
 
ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

เรื่อง โครงการประกวดออกแบบมาสคอต (Mascot) 

คณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 

ดวยคณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ไดจัดทํา “โครงการประกวดออกแบบมาสคอต (Mascot) 

คณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย” ข้ึน โดยเล็งเห็นวาการสรางมาสคอต (Mascot) จะเปนสัญลักษณตัว

แทนที่เปนเอกลักษณของคณะวิศวฯ จุฬาฯ ในการเปนสื่อกลางบอกเลาเร่ืองราวตาง ๆ  สรางการรับรู การจดจํา และ

สงเสริมภาพลักษณที่ดีใหกับคณะวิศวกรรมศาสตรผานทางสื่อประชาสัมพันธและกิจกรรมตาง ๆ ของคณะฯ สูสาธารณชน

ทั้งภายในประเทศและตางประเทศ  

มาสคอต (Mascot) คณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จะตองสื่อเอกลักษณความเปน “วิศวฯ 

จุฬาฯ” ภายใตแนวคิด “Chula Engineering : Innovation toward Sustainability” หรือ “นวัตกรรมสูการ

พัฒนาสังคมที่ย่ังยืน” ซึ่งเปนคําขวัญใหมของคณะฯ แสดงถึงความมุงมั่นของวิศวฯ จุฬาฯ ในการมีสวนรวมสรางสรรค

นวัตกรรมสงตอออกสูสังคมเพื่อเปาหมายในการสรางความยั่งยืนภายใตความทาทายที่จะเกิดข้ึนในอนาคต โดย 

“Innovation” หรือนวัตกรรม ผลงานที่ถูกคิดคนพัฒนาอยางตอเนื่องจากความรวมมือของทั้งคณาจารย นิสิต บุคลากร 

และหนวยงานเครือขาย “2” ที่พองเสียงกับคําวา “Toward” ที่สื่อถึงการกาวสู “ศตวรรษที่สอง” ของคณะวศิวฯ จุฬาฯ 

ที่ไมเคยหยุดพัฒนาเพื่อที่จะนําไปสู “SD” ที่มาจาก “Sustainable Development” การพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งถือเปนสวน

สรุปที่สําคัญในการทํางาน และเปาหมายความทุมเทของคณะวิศวฯ จุฬาฯ ในฐานะฟนเฟองหนึ่งของสังคม 

 

1. วัตถุประสงค 

1.1 เพื่อสรางมาสคอต (Mascot) ทีเ่ปนเอกลักษณของคณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย สราง

การจดจําและสงเสริมภาพลักษณที่ดีใหกับคณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

1.2 เพื่อนํามาสคอต (Mascot) ไปใชสําหรับการประชาสัมพันธและการจัดกิจกรรมตาง ๆ ของคณะ

วิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั ทั้งการประชาสัมพนัธภายในประเทศและตางประเทศ 

 

2. หลักเกณฑในการประกวดออกแบบมาสคอต (Mascot) 

2.1 คุณสมบัติของผูเขาประกวด 

- นิสิตปจจุบันทุกระดับของคณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

- นิสิตเกาทุกหลักสูตรของคณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

- อาจารยหรือบุคลากรปจจุบันของคณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

ทั้งนี้ ผูเขาประกวด 1 ทาน มีสิทธิ์สงผลงานไดไมจํากัดจํานวน 



 

2.2 เงื่อนไขผลงานมาสคอต (Mascot) ที่เขาประกวด 

- มาสคอต (Mascot) ตองสื่อความเปน “วิศวฯ จุฬาฯ” ภายใตแนวคิด “Chula Engineering : 

Innovation toward Sustainability” หรือ “นวัตกรรมสูการพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน” 

- มาสคอต (Mascot) เปนคน สัตว สิ่งของ และมีรูปทรงอยางไรก็ได แตตองมีรูปรางที่มีเอกลักษณ 

ไมเฉพาะเจาะจงเพศใดเพศหนึ่ง 

- มาสคอต (Mascot) ตองมีชื่อที่มีความหมาย 

- ผูเขาประกวดตองออกแบบมาสคอต (Mascot) ที่มองเห็นใน 3 ดาน คือ ดานหนา ดานขาง และ

ดานหลัง 

- ผูเขาประกวดตองออกแบบมาสคอต (Mascot) ใน 3 อิริยาบถ คือ สวัสดี กด Like และโบกมือ 

- ผูเขาประกวดตองออกแบบดวยโปรแกรมออกแบบคอมพิวเตอรเทานั้น เชน Photoshop, 

Illustrator หรือ 3D เปนตน โดยสามารถออกแบบมาสคอต (Mascot) เปนภาพสเก็ตพรอมลงสี 

หรือ มาสคอต (Mascot) ที่เสร็จสมบูรณ 

- ผูเขาประกวดตองออกแบบมาสคอต (Mascot) เปนรูปแบบภาพสีอยูในพื้นกระดาษสีขาว พรอม

ทั้งระบุชื่อ-นามสกุลผูเขาประกวด ดานลางสุดของกระดาษ 

- ผูเขาประกวดตองสงคําอธิบายสั้น ๆ ของชื่อและความหมายของมาสคอต (Mascot) พรอมเลาถึง

แนวความคิด แรงบันดาลใจหรือเร่ืองราวที่สรางสรรคข้ึน 

- การออกแบบและสรางสรรคมาสคอต (Mascot) ข้ึนโดยผูเขาประกวดหามลอกเลียนแบบหรือการ

นําภาพหนึ่งภาพใดมาตกแตงตองไมซ้ํากับผลงานที่เคยมีการเผยแพรหรือเปนที่รูจักมาแลว หรือ

เคยไดรับรางวัลใด ๆ มากอน หากมีผูทักทวงหรือทราบวาเปนการลอกเลียนแบบ การสมัครหรือ

การรับรางวัลถือเปนโมฆะ รวมทั้งขอคืนเงินรางวัลได และผูสงผลงานตองรับผิดชอบ หากผลงาน

นั้นละเมิดลิขสิทธิ์หรือสิทธิ์อ่ืนใดของบุคคลอ่ืน  

- ผลงานมาสคอต (Mascot) ทุกชิ้นที่สงเขาประกวดทั้งหมด ไมวาจะไดรับรางวัลหรือไมก็ตาม ถือ

เปนลิขสิทธิ์ของคณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และคณะวิศวกรรมศาสตร 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยสามารถใชสิทธิ์ในการปรับแก ดัดแปลงผลงาน โดยไมตองแจงใหเจาของ

ผลงานรับทราบ และขอสงวนสิทธิ์ในการปรับปรุงแกไขเพื่อประโยชนในการใชงานจริงตอไป  

 

3. หลักเกณฑในการตัดสินการประกวดออกแบบมาสคอต (Mascot) 

3.1 ผลงานมีคุณสมบัติเปนไปตามหลักเกณฑในการประกวดออกแบบมาสคอต (Mascot) 

3.2 มีความเปนเอกลักษณ โดดเดน สวยงาม จดจํางาย มีความคิดสรางสรรค และทันสมัย 

3.3 แนวคิดและการสื่อความหมายอยางเหมาะสม 

3.4 มีความเหมาะสมสําหรับการนําไปใชจริงในการประชาสัมพันธและการจัดกิจกรรมตาง ๆ ทั้งการ

ประชาสัมพันธภายในประเทศและตางประเทศ และสามารถนําไปใชทั้ งในรูปแบบภาพนิ่งและ

ภาพเคลื่อนไหว 



 

4. รางวัลการประกวดออกแบบมาสคอต (Mascot) 

รางวัลชนะเลิศ จาํนวน 1 รางวลั  

ไดรับเงินรางวัล 20,000.00 บาท (สองหมื่นบาทถวน) พรอมประกาศนียบัตร 

 

5. การสมัครและสงผลงานการประกวดออกแบบมาสคอต (Mascot) เขารวมประกวด 

5.1 ผูเขาประกวดตองสงเอกสารและผลงาน รายละเอียดดังตอไปนี ้

- ผูเขาประกวดตองสงใบสมัครและกรอกรายละะเอียดในใบสมัครใหครบถวน 

- ผูเขาประกวดตองสงมาสคอต (Mascot) เปนไฟลนามสกุล .jpg .psd, .ai หรือ .pdf       

ความละเอียดตองไมนอยกวา 300 pdi โดยตั้งชื่อไฟลเปนชื่อผูเขาประกวด 

- ผูประกวดตองสงไฟลเอกสารเก่ียวกับผลงานที่สงเขาประกวด โดยระบุคําอธิบายสั้น ๆ ของชื่อและ

ความหมายของมาสคอต (Mascot) พรอมเลาถึงแนวความคิด แรงบันดาลใจหรือเร่ืองราวที่สรางสรรค

ข้ึน 

5.2 ผูเขาประกวดตองสงไฟลเอกสารและผลงานทางอีเมลเทานั้น โดยสงมาที่  engcucontest@gmail.com 

พรอมระบุหัวขออีเมล “ประกวดออกแบบมาสคอตคณะวิศวฯ จฬุาฯ” 

5.3 ผูเขาประกวดสามารถสงผลงานไดตั้งแตวนัที่ 29 มีนาคม 2564 จนถึงวันที่ 23 เมษายน 2564 

 

6. กําหนดการ 

วันที่ 29 มีนาคม – 23 เมษายน 2564 ประกาศรับสมัครและสงผลงานเขาประกวดออกแบบมาสคอต 

(Mascot) 

วันที่ 7 พฤษภาคม 2564 คณะกรรมการฯ พิจารณาผลงานที่เขาประกวด และประกาศผลผู

ผานการคัดเลือกรอบแรก ผานทาง Social Media ของคณะ

วิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั 

วันที่ 10-19 พฤษภาคม 2564 คณะกรรมการฯ พิจารณาผลงานที่ผานการคัดเลือกรอบแรก 

เปดใหบุคคลทั่วไปรวมโหวตใหคะแนนผานทาง Social Media ของ

คณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 3 ชองทาง ไดแก 

- Facebook : Chula Engineering 

- Twitter : ChulaEngineering_Official (@cueng_official)  

- Instagram : chulaengineering_official 

วันที่ 24 พฤษภาคม 2564 ประกาศผลการตัดสนิผูไดรับรางวัลชนะเลิศ ทาง Social Media 

ของคณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

วันที่ 1 มิถุนายน 2564 พิธีมอบรางวัลและประกาศนียบตัรใหกับผูชนะเลิศ ในวนัคลายวนั

สถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย ครบรอบ 

108 ป 

* หมายเหตุ: กําหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลง 
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