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แบบขอมูลบทคัดยอ (Extended Abstract) สําหรับการนําเสนอผลงาน 
กรุณากรอกขอมูลใหครบถวนดวยการเขียนหรือพิมพดวยคอมพิวเตอร  

สามารถ Download แบบฟอรมบทคัดยอไดที่ facebook.com/bkkcreativeexhibition 

1. ประวัติ (Identification) 

ชื่อ-สกุล ผูนําเสนอผลงานวิจัย/ผลงานสรางสรรค  

_____________________________________________________________________________ 

First name – Last Name  

_____________________________________________________________________________ 

ชื่อโครงการ  ___________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Project title (English) 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

2. รายละเอียดโครงการ (Project Information) 

    2.1 คําอธิบายโครงการ (Project Description)  

ลักษณะเดน(ProjectSignificance)/กระบวนการทํางาน (Process)/ เทคนิคหรือกลไกจําเพาะในการสรางสรรคผลงาน 

(Process/Mechanism) 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
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   2.2 วัตถุประสงคของการผลิตงานสรางสรรค (Objective) 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

หมายเหตุ (Note) 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
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2.3 องคความรูจากโครงการสรางสรรค (Knowledge in Project) 
องคความรูจากโครงการดานผลงาน เนื้อหา การปฏิบัติ การสังเคราะหความรูหรือกระบวนการวิธีสรางสรรค 

อาจแนบรูปหรือสื่อประกอบเพื่อแสดงแนวคิดหรือกระบวนการใหชัดเจนขึ้น 

(Please append any supporting documents or visual materials i.e., video, slides, photographs, drawings, 

or sketches) 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

2.4 ระยะเวลา (Time frame) 
โปรดระบุชวงเดือนและปทีผ่ลิตผลงาน (Please specify year and month) 
________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________  
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      2.5 ตัวอยางผลงาน/รูปตัวอยางผลงาน (Visual Materials) 
โปรดแนบตัวอยางผลงาน เชน รูป สื่อ (Please append visual materials i.e., slides, photographs, drawings, or 

sketches) เรื่องยอ (synopsis) โครงเรื่อง (story outline/plot) บทภาพยนตร (screenplay) บท (script)  

ฉากหลัก (master scene/sequence) บทภาพ (storyboard) ประกอบ 

 

 

 

     

 

 

 

 

หมายเหตุ: ขอความกรุณาแนบภาพตัวอยางผลงานที่นําเสนอใหเห็นลักษณะผลงานที่ชัดเจน  
     (ควรมีขนาดไมต่ํากวา 300 dpi หรือ 5 mb ตอรูป) หรือสื่อประเภทอื่นๆ เชน ภาพเคลื่อนไหว 

     ทีแ่สดงใหเห็นลักษณะชัดเจน และมเีสียงใหเสียงที่คมชัด ลงในแผน CD หรือ DVD  

     หรือสงผาน bucc@bu.ac.th แยกตางหาก พรอมระบ ุชื่อเจาของผลงาน ชื่อผลงาน และวันที่ผลงานเสร็จสิ้น 

3. เอกสารอางอิง (Reference) 
โปรดระบุแหลงที่มาของขอมูลที่ใชอางอิงในโครงการในรูปแบบบรรณานุกรมหรืออื่น ๆ (Please indicate possible     

sources of information on the project, bibliographical or other.)  

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________  
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 4. สาขาผลงานสรางสรรค (Field of work) 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________  

 

 

ลายมือชื่อผูสมัคร (Signature)____________________________________ 

วันที่ (Date)_________________________________________________ 

ผูสมัครไดอานและยอมรับเงื่อนไขการสงผลงานตามที่ทางโครงการไดกําหนดไวแลว 

 

- กรุณากรอกขอมูลใหครบถวนตามที่ไดกําหนดไวในเอกสารโครงการ และแนบเอกสารใบสมัครมาพรอมกัน 

ผูสมัครเลือกวิธีการสงผลงานได 2 ชองทาง ไดแก 

          1. สงทาง Online ผาน E-mail : bucc@bu.ac.th หรือ facebook.com/bkkcreativeexhibition 

          2. ไปรษณีย หรือสงดวยตนเอง: นิทรรศการผลงานสรางสรรคกรุงเทพ ครั้งที่ 4 

                          ศูนยสรางสรรคมหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต ชั้น2 อาคาร A2 เลขที่ 9/1 หมูที่ 5 

                          ถนนพหลโยธิน ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120                                  

- กรณีผลงานไดรับคัดเลือกทางคณะผูจัดทําสามารถขอขอมูลเพิ่มเติมเพื่อการผลิตสื่อและเผยแพร 

- สอบถามขอมูลเพิ่มเติม: ศูนยสรางสรรคมหาวิทยาลัยกรุงเทพ โทรศัพท +66 2 902 0299 ตอ 2359 (อ.พัชรศุภางค) 

หรือ bucc@bu.ac.th (หมดเขตสงผลงานวันที่ 15 กุมภาพันธ 2559) 

ขอตกลงในการจัดแสดงผลงาน 

- งบประมาณในการจดัทำโครงการทางเจาของโครงการหรือผูรับผิดชอบโครงการเปนผูรับผิดชอบทั้งหมด 

- เจาของโครงการหรือผูรับผิดชอบโครงการเปนผูดูแลการติดตั้งและขนสงชิ้นผลงานของตนเอง 

- สามารถแนบขอมูลเพิ่มเติมจากใบสมัครมาในรูปแบบไฟลดิจิตอล หรือในกระดาษ A4 

 

 

 

 

 


