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ประเภทวิชา อุตสาหกรรมทองเที่ยว 
ชื่อวิชา ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการนําเที่ยว 

สาขาวิชาการทองเที่ยว 
ระดับชั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 



 

 

เกณฑ์ กติกา การแข่งขันทักษะวิชาชีพ 
การประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และกีฬา 

สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2565 
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทองเที่ยว สาขาวิชาการทองเที่ยว 

วิชา ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการนําเที่ยว  
ระดับชั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 

******************************************************************************** 
ระเบียบการแข่งขันทักษะวิชาชีพของสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ 

 
1. วัตถุประสงคของการแขงขัน 

1.1 เพ่ือสงเสริมทักษะการเปนมัคคุเทศกใหแกนักศึกษา 
1.2 เพ่ือใหนักศึกษาไดใชความรูดานภาษาอังกฤษในการปฏิบัติงานจริง 
1.3 เพ่ือยกระดับการแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา ระดับชาติ  

2. คุณสมบัติของผูเขาแขงขัน 
     2.1 คุณสมบัติท่ัวไป 
     2.1.1 เปนนักเรียน นักศึกษา ระบบปกติ หรือระบบทวิภาคี (ไมเปนพนักงานประจําบริษัท) ของ
สถานศึกษาที่กําลังศึกษาอยู ในโรงเรียนเอกชน ประเภทอาชีวศึกษาโดยกําหนดอายุไม เกิน 25 ป และ        
ไดลงทะเบียนเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , หลักสูตรประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
ในสถานศึกษาดังกลาวมาไมนอยกวา 1 ภาคเรียน 
    2.1.2 นักเรียน นักศึกษา ทุกคนมีสิทธิ์สมัครเขาแขงขัน/ประกวดตามระดับการศึกษานั้นๆ โดยไมมี
การแยกสาขาวิชา 

2.1.3 สถานศึกษาคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาเขาแขงขัน/ประกวด ในระดับการศึกษานั้น ๆ รายวิชา
ละไมเกิน 5 คน สําหรับประเภทบุคคล และไมเกิน 3 ทีมสําหรับประเภททีมหรือตาม เกณฑที่กําหนดไวใน  
แตละประเภท 

2.1.4 นักเรียนนักศึกษาจะสมัครเขาแขงขันประเภททักษะวิชาชีพ สาขาวิชาใดก็ได โดยมีสิทธิ์เขา  
แขงขัน 1 รายวิชาเทานั้น 

2.1.5 นักเรียนนักศึกษา ที่เคยไดรับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองในรายวิชาของป การศึกษาที่        
ผานมา ไมมีสิทธิ์เขาแขงขันในรายวิชาเดิม 

 
       2.2 คุณสมบัติเฉพาะของผู้เข้าร่วมการแข่งขัน 
  2.2.1 กําลังศึกษาอยู่ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาการท่องเที่ยว 

2.2.2 สมัครเขารวมแขงขันประเภทบุคคลจํากัด สถานศึกษาละไม่เกิน 3 คน 
2.2.3 ผูเขาแขงขัน 1 คน ครูผูควบคุม 1 คน 
2.2.4 ผูเขาแขงขันแตงกายดวยชุดประจําสถาบันหรือชุดปฏิบัติการในการจัดนําเที่ยว 
2.2.5 ยื่นหลักฐานการสมัครตามแบบฟอรมที่กําหนด และลงทะเบียนเขารวมการแขงขัน 



 

 

3. กตกิาการแข่งขัน  
3.1 ผูเขาแขงขันนําเสนอรายการนําเที่ยวแบบ 2 วัน 1 คืน โดยภายใตหัวขอการทองเที่ยว เชิง

วัฒนธรรมและประวัติศาสตร ดวยภาษาอังกฤษ 
3.2 ผูแขงขันจะตองนําเสนอรายการนําเที่ยว โดยใหเชื่อมโยงถึงกิจกรรมทางการทองเที่ยว เชน 

สถานที่  ทองเที่ยว ชุมชน สถานที่สําคัญทางศาสนาอาหารพ้ืนฐาน และของที่ระลึกโดยสามารถ ดึงจุดเดนของ
แหลงทองเที่ยวกิจกรรมทางการทองเที่ยวใหสอดคลองเหมาะสมกับเสนทาง ระยะเวลา และเกิดความนาสนใจ
ในรายการนําเที่ยว 

3.3 ผูเขาแขงขันจัดทําสื่อนําเสนอ Power Point ในรูปแบบภาษาอังกฤษ จํานวน 1 ชุด ไมกําหนด
จํานวนสไลดในการนําเสนอ 

3.4 ใชเวลาในการนําเสนอเปนภาษาอังกฤษ คนละ 15 นาท ี
3.5 ผูเขาแขงขันพรอมครูผูควบคุมทีม จะตองรายงานตัวพรอมกันในวันแขงขันตาม เวลา และสถานที่ 

ที่กําหนดใหลงทะเบียน เพ่ือเขารวมประชุมรับฟง กฎเกณฑ และกติกาการแขงขัน 
3.6  ผูเขาแขงขันท่ีมารายงานตัวไมทันตามเวลาที่กําหนด  จะถูกตัดสิทธิ์ออกจากการแขงขันทันท ี
3.7 ผู้เข้าแขงขันที่รายงานตัวเรียบรอยแลว จะตองอยู่ภายในบริเวณท่ีทางคณะกรรมการกลางได

จัดเตรียมไวเทานั้น  โดยไมสามารถออกนอกบริเวณไดจนกวาการแขงขันจะเสร็จสิ้น และไมอนุญาตใหผูที่ไม
มีสวนเกี่ยวของเขามาในบริเวณดังกลาว 

3.8  ผูเขาแขงขันจะตองสงตัวแทนมาจับสลากตอหนาคณะกรรมการกลางเพ่ือจัดลําดับการแขงขัน 
3.9 ผูแขงขันจะตองทําความเขาใจถึง  กฎระเบียบ  กติกา  เกณฑในการแขงขันตามท่ีคณะกรรมการ

ไดกําหนดไว 
3.10 ในกรณีที่คะแนนรวมของผูเขาแขงขันเทากัน คณะกรรมการจะพิจารณาใชคะแนนที่ เกิดจาก

การสัมภาษณเปนการตัดสินในการหาผูชนะเปนลําดับถัดไป ผลการตัดสินของ คณะกรรมการถือวาเปนที่
สิ้นสุด 

4. วิธีดําเนินการสอบ 
การแขงขันทักษะภาษาอังกฤษมีขั้นตอนดังนี้ 
4.1 ผูเขาแขงขันตองพรอมหนาสถานที่แขงขันกอนเวลาส10นาทีเพ่ือทําการลงทะเบียน 
4.2 ผเูขาแขงขันนําสงรายการนําเที่ยวแบบ 2 วัน1 คืน โดยภายใตหัวขอการทองเที่ยว เชิงวัฒนธรรม

และประวัติศาสตรดวยภาษาอังกฤษ 
4.3 กรรมการจัดลําดับการแขงขันโดยการจับฉลาการนําเสนอ 
4.4 ผูเขาแขงขันนําเสนอรายการนําเที่ยวเปนภาษาอังกฤษ คนละ 15 นาที 
4.5 เริ่มจับเวลาการนําเสนอรายการนําเที่ยว ตามเวลาที่กําหนด 

5. สิ่งที่ผู้เข้าแข่งขันต้องเตรียมมาเอง 
 5.1 Program ทองเที่ยวภาษาอังกฤษเทากับจํานวนคณะกรรมการตัดสิน 

5.2 สื่อนําเสนอ Power Point 
5.3 อุปกรณนําเสนอแหลงทองเที่ยวที่เปนจุดเดน 

 
 



 

 

6. สิ่งที่เจ้าภาพจัดเตรียมให้  
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 ตัดสินที่เปนผู

ทรงคุณวุฒิ หรือผูเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพการทองเที่ยว 
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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ใบให้คะแนนการแข่งขันทักษะวิชาชีพ สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ 
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 

ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
วิชา ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการนําเที่ยว  

ระดับชั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
ชื่อ/ทีม ผู้เข้าแข่งขัน…............................................................................................................................ 
ชื่อสถานศึกษา…..................................................................................................................................... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ที ่ เกณฑ์การให้คะแนน 
คําอธิบายคุณภาพ 

0 คะแนน 4 คะแนน 
1. เอกสารรายการนําเที่ยวโดยใช้โปรแกรม Microsoft word   รวม 52 คะแนน  
1.1 มีชื่อท่ีอยู่ หมายเลขโทรศัพท์    
1.2 มีคําขวัญหรือสโลแกน ของบริษัททัวร์     
1.3 มีชื่อโปรแกรมทัวร์   
1.4 มีกําหนดวันเดินทางชัดเจน   
1.5 มีการเกริ่นนําโปรแกรมทัวร์   
1.6 มีวัน เดือน ปี  กิจกรรมท่องเที่ยวในแต่ละวัน แต่ละเวลา    
1.7 แสดงอัตราค่าบริการ ผู้ใหญ่ และ หรือ เด็ก ชัดเจน   
1.8 แสดงอัตราค่าบริการนั้นรวมอะไรบ้าง   
1.9 แสดงอัตราค่าบริการนั้น ไม่รวมทค่าอะไรบ้าง   
1.10 บอกถึงสิ่งของที่นักท่องเที่ยวต้องนําติดตัว   
1.11 แสดงเงื่อนไขของการจอง การสํารองที่นั่ง / การยกเลิกการจอง /การจ่ายมัดจํา   
1.12 คําผิดในการพิมพ์โปรแกรมและเอกสารการท่องเที่ยว  

- ไม่มีคําผิด              4    คะแนน 
- ผิด 1-2 คํา            3    คะแนน 
- ผิด 3-4 คํา            2    คะแนน 
- ผิดน้อยกว่า 5 คํา    0    คะแนน 

  

1.13 การใส่ภาพให้สอดคล้องกับสถานที่ทในโปรแกรมนําเที่ยว   
- มีภาพทุกสถานที่                             4      คะแนน 
- มีภาพเฉพาะสถานที่ท่องเที่ยว              3      คะแนน 
- มีภาพเฉพาะร้านอาหาร / ที่พัก            2      คะแนน 
- ไม่มีภาพประกอบ                            0      คะแนน 

  



 

 

 

ที ่ เกณฑ์การให้คะแนน 
คําอธิบายคุณภาพ 

0 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 
2. รายการนําเที่ยวจัดทําโดย 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 การใช้แบบตัวอักษรในการนําเสนอ  
- ใช้แบบอักษร มาตรฐาน เช่น Angsana new , Cordia , Thai sarabun     4     คะแนน 
- ใช้แบบอักษรอ่ืนๆ                                                                     0     คะแนน 

    

2.3 ขนาดตัวอักษร 
- ตัวอักษรใหญ่อ่านออกได้ชัดเจน                   4      คะแนน 
- ตัวอักษรพออ่านออก                                3      คะแนน 
- ตัวอักษรเล็กอ่านยาก                                2      คะแนน 
- ไม่มีตัวอักษร                                          0      คะแนน 

    

2.4 ความคมชัด ระหว่างข้อความและพ้ืนหลัง 
- พ้ืนหลังสีเรียบมองเห็น ข้อความชัดเจน            4     คะแนน 
- สีพื้นหลังฉูดฉาดมองข้อความไม่ชัดเจน            0     คะแนน 

 

    

2.5 การใช้ภาพสื่ออารมณ์ โดยสอดคล้องกับสถานที่ และกิจกรรมทางการท่องเที่ยว 
- มีภาพ ครบถ้วน                                         4     คะแนน 
- ไม่มีภาพสื่ออารมณ์ มีแต่ภาพสถานที่ท่องเที่ยว     3    คะแนน 
- ไม่มีภาพประกอบใด ๆ เลย                            0    คะแนน 

    



 

 

 

ที ่ เกณฑ์การให้คะแนน 
คําอธิบายคุณภาพ 

0 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 
2.6 การใช้สีประกอบสไลค์   

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

มากกว่า 10 สี                                           0   คะแนน 

    

3. การนําเสนอรายการนําเที่ยว                       24    คะแนน 
3.1 บุคลิกภาพในการพูด   

- การยืน การไหว้ การใช้สายตา  การยิ้มแย้ม       
       

3.2 การพูดเกริ่นนําเข้าสู่รายการนําเที่ยว มีความชัดเจน บ่งบอกถึงสถานท่ีท่องเที่ยว การลําดับเนื้อหาของ
รายการน้ําเที่ยว ตามวันและเวลา ถูกต้อง 

    

3.3 ทักษะการใช้ภาษาไทย การพูดภาษาไทย   
- เสียงดังฟังชัดเจน 
- คําควบกล้ํา 
- ใช้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษชัดเจนถูกต้อง 
- การใช้สําเนียงภาษาอังกฤษ ชัดเจนถูกต้อง 

    

3.4 การใช้ภาพสื่ออารมณ์ โดยสอดคล้องกับสถานที่ และกิจกรรมทางการท่องเที่ยว 
- มีภาพ ครบถ้วน                                     4     คะแนน 

    

3.5 อธิบายกิจกรรมทางการท่องเที่ยวในแต่ละสถานที่ท่องเที่ยว 
- มีการอธิบายกิจกรรมการท่องเที่ยว ทุกสถานที่ท่องเที่ยว               4   คะแนน 
- มีการอธิบายกิจกรรมการท่องเที่ยว บางสถานที่                         2   คะแนน    
- ไม่มีการอธิบายกิจกรรามการท่องเที่ยวบอกแต่ชื่อสถานที่ท่องเที่ยว  0  คะแนน 

    



 

 

ที ่ เกณฑ์การให้คะแนน คําอธิบายคุณภาพ 
0 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 

3.6 การตอบคําถามจากรรมการ 
- ตอบตรงคําถามทั้งหมด                 4   คะแนน             
- ตอบตรงคําถาม บางส่วน               2   คะแนน    
- ตอบไม่ตรงคําถาม                       0  คะแนน 

       

 รวม     
 
 

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

                                                                  
     ลงช่ือ........................................................กรรมการ   
                             (.........................................................) 
                
     ลงช่ือ.........................................................ประธาน   

         (........................................................) 


