
 

 

การแขงขันทักษะวิชาชีพ สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย  

ในพระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทักษะมัคคุเทศก (สุดยอดมัคคุเทศก) 

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทองเที่ยว 

สาขาวิชาการทองเที่ยว 

ระดับช้ัน ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)  



 

ระเบียบการแขงขันทักษะวิชาชีพ สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย  

ในพระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทองเที่ยว สาขาวิชาการทองเที่ยว  

ทักษะมัคคุเทศก (สุดยอดมัคคุเทศก) 

ระดับช้ัน ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) 

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

1.วัตถุประสงคของการแขงขัน 

      1.1 เพื่อเปนการสงเสริมทักษะดานมัคคุเทศกใหแกนักศึกษา 

      1.2 เพ่ือใหนักศึกษาไดใชความรูความสามารถจากการศึกษามาใชใหเกิดประโยชนในการ

ปฏิบัติงานจริง 

      1.3 เพื่อเปนการสงเสริมคุณภาพทักษะในการเปนมัคคุเทศกมืออาชีพของนักศึกษาใหตรง

ตามเปาหมายของตลาดแรงงานและสถานประกอบการ 

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 สาขาวิชาใดก็ไดโดยมี

สิทธ์ิเขาแขงขัน 1 รายวิชาเทานั้น  

2.1.5 นักเรียนนักศึกษา ท่ีเคยไดรับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองในรายวิชา ของป

การศึกษาท่ีผานมา ไมมีสิทธ์ิเขาแขงขันในรายวิชาเดิม    

 



 

2.2 คุณสมบัติเฉพาะของผูเขารวมการแขงขัน 

2.2.1 ผูเขาแขงขันกําลังศึกษาอยูในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาการ

ทองเท่ียว 

 2.2.2 สมัครเขารวมแขงขันไดสถานศึกษาละ 5 คน     

 2.2.3 ผูเขาแขงขัน 1 คน ครูผูควบคุม 1 คน 

 2.2.4 ผูเขาแขงขันแตงกายดวยชุดประจําสถาบันหรือชุดปฏิบัติการในการจัดนําเท่ียว 

 2.2.5 ย่ืนหลักฐานการสมัครตามแบบฟอรมท่ีกําหนด และลงทะเบียนเขารวมการแขงขัน 

3. กติกาการแขงขัน  

      3.1 ผูเขาแขงขันนําเสนอรายการนําเท่ียวแบบ 2 วัน 1 คืน โดยภายใตหัวขอการทองเท่ียว 

เชิงวัฒนธรรมและประวัติศาสตร 

      3.2 ผูแขงขันจะตองนําเสนอรายการนําเท่ียว โดยใหเชื่อมโยงถึงกิจกรรมทางการทองเท่ียว 

เชน สถานท่ีทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม และประวัติศาสตร สถานท่ีสําคัญทางศาสนา อาหาร และของ

ท่ีระลึก โดยสามารถดึงจุดเดนของแหลงทองเท่ียว กิจกรรมทางการทองเท่ียวใหสอดคลอง

เหมาะสมกับเสนทางระยะเวลา และเกิดความนาสนใจในรายการนําเท่ียว 

      3.3 ผูเขาแขงขันจัดทําส่ือนําเสนอ Power Point จํานวน 1 ชุด ไมกําหนดจํานวนสไลดใน

การนําเสนอ  

      3.4 ผูเขาแขงขันจะไดรับเวลาในการนําเสนอ 15 นาที  

      3.5 ผูเขาแขงขันพรอมครูผูควบคุมทีม จะตองรายงานตัวพรอมกันในวันแขงขันตามสถานท่ี 

และเวลาท่ีกําหนดใหลงทะเบียน เพื่อเขารวมประชุมรับฟง กฎเกณฑ และกติกาการแขงขัน 

 3.6 ผูเขาแขงขันท่ีมารายงานตัวไมทันตามเวลาท่ีกําหนด จะถูกตัดสิทธ์ิออกจากการแขงขัน

ทันที 

     3.7 ผูเขาแขงขันท่ีรายงานตัวเรียบรอยแลว จะตองอยูภายในบริเวณท่ีทางคณะกรรมการ

กลางไดจัดเตรียมไวเทานั้นโดยไมสามารถออกนอกบริเวณไดจนกวาการแขงขันจะเสร็จส้ิน 

และไมอนุญาตใหผูท่ีไมมีสวนเกี่ยวของเขามาในบริเวณดังกลาว 

 3.8 ผูเขาแขงขันจะตองสงตัวแทนมาจับสลากตอหนาคณะกรรมการกลางเพื่อจัดลําดับการ

แขงขัน 

    3.9 ผูเขาแขงขันจะตองทําความเขาใจถึง กฎระเบียบ กติกา เกณฑในการแขงขันตามท่ี

คณะกรรมการไดกําหนดไว 



 

     3.10 ในกรณีท่ีคะแนนรวมของผูเขาแขงขันเทากัน คณะกรรมการจะพิจารณาใชคะแนน 

ท่ีเกิดจากการสัมภาษณเปนการตัดสินในการหาผูชนะเปนลําดับถัดไป ผลการตัดสินของ

คณะกรรมการถือวาเปนท่ีส้ินสุด 

4. วิธีดําเนินการสอบ 

      4.1 ผูเขาแขงขันตองพรอมหนาหองแขงขันกอนเวลาสอบ 10 นาที 

      4.2 ไมอนุญาตใหผูเขาแขงขันนําเคร่ืองมือส่ือสารใด ๆ เขาหองสอบ  

      4.3 ผูเขาแขงขันเขาหองนําเสนอ เตรียมความพรอมเรียบรอย กรรมการใหสัญญาณจับ

เวลา 

      4.4 ผูเขาแขงขันนําเสนอรายการนําเท่ียวแบบ 2 วัน 1 คืน โดยภายใตหัวขอการทองเท่ียว 

เชิงวัฒนธรรมและประวัติศาสตร โดยใชเวลา 15 นาที 

5. สิ่งที่ผูเขาแขงขันตองเตรียมมาเอง  

      5.1 เอกสารรายการนําเท่ียวจํานวน 3 ชุด (อาทิ เชน เอกสารโปรแกรม, โบรชัวร, เอกสาร

ใบปลิว) มอบใหคณะกรรมการจัดการแขงขัน ในวันแขงขัน 

 5.2 รายการนําเท่ียวในสวนของไฟลการนําเสนอรูปแบบ Power Point บันทึกเปน

นามสกุล .pdf  

      5.3 ส่ือประกอบในการนําเสนอ อาทิ ของฝาก ของท่ีระลึก หรืออ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของหรือ 

ส่ือถึงรายการนําเท่ียวนั้นๆ 

6. สิ่งที่เจาภาพจัดเตรียม 

      6.1 เคร่ืองคอมพิวเตอร  

      6.2 จอภาพ 

      6.3 โสตทัศนูปกรณ 

      6.4 ไมโครโฟนพกพาขนาดเล็กสําหรับมัคคุเทศก จํานวน 2 เคร่ือง/ 1 ทีม 

7. เกณฑการตัดสิน และเกณฑการใหคะแนน 

      7.1 กรรมการตัดสิน สถานศึกษาเปนเจาภาพจัดการแขงขัน 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 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 

 

 

 

 

 

 

 



 

ใบบันทึกคะแนนการแขงขันมัคคุเทศก 

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทองเที่ยว 

สาขาวิชาการทองเที่ยว ทักษะมัคคุเทศก 

ระดับช้ัน ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) 

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

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

เกณฑการตัดสิน เกณฑการปฏิบัติงาน/ประเมิน 

คาคะแนน 

คะแนน

เต็ม 

คะแนนที่

ได 

ดานความนาสนใจของ

ส่ือ 

1.สีสันของภาพสไลด 5  

2.การใชภาพประกอบ 5  

ดานเทคนิคการ

นําเสนอ 

1.การเกร่ินนําเขาสูการนําเสนอ 5  

2.ความคิดสรางสรรคในการนําเสนอ 5  

3.สํานวนภาษาท่ีใชในการนําเสนอ 5  

4.การเรียงลําดับเร่ืองราวในการนําเสนอ 5  

ดานเนื้อหา 
1.ความนาสนใจของสถานท่ีทองเท่ียว 5  

2.ความเหมาะสมของกิจกรรมการทองเท่ียว 5  

ดานผูนําเสนอ 

1.บุคลิกทาทางประกอบการพูด 10  

2.จังหวะและการใชนําเสียงชวนใหรับฟง 10  

3.ความสามารถในการส่ือสารถึงผูฟง 10  

4.การบริหารเวลาใหทันท่ีกําหนด 10  

5.ทักษะภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการ

นําเสนอจุดเดนของสถานท่ีทองเท่ียว 

10  

ดานการสัมภาษณ 1.การตอบคําถามจากคณะกรรมการ 10  

รวมคะแนน 100  

 

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

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


