
                                        

บันทึกข้อตกลงทางวิชาการ 
เพื่อการจัดการศึกษาด้านอาชีวศึกษา 

ระหว่าง 
วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน กับบริษัท .................................................. 

 

บันทึกข้อตกลงนี้ท ำขึ้นระหว่ำง  
   วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน  โดยนายนิมิตร     ศรียาภัย  ต าแหน่งผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 
ตั้งอยู่เลขที่  101  หมู่  1  ต าบลทองมงคล  อ าเภอบางสะพาน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  77230  ซึ่งต่อไปนี้
เรียกว่า สถำนศึกษำ ฝ่ายหนึ่งกับ บริษัท............................................................... โดย.................................................. 
ต าแหน่ง................................................................................. .......................................................................................... 
ตั้งอยู่เลขท่ี.................................................................................. ..................................................................................... 
ซึ่งต่อไปนี้ในบันทึกข้อตกลงเรียกว่า สถำนประกอบกำร อีกฝ่ายหนึ่ง 
     โดยที่วิทยาลัยการอาชีพบางสะพานเป็นส่วนราชการสังกัดส านักงานคณะกรรมการ  การอาชีวศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ และมีเจตนารมณ์ร่วมกันในการจัดการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพเพ่ือ  ผลิตบุคลากรในระดับ 
ช่างฝีมือ ช่างเทคนิค และนักเทคโนโลยี โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้รับความรู้  ทักษะและประสบการณ์จริงจากสถาน
ประกอบการ   
     ทั้ งส องฝ่ าย ได้ ท าบั น ทึ ก ข้ อ ต กล งความร่ วม มื อท างวิ ช าก าร  โดยการจั ด ก าร เรี ยน ก ารสอน  
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชา.................................................
โดยให้นักเรียน นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการและส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียน นักศึกษาได้
พัฒนาการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงโดยมีรายละเอียดข้อตกลงดังนี้ 

ข้อ ๑. วัตถุประสงค์  
     เพ่ือประสานความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษา โดยร่วมกันจัดการเรียนการสอนให้แก่นักเรียน นักศึกษา 
สาขา.......................................... เพ่ือผลิตและพัฒนาก าลังคน ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
นโยบายของรัฐบาลและความต้องการของสถานประกอบการ 

ข้อ ๒. สถำนที่ด ำเนินกำร 
     หน่วยงานก ากับดูแลทั้งสองฝ่าย 

ข้อ ๓. ควำมรับผิดชอบของแต่ละฝ่ำย 
      ๓.๑ ควำมรับผิดชอบของ “สถำนศึกษำ” 
        ๓.๑.๑  จัดครู นักเรียน นักศึกษา เข้ารับฟังการบรรยายความรู้ เกี่ยวกับเทคนิควิธีการใหม่  ๆ  
และจัดส่งนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมฝึกอาชีพตามหลักสูตร 
        ๓.๑.๒ จัดครู ผู้ประสานงานความร่วมมือกับสถานประกอบการ เพ่ือเป็นคณะท างานตามโครงการความ
ร่วมมือโดยร่วมกันพัฒนาหลักสูตร พัฒนาสื่อการเรียนการสอน ให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง
ของวิทยาการและเทคโนโลยีใหม่ ๆ และน าเสนอผลการด าเนินงานให้ฝ่ายบริหารรับทราบเป็นระยะ 
        ๓.๑.๓ จัดครูนิเทศการฝึกอาชีพของนักเรียนนักศึกษา ให้เป็นไปตามหลักสูตร ตามกฎระเบียบข้อบังคับ
ของสถานประกอบการและของสถานศึกษาอย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้งและประเมินผลการฝึกอาชีพ ตามหลักสูตร  
        ๓ .๑ .๔  ร่วมเสนอแนะแนวทางการด าเนินงาน ร่วมประชุม วางแผน จัดระบบ ระเบียบ และ 
จัดกิจกรรมอ่ืน ๆ ตามที่ทั้งสองฝ่ายจะให้ความช่วยเหลือสนับสนุนซึ่งกันและกันเพ่ื อพัฒนาก าลังคน อย่างมี
ประสิทธิภาพและให้การด าเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ของข้อตกลงความร่วมมือ  
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      ๓.๒ ควำมรับผิดชอบของ “สถำนประกอบกำร” 
        ๓.๒.๑ สนับสนุนด้านวิชาการโดยจัดให้บุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ ในหน่วยงานร่วมสนับสนุน 
ร่วมพัฒนาหลักสูตร พัฒนาสื่อการเรียนการสอนสาขาวิชา.......................................... ให้มีความทันสมัยและสอดคล้อง
กับการเปลี่ยนแปลงของวิทยาการและเทคโนโลยีใหม่ๆ ร่วมกับสถานศึกษา  
        ๓.๒.๒ จัดผู้ควบคุมดูแลการฝึกอาชีพและ / หรือจัดครูฝึกเพ่ือสอนงาน แนะน าให้ค าปรึกษาแก่นักเรียน 
นักศึกษา ให้เป็นไปตามหลักสูตรและรายงานผลการด าเนินงานให้ฝ่ายบริหารรับทราบเป็นระยะ  
    ๓.๒.๓ ประเมินผลการฝึกอาชีพของนักเรียน นักศึกษา ตามหลักสูตร 
     ๓.๒.๔ ออกใบรับรองให้แก่นักเรียน นักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์ตามหลักสูตร   
    ๓.๒.๕ ให้ค่าตอบแทนและสวัสดิการต่าง ๆ ตามที่ตกลงกัน 
    ๓.๒.๖ ร่วมประชุม วางแผน จัดระบบ ก าหนดระเบียบ ปรับปรุงหลักสูตร เสนอแนะแนวทางการ
ด าเนินงาน ประเมินผลและอ่ืน ๆ เพ่ือประโยชน์ต่อการพัฒนาก าลังคนที่ครบวงจรเข้าสถานประกอบการอย่างมี
ประสิทธิภาพ และให้การด าเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ของข้อตกลงความร่วมมือ 
        ๓.๒.๗ จัดบุคลากรผู้เชี่ยวชาญบรรยายให้ความรู้ ความเข้าใจ และอ านวยความสะดวก ในการเข้าศึกษา
ดูงานด้านเทคนิควิธีการต่าง ๆ สนับสนุนสถานที่เข้าฝึกอบรม ฝึกปฏิบัติงานของครูและนัก เรียน นักศึกษา ใน
หน่วยงานสังกัดสถานศึกษา  
  ข้อ ๔. ระยะเวลำควำมร่วมมือ 

  บันทึกข้อตกลงนี้มีผลนับแต่วันที่ทั้งสองฝ่ายได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงเป็นต้นไป  
ข้อ ๕. กำรเปลี่ยนแปลงและกำรยกเลิกบันทึกข้อตกลง 

  หากฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่ ง หรือทั้ งสองฝ่ ายมีความประสงค์จะแก้ ไขรายละเอียดในบันทึกข้อตกลง 
ทางวิชาการ ให้แจ้งอีกฝ่ายหนึ่งทราบ และเมื่อทั้ งสองฝ่ายพิจารณาตกลงเห็นชอบร่วมกันในการแก้ไข ให้จัดท าเป็น
บันทึกข้อตกลงเพ่ิมเติม เป็นลายลักษณ์อักษร และให้มีผลบังคับใช้นับตั้งแต่วันที่ทั้งสองฝ่ายได้ลงนามในบันทึก
ข้อตกลงเพ่ิมเติม นั้น 

  หากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง หรือทั้งสองฝ่ายมีความประสงค์จะยกเลิกบันทึกข้อตกลง ให้แจ้งอีกฝ่ายหนึ่งทราบ
ล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรมีระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๖๐ วัน (หกสิบวัน)   

ข้อ ๖. กำรแสดงเจตนำรมณ์และควำมตั้งใจของท้ังสองฝ่ำย  
  เพ่ือเป็นการแสดงเจตนารมณ์และความตั้งใจของทั้งสองฝ่าย ในการด าเนินงานตามบันทึกข้อตกลงความ

ร่วมมือนี้จึงได้ลงนามร่วมกัน  เมื่อวันที่ .............................................................. ณ ................................................. 
 

              วิทยำลัยกำรอำชีพบำงสะพำน          บริษัท...................................................... 
 

ลงชื่อ .............................................................                       ลงชื่อ...................................................... .... 
             (นายนิมิตร   ศรียาภยั)                                    (......................................................)               

ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน                 ผู้จัดการ...................................................... 

                                            
ลงชื่อ ........................................... ........พยาน                      ลงชื่ อ  ........................................... ......พยาน            

              (นายอรุณ  เกลื่อนพันธ์)                                      (................................................) 
  รองผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน               .................................................................      
 
 
 



แบบส ารวจความพร้อมของสถานประกอบการ 
การจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

  

ชื่อสถานประกอบการ....................................................................................................................... ................. 
ที่อยู่................ถนน/ซอย..................................ต ำบล..................................อ ำเภอ...........................................
จังหวัด..................................................รหัสไปรษณีย์...........................โทรศัพท์............................... ................
โทรสำร....................................................E-Mail…………................................................................................... 
ประเภทธุรกิจ............................................................................................................................. ....................... 
ลักษณะงาน............................................................................................................................. ......................... 
ขนาดของกิจการตามที่ย่ืนจดทะเบียนธุรกิจ               ขนำดเล็ก     ขนำดกลำง      ขนำดใหญ่ 
ข้อมูลการท าความร่วมมือจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  ไม่เคยจัด     เคยร่วมจัด (ระบุ).................ปี             
มีความต้องการท าความร่วมมือในระดับ                    ปวช.          ปวส.             ปริญญำตรี 
สำขำวิชำเทคนิคเครื่องกล       สำขำงำนเทคนิคยำนยนต์          จ ำนวน........................คน 
สำขำวิชำเทคนิคเครื่องกล       สำขำงำนเทคนิคเครื่องกลอุตสำหกรรม   จ ำนวน........................คน 
สำขำวิชำเทคนิคโลหะ          สำขำงำนเทคนิคกำรเชื่อมอุตสำหกรรม   จ ำนวน........................คน 
สำขำวิชำไฟฟ้ำ             สำขำงำนไฟฟ้ำก ำลัง             จ ำนวน........................คน 
สำขำวิชำอิเล็กทรอนิกส์          สำขำงำนอิเล็กทรอนิกส์อุตสำหกรรม     จ ำนวน........................คน 
สำขำวิชำกำรบัญชี            สำขำงำนกำรบัญชี              จ ำนวน........................คน 
สำขำวิชำคอมพิวเตอร์ธุรกิจ       สำขำงำนคอมพิวเตอร์ธุรกิจ         จ ำนวน........................คน 
สำขำวิชำกำรจัดกำรโลจิสติกส์     สำขำงำนกำรจัดกำรคลังสินค้ำ        จ ำนวน........................คน 
สำขำวิชำกำรโรงแรม         สำขำงำนบริกำรอำหำรและเครื่องดื่ม    จ ำนวน........................คน 
สำขำวิชำเทคนิคกำรผลิต       สำขำงำนเครื่องมือกล             จ ำนวน........................คน 
ค าชี้แจง กรุณำใส่เครื่องหมำย   ในช่องที่ตรงกับคุณลักษณะของสถำนประกอบกำร 

 ๑. มีควำมพร้อมในกำรท ำควำมร่วมมือ (MOU) กับสถำนศึกษำในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
 ๒. มีลักษณะธุรกิจที่สอดคล้องและเหมำะสมกับสำขำวิชำที่ต้องกำรท ำควำมร่วมมือ 
 ๓. สถำนประกอบกำรมีเครื่องมือ อุปกรณ์ เครื่องจักร เหมำะสมกับกำรฝึกอำชีพ 
 ๔. มีบุคลำกรท ำหน้ำที่ผู้ควบคุมกำรฝึก และครูฝึก 
 ๕. สำมำรถร่วมมือกับสถำนศึกษำในกำรจัดท ำแผนกำรฝึกอำชีพตลอดหลักสูตร 
 ๖. สำมำรถจัดสอบมำตรฐำนฝีมือร่วมกับสถำนศึกษำ 
 ๗. สำมำรถจัดส่งบุคลำกรเข้ำร่วมประชุม อบรม สัมมนำกับสถำนศึกษำ 
 ๘. สำมำรถมอบวุฒิบัตรรับรองกำรส ำเร็จกำรศึกษำระบบทวิภำคีของบริษัท 
 ๙. สถำนศึกษำสำมำรถเข้ำเยี่ยมชมสถำนประกอบกำร เพ่ือศึกษำลักษณะงำน 
 ๑๐. กำรติดต่อสื่อสำรได้สะดวก 
 



สวัสดิการที่จัดให้นักเรียน นักศึกษา 
   มีรถรับส่ง                  มีที่พัก   
  ชุด UNIFROM 
  เบี้ยเลี้ยง.......................บำท / วัน   และ................บำท/เดือน 
   เงินช่วยเหลือค่ำเล่ำเรียนภำคเรียนละ......................บำท 
  อ่ืน ๆ (โปรดระบุ ) ....................................................... 
 
 
 

                                                                          ลงช่ือ .............................................................. 
                                       (..........................................................) 
                                    ต าแหน่ง........................................................... 

 


