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“หากอยากเก่งเรื่องธุรกิจ
นอกจากความรู้ในห้องเรียน
นักศึกษา คณะบริหารธุรกิจทุกคน
ต้องได้ออกไปสัมผัสประสบการณ์จริง
ได้เรียนรู้คน และได้ลงมือท�างานจริง
สิ่งนี้ถือเป็นสิ่งส�าคัญ”
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รวิภา อัครจินดานนท์
คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

3

ในยุ ค ที่ เ ทคโนโลยี มี บ ทบาทส� า คั ญ ต่ อ การเปลี่ ย นโลกธุ ร กิ จ คณะบริ ห ารธุ ร กิ จ
มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้มีการพัฒนาหลักสูตรและโปรแกรมการเรียน รวมไปถึงรูปแบบการ
เรียนการสอนขึน้ ใหม่ ให้มคี วามทันสมัยและตอบโจทย์โลกธุรกิจในยุคดิจทิ ลั รวมไปถึงการเพิม่
ทักษะทีจ่ า� เป็นในอนาคตให้กบั นักศึกษา เพือ่ ผลิตบัณฑิตให้มที กั ษะทีห่ ลากหลายมากขึน้ พร้อม
ทีจ่ ะออกไปเป็นเจ้าของธุรกิจ เป็นผูป้ ระกอบการ เป็นผูท้ ที่ า� งานอยูใ่ นสายงานด้านบริหารตาม
หน่วยงานหรือองค์กรต่างๆ ที่สามารถท�างานได้จริงในยุคดิจิทัล
โปรแกรมการเรียนรูปแบบใหม่ของคณะบริหารธุรกิจ มีให้เลือกเรียนถึง 5 สาขาวิชา
ได้แก่ สาขาการจัดการธุรกิจด้านการบิน สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ สาขาการบริหาร
และการจัดการสมัยใหม่ สาขาการตลาดดิจิทัล และสาขาบริหารธุรกิจ ซึ่งทั้ง 5 สาขานี้
สามารถเรียนจบได้ภายใน 3 ปีครึ่ง และเมื่อเรียนจบนักศึกษาจะได้รับปริญญาถึง 2 ปริญญา
การเรียนการสอนรูปแบบใหม่เน้นการลงมือปฏิบตั จิ ริง เรียนแบบ Project – Based Learning
มีโค้ชผู้เชี่ยวชาญคอยเป็นที่ปรึกษาตลอดจนจบหลักสูตร พร้อมทั้งส่งเสริมทักษะด้านภาษา
โดยเปิดรายวิชารองรับทั้งภาษาอังกฤษและภาษาจีน นอกจากนี้เรายังมีหลักสูตรท�าความ
ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยชัน้ น�าทัง้ ในและต่างประเทศ เพือ่ เป็นการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพ
ของนักศึกษาสู่ระดับสากลอีกด้วยค่ะ
ส�าหรับผู้ที่จบ ปวส. อยากเรียนต่อระดับปริญญาตรี หรือผู้ที่อยากเรียนไปด้วย ท�างาน
ไปด้วย เราก็มีโปรแกรมให้เลือกเรียนแบบ Online ถึง 3 โปรแกรม สามารถเรียนจบได้ภายใน
2 ปีครึ่ง และรับ 2 ปริญญาเช่นเดียวกัน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จะพัฒนา
หลักสูตรการเรียนการสอนอย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ ผลิตบัณฑิตทีม่ คี ณ
ุ ภาพและเป็นมืออาชีพระดับ
แนวหน้าในยุคดิจิทัลต่อไป

Index
04 การจัดการธุรกิจด้านการบิน
05 ธุรกิจระหว่างประเทศ
06 การบริหารและการจัดการสมัยใหม่
07 การตลาดดิจิทัล
08 บริหารธุรกิจ
09 KNOW MORE GROW MORE
ยิ่งรู้ ยิ่งเติบโต
10 BUSINESS PROFESSIONALS
ส่งตรงความรู้ เปิดประตูสู่โลกธุรกิจยุคดิจิทัล
11 Business Professionals Online
กักตัวอยู่บ้าน ก็เปิด ประสบการณ์จริงได้

SPU เปิดสุดยอดโปรแกรมมาแรงแห่งยุค!

12 e-Commerce Young Talent#5
เปิดเวทีเฟ้นหาสุดยอด
นักการตลาดออนไลน์รุ่นใหม่
14 SHOW OFF
เปิดแนวคิดอาจารย์บริหารพันธุ์ใหม่
16 SBS Review

เรียนคณะบริหารธุรกิจ
ทุกสาขา

รับ 2 ปริญญา
จบได้ภายใน 3 ปีครึ่ง

เหนือชั้นไปกับ

3 หลักสูตร

ความร่วมมือระดับ
Inter

•
•
•
•
•

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจด้านการบิน
สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ
สาขาวิชาการบริหารและการจัดการสมัยใหม่
สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

• DMkt SPU x IEDMS KMITL
Dual Degree เรียน 4 ปี รับ 2 ปริญญา
• SPU X UWE (University of West of England, Bristol)
Dual Degree เรียน 4 ปี รับ 2 ปริญญา
• SPU x Xi’an University
3+1 เรียน 4 ปี รับ 1 ปริญญาจาก ม.ศรีปทุม และ
1 Certificate มหาวิทยาลัยซีอาน
ส�าหรับผู้จบ ปวส. เปิดโปรแกรมเรียน Online สุดคูล
เรียนจบได้ภายใน 2 ปีครึ่ง รับทันที 2 ปริญญา
• การจัดการและการบริหารสมัยใหม่ และการตลาดดิจิทัล
• การจัดการโลจิสติกส์ และโซ่อุปทาน และการตลาดดิจิทัล
• การจัดการโลจิสติกส์ และโซ่อุปทาน และธุรกิจระหว่างประเทศ
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Interview

ติดปีก
สู่โลกธุรกิจการบิน
ครบวงจร
Aviation Business Management
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจด้านการบิน
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจด้านการบิน คือการน�า
ศาสตร์ด้านการบริหารธุรกิจเข้ามาจัดการระบบ องค์กร
หรือธุรกิจด้านการบิน สาขาของเราไม่ ได้เน้นเรื่องการ
บริการ แต่เน้นให้นักศึกษาได้เข้าไปอยู่ในส่วนของสายงาน
บริหารด้านต่างๆ ของสายการบิน ไม่วา่ จะเป็นงานด้านการ
ตลาด การวางแผนกลยุทธ์ เรียนรู้เกี่ยวกับท่าอากาศยาน
การบริหารจัดการพื้นที่ การจัดตารางการบิน หรือ Flight
Schedule Management เน้นการวิเคราะห์เส้นทางการบิน
การวางแผนตารางการบินค่ะ
นอกจากนี้ยังมีในส่วนของ Cargo การขนส่งสินค้า
ทางอากาศซึ่งตอนนี้เป็นที่ต้องการของตลาดอย่างมาก
นักศึกษาจะได้เรียนรู้ การตลาดในด้านการขนส่งสินค้าทาง
อากาศ ค่าระวางสินค้าและค่าธรรมเนียมต่างๆ โดยเราจะ
เน้นให้นักศึกษาได้เรียนครบทุกวงจรในสายงานบริหารและ
การจัดการธุรกิจด้านการบิน
“นอกจากทักษะด้านบริหาร ในสายงานธุรกิจด้าน
การบิน ภาษาอังกฤษนั้นเป็นเรื่องส�าคัญมาก เราจึงจัดเต็ม
ทุกสกิลด้านภาษา เพื่อให้นักศึกษาได้ยืนอยู่แนวหน้าใน
วงการธุรกิจด้านการบิน”

การเปิดมุมมองในสายงานธุรกิจด้านการบินเป็นเรื่อง
ส�าคัญ อาจารย์ ในรายวิชาต่างๆ จะมีการเชิญ Guest
Speaker ซึง่ เป็นผูเ้ ชีย่ วชาญจากภาคอุตสาหกรรมการบิน
มาให้ความรู้ พร้อมบอกเล่าประสบการณ์การท�างานสนุกๆ
ให้กบั นักศึกษา ซึง่ ในคลาสจะมีการแลกเปลีย่ นความคิดเห็น
และมุมมองต่างๆ การได้รับรู้เรื่องราวจากตัวจริงในวงการ
ธุรกิจ จะช่วยให้นักศึกษารู้สึกสนุกกับการเรียนมากยิ่งขึ้น
ทางสาขายังจัดให้นักศึกษาได้ออกไปศึกษาดูงานใน
อุตสาหกรรมการบินต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
เพราะการทีน่ กั ศึกษาได้ออกไปเห็นของจริง ท�าให้เขาได้เรียน
รูก้ ารท�างานจริง ได้เรียนรูว้ ฒ
ั นธรรมในแต่ละองค์กร พร้อม
กับสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนด้วย นอกจากนี้ยังเปิด
โอกาสให้นักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์การท�างานจริง โดย
การเข้าฝึกสหกิจศึกษาในอุตสาหกรรมการบินชั้นน�าทั้งใน
และต่างประเทศ ซึง่ เป็นโอกาสต่อยอดการท�างานในอนาคต
ได้อีกด้วยค่ะ
อาจารย์รังสีจันท์ สุวรรณสทิศกร
หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการธุรกิจด้านการบิน
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

5ที่ต้อข้งเรีอยดีน
การจัดการธุรกิจ
ด้านการบิน SPU

เรียนจบ
รับ 2 ปริญญา
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สามารถจบได้
ภายใน 3 ปีครึ่ง

จัดติวเข้ม TOEIC
ทุกชั้นปี

ศึกษาดูงาน
ในอุตสาหกรรม
การบิน
ทั้งในและต่างประเทศ

ส่งตรงความรู้โดย
Guest Speaker
ตัวจริง
ในแวดวงธุรกิจ
การบิน
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ยืนหนึ่งแนวหน้า
ทั้งธุรกิจในประเทศ
และกลุ่มอาเซียน
International Business
สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ในสาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ สิ่งที่นักศึกษาจะได้
เรียนหลักๆ เลยคือ เรียนรู้ทุกขั้นตอนตั้งแต่การน�าเข้าส่ง
ออก ต้องใช้เอกสารอะไร ขั้นตอนวิธีการต่างๆ รวมไปถึง
ข้อก�าหนดของแต่ละประเทศทีแ่ ตกต่างกันไป เราจะแยกกลุม่
การค้าในแต่ละตลาดอย่างชัดเจน เช่น ยุโรป อาเซียน CLMV
(อาเซียนในเขตอนุภมู ภิ าคลุม่ แม่นา�้ โขง) หรือเรียนเจาะลึกใน
ตลาดการค้าจีน และอินเดียที่ก�าลังมาแรง เราก็จะเจาะให้ ได้
เห็นกันแบบชัดๆ เพือ่ ให้นกั ศึกษาเข้าใจทุกรายละเอียดและน�า
ไปปรับใช้ในการท�างานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
นอกจากนี้ เ รายั ง มี ห ลั ก สู ต รความร่ ว มมื อ ระหว่ า ง
มหาวิทยาลัยศรีปทุม และมหาวิทยาลัยซีอาน สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน ซึง่ เป็นมหาวิทยาลัยขนาดใหญ่ทมี่ ชี อื่ เสียง รวม
ทัง้ ตัง้ อยูใ่ นพืน้ ทีเ่ ขตการค้าจีนทีก่ า� ลังเจริญเติบโต นักศึกษา
สามารถเลือกไปศึกษาต่อได้ในชั้นปีที่ 3 เป็นระยะเวลา 1
เทอม โดยนักศึกษาจะได้ไปใช้ชวี ติ และเรียนรูจ้ ากสถานทีจ่ ริง
เพียงแค่เดินออกไปซือ้ ของก็สามารถเรียนรูต้ ลาดของเขาได้
ซึง่ หลังจากเรียนจบนักศึกษายังจะได้รบั ใบ Certificate จาก
มหาวิทยาลัยซีอานด้วยอีก 1 ใบค่ะ
“GDP ของประเทศมาจากการส่งออกถึง 70% เพราะ
ฉะนัน้ สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศจึงมีความส�าคัญมาก
ที่จะต้องสนับสนุนให้คนมีธุรกิจ และสามารถส่งออกไปยัง

ต่างประเทศได้”
การท�าธุรกิจกับต่างชาติเรือ่ งภาษาถือเป็นเรือ่ งส�าคัญ
มากๆ ทางสาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศจึงเน้นให้นกั ศึกษา
ได้เรียนภาษาทีส่ องคือภาษาอังกฤษ และภาษาจีนเป็นภาษา
ที่สามควบคู่กันไป เนื่องจากธุรกิจการค้าจีนเป็นอีกหนึ่งใน
ตลาดใหญ่ และตลาดส�าคัญของประเทศไทย โดยการเรียน
การสอนเราจะจัดให้นักศึกษาได้เรียนจากเจ้าของภาษา
โดยตรง เพื่อให้นักศึกษาได้เข้าใจทั้งภาษาและวัฒนธรรม
ของประเทศนั้นๆ ด้วย
นอกจากทักษะภาษาที่นักศึกษาจะได้เรียนกับเจ้าของ
ภาษาตัวจริงแล้ว ยังมีวิชาสหกิจศึกษาที่เปิดโอกาสให้
นักศึกษาได้ลงพื้นที่ท�างานจริง อย่างเช่น กรมส่งเสริมการ
ค้าระหว่างประเทศ, CP ALL, บริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน),
เบทาโกร และอีกมากมาย ซึง่ ส่วนใหญ่เป็นองค์กรธุรกิจต่าง
ประเทศชั้นแนว หากนักศึกษามีความสามารถ และมีความ
ตั้งใจ ก็มีโอกาสได้รับเลือกเข้าท�างานต่อหลังเรียนจบอย่าง
แน่นอนค่ะ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธินี มงคล
หัวหน้าสาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
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ภายใน 3 ปีครึ่ง

ศึกษาดูงาน
ทั้งในและต่างประเทศ

มีหลักสูตร 3+1
SPU x Xi’an
University
(รับ 2 ปริญญา +
1 Certificate)

ส่งเสริมให้เรียนถึง
3 ภาษา
(ไทย – อังกฤษ – จีน)
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ตอบโจทย์เรื่อง
การบริหารคน
พร้อมการจัดการ
องค์กรทุกรูปแบบ
Modern Administration and Management
สาขาวิชาการบริหารและการจัดการสมัยใหม่
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
สาขาวิ ช าการบริ ห ารและการจั ด การสมั ย ใหม่ คื อ
ศาสตร์ ในการบริหารจัดการคน และการบริหารจัดการ
งานภายในองค์กร ซึง่ ทีส่ าขาของเราตอนนี้ได้มกี ารปรับปรุง
หลักสูตรใหม่ให้ทนั กับการบริหารจัดการในยุคปัจจุบนั โดย
เนือ้ หารายวิชาพัฒนาจากแนวคิดทางธุรกิจใหม่ๆ ทีเ่ กิดขึน้
มากมาย โดยเราจะให้นกั ศึกษาได้เรียนเรือ่ งการคิดวิเคราะห์
และการเจรจาต่อรอง พร้อมด้วยทักษะการวางแผน การ
จัดการเชิงกลยุทธ์ การเขียนแผนธุรกิจ มีความเข้าใจในการ
ท�าธุรกิจทั้งแบบออนไลน์และออฟไลน์อย่างมืออาชีพค่ะ
ส�าหรับการเรียนเราเน้นเรือ่ งการลงมือท�าจริงผ่านการ
เรียนในรูปแบบ Project Based Learning และ Activity
Based Learning โดยในการเรียนภาคทฤษฎีแต่ละครั้งนั้น
จะใช้เวลาไม่เกิน 1 ชัว่ โมง หลังจากนัน้ จะเป็นการท�ากิจกรรม
เพือ่ ให้นกั ศึกษาได้ลองลงมือปฏิบตั จิ ริง โดยมีอาจารย์คอย
เป็นโค้ชดูแลและให้ค�าปรึกษา อย่างในรายวิชา Final ซึ่งเป็น
รายวิชาสุดท้ายก่อนจบ นักศึกษาจะได้ท�าโปรเจคแผนการ
บริหารและการจัดการองค์กร ก่อนน�าแผนมาประกวด
กัน นักศึกษาจะต้องมองภาพรวมขององค์กรให้ออก ต้อง
บริหารจัดการองค์กรให้เดินหน้าต่อไปได้ ซึ่งการเรียนใน
ลักษณะนี้จะช่วยกระตุ้นให้เกิดความคิดสร้างสรรค์และ
ไอเดียใหม่ๆ ได้ดียิ่งขึ้นค่ะ
“เรามีทางเลือกทีห่ ลากหลายทัง้ แผนการเรียนภาคปกติ
ภาคเสาร์ – อาทิตย์ และวันอาทิตย์วันเดียว เพื่อเป็นการ
ตอบโจทย์และรองรับกลุ่มนักศึกษาที่ต้องการเรียนไปด้วย
และท�างานไปด้วย”

นอกจากหลักสูตรปกติแล้ว เรายังมีหลักสูตร Dual
Degree ทีค่ ณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ท�าความ
ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเวสต์ออฟอิงแลนด์ ประเทศอังกฤษ
โดยนักศึกษาจะเรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุม 3 ปี ก่อนบิน
ตรงไปเรียนต่อที่อังกฤษอีก 1 ปี เพื่อเก็บอีก 7 รายวิชา ซึ่ง
ก่อนไปจะมีการเตรียมความพร้อมทางด้านภาษาอังกฤษ
ให้ เมื่อเรียนจบนักศึกษาจะได้รับ Dual Degree ทั้งจาก
มหาวิทยาลัยศรีปทุม และมหาวิทยาลัยเวสต์ออฟอิงแลนด์
อีกด้วยค่ะ
การได้ลงมือปฏิบัติจริงถือเป็นสิ่งที่ทางสาขาให้ความ
ส�าคัญ เพราะฉะนั้นในปีสุดท้ายนักศึกษาจะมีโอกาสได้ลง
ไปฝึกงานจริงในองค์กรธุรกิจชัน้ น�า โดยเราพิจารณาบริษทั
ที่คิดว่านักศึกษาจะได้ใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่
จากทั้งภาครัฐและภาคเอกชน รวมไปถึงองค์กรที่เรามีการ
ท�าความร่วมมือไว้ อย่างเช่น บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์
โบรคเกอร์ จ�ากัด ที่มอบทุนการศึกษา พร้อมเปิดโอกาส
ให้นักศึกษาได้เข้าไปฝึกปฏิบัติงานจริงในส่วนของ Back
Office เพื่อเรียนรู้การบริหารคนและการบริหารองค์กร
ซึ่งเป็นประโยชน์ให้กับนักศึกษาน�าไปปรับใช้กับการท�างาน
ในอนาคตได้อีกด้วย
ดร.มุกดาฉาย แสนเมือง
หัวหน้าสาขาวิชาการบริหารและการจัดการสมัยใหม่
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
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สามารถจบได้
ภายใน 3 ปีครึ่ง

มีหลักสูตร SPU X
มีแผนการเรียน
มีโครงการ SIT
UWE Dual Degree
ที่หลากหลาย
มอบทุนการศึกษา
รับ 2 ปริญญา
รองรับผู้ที่ต้องการเรียน พร้อมโอกาสท�างาน
และท�างานไปด้วย
จริงกับบริษัท TQM
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นักการตลาด
ขั้นเทพ ตอบโจทย์
ธุรกิจยุคดิจิทัล
Digital Marketing
สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
อย่างที่ทุกคนทราบกันดีว่าศาสตร์ของการท� าการ
ตลาดนั้นเป็นศาสตร์ที่มีมาตั้งแต่ดั้งเดิม แต่ในปัจจุบันทุก
อย่ า งเปลี่ ย นไป เราพึ่ ง พาในส่ ว นของเครื่ อ งมื อ และสื่ อ
ออนไลน์มากขึ้น เพราะฉะนั้นสาขาเราจึงมีการปรับเปลี่ยน
เพื่อให้หลักสูตรมีความทันสมัยและตอบโจทย์ธุรกิจในยุค
ดิจิทัล โดยจะเป็นการท�าการตลาดที่ใช้เครื่องมือต่างๆ
มาปรับใช้กับพฤติกรรมของผู้บริโภคในปัจจุบันที่เปลี่ยนไป
ได้อย่างเหมาะสมค่ะ
สาขาวิชาการตลาดดิจทิ ลั มีรายวิชาทีต่ อบโจทย์ให้กบั
นักศึกษาทัง้ แง่ของภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิ ซีง่ รายวิชาจะ
พัฒนาเพือ่ ให้นกั ศึกษาเรียนรูแ้ ละเข้าใจการท�าการตลาดทัง้
แบบออฟไลน์และออนไลน์ นักศึกษาจะได้เรียนครอบคลุมทุก
ศาสตร์ด้าน Digital Marketing รวมไปถึงการสร้างสรรค์
คอนเทนต์ การถ่ายภาพ การตัดต่อคลิป นอกจากนีย้ งั เน้น
ให้นกั ศึกษาได้ลงมือปฏิบตั ทิ า� งานจริง โดยการรับโจทย์จาก
บริษทั ภายนอกมาให้นกั ศึกษาได้ทา� และมีรายได้ตอบแทนให้
ด้วย เพื่อเป็นการเพิ่มทักษะสู่การเป็นนักการตลาดดิจิทัล
มืออาชีพที่พร้อมท�างานได้จริงในอนาคตค่ะ
“การพาไปศึ ก ษาดู ง านในเรื่ อ งของเทคโนโลยี แ ละ
นวัตกรรม เป็นตัวกระตุ้นวิธีคิดของนักศึกษาเพื่อให้เกิด
ไอเดียในการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีเหล่านี้ ในการสร้าง
การตลาดได้อย่างไรบ้าง”
ความพิเศษในหลักสูตรของสาขาวิชาการตลาดดิจทิ ลั
นอกจากเราจะมีหลักสูตรปกติแล้ว เรายังมีอีก 2 หลักสูตร
ที่ท�าความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยทั้งในและต่างประเทศ

หลักสูตรแรกคือหลักสูตร DMkt SPU x IEDMS KMITL
ที่สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมกับ
สาขาวิศวกรรมอุตสาหการและระบบการจัดการเชิงดิจิทัล
หลักสูตรนานาชาติ ของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้รวมเอาศาสตร์งานด้านการ
ตลาดดิจิทัลและวิศวฯ เข้าด้วยกัน โดยใช้ระยะเวลาเรียน
ทัง้ หมด 4 ปี เรียนจบรับทันที 2 ปริญญา และอีก 1 หลักสูตร
ที่ให้นักศึกษาได้เปิดประสบการณ์ บินไกลไปถึงประเทศ
อังกฤษ เพือ่ ศึกษาในหลักสูตร SPU X UWE (University of
West of England, Bristol) โดยนักศึกษาจะเรียนในสาขา
วิชาการตลาดดิจทิ ลั ทีม่ หาวิทยาลัยศรีปทุมก่อน 3 ปี แล้วไป
เรียนต่ออีก 1 ปี ทีม่ หาวิทยาลัยเวสต์ออฟอิงแลนด์ ประเทศ
อังกฤษ เรียนจบรับทันที 2 ปริญญาเช่นกันค่ะ
ในด้านของการฝึกงาน เป็นการฝึกแบบสหกิจศึกษา
ซึ่งนักศึกษาปี 4 ต้องออกไปท�างานจริงในสถานประกอบ
การ เพราะเรามองว่าการเรียนในมหาวิทยาลัย 3 ปีที่ผ่าน
มา เราให้นกั ศึกษาได้เรียนรูแ้ นวคิดทฤษฎีและการปฏิบตั จิ ริง
ไปแล้ว แต่ในแง่ของการออกไปปฏิบัติงานจริงนั้น นักศึกษา
จะไม่ได้เจอแค่ทฤษฎีหรือรายวิชา แต่จะต้องปรับตัวเข้ากับ
สังคมการท�างานได้ด้วย ซึ่งเรื่องนี้ถือเป็นสิ่งส�าคัญส�าหรับ
การท�างานในอนาคตด้วยค่ะ
อาจารย์บรินดา ศัลยวุฒิ
หัวหน้าสาขาวิชาการตลาดดิจิทัล
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
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สามารถจบได้
ภายใน 3 ปีครึ่ง

มีหลักสูตร
DMkt SPU x IEDMS
KMITL Dual Degree
รับ 2 ปริญญา

มีหลักสูตร
SPU X UWE
Dual Degree
รับ 2 ปริญญา

รับโจทย์ท�างานจริง
จากบริษัทภายนอก
พร้อมมีรายได้
ระหว่างเรียน
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ปลุกไอเดีย
สร้างผู้ประกอบการ
หน้าใหม่ ในยุคดิจิทัล
Business Administration
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ผมมองว่าในปัจจุบันมีกลุ่มนักศึกษาที่อยากมีธุรกิจ
เป็นของตัวเองจ�านวนมาก สาขาวิชาบริหารธุรกิจเน้น
ให้นักศึกษาได้มีธุรกิจเป็นของตัวเอง ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจที่
เกิดขึ้นใหม่ หรือต่อยอดธุรกิจเดิมจากครอบครัว เน้นรูป
แบบการเรียนแบบ Project Based Learning พร้อมทั้ง
มีโค้ชมือ 1 เรื่องการท�าธุรกิจเป็นที่ปรึกษาให้ตลอดจนจบ
การศึกษา เพราะฉะนั้นรายวิชาส่วนใหญ่จึงมุ่งเน้นไปใน
ทางการสร้างธุรกิจ การสร้างแรงบันดาลใจในการเป็นผู้
ประกอบการ ทักษะส�าคัญของนักบริหาร ซึ่งนักศึกษาจะ
ได้เรียนครอบคลุมครบทุกศาสตร์เพื่อที่จบไปแล้วสามารถ
บริหารธุรกิจของตัวเอง หรือครอบครัวได้อย่างมืออาชีพ
และยั่งยืนครับ
การเป็นเจ้าของธุรกิจที่ดีได้ จะต้องมีทักษะหลากหลาย
ด้าน ซึ่งรายวิชาส่วนใหญ่ของเราเป็น Soft Skill เป็นทักษะ
ที่เจ้าของธุรกิจทุกคนควรมี เช่น ความคิดสร้างสรรค์ การ
คิดเชิงวิเคราะห์และการตัดสินใจ ทักษะการสื่อสาร ทักษะ
การแก้ ไขปัญหาเฉพาะหน้า ซึ่งสกิลพวกนี้จ�าเป็นที่ต้องได้
รับการฝึกฝนและท�าซ�้าเพื่อให้เกิดความเชี่ยวชาญ เราจึง
เน้นให้นักศึกษาได้ลงมือท�าจริงได้วางแผน คิดวิเคราะห์และ
แก้ ไขปัญหา เพือ่ ให้นกั ศึกษาได้เห็นภาพการท�างานในฐานะ
ผู้ประกอบการได้อย่างชัดเจน
“เน้นรูปแบบการเรียนแบบ Project Based Learning
พร้อมทั้งมีโค้ชมือ 1 เรื่องการท�าธุรกิจเป็นที่ปรึกษการันตี

มีธุรกิจเป็นของตัวเอง 100%”
สาขาวิชาบริหารธุรกิจนั้นค่อนข้างให้ความส�าคัญกับ
เรื่องภาษาอยู่แล้ว เนื่องจากการท�าธุรกิจในปัจจุบันมีทั้ง
ตลาดในเอเชียและยุโรปเกิดขึ้นมากมาย จึงได้มีการเตรียม
ความพร้อมโดยส่งเสริมให้นักศึกษาได้เรียนถึง 3 ภาษา
คือ ไทย อังกฤษ จีน เน้นการเรียนภาษาส�าหรับใช้ในการ
ท�าธุรกิจ เพื่อให้นักศึกษาสามารถน�าไปใช้ต่อยอดการท�า
ธุรกิจในอนาคตได้
เรามีเป้าหมายในการปั้นนักศึกษาให้เป็นเจ้าของธุรกิจ
หรือเป็นผู้ประกอบการ เพราะฉะนั้นเราจะมีโค้ชเพื่อให้
ค�าปรึกษาและพูดคุยกับนักศึกษาตั้งแต่ปีหนึ่งว่าเขาอยาก
ท� า อะไร ชอบการท� า ธุ ร กิ จ แบบไหน หรื อ สนใจธุ ร กิ จ ใน
อุตสาหกรรมใด หลังจากนั้นทางสาขาจะติดต่อไปยังเครือ
ข่ายธุรกิจทีต่ รงกับความสนใจของนักศึกษา เพือ่ ส่งเสริมให้
นักศึกษาได้ลงไปเปิดประสบการณ์จริง ศึกษางานในองค์กร
เพื่อหาไอเดียและกลับมาลงมือปฏิบัติท�าโปรเจคจริงของ
ตัวเอง เพราะฉะนัน้ หลังเรียนจบนักศึกษาจะมีธรุ กิจเป็นของ
ตัวเองแน่นอน 100%
ดร.ศิระ สัตยไพศาล
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ
และรักษาการหัวหน้าสาขาวิชาบริหารธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

5ที่ต้อข้งเรีอยดีน
บริหารธุรกิจ SPU

เรียนจบ
รับ 2 ปริญญา
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สามารถจบได้
ภายใน 3 ปีครึ่ง

การันตีมีธุรกิจเป็น
ของตัวเอง 100%

เรียนแบบ Project
Based Learning

มีโค้ชมือ 1
เรื่องการท�าธุรกิจ
เป็นที่ปรึกษาตลอด
ทั้ง 4 ปี
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KNOW
MORE
GROW
MORE
ยิ่งรู้
ยิง่ เติบโต
ศูนย์นวัตกรรมการสร้างสรรค์และบ่มเพาะธุรกิจ
มหาวิทยาลัยศรีปทุม

อยากให้ธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน ต้องมาท�าความรู้จัก
ศูนย์นวัตกรรมการสร้างสรรค์และบ่มเพาะธุรกิจ (SBIC)
มหาวิทยาลัยศรีปทุม ภายใต้การดูแลของ ผศ.ดร.อนุพงศ์
อวิรุทธา ผู้อ�านวยศูนย์นวัตกรรมการสร้างสรรค์และ
บ่มเพาะธุรกิจ หน่วยงานที่ให้การสนับสนุน และเสริมสร้าง
ความแข็งแกร่งให้แก่ผู้ประกอบการทั่วไปที่อยากต่อยอด
พัฒนาธุรกิจเดิมให้เติบโตในยุคดิจิทัล
ทางศูนย์ SBIC มีบริการให้คา� ปรึกษาทางธุรกิจในด้าน
ต่างๆ ให้กับบุคคลทั่วไป โดยมีอาจารย์และโค้ชผู้เชี่ยวชาญ
ในหลายๆ ด้าน รวมไปถึงนักศึกษาจากคณะบริหารธุรกิจ
คอยดูแลให้ค�าปรึกษา เพื่อให้ผู้ประกอบการเข้าใจการท�า
ธุรกิจในยุคดิจิทัล พร้อมด�าเนินธุรกิจต่อไปได้อย่างยั่งยืน
และมีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ศูนย์นวัตกรรมการสร้างสรรค์และบ่มเพาะธุรกิจ (SBIC) มหาวิทยาลัย
ศรีปทุม พร้อมส่งตรงทุกเทคนิค ให้ความรู้บน Online Platform เพื่อให้ผู้ประกอบการ
สามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว พร้อมส่งต่อทุกเรื่องส�าคัญในการท�าธุรกิจ
ไม่ว่าจะเป็นการท�าการตลาด การใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือดิจิทัล สร้างก�าไรให้ธุรกิจ
ของคุณพร้อมการเติบโตอย่างยั่งยืน ผ่าน Facebook Fanpage ศูนย์นวัตกรรมการ
สร้างสรรค์และบ่มเพาะธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
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The Professionals

BUSINESS
PROFESSIONALS
ส่งตรงความรู้
เปิดประตูสู่โลกธุรกิจยุคดิจิทัล
อยากยืนหนึ่งในสายงานธุรกิจยุคดิจิทัล ต้องได้เรียนรู้จากตัวจริงในวงการ
ธุรกิจชั้นแนวหน้า คณะบริหารธุรกิจ ม.ศรีปทุม พร้อมขนทัพวิทยากรมือหนึ่งใน
ทุกสายงานด้านบริหารและทุกวงการธุรกิจ มาแลกเปลีย่ นความรูแ้ ละประสบการณ์
ให้น้องๆ กันอย่างคับคั่ง ไม่ว่าจะเป็น คุณยอดชาย สุทธิธนกูล ประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร สายการบินนกสกูต๊ , คุณ ถาวร โรจนาภรณ์ กรรมการผูจ้ ดั การบริษทั AP
FURNITURE COMPANY LIMITED, คุณสมบุญ อุดมมุจลินท์ อดีตผู้จัดการ
การบริการ สนามบินชาร์ล เดอ โกล ปารีส ฝรั่งเศส และ บริษัท การบินไทย จ�ากัด
(มหาชน), คุณสุนิสา นิลก�าแหง ผู้ช�านาญการพิเศษ บริษัท การบินไทย จ�ากัด
(มหาชน), คุณฟอยลี่ พิชญ์นันท์ วิทยานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด
YOUPIK
พร้อมจัดเต็มติวเข้มภาษาอังกฤษแบบเจาะลึกไปกับ คุณปืนไทย นนทโคตร
เจ้าหน้าที่ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ อาวุโส Center for Professional Assessment
(Thailand) และอีกมากมาย !
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Business
Professionals
Online
กักตัวอยู่บ้าน ก็เปิด
ประสบการณ์จริงได้ !

คุณชณันภัสร์ พิศาลอภิพงศ์

แม้ ในช่วงที่ผ่านจะมีการแพร่ระบาดของเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ท�าให้ภาคการ
ศึก ษาต้องปรับ ตัวเข้าสู่ก ารเรียนออนไลน์แบบ
เต็มขั้น คณะบริหารธุรกิจ ม.ศรีปทุม พลิกวิกฤต
สู่โอกาส ยังคงจัดหนักจัดเต็ม ไม่หยุดที่จะส่งต่อ
ความรู้และประสบการณ์ดีๆให้กับน้องๆ นักศึกษา
กันถึงบ้าน ผ่าน Zoom และยังคงวิทยากรคุณภาพ
ที่มีชื่อเสียงมากมาย ไม่ว่าจะเป็น

คุณสรสิช เนตรนิล

ผู้อ�านวยการอาวุโส
ส�านักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ
ณ เมืองฮ่องกง
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
กระทรวงพาณิชย์

ผู้ก่อตั้ง และ CEO
บริษัท บุญน�าพา (ประเทศไทย) จ�ากัด

อยู ่ บ ้ า นก็ เ ปิ ด ประสบการณ์ จ ริ ง สุ ด
Cool ถึงฮ่องกงได้ ไม่ยาก พร้อมอัพเดท
สถานการณ์ทางธุรกิจในตลาดจีน ฮ่องกง
(ตลาดต่างประเทศส�าคัญของไทย) จากผู้
มีประสบการณ์ตรง พร้อมเตรียมรับมือยุค
New Normal

พร้อมพูดคุยแลกเปลี่ยนมุมมองทาง
ธุรกิจกับการ “พลิกวิกฤต สร้างโอกาส ปรับ
ตัวสู่การค้าออนไลน์ ช่วง COVID 19”
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คุณธนิศร์ พิริยะโภคานนท์
Managing Director,
Backyard Consulting Co.,Ltd.

ขยายทุกจุดเปิดความส�าคัญของ Big
Data ในภาคธุ ร กิ จ ยุ ค ดิ จิ ทั ล ในหั ว ข้ อ
“โอกาสและความท้ า ทายของไทย จาก
BREXIT และ COVID-19”
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Student Affairs

e-Commerce
Young Talent
#5
เปิดเวทีเฟ้นหาสุดยอด
นักการตลาดออนไลน์
รุ่นใหม่
คณะบริหารธุรกิจเปิดเวที e-Commerce Young Talent ให้น้องๆ
นักเรียน นักศึกษาทั่วประเทศสมัครเข้าร่วมโครงการประกวดแข่งขันการ
ท�าการตลาดออนไลน์ ครั้งที่ 5 (e-Commerce Young Talent Season
5) : การสร้าง Brand Character ผ่าน Product Design กระเป๋าผ้า
บนโลกออนไลน์ ชิงทุนการศึกษาและของรางวัลมากมาย
โดยบรรยากาศในงานเป็นไปด้วยความสนุกสนาน แถมน้องๆ ยังได้เปิด
ประสบการณ์ พร้อมลงมือปฏิบตั จิ ริง โดยมีวทิ ยากร คุณสาลินี รัตนชัยสิทธิ์
เจ้าของแบรนด์ Cyrano Design ที่มาแนะน�าแนวทางการท�าการตลาดบน
โลกออนไลน์ ให้ ได้ฟังกันแบบเจาะลึกสุดๆ ไปเลย

ผลการแข่งขัน โครงการ e-Commerce Young Talent Season 5
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและปวช.
• รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 ทีมโมลูกหนูมีสองพี่น้องขายของในคลอง จากโรงเรียนหอวัง
รับเงินรางวัลทุนการศึกษา 5,000 บาท
• รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ทีม LPP2 จากโรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม
รับเงินรางวัลทุนการศึกษา 3,000 บาท
• รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3 ทีม KoSaveTo จากโรงเรียนหอวัง
รับเงินรางวัลทุนการศึกษา 2,000 บาท
• รางวัลชมเชย 2 รางวัล
ทีม With me จากวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ และ
ทีมGeTTa จากวิทยาลัยการอาชีพปากช่อง
รับเงินรางวัลทุนการศึกษา ทีมละ 1,000 บาท
ระดับอุดมศึกษาและปวส.
• รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ทีม To...You จากวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อีเทค)
รับเงินรางวัลทุนการศึกษา 5,000 บาท
• รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ทีม The biz จากมหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี
รับเงินรางวัลทุนการศึกษา 3,000 บาท
• รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3 ทีม The sell จากวิทยาลัยการอาชีพปากช่อง
รับเงินรางวัลทุนการศึกษา 2,000 บาท
• รางวัลชมเชย 2 รางวัล ได้แก่
ทีม Wow Design จากวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อีเทค) และ
ทีม Wasukri จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา
รับเงินรางวัลทุนการศึกษา ทีมละ 1,000 บาท
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BUSINESS
WEEK

INNOVATION
BUSINESS
IDEA for ERA
2020

จั ด เต็ ม ต่ อ เนื่ อ งส� า หรั บ โครงการประกวดแข่ ง ขั น ไอเดี ย ธุ ร กิ จ กั บ
กิจกรรม Business Week “INNOVATION BUSINESS IDEA for ERA
2020” เฟ้นหา Innovation Idea เด็ดๆ Pitching Business เพือ่ ตอบโจทย์
สังคมยุคดิจิทัล ระดับมัธยมศึกษาและระดับอุดมศึกษา ชิงโล่รางวัลจาก
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และชิงเงินรางวัลมูลค่ากว่า
30,000 บาท
พร้อมเปิดเวทีเสวนาแลกเปลีย่ นความคิดเห็น ในหัวข้อ “ธุรกิจเพือ่ สังคม
ในยุคดิจิทัล 4.0 อยู่ได้จริง โตได้จริง” โดยในงานมีน้องๆ นักศึกษาร่วมออก
บูธแสดงสินค้า และผลิตภัณฑ์ต้นแบบนวัตกรรมยุค 4.0 กว่า 20 ร้านค้า
เรียกได้ว่าทั้งสนุกและได้ความรู้ฉบับนักธุรกิจมืออาชีพกันเลยทีเดียว
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Show Off

เปิดแนวคิด
#อาจารย์บริหารพันธุ์ ใหม่
เปิดมุมมอง
การเรียน
รูปแบบใหม่

ผมว่าการเรียนการสอนในปัจจุบัน ตัวอาจารย์เองต้องมีทั้งความรู้
ด้านวิชาการและวิชาชีพ ต้องถ่ายทอดให้นกั ศึกษาได้ทงั้ ภาคทฤษฎีและภาค
ปฏิบัติ เน้นการเรียนแบบ Activity-Based Learning สลับกับการเรียนใน
ห้องเรียน แบบนี้ท�าให้นักศึกษาไม่รู้สึกเบื่อ อีกอย่างการที่นักศึกษาได้ลอง
ลงมือท�าจริง ท�าให้เขาได้พบเจอกับสถานการณ์การท�างานในอนาคต ได้
ไปเจอลูกค้า ลองวางแผนงาน และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าด้วยตัวเอง
อย่างในรายวิชาของผมให้นักศึกษาไปรีวิวร้านอาหาร เป็นการสร้าง
Content Facebook มันอาจจะดูง่าย แต่พอลงไปท�าจริงๆ แล้วมันยาก
เพราะมันต้องวางแผน ต้องคิดว่าเราจะเล่าเรื่องยังไง ถ่ายรูปเพื่อสื่อความ
หมายแบบไหน การ Boost Post โปรโมทร้านต้องท�ายังไง ต้องใช้เครื่องมือ
ทางการตลาดให้เป็น ทั้งหมดนี้นักศึกษาจะต้องเรียนรู้จริงเพื่อให้เกิดความ
เข้าใจ มากกว่าการเรียนในภาคทฤษฎีเพียงอย่างเดียวครับ

เน้นเรียนสนุก
ต่อยอดความรู้
ควบคู่ทักษะที่ดี

มุมมองการเรียนรูข้ องเราประกอบด้วย 3 อย่างคือ 1) ความรู้ 2) ทักษะ
3) ความฉลาด ยุคสมัยก่อนคัดเด็กว่าใครฉลาดก็จะเรียนสายวิทย์ เป็น
เด็กที่ประสบความส�าเร็จ ยุคต่อมาคือยุคแห่งความรู้ ยิ่งรู้เยอะยิ่งดี แต่เรา
มองว่ายุคนี้คือยุคของทักษะ เพราะเดี๋ยวนี้ความรู้หาได้ทั่วไป อยู่ตรงไหน
ก็หาได้ ดังนัน้ สิง่ ทีเ่ ราพยายามส่งต่อให้กบั เด็กๆคือการมีทกั ษะทีด่ ี เช่น ทักษะ
การฟังและจับใจความ การประยุกต์ ใช้ การแก้ ไขปัญหาเฉพาะหน้า การ
คิดเชิงวิเคราะห์ และการคิดเชิงระบบ เพราะในงานบริหารเราต้องมองภาพ
ใหญ่ และที่ส�าคัญเลยคือทักษะการท�างานเป็นทีม ซึ่งเป็นสิ่งที่ส�าคัญมากๆ
ในสายงานด้านบริหารธุรกิจ
นอกจากนีบ้ รรยากาศในการเรียนก็เป็นสิง่ ส�าคัญ เราเป็นคนตลก ชอบ
คุยเล่นกับนักศึกษาตลอด ท�าให้ช่องว่างระหว่างอาจารย์กับนักศึกษาน้อย
ลง เราเชื่อว่าความสุขและความสนุกในการอยู่ร่วมกันคือการที่ทุกคนมี
สิทธิ์ที่จะได้เลือก เพราะฉะนั้นเราเลยตกลงกับนักศึกษาเรื่องแนวทางการ
เรียนและการปฏิบัติในชั้นเรียนว่าอยากได้แบบไหน ซึ่งมันท�าให้ทุกคนรู้สึก
สนุกกับการเรียนมากขึ้นค่ะ

อาจารย์สุเมธ สันติกุล

อาจารย์วรกัญญา สิริพิเดช

สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยศรีปทุม

สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
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เน้นเข้าใจ เข้าถึง
พร้อมจุดประกายฝันนักศึกษา
เปิดประสบการณ์
ผ่านการ
ลงพื้นที่จริง

การเรี ย นการสอนในปั จ จุ บั น ไม่ เ หมื อ นกั บ อดี ต ตรงนี้ เ ป็ น โจทย์ ที่
อาจารย์อย่างเราต้องท�าการบ้าน เด็กๆ รุ่นใหม่นั้นส่วนใหญ่คิดเห็นเป็น
ภาพ เขาต้องการมองเห็นภาพอนาคตว่าเขาจะเดินไปในทิศทางไหน ถามว่า
ทฤษฎีต่างๆ ในห้องเรียนส�าคัญไหม มันก็ส�าคัญนะ แต่เราต้องปรับรูปแบบ
การสอนให้เด็กๆ เห็นภาพได้ง่าย อย่างถ้าผมสอนเรื่องการจัดการ เราจะ
โยงไปถึงชีวิตประจ�าวัน หรือยก Case Study เพื่อให้เด็กเข้าใจง่ายขึ้น
นอกจากรูปแบบการเรียนก็ต้องเน้นการเรียนรู้ที่ท�าให้นักศึกษารู้สึกมี
ความสุขและสนุกไปกับมัน ความสุขและความสนุกจะท�าให้เขามีไอเดียใหม่ๆ
การที่เด็กได้มีโอกาสลงพื้นที่ ได้พบเจอสถานการณ์จริงๆ อย่างผมมีงาน
ด้านพัฒนาสังคมก็จะพาเด็กๆ ไปด้วย เพือ่ ให้เขาได้เห็นภาพการท�างานจริง
ได้เรียนรูก้ ารท�างาน เข้าใจกระบวนต่างๆ ตรงนีจ้ ะช่วยให้นกั ศึกษาสามารถ
ต่อยอดการท�างานในอนาคตได้อย่างแน่นอนครับ

Shortcut
ทฤษฎี เน้นสร้าง
แรงบันดาลใจ

ก่อนที่จะเข้าสอนนักศึกษาสิ่งที่ส�าคัญมากๆ เลยคือแผนการสอน
เราต้องให้ความส�าคัญกับคอนเทนต์เนื้อหา สิ่งที่นักศึกษาจะได้ ไป ต้อง
มีประโยชน์และสามารถน�าไปใช้ ได้จริง ทุกครั้งที่สอนหนังสือเราจะบอก
กับนักศึกษาเสมอว่าไม่ต้องเรียก ดร.รุ่งธิวา ก็ ได้นะคะ เดี๋ยวเรามาเป็น
ครอบครัวเดียวกัน เรียกอาจารย์ว่า พี่กุ้ง หรือ little shrimp กุ้งน้อยก็ ได้
ค่ะ เด็กๆ ก็จะหัวเราะ รู้สึกเป็นกันเองและกล้าแสดงความคิดเห็นมากขึ้นใน
คลาสเรียนของเราค่ะ
การเรียนการสอนจะเน้นการ Coaching คอยแนะแนวทางและให้ค�า
ปรึกษากับเด็กๆ จะเห็นได้เลยว่านักศึกษากล้าทีจ่ ะเข้าหาเรามากขึน้ แน่นอน
ว่าการเรียนแบบทฤษฎียังคงต้องมีอยู่ แต่เราสอนแบบ Shortcut หลังจาก
นัน้ เราจะพยายามยก Case Study จากบุคคลดังมาเปิดแนวคิดและแนวทาง
ในการท�าธุรกิจให้นักศึกษาได้เห็นภาพชัดๆ หลังจากนั้นให้นักศึกษาลอง
รีวิวบุคคลส�าคัญในหัวข้อหรือเทคนิคที่เขาชื่นชอบ ซึ่งถือเป็นการสร้างแรง
บันดาลใจ และจุดประกายไอเดียให้กับนักศึกษา น�าไปต่อยอดในสายงาน
หรือการท�าธุรกิจของตัวเองในอนาคตได้ค่ะ

ดร.วุทธิชัย ลิ้มอรุโณทัย

ดร.รุ่งธิวา วงศ์ประชา

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยศรีปทุม

สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
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Review

หลักสูตรความร่วมมือ
ระดับประเทศ

SBS
Review

DMkt
SPU x IEDMS
KMITL

บริหารธุรกิจ
เปิด 3 หลักสูตร
ความร่วมมือ
ระดับ Inter !

ผสานสุดยอดเทคนิค
ด้านการตลาดกับงานวิศวฯ
เข้าด้วยกัน !

คณะบริหารธุรกิจ SPU เปิดตัวหลักสูตรสุด Hot เรียนหลักสูตร
เดียวแต่ได้ถึงสองต่อ เตรียมปั้นน้องๆ สู่สายงานธุรกิจระดับโลก กับ
3 หลักสูตรความร่วมมือระดับอินเตอร์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ที่
บอกเลยว่าถ้าได้เห็นแล้วต้องร้อง Wow จะมีหลักสูตรไหนตรงใจน้องๆ
บ้าง ไปดูพร้อมกันเลย
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เรียนการตลาดดิจิทัลที่มหาวิทยาลัยศรีปทุม พร้อมกับเรียน
วิ ศ วกรรมอุ ต สาหการและระบบการจั ด การเชิ ง ดิ จิ ทั ล หลั ก สู ต ร
นานาชาติ ที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
เรียนจบรับทันที 2 ปริญญา ยืนหนึ่งเรื่องการออกแบบระบบบริหาร
จัดการ พร้อมทัง้ มีความเชีย่ วชาญด้านการตลาดดิจทิ ลั มีความรูร้ อบ
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หลักสูตรความร่วมมือ
ระดับนานาชาติ

SPU X UWE
(University of West
of England, Bristol)

SPU x Xi’an
University

หลักสูตร 3+1

เปิดประตูสู่แดนมังกร
สัมผัสธุรกิจข้ามวัฒนธรรม
ของจริง !

เรียนในสาขาวิชาการบริหารและการจัดการสมัยใหม่ หรือสาขา
วิชาการตลาดดิจิทัล ที่มหาวิทยาลัยศรีปทุม 3 ปี แล้วแพ็คกระเป๋าบิน
ไปเรียนที่ มหาวิทยาลัยเวสต์ออฟอิงแลนด์ ประเทศอังกฤษ 1 ปี เรียนจบ
รับไปเลยทันที 2 ปริญญา เพิม่ โอกาสในสายงานบริหารระดับนานาชาติ
กันไปเลย

เรียนรู้เข้าใจทุกขั้นตอนเพื่อสร้างธุรกิจได้จริงในเมืองแห่งการค้า
จีน มหาวิทยาลัยศรีปทุมจับมือกับมหาวิทยาลัยซีอาน สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน บินไปเรียนที่จีน 1 เทอม พร้อมรับใบ Certificate จาก
มหาวิทยาลัยซีอาน ไม่เก่งภาษาไม่ต้องกลัว! เพราะบริหารธุรกิจ
ม.ศรีปทุม เราจัดให้ เตรียมความพร้อมอัพสกิลภาษาจีนให้แบบเน้นๆ
กับอาจารย์เจ้าของภาษา เพื่อใช้ต่อยอดเข้าสู่เส้นทางธุรกิจระดับโลก
ได้อย่างมั่นใจ

พาน้องๆ บินลัดฟ้าไปเปิดประสบการณ์
ด้านธุรกิจถึงประเทศอังกฤษ !
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SBS Review
เปิดประสบการณ์จริง ฉบับเด็กบริหาร SPU
เปิดวาร์ปส่องการเรียน Style Dek บริหารธุรกิจ ม.ศรีปทุม ที่บอกเลยว่าเด็ดสุดๆ เพราะนอกจากจะจัดเต็มกับการเรียนในห้องเรียน พร้อม
แลกเปลีย่ นความรูแ้ ละประสบการณ์จากวิทยากรตัวจริงในภาคธุรกิจแล้ว น้องๆ ยังได้ออกไปเรียนรูน้ อกห้องเรียน เพือ่ สัมผัสประสบการณ์การท�างานจริง
ในทุกสายงานด้านการบริหาร ทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ เพือ่ ให้นอ้ งๆ เห็นความแตกต่างในแต่ละสายงาน แต่ละวัฒนธรรม เป็นการสร้างแรงบันดาลใจ
ให้น้องๆ ได้ค้นหาตัวตน และเตรียมความพร้อมกับการท�างานในอนาคตอีกด้วย
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วินนี่
มาวิน

Shake Put Up

วิน – วิน พาทัวร์ชิมขนมถึงครัว พร้อมเปิดรายวิชาข้ามศาสตร์
Dek - บริหารก็เรียนท�าขนมได้ !
Shake Put Up Ep นี้สายเบเกอรี่ห้ามพลาด เพราะคู่หู วิน-วิน สุดแสบ จะพาเราไปชิมขนมพร้อมล้วงลึกการเรียนข้ามศาสตร์ของเด็ก
บริหาร ในรายวิชา HMT324 การจัดการและการด�าเนินงานธุรกิจร้านกาแฟและเบเกอรี่ ที่น้องๆ คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาธุรกิจระหว่าง
ประเทศ พักเรื่องงานบริหารแล้วมาเข้าครัวท�าขนมสนุกๆ ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับเพื่อนต่างคณะ และยังได้ความรู้ติดตัวกันไปอีกเพียบ
ตามติดน้องๆ ไปเรียนรูว้ ธิ กี ารท�าครัวซอง การจัดอาหารเบรค และเทคนิคการผสมเครือ่ งดืม่ เพือ่ ให้นอ้ งๆ สามารถน�าไปปรับใช้ในสายงาน
ธุรกิจของตัวเองได้อีกด้วย งานนี้เด็กบริหารจะสนุก มัน ฮา กันขนาดไหน อย่าลืมติดตามได้ที่รายการ Shake Put Up นะจ๊ะ!
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Lifestyle

TEEN
LOUNGE

เปิดมุมสบายๆ
Style #เด็กบริหาร

ครั้ ง นี้ เ ราจะพาทุ ก คนทั ว ร์ เ ปิ ด บ้ า นคณะบริ ห ารธุ ร กิ จ
มหาวิทยาลัยศรีปทุม นอกจากบรรยากาศดีๆ รอบมหาวิทยาลัย
แล้ว คณะบริหารธุรกิจของเราก็มมี มุ สบายๆ อย่าง Teen Lounge
ให้นอ้ งได้เลือกสรรกันหลากหลายมุมเลยทีเดียว พร้อมกันรึยงั คะ
ถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลย!

อะ แฮ่ม! น้องๆ มองหามุมพักผ่อน
หรือมุมอ่านหนังสือดีๆ
กันอยู่รึป่าวเอ่ย?
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เริ่ ม ต้ น ด้ ว ยมุ ม โซฟาสบายๆ
ที่ เ ราเตรี ย มไว้ ใ ห้ น ้ อ งๆได้ นั่ ง พั ก
ระหว่างรอเข้าเรียน ใช้พักผ่อนพูด
คุยกับเพื่อนๆ หลังเลิกเรียน หรือ
ใช้เป็นจุดรวมพลชาวแก๊งช่วงเวลา
ว่าง ได้นั่งเม้าท์กันเพลินๆ บอกเลย
ว่าฟิน!
อยากนัง่ อ่านหนังสือ ติวหนังสือ
หรื อ ประชุ ม งานกั บ เพื่ อ นๆ นอก
เวลาเรี ย น เราก็ มี มุ ม ให้ เ ลื อ กได้
ตามใจ !

มุมนี้ Recommended !
เปิดไอเทมเด็ด DESK BIKES
เครื่องมือช่วยอ่านหนังสือที่คณะ
บริหารเราจัดเตรียมไว้ ให้ อ่านไป
ปัน่ ไป จะปัน่ คนเดียวหรือชวนเพือ่ น
มาปั่นสนุกๆ พร้อมก็ ได้
บอกเลยว่า... ห้ามพลาดนะจ๊ะ!
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Boy & Girl

Q&A
เปิดวำร์ป ท�ำควำมรู้จัก
หนุ่มหล่อสำยบริหำร

อังเดย์
วรธรรม เงินมาก

ดีกรีนักกีฬาทุนมหาวิทยาลัย

ท�ำควำมรู้จักกันหน่อย
สวัสดีครับ ชื่อ วรธรรม เงินมาก ชื่อเล่น อังเดย์ ศิษย์เก่าโรงเรียน
กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ปัจจุบันก�าลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 4 สาขาวิชา
การบริหารและการจัดการสมัยใหม่ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย
ศรีปทุมครับ

เปิดแพลนอนำคตของอังเดย์
ตอนนี้ผมก็ท�าธุรกิจออนไลน์ พรีออเดอร์อุปกรณ์ด้านบาสเกตบอล
พวกกระเป๋า รองเท้า เสือ้ ผ้า ส่วนตัวคิดไว้วา่ เรียนจบก็อยากจะมีธรุ กิจเป็น
ของตัวเอง เรียนต่อ ป.โท ที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมต่อ แล้วคงท�าตามฝันคือ
การเป็นนักบาสสโมสรและได้เล่นทีมชาติครับ

ท�ำไมถึงเลือกเรียน คณะบริหำรธุรกิจ ม.ศรีปทุม
ผมชอบด้านธุรกิจอยู่แล้วครับ ตั้งแต่เด็กเป็นคนชอบขายของ อยากมี
ธุรกิจเป็นของตัวเอง ลองศึกษาข้อมูลแล้วรูส้ กึ ว่าสาขาวิชาการบริหารและ
การจัดการสมัยใหม่ ตรงกับสิง่ ทีเ่ ราอยากรู้ อยากเรียน คณะบริหารธุรกิจ
ม.ศรีปทุมนัน้ ยังตอบโจทย์ ไลฟ์สไตล์การเรียนแบบลงมือปฏิบตั จิ ริง ไม่ได้นงั่
เรียนแค่ในห้องหรือแค่ในต�ารา ผมเลยเลือกเรียนที่นี่ครับ

ส่งต่อควำมประทับใจ
ผมประทับใจสังคมภายในมหาวิทยาลัยมาก ทุกคนเป็นมิตรกับเรามาก
ไม่ว่าจะเดินไปทางไหนก็เจอแต่เพื่อน เจอคนยิ้มให้ บรรยากาศก็ร่มรื่นและ
อบอุ่นมากครับ

อังเดย์กับพรสวรรค์ทำงด้ำนกีฬำ
ผมชอบเล่นบาสเกตบอลครับ ตอนนั้นทางมหาวิทยาลัยมีคัดเลือกทุน
ส�าหรับนักกีฬา โดยประกาศผ่านทางเว็บไซต์ ผมได้ยินว่ามหาวิทยาลัย
ศรีปทุมขึ้นชื่อเรื่องกีฬาเหมือนกัน เลยลองสมัครเข้าคัดเลือก จนสุดท้าย
ก็ ได้เป็นนักกีฬาทุน ตอนนี้เล่นบาสเกตบอลให้กับทีมมหาวิทยาลัยและ
สโมสร Mono Vampire ครับ

อยำกฝำกอะไรถึงน้องๆ
อยากฝากน้องๆ ที่สนใจด้านกีฬาและมองหาทุนการศึกษาดีๆ หรือว่า
อยากจะมีธุรกิจเป็นของตัวเอง มองหามหาวิทยาลัยที่เปิดโอกาสให้เราได้
ลงมือท�าจริงระหว่างเรียน ก็อยากให้ลองเข้ามาดูที่มหาวิทยาลัยศรีปทุม
เชื่อว่ามหาวิทยาลัยศรีปทุมมีอะไรมากกว่าที่คิดเยอะครับ
IG : Andre_Worratham

เรียนด้วย เล่นกีฬำด้วยแบ่งเวลำยังไง
จริงๆ นักกีฬาทุนจะมีการจัดสรรตารางเรียนและตารางซ้อมมาให้อยู่
แล้วครับ ตัวเราเองก็ต้องรู้จักแบ่งเวลา แต่ส่วนมากจะไม่ได้ซ้อมตรงเวลา
เรียนเหมือนตอนที่เราเรียนมัธยม แต่ก็จะมีช่วงที่เราติดซ้อม หรือเก็บตัว
ตรงกับชั่วโมงเรียนบ้าง ก็จะแจ้งอาจารย์ ให้ทราบ ซึ่งอาจารย์ก็เข้าใจและ
พร้อมช่วยเหลือเราตลอดครับ
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Q&A
สาวสวยมากความสามารถ
คณะบริหารธุรกิจ

เพลงขวัญ
สุกัญญา วงค์ปัญญาดี

แนะน�าตัวให้ทุกคนรู้จักหน่อย
สวัสดีค่ะชื่อ เพลงขวัญ สุกัญญา วงค์ปัญญาดี ศิษย์เก่าจากโรงเรียน
ภูซางวิทยาคม จังหวัดพะเยา ปัจจุบันก�าลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 3 สาขาวิชา
การบริหารและการจัดการสมัยใหม่ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุมค่ะ
จุดเริ่มต้นที่คณะบริหารธุรกิจ ม.ศรีปทุม
เพลงรูจ้ กั มหาวิทยาลัยศรีปทุมจาก Facebook มหาวิทยาลัยค่ะ พอได้
เข้ามาค้นหาข้อมูลเรื่องคณะสาขาแบบจริงๆ จังๆ ก็พบว่าที่นี่มีการเรียนที่
ตอบโจทย์ตัวเรา เพราะการเรียนที่นี่เน้นให้นักศึกษาได้เปิดประสบการณ์
ได้ลงมือท�าจริง บรรยากาศมหาวิทยาลัยอบอุ่นด้วย เพลงเลยเลือกเรียน
ที่นี่ค่ะ
เข้ามาเรียนแล้วเป็นยังไงบ้าง
อาจารย์จะเน้นให้เราได้เปิดประสบการณ์จริงในรายวิชานั้นๆ มีการไป
ศึกษาดูงานนอกสถานที่ ไปดูว่าในสายงานต่างๆ เขาท�างานกันยังไง แถม
ยังมีวทิ ยากรในวงการมาคอยให้ความรู้ เลยท�าให้เรารูส้ กึ สนุกกับการเรียน
มากๆ ค่ะ ส่วนสังคมภายในมหาวิทยาลัยก็ดมี ากๆ เพือ่ นๆ น่ารักมาก มีอะไร
ก็คอยช่วยเหลือกันตลอดค่ะ

เรียนไปด้วยท�างานไปด้วย แบ่งเวลายังไงบ้าง
ส่วนมากเพลงจะค่อนข้างก�าหนดเวลาการท�างานชัดเจนค่ะ เพราะเรา
ไม่อยากให้กระทบการเรียน แต่ถา้ มีงานไหนทีต่ อ้ งชนกับเวลาเรียนจริงๆ เรา
ก็จะรีบแจ้งอาจารย์ประจ�าวิชาให้ทราบ หลังจากท�างานก็รบี กลับมาทบทวน
บทเรียนและตามส่งงานให้ทันค่ะ
วางแผนอนาคตไว้แบบไหน
เพลงเองเป็นคนชอบเทีย่ ว เพลงเลยคิดไว้วา่ อยากจะท�าธุรกิจด้านการ
ท่องเที่ยวพร้อมท�างานในวงการบันเทิงไปด้วย เพราะมันเป็นงานที่เรารัก
เป็นเหมือนพรสวรรค์ของเรา เลยคิดว่าจะท�าสองอย่างควบคู่กันไปค่ะ
อยากฝากอะไรถึงน้องๆ
ส�าหรับน้องๆ ที่ก�าลังจะเลือกเรียนต่อ อยากให้ลองมองหาสิ่งที่ตัว
เองชอบ มองทิศทางการท�างานในอนาคต ถ้ารักหรือชอบที่จะท�าอะไรก็
ท�าไปโดยที่ไม่ต้องลังเลค่ะ ส่วนน้องๆ คนไหนที่สนใจคณะบริหารธุรกิจ ที่
มหาวิทยาลัยศรีปทุมนั้นมีให้เลือกหลากหลายสาขา อยากให้เข้ามาเป็น
ครอบครัวเดียวกันกับเพลงที่นี่ค่ะ

เพลงขวัญกับการเรียนพร้อมท�างานไปด้วย
ใช่คะ่ ตัวเพลงเองมีงานเดินแบบ ถ่ายแบบ เพลงเดินสายประกวดนางงาม
ด้วย ล่าสุดได้ GSB CAMPUS STAR และรางวัลนางงามท่าจีน ส่วนตอนนี้
ก�าลังถ่ายท�าโฆษณาอยู่ค่ะ แต่จะเป็นอะไรนั้นเพลงขออุบไว้ก่อนนะคะ
Facebook : Sukanya Wongpanyadee
IG : Sukanya.mae
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Special

ดร.ธีรศานต์ สหัสสพาศน์
ผู้อ�านวยการหลักสูตร DNA
คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยศรีปทุม

DNA –DIGITAL
NETWORK
ADVANTAGE

หลักสูตร #DNAbySPU รุ่นที่ 5
#เรียนจริงๆ ไม่มีปาร์ตี้
#เรียนแล้วไปท�ามาหากิน

“เราสอนให้ผู้เรียนเข้าใจความต้องการของลูกค้า รวมถึงการสร้างความประทับใจให้ลูกค้าในระยะยาว
ซึ่งจะส่งผลให้ธุรกิจเป็นแบรนด์ที่แท้จริง ลูกค้าจะจดจ�าเรา และยอมเก็บเงินเพื่อมาซื้อสินค้าของเรา
เพราะถ้าหวังแค่การ Boost post แต่ ไม่ดูแลลูกค้า สุดท้ายแล้วทุกคนก็จะโดนถามว่า สินค้าคุณลดได้เท่าไหร่”
“หลักสูตร #DNAbySPU รุ่นที่ 5 หลักสูตร Digital Marketing โดย คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ครั้งนี้เรามาในรูปแบบที่เน้นให้คน
สามารถน�าไปใช้ท�ามาหากินได้โดยตรง ซึ่งจะไม่ได้เน้นการท�า Digital Marketing แบบสูตรส�าเร็จตายตัว แต่เราเน้นให้ผู้เรียนคิดออกมาเป็นภาพจ�า
เป็นตัวตนหรือ DNA ของตัวเองว่าทุกวันนีบ้ ริบทสังคมเปลีย่ น พฤติกรรมคนเปลีย่ น มันส่งผลท�าให้สภาพแวดล้อมเปลีย่ น ตัวเทคโนโลยีทอี่ ยูร่ อบๆ ก็ปรับ
ตัวอย่างรวดเร็ว ดังนั้นสิ่งที่ส�าคัญคือเราจะท�าความเข้าใจเรื่องนี้ และเราจะเชื่อมเครื่องมือที่มีอยู่รอบตัวเราวันนี้มาใช้ในการท�ามาหากินได้ยังไง
หลักสูตรของเราเรียนกันเข้มข้น แต่นอกจากการเรียนแล้ว เราจะเน้นให้ผู้เรียนได้สัมผัสประสบการณ์จริงที่ส่งตรงจากวิทยากรในหลากหลายภาค
ธุรกิจ พร้อมยกเคสตัวอย่าง มีอุปกรณ์ให้ผู้เรียนได้ทดลองท�าจริงๆ ให้เขาเข้าใจลูกค้าได้อย่างลึกซึ้ง เราสอนให้ผู้เรียนเข้าใจความต้องการของลูกค้า
รวมถึงการสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าในระยะยาว ซึ่งจะส่งผลให้ธุรกิจเป็นแบรนด์ที่แท้จริง ลูกค้าจะจดจ�าเรา และยอมเก็บเงินเพื่อมาซื้อสินค้าของ
เรา เพราะถ้าหวังแค่การ Boost post แต่ไม่ดูแลลูกค้า สุดท้ายแล้วทุกคนก็จะโดนถามว่า สินค้าคุณลดได้เท่าไหร่ ซึ่งพอผู้เรียนเข้าใจเขาก็จะสามารถน�า
ไปต่อยอดพัฒนาธุรกิจที่ยั่งยืนและเข้าตลาดแข่งขันในระยะยาวได้”
ประวัติส่วนตัว ดร.ธีรศานต์ สหัสสพาศน์
ต�าแหน่งปัจจุบัน
พ.ศ. 2561 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษาส�านักงานบริหารนโยบายของนายกรัฐมนตรี #pmdu
พ.ศ. 2560 – ปัจจุบัน ผู้อ�านวยการหลักสูตร #dnabyspu คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
พ.ศ. 2557 – ปัจจุบัน ประธานบริหาร www.sodaprinting.com
พ.ศ. 2554 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ jm cuisine อาหารความคิดสร้างสรรค์ต้นต�ารับเพชรบุรี
ประสบการณ์การท�างาน
พ.ศ. 2560–ปัจจุบัน
บรรณาธิการที่ปรึกษาwww.thedigitalnews.co
พ.ศ. 2557 –ปัจจุบัน
ที่ปรึกษา biz club thailand กระทรวงพาณิชย์
พ.ศ. 2554-ปัจจุบัน
วิทยากรบรรยาย ด้าน digital economy, digital marketing ให้กับภาครัฐและเอกชน
เดินทางบรรยาย 77 จังหวัดทั่วประเทศ
พ.ศ. 2554-ปัจจุบัน
อาจารย์พิเศษ ด้านการตลาดออนไลน์, digital marketing, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, มหิดล, เกษตรศาสตร์, ศรีปทุม, กรุงเทพ, รังสิต
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Special #DNA5bySPU
ส่งต่อความรู้สึกจากใจผู้เรียน

“สิ่งที่หลักสูตร #DNA5bySPU เตรียมมาให้มันว้าวมาก
เราไม่คิดว่าจะได้มาเห็นภาพจริงๆ แบบนี้ ที่ทางวิทยากรพยายาม
หาข้อมูลมาให้ พร้อมมาถ่ายทอดความรู้และ
ประสบการณ์ให้กับพวกเราค่ะ”

“มุมมองวิธีคิดที่ทาง Director #DNA5bySPU
ได้วางแผนและส่งต่อให้กับผู้เรียนในทุกสัปดาห์
ช่วยเปิดมุมมองให้กับเราได้กว้างมากยิ่งขึ้นครับ”

คุณวันวิสาข์ ประทุมเมือง

AMD. บลจ.บัวหลวง

คุณนุสรณ์ เนตรนวลศรี

บริษัท limousine Express Group
ต�าแหน่ง รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ

“#DNA5bySPU ให้ทั้งความรู้และมิตรภาพ
ได้แลกเปลี่ยนมุมมองความคิดจากเพื่อนๆ ในหลายภาคธุรกิจ
และน�าไปปรับใช้ในการท�าธุรกิจได้ครับ”
ดร.วสวัตติ์ สุติญญามณี

“#DNA5bySPU ประทับใจตั้งแต่ก้าวแรกที่เข้ามา
ความใส่ใจของทีมงานทุกคนที่มีให้กับผู้เรียน
Speaker ที่ทางหลักสูตรเชิญมา
ก็สามารถท�าให้เราเข้าใจเรื่อง Digital Marketing
ได้อย่างเจาะลึกครับ”
คุณสมยศ ศรศักดา
ท�าธุรกิจด้าน Investing

“#DNA5bySPU ไม่ได้สอนให้มุ่งเน้นการขายเพียงอย่างเดียว
แต่เน้นให้ผู้เรียนท�าธุรกิจได้อย่างยั่งยืน
มี Speaker จากภาคธุรกิจที่หลากหลาย
ท�าให้เราเห็นภาพการท�าธุรกิจกว้างขึ้นกว่าเดิมค่ะ”

“เรียกได้ว่าประทับใจทุกอย่างใน #DNA5bySPU
Director และทีมงานดูแลผู้เรียนดีมาก
Speaker ที่มาก็ครบเครื่องทุกด้าน
ท�าให้เราสามารถน�าเอาความรู้
ไปใช้ต่อยอดในการท�าธุรกิจได้ค่ะ”

หัวหน้าสาขาวิชาธุรกิจการบิน
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
เปิดธุรกิจชุดไทยสมัยนิยม เชียงใหม่

พญ.บุษกร ดาราวรรณกุล

“#DNA5bySPU ให้ความรู้ เปิดมุมมองการท�าธุรกิจ
ในยุคดิจิทัลจากทั่วโลก พร้อมสร้างแรงบันดาลใจ
ในการท�าธุรกิจให้กับเราค่ะ”

“#DNA5bySPU ท�าให้เราได้รับความรู้
และมุมองใหม่จาก Speaker ที่มีชื่อเสียงมากมาย
รวมทั้งยังได้มิตรภาพ และแลกเปลี่ยนความคิด
ทางด้านการท�าธุรกิจจากเพื่อนในคลาสเรียนด้วยครับ”

“#DNA5bySPU หลักสูตรออกแบบมาเข้าใจและ
เข้าถึงความต้องการของผู้เรียน
ให้ทุกคนได้คิดอย่างสร้างสรรค์ ไม่มีการตีกรอบ
นอกจากนี้ทีมงานก็ดูแลเราทุกคนดีมาก ประทับใจมากๆ ค่ะ

คุณสิวะนันท์ ชัยปัญญาวุฒิกุล

คุณรวมวดี เลขะกุล

SVN BESPOKE

บริษัท ฟอร์แคร์ จ�ากัด

“#DNA5bySPU เปิดประสบการณ์ใหม่
ที่เราไม่เคยเจอที่ไหนมาก่อน
ช่วยให้เราน�าไปปรับใช้กับการท�างานในอนาคตได้ครับ”

“ทีมงาน #DNA5bySPU ดูแลพวกเราดีมาก
เพื่อนๆ ก็น่ารัก เนื้อหาที่ได้เรียนก็หลากหลาย
ท�าให้เรามีมุมองที่เปิดกว้างมากขึ้นค่ะ”

นพ. อรรถสิทธิ์ อมรถนอมโชค

คุณอุตสาห์ รัตน์ดิลกพานิชย์

“#DNA5bySPU จัด Speaker
ส่งตรงความรู้ให้เราจากหลายภาคธุรกิจ
แถมยังได้เจอมิตรภาพใหม่ๆ ได้ลองท�าในสิ่งที่ไม่เคยท�ามาก่อน
สุดท้ายคืออาหารเยอะแล้วก็อร่อยมากๆ ค่ะ”

ผู้ช่วยผู้อ�านวยการแพทย์ รพ.เวชธานี

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ�ากัด

คุณฉัตรธิดา สุวรรณจตุพร
CEO บ.สุวรรณจตุพร จ�ากัด

รพ.เวชธานี

คุณอมรรัตน์ สิรวัฒนากุล
JuneQuilt Studio

คุณวศินี สินธวณรงค์
บริษัท สหสินธวโชติ ขนส่ง จ�ากัด
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