ตัวอยาง
โลโกของ
บริษัท

บันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการ
โครงการการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีและการฝกงานของนักเรียน นักศึกษา
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
ระหวาง
วิทยาลัยการอาชีพบางแกวฟา (หลวงพอเปนอุปถัมภ) กับ ...............................................................................
******************************
บันทึกขอตกลงฉบับนี้ทําขึ้นระหวาง “วิทยาลัยการอาชีพบางแกวฟา (หลวงพอเปนอุปถัมภ) โดย
นายวีระ ทองประสิทธิ์ ตําแหนงผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพบางแกวฟา (หลวงพอเปนอุปถัมภ) สํานักงานตั้งอยู
เลขที่ ๑๘ หมูที่ ๒ ตําบลบางแกวฟา อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม รหัสไปรษณี ย ๗๓๑๒๐ ซึ่งตอไปนี้ใน
บันทึกขอตกลงนี้เรียกวา “สถานศึกษา” ฝายหนึ่ง กับ “..........................................................................” ในธุรกิจ
............................................................................................................................................... และเชี่ยวชาญดานวิชาชีพ
โดย..................................................................................... ตําแหนง ประธานกรรมการผูจัดการ ตั้งอยูเลขที่.................
ตําบล....................................อําเภอ...................................จังหวัด.............................. รหัสไปรษณีย.............................
ซึ่งตอไปนี้ในบันทึกขอตกลงนี้เรียกวา “.....................................” อีกฝายหนึ่ง”
โดยที่วิทยาลัยการอาชีพบางแกวฟา (หลวงพอเปนอุปถัมภ) ซึ่งเปนสถานศึกษาในสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ มีหนาที่ในการจัดการอาชีวศึกษาและฝกอบรมอาชีพ เพื่อผลิต
นักเรียน นักศึกษา ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชา
อุตสาหกรรม และประเภทวิชาพาณิชยกรรม รวมกับ (สถานประกอบการ).....................................................................
ซึ่งเปนสถานประกอบการดําเนินการเกี่ยวกับ...................................................................................................................
ทั้งสองฝายไดทําขอตกลงความรวมมือทางวิชาการในการจัดการอาชีวศึกษา ระบบทวิภาคีและการฝกงาน
ใหกับนักเรียน นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
ประเภทวิ ช าอุ ต สาหกรรมและประเภทวิ ช าพาณิ ช ยกรรม โดยให นั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษาได ฝ ก ปฏิ บั ติ งานในสถาน
ประกอบการและสงเสริมสนับสนุนใหนักเรียน นักศึกษาพัฒนาการเรียนรูไดจากประสบการณจริง ใหสอดคลองและ
รองรับกับความตองการของสถานประกอบการ โดยมีรายละเอียดบันทึกขอตกลงความรวมมือ ดังนี้
ขอ ๑ วัตถุประสงค
๑.๑ เพื่ อ ประสานความร ว มมื อ ในการพั ฒ นา และปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รการเรี ย นการสอน ในระดั บ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ใหสอดคลองและรองรับความตองการ
ของสถานประกอบการ
๑.๒ เพื่อผลิตกําลังคนเขาสูสถานประกอบการ

๒2
ขอ ๒ สถานที่ในการดําเนินงานตามขอตกลง
๒.๑ วิทยาลัยการอาชีพบางแกวฟา (หลวงพอเปนอุปถัมภ)
๒.๒ ............................................................................................................
ขอ ๓ ความรับผิดชอบของวิทยาลัยการอาชีพบางแกวฟา (หลวงพอเปนอุปถัมภ)
๓.๑ พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของขอตกลง
๓.๒ สงเสริมสนับสนุน ปรับปรุงรูปแบบการเรียนการสอนใหสอดคลองกับความตองการของสถานประกอบการ
๓.๓ รวมมือกับ (สถานประกอบการ)............................................................................... ใหดําเนินการดังนี้
๓.๓.๑ ร ว มมื อกั บ (สถานประกอบการ) ...............................................................................
จัดการรับนักเรียน นักศึกษาเขาเรียนในระบบทวิภาคี และการฝกงานตามขอตกลง
๓.๓.๒ จัดสงนักเรียน นักศึกษา ระบบทวิภาคีและการฝกงานเขารวมปฏิบัติงานอาชีพตามหลักสูตร
ตามสาขาและแผนการรับนักเรียน นักศึกษาประจําปของ (สถานประกอบการ) .............................................................
๓.๓.๓ จัดครูผูประสานงานการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีและการฝกงานรวมกับ (สถานประกอบการ)
...............................................................................
๓.๓.๔ จัดครูนิเทศการปฏิบัติงานอาชีพของนักเรียน นักศึกษาระบบทวิภาคีและการฝกงานให
เปนไปตามหลักสูตร ตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับ ของ (สถานประกอบการ) ..................................................................
และ วิทยาลัยการอาชีพบางแกวฟา (หลวงพอเปนอุปถัมภ) อยางนอยเดือนละ ๑ ครั้ง
๓.๔ จัดให มีคณะกรรมการดํ าเนิ น งานตามโครงการความรวมมื อ ประกอบดวยผูแทนทั้ งสองฝายและมี
อํานาจหนาที่ดังนี้
๓.๔.๑ พิจารณาและกลั่นกรองการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอน ตามสาขาที่กําหนด
๓.๔.๒ ติดตามความคืบหนาของโครงการใหเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด
๓.๔.๓ นําเสนอผลการดําเนินงานของโครงการใหฝายจัดการรับทราบเปนระยะ
๓.๔.๔ ประเมินผลนักเรียน นักศึกษา ระบบทวิภาคีและการฝกงานตามหลักสูตร
ขอ ๔ ความรับผิดชอบของ (สถานประกอบการ) ...............................................................................
๔.๑ รวมมือกับ วิทยาลัยการอาชีพบางแกวฟ า (หลวงพอเป นอุป ถัมภ ) จัดทําแผนการเรียนการสอนและ
แผนฝกอาชีพของนักเรียน นักศึกษา ทุกสาขางานที่เขารวมโครงการ
๔.๒ ดํ าเนิ น การด านประชาสั ม พั น ธ และรับ สมั ครนั กเรีย น นั ก ศึ ก ษา ระบบทวิ ภ าคี และการฝ ก งานเข า
ฝกปฏิบัติงานอาชีพ
๔.๓ จัดผูควบคุมดูแลการฝกปฏิบัติงานใหเปนไปตามหลักสูตร ตามกฎระเบียบ ขอตกลงของ (สถานประกอบการ)
...........................................................................และวิทยาลัยการอาชีพบางแกวฟา (หลวงพอเปนอุปถัมภ)
๔.๔ จัดครูฝกเพื่อสอนงาน แนะนํา ใหคําปรึกษาแกนักเรียน นักศึกษา
๔.๕ จัดใหมีคณะกรรมการดําเนินงานตามโครงการความรวมมือประกอบดวยผูแทนทั้งสองฝายและมีอํานาจ
หนาที่ดังนี้
๔.๕.๑ พิจารณาและกลั่นกรองการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนตามสาขาที่กําหนด
๔.๕.๒ ติดตามความคืบหนาของโครงการใหเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด
๔.๕.๓ นําเสนอผลการดําเนินงานของโครงการใหฝายจัดการรับทราบเปนระยะ
๔.๕.๔ ประเมินผลนักเรียน นักศึกษาระบบทวิภาคีและการฝกงานตามหลักสูตร
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ขอ ๕ ระยะเวลาความรวมมือ
ขอตกลงความรวมมือนี้มีระยะเวลานับตั้งแตวันที่ทั้งสองฝาย ไดลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือเปนตนไป
ขอ ๖ การแกไข เปลี่ยนแปลง และยกเลิกบันทึกขอตกลงความรวมมือ
หากฝายใดฝายหนึ่งหรือทั้งสองฝายมีความประสงคจะยกเลิกบันทึกขอตกลงความรวมมือนี้กอนครบกําหนด
ระยะเวลาตามขอ ๕ ใหแจงอีกฝายหนึ่งทราบเปนลายลักษณอักษร ลวงหนาเปนเวลาไมนอยกวา ๓๐ วัน
ขอ ๗ การลงนามความรวมมือ
บั น ทึ กขอตกลงนี้ ทําขึ้ น เป น สองฉบั บ มีขอความถูกตองตรงกัน ทั้ งสองฝายไดอานและเขาใจขอความโดย
ละเอียดตลอดแลว เพื่อแสดงถึงเจตนารมณและความตั้งใจจริงของทั้งสองฝายในการดําเนินงานตามบันทึกขอตกลง
ความรวมมือนี้ ทั้งสองฝายจึงไดลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญรวมกันตอหนาพยานเมื่อวันที่......เดือน............พ.ศ. .............
ณ ......................................................................... และเก็บไวฝายละหนึ่งฉบับ

วิทยาลัยการอาชีพบางแกวฟา (หลวงพอเปนอุปถัมภ)

..........................................................................................

(นายวีระ ทองประสิทธิ์)
ผูอํานวยการ

(........................................................)
ตําแหนง.........................................

(นายพลภัทร เลาหสูต)
รองผูอํานวยการ
พยาน

(........................................................)
ตําแหนง...........................................
พยาน

(นางสาวศิริวรรณ จันทรเจริญ)
รองผูอํานวยการ
พยาน

(........................................................)
ตําแหนง......................................
พยาน

(นายวีรวัฒน สวัสดิ์สุข)
รองผูอํานวยการ
พยาน

(........................................................)
ตําแหนง......................................
พยาน

