
 

การแขงขันทักษะวิชาชีพ สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

ในพระราชูปถมัภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ช่ือรายวิชาที่แขงขันการปฏิบัติการจัดนําเที่ยว 

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทองเที่ยว 

สาขาวิชาการทองเที่ยว 

ระดับช้ัน ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) 

 

 

 



 

ระเบียบการแขงขันทักษะวิชาชีพ สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย  

ในพระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทองเที่ยว สาขาวิชาการทองเที่ยว 

ทักษะการปฏิบัติการจัดนําเที่ยว 

ระดับช้ัน ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) 

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

1.วัตถุประสงคของการแขงขัน 

      1.1 เพ่ือเปนการสงเสริมทักษะการวางแผนเสนทางเพ่ือจัดทํารายการนําเท่ียวรูปแบบตางๆ 

ใหเขากับสถานการณทองเท่ียวในปจจุบัน 

      1.2 เพ่ือเปนการใหนักศึกษาไดใชความรูความสามารถจากการศึกษามาประยุกตใชไดจริง 

เพื่อใหเกิดประโยชนในการปฏิบัติงาน 

      1.3 เ พ่ือเปนการสงเสริมคุณภาพทักษะฝมือของนักศึกษาใหตรงตามเปาหมายของ

ตลาดแรงงาน และสถานประกอบการ 

2.คุณสมบัติของผูเขาแขงขัน 

     2.1 คุณสมบัติทั่วไป 

2.1.1 เปนนักเรียน นักศึกษา ระบบปกติ หรือระบบทวิภาคี(ไมเปนพนักงานประจําบริษัท)ของ

สถานศึกษาท่ีกําลังศึกษาอยูในโรงเรียนเอกชน ประเภทอาชีวศึกษาโดยกําหนดอายุไมเกิน 25 ป และ

ไดลงทะเบียนเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.), หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 

(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 ทีมสําหรับประเภททีมหรือตามเกณฑท่ี

กําหนดไวในแตละประเภท  

2.1.4 นักเรียนนักศึกษาจะสมัครเขาแขงขันประเภททักษะวิชาชีพ สาขาวิชาใดก็ไดโดยมีสิทธ์ิ

เขาแขงขัน 1 รายวิชาเทานั้น  

2.1.5 นักเรียนนักศึกษา ท่ีเคยไดรับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองในรายวิชา ของปการศึกษาท่ี

ผานมาไมมีสิทธ์ิเขาแขงขันในรายวิชาเดิม        



 

     2.2 คุณสมบัติเฉพาะของผูเขารวมการแขงขัน 

 2.2.1 ผูเขาแขงขันกําลังศึกษาอยูในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาการ

ทองเท่ียว 

     2.2.2 สมัครเขารวมแขงขันไดสถานศึกษาละ 1 ทีม     

     2.2.3 ผูเขาแขงขันทีมละ 2 คน ครูผูควบคุมทีม 1 คน 

     2.2.4 ผูเขาแขงขันแตงกายดวยชุดประจําสถาบันหรือชุดปฏิบัติการในการจัดนําเท่ียว 

 2.2.5 ย่ืนหลักฐานการสมัครตามแบบฟอรมท่ีกําหนด และลงทะเบียนเขารวมการแขงขัน                

3. กติกาการแขงขัน  

      3.1 ผูเขาแขงขันจัดทํารายการนําเท่ียว 3 วัน 2 คืน ภายใตหัวขอ เท่ียวเมืองลอง ไมรองไมรู 

หรือกรรมการกลางจะกําหนดจากทิศทางสถานการณทองเท่ียว ณ ปจจุบัน (เสนทางผูเขาแขงขันเลือก

เสนทางเอง) 

      3.2 รายการนําเท่ียวตองประกอบไปดวย แหลงทองเท่ียวทางธรรมชาติและแหลงทองเท่ียว 

ทางวัฒนธรรม โดยจะตองระบุกิจกรรมทางการทองเท่ียวท่ีสามารถเกิดขึ้นใหชัดเจนในแหลงทองเท่ียว

นั้นๆ โดยสามารถบรรยายขอมูลจุดเดนของแหลงทองเท่ียวท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  

(บังคับบรรยายขอมูลแหลงทองเท่ียวเปนภาษาอังกฤษ เลือกมาทีมละ 1 แหลงทองเท่ียว จากรายการ

นําเท่ียว) เลือกกิจกรรมทางการทองเท่ียวใหสอดคลองเหมาะสมกับ เสนทาง ระยะเวลา และเกิดความ

นาสนใจในรายการ  นําเท่ียวนั้นๆ  

      3.3 ผูเขาแขงขันจัดทําการโปรแกรมการทองเท่ียวพรอมคิดราคาและกําหนดราคาขาย โดย

ประกอบไปดวยหมวดคาใชจายตางๆ ท่ีอาจเกิดขึ้นไดจริงในการนําเท่ียวตามความเหมาะสม ภายใน

เวลา 2 ชั่วโมง 

      3.4 ผูเขาแขงขันนําเสนอโปรแกรมการทองเท่ียวท่ีจัดทําตอคณะกรรมการ 10 นาที และเวลา 

ในการสัมภาษณจากคณะกรรมการ ทีมละ 5 นาที รวมเวลาท้ังส้ิน 15 นาที 

      3.5 ผูเขาแขงขันพรอมครูผูควบคุมทีมจะตองรายงานตัวพรอมกันในวันแขงขันตามสถานท่ี 

และเวลาท่ีกําหนดใหลงทะเบียน เพื่อเขารวมประชุมรับฟง กฎเกณฑ และกติกาการแขงขนั 

 3.6 ผูเขาแขงขันท่ีมารายงานตัวไมทันตามเวลาท่ีกําหนด จะถูกตัดสิทธ์ิออกจากการแขงขัน

ทันที 

      3.7 ผูเขาแขงขันท่ีรายงานตัวเรียบรอยแลว จะตองอยูภายในบริเวณท่ีทางคณะกรรมการกลาง

ไดจัดเตรียมไวเทานั้น โดยไมสามารถออกนอกบริเวณไดจนกวาการแขงขันจะเสร็จส้ินและไมอนุญาต

ใหผูท่ีไมมีสวนเกี่ยวของเขามาในบริเวณดังกลาว 



 

 3.8 ผูเขาแขงขันจะตองสงตัวแทนมาจับสลากตอหนาคณะกรรมการกลางเพ่ือจัดลําดับการ

แขงขัน 

     3.9 ผูเขาแขงขันจะตองทําความเขาใจถึง กฎระเบียบ กติกา เกณฑในการแขงขัน ตามท่ี

คณะกรรมการไดกําหนดไว 

     3.10 ในกรณีท่ีคะแนนรวมของผูเขาแขงขันเทากันคณะกรรมการจะพิจารณาใชคะแนนท่ีเกิด

จากการสัมภาษณเปนการตัดสินในการหาผูชนะเปนลําดับถัดไป ผลการตัดสินของคณะกรรมการ 

ถือวาเปนท่ีส้ินสุด 

4. วิธีดําเนินการสอบ 

      4.1 ผูเขาแขงขันตองพรอมหนาหองแขงขันกอนเวลาสอบ 10 นาที 

      4.2 ไมอนุญาตใหผูเขาแขงขันนําเคร่ืองมือส่ือสารใด ๆ เขาหองสอบ  

       4.3 ผูเขาแขงขันมีเวลาในการจัดทํารายการนําเท่ียว จากโจทยท่ีคณะกรรมการใหภายในเวลา 

2 ชั่วโมง 

       4.4 ใหผูเขาแขงขันทุกทีม ลงมือจัดทํารายการนําเท่ียวเม่ือไดรับสัญญาณจากคณะกรรมการ

คณะกรรมการเร่ิมดําเนินการจับเวลาในการจัดทํารายการนําเท่ียว  

       4.5 ใหผูเขาแขงขันนําสงรายการนําเท่ียวเมื่อส้ินสุดเวลา 

       4.6 ผูเขาแขงขันจะตองสงตัวแทนมาจับสลากตอหนาคณะกรรมการกลาง เพ่ือจัดลําดับการ

แขงขันการนําเสนอ  

       4.7 ผูเขาแขงขันนําเสนอรายการนําเท่ียวท่ีจัดทําตอคณะกรรมการทีมละ 10 นาที และเวลา

ในการสัมภาษณจากคณะกรรมการ 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 สถานศึกษาเปนเจาภาพจัดการแขงขันเปนผูจัดหาคณะกรรมการตัดสินท่ี

เปนผูทรงคุณวุฒิ หรือผูเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพการทองเท่ียว    

      7.2 เกณฑการใหคะแนน 

 เกณฑการตัดสิน เกณฑการปฏิบัติงาน/ประเมิน คะแนน 

1.จัดทํา เสนอขาย และจัดนําเท่ียว

แกนักทองเท่ียวตามรายการนํา

เท่ียวและการแกปญหา 

 

1. ความเหมาะสมของกิจกรรมตางๆ ใน 

    รายการนําเท่ียว 
5 

2. ความสัมพันธดานเวลากับระยะทาง 5 

3. ความหลากหลายของกิจกรรมการทองเท่ียว 5 

4. สํานวนภาษาท่ีใชในการเขียนรายการนําเท่ียว 5 

5. การคํานวณราคาขายของรายการนําเท่ียว 5 

6. ความนาสนใจของรายการนําเท่ียว   5 

2. ประยุกตใชและบูรณาการ

ความรูเก่ียวกับการจัดการธุรกิจนํา

เท่ียวในการบริการทางการ

ทองเท่ียว การแกไขปญหาใหกับ

นักทองเท่ียว 

7. การเกริ่นนําเขาสูการนําเสนอรายการนําเท่ียว 5 

8. ความสวยงามของการตกแตงเอกสารรายการนํา

เท่ียว 
5 

9. รายการนําเท่ียวสามารถนําไปใชไดจริงกับ     

สถานการณในปจจุบัน 
10 

10. ทักษะภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการ

นําเสนอจุดเดนของรายการนําเท่ียว 
 

10 

11. การลําดับเนื้อหาของการนําเสนอรายการนํา

เท่ียว 
10 

12. บุคลิกภาพของผูนําเสนอรายการนําเท่ียว 10 

13. การแกไขสถานการณ ปญหาเฉพาะหนา 10 

14. การสัมภาษณและตอบคําถาม 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  

 ทักษะการปฏิบัตกิารจัดนําเที่ยวประเภทวิชาอุตสาหกรรมทองเที่ยว สาขาวิชาการทองเที่ยว          

ระดับช้ัน ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) 

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

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

เกณฑการปฏิบัติงาน/ประเมิน 
คาคะแนน 

คะแนนเต็ม คะแนนที่ได 

1. ความเหมาะสมของกิจกรรมตางๆ ใน 

    รายการนําเท่ียว 
5  

2. ความสัมพันธดานเวลากับระยะทาง 5  

3. ความหลากหลายของกิจกรรมการทองเท่ียว 5  

4. สํานวนภาษาท่ีใชในการเขียนรายการนําเท่ียว 5  

5. การคํานวณราคาขายของรายการนําเท่ียว 5  

6. ความนาสนใจของรายการนําเท่ียว 5  

7. การเกริ่นนําเขาสูการนําเสนอรายการนําเท่ียว 5  

8. ความสวยงามของการตกแตงเอกสารรายการนําเท่ียว 5  

9. รายการนําเท่ียวสามารถนําไปใชไดจริงกับ สถานการณใน

ปจจุบัน 
10  

10. ทักษะภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการ นําเสนอจุดเดนของ

รายการนําเท่ียว 
10  

11. การลําดับเนื้อหาของการนําเสนอรายการนําเท่ียว 
10  

12. บุคลิกภาพของผูนําเสนอรายการนําเท่ียว 10  

13. การแกไขสถานการณ ปญหาเฉพาะหนา 10  

14. การสัมภาษณและตอบคําถาม 10  

รวมคะแนน 100  

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

(................................................................................. 


