
 
 

 

                                              
บันทึกขอตกลงความรวมมอื 

เพื่อการจัดการอาชีวศึกษาและการฝกอบรมวิชาชีพ 

ระหวาง 

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กับ บริษัท สายการบินนกแอร จํากัด (มหาชน) 

….…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

บันทึกขอตกความรวมมือทางวิชาการฉบับนี้  จัดทําข้ึนระหวาง 
 

     (ก) สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
      โดย  นายสุเทพ  ชิตยวงษ    ตําแหนงเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ผูมีอํานาจลงนาม 
สํานักงานตั้งอยูเลขท่ี  319   ถนนราชดําเนินนอก   แขวงดุสิต  เขตดุสิต  กรุงเทพ ฯ 10300 ซ่ึงตอไปนี้ใน
บันทึกขอตกลงเรียกวา  “สอศ.”  ฝายหนึ่งกับ      

      (ข) บริษัท สายการบินนกแอร จํากัด (มหาชน) 
      โดย นายพาที สารสิน ตําแหนงประธานเจาหนาท่ีบริหาร และนายปยะ ยอดมณี รองประธาน
เจาหนาท่ีบริหาร ผูมีอํานาจลงนาม สํานักงานตั้งอยู เลขท่ี 3 อาคารรัจนาการ ชั้น 17ถนน สาทรใต แขวงยานนาวา      
เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120  ซ่ึงตอไปนี้ในบันทึกขอตกลงเรียกวา  “บริษัท”  อีกฝายหนึ่ง  
 
 หลักการและเหตุผล 

       ตามนัยแหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม ฉบับท่ี2
พุทธศักราช 2545 ไดกลาวถึง การจัดการศึกษาตลอดชีวิตท่ีผสมผสานและเชื่อมโยงระหวางการศึกษาใน
ระบบการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย โดยคํานึกถึงผูเรียนเปนสําคัญเพ่ือใหผูเรียนสามารถ
พัฒนาตนเองตามศักยภาพ ตามความพรอมอยางตอเนื่องตลอดชีวิต โดยการประสานความรวมมือจากทุกฝาย
ท่ีเก่ียวของ เพ่ือเปนการเปดโอกาสใหนักศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาซ่ึง
เปนหนวยงานราชการ มีอํานาจหนาท่ีในการจัดการอาชีวศึกษาและฝกอบรมวิชาชีพ เพ่ือผลิตและพัฒนากําลังคน
ดานวิชาชีพระดับฝมือ ระดับเทคนิค และระดับเทคโนโลยี     
     บริษัท สายการบินนกแอร จํากัด (มหาชน) ซ่ึงดําเนินกิจการสายการบินนกแอรใหบริการดานการบิน
พาณิชยในประเทศ และระหวางประเทศ มีความมุงม่ันพัฒนาและเสริมสรางทักษะและความเชี่ยวชาญใหกับ
นักศึกษากอนเขาสูการปฏิบัติงานจริง ดังนั้นสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากับสายการบินนกแอรได
รวมมือกันผลิตและพัฒนากําลังคนอาชีวศึกษาใหมีความพรอม สามารถปรับตัวเขากับความเปลี่ยนแปลงของ
สังคม เศรษฐกิจและเทคโนโลยีเพ่ือใหดํารงตนอยูในสังคมไดอยางเปนสุขและมีสัมพันธภาพท่ีดีในการอยู
รวมกันในสังคม  โดยมีรายละเอียดขอตกลงความรวมมือดังตอไปนี้ 
 
 
 
ขอท่ี 1 วัตถุประสงค 
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      1.1 เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนใหมีการจัดการศึกษาดวยวิชาชีพระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
(ปวส.) ตลอดจนการศึกษา การฝกอบรมในรูปแบบอ่ืนท่ีจะจัดใหมีข้ึนในภายภาคหนา 
      1.2 เพ่ือสงเสริมสนับสนุนใหบุคลากรท้ังสองฝายมีสวนรวมในการวางแผน และการจัดกิจกรรม
การศึกษา การฝกอบรม นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษารวมกัน 
      1.3 เพ่ือใหผู เรียนไดเพ่ิมทักษะสรางเสริมประสบการณ และพัฒนาวิชาชีพ ในสาขาวิชาชางอากาศยาน         
หรือสาขาวิชาอ่ืนท่ีเก่ียวของกับการบิน 
      1.4  เพ่ือรวมกันพัฒนาหลักสูตรการศึกษา การฝกอบรม ใหมีความหลากหลาย เหมาะสม
สอดคลองกับความตองการและความจําเปนของกลุมเปาหมาย 
      1.5 เพ่ือสงเสริมสถานศึกษาท่ีตองการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาและการฝกอบรมวิชาชีพ 
      1.6 เพ่ือสรางความรวมมือผลิตบุคลากรสาขาวิชาชางอากาศยาน หรือสาขาวิชาอ่ืนท่ีเก่ียวของ       
กับการบิน   
      1.7 เพ่ือใชทรัพยากรในจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาและการฝกวิชาชีพรวมกัน 
 
ขอท่ี 2 สถานท่ี 
      2.1 สถานศึกษาในสังกัด สอศ. ท่ีเปดสอนสาขาวชิาชางอากาศยานหรือสาขาวิชาอ่ืนท่ีเก่ียวของกับการบิน   

 2.2 บริษัท สายการบินนกแอร จํากัด (มหาชน) 
 2.3 สถานท่ีอ่ืนๆ โดยการตกลงรวมกันท้ังสองฝาย 
 

ขอท่ี 3 การดําเนินงานและกิจกรรมความรวมมือ 
 3.1 รวมกันพัฒนาหลักสูตรสาขาวิชาชางอากาศยาน หรือสาขาวิชาอ่ืนท่ีเก่ียวของกับการบิน   
 3.2 รวมกันพัฒนาบุคลากรและจัดทําหลักสูตรเพ่ือผลิตบุคลากรในสาขาวิชาชางอากาศยานหรือ

สาขาวิชาอ่ืนท่ีเก่ียวของกับการบิน   
 3.3 รวมกันจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาและฝกอบรมวิชาชีพในสาขาวิชาชางอากาศยานและ

สาขาวิชาอ่ืนท่ีเก่ียวของ 
      3.4 พิจารณาการรับนักศึกษาเขาฝกประสบการณทักษะวิชาชีพ  
      3.5 ประชาสัมพันธเผยแพรขอมูลขาวสารโครงการรวมกัน 
       3.6 ติดตามและประเมินผลโครงการรวมกัน 
 
ขอท่ี 4 ขอบเขตความรวมมือและหนาท่ีความรับผิดชอบ 

  4.1 บริษัท รับผิดชอบในหนาท่ีตางๆ ดังนี้ 
         4.1.1 สนับสนุนการเรียนการสอนในรายวิชาท่ีเก่ียวของกับบริษัท รวมท้ังการฝกงาน ฝก
ทักษะและการฝกอบรมตามขีดความสามารถของบริษัทท่ีมีอยู โดยบริษัทจะเปนผูรับผิดชอบคาเดินทางและ
คาท่ีพักของวิทยากรจากบริษัทท้ังหมด  
         4.1.2 รวมกับ สอศ. จัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาและฝกอบรมวิชาชีพในสาขาวิชา       
ชางอากาศยานและสาขาวิชาอ่ืนท่ีเก่ียวของการบิน รวมท้ังจัดทําแผนการเรียนและแผนการฝกอาชีพ       

 4.1.3 รวมกับ สอศ. พัฒนาหลักสูตร สาขาวิชาชางอากาศยานหรือสาขาวิชาอ่ืนท่ีเก่ียวของกับ
การบิน   
          4.1.4 พิจารณาการรับนักศึกษาในสถานศึกษาสังกัด สอศ. ท่ีเปดสอนสาขาวิชาชางอากาศยาน 
หรือสาขาวิชาอ่ืนท่ีเก่ียวของกับการบิน  

/4.1.5 ออกหนังสือรับรอง...  



 
         4.1.5 ออกหนังสือรับรองการเขาฝกงานและฝกประสบการณวิชาชีพ ใหแกนักศึกษาตาม
จํานวนชั่วโมงการฝกซ่ึงตองไมนอยกวาสองเดือน หรือ 60  วัน นับรวมวันหยุดงาน ภายหลังเสร็จสิ้นการ
ฝกงานและฝกประสบการณวิชาชีพ ตามขอตกลงนี้ 
         4.1.6 จัดสวัสดิการใหกับนักศึกษาท่ีเขาฝกงานและฝกประสบการณวิชาชีพตามความ
เหมาะสม ท้ังนี้ใหเปนไปตามนโยบายของบริษัท 
         4.1.7 สนับสนุนครูผูเชี่ยวชาญ เปนวิทยากรใหความรูท้ังภาคทฤษฎีและปฏิบัติใหกับ สอศ. 
         4.1.8 พัฒนาหลักสูตรและฝกอบรมใหกับบุคลากรในสถานศึกษาสังกัด สอศ. ท่ีเปดสอน
สาขาวิชาชางอากาศยาน หรือสาขาวิชาอ่ืนท่ีเก่ียวของกับการบิน 
         4.1.9 สนับสนุนดานการประชาสัมพันธเผยแพรขอมูลขาวสารโครงการความรวมมือกับสอศ. 
          4.1.10 รวมกับ สอศ. กําหนดวิธีการนิเทศ ติดตามและประเมินผล เพ่ือพัฒนาและปรับปรุง
แกไขปญหาอุปสรรครวมกัน   
 

 4.2 สอศ. รับผิดชอบในกิจกรรมดานตางๆ ดังนี้ 
4.2.1 รวมกับ บริษัท จัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาและฝกอบรมวิชาชีพในสาขาวิชา       

ชางอากาศยานและสาขาวิชาอ่ืนท่ีเก่ียวของการบิน รวมท้ังจัดทําแผนการเรียนและแผนการฝกอาชีพ 
 4.2.2 วางแผนรวมกับ บริษัท ในการพัฒนาบุคลากรและหลักสูตรเพ่ือผลิตบุคลากรใน

สถานศึกษาสังกัด สอศ. ท่ีเปดสอนสาขาวิชาชางอากาศยาน หรือสาขาวิชาอ่ืนท่ีเก่ียวของกับการบิน 
4.2.3 จัดสงนักศึกษาในสถานศึกษาสังกัด สอศ. เปดสอนสาขาวิชาชางอากาศยาน หรือ

สาขาวิชาอ่ืนท่ีเก่ียวของกับการบิน เขาฝกงานและฝกประสบการณวิชาชีพกับบริษัท 
4.2.4 จัดสงครูผูรับผิดชอบไปตรวจเยี่ยมการฝกปฏิบัติงานของนักศึกษา ณ บริษัท อยางนอย

หนึ่งครั้ง เพ่ือทราบการปฏิบัติงานของนักศึกษา  
4.2.5 รวมกับ บริษัท พัฒนาหลักสูตร สาขาวิชาชางอากาศยานหรือสาขาวิชาอ่ืนท่ีเก่ียวของ

กับการบิน   
4.2.6 สนับสนุนดานการประชาสัมพันธเผยแพรขอมูลขาวสารโครงการความรวมมือกับ บริษัท  

         4.2.7 รวมกับ บริษัท กําหนดวิธีการนิเทศ ติดตามและประเมินผล เพ่ือพัฒนาและปรับปรุง
แกไขปญหาอุปสรรครวมกัน   
 
ขอท่ี 5 คาใชจายและงบประมาณ  
         ท้ังสองฝายตกลงรับผิดชอบคาใชจายและงบประมาณสําหรับการดําเนินงานภายใตบันทึก
ขอตกลงนี้ในสวนท่ีเปนภาระหนาท่ีของแตละฝายนั้นเอง สวนคาใชจายและงบประมาณสําหรับการดําเนินงาน
โครงการยอยภายใตบันทึกขอตกลงนี้ ใหเปนไปตามขอตกลงของแตละโครงการยอยภายใตบันทึกขอตกลงนี้ 
เปนรายกรณีไป 
 
ขอท่ี 6 เง่ือนไขของบันทึกขอตกลง 
      6.1 บุคลากรและนักศึกษา สังกัด สอศ. ท่ีเขารวมโครงการจะตองปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ หรือ
ขอบังคับ หรือขอตกลงใดของบริษัทอยางเครงครัด โดยบริษัทไมตองรับผิดชอบตอการบาดเจ็บหรือเสียชีวิต
ของนักศึกษาขณะฝกปฏิบัติงานกับบริษัท เวนแตการบาดเจ็บหรือเสียหายหรือเสียชีวิตเกิดจากกรณีท่ีบริษัท 
ตองรับผิดตามกฎหมาย  
            6.2 จํานวนนักศึกษาท่ีเขาฝกงานและฝกประสบการณวิชาชีพจะตองไดรับความเห็นชอบรวมกัน
จากท้ังสองฝาย  
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       6.3 ระยะเวลาของการฝกงานและฝกประสบการณวิชาชีพไมนอยกวาสองเดือนหรือ60 วัน นับรวม
วันหยุดงานและชวงเวลาของการฝกงานและฝกประสบการณวิชาชีพใหเปนไปตามท่ีจะไดตกลงรวมกันของท้ัง
สองฝาย 
      6.4 นักศึกษาท่ีเขาฝกงานและฝกประสบการณวิชาชีพนี้ใหเปนไปดวยความสมัครใจและยินยอม
จากผูปกครองของนักศึกษา 
       6.5 ท้ังสองฝายตกลงแตงตั้งผูประสานงานในการกําหนดแนวทางและรายละเอียดการฝกงานและ
ฝกประสบการณวิชาชีพเชนรายชื่อนักศึกษา หรือผูเขาฝกปฏิบัติงานของสถานศึกษาในสังกัด สอศ. พรอม
เอกสารหลักฐานท่ีเก่ียวของ ตารางเวร กําหนดเวลาลวงหนาในการจัดสงรายชื่อ จํานวนนักศึกษา หรือผูเขา
การฝกงานและฝกประสบการณวิชาชีพของสถานศึกษาในสังกัด สอศ. หรือแบบฟอรมตางๆ รวมท้ังกรณีอ่ืนใด 
เพ่ือใหการดําเนินไปดวยความเรียบรอยตามวัตถุประสงคของการการฝกงานและฝกประสบการณวิชาชีพ 
      6.6 หากนักศึกษาท่ีเขารวมโครงการฝกงานและฝกประสบการณวิชาชีพ ฝาฝนกฎระเบียบหรือไม
ปฏิบัติตามแนวทางขณะฝกปฏิบัติงาน ณ บริษัท บริษัทจะตองแจงใหผูประสานงานของสถานศึกษาในสังกัด 
สอศ. โดยเร็วเพ่ือหาแนวทางในการแกไขปญหารวมกันท้ังสองฝายและกรณีความเสียหายเกิดข้ึน หากได
ดําเนินการสอบสวนแลวพบวา ความเสียหายเกิดจากการท่ีนักศึกษาฝาฝนคําสั่ง กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ขอควร
ปฏิบัติของบริษัท สถานศึกษาในสังกัด สอศ. จะเปนผูรับผิดชอบในสวนของคาเสียหายดังกลาวโดยสิ้นเชิง 
      6.7 บริษัทมีสิทธิสงคืนนักศึกษาผูรับการฝกงานและฝกประสบการณวิชาชีพท่ีมีความประพฤติไม
เหาะสม รวมท้ังสถานศึกษาในสังกัด สอศ. มิสิทธิขอตัวนักศึกษากลับหากมีเหตุอันควร 
 
ขอท่ี 7 การเปล่ียนแปลงและการยกเลิกบันทึกขอตกลง 

      หาก สอศ.และ บริษัท ฝายใดฝายหนึ่ง หรือท้ังสองฝายมีความประสงคจะแกไขรายละเอียดของ
ขอตกลงใหเปนประการใดจะตองแจงใหอีกฝายหนึ่งทราบในระยะเวลาอันควร และเม่ือท้ังสองฝายเห็นชอบ
รวมกันในประเด็นท่ีขอเปลี่ยนแปลงแกไขแลวใหบันทึกเปนลายลักษณอักษรไวเปนหลักฐานและมีผลบังคับใช
ในเวลาท่ีตกลงกัน 
      หากฝายใดฝายหนึ่งหรือท้ังสองฝาย มีความประสงคจะบอกเลิกบันทึกขอตกลงความรวมมือใหฝาย
นั้นมีหนังสือบอกกลาวลวงหนา ไปยังอีกฝายหนึ่งกอนเริ่มปการศึกษาเปนเวลาไมนอยกวา 60 (หกสิบ) วัน        
และท้ังสองฝายตกลงจะไมเรียกรองคาเสียหายใดๆตอกัน แตท้ังนี้ตองไมกระทบตอการจัดการเรียนการสอน
และการฝกประสบการณทักษะวิชาชีพของนักศึกษา 

 
ขอท่ี 8 ระยะเวลาความรวมมือ 

  บันทึกขอตกลงความรวมมือนี้มีระยะเวลา 5 (หา) ป และมีผลนับตั้งแตวันท่ีท้ังสองฝาย ไดลงนาม
ในบันทึกขอตกลงความรวมมือเปนตนไป 
 
ขอท่ี 9 การลงนามความรวมมือ 
      บันทึกขอตกลงฉบับนี้อาจมีการเพ่ิมเติม ปรับปรุง แกไข หรือขยายความรวมมือไดตามความ
เหมาะสม ดวยความเห็นชอบของท้ังสองฝายโดยการทําเปนบันทึกขอตกลงเพ่ิมเติมแนบทายและใหถือเปน
สวนหนึ่งของขอตกลงฉบับนี้ 
      บันทึกขอตกลงฉบับนี้จัดทําข้ึนสองฉบับ โดยมีขอความถูกตองตรงกัน ซ่ึงท้ังสองฝายไดอานและ
เขาใจโดยละเอียดตลอดแลว เพ่ือแสดงถึงความตั้งใจจริงของท้ังสองฝาย จึงไดลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญรวมกัน
ตอหนาพยาน ในวันท่ี   21  เดือน กันยายน พ.ศ.2560 ณ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
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/สํานักงานคณะ... 



 
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา                บริษัท สายการบินนกแอร จํากัด (มหาชน) 

 

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

    (นายสุเทพ ชิตยวงศ)                                               (นายพาที  สารสิน) 

    เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา                                 ประธานเจาหนาท่ีบริหาร       

           

ลงชื่อ.............................................................          ลงชื่อ........................................................พยาน 

        (นายวณิชย อวมศรี )                         (นายปยะ   ยอดมณี)      

รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา                  รองประธานเจาหนาท่ีบริหาร 

 

ลงชื่อ ...................................................พยาน          ลงชื่อ........................................................พยาน 

     (นายธวัชชัย หนูอินทร)                          (นายบัญชา ชุนสิทธิ์)    

     ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคถลาง              ผูอํานวยการใหญฝายซอมบํารุงอากาศยาน  

                                                        

ลงชื่อ ...................................................พยาน           ลงชื่อ..........................................................พยาน 

(นายวิชัย   หาญพลาชัย)                                        (นายณัชธร   ทองดอนเปรียง) 

  ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ                        ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง     

                                                     

ลงชื่อ ...................................................พยาน           ลงชื่อ………………..................................พยาน    

        (นายทวีศักดิ์  ค้ิวทอง)                                 (นายชาญทนงค  บุญรักษา)     

   ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ             ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี 

 

 ลงชื่อ ...................................................พยาน                                                                                                                                         

      (นายอดุลย  พิมพทอง)                         

  ผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพขอนแกน                         
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