พีใ่บเตยกบัพีจ๊่ะทีร้่องคูก่นั	เพลงลมิเิตด็อดิชิัน่	ของพีห่นมิ	AF	ค่ะ	นอกจาก
นี้ก็ยังมีงานด้านการแสดง	งานพิธีกร	งานโฆษณา	จนเรียนจบป	ี4	รวมๆ	
แล้วก็ประมาณ	60	กว่าชิ้นค่ะ

 ท�าความรู้จักกับ “นันทาโชว์” 
	 “นันทาโชว์”	 เป็นการแสดงจากประเทศเกาหลี	 หรือเรียกอีกชื่อว่า	
“คุกกิ้งนันทาโชว์”	 เป็นการแสดงที่ไม่ใช้คำาพูด	ผสมผสานศิลปะละครใบ้
และเครื่องใช้ภายในครัวมาเลียนเสียงเครื่องดนตรีดั้งเดิมของเกาหลี	 ผสม
ความตลกและความเป็นละครเกีย่วกบัการทำาอาหารโดยใช้อปุกรณ์ในครวั
มาประกอบการแสดง	โดยการแสดงที่เมืองไทยเราตั้งชื่อการแสดงว่า	“สับ	
หัน่	มนั	ซ่า	ฮา…ตะหลวิปลวิ”	คอืการนำาอาหารและดนตร	ีมาบวกกับละคร	
โดยใช้กุ๊กเป็นตัวชูโรงของเรื่องค่ะ

 ก้าวแรกกับการเป็นนักแสดงของ “นันทาโชว์”
	 หลังจากที่เรียนจบ	 เบลก็ส่งผลงานไปที่นันทาโชว์	ตอนน้ันมีรุ่นพี่ที่
จบจากมหาวิทยาลัยศรีปทุมไปเป็นนักแสดงอยู่ที่นั้นก่อนแล้ว	พอเราเห็น
ป้ายประกาศรับออดิชั่น	 เบลก็เลยส่งผลงานของตัวเองไป	 แล้วเขาก็เรียก
ให้ไปออดิชั่นค่ะ	 วันไปออดิชั่นตื่นเต้นมาก	ทีมงานเป็นชาวเกาหลีทั้งหมด
เลย	เบลกแ็สดงในสิง่ทีเ่ราเตรยีมไป	กส็รปุว่าผ่านออดชิัน่	เขากน็ดัเราเข้าไป
ซ้อมทุกวัน	จนวันนึงได้ขึ้นเวทีโชว์	 เบลเพิ่งมารู้ว่าเราได้เป็นผู้หญิงไทยคน
แรกและคนเดียวที่ได้ขึ้นโชว์	ซึ่งถือเป็นจุดที่เบลภูมิใจมากค่ะ

 การฝึกซ้อมก่อนได้ขึ้นแสดงจริงบนเวที
	 ที่จำาได้คือร้องไห้ทุกวัน	เครียดมากว่าจะทำายังไงให้เล่นได้	ซึ่งวันแรก
เขาให้ซ้อมตกีลองกบัไม้	เบลซ้อมตตีัง้แต่	10.00-18.00	น.	ทกุวนั	ตอนซ้อม
อุปสรรคอย่างแรกเลยคือเรื่องภาษา	 เขาพูดภาษาเกาหลีกันเราก็ไม่เข้าใจ	
เรื่องที่สองคือการตีจังหวะ	ตลอดระยะเวลา	1	เดือน	เบลซ้อมหนักมาก	ใน
หวัมแีต่จงัหวะกลอง	กนิข้าวอาบนำา้กน็กึถงึแต่จงัหวะ	ท่องจงัหวะ	คอืไม่ว่าทำา
อะไรอยูก่ต้็องเคาะจงัหวะไปด้วยตลอดเวลา	เรือ่งทีส่ามคอืการควงอปุกรณ์
ในครัวที่เราต้องใช้แสดง	ควงนั่นควงนี่ยากมากๆ	เลยค่ะ

 เคยท้อไหม...แล้วผ่านมาได้ยังไง
	 ตอนนั้นก็เคยคิดนะว่าตัวเองจะทำาได้ไหม	 แต่มันก็เหมือนเป็นการ
ท้าทายตัวเองให้เราทำาให้ได้	 แล้วก็คิดถึงตอนเรียนว่าเราเคยผ่านอะไรที่ไม่
เคยทำามาก่อน	 เราก็ยังผ่านมาได้	 เวลาซ้อมก็ยังมี	คนสอนก็ม	ีทำาไมจะทำา
ไม่ได้	แล้วกม็องไปทีค่นอืน่	คดิว่าทำาไมคนอืน่ยงัทำาได้เรากต้็องทำาได้เหมอืน
กนั	เบลกเ็ลยซ้อมไปเรือ่ยๆ	ฝึกมนัไปแบบนีอ้ยูป่ระมาณ	1	เดือน	จนผูจ้ดัการ
ของนันทา	มาบอกว่าให้เราขึ้นเวทีโชว์ได้แล้วนะ	ก็ดีใจที่ผ่านมันมาได้ค่ะ

 เดินทางฝ่าฟันจนมาถึงวันนี้...อยากฝากบอกอะไรกับใครบ้าง
	 เบลอยากขอบคุณมหาวิทยาลัยศรีปทุมมากๆ	 ท่ีคอยสนับสนุน
และเปิดศักยภาพให้กับเบล	 เบลได้เรียนรู้และได้ประสบการณ์ให้กับตัวเอง
มากมาย	โดยเฉพาะชมรม	PD	(Performing	Dance	&	Drama)	เด็กที่อยู่
ชมรมนีต้้องมคีวามเสยีสละ	ยอมเหนือ่ยอดทนฝึกฝน	เสียสละเวลาส่วนตวั	
อยากขอบคุณท่านอธิการบดีและอาจารย์ทุกๆ	ท่าน	ที่รักและเอ็นดูเบลมา
โดยตลอด	ขอบคุณพี่เอ้	ที่คอยผลักดันเบล	 เป็นทุกอย่างให้เบล	 เป็นคนที่
คอยให้ความเชื่อมั่นกับเบลเสมอ	 และสุดท้ายเบลขอขอบคุณครอบครัวที่
เป็นกำาลังใจที่สำาคัญมากๆ	โดยเฉพาะคุณแม่ค่ะ	ที่เห็นอะไรบางอย่างในตัว
เบล	และคอยสนับสนุนเคียงข้างเบลมาจนถึงทุกวันนี้ค่ะ
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Student Affairs

ทีมมอเตอร์สปอร์ตสายเลือด SPU
ประลองสนาม 
TSAE Auto Challenge 2019

FUNICORN 
FORMULA

	 สมาคมวิศวกรรมยานยนต์ไทย	Society	of	Automotive	Engineers-Thailand	จัดการแข่งขัน	15th	TSAE	Auto	Challenge	2019	Student	
Formula	ชิงถ้วยพระราชทานสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ	สยามบรมราชกมุาร	ีพร้อมเงนิรางวลั	100,000	บาท	งานน้ี	Funicorn	Formula	ทมีมอเตอร์
สปอร์ตสายเลือด	SPU	ไม่พลาดร่วมลงสนามประลองไอเดียสุดเจ๋ง	เรียกได้ว่าทำาเองกันทุกขั้นตอนตั้งแต่การออกแบบ	ไปจนถึงการประกอบรถและการ
ฝึกซ้อมก่อนลงสนามจรงิ	โดยการแข่งขนัการสร้างรถแข่งฟอร์มลู่า	ถอืเป็นการสนบัสนนุการออกแบบ	การสร้างยานยนต์	และเรยีนรูก้ระบวนการจดัการ
อย่างครบวงจรให้กบันกัศกึษา	นอกจากน้ียงัสนบัสนนุการพฒันาทกัษะทางวศิวกรรมยานยนต์	และยงัช่วยส่งเสรมิในการสร้างบคุลากรด้านยานยนต์ให้
กับประเทศไทยอีกด้วย
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ผลการแข่งขันประเภท Classic 
รางวัลชนะเลิศ	:	มหาวิทยาลัยราชมงคลศรีวิชัย	จ.สงขลา
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ	1	:	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์	
	 วิทยาเขตวังไกลกังวล	จ.ประจวบคีรีขันธ์
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ	2	:	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ	กทม.
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ	3	:	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร	กทม.

ผลการแข่งขันประเภทรางวัลระยะโก่งตัวตามเป้าหมาย
รางวัลชมเชย	:	มหาวิทยาลัยราชมงคลศรีวิชัย	จ.สงขลา	

ผลการแข่งขันประเภทความรวดเร็วในการก่อสร้าง
รางวัลชมเชย	:	มหาวิทยาลัยศรีปทุม	กทม.

ผลการแข่งขันประเภทรางวัลจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
รางวัลชมเชย	:	มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี	จ.อุบลราชธานี

ผลการแข่งขันประเภท Open
รางวัลชนะเลิศ	:	มหาวิทยาลัยศรีปทุม	กทม.

	 คณะวิศวกรรมศาสตร์	มหาวิทยาลัยศรีปทุม	ร่วมกับวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย	 ในพระบรมราชูปถัมภ์	 เปิดเวทีใหญ่ระดับประเทศ	 ให้น้องๆ	
นักศกึษาจากสถาบนัต่างๆ	เข้าร่วมประลองความสามารถในการแข่งขนัโครงสร้างสะพานเหลก็จำาลอง	ระดบัอดุมศกึษา	ประจำาปีการศกึษา	2561	ชิงถ้วย
พระราชทาน	สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี		พร้อมโล่รางวัลและเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า	100,000	บาท		
	 บรรยากาศการแข่งขนัเรยีกได้ว่าเข้มข้นกนัทกุวนิาที	โดยเวทนีีเ้ปิดโอกาสให้น้องๆ	ในแต่ละสถาบนัได้นำาความรูม้าปรบัใช้ในการแข่งขนัตัง้แต่การคดิ	
การวางแผน	การวเิคราะห์โครงสร้าง	ทดสอบและปรับแก้โครงสร้างให้มปีระสทิธภิาพสงูสดุ	นอกจากนีก้ารแข่งขนัยงัให้น้องๆ	ได้ทดสอบการรบันำา้หนกัของ
โครงสร้างจนถงึภาวะวบิตั	ิทำาให้ได้เหน็ถงึปัญหาทีจ่ะเกดิขึน้จรงิ	สร้างจติสำานกึสาธารณะและตระหนกัถงึความปลอดภยัในโครงสร้างทีต่นมส่ีวนเกีย่วข้อง
อีกด้วย

วิศวะ ม.ศรีปทุม เปิดเวทีใหญ่
แข่งขันโครงสร้างสะพานเหล็กจ�าลอง
ระดับอุดมศึกษา ชิงถ้วยพระราชทาน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
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Showcase

สวยและสตรองแบบ 
พลอย – มีนา

แชร์ประสบการณ์ดีๆ
ที่ได้จากการท�างาน

ระหว่างเรียน

พลอย
มีนา ห้วยสวัสดิ์
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ	สาขาวิชาธุรกิจการบิน
ศิษย์เก่าโรงเรียนวัชรวิทยา	จ.ก�าแพงเพชร
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 ตัวตนจริงๆ ที่ คนอื่นไม่ค่อยรู้จัก 
	 เวลาทีค่นอืน่หรอืคนที่ไม่รูจ้กัมองพลอย	เขาจะชอบคดิว่าพลอยหยิง่	เพราะเวลาเจอคนที่ไม่สนทิ
ด้วย	เราก็เลอืกทีจ่ะวางตวันิง่ๆ	ค่ะ	แต่จรงิๆ	แล้วถ้าได้รูจ้กัหรอืสนทิกนั	ทกุคนกจ็ะทราบดว่ีาพลอยเป็น
คนที่รั่วๆ	เฮฮา	อารมณ์ดีจนบางครั้งก็ดีเกินไปด้วยซำ้า	เป็นคนขี้เล่น	ออกจะไฮเปอร์หน่อยๆ	มีคนบอก
มาแบบนี้นะคะ	ชอบช่วยเหลือทั้งคนแล้วก็สัตว	์ช่วยเท่าที่พอจะช่วยได้ค่ะ	รักเด็ก	เห็นเด็กแล้วอารมณ์
ดีค่ะ

 ผลงานที่ผ่านมามีอะไรบ้าง
	 การประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและด	ีTO	BE	NUMBER	ONE	IDOLS	รุ่นที่	3	ระดับประเทศ	
ซีรีส์เร่ือง	LOVE	GAME	ศรัทธาหัวใจไปให้สุดฝัน	ตอนรักกลมๆ	 (ช่อง	T-Sport,	3SD),	Fortune	
Town	Brand	Ambassadors	2015,	ชนะการประกวดนิตยสาร	Ray	Idol	Thailand	2015,	ดาว
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ	2016,	ดาวมหาวิทยาลัยศรีปทุม	2016,	Freshy	Girls	2016	
SPU,	Brand	Ambassadors	SPU,	ละครเรื่องหักลิ้นช้าง	CH7	เป็นละครหลังข่าว	MV	เพลง	จำาเป็น
ต้องลืม	ของวง	PARATA	และก็มีซีรีส์เรื่องหมอผ	ีตอนผีกระสือค่ะ

 จุดเริ่มต้นของการท�างาน
	 เป็นหนึ่งความภาคภูมิใจของตัวพลอยเองและครอบครัวค่ะ	ที่ได้มีโอกาสเข้าร่วมประกวด
โครงการเยาวชนต้นแบบเก่งและดี	TO	BE	NUMBER	ONE	IDOL	ของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ฯ	
ได้เป็นตัวแทนจังหวัด	เป็นตัวแทนของภาคเหนือ	และได้เป็น	1	ใน	16	คนของระดับประเทศ	ได้มีโอกาส
ตามเสดจ็ไปโรงเรยีนต่างๆ	ทัว่ประเทศไทย	ได้แสดงความสามารถ	ร้อง	เต้น	แสดงมนิคิอนเสร์ิตให้น้องๆ	
ได้ด	ูสร้างสีสันและเสียงหัวเราะให้กับน้องๆ	และเป็นต้นแบบที่ดีให้กับน้องๆ	ด้วยค่ะ	นี่คือก้าวแรกของ
การทำางานเป็นประสบการณ์ท่ีดีมากในชีวิต	 และต่อมาก็เริ่มเข้ามาแคสติ้งซีรีส์	ละคร	 และโอกาสที่ได้
ทำางานก็มีมากขึ้นเรื่อยๆ	ค่ะ

 ท�างานไปด้วยเรียนไปด้วย สิ่งส�าคัญที่ต้องมีคือ 
	 อย่างแรกเลยเราต้องมคีวามรบัผดิชอบมากกว่าคนอืน่ค่ะ	เพราะนอกจากเรือ่งเรยีนจะเป็นเรือ่ง
สำาคญัทีเ่ราต้องรบัผดิชอบแล้ว	เร่ืองงานเองเมือ่เรารบัมาแล้วกต้็องมคีวามรบัผดิชอบเช่นกนัค่ะ	งาน
ดีๆ	โอกาสดีๆ	ไม่ได้เข้ามากันง่ายๆ	ได้มาแล้วก็ต้องรักษาเอาไว้ให้ดี	เราต้องรู้จักแบ่งเวลา	จัดการเวลา
ให้ดี	อาจจะเหนื่อยกว่าคนอื่นหน่อย	เราอย่าคิดว่าเป็นภาระ	ขอให้คิดในแง่ดีว่าถ้าเราผ่านไปได้เราจะมี
ประสบการณ์มากกว่าคนอื่น	และมองให้เป็นเรื่องสนุกเราก็จะทำาทุกอย่างได้อย่างมีความสุขค่ะ

 สิ่งที่ได้จากการท�างานไปด้วยเรียนไปด้วย
	 สำาหรับตัวพลอยเองคือการได้รับมิตรภาพจากเพ่ือนที่มหาวิทยาลัยและที่ทำางานค่ะ	 เรารู้จัก
คนเยอะขึ้นเข้าสังคมค่อนข้างบ่อยทำาให้เรียนรู้และมีประสบการณ์มากขึ้น	 เรียนไปทำางานไปมันอาจ
จะเหนื่อยแต่ถ้าเรามองอีกมุมมันก็คุ้มนะคะ	ที่เรามีประสบการณ์การเรียนรู้ที่จะเติบโตขึ้นไปเรื่อยๆ	ใน
อนาคตเราก็ต้องทำางานอยู่แล้ว	เราเริ่มเร็วก็ต้องอดทนและมีความรับผิดชอบมากยิ่งขึ้น	ก็เป็นเรื่องที่
สนุกดีค่ะ	เรียนรู้ที่จะผิดพลาดแล้วก็เรียนรู้ที่จะแก้ไขปรับปรุงด้วยตัวเอง	เริ่มตั้งแต่เรื่องเล็กๆ	ได้ก็ค่ะ

 อนาคตอยากท�างานตามสายที่เรียนมาหรืองานในวงการบันเทิง
	 สำาหรับตัวพลอยเอง	พลอยอยากทำาในสายงานที่เรียนมาค่ะ	 จริงๆ	 แล้วพลอยมีความฝันที่
อยากจะเป็นแอร์โฮสเตส	แต่กต้็องดทูีโ่อกาสด้วยค่ะ	เม่ือมโีอกาสในงานด้านอืน่เข้ามา	เช่น	งานในวงการ
บันเทิง	พลอยจะเลือกทำาอะไรถึงเวลานั้นก็ต้องคิดอีกทีค่ะ	เพราะโอกาสก็ไม่ได้เข้ามาง่ายๆ	แต่ถ้าถาม
ความคิดในตอนนี้อาชีพที่ยังอยากจะทำาก็คืออาชีพในสายที่เรียนมาทางด้านธุรกิจการบินค่ะ

 ฝากถึงน้องๆ ที่อยากท�างานไปเรียนไปด้วย
	 สำาหรับน้องๆ	ที่อยากทำางานไปด้วยเรียนไปด้วย	สิ่งจำาเป็นที่สุดที่ต้องมีคือ	“ความรับผิดชอบ
และอดทน”	 เม่ือเราตัดสินใจเลือกท่ีจะทำา	 เราก็ต้องรับผิดชอบทั้งสองอย่างให้ไปด้วยกันให้ได้	 อาจ
จะเหน่ือยหน่อยแต่ก็ต้องอดมน	 พ่ีพลอยแนะนำาให้ลองโฟกัสเป็นอย่างๆ	ว่าเรื่องไหนเป็นเรื่องหลัก	 
เรือ่งไหนเป็นเรือ่งรอง	จัดลำาดบัความสำาคญัให้ด	ีเพราะโอกาสของแต่ละคนกม็ีไม่เท่ากนั	ยงัไงพีพ่ลอย
ก็ขอให้น้องๆ	ทุกคนอดทนและก็สู้ๆ	นะคะ
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ถามมา – ตอบไป
ทัง้เรือ่งเรยีนและเรือ่งงาน
กับหนุ่มวิศวะ หน้าใส 
กาย – สรายุทธ

กาย
สรายุทธ ศรัทธาพันธ์ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์	สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ		
ศิษย์เก่าโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม	จ.กาญจนบุรี
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 สิ่งที่ประทับใจในรั้ว SPU 
	 ผมเข้ามาเรียนท่ีมหาวิทยาลัยศรีปทุม	 เรียนท่ีน่ีผมมีความสุขมาก	 และก็ไม่เครียดด้วย	ที่นี่มี
กจิกรรมของแต่ละสาขาให้ทำามากมาย	อาจารย์กน่็ารกั	ดแูลสอบถามใส่ใจเรือ่งการเรยีนกบันกัศกึษา
ทุกคนเลยครับ	 และท่ีผมประทับใจท่ีสุดคืออาจารย์แต่ละท่านมีการวางตัวให้เป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่
นักศึกษา	ที่สำาคัญคือการแต่งกายของอาจารย	์ทุกท่านแต่งกายสุภาพมากครับ

 เหตุผลที่ตัดสินใจเลือกเรียน SPU
	 ผมชอบและสนใจในหลักสูตรของคณะวิศวกรรมศาสตร	์มหาวิทยาลัยศรีปทุมครับ	ที่นี่มีครบ
ทั้งเรื่องวิชาการและการทำากิจกรรมควบคู่กันไป	ยิ่งพอได้เข้ามาเรียนจริงๆ	ทำาให้ผมรู้ว่าตัดสินใจ
ไม่ผิดเลยครับ	การดูแลนักศึกษาของท่ีน่ีทำาให้ผมประทับใจมาก	อาจารย์ในคณะทุกท่านดูแลและให ้
คำาปรกึษาแก่นกัศกึษาอย่างทัว่ถงึ	เวลามีข้อสงสยักส็ามารถโทรหาได้ตลอดเวลาเลยครบั	อีกเหตผุล
หนึ่งที่เลือกเรียนก็คือ	เมื่อก่อนนี้แม่ผมขายกาแฟ	ขายนำ้าหวานอยู่ที่นี่	ผมจะได้เดินทางไป	–	กลับและ
กินข้าวกลางวันกับแม่	จะได้ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในครอบครัวด้วยครับ

 เป็นคนชอบขายของ
	 เมื่อก่อนตอนที่แม่ยังขายกาแฟอยู่ที่นี	่ในช่วงเวลาพักหรือว่างจากการเรียน	ผมก็จะมาช่วยแม่
ขายกาแฟ	ขายนำา้ในมหาวทิยาลยั	ผมไม่เคยอายเพ่ือนๆ	เลยครบั	เพราะมนัทำาให้ครอบครวัเรามรีายได้	 
และผมก็ชอบขายของมากๆ	ผมช่วยครอบครัวค้าขายมาตั้งแต่เด็กๆ	มันเป็นอาชีพที่สุจริต	หากเรา
ขยันทำามาหากินมันก็ทำาให้เรามีรายได้เยอะข้ึน	 ส่วนวันหยุดเสาร์-อาทิตย์	 ผมก็จะไปขายผลไม้กับ 
ที่บ้าน	ช่วงที่ขายทุเรียนก็ขายดีมากๆ	เลยครับ

 อาชีพทางบ้าน   
	 ที่บ้านผมเป็นเกษตรกรครับ	 เราทำาไร่อ้อยและค้าขายผลไม้ตามฤดูกาล	 ซ่ึงพ่อเป็นคนดูแลไร่
อ้อยที่บ้าน	จังหวัดกาญจนบุร	ีวันหยุดผมก็จะไปช่วยพ่อขายผลไม้ที่บ้านครับ

 ท�างานไปด้วยเรียนไปด้วย 
	 ปัจจุบันผมทำางานไปด้วยเรียนไปด้วย	รับทำาฟรีแลนซ์ถ่ายแบบและโฆษณาต่างๆ	ครับ	ผมแบ่ง
เวลาโดยการรับงานเฉพาะวันหยุดเสาร	์-	อาทิตย	์ผมรู้สึกมีความสุขมากครับ	 เพราะได้ใช้เวลาว่าง
ของเราไปทำาให้มันเกิดประโยชน์และผมก็ภูมิใจมากๆ	ที่สามารถช่วยแบ่งเบาภาระให้กับครอบครัวได้	
เพราะผมไม่ได้ขอเงินจากทางบ้านเลย	เวลาได้เงินมาจากการทำางาน	ผมก็จะเก็บเพื่อไว้เป็นค่าใช้จ่าย
ส่วนตัวและก็แบ่งให้แม่ก้อนหนึ่งด้วยครับ

 สิ่งที่อยากท�าในอนาคต
	 ผมตั้งใจมาเรียนท่ีน่ีเพราะผมมีความฝันท่ีอยากจะเปิดร้านบริการยางยนต์ครับ	ซึ่งถ้าเรียน
จบเมือ่ไหร่ผมคดิว่าจะเปิดกจิการกบัคณุพ่อทีบ้่าน	ผมเลยมาเรยีนด้านวศิวะฯ	ซ่ึงความรูท้ีเ่รยีนด้าน
วิศวกรรมอุตสาหการมาน้ี	ผมก็อยากจะนำาไปพัฒนาให้กิจการเติบโตและไปได้ไกล	อยากทำาอะไรที่
มันเป็นกิจการของตัวเองด้วยครับ	 เพราะจะได้จัดการและดูแลด้วยตัวเอง	 และอีกอย่างคือผมชอบที่
จะค้าขายไปด้วย	จึงอยากจะขายยางรถยนต์และอะไหล่ควบคู่กันไปครับ

 ฝากบอกน้องๆ ที่สนใจในคณะวิศวะฯ SPU
	 ในส่วนของคณะวิศวกรรมศาสตร์	 มหาวิทยาลัยศรีปทุม	ที่นี่เราสอนเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่าย	
ส่วนน้องๆ	ที่ไม่ได้เรียนในสายวิทย์	 –	คณิตมา	ก็สามารถเข้าเรียนในคณะนี้ได้ครับ	 โดยไม่ต้องกลัว
ว่าจะไม่เข้าใจหรือตามเพื่อนไม่ทัน	 เพียงแค่น้องๆ	มีความตั้งใจจริงยังไงก็เรียนได้แน่นอนครับ	 เพราะ
นอกจากอาจารย์จะสอนให้เราสามารถเข้าใจได้ด้วยวิธกีารง่ายๆ	แล้ว	เรายงัมรีุน่พีท่ีค่อยช่วยตวิเพิม่
เติมให้อีกด้วยครับ	ที่เหลือก็ขอแค่เราทำามันให้เต็มที่และตั้งใจเรียนให้มากๆ	แค่นั้นก็พอแล้วครับ
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เด็กฟิล์ม SPU ปล่อยของ 
เปิดโรงฉาย 7 สุดยอดหนังสั้น
นิทรรศการฉายหนัง ครั้งที่ 1

	 จากความฝันสูจ่อภาพ…นกัศกึษาชัน้ปีที	่4	สาขาวชิาภาพยนตร์และสือ่ดจิทิลั	คณะนเิทศศาสตร์	มหาวทิยาลยัศรปีทมุ	โชว์ฝีมอืผลติผลงานหนงัสัน้ 
ฉายจริงใน	“นิทรรศการฉายหนัง ครั้งที่ 1”	ณ	 โรงภาพยนตร์	Major	Cineplex	 รัชโยธิน	ภายในงานมีการจัดฉายหนังสั้นทั้งหมด	7	 เรื่อง	 ได้แก	่
กาสาวพัสตร์	ปารณีย์	ซ่อนหา	UNFRIEND	หัวหน้าห้อง	(leader)	MY	SUNSHINE	และ	LONG	JOH		
	 ในงานนี้ได้รับเกียรติจาก	ดร.รัชนีพร	พุคยาภรณ์	 พุกกะมาน	อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม	คุณปรัชญา	ปิ่นแก้ว	 ผู้กำากับภาพยนตร์ชื่อดัง	 
พร้อมนักแสดงและบุคคลท่ัวไป	 เข้าร่วมงานเป็นจำานวนมาก	 โดยนิทรรศการฉายหนังถือเป็นเวทีให้นักศึกษาได้โชว์ศักยภาพ	ความคิดสร้างสรรค์	 
จากการเรยีนกบัตวัจรงิ	ประสบการณ์จริง	ตลอดระยะเวลา	4	ปี	ผ่านรปูแบบการดำาเนนิการจดัสร้างภาพยนตร์เตม็รปูแบบ	ได้เรยีนรูแ้ละลงมอืปฏบิตัจิรงิ 
ทั้งงานเบื้องหน้าและเบื้องหลังของวงการภาพยนตร์
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ลองโจ๊ะ 
จังหวะมันอยู่บนดอย
ภาพยนตร์โดย	:	
กฤษดา	ศรีวิเชียร
ทีม	:	Black	Pearl

ปารณีย์
ภาพยนตร์โดย	:	
ธนา	เกษร
ทีม	:	สตูดิโอ50สตางค์

กาสาวพัสตร์
ภาพยนตร์โดย	:	
พีรพล	มาเที่ยง
ทีม	:	นอนน้อยโปรดักชั่น

หัวหน้าห้อง
ภาพยนตร์โดย	:	
อัสมาร	์จรกุล
ทีม	:	ชายน้อยโปรดักชั่น

ซ่อน|หา
ภาพยนตร์โดย	:	
สิราวรรณ	เผือกเพี้ยน
ทีม	:	เจริญกรุงโปรดักชั่น

MY SUNSHINE
ภาพยนตร์โดย	:	
ปวรุตม	์โล้กรุด
ทีม	:	365	Days	of	Film

UNFRIEND
ภาพยนตร์โดย	:	
กมลาสน	์ปิ่นทองดี
ทีม	:	Untitled	Production
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 แนะน�าทีมหน่อย มารวมตัวกันได้ยังไง?
	 สวัสดีครับพวกเราทีม	Ya	I	do	เป็นการรวมทีมจากเพื่อนๆ	ที่เรียนด้วยกันมา	แล้วอยากลองฝึกฝีมือด้านการทำางาน	ตอนนี้ก็มีรับงานพวกงาน
กราฟิก	ถ่ายภาพ	ถ่ายวิดีโอ	หนังสั้น	 งานออกแบบบูธจากออแกไนซ์เซอร์	 ในทีมมีสไตล์ความชอบและความถนัดที่แตกต่างกันออกไป	พวกเราก็เลย 
พยายามหางานในหลายๆ	รูปแบบครับ
 พูดถึงมุมมองของเรากับอาชีพฟรีแลนซ์
	 คิดว่าเป็นอาชีพที่น่าสนใจครับ	จริงๆ	ระหว่างเรียนเพื่อนหลายคนก็รับงานฟรีแลนซ์กันค่อนข้างเยอะ	พวกผมมองว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นที่ช่วยให้เรา
มีคอนแทคเพื่อใช้ในการทำางานในอนาคตได้	แถมรายได้ก็ค่อนข้างดี	แต่ก็ต้องมีระเบียบวินัยและความรับผิดชอบในระดับหนึ่งครับ
 ผลงานที่ประทับใจ
	 ผลงานทีป่ระทบัใจของทมีเราน่าจะเป็นคลปิเดก็เห่อมอ	ทีท่ำาให้กบัมหาวทิยาลยัครบั	เพราะเป็นงานที่ได้เริม่ทำาอะไรใหม่ๆ	ที่ไม่เคยทำา	พวกเราเตรียม
งานและทำาการบ้านกันเยอะมาก	ถือเป็นชิ้นงานที่เราทั้ง	13	คนร่วมกันทำาแบบเต็มที่	ได้นำาความรู้ในห้องเรียนมาใช้จริงๆ	ได้รับงานจากลูกค้าจริงๆ	เรียก
ได้ว่าเป็นงานเปิดตัวของพวกเราเลยครับ
 ช่วยแนะน�าน้องๆ ที่อยากเรียนไปด้วยท�างานไปด้วยแบบเรา
	 อยากให้บริหารเวลาดีๆ	ครับ	 ท้ังเวลาเรียนและเวลาทำางาน	 เรื่องความรับผิดชอบถือเป็นเรื่องสำาคัญครับ	ถ้าเราไม่มีความรับผิดชอบชื่อเสียงใน 
การทำางานของเราจะยิ่งลดหายไปครับ
 ฝากผลงาน
	 ตอนนี้ก็มีคลิปเด็กเห่อมอ	ที่ปล่อยอยู่ใน	Facebook	Fanpage	มหาวิทยาลัยศรีปทุม	นอกจากนี้ก็มีทำาช่อง	Youtube	ครับ	ชื่อ	Ya	I	do	เป็นรูปแบบ
รายการแกล้งกันขำาๆ	ช่วยคลายเครียดได้	ยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับ

เจาะสัมภาษณ์ สมาชิก Ya I do 
ทีมเด็กดิจิทัลมีเดียฝีมือคุณภาพ กับการท�างานระหว่างเรียน ! 

วันเฉลิม ณ วงดวง (ท๊อป) 
คณะดิจิทัลมีเดีย สาขาวิชาการออกแบบกราฟิก
ศิษย์เก่าจากวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก 
จ.ชลบุรี

ณรุจ พลับศิริ (โอ๊ต) 
คณะดิจิทัลมีเดีย สาขาวิชาการออกแบบกราฟิก 
ศิษย์เก่าจากโรงเรียนบริบูรณ์ศิลป์ศึกษา 
กทม.

ฐิติวุฒิ ยิ้มวิไล (ม่อน) 
คณะดิจิทัลมีเดีย สาขาวิชาการออกแบบกราฟิก 
ศิษย์เก่าจากโรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม 
จ.สุพรรณบุรี 

สิทธิพงษ์ ปั้นทอง (บิ๊ก)
คณะดิจิทัลมีเดีย สาขาวิชาการออกแบบกราฟิก 
ศิษย์เก่าจากโรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม 
จ.ระยอง

ธัญวิทย์ แซ่เตียว (ธูป) 
คณะดิจิทัลมีเดีย สาขาวิชาการออกแบบกราฟิก 
ศิษย์เก่าจากโรงเรียนบดินทรเดชา 
(สิงห์ สิงหเสนี) 2 กทม.

ภาณุพงศ์ ทองเเก้ว (ปลังปลอน) 
คณะดิจิทัลมีเดีย สาขาวิชาการออกแบบกราฟิก 
ศิษย์เก่าจากโรงเรียนเศรษฐบุตรบ�าเพ็ญ 
กทม.

คุณากรณ์ จันทะรัด (ตอต้อม) 
คณะดิจิทัลมีเดีย สาขาวิชาการออกแบบกราฟิก 
ศิษย์เก่าจากวิทยาลัยเทคโนโลยีกิตติบริหารธุรกิจ 
กทม.

สิทธิพงษ์ เกินเสาร์ (นานา) 
คณะดิจิทัลมีเดีย สาขาวิชาการออกแบบกราฟิก 
ศิษย์เก่าจากโรงเรียนเทพลีลา 
กทม.

ปัญจพล วงศ์โคคุ้ม (แบงค์) 
คณะดิจิทัลมีเดีย สาขาวิชาการออกแบบกราฟิก 
ศิษย์เก่าจากโรงเรียนนิคมวิทยา 
จ.ระยอง

ณรงค์ฤทธิ์ น�าพล (เกม) 
คณะดิจิทัลมีเดีย สาขาวิชาการออกแบบกราฟิก 
ศิษย์เก่าจากโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 
จ.เพชรบุรี

YA I DO TEAM
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 ผลงานสุดคูล จาก Ya I do 
	 ปล่อยของออกไปให้ได้ดกูนัแล้วสำาหรบั	“เดก็เห่อมอ”	ผลงาน
เจ๋งๆ	จากทีม	Ya	I	do	ที่จะพาทุกคนไปทำาความรู้จักกับคณะดิจิทัล
มเีดีย	อนัดบั	1	ของเมืองไทย	ผ่านตัวละครน้องมธัยมปลายสายกวน	
ทีอ่ยากบอกเล่าเรือ่งราวให้เพือ่นๆ	ได้ฟังหลงัจากเข้าไปสมคัรเรยีน
ทีค่ณะดจิทิลัมเีดยี	มหาวทิยาลยัศรปีทมุ	ท่ีนีเ่ขามกีีส่าขา	เรยีนอะไร
กนับ้าง	อาจารย์เป็นยังไง	ใช้ชวีติแบบไหน	พร้อมปล่อยมขุตลกให้ได้
ขำากนัจนท้องแขง็	บอกเลยว่าสนกุ	มนั	ฮา	แถมยงัได้ความรูแ้บบเจาะ
ลึกอีกด้วยนะ	ใครสนใจอยากเลือกเรียนต่อคณะนี้บอกเลยว่าห้าม
พลาด	อย่าลมืเข้าไปดกูนัได้ที	่Facebook	Fanpage	มหาวทิยาลยั
ศรีปทุมนะจ๊ะ!

GRAND 
OPENING
#เด็กเห่อมอ !
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Dek สถาปัตย์

SPU GO INTER !
บินลัดฟ้าเปิดประสบการณ์
สหกิจศึกษา ณ ประเทศญี่ปุ่น

	 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	มหาวิทยาลัยศรีปทุม	ร่วมกับ	Mitsue	Village	และมหาวิทยาลัย	Sugiyama	Jogakuen	ประเทศญี่ปุ่น	นำาน้องๆ	ทั้ง	5 
จากสาขาวิชาสถาปัตยกรรม	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	 เปิดประสบการณ์สหกิจศึกษานาน	3	 เดือน	 ให้น้องๆ	 ได้ลงมือทำางานจริง	พร้อมเก็บเกี่ยว
ประสบการณ์การทำางานกับผู้เชี่ยวชาญด้านไม้ฝีมือด	ีในเมืองที่ขึ้นชื่อด้านสถาปัตยกรรมไม้	และส่งออกไม้ของประเทศญี่ปุ่น	
	 หลังจากเดินทางไปถึงประเทศญี่ปุ่น	ได้มีการออกสำารวจหมู่บ้าน	โดยบรรยากาศการต้อนรับเป็นไปอย่างอบอุ่น	หลังจากนั้นไม่รอช้าเข้าปฏิบัติงาน
ทันท	ีเริ่มลงมือทำางานจริงทุกขั้นตอน	เรียกได้ว่าเป็น	3	เดือนที่ได้ทั้งความรู้และประสบการณ์แบบจัดเต็มแน่นอน

-	ค้นหาตัวตน	บนความต่าง	@	Architecture	SPU	-
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3	 เดือนกับการฝ ึกสหกิจศึกษาที่ญี่ปุ ่น 	 หวังว ่าจะได ้
ประสบการณ์และความรู้ที่หาไม่ได้ในประเทศไทย	 ไม่ว่าจะเป็น
ความรูง้านด้านโครงสร้างไม้	รวมไปถงึเทคนคิเฉพาะทางต่างๆ	
เพื่อเป็นแนวทางและโอกาสสำาหรับการทำางานในอนาคต

หวงัว่าจะได้เรยีนรูเ้รือ่งสถาปัตยกรรมไม้ของประเทศญีปุ่น่	ทัง้
ด้านเทคนคิการเข้าไม้	รวมถึงประวตัศิาสตร์และประเพณกีารใช้
ไม้ในงานสถาปัตยกรรม	เพื่อนำามาปรับใช้ในวิชาชีพสถาปนิก	
และสามารถกลับมาถ่ายทอดความรู ้เพื่อนำามาประยุกต์ 
ให้เข้ากับระบบอาคารในปัจจุบัน

ในช่วงเวลาที่ได้ไปลงมือทำางานจริงๆ	ที่ประเทศญี่ปุ่น	เมอยาก
จะเรียนรู ้สิ่งใหม่ๆ	พร้อมเก็บเกี่ยวประสบการณ์ด้านงาน
สถาปัตยกรรมไม้	เรียนรู้ทั้งวัฒนธรรมและภาษาญี่ปุ่นเพื่อนำา
มาต่อยอดการทำางานในอนาคต

ประเทศญี่ปุ่นมีขั้นตอนและกระบวนการทำาไม้ที่มีเอกลักษณ์
เฉพาะตัว	 ในช่วงเวลา	 3	 เดือน	 ที่ ได้ลงมือทำางานจริงกับ 
ผู้เชี่ยวชาญและช่างไม้ฝีมือดี	 ก็อยากจะเก็บเกี่ยวความรู้และ
ประสบการณ์	 เพื่อนำามาต่อยอดและพัฒนาความสามารถใน
การออกแบบของตัวเองในอนาคต

อยากเกบ็เกีย่วประสบการณ์และเทคนคิการทำางานต่างๆ	เพือ่
นำามาใช้กับงานในอนาคต	 และหวังว่าจะได้รับการเลือกให้เข้า
ทำางานที่ประเทศญี่ปุ่นหลังจบการฝึกสหกิจศึกษาในครั้งนี้

พิมพ์ชนก อ่องเภา (มิ้ม)
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
ศิษย์เก่าจากโรงเรียนเมืองเชลียง จ.สุโขทัย

โอรส เหล่าสันติสุข (โอ)
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
ศิษย์เก่าจากโรงเรียนเซนต์คาเบรียล กทม.

ชัฏชฎาพัท คงทอง (เม)
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
ศิษย์เก่าจากโรงเรียนสารวิทยา กทม.

ณัชกร ประจังคะโต (โจ)
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
ศิษย์เก่าจากโรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม กทม.

สหรัฐ พหลยุทธ์ (ดุ่ย)
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาสถาปัตยกรรม
ศิษย์เก่าจากวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี
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	 ปล่อยของมาให้ได้ชมกันแล้วสำาหรับคลิป	Fashion	is	Coming	บอกเลยว่าแซ่บ	!	…	พบกับ	3	สาวที่จะพาคุณเปิดประตูสู่โลกแฟชั่นที่	SPU	พร้อม
เปล่ียนทกุมมุในมหาวทิยาลยัให้เป็นรนัเวย์ได้แบบคลูๆ	ไปพร้อมกบัเสือ้ผ้าในสไตล์ทีเ่ป็นเรา	ใครอยากเดนิสายแฟชัน่	ฝันอยากเป็นดีไซน์เนอร์	อยากมธีรุกจิ
แฟชั่นเป็นของตัวเองต้องไม่พลาด	เตรียมออกแบบเสื้อผ้าสุดชิคแล้วฟูลเทิร์นแบบสวยๆ	ได้เลย		
	 นอกจากจะได้สร้างสไตล์แฟชัน่ของตวัเองแล้ว	ยังอพัเกรดเทคนคิการทำาธรุกจิแฟชัน่แบบครบวงจรเข้าไปด้วยนะ	เรยีกได้ว่าทำาเองทกุขัน้ตอนเตรยีม
ความพร้อมสู่วงการแฟชั่น	พร้อมใกล้ชิดกับเหล่าดีไซน์เนอร์ตัวพ่อและตัวแม่ของวงการ	
	 อยากเรียนสายนิเทศก้าวมาเป็น	Dek	SPU	บอกเลยว่าได้เรียนครบทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลัง	อย่างเด็กนิเทศศิลปะการแสดง	ใครบอกว่าทำางานได้
แค่หน้ากล้อง	ไม่จริ๊งงง	ใครชอบสายแฟชั่น	อยากทำางานสาย	Costume	Artist	ก็เลือกเรียนได้	บอกเลยว่าเรียนแบบ	360	องศา	ใครยังไม่ได้ดูรีบเลยนะจ๊ะ	
อัพโหลดแล้วที	่Facebook	Fanpage	มหาวิทยาลัยศรีปทุม!

FASHION IS 
COMING
@	Performing	Arts	SPU

#เพราะค�าว่าแฟชั่นมันอยู่ในสายเลือด
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มาวินวินนี่ 

พบศิษย์เก่าสุด HOT เบล – กชพรรณ
	 ตื่นตาตื่นใจกันแบบสุดๆ	สำาหรับสองหนุ่มคู่ซี้	 วิน-วิน	ที่รอบนี้พาเราไปบุกถึงเบื้องหลัง	Cookin	Nanta	Show	สุดยอดโชว์ชื่อดังจาก 
บรอดเวย์เกาหล	ีพร้อมพบกบั	เบล	-	กชพรรณ	เผือกพพิฒัน์	รุน่พีศ่ษิย์เก่าคนเก่ง	จากสาขาวชิาศลิปะการแสดง	คณะนเิทศศาสตร์	มหาวทิยาลยั
ศรีปทุม	นักแสดงหญิงไทยคนแรกและคนเดียวใน	Cookin	Nanta	Show	งานนี้บอกเลยว่า	Exclusive	แบบสุดๆ	เพราะสองหนุ่มจะพาเราไปบุก
กันถึงหลังละครเวที	พร้อมชมโชว์การควงมีดและอุปกรณ์เครื่องครัวจากพ่ีเบลกันแบบสดๆ	วิน-วิน	ของเราก็ไม่พลาดขอลองทดสอบการควง
มีด	ควงกระปุกพริกไทยดูบ้าง	แต่งานนี้จะรอดหรือไม	่บอกเลยต้องติดตาม!

Shake Put Up

วิน-วิน พาบุก ละครเวที Cookin Nanta Show 

Update

Other 2019_04_122_SPU NEWS@May 2019.indd   25 13/05/2019   13:37



Special

เริ่มเรียน	5	มิ.ย.	-	4	ก.ย.	62	(13	ครั้ง)		ทุกวันพุธ	13.00	-	18.00	น.		ห้อง	Auditorium	2	ชั้น	14	อาคาร	40	ปีศรีปทุม		มหาวิทยาลัยศรีปทุม	กทม.
www.thestorybyspu.com
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จากใจผู้เรียนหลักสูตร THE STORY 2
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“เรียนกับตัวจริง
	 ประสบการณ์จริง”

ทุน SPU โควตา
รับทุนสูงสุด 10,000 บาท*

*เงื่อนไขเป็นไปตามมหาวิทยาลัยกำาหนด

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

ส่ือสารการแสดง	ภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล 	 ดิจิทัลทีวีและสื่อออนไลน์	 การออกแบบสื่อสารออนไลน์	ธุรกิจการบิน 	 การจัดการบริการธุรกิจเรือสำาราญ	 การจัดการโรงแรมและไมซ์	 

การจัดการการท่องเ ท่ียวและไมซ์ 	 การจัดการความปลอดภัยการบิน	ภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ 	 ภาษาญี่ปุ่น เพื่อการสื่อสารธุรกิจ 	 ภาษาจีนสื่อสารธุรกิจ	 
บริหารธุรกิจ 	 การจัดการธุรกิจด้านการบิน	 การจัดการธุรกิจดิจิทัล	ธุรกิจระหว่างประเทศ 	 การบริหารและการจัดการสมัยใหม่ 	 การตลาดดิจิทัล	บัญชี 	 นิติศาสตร์ 	 
ดิจิทัลอาร์ตส์	คอมพิวเตอร์แอนิเมชันและวิชวลเอฟเฟกต์	การออกแบบอินเทอร์แอคทีฟและเกม	การออกแบบกราฟิก	เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	วิศวกรรมคอมพิวเตอร์	 
วิศวกรรมระบบราง	 วิศวกรรมไฟฟ้า 	 วิศวกรรมโยธา	 วิศวกรรมเครื่องกล	 วิศวกรรมยานยนต์สมัยใหม่ 	 วิศวกรรมอุตสาหการ	สถาปัตยกรรม 	 การออกแบบภายใน	 

การสื่อสารสถาปัตยกรรม	การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน	สหวิทยาการ	เทคโนโลยีและนวัตกรรม  Sripatum	International	College
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