
   

 
 

สถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน 
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 

 
1. ชื่อโครงการ  
         การประชุมวิชาการเพื่อการน าเสนอผลงานวิจัย สถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน ครั้ งที่  1            
“การเปลี่ยนแปลง และ การพัฒนาในยุคโลกาภิวัฒน์”  
        The 1st APDI Research Symposium “Change and Development in Globalization” 
 
2. หน่วยงานที่รับผิดชอบ     ศูนย์ส่งเสริมการวิจัยและการเรียนรู้ สถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน (APDI 
Research and Learning Center) มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต  
 
3. หลักการและเหตุผล
 
         การจัดการประชุมวิชาการเพ่ือเสนอผลวิจัยเป็นพันธกิจส าคัญที่ช่วยให้มีการเผยแพร่องค์ความรู้ที่เกิดขึ้น  
จากการค้นคว้าวิจัย เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ระหว่างนักวิจัยและนักวิชาการ รวมทั้งนิสิต นักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษาและสาธารณชนผู้สนใจ นอกจากนี้แล้วยังเป็นกลไกหนึ่งที่สนับสนุนให้มีการประยุกต์  ใช้องค์ 
ความรู้จากผลงานวิจัยเพื่อเป็นฐานส าหรับการพัฒนาด้านวิชาการ การเรียนการสอน และการพัฒนา ชุมชน สังคม
ที่เก่ียวข้องอีกด้วย 
         การจัดการประชุมวิชาการเพ่ือการน าเสนอผลงานวิจัย สถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน ครั้งที่  1 “การ
เปลี่ยนแปลง และ การพัฒนาในยุคโลกาภิวัฒน์” (The 1st APDI Research Symposium “Change and 
Development in Globalization”) ในครั้งนี้ จัดโดยศูนย์ส่งเสริมการวิจัยและการเรียนรู้ สถาบันพัฒนา บุคลากร
การบิน (APDI Research and Learning Center) มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต      มีความมุ่งหมาย ให้คณาจารย์ 
นักวิจัย และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้ง  หน่วยวิจัยต่าง ๆ ได้
ร่วมน าเสนอผลงานวิจัยและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการสู่สาธารณชนและชุมชนวิชาการ 
 
4. วัตถุประสงค์ 
         1. เพ่ือเป็นเวทีที่ให้คณาจารย์ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา ในระดับบัณฑิตศึกษา ในสถาบันอุดมศึกษาทั้ง
ภาครัฐ และ เอกชน รวมทั้งหน่วยวิจัยในองค์กรต่างๆ ได้น าเสนอผลงานวิจัย และเผยแพร่ผลงานวิชาการสู่
สาธารณชน 
         2. เพ่ือเป็นการสร้างบรรยากาศการเผยแพร่ผลงานวิจัยและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ของ
คณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และผู้เข้าร่วมประชุมทางวิชาการเพ่ือน าเสนอผลงานวิจัย 
 



 

 
5. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
         1. มีเวทีที่ให้คณาจารย์ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา ในระดับบัณฑิตศึกษา ในสถาบันอุดมศึกษาทั้งภาครัฐ 
และ เอกชน รวมทั้งหน่วยวิจัยในองค์กรต่างๆ ได้น าเสนอผลงานวิจัย และเผยแพร่ผลงานวิชาการสู่สาธารณชน 
         2. มีการสร้างบรรยากาศการเผยแพร่ผลงานวิจัยและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ของคณาจารย์ 
นักวิจัย นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และผู้เข้าร่วมประชุมทางวิชาการเพ่ือน าเสนอผลงานวิจัย 
 
6. ความสอดคล้องกับองค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ในการประกันคุณภาพการศึกษา 
         องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต 
  ตัวบ่งชี้ สกอ.ที่  2.4 ระบบพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 
  ตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ 3  ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ 

ตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ 4  ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ 
         องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
  ตัวบ่งชี้ สกอ.ที่ 3.1 ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนิสิตนักศึกษา 
         องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย 
  ตัวบ่งชี้ สกอ.ที่  4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
  ตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ 5 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 
         องค์ประกอบที่ 7 การบริหารจัดการ 

 ตัวบ่งชี้ สกอ.ที่ 7.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันการเรียนรู้ 
 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
         วันศุกร์ที่ 18 กรกฎาคม  2557 เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น.  
8. สถานที่ด าเนินการ 
         ศูนย์ฝึกอบรม สถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตร่มเกล้า 
 
9. กลุ่มเป้าหมาย 
  คณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นิสิต นักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา และผู้สนใจทั่วไป  
 
10. ตัวช้ีวัดความส าเร็จโครงการ 

 เชิงปริมาณ 
   ผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ 80 ของจ านวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้  
 เชิงคุณภาพ 

1. ระดับความพึงพอใจในผลสัมฤทธิ์ของโครงการในระดับค่าเฉลี่ย 3.51 ขึ้นไปจากคะแนน 5 คะแนน 
2.  เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ (Proceedings) ตีพิมพ์เผยแพร่ 

 
 

 
 



 

 
 
11. ก าหนดการ  

การประชุมวิชาการเพื่อการน าเสนอผลงานวิจัย สถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน ครั้งที่ 1  
“การเปลี่ยนแปลง และ การพัฒนาในยุคโลกาภิวัฒน์”  

The 1st APDI Research Symposium “Change and Development in Globalization” 
วันศุกร์ที่ 18 กรกฎาคม 2557 

ณ ศูนย์ฝึกอบรม สถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตร่มเกล้า 
 

08.30 น. ลงทะเบียน 

09.00 น. ดร.เมธา เกตุแก้ว ผู้อ านวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน กล่าวรายงานการจัดงาน 

09.10 น. ประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน 

09.15 น. รับฟังการบรรยาย “อุตสาหกรรมการบินกับการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาในยุค
โลกาภิวัฒน์”  โดย กัปตันผจญ ธนะสุมิตร กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยไฟลต์เทรนนิ่ง จ ากัด  

10.15 น. พักรับประทานอาหารว่าง 

10.30 น. น าเสนอผลงานวิจัยกลุ่มท่ี 1-2 

12.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน   

13.00 น. น าเสนอผลงานวิจัยกลุ่มท่ี 3-4 

14.30 น. พักรับประทานอาหารว่าง 

14.45 น. น าเสนอผลงานวิจัยกลุ่มท่ี 5-6 

16.15 น.    พิธีปิดและมอบรางวัล Best Paper Award และBest Presentation Awardและพิธีปิดการ  

                     ประชุม 

หมายเหตุ ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

 

12. ก าหนดการยื่นใบสมัครและการตอบรับให้น าเสนอผลงาน 

1. ผู้สนใจน าเสนอผลงานวิจัยฯ ส่งบทความวิจัยฉบับเต็ม (Full Paper) ส าหรับ Oral Presentation 
ภายในวันที่ 8 กรกฎาคม 2557 

2. แจ้งผลการตอบรับผลการพิจารณาโดยกรรมการวิชาการให้ผู้ต้องการน าเสนอผลงานวิจัยน าเสนอ
ผลงานวิจัยแบบ Oral Presentation ภายในวันที่ 11 กรกฎาคม 2557 

3. ประชุมวิชาการเพ่ือเสนอผลงานวิจัย วันศุกร์ที่ 18 กรกฎาคม 2557 

 



 

 

 

13. การส่งบทความ 

 เป็นบทความฉบับสมบูรณ์ไม่เกิน 10หน้ากระดาษขนาด A4 ทั้งผลงานวิจัย หรือบทความที่เกี่ยวข้อง โดย
ใช้รูปแบบอักษร (Font) ไทยสารบรรณ ขนาดตัวอักษร 16 ส่งบทความด้วยไฟล์ชนิด .pdf ผ่านอีเมล์ที่ 
apdi.symposium@gmail.com ภายในวันอังคารที่ 8 กรกฎาคม 2557 โดยสามารถขอข้อมูลเพ่ิมเติมที่         
คุณการะเกด ชูฤทธิ์ เจ้าหน้าประสานงานการประชุมฯ โทร 0-2904-2222 ต่อ 2237 หรือ โทรศัพท์มือถือ          
08-5115-7325 

14. ลักษณะผลงานวิจัยและการเสนอผลงาน 

1. เป็นผลงานวิจัยหรือผลงานวิชาการ ที่ด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว หรืออยู่ในระหว่างการด าเนินการ ที่ยัง
ไม่เคยน าผลงานดังกล่าวเสนอในการประชุมวิชาการใดมาก่อน 

2. เป็นผลงานวิจัยหรือผลงานวิชาการท่ีอยู่ในขอบข่ายของหัวข้อ (Theme) ดังนี้  

ก) การเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาทางธุรกิจในยุคโลกาภิวัฒน์ (Business Change and 
Development in Globalization) 

ข) การเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาทางวัฒนธรรมในยุคโลกาภิวัฒน์ (Cultural Change and 
Development in Globalization) 

ค) การเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาทางจิตวิทยาในยุคโลกาภิวัฒน์ (Psychological Change and 
Development in Globalization) 

ง) การเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาทางสังคมในยุคโลกาภิวัฒน์ (Social Change and 
Development in Globalization) 

จ) การเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาทางเทคโนโลยีในยุคโลกาภิวัฒน์ (Technological Change and 
Development in Globalization) 

ฉ) การเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาทางการศึกษาในยุคโลกาภิวัฒน ์(Educational Change and 
Development in Globalization) 

 3. การน าเสนอผลงานให้น าเสนอแบบบรรยาย (Oral Presentation) ในที่ประชุมวิชาการ โดยใช้เวลา ใน
การน าเสนอทั้งสิ้น 30 นาที (รวมช่วงถาม-ตอบ) ทั้งนี้ผู้น าเสนอจะน าเสนอโดยใช้ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้ 

 4. บทความที่ตอบรับแล้ว จะตีพิมพ์ในเล่มเอกสารประกอบการประชุมวิชาการ (Proceedings) โดยผ่าน
กรรมการอ่านผลงาน โดยจะจัดพิมพ์ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2557              
 

 
ศูนย์ส่งเสริมการวิจยัและการเรียนรู ้สถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน 

APDI Research and Learning Center 
มหาวิทยาลัยเกษมบณัฑิต 


