
 

 

การแขงขันทักษะวิชาชีพ สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

ในพระราชูปถมัภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ช่ือรายวิชาที่แขงขัน ทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการนําเที่ยว 

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทองเที่ยว 

สาขาวิชาการทองเที่ยว 

ระดับช้ัน ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 



 

ระเบียบการแขงขันทักษะวิชาชีพ สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย  

ในพระราชูปถมัภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทองเที่ยว สาขาวิชาการทองเที่ยว 

รายวิชาทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการนําเที่ยว 

ระดับช้ัน ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

************************************************************************* 

1. วัตถุประสงคของการแขงขัน 

 1.1 เพื่อสงเสริมการกลาแสดงออกในการใชภาษาอังกฤษ      

 1.2 เพื่อพัฒนาความสามารถดานการพูดภาษาอังกฤษ 

 1.3 เพื่อใหมีเจตคติท่ีดีตอการใชภาษาอังกฤษ 

2. คุณสมบัติของผูเขาแขงขัน 

     2.1 คุณสมบัติทั่วไป 

      2.1.1 เปนนักเรียน นักศึกษา ระบบปกติ หรือระบบทวิภาคี (ไมเปนพนักงานประจําบริษัท)

ของสถานศึกษาท่ีกําลังศึกษาอยูในโรงเรียนเอกชน ประเภทอาชีวศึกษาโดยกําหนดอายุไมเกิน 

25 ป และไดลงทะเบียนเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.), หลักสูตรประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสถานศึกษาดังกลาวมาไมนอยกวา 1 ภาคเรียน  

2.1.2 นักเรียน นักศึกษา ทุกคนมีสิทธ์ิสมัครเขาแขงขัน/ประกวดตามระดับการศึกษานั้นๆ 

โดยไมมีการแยกสาขาวิชา  

2.1.3 สถานศึกษาคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาเขาแขงขัน/ประกวด ในระดับการศึกษานั้น 

ๆ รายวิชาละไมเกิน 5 คน สําหรับประเภทบุคคล และไมเกิน 3 ทีมสําหรับประเภททีมหรือตาม

เกณฑท่ีกําหนดไวในแตละประเภท  

2.1.4 นักเรียนนักศึกษาจะสมัครเขาแขงขันประเภททักษะวิชาชีพ สาขาวิชาใดก็ได 

โดยมีสิทธ์ิเขาแขงขัน 1 รายวิชาเทานั้น  

2.1.5 นักเรียนนักศึกษา ท่ีเคยไดรับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองในรายวิชาของป

การศึกษาท่ีผานมา ไมมีสิทธ์ิเขาแขงขันในรายวิชาเดิม 

 

          

  



 

      2.2 คุณสมบัติเฉพาะของผูเขารวมการแขงขัน 

 2.2.1 ผูเขาแขงขันกําลังศึกษาอยูในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชา 

การทองเท่ียว 

      2.2.2 สมัครเขารวมแขงขันไดสถานศึกษาละ 3 คน     

      2.2.3 ผูเขาแขงขัน 1 คน ครูผูควบคุม 1 คน 

      2.2.4 ผูเขาแขงขันแตงกายดวยชุดประจําสถาบันหรือชุดปฏิบัติการในการจัดนําเท่ียว 

 2.2.5 ย่ืนหลักฐานการสมัครตามแบบฟอรมท่ีกําหนด และลงทะเบียนเขารวมการแขงขัน 

3. กติกาการแขงขัน 

      3.1 ผูเขาแขงขันนําเสนอรายการนําเท่ียว One Day Trip ภายใตหัวขอ มัคคุเทศกทองถิ่น

การทองเท่ียวชุมชนภาษาอังกฤษ 

      3.2 ผูแขงขันจะตองนําเสนอรายการนําเท่ียว โดยใหเชื่อมโยงถึงกิจกรรมทางการทองเท่ียว 

เชน สถานท่ีทองเท่ียวชุมชน สถานท่ีสําคัญทางศาสนาอาหารพื้นฐาน และของท่ีระลึกโดยสามารถ

ดึงจุดเดนของแหลงทองเท่ียวกิจกรรมทางการทองเท่ียวใหสอดคลองเหมาะสมกับเสนทาง

ระยะเวลา และเกิดความนาสนใจในรายการนําเท่ียว 

 3.3 ผูเขาแขงขันจัดทําส่ือนําเสนอ Power Point ในรูปแบบภาษาอังกฤษ จํานวน 1 ชุด 

ไมกําหนดจํานวนสไลดในการนําเสนอ  

     3.4 ใชเวลาในการนําเสนอเปนภาษาอังกฤษ คนละ 10 นาที  

      3.5 ผูเขาแขงขันพรอมครูผู ควบคุมทีม จะตองรายงานตัวพรอมกันในวันแขงขันตาม เวลา

และสถานท่ี ท่ีกําหนดใหลงทะเบียน เพื่อเขารวมประชุมรับฟง กฎเกณฑ และกติกาการแขงขนั 

 3.6 ผูเขาแขงขันท่ีมารายงานตัวไมทันตามเวลาท่ีกําหนด จะถูกตัดสิทธ์ิออกจากการแขงขัน

ทันที 

     3.7 ผูเขาแขงขันท่ีรายงานตัวเรียบรอยแลว จะตองอยูภายในบริเวณท่ีทางคณะกรรมการ

กลาง ไดจัดเตรียมไวเทานั้น โดยไมสามารถออกนอกบริเวณไดจนกวาการแขงขันจะเสร็จส้ิน 

และไมอนุญาตใหผูท่ีไมมีสวนเกี่ยวของเขามาในบริเวณดังกลาว 

     3.8 ผูเขาแขงขันจะตองสงตัวแทนมาจับสลากตอหนาคณะกรรมการกลางเพื่อจัดลําดับการ

แขงขัน 

     3.9 ผูแขงขันจะตองทําความเขาใจถึง กฎระเบียบ กติกา เกณฑในการแขงขันตามท่ี

คณะกรรมการไดกําหนดไว 



 

     3.10 ในกรณีท่ีคะแนนรวมของผูเขาแขงขันเทากัน คณะกรรมการจะพิจารณาใชคะแนนท่ี

เกิดจากการสัมภาษณเปนการตัดสินในการหาผูชนะเปนลําดับถัดไป ผลการตัดสินของ

คณะกรรมการถือวาเปนท่ีส้ินสุด 

4. วิธีดําเนินการสอบ 

การแขงขันทักษะภาษาอังกฤษมีขั้นตอนดังนี้ 

       4.1 ผูเขาแขงขันตองพรอมหนาหองแขงขันกอนเวลาสอบ 10 นาที 

       4.2 ไมอนุญาตใหผูเขาแขงขันนําเคร่ืองมือส่ือสารใด ๆ เขาหองสอบ  

       4.3 ผูเขาแขงขันเขาหองนําเสนอเตรียมความพรอมเรียบรอย กรรมการใหสัญญาณ 

จับเวลา 

       4.4 ผูเขาแขงขันนําเสนอรายการนําเท่ียว One Day Trip ภายใตหัวขอมัคคุเทศกทองถิ่น              

การทองเท่ียวชุมชน ดวยภาษาอังกฤษ 

5. สิ่งที่ผูเขาแขงขันตองเตรียมมาเอง  

        5.1 เอกสารรายการนําเท่ียวภาษาอังกฤษ จํานวน 3 ชุด (อาทิ เชน เอกสารโปรแกรม,                          

โบรชัวร, เอกสารใบปลิว) มอบใหคณะกรรมการจัดการแขงขันในวันแขงขัน 

        5.2 รายการนําเท่ียวในสวนของไฟลการนําเสนอรูปแบบ Power Point บันทึกเปน

นามสกุล .pdf  

        5.3 ส่ือประกอบในการนําเสนอ อาทิ ของฝาก ของท่ีระลึก หรืออื่นๆ ท่ีเกี่ยวของหรือส่ือถึง    

รายการนําเท่ียวนั้นๆ   

6. สิ่งที่เจาภาพจัดเตรียม 

        6.1 เคร่ืองคอมพิวเตอร  

        6.2 จอภาพ 

        6.3 โสตทัศนูปกรณ 

        6.4 ไมโครโฟนพกพาขนาดเล็กสําหรับมัคคุเทศก จํานวน 2 เคร่ือง/ 1 ทีม  

7. เกณฑการตัดสิน และเกณฑการใหคะแนน 

        7.1 กรรมการตัดสิน สถานศึกษาเปนเจาภาพจัดการแขงขัน เปนผูจัดหาคณะกรรมการ

ตัดสินท่ีเปนผูทรงคุณวุฒิ หรือผูเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพการทองเท่ียว    

7.2 เกณฑการใหคะแนน 

 



 

 เกณฑการตัดสิน เกณฑการปฏิบัติงาน/ประเมิน คะแนน 

1.ใชภาษาสํานวน และบทบาท

สนทนาภาษาอังกฤษในการ

ปฏิบัติงานอาชีพ 

 

การเกร่ินนํา เขาสูการนําเสนอ 10 

ความถูกตองของเนื้อหาตรงตามเร่ืองท่ีกําหนด  10 

การเรียงลําดับเร่ืองราวในการนําเสนอ 10 

การใชภาษาเหมาะสมกับระดับชั้น  10 

2. ปฏิบัติการใชภาษาอังกฤษใน

การนําชมและบรรยายแหลง

ทองเท่ียว 

จังหวะและการใชนําเสียงชวนใหรับฟง 10 

ความสามารถในการส่ือสารถึงผูฟง 10 

บุคลิกทาทางประกอบการพูด 10 

การบริหารเวลาใหทันท่ีกําหนด 10 

ระยะเวลาท่ีใชในการนําเสนอ  10 

ปฏิภาณ ไหวพริบในการตอบคําถาม

คณะกรรมการ 

10 

รวมคะแนน 100 

         

 7.3 เกณฑการพิจารณาเหรียญรางวัล 

 การตัดสินผลการแขงขัน/ประกวด กําหนดคะแนนเพื่อเปนเกณฑมาตรฐานการตัดสิน 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  

ในพระราชูปถมัภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  

ทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการนําเที่ยว ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทองเที่ยว 

สาขาวิชา  การทองเทีย่ว  

ระดับช้ัน ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

ช่ือ/ทีม ผูเขาแขงขัน................................................................................................................ 

ช่ือสถานศึกษา......................................................................................................................... 

ที่ เกณฑการใหคะแนน 
คาคะแนน 

คะแนนเต็ม คะแนนที่ได 

1 การเกร่ินนํา เขาสูการนําเสนอ 10  

2 ความถูกตองของเนื้อหาตรงตามเร่ืองท่ีกําหนด  10  

3 การเรียงลําดับเร่ืองราวในการนําเสนอ 10  

4 การใชภาษาเหมาะสมกับระดับชั้น  10  

5 จังหวะและการใชนําเสียงชวนใหรับฟง 10  

6 ความสามารถในการส่ือสารถึงผูฟง 10  

7 บุคลิกทาทางประกอบการพูด 10  

8 การบริหารเวลาใหทันท่ีกําหนด 10  

9 ระยะเวลาท่ีใชในการนําเสนอ  10  

10 ปฏิภาณ ไหวพริบในการตอบคําถามคณะกรรมการ 10  

รวม 100  

 

 

 

ลงช่ือ...................................................................................กรรมการ 

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

 


