แบบนำเสนอสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเข้ำร่วมจัดแสดงนิทรรศกำร
งำน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี ๒๕๖๑ (Thailand Inventors’ Day 2018)
ระหว่ำงวันที่ ๒ – ๖ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๑
ณ Event Hall 98 - 99 ศูนย์นิทรรศกำรและกำรประชุมไบเทค บำงนำ กรุงเทพฯ
๑. ชื่อผลงาน (ภาษาไทย)
(ภาษาอังกฤษ)

----------------------------------------------------(ไม่เกิน ๒๔ ตัวอักษร)
(โปรดระบุ)

………….
……………………….

ความสอดคล้องกับกลุ่มเรื่องที่มีการจัดแสดงภายในงาน (กรุณาเลือกเพียง ๑ ข้อ)
 สิ่งประดิษฐ์ที่ได้รับรางวัลจากเวทีนานาชาติ จากการเข้าร่วมงานประกวดกับ วช. ในปี 2560 เวที
 เวที 45th International Exhibition of Inventions of Geneva” ณ กรุงเจนีวา
สมาพันธรัฐสวิส
 เวที 13th Taipei International Invention Show & Technomart” (INST 2017)
ณ กรุงไทเป ประเทศไต้หวัน
 เวที 11th International Warsaw Invention Show” (IWIS 2017) ณ กรุงวอร์ซอ
สาธารณรัฐโปแลนด์
 Seoul International Invention Fair 2017 (SIIF 2017) ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี
 สิ่งประดิษฐ์ในบัญชีสงิ่ ประดิษฐ์ไทย
 บัญชีนวัตกรรมไทย
 สิ่งประดิษฐ์พร้อมใช้ จากหน่วยงานภาครัฐ/เอกชน (กรุณาเลือกเพียง ๑ ข้อกลุม่ เรื่อง)
 กลุ่มสิ่งประดิษฐ์เพื่อความมั่นคง  กลุ่มสิ่งประดิษฐ์เพื่อสังคม
 กลุ่มสิ่งประดิษฐ์เพื่อการเกษตร  กลุ่มสิ่งประดิษฐ์เพื่อการแพทย์และสาธารณสุข
 กลุ่มสิ่งประดิษฐ์เพื่ออุตสาหกรรม  กลุ่มสิ่งประดิษฐ์เพื่อพลังงาน
 กลุ่มสิ่งประดิษฐ์เพื่อทรัพยากรและสิง่ แวดล้อม
๒. ระดับผลงานของท่าน (เลือกเพียง ๑ ข้อ)
 ระดับต้นแบบยังไม่มีการผลิตและจาหน่าย
 ระดับที่มีความพร้อมสูเ่ ชิงพาณิชย์แต่ยังไม่ผ่านมาตรฐานรับรองสาหรับการจาหน่าย
 ระดับทีส่ ามารถผลิตและจาหน่ายได้แล้ว
 ระดับที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์เชิงสังคม/พื้นที่แล้ว
 อื่นๆ ระบุ
๓. เจ้าของผลงาน
ชื่อ – นามสกุล (นาย/นาง/นางสาว)
..............
ตาแหน่งทางวิชาการ (ถ้ามี)
..............
ตาแหน่งทางการบริหาร (ถ้ามี)
……….....
หน่วยงาน
............................
สถานที่ติดต่อ
..............
..............
โทรศัพท์
โทรสาร
.............
โทรศัพท์มือถือ
E-mail
………....
/๔. ผู้ประสานงาน…

-๒๔. ผู้ประสานงาน (โปรดระบุในกรณีที่เจ้าของผลงานและผู้ประสานงานมิใช่บุคคลเดียวกัน)
ชื่อ-นามสกุล (นาย/นาง/นางสาว)
............................
ตาแหน่งทางวิชาการ (ถ้ามี)
..............
ตาแหน่งทางการบริหาร (ถ้ามี)
…………..
สถานที่ติดต่อ
..............
..............
โทรศัพท์
โทรสาร
.............
โทรศัพท์มือถือ
E-mail
.............
๕. ขนำดของชิ้นงำนที่นำมำจัดแสดง
 ขนาดผลงาน กว้าง
x ยาว
x สูง
เมตร/เซนติเมตร
 น้าหนักผลงาน (โดยประมาณ)
กิโลกรัม/กรัม
๖. กำรจัดแสดงผลงำนสิ่งประดิษฐ์ภำยในงำน
 การใช้ไฟฟ้า
 ปกติ 5 Amp
 เกิน 5 Amp (ระบุ
)
 ขนาดพืนที่ในการจัดแสดงผลงาน
 คูหา ขนาด ๒ x ๒ เมตร จ้านวน........................คูหา
 พืนที่เปล่า ๖ x ๖ เมตร (สามารถน้าเสนอผลงานได้ ๖ – ๘ ผลงาน ยกเว้นกรณีที่มีชินงานขนาดใหญ่
หรือเล็กมาก วช. จะขออนุญาตพิจารณาเป็นรายกรณี)
* กรณีมีการปรับเปลี่ยนขนาดคูหานิทรรศการ วช.จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งในขั้นตอนการยืนยันเข้าร่วมจัด
แสดงนิทรรศการ
** ผู้ที่ป ระสงค์จ ะจัดแสดงนิท รรศการในพื้นที่ เปล่า จะต้องจัดเตรียมอุปกรณ์ตกแต่ง โครงสร้างและ
นาเสนอด้วยตนเอง โดย วช.จะขอสงวนสิทธิ์ในการพิจ ารณาจัดเตรียมระบบไฟฟ้า และโต๊ะ-เก้าอี้ ส าหรับ
การนาเสนอผลงานให้ตามความเหมาะสม
๗. ท่ำนมีควำมประสงค์จะจำหน่ำยสินค้ำ/ผลิตภัณฑ์ จำกกำรประดิษฐ์คิดค้นของท่ำนภำยในงำนด้วยหรือไม่
 มี (โปรดระบุรายละเอียดในข้อ ๘)
 ไม่มี
๘. ท่ำนมีวิธีกำรส่งเสริมกำรขำยสำหรับสินค้ำ/ผลิตภัณฑ์ จำกกำรประดิษฐ์คิดค้นของท่ำนที่มำร่วมจำหน่ำยภำยใน
งำนหรือไม่ (โดยควำมสมัครใจของผู้เสนอผลงำนเอง)
 มี (โปรดระบุให้ชัดเจน เช่น หากซือครีมทาผิวจากเปลือกมังคุดที่เป็นสินค้า/ผลิตภัณฑ์ ของท่าน ภายใน
งานจะได้รบั ส่วนลด ๕๐ % จากราคาขายปกติ เป็นต้น)
(ระบุ) ๑
………….
๒
............
๓
............
 ไม่มี
(สามารถนาผลิตภัณฑ์จากการประดิษฐ์คิดค้นที่นามาร่วมจัดแสดงเข้าจาหน่ายได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
ทั้งนี้ หากเป็นผลิตภัณฑ์อาหาร ของดเว้นการประกอบอาหารภายในบริเวณจัดนิทรรศการ)
ทั้งนี้ ได้จัดทำรำยละเอียดผลงำนโดยสังเขปตำมแบบฟอร์มของ วช. มำพร้อมนี้ด้วยแล้ว
ลงชื่อ
(

ผู้เสนอผลงาน
)
/

/

.

รำยละเอียดผลงำนโดยสังเขป (วช.ขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูลส่วนนีในเอกสารประชาสัมพันธ์)
โลโก้
หน่วยงาน

โลโก้ ของ
หน่วยงานที่ให้
ทุนผลงาน

ควำมเป็นมำและควำมสำคัญ
รูปภาพผลงานประกอบ
ในรูปแบบ JPG File
๑

เทคโนโลยี/กระบวนกำร

รูปภาพผลงานประกอบ
ในรูปแบบ JPG File
๒

กำรนำไปใช้ประโยชน์/กำรประยุกต์ใช้

รูปภาพผลงานประกอบ
ในรูปแบบ JPG File
๓

ประโยชน์ที่ได้รับ

รูปภาพผลงานประกอบ
ในรูปแบบ JPG File
๔

หมำยเหตุ : ขอควำมกรุณำช่วยส่งแบบข้อมูลเป็น File Pdf และ File Word พร้อมรูปภำพประกอบเป็น File jpg.

