
 
ที ่วช ๐๐๐๕/ ว ๑๓๔๙      ส ำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ  

๑๙๖ ถ.พหลโยธิน จตุจักร กทม. ๑๐๙๐๐ 

             ๒๗ กุมภำพันธ์  ๒๕๕๗ 

เรื่อง  กำรส่งผลงำนกำรออกแบบและตั้งชื่อ Mascot ของงำน “มหกรรมงำนวิจัยแห่งชำติ ๒๕๕๗” (Thailand 
Research Expo 2014) 

เรียน   

สิ่งที่ส่งมำด้วย  ประกำศส ำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ (วช.) เรื่อง กำรประกวดออกแบบและตั้งชื่อ     
Mascot ของงำน “มหกรรมงำนวิจัยแห่งชำติ ๒๕๕๗” (Thailand Research Expo 2014)  

 

ด้วย ส ำนักงำนวิจัยคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ (วช.) ได้ก ำหนดกำรจัดงำน  “มหกรรม      
งานวิจัยแห่งชาติ” (Thailand Research Expo) ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ให้เป็นเวทีระดับชำติ ด้ำนกำร
ส่งเสริมกำรวิจัย โดยกำรมีส่วนร่วมของเครือข่ำยกำรวิจัยและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในภำคส่วนต่ำงๆ ทั่วประเทศ  
ซึ่ ง ก ำ รจั ด ง ำนมี อ งค์ ก รและหน่ ว ย ง ำน ในระบบวิ จั ย  ได้ น ำ ผล ง ำนและกิ จกร รม เข้ ำ ร่ ว ม ง ำน                         
ในหลำกหลำยรูปแบบและมีผู้เข้ำร่วมงำนเป็นจ ำนวนมำกในทุกปี 

ส ำหรับปี ๒๕๕๗ ก ำหนดจัดงำนดังกล่ำวขึ้น ในวันที่ ๗-๑๑ สิงหำคม ๒๕๕๗  ณ โรงแรม  
เซ็นทำรำแกรนด์ และ บำงกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์  โดยในปีนี้ วช. ก ำหนดให้มี “โครงกำร
ประกวดออกแบบและตั้งชื่อ Mascot ของงำน “มหกรรมงำนวิจัยแห่งชำติ ๒๕๕๗” (Thailand Research 
Expo 2014) ขึ้น โดยผลงำนที่ได้รับรำงวัลชนะเลิศ จะได้รับถ้วยรำงวัล เงินรำงวัล และเกียรติบัตร จึงขอ    
เชิญชวนผู้สนใจส่งผลงำนกำรออกแบบให้ วช. ภายในวันที่ ๔ เมษายน  ๒๕๕๗ ดังรำยละเอียด ในประกำศ
ตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย 

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบ และขอขอบคุณที่ให้ควำมสนใจในกิจกรรมของ วช. มำ ณ โอกำสนี้ 

        ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 
 

         (นำงสำวสุกัญญำ  ธีระกูรณ์เลิศ) 
   รองเลขำธิกำรคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ 

                         ปฏิบัติรำชกำรแทนเลขำธิกำรคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ 
 
 
 
กองประเมินผลและจัดกำรควำมรู้กำรวิจัย 
โทร. ๐ ๒๕๖๑ ๒๔๔๕  ต่อ ๔๕๘ , ๔๕๙  
โทรสำร ๐ ๒๕๗๙ ๐๑๐๙, ๐ ๒๙๔๐ ๕๗๔๔, ๐ ๒๕๗๙ ๐๔๕๕ 



 
 

ประกาศสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห�งชาติ (วช.) 
เรื่อง การประกวดออกแบบและตั้งช่ือ Mascot ของงาน 

“มหกรรมงานวิจัยแห�งชาติ ๒๕๕๗” (Thailand Research Expo 2014) 
********************* 

 

ด�วย สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห�งชาติ (วช.) ได�จัดทําโครงการประกวดออกแบบและต้ังชื่อ 
Mascot ของงาน “มหกรรมงานวิจัยแห�งชาติ ๒๕๕๗” (Thailand Research Expo 2014) ข้ึน เพ่ือเปEน
สัญลักษณHในการจัดงาน รวมท้ังสร�างการมีส�วนร�วมของผู�เก่ียวข�องในระบบวิจัยและผู�ให�ความสนใจในงานวิจัย
ของประเทศ ซ่ึง Mascot ท่ีจะจัดทําข้ึนในปOนี้ มีจุดมุ�งหมายให�เปEนสื่อท่ีแสดงถึงการมีความคิดสร�างสรรคHของ
นักวิจัยไทย กับการนําสู�การใช�ประโยชนHในการพัฒนาประเทศ 

แนวคิดและเนื้อหาในการออกแบบ 
๑. การออกแบบ Mascot ของงาน “มหกรรมงานวิจัยแห�งชาติ ๒๕๕๗” (Thailand Research 

Expo 2014) จะต�องสื่อให�เห็นถึงการแสดงความคิดสร�างสรรคHของนักวิจัยในการสร�างงานวิจัยอย�างมีคุณค�า
และเปEนประโยชนHต�อการพัฒนาประเทศ 

๒. การออกแบบ Mascot ตามข�อ ๑ ต�องมีรูปแบบท่ีสร�างความสนใจแก�ผู�พบเห็น โดยมีรูปแบบท่ีใช�
สีสันสวยงาม มีความน�ารัก มีบุคลิกท่ีร�าเริงและแสดงความเฉลียวฉลาด รวมท้ังมีความเปEนมิตร พร�อมกับ
สะท�อนแนวคิดตามท่ีกําหนดไปพร�อมกัน 

๓. การออกแบบ Mascot ตามข�อ ๑ และ ๒ จะเปEนคน สัตวH สิ่งของ หรือสัญลักษณHใดก็ได� โดย
ผู�ออกแบบต�องให�ความเห็น และความหมายของ Mascot ท่ีออกแบบและนําเสนออย�างชัดเจน ไม�น�อยกว�า           
๓ บรรทัด และไม�เกิน ๕ บรรทัด 

กติกาการส�งผลงานท่ีออกแบบ 
๑. นิสิต นักศึกษา ทุกสาขาวิชาการ และผู�สนใจ สามารถส�งผลงานได�ไม�จํากัดจํานวน 
๒. ออกแบบและต้ังชื่อ Mascot ท่ีสื่อถึงแนวคิดและเนื้อหาในการออกแบบตามท่ีระบุไว� ๓ ข�อข�างต�น 
๓. มีองคHประกอบของการออกแบบในภาพท่ีสวยงาม จดจําง�าย และไม� ซํ้ากับผลงานท่ีเคยมี            

การเผยแพร�หรือเปEนท่ีรู�จักมาแล�ว 
๔. ออกแบบโดยใช�สีไม�เกิน ๔ สี 
๕. การออกแบบต�องใช�คอมพิวเตอรHกราฟฟZกในการออกแบบ โดยออกแบบ Action ต�างๆ ของ 

Mascot ไม�น�อยกว�า ๖ Action ได�แก� ท�าไหว� ท�าผายมือทางซ�าย ท�าผายมือทางขวา ท�าแสดงความเปEนมิตร
หรือเชื้อเชิญ ท�าแสดงบุคลิกท่ีดูสนุกสนาน หรืออ่ืนๆ 

เกณฑFการคัดเลือก 
๑. การออกแบบสอดคล�องกับแนวคิดและเนื้อหาในการออกแบบตามท่ีกําหนด 
๒. มีความเหมาะสมในการใช�งานได�จริง 
การส�งผลงาน 
๑. ส�งผลงานการออกแบบโดยพิมพHเปEน ๔ สี บนกระดาษขนาด A๔ Action แผ�นละ ๑ ภาพ           

(รวม ๖ Action) โดยต�องจัดส�งไฟลHในรูปแบบของภาพ jpg และ ai ความละเอียดไม�น�อยกว�า ๓๐๐ dpi ซ่ึง
ผลงานจะต�องเปEนไฟลHท่ีสามารถนําไปแก�ไขปรับปรุงได� 

๒. ส�งผลงานการออกแบบโดยพิมพHเปEน ๔ สี บนกระดาษขนาด A๔ รวม ๖ Action จํานวน ๑ แผ�น 
พร�อมให�ความหมายของ Mascot โดยจัดส�งเปEน word  

(สําเนา) 



๒ 
 

๓. ผลงานตามข�อ ๑ และ ๒ ใส�ในแฟbมโชวHงาน พร�อมแผ�น CD จํานวน ๑ ชุด โดยทุกชิ้นให�ระบุ
ข�อมูลผู�ออกแบบหรือเจ�าของผลงาน ได�แก� 

- ชื่อ – นามสกุล 
- สาขาท่ีศึกษา และสถาบันท่ีสังกัด หรือองคHกรท่ีสังกัด 
- ท่ีอยู�ทางไปรษณียH 
- เบอรHโทรศัพทHท่ีทํางาน / ท่ีบ�าน / มือถือ 
- e-mail address 

๔. ส�งผลงานภายในวันท่ี ๔ เมษายน ๒๕๕๗ (ดูจากวันท่ีท่ีประทับตราไปรษณียHเปEนสําคัญ)           
หรือนําส�งผลงานด�วยตนเองภายในวันท่ี ๔ เมษายน ๒๕๕๗ ตามเวลาราชการ ท่ี 

 
 
 
 
 
 
 

ท้ังนี้ หากพ�นกําหนดระยะเวลาดังกล�าว วช. จะไม�รับการพิจารณา 
๕. วช. จะคัดเลือกผลงานท่ีมีความโดดเด�นจํานวนหนึ่ง เพ่ือนําไป vote ใน website ของ วช. โดย

คะแนนจากการ vote จะเปEนส�วนประกอบสําคัญในการพิจารณาคัดเลือกผลงานท่ีได�รับรางวัลจาก
คณะกรรมการอีกครั้งหนึ่ง 

๖. สอบถามรายละเอียดได�ท่ี ๐-๒๙๔๐-๕๗๔๓, ๐-๒๕๖๒-๒๔๔๕ ต�อ ๔๕๘, ๔๕๙ 
รางวัล 

- รางวัลชนะเลิศ ๑ รางวัล เงินรางวัล ๒๐,๐๐๐ บาท (สองหม่ืนบาทถ�วน) พร�อม             
ถ�วยรางวัลและเกียรติบัตร 

- รางวัลชมเชย ๒ รางวัลๆ ละ ๑๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งหม่ืนบาทถ�วน) พร�อมเกียรติบัตร 
 เง่ือนไข 

- การตัดสินของคณะกรรมการถือเปEนท่ีสิ้นสุด 
- ผลงานท่ีได�รับการคัดเลือกถือเปEนกรรมสิทธิ์ของสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห�งชาติ (วช.) 
- ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับปรุงแก�ไขเพ่ือนําไปใช�ตามความเหมาะสม 
- ผลงานท่ีส�งเข�าประกวดจะต�องไม�เคยผ�านการแสดงหรือประกวดท่ีใดมาก�อน 
- ขอสงวนสิทธิ์ในการส�งผลงานคืนในทุกกรณี 
- บุคลากร วช. ไม�มีสิทธิ์ส�งผลงานเข�าประกวด 
ประกาศ ณ วันท่ี  ๒๗ กุมภาพันธH  ๒๕๕๗ 

 

       (ลงชื่อ)       สุกัญญา  ธีระกูรณHเลิศ 
 

(นางสาวสุกัญญา  ธีระกูรณHเลิศ) 
รองเลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห�งชาติ 

    ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห�งชาติ 

ฝrายจัดการความรู�การวิจัย 
กองประเมินผลและจัดการความรู�การวิจัย 
สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห�งชาติ 
๑๙๖ ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐ 

(ส�งผลงานประกวดออกแบบ Mascot) 

สําเนาถูกต�อง 

 
(นางสาววิภารตันH  ดีอ�อง) 

รักษาราชการแทนผู�อํานวยการกองประเมินผลและจัดการความรู�การวิจัย 
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