
รายละเอียดและการเตรียมบทความ 

1. วัตถุประสงค์การจัดพิมพ ์
 วารสารดนตรีบ้านสมเด็จฯ ถือเป็นแหล่งรวบรวมผลงานทางด้านวิชาการ งานวิจัย 
และนวัตกรรมในสาขาดนตรีทุกสาขา ด้วยเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความรู้ เผยแพร่องค์
ความรู้ ความคิด และทัศนะ ตลอดจนงานวิจัย รวมถึงความเคลื่อนไหวทางดนตรีในแง่มุมต่าง ๆ 

2. ก าหนดออก 
 ปีละ 2 ฉบับ (ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน และ ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม) 

3. บทความที่รับตีพิมพ์ 
3.1 บทความวิจัย (จากงานวิจัยหรือจากวิทยานิพนธ์ในระดับบัณฑิตศึกษา)  
3.2 บทความวิชาการ 
3.3 บทความสร้างสรรค์ 
3.4 บทความปริทัศน์ 
3.5 บทความวิจารณ์หนังสือ  
3.6 บทความอื่นๆ  

 เป็นผลงานใหม่ที่ยังไม่เคยพิมพ์เผยแพร่ในสื่อใดๆ มาก่อน และไม่อยู่ระหว่างการ
พิจารณาของวารสารหรือสิ่งพิมพ์อื่น 

4. การส่งบทความ 
4.1 ส่งบทความมาที่กองบรรณาธิการ ตามที่อยู่ดังนี้ 

กองบรรณาธิการวารสารดนตรีบ้านสมเด็จฯ  

วิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  

เลขที่ 1061 ซ.อิสรภาพ 15 แขวงหิรัญรูจี  เขตธนบุรี  กรุงเทพฯ  10600 

E-Mail:  musicjournal.bsru@gmail.com  

โทรศัพท์ : 02-473-7000 ต่อ 2304 

4.2 เมื่อได้รับบทความแล้วบรรณาธิการจะแจ้งกลับไปยังผู้เขียนบทความให้ทราบทาง
ใดทางหนึ่ง 

4.3 ทุกบทความที่ตีพิมพ์จะได้รับการกลั่นกรองจากกองบรรณาธิการและผ่านการ
พิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีองค์ความรู้และเชี่ยวชาญในสาขาวิชานั้น ทั้งภายในและภายนอก



จ านวน 2-3 คน ซึ่งผู้ประเมินจะไม่ทราบว่าใครเป็นผู้พิจารณา ทั้งนี้กองบรรณาธิการขอให้ผู้เขียน
ปรับปรุงแก้ไขบทความก่อนตีพิมพ ์

4.4 บทความที่ได้รับการตีพิมพ์ผู้เขียนจะได้รับวารสารดนตรีจ านวน 2 เล่ม โดยไม่เสีย
ค่าใช้จ่าย 
 

ค าแนะน าการเตรียมต้นฉบบั 
1. บทความทุกเรื่องต้องมีชื่อเรื่อง ชื่อผู้เขียนทุกคน บทคัดย่อ ค าส าคัญทั้งภาษาไทย

และภาษาอังกฤษ ในบทความวิจัย บทความวิชาการ บทความสร้างสรรค์ บทความปริทัศน์ และ
บทความวิจารณ์หนังสือ 
 2. ต้นฉบับของบทความที่จัดส่ง มีความยาวของบทความรวมตัวอย่าง ภาพประกอบ 
โน้ตเพลง บรรณานุกรม และอื่นๆ ไม่เกิน 17 หน้ากระดาษ B5 ให้ตั้งค่าหน้ากระดาษเว้นระยะ
ด้านบน 3.5 ซ.ม. ด้านล่าง 2.5 ซ.ม. ด้านซ้าย 3.5 ซ.ม.  และด้านขวา 2.5 ซ.ม. ใช้แบบอักษร  
TH SarabunPSK ตลอดทั้งบทความ และมีส่วนประกอบของบทความที่ส าคัญตามล าดับ ดังนี้ 

2.1 ชื่อเรื่อง (Title) ใช้อักษรตัวหนา ขนาด 18 pt จัดกึ่งกลางหน้ากระดาษ 
ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ มีความยาวพอสมควรกับหน้ากระดาษ  

2.2 ชื่อผู้เขียน (Author) ใช้อักษรขนาด 16 pt จัดต่อจากชื่อเรื่องชิดขวา 
ระบุข้อมูล ชื่อ – นามสกุลจริง ของผู้เขียน หากมีผู้เขียนร่วมจะต้องระบุให้ครบถ้วนถัดจากชื่อ
ผู้เขียนหลักทุกรายการ 

2.3 บทคัดย่อ (Abstract) ใช้อักษรปกติ ขนาด 16 pt ความยาวไม่ควรเกิน 
1 หน้ากระดาษ  ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (แยกภาษาไทย 1 หน้า และภาษาอังกฤษ 1 
หน้า) จ ากัดจ านวนค าอยู่ที่ไม่เกิน 250 ค า และจะต้องพิมพ์ค าส าคัญ (Keywords) ใต้บทคัดย่อ
ของภาษานั้นๆ จ านวนไม่เกิน 3 ค า 

2.4 ที่อยู่และสังกัดของผู้เขียน (Affiliation) ใช้อักษรขนาด 12 pt ในรูปของ
เชิงอรรถใต้บทคัดย่อ โดยระบุการศึกษาขั้นสูงสุดหรือต าแหน่งทางวิชาการ (ถ้ามี) และสังกัดของ
ผู้เขียน E-Mail ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
                   2.5 เนื้อหา (Content) ใช้อักษรปกติ ขนาด 16 pt การจัดแนวพิมพ์ตามความ
เหมาะสมกับภาษาที่ใช้ และหากเป็นบทความจากรายงานวิจัยหรือวิทยานิพนธ์ ควรมีเนื้อหาที่
ครอบคลุมในหัวข้อต่าง ๆ ได้แก่ บทน า วัตถุประสงค์ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ วิธีการศึกษา 
ผลการศึกษา การอภิปรายผล สรุปและข้อเสนอแนะ วันและสถานที่การจัดแสดง (ถ้ามี) ตัวเลข
อารบิคเท่านั้น และหากเป็นบทความที่ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัย ให้ระบุชื่อของแหล่งทุนในส่วน
ของกิตติกรรมประกาศตามเงื่อนไขการรับทุน 



2.6 บรรณานุกรม  (Bibliography) ใช้อักษรขนาด 16 pt จัดแนวพิมพ์แบบชิด
ซ้าย โดยบรรทัดต่อมาของรายการเดียวกันจะต้องย่อเข้าไป 8 ช่วงตัวอักษร (1  Tab)มีรายการ
อ้างอิงในเนื้อหาตรงกับรายการอ้างอิง ท้ายบทความครบถ้วนทุกรายการ โดยเรียงล าดับตาม
ตัวอักษรภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (อ่านรายละเอียดเร่ืองการอ้างอิงเพ่ิมเติม) 

 2.7 การเขียนบรรณานุกรมตามแนวเอพีเอ (APA - American 
Psychological Association : APA 6th Edition) บรรณานุกรมไม่ควรมีน้อยกว่า 5 แหล่ง และ
รวมทั้งหมดไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ B5 
 3. ถ้ามีรูปภาพ/ตารางประกอบ ควรมีภาพที่ชัดเจน ระบุชื่อไฟล์และเรียงล าดับ

หมายเลขชื่อไฟล์ตรงกับรูปในบทความ ไฟล์รูปชนิด TIFF หรือ JPEG ความละเอียดไม่น้อยกว่า 

300 dpi ขนาดไฟล์ละไม่เกิน 2 MB) 

การอ้างอิง 

1. การอ้างอิงในเนื้อหาใช้ระบบนาม-ปี (Name-year Reference) 

 1.1 การอ้างอิงในเนื้อหาจากสื่อทุกประเภทลงในรูปแบบ “ชื่อผู้ เขียน ปีที่พิมพ์ ,                
เลขหน้าที่ปรากฏ” อยู่ในเครื่องหมายวงเล็บเล็ก 
 1.2 ผู้เขียนคนไทยลงชื่อ-สกุล ส่วนผู้เขียนชาวต่างชาติลงเฉพาะนามสกุลดังตัวอย่าง 
 

 

 

 

หมายเหตุ: ทุกรายการที่อ้างอิงในเนื้อหาต้องปรากฏในรายการบรรณานุกรมเสมอ 

 

 

 

 

 

 - รูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของแฮร์โรว์ (Harrow) มีล าดับของการเรียนรู้
ทางด้านทักษะปฏิบัติไว้ 5 ขั้น โดยเริ่มจากระดับที่ซับซ้อนน้อยไปจนถึงระดับที่มีความซับซ้อนมาก 
(แฮร์โรว์, 1972: 96-99) 
 - ทิศนา แขมมณี (2559: 37) กล่าวว่า รูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นการพัฒนาด้าน
ทักษะพิสัย 



2. บรรณานุกรม (Bibliography) 

 - การเขียนบรรณานุกรมใช้รูปแบบของ APA (American Psychology Association) 

ดังตัวอย่างตามชนิดของเอกสารดังนี้ 
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2.2 บทความวารสาร 
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2.3 วิทยานิพนธ์ 

ตัวอย่าง  
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