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สำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ
๑๙๖ ถ.พหลโยธิน จตุจักร กทม. ๑๐๙๐๐
๘ มีนำคม ๒๕๖๐

เรื่อง กำรส่งผลงำนกำรออกแบบและตั้งชื่อ Mascot ของงำน “มหกรรมงำนวิจัยแห่ งชำติ ๒๕๖๐ (Thailand
Research Expo 2017)”
เรียน อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรังสิต
สิ่งที่ส่งมำด้วย ประกำศสำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ (วช.) เรื่อง กำรประกวดออกแบบและตั้งชื่อ
Mascot ของงำน “มหกรรมงำนวิจัยแห่งชำติ ๒๕๖๐ (Thailand Research Expo 2017)”
ด้ ว ย ส ำนั ก งำนคณะกรรมกำรวิ จั ย แห่ ง ชำติ (วช.) ได้ ก ำหนด กำรจั ด งำน “มหกรรม
งานวิจั ย แห่ งชาติ (Thailand Research Expo)” ขึ้น โดยมี วัต ถุประสงค์ให้ เป็ นเวที ระดับ ชำติ ด้ำนกำร
ส่งเสริมกำรวิจัย โดยกำรมีส่วนร่วมของเครือข่ำยกำรวิจัยและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในภำคส่วนต่ำงๆ ทั่วประเทศ
ซึ่ งก ำรจั ด งำน มี อ งค์ ก รแ ล ะห น่ วย งำน ใน ระบ บ วิ จั ย ได้ น ำผ ล งำน แ ล ะกิ จก รรม เข้ ำร่ ว ม งำน
ในหลำกหลำยรูปแบบและมีผู้เข้ำร่วมงำนเป็นจำนวนมำกในทุกปี
สำหรับปี ๒๕๖๐ วช. และเครือข่ำยในระบบวิจัยได้ กำหนดจัดงำนดังกล่ำวขึ้น ระหว่ำงวันที่
๒๓ – ๒๗ สิงหำคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมเซ็นทำรำแกรนด์ และบำงกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์
กรุงเทพฯ โดยในปี นี้ วช. กำหนดให้ มี “โครงกำรประกวดออกแบบและตั้งชื่อ Mascot ของงำน “มหกรรม
งำนวิจัยแห่งชำติ ๒๕๖๐ (Thailand Research Expo 2017)” ขึ้น โดยผลงำนที่ได้รับรำงวัลชนะเลิศ จะได้รับ
ถ้วยรำงวัล เงินรำงวัล และเกียรติบัตร จึง ขอเชิญชวนผู้สนใจส่งผลงำนกำรออกแบบให้ วช. ภายในวันที่ ๗
เมษายน ๒๕๖๐ ดังรำยละเอียด ในประกำศตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย
จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ และขอขอบคุณที่ให้ควำมสนใจในกิจกรรมของ วช. มำ ณ โอกำสนี้
ขอแสดงควำมนับถือ

(นำงสำววิภำรัตน์ ดีออ่ ง)
รองเลขำธิกำรคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ
ปฏิบัติรำชกำรแทนเลขำธิกำรคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ

กองประเมินผลและจัดกำรควำมรู้กำรวิจัย
โทร. ๐ ๒๕๖๑ ๒๔๔๕ ต่อ ๕๑๗
โทรสำร ๐ ๒๕๗๙ ๐๑๐๙

ประกาศสานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
เรื่อง การประกวดออกแบบและตั้งชื่อ Mascot ของงาน
“มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ๒๕๖๐” (Thailand Research Expo 2017)
*********************
ด้ว ย ส ำนั ก งำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่ งชำติ (วช.) ได้ จัดท ำโครงกำรประกวดออกแบบและตั้ งชื่ อ
Mascot ของงำน “มหกรรมงำนวิ จั ย แห่ งชำติ ๒๕๖๐ (Thailand Research Expo 2017)” ขึ้ น เพื่ อ เป็ น
สัญลักษณ์ในกำรจัดงำน รวมทั้งสร้ำงกำรมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องในระบบวิจัยและผู้ให้ควำมสนใจในงำนวิจัย
ของประเทศ ซึ่ง Mascot ที่จะจัดทำขึ้นในปีนี้ มีจุดมุ่งหมำยให้เป็นสื่อที่แสดงถึงกำรมีควำมคิดสร้ำงสรรค์ของ
นักวิจัยไทย กับกำรนำสู่กำรใช้ประโยชน์ในกำรพัฒนำประเทศ
แนวคิดและเนื้อหาในการออกแบบ
๑. กำรออกแบบ Mascot ของงำน “มหกรรมงำนวิจัยแห่งชำติ ๒๕๖๐ (Thailand Research Expo
2017)” จะต้องสื่อให้เห็นถึงกำรแสดงควำมคิดสร้ำงสรรค์ของนักวิจัยในกำรสร้ำงงำนวิจัยอย่ำงมีคุณค่ำและเป็น
ประโยชน์ต่อกำรพัฒนำประเทศ
๒. กำรออกแบบ Mascot ตำมข้อ ๑ ต้องมีรูปแบบที่สร้ำงควำมสนใจแก่ผู้พบเห็น โดยมีรูปแบบที่ใช้
สีสั นสวยงำม มีควำมน่ำรัก มีบุ คลิกที่ร่ำเริงและแสดงควำมเฉลี ยวฉลำด รวมทั้งมีควำมเป็นมิตร พร้อมกับ
สะท้อนแนวคิดตำมที่กำหนดไปพร้อมกัน
๓. กำรออกแบบ Mascot ตำมข้อ ๑ และ ๒ จะเป็นคน สั ตว์ สิ่ งของ หรือสัญ ลักษณ์ ใดก็ได้ โดย
ผู้ออกแบบต้องให้ควำมเห็น และควำมหมำยของ Mascot ที่ออกแบบและนำเสนออย่ำงชัดเจน ไม่น้อยกว่ำ
๓ บรรทัด และไม่เกิน ๕ บรรทัด
กติกาการส่งผลงานที่ออกแบบ
๑. นิสิต นักศึกษำ ทุกสำขำวิชำกำร และผู้สนใจ สำมำรถส่งผลงำนได้ไม่จำกัดจำนวน
๒. ออกแบบและตั้งชื่อ Mascot ที่สื่อถึงแนวคิดและเนื้อหำในกำรออกแบบตำมที่ระบุไว้ ๓ ข้อข้ำงต้น
๓. มี อ งค์ ป ระกอบของกำรออกแบบในภำพที่ ส วยงำม จดจ ำง่ ำ ย และไม่ ซ้ ำกั บ ผลงำนที่ เคยมี
กำรเผยแพร่หรือเป็นที่รู้จักมำแล้ว
๔. ออกแบบโดยใช้สีไม่เกิน ๔ สี
๕. กำรออกแบบต้องใช้คอมพิ วเตอร์กรำฟฟิ กในกำรออกแบบ โดยออกแบบ Action ต่ำงๆ ของ
Mascot ไม่น้อยกว่ำ ๖ Action ได้แก่ ท่ำไหว้ ท่ำผำยมือทำงซ้ำย ท่ำผำยมือทำงขวำ ท่ำแสดงควำมเป็นมิตร
หรือเชื้อเชิญ ท่ำแสดงบุคลิกที่ดูสนุกสนำน หรืออื่นๆ
เกณฑ์การคัดเลือก
๑. กำรออกแบบสอดคล้องกับแนวคิดและเนื้อหำในกำรออกแบบตำมที่กำหนด
๒. มีควำมเหมำะสมในกำรใช้งำนได้จริง
การส่งผลงาน
๑. ส่ งผลงำนกำรออกแบบโดยพิ มพ์ เป็น ๔ สี บนกระดาษขนาด A๔ Action แผ่น ละ ๑ ภาพ
(รวม ๖ Action) โดยต้องจัดส่งไฟล์ในรูปแบบของภาพ jpg และ ai ความละเอียดไม่น้อยกว่า ๓๐๐ dpi
ซึ่งผลงานจะต้องเป็นไฟล์ทสี่ ามารถนาไปแก้ไขปรับปรุงได้
๒. ส่งผลงำนกำรออกแบบโดยพิมพ์เป็น ๔ สี บนกระดำษขนำด A๔ รวม ๖ Action จำนวน ๑ แผ่น
พร้อมให้ควำมหมำยของ Mascot โดยจัดส่งเป็น word

๓. ผลงำนตำมข้อ ๑ และ ๒ ใส่ในแฟ้มโชว์งำน พร้อมแผ่น CD จำนวน ๑ ชุด โดยทุกชิ้นให้ระบุข้อมูล
ผู้ออกแบบหรือเจ้ำของผลงำน ได้แก่
- ชื่อ – นำมสกุล
- สำขำที่ศึกษำ และสถำบันที่สังกัด หรือองค์กรที่สังกัด
- ที่อยู่ทำงไปรษณีย์
- เบอร์โทรศัพท์ที่ทำงำน / ที่บ้ำน / มือถือ
- e-mail address
๔. ส่ ง ผลงำนภายในวั น ที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๐ (ดู จ ำกวั น ที่ ที่ ป ระทั บ ตรำไปรษณี ย์ เป็ น ส ำคั ญ )
หรือนำส่งผลงำนด้วยตนเองภำยในวันที่ ๗ เมษำยน ๒๕๖๐ ตำมเวลำรำชกำร ที่
ฝ่ำยจัดกำรควำมรู้กำรวิจัย
กองประเมินผลและจัดกำรควำมรู้กำรวิจัย
สำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ
๑๙๖ ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐
(ส่งผลงานประกวดออกแบบ Mascot)
ทั้งนี้ หำกพ้นกำหนดระยะเวลำดังกล่ำว วช. จะไม่รับกำรพิจำรณำ
๕. วช. จะคัดเลือกผลงำนที่มีควำมโดดเด่นจำนวนหนึ่ง เพื่อนำไป vote ใน website ของ วช. โดย
คะแนนจำกกำร vote จะเป็ น ส่ ว นประกอบส ำคั ญ ในกำรพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กผลงำนที่ ไ ด้ รั บ รำงวั ล จำก
คณะกรรมกำรอีกครั้งหนึ่ง
๖. สอบถำมรำยละเอียดได้ที่ ๐-๒๕๖๑-๒๔๔๕ ต่อ ๕๑๗
รางวัล
- รำงวั ล ชนะเลิ ศ ๑ รำงวั ล เงิ น รำงวั ล ๒๐,๐๐๐ บำท (สองหมื่ น บำทถ้ ว น) พร้ อ ม
ถ้วยรำงวัลและเกียรติบัตร
- รำงวัลชมเชย ๒ รำงวัลๆ ละ ๑๐,๐๐๐ บำท (หนึ่งหมื่นบำทถ้วน) พร้อมเกียรติบัตร
เงื่อนไข
- กำรตัดสินของคณะกรรมกำรถือเป็นที่สิ้นสุด
- ผลงำนที่ได้รับกำรคัดเลือกถือเป็นกรรมสิทธิ์ของสำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ (วช.)
- ขอสงวนสิทธิ์ในกำรปรับปรุงแก้ไขเพื่อนำไปใช้ตำมควำมเหมำะสม
- ผลงำนที่ส่งเข้ำประกวดจะต้องไม่เคยผ่ำนกำรแสดงหรือประกวดที่ใดมำก่อน
- ขอสงวนสิทธิ์ในกำรส่งผลงำนคืนในทุกกรณี
- บุคลำกร วช. ไม่มีสิทธิ์ส่งผลงำนเข้ำประกวด
ประกำศ ณ วันที่ ๗ มีนำคม ๒๕๖๐
ลงชื่อ

วิภำรัตน์ ดีอ่อง

สำเนำถูกต้ อง
(นำงสำววิภำรัตน์ ดีอ่อง)
รองเลขำธิกำรคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ
(นำยธีรวัฒน์ บุญสม
ปฏิบัติรำชกำรแทนเลขำธิกำรคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ
ผู้อำนวยกำรกองประเมินผลและจัดกำรควำมรู้กำร
วิจัย

