
สถาบันวิจัยและพัฒนาดีไอเอฟเพื่ออุตสาหกรรมการแพทย์ 

 

จัดตั้งขึ้นภายใต ้มูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อด าเนินการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมวัสดุ อุปกรณ์
ด้านทันตกรรม และสนับสนนุการด าเนินงานของมูลนิธิฯ ให้สามารถสานต่อพระราชปณิธานของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
รัชกาลที่ 9  ทีท่รงมีพระมหากรุณาธิคุณต่องานดา้นทันตสาธารณสุข และเพื่อใหส้าธารณชนได้รับผลประโยชน์จากงานวิจัย
และพัฒนาที่ผลิตขึ้นได้เองในประเทศ  

ทั้งนี้สถาบันฯ มีความประสงคจ์ัดการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ เพื่อใหป้ระชาชนได้มีส่วนร่วมในการ
สร้างสรรค์เอกลักษณ์ทีส่ะท้อนให้เห็นถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ผ่านการด าเนินงาน
ของสถาบันฯ 4  ด้านได้แก่  

1. การสนับสนุนการด าเนินงานมูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

2. การด าเนินการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านทันตกรรมและการแพทย์ 

3. การผลิตระดับอุตสาหกรรมในประเทศที่ได้รับมาตรฐานสากล  

4. เพื่อให้ประชาชนรับประโยชน์ด้านการแพทย์และสาธารณสุข 

วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให้นักออกแบบมีโอกาสได้แสดงความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบตราสัญลักษณ์ “สถาบันวิจัยและพัฒนาดีไอเอฟ
เพื่ออุตสาหกรรมการแพทย์” 
2. เพื่อคัดเลือกและน าตราสัญลักษณ์ที่ชนะเลิศไปเป็นตราสัญลักษณ์ “สถาบันวิจัยและพัฒนาดีไอเอฟเพ่ืออุตสาหกรรม
การแพทย์” 
3. เพื่อสร้างอัตลักษณ์ที่ชัดเจน และสร้างการรับรู้จดจ าการประกวด “สถาบันวิจัยและพัฒนาดีไอเอฟเพื่ออุตสาหกรรม
การแพทย์” 

คุณสมบัติของผู้เสนอผลงานเข้าร่วมประกวด 

นักเรียน นิสิต นักศึกษา ประชาชนทั่วไป ไม่จ ากัดอายุ และสามารถส่งผลงานได้ทั้งแบบบุคคลหรือทีม สามารถส่งผลงานได้ 
ไม่จ ากัดจ านวน 

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเข้าร่วมประกวด 

1. ต้องเป็นผลงานที่ผู้ส่งเข้าประกวดออกแบบขึ้นมาใหม่ มิได้ท าซ ้า คัดลอก เลียนแบบ หรือดัดแปลงตราสัญลักษณ์ 
(Logo) ของผู้อื่น อันเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ หรือมีส่วนหนึ่งส่วนใดที่เป็นลิขสิทธิ์ของบุคคลภายนอกปรากฎอยู่ในชิ้นงาน
โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ ตลอดจนไม่เคยส่งเข้าประกวดหรือได้รับรางวัลจากหน่วยงานใดมาก่อน 

2. ผู้ส่งผลงานจะต้องรับผิดชอบต่อการละเมิดลิขสิทธิ์ หรือการที่เนื้อหาข้อเท็จจริงในผลงานที่ส่งเข้าประกวดมีลักษณะ
ละเมิดกฎหมาย หากมีข้อพิพาททางกฎหมาย ไม่ว่ากรณีใด ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้ส่งผลงาน 

3. ผลงานการออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) ต้องสอดคล้องกับหัวข้อที่ประกวด มีความชัดเจน มีเอกลักษณ์ มี
ความหมาย ทันสมัย มีความน่าเชื่อถือ เข้าใจและจดจ าง่าย องค์ประกอบสีหลักคือ น ้าเงินและเหลืองทอง รวมสอีื่น ๆ แล้ว
ไม่เกิน 4 สี 



4. ไฟล์ผลงานต้องมีความละเอียดไม่ต ่ากว่า 300 dpi โดยให้จัดส่งเป็นไฟล์นามสกุล .ai (Adobe illustration) และ .jpg 
โดยให้ระบุ code สีที่เลือกใช้ใน Mode CMYK / RGBโดยการออกแบบไม่จ ากัดสี ไม่จ ากัดรูปแบบ และตัวอักษร 

5. ผลงานการออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) ต้องมีข้อความแบบที่เป็นชื่อภาษาไทย “สถาบันวิจัยและพัฒนาดีไอเอฟเพื่อ
อุตสาหกรรมการแพทย”์ และแบบที่เป็นชื่อภาษาอังกฤษ “DIF RESEARCH AND DEVELOPMENT INSTITUTE OF 
MEDICAL INDUSTRY” ที่สามารถน าไปใช้ได้จริงในการประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ เช่น สื่อสิ่งพิมพ์ สกรีนผ้า ของที่ระลึก 
ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ 

6. ประธาน และคณะกรรมการมูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์ จะเป็นผู้คัดเลือกและตัดสินผลงานที่สมควร
ได้รับรางวัล โดยผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด จะอุทธรณ์มิได้ และหากพบหลักฐานในภายหลังว่าผลงาน
ที่ได้รับรางวัลขาดคุณสมบัติในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง คณะกรรมการมีสิทธิ์เพิกถอนผลการตัดสินและเรียกคืนรางวัลที่ได้รับไป
แล้วทั้งหมด 

7. ผลงานที่ได้รับรางวัล ถือเป็นกรรมสิทธิ์ของสถาบันวิจัยและพัฒนาดีไอเอฟเพื่ออุตสาหกรรมการแพทย์ โดยสถาบันฯ ขอ
สงวนสิทธิ์ในการน าไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ หรือปรับปรุงผลงานต่อเพื่อประโยชน์ในการใช้งานจริงได้ต่อไป 

8. สถาบันวิจัยและพัฒนาดีไอเอฟเพื่ออุตสาหกรรมการแพทย์ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้
ทราบล่วงหน้า 

หลักเกณฑ์ในการพิจารณาตัดสินการออกแบบตราสัญลักษณ์ 
1. การสื่อความหมาย และความคิดสร้างสรรค์ ที่สื่อถึงการด าเนินงานของสถาบันฯ 4  ด้าน ได้แก่ (1) การสนับสนุนการ
ด าเนินงานมูลนิธิทันตนวัตกรรมฯ (2) การด าเนินการวิจัยและพัฒนาด้านทันตกรรม (3) การผลิตในระดับอุตสาหกรรม (4) 
การแพทย์และสาธารณสุข  
3. ต้องมีข้อความแบบที่เป็นชื่อภาษาไทย “สถาบันวิจัยและพัฒนาดีไอเอฟเพื่ออุตสาหกรรมการแพทย์” และแบบที่เป็นชื่อ
ภาษาอังกฤษ “DIF RESEARCH AND DEVELOPMENT INSTITUTE OF MEDICAL INDUSTRY” ประกอบในชิ้นงาน 
4. ความน่าสนใจและสามารถน าไปใช้ได้จริงในการประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ 

รางวัล 
รางวัลชนะเลิศ จ านวน 1 รางวัล เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมโล่ 
รางวัลรองชนะเลิศ 2 รางวัล รับเกียรติบัตร 
 

วิธีการส่งผลงานเข้าประกวด 
• ส่งทางไปรษณีย์ บันทึกลง CD-ROM 
ที่อยู่: 157/4 ถ.ประดิษฐ์มนูธรรม แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 
• ส่ง ทาง E–mail : dri.by.dif.9@gmail.com ระบุหัวข้อ ประกวดโลโก้ DRI 
*ดาวน์โหลดใบสมัคร ทาง www.dent-in-found.org 
*** ส่งผลงานได้ถึงวันที่ 30 เมษายน 2563*** 
ประกาศผล ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2563 ทาง Page Facebook : มูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 
โทรศัพท์ 02 318 2351-55 ต่อ 1416 
Lind ID : @dent_in_found 
 

 

mailto:dri.by.dif.9@gmail.com


ใบสมัครประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) 

สถาบันวิจัยและพัฒนาดีไอเอฟเพื่ออุตสาหกรรมการแพทย์ 

 

ข้อมูลผู้สมัคร ชื่อ-สกุล ผู้สมัคร ( นาย / นาง / นางสาว ) ............................................................................................................  

อาย ุ........... ป ีอาชีพ ............................................ สถานที่เรียน / ที่ท างาน .............................................................................. 
ที่อยู่ปัจจุบัน ................................................................................................................................................................................. 
………............................................................................................................................................................................................. 
เบอร์โทรศัพท์ ............................................... E-mail ...................................................... Lind ID : …………………………………...  

อธิบายความหมายของตราสัญลักษณ์(Logo) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

หากผลงานของข้าพเจ้าได้รับรางวลัข้าพเจ้ารับทราบและยินดีปฏิบัติตามเงื่อนไขดังนี้  

 ให้ผลงานเป็นลิขสิทธิ์ของสถาบันวิจัยและพัฒนาดีไอเอฟเพื่ออุตสาหกรรมการแพทย์ 

 อนุญาตให้คณะกรรมการผู้ตัดสินสามารถใช้และปรับผลงานเพื่อเป็นประโยชน์ในการใช้งานจริง  

 

 

 

 

 

ขอรับรองว่าเป็นผลงานของข้าพเจ้าจริง  
                       .......................................................ลงชื่อเจ้าของผลงาน 

(……………………………………………..) 
วันที่ ........... เดือน............................ พ.ศ. 2563 


