
แบบฟอร์มการเขยีนแบบถอดประสบการณ์เรียนรู้ ดา้น... การเผยแพร่ผลงานวจิยัและงาน

สร้างสรรคแ์ละ ท าPoster 

1. ช่ือ-สกุล ผู้เล่าเร่ือง เรืออากาศโท ดร.ประพนธ์ จิตตะปุตตะ คณะ สถาบนัการบิน 

2. ช่ือ-สกุล ผู้บันทกึ เรืออากาศโทดร.ประพนธ์ จิตตะปุตตะ คณะ สถาบนัการบิน 

3. บทบาท หน้าทีแ่ละความรับผดิชอบของผู้เล่าเร่ือง 

      ร.ท.ดร.ประพนธ์ จิตตะปุตตะเป็นอาจารยป์ระจ าคณะ สถาบนัการบิน มหาวิทยาลัย

รังสิต อดีตรองผูว้่าการฝ่ายวิชาการ สถาบนัการบินพลเรือน กระทรวงคมนาคม ซ่ึงอาสาท า

หนา้ท่ีผูป้ระสานงานและด าเนินการ หรือเป็นผูแ้ทนของคณะ สถาบนัการบิน สวมบทบาท

เขา้เป็นเจา้ภาพร่วมท าการรวบรวมบทความวิจยัทางดา้นการบินและการจดัการโลจิสติกส์ 

เพื่อน าผลงานในการน าเสนอในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ มหาวิทยาลยัรังสิต 

ประจ าปี 2562 และน่าจะเป็นความภูมิใจอย่างยิ่งในรอบเข้าปีท่ี 14 ของสถาบันการบิน 

มหาวิทยาลยัรังสิต ยงัไม่เคยเห็นผลงานทางวิชาการดา้นการบินแสดงผลงานทางนานาชาติ

ในมหาวทิยาลยัรังสิตมาก่อน 

      4. .  เร่ืองทีเ่ล่า 

                      เน่ืองจากเป็นผูอ้าสาสมคัรท่ีจะเขา้มาร่วมเป็นเจา้ภาพในการรวบรวมน าเสนอบทความ 

           ในวนั  ศุกร์ท่ี 26 เมษายน 2562 โดยมีหวัขอ้เร่ือง “ Asian Together for Big Data    

            Management in Science and Technology, Education and Social Commence “ ใน Session  

            ของ  “ Aviation & Logistics  Research, Symposium ” 

 

 



5. ความเป็นมาของเร่ืองทีเ่ล่า 

        โดยท่ีทางสถาบนัวิจยั มหาวทิยาลยัรังสิตมีหนงัสือแจง้ท่ี สวจ 6500/679 ลงวนัท่ี  

3 ตุลาคม 2561 ลงนามโดย ร.ศ.ดร.กานดา ว่องไวลิขิต ผูอ้  านวยการสถาบนัวิจยั ให้คณะ

หรือสถาบนัส่งแบบตอบรับเขา้ร่วมจดังานประชุมวิชาการระดบันานาชาติ ประจ าปี 2562 

ซ่ึงทางสถาบนัการบินมีความเห็นว่าในรอบย่างเขา้ปีท่ี 14 ของสถาบนัการบินยงัไม่เคยมี

บทความวิจยัน าเสนอทางดา้นการบินในการประชุมวิชาการระดบันานาชาติมาก่อน จึงให ้

ร.ท.ดร.ประพนธ์ จิตตะปุตตะ เป็นตวัแทนด าเนินการร่วม และทาง ตวัแทนก็นอ้มรับยินดี

เป็นอย่างยิ่งท่ีพร้อมเขา้มาเป็นเจา้ภาพร่วมจดัเตรียมบทความวิจยัจากเพื่อนๆและลูกศิษย์

ระดับปริญญาโทและปริญญาเอกจากสถาบัน หรือมหาวิทยาลัยต่างๆได้รวบรวมเข้ามา

น าเสนอ 6-10 บทความวิจัยในงานคร้ังน้ี และอยู่ใน Session ของ Aviation & Logistics 

Research, Symposium 

6. วธิีการ/ขั้นตอน หรือกระบวนการทีท่ าให้งานน้ันประสบความส าเร็จ เทคนิคหรือกลยุทธ์ที่

ใช้ ผู้มส่ีวนร่วม อปุสรรคหรือปัญหาในการท างาน และแนวทางการแก้ไข 

       ดว้ย ร.ท.ดร.ประพนธ์ จิตตะปุตตะ มีส่วนเก่ียวขอ้งทางดา้นการบิน ไม่ว่าจะเป็นผูมี้

ประสบการณ์ในการบินและการควบคุมจนราจรทางอากาศ และการจดัการดา้นการบินและ

มีประสบการณ์การจดัการสินคา้ทางอากาศและ โลจิสติกส์ และท าการสอนทางดา้นการบิน

เป็นภาษาองักฤษ มีส่วนเก่ียวขอ้งทางดา้นน้ีมา 42 ปี และเป็นผูบ้ริหารทางวิชาการโดยมี

ต าแหน่งอดีตรองผูว้่าการฝ่ายวิชาการ สถาบนัการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ภายใตก้าร

ควบคุมดูแลของกระทรวงคมนาคมและยงัสมทบกบัมหาวทิยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี จงัหวดั

นครราชสีมา โดยเป็นผูร่้วมริเริมให้สถาบนัการบินพลเรือนเขา้สมทบกบัมหาวิยาลยัของ

รัฐบาล ซ่ึงเป็นผลดีต่อนกัศึกษาของสถาบนัการบินพลเรือน( สบพ.) ซ่ึงไดรั้บปริญญาบตัร

กบัมหาวิทยาลยัฯ ทั้งปริญญาตรีและปริญญาโท ซ่ึงนกัศึกษาปริญญาโทของสถาบนัการบิน

พลเรือนหลายคนไดรั้บมาเป็นท่ีปรึกษาและตวัผูเ้ล่าเองเป็นผูท้รงคุณวฒิุประจ า และส่งเสริม



ให้บัณฑิตและมหาบณัฑิตได้ส าเร็จการศึกษาเป็นจ านวนมาก จนกระทัง่ปัจจุบันมาเป็น

อาจารยป์ระจ าและหัวหนา้สาขาธุรกิจการบินท่ีคณะการท่องเท่ียวและการบริการ(วิทยาลยั

การท่องเท่ียวและการบริการ ณ ปัจจุบนั) ตั้งแต่ปี 2550-1552 และปี พ.ศ. 2553 เป็นอาจารย์

ประจ าสถาบันการบิน จนถึงปัจจุบนั (2562) จึงเห็นสมควรอย่างยิ่งท่ีได้เชิญเพื่อนๆและ

อาจารยท่ี์เคยเป็นลูกศิษยจ์ากหลายสถาบนั หรือหลายมหาวิทยาลยัในประเทศไทยเขา้มา

น าเสนอบทความวิจยัเป็นภาษาองักฤษ ซ่ึงผูบ้อกเล่าเองเป็นผูท้รงคุณวุฒิและให้ค  าปรึกษา

ร่วมให้กบันกัศึกษาปริญญาโทหลายสถาบนัท่ีเก่ียวขอ้งทางดา้นการบิน จึงติดต่อรวบรวม

บทความวิจยัไดป้ระมาณ 6 บทความ พร้อมทั้งเป็น Peer Review ให้กบัทุกบทความ ด้วย

ประสบการณ์ท่ีส าเร็จการศึกษามาทางวิชาเอกการสอนภาษาอังกฤษ คณะศึกษาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ตั้งแต่ปี 2514 เข้ามารับราชการกองทัพอากาศมาเป็นศิษยก์ารบิน 

นายทหารตน้หน และนายทหารควบคุมจราจรทางอากาศ ตั้งแต่ปี 2514-2523 และมาท าการ

เรียนการสอนท่ีศูนยฝึ์กการบินพลเรือน กรมการบินพาณิชย ์กระทรวงคมนาคม และเปล่ียน

ช่ือเป็นสถาบนัการบินพลเรือนภายใตก้ารดูแลโดยตรงจากกระทรวงคมนาคม จนถึงปี 2550 

ต าแหน่งคร้ังสุดทา้ยเป็นรองผูว้่าการฝ่ายวิชาการ สถาบนัการบินพลเรือน เกษียณงานเม่ือปี 

2550 และเดือน พฤศจิกายน 2550 มาเป็นอาจารยป์ระจ าท่ีมหาวิทยาลยัรังสิตดงัไดก้ล่าวมา

แต่ต้นแลว้ ปัจจุบันท าการสอนและบรรยายเป็นภาษาอังกฤษมาตลอด หรือ Bi-Lingual 

Language แต่ 70% จะใชภ้าษาองักฤษในการน าเสนอในการเรียนการสอนอยตูลอดเวลารวม

ประมาณ 40 ปี ดว้ยกนั 

       อุปสรรคท่ีประสบคือตอ้งประสานงานรวบรวมบทความและอ่านแกไ้ขให้ทุกคนใช้

เวลานานตอ้งมีการแกไ้ขมาก ท าให้การรวบรวมบทความล่าช้า เดิมทีจะมีบทความถึง 10 

บทความวิจยั แต่สุดท้ายจึงมีบทความ 6 บทความด้วยกนัท่ีค่อนขา้งดีเยี่ยม ต้องใช้ความ

อดทนและการประสานงานท่ีดีพอสมควร 



 

7. ผลลพัธ์หรือความส าเร็จทีเ่กดิขึน้ และส่ิงผู้เล่าเร่ืองที่ได้เรียนรู้จากประสบการณ์ดังกล่าว 

      ผูเ้ล่าเร่ืองมีความสุขท่ีไดใ้ชก้ารประสานงานตามหลกัการท่ีเรียนมาทั้งปริญญาตรี โท

และเอก ของผูเ้ล่าเร่ืองเอง ซ่ึงใชภ้าษาองักฤษ การจดัการบริหารการติดต่อประสานงาน

ประกอบกบัการท่ีเป็นครูและเพื่อนและใชเ้วลาควบคุมการท างาน ไดป้ระสบการณ์เพิ่ม

มากข้ึน แมแ้ต่ความเป็น Aging Period ก็ตามแต่ยงัมีความสนุกต่อการท างานและศึกษา

ต่อไป อีกทั้งอยากตอบแทนมหาวิทยาลยัรังสิตท่ีทางท่านอธิการบดีและรองอธิการบดี

ฝ่ายวิชาการและฝ่ายการเงินท่ีให้ทุนอุดหนุนในการศึกษาดุษฎีบณัฑิตทางรัฐประศาสน

ศาสตร์แม้ว่าจะได้ทุนเพียงคร่ึงเดียวก็ตาม ซ่ึงส าเร็จเป็นรุ่นแรกของสาขาวิชาน้ี มี

ความสุขท่ีไดท้  างานทางดา้นวชิาการและทางดา้นวจิยัต่อไป และผูเ้ล่าเองไดน้ าเสนอเป็น 

Poster ซ่ึงออกแบบเองและฝ่าย IT ของคณะ/สถาบนัช่วยตบแต่ง Design ออกมาไดอ้ยา่ง

เป็นท่ีน่าพอใจเป็นอยา่งมาก 

 


