เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 3 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุ มคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อาคาร 47 (ห้อง
4701) ฝ่ ายบริ การการศึกษาร่ วมกับฝ่ ายกิ จการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม จัดโครงการเตรี ยมความพร้อม
เพื่อการทํางาน ในหัวข้อ “พัฒนาบุคลิกภาพสู่ ความสําเร็ จ” ให้กบั นักศึกษาชั้นปี ที่ 4 จํานวน 364 คน โดยมี
อาจารย์ ดร.ชนมภัทร โตระสะ รองคณบดี ฝ่ายวิชาการ เป็ นประธานกล่าวเปิ ดโครงการ อาจารย์นฤมล ชม
โฉม จากวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุ นนั ทา ให้เกียรติเป็ นวิทยากรบรรยาย
มีวตั ถุประสงค์เพื่อให้นกั ศึกษาสามารถนําความรู ้ไปประยุกต์ใช้ระหว่างฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพได้ และเพื่อ
เป็ นแนวทางให้นกั ศึกษาสามารถพัฒนาตนเองให้เป็ นบุคคลที่มีบุคลิกภาพที่พึงประสงค์ โดยแบ่งรอบการ
อบรมเป็ น 2 รอบ ดังนี้
1) รอบเช้า เวลา 09.00 – 12.00 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)
2) รอบบ่าย เวลา 13.00 – 16.00 น. มีสาขาวิชาดังนี้ คือ สาขาวิชาการออกแบบกราฟิ กและมัลติมีเดีย
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เพื่องานสถาปั ตยกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และ สาขาวิชาการออกแบบตกแต่งภายในและนิทรรศการ
On Thursday of September 3, 2020, at the meeting room of the Faculty of Industrial Technology,
Building 47 (Room 4701), Educational Services Department cooperating with the Division of Student
Affairs, Arts and Culture organized a seminar of preparing for working under the topic “Personality
Improvement to Success” for 364 4th-year students, and was honored by Dr. Chonmapat Torasa, the Vice
Dean for Academic Affairs, to preside to give an opening speech and Ms. Narumon Chomchom from
College of Innovation and Management, Suan Sunandha Rajabhat University, to be a speaker. This seminar
aimed to enable students to apply the knowledge into their internship and to guide them in improving
themselves to have a good personality, and this seminar was divided into 2 sections as followed”
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 Facility Management, the Department
of Printing Industry (the Branch of Printing Technology, the Branch of Printing Design, the Branch of
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Printing Industrial Management) and the Department of Electrical Technology (the Branch of Industrial
Electrical Technology, the Branch of Electronics Technology, the Branch of Energy Technology).
2) Afternoon section at 13.00 – 16.00, 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 Industrial Design and the Department of Interior and Exhibition Design.
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