
โครงการจัดประกวด Mascot สัญลักษณ์ วว. 
 
หลักการและเหตุผล 
 

 ปัจจุบันภาพลักษณ์ของ วว. อาจจะยังไม่เป็นที่รู้จักแพร่หลาย ดังนั้นเพื่อเป็นช่องทางหนึ่งในการ
เผยแพร่ภาพลักษณ์ กิจกรรมและผลงาน วว. ให้เป็นที่ประจักษ์และจดจ าแก่กลุ่มเป้าหมายและสาธารณชน
ในวงกว้าง  และเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายทุกเพศทุกวัยอย่างทั่วถึง ด้วยการน าเสนอข้อมูลข่าวสาร ข้อความและ
ผลงาน โดยการผลิตสื่อที่น่าสนใจ ซึ่งเครื่องมือที่แพร่หลายและเป็นท่ีนิยมอย่างหนึ่งคือ การใช้ Mascot เป็น
สัญลักษณ์ตัวแทนองค์กรเพื่อเป็นสื่อกลางในการบอกเล่าเรื่องราวของ วว. รวมท้ังผลงานวิจัยวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรมของ วว. 
 
วัตถุประสงค์ 
  1. เพื่อสร้าง Mascot ที่เป็นเอกลักษณ์ของ วว. สามารถถ่ายทอดตัวตนของ วว. โดยผ่านการ
เล่าเรื่องราวโดยใช้ Mascot เป็นสื่อกลางในการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับผลงานและภารกิจของ วว. 
  2. เพื่อประชาสัมพันธ์หน่วยงาน วว. ให้เป็นที่รู้จักทั่วประเทศโดยผ่านกิจกรรมการประกวด 
  3. เพื่อน าผลงานท่ีได้จากการประกวด เสนอสู่สาธารณชนโดยผ่านช่องทางสื่อต่างๆ 
 

วิธีด าเนินการ 
  ก าหนดรายละเอียดในการด าเนินโครงการดังนี้ 

1. คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมประกวดการสร้าง Mascot  
ผู้ผลิตผลงานที่ส่งเข้าประกวด คือ นักเรียน  นิสิต นักศึกษา ที่มีอายุระหว่าง 15-20 ปี        

อยู่ระหว่างการศึกษาในประเทศไทย โดยไม่จ ากัดภูมิล าเนา และสถาบันการศึกษาเป็นผู้ส่งผลงานเข้า
ประกวด  

2. หลักเกณฑ์การออกแบบ Mascot  
  2.1 ผู้เข้าประกวด 1 คน เสนอผลงานได้ 1 ผลงาน 
  2.2 โครงการที่น าเสนอจะต้องเป็นผลงานท่ีมีความคิดริเร่ิมเป็นของตัวเองไม่ได้ลอกเลียน
แนวคิดมาจากที่ใด หรือละเมิดลิขสิทธิ์จากผลงานอื่นๆ 
  2.3 ผู้เข้าประกวดต้องออกแบบตัว Mascot และออกแบบอุปกรณ์หรือเครื่องมือใดๆ เช่น ผ้า
คลุม หมวก ถุงมือ แว่น หรือ อุปกรณ์อื่นใด  (ที่มาจากความแนวคิดริเริ่มสร้างสรรค์ด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีท่ีเป็นไปได้) เพื่อน ามาประกอบกับตัว Mascot พร้อมอธิบายคุณสมบัติของเครื่องมือหรืออุปกรณ์
นั้นๆ ว่าสามารถท าประโยชน์หรือมีคุณสมบัติอะไรบ้าง โดยคุณสมบัติและคุณประโยชน์ดังกล่าวต้อง
สอดคล้องและสามารถถ่ายทอดภาพลักษณ์ของ วว. ได้อย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรมภายใต้แนวคิด 
“วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สร้างความสุขให้สังคมไทย” 
  2.4 ผู้เข้าประกวดจะต้องส่งผลงานในรูปของ pdf. File และ Hard Copy ตามที่ก าหนด  
  2.5 ตัวอักษรท่ีใช้ออกแบบใน Mascot ให้ใช้เป็นตัวอักษร TH SarabunPSK 



 

3. หลักเกณฑ์การส่งผลงาน 
ก าหนดให้ผู้เข้าประกวดผลงานส่งผลงานในรูปของ pdf. File ดังนี้ 

 ปกหน้า ชื่อผลงาน ระบุชื่อและประวัติผู้ส่งภายใน 1 หน้ากระดาษ A4 ขนาด
ตัวอักษร TH SarabunPSK  16 

 วัตถุประสงค์ในการสร้างตัว Mascot 
 รายละเอียดของตัว Mascot ภายใต้แนวคิด “วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สร้าง

ความสุขให้สังคมไทย” 
 

  4.   รางวัลและเงินรางวัล 
 - รางวัลชนะเลิศ 1 รางวัล สถาบันการศึกษา รับเงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมโล่และใบ

ประกาศเกียรติคุณ และผู้ผลิต Mascot รับเงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมศึกษาดูงานด้านงานวิจัย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของ วว. เป็นเวลา  3 วัน 
        -  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1   สถาบันการศึกษา รับเงินรางวัล 10,000 บาท และผู้ผลิต 
Mascot รับเงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมศึกษาดูงานด้านงานวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของ วว. เป็น
เวลา 3 วันพร้อมใบประกาศเกียรติคุณ 
             -  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2   สถาบันการศึกษา รับเงินรางวัล 5,000 บาท และผู้ผลิต 
Mascot รับเงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมศึกษาดูงานด้านงานวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของ วว. เป็น
เวลา 3 วันพร้อมใบประกาศเกียรติคุณ 

 

  5. เงื่อนไขการรับรางวัล 
ผู้ได้รับรางวัลยินยอมเป็นผู้รับภาระการจ่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายและ/หรือภาษีอื่นๆใน

อัตราที่กฎหมายก าหนดโดยคิดจากมูลค่าของรางวัลที่ได้รับ 
 

  6. การพิจารณาตัดสิน 
6.1 วว. แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเป็นผู้พิจารณาตัดสิน ผลการตัดสินของ

คณะกรรมการ ถือเป็นสิ้นสุด คณะกรรมการ ฯ อาจเชิญผู้ส่งผลงาน เข้าประกวดที่ผ่านการคัดเลือกรอบ
สุดท้ายมาน าเสนอแนวคิด (Presentation) ก่อนจะตัดสินรางวัล  

6.2  ผลงาน Mascot ที่ได้รับรางวัลถือว่าเป็นลิขสิทธิ์ของ วว. แต่เพียงผู้เดียว 
  6.3 วว. สามารถปรับปรุง เปลี่ยนแปลง แก้ไขผลงาน Mascotได้ตามที่ วว. เห็นสมควร 
  6.4 วว. สงวนสิทธิ์ที่จะไม่ให้รางวัลใด รางวัลหนึ่ง  หากผลงานที่ส่งเข้าประกวดนั้นไม่ถึง
เกณฑ์ที่สมควรที่จะได้รับรางวัล 

6.5   ผลงานที่ไม่ผ่านการพิจารณา สามารถขอรับคืนได้ภายในระยะเวลา  30 วัน นับตั้งแต่
วันประกาศผล มิฉะนั้นจะถือเป็นลิขสิทธิ์ของ วว. 

 



7.   หลักเกณฑ์ในการพิจารณาตัดสิน  
คณะกรรมการจะพิจารณาองค์ประกอบของ Mascotในหัวข้อต่างๆ ดังนี้ 
7.1 สามารถสื่อความหมายถึง ภาพลักษณ์ หรือพันธกิจที่ส าคัญของ วว. 

  7.2 มีความคิดสร้างสรรค์ ความโดดเด่น  และสร้างการจดจ า  
  7.3 มีความหมายเหมาะสม สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของวว. 
  7.4 สร้างความประทับใจโดยรวม 
  7.5 สามารถน าไปใช้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆได้ 
 

  8.วันก าหนดส่งผลงาน วันประกาศผล และเงินรับรางวัล 
  8.1 วันสิ้นสุดการส่งผลงาน  วันท่ี 31 กรกฎาคม 2557 (วันท่ีประทับตราไปรษณีย์)  
  8.2 วันประกาศผล วันท่ี 29 สิงหาคม 2557 โดยประกาศผลทางอินเตอร์เน็ต   
  http://www.tistr.or.th และทางโทรศัพท์แจ้งผู้ได้รางวัล 
    8.3 วันรับรางวัล วว.จะประกาศ วัน และ เวลา ในการมอบรางวัลให้ทราบภายในวันท่ี      
5 กันยายน 2557  
                
  9.  สถานที่ส่งผลงานประกวดและการสอบถามรายละเอียด 
  กองประชาสัมพันธ์  
                           สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) 

35 หมู่ 3 ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 
  0 2577 9359  0 2577 9360    
สามารถดูรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่  "http://www.tistr.or.th"  
                     
กลุ่มเป้าหมาย นักเรียน นักศึกษา อายุระหว่าง 15-20 ปี   
 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. ประชาชนและเยาวชนท่ัวประเทศไม่ต่ ากว่า 1 ล้านคน สามารถรู้จัก Mascot และจดจ า

ภารกิจและชื่อหน่วยงาน “สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ” ชื่อย่อ วว. โดยผ่านการสื่อสาร
ด้วย Mascot ของ วว. 

2. วว. สามารถใช้ช่องทางการสื่อสารโดยการน า Mascot วว. ที่ชนะการประกวดมาเป็น
เครื่องมือในการประชาสัมพันธ์ต่อไป          

3. ประชาชนและเยาวชนเกิดทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติภารกิจของ วว. ที่ใช้วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี เพื่อสร้างประโยชน์และความสุขให้กับสังคมไทย  

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

http://www.tistr.or.th/


 
 

ใบสมคัร 
โครงการประกวด Mascot สัญลกัษณ ์วว. 

.............................. 
  
ชื่อ – สกุล (นาย/นางสาว) ……………………………………………………………................................................................ 
 
ชื่อ – สกุล (ภาษาอังกฤษ) …………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
วัน/เดือน/ปีเกิด ....................................... อายุ ............................ ปี  
 
ก าลังศึกษาอยู่ระดับชั้น .................................... โรงเรียน………………………………………………………………………….. 
 
อีเมล.................................................... เบอร์โทรศัพท์มือถือ/บ้าน............................................................ ........... 
 
ที่อยู่................................................................. ........บ้านเลขที.่..............................ซอย......................................  
 
ถนน ........................................... แขวง ............................................ เขต .............................................  
 
จังหวัด ............................ รหสัไปรษณีย์ .....................................  
 
 
เกีย่วกับผลงานทีส่ง่เขา้ประกวด  

อธิบายแนวคิดในการออกแบบ 
....................................................................................................................................... ........................................ 

................................................................................................................................... .............................................  

............................................................................................................................. ...................................................  

.............................................................................. ..................................................................................................  

............................................................................................................................. ...................................................  

............................................................................................................................. ...................................................  

............................................................................................................................. ...................................................  



 
อธิบายคุณสมบัติเครื่องมือหรืออุปกรณ์ของ Mascot 

 ............................................................................................................................................................ . 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

เอกสารประกอบ 

 รูปถ่าย ขนาด 2 นิ้ว 1 รูป 

 หนังสือรับรองผลงานจากสถาบันการศึกษา 

ไฟล์ผลงานในรูปแบบ pdf.File และ Hard Copy  
 

 
  
                                                              ลงชื่อ ...............................................................................  
 
                                                                      (............................................................................)  
 


