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การ บริการ ของ ฝ่าย ให้ คำา ปรึกษา และ ส่ง เสริม อาชีพ
  1. อบรม/สัมม นา/โครงการ เตรียม ความ พร้อม ก่อน ทำางาน และ การ พัฒนา บุคลิกภาพ 
  2. บริการให้คำาปรึกษา ด้านการศึกษา ด้านอาชีพ ทักษะทางสังคม (Social Skills) ตลอดจนปัญหาส่วนตัว ณ ห้องให้คำาปรึกษา และ  
   Hotline โทร. 074-200385 โดยนักจิตวิทยาให้คำาปรึกษา (Counselor) และนักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (The guidance and  
   career education)
  3. บริการ แบบ ทดสอบ ทาง ด้าน จิตวิทยา ผ่าน ทาง Web-site/แบ บทด สอบ (PencilTest) และ แปล ความ หมาย เพ่ือ นำา ไป สู่การ ให้คำา ปรึกษา ต่อ ไป
  4. การ พัฒนา บุคลิกภาพ โดย การ จัด อบรม ให้ กับ นักศึกษา ทุก ชั้น ปี ให้ มีบุคลิกภาพ ที่ พึง ประสงค์ สามารถ นำา ไป ประพฤติ ปฏิบัติ จน เกิด  
   ความเคยชิน เป็น ผู้ ที่ มี คุณภาพ และ มี มนุษยสัมพันธ์ ทั้ง ทาง ด้าน ร่างกาย และ จิตใจ
  5. บริการ ห้อง สมุด อาชีพ
   5.1 หนังสือ เกี่ยว กับ เทคนิค การ สมัคร งานและ สัมภาษณ์ งาน
   5.2 คู่มือ การ ศึกษา ต่อ
   5.3 วี ซีดี สัมภาษณ์ งาน
  6.  บริการ ข้อมูล ตำาแหน่ง งาน ว่าง (Full time & Part time) และ ข้อมูล การ ศึกษา ต่อ  http://www.hu.ac.th/jobs/jobhu/asboard.asp
การ บริการ ของ ฝ่าย สห กิจ ศึกษา และ การ ฝึกงาน
  1. บริการ ประสาน งานการ เข้า ร่วม โครงการ สห กิจ ศึกษา
  2. ให้ ความ รู้ความ เข้าใจ แก่ นักศึกษา และ สถาน ประกอบ การ เกี่ยว กับ โครงการ สห กิจ ศึกษา
  3. ประสาน งาน ระหว่าง สถาน ประกอบ การ นักศึกษา และ คณะ/สาขา วิชา
  4. ดำาเนิน กิจกรรม/โครงการ ที่ เกี่ยวข้อง กับ สห กิจ ศึกษา เช่น โครงการ ปฐมนิเทศ นักศึกษา สห กิจ ศึกษา โครงการ นิเทศนักศึกษา 
    สห กิจ ศึกษา และโครงการ สัมมนา นักศึกษา สห กิจ ศึกษา
  5. ให้ คำา ปรึกษา แก่ นักศึกษา ใน เรื่อง ที่ เกี่ยว กับ สห กิจ ศึกษาและ ฝึกงาน
  6. ดำาเนิน กิจกรรม/โครงการ ที่ เกี่ยว กับ การ ฝึกงาน เช่น โครงการ เตรียม ความ พร้อม โครงการ ปฐมนิเทศ นักศึกษา ฝึกงาน และ โครงการ 
    สัมมนา นักศึกษา ฝึกงาน

 สถานที่ติดต่อ 

  ศูนย์ พัฒนา อาชีพ นักศึกษา มหาวิทยาลัย หาดใหญ่ (ตรง ข้าม ธนาคาร กรุง ไทย) 
  อาคาร U-Plaza 999 หมู่ ที่ 5 ต.คอ หงส์ อ.ห าด ใหญ่ จ.สงขลา 90110
  Website : www.hu.ac.th/coop  โทรศัพท์ : 074-200385-8

 เปิดให้บริการ    จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 17.00 น.

ศูนย์พัฒนาอาชีพนักศึกษา

       “เป็นศูนย์กลางให้คำาปรึกษาและพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและบัณฑิต เพ่ือก้าวสู่สากลอย่างมืออาชีพ”

 งานบริการนักศึกษา 
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