เมื่อวันศุกร์ ที่ 21 สิ งหาคม 2563 ณ ห้องประชุมคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อาคาร 47 (ห้อง 4701)
ฝ่ ายบริ การการศึ ก ษา และ ฝ่ ายกิ จ การนัก ศึ ก ษาและศิ ล ปวัฒ นธรรม คณะเทคโนโลยี อุ ต สาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุ นนั ทา จัดการปฐมนิ เทศนักศึกษาฝึ กประสบการณ์ วิชาชี พ ชั้นปี ที่ 4 ภาคเรี ยนที่
2/2563 ให้กบั นักศึกษาระดับปริ ญญาตรี ที่ทาํ การลงทะเบียนเรี ยนรายวิชาฝึ กประสบการณ์วิชาชี พในภาค
เรี ยนที่ 2/2563 ซึ่ งจะออกฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพระหว่างเดือนธันวาคม 2563 ถึง เดือนมีนาคม 2564 จํานวน
400 คน โดยมี อาจารย์ ดร.ชนมภัทร โตระสะ รองคณบดี ฝ่ายวิชาการ เป็ นประธานกล่ าวเปิ ดโครงการ มี
วัตถุ ประสงค์เพื่อให้นกั ศึกษาตระหนักความสําคัญของการฝึ กงาน การเตรี ยมความพร้ อมก่อนการฝึ กงาน
การปฏิ บตั ิตนในระหว่างฝึ กงาน และการปฏิ บตั ิตนภายหลังการฝึ กงาน โดยแบ่งรอบการอบรมเป็ น 2 รอบ
ดังนี้
1) รอบเช้า เวลา 09.00 – 12.00 น. มีสาขาวิชาดังนี้ คือ สาขาวิชาการออกแบบกราฟิ กและมัลติมีเดีย
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เพื่องานสถาปั ตยกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และ สาขาวิชาการออกแบบตกแต่งภายในและนิทรรศการ
2) รอบบ่าย เวลา 13.00 – 16.00 น. มีสาขาวิชาดังนี้ คือ สาขาวิชาเทคโนโลยีความปลอดภัยและอาชี
วอนามัย สาขาวิชาการบริ หารทรัพยากรอาคาร สาขาวิชาอุตสาหกรรมการพิมพ์ (แขนงวิชาเทคโนโลยีการ
พิม พ์ , แขนงวิ ช าการออกแบบสิ่ ง พิ ม พ์ , แขนงวิช าการจัดการอุ ตสาหกรรมการพิ ม พ์) และ สาขาวิ ช า
เทคโนโลยีไฟฟ้ า (แขนงวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้ าอุตสาหกรรม , แขนงวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิ กส์ , แขนง
วิชาเทคโนโลยีพลังงาน)
On Friday of August 21, 2020, at the meeting room of the Faculty of Industrial Technology,
Building 47 (Room 4701), the Department of Education Services as well as the Department of Student
Affairs and Arts and Culture, the Faculty of Industrial Technology, Suan Sunandha Rajabhat University,
organized the internship orientation of the 4th-year students in the semester 2/2020 for 400 undergraduate
students who registered the internship program in the semester 2/2020, and are going to intern during
December 2020 to March 2021. This orientation was honored by Dr. Chonmapat Torasa, the Vice Dean for
Academic Affairs, to preside in giving an opening speech, and this orientation aimed to encourage students
to aware of an importance of internship, preparation before internship, performance during internship and
performance after internship. This orientation was divided into 2 sections including:
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1) Morning section at 09.00-12.00, the departments participating in this section included the
Department of Graphic and Multimedia Design, the Department of Technology Computer Application in
Architecture, the Department of Computer Engineering, the Department of Industrial Design and the
Department of Interior and Exhibition Design.
2) Afternoon section at 13.00-16.00, the departments participating in this section included the
Department of Safety Technology and Occupational Health, the Department of Facility Management, the
Department of Printing Industry (Printing Technology Branch, Printing Design Branch and Printing
Industrial Management) and Electrical Technology (Industrial Electrical Technology Branch, Electronics
Technology Branch and Energy Technology Branch).
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