
 

รายละเอียดและการส่งบทความ 

1. วัตถุประสงค์การจัดพิมพ์ 
 วารสารดนตรีบ้านสมเด็จฯ เป็นแหล่งรวบรวมผลงานทางด้านวิชาการ งานวิจัย และ                                           
นวัตกรรมในศาสตร์ดนตรีทุกสาขา เป็นสื ่อกลางในการแลกเปลี ่ยนความรู ้ เผยแพร่องค์ความรู้                                                        
ความคิด และทัศนะ ตลอดจนงานวิจัย รวมถึงความเคลื่อนไหวทางดนตรีในแง่มุมต่าง ๆ 

2. กำหนดออก 
 ปีละ 2 ฉบับ (ฉบับท่ี 1 มกราคม – มิถุนายน และ ฉบับท่ี 2 กรกฎาคม - ธันวาคม) 

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

 ทั้งนี้บทความต้องเป็นผลงานใหม่ที่ยังไม่เคยพิมพ์เผยแพร่ในสื่อใด ๆ มาก่อน และไม่อยู่
ระหว่างการพิจารณาของวารสารหรือสิ่งพิมพ์อื่น 

4. การส่งบทความ 
4.1 กรุณาส่งบทความของท่าน มายังกองบรรณาธิการวารสารดนตรีบ้านสมเด็จฯ ผ่านทาง 

http://ejs.bsru.ac.th/musicjournal และหากมีข ้อสงสัยเพิ ่ม เติมสามารถติดต ่อวารสารดนตรี                   
บ้านสมเดจ็ฯ ตามท่ีอยู่ข้างล่างนี้ 

กองบรรณาธิการวารสารดนตรีบ้านสมเด็จฯ  
วิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  
เลขท่ี 1061 ซ.อิสรภาพ 15 แขวงหิรัญรูจี  เขตธนบุรี  กรุงเทพฯ  10600 
E-Mail:  musicjournal.bsru@gmail.com  
โทรศัพท์ : 02-473-7000 ต่อ 2304 

4.2 ทุกบทความที ่ต ีพ ิมพ ์จะได ้ร ับการกล ั ่นกรองจากกองบรรณาธ ิการ  และผ ่าน                                                                                  
การพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มีองค์ความรู้และเชี่ยวชาญในสาขาวิชานั้น จำนวน 3 คน                  
ซ่ึงผู้ประเมินจะไม่ทราบว่าใครเป็นผู้พิจารณา ท้ังนี้กองบรรณาธิการจะนำส่งผลการประเมินให้แก่ผู้เขียน
เพื่อให้ผู้เขียนปรับปรุงแก้ไขหรือเพิ่มเติมบทความก่อนตีพิมพ์ตามแต่กรณี 

4.3 บทความที่ได้รับการตีพิมพ์ผู้เขียนจะได้รับวารสารดนตรีบ้านสมเด็จ ฯ จำนวน 2 เล่ม                                   
โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 



 

คำแนะนำการเตรียมต้นฉบับ 
1. บทความทุกเร่ืองต้องมีชื่อเร่ือง ชื่อผู้เขียนทุกคน บทคัดย่อ คำสำคัญทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

ในบทความวิจัย บทความวิชาการ บทความสร้างสรรค์ บทความปริทัศน์ และบทความวิจารณ์หนังสือ 
 2. ต้นฉบับของบทความที่จัดส่ง มีความยาวของบทความรวมตัวอย่าง ภาพประกอบ โน้ตเพลง 
บรรณานุกรม และอื่น ๆ ไม่เกิน 17 หน้ากระดาษ B5 ให้ตั้งค่าหน้ากระดาษเว้นระยะด้านบน 3.5 ซ.ม. ด้านล่าง 
2.5 ซ.ม. ด้านซ้าย 3.5 ซ.ม.  และด้านขวา 2.5 ซ.ม. ใช้แบบอักษร  TH SarabunPSK ตลอดทั้งบทความ                         
และมีส่วนประกอบของบทความที่สำคัญตามลำดับ ดังนี้ 

2.1 ชื่อเร่ือง (Title) ใช้อักษรตัวหนา ขนาด 18 pt จัดกึ่งกลางหน้ากระดาษ ทั้งภาษาไทย
และภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ มีความยาวพอสมควรกับหน้ากระดาษ  

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

2.3 บทค ัดย ่อ  (Abstract) ใช ้อ ั กษรปกต ิ  ขนาด 16  pt ความยาวไม ่ควรเกิน                                   
1 หน้ากระดาษ  ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (แยกภาษาไทย 1 หน้า และภาษาอังกฤษ 1 หน้า) จำกัดจำนวน
คำอยู่ที่ไม่เกิน 250 คำ และจะต้องพิมพ์คำสำคัญ (Keywords) ใต้บทคัดย่อของภาษานั้นๆ จำนวนไม่เกิน 3 คำ 

2.4 ที่อยู่และสังกัดของผู้เขียน (Affiliation) ใช้อักษรขนาด 12 pt ในรูปของเชิงอรรถใต้
บทคัดย่อ โดยระบุการศึกษาขั้นสูงสุดหรือตำแหน่งทางวิชาการ (ถ้ามี) และสังกัดของผู้เขียน E-Mail ทั้งภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ 
                   2.5 เนื้อหา (Content) ใช้อักษรปกติ ขนาด 16 pt การจัดแนวพิมพ์ตามความเหมาะสมกบัภาษา
ที่ใช้ และหากเป็นบทความจากรายงานวิจัยหรือวิทยานิพนธ์ ควรมีเนื้อหาที่ครอบคลุมในหัวข้อต่าง ๆ ได้แก่                     
บทนำ วัตถุประสงค์ของการวิจัย ขอบเขตของการวิจัย ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ วิธีดำเนินการวิจัย ผลการวิจัย 
การอภิปรายผล สรุปและข้อเสนอแนะ วันและสถานที ่การจัดแสดง (ถ้ามี) ตัวเลขอารบิคเท่านั ้น และ                                          
หากเป็นบทความที่ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัย ให้ระบุชื่อของแหล่งทุนในส่วนของกิตติกรรมประกาศตามเง่ือนไข
การรับทุน 

2.6 บรรณานุกรม  (Bibliography) ใช้อ ักษรขนาด 16 pt จัดแนวพิมพ์แบบชิดซ้าย                              
โดยบรรทัดต่อมาของรายการเดียวกันจะต้องย่อเข้าไป 8 ช่วงตัวอักษร (1 Tab) มีรายการอ้างอิงในเน้ือหาตรงกับ
รายการอ้างอิง ท้ายบทความครบถ้วนทุกรายการ โดยเรียงลำดับตามตัวอักษรภาษาไทยและภาษาอังกฤษ                                         
(อ่านรายละเอียดเรื่องการอ้างอิงเพิ่มเติม) 

 2.7 การเข ียนบรรณาน ุก รมตามแนว เอพ ี เอ  ( APA - American Psychological 
Association : APA 6th Edition) บรรณาน ุกรมไม ่ควรม ีน ้อยกว ่า  5 แหล ่ง และรวมท ั ้ งหมดไม ่ เกิน                                                
1 หน้ากระดาษ B5 
 3. ถ้ามีรูปภาพ/ตารางประกอบ ควรมีภาพที่ชัดเจน ระบุชื่อไฟล์และเรียงลำดับหมายเลขชื่อไฟล์ตรง
กับรูปในบทความ ไฟล์รูปชนิด TIFF หรือ JPEG ความละเอียดไม่น้อยกว่า 300 dpi ขนาดไฟล์ละไม่เกิน 2 MB) 

 

 

 



 
 

 

การอ้างอิง 

1. การอ้างอิงในเนื้อหาใช้ระบบนาม-ปี (Name-year Reference) 

 1.1 การอ ้างอ ิงในเนื ้อหาจากสื ่อทุกประเภทลงในร ูปแบบ “ชื ่อผ ู ้ เข ียน ปีท ี ่พ ิมพ์ ,                                                
เลขหน้าท่ีปรากฏ” อยู่ในเครื่องหมายวงเล็บเล็ก 
 1.2 ผู้เขียนคนไทยลงชื่อ-สกุล ส่วนผู้เขียนชาวต่างชาติลงเฉพาะนามสกุลดังตัวอย่าง 

 

 

 

 

หมายเหตุ: ทุกรายการท่ีอ้างอิงในเนื้อหาต้องปรากฏในรายการบรรณานุกรมเสมอ 

2. บรรณานุกรม (Bibliography) 

 - การเขียนบรรณานุกรมใช้รูปแบบของ APA (American Psychology Association)                                    

ดังตัวอย่างตามชนิดของเอกสารดังน้ี 

 2.1 หนังสือ  

ตัวอย่าง  
ไพฑูรย์ สินลารัตน์. (2557). หลักและเทคนิคการสอนระดับอุดมศึกษา. พิมพ์ครั้งท่ี 4. 

กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.  
Colwell, R. , & Hewitt, M. (2011) . The teaching of instrumental music. 4th ed. Peason 

Education, Inc. 

2.2 บทความวารสาร 

 
 
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. 

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

ช่ือ/สกุลผู้แต่ง. / (ปีท่ีพิมพ)์. /ชื่อหนังสือ. /พิมพ์ครั้งท่ีx. /เมืองที่พิมพ:์ /สำนักพิมพ์. 

ช่ือ/สกุลผู้เขียน. / (ปีพิมพ)์. /ชื่อบทความ. /ชื่อวารสาร. /ปีท่ี(ฉบับท่ี), /หน้าท่ีปรากฏบทความ. 



 
 

 

2.3 วิทยานิพนธ์ 

ตัวอย่าง  
จินดามาตร์ มีอาษา. (2559). แนวทางการวัดและประเมินผลวิชาทักษะปฏิบัติแซ็กโซโฟนคลาสสิกใน

ระดับปริญญาตรีชั้นปีท่ี 1 ในหลักสูตรดนตรีของสถาบันอุดมศึกษา. วิทยานิพนธ์ครุศาสตร 
มหาบัณฑิต 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 

ตัวอย่าง 
วงศกร ยี่ดวง. (2560). ‘พังก์’ วัฒนธรรมท่ีรวมกลุ่มด้วยดนตรี. [ออนไลน์]. ได้จาก:  

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]. 

 

หมายเหตุ เครื่องหมาย / หมายถึง เว้นวรรค 1 ระยะ 

 

 

 

 

ช่ือ/สกุลผู้เขียน./ (ปีการศึกษา)./  ชื่อวิทยานิพนธ์./ ระดับปริญญา/ สาขาวิชาหรือภาควิชา/ 
        คณะ/ มหาวิทยาลัย. 

ชื่อผู้แต่ง. (ปีท่ีพิมพ์). ชื่อเรื่อง. [ออนไลน์]. ได้จาก: http://... [สืบค้นเมื่อ วันท่ี เดือน ปีท่ีทำการ    
        สืบค้น]. 

Author. (Year of Publication). Title. [Online]. Available from: http://... [Date of     
       Access]. 

https://thestandard.co/culture-music-punk/


 
 

 

แบบฟอร์มขอส่งบทความเพ่ือพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารดนตรีบ้านสมเด็จฯ 

ข้าพเจ้า     นาย  /  นาง  /  นางสาว 
 ช่ือ-สกุล (ภาษาไทย)        

ช่ือ-สกุล (ภาษาอังกฤษ)       

สถานะผู้เขียน  ☐ อาจารย์    ☐ นักศึกษา     อื่นๆ (โปรดระบุ)    
ตำแหน่งทางวิชาการ 

 ศาสตราจารย์     รองศาสตราจารย์    ผู้ช่วยศาสตราจารย์      อาจารย์ 
 อื่น ๆ (โปรดระบุ)       

วุฒิการศึกษาสูงสุด (ระบุชื่อปริญญา)    สาขาวิชา    
สถานที่ทำงาน         
ที่อยู่ที่ติดต่อสะดวก          
โทรศัพท์ที่ทำงาน    โทรศัพท์มือถือ    
โทรสาร     อีเมล์     
 ชื่อเรื่องบทความภาษาไทย 
                 
          
 ชื่อเรื่องบทความภาษาอังกฤษ 
         
          
มีความประสงค์ขอส่ง 

 บทความวิจัย     บทความวิชาการ          
 บทความสร้างสรรค์  บทความปริทัศน์  
 บทความวิจารณ์หนังสือ   บทความอื่นๆ (โปรดระบุ)    
เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารดนตรีบ้านสมเด็จฯ ซึ่งบทความดังกล่าวนี้ข้าพเจ้าขอรับรองว่า

ยังไม่เคยตีพิมพ์เผยแพร่ลงในวารสารใดมาก่อน และไม่อยู ่ระหว่างการพิจารณาของวารสารอื่น                                          
ในระหว่างการรอพิมพ์ หากข้าพเจ้าขอเพิกถอนบทความ ข้าพเจ้ายินยอมรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใด ๆ 
อันอาจเกิดขึ้น 

 
   ลงชื่อ                ผู้ส่งบทความ 
                                         (     ) 
                                 วันท่ี เดือน    พ.ศ   


