
  
 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ            กพ.ทบ.      (กองการศึกษาฯ  โทร. ๐ ๒๒๙๗ ๗๐๑๑, โทร.ทบ. ๘๗๐๒๕)  

ที ่ต่อ กห ๐๔๐๑/๒๙๗๓๒                           วันที่    ๑๒ พ.ย. ๖๔  

เรื่อง  บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง กห. กับ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา   

เรียน ผบ.ทบ.  

- เห็นควรอนุมตัิตามที ่กพ.ทบ. เสนอในขอ้ ๔ 
 
 
 
 
- อนมุัตติามเสนอในข้อ ๔ 

(ส าเนา) 

(ลงชื่อ) พล.ท. สุรศกัดิ ์ ฉัตรกุล ณ อยุธยา 
        (สุรศักดิ์  ฉตัรกุล ณ อยุธยา) 
     รอง เสธ.ทบ.(๑) 
      ๑๗ พ.ย. ๖๔ 
  

(ลงชื่อ) พล.อ. สันติพงศ์  ธรรมปิยะ 
        (สันติพงศ ์ ธรรมปิยะ) 
     เสธ.ทบ. 
  ๑๘ พ.ย. ๖๔   

(ลงชื่อ) พล.อ. เจรญิชัย  หนิเธาว ์
        (เจรญิชัย  หนิเธาว์) 
  ผช.ผบ.ทบ.(๑) 
  ๑๙ พ.ย. ๖๔   

(ลงชื่อ) พล.อ. ธรีวฒัน ์ บุณยะวัฒน์ 
        (ธรีวฒัน ์ บุณยะวัฒน์) 
  รอง ผบ.ทบ. 
  ๒๒ พ.ย. ๖๔   

(ลงชื่อ) พล.อ. ณรงค์พันธ ์ จิตตแ์กว้แท ้
        (ณรงค์พันธ์  จิตตแ์ก้วแท้) 
         ผบ.ทบ. 
     ๒๒ พ.ย. ๖๔   

ส าเนาถูกต้อง 
(ลงชื่อ) ร.ท. ภราดร  ภกัดวีานิช 
      (ภราดร  ภักดวีานิช) 
      ประจ าแผนก กพ.ทบ. 
  ๒๔ พ.ย. ๖๔   



  
 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ            กพ.ทบ.      (กองการศึกษาฯ  โทร. ๐ ๒๒๙๗ ๗๐๑๑, โทร.ทบ. ๘๗๐๒๕)  

ที ่ต่อ กห ๐๔๐๑/๒๙๗๓๒                           วันที่    ๑๒ พ.ย. ๖๔  

เรื่อง  บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง กห. กับ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา   

เรียน ผบ.ทบ.  

อ้างถึง  หนังสือ ยก.ทบ. ลับ ด่วนมาก ที่ กห ๐๔๐๓/๑๕๙๓ ลง ๗ ต.ค. ๖๔ 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  หนังสือ สม. ที่ กห ๐๒๐๑/๕๑๔๓ ลง ๖ ต.ค. ๖๔ 

 ๑ . สม. แจ้งการจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง กห. กับ ส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา เพ่ือให้ยึดถือเป็นแนวทางการปฏิบัติต่อไป โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่  
๒๙ ก.ย. ๖๔ รายละเอียดตามสิ่งท่ีส่งมาด้วย สรุปสาระส าคัญได้ดังนี้ 
   ๑.๑ วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนาความรู้ด้านวิชาชีพเพ่ิมเติมให้แก่ทหารกองประจ าการ 
และได้รับวุฒิการศึกษาเพิ่มขึ้นหลังจากส าเร็จการศึกษา (ได้รับวุฒิ ปวช.) รวมทั้งยกระดับคุณภาพชีวิต
ของทหารกองประจ าการให้สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปประกอบอาชีพภายหลังจากปลดประจ าการได้ 
และตอบสนองต่อความต้องการด้านแรงงานของประเทศ 
  ๑.๒ การด าเนินการ : หน่วยน าร่องได้ร่วมกับสถานศึกษาในการจัดท าหลักสูตร 
การเรียนการสอนแบบทวิภาคี ตามกรอบบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ โดยได้ก าหนดการเรียนไว้ ๓ ปี 
แบ่งเป็นปีละ ๒ ภาคการศึกษา ดังนี้ 
    ๑.๒.๑ ทภ.๑ โดย พล.ร.๙ ร่วมกับ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี เปิดการสอน 
จ านวน ๓ สาขาวิชาชีพ ได้แก่ สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ, สาขาวิชาเครื่องประดับอัญมณี  และสาขาวิชา
คอมพิวเตอร์กราฟฟิก 
    ๑.๒.๒ ศป. ร่วมกับ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรีแห่งที่ ๒ เปิดการสอน จ านวน  
๕ สาขาวิชาชีพ ได้แก่ สาขาวิชาช่างยนต์, สาขาวิชาช่ างก่อสร้าง, สาขาวิชาช่างไฟฟ้า, สาขาวิชา 
ช่างอิเล็กทรอนิกส์ และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
    ๑.๒.๓ ทภ.๒ โดย บชร.๒ ร่วมกับ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา เปิดการสอน 
จ านวน ๑ สาขาวิชาชีพ ได้แก่ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
    ๑.๒.๔ ทภ.๓ โดย บชร.๓ ร่วมกับ วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก เปิดการสอน 
จ านวน ๖ สาขาวิชาชีพ ได้แก่ สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์, สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์, สาขาวิชา
สถาปัตยกรรม, สาขาวิชาช่างส ารวจ, สาขาวิชาช่างซ่อมบ ารุง และสาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ 
    ๑.๒.๕ ทภ.๔ ร่วมกับ วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช เปิดการสอน จ านวน  
๓ สาขาวิชาชีพ ได้แก่ สาขาวิชาช่างยนต์, สาขาวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง และสาขาวิชาช่างก่อสร้าง 
 
 

- ส าเนาคู่ฉบับ - 
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  ๑.๓ การด าเนินงานและกิจกรรมความร่วมมือตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ 
    ๑.๓.๑ การประชาสัมพันธ์หลักสูตร ปวช. 
    ๑.๓.๒ จัดการเรียนการสอนหลักสูตร ปวช. ให้แก่ทหารกองประจ าการ ณ ที่ตั้ง
ของหน่วยหรือสถานศึกษา 
   ๑.๓.๓ จัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี 
   ๑.๓.๔ ค่าใช้จ่ายในการเข้ารับการเรียนการสอนเป็นไปตามโครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
   ๑.๔ ระยะเวลาความร่วมมือ : ระยะเวลา ๓ ปี หรือจนกว่าผู้เรียนจะจบการศึกษา
ตามหลักสูตรฯ 

  ๒. ผบ.ทบ. ได้อนุมัตินโยบายการฝึกอบรมและการศึกษาของ ทบ. พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมี
วัตถุประสงค์ด้านการศึกษาของ ทบ. ให้เพ่ิมพูนความรู้ความสามารถของก าลังพลให้สามารถใช้งาน 
ปรนนิบัติบ ารุงและรักษายุทโธปกรณ์ที่มีใช้งานอยู่ใน ทบ. ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความรู้ 
ในวิชาต่าง ๆ นอกเหนือจากวิชาการทหาร อันจะเป็นผลให้ก าลังพลได้รับการพัฒนาทางความคิด  
มีความรู้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงและความก้าวหน้าทางวิทยาการ เพ่ือจะได้น าความรู้ที่ได้รับมาใช้ 
ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ ทบ. และได้ก าหนดเป็นนโยบายทั่วไปให้หน่วยด าเนินการด้านการส่งเสริม 
การฝึกอบรม/การศึกษา ให้ทหารกองประจ าการที่มีคุณวุฒิการศึกษาในระดับชั้น ม.๓ หรือต่ ากว่า  
เมื่อปลดประจ าการควรได้รับวุฒิการศึกษาสูงขึ้นอีกหนึ่งระดับหรือมีความรู้ด้านวิชาชีพสามารถน าไป
ประกอบอาชีพได้ รายละเอียดตามอ้างถึง 
 ๓. กพ.ทบ. พิจารณาแล้วเห็นว่า การจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ ตามข้อ ๑  
มุ่งหมายให้เกิดการพัฒนาความรู้ด้านวิชาชีพแก่ทหารกองประจ าการของ กห. เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต
ของทหารกองประจ าการให้สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปประกอบอาชีพภายหลังจากปลดประจ าการได้ 
รวมถึงตอบสนองต่อความต้องการด้านแรงงานของประเทศด้วย ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อทหารกองประจ าการ 
ของ ทบ. กอปรกับบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ ดังกล่าว มีการด าเนินงานท่ีสอดคล้องกับแนวทาง 
และนโยบายการฝึกอบรมและการศึกษาของ ทบ. ตามข้อ ๒ ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการตามบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงเห็นควรแบ่งมอบความรับผิดชอบให้กับหน่วย 
ดังนี้ 
  ๓.๑ ให้ กพ.ทบ. รับผิดชอบทางฝ่ายอ านวยการด้านการก ากับดูแลให้การสนับสนุน
และส่งเสริมการด าเนินการตามบันทึกข้อตกลงฯ ดังกล่าว ตลอดจนติดตามผลการประเมินเพ่ือพัฒนา 
ปรับปรุงและแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่อไป 
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ร.ท.                                      รา่ง/ตรวจ   พ.ย. ๖๔  

จ.ส.อ.หญงิ วริศรา  วงศ์วัจฉละกุล  พิมพ/์ทาน   พ.ย. ๖๔ 

พ.อ.หญิง            ตรวจ   พ.ย. ๖๔ 

พ.อ.            ตรวจ   พ.ย. ๖๔ 

พ.อ.            ตรวจ   พ.ย. ๖๔  

พ.อ.            ตรวจ   พ.ย. ๖๔  

พล.ต.            ตรวจ   พ.ย. ๖๔ 

 

   ๓.๒ ให้ ยศ.ทบ. อ านวยการ ก ากับดูแล ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของ
หน่วยน าร่อง ตามข้อ ๑.๒.๑ - ๑.๒.๕ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ก าหนดไว้
ในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ และนโยบายการฝึกอบรมและการศึกษาของ ทบ. พ.ศ. ๒๕๖๕ รวมถึง
รวบรวมและสรุปผลการด าเนินงานให้ ทบ. (ผ่าน กพ.ทบ.) ทราบภายใน ก.ย. ของทุกปี เพ่ือรายงาน กห. 
ต่อไป 
   ๓.๓ ให้ ทภ.๑ (พล.ร.๙), ศป., ทภ.๒ (บชร.๒), ทภ.๓ (บชร.๓) และ ทภ.๔ ที่เป็น
หน่วยน าร่อง ด าเนินการตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ และส่งเสริมสนับสนุนให้ทหารกองประจ าการ
เข้ารับการศึกษาในสาขาวิชาชีพ เพื่อให้ได้รับวุฒิการศึกษาเพ่ิมขึ้นหลังจากส าเร็จการศึกษาในระดับ ปวช. 
ตลอดจนสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปประกอบอาชีพภายหลังจากปลดประจ าการได้จริง และให้รายงาน
ผลการด าเนินงานให้ ทบ. (ผ่าน ยศ.ทบ.) ทราบภายใน ๑๕ ก.ย. ของทุกปี 
 ๔. ข้อเสนอ เห็นควรด าเนินการดังนี้ 
  ๔.๑ กรุณารับทราบ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง กห. กับ ส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา ตามข้อ ๑   
  ๔.๒ ให้ กพ.ทบ., ยศ.ทบ., ศป. และ ทภ.๑ - ๔ ด าเนินการตามการแบ่งมอบความรับผิดชอบ 
ตามการพิจารณาในข้อ ๓    

 จึงเรียนมาเพื่อกรุณาพิจารณา หากเห็นเป็นการสมควร กรุณาอนุมัติตามเสนอในข้อ ๔ 
ทั้งนี้ อยู่ในอ านาจของ ผบ.ทบ.  
 

 
                                                  (ลงชื่อ)   พล.ต. นุกูล  โล่ห์ประเสริฐ 
                                                                     (นุกูล  โล่ห์ประเสริฐ) 
                                                                รอง จก.กพ.ทบ. ท าการแทน  
                                                                           จก.กพ.ทบ.  
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