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 วารสารดนตรีบ้านสมเด็จฯ เป็นวารสารที่รวบรวมผลงานทางวิชาการ งานวิจัย และ
นวัตกรรมในศาสตร์และศิลป์ทางดนตรี เพื ่อเป็นสื ่อกลางในการแลกเปลี ่ยนความรู ้ เผยแพร่  
องค์ความรู้ ความคิด และทัศนะ รวมถึงความเคลื่อนไหวทางดนตรีในแง่มุมต่าง ๆ  ซ่ึงบทความที่ได้รับ
การตีพิมพ์เผยแพร่ได้รับการกลั่นกรองจากกองบรรณาธิการและผ่านการตรวจคุณภาพของบทความ
โดยผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบบทความ (Peer Reviewer) ซึ ่งเป็นบุคคลภายนอกจากหลากหลาย
สถาบันอย่างน้อย 3 คน  
วัตถุประสงค ์

  1. เพื่อรวบรวมและเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการทางด้านดนตรี  
  2. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการวิจัย และการพัฒนาองค์ความรู้ในวงการศึกษาทางด้านดนตรี  
  3. เพื่อเป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าข้อมูล และแลกเปลี่ยนความรู้ทางด้านดนตรี 

ขอบเขตของบทความ 
  บทความที ่เกี ่ยวข้องกับดนตรี ได้แก่ บทความวิจัย บทความวิชาการ บทความ
สร้างสรรค์ บทความปริทัศน์ บทความวิจารณ์หนังสือ และบทความอื่น ๆ 
กำหนดพิมพ์เผยแพร่ ปีละ 2 ฉบับ 

ฉบับท่ี 1 มกราคม – มิถุนายน 
ฉบับท่ี 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 
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บทบรรณาธิการ 

 วารสารดนตรีบ้านสมเด็จฯ ฉบับนี้ เป็นฉบับที่ 1 ของปีที่ 4 ซึ่งวิทยาลัยการดนตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้จัดทำวารสารนี้ขึ้น เพื่อเป็นพื้นที่ในการเผยแพร่      
องค์ความรู้ในลักษณะของบทความวิจัยและบทความวิชาการของนักศึกษา ครู อาจารย์ นักวิจัย 
และนักวิชาการในแวดวงวิชาการและวิชาชีพดนตรี โดยกำหนดให้มีการตรวจสอบคุณภาพ          
ของบทความ โดยผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเป็นบุคคลภายนอกจากหลากหลายสถาบันอย่างน้อย 3 คน 

 บทความในวารสารนี้ประกอบด้วยบทความวิจัย จำนวน 3 บทความ บทความวิชาการ 
จำนวน 6 บทความ และบทความสร้างสรรค์ จำนวน 1 บทความ ซึ่งมุ่งเน้นในประเด็นต่าง ๆ 
ดังนี้ การศึกษากระบวนการถ่ายทอดการบรรเลงจะเข้ของครูชัยรัตน์ วีระชัย  การถ่ายทอด             
การเดี่ยวขิมเพลงแป๊ะ สามช้ัน ผ่านรูปแบบออนไลน์ กรณีศึกษาครูธนิยา ฉัตรเมธี การเรียบเรียง
เสียงประสานสำหรับวงดุริยางค์กีตาร์ของอาจารย์พงษ์พัฒน์  พงษ์ประดิษฐ์ กรณีศึกษาเพลง 
“อารากอน” ของ ไอแซก อัลเบนิช การประสานเสียงในวงเครื่องสายไทย เทคโนโลยีการศึกษา
สำหรับการจัดการเรียนการสอนดนตรีออนไลน์ของโรงเรียนในเครือสารสาสน์  แนวทาง                  
การเลือกใช้แอปพลิเคชันเพื่อเป็นสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ในรายวิชากีตาร์คลาสสิก ท่ามกลาง
สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 แนวทางการศึกษาต่อด้านดนตรีของกลุ่ม
เครื่องกระทบในระดับอุดมศึกษา การพัฒนาการอ่านโน้ตฉับพลันเพื่อพัฒนาทักษะการบรรเลง
แซกโซโฟน เพลงรัก: การครองอำนาจเหนือชีวิตมนุษย์ผ่านบทเพลงในระบบทุนนิยม รวมทั้งยัง
ได้เสนอบทความสร้างสรรค์บทเพลงสร้างสรรค์สำหรับวงดุริยางค์เครื่องลม : Southern Thai 
Folksong Fantasia 

 การจัดทำวารสารฉบับนี้สำเร็จลงได้ด้วยความร่วมมือของหลายฝ่าย ตั้งแต่มหาวิทยาลัย                
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ผู้สนับสนุนงบประมาณ ผู้เขียนบทความ กองบรรณาธิการ และ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกซึ่งได้ให้ความกรุณาในการประเมินบทความ ซึ่งขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วย 
 วารสารดนตรีบ้านสมเด็จฯ ฉบับนี้จะสามารถตอบสนองบทบาทของวิทยาลัยการดนตรี                               
ในการให้บริการวิชาการและวิชาชีพดนตรีแก่ส่วนรวมมากน้อยเพียงใด นอกจากต้องอาศัยการร่วมคิด
ร่วมทำของคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และผู้ที่เกี่ยวข้องแล้ว ยังขึ้นอยู่กับผู้อ่าน และการสนับสนุน
จากผู้สนใจ ส่งบทความจากสถาบันต่าง ๆ เพื่อร่วมผลักดันวารสารดนตรีบ้านสมเด็จฯ เข้าสู่
ฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai-Journal Citation Index Centre : TCI) 
ในลำดับต่อไป 

      กองบรรณาธิการ 



จริยธรรมของการตีพิมพ์ (Publication Ethics) 
 

บทบาทและหน้าท่ีของผู้นิพนธ์ (Duties of Authors) 
1. ผู้นิพนธ์ต้องรับรองว่าบทความท่ีส่งมาน้ัน ไม่เคยตีพิมพ์ท่ีใดมาก่อน 
2. ผู ้นิพนธ์ต้องเขียนบทความตามรูปแบบที ่วารสารกำหนดไว้ใน “คำแนะนำการเตรียม

ต้นฉบับ” 
3. ผู้นิพนธ์ต้องอ้างอิงผลงานของผู้อื่น หากมีการนำมาใช้ในผลงานของตน โดยการอ้างอิงต้อง

ถูกต้องตามรูปแบบของวารสาร 
4. ผู้นิพนธ์ต้องนำเสนอผลงานตามข้อเท็จจริง ไม่มีการบิดเบือนข้อมูล หรือใชข้้อมูลท่ีเป็นเท็จ 
5. ผู้นิพนธ์ท่ีมีชื่อปรากฏในบทความ ต้องมีส่วนร่วมในการดำเนินการจริง 
6. ผู้นิพนธ์ต้องระบุแหล่งทุนท่ีสนับสนุน (ถ้ามี) 
7. ผู้นิพนธ์ต้องระบุผลประโยชน์ทับซ้อน (ถ้ามี) 
8. ผู้นิพนธ์ต้องให้ความร่วมมือกับทางวารสารในการให้ข้อมูลเพิ่มเติมต่าง  ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ

ผลงานท่ีส่งมาตีพิมพ์ แม้ว่าผู้นิพนธ์จะได้รับการตอบรับจากวารสารแล้ว  
 

บทบาทและหน้าท่ีของผู้ประเมินบทความ (Duties of Reviewers) 
1. ผู้ประเมินควรปฏิเสธการประเมินบทความที่ตนมีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น เป็นผู้ร่วมโครงการ รู้จัก     

ผู้นิพนธ์เป็นการส่วนตัว หรือเหตุผลอื่น ๆ และแจ้งต่อบรรณาธิการเพื่อเปลี่ยนผู้ประเมิน 
2. ผู้ประเมินควรให้ข้อเสนอแนะตามหลักการทางวิชาการในสาขาที่ตนมีความเชี ่ยวชาญ                       

ไม่ควรใช้ความคิดเห็นส่วนตัวที่ไม่มีข้อมูลรองรับมาเป็นเกณฑ์ในการตัดสินบทความ และหากผู้ประเมินพบ          
ความซ้ำซ้อนของบทความท่ีอ่านกับบทความอื่น ๆ หรือแหล่งข้อมูลอื่น ๆ โปรดแจ้งให้บรรณาธิการทราบด้วย 

3. ผู้ประเมินต้องรักษาความลับ โดยไม่เปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับบทความที่อ่านต่อบุคคล
อื่นท่ีไม่เกี่ยวข้อง 
 

บทบาทและหน้าท่ีของบรรณาธิการวารสาร (Duties of Editor) 
1. บรรณาธิการมีหน้าที ่พิจารณาคุณภาพของบทความและคัดเลือกบทความที่เหมาะสม                          

เพือ่นำมาตีพิมพ์ในวารสารดนตรีบ้านสมเด็จฯ   
2. บรรณาธิการต้องไม่เปิดเผยข้อมูลของผู ้น ิพนธ์และผู ้ประเมินบทความแก่บุคคลอื่น  

ท่ีไม่เกี่ยวข้อง ในช่วงระยะเวลาของการประเมินบทความ 
3. บรรณาธิการต้องดำเนินการประสานงานกับกองบรรณาธิการ ผู ้ประเมินบทความ และ 

ผู้นิพนธ์ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
4. บรรณาธิการต้องไม่ตีพิมพ์บทความท่ีเคยตีพิมพ์ท่ีอื่นมาแล้ว 
5. บรรณาธิการต้องคัดเลือกบทความมาตีพิมพ์หลังจากผ่านกระบวนการประ เมินบทความ               

โดยต้องมีผลการประเมินจากผู้ประเมินบทความผ่านเอกฉันท์หรือผ่านในเสียงข้างมากเท่าน้ัน 
6. บรรณาธิการต้องมอบหมายบทความให้ผ ู ้ประเมินที ่ไม ่ม ีผลประโยชน์ทับซ้อน เช่น  

ผู้ประเมินต้องไม่อยู่ในสถาบันเดียวกันกับผู้นิพนธ์ 
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