
 

การแขงขันทักษะวิชาชีพ สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย  

ในพระราชูปถมัภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ช่ือรายวิชาที่แขงขัน การปฏิบัติการจัดนําเที่ยว 

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทองเที่ยว 

ระดับช้ัน ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 



 

ระเบียบการแขงขันทักษะวิชาชีพ สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย  

ในพระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทองเที่ยว สาขาวิชาการทองเที่ยว 

ทักษะการปฏิบัติการจัดนําเที่ยว 

ระดับช้ัน ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช.)  

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

1.วัตถุประสงคของการแขงขัน 

     1.1 เพื่อเปนการสงเสริมทักษะการเขียนและการจัดทํารายการนําเท่ียวรูปแบบตางๆ ใหเขากับ

สถานการณทองเท่ียวในปจจุบัน 

     1.2 เพื่อใหนักศึกษาไดใชความรูความสามารถจากการศึกษามาประยุกตใชใหเกิดประโยชนใน

การปฏิบัติงานจริง 

     1.3 เพ่ือสงเสริมคุณภาพทักษะฝมือของนักศึกษาใหตรงตามเปาหมายของตลาดแรงงาน 

และสถานประกอบการ 

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 ในระดับการศึกษานั้นๆ 

รายวิชาละไมเกิน 5 คน สําหรับประเภทบุคคล และไมเกิน 3 ทีมสําหรับประเภททีมหรือตาม

เกณฑท่ีกําหนดไวในแตละประเภท  

2.1.4 นักเรียนนักศึกษาจะสมัครเขาแขงขันประเภททักษะวิชาชีพ สาขาวิชาใดก็ได 

โดยมีสิทธ์ิเขาแขงขัน 1 รายวิชาเทานั้น  



 

2.1.5 นักเรียนนักศึกษา ท่ีเคยไดรับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองในรายวิชา ของป

การศึกษาท่ีผานมา ไมมีสิทธ์ิเขาแขงขันในรายวิชาเดิม  

2.2 คุณสมบัติเฉพาะของผูเขารวมการแขงขัน 

      2.2.1 ผูเขาแขงขันกําลังศึกษาอยูในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชา 

การทองเท่ียว 

 2.2.2 สมัครเขารวมแขงขันไดสถานศึกษาละ 1 ทีม    

  2.2.3 ผูเขาแขงขันทีมละ 3 คน ครูผูควบคุมทีม 1 คน 

 2.2.4 ผูเขาแขงขันแตงกายดวยชุดประจําสถาบันหรือชุดปฏิบัติการในการจัดนําเท่ียว 

 2.2.5 ย่ืนหลักฐานการสมัครตามแบบฟอรมท่ีกําหนด และลงทะเบียนเขารวมการแขงขัน 

3. กติกาการแขงขัน  

      3.1 ผูเขาแขงขันจัดทํารายการนําเท่ียว 2 วัน 1 คืน ภายใตหัวขอ เท่ียวเมืองรอง ไมลองไม

รู หรือกรรมการกลางจะกําหนดจากทิศทางสถานการณทองเท่ียว ณ ปจจุบัน (เสนทางผูเขา

แขงขันเลือกเสนทางเอง) 

      3.2 รายการนําเท่ียวตองประกอบไปดวย แหลงทองเท่ียวทางธรรมชาติและแหลงทองเท่ียว

ทางวัฒนธรรม โดยจะตองระบุกิจกรรมทางการทองเท่ียวท่ีสามารถเกิดขึ้นใหชัดเจนในแหลง

ทองเท่ียวนั้นๆ โดยสามารถดึงจุดเดนของแหลงทองเท่ียว กิจกรรมทางการทองเท่ียวใหสอดคลอง

เหมาะสมกับ เสนทาง ระยะเวลา และเกิดความนาสนใจในรายการนําเท่ียวนั้นๆ  

      3.3 ผูเขาแขงขันจัดทําการโปรแกรมการทองเท่ียวพรอมคิดราคาและกําหนดราคาขาย โดย

ประกอบไปดวยหมวดคาใชจายตางๆ ท่ีอาจเกิดขึ้นไดจริงในการนําเท่ียว ตามความเหมาะสม 

ภายในเวลา 2 ชั่วโมง 

      3.4 ผูเขาแขงขันนําเสนอโปรแกรมการทองเท่ียวท่ีจัดทําตอคณะกรรมการ 10 นาที 

และเวลาในการสัมภาษณจากคณะกรรมการ ทีมละ 5 นาที รวมเวลาท้ังส้ิน 15 นาที 

      3.5 ผูเขาแขงขันพรอมครูผูควบคุมทีม จะตองรายงานตัวพรอมกันในวันแขงขันตาม 

สถานท่ีและเวลาท่ีกําหนดใหลงทะเบียน เพื่อเขารวมประชุมรับฟงกฎ เกณฑ และกติกาการแขงขัน 

     3.6 ผูเขาแขงขันท่ีมารายงานตัวไมทันตามเวลาท่ีกําหนด จะถูกตัดสิทธ์ิออกจากการแขงขัน

ทันที 



 

     3.7 ผูเขาแขงขันท่ีรายงานตัวเรียบรอยแลว จะตองอยูภายในบริเวณท่ีทางคณะกรรมการ

กลางไดจัดเตรียมไวเทานั้นโดยไมสามารถออกนอกบริเวณไดจนกวาการแขงขันจะเสร็จส้ิน 

และไมอนุญาตใหผูท่ีไมมีสวนเกี่ยวของเขามาในบริเวณดังกลาว 

     3.8 ผูเขาแขงขันจะตองสงตัวแทนมาจับสลากตอหนาคณะกรรมการกลางเพื่อจัดลําดับการ

แขงขัน 

     3.9 ผูเขาแขงขันจะตองทําความเขาใจถึง กฎระเบียบกติกาเกณฑในการแขงขันตามท่ี

คณะกรรมการไดกําหนดไว 

     3.10 ในกรณีท่ีคะแนนรวมของผูเขาแขงขันเทากัน คณะกรรมการจะพิจารณาใชคะแนนท่ี

เกิดจากการสัมภาษณเปนการตัดสินในการหาผูชนะเปนลําดับถัดไปผลการตัดสินของ

คณะกรรมการถือวาเปนท่ีส้ินสุด              

4. วิธีดําเนินการสอบ 

       4.1 ผูเขาแขงขันตองพรอมหนาหองแขงขันกอนเวลาสอบ 10 นาที 

       4.2 ไมอนุญาตใหผูเขาแขงขันนําเคร่ืองมือส่ือสารใดๆ เขาหองสอบ  

       4.3 ผูเขาแขงขันมีเวลาในการจัดทํารายการนําเท่ียวจากโจทยท่ีคณะกรรมการใหภายใน

เวลา 2 ชั่วโมง 

       4.4 ใหผูเขาแขงขันทุกทีมลงมือจัดทํารายการนําเท่ียวเมื่อไดรับสัญญาณจากคณะกรรมการ   

คณะกรรมการเร่ิมดําเนินการจับเวลาในการจัดทํารายการนําเท่ียว  

       4.5 ใหผูเขาแขงขันนําสงรายการนําเท่ียวเมื่อส้ินสุดเวลา 

       4.6 ผูเขาแขงขันจะตองสงตัวแทนมาจับสลากตอหนาคณะกรรมการกลางเพื่อจัดลําดับการ

แขงขันการนําเสนอ  

       4.7 ผูเขาแขงขันนําเสนอรายการนําเท่ียวท่ีจัดทําตอคณะกรรมการทีมละ 10 นาที 

และเวลาในการสัมภาษณจากคณะกรรมการ ทีมละ 5 นาที รวมเวลาท้ังส้ิน 15 นาที 

5.  สิ่งที่ผูเขาแขงขันตองเตรียมมาเอง  

      5.1 เคร่ืองคอมพิวเตอร สําหรับจัดทํารายการนําเท่ียว 

     5.2 เคร่ืองคํานวณ 

      5.3 กระดาษขาว ไซส A4 

 



 

6. สิ่งที่เจาภาพจัดเตรียม 

     6.1 เคร่ืองคอมพิวเตอร และ เคร่ืองพิมพเอกสาร 

      6.2 จอภาพ 

      6.3 โสตทัศนูปกรณ 

      6.4 โตะ และเกาอี้ สําหรับทีมผูเขาแขงขันนั่งจัดทํารายการนําเท่ียว  

7. เกณฑการตัดสิน และเกณฑการใหคะแนน 

 7.1 กรรมการตัดสิน สถานศึกษาเปนเจาภาพจัดการแขงขัน เปนผูจัดหาคณะกรรมการ

ตัดสินท่ีเปนผูทรงคุณวุฒิ หรือผูเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพการทองเท่ียว    

 7.2 เกณฑการใหคะแนน 

เกณฑการตัดสิน เกณฑการปฏิบัติงาน/ประเมิน คะแนน 

1. เขียนรายการนําเท่ียว

เหมาะสมกับทองถิ่น  

สถานการณ ยุคสมัยและกลุม

นักทองเท่ียว 

1.ความเหมาะสมของกิจกรรมทางการทองเท่ียว  

  ในรายการนําเท่ียว 

10 

2. ความสัมพันธดานเวลากับระยะทาง 10 

3. ความหลากหลายของกิจกรรมการทองเท่ียว 10 

4. การคิดคํานวณราคาขายของรายการนําเท่ียว 10 

5. สํานวนภาษาท่ีใชในรายการนําเท่ียว 10 

6. ความนาสนใจของรายการนําเท่ียว   10 

2.ปฏิบัติการจัดนําเท่ียวตาม

รายการนําเท่ียวและความ

ตองการของนักทองเท่ียว 

7. การเกร่ินนําเขาสูการนําเสนอรายการนําเท่ียว 10 

8. บุคลิกภาพของผูนําเสนอรายการนําเท่ียว 10 

9. การแกไขปญหา การตอบคําถาม 10 



 

เกณฑการตัดสิน เกณฑการปฏิบัติงาน/ประเมิน คะแนน 

 10. รายการนําเท่ียวสามารถนําไปใชไดจริงกับ     

สถานการณในปจจุบัน 

10 

 รวมคะแนน 100 

  

 7.3 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  

ในพระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  

 วิชาการปฏิบัติการจัดนําเที่ยว 

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทองเที่ยว สาขาวิชาการทองเที่ยว          

ระดับช้ัน ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)   

 

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

ช่ือสถานศึกษา………………………………………………………….......................................................... 

เกณฑการปฏิบัติงาน/ประเมิน 

คาคะแนน 

คะแนน 

เต็ม 

คะแนน 

ที่ได 

1.ความเหมาะสมของกิจกรรมทางการทองเท่ียว  

   ในรายการนําเท่ียว 10  

2. ความสัมพันธดานเวลากับระยะทาง 10  

3. ความหลากหลายของกิจกรรมการทองเท่ียว 10  

4. การคิดคํานวณราคาขายของรายการนําเท่ียว 10  

5. สํานวนภาษาท่ีใชในรายการนําเท่ียว 10  

6. ความนาสนใจของรายการนําเท่ียว   10  

7. การเกร่ินนําเขาสูการนําเสนอรายการนําเท่ียว 10  

8. บุคลิกภาพของผูนําเสนอรายการนําเท่ียว 10  

9. การแกไขปญหา การตอบคําถาม 10  

10. รายการนําเท่ียวสามารถนําไปใชไดจริงกับ     

     สถานการณในปจจุบัน 
10  

รวมคะแนน 100  

 

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

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


