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ข้อก าหนดหรือแนวทางในการส่งบทความลงเผยแพร่ในวารสารพัฒนศิลป์ 
 

นโยบายและวัตถุประสงค์ 
วารสาร มีความส าคัญยิ่งในฐานะที่เป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์องค์กร น าเสนอ

ผลการด าเนินงาน ความรู้ความคิดและพัฒนาการที่ได้จากการศึกษา ค้นคว้า วิจัย ตลอดจนความเคลื่อนไหวใน
แง่มุมต่าง ๆ ที่หลากหลาย การอ่านวารสารจึงเป็นสิ่งส าคัญในการติดตามความรู้เพ่ือเป็นข้อมูลในด้าน
การศึกษา ค้นคว้า วิจัย เผยแพร่ไปยังประชาคมวิชาการ ตลอดจนชุมชนเป้าหมายที่จะได้รับทราบข้อมูล
ข่าวสารและสามารถน าผลการศึกษาไปใช้ประโยชน์ในด้านที่เก่ียวข้องได้ 

การจัดท าวารสารพัฒนศิลป์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ถือเป็นภารกิจที่ส าคัญในการส่งเสริม
ให้บุคลากรของหน่วยงานได้เผยแพร่ผลการด าเนินงานสู่หน่วยงานภายนอกและน าเสนอความก้าวหน้าทางด้าน
วิชาการในสาขาวิชาที่เปิดท าการเรียนการสอน อีกทั้งเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การด าเนินงานตามพันธกิจหลัก
ของสถาบัน ในรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์ซึ่งถือเป็นการสร้างเครือข่ายการเผยแพร่ผลงานวิชาการระหว่าง
สถาบันการศึกษากับหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชน โดยจัดท าวารสารพัฒนศิลป์   
ในรูปแบบวารสารราย 6 เดือน มีก าหนดออกปีละ 2 ฉบับ เป็นอีกหนึ่งช่องทางของการประชาสัมพันธ์สถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป์ ทางด้านการจัดการศึกษา การบริหาร การวิจัย การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและการบริการ
วิชาการ เผยแพร่ข้อมูลทางวิชาการเก่ียวกับศิลปวัฒนธรรม ด้านนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์ และทัศนศิลป์ อีกทั้ง
ส่งเสริมสนับสนุนคณาจารย์และนักศึกษาให้ได้เผยแพร่ข้อมูลทางวิชาการต่อประชาชนและหน่วยงานอ่ืน ๆ 
ต่อไปด้วย  
 
ประเภทผลงานที่ตีพิมพ์ 

บทความวิชาการ (Articles) เป็นบทความที่เน้นเรื่องราวด้านศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา หรือ 
เกี่ยวกับเอกลักษณ์ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ไม่เน้นในเชิงงานวิจัย (Research Papers) ซึ่งจะเปิดโอกาส
ให้นักวิชาการภายนอก หรือ บุคลากรในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ส่งบทความเพ่ือตีพิมพ์เผยแพร่ผ่าน
วารสารพัฒนศิลป์ 
 
การเตรียมต้นฉบับ 

ผลงานวิชาการที่ รับพิจารณาตีพิมพ์ ต้องพิมพ์บนกระดาษขนาด A4 พิมพ์หน้าเดียว        
เว้นขอบซ้าย 2.54 ซม. ขอบขวา 2.54 ซม. และ ขอบบน 2.54 ซม. ความยาวรวมรูปและข้อมูลอ้างอิง     
ไม่เกิน 10 หน้า ตัวอักษร TH SarabunIT9 ขนาด 16 point พิมพ์ด้วยโปรแกรม Microsoft Word       
หรือโปรแกรมท่ีนยิมใช้กันโดยทั่วไป และควรแนบไฟล์ข้อมูลบันทึกลงแผ่นซีดี (CD-ROM)  

การใส่รูป ควรเป็นไฟล์รูป JPEG ที่มีขนาดความละเอียดตั้งแต่ 500 พิกเซล เป็นต้นไป หรือ
พิจารณาแล้วมีความคมชัด ไม่แตก และมีค าบรรยายใต้ภาพด้วย 

ควรจัดเรียงไฟล์ต้นฉบับผลงานวิชาการให้มีความเรียบร้อย สวยงาม และตรวจสอบความ
ถูกต้องของเนื้อหารายละเอียด รวมทั้งขั้นตอนของการพิสูจน์อักษร ให้เรียบร้อย 

ใส่ชื่อผู้เขียนบทความ หรือผู้มีส่วนร่วมในการเขียนบทความใต้ชื่อบทความ พร้อมทั้งระบุ
ข้อมูลอ้างอิงที่น ามาใช้เพื่อการเขียนบทความไว้ท้ายบทความในฉบับนี้ด้วย 
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ระยะเวลาการส่งผลงาน 
ก าหนดเผยแพร่วารสารราย 6 เดือน ปีละ 2 ฉบับ คือ 
ฉบับท่ี 1 เดือนตุลาคม  - เดือนมีนาคม  
(วันสุดท้ายของการรับบทความ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ ของทุกปี) 
ฉบับท่ี 2 เดือนเมษายน - เดือนกันยายน 
(วันสุดท้ายของการรับบทความ วันที่ 31 สิงหาคม ของทุกปี) 

 
การติดต่อในการจัดส่งบทความ 

1. ทางไปรษณีย์ : บรรณาธิการ วารสารพัฒนศิลป์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
เลขที่ 119/10 หมู่ 3 อ าเภอศาลายา เขตศาลายานครปฐม 73170 
โทรศัพท์ 02-4822186-7 ต่อ 349 

2. ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : bpi@hotmail.co.th หรือ JeepJeep1226@gmail.com 
3. ผู้ประสานงาน  

นางสาวณัฎฐพัชร คุ้มบัว  นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ  โทร. 098-238 0800 
นางสาวนันทินี สันติธรรม นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ  โทร. 085-991 9942 
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ชื่อบทความ 
 (ชื่อบทความเป็นภาษาอังกฤษ ถ้ามี)  
 

ชื่อผู้เขียนหรือผู้มีส่วนในการเขียนบทความ 
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ข้อมูลอ้างอิง 

............................................................................................................................. .................................................

.................................................................................. ............................................................................................  

............................................................................................................................. .................................................

............................................................................................................................. ................................................. 

...................................................................... ........................................................................................................

............................................................................................................................. ................................................. 

รูปมีความละเอียดตั้งแต่ขนาด  
500 พิกเซล เป็นต้นไป 

(บรรยายใต้รูป) 

TH SarabunIT9  
ขนาด 16 point ตัวหนา 

TH SarabunIT9  
ขนาด 16 point ตัวบางและเอียง 

TH SarabunIT9  
ขนาด 16 point ตัวหนา 

เนื้อหารายละเอียด 
TH SarabunIT9  
ขนาด 16 point  

ตัวธรรมดา 


