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โครงการแข	งขันตอบป�ญหาภาษาอังกฤษเพ่ือการบิน “DPU-FD Aviation English Quiz 2018” 
โดยความร	วมมือระหว	างวิทยาลัยการพัฒนาและฝ?กอบรมด@านการบิน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตยF 
กับ สายการบิน ไทยแอรFเอเชีย 
 

1. หลักการและเหตุผล 
วิทยาลัยการพัฒนาและฝ�กอบรมด�านการบิน (CADT) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย$ เป'นหน(วยงานท่ีจัด

การศึกษาโดยเน�นการพัฒนาการศึกษาของมหาวิทยาลัยให�เป'นที่ยอมรับในระดับประเทศและนานาชาติ โดยมี
ภารกิจหลัก คือ การผลิตบัณฑิตให�เกิดการเรียนรู�อันก(อให�เกิดความรู� ประสบการณ$และมีทัศนคติที่ดีต(อการ
ปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมการบิน รวมถึงการฝ�กอบรมบุคลากรให�มีความพร�อมต(อการประกอบอาชีพใน
อุตสาหกรรมการบินอีกด�วย นอกจากนี้ยังมีภารกิจท่ีสําคัญอีกด�านหน่ึงคือ การทําหน�าท่ีบริการวิชาการแก(สังคม ท่ี
มุ(งเน�นจะพัฒนาความสามารถทางภาษาอังกฤษให�แก(นักศึกษา บุคลากรท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยอีกด�วย 
ประกอบกับข�อตกลงเขตการค�าเสรีอาเซียน ได�เร่ิมประกาศใช�ตั้งแต(ต�นปA พ.ศ. 2553 และก�าวสู(ความเป'นประชาคม
อาเซียน ซ่ึงจะประกอบด�วยสามด�าน คือ ประชาคมอาเซียนด�านการเมืองและความม่ันคง ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน และประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนในวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซ่ึงประเทศไทยได�รับมอบหมายให�
เป'นประเทศผู�ประสานงานหลักสาขาการท(องเท่ียวและการบิน ทําให�มีความจําเป'นอย(างย่ิงท่ีประเทศไทยต�องพัฒนา
ความสามารถทางด�านภาษาอังกฤษเพื่อการบินให�กับประชาชนทุกภาคส(วน โดยเฉพาะอย(างย่ิงระดับนักเรียน 
นักศึกษาเพื่อสนับสนุนศักยภาพทางด�านการติดต(อสัมพันธ$กับนานาชาติได�อย(างมีประสทิธิภาพ รวมถึงการสร�าง
ความพร�อมในการเป'นศูนย$กลางด�านการบินในภูมิภาคของประเทศไทย 

สายการบินไทยแอร$เอเชีย ก(อต้ังข้ึนเม่ือ 19 กันยายน 2546 ประกอบธุรกิจสายการบินราคาประหยัดของ
ประเทศไทยภายใต�ชื่อ ไทยแอรFเอเชีย ภายใต�การร(วมมือระหว(าง บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น ซ่ึงเป'นบริษัทที่อยู(ใน
ประเทศไทย และ AirAsia Berhad (ผ(าน AirAsia Investment ) ซ่ึงเป'นบริษัทท่ีอยู(ในประเทศมาเลเซีย สายการบิน
ไทยแอร$เอเชียนําเสนอภาพลักษณ$ใหม(ของการเดินทางภายใต�แนวคิด “ใคร ใคร...ก็บินได�” ซ่ึงท�าทายความเชื่อ
เดิมๆ ท่ีมองว(าการโดยสารเครื่องบินเป'นการเดินทางเฉพาะกลุ(ม ยากและราคาแพง โดยอาศัยต�นแบบแนวคิดของ
สายการบินราคาประหยัดท่ีประสบความสาํเร็จในต(างประเทศ ท่ีนําเสนออัตราค(าโดยสารที่ประหยัดที่สุดคู(กับบริการ
ท่ีจําเป'นในการเดินทาง และจ(ายเพิ่มสาํหรับบริการเสริมพิเศษที่ต�องการ ที่สามารถทําให�สายการบินไทยแอร$เอเชีย
เปลี่ยนประสบการณ$การบินให�มีความง(าย สะดวกสบาย สนุกสนานในราคาประหยัดสําหรับผู�โดยสารทุกคน 
ลงทะเบียนสัมภาระ การเลือกที่น่ัง การสํารองที่นั่งและการเปลี่ยนแปลงการสํารองที่น่ัง การขายอาหาร เคร่ืองด่ืม 
และสินค�าบนเคร่ืองบิน เป'นต�น 

ในโอกาสครบรอบ 50 ปA มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย$ ในปA พ.ศ. 2561 น้ี วิทยาลัยการพัฒนาและฝ�กอบรม
ด�านการบิน  จึงเห็นสมควรจัดกิจกรรม โครงการแข(งขันตอบป_ญหาภาษาอังกฤษเพ่ือการบิน “ DPU-FD Aviation 
English Quiz 2018 ”โดยความร(วมมือระหว(างวิทยาลัยการพัฒนาและฝ�กอบรมด�านการบิน มหาวิทยาลัยธุรกิจ
บัณฑิตย$ กับ สายการบิน ไทยแอร$เอเชีย  สาํหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปAท่ี 6 จากโรงเรียนต(างๆ ทั่วประเทศ 
เพ่ือให�นักเรียนได�มีประสบการณ$ในการแข(งขันด�านภาษาอังกฤษเพ่ือการบิน ทําให�เกิดแรงจูงใจในการใช�
ภาษาอังกฤษเพ่ือการบินและเป'นพ้ืนฐานในการศึกษาวิชาชพีเฉพาะด�านการบินในระดับมหาวิทยาลัยต(อไปและเพ่ือ
พัฒนาตนเองให�มีความพร�อมในการเป'นประชาคมอาเซียนได�อย(างทัดเทียมนานาชาติ 
2. วัตถุประสงคFของโครงการ 



 

2 

 

2.1 เพ่ือสร�างโอกาสให�นักเรียนได�รับประสบการณ$ ในการแข(งขันตอบป_ญหาภาษาอังกฤษเพ่ือการบิน 
2.2 เพ่ือสร�างแรงจูงใจในการใช�ภาษาอังกฤษเพ่ือการบินในการสื่อสารและการแสวงหาความรู� เพ่ือพัฒนา

ตนเองอย(างย่ังยืนให�กับผู�เข�าร(วมโครงการ 
2.3 เพ่ือประชาสัมพันธ$ชื่อเสียงของ สายการบิน ไทยแอร$เอเชีย และวิทยาลัยการพัฒนาและฝ�กอบรมด�าน

การบิน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย$ ให�เป'นท่ีรู�จักด�านการบริการวิชาการแก(สังคม 
3. เปOาหมาย 

นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปAท่ี 6 ที่มีสัญชาติไทย  จากโรงเรียนท่ัวทุกภาคในประเทศไทย 
4. วิธีการดําเนินการ 

จัดการแข(งขัน เป'น 3 รอบ ดังน้ี 
-รอบคัดเลือก ช(วงเช�าวันเสาร$ท่ี 17 กุมภาพันธ$ 2561 (คัดเลือกให�เหลือ 10 คน) 
-รอบรองชนะเลิศ ช(วงบ(ายวันเสาร$ที่ 17 กุมภาพันธ$ 2561 (คัดเลือกให�เหลือ 5 คน) 
-รอบชิงชนะเลิศ ช(วงบ(ายวันเสาร$ท่ี 17 กุมภาพันธ$ 2561 

รายละเอียดการจัดการแข(งขัน 
1. จัดเชิญชวนโรงเรียนต(างๆทั่วประเทศส(งนักเรียนเข�าแข(งขัน  
2. ขอบเขตของคําถาม แบ(งเป'น 4 หมวด คือ 

2.1 ข�อมูลพื้นฐานเก่ียวกับภาษาอังกฤษเพื่อการบิน 
2.2 ข�อมูลต(างๆ ที่เก่ียวข�องกับอุตสาหกรรมการบิน (Aviation Industry) เช(น สนามบิน สายการ

บิน การจัดการจราจรทางอากาศ  หน(วยงานที่กํากับดูแลด�านการบิน เป'นต�น 
2.3 ข�อมูลที่เก่ียวข�องกับอุตสาหกรรมการบินของประเทศต(างๆในภูมิภาคอาเซ่ียน (ASEAN's 

Aviation Industry) 
2.4 ข�อมูลพื้นฐานเก่ียวกับบริษัทไทยแอร$เอเชีย จํากัด  
 

3. ทักษะภาษาอังกฤษ ที่ใช�ในการแข(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   คัดเลือกให�เหลือ 10 คน 

-รูปแบบการแข(งขันเป'น Paper based 
4.2 รอบรองชนะเลิศ  คัดเลือกให�เหลือ 5 คน 

-รูปแบบการแข(งขันเป'น Paper based 
4.3 รอบชิงชนะเลิศ 

-รูปแบบการแข(งขันเป'นแบบ แนะนําตัวเองและรับการสัมภาษณ$คนละ 10 นาที  
-จัดลําดับคะแนนคัดเลือกผู�ชนะเลิศ 1 รางวัล รองชนะเลิศอับดับ 1 , 1 รางวัล  รอง

ชนะเลิศอันดับ 2 , 1 รางวัล และรองชนะเลิศอับดับ 3 , 2 รางวัล 
5. รางวัลที่จะได@รับ 

5.1 นักเรียนทุกคนท่ีเข�าร(วมโครงการฯ จะได�รับเกียรติบัตรการเข�าร(วมโครงการฯ พร�อมของที่ระลึก 
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5.2 นักเรียนท่ีได�รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 จะได�รับรางวัล ทุนการศึกษา 50 % หลักสูตรของวิทยาลัย
การพัฒนาและฝ�กอบรมด�านการบิน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย$ จํานวน 2 ทุน พร�อมเกียรติบัตรและของที่ระลึก 

5.3 นักเรียนท่ีได�รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จะได�รับรางวัล ทุนการศึกษา 75 % หลักสูตรของวิทยาลัย
การพัฒนาและฝ�กอบรมด�านการบิน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย$ จํานวน 1 ทุน พร�อมเกียรติบัตรและต๋ัวโดยสาร
เคร่ืองบินภายในประเทศ 1 ที่นั่ง  

5.4 นักเรียนท่ีได�รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จะได�รับรางวัล ทุนการศึกษา 75 % หลักสูตรของวิทยาลัย
การพัฒนาและฝ�กอบรมด�านการบิน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย$ จํานวน 1 ทุน พร�อมเกียรติบัตรและต๋ัวโดยสาร
เคร่ืองบินภายในประเทศ 2 ที่นั่ง 

5.5 นักเรียนท่ีได�รับรางวัลชนะเลิศ จะได�รับรางวัล ทุนการศึกษา 100 % หลักสูตรของวิทยาลัยการพัฒนา
และฝ�กอบรมด�านการบิน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย$ จํานวน 1 ทุน พร�อมเกียรติบัตรและต๋ัวโดยสารเคร่ืองบิน
ระหว(างประเทศ 2 ท่ีนั่ง 
6. คุณสมบัติของนักเรียนที่เข@าร	วมโครงการฯ 

6.1 เป'นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปAที่ 6 และนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
ปAท่ี 3 จากโรงเรียนท่ัวทุกภาคในประเทศไทย 

6.2 เป'นนักเรียนที่มีสัญชาติไทย  
7. ระยะเวลาดําเนินโครงการ 

ดําเนินการแข(งขันรอบคัดเลือก  ช(วงเช�าวันเสาร$ท่ี 17 กุมภาพันธ$ 2561  รอบรองชนะเลิศ และรอบชิง
ชนะเลิศ ช(วงบ(ายวันเสาร$ท่ี 17 กุมภาพันธ$ 2561    
8. สถานที่จัดทําโครงการ 

รอบคัดเลือก  
  -ณ ห�อง ดร.ไสว สุทธิพิทักษ$ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย$ กรุงเทพมหานคร 

รอบรองชนะเลิศ 
-ณ วิทยาลัยการพัฒนาและฝ�กอบรมด�านการบิน  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย$  
รอบชิงชนะเลิศ 
-ณ วิทยาลัยการพัฒนาและฝ�กอบรมด�านการบิน  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย$  

9. ผู@รับผิดชอบโครงการ 
วิทยาลัยการพัฒนาและฝ�กอบรมด�านการบิน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย$ และสายการบินไทยแอร$เอเชีย 

10. ผลที่คาดว	าจะได@รับ 
10.1 นักเรียน ที่เข�าร(วมโครงการ จะได�รับประสบการณ$ในการใช�ความรู�และทักษะภาษาอังกฤษด�านการ

บิน 
ในการเข�าแข(งขันตอบป_ญหา 

10.2 นักเรียน ที่เข�าร(วมโครงการ เกิดแรงจูงใจในการใช�ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและการ 
แสวงหาความรู� เพ่ือพัฒนาตนเองอย(างย่ังยืน และมีความพร�อมรับการเป'นประชาคมอาเซียนได� 

10.3 ผู�บริหารและอาจารย$ท่ีเข�าร(วมโครงการ ได�รับความรู�และประสบการณ$อันสามารถจะนาไป 
พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษด�านการบินในสถาบนัการศึกษาของตนเอง 

10.4 ชื่อเสียงในด�านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย$ และการเป'นผู�นําทางด�านการบริการวิชาการแก(สังคม 
ของสายการบินไทยแอร$เอเชียและวิทยาลัยการพัฒนาและฝ�กอบรมด�านการบิน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย$  
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