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วารสารดนตรี บ้านสมเด็จฯ เป็นวารสารที่รวบรวมผลงานทางวิชาการ งานวิจัย และ
นวัตกรรมในศาสตร์และศิลป์ทางดนตรี เพื่อเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความรู้ เผยแพร่
องค์ความรู้ ความคิด และทัศนะ ตลอดจนงานวิจัย รวมถึงความเคลื่อนไหวทางดนตรีในแง่มุม
ต่าง ๆ ซึ่งบทความที่ได้รั บการตี พิ ม พ์ เ ผยแพร่ ไ ด้รับ การกลั่น กรองจากกองบรรณาธิการและ
ผ่านการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อรวบรวมและเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการทางด้านดนตรี
2. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการวิจัย การพัฒนาองค์ความรู้ในวงการศึกษาทางด้านดนตรี
3. เพื่อเป็นแหล่งการศึกษาค้นคว้าข้อมูล แลกเปลี่ยนความรู้ทางด้านดนตรี
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บทบรรณาธิการ
วารสารดนตรี บ้ า นสมเด็ จ ฯ ฉบั บ นี้ เป็ น ฉบั บ ที่ 2 ของปี ที่ 2 ซึ่ ง วิ ท ยาลั ย การดนตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้จัดทาวารสารนี้ขึ้น เพื่อเป็นพื้นที่ในการเผยแพร่
องค์ความรู้ในลักษณะของบทความวิจัยและบทความวิชาการของนักศึกษา ครู อาจารย์ นักวิจัย
และนักวิชาการในแวดวงวิชาการและวิชาชีพดนตรี
บทความในวารสารนี้ประกอบด้วยบทความวิจัย จานวน 4 บทความ บทความวิชาการ
จานวน 3 บทความ บทความสร้างสรรค์ 2 บทความ และบทความวิจารณ์หนังสือ 1 บทความ
ซึ่งมุ่งเน้นในประเด็นต่าง ๆ เช่น บทบาทหน้าที่ของดนตรีต่อชุมชน: กรณีศึกษาวงดนตรีหลานตา
เฮง การศึกษากระบวนการแปลงเสียงไปสู่ภาพเคลื่อนไหวผ่านกระบวนการสร้างสรรค์ผลงาน
“พูดกับฉันสิ ” การดาเนินทานองจะเข้ในการบรรเลงรวมวง ศึกษาการจัดการเรียนการสอน
รายวิชาทักษะกีตาร์ 1 วิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ดนตรี เพื่อ
เจ็ดทักษะความฉลาด ดนตรีสู่ชุมชนเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น สุมหัวคอนเสิร์ต: การวางแผนและ
พัฒนาการจัดแสดงคอนเสิร์ตเครือข่ายนิสิตนักศึกษาทางด้านดนตรีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2
การอิมโพรไวส์ของจอห์น ปาติตุซซี ในบทเพลงไจแอนท์ สเต็ปส์ การเรียบเรียงเสียงประสานบท
เพลงพระราชนิพนธ์อาทิตย์อับแสง สาหรับวงเครื่องลมทองเหลืองห้าชิ้น รวมทั้งยังได้เสนอ
บทความเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางดนตรีอีกด้วย
การจัดทาวารสารฉบับนี้สาเร็จลงได้ด้วยความร่วมมือของหลายฝ่าย ตั้งแต่มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ผู้สนับสนุนงบประมาณ ผู้เขียนบทความ กองบรรณาธิการ และ
ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความทั้งภายในและภายนอก ซึ่งขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วย
วารสารดนตรี บ้านสมเด็จฯ ฉบับนี้จะสามารถตอบสนองบทบาทของวิทยาลัยการดนตรี
ในการให้บริการวิชาการและวิชาชีพดนตรีแก่ส่วนรวมมากน้อยเพียงใด นอกจากต้องอาศัยการร่วมคิด
ร่วมทาของคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และผู้ที่เกี่ยวข้องแล้ว ยังขึ้นอยู่กับผู้อ่าน และการสนับสนุน
จากผู้ สนใจส่ งบทความจากสถาบั นต่าง ๆ เพื่ อร่ วมผลั กดัน วารสารดนตรี บ้ านสมเด็ จฯ เข้ า สู่
ฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai-Journal Citation Index Centre : TCI)
ในลาดับต่อไป
สุดท้ายนี้ กองบรรณาธิการขอแสดงความอาลัยต่อการจากไปของนายชัยณรงค์ ทาริวงษ์
หนึ่งในผู้เขียนบทความในวารสารฉบับนี้ คุณงามความดีและความเพียรที่มีจะเป็นแบบอย่าง
ให้แก่พี่น้องดนตรีไทยบ้านสมเด็จฯ ต่อไป
กองบรรณาธิการ

จริยธรรมของการตีพิมพ์ (Publication Ethics)
บทบาทและหน้าที่ของผู้นิพนธ์ (Duties of Authors)
1. ผู้นิพนธ์ต้องรับรองว่าบทความที่ส่งมานั้น ไม่เคยตีพิมพ์ที่ใดมาก่อน
2. ผู้นิพนธ์ต้องเขียนบทความตามรูปแบบที่วารสารกำหนดไว้ใน “คำแนะนำการเตรียม
ต้นฉบับ”
3. ผู้นิพนธ์ต้องอ้างอิงผลงานของผู้อื่น หากมีการนำมาใช้ในผลงานของตน โดยการอ้างอิง
ต้องถูกต้องตามรูปแบบของวารสาร
4. ผู้นิพนธ์ต้องนำเสนอผลงานตามข้อเท็จจริง ไม่มีการบิดเบือนข้อมูล หรือใช้ข้อมูลที่เป็นเท็จ
5. ผู้นิพนธ์ที่มีชื่อปรากฏในบทความ ต้องมีส่วนร่วมในการดำเนินการจริง
6. ผู้นิพนธ์ต้องระบุแหล่งทุนที่สนับสนุน (ถ้ามี)
7. ผู้นิพนธ์ต้องระบุผลประโยชน์ทับซ้อน (ถ้ามี)
8. ผู้นิพนธ์ต้องให้ความร่วมมือกับทางวารสารในการให้ข้อมูลเพิ่มเติมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับผลงานที่ส่งมาตีพิมพ์ แม้ว่าผู้นิพนธ์จะได้รับการตอบรับจากวารสารแล้ว
บทบาทและหน้าที่ของผู้ประเมินบทความ (Duties of Reviewers)
1. ผู้ประเมินควรปฏิเสธการประเมินบทความที่ตนมีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น เป็นผู้ร่วมโครงการ
รู้จักผู้นิพนธ์เป็นการส่วนตัว หรือเหตุผลอื่น ๆ และแจ้งต่อบรรณาธิการเพื่อเปลี่ยนผู้ประเมิน
2. ผู้ประเมินควรให้ข้อเสนอแนะตามหลักการทางวิชาการในสาขาที่ตนมีความเชี่ยวชาญ
ไม่ควรใช้ความคิดเห็นส่วนตัวที่ไม่มีข้อมูลรองรับมาเป็นเกณฑ์ในการตัดสินบทความ และหากผู้ประเมิน
พบความซ้ำซ้อนของบทความที่อ่านกับบทความอื่น ๆ หรือแหล่งข้อมูลอื่น ๆ โปรดแจ้งให้บรรณาธิการ
ทราบด้วย
3. ผู้ประเมินต้องรักษาความลับ โดยไม่เปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับบทความที่อ่านต่อ
บุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้อง
บทบาทและหน้าที่ของบรรณาธิการวารสาร (Duties of Editor)
1. บรรณาธิการมีหน้าที่พิจารณาคุณภาพของบทความและคัดเลือกบทความที่เหมาะสม
เพื่อนำมาตีพิมพ์ในวารสารดนตรีบ้านสมเด็จฯ
2. บรรณาธิการต้องไม่เปิดเผยข้อมูลของผู้นิพนธ์และผู้ประเมินบทความแก่บุคคลอื่น
ที่ไม่เกี่ยวข้อง ในช่วงระยะเวลาของการประเมินบทความ
3. บรรณาธิการต้องดำเนินการประสานงานกับกองบรรณาธิการ ผู้ประเมินบทความ และ
ผู้นิพนธ์ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
4. บรรณาธิการต้องไม่ตีพิมพ์บทความที่เคยตีพิมพ์ที่อื่นมาแล้ว
5. บรรณาธิ ก ารต้ อ งคั ดเลื อ กบทความมาตี พ ิ มพ์ ห ลั งจากผ่ า นกระบวนการประเมิน
บทความจากผู้ประเมินอย่างน้อย 2 ท่านแล้วเท่านั้น
6. บรรณาธิการต้องมอบหมายบทความให้ผู้ประเมินที่ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน เช่น
ผู้ประเมินต้องไม่อยู่ในสถาบันเดียวกันกับผู้นิพนธ์
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