ไทยแอร์ เอเชีย ผนึกกำลัง ม.เทคโนโลยีรำชมงคลกรุ งเทพ และ บีเอซี
เปิ ดหลักสูตรผลิตและพัฒนำ “ช่ ำงอำกำศยำน” ร่ วมงำนไทยแอร์ เอเชีย
พร้ อมก้ ำวสู่ตลำดอุตสำหกรรมกำรบิน

3 กรกฎำคม 2560 - ไทยแอร์ เอเชียลงนามความร่ วมมือกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ และ โรงเรี ยนการ
บินกรุงเทพ โดย บริ ษัทบางกอกเอวิเอชัน่ เซ็นเตอร์ จากัด (บีเอซี) ประสานจุดแข็งร่ วม จัดหลักสูตรการศึกษาเพื่อพัฒนา
และผลิตช่างอากาศยาน หรื อ Aircraft Mechanic ซึง่ เป็ นหลักสูตรระยะสั ้นใช้ เวลาในการเรี ยน 1 ปี เมื่อจบแล้ วทางาน
ทันทีกบั สายการบินไทยแอร์ เอเชีย
นำยธรรศพลฐ์ แบเลเว็ลด์ ประธำนเจ้ ำหน้ ำที่บริหำร สำยกำรบินไทยแอร์ เอเชีย กล่าวว่า ปั จจุบนั
อุตสาหกรรมการบินเติบโตอย่างรวดเร็ ว โดยเฉพาะสายการบินราคาประหยัด ซึง่ สอดคล้ องกับไลฟ์ สไตล์การเดินทางของ
คนทัว่ โลก ทาให้ มีความต้ องการบุคลากรผู้เชี่ยวชาญด้ านการบิน ที่มีความรู้ความสามารถเข้ าสู่ธุรกิจ รวมทั ้งช่างอากาศ
ยานหรื อ Aircraft Mechanic เพื่อรองรับแผนการขยายตัวของบริ ษัท ซึง่ ปั จจุบนั ไทยแอร์ เอเชียมีพนักงานในส่วนของการ
ซ่อมบารุงอากาศยานทั ้งหมด 321 คน แบ่งเป็ น วิศวกรอากาศยาน 105 คน และ ช่างอากาศยาน 216 คน กากับดูแล
เครื่ องบินแอร์ บสั เอ320 จานวน 54 ลา (เป้าหมายเครื่ องบินครบ 58 ลา ณ สิ ้นปี 2560) โดยสายการบินตั ้งเป้าเพิ่มจานวน
ช่างอากาศยานอีกประมาณ 100 คน ภายใน 3 ปี
ทั ้งนี ้ที่ผ่านมา สายการบินได้ เปิ ดรับสมัครช่างอากาศยานที่จบการศึกษาจากที่ตา่ งๆ แต่คณ
ุ สมบัตขิ องผู้สมัครยัง
ไม่ตรงและเพียงพอต่อความต้ องการ ดังนั ้นสายการบินจึงได้ วางแผนร่ วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ซึง่
เป็ นสถาบันที่จัดการเรี ยนการสอนในหลักสูตรช่างอากาศยานตามมาตรฐานขององค์กรความปลอดภัยแห่งสหภาพยุโรป
หรื อ EASA อยู่แล้ ว รวมทั ้งกับ บีเอซี ซึง่ เป็ นสถาบันที่เปิ ดสอนด้ านอากาศยานชั ้นนาเข้ ามาเติมเต็มทางด้ านภาคปฏิบตั ิ ซึง่

เชื่อมัน่ ได้ ว่า หลักสูตรช่างอากาศยาน ภายใต้ ความร่ วมมือนี ้จะผลิตช่างอากาศยานที่มีคณ
ุ ภาพและมีมาตรฐานเป็ นที่
ยอมรับและมีคณ
ุ สมบัติตรงตามที่สายการบินไทยแอร์ เอเชียตั ้งเป้าหมายไว้ อย่างสมบูรณ์
ดร.สำธิต พุทธชัยยงค์ อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลกรุ งเทพ กล่าวถึงความร่ วมมือที่
เกิดขึ ้นในครัง้ นี ้ว่า มหาวิทยาลัย มียทุ ธศาสตร์ การพัฒนาบุคลากรด้ านซ่อมบารุงอากาศยาน อย่างชัดเจน ได้ จดั ตั ้งสถาบัน
การบินแห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพขึ ้นโดยได้ รับการรับรองเป็ นศูนย์ฝึ กอบรมช่างอากาศยานตาม
มาตรฐาน EASA PART 147 ก่อนเปิ ดหลักสูตรฝึ กอบรมช่างอากาศยานตามมาตรฐาน EASA PART 66 CAT B 1.1 ขึ ้น
เมื่อต้ นปี 2559 แต่ก็ยงั ไม่สามารถผลิตช่างอากาศยานออกสู่ภาคอุตสาหกรรมได้ เพียงพอต่อความต้ องการในอุตสาหกรรม
“หลักสูตรช่างอากาศยาน” จึงนับเป็ นหลักสูตรที่ 2 ของสถาบันการบินแห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
“มหาวิทยาลัยมีความยินดีเป็ นอย่างยิ่งที่ ภาคการศึกษา และภาคอุตสาหกรรม ได้ เข้ ามาร่ วมกันจัดการศึกษา
เพื่อพัฒนาและผลิตช่างอากาศยานร่ วมกับไทยแอร์ เอเชีย และ บีเอซี เพราะประเทศไทยยังขาดบุคลากรด้ านนี ้อีกเป็ น
จานวนมาก ปั จจุบนั ประเทศที่มีศนู ย์ ซอ่ มบารุงอากาศยานในภูมิภาคนี ้ คือ สาธารณรั ฐประชาชนจีน สาธารณรัฐสิงคโปร์
และสหพันธ์ รัฐมาเลเซีย ซึง่ ทั ้งสามประเทศนี ้ได้ มีการพัฒนาบุคลากรด้ านซ่อมบารุงอากาศยานมาก่อนและพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง สาหรับประเทศไทยสานักงานการบินพลเรื อนแห่งประเทศไทย (CAAT) ซึง่ เป็ นหน่วยงานหลักในการกาหนด
มาตรฐานความปลอดภัยด้ านการบินได้ ให้ ข้อมูลว่า เฉพาะภูมิภาคเอเซียยังคงมีความต้ องการบุคลากรด้ านการบิน การ
ควบคุมจราจรทางอากาศและรวมถึงฝ่ ายช่างอากาศยานภาคพื ้นกว่า 40,000 อัตราข้ อมูลนี ้ส่งสัญญาณว่าประเทศไทย
จะต้ องเร่ งผลิตบุคลากรรองรับทั ้งในด้ านปริ มาณและคุณภาพโดยเร่ งด่วนเช่นกัน” ดร.สาธิตกล่าว
นำวำอำกำศโท ปิ ยะ ตรีกำลนนท์ ประธำนกรรมกำรฝ่ ำยบริหำร บีเอซี กล่าวถึงความร่ วมมือที่เกิดขึ ้นใน
ครัง้ นี ้ว่า เป็ นการจัดอบรมและจัดการเรี ยนการสอนด้ านช่างอากาศยานหลักสูตรแรกของบีเอซี ทั ้งนี ้ บีเอซี เป็ นโรงเรี ยนการ
บินเอกชน แห่งแรกในประเทศไทย ที่เปิ ดสอนหลักสูตรนักบินพาณิชย์ ตรี ตลอดหลักสูตร ประกอบไปด้ วย หลักสูตรนักบิน
ส่วนบุคคล หลักสูตรการบินด้ วยเครื่ องวัดประกอบการบิน หลักสูตรการบินด้ วยเครื่ องบินสองเครื่ องยนต์ รวมไปถึง
หลักสูตรนักบินพาณิชย์เอก การจัดการหลักสูตรที่ผ่านมาทาให้ บีเอซี มีความเชี่ยวชาญทางด้ านเครื่ องบินสูงและมีช่าง
อากาศยานเพื่อดูแลเครื่ องบินที่ใช้ สอนให้ กบั นักศึกษาในหลักสูตร การเข้ ามามีส่วนร่ วมพัฒนาหลักสูตรช่างอากาศยาน
ดังกล่าว นักศึกษาในหลักสูตรจะได้ เข้ ามาเรี ยนรู้ การดูแลซ่อมบารุ งรักษาเครื่ องบินจริ งกับช่างอากาศยานของบีเอซี
สาหรับหลักสูตรช่างอากาศยาน (Student Aircraft Mechanic) เป็ นหลักสูตรระยะสั ้นใช้ ระยะเวลาในการเรี ยน 1
ปี โดยรับสมัครผู้ที่จบการศึกษาระดับปริ ญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ หรื อ ปวส. ในสาขาช่างยนต์ หรื อช่างไฟฟ้า หรื อ
ช่างอิเล็กทรอนิกส์เข้ าศึกษา ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกให้ เข้ าศึกษาในหลักสูตร จะเข้ ารับการอบรมทักษะด้ านงานซ่อม
บารุงอากาศยานพื ้นฐาน ณ สถาบันการบินแห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ซึง่ เป็ นหน่วยงานภายใต้ การ
กากับของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพเป็ นระยะเวลา 6 เดือน หลังจากนั ้นจะเรี ยนในภาคปฏิบตั กิ บั บีเอซีเป็ น
ระยะเวลา 3 เดือน และหลังจากนั ้นนักศึกษาจะเข้ าไปเรี ยนรู้ขั ้นตอนและฝึ กการปฏิบตั จิ ริ งหน้ างาน ( On The Job ) ณ
สายการบินไทยแอร์ เอเชียเป็ นระยะเวลา 3 เดือน รวมเรี ยนทฤษฎี ปฏิบตั ิ และฝึ กงาน 12 เดือน ทั ้งนี ้ในระยะแรกของการ
เปิ ดหลักสูตรนี ้มีเป้าหมายเพื่อผลิตช่างอากาศยานป้อนให้ กบั สายการบินไทยแอร์ เอเชียโดยเฉพาะ ดังนั ้นในระหว่างการ
เรี ยนนักศึกษาจะได้ รับเงินเดือนจากไทยแอร์ เอเชียเสมือนเป็ นพนักงานของสายการบินไทยแอร์ เอเชีย
ทั ้งนี ้ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและยื่นใบสมัครได้ แล้ วผ่าน www.airasia.com/recruitment ตั ้งแต่
วันนี ้-31 กรกฎาคม 2560 เพื่อผ่านขั ้นตอนการคัดเลือก และเปิ ดภาคการศึกษาในวันที่ 16 ตุลาคม 2560 เป็ นต้ นไป

บรรยำยใต้ ภำพ
(จากซ้ าย) ดร.สาธิต พุทธชัยยงค์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ คุณบัญญัติ หรรษกุล ผู้อานวยการ
ฝ่ ายวิศวกรรม สายการบินไทยแอร์ เอเชีย และนาวาอากาศโท ปิ ยะ ตรี กาลนนท์ ประธานกรรมการฝ่ ายบริ หาร บีเอซี ร่ วม
ลงนามความร่ วมมือ จัดหลักสูตรการศึกษาเพื่อพัฒนาและผลิตช่างอากาศยาน เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2560
-END-

