
 

 

การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และกีฬา  
 สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนระดับชาติ ปีการศึกษา 2565 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ประเภทวิชา อุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
ชื่อวิชา การปฏิบัติการจัดน าเที่ยว 

สาขาวิชา การท่องเที่ยว 
ระดับชั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 

 
 



 

 

เกณฑ์ กติกา การแข่งขันทักษะวิชาชีพ 
การประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และกีฬา 

สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2565 
ประเภทวิชา อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว สาขา การท่องเที่ยว 

วิชา ทักษะการปฏิบัติการจัดน าเที่ยว 
ระดับชั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 

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

1. วัตถุประสงค์ของการแข่งขัน  
1.1 เพ่ือเป็นการส่งเสริมทักษะการเขียนและการจัดท ารายการน าเที่ยวรูปแบบต่าง ๆให้เข้ากับสถานการณ์ 
     ท่องเที่ยวในปัจจุบัน 
1.2 เพ่ือให้นักศึกษาได้ใช้ความรู้ความสามารถจากการศึกษามาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติ     
     งานจริง 

   1.3 เพ่ือส่งเสริมคุณภาพทักษะฝีมือของนักศึกษาให้ตรงตามเป้าหมายของตลาดแรงงานและสถาน
ประกอบการ 

2. คุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขัน 
2.1 คุณสมบัติทั่วไป 

2.1.1 เป็นนักศึกษาระบบปกติหรือทวิภาคี(ไม่เป็นพนักงานประจ าของบริษัท) ของสถานศึกษาที่
ก าลังศึกษาอยู่โรงเรียนเอกชน ประเภทอาชีวศึกษาเอกชนอายุไม่เกิน 25 ปีและได้ลงทะเบียนเรียน 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสถานศึกษาดังกล่าวไม่น้อยกว่า  1 ภาคเรียน  
2.1.2 นักเรียนนักศึกษาทุกคนมีสิทธิ์สมัครเข้าแข่งขันตามระดับการศึกษานั้น ๆ โดยไม่มีแยก 

                  ตามสาขาวิชา  
2.1.3 สถานศึกษาคัดเลือกนักเรียนนักศึกษาเข้าแข่งขัน ในระดับการศึกษานั้น ๆ รายวิชาละ 

                  ไม่เกิน 5 คนส าหรับประเภทบุคคลและไม่เกิน 3 ทีมส าหรับประเภททีมหรือตามเกณฑ์ 
                  ที่ก าหนดไว้ในแต่ละประเภท 

2.1.4 นักเรียนนักศึกษาจะสมัครเข้าแข่งขันประเภททักษะวิชาชีพ  สาขาวิชาใดก็ได้โดยมี 
                  สิทธิ์เข้าแข่งขัน 1 รายวิชาเท่านั้น  

2.1.5 นักเรียนนักศึกษาที่เคยได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองในรายวิชา  ของปีการศึกษา 
                  ที่ผ่านมาไม่มีสิทธิ์เข้าแข่งขันในรายวิชาเดิม 

2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขัน 
2.2.1 ผู้เข้าแข่งขันก าลังศึกษาอยู่ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาการ 

                  ท่องเที่ยว 
2.2.2 สมัครเข้าร่วมแข่งขันประเภททีมได้สถานศึกษาละ 1 ทีม  
2.2.3 ผู้เข้าแข่งขันทีมละ 2 คนครูผู้ควบคุมทีม 1 คน  
2.2.4 ผู้เข้าแข่งขันแต่งกายด้วยชุดประจ าสถาบันหรือชุดปฏิบัติการในการจัดน าเที่ยว 
2.2.5 ยื่นหลักฐานการสมัครตามแบบฟอร์มที่ก าหนด และลงทะเบียนเข้าร่วมการแข่งขัน 



 

 

3. กติกาการแข่งขัน  
3.1 ผู้เข้าแข่งขันพร้อมครูผู้ควบคุมทีม  จะต้องรายงานตัวพร้อมกันในวันแข่งขันตาม สถานที่และเวลา 
     ที่ก าหนดให้ลงทะเบียนเพ่ือเข้าร่วมประชุมรับฟัง  กฎเกณฑ์ และกติกาการแข่งขัน 

          3.2 ผู้เข้าแข่งขันที่มารายงานตัวไม่ทันตามเวลาที่ก าหนด จะถูกตัดสิทธิ์ออกจากการแข่งขันทันที  
3.3 ผู้เข้าแข่งขันที่รายงานตัวเรียบร้อยแล้ว จะต้องอยู่ภายในบริเวณท่ีทางคณะกรรมการกลางได้ 
     จัดเตรียมไว้เท่านั้นโดยไม่สามารถออกนอกบริเวณได้จนกว่าการแข่งขันจะเสร็จสิ้นและไม่อนุญาต 
     ให้ผู้ที่ไม่มีส่วน เกี่ยวข้องเข้ามาในบริเวณดังกล่าว 
3.4 ผู้เข้าแข่งขันจะต้องส่งตัวแทนมาจับสลากต่อหน้าคณะกรรมการกลางเพ่ือจัดล าดับการแข่งขัน  
3.5 ผู้เข้าแข่งขันจัดท ารายการน าเที่ยวจ านวน 2รูปแบบดังนี้ 
     -รายการน าเที่ยวจัดท าโดยใช้โปรแกรม Microsoft Word และบันทึกเป็นไฟล์ PDF จัดพิมพ์ออกมาเป็น

เอกสารตามจ านวนกรรมการ 
     - รายการน าเที่ยวที่จัดท าโดยใช้Microsoft powerpoint เพ่ือใช้ในการน าเสนอผ่านโปรเจคเตอร์ให้

บันทึกภาพประกอบในการจัดท าเป็นไฟล์ .jpg 
    -ไม่อนุญาตให้ใช้ระบบอินเตอร์เน็ตในการจัดท าทุกรูปแบบ 
    - เชิญอาจารย์ผู้ควบคุม ผู้เข้าแข่งขัน ในแต่ละวิทยาลัย มาเป็นสักขีพยานในการ ตรวจเช็ค ไฟล์ภาพ จาก

เฟชไดร์ และ ตรวจเช็คคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการแข่งขันว่า ไม่มีการติดตั้ง อินเตอร์เนต และมมีไฟล์ ใด ๆ 
อยู่ในเครื่องด คอมพิวเตอร์ที่ใช้ในตการแข่งขัน ว่าไม่มีการท าหรือการเขียนโปรแกรมอ่ืน ๆ นอกจาก
รูปภาพ ตามข้อด้านบน 

3.6 ผู้เข้าแข่งขันจะต้องท าความเข้าใจถึงกฎระเบียบกติกาเกณฑ์ในการแข่งขันตามท่ีคณะกรรมการได้ 
     ก าหนดไว้ 
3.7 ในกรณีที่คะแนนรวมของผู้เข้าแข่งขันเท่ากันคณะกรรมการจะพิจารณาใช้คะแนนที่เกิดจากการ 
     สัมภาษณ์เป็นการตัดสินในการหาผู้ชนะเป็นล าดับถัดไปผลการตัดสินของคณะกรรมการถือว่า 
     เป็นที่สิ้นสุด  

4.สมรรถนะรายวิชา 
 4.1 การเขียนรายการน าเที่ยวเหมาะสมกับสถานการณ์ ยุคสมัยปัจจุบันและกลุ่มนักท่องเที่ยว 

4.2 ปฏิบัติการจัดน าเที่ยวตามรายการน าเที่ยวและความต้องการของกลุ่มนักท่องเที่ยว 

5. วิธีด าเนินการสอบ 
5.1 ผู้เข้าแข่งขันต้องพร้อมหน้าห้องแข่งขันก่อนเวลาสอบ 10 นาที  
5.2 ไม่อนุญาตให้ผู้เข้าแข่งขันน าเครื่องมือสื่อสารใด ๆ เข้าห้องสอบ  
5.3 ผู้เข้าแข่งขันมีเวลาในการจัดท ารายการน าเที่ยวจากโจทย์ที่คณะกรรมการให้ภายในเวลา  
     2 ชัว่โมง 
5.4 ให้ผู้เข้าแข่งขันทุกทีมลงมือจัดท ารายการน าเที่ยวเมื่อได้รับสัญญาณจากคณะกรรมการ 
      คณะกรรมการเริ่มด าเนินการจับเวลาในการจัดท ารายการน าเที่ยว  
5.5 ให้ผู้เข้าแข่งขันน าส่งรายการน าเที่ยวเมื่อสิ้นสุดเวลา  
5.6 ผู้เข้าแข่งขันจะต้องส่งตัวแทนมาจับสลากต่อหน้าคณะกรรมการกลางเพ่ือจัดล าดับการแข่งขันการ 
     น าเสนอ 
5.7 ผู้เข้าแข่งขันน าเสนอรายการน าเที่ยวที่จัดท าต่อคณะกรรมการทีมละ 10 นาทีและเวลาในการ 
     สัมภาษณ์จากคณะกรรมการทีมละ 5 นาทีรวมเวลาทั้งสิ้น 15 นาที  



 

 

6. สิ่งท่ีผู้เข้าแข่งขันต้องเตรียมมาเอง  
6.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับจัดท ารายการน าเที่ยว  
6.2 เครื่องค านวณ  
6.3 กระดาษ A4  

7. สิ่งท่ีเจ้าภาพจัดเตรียมให้  
7.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ และ เครื่องพิมพ์เอกสาร  
7.2 จอภาพ  
7.3 โสตทัศนูปกรณ์  
7.4 โต๊ะ และเก้าอ้ี ส าหรับทีมผู้เข้าแข่งขันนั่งจัดท ารายการน าเที่ยว  

8.โจทย์ที่ใช้ในการแข่งขัน (ใบงาน,ขอบเขตของข้อสอบ) 
8.1 ผู้เข้าแข่งขันจัดท ารายการน าเที่ยว 3 วัน 2 คืน ภายใต้หัวข้อ “ Responsible Best Route Travel ”    
     (เส้นทางผู้เข้าแข่งขันเลือกเส้นทางเอง)  
8.2 รายการน าเที่ยวต้องประกอบไปด้วยแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและแหล่งท่องเที่ยวทาง  
     วัฒนธรรม โดยจะต้องระบุกิจกรรมทางการท่องเที่ยวที่สามารถเกิดขึ้นให้ชัดเจนใน แหล่งท่องเที่ยวนั้น ๆ   
     โดยสามารถดึงจุดเด่นของแหล่งท่องเที่ยวทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (บังคับบรรยายข้อมูลแหล่ง 
     ท่องเที่ยวเป็นภาษาอังกฤษ เลือกมาทีมละ 1 แหล่งท่องเที่ยวจากรายการน าเที่ยว ) เลือกกิจกรรม 
     ทางการท่องเที่ยวให้สอดคล้องเหมาะสม กับเส้นทาง ระยะเวลา และเกิดความน่าสนใจในรายการน า 
     เที่ยวนั้น ๆ 
3.3 ผู้เข้าแข่งขันจัดท าโปรแกรมการท่องเที่ยวพร้อมคิดราคาและก าหนดราคาขายโดยประกอบไปด้วย 
     หมวดค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่อาจเกิดข้ึนได้จริงในการน าเที่ยวตามความเหมาะสมภายในเวลา 2 ชั่วโมง  
3.4 ผู้เข้าแข่งขันน าเสนอโปรแกรมการท่องเที่ยวที่จัดท าต่อคณะกรรมการ 10 นาที และ เวลาในการ 
      สัมภาษณ์จากคณะกรรมการทีมละ 5 นาทีรวมเวลาทั้งสิ้น 15 นาท ี

 
9. เกณฑ์การให้คะแนน  

9.1 กรรมการตัดสิน สถานศึกษาเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันเป็นผู้จัดหาคณะกรรมการตัดสินที่เป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิหรือ 
ผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว 

 
10. เกณฑ์การพิจารณาเหรียญรางวัล 
การตัดสินผลการแข่งขัน / ประกวดก าหนดคะแนนเพื่อเป็นเกณฑ์มาตรฐานการตัดสิน ดังนี้ 

คะแนน 90.00-100   คะแนนเกียรติบัตรเหรียญทอง 
คะแนน 80.00-89.99   คะแนนเกียรติบัตรเหรียญเงิน 
คะแนน 70.00-79.99   คะแนนเกียรติบัตรเหรียญทองแดง 
คะแนน 60.00 – 69.99   คะแนนเกียรติบัตรชมเชย 

 
 
 
 



 

 

11. คณะกรรมการตัดสิน 
11.1 คณะกรรมการจากการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับชาติ         

                กลุ่มภาค จ านวน 1 ท่าน 
11.2 คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่รับเชิญจากหน่วยงานภายนอกที่มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญใน 

                รายวชิาที่จัดแข่งขัน จ านวน 1 ท่าน 
11.3 คณะกรรมการจากผู้แทนสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนฯ จ านวน 1 ท่าน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

ใบให้คะแนนการแข่งขันทักษะวิชาชีพ สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนระดับชาติ  
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 

ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
ประเภทวิชา อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว สาขา การท่องเที่ยว 

ทักษะการปฏิบัติการจัดน าเที่ยว 
ระดับชั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 

 
ชื่อ/ทีม................................................................................................................................................................. 
ชื่อสถานศึกษา..................................................................................................................................................... 
 



 

 

ที ่ เกณฑ์การให้คะแนน 
ค าอธิบายคุณภาพ 

0 คะแนน 4 คะแนน 
1. เอกสารรายการน าเที่ยวโดยใช้โปรแกรม Microsoft word   รวม 52 คะแนน  
1.1 มีชื่อท่ีอยู่ หมายเลขโทรศัพท์    
1.2 มีค าขวัญหรือสโลแกน ของบริษัททัวร์     
1.3 มีชื่อโปรแกรมทัวร์   
1.4 มีก าหนดวันเดินทางชัดเจน   
1.5 มีการเกริ่นน าโปรแกรมทัวร์   
1.6 มีวัน เดือน ปี  กิจกรรมท่องเที่ยวในแต่ละวัน แต่ละเวลา    
1.7 แสดงอัตราค่าบริการ ผู้ใหญ่ และ หรือ เด็ก ชัดเจน   
1.8 แสดงอัตราค่าบริการนั้นรวมอะไรบ้าง   
1.9 แสดงอัตราค่าบริการนั้น ไม่รวมทค่าอะไรบ้าง   
1.10 บอกถึงสิ่งของที่นักท่องเที่ยวต้องน าติดตัว   
1.11 แสดงเงื่อนไขของการจอง การส ารองที่นั่ง / การยกเลิกการจอง /การจ่ายมัดจ า   
1.12 ค าผิดในการพิมพ์โปรแกรมและเอกสารการท่องเที่ยว  

- ไม่มีค าผิด              4    คะแนน 
- ผิด 1-2 ค า            3    คะแนน 
- ผิด 3-4 ค า            2    คะแนน 
- ผิดน้อยกว่า 5 ค า    0    คะแนน 

  

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

  



 

 

 

ที ่ เกณฑ์การให้คะแนน 
ค าอธิบายคุณภาพ 

0 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 
2. รายการน าเที่ยวจัดท าโดย 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 การใช้แบบตัวอักษรในการน าเสนอ  
- 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 
ค าอธิบายคุณภาพ 

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. การน าเสนอรายการน าเที่ยว                       24    คะแนน 
3.1 บุคลิกภาพในการพูด   

- การยืน การไหว้ การใช้สายตา  การยิ้มแย้ม       
       

3.2 การพูดเกริ่นน าเข้าสู่รายการน าเที่ยว มีความชัดเจน บ่งบอกถึงสถานท่ีท่องเที่ยว การล าดับเนื้อหาของ
รายการน าเที่ยว ตามวันและเวลา ถูกต้อง 

    

3.3 ทักษะการใช้ภาษาไทย การพูดภาษาไทย   
- เสียงดังฟังชัดเจน 
- ค าควบกล้ า 
- ใช้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษชัดเจนถูกต้อง 
- การใช้ส าเนียงภาษาอังกฤษ 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 ค าอธิบายคุณภาพ 
0 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 

3.6 การตอบค าถามจากรรมการ 
- ตอบตรงค าถามทั้งหมด                 4   คะแนน             
- ตอบตรงค าถาม บางส่วน               2   คะแนน    
- ตอบไม่ตรงค าถาม                       0  คะแนน 

       

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

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

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


