
 

 

บนัทกึกจิกรรมโฮมรมู 

อเิลก็ทรอนิกส ์อเิลก็ทรอนิกสอ์ุตสาหกรรม/1 2564 (สชอ.2/1 )  

ครทูีป่รกึษา นายอาทติย ์ศุภมงคลสถาพร  

19 ตุลาคม 2565  

นักศกึษาจ านวน 14 คน เขา้รว่มการโฮมรมู จ านวน 14 คน (ออกฝึกงาน ฝึกอาชพี) 

รายละเอยีดการโฮมรมู 

สรุปการโฮมรมู 

1.แจง้เรื่องการลงทะเบยีนเรยีน ส าหรบัคนทีย่งัไม่ไดล้ง ใหล้งล่าชา้ในวนัศุกร ์ที ่21 ตุลาคม 2565 เหลอื 1 คน

คอืนายนวพล ดเิจรญิ  

2.แจง้การปฏบิตัติน การปฏบิตัหิน้าที ่การรบัผดิชอบต่อตนเองจากเทอม 1/2565 และใหป้รบัปรุงบางส่วนเพื่อ

เป็นการเตรยีมความพรอ้มในเทอม 2/2565 

3.การรายงานการปฏบิตังิานประจ าวนั ประจ าสปัดาหใ์หเ้ป็นปัจจุบนั พรอ้มสรา้งอลับัม้ในไลน์ 

4.การนิเทศตดิตาม นัดหมายวนั เวลา เพื่อตดิตามเป็นรายบุคคล 

5.แจง้เรื่องเน้นย ้าการรายงานปฏบิตัหิน้าทีป่ระจ าวนัใน LINE ใหท้ าเป็นกจินิสยัทุกวนัเพื่อตดิตาม  

6.สอบถามการฝึกงาน ฝึกอาชพี เป็นรายบุคคล ในเรื่องของประเดน็การท างาน ประเดน็ปัญหาทีเ่กดิขึน้มี

หรอืไม่อย่างไร 

7.แจง้เรื่องการรายงานการฝึกงาน ฝึกอาชพี ประจ าวนัในไลน์กลุ่ม และแจง้ใหม้กีารโพส Facebook ประจ า

สปัดาห ์ในการท างาน เพื่อเป็นร่องรอยหลกัฐาน และการใชโ้ซเชยีลใหเ้กดิประโยชน์ และตดิตามเพิม่เตมิโดย

การใหแ้คปภาพหน้าจอรายงาน และตกัเตอืนส าหรบัคนทีไ่ม่รบัผดิชอบตรงตามเวลาทีก่ าหนด 

8.ตดิตามรายวชิาโครงการ  

9.สอบถาม พดูคุย เรื่องอื่นๆ 



 

 

 

เอกสารทีแ่นบไว ้http://rms.bspc.ac.th/files/60236_2210250992914.jpg 

 
26 ตุลาคม 2565  

นักศกึษาจ านวน 14 คน เขา้รว่มการโฮมรมู จ านวน 14 คน (ออกฝึกงาน ฝึกอาชพี) 

รายละเอยีดการโฮมรมู 

สรุปการโฮมรมู 

1.แจง้เรื่องการลงทะเบยีนเรยีน ครบ 

2.แจง้การปฏบิตัติน การปฏบิตัหิน้าที ่การรบัผดิชอบต่อตนเองจากเทอม 1/2565 และใหป้รบัปรุงบางส่วนเพื่อ

เป็นการเตรยีมความพรอ้มในเทอม 2/2565 และด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 

3.การรายงานการปฏบิตังิานประจ าวนั ประจ าสปัดาหใ์หเ้ป็นปัจจุบนั พรอ้มสรา้งอลับัม้ในไลน์ 

4.การนิเทศตดิตาม นัดหมายวนั เวลา เพื่อตดิตามเป็นรายบุคคล 

5.แจง้เรื่องเน้นย ้าการรายงานปฏบิตัหิน้าทีป่ระจ าวนัใน LINE ใหท้ าเป็นกจินิสยัทุกวนัเพื่อตดิตาม 

6.สอบถามการฝึกงาน ฝึกอาชพี เป็นรายบุคคล ในเรื่องของประเดน็การท างาน ประเดน็ปัญหาทีเ่กดิขึน้มี

หรอืไม่อย่างไร 

7.แจง้เรื่องการรายงานการฝึกงาน ฝึกอาชพี ประจ าวนัในไลน์กลุ่ม และแจง้ใหม้กีารโพส Facebook ประจ า

สปัดาห ์ในการท างาน เพื่อเป็นร่องรอยหลกัฐาน และการใชโ้ซเชยีลใหเ้กดิประโยชน์ และตดิตามเพิม่เตมิโดย

การใหแ้คปภาพหน้าจอรายงาน และตกัเตอืนส าหรบัคนทีไ่ม่รบัผดิชอบตรงตามเวลาทีก่ าหนด 

8.ตดิตามรายวชิาโครงการ และใหด้ าเนินการเริม่ท าชิน้งานและน าเสนอ คก03 

9.สอบถาม พดูคุย เรื่องอื่นๆ 

http://rms.bspc.ac.th/files/60236_2210250992914.jpg


 

 

 

เอกสารทีแ่นบไว ้http://rms.bspc.ac.th/files/60236_22110110102945.jpg 

 
2 พฤศจกิายน 2565  

นักศกึษาจ านวน 14 คน เขา้รว่มการโฮมรมู จ านวน 14 คน (ออกฝึกงาน ฝึกอาชพี) 

รายละเอยีดการโฮมรมู 

สรุปการโฮมรมู 

1.แจง้การปฏบิตัติน การปฏบิตัหิน้าที ่การรบัผดิชอบต่อตนเองจากเทอม 1/2565 และใหป้รบัปรุงบางส่วนเพื่อ

เป็นการเตรยีมความพรอ้มในเทอม 2/2565 และด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 

2.การรายงานการปฏบิตังิานประจ าวนั ประจ าสปัดาหใ์หเ้ป็นปัจจุบนั พรอ้มสรา้งอลับัม้ในไลน์ 

3.การนิเทศตดิตาม นัดหมายวนั เวลา เพื่อตดิตามเป็นรายบุคคล และนิเทศออนไลน์บางคนทีอ่ยู่ไกล 

4.แจง้เรื่องเน้นย ้าการรายงานปฏบิตัหิน้าทีป่ระจ าวนัใน LINE ใหท้ าเป็นกจินิสยัทุกวนัเพื่อตดิตาม 

5.สอบถามการฝึกงาน ฝึกอาชพี เป็นรายบุคคล ในเรื่องของประเดน็การท างาน ประเดน็ปัญหาทีเ่กดิขึน้มี

หรอืไม่อย่างไร 

6.แจง้เรื่องการรายงานการฝึกงาน ฝึกอาชพี ประจ าวนัในไลน์กลุ่ม และแจง้ใหม้กีารโพส Facebook ประจ า

สปัดาห ์ในการท างาน เพื่อเป็นร่องรอยหลกัฐาน และการใชโ้ซเชยีลใหเ้กดิประโยชน์ และตดิตามเพิม่เตมิโดย

การใหแ้คปภาพหน้าจอรายงาน และตกัเตอืนส าหรบัคนทีไ่ม่รบัผดิชอบตรงตามเวลาทีก่ าหนด 

7.ตดิตามรายวชิาโครงการ และใหด้ าเนินการเริม่ท าชิน้งานและน าเสนอ คก03 

8.สอบถาม พดูคุย เรื่องอื่นๆ 

http://rms.bspc.ac.th/files/60236_22110110102945.jpg


 

 

 

เอกสารทีแ่นบไว ้http://rms.bspc.ac.th/files/60236_22110412125307.jpg 

 
9 พฤศจกิายน 2565  

นักศกึษาจ านวน 14 คน เขา้รว่มการโฮมรมู จ านวน 14 คน (ออกฝึกงาน ฝึกอาชพี) 

รายละเอยีดการโฮมรมู 

สรุปการโฮมรมู 

1.แจง้การปฏบิตัติน การปฏบิตัหิน้าที ่ต่อสถานประกอบการ และวทิยาลยั 

2.การรายงานการปฏบิตังิานประจ าวนั ประจ าสปัดาหใ์หเ้ป็นปัจจุบนั พรอ้มสรา้งอลับัม้ในไลน์ 

3.การนิเทศตดิตาม นัดหมายวนั เวลา เพื่อตดิตามเป็นรายบุคคล และนิเทศออนไลน์บางคนทีอ่ยู่ไกล 

4.แจง้เรื่องเน้นย ้าการรายงานปฏบิตัหิน้าทีป่ระจ าวนัใน LINE ใหท้ าเป็นกจินิสยัทุกวนัเพื่อตดิตาม 

5.สอบถามการฝึกงาน ฝึกอาชพี เป็นรายบุคคล ในเรื่องของประเดน็การท างาน ประเดน็ปัญหาทีเ่กดิขึน้มี

หรอืไม่อย่างไร 

6.แจง้เรื่องการรายงานการฝึกงาน ฝึกอาชพี ประจ าวนัในไลน์กลุ่ม และแจง้ใหม้กีารโพส Facebook ประจ า

สปัดาห ์ในการท างาน เพื่อเป็นร่องรอยหลกัฐาน และการใชโ้ซเชยีลใหเ้กดิประโยชน์ และตดิตามเพิม่เตมิโดย

การใหแ้คปภาพหน้าจอรายงาน และตกัเตอืนส าหรบัคนทีไ่ม่รบัผดิชอบตรงตามเวลาทีก่ าหนด 

7.ตดิตามรายวชิาโครงการ และใหด้ าเนินการเริม่ท าชิน้งานและน าเสนอ คก03 และใหบ้นัทกึภาพเพื่อใช้

ประกอบการจดัท าเอกสาร 

8.สอบถาม พดูคุย เรื่องอื่นๆ 

http://rms.bspc.ac.th/files/60236_22110412125307.jpg


 

 

 

เอกสารทีแ่นบไว ้http://rms.bspc.ac.th/files/60236_2211220992648.jpg 

 
16 พฤศจกิายน 2565  

นักศกึษาจ านวน 14 คน เขา้รว่มการโฮมรมู จ านวน 14 คน (ออกฝึกงาน ฝึกอาชพี) 

รายละเอยีดการโฮมรมู 

สรุปการโฮมรมู 

1.แจง้การปฏบิตัติน การปฏบิตัหิน้าที ่ต่อสถานประกอบการ และวทิยาลยัอย่างเคร่งครดั 

2.การรายงานการปฏบิตังิานประจ าวนั ประจ าสปัดาหใ์หเ้ป็นปัจจุบนั พรอ้มสรา้งอลับัม้ในไลน์  

3.การนิเทศตดิตาม นัดหมายวนั เวลา เพื่อตดิตามเป็นรายบุคคล และนิเทศออนไลน์บางคนทีอ่ยู่ไกล 

4.แจง้เรื่องเน้นย ้าการรายงานปฏบิตัหิน้าทีป่ระจ าวนัใน LINE ใหท้ าเป็นกจินิสยัทุกวนัเพื่อตดิตาม 

5.สอบถามการฝึกงาน ฝึกอาชพี เป็นรายบุคคล ในเรื่องของประเดน็การท างาน ประเดน็ปัญหาทีเ่กดิขึน้มี

หรอืไม่อย่างไร 

6.แจง้เรื่องการรายงานการฝึกงาน ฝึกอาชพี ประจ าวนัในไลน์กลุ่ม และแจง้ใหม้กีารโพส Facebook ประจ า

สปัดาห ์ในการท างาน เพื่อเป็นร่องรอยหลกัฐาน และการใชโ้ซเชยีลใหเ้กดิประโยชน์ และตดิตามเพิม่เตมิโดย

การใหแ้คปภาพหน้าจอรายงาน และตกัเตอืนส าหรบัคนทีไ่ม่รบัผดิชอบตรงตามเวลาทีก่ าหนด 

7.ตดิตามรายวชิาโครงการ และใหด้ าเนินการเริม่ท าชิน้งานและน าเสนอ คก03 และใหบ้นัทกึภาพเพื่อใช้

ประกอบการจดัท าเอกสาร 

8.สอบถาม พดูคุย เรื่องอื่นๆ 

9.นายรชานนท ์เลศิแลว้ ไดข้บัรถของสถานประกอบการเสยีหายร่วมกบัพีพ่นักงานช่างประจ ารา้นทร ูและได้

http://rms.bspc.ac.th/files/60236_2211220992648.jpg


 

 

ตกลงค่าเสยีหายกบัสถานประกอบการ วทิยาลยัไดด้ าเนินการใหน้ักศกึษากลบัสู่สถานศกึษา เพื่อฝึกอาชพีต่อ

ในสถานศกึษา 

 

เอกสารทีแ่นบไว ้http://rms.bspc.ac.th/files/60236_2212070993019.jpg 

 
23 พฤศจกิายน 2565  

นักศกึษาจ านวน 14 คน เขา้รว่มการโฮมรมู จ านวน 14 คน (ออกฝึกงาน ฝึกอาชพี) 

รายละเอยีดการโฮมรมู 

สรุปการโฮมรมู 

1.แจง้การปฏบิตัติน การปฏบิตัหิน้าที ่ต่อสถานประกอบการ และวทิยาลยัอย่างเคร่งครดั 

2.การรายงานการปฏบิตังิานประจ าวนั ประจ าสปัดาหใ์หเ้ป็นปัจจุบนั พรอ้มสรา้งอลับัม้ในไลน์ 

3.การนิเทศตดิตาม นัดหมายวนั เวลา เพื่อตดิตามเป็นรายบุคคล และนิเทศออนไลน์บางคนทีอ่ยู่ไกล 

4.แจง้เรื่องเน้นย ้าการรายงานปฏบิตัหิน้าทีป่ระจ าวนัใน LINE ใหท้ าเป็นกจินิสยัทุกวนัเพื่อตดิตาม 

5.สอบถามการฝึกงาน ฝึกอาชพี เป็นรายบุคคล ในเรื่องของประเดน็การท างาน ประเดน็ปัญหาทีเ่กดิขึน้มี

หรอืไม่อย่างไร 

6.แจง้เรื่องการรายงานการฝึกงาน ฝึกอาชพี ประจ าวนัในไลน์กลุ่ม และแจง้ใหม้กีารโพส Facebook ประจ า

สปัดาห ์ในการท างาน เพื่อเป็นร่องรอยหลกัฐาน และการใชโ้ซเชยีลใหเ้กดิประโยชน์ และตดิตามเพิม่เตมิโดย

การใหแ้คปภาพหน้าจอรายงาน และตกัเตอืนส าหรบัคนทีไ่ม่รบัผดิชอบตรงตามเวลาทีก่ าหนด 

7.ตดิตามรายวชิาโครงการ และใหด้ าเนินการเริม่ท าชิน้งานและน าเสนอ คก03 และใหบ้นัทกึภาพเพื่อใช้

ประกอบการจดัท าเอกสาร 

http://rms.bspc.ac.th/files/60236_2212070993019.jpg


 

 

8.สอบถาม พดูคุย เรื่องอื่นๆ 

9.นายรชานนท ์เลศิแลว้ ไดร้บัขอ้ตกลงในการฝึกอาชพีต่อในสถานศกึษา 

 

เอกสารทีแ่นบไว ้http://rms.bspc.ac.th/files/60236_2212070993104.jpg 

 
1 ธนัวาคม 2565  

นักศกึษาจ านวน 14 คน เขา้รว่มการโฮมรมู จ านวน 14 คน (ออกฝึกงาน ฝึกอาชพี) 

รายละเอยีดการโฮมรมู 

สรุปการโฮมรมู 

1.แจง้การปฏบิตัติน การปฏบิตัหิน้าที ่ต่อสถานประกอบการ และวทิยาลยัอย่างเคร่งครดั 

2.การรายงานการปฏบิตังิานประจ าวนั ประจ าสปัดาหใ์หเ้ป็นปัจจุบนั พรอ้มสรา้งอลับัม้ในไลน์ 

3.การนิเทศตดิตาม นัดหมายวนั เวลา เพื่อตดิตามเป็นรายบุคคล และนิเทศออนไลน์บางคนทีอ่ยู่ไกล 

4.แจง้เรื่องเน้นย ้าการรายงานปฏบิตัหิน้าทีป่ระจ าวนัใน LINE ใหท้ าเป็นกจินิสยัทุกวนัเพื่อตดิตาม 

5.สอบถามการฝึกงาน ฝึกอาชพี เป็นรายบุคคล ในเรื่องของประเดน็การท างาน ประเดน็ปัญหาทีเ่กดิขึน้มี

หรอืไม่อย่างไร 

6.แจง้เรื่องการรายงานการฝึกงาน ฝึกอาชพี ประจ าวนัในไลน์กลุ่ม และแจง้ใหม้กีารโพส Facebook ประจ า

สปัดาห ์ในการท างาน เพื่อเป็นร่องรอยหลกัฐาน และการใชโ้ซเชยีลใหเ้กดิประโยชน์ และตดิตามเพิม่เตมิโดย

การใหแ้คปภาพหน้าจอรายงาน และตกัเตอืนส าหรบัคนทีไ่ม่รบัผดิชอบตรงตามเวลาทีก่ าหนด 

7.ตดิตามรายวชิาโครงการ และใหด้ าเนินการเริม่ท าชิน้งานและน าเสนอ คก03 และใหบ้นัทกึภาพเพื่อใช้

ประกอบการจดัท าเอกสาร 

http://rms.bspc.ac.th/files/60236_2212070993104.jpg


 

 

8.สอบถาม พดูคุย เรื่องอื่นๆ 

9.แจง้วนัสมันาการฝึกอาชพี ครัง้ที ่2 ในเบือ้งตน้ 18 ธนัวาคม 2565 

 

เอกสารทีแ่นบไว ้http://rms.bspc.ac.th/files/60236_2212070993229.jpg 

 
7 ธนัวาคม 2565  

นักศกึษาจ านวน 14 คน เขา้รว่มการโฮมรมู จ านวน 14 คน (ออกฝึกงาน ฝึกอาชพี) 

รายละเอยีดการโฮมรมู 

สรุปการโฮมรมู 

1.แจง้การปฏบิตัติน การปฏบิตัหิน้าที ่ต่อสถานประกอบการ และวทิยาลยัอย่างเคร่งครดั 

2.การรายงานการปฏบิตังิานประจ าวนั ประจ าสปัดาหใ์หเ้ป็นปัจจุบนั พรอ้มสรา้งอลับัม้ในไลน์ 

3.การนิเทศตดิตาม นัดหมายวนั เวลา เพื่อตดิตามเป็นรายบุคคล และนิเทศออนไลน์บางคนทีอ่ยู่ไกล 

4.แจง้เรื่องเน้นย ้าการรายงานปฏบิตัหิน้าทีป่ระจ าวนัใน LINE ใหท้ าเป็นกจินิสยัทุกวนัเพื่อตดิตาม 

5.สอบถามการฝึกงาน ฝึกอาชพี เป็นรายบุคคล ในเรื่องของประเดน็การท างาน ประเดน็ปัญหาทีเ่กดิขึน้มี

หรอืไม่อย่างไร 

6.แจง้เรื่องการรายงานการฝึกงาน ฝึกอาชพี ประจ าวนัในไลน์กลุ่ม และแจง้ใหม้กีารโพส Facebook ประจ า

สปัดาห ์ในการท างาน เพื่อเป็นร่องรอยหลกัฐาน และการใชโ้ซเชยีลใหเ้กดิประโยชน์ และตดิตามเพิม่เตมิโดย

การใหแ้คปภาพหน้าจอรายงาน และตกัเตอืนส าหรบัคนทีไ่ม่รบัผดิชอบตรงตามเวลาทีก่ าหนด 

7.ตดิตามรายวชิาโครงการ และใหด้ าเนินการเริม่ท าชิน้งานและน าเสนอ คก03 และใหบ้นัทกึภาพเพื่อใช้

ประกอบการจดัท าเอกสาร 

http://rms.bspc.ac.th/files/60236_2212070993229.jpg


 

 

8.สอบถาม พดูคุย เรื่องอื่นๆ 

9.แจง้วนัสมันาการฝึกอาชพี ครัง้ที ่2 ในเบือ้งตน้ 18 ธนัวาคม 2565 และนัดหมายในการน าเสนอการฝึกงาน 

ฝึกอาชพี ในสถานประกอบการในวนัสมันา 

 

เอกสารทีแ่นบไว ้http://rms.bspc.ac.th/files/60236_2212130883919.jpg 

 
15 ธนัวาคม 2565  

นักศกึษาจ านวน 14 คน เขา้รว่มการโฮมรมู จ านวน 14 คน (ออกฝึกงาน ฝึกอาชพี) 

รายละเอยีดการโฮมรมู 

สรุปการโฮมรมู 

1.แจง้การปฏบิตัติน การปฏบิตัหิน้าที ่ต่อสถานประกอบการ และวทิยาลยัอย่างเคร่งครดั 

2.การรายงานการปฏบิตังิานประจ าวนั ประจ าสปัดาหใ์หเ้ป็นปัจจุบนั พรอ้มสรา้งอลับัม้ในไลน์ 

3.การนิเทศตดิตาม นัดหมายวนั เวลา เพื่อตดิตามเป็นรายบุคคล และนิเทศออนไลน์บางคนทีอ่ยู่ไกล 

4.แจง้เรื่องเน้นย ้าการรายงานปฏบิตัหิน้าทีป่ระจ าวนัใน LINE ใหท้ าเป็นกจินิสยัทุกวนัเพื่อตดิตาม 

5.สอบถามการฝึกงาน ฝึกอาชพี เป็นรายบุคคล ในเรื่องของประเดน็การท างาน ประเดน็ปัญหาทีเ่กดิขึน้มี

หรอืไม่อย่างไร 

6.แจง้เรื่องการรายงานการฝึกงาน ฝึกอาชพี ประจ าวนัในไลน์กลุ่ม และแจง้ใหม้กีารโพส Facebook ประจ า

สปัดาห ์ในการท างาน เพื่อเป็นร่องรอยหลกัฐาน และการใชโ้ซเชยีลใหเ้กดิประโยชน์ และตดิตามเพิม่เตมิโดย

การใหแ้คปภาพหน้าจอรายงาน และตกัเตอืนส าหรบัคนทีไ่ม่รบัผดิชอบตรงตามเวลาทีก่ าหนด 

7.ตดิตามรายวชิาโครงการ และใหด้ าเนินการเริม่ท าชิ้นงานและน าเสนอ คก03 และใหบ้นัทกึภาพเพื่อใช้

http://rms.bspc.ac.th/files/60236_2212130883919.jpg


 

 

ประกอบการจดัท าเอกสาร 

8.สอบถาม พดูคุย เรื่องอื่นๆ 

9.แจง้วนัสมันาการฝึกอาชพี ครัง้ที ่2 ในวนัอาทติย ์ที ่18 ธนัวาคม 2565 ก าหนดการ และนัดหมายในการ

น าเสนอการฝึกงาน ฝึกอาชพี ในสถานประกอบการในวนัสมันา ตวัแทนน าเสนอการสมัมนา พรอ้มตดิตาม

ความกา้วหน้าโครงการของตนเอง 

 

เอกสารทีแ่นบไว ้http://rms.bspc.ac.th/files/60236_2212190994646.jpg 

 
19 ธนัวาคม 2565  

นักศกึษาจ านวน 14 คน เขา้รว่มการโฮมรมู จ านวน 11 คน ขาด 3 คน คอืนายสขิรนิทร ์นายกฤษดา นางสาว

กญัญารตัน์ เน่ืองจาก 3 คนน้ี ตดิโวดิ และไดท้ าการชีแ้จงใหภ้ายหลงั (ออกฝึกงาน ฝึกอาชพี) 

รายละเอยีดการโฮมรมู 

สรุปการโฮมรมู 

1.แจง้การปฏบิตัติน การปฏบิตัหิน้าที ่ต่อสถานประกอบการ และวทิยาลยัอย่างเคร่งครดั 

2.การรายงานการปฏบิตังิานประจ าวนั ประจ าสปัดาหใ์หเ้ป็นปัจจุบนั พรอ้มสรา้งอลับัม้ในไลน์ 

3.การนิเทศตดิตาม นัดหมายวนั เวลา เพื่อตดิตามเป็นรายบุคคล และนิเทศออนไลน์บางคนทีอ่ยู่ไกล 

4.แจง้เรื่องเน้นย ้าการรายงานปฏบิตัหิน้าทีป่ระจ าวนัใน LINE ใหท้ าเป็นกจินิสยัทุกวนัเพื่อตดิตาม 

5.สอบถามการฝึกงาน ฝึกอาชพี เป็นรายบุคคล ในเรื่องของประเดน็การท างาน ประเดน็ปัญหาทีเ่กดิขึน้มี

หรอืไม่อย่างไร 

6.แจง้เรื่องการรายงานการฝึกงาน ฝึกอาชพี ประจ าวนัในไลน์กลุ่ม และแจง้ใหม้กีารโพส Facebook ประจ า

http://rms.bspc.ac.th/files/60236_2212190994646.jpg


 

 

สปัดาห ์ในการท างาน เพื่อเป็นร่องรอยหลกัฐาน และการใชโ้ซเชยีลใหเ้กดิประโยชน์ และตดิตามเพิม่เตมิโดย

การใหแ้คปภาพหน้าจอรายงาน และตกัเตอืนส าหรบัคนทีไ่ม่รบัผดิชอบตรงตามเวลาทีก่ าหนด 

7.ตดิตามรายวชิาโครงการ และใหด้ าเนินการเริม่ท าชิน้งานและน าเสนอ คก03 และใหบ้นัทกึภาพเพื่อใช้

ประกอบการจดัท าเอกสาร 

8.สอบถาม พดูคุย เรื่องอื่นๆ 

9.ขอ้มลูการกรอกเอกสารในวนัสมัมนา ใหด้ าเนินการใหส้มบูรณ์ เอกสารทีต่อ้งน ากลบัไปสถานประกอบการ

เพื่อน ามาส่งในวนัทีฝึ่กงานเสรจ็ แบบสอบถามความพงึพอใจ  

 

เอกสารทีแ่นบไว ้http://rms.bspc.ac.th/files/60236_2212190995042.jpg 

 
27 ธนัวาคม 2565  

2565 

นักศกึษาจ านวน 14 คน เขา้รว่มการโฮมรมู จ านวน 14 คน (ออกฝึกงาน ฝึกอาชพี) 

รายละเอยีดการโฮมรมู 

สรุปการโฮมรมู 

1.แจง้การปฏบิตัติน การปฏบิตัหิน้าที ่ต่อสถานประกอบการ และวทิยาลยัอย่างเคร่งครดั 

2.การรายงานการปฏบิตังิานประจ าวนั ประจ าสปัดาหใ์หเ้ป็นปัจจุบนั พรอ้มสรา้งอลับัม้ในไลน์ 

3.การนิเทศตดิตาม นัดหมายวนั เวลา เพื่อตดิตามเป็นรายบุคคล และนิเทศออนไลน์บางคนทีอ่ยู่ไกล 

4.แจง้เรื่องเน้นย ้าการรายงานปฏบิตัหิน้าทีป่ระจ าวนัใน LINE ใหท้ าเป็นกจินิสยัทุกวนัเพื่อตดิตาม 

5.สอบถามการฝึกงาน ฝึกอาชพี เป็นรายบุคคล ในเรื่องของประเดน็การท างาน ประเดน็ปัญหาทีเ่กดิขึน้มี

http://rms.bspc.ac.th/files/60236_2212190995042.jpg


 

 

หรอืไม่อย่างไร 

6.แจง้เรื่องการรายงานการฝึกงาน ฝึกอาชพี ประจ าวนัในไลน์กลุ่ม และแจง้ใหม้กีารโพส Facebook ประจ า

สปัดาห ์ในการท างาน เพื่อเป็นร่องรอยหลกัฐาน และการใชโ้ซเชยีลใหเ้กดิประโยชน์ และตดิตามเพิม่เตมิโดย

การใหแ้คปภาพหน้าจอรายงาน และตกัเตอืนส าหรบัคนทีไ่ม่รบัผดิชอบตรงตามเวลาทีก่ าหนด 

7.ตดิตามรายวชิาโครงการ และใหด้ าเนินการเริม่ท าชิน้งานและน าเสนอ คก03 และใหบ้นัทกึภาพเพื่อใช้

ประกอบการจดัท าเอกสาร 

8.สอบถาม พดูคุย เรื่องอื่นๆ 

9.อวยพรส่งทา้ยปีเก่าตอ้นรบัปีใหม่ 

 

เอกสารทีแ่นบไว ้http://rms.bspc.ac.th/files/60236_23011112125248.png 

 
5 มกราคม 2566  

นักศกึษาจ านวน 14 คน เขา้รว่มการโฮมรมู จ านวน 14 คน (ออกฝึกงาน ฝึกอาชพี) 

รายละเอยีดการโฮมรมู 

สรุปการโฮมรมู 

1.แจง้การปฏบิตัติน การปฏบิตัหิน้าที ่ต่อสถานประกอบการ และวทิยาลยัอย่างเคร่งครดั 

2.การรายงานการปฏบิตังิานประจ าวนั ประจ าสปัดาหใ์หเ้ป็นปัจจุบนั พรอ้มสรา้งอลับัม้ในไลน์ 

3.การนิเทศตดิตาม นัดหมายวนั เวลา เพื่อตดิตามเป็นรายบุคคล และนิเทศออนไลน์บางคนทีอ่ยู่ไกล 

4.แจง้เรื่องเน้นย ้าการรายงานปฏบิตัหิน้าทีป่ระจ าวนัใน LINE ใหท้ าเป็นกจินิสยัทุกวนัเพื่อตดิตาม 

5.สอบถามการฝึกงาน ฝึกอาชพี เป็นรายบุคคล ในเรื่องของประเดน็การท างาน ประเดน็ปัญหาทีเ่กดิขึน้มี

http://rms.bspc.ac.th/files/60236_23011112125248.png


 

 

หรอืไม่อย่างไร 

6.แจง้เรื่องการรายงานการฝึกงาน ฝึกอาชพี ประจ าวนัในไลน์กลุ่ม และแจง้ใหม้กีารโพส Facebook ประจ า

สปัดาห ์ในการท างาน เพื่อเป็นร่องรอยหลกัฐาน และการใชโ้ซเชยีลใหเ้กดิประโยชน์ และตดิตามเพิม่เตมิโดย

การใหแ้คปภาพหน้าจอรายงาน และตกัเตอืนส าหรบัคนทีไ่ม่รบัผดิชอบตรงตามเวลาทีก่ าหนด 

7.ตดิตามรายวชิาโครงการ และใหด้ าเนินการเริม่ท าชิน้งานและน าเสนอ คก03 และใหบ้นัทกึภาพเพื่อใช้

ประกอบการจดัท าเอกสาร 

8.แจง้เรื่องการส่งเอกสารส าหรบัคนทีจ่ะผ่อนผนัทหาร ก าหนดการ  

8.สอบถาม พดูคุย เรื่องอื่นๆ  

 

เอกสารทีแ่นบไว ้http://rms.bspc.ac.th/files/60236_23010510103031.jpeg 

 
12 มกราคม 2566  

นักศกึษาจ านวน 14 คน เขา้รว่มการโฮมรมู จ านวน 14 คน (ออกฝึกงาน ฝึกอาชพี) 

รายละเอยีดการโฮมรมู 

สรุปการโฮมรมู 

1.แจง้การปฏบิตัติน การปฏบิตัหิน้าที ่ต่อสถานประกอบการ และวทิยาลยัอย่างเคร่งครดั 

2.การรายงานการปฏบิตังิานประจ าวนั ประจ าสปัดาหใ์หเ้ป็นปัจจุบนั พรอ้มสรา้งอลับัม้ในไลน์ 

3.การนิเทศตดิตาม นัดหมายวนั เวลา เพื่อตดิตามเป็นรายบุคคล และนิเทศออนไลน์บางคนทีอ่ยู่ไกล 

4.แจง้เรื่องเน้นย ้าการรายงานปฏบิตัหิน้าทีป่ระจ าวนัใน LINE ใหท้ าเป็นกจินิสยัทุกวนัเพื่อตดิตาม 

5.สอบถามการฝึกงาน ฝึกอาชพี เป็นรายบุคคล ในเรื่องของประเดน็การท างาน ประเดน็ปัญหาทีเ่กดิขึน้มี

http://rms.bspc.ac.th/files/60236_23010510103031.jpeg


 

 

หรอืไม่อย่างไร 

6.แจง้เรื่องการรายงานการฝึกงาน ฝึกอาชพี ประจ าวนัในไลน์กลุ่ม และแจง้ใหม้กีารโพส Facebook ประจ า

สปัดาห ์ในการท างาน เพื่อเป็นร่องรอยหลกัฐาน และการใชโ้ซเชยีลใหเ้กดิประโยชน์ และตดิตามเพิม่เตมิโดย

การใหแ้คปภาพหน้าจอรายงาน และตกัเตอืนส าหรบัคนทีไ่ม่รบัผดิชอบตรงตามเวลาทีก่ าหนด 

7.ตดิตามรายวชิาโครงการ และใหด้ าเนินการเริม่ท าชิน้งานและน าเสนอ คก03 และใหบ้นัทกึภาพเพื่อใช้

ประกอบการจดัท าเอกสาร พรอ้มถ่ายวดิโีอเพื่อน าเสนอในเบือ้งตน้ 

8.แจง้เรื่องการส่งเอกสารส าหรบัคนทีจ่ะผ่อนผนัทหาร ก าหนดการ ถงึวนัที ่13 ม.ค 66 ตอนนี้มส่ีง 2 คน คอื

นายศุภกร และสขิรนิทร ์

9.แจง้เรื่องการถ่ายภาพเพื่อยื่นค ารอ้งขอจบการศกึษา วนัที ่21 ธ.ค 66  

10.แจง้เรื่องการสอบมาตรฐานวชิาชพี การเตรยีมความพรอ้ม วนัที ่21 ก.พ 66 

8.สอบถาม พดูคุย เรื่องอื่นๆ  

 

เอกสารทีแ่นบไว ้http://rms.bspc.ac.th/files/60236_2301120990132.jpeg 

 
18 มกราคม 2566  

นักศกึษาจ านวน 14 คน เขา้รว่มการโฮมรมู จ านวน 14 คน (ออกฝึกงาน ฝึกอาชพี) 

รายละเอยีดการโฮมรมู 

สรุปการโฮมรมู 

1.แจง้การปฏบิตัติน การปฏบิตัหิน้าที ่ต่อสถานประกอบการ และวทิยาลยัอย่างเคร่งครดั 

2.การรายงานการปฏบิตังิานประจ าวนั ประจ าสปัดาหใ์หเ้ป็นปัจจุบนั พรอ้มสรา้งอลับัม้ในไลน์ 

http://rms.bspc.ac.th/files/60236_2301120990132.jpeg


 

 

3.การนิเทศตดิตาม นัดหมายวนั เวลา เพื่อตดิตามเป็นรายบุคคล และนิเทศออนไลน์บางคนทีอ่ยู่ไกล 

4.แจง้เรื่องเน้นย ้าการรายงานปฏบิตัหิน้าทีป่ระจ าวนัใน LINE ใหท้ าเป็นกจินิสยัทุกวนัเพื่อตดิตาม 

5.สอบถามการฝึกงาน ฝึกอาชพี เป็นรายบุคคล ในเรื่องของประเดน็การท างาน ประเดน็ปัญหาทีเ่กดิขึน้มี

หรอืไม่อย่างไร 

6.แจง้เรื่องการรายงานการฝึกงาน ฝึกอาชพี ประจ าวนัในไลน์กลุ่ม และแจง้ใหม้กีารโพส Facebook ประจ า

สปัดาห ์ในการท างาน เพื่อเป็นร่องรอยหลกัฐาน และการใชโ้ซเชยีลใหเ้กดิประโยชน์ และตดิตามเพิม่เตมิโดย

การใหแ้คปภาพหน้าจอรายงาน และตกัเตอืนส าหรบัคนทีไ่ม่รบัผดิชอบตรงตามเวลาทีก่ าหนด 

7.ตดิตามรายวชิาโครงการ และใหด้ าเนินการเริม่ท าชิน้งานและน าเสนอ คก03-04 

8.ฝากตดิตามเรื่องการเยีย่มบา้นออนไลน์ พดูคุยกบัผูป้กครองบางส่วน และแจง้ผูป้กครองคนทีย่งัไม่ไดเ้ยีย่ม

บา้น 

9.สอบถาม พดูคุย เรื่องอื่นๆ  

 

เอกสารทีแ่นบไว ้http://rms.bspc.ac.th/files/60236_23013014143535.jpeg 

 
24 มกราคม 2566  

นักศกึษาจ านวน 14 คน เขา้รว่มการโฮมรมู จ านวน 14 คน (ออกฝึกงาน ฝึกอาชพี) 

รายละเอยีดการโฮมรมู 

สรุปการโฮมรมู 

1.แจง้การปฏบิตัติน การปฏบิตัหิน้าที ่ต่อสถานประกอบการ และวทิยาลยัอย่างเคร่งครดั 

2.การรายงานการปฏบิตังิานประจ าวนั ประจ าสปัดาหใ์หเ้ป็นปัจจุบนั พรอ้มสรา้งอลับัม้ในไลน์ 

http://rms.bspc.ac.th/files/60236_23013014143535.jpeg


 

 

3.การนิเทศตดิตาม นัดหมายวนั เวลา เพื่อตดิตามเป็นรายบุคคล และนิเทศออนไลน์บางคนทีอ่ยู่ไกล 

4.แจง้เรื่องเน้นย ้าการรายงานปฏบิตัหิน้าทีป่ระจ าวนัใน LINE ใหท้ าเป็นกจินิสยัทุกวนัเพื่อตดิตาม 

5.สอบถามการฝึกงาน ฝึกอาชพี เป็นรายบุคคล ในเรื่องของประเดน็การท างาน ประเดน็ปัญหาทีเ่กดิขึน้มี

หรอืไม่อย่างไร 

6.แจง้เรื่องการรายงานการฝึกงาน ฝึกอาชพี ประจ าวนัในไลน์กลุ่ม และแจง้ใหม้กีารโพส Facebook ประจ า

สปัดาห ์ในการท างาน เพื่อเป็นร่องรอยหลกัฐาน และการใชโ้ซเชยีลใหเ้กดิประโยชน์ และตดิตามเพิม่เตมิโดย

การใหแ้คปภาพหน้าจอรายงาน และตกัเตอืนส าหรบัคนทีไ่ม่รบัผดิชอบตรงตามเวลาทีก่ าหนด 

7.ตดิตามรายวชิาโครงการ และใหด้ าเนินการเริม่ท าชิน้งานและน าเสนอ คก03-04 

8.ฝากตดิตามเรื่องการเยีย่มบา้นออนไลน์  

9.แจง้การนิเทศตดิตามการฝึกอาชพีส าหรบันักศกึษาทีอ่ยูต่่างจงัหวดัจ านวน 11 คน จะไปนิเทศวนัที ่26-28 

ม.ค 66 และนัดหมายเวลาทีเ่ขา้นิเทศ 

10.สอบถาม พดูคยุ เรื่องอื่นๆ 

 

เอกสารทีแ่นบไว ้http://rms.bspc.ac.th/files/60236_23013014143901.png 

 
31 มกราคม 2566  

นักศกึษาจ านวน 14 คน เขา้รว่มการโฮมรมู จ านวน 14 คน (ออกฝึกงาน ฝึกอาชพี) 

รายละเอยีดการโฮมรมู 

สรุปการโฮมรมู 

1.แจง้การปฏบิตัติน การปฏบิตัหิน้าที ่ต่อสถานประกอบการ และวทิยาลยัอย่างเคร่งครดั 

http://rms.bspc.ac.th/files/60236_23013014143901.png


 

 

2.การรายงานการปฏบิตังิานประจ าวนั ประจ าสปัดาหใ์หเ้ป็นปัจจุบนั พรอ้มสรา้งอลับัม้ในไลน์ 

3.การนิเทศตดิตาม นัดหมายวนั เวลา เพื่อตดิตามเป็นรายบุคคล และนิเทศออนไลน์บางคนทีอ่ยู่ไกล 

4.แจง้เรื่องเน้นย ้าการรายงานปฏบิตัหิน้าทีป่ระจ าวนัใน LINE ใหท้ าเป็นกจินิสยัทุกวนัเพื่อตดิตาม 

5.สอบถามการฝึกงาน ฝึกอาชพี เป็นรายบุคคล ในเรื่องของประเดน็การท างาน ประเดน็ปัญหาทีเ่กดิขึน้มี

หรอืไม่อย่างไร 

6.แจง้เรื่องการรายงานการฝึกงาน ฝึกอาชพี ประจ าวนัในไลน์กลุ่ม และแจง้ใหม้กีารโพส Facebook ประจ า

สปัดาห ์ในการท างาน เพื่อเป็นร่องรอยหลกัฐาน และการใชโ้ซเชยีลใหเ้กดิประโยชน์ และตดิตามเพิม่เตมิโดย

การใหแ้คปภาพหน้าจอรายงาน และตกัเตอืนส าหรบัคนทีไ่ม่รบัผดิชอบตรงตามเวลาทีก่ าหนด 

7.ตดิตามรายวชิาโครงการ และใหด้ าเนินการเริม่ท าชิ้นงานและน าเสนอ คก03-04 และตดิตามเล่มโครงการ

เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัเวลาทีว่ทิยาลยัก าหนด 

8.ฝากตดิตามเรื่องการเยีย่มบา้นออนไลน์ และใหผู้ป้กครองตดิต่อส าหรบับางคนทีย่งัไม่ด าเนินการ 

9.แจง้การนิเทศตดิตามการฝึกอาชพีส าหรบันักศกึษาทีอ่ยูต่่างจงัหวดัจ านวน 11 คน พบว่าการติดตามที่

ด าเนินการแลว้ ทุกคนมคีวามรบัผดิชอบเป็นอย่างด ีไม่พบปัญหาใดๆ ในเบือ้งตน้ จงึแสดงความชื่นชมโดย

ภาพรวม  

10.สอบถาม พดูคยุ เรื่องอื่นๆ 

 

เอกสารทีแ่นบไว ้http://rms.bspc.ac.th/files/60236_2302090992526.jpg 

 
8 กุมภาพนัธ ์2566  

http://rms.bspc.ac.th/files/60236_2302090992526.jpg


 

 

นักศกึษาจ านวน 14 คน เขา้รว่มการโฮมรมู จ านวน 14 คน (ออกฝึกงาน ฝึกอาชพี) 

รายละเอยีดการโฮมรมู 

สรุปการโฮมรมู 

1.แจง้การปฏบิตัติน การปฏบิตัหิน้าที ่ต่อสถานประกอบการ และวทิยาลยัอย่างเคร่งครดั 

2.การรายงานการปฏบิตังิานประจ าวนั ประจ าสปัดาหใ์หเ้ป็นปัจจุบนั พรอ้มสรา้งอลับัม้ในไลน์ 

3.การนิเทศตดิตาม นัดหมายวนั เวลา เพื่อตดิตามเป็นรายบุคคล และนิเทศออนไลน์บางคนทีอ่ยู่ไกล 

4.แจง้เรื่องเน้นย ้าการรายงานปฏบิตัหิน้าทีป่ระจ าวนัใน LINE ใหท้ าเป็นกจินิสยัทุกวนัเพื่อตดิตาม 

5.สอบถามการฝึกงาน ฝึกอาชพี เป็นรายบุคคล ในเรื่องของประเดน็การท างาน ประเดน็ปัญหาทีเ่กดิขึน้มี

หรอืไม่อย่างไร 

6.แจง้เรื่องการรายงานการฝึกงาน ฝึกอาชพี ประจ าวนัในไลน์กลุ่ม และแจง้ใหม้กีารโพส Facebook ประจ า

สปัดาห ์ในการท างาน เพื่อเป็นร่องรอยหลกัฐาน และการใชโ้ซเชยีลใหเ้กดิประโยชน์ และตดิตามเพิม่เตมิโดย

การใหแ้คปภาพหน้าจอรายงาน และตกัเตอืนส าหรบัคนทีไ่ม่รบัผดิชอบตรงตามเวลาทีก่ าหนด 

7.ตดิตามรายวชิาโครงการ ตดิตามเล่มโครงการเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัเวลาทีว่ทิยาลยัก าหนด ใหส่้งเป็นไฟลใ์น

ไดรฟ์ เพื่อท าการตรวจสอบก่อนด าเนินการปริน้เล่มและน ามาส่ง พรอ้มเสนอชิน้งานในวนัทีก่ าหนด 

8.ใหก้ าลงัใจในการปฏบิตังิาน จากการฝึกอาชพีตามระยะเวลาทีผ่่านมาถงึสปัดาหสุ์ดทา้ยของการฝึกอาชพี  

9.สอบถาม พดูคุย เรื่องอื่นๆ 

 

เอกสารทีแ่นบไว ้http://rms.bspc.ac.th/files/60236_2302090992851.jpg 

 
16 กมุภาพนัธ ์2566  

http://rms.bspc.ac.th/files/60236_2302090992851.jpg


 

 

นักศกึษาจ านวน 14 คน เขา้รว่มการโฮมรมู จ านวน 14 คน (ออกฝึกงาน ฝึกอาชพี) 

รายละเอยีดการโฮมรมู 

สรุปการโฮมรมู 

1.แจง้การปฏบิตัติน การปฏบิตัหิน้าที ่ต่อสถานประกอบการ และวทิยาลยัอย่างเคร่งครดั สปัดาหสุ์ดทา้ย 

2.การรายงานการปฏบิตังิานประจ าวนั ประจ าสปัดาหใ์หเ้ป็นปัจจุบนั พรอ้มสรา้งอลับัม้ในไลน์ และ

เตรยีมพรอ้มปริน้ส่งเป็นหลกัฐาน 

3.การนิเทศตดิตาม สรุปการนิเทศ 

4.แจง้เรื่องเน้นย ้าการรายงานปฏบิตัหิน้าทีป่ระจ าวนัใน LINE ใหท้ าเป็นกจินิสยัทุกวนัเพื่อตดิตาม  

5.สอบถามการฝึกงาน ฝึกอาชพี เป็นรายบุคคล ในเรื่องของประเดน็การท างาน ประเดน็ปัญหาทีเ่กดิขึน้มี

หรอืไม่อย่างไร  

6.แจง้เรื่องการรายงานการฝึกงาน ฝึกอาชพี ประจ าวนัในไลน์กลุ่ม และแจง้ใหม้กีารโพส Facebook ประจ า

สปัดาห ์ในการท างาน เพื่อเป็นร่องรอยหลกัฐาน และการใชโ้ซเชยีลใหเ้กดิประโยชน์ และตดิตามเพิม่เตมิโดย

การใหแ้คปภาพหน้าจอรายงาน และตกัเตอืนส าหรบัคนทีไ่ม่รบัผดิชอบตรงตามเวลาทีก่ าหนด 

7.ตดิตามรายวชิาโครงการ ตดิตามเล่มโครงการเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัเวลาทีว่ทิยาลยัก าหนด ใหส่้งเป็นไฟลใ์น

ไดรฟ์ เพื่อท าการตรวจสอบก่อนด าเนินการปริน้เล่มและน ามาส่ง พรอ้มเสนอชิน้งานในวนัทีก่ าหนด น าเสนอ

วนัจนัทรท์ี ่20 ก.พ 66 

8.ใหก้ าลงัใจในการปฏบิตังิาน จากการฝึกอาชพีตามระยะเวลาทีผ่่านมาถงึสปัดาหสุ์ดทา้ยของการฝึกอาชพี 

และแสดงความยนิดล่ีวงหน้า พรอ้มนัดหมายวนัเวลา สอบมาตรฐานวชิาชพี วนัที ่21 ก.พ 66 

9.สอบถาม พดูคุย เรื่องอื่นๆ 

 

เอกสารทีแ่นบไว ้http://rms.bspc.ac.th/files/60236_23021917175337.jpeg 

http://rms.bspc.ac.th/files/60236_23021917175337.jpeg


 

 

 
  

ลงชื่อ...................................................................................................ครทูีป่รกึษา 

( นายอาทติย ์ศภุมงคลสถาพร ) 

 25 มนีาคม 2566  

  

ลงชื่อ................................................................................................... 

( น.ส.วณีา ใจเพชร ) 

หวัหน้างานครทูีป่รกึษา 

  

ลงชื่อ................................................................................................... 

( นายธวชัชยั ดุกสุขแกว้ ) 

รองผูอ้ านวยการฝ่ายพฒันากจิการนักเรยีน นักศกึษา 

  

ลงชื่อ................................................................................................... 

( นายนิมติร ศรยีาภยั ) 

ผูอ้ านวยการวทิยาลยัการอาชพีบางสะพาน 

  


