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หลักเกณฑ์ การประกวดการเสริมสร้างสัญลักษณ์พิพิธภัณฑ์อัญมณีและเครื่องประดับ                                                    
“GIT Gem Guardians Mascot Contest” 

 

สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ GIT ได้จัดตั้ง พิพิธภัณฑ์   
อัญมณีและเครื่องประดับ ขึ้นด้วยมุ่งหวังจะเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและกระตุ้นให้เยาวชนและบุคคลทั่วไปได้
ตระหนักถึงคุณค่าของอัญมณีและเครื่องประดับไทย อีกทั้งยังเป็นสถานที่ส าหรับการอนุรักษ์ตัวอย่างอัญมณีและ
เครื่องประดับไว้ส าหรับอนุชนรุ่นหลัง โดยตั้งแต่พิพิธภัณฑ์เปิดท าการ มีผู้เข้าเยี่ยมชมทั้งชาวไทยและต่างชาติ 
นักเรียน นิสิต-นักศึกษา และนักท่องเที่ยว รวมแล้วกว่า 15,000 คน  

อย่างไรก็ดี สถาบันควรมีการเสริมสร้างเอกลักษณ์ของพิพิธภัณฑ์อัญมณีและเครื่องประดับ ให้โดดเด่นและ
น่าสนใจยิ่งขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการรับรู้และการจดจ าอย่างมีประสิทธิภาพเทียบ เท่ากับการประชาสัมพันธ์  
โดยในปีนี้ ทางฝ่ายอบรมซึ่งดูแลรับผิดชอบ จัดกิจกรรม “โครงการประกวดการเสริมสร้างสัญลักษณ์พิพิธภัณฑ์อัญ
มณีและเครื่องประดับ “GIT Gem Guardians Mascot Contest” ชิงรางวัลมูลค่ารวม 30,000 บาท เพื่อสร้าง
แรงกระตุ้น กระตุกต่อมความคิดให้กับนักเรียน นิสิต นักศึกษา เพื่อแสดงวิสัยทัศน์ น าเสนอแนวความคิดและสร้าง
เรื่องราวที่น่าสนใจของ Mascot อันเป็นเอกลักษณ์ของพิพิธภัณฑ์ฯ ซึ่งสถาบันมีสิทธิในการน าแนวคิดที่ส่งเข้า
ประกวดในครั้งนี้ ไปใช้ ดัดแปลง หรือแก้ไข และน าไปเผยแพร่โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้สมัครทราบล่วงหน้า โดยการตัดสิน
จากคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 

วัตถุประสงค์ 
    2.1  เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่พิพิธภัณฑ์ของสถาบัน รวมถึงสร้างการรับรู้และความเข้าใจในงานพิพิธภัณฑ์ 

ในฐานะศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านอัญมณีและเครื่องประดับแก่เยาวชน เช่น  นักเรียน นิสิต และนักศึกษา 
รวมถึงบุคคลทั่วไป  

    2.2 เพื่อให้ได้เร่ืองราวที่น่าสนใจขยายความสัญลักษณ์ของพิพิธภัณฑ์อัญมณี (GIT Mascot)  
    2.3 เพื่อให้ได้แนวคิดและมุมมองที่หลากหลายส าหรับน ามาประยุกต์ ใช้ ในกิจกรรมด้านการตลาด 

และการประชาสัมพันธ์พิพิธภัณฑ์ฯ 
2.4 เพื่อให้เยาวชนรู้จักอัญมณี ซึ่งเป็นทรัพยากรแร่ที่ทรงคุณค่าและมีมูลค่าสูงของโลก 

 
GIT Gem Guardians Mascot ประกอบไปด้วย (เรียงจากซ้ายไปขวา) ได้แก่ Blue Sapphire ตัวแทนพลอยไพลนิ 

(girl), Yellow Sapphire ตัวแทนพลอยบุษราคัม (boy), Ruby ตัวแทนพลอยทับทิม (boy) และ Green Sapphire ตัวแทน
พลอยเขียวส่อง (girl) 
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คุณสมบัติของผู้เข้าประกวด 
1. นักเรียน นิสิต นักศึกษา และเยาวชนทั่วไป อายุระหว่าง 6 – 22 ปี  
2. ไม่จ ากัดจ านวนผู้เข้าร่วมการแข่งขัน ในกรณีที่ส่งผลงานเป็นทีม 

หลักเกณฑ์ในการสง่แผนงานเข้าประกวด 
1. ผู้ร่วมส่งผลงานเข้าประกวดในโครงการต้องสร้างเรื่องราวของ GIT Gem Guardians Mascot ที่สถาบันมีอยู่

แล้วเพิ่มเติม และอาจสร้างสัญลักษณ์ Mascot ที่ เกี่ยวกับอัญมณีตัวใหม่เพิ่มเติม โดยใช้วาดด้วยมือ  
หรือออกแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยไม่จ ากัดรูปแบบและความคิดสร้างสรรค์ แต่ผลงานที่ส่งต้องมี
รากฐานเก่ียวกับแร่-อัญมณี 

2. ผู้ร่วมโครงการต้องค้นคว้าหาข้อมูลของ Mascot จากพิพิธภัณฑ์ฯ และห้องสมุดของสถาบัน โดยสามารถหา
เพิ่มเติมจากแหล่งข้อมูลอื่นได้ แต่ต้องระบุในใบสมัครด้วย เพื่อสามารถท าความเข้าใจเกี่ยวกับ Mascot ได้อย่าง
ถ่องแท้ 

3. ผลงานที่ส่งเข้าประกวด จะต้องประกอบด้วย 
- ใบสมัคร รายละเอียดการติดต่อ 
- ชื่อ/หัวข้อผลงาน 
- แนวคิด/แรงบันดาลใจ 
- ส าหรับผู้ที่ออกแบบ Mascot ด้วยการวาดมือ สามารถวาดลงในกระดาษขนาด A4 ไม่จ ากัดเทคนิคการ

วาดและลงสี 
- ส าหรับผลงานการออกแบบ Mascot ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เช่น Illustrator (.AI) , Photoshop  

(.PSD) หรือโปรแกรมอ่ืนๆ ที่ผู้ออกแบบถนัด พร้อมบันทึกไฟล์งานลงแผ่น CD/DVD จ านวน 1 แผ่น 
และพิมพ์ลงในกระดาษ A4 ไม่จ ากัดจ านวนหน้า (สามารถท ารูปเล่ม หรือ เย็บปกติ) 

                 พร้อมระบุ ที่มา เหตุผล แนวคิด รูปแบบ Mascot ตัวใหม่ (ถ้ามี) และเอกสารอ้างอิง เป็นต้น 
4. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นสิ่งที่คิดขึ้นมาเอง โดยไม่ได้ท าซ้ า คัดลอก เลียนแบบ และดัดแปลงของผู้อ่ืนมา 

และไม่เคยชนะการประกวดในเวทีใดๆ มาก่อน (ยกเว้นดัดแปลงจาก Mascot ของพิพิธภัณฑ์อัญมณีและ
เครื่องประดับ) 

5. เปิดรับผลงานตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม 2560 โดยสามารถส่งผลงานด้วยตัวเองที่สถาบัน หรือส่งไปรษณีย์ตามที่
อยู่ในในสมัคร 

6. ปิดรับผลงานในวันที่ 31 ตุลาคม 2560 โดยนับวันที่รับผลงานเป็นส าคัญ 
7. พิจารณาผู้ผ่านเข้ารอบและประกาศผลโดยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  ภายในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560  

ณ สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) และประกาศผลผ่านทางเว็บไซต์
สถาบันในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 ซึ่งทีมงานจะติดต่อผู้ชนะเลิศส าหรับการรับมอบรางวัลต่อไป 

หมายเหตุ 
- สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดโครงการและใบสมัครที่ www.git.or.th 
- สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายฝึกอบรม 02-634 4999 ต่อ 301 (คุณฐิตินทรีย์), 311 (คุณสกุลรัตน์) 

และ 312 (คุณธวัชชัย)  
- ผู้เข้าประกวดจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการน าส่งผลงานทั้งหมด 
- ในกรณีที่เกิดการช ารุดหรือความเสียหายจากการขนส่ง ทางสถาบันจะไม่รับผิดชอบไม่ว่ากรณีใดๆ 
- ผลงานทุกชิ้นที่ผ่านเข้ารอบแรกเป็นลิขสิทธิ์ของสถาบัน 
- สถาบันอาจมีการเปลี่ยนแปลงวันเวลาในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ซึ่งจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
- สถาบันมีสิทธิในการน าผลงานที่ส่งเข้าประกวดในคร้ังนี้ ไปใช้ ดัดแปลง หรือแก้ไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้สมัคร

ทราบล่วงหน้า  
- การตัดสินจากคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 

http://www.git.or.th/
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รางวัลส าหรับผู้ชนะการประกวด   
1. รางวัลชนะเลิศ มี 1 รางวัล ได้แก่ เงินสดมูลค่า 15,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร 
2. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 มี 1 รางวัล ได้แก่ เงินสดมูลค่า 10,000 บาท  พร้อมเกียรติบัตร 
3. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 มี 1 รางวัล ได้แก่ เงินสดมูลค่า 5,000 บาท  พร้อมเกียรติบัตร 

หมายเหตุ:  ผู้เข้าแข่งขันทุกคนมีสิทธิในการเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ และใช้บริการห้องสมุดเพ่ือค้นหาข้อมูล 
โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน – 29 ธันวาคม 2560 
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ใบสมัคร 
การประกวดการเสริมสร้างสัญลักษณ์พิพิธภัณฑ์อัญมณีและเครื่องประดับ                                                    

“GIT Gem Guardians Mascot Contest” 
 
ชื่อผลงาน____________________________________________________________________________ 
 
แนวคิด/แรงบันดาลใจในการออกแบบ 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
 
คุณครู/อาจารย์ที่ปรึกษา (ถ้ามีโปรดระบ)ุ ____________________________________________________ 
 
รายละเอียดผู้เข้าร่วมแข่งขัน 

1. ชื่อ-สกุล______________________________________ อายุ __________ อาชีพ_________________ 
ที่อยู่(ที่สามารถติดต่อได้สะดวก) 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

    สถานศึกษา ________________________________________________________________________  
    ระดับชั้น _________________________  
    โทรศัพท์มือถือ____________________โทรศัพท์ (บ้าน/สถานศึกษา) _______________________ 
    อีเมล ________________________________________________________________________ 
2. มีผู้ร่วมทีม ได้แก่ (ถ้ามีโปรดระบุชื่อ-นามสกุล ทุกคน) 

___________________________________________________________________  
___________________________________________________________________  
___________________________________________________________________ 
  

ส่งผลงานทางไปรษณีย์หรือด้วยตนเองได้ที่ :  
ส ถ า บั น วิ จั ย แ ล ะ พั ฒน า อั ญ ม ณี แ ล ะ เ ค รื่ อ ง ป ร ะ ดั บ แ ห่ ง ช า ติ  ( อ ง ค์ ก า ร ม ห า ช น )  ช้ั น  3  ฝ่ า ย ฝึ ก อบ ร ม  
เลขท่ี 140, 140/1-3, 140/5 อาคาร ITF – Tower ช้ัน 3 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500  
สอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมได้ที่ฝ่ายฝึกอบรม: 
 02-634 4999 ต่อ 301 (คุณฐิตินทรีย์), 311 (คุณสกุลรัตน์) และ 312 (คุณธวัชชัย)  
E-mail : jthawatchai@git.or.th 
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