
 

 

การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และกีฬา 
 สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ  ปีการศึกษา 2565  
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 

ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
ชื่อวิชา ทักษะมัคคุเทศก์ (สุดยอดมัคคุเทศก์) 

สาขา วิชาการท่องเที่ยว 
ระดับชั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 

 



 

 

เกณฑ์ กติกา การแข่งขันทักษะวิชาชีพ 
การประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และกีฬา 

สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2565 
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว สาขาวิชาการท่องเที่ยว 

วิชา ทักษะมัคคุเทศก์ (สุดยอดมัคคุเทศก์) 
ระดับชั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 

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

1. วัตถุประสงค์ของการแข่งขัน 
1.1 เพ่ือเป็นการส่งเสริมทักษะด้านมัคคุเทศก์ให้แก่นักศึกษา     
1.2 เพ่ือให้นักศึกษาได้ใช้ความรู้ความสามารถจากการศึกษามาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติงานจริง 
1.3 เพ่ือเป็นการส่งเสริมคุณภาพทักษะในการเป็นมัคคุเทศก์มืออาชีพของนักศึกษาให้ตรงตาม 

                เป้าหมายของตลาดแรงงานและสถานประกอบการ 

2. คุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขัน          
2.1 คุณสมบัติทั่วไป          

2.1.1 เป็นนักศึกษา ระบบปกติ หรือทวิภาคี (ไม่เป็นพนักงานประจ าบริษัท) ของสถานศึกษา 
                 ทีก าลังศึกษาอยู่ ในโรงเรียนเอกชน ประเภทอาชีวศึกษาโดยก าหนดอายุไม่เกิน 25 ปี  
                 และได้ลงทะเบียน เรี ยนตามหลักสู ตรประกาศนียบัตรวิ ชาชีพชั้ นสู ง  (ปวส . )  ใน 
                 สถานศึกษาดังกล่าวไม่น้อยกว่า 1 ภาคเรียน   

2.1.2 นักศึกษา ทุกคนมีสิทธิ์ เข้าแข่งขันตามระดับการศึกษานั้น ๆ   โดยไม่มีการแยกสาขา 
   2.1.3 สถานที่ศึกษาคัดเลือก นักศึกษาเข้าแข่งขันในระดับการศึกษานั้น ๆ รายวิชาละ 
                 ไม่เกิน 5 คน ส าหรับประเภทบุคคล และไม่เกิน 3 ทีม ส าหรับประเภททีมหรือตาม 
                 เกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ในแต่ละประเภท    
   2.1.4 นักศึกษาจะสมัครเข้าแข่งขันประเภททักษะวิชาชีพ สาขาใดก็ได้โดยมีสิทธิ์เข้า แข่งขัน  
                   1 รายวิชาเท่านั้น    
  2.1.5 นักศึกษา ที่เคยได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองในรายวิชาของปีการศึกษาที่ผ่านมา 
                 ไม่มีสิทธิ์เข้าแข่งขันในรายวิชาเดิม 
2.2 คุณสมบัติเฉพาะ 

2.2.1 ผู้ เข้าแข่งขันก าลังศึกษาอยู่ ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  (ปวส.) สาขาการ 
                 ท่องเที่ยว  

2.2.2 สมัครเข้าร่วมแข่งขันประเภทบุคคล จ ากัดสถานศึกษาละไม่เกิน 3 คน  
 2.2.3 ผู้เข้าแข่ง 1 คน ครูผู้ควบคุม 1 คน      

2.2.4 ผู้เข้าแข่งขันแต่งกายด้วยชุดประจ าสถาบันหรือชุดปฏิบัติการในการจัดน าเที่ยว 
2.2.5 ยื่นหลักฐานการสมัครตามแบบฟอร์มที่ก าหนดและลงทะเบียนเข้าร่วมการแข่งขัน 

 
 
 



 

 

3. กติกาการแข่งขัน 
3.1 ผู้เข้าแข่งขันน าเสนอรายการน าเที่ยว แบบ 2 วัน 1 คืน ภายใต้หัวข้อ (Visit Thailand year 2023)  
     โดยใช้เวลา 15 นาท ี  
3.2 ผู้เข้าแข่งขันจะต้องน าเสนอรายการน าเที่ยว โดยให้เชื่อมโยงถึงกิจกรรมทางการท่องเที่ยว  

 เช่น สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศ สถานที่ส าคัญทางศาสนา อาหาร และของที่ระลึกโดย สามารถดึง
จุดเด่นของแหล่งท่องเที่ยว กิจกรรมทางการท่องเที่ยวให้สอดคล้องเหมาะสม 

     กับเส้นทาง ระยะเวลา และเกิดความน่าสนใจในรายการน าเที่ยว    
 3.3 ผู้ เข้ าแข่ งขันจัดท าสื่ อน า เสนอ  Power Point จ านวน 1 ชุด ไม่ก าหนดจ านวนสไลด์ ในการ 
                น าเสนอ   

3.4 ผู้เข้าแข่งขันจะได้รับเวลาการน าเสนอ 15 นาที      
 3.5 ผู้เข้าแข่งขันพร้อมครูผู้ควบคุมทีม จะต้องรายงานตัวพร้อมกันในวันแข่งขันตามเวลาและสถานที่ 
                ที่ก าหนดให้ลงทะเบียน เพ่ือเข้าร่วมประชุมรับฟังกฎเกณฑ์ และกติกาการแข่งขัน  
 3.6 ผู้เข้าแข่งขันที่มารายงานตัวไม่ทันตามเวลาที่ก าหนด จะถูกตัดสิทธิ์ออกจากการแข่งขันทันที 
 3.7 ผู้ เข้าแข่งขันที่รายงานตัวเรียบร้อยแล้ว  จะต้องอยู่ภายในบริเวณที่ทางคณะกรรมการกลางได้ 
                จัดเตรียมไว้เท่านั้น โดยไม่สามารถออกนอกบริเวณได้ จนกว่าการแข่งขันจะเสร็จสิ้นและไม่ 

      อนุญาตให้ผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามาในบริเวณดังกล่าว     
 3.8 ผู้เข้าแข่งขันจะต้องส่งตัวแทนมาจับฉลากต่อหน้าคณะกรรมการกลาง เพ่ือจัดล าดับการแข่งขัน
 3.9 ผู้แข่งขันจะต้องท าความเข้าใจถึง กฎระเบียบ กติกา เกณฑ์ในการแข่งขันตามคณะกรรมการ 
                ได้ก าหนดไว้           

3.10 ในกรณีที่คะแนนรวมของผู้ เข้าแข่งขันเท่ากัน  คณะกรรมการจะพิจารณาใช้คะแนนที่ เกิด 
                 จากสัมภาษณ์ เป็นการตัดสินในการหาผู้ชนะเป็นล าดับถัดไป ผลการตัดสินของคณะกรรมการ 

       ถือว่าเป็นที่สิ้นสุด 

4. สมรรถนะรายวิชา 

4.1 แสดงความรู้และความสามารถในการน าเสนอรายการน าเที่ยวของการท่องเที่ยวภายในประเทศ 
          4.2 สามารถประยุกต์ใช้ความรู้เกี่ยวการท่องเที่ยวในประเทศ     

4.3 สามารถปฏิบัติน าเสนอตามลักษณะงานอาชีพด้านอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 

 5.วิธีด าเนินการสอบ          
 5.1 ผู้เข้าแข่งขันต้องพร้อมหน้าห้องแข่งขันก่อนเวลาสอบ 10 นาที    
 5.2 ไม่อนุญาตให้เข้าแข่งขันน าเครื่องมือสื่อสารใด ๆ เข้าห้องสอบ    
 5.3 ผู้เข้าแข่งขันเข้าห้องน าเสนอเตรียมความพร้อมเรียบร้อย กรรมการให้สัญญาณจับเวลา 
 5.4 ผู้เข้าแข่งขันน าเสนอรายการน าเที่ยว แบบ 2 วัน 1 คืน ภายใต้หัวข้อ (Visit Thailand year 2023) โดย
ใช้เวลา15นาที 
 
 
 
 



 

 

6. สิ่งท่ีผู้เข้าแข่งขันต้องเตรียมมาเอง        
 6.1 เอกสารรายการน าเที่ยวจ านวน 3 ชุด (อาทิ เช่น เอกสารโปรแกรม โบชัวร์ เอกสารใบปลิว) เพ่ือ 
              มอบให้คณะกรรมการจัดการแข่งขันในวันแข่งขัน      
 6.2 รายการน าเที่ยวในส่วนของไฟล์การน าเสนอรูปแบบ (Power Point) บันทึก เป็นนามสกุล. Pdf 
 6.3 สื่อประกอบในการน าเสนอ อาทิ ของฝาก ของที่ระลึก หรืออ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือ สื่อถึงรายการ 
              น าเที่ยวนั้นๆ 

7. สิ่งท่ีเจ้าภาพจัดเตรียมให้ 
 7.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องพิมพ์เอกสาร      
 7.2 จอภาพ          
 7.3 โสตทัศนูปกรณ์         
 7.4 ไมโครโฟนพกพาขนาดเล็กส าหรับมัคคุเทศก์ จ านวน 2 เครื่อง / 1 ทีม 

8.โจทย์ที่ใช้ในการแข่งขัน (ใบงาน,ขอบเขตของข้อสอบ) 
8.1 ผู้เข้าแข่งขันน าเสนอรายการน าเที่ยว แบบ 2 วัน 1 คืน ภายใต้หัวข้อ  (Visit Thailand year 2023)  
8.2 ผู้เข้าแข่งขันจัดท าสื่อน าเสนอ Power Point จ านวน 1 ชุด ไม่ก าหนดจ านวนสไลด์ในการ 
     น าเสนอ 
8.3 โดยใช้เวลา 15 นาท ี

9. เกณฑ์การให้คะแนน 
9.1 กรรมการตัดสินสถานศึกษาเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน  เป็นผู้จัดหาคณะกรรมการตัดสินที่เป็น 
     ผู้ทรงคุณวุฒิ หรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว     

10.เกณฑ์การพิจารณารางวัล    
 การตัดสินใจผลการแข่งขัน ก าหนดคะแนนเพ่ือเป็นเกณฑ์มาตรฐานการตัดสิน ดังนี้ 

  คะแนน 90 ขึ้นไป   เกียรติบัตรเหรียญทอง    
 คะแนน 80 – 89.99   เกียรติบัตรเหรียญเงิน    
 คะแนน 70 – 79.99   เกียรติบัตรเหรียญทองแดง   
  คะแนน 60.00 – 69.99   เกียรติบัตรชมเชย 

11.คณะกรรมการตัดสิน 
11.1 คณะกรรมการจากการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับชาติกลุ่มภาค  
      จ านวน 1 ท่าน 
11.2 คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่รับเชิญจากหน่วยงานภายนอกที่มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญใน  

                รายวิชาที่จัดแข่งขันจ านวน 1 ท่าน 
11.3 คณะกรรมการจากผู้แทนสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนฯ จ านวน 1 ท่าน 

 
 
 
 



 

 

ใบให้คะแนนการแข่งขันทักษะวิชาชีพ สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ  
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว สาขาวิชาการท่องเที่ยว 

วิชา ทักษะมัคคุเทศก์ (สุดยอดมัคคุเทศก์) 
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
รายการน้ 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   
          (........................................................) 


