
ประกาศจัดการประกวด 
นวัตกรรมการทองเที่ยวนานาชาติสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัย จีน – อาเซียน 

หนวยที่เกี่ยวของ: 

เพื่อสงเสริมการดำเนินการเชิงนวัตกรรมของการแลกเปลี่ยนอุดมศึกษาระหวางจีนและอาเซียนในยุค

ใหม เสริมสรางการบูรณาการของอุตสาหกรรมและการศึกษาเพื่อสงเสริมการฟนตัวและการพัฒนาของการ

ทองเที่ยวระหวางประเทศหลังการแพรระบาด เพื่อเปนการรวมกันสรางประชาคม “จีน-อาเซียน” ที่ใกลชิด 

และจากผลการจัดการประกวดครั้งแรกที่จัดขึ้นอยางประสบความสำเร็จในป 2564 "การประกวดนวัตกรรม

การทองเที่ยวนานาชาติสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัย จีน – อาเซียน" หลังจากการพิจรณาโดยคณะกรรมการ

จัดการประกวดแลว เห็นสมควรใหมีการประกวดครั้งที่สอง ในชวงระยะเวลาตั้งแตเดือนสิงหาคม ถึงธันวาคม 

2565 โดยมีรายละเอียดท่ีเกี่ยวของดังนี้: 

1. องคกรผูจัดการประกวด 

ผูสนับสนุน :  ASEAN-China Center 
 China-ASEAN Tourism Education Alliance 

ผูจัดการประกวดหลัก: Guilin Tourism University (GTU : China) 
 Guangxi University for Nationalities (China) 
คณะผูรวมจัด: Belt and Road International School of Guilin Tourism University 

 School of Management, Guangxi Minzu University 

 Trisakti School of Tourism, Indonesia 

 School of Tourism Management, GTU 

 ASEAN Tourism Research Center of China Tourism Academy 

 Maritime Silk Road Tourism Economy Research Center of GTU 

2. กำหนดระยะเวลาการประกวด 

ลงทะเบียน : ระหวางวันที่ 29 สิงหาคม - 30 กันยายน 2022 
สงผลงานเขารวมการประกวด : ระหวางวันท่ี 10 ตุลาคม ถึง 31 ตุลาคม 2565 
พิจารณาผลการประกวดรอบท่ี 1 (รอบคัดเลือก) : 2 พฤศจิกายนถึง 6 พฤศจิกายน 2022 
แกไขและปรับปรุงผลงาน (สำหรับผูผานรอบที่1) : 11 พฤศจิกายน ถึง 25 พฤศจิกายน 2565 
พิจารณาผลการประกวดรอบท่ี 2 (รอบตัดสิน) : 29 พฤศจกิายนถึง 2 ธันวาคม 2022 
ประกาศผลการประกวด (ออนไลน) : 9 ธันวาคม 2565 



3. หัวขอการประกวด 

จะตองเปนหัวขอที่เก่ียวของกับ "การพัฒนาการทองเที่ยวชายแดน/ขามพรมแดน และการสงเสริม

การกอสรางชุมชนแหงอนาคตรวมกัน" หรอืหัวขอท่ีเก่ียวกับ “การพัฒนาวัฒนธรรมชายแดนที่เปนเอกลักษณ

และภูมิทัศนธรรมชาติของจีน-อาเซียน” หรอืหอขอที่เก่ียวกับ “การพัฒนาผลิตภัณฑและการตลาดของการ

ทองเท่ียวชายแดน/ขามพรมแดน" โดยเนื้อหาตองเปนขอเสนอเชิงสรางสรรคสำหรับผลิตภัณฑดานการ

ทองเท่ียว 

4. ประเภทผลงาน 

การประกวดสามารถเลือกงานใดประเภทหนึ่งจากสามประเภทตอไปนี้ และงานทั้งหมดตองมีโครงราง

ที่สมบูรณ สำหรับรายละเอียด โปรดดู เอกสารแนบประกอบ ท่ีแนบมา 

1. Route Design of Border/Cross-border Tourism (การออกแบบเสนทาง "ทองเท่ียวชายแดน/

ขามพรมแดน") 

2. Marketing Plan of Border/Cross-border Tourism (การออกแบบแผนการตลาด "การ

ทองเท่ียวขามพรมแดน/ขามพรมแดน") 

3. Cultural and Creative Product Design of Border/cross-border Tourism ("การทองเที่ยว

ชายแดน/ขามพรมแดน" การออกแบบผลิตภัณฑเชิงวัฒนธรรมและความคิดสรางสรรค) 

5. ขอกำหนดการประกวด 

1. การประกวดรอบที่ 1 (รอบคัดเลือก): ผลงานท่ีสงเขาประกวดตองมีความเก่ียวของอยางใกลชิดกับ

หัวขอของการประกวดและสรางข้ึนจาก "การทองเที่ยวชายแดน/ขามพรมแดน" ควรเลือกกรณีการสรางสรรค

ภายในขอบเขตของจีน- อาเซียนตามความตองการของผูเขาการประกวด โดย “กำหนดใหใชเฉพาะ 

ภาษาอังกฤษ” 

2. การประกวดรอบที่ 2 (รอบตัดสิน): ทีมที่เขาสูรอบชิงชนะเลิศจะตองสงแผนการทำงานที่แกไขและ

ปรับปรุง และยังตองถายเซลฟเพื่อสรางวิดีโอ โรดโชว ความยาวไมเกิน 5 นาที เพ่ิมเตมิดวย 

3. การพิจารณาคะแนนผลการตัดสินสุดทาย: การประกวดรอบที่ 1 (รอบคัดเลือก) คดิเปน 60% และ

การประกวดรอบที่ 2 (รอบตัดสิน) คิดเปน 40%  

4. การนำเสนอรางวัล: คณะกรรมการจัดการประกวดจะเชิญทีมที่ชนะบางสวนมานำเสนอผลงานใน

พิธีมอบรางวัล 

5. ชื่อทีม: ชื่อทีมควรสอดคลองกับธีมของการประกวด กระชับและชัดเจน 

6. ขอกำหนดของทีม 



(1) นักศึกษาวิทยาลัยในประเทศจีนและประเทศในกลุมอาเซียนสามารถสมัครเขารวมการ

ประกวดได (การลงทะเบยีนขามพรมแดน, ขามโรงเรียน, ขามแผนกเปนไปได โดยไมมีขอจำกัด) 

(2) ทีมสมัครควรประกอบดวยนักเรียน 3 ถึง 5 คนและอาจารย 1-2 คน 

(3) ผูการประกวดสามารถเขารวมไดเพียงกลุมเดียว และไมสามารถสมัครหลายกลุมพรอมกัน

ได “ไมอนุญาตใหผูเขาการประกวดและผูสอนเปลี่ยนแปลงรายชื่อหลังลงทะเบียนเขารวมสมัครแลว” 

6. ขั้นตอนการประกวด 

1. ลงทะเบียน 

วิธีการลงทะเบียนสำหรับการประกวดนี้เปนแบบออนไลน และไมมีคาลงทะเบียน คณะกรรมการ

จัดการประกวดจะตรวจสอบเอกสารการสมัครของแตละโครงการที่เขารวม โดยผานการพิจารณาแลวเทาน้ัน

จึงจะไดรับคุณสมบัติการเขารวมการประกวดฯ อยางเปนทางการและสามารถสงผลงานเขารวมประกวดได 

นอกจากนั ้นยังสามารถเขารวมการบรรยายพิเศษออนไลนเรื ่อง "Innovation and Entrepreneurship 

Capability Guidance" (แนวทางนว ัตกรรมและความสามารถในการเป นผ ู ประกอบการ) จ ัดโดย

คณะกรรมการจัดการประกวด 

 

 

2. สงผลงาน 

ทีมที่ไดรับคณุสมบัติอยางเปนทางการแลวจะตองอัปโหลดผลงานท้ังหมดไปยังระบบการสงผลงานเขา

การประกวดภายในเวลาที่กำหนด 

 

3. ประกาศผลงานเขารอบ 

ผูตัดสนิจะใหคะแนนผลงานผานระบบประเมินผลออนไลน ตลอดจนพิจารณาเลือกผลงานที่มี

คุณสมบัติผานการประกวดรอบคัดเลือก และประกาศผล โดยทีมที่เขารวมจะแกไขและปรับปรุงผลงานที่ผาน

เขารอบและสงใหมอีกคร้ังเพื่อเขารวมในรอบตัดสินของการประกวด 

4. รอบตัดสิน 

ผูเขาการประกวดที่ผานรอบคัดเลอืก จะตองสงวิดีโอโรดโชว ความยาวของวิดีโอโรดโชวของแตละทีม

คือ 5 นาท ีซึ่งจะใชรวมในการตัดสินผลงานการประกวดฯ 

5. ประกาศผลทีมผูชนะและรางวัลรอบตัดสิน 



7. รางวัลการประกวด 

1. การประกวดมีแผนการจัดสรรวัลเปน รางวัลที่หนึ่ง จำนวน 3 ทีม จะไดรับรางวัล มูลคา 5,000 

หยวน รางวัลท่ีสอง จำนวน 8 ทีม รางวัล มูลคา 3,000 หยวน และรางวัลที่สาม จำนวน 12 รางวัลมูลคา 

1,000 หยวน 

2. ในรอบตัดสิน จะคัดเลือกผูสอนที่ดีที่สุดและออกใบรับรองให 

3. ทีมที่ไมไดรบัรางวัลจะออกใบรับรองการเขารวม 

8. ลิขสิทธิ์ในผลงานการประกวด 

1. ความเปนเจาของของผลงานการประกวดฯ “เปนของผูเขาประกวดหรือหนวยงานที่สงเขา

ประกวด” โดยที่คณะกรรมการผูจัดการประกวดฯ “ไดรับอนุญาตใหใชเพ่ือการประชาสัมพันธท่ีไมใชเชิง

พาณิชยไดโดยไมเสียคาใชจายใดๆทั้งสิ้น” 

2. คณะกรรมการจัดงานการประกวดจะจัดพื้นที่พิเศษสำหรับแลกเปลี่ยนความสำเร็จ เพ่ือการ

สนับสนุนและบมเพาะความสำเร็จที่โดดเดนสำหรับนวัตกรรม วัฒนธรรม และการทองเที่ยวในเขตปกครอง

ตนเองกวางซีจวง เพื่อสงเสริมการเปลี่ยนแปลงและการดำเนินงาน 

3. ผลงานที่ชนะการประกวดรอบตัดสินจะนำไปบริจาคใหกับกรมวัฒนธรรมและการทองเที่ยวเขต

ปกครองตนเองกวางสีจวง และวิทยาลัยการทองเที่ยวกุยหลินฟรีเพ่ือการสงเสริมการทองเที่ยว 

4. คณะกรรมการจัดการประกวดจะทำการแนะนำผลงานที่โดดเดนเพ่ือเขารวมในการสมัครเขารวม

การประกวด China "Internet +" College Student Innovation and Entrepreneurship 

9. ขอมูลการติดตอ 

บุคคลที่ติดตอ: คุณ Li Wei, วิทยาลัยนานาชาติ Belt and Road, สถาบันการทองเที่ยวกุยหลิน 

อีเมลติดตอ: ITIC2022@gltu.edu.cn 

桂林旅游学院(มหาวิทยาลัยการทองเท่ียวกุยหลิน) 

广西民族大学(มหาวิทยาลัยชนชาติกวางซ)ี 

มิถุนายน 2565 



เอกสารแนบประกอบ: 

ขอกำหนดสำหรบัผลงานการประกวดนวัตกรรมการทองเที่ยวนานาชาติ 

สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัย จีน – อาเซียน ครั้งท่ี 2 

1. ขอกำหนดการเลือกหัวเรื่อง 

   (1) หัวขอตองอยูในธีมหลักเก่ียวกับ "Developing Border/Cross-Border Tourism and 

Promoting the Construction for a Community of Shared Future" (การพัฒนาการทองเที่ยว

ชายแดน/ขามพรมแดนและการสงเสริมการกอสรางชุมชนแหงอนาคตรวมกัน) 

  (2) สำหรับการประกวดเบื้องตน คุณตองเลือกหัวขอที่เก่ียวของกับหัวขอในหัวขอหนึ่ง ใน 3 

ประเภทตอไปนี้เพ่ือสงผลงานของคุณ: 

1. Route Design of Border/Cross-border Tourism (การออกแบบเสนทาง 

"ทองเท่ียวชายแดน/ขามพรมแดน) 

2. Marketing Plan of Border/Cross-border Tourism (การออกแบบแผนการตลาด 

"การทองเท่ียวขามพรมแดน/ขามพรมแดน) 

3. Cultural and Creative Product Design of Border/cross-border Tourism ("

การทองเที่ยวชายแดน/ขามพรมแดน" การออกแบบผลิตภัณฑเชิงวัฒนธรรมและความคิดสรางสรรค) 

หากคุณเลือกประเภทงานขางตนเพื่อเขารวมการประกวด คุณตองติดตามธีมของการประกวดอยาง

ใกลชิด และมุงเนนที่การทองเที่ยวชายแดน/ขามพรมแดนของภูมิภาคจีน-อาเซียน (ไมจำกัดปลายทางการ

สรางสรรคที่เฉพาะเจาะจง) ผลงานดังกลาวเนนถึงการพัฒนาแบบบูรณาการของวัฒนธรรมและอุตสาหกรรม

การทองเที่ยว เจาะลึกถึงจิตวิญญาณของความรักชาติท่ีมีอยูในทรัพยากรการทองเที่ยว และเนนการทำงาน

ดานการศึกษาของทรัพยากร ผูเขาการประกวดควรยึดมั่นในแนวคิดในการสรางประชาคมจีน-อาเซียนที่ใกลชิด

ยิ่งข้ึนดวยอนาคตรวมกัน มุงเนนไปที่เปาหมายในการสงเสริมการทองเที่ยวและนวัตกรรมทางเศรษฐกิจและ

การพัฒนาในพ้ืนที่ชายแดน และผสมผสานการทองเที่ยวชายแดน/ขามพรมแดนกับอุตสาหกรรมอ่ืนๆ เชน 

วัฒนธรรม กีฬา อุตสาหกรรม และการเกษตร และการใหขอมูล การออกแบบการวางแผนเชิงสรางสรรค

ทำงานเพ่ือการบูรณาการและการพัฒนาขามอุตสาหกรรม 

; ผูแปลขอเนนใหทีมผูสมัครเขารวมการประกวดฯ ศึกษาขอมูล ขอกำหนดดานเนื้อหาจากจาก

ฉบับภาษาอังกฤษอยางละเอียด 

   (3) น้ำหนักคะแนนของการตัดสิน 60% จะมาจากผลการประกวดรอบที่ 1 และ 40% จะมาจากผล

การประกวดในรอบที่ 1 โดยคะแนนถวงน้ำหนักของท้ังสองคอืคะแนนรวมของการประกวดที่ใชในการตัดสิน 



2. ขอกำหนดดานเนื้อหาในแตละหัวขอ  

   (1) Route Design of Border/Cross-border Tourism (การออกแบบเสนทาง "ทองเท่ียว

ชายแดน/ขามพรมแดน) 

 สำหรับกลุมลูกคาเปาหมายที่แตกตางกันโดยเนนท่ีการเสริมสรางการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมชายแดน

ระหวางสองประเทศและสงเสริมการพัฒนาการทองเที่ยวในทองถ่ินเราออกแบบเสนทางทองเที่ยวที่แตกตาง

กันโดยเนนประเด็นชายแดน / ขามพรมแดน ลักษณะทางวิทยาศาสตร ความสะดวกในการขนสงความร่ำรวย 

เนื้อหาของจุดชมวิวและความสมเหตุสมผลของราคาสามารถตอบสนองความตองการการทองเที่ยวชายแดน/

ขามพรมแดนของนักทองเที่ยวไดมากที่สุด และในขณะเดียวกันก็ชวยประหยัดคาใชจายสำหรับผูประกอบการ

ในการดำเนินงานสายไดอยางมีประสิทธิภาพ 

(2) Marketing Plan of Border/Cross-border Tourism (การออกแบบแผนการตลาด "การ

ทองเท่ียวขามพรมแดน/ขามพรมแดน) 

 ผสมผสานกับการพัฒนาการทองเที่ยวชายแดน/ขามพรมแดนที่แทจริง การเลือกเมืองใหญ อำเภอ 

อำเภอ หมูบาน ฯลฯ ที่มีคุณลักษณะปลายทางและพ้ืนท่ีทองเท่ียวขนาดเล็ก ชุมชน จุดชมวิว ฯลฯ ซึ่งรวมถึง

แตไมจำกัดเฉพาะตำแหนงทางการตลาด การวิเคราะหตลาด ความคิดสรางสรรคของโครงการ การเลือก

ชองทางการขายและเนื้อหาอื่นๆ ตามความตองการดานการทองเที่ยวและลักษณะตลาดประเภทตางๆ รวมกับ

ลักษณะทางวัฒนธรรมของการทองเที่ยวชายแดน/ขามพรมแดน เนนถึงความคิดริเร่ิม ประสบการณ 

ความสามารถทางการตลาด และเวลาของโครงการ และบรรลุผลสำเร็จสูงสุดของโครงการ 

(3) Cultural and Creative Product Design of Border/cross-border Tourism ("การ

ทองเท่ียวชายแดน/ขามพรมแดน" การออกแบบผลิตภัณฑเชิงวัฒนธรรมและความคิดสรางสรรค) 

พิจารณาขอบกพรองของ "อาหาร ที่อยูอาศัย การคมนาคมขนสง การเดนิทาง การช็อปปง ความ

บันเทิง" ฯลฯ โดยพิจารณาจากลักษณะประจำชาติ อารยธรรมทางนิเวศน มรดกทางวัฒนธรรมท่ีจับตองไมได 

ฯลฯ ใหครบถวน เพื่อออกแบบผลิตภัณฑทางวัฒนธรรมและสรางสรรคที่เรียบงายและสงางามโดยมี

ลักษณะเฉพาะของทองถ่ิน ( ของที่ระลึกการทองเท่ียว) เพ่ือหลีกเลี่ยงการทำใหเปนเนื้อเดียวกันกับผลิตภัณฑ

ในตลาดการทองเที่ยวอื่น ๆ ผานหวงโซอุตสาหกรรมเพื่อชดเชยขอบกพรอง เปลี่ยนสถานะท่ีเปนอยูของทัวร

เที่ยวชมสถานที่แบบดั้งเดิม เพ่ิมประสบการณและความรูสึกมีสวนรวมของนักทองเที่ยว และปรับปรุงความพึง

พอใจของนักทองเที่ยว 

 (4) Short Video for Roadshow (วิดีโอสั้น โรดโชว) 

เนนท่ีหัวขอการประกวด แสดงออกอยางสรางสรรค พรอมอธิบายเนื้อหาและคุณสมบัติของแผนดวย

ภาษาของเลนส ความยาวของวิดีโอไมเกิน 5 นาที (รวม 5 นาที) รูปแบบวิดีโอเปน HD MP4 , MOV หรือ AVI, 

การเขารหัสวิดีโอ H.264, ความกวางและความสูง อัตราสวน 16:9 ความละเอียด 1920×1080 และหนาจอ

วิดีโอจะตองสะอาด โดยไมมีโลโกมุม โลโกสถานี ลายน้ำ หรอืโลโก ภาษาของวิดีโอเปนภาษาอังกฤษ 



3. รูปแบบของรายการ 

(1) ผลงานทั้งหมดตองสงผานระบบสงผลงานเขาประกวด เงื่อนไขการรับสมัคร คือ "ประเภทการ

สมัคร (หมายเลข) - ชื่อโรงเรยีนท่ีเขารวม - ชื่องาน - ชื่อทีม" 

(2) งานที่สงควรมีการวางแผนหรือแผนการออกแบบอยางครบถวนสมบูรณ (รปูแบบ PDF) และควรมี

ความยาวไมเกิน 15,000 คำ 

(3) รายการอยางนอยควรมีชื่อโครงการ สรุปโครงการ และเนื้อหาของโครงการ (รวมถึงภูมิหลังของ

สถานการณปจจุบัน คำถามที่เกิดขึ้น แนวคิดโครงการ คุณลักษณะและขอดี แผนเฉพาะ การวิเคราะหความ

เปนไปได การเงนิ งบประมาณ เปนตน) 

(4) เพ่ือใหมั่นใจวาการประกวดเปนไปอยางยุติธรรม เนื้อหาของแผนการทำงานที่สงมาตองไมมีขอมูล

ใด ๆ เก่ียวกับโรงเรียนที่ผูเขาการประกวดตั้งอยูและผูเขาการประกวดรายบุคคล ทีมท่ีผลงานไมตรงตาม

ขอกำหนดนี้จะถูกตัดสิทธิ์จาก การประกวด. 


