


โครงการประกวดออกแบบ Mascot สถาบันบัณฑติพัฒนบริหารศาสตร 
(NIDA Mascot Contest 2017)  

 
1. หลักการและเหตุผล 

ดวยสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร (NIDA) ไดจัดทําโครงการประกวดออกแบบ Mascot สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร (NIDA Mascot Contest 2017) ข้ึน เพ่ือนําผลงานการออกแบบไปผลิตเปน 
Mascot สรางตัวแทนท่ีเปนภาพลักษณท่ีแสดงถึงความเปน “สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร (NIDA)” 
สําหรับการประชาสัมพันธขอมูลขาวสารตางๆ ของสถาบันสูสาธารณชน และสรางสีสันใหกับกิจกรรมตางๆ ท้ัง
ภายในและภายนอกสถาบัน เชน พิธีพระราชทานปริญญาบัตร งาน Open House งานครบรอบการสถาปนา
สถาบัน งานออกบูธประชาสัมพันธหลักสูตร ฯลฯ โดยโครงการประกวดในครั้งนี้ ไดกําหนดใหมีการออกแบบ 
Mascot เปน “นกฮูก” ซ่ึงเปนสัญลักษณแหงปญญาและความรอบรู ซ่ึงสอดคลองกับปรัชญาของสถาบัน 
“WISDOM for Change” “สรางปญญาเพ่ือการเปลี่ยนแปลง” ซ่ึงมีความมุงหมายท่ีตองการสรางการมีสวน
รวมระหวางนักศึกษาปจจุบัน ศิษยเกา บุคลากรของสถาบัน และบุคคลท่ัวไปกับสถาบันท่ีสนใจในการ
สรางสรรคผลงานออกแบบ Mascot ซ่ึงจะเปนสื่อกลางในการประชาสัมพันธและสื่อสารกับบุคคลภายนอก
ไดรับรูถึงความเปนเอกลักษณ รวมถึงสรางความคุนเคยและเขาใจใหแกบุคคลท่ัวไป      
 
2. วัตถุประสงค 

1.เพ่ือสราง Mascot ท่ีเปนภาพลักษณท่ีแสดงถึงความเปน “สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 
(NIDA)” สําหรับการประชาสัมพันธขอมูลขาวสารตางๆ ของสถาบันสูสาธารณชน 

2.เพ่ือสรางการมีสวนรวมระหวางนักศึกษาปจจุบัน ศิษยเกา บุคลากรของสถาบัน และบุคคลท่ัวไปกับ
สถาบันท่ีสนใจในการสรางสรรคผลงานออกแบบ Mascot 

3.เพ่ือนักศึกษาปจจุบัน ศิษยเกา บุคลากรของสถาบัน และบุคคลท่ัวไปไดมีพ้ืนท่ีในการเสนอผลงาน
และไดเรียนรูการออกแบบ ท่ีสามารถนําไปเผยแพรใชงานจริง 
 
3. แนวความคิดและรายละเอียดของงาน 

1. การออกแบบ Mascot ตองเปน “นกฮูก” สัญลักษณแหงปญญาและความรอบรู 
2. ตองมีคําวา NIDA หรือ ตราสัญลักษณ NIDA อยางใดอยางหนึ่งหรือท้ังสองอยาง ปรากฎใน

ผลงาน 

 
3. ตองมีความทันสมัย จดจํางาย 
 

4. คุณสมบัติของผูเขารวมประกวด 
1. นักศึกษาเกา และนักศึกษาปจจุบัน 
2. บุคลากรของสถาบัน 
3. บุคคลท่ัวไปท่ีสนใจ 
 



 
 

4. ขอกําหนดการสงแบบเขาประกวด 
1. การออกแบบตองใชคอมพิวเตอรกราฟฟกในการออกแบบ โดยออกแบบ Action ตางๆ ของ 

Mascot ไมนอยกวา 6 Action ไดแก ทาไหว ทาผายมือ ทาแสดงความเปนมิตรหรือเชื้อเชิญ ทา
แสดงบุคลิกท่ีดูสนุกสนาน หรืออ่ืนๆ 

2. การออกแบบ 1 ชิ้นงาน จะตองมีมิติใหเห็น 3 ดาน คือ ดานหนา ดานขาง และดานหลัง 
3. อธิบายแนวคิดการออกแบบ ความหมายของแบบ รูปทรง สี แรงบันดาลใจในการสรางสรรค 

และอธิบายความหมายขององคประกอบตางๆ ของ Mascot อยางชัดเจน ไมนอยกวา 5 บรรทัด 
4. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร สงเสริมความคิดสรางสรรคท่ีเกิดจากผูเขารวมประกวด

เทานั้น ดังนั้นผูเขารวมประกวดตองสงผลงานท่ีออกแบบสรางสรรคผลงานตัวเองโดยไมได
ลอกเลียนแบบมาจากท่ีอ่ืนหรือดัดแปลงจาก Mascot อ่ืนท่ีมีลิขสิทธิ์อยูแลว หากตรวจพบหรือมี
ขอทักทวงวาลอกเลียนแบบมาจากท่ีอ่ืน สถาบันขอตัดสิทธิ์การประกวดและสงวนสิทธิ์ในการรับ
รางวัล และไมขอรับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น 

5. ผูเขารวมประกวด 1 ทาน มีสิทธิ์สงผลงานไดไมจํากัดจํานวน  
6. ผูเขารวมประกวดตองยินยอมปฏิบัติตามกติกาท่ีสถาบันกําหนดทุกประการ 
7. ผลงานท่ีไดรับรางวัลชนะเลิศ ผูเขารวมประกวดยินยอมมอบลิขสิทธิ์ เก่ียวกับ Mascot ท้ังหมด

ใหแกทางสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร โดยจะไมเรียกรองสิทธิ์ในภายหลัง 
8. การปองกันความเสียหายจากการขนสงผลงาน กอนมาถึงสถานท่ีสงประกวดเปนความรับผิดชอบ

ของผูสงผลงาน 
9. การดําเนินและการตัดสินอยูในดุลยพินิจจากคณะกรรมการ และการตัดสินจากคณะกรรมการถือ

เปนท่ีสิ้นสุด 
 
6. เกณฑการตัดสินการประกวด 

1. การออกแบบสอดคลองกับแนวคิดและเนื้อหาในการออกแบบตามท่ีกําหนด 
2. ความคิดสรางสรรค และความสวยงาม 
3. การสื่อความหมายท่ีเหมาะสม 
4. สามารถนําไปใชงานไดจริง 

 
7. รายละเอียดการนําเสนอผลงานสงเขาประกวด 

การสงผลงาน สามารถเลือกสงได 2 วิธี คือ  
1.สงผลงานการออกแบบโดยพิมพเปน 4 สี และขาว-ดํา บนกระดาษ A4 Action ภาพละ 1 
แผน พรอมตั้งชื่อ Mascot ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยตองจัดสงไฟลในรูปแบบของ
ภาพ .jpg และ .ai ความละเอียดไมนอยกวา 300 dpi ซ่ึงผลงานจะตองเปนไฟลท่ีสามารถ
นําไปแกไขปรบัปรุงได 
2.สงผลงานการออกแบบโดยพิมพเปน 4 สี บนกระดาษ A4 จํานวน 1 แผน พรอมให
ความหมายของ Mascot โดยจัดสงเปนไฟล Word 



3.ผลงานตามขอ 1 และ 2 ใสในแฟมโชวงาน พรอมแผน CD จํานวน 1 ชุด โดยทุกชิ้นใหระบุ
ขอมูลผูออกแบบหรือเจาของผลงาน ไดแก 

 - ชื่อ-นามสกุล 
 - สาขาท่ีศึกษา และสถาบันท่ีสังกัด หรือองคกรท่ีสังกัด 
 - ท่ีอยูทางไปรษณีย 
 - เบอรโทรศัพทท่ีทํางาน / ท่ีบาน / มือถือ 
 - e-mail address 
 - ชื่อ Mascot ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

4.สงผลงานดวยตนเองท่ี  
กลุมงานสื่อสารองคการและกิจกรรมเพ่ือสังคม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร  
ชั้น G อาคารนวมินทราธิราช ตั้งแตบัดนี้ ถึง วันท่ี 15 กรกฎาคม 2560 หรือ 
 
5.สงผลงานทางไปรษณีย วงเล็บมุมซองวา “การประกวดออกแบบ Mascot สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร (NIDA Mascot Contest 2017)” มาท่ี  
กลุมงานสื่อสารองคการและกิจกรรมเพ่ือสังคม ชั้น G อาคารนวมินทราธิราช  
118 ถ.เสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะป กรุงเทพฯ 10240  
ภายในวันท่ี 15 กรกฎาคม 2560 โดยถือวันท่ีประทับตราไปรษณียเปนสําคัญ 

 
8. กําหนดการตัดสิน 

วันตัดสินผลงาน ภายในเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2560 ประกาศทาง Facebook : NIDA Thailand และ
เว็บไซต www.nida.ac.th 

 


