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1. วัตถุประสงค์ของการแข่งขัน 
1.1 เพื่อเป็นการส่งเสริมทักษะการจัดท าและเสนอขายรายการน าเท่ียว ให้แก่นักเรียน นักศึกษา 
1.2 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ได้ใช้ความรู้ความสามารถท่ีได้จากการศึกษามาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการ

 ปฏิบัติงานจริง 
1.3 เพื่อใหน้ักเรียน นักศึกษาได้รับประสบการณ์นอกเหนือจากการศึกษาในห้องเรียน 
1.4 เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานของสถานศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการ 

การอาชีวศึกษา 
1.5 เพื่อยกระดับทักษะฝีมืองานอาชีพในประชาคมอาเซียน 

 

2. คุณสมบัติของผู้เข้าประกวด แข่งขัน 
  2.1 คุณสมบัติทั่วไป 

1. เป็นสมาชิกสามัญองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษา 
2. เป็นนักเรียน นักศึกษาระบบปกติ หรือระบบทวิภาคี (ไม่เป็นพนักงานประจ าบริษัท) ของสถานศึกษา 

สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และได้ลงทะเบียนเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.), หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ยกเว้น นักเรียน นักศึกษาทวิศึกษา 
และเทียบโอนความรู้และประสบการณ์งานอาชีพ 

3. ระดับจังหวัด ผ่านการประกวด แข่งขัน และได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับสถานศึกษา 
4. ระดับภาค ผ่านการประกวด แข่งขันและได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับจังหวัด 
5. ระดับชาติ ผ่านการประกวด แข่งขันและได้รับรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ 1 รองชนะเลิศ

อันดับ 2 ระดับภาค 
6. ยื่นหลักฐานการสมัครตามแบบฟอร์มท่ีก าหนด และลงทะเบียนเข้าร่วมประกวดแข่งขัน 

 

2.2 คุณสมบัติเฉพาะ 
1. ผู้เข้าแข่งขันต้องเป็นนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

ท่องเท่ียว สาขาวิชาการท่องเท่ียว 
2. ผู้เข้าแข่งขันเป็นประเภททีมๆ ละ 2 คน แต่ละสถานศึกษาส่งเข้าแข่งขันได้ 1 ทีม  
3. ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน มีข้อก าหนดดังนี้ 

1) ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน มีข้อก าหนดดังนี้ก าหนดให้สถานศึกษาทุกแห่งท่ีมีการจัดการเรียนการสอน  
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)  ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเท่ียว  สาขาวิชา                  
การท่องเท่ียว ท้ังในระบบปกติและทวิภาคี ส่งนักศึกษา ระดับ ปวส. เข้าแข่งขัน 

2) ส่งใบสมัครผู้เข้าแข่งขัน จ านวน 1 ชุด ก่อนวันแข่งขันอย่างน้อย  7 วัน ให้แต่ละสถานศึกษาท่ี                   
เข้าร่วมแข่งขันกรอกใบสมัครตามแบบฟอร์ม 

3) การแต่งกายของผู้เข้าแข่งขันผู้เข้าแข่งขันจะต้องแต่งกายในชุดเครื่องแบบของสถานศึกษาเท่านั้น 
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3. รายละเอียดของการแข่งขัน 
3.1 สมรรถนะรายวิชา 

1. วางแผน ด าเนินงาน จัดการและพัฒนางานอาชีพตามหลักการและกระบวนการโดยค านึงถึงการ
บริหารงานคุณภาพ การอนุรักษ์พลังงานและส่ิงแวดล้อมและหลักความปลอดภัย 

2. ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และสารสนเทศเพื่อพัฒนางานอาชีพ 
3. ประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะวิชาชีพการท่องเท่ียวตามมาตรฐานสมรรถนะร่วมวิชาชีพส าหรับ               

การท่องเท่ียวอาเซียน (กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา : 2544) ประกอบด้วย 
1) การปฏิบัติงานต าแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการสาขาหัวหน้าน าเท่ียว 
2) การปฏิบัติงานต าแหน่งพนักงานท่ีปรึกษาการน าเท่ียว 
3) การปฏิบัติงานต าแหน่งพนักงานวางแผนน าเท่ียว 
4) การปฏิบัติงานต าแหน่งผู้จัดการน าเท่ียว 

 

    3.2  รายละเอียดของการแข่งขัน 
1. แข่งขันจัดท ารายการน าเท่ียว Domestic 2 วัน 1 คืน ในหัวข้อ “การท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ 

(Creative Tourism)” 
2. แสดงวิธีการคิดราคาขาย  แยกแนบท้ายรายการน าเท่ียว  
3. ผู้เข้าแข่งขันจัดท ารายการน าเท่ียวในรูปแบบของ Microsoft Word และบันทึกเป็นไฟล์ PDF                  

ลงแผ่น CD จัดส่งคณะกรรมการ  
4. ผู้เข้าแข่งขันจัดท ารายการน าเท่ียวเพื่อเสนอขาย โดยใช้ส่ือประกอบในรูปแบบของ Microsoft 

Power Point และบันทึกไฟล์ลงแผ่น CD จัดส่งคณะกรรมการและใช้ในการน าเสนอ 
5. ใช้เวลาในการจัดท ารายการน าเท่ียว 4 ช่ัวโมง ใช้เวลาในการน าเสนอ 15 นาที  
6. ผู้เข้าแข่งขันจะต้องรายงานตัวในวันและเวลาท่ีก าหนด และเข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังการช้ีแจง เกณฑ์

และกติกาการแข่งขัน หากรายงานตัวไม่ทันตามเวลาท่ีก าหนด ผู้เข้าแข่งขันจะถูกตัดสิทธิ์ออกจากการ
แข่งขันทันท ี 

7. ผู้เข้าแข่งขันที่รายงานตัวแล้ว จะต้องอยู่ภายในบริเวณท่ีคณะกรรมการได้จัดเตรียมไว้ให้เท่านั้น โดย 
ผู้เข้าแข่งขันจะไม่สามารถออกนอกบริเวณได้จนกว่าจะจบการแข่งขัน และไม่อนุญาตบุคคลภายนอกเข้า
มาในบริเวณท่ีจัดเตรียมไว้ให้ส าหรับผู้เข้าแข่งขัน 

8. ผู้เข้าแข่งขันจะต้องจับสลากล าดับการแข่งขันเสนอขายรายการน าเท่ียวที่จัดท าโดยคณะกรรมการ
การจัดการแข่งขันเป็นผู้ก าหนด  

9. ผู้เข้าแข่งขันต้องเรียนรู้ถึงกฎ ระเบียบ และกติกาท่ีคณะกรรมการก าหนดไว้  
10. ในกรณีท่ีผู้เข้าร่วมการแข่งขันได้คะแนนเท่ากัน ทางคณะกรรมการจะให้ท าการตอบค าถามท่ี  

 คณะกรรมการจัดเตรียมไว้  
11. รายการน าเท่ียวที่จัดท าเป็นรายการน าเท่ียว Domestic 2 วัน 1 คืน ในหัวข้อ “การท่องเท่ียวเชิง 

 สร้างสรรค์ (Creative Tourism)” 
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12. ก าหนดเวลาท่ีใช้ในการแข่งขัน วันท่ี ........................................ 
 

    3.3 ก าหนดการแข่งขัน 
     เวลา 07.30 – 07.45 น. ลงทะเบียน และรายงานตัว พร้อมจับสลากการแข่งขัน  

         เวลา 07.45 - 08.00 น. เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังกติกาการแข่งขัน และเกณฑ์การตัดสิน  
                                       พร้อมจับสลากล าดับการแข่งขัน  
         เวลา 08.00 - 12.00 น.  แข่งขันการจัดท ารายการน าเท่ียวพร้อมใบแสดงวิธีคิดราคาขาย ด้วย 
                                       คอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรม Microsoft Word และ Microsoft Power  
                                       Point  
         เวลา 12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน  
         เวลา 13.00 - 17.00 น. แข่งขันการเสนอขายรายการน าเท่ียว  
         เวลา 17.00 - 17.30 น. ประกาศผล พิธีปดิการแข่งขัน และมอบเกียรติบัตร  
 

         หมายเหตุ  เวลาอาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

 

3.4 สิ่งที่ผู้เข้าแข่งขันต้องเตรียม 
1. เครื่องคิดเลข  
2. รูปภาพท่ีเกี่ยวข้องในรายการน าเท่ียว โดยบันทึกเป็นนามสกุล JPG. 
3. File โลโก้ พร้อมหัวกระดาษบริษัท โดยบันทึกเป็นนามสกุล JPG. 
4. น าข้อมูลในข้อ 2 และ 3 บันทึกลงแผ่น CD 

 

3.5 ส่ิงท่ีคณะกรรมการจัดเตรียมให้  
1. โปรเจคเตอร์และจอภาพ  
2. เครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องพิมพ์  
3. โสตทัศนูปกรณ์  
4. กระดาษ A 4 สีขาว 
5. อุปกรณ์เครื่องเขียน 
6. แผ่น CD  
7. รีโมทพรีเซนต์ไร้สาย  จ านวน 1 อัน 
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    3.6 เกณฑ์การตัดสินหรือเกณฑ์การให้คะแนน  
          1. การจัดท ารายการน าเท่ียว   
             1.1) ผู้เข้าแข่งขันจัดท ารายการน าเท่ียว Domestic 2 วัน 1 คืน ในหัวข้อ “การท่องเท่ียวเชิง
สร้างสรรค์ (Creative Tourism)” 

  2. ผู้เข้าแข่งขันจัดท ารายการน าเท่ียว Domestic  2 วัน 1 คืน ในหัวข้อ “การท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ 
(Creative Tourism)” ในลักษณะช้ินงาน จ านวน 2 รูปแบบ ดังนี้  
             2.1) รายการน าเท่ียวที่จัดท าโดยใช้โปรแกรม Microsoft Word และบันทึกเป็นไฟล์ PDF ลงแผ่น CD   
                    จัดส่งคณะกรรมการเพื่อให้คณะกรรมการจัดพิมพ์ออกมาเป็นเอกสาร ตามจ านวนกรรมการ 
                    ตัดสิน 
             2.2) รายการน าเท่ียวที่จัดท าโดยใช้โปรแกรม Microsoft Power Point เพื่อใช้เป็นส่ือในการ 
                   น าเสนอผ่านโปรเจคเตอร์ 

  3. ไม่อนญุาตให้ใช้ระบบอินเตอร์เน็ตในการจัดท าทุกรูปแบบ  
 

     3.7 เกณฑ์การให้คะแนน  
             ภาค ก. การจัดท ารายการน าเที่ยว 

        1) ปฏิบัติงานเสร็จทันตามก าหนดเวลา                                    10 คะแนน  
 

           หมายเหตุ  ผู้เข้าแข่งขันใช้เวลาเกินท่ีก าหนดจะถูกตัดนาทีละ 1 คะแนน 
 

        2) ความเหมาะสมของรายการน าเท่ียว                                    30 คะแนน  
2.1) ด้านเวลากับระยะทาง                              (5 คะแนน)  
2.2) จุดเด่นของแหล่งท่องเท่ียว                         (5 คะแนน) 
2.3) ความหลากหลายของกิจกรรม                     (5 คะแนน) 
2.4) ส านวนภาษาท่ีใช้                                    (5 คะแนน)   
2.5) ความเหมาะสมของราคาในรายการน าเท่ียว     (5 คะแนน)   
2.6) รูปแบบของเอกสารการน าเสนอ                  (5 คะแนน)   

         3) ความน่าสนใจและความสวยงามของส่ือเอกสาร                      10 คะแนน  
                                                                         รวม             50 คะแนน  
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ทักษะการจัดท าและเสนอขายรายการน าเทีย่ว 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
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               ภาค ข. การเสนอขายรายการน าเทีย่ว  
               ผู้เข้าแข่งขัน เสนอขายรายการน าเท่ียวภายในเวลา 15 นาที โดยใช้ส่ือ Power point 
 

               หมายเหตุ  ผู้เข้าแข่งขันใช้เวลาเกินท่ีก าหนดจะถูกตัดนาทีละ 1 คะแนน  
 

     1) เนื้อหาข้อมูล                                                                          15 คะแนน  
                ประกอบด้วย องค์ประกอบของการเขียนรายการน าเท่ียวครบถ้วน  

   1.1) ค าขวัญหรือสโลแกนท่ีเป็นจุดเด่นของรายการน าเท่ียว  (3 คะแนน)  
   1.2) ข้อมูลแหล่งท่องเท่ียว                                        (3 คะแนน)  
   1.3) ข้อมูลกิจการ                                                  (3 คะแนน)  
   1.4) ข้อมูลเลขท่ีใบอนุญาตประกอบอาชีพ                     (3 คะแนน)  
   1.5) ข้อมูลการประกันภัยและวงเงินการประกนัภัย           (3 คะแนน)  

2) ล าดับข้ันการเสนอขาย                                                               15 คะแนน  
       2.1)  การเปิดการขาย                                                  (5 คะแนน) 
       2.2)  เทคนิคการเสนอขาย                                            (5 คะแนน) 
       2.3)  การปิดการขาย                                                   (5 คะแนน) 

3) ความน่าสนใจและความสวยงามของส่ือ power point                  10 คะแนน 
4) การตอบค าถามจากกรรมการ                                                     10 คะแนน  
    (ก าหนดเวลาในการถาม-ตอบ ทีมละ 10 นาที) 

                                    รวม                                                       50 คะแนน  

     3.7 คณะกรรมการตัดสิน 
             สถานศึกษาท่ีเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน เป็นผู้จัดหาคณะกรรมการตัดสินท่ีเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ หรือ 
ผู้เช่ียวชาญในสาขาอาชีพการท่องเท่ียว  

 

     3.8 คณะกรรมการด าเนินงาน  
           คณะกรรมการด าเนินการ จัดการประชุมร่วมกับคณะกรรมการตัดสิน เพื่อช้ีแจงวัตถุประสงค์การแข่งขัน
และเกณฑ์การตัดสิน 

 

 4.  เกณฑ์การพิจารณาเหรียญรางวัล 
     1. คะแนน  90     ขึ้นไป   ระดับเหรียญทอง    
     2. คะแนน  80  -  89    ระดับเหรียญเงิน 
     3. คะแนน  70  -  79  ระดับเหรียญทองแดง    
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ทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 

 ทักษะวิชาชีพ ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว สาขาวิชาการท่องเที่ยว 
ทักษะการจัดท าและเสนอขายรายการน าเทีย่ว 
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5. เกณฑ์การรับรางวัล        
    1. ชนะเลิศ     คือ ผู้ท่ีได้คะแนนสูงสุด (1 รางวัล) 
 2. รองชนะเลิศอันดับ 1 คือ ผู้ท่ีได้คะแนนรองจากรางวัลชนะเลิศ  (1 รางวัล) 
 3. รองชนะเลิศอันดับ 2 คือ ผู้ท่ีได้คะแนนรองจากรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 (1 รางวัล) 

 

6. รางวัลที่ได้รับ   
 1. ชนะเลิศ    ได้รับโล่พร้อมเกียรติบัตร 
 2. รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเกียรติบัตร 
 3. รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับเกียรติบัตร 
    4. รองชนะเลิศอันดับ 3 ได้รับเกียรติบัตร (เฉพาะระดับชาติ) 
    5. รองชนะเลศอันดับ 4 ได้รับเกียรติบัตร (เฉพาะระดับชาติ) 
    6. รางวัลชมเชย    ได้รับเกียรติบัตร (เฉพาะระดับชาติ) 
 

หมายเหตุ   
1. โล่รางวัลมอบให้สถานศึกษา เกียรติบัตรมอบให้ ผู้เข้าประกวดแข่งขัน และครูผู้ควบคุม 
2. ผู้เข้าร่วมประกวด แข่งขัน ท่ีไม่ได้รับรางวัลตามข้อ 6  ผู้ควบคุม และกรรมการ ได้รับเกียรติบัตร 

     3. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือว่าเป็นที่ส้ินสุด 
 
 
 
 
 

 


