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โครงการแขงขันตอบปญหาภาษาอังกฤษเพื่อการบิน “DPU-FD Aviation English Quiz 2018”
โดยความรวมมือระหวางวิทยาลัยการพัฒนาและฝ?กอบรมด@านการบิน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตยF
กับ สายการบิน ไทยแอรFเอเชีย
1. หลักการและเหตุผล
วิทยาลัยการพัฒนาและฝกอบรมดานการบิน (CADT) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย$ เป'นหน(วยงานที่จัด
การศึกษาโดยเนนการพัฒนาการศึกษาของมหาวิทยาลัยใหเป'นที่ยอมรับในระดับประเทศและนานาชาติ โดยมี
ภารกิจหลัก คือ การผลิตบัณฑิตใหเกิดการเรียนรูอันก(อใหเกิดความรู ประสบการณ$และมีทัศนคติที่ดีต(อการ
ปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมการบิน รวมถึงการฝกอบรมบุคลากรใหมีความพรอมต(อการประกอบอาชีพใน
อุตสาหกรรมการบินอีกดวย นอกจากนี้ยังมีภารกิจที่สําคัญอีกดานหนึ่งคือ การทําหนาที่บริการวิชาการแก(สังคม ที่
มุ(งเนนจะพัฒนาความสามารถทางภาษาอังกฤษใหแก(นักศึกษา บุคลากรทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยอีกดวย
ประกอบกับขอตกลงเขตการคาเสรีอาเซียน ไดเริ่มประกาศใชตั้งแต(ตนปA พ.ศ. 2553 และกาวสู(ความเป'นประชาคม
อาเซียน ซึ่งจะประกอบดวยสามดาน คือ ประชาคมอาเซียนดานการเมืองและความมั่นคง ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน และประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนในวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งประเทศไทยไดรับมอบหมายให
เป'นประเทศผูประสานงานหลักสาขาการท(องเที่ยวและการบิน ทําใหมีความจําเป'นอย(างยิ่งที่ประเทศไทยตองพัฒนา
ความสามารถทางดานภาษาอังกฤษเพื่อการบินใหกับประชาชนทุกภาคส(วน โดยเฉพาะอย(างยิ่งระดับนักเรียน
นักศึกษาเพื่อสนับสนุนศักยภาพทางดานการติดต(อสัมพันธ$กับนานาชาติไดอย(างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการสราง
ความพรอมในการเป'นศูนย$กลางดานการบินในภูมิภาคของประเทศไทย
สายการบินไทยแอร$เอเชีย ก(อตั้งขึ้นเมื่อ 19 กันยายน 2546 ประกอบธุรกิจสายการบินราคาประหยัดของ
ประเทศไทยภายใตชื่อ ไทยแอรFเอเชีย ภายใตการร(วมมือระหว(าง บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น ซึ่งเป'นบริษัทที่อยู(ใน
ประเทศไทย และ AirAsia Berhad (ผ(าน AirAsia Investment ) ซึ่งเป'นบริษัทที่อยู(ในประเทศมาเลเซีย สายการบิน
ไทยแอร$เอเชียนําเสนอภาพลักษณ$ใหม(ของการเดินทางภายใตแนวคิด “ใคร ใคร...ก็บินได” ซึ่งทาทายความเชื่อ
เดิมๆ ที่มองว(าการโดยสารเครื่องบินเป'นการเดินทางเฉพาะกลุ(ม ยากและราคาแพง โดยอาศัยตนแบบแนวคิดของ
สายการบินราคาประหยัดที่ประสบความสําเร็จในต(างประเทศ ที่นําเสนออัตราค(าโดยสารที่ประหยัดที่สุดคู(กับบริการ
ที่จําเป'นในการเดินทาง และจ(ายเพิ่มสําหรับบริการเสริมพิเศษที่ตองการ ที่สามารถทําใหสายการบินไทยแอร$เอเชีย
เปลี่ยนประสบการณ$การบินใหมีความง(าย สะดวกสบาย สนุกสนานในราคาประหยัดสําหรับผูโดยสารทุกคน
ลงทะเบียนสัมภาระ การเลือกที่นั่ง การสํารองที่นั่งและการเปลี่ยนแปลงการสํารองที่นั่ง การขายอาหาร เครื่องดื่ม
และสินคาบนเครื่องบิน เป'นตน
ในโอกาสครบรอบ 50 ปA มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย$ ในปA พ.ศ. 2561 นี้ วิทยาลัยการพัฒนาและฝกอบรม
ดานการบิน จึงเห็นสมควรจัดกิจกรรม โครงการแข(งขันตอบป_ญหาภาษาอังกฤษเพื่อการบิน “ DPU-FD Aviation
English Quiz 2018 ”โดยความร(วมมือระหว(างวิทยาลัยการพัฒนาและฝกอบรมดานการบิน มหาวิทยาลัยธุรกิจ
บัณฑิตย$ กับ สายการบิน ไทยแอร$เอเชีย สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปAที่ 6 จากโรงเรียนต(างๆ ทั่วประเทศ
เพื่อใหนักเรียนไดมีประสบการณ$ในการแข(งขันดานภาษาอังกฤษเพื่อการบิน ทําใหเกิดแรงจูงใจในการใช
ภาษาอังกฤษเพื่อการบินและเป'นพื้นฐานในการศึกษาวิชาชีพเฉพาะดานการบินในระดับมหาวิทยาลัยต(อไปและเพื่อ
พัฒนาตนเองใหมีความพรอมในการเป'นประชาคมอาเซียนไดอย(างทัดเทียมนานาชาติ
2. วัตถุประสงคFของโครงการ
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2.1 เพื่อสรางโอกาสใหนักเรียนไดรับประสบการณ$ ในการแข(งขันตอบป_ญหาภาษาอังกฤษเพื่อการบิน
2.2 เพื่อสรางแรงจูงใจในการใชภาษาอังกฤษเพื่อการบินในการสื่อสารและการแสวงหาความรู เพื่อพัฒนา
ตนเองอย(างยั่งยืนใหกับผูเขาร(วมโครงการ
2.3 เพื่อประชาสัมพันธ$ชื่อเสียงของ สายการบิน ไทยแอร$เอเชีย และวิทยาลัยการพัฒนาและฝกอบรมดาน
การบิน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย$ ใหเป'นที่รูจักดานการบริการวิชาการแก(สังคม
3. เปOาหมาย
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปAที่ 6 ที่มีสัญชาติไทย จากโรงเรียนทั่วทุกภาคในประเทศไทย
4. วิธีการดําเนินการ
จัดการแข(งขัน เป'น 3 รอบ ดังนี้
-รอบคัดเลือก ช(วงเชาวันเสาร$ที่ 17 กุมภาพันธ$ 2561 (คัดเลือกใหเหลือ 10 คน)
-รอบรองชนะเลิศ ช(วงบ(ายวันเสาร$ที่ 17 กุมภาพันธ$ 2561 (คัดเลือกใหเหลือ 5 คน)
-รอบชิงชนะเลิศ ช(วงบ(ายวันเสาร$ที่ 17 กุมภาพันธ$ 2561
รายละเอียดการจัดการแข(งขัน
1. จัดเชิญชวนโรงเรียนต(างๆทั่วประเทศส(งนักเรียนเขาแข(งขัน
2. ขอบเขตของคําถาม แบ(งเป'น 4 หมวด คือ
2.1 ขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับภาษาอังกฤษเพื่อการบิน
2.2 ขอมูลต(างๆ ที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรมการบิน (Aviation Industry) เช(น สนามบิน สายการ
บิน การจัดการจราจรทางอากาศ หน(วยงานที่กํากับดูแลดานการบิน เป'นตน
2.3 ขอมูลที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรมการบินของประเทศต(างๆในภูมิภาคอาเซี่ยน (ASEAN's
Aviation Industry)
2.4 ขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับบริษัทไทยแอร$เอเชีย จํากัด
3. ทักษะภาษาอังกฤษ ที่ใชในการแข(งขัน แบ(งเป'น 4 ทักษะ คือ
3.1 Reading
3.2 Writing
3.1 Listening
3.2 Speaking
4. กระบวนการจัดการแข(งขัน
4.1 รอบคัดเลือก คัดเลือกใหเหลือ 10 คน
-รูปแบบการแข(งขันเป'น Paper based
4.2 รอบรองชนะเลิศ คัดเลือกใหเหลือ 5 คน
-รูปแบบการแข(งขันเป'น Paper based
4.3 รอบชิงชนะเลิศ
-รูปแบบการแข(งขันเป'นแบบ แนะนําตัวเองและรับการสัมภาษณ$คนละ 10 นาที
-จัดลําดับคะแนนคัดเลือกผูชนะเลิศ 1 รางวัล รองชนะเลิศอับดับ 1 , 1 รางวัล รอง
ชนะเลิศอันดับ 2 , 1 รางวัล และรองชนะเลิศอับดับ 3 , 2 รางวัล
5. รางวัลที่จะได@รบั
5.1 นักเรียนทุกคนที่เขาร(วมโครงการฯ จะไดรับเกียรติบัตรการเขาร(วมโครงการฯ พรอมของที่ระลึก
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5.2 นักเรียนที่ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 จะไดรับรางวัล ทุนการศึกษา 50 % หลักสูตรของวิทยาลัย
การพัฒนาและฝกอบรมดานการบิน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย$ จํานวน 2 ทุน พรอมเกียรติบัตรและของที่ระลึก
5.3 นักเรียนที่ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จะไดรับรางวัล ทุนการศึกษา 75 % หลักสูตรของวิทยาลัย
การพัฒนาและฝกอบรมดานการบิน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย$ จํานวน 1 ทุน พรอมเกียรติบัตรและตั๋วโดยสาร
เครื่องบินภายในประเทศ 1 ที่นั่ง
5.4 นักเรียนที่ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จะไดรับรางวัล ทุนการศึกษา 75 % หลักสูตรของวิทยาลัย
การพัฒนาและฝกอบรมดานการบิน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย$ จํานวน 1 ทุน พรอมเกียรติบัตรและตั๋วโดยสาร
เครื่องบินภายในประเทศ 2 ที่นั่ง
5.5 นักเรียนที่ไดรับรางวัลชนะเลิศ จะไดรับรางวัล ทุนการศึกษา 100 % หลักสูตรของวิทยาลัยการพัฒนา
และฝกอบรมดานการบิน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย$ จํานวน 1 ทุน พรอมเกียรติบัตรและตั๋วโดยสารเครื่องบิน
ระหว(างประเทศ 2 ที่นั่ง
6. คุณสมบัติของนักเรียนที่เข@ารวมโครงการฯ
6.1 เป'นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปAที่ 6 และนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
ปAที่ 3 จากโรงเรียนทั่วทุกภาคในประเทศไทย
6.2 เป'นนักเรียนที่มีสัญชาติไทย
7. ระยะเวลาดําเนินโครงการ
ดําเนินการแข(งขันรอบคัดเลือก ช(วงเชาวันเสาร$ที่ 17 กุมภาพันธ$ 2561 รอบรองชนะเลิศ และรอบชิง
ชนะเลิศ ช(วงบ(ายวันเสาร$ที่ 17 กุมภาพันธ$ 2561
8. สถานที่จัดทําโครงการ
รอบคัดเลือก
-ณ หอง ดร.ไสว สุทธิพิทักษ$ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย$ กรุงเทพมหานคร
รอบรองชนะเลิศ
-ณ วิทยาลัยการพัฒนาและฝกอบรมดานการบิน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย$
รอบชิงชนะเลิศ
-ณ วิทยาลัยการพัฒนาและฝกอบรมดานการบิน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย$
9. ผู@รับผิดชอบโครงการ
วิทยาลัยการพัฒนาและฝกอบรมดานการบิน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย$ และสายการบินไทยแอร$เอเชีย
10. ผลที่คาดวาจะได@รับ
10.1 นักเรียน ที่เขาร(วมโครงการ จะไดรับประสบการณ$ในการใชความรูและทักษะภาษาอังกฤษดานการ
บิน
ในการเขาแข(งขันตอบป_ญหา
10.2 นักเรียน ที่เขาร(วมโครงการ เกิดแรงจูงใจในการใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการ
แสวงหาความรู เพื่อพัฒนาตนเองอย(างยั่งยืน และมีความพรอมรับการเป'นประชาคมอาเซียนได
10.3 ผูบริหารและอาจารย$ที่เขาร(วมโครงการ ไดรับความรูและประสบการณ$อันสามารถจะนาไป
พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษดานการบินในสถาบันการศึกษาของตนเอง
10.4 ชื่อเสียงในดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย$ และการเป'นผูนําทางดานการบริการวิชาการแก(สังคม
ของสายการบินไทยแอร$เอเชียและวิทยาลัยการพัฒนาและฝกอบรมดานการบิน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย$
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