
  
 

การแขงขันทักษะวิชาชีพ สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย  

ในพระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทองเที่ยว 

สาขาวิชาการทองเที่ยว 

รายการแขงขันทักษะมัคคุเทศก (มัคคุเทศกทองถิ่น) 

ระดับช้ัน ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 



  
 

ระเบียบการแขงขันทักษะวิชาชีพ สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย  

ในพระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาการทองเที่ยว          

ทักษะมัคคุเทศก (มัคคุเทศกทองถิ่น)      

ระดับช้ัน ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  

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

1.วัตถุประสงคของการแขงขัน 

      1.1 เพื่อเปนการสงเสริมทักษะดานมัคคุเทศกใหแกนักศึกษา 

 1.2 เพ่ือใหนักศึกษาไดใชความรูความสามารถจากการศึกษามาใชเกิดประโยชนในการ

ปฏิบัติงานจริง 

      1.3 เพ่ือเปนการสงเสริมคุณภาพทักษะในการเปนมัคคุเทศกมืออาชีพของนักศึกษา 

ใหตรงตามเปาหมายของตลาดแรงงานและสถานประกอบการ 

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 

รายวิชาละไม เกิน 5 คน สําหรับประเภทบุคคล และไม เกิน 3 ทีมสําหรับประเภททีม 

หรือตามเกณฑท่ีกําหนดไวในแตละประเภท  

2.1.4 นักเรียนนักศึกษาจะสมัครเขาแขงขันประเภททักษะวิชาชีพ สาขาวิชาใดก็ไดโดยมี

สิทธ์ิเขาแขงขัน 1 รายวิชาเทานั้น  

2.1.5 นักเรียนนักศึกษา ท่ีเคยไดรับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองในรายวิชาของป

การศึกษาท่ีผานมา ไมมีสิทธ์ิเขาแขงขันในรายวิชาเดิม 



  
 

       2.2 คุณสมบัติเฉพาะของผูเขารวมการแขงขัน 

      2. 2. 1 ผูเขาแขงขันกําลังศึกษาอยูในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาการ

ทองเท่ียว 

      2.2.2 สมัครเขารวมแขงขันไดสถานศึกษาละ 2 ทีม     

      2.2.3 ผูเขาแขงขันทีมละ 2 คน ครูผูควบคุมทีม 1 คน 

 2.2.4 ผูเขาแขงขันแตงกายดวยชุดประจําสถาบันหรือชุดปฏิบัติการในการจัดนําเท่ียว

 2.2.5 ย่ืนหลักฐานการสมัครตามแบบฟอรมท่ีกําหนดและลงทะเบียนเขารวมการแขงขัน 

3. รายละเอียด กฎ กติกา การแขงขัน  

      3.1 ผูเขาแขงขันนําเสนอรายการนําเท่ียว One Day Trip ภายใตหัวขอ มัคคุเทศกทองถิ่น

การทองเท่ียวชุมชน 

      3.2 ผูแขงขันจะตองนําเสนอรายการนําเท่ียว โดยใหเชื่อมโยงถึงกิจกรรมทางการทองเท่ียว 

เชน สถานท่ีทองเท่ียว ชุมชน สถานท่ีสําคัญทางศาสนาอาหารพื้นฐาน และของท่ีระลึกโดยสามารถ 

ดึงจุดเดนของแหลงทองเท่ียว กิจกรรมทางการทองเท่ียวใหสอดคลองเหมาะสมกับเสนทาง

ระยะเวลา และเกิดความนาสนใจในรายการนําเท่ียว 

       3 .3 ผูเขาแขงขันจัดทําส่ือนําเสนอ Power Point จํานวน 1 ชุด ไมกําหนดจํานวนสไลดใน

การนําเสนอ  

       3.4 ใชเวลาในการนําเสนอกลุมละ 10 นาที  

      3.5 ผูเขาแขงขันพรอมครูผูควบคุมทีม จะตองรายงานตัวพรอมกันในวันแขงขันตามเวลา 

และสถานท่ีท่ีกําหนดให ลงทะเบียน เพื่อเขารวมประชุมรับฟงกฎเกณฑ และกติกาการแขงขัน 

      3. 6 ผูเขาแขงขันท่ีมารายงานตัวไมทันตามเวลาท่ีกําหนด จะถูกตัดสิทธ์ิออกจากการ

แขงขันทันที 

     3.7 ผูเขาแขงขันท่ีรายงานตัวเรียบรอยแลวจะตองอยูภายในบริเวณที ทางคณะกรรมการ

กลาง ไดจัดเตรียมไวเทานั้น โดยไมสามารถออกนอกบริเวณไดจนกวาการแขงขันจะเสร็จส้ินและ

ไมอนุญาตใหผูท่ีไมมีสวนเกี่ยวของเขามาในบริเวณดังกลาว 

     3. 8 ผูเขาแขงขัน จะตองสงตัวแทนมาจับสลากตอหนาคณะกรรมการกลาง เพื่อจัดลําดับ

การแขงขัน 

     3.9 ผูแขงขันจะตองทําความเขาใจถึง กฎระเบียบ กติกา เกณฑในการแขงขันตาม

คณะกรรมการไดกําหนดไว 



  
 

     3.10 ในกรณีท่ีคะแนนรวมของผูเขาแขงขันเทากัน คณะกรรมการจะพิจารณาใชคะแนนท่ี

เกิดจากการสัมภาษณ เปนการตัดสินในการหาผูชนะเปนลําดับถัดไป ผลการตัดสินของ

คณะกรรมการถือวา เปนท่ีส้ินสุด 

4. วิธีดําเนินการสอบ 

      4.1 ผูเขาแขงขันตองพรอมหนาหองแขงขันกอนเวลาสอบ 10 นาที 

      4.2 ไมอนุญาตใหผูเขาแขงขันนําเคร่ืองมือส่ือสารใดๆ เขาหองสอบ  

      4.3 ผูเขาแขงขันเขาหองนําเสนอเตรียมความพรอมเรียบรอย กรรมการใหสัญญาณ 

จับเวลา 

      4.4 ผูเขาแขงขันนําเสนอรายการนําเท่ียว One Day Trip ภายใตหัวขอ มัคคุเทศกทองถิ่น

การทองเท่ียวชุมชน  

5. สิ่งที่ผูเขาแขงขันตองเตรียมมาเอง  

      5.1 เอกสารรายการนําเท่ียวจํานวน 3 ชุด (อาทิเชน เอกสารโปรแกรม, โบชัวร, เอกสาร

ใบปลิว) มอบใหคณะกรรมการจัดการแขงขันในวันแขงขัน 

      5.2 รายการนําเท่ียวในสวนของไฟลการนําเสนอรูปแบบ Power Point บันทึกเปน

นามสกุล .pdf  

      5.3 ส่ือประกอบในการนําเสนอ อาทิ ของฝาก ของท่ีระลึก หรืออ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของหรือ ส่ือ

ถึงรายการนําเท่ียวนั้นๆ   

6. สิ่งที่เจาภาพจัดเตรียม 

      6.1 เคร่ืองคอมพิวเตอร  

      6.2 จอภาพ 

      6.3 โสตทัศนูปกรณ 

      6.4 ไมโครโฟนพกพาขนาดเล็กสําหรับมัคคุเทศก จํานวน 2 เคร่ือง/ 1 ทีม  

7. เกณฑการตัดสิน และเกณฑการใหคะแนน 

      7.1 กรรมการตัดสินสถานศึกษาเปนเจาภาพจัดการแขงขัน เปนผูจัดหาคณะกรรมการ

ตัดสินท่ีเปนผูทรงคุณวุฒิ หรือผูเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพการทองเท่ียว    

      7.2 เกณฑการใหคะแนน 

 

 



  
 

 เกณฑการตัดสิน เกณฑการปฏิบัติงาน/ประเมิน คะแนน 

ดานความนาสนใจของส่ือ 
1.สีสันของภาพสไลด 5 

2.การใชภาพประกอบ 5 

ดานเทคนิคการนําเสนอ 
1.การเกร่ินนําเขาสูการนําเสนอ 10 

2.การเรียงลําดับเร่ืองราวในการนําเสนอ 10 

ดานเนื้อหา 
1.ความนาสนใจของสถานท่ีทองเท่ียว 10 

2.ความเหมาะสมของกิจกรรมการทองเท่ียว 10 

ดานผูนําเสนอ 

1.บุคลิกทาทางประกอบการพูด 10 

2.จังหวะและการใชนําเสียงชวนใหรับฟง 10 

3.ความสามารถในการส่ือสารถึงผูฟง 10 

4.การบริหารเวลาใหทันท่ีกําหนด 10 

ดานการสัมภาษณ 1.การตอบคําถามจากคณะกรรมการ 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 



  
 

ใบบันทึกคะแนนการแขงขันมัคคุเทศก 

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทองเที่ยว 

สาขาวิชาการทองเที่ยว ทักษะมัคคุเทศก 

ระดับช้ัน ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

ช่ือ/ทีมผูเขาแขงขัน............................................................................................................ 

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

เกณฑการตัดสิน เกณฑการปฏิบัติงาน/ประเมิน 

คาคะแนน 

คะแนน

เต็ม 

คะแนน

ที่ได 

ดานความนาสนใจของ

ส่ือ 

1.สีสันของภาพสไลด 5  

2.การใชภาพประกอบ 5  

ดานเทคนิคการนําเสนอ 

1.การเกร่ินนําเขาสูการนําเสนอ 10  

2.การเรียงลําดับเร่ืองราวในการนําเสนอ 5 

 

 

3.ส่ือประกอบการนําเสนอ อาทิ  

ของฝากของท่ีระลึก หรืออื่นๆ 

5  

ดานเนื้อหา 

1.ความนาสนใจของสถานท่ีทองเท่ียว 10  

2.ความเหมาะสมของกิจกรรมการ

ทองเท่ียว 

10  

ดานผูนําเสนอ 

1.บุคลิกทาทางประกอบการพูด 10  

2.จังหวะและการใชนําเสียงชวนใหรับฟง 10  

3.ความสามารถในการส่ือสารถึงผูฟง 10  

4.การบริหารเวลาใหทันท่ีกําหนด 10  

ดานการสัมภาษณ 1.การตอบคําถามจากคณะกรรมการ 10  

รวมคะแนน 100  

 

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

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


