รายละเอียดและการเตรียมบทความ
1. วัตถุประสงค์การจัดพิมพ์
วารสารดนตรี บ้านสมเด็จฯ ถือเป็นแหล่งรวบรวมผลงานทางด้านวิชาการ งานวิจัย
และนวัตกรรมในสาขาดนตรีทุกสาขา ด้วยเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความรู้ เผยแพร่องค์
ความรู้ ความคิด และทัศนะ ตลอดจนงานวิจัย รวมถึงความเคลื่อนไหวทางดนตรีในแง่มุมต่าง ๆ
2. กาหนดออก
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

จานวน 2-3 คน ซึ่งผู้ประเมินจะไม่ทราบว่าใครเป็นผู้พิจารณา ทั้งนี้กองบรรณาธิการขอให้ผู้เขียน
ปรับปรุงแก้ไขบทความก่อนตีพิมพ์
4.4 บทความที่ได้รับการตีพิมพ์ผู้เขียนจะได้รับวารสารดนตรีจานวน 2 เล่ม โดยไม่เสีย
ค่าใช้จ่าย

คาแนะนาการเตรียมต้นฉบับ
1. บทความทุกเรื่องต้องมีชื่อเรื่อง ชื่อผู้เขียนทุกคน บทคัดย่อ คาสาคัญทั้งภาษาไทย
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 และมีส่วนประกอบของบทความที่สาคัญตามลาดับ 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) จากัดจานวนคาอยู่ที่ไม่เกิน 250 คา และจะต้องพิมพ์คาสาคัญ (Keywords) ใต้บทคัดย่อ
ของภาษานั้นๆ จานวนไม่เกิน 3 คา
2.4 ที่อยู่และสังกัดของผู้เขียน (Affiliation) ใช้อักษรขนาด 12 pt ในรูปของ
เชิงอรรถใต้บทคัดย่อ โดยระบุการศึกษาขั้นสูงสุดหรือตาแหน่งทางวิชาการ (ถ้ามี) และสังกัดของ
ผู้เขียน E-Mail ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
2.5 เนื้อหา (Content) ใช้อักษรปกติ ขนาด 16 pt การจัดแนวพิมพ์ตามความ
เหมาะสมกับภาษาที่ใช้ และหากเป็นบทความจากรายงานวิจัยหรือวิทยานิพนธ์ ควรมีเนื้อหาที่
ครอบคลุมในหัวข้อต่าง ๆ ได้แก่ บทนา 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 โดยเรียงลาดับตาม
ตัวอักษรภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (อ่านรายละเอียดเรือ่ งการอ้างอิงเพิม่ เติม)
2.7 การเขียนบรรณานุกรมตามแนวเอพีเอ (APA - American
Psychological Association : APA 6th Edition) บรรณานุกรมไม่ควรมีน้อยกว่า 5 แหล่ง และ
รวมทั้งหมดไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ B5
3. ถ้ามีรูปภาพ/ตารางประกอบ ควรมีภาพที่ชัดเจน ระบุชื่อไฟล์และเรียงลาดับ
หมายเลขชื่อไฟล์ตรงกับรูปในบทความ ไฟล์รูปชนิด TIFF หรือ JPEG ความละเอียดไม่น้อยกว่า
300 dpi ขนาดไฟล์ละไม่เกิน 2 MB)
การอ้างอิง
1. การอ้างอิงในเนื้อหาใช้ระบบนาม-ปี (Name-year Reference)
1.1 การอ้ า งอิ ง ในเนื้ อ หาจากสื่ อ ทุ ก ประเภทลงในรู ป แบบ “ชื่ อ ผู้ เ ขี ย น ปี ที่ พิ ม พ์ ,
เลขหน้าที่ปรากฏ” อยู่ในเครื่องหมายวงเล็บเล็ก
1.2 ผู้เขียนคนไทยลงชื่อ-สกุล ส่วนผู้เขียนชาวต่างชาติลงเฉพาะนามสกุลดังตัวอย่าง
- รูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของแฮร์โรว์ (Harrow) มีลาดับของการเรียนรู้
ทางด้านทักษะปฏิบัติไว้ 5 ขั้น โดยเริ่มจากระดับที่ซับซ้อนน้อยไปจนถึงระดับที่มีความซับซ้อนมาก
(แฮร์โรว์, 1972: 96-99)
- ทิศนา แขมมณี (2559: 37) กล่าวว่า รูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นการพัฒนาด้าน
ทักษะพิสัย

หมายเหตุ: ทุกรายการที่อ้างอิงในเนื้อหาต้องปรากฏในรายการบรรณานุกรมเสมอ

2. บรรณานุกรม (Bibliography)
- การเขียนบรรณานุกรมใช้รูปแบบของ APA (American Psychology Association)
ดังตัวอย่างตามชนิดของเอกสารดังนี้
ชื่อ/สกุลผู้แต่ง. / (ปีที่พิมพ์). /ชื่อหนังสือ. /(ครั้งที่พิมพ์). /เมืองที่พมิ พ์: /สานักพิมพ์.

2.1 หนังสือ
ตัวอย่าง
ไพฑูรย์ สินลารัตน์. (2557). หลักและเทคนิคการสอนระดับอุดมศึกษา. พิมพ์ครั้งที่ 4.
กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
Colwell, R., & Hewitt, M. (2011). The teaching of instrumental music. 4th ed.
Peason Education, Inc.
2.2 บทความวารสาร
ชื่อ/สกุลผู้เขียน. / (ปีพิมพ์). /ชื่อบทความ. /ชื่อวารสาร. /ปีท(ี่ ฉบับที)่ , /หน้าที่ปรากฏบทความ.

ตัวอย่าง
พิชิต ฤทธิ์จรูญ. (2559). การประเมินเพื่อพัฒนาผู้เรียน. วารสารศึกษาศาสตร์ มสธ. 9(1), 1-17.
Brian C. Weolowdoski. (2012). Understanding and Developing Rubrics for Music
Performance Assessment. Music Educators Journal. 98(3), 36-42.
ชื่อ/สกุลผู้เขียน./ (ปีการศึกษา)./ ชื่อวิทยานิพนธ์./ ระดับปริญญา/ สาขาวิชาหรือภาควิชา/
คณะ/ มหาวิทยาลัย.

2.3 วิทยานิพนธ์
ตัวอย่าง
จินดามาตร์ มีอาษา. (2559). แนวทางการวัดและประเมินผลวิชาทักษะปฏิบัติแซ็กโซโฟน
คลาสสิกในระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 ในหลักสูตรดนตรีของสถาบันอุดมศึกษา.
วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

Boone, B. J. W. (2002). Family-school connections: A study of parent
involvement in Ohio’s Partnership schools. Doctoral dissertation,
The Ohio state university.
2.4 สื่ออินเทอร์เน็ต
ชื่อผู้แต่ง. (ปีที่พิมพ์). ชื่อเรื่อง. [ออนไลน์]. ได้จาก: http://... [สืบค้นเมือ่ วันที่ เดือน ปีทที่ าการ
สืบค้น].
Author. (Year of Publication). Title. [Online]. Available from: http://... [accessed

Date of Access].
ตัวอย่าง
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https://thestandard.co/culture-music-punk/. [สืบค้นเมื่อ 15 มกราคม 2562].
SEADOM. (2018). History, Mission and Aims. [Online]. Available from:
https://seadom.org /page/history-mission-and-aims [2 February 2019].
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