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รายละเอียดการส่งบทความวิจัยและวิชาการลงตีพิมพ์ในวารสารวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ

 วารสารวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ ยินดีรับบทความวิจัย บทความวิชาการ โดยขอให้ท่านส่งไฟล์ต้นฉบับ

เพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารฯ มาท่ีกองบรรณาธิการวารสารวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ คณะวิทยาศาสตร์ 

การกีฬา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผ่านระบบออนไลน์ ท่ี www.spsc.chula.ac.th และสามารถส่งข้อคิดเห็นต่างๆ 

ที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์การกีฬา การจัดการกีฬา การส่งเสริมสุขภาพ การจัดการนันทนาการการท่องเที่ยว 

และการบูรณาการศาสตร์อื่นๆ รวมทั้งจดหมาย หรือข้อเสนอแนะจากทุกท่าน มาที่ E-mail : spsc_journal@

hotmail.com โทรศัพท์/โทรสาร : 02-218-1030 

 ท้ังน้ีต้องผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิอ่านบทความวิจัยและบทความวิชาการ (Peer Reviewer) 2 ท่าน 

ภายหลังจากได้รับการพิจารณาให้ลงตีพิมพ์และผู้ส่งบทความได้แก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิฯ จึงจะ

ได้รบัการตอบรับการตพีมิพบ์ทความลงวารสารวิทยาศาสตร์การกีฬาและสขุภาพ หากบทความไมผ่า่นการพจิารณา

ให้ลงตีพิมพ์ในวารสารฯ ผู้ส่งบทความสามารถปรับปรุงแก้ไขและส่งเข้ารับการพิจารณาได้ใหม่โดยในการส่ง

บทความเพื่อการพิจารณาลงตีพิมพ์ครั้งต่อไป ผู้ส่งบทความจะต้องรับผิดชอบค่าตอบแทนการตรวจอ่านบทความ

ของผู้ทรงคุณวุฒิเอง สำาหรับต้นฉบับที่ได้รับการตีพิมพ์ผู้เขียนจะได้รับวารสารวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ 

ฉบับที่พิมพ์จำานวน 3 เล่ม หากต้องการจะขอเพิ่ม กรุณาแจ้งล่วงหน้าในราคาเล่มละ 80 บาท

รายละเอียดในการเตรียมบทความวิชาการและบทความวิจัย

1. พิมพ์ลงในกระดาษขนาด A4 (8x11.5”) พิมพ์หน้าเดียว (รูปแบบตัวอักษร Angsana New ขนาด 16 

กั้นหน้า/หลัง/บน/ล่าง 1 นิ้ว) ส่งไฟล์บทความจำานวน 1 ชุด จำานวนไม่เกิน 15 หน้า 

2. บทความท่ีส่งต้องไม่เคยพิมพ์เผยแพร่ในวารสารอ่ืนมาก่อน หรือไม่อยู่ในระหว่างท่ีส่งไปพิมพ์ในวารสารอ่ืน

3. ชื่อเรื่องภาษาไทย ไม่เกิน 50 คำา และภาษาอังกฤษ ไม่เกิน 25 คำา ต้องมีบทคัดย่อเป็นภาษาไทย  

ไม่เกิน 500 คำา และภาษาอังกฤษ ไม่เกิน 300 คำา เป็นความเรียง พร้อมทั้งคำาสำาคัญ (Key Words) 

ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษควรมี 3-5 คำา

4. ตาราง รูปภาพ แผนภูมิ กราฟ ให้เขียนเป็นภาษาไทย ประกอบด้วย ลำาดับท่ี ช่ือ ส่วนข้อความและท่ีมา 

โดยปกติให้พิมพ์อยู่ในหน้าเดียวกันทั้งหมด ชื่อตารางเขียนไว้ด้านบนตาราง ชื่อรูปภาพ แผนภูมิ กราฟ 

เขียนไว้ด้านล่างรูปภาพ แผนภูมิ กราฟ โดยใน 1 บทความให้มีตาราง รูปภาพ แผนภูมิ กราฟ รวมกัน

ไมเ่กิน 5 ตาราง/รปูภาพ/แผนภมู/ิกราฟ ควรมขีนาดเหมาะสมโดยจดัใสใ่นไฟลง์านและแยกไฟลม์าดว้ย 

5. การเขียนเอกสารอ้างอิงให้ใช้แบบ APA เป็นหลัก หากเอกสารอ้างอิงเป็นภาษาไทยให้แปลเป็นภาษา

อังกฤษท้ังหมด โดยการอ้างอิงในเน้ือหา หากเป็นช่ือชาวต่างประเทศให้เขียนช่ือทับศัพท์เป็นภาษาไทยด้วย 

มิให้อ้างอิงผลงานวิทยานิพนธ์ โดยให้อ้างอิงถึงวารสารที่ตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์ที่ต้องการอ้างอิง  

รูปแบบการเขียนอ้างอิงระบบ APA มีดังนี้
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1. วารสารและนิตยสาร

 รูปแบบ: ชื่อผู้แต่ง. (ปีที่พิมพ์). ชื่อเรื่อง. ชื่อวารสาร, ปีที่(ฉบับที่), หน้าแรก-หน้าสุดท้าย.

2. หนังสือ

 รูปแบบ: ชื่อผู้แต่ง. (ปีที่พิมพ์). ชื่อหนังสือ. เมืองที่พิมพ์: สำานักพิมพ์.

3. สื่ออิเล็กทรอนิกส์

 รูปแบบ: ชื่อผู้แต่ง. (ปีที่พิมพ์). ชื่อเรื่อง, วันที่ทำาการสืบค้น. ชื่อฐานข้อมูล. URL

6. สำาหรับบทความวิจัย การจัดลำาดับเรื่องควรประกอบด้วยหัวข้อ ดังต่อไปนี้

➢ ชื่อเรื่องงานวิจัยและบทคัดย่อ (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) โดยระบุชื่อผู้วิจัยหลัก/รอง และคณะ/

สถาบันหรือสถานที่ทำางานด้วย

➢ ความเป็นมาและความสำาคัญของปัญหา

➢ วัตถุประสงค์ของการวิจัย

➢ สมมติฐานของการวิจัย (ถ้ามี)

➢ วิธีดำาเนินการวิจัย

➢ ขั้นตอนการดำาเนินการวิจัย

➢ การวิเคราะห์ข้อมูล

➢ ผลการวิจัย 

➢ อภิปรายผลการวิจัย

➢ สรุปผลการวิจัย 

➢ ข้อเสนอแนะจากการวิจัย (ถ้ามี)

➢ กิตติกรรมประกาศ (ถ้ามี)

➢ เอกสารอ้างอิง 

 ผู้เขียนสามารถ Download แม่แบบ (Template) รูปแบบการเตรียมบทความได้ท่ี www.spsc.chula.ac.th

 

 ทั้งน้ี วารสารฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับตีพิมพ์บทความที่เขียนบทความ และเอกสารอ้างอิงไม่เป็นไปตาม 

รูปแบบที่กำาหนด

สถานที่ติดต่อ : คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั ถนนพระราม 1 ปทมุวัน กรุงเทพฯ 10330

 E-mail : spsc_journal@hotmail.com โทร. 02 218-1030 โทรสาร 02-218-1030
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Manuscripts submission for publication in the Journal of Sports Science and Health

 The Journal of Sports Science and Health welcome all research, and review articles  

that pertains to sport science, sports management, health promotion, or recreation and tourism. 

All manuscripts and articles must be submitted electronically via online submission at  

www.spsc.chula.ac.th to the editorial office at Faculty of Sports Science, Chulalongkorn  

University. Furthermore, any comments or point of views that pertains to sport science, sports 

management, health promotion, or recreation and tourism should be sent to spsc_journal@

hotmail.com

 All manuscripts and review articles are considered for publication on the condition that 

they contributed solely to this Journal and have not been published else where, in part or in 

whole. All considered manuscripts must undergo a review process in which two reviewers will 

be assigned. After all the changes and adjustments have been made according to the reviewers’ 

requests, the manuscript or review article maybe accepted for publication. The editor reserves 

the right to accept or reject the manuscript on the ground of its scientific significant. Upon 

acceptance, the author will be notified by the editorial office and will receive 3 copies of the 

Journal of Sports Science and Health. Additional copies may be purchased for 80 baht per 

copy.

Manuscripts preparation

1. All manuscripts and review articles must be printed on A4 (8″x11.5″) one sided  

(font should be 16 points Angsana New; the margin should be 1″ on all sides).  

No more than 15 pages.

2. All manuscripts should not be published, in part or in whole, anywhere else or under 

a review process.

3. The title should be no more than 50 words in Thai and no more than 25 words  

in English. Abstract should be no more than 500 words in Thai and no more than  

300 words in English. 3-5 key words in Thai or English following the abstarct.

4. Tables, figures, charts, and graphs shall be written in Thai and arranged in order. 

Table’s description shall be placed on the top. Captions for figures, charts, and graphs 

shall be placed below. There should be no more than 5 tables, figures, charts, or graphs 

in one manuscript. Tables, figures, charts, and graphs should be saved separately. 
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5. A list of references is required for all manuscripts and review articles and shall be 

written according to APA format (if references are in Thai, they should be translated 

to English). Reference citation within the manuscript should be written in both Thai 

and English (in case of Thai manuscript). Citation of dissertation work is prohibited. 

When citing dissertation, the author should cite the original work that was quoted 

within the dissertation and should be written according to APA format.

a. Journals and magazines:

i. Example: Author (year). Title. Journal. Volume (issue). Initial-final pages.

b. Books:

i. Example: Authors (year). Book title. City published. Publishing house.

c. Electronic materials:

i. Example: Authors (year). Title. Date searched. Database. URL

6. Original research should contain the following items

a. Research title, abstract (in Thai and English), and the names of the primary and 

co-investigators with affiliated institutions.

b. Conceptual framework and its significance

c. Objectives

d. Research hypothesis (if available)

e. Experimental design

f. Research methodology

g. Data analysis

h. Results

i. Discussion

j. Conclusion

k. Limitations and suggestions for future research (if available)

l. Acknowledge (if available)

m. References

7. Please visit www.spsc.chula.ac.th for template

8. The Journal of Sports Science and Health reserves the right to reject any manuscripts 

and review articles that do not comply with the terms and conditions set forth by the 

Journal.

Contact: Faculty of Sports Science, Chulalongkorn University. Rama I Patumwan Bangkok 10330. 

Tel: +662-218-1030 Fax: +662-218-1030 E-mail: spsc_journal@hotmail.com





วารสารวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ  ปีที่ 18 ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน 2560) 139

ใบสมัครเป็นสมาชิก “วารสารวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ”

วันที่................ เดือน.......................................... พ.ศ................

เรียน บรรณาธิการวารสารวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ

 ข้าพเจ้า (ออกใบเสร็จในนาม) ............................................................................................................................................

ที่อยู่ .......................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................

รหัสไปรษณีย์................................. หมายเลขโทรศัพท.์................................................................................................................

 มีความประสงค์บอกรับวารสารวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ เริ่มตั้งแต่ปีที่................... เล่มที่..................

ประจำาเดือน  มกราคม – เมษายน  พฤษภาคม – สิงหาคม  กันยายน - ธันวาคม

  1 ปี 3 ฉบับ ราคา 200 บาท

  2 ปี 6 ฉบับ ราคา 360 บาท 

 ทั้งนี้ ได้ส่งเงินค่าสมัครสมาชิก เป็นเงิน  เงินสด  ธนาณัติ  เช็คไปรษณีย์

จำานวนเงิน............................................บาท (ตัวอักษร.........................................................................................................บาท)

 ..................................................................

 (ลงนามผู้สมัคร)

หมายเหตุ 

 การสั่งจ่ายไปรษณีย์ ให้สั่งจ่ายในนาม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สิทธา พงษ์พิบูลย์

 ที่อยู่ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ถนนพระราม 1 ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

  ไปรษณีย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  กรุณาวงเล็บที่มุมซองว่า “วารสารวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ”

สำาหรับเจ้าหน้าที่

 ใบเสร็จรับเงินเล่มที่ เลขที่ หมายเลขสมาชิก

 ลายเซ็นเจ้าหน้าที่ บันทึกข้อมูลวันที่
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ใบสัญญาลงโฆษณาประชาสัมพันธ์ใน “วารสารวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ”

เลขที่.........................

วันที่................ เดือน.......................................... พ.ศ................

เรียน คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา

 ข้าพเจ้า .....................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................

ที่สำานักงาน ..........................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................

 มีความประสงค์ลงโฆษณาในวารสารวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย เป็นจำานวน...................ฉบับ ตั้งแต่ฉบับที่............................. เดือน...................................... พ.ศ.................. 

ถึงฉบับที่......................................... เดือน....................................... พ.ศ....................

อัตราค่าโฆษณา (1 สี) ขนาด ราคาต่อ 1 ฉบับ ราคาต่อ 2 ฉบับ ราคาต่อ 3 ฉบับ

ปกหลัง ด้านนอก 1 หน้า 5,000 บาท 10,000 บาท 12,000 บาท 

ปกหลัง ด้านใน 1 หน้า 4,000 บาท  8,000 บาท 10,000 บาท 

ปกหน้า ด้านใน 1 หน้า 4,000 บาท  8,000 บาท 10,000 บาท 

ในเล่ม 1 หน้า 1,000 บาท  2,000 บาท   3,000 บาท 

ในเล่ม ½ หน้า 500 บาท  1,000 บาท 1,500 บาท

ใบแทรก (เท่าขนาดของหนังสือ) 1 แผ่น 3,000 บาท  6,000 บาท 9,000 บาท

 รวมค่าโฆษณาเป็นเงิน........................................... บาท (................................................................................................)

 ข้อความที่ข้าพเจ้าประสงค์ลงโฆษณาประชาสัมพันธ์ได้แนบมากับใบสัญญาแล้วรวมทั้งต้นฉบับ

จำานวน...........................ชิ้น หรือใบแทรกจำานวน.....................................แผ่น

 ทั้งน้ี ข้าพเจ้าสัญญาว่าจะชำาระเงินค่าโฆษณาทันที ที่ตอบตกลงทำาสัญญาลงโฆษณาประชาสัมพันธ์ 

เรียบร้อยแล้ว

 ลงชื่อ.............................................................................ผู้แจ้งลงโฆษณา

 ลงชือ่.............................................................................ผู้รับแจ้งลงโฆษณา

วารสารวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ

โทรศัพท์ 02 218-1030 / โทรสาร 02 218-1030






