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ประเภทวิชา อุตสาหกรรมทองเที่ยว 
ช่ือวิชา ทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการนําเที่ยว 

สาขาวิชาการทองเที่ยว 
ระดับช้ัน ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.  



 

เกณฑ กติกา การแขงขันทักษะวิชาชีพ 

การประกวดนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ และกีฬา 

สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ ปการศึกษา 2565 

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทองเท่ียว สาขาวิชาการทองเท่ียว  
วิชาทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการนําเท่ียว  ระดับช้ัน ปวช. 

********************************************************************* 
ระเบียบการแขงขันทักษะวิชาชีพของสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ 

 
1. วัตถุประสงคของการแขงขัน 

1.1 เพ่ือสงเสริมการกลาแสดงออกในการใชภาษาอังกฤษ 
1.2 เพ่ือพัฒนาความสามารถดานการพูดภาษาอังกฤษ 
1.3 เพ่ือใหมีเจตคติท่ีดีตอการใชภาษาอังกฤษ 

 2. คุณสมบัติของผูเขาแขงขัน 
     2.1 คุณสมบัติท่ัวไป 
    2.1.1 เปนนักเรียน นักศึกษา ระบบปกติ หรือระบบทวิภาคี (ไมเปนพนักงานประจําบริษัท ของ
สถานศึกษาท่ีกําลังศึกษาอยูในโรงเรียนเอกชน ประเภทอาชีวศึกษาโดยกําหนดอายุไมเกิน 25 ป และได
ลงทะเบียนเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช. , หลักสูตรประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูง (ปวส. 
ในสถานศึกษาดังกลาวมาไมนอยกวา 1 ภาคเรียน 
   2.1.2 นักเรียน นักศึกษา ทุกคนมีสิทธิ์สมัครเขาแขงขัน/ประกวดตามระดับการศึกษานั้นๆ โดยไมมีการ
แยกสาขาวิชา 

2.1.3 สถานศึกษาคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาเขาแขงขัน/ประกวด ในระดับการศึกษานั้น ๆ รายวิชา
ละไมเกิน 5 คน สําหรับประเภทบุคคล และไมเกิน 3 ทีมสําหรับประเภททีมหรือตาม เกณฑท่ีกําหนดไว
ในแตละประเภท 
2.1.4 นักเรียนนักศึกษาจะสมัครเขาแขงขันประเภททักษะวิชาชีพ สาขาวิชาใดก็ได โดยมีสิทธิ์เขาแขงขัน 

1 รายวิชาเทานั้น 
2.1.5 นักเรียนนักศึกษา ท่ีเคยไดรับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองในรายวิชาของป การศึกษาท่ีผานมา 

ไมมีสิทธิ์เขาแขงขันในรายวิชาเดิม 
 2.2 คุณสมบัติเฉพาะของผูเขารวมการแขงขัน 

 2.2.1 กําลังศึกษาอยูในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช. สาขาวิชาการ ทองเท่ียว 

2.2.2 สมัครเขารวมแขงขันประเภทบุคคล จํากัดสถานศึกษาละไมเกิน 3 คน 
2.2.3 ผูเขาแขงขัน 1 คน ครูผูควบคุม 1 คน 
2.2.4 ผูเขาแขงขันแตงกายดวยชุดประจําสถาบันหรือชุดปฏิบัติการในการจัดนําเท่ียว 
2.2.5 ยื่นหลักฐานการสมัครตามแบบฟอรมท่ีกําหนด และลงทะเบียนเขารวมการแขงขัน



 

 

3. กตกิาการแขงขัน  
3.1 ผูเขาแขงขันนําเสนอรายการนําเท่ียว One Day Trip ภายใตหัวขอ มัคคุเทศกทองถิ่น การทอง

เท่ียวชุมชนภาษาอังกฤษ 
3.2 ผูแขงขันจะตองนําเสนอรายการนําเท่ียว โดยใหเชื่อมโยงถึงกิจกรรมทางการทองเท่ียว เชน สถาน

ท่ีทองเท่ียวชุมชน สถานท่ีสําคัญทางศาสนาอาหารพ้ืนฐาน และของท่ีระลึกโดยสามารถ ดึงจุดเดนของแหลงท
องเท่ียวกิจกรรมทางการทองเท่ียวใหสอดคลองเหมาะสมกับเสนทาง ระยะเวลา และเกิดความนาสนใจใน
รายการนําเท่ียว 

3.3 ผูเขาแขงขันจัดทําสื่อนําเสนอ Power Point ในรูปแบบภาษาอังกฤษ จํานวน 1 ชุด ไมกําหนด
จํานวนสไลดในการนําเสนอ 

3.4 ใชเวลาในการนําเสนอเปนภาษาอังกฤษ คนละ 10 นาที 
3.5 ผูเขาแขงขันพรอมครูผูควบคุมทีม จะตองรายงานตัวพรอมกันในวันแขงขันตาม เวลา และสถานท่ี 

ท่ีกําหนดใหลงทะเบียน เพ่ือเขารวมประชุมรบัฟง กฎเกณฑ และกติกาการแขงขัน 
3.6  ผูเขาแขงขันท่ีมารายงานตัวไมทันตามเวลาท่ีกําหนด  จะถูกตัดสิทธิ์ออกจากการแขงขันทันที 
3.7 ผูเขาแขงขันท่ีรายงานตัวเรียบรอยแลว จะตองอยูภายในบริเวณททางคณะกรรมการกลางได

จัดเตรียมไวเทานั้น  โดยไมสามารถออกนอกบริเวณไดจนกวาการแขงขันจะเสร็จสิ้น และไมอนุญาตใหผูท่ีไม
มีสวนเก่ียวของเขามาในบริเวณดังกลาว 

3.8  ผูเขาแขงขันจะตองสงตัวแทนมาจับสลากตอหนาคณะกรรมการกลางเพ่ือจัดลําดับการแขงขัน 
3.9 ผูแขงขันจะตองทําความเขาใจถึง  กฎระเบียบ  กติกา  เกณฑในการแขงขันตามทคณะกรรมการ

ไดกําหนดไว 
3.10 ในกรณีท่ีคะแนนรวมของผูเขาแขงขันเทากัน คณะกรรมการจะพิจารณาใชคะแนนท่ี เกิดจาก

การสัมภาษณเปนการตัดสินในการหาผูชนะเปนลําดับถัดไป ผลการตัดสินของ คณะกรรมการถือวาเปนท่ี
สิ้นสุด 

4. วิธีดําเนินการสอบ 
การแขงขันทักษะภาษาอังกฤษมีข้ันตอนดังนี้ 
4.1 ผูเขาแขงขันตองพรอมหนาหองแขงขันกอนเวลาสอบ 10 นาที 
4.2 ไมอนุญาตใหผูเขาแขงขันนําเครื่องมือสื่อสารใด ๆ เขาหองสอบ 
4.3 ผูเขาแขงขันเขาหองนําเสนอเตรียมความพรอมเรียบรอย กรรมการใหสัญญาณ จับเวลา 
4.4 ผูเขาแขงขันนําเสนอรายการนําเทยว One Day Trip ภายใตหัวขอมัคคุเทศกทองถ่ิน การทอง

เท่ียวชุมชนดวยภาษาอังกฤษ 

5. สิ่งที่ผูเขาแขงขันตองเตรียมมาเอง 
 5.1 เอกสารรายการนําเท่ียวภาษาอังกฤษ จํานวน 3 ชุด (อาทิ เชน เอกสารโปรแกรม, โบรชัวร, 
เอกสารใบปลิว มอบให คณะกรรมการจัดการแขงขันในวันแขงขัน 

5.2 รายการนําเท่ียวในสวนของไฟลการนําเสนอรูปแบบ Power Point บันทึกเปน นามสกุล .pdf 
5.3 สื่อประกอบในการนําเสนอ อาทิ ของฝาก ของท่ีระลึก หรืออ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของหรือสื่อถึง รายการ

นําเท่ียวนั้นๆ 

 



 

 

6. สิ่งที่เจาภาพจัดเตรียมให  
6.1 เครื่องคอมพิวเตอร 
6.2 จอภาพ 
6.3 โสตทัศนูปกรณ 
6.4 ไมโครโฟนพกพาขนาดเล็กสําหรับมัคคุเทศก จํานวน 2 เครื่อง/ 1 ทีม 

7. เกณฑการตัดสิน และเกณฑการใหคะแนน 
7.1 กรรมการตัดสิน สถานศึกษาเปนเจาภาพจัดการแขงขัน เปนผูจัดหาคณะกรรมการ ตัดสินท่ีเปนผู

ทรงคุณวุฒิ หรือผูเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพการทองเท่ียว 

7.2 เกณฑการพิจารณาเหรียญรางวัล 
การตัดสินผลการแขงขัน/ประกวด  กําหนดคะแนนเพ่ือเปนเกณฑมาตรฐานการตัดสิน  3 ระดับ ดังนี้  

คะแนน 90.00 - 100 คะแนน เกียรติบัตรเหรียญทอง 
คะแนน 80.00 - 89.99 คะแนน เกียรติบัตรเหรียญเงิน 
คะแนน 70.00 - 79.99 คะแนน เกียรติบัตรเหรียญทองแดง 
คะแนน 60.00 – 69.99 คะแนน เกียรติบัตรชมเชย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ใบใหคะแนนการแขงขันทักษะวิชาชีพ สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ 
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

ในพระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
ทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการนําเท่ียว ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทองเท่ียว  

สาขาวิชา การทองเท่ียว 
ระดับช้ัน ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.  

ช่ือ ผูเขาแขงขัน…............................................................................................................................ 
ช่ือสถานศึกษา…..................................................................................................................................... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ท่ี เกณฑการใหคะแนน คําอธิบายคุณภาพ 
0 คะแนน 4 คะแนน 

1. เอกสารรายการนําเท่ียวโดยใชโปรแกรม Microsoft word   รวม 52 คะแนน  
1.1 มีชื่อท่ีอยู หมายเลขโทรศัพท    

1.2 มีคําขวัญหรือสโลแกน ของบริษัททัวร     
1.3 มีชื่อโปรแกรมทัวร   
1.4 มีกําหนดวันเดินทางชัดเจน   
1.5 มีการเกริ่นนําโปรแกรมทัวร   
1.6 มีวัน เดือน ป  กิจกรรมทองเท่ียวในแตละวัน แตละเวลา    
1.7 แสดงอัตราคาบริการ ผูใหญ และ หรือ เด็ก ชัดเจน   
1.8 แสดงอัตราคาบริการนั้นรวมอะไรบาง   
1.9 แสดงอัตราคาบริการนั้น ไมรวมทคาอะไรบาง   
1.10 บอกถึงสิ่งของท่ีนักทองเท่ียวตองนําติดตัว   
1.11 แสดงเง่ือนไขของการจอง การสํารองท่ีนั่ง / การยกเลิกการจอง /การจายมัดจํา   
1.12 คําผิดในการพิมพโปรแกรมและเอกสารการทองเท่ียว  

- ไมมีคําผิด              4    คะแนน 
- ผิด 1-2 คํา            3    คะแนน 
- ผิด 3-4 คํา            2    คะแนน 
- ผิดนอยกวา 5 คํา    0    คะแนน 

  

1.13 การใสภาพใหสอดคลองกับสถานท่ีทในโปรแกรมนําเท่ียว   
- มีภาพทุกสถานท่ี                             4      คะแนน 
- มีภาพเฉพาะสถานท่ีทองเท่ียว              3      คะแนน 
- มีภาพเฉพาะรานอาหาร / ท่ีพัก            2      คะแนน 
- ไมมีภาพประกอบ                            0      คะแนน 

  



 

 

 

ท่ี เกณฑการใหคะแนน 
คําอธิบายคุณภาพ 

0 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 
2. รายการนําเท่ียวจัดทําโดย โปรแกรม Microsoft Power point       24    คะแนน 
2.1 ความยาวของเนื้อหา    

- 1-3 บรรทัด                      4     คะแนน 
- 4   บรรทัด                       3     คะแนน 
- 5    บรรทัด                      2     คะแนน 
- 6    บรรทัดข้ึนไป               0     คะแนน 

       

2.2 การใชแบบตัวอักษรในการนําเสนอ  
- ใชแบบอักษร มาตรฐาน เชน Angsana new , Cordia , Thai sarabun     4     คะแนน 
- ใชแบบอักษรอ่ืนๆ                                                                     0     คะแนน 

    

2.3 ขนาดตัวอักษร 
- ตัวอักษรใหญอานออกไดชัดเจน                   4      คะแนน 
- ตัวอักษรพออานออก                                3      คะแนน 
- ตัวอักษรเล็กอานยาก                                2      คะแนน 
- ไมมีตัวอักษร                                          0      คะแนน 

    

2.4 ความคมชัด ระหวางขอความและพ้ืนหลัง 
- พ้ืนหลังสีเรียบมองเห็น ขอความชัดเจน            4     คะแนน 
- สีพ้ืนหลังฉูดฉาดมองขอความไมชัดเจน            0     คะแนน 

 

    

2.5 การใชภาพสื่ออารมณ โดยสอดคลองกับสถานท่ี และกิจกรรมทางการทองเท่ียว 
- มีภาพ ครบถวน                                         4     คะแนน 
- ไมมีภาพสื่ออารมณ มีแตภาพสถานท่ีทองเท่ียว     3    คะแนน 
- ไมมีภาพประกอบใด ๆ เลย                            0    คะแนน 

    



 

 

 
ท่ี เกณฑการใหคะแนน คําอธิบายคุณภาพ 

0 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 
2.6 การใชสีประกอบสไลค   

- 1-5 สี                                           4   คะแนน 
- 6-7  สี                                          3   คะแนน 
- 8-10  สี                                        2   คะแนน 

มากกวา 10 สี                                 0   คะแนน 

    

3. การนําเสนอรายการนําเท่ียว                       24    คะแนน 
3.1 บุคลิกภาพในการพูด   

- การยืน การไหว การใชสายตา  การยิ้มแยม       
       

3.2 การพูดเกริ่นนําเขาสูรายการนําเท่ียว มีความชัดเจน บงบอกถึงสถานท่ีทองเท่ียว การลําดับเนื้อหาของ
รายการน้ําเท่ียว ตามวันและเวลา ถูกตอง 

    

3.3 ทักษะการใชภาษาไทย การพูดภาษาไทย   
- เสียงดังฟงชัดเจน 
- คําควบกล้ํา 
- ใชไวยากรณภาษาอังกฤษชัดเจนถูกตอง 
- การใชสําเนียงภาษาอังกฤษ ชัดเจนถูกตอง 

    

3.4 การใชภาพสื่ออารมณ โดยสอดคลองกับสถานท่ี และกิจกรรมทางการทองเท่ียว 
- มีภาพ ครบถวน                                     4     คะแนน 

    

3.5 อธิบายกิจกรรมทางการทองเท่ียวในแตละสถานท่ีทองเท่ียว 
- มีการอธิบายกิจกรรมการทองเท่ียว ทุกสถานท่ีทองเท่ียว               4   คะแนน 
- มีการอธิบายกิจกรรมการทองเท่ียว บางสถานท่ี                         2   คะแนน    
- ไมมีการอธิบายกิจกรรามการทองเท่ียวบอกแตชื่อสถานท่ีทองเท่ียว  0  คะแนน 

    



 

 

ท่ี เกณฑการใหคะแนน คําอธิบายคุณภาพ 
0 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 

3.6 การตอบคําถามจากรรมการ 
- ตอบตรงคําถามท้ังหมด                 4   คะแนน             
- ตอบตรงคําถาม บางสวน               2   คะแนน    
- ตอบไมตรงคําถาม                       0  คะแนน 

       

 รวม     
 
 
 
    ลงช่ือ........................................................กรรมการ   
          (.........................................................  

                                                                 ลงช่ือ........................................................กรรมการ   
          (.........................................................  

       ลงช่ือ.........................................................ประธาน   
               (........................................................  
 


