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การอบรมกลยุทธ์ด้านการตดัสินใจในการประสานงานของท่าอากาศยาน:                
โดยใช้ตวัอย่างจากบินสนามบินทัว่โลก 

19 – 21 เมษายน 2017 

London Hilton Metropole, United Kingdom 

รายละเอียด* 
 

วันท่ี 1: 19 เมษายน 2017 

หัวข้อในการบรรยาย : ประสบการณ์จริงทางด้านเทคนิค A-CDM  
 

กล่าวต้อนรับ, เเนะน าเบีอ้งต้น, แนะน าตัวพร้อมเล่าประสบการณ์ท่ีผ่านมา  
ช่วงท่ี 1: การปฏิบตัิการขัน้สูงในเขตการบนิ (Airside) ของท่าอากาศยาน, ถาม-ตอบ 

 ความหมายของการปฏิบตัิการ 
 ตัวอย่างกรณีศึกษา   

 
พักดื่มกาแฟและของว่างพร้อมพูดคุยกับผู้ ร่วมฝึกอบรม 
 
ช่วงท่ี 2: ศักยภาพในการรองรับผู้ โดยสารของสนามบนิ, ถาม-ตอบ  

 แนวคิดหลัก 
 ปัจจัยขับเคลื่อน 
 ความท้าทาย 
 ตัวอย่างกรณีศึกษา   

 
พักรับประทานอาหารกลางวนั (บุฟเฟ่ต์) 
 
ช่วงท่ี 3: การบริหารจัดการและการประเมินศักยภาพในการรองรับผู้ โดยสารของสนามบนิ, ถาม-ตอบ 

 
 แนวคิดหลัก 
 ศักยภาพในการรองรับ และปริมาณท่ีเหมาะสมของทางวิง่ (Runway) 
 การประเมินศักยภาพในการรองรับ  
 ปัญหาของความแออัด และศักยภาพในการรองรับ 
 ตัวอย่างกรณีศึกษา   

 
พักดื่มกาแฟเเละของว่างพร้อมพูดคยุกับผู้ ร่วมฝึกอบรม 
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ช่วงท่ี 4: แนวคิดของระบบเครือข่าย และประโยชน์ของการใช้ A-CDM, ถาม-ตอบ 

 ระบบเครือข่ายในทวีปยุโรป 
 ผู้ จัดการระบบเครือข่าย 
 ตัวอย่างกรณีศึกษา   

 
ช่วงท่ี 5: ข้อมูลเบือ้งต้นของกลยุทธ์ A-CDM, ถาม-ตอบ 

 ขัน้ตอนพืน้ฐานของกลยุทธ์ (วีดีโอ) 
 ระบบการปฏิบตัิงานขัน้พืน้ฐาน และข้อจ ากัด 
 บทบาท และความรับผิดชอบ  
 ปัจจัยชีว้ัดผลการด าเนินงาน  

 
            Welcome Drinks Reception กับผู้ เข้าร่วมอบรม [พร้อมตัวแทนจากบริษัทผู้ให้บริการด้าน ACDM 
และแขกรับเชิญพิเศษจาก London airports] 
 
วันท่ี 2: 20 เมษายน 2017 
หัวข้อในการบรรยาย: กรณีศกึษาจากท่าอากาศยานท่ีน ากลยทุธ์ไปใช้  
 

ช่วงท่ี 1: ผลตอบรับจากท่าอากาศยานต่างๆ ท่ัวโลก Appealing to Global Differences, ถาม-ตอบ 
 กรณีศึกษาจากท่าอากาศยาน Changi ประเทศสิงคโปร์  
 บทเรียนจากท่าอาศยาน Lyon ประเทศฝร่ังเศส 
 ความท้าทายจากการน ากลยุทธ์ A-CDM ไปใช้ของบริษัท ADAC   

 
ช่วงท่ี 2: กรณีศึกษาท่ี 1 จากการน ากลยุทธ์ A-CDM ไปใช้, ถาม-ตอบ  

 Success Stories of Spanish Airports ความส าเร็จของท่าอากาศยานในประเทศสเปน 
 กรณีศึกษาจากผู้ให้บริการทางด้านการจราจรทางอากาศในประเทศอิตาล ี(ENAV) 

 
พักดื่มกาแฟ เเละของว่างพร้อมพูดคุยกับผู้ ร่วมฝึกอบรม 
 
ช่วงท่ี 3: กรณีศึกษาท่ี 2 จากการน ากลยุทธ์ A-CDM ไปใช้, ถาม-ตอบ 

 กรณีศึกษาจากท่าอากาศยาน Amsterdam Schiphol ประเทศเนเธอแลนด ์
 ขัน้ตอนหลังจากการน ากลยทุธ์ A-CDM ไปใช้: กรณีศึกษาจากท่าอากาศยาน Brussels 

ประเทศเบลเยี่ยม 
 

พักดื่มกาแฟ เเละของว่างพร้อมพูดคุยกับผู้ ร่วมฝึกอบรม 
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ช่วงท่ี 4: กรณีศึกษาท่ี 3 จากการน ากลยุทธ์ A-CDM ไปใช้, ถาม-ตอบ 
 กรณีศึกษาจากท่าอากาศยาน Munich ประเทศเยอรมันนี 
 การน ากลยุทธ ์A-CDM ไปใช้จากท่าอากาศยาน Copenhagen ประเทศเดนมาร์ก 

 
พักรับประทานอาหารกลางวนั (บุฟเฟ่ต์) 
 
ช่วงท่ี 5: พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดในหัวข้อระบบเทคโนโลยีการสนับสนุนของ A-CDM: 
ระหว่างการพฒันาภายในองค์กร กับวิธีการด าเนินงานแบบ Customer off-the-shelf (COTS), ถาม-ตอบ 

การแลกเปลี่ยนความคดิและถกประเด็นถึง 
วิธีด าเนินการเพือ่แบง่ปันข้อมูลการปฏิบตัิงานของผู้ ท่ีมีสว่นเก่ียวข้องกับท่าอากาศยาน , 
ท่าอากาศยานควรจะให้ความส าคัญกับการใช้เวลาไปกับการพฒันาระบบ IT 
เพื่อบรรลุเป้าหมายเฉพาะของท่าอากาศยานนัน้ๆ หรือ เลือกการใช้งาน แบบ “A-CDM ready” อย่างเหมาะสม 

 
 
ช่วงท่ี 6: ขัน้ตอนต่อไป (A-TNR, SESAR, APOK และการปฏิบตัิงานในอนาคต), ถาม-ตอบ 

 ความเสี่ยงในการน าไปใช้ 
 การน ากลยุทธ ์CDM ไปใช้กับท่าอากาศยาน 
 การน ากลยุทธ ์CDM ไปใช้ในการบริหารจัดการจริง 
 การวางแผนและปฏิบตัิงานร่วมกันของท่าอากาศยาน 
 การปฏิบตัิงานองค์รวมของท่าอากาศยาน (Total Airport Management: TAM) 
 การจัดการข้อมูล ด้านการบนิ (Aeronautical Information Management: AIM) 

ตามหลักการกลยทุธ์ CDM 
 
                      พักดื่มกาแฟเเละของว่างพร้อมพูดคุยกับผู้ ร่วมฝึกอบรม 
 

ช่วงท่ี 7: การวัดผลความส าเร็จ: การบริหารการจัดการประสิทธภิาพระหวา่งผู้ถือผลประโยชน์ร่วมในกลยทุธ์ A-
CDM, ถาม-ตอบ  

 การรวบรวมและแบง่ปันข้อมูลในการปฏิบติิงานของ 16 A-CDM Milestones  
 การวัดผลการปฏิบตัิงานของผู้ถือผลประโยชน์ร่วมในแต่ละหน่วยงาน 
 ประเมินผลงานของขัน้ตอน A-CDM (ความแม่นย าของข้อมูล, 

ความครบถ้วน, เวลา และความสอดคล้องของขัน้ตอน) 
 
วันท่ี 3: 21 เมษายน 2017 

หัวข้อในการบรรยาย: ประสบการณ์จากการน ากลยทุธ์ A-CDM ไปใช้จริง 
 
เยี่ยมชมการด าเนินงานของผู้ใช้กลยุทธ ์A-CDM 
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 เยี่ยมชมLondon Airport Operations Centre (APOC) , ถาม-ตอบ 
 รายงาน APOC Centre 
 รับประทานอาหารกลางวัน (งานเลีย้งอ าลาปิดการอบรม) 

 
พิธีมอบใบประกาศณียบตัรและ ร่วมถ่ายภาพท่ีระลกึ 

 

 
การอบรมกลยุทธ์ด้านการตดัสินใจในการประสานงานของท่าอากาศยาน: 

โดยใช้ตวัอย่างจากบินสนามบินทัว่โลก 
ด้วยหลกับริหารงานท่ีเป็นเลิศ และการฝึกอบรมแบบเพ่ิมความสมัพนัธ์ทางธุรกิจ 

19 – 21 เมษายน 2017  
Central London, United Kingdom 

การฝึกอบรมนีไ้ด้ออกแบบมาเพื่อ  

 ท่าอากาศยาน และผู้ปฏิบตัิงานในท่าอากาศยาน 
 สายการบนิ และ ผู้บริหารฝ่ายปฎิบตัิการของสายการบนิ 
 ผู้ให้บริการด้านการจราจรทางอากาศ  
 เจ้าหน้าท่ีบริหารการจราจรบนหอบงัคับการบนิ 
 ส านักงานการบนิพลเรือน 
 ผู้บริหารฝ่ายการบริการภาคพืน้ & เจ้าหน้าท่ีภาคพืน้ 

 
 
การฝึกอบรมพิเศษ 

 เข้าเยี่ยมชมท่ี London A-CDM Centre (APOC) 
 ได้รับการอบรมจากผู้ เช่ียวชาญพิเศษ และแขกรับเชิญ  
 ได้ติดต่อกับผู้ให้บริการทางด้าน A-CDM Suppliers และ สายการบนิ & 

สนามบนิต่างๆในกรุงลอนดอน 
 กรณีศึกษาในปัจจุบนั, พูดคุยแลกเปลี่ยนกับผู้ เช่ียวชาญ และการน าเสนอผ่านวดีีโอ 
 ได้รับการดูและอย่างใกล้ชิด  
 ได้รับใบประกาศนียบตัรเพื่อแสดงถึงการพฒันาในสายอาชีพ 

 
 
การอบรมนีมี้ประโยชน์อย่างมากกับ 

 ผู้ให้บริการของสายการบนิ: 
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 ใช้เวลา taxi น้อยลง, ลดระยะเวลาในการรอเพื่อท่ีจะเข้าทางวิง่ (Runway), 
ไม่ต้องรอเพื่อท่ีจะเข้าจอดเทียบท่าอากาศยาน 

 ลดการใช้เคร่ืองยนต์ในขณะท่ีอยู่บนภาคพืน้, ประหยัดน า้มัน, ลดระดับเสียงและ 
การปล่อยมลพิษ 

 มีความล่าช้าน้อยลง 
 เพิ่มประสิทธิภาพในการรองรับผู้ โดยสาร ด้วยฝงูบนิเดิม 
 เพิ่มประสบการณ์ท่ีดี และความประทับใจให้แก่ผู้ โดยสาร 

 

 ผู้ให้บริการของท่าอากาศยาน: 

 เพิ่มความตรงต่อเวลา (on time performance) 
 เพิ่มประสิทธิภาพในการใช้หลมุจอด & การวางแผน และการบริหารจัดการ  
 ลดความแออัดบริเวณลานจอด และทางขับ (taxiway) 
 ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (ในด้านของเสียง & การปล่อยมลพิษ) 
 เพิ่มระดับการให้บริการเพื่อผลประโยชน์โดยตรงต่อภาพลกัษณ์ขององค์กรและความพึ่งพอ

ใจ ของลูกค้า 
 

 ผู้ให้บริการด้านการจราจรทางอากาศ : 
 เพิ่มประสิทธิภาพในการวางแผน และรองรับปริมาณความจุของทางวิง่ (runway)  
 สามารถการคาดการณ์ถึงระยะเวลาท่ีเคร่ืองบนิใช้ในการวิ่งขึน้ (take-off 

time)ได้อย่างเเม่นย า  
 สามารถค านวณความต้องการในเครือข่ายได้อยา่งมีประสทิธิภาพมากขึน้  
 ใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่ในท่าอากาศให้เกิดประโยชน์สงูสุด  
 สามารถลดความหนาแน่นในบริเวณภาคพืน้ได้ 
 สามารถประมาณการจราจรท่ีเกิดขึน้ระหว่างหลุมจอด (gates) และทางวิ่ง (runway)  
 เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการในการรองรับและความคล่องตัวของปริมาณการจราจร 

ซ่ึงจะส่งผลดีต่อการจัดสรรเวลาในการใช้ท่าอากาศยาน (slot allocation), 
พัฒนาความร่วมมือ และลดปัญหาความคลาดเคลี่อนของเวลาในการใช้ท่าอากาศยาน 
(missed slots)  

 
 ผู้ให้บริการภาคพืน้ดิน: 

 
 เพิ่มความตรงต่อเวลาของการจราจรขาเข้า  
 สามารถวางแผนได้อย่างเเม่นย า เเละใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสดุ  
 เพิ่มความสามารถในการคาดการณ์ของการปฏิบตัิการเข้า-ออก (turnaround 

operations)ของเคร่ืองบนิ  
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 มีการวางแผนท่ีดีขึน้ และสามารถลดต้นทุนของทรัพยากรท่ีใช้ในการปฎิบตัิการได้ดียิง่ขึน้ 
 ยกระดับมาตรฐานของข้อตกลงในการให้บริการระหว่างสายการบนิ และท่าอากาศยาน  
 เพิ่มความพึ่งพอใจของลูกค้า 

 
 ผู้บริหารเครือข่ายการบิน: 

 
 เพิ่มประสิทธิภาพในการใช้พืน้ท่ีทางอากาศ และความสามรถในการรองรับของสนามบนิ 
 เพิ่มมาตรฐานในการจัดการเวลาการใช้ท่าอากาศยาน  
 ลดปริมาณการจัดสรรเวลาท่ีไม่เกิดประโยชน์  

 
 ผู้โดยสาร 

 
 ลดความล้าช้า และการพลาดการต่อเท่ียวบนิ  
 สามารถได้รับการแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็วหลังจากประสบปัญหา  
 ทัง้นีผู้้ โดยสารขาเข้า จะสามารถได้รับข้อมูลท่ีถูกต้องผ่านทางระบบแสดงข้อมูลเท่ียวบนิ 

และจุดให้บริการ  
 
 
 
* โปรมแกรมในปี 2017 อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของผู้ จัดอบรม 
อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ท่ี http://www.gtiaviationtraining.co.uk/courses/collaborative-decision-making/ 

 

http://www.gtiaviationtraining.co.uk/courses/collaborative-decision-making/

