
 

 

 

    Memorandum of Understanding 
บันทึกขอตกลงทางวิชาการ 

เพ่ือการจัดการศึกษาดานอาชีวศึกษา 

ระหวาง 

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กับ สถาบันการบินพลเรือน 
 

บนัทึกขอตกความรวมมือทางวิชาการฉบบันี้  จัดทําข้ึนระหวาง 
(ก) สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

 โดย  นายสุเทพ  ชิตยวงษ    ตําแหนงเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ผูมีอํานาจลงนาม 

สํานักงานต้ังอยูเลขท่ี  319   ถนน ราชดําเนินนอก   แขวงวังจันทรเกษม  เขต ดุสิต  กรุงเทพ ฯ 10300 

ซึ่งตอไปนี้ในบันทึกขอตกลงเรียกวา  สอศ.  ฝายหนึ่งกับ 

(ข) สถาบันการบินพลเรือน 

โดย  พลเรือตรีปยะ อาจมุงคุณ  ตําแหนง ผูวาการสถาบันการบินพลเรือน ผูมีอํานาจ ลงนาม  

สํานักงานต้ังอยูเลขท่ี  1032 /355   ถนน พหลโยธิน  แขวง  จอมทอง  เขต จตุจักร กรุงเทพ  10900 

ซึ่งตอไปนี้ในบันทึกขอตกลงเรียกวา  สบพ.  อีกฝายหนึ่ง 

รายละเอียดขอตกลงดังตอไปนี ้

      โดยท่ีสํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาซึ่งเปนหนวยงานราชการในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ

อาชีวศึกษา  มีอํานาจหนาท่ีในการจัดการอาชีวศึกษาและฝกอบรมอาชีพ  เพื่อพัฒนากําลังคนในระดับฝมือ  

ระดับเทคนิค และระดับเทคโนโลยี ใหมีคุณภาพและมาตรฐานสอดคลองกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

สงผลตอการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ รวมกับสถาบันการบินพลเรือน  ซึ่งเปนหนวยงาน

รัฐวิสาหกิจ  สังกัดกระทรวง คมนาคม มีอํานาจหนาท่ี ในการอบรมและผลิตบุคลากรดานการบินท้ังระดับ

ภายในประเทศและระหวางประเทศตามมาตรฐานระดับสากลท่ีองคการการบินพลเรอืนระหวางประเทศ 

(International Civil Aviation Organization : ICAO)  กําหนด 

        ท้ังสองฝายตกลงรวมกันเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาในระดับประกาศนียบัตร 

วิชาชีพช้ันสูง (ปวส) สาขาชางอากาศยาน หรือสาขาวิชาอื่นท่ีเกี่ยวของกับการบิน  โดยมีรายละเอียดขอตกลง 

ฯ  ดังตอไปนี ้

ขอ ๑. วัตถุประสงค 

1.1 เพื่อประสานความรวมมือระหวางภาครัฐและรัฐวิสาหกิจในการจัดการอาชีวศึกษา 



 

1.2 สรางความรวมมือดานการจัดการอาชีวศึกษา  เอื้ออํานวยและพรอมท่ีจะใหความรวมมือในการ

ผลิตและพัฒนากําลังคนใหมีความรู  ความสามารถและทักษะวิชาชีพใหแกครูและนักศึกษาใน

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในสาขาชางอากาศยาน 

1.3 เพื่อเปดโอกาสใหครูและนักศึกษาไดเขาฝกงานและฝกประสบการณวิชาชีพกับ สบพ. เพื่อ

เพิ่มพูนความรู ทักษะ และประสบการณท่ีไมอาจหาไดจากตําราเรียนหรือหองเรียน  ตลอดจน

รวมพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและงานดานวิชาการใหมีความกาวหนาสอดคลองกับการพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 

ขอท่ี 2  สถานท่ี 

      2.1 สถานศึกษาในสังกัด สอศ. ท่ีเปดสอนสาขาชางอากาศยาน 

      2.2 สถาบันการบินพลเรือน 

      2.3 สถานท่ีอื่นๆโดยการตกลงรวมกันท้ังสองฝาย 

ขอท่ี 3 การดําเนินงานและกิจกรรมความรวมมือ 

      3.1 รวมกันพฒันาหลักสูตรสาขาชางอากาศยาน 

      3.2 รวมกันพฒันาครูและนักเรียน ในสาขาชางอากาศยาน 

      3.3 รับนักศึกษาเขาฝกประสบการณวิชาชีพกับสถาบันการบินพลเรือน ในชวงปดภาคเรียนฤดูรอน 

หรือชวงเวลาใดเวลาหนึ่งระหวางปการศึกษา 

ขอท่ี 4 ขอบเขตความรวมมือและหนาท่ีความรับผิดชอบ 

      4.1 สบพ. รับผิดชอบในหนาท่ีตางๆ ดังนี ้

4.1.1 จัดหลักสูตรอบรมใหกับครูและนักศึกษา ในสาขาชางอากาศยาน ตามท่ี สอศ.เสนอดวย

ราคาพิเศษ 

4.1.2 รับครูและนักศึกษาเขาฝกประสบการณวชิาชีพ 

สบพ. รับครูและนักศึกษา สังกัด สอศ.ในสาขาชางอากาศยานเขารับการฝกประสบการณวิชาชีพชวงปดภาค

เรียนหรือชวงหนึง่ เวลาหนึ่งเวลาใดระหวางปการศึกษา ท้ังนี้ ข้ึนอยูกับขอตกลงกันระหวางสถานศึกษาท่ีเปด

สอนสาขาชางอากาศยาน ในสังกัด สอศ. กับ สบพ 

โดยความยินยอมของนักศึกษาและผูปกครอง 

       4.1.3 รวมกับ สอศ. พัฒนาหลักสูตรประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาชางอากาศยาน 

       4.1.4 สนับสนุนครูผูเช่ียวชาญ เปนวิทยากรใหความรูท้ังภาคทฤษฎีและปฏิบัติ 

ขอท่ี 5 ขอบเขตความรวมมือและหนาท่ีรับผิดชอบของ สอศ. 

     5.1 สอศ. รับผิดชอบในกิจกรรมดานตางๆ ดังนี ้

       5.1.1 สอศ. สนับสนุนดานการประชาสัมพันธเผยแพรขอมูลขาวสารโครงการความรวมมือกับ 

สบพ. นักศึกษาทราบและดําเนินการจัดสงนักศึกษาสังกัด สอศ. เขาฝกงานและฝกอาชีพท่ี สบพ.อยางตอเนื่อง

ในชวงปดภาคเรียน หรือชวงเวลาใดเวลาหนึ่งระหวางปการศึกษาในสาขาวิชาชางอากาศยาน ท้ังนี้โดยความ

ยินยอมของนักศึกษาและผูปกครอง 



 

     5.2 สอศ. จะจัดสงนักศึกษาเขาฝกประสบการณวิชาชีพ ในสาขาวิชาชางอากาศยาน ในชวงเวลา

ตามท่ีไดตกลงกัน 

     5.3 สอศ. รวมกับ สบพ. กําหนดวิธีการนิเทศ ติดตามและประเมินผล เพื่อพัฒนาและปรับปรุงแกไข

ปญหาอุปสรรครวยมกัน   

ขอท่ี 6 ขอจํากัดความอื่นๆ 

      นักศึกษา ท่ีเขารวมโครงการจะตองปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ หรือขอบังคับ หรือขอตกลงใดๆ ท่ีทําไว

กับ สบพ. หาก สบพ.มีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุขัดของประการใดๆ ในการรับนักศึกษาเขารวมโครงการ สบพ.ตอง

แจงเปนลายลักษณอักษร ให สอศ. ทราบลวงหนาไมนอยกวา 30 (สามสิบ) วัน ท้ังนี้ตองไมสงผลกระทบกับ

การเรียนการสอนในภาคเรียนท่ีนักศึกษากําลังศึกษา   

ขอท่ี 7 การเปลี่ยนแปลงและการยกเลิกบันทึกขอตกลง 

หาก สอศ.และ สบพ. ฝายใดฝายหนึ่ง หรือท้ังสองฝายมีความประสงคจะแกไขรายละเอียดของขอตกลง 

ให เปนประการใดและวจะตองแจงใหอีกฝายหนึ่งทราบในระยะเวลาอันควร และเมื่อท้ังสองฝายเห็นชอบ

รวมกันในประเด็นท่ีขอเปล่ียนแปลงแกไขแลวใหบันทึกเปนลายลักษณอักษรไวเปนหลักฐานและมีผลบังคับใช

ในเวลาท่ีตกลงกัน 

หากฝายใดฝายหนึ่งหรือท้ังสองฝายมีความประสงคจะบอกเลิกบันทึกขอตกลงความรวมมือใหฝายนั้นมีหนังสือ

บอกกลาวลวงหนา ไปยังอีกฝายหนึ่งกอนเริ่มปการศึกษา เปนเวลาไมนอยกวา 60 (หกสิบ) วัน และท้ังสองฝาย

ตกลงจะไมเรียกรองคาเสียหายใดๆตอกัน แตท้ังนี้ตองไมกระทบตอการจัดการเรียนการสอนและการฝกปฏิบัติ

ของนักศึกษา 

ขอท่ี 8 ระยะเวลาความรวมมือ 

      บันทึกขอตกลงความรวมมือนี้มีระยะเวลา 5 (หา) ป และมีผลนับต้ังแตวันท่ีท้ังสองฝาย ไดลงนามใน

บันทึกขอตกลงความรวมมือเปนตนไป 

ขอท่ี 9 ลงนามความรวมมือ 

      บันทึกขอตกลงฉบับนีอ้าจมีการเพิ่มเติมปรับปรุงแกไข หรือขยายความรวมมือไดตามความเหมาะสม 

ดวยความเห็นชอบของท้ังสองฝายโดยการทําเปนบันทึกขอตกลงเพิม่เติมแนบทายและใหถือเปนสวนหนึ่งของ

ขอตกลงฉบับนี้ 

      บันทึกขอตกลงฉบับนี้ทําข้ึนสองฉบับ โดยมีขอความถูกตองตรงกัน ท้ังสองฝายไดอานและเขาใจโดย

ละเอียดตลอดแลวเพื่อแสดงถึงความต้ังใจจริงของท้ังสองฝาย จึงไดลงลายมือช่ือไวเปนสําคัญรวมกันตอหนา

พยาน ในวันท่ี...................เดือน..............................พ.ศ.2560 ณ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดําเนินนอก เขตดุสิต กทม 10300 

 

 

 

 

 



 

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา               สถาบันการบินพลเรือน 

 

 

 

ลงช่ือ .............................................................          ลงช่ือ................................................................ 

    (นายสุเทพ ชิตยวงศ)                                      (พลเรือตรีปยะ อาจมุงคุณ) 

    เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา                     ตําแหนงผูวาการสถาบันการบินพลเรือน 

 

 

ลงช่ือ .............................................................          ลงช่ือ................................................................ 

    (นายวณิชย อวมศรี )                                      ( นายสินเธาว ชัยสวัสด์ิ) 

    รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา    ผูอํานวยการสํานักความรวมมือ รักษาในตําแหนง                     

ท่ีปรึกษาดานมาตรฐานอาชีวศึกษาธุรกิจและบริการ 

 

 

ลงช่ือ ...................................................พยาน                 ลงช่ือ………………..................................พยาน                                                                                                                                             

            (นายธวัชชัย หนูอินทร)                                       (นายณัชธรทอง ดอนเปรียง)     

  ตําแหนงผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคถลาง                  ตําแหนง ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง 

 

 

ลงช่ือ ...................................................พยาน                 ลงช่ือ………………..................................พยาน                                                                                                                                             

            (นายทวีศักด์ิ  ค้ิวทอง)                                            ( ดร.อดุลย พิมพทอง)     

  ตําแหนงผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ      ตําแหนง ผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพขอนแกน 

 

 

ลงช่ือ ...................................................พยาน                 ลงช่ือ………………..................................พยาน                                                                                                                                             

            (ดร.ชาญทนงค  บุญรักษา)                                     ( นายวิชัย  หาญพลาชัย)     

  ตําแหนงผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบล                    ตําแหนง ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ 

 

 


