การจัดทํารูปแบบการตีพิมพและรูปแบบการอางอิง (คําแนะนําสําหรับผูเขียน)
น
การพิมพบทความตองพิมพดวย Microsoft Word for Windows บนกระดาษขนาด A๔ หนาเดียวไม
เกิน ๒๐ หนา จัดขอบบนของกระดาษ ๑.๕ นิ้ว ขอบลาง ๑.๐ นิ้ว ขอบซาย ๑.๕ นิ้ว ขอบขวา ๑.๐ นิ้วโดยใช
แบบอักษร THSarabunPSK ขนาด ๑๖ พอยน (point) ใสเลขกํากับหนาทุกหนาและ
และใหใสไวตําแหนงดานลาง
ขวาตั้งแตตนจนจบบทความ ยกเวนหนาแรก ระยะหางระหวางบรรทัดหนึ่งชวงบรรทัดของเครื่องคอมพิวเตอร
โดยพิมพตามที่กําหนดดังนี้
๑. ชื่อเรื่อง (Title)ให
ใหมีทั้งชื่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ที่เป
เปนขอความสั้นๆ และสื่อความหมายบง
ชี้ใหเห็นสาระสําคัญของเนื้อหา ขนาด ๑๘ พอยน (point)จัดกึ่งกลางหนากระดาษตัวหนา
๒. บทคัดยอ และ Abstract
(๑) ชื่อ “บทคัดยอ” และ “Abstract” ขนาด ๑๖พอยน (point) จัดกึ่งกลางหนากระดาษ ตัวหนา
(๒) ขอความบทคัดยอภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ควรสั้น ตรงประเด็น ครอบคลุมสาระสําคัญ
ของบทความ ขนาด ๑๖พอยน
พอยน (point) กําหนดชิดขอบตัวธรรมดา
๓. คําสําคัญ (ตัวหนา)) ใหพิมพตอจากบทคัดยอ และ Keywords (ตัวหนา)) ใหพิมพตอจาก Abstract
โดยคําแรกของคําภาษาอังกฤษใหใชตัวอักษรตัวใหญ คั่นแตละคําดวยเครื่องหมาย
งหมาย, ควรเลือกคําสําคัญที่
เกี่ยวของกับบทความประมาณ ๓-๕ คํา ขนาด ๑๖พอยน (point) ตัวธรรมดา
๔. รายละเอียดบทความ
(๑) หัวขอใหญ ขนาด ๑๖ point กําหนดชิดซาย, ตัวหนา
(๒) หัวขอรอง ขนาด ๑๖ point ตัวหนายอหนา ๐.๕ นิ้ว
(๓) เนื้อหา ขนาด ๑๖ point กําหนดชิดขอบตัวธรรมดายอหนา ๐.๕๕ เทากับหัวขอรอง (เฉพาะ
เริ่มตนขอความ/ ประเด็นใหม) สวนอื่นกําหนดชิดขอบ
๕ ภาพและตาราง
(๑) ระบุคําวา ภาพที่ หมายเลขภาพ และชื่อของภาพไวใตภาพประกอบ และจัดขอความบรรยาย
ภาพใหอยูกึ่งกลางหนากระดาษ
(๒) ระบุคําวา ตารางที่ หมายเลขตาราง และชื่อตารางพรอมไวดานบนของตาราง
(๓) แหลงที่มา ใหพิมพหางจากชื่อภาพประกอบหรือเสนคั่นใตตาราง ๑ บรรทัด (ใชตัวอักษร
ขนาด ๑๔point, ตัวธรรมดา)

รูปแบบการเขียนบทความ มีรายละเอี
รายละเอียดดังนี้
๑. สวนแรก ชื่อเรื่องและชื
องและชื่อผูเ ขียน ประกอบดวย
(๑) ชื่อเรื่องภาษาไทยและชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ
(๒) ชื่อผูสงบทความทุกคนทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
(๓) ที่อยูหรือสังกัดของผูเ ขียน และ E-mail
๒. สวนเนื้อหามีมีองคประกอบ ดังนี้
๒.๑ กรณีบทความวิ
บทความวิจัย มีหัวขอยอยดังนี้
(๑) บทคัดยอภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (บทคั
บทคัดยอที่นําเสนอในบทความควรที
เสนอในบทความ ่มีเนื้อหา
ครอบคลุมประเด็นหลักในเรื่องที่นําเสนอ โดยกําหนดไมเกิน ๓๐๐ คํา หรือไมเกิน ๑ หนา พรอมระบุคําสําคัญ
๓-๕ คํา)
(๒) บทนํ า (บทนํ
บทนํ า ที่ ค รอบคลุม ความสํา คั ญ และที่ ม าของปญ หาวิจั ย พร อมทั้ ง เสนอ
ภาพรวมของบทความ ที่ระบุความสําคัญของสถานการณที่เชื่อมโยงสูประเด็นปญหาการวิจัย)
(๓) วั ตถุ ป ระสงค การวิ จัย (วัวัตถุ ประสงค ที่ นํา เสนอหรื อ กํ า หนดว า ตอ งการศึ ก ษาใน
ประเด็นใดบางในเรื่องที่จะทําวิจัย เพื่อเปนแนวทางหรือทิศทางที่ในการคนหาคําตอบ และสอดคลองกับชื่อ
การวิจัย โดยใชภาษาที่ชัดเจน เขาใจงาย ไมกํากวม)
กวม
(๔) ทบทวนวรรณกรรม เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของและกรอบแนวคิดการวิจัย (ถามี)
(ทบทวนวรรณกรรม
ทบทวนวรรณกรรม เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของที่มีเนื้อหาสาระครอบคลุมประเด็นหลักเนื้อหาถูกตองตาม
หลักวิชาการของศาสตรในสาขาวิชานั้น ๆ และกรอบแนวคิดการวิจัย ที่ถูกตอง แสดงใหเห็นถึงความสัมพันธ
ระหวางตัวแปร)
(๕) วิธีการดําเนินการวิจัย (ทีที่สามารถอธิบายวิธีดําเนินการวิจัยรวมถึงการเก็บขอมูล
หรือเครื่องมือที่ใชในการทําวิจัยอยางชัดเจน เชน ประชากรและกลุมตัวอยาง การสุสุม/เลือกตัวอยาง เครื่องมือ
วิจัย และการวิเคราะหขอมูล)
(๖) ผลการวิจัย (ใหแสดงผลการวิจัยตามวัตถุประสงค)
(๗) สรุ ป ผลการวิ จั ย และอภิ ป รายผล (สรุ
สรุ ป ผลการวิ จัย และอภิ ป รายเปรี ย บเที ย บ
ผลการวิจัยกับงานวิจัยอื่นๆ ในประเด็นที่เกี่ยวของ)ง
(๘) ขอเสนอแนะ (ขขอเสนอแนะที่เชื่อมโยงผลการวิจัยสูขอเสนอแนะเชิงนโยบาย หรือ
หรือขอเสนอแนะเพื่อนําไปสูการใชประโยชนจากผลการวิจัย)
(๙) เอกสารอางอิง (เอกสารอ
เอกสารอางอิงที่นําเสนอในบทความทั้งในเนื้อหาและสวนทายของ
บทความมีความถูกตอง ครบถวน และตรงตามรูปแบบที่กําหนดโดยวารสาร)

๒.๒ กรณีบทความวิชาการมี
าการ หัวขอยอยดังนี้
(๑) บทคัดย อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ(บทคั
กฤษ บทคั ดยอที่ นําเสนอในบทความวิชาการ ที่ มี
เนื้อหาสาระครอบคลุมประเด็นหลักในเรื่องที่นําเสนอ โดยกําหนดไมเกิน ๓๐๐ คําหรือไมเกิน ๑ หนา พรอมระบุคํา
สําคัญ๓-๕ คํา)
(๒) บทนํ า (บทนํ
บทนํา ที่ นํา เสนอในบทความวิชาการ ระบุความสํา คัญหรือ สถานการณ
ขอมูลประกอบที่มีเนื้อหาสาระครอบคลุมประเด็นหลักในเรื่องที่นําเสนอ)
เสนอ
(๓) เนื้อหา (เนื
เนื้อหาที่นําเสนอในบทความวิชาการ มีเนื้อหาสาระครอบคลุมประเด็นหลัก
เนื้อหาถูกตองตามหลักวิชาการของศาสตรในสาขาวิชานั้น ๆ และความถูกตองนั้นเปนที่ยอมรับในปจจุบัน สิ่ง
ที่ควรพิจารณา เชน ทฤษฎี สูตร กฎ การทดลอง ขอมูล การตีความหมาย หลักฐานการอางอิง ศักราช ฯลฯ
(ยกเวนการเสนอทฤษฎีใหม) มีการจัดเรียงลําดับเนื้อหาขั้นตอนในการเสนอเรื่องราว เพื่อความเขาใจงายของ
ผูอาน มีความคงเสนคงวาตลอดทั้งเรื่อง ระบุความคิดรวบยอดของเรื่องชัดเจนและมีการอธิบายขยายความคิด
รวบยอดนั้นๆ)(บทวิเคราะห/วิจารณ ที่นําเสนอในบทความวิชาการ มีกการศึ
ารศึกษาคนควา วิเคราะห สังเคราะห การ
วิพากษวิจารณแนวคิดและความรูใหมที่ไดจากการวิเคราะห สังเคราะห และสอดแทรกความคิ
สอดแทรกความคิดที่ทําใหผูอาน
ไดรับความรูความเขาใจไดงาย ชัดเจน)
เจน
(๔) บทสรุปและขอเสนอแนะ (บทสรุ
บทสรุปและขอเสนอแนะที่นําเสนอในบทความวิชาการ
สามารถสรุ
ามารถสรุปใหเห็นประโยชนที่ไดจากแนวคิดของเรื่องที่นําเสนอ)
เสนอ
(๕) เอกสารอางอิง (เอกสารอ
เอกสารอางอิงที่นําเสนอในบทความวิชาการทั้งในเนื้อหาและ
สวนทายของบทความมีความถูกตอง ครบถวนน)
รูปแบบการอางอิงเอกสาร (References)
References)
บทความที่ สง จะต องมี การเขี ยนอ า งอิ ง เอกสารอื่ นหรื อ เขี ยนแหลง ที่ ม าของข อมู ลที่ นํา มาใชใน
ตอนทายของบทความ และใหจัดอยูในรูปแบบการเขียนตามแบบ American
rican Psychological Association:
APA) (ฉบับพิมพที่ ๖) ค.ศ. ๒๐๑๐ซึ
๒๐๑๐ ่งผูสงบทความควรตรวจสอบความถูกตองสมบู
สมบูรณของการอางอิงใหเปนไป
ตามหลักเกณฑที่วารสารฯ กําหนดอยางเครงครัด (บทความเรื
บทความเรื่องใดที่มีรูปแบบการอางอิงที่ยังไมเปนไปตามที่
วารสารกําหนด จะไมไดรับการสงตอใหผูทรงคุณวุฒิประเมินบทความอานพิจารณาในขั้นตอนถัดไป)
ไป โดยผูสง
บทความตองยึดตามหลักเกณฑหลัก ๆ ดังตอไปนี้

๑. การอางอิงในเนื้อหา ใหใชวิธีการอางอิงในสวนเนื้อเรื่องแบบ นาม-ปป (Author-date in-text
citation)
๑.๑ แบบเน
เนนขอความขอมูลนามปอยูทายขอความ
กรณีผูแตงคนเดียว
รูปแบบไทย:
แบบ
อังกฤษ:

(ชื่อ/สกุล,/ป)
(สกุล,/อักษรยอชื่อ.,/ป)

ตัวอยาง(จิจิระพง
ะพงค เรืองกุน, 2559)
(David
David T.,
T. 2014) .
กรณีผูแตง ๒ คน
รูปแบบไทย: (ชื่อ๑/สกุ
สกุลคนที๑่ /และชื่อ๒/สกุลคนที่๒,/ป)
อังกฤษ: (สกุล,๑/อัอักษรยอชื่อคนที่.,๑/&สกุล,๒/อักษรยอชื่อคนที่.,๒/ป)
ตัวอยาง(พลพธู
พลพธู ปยวรรณและกัญนิภัทธิ์ นิธิโรจนธนัท, 2559)
(Kotler, P. & Keller, L., 2012)
กรณีผูแตง ๓คน
รูปแบบไทย: (ชื่อ๑/สกุ
สกุลคนที่๑,ชื่อ๒/สกุลคนที่๒ และชื่อ๓/สกุลคนที่๓, ป)
๑
๑
๒
๒
๓
๓
๑, /อักษรยอ
๑ ชื่อคนที
๒ ่ &สกุล๒, /อั
๓ อชื่อคนที่ ๓, ป)
อั
ง
กฤษ:
(สกุ
ล
,
/อั
อั
ก
ษรย
อ
ชื
อ
่
คนที
่
,สกุ
ล
อั
ก
ษรย
ตัวอยาง .............ขขอความ...............(ชื
ความ
่อ /สกุลคนที่ ,ชื่อ /สกุลคนที่ และ
และชื่อ /สกุลคนที่ , ป)
ตัวอยาง(วัฒนา ศิวะเกื้อ ดุษฏี
ษฏี สงวนชาติ และนันทพร พิทยะ,2559)
ยะ
(Turban,Volonino& Wood.,2013)
Wood.
กรณีผูแตงมากกวา ๓คน
๓
รูปแบบไทย: (ชื่อ๑/สกุ
สกุลคนที๑่ ,ชื่อ๒/สกุลคนที่๒ และชื่อ๓/สกุลคนที่๓,และคณะปป)
อังกฤษ: (สกุล,๑/อัอักษรชื่อยอคนที่๑,สกุล,๒/อักษรชื่อยอคนที๒่ &สกุล,๓/อัอักษรชื่อยอคนที่๓,et al., ป)
ตัวอยาง (ศรีสุภา และคณะ,2550
2550)
(Omega et al., 2002)
2002

๑.๒ การอางอิงแทรกในเนื้อหาทีละหลายๆ ผลงาน ใหเขียนอางอิง ดังนี้
(๑) กรณีหลายงานแตผูแตงคนเดียวกัน ใหเขียนอางเรียงตามป
(๒)) กรณีหลายงาน ผูแตง คนเดียวกัน แตปซ้ํากัน ใหเขียนอางระบุอักษร ก,
ก ข
(ภาษาไทย) หรือ a, b(ภาษาต
ภาษาตางประเทศ)
งประเทศ กํากับที่ป
(๓)) กรณีหลายงาน โดยผูแตงมีทัท้ังคนไทยและชาวตางประเทศ ใหเขียนอางเรียงผู
แตงคนไทยกอน แลวตามดวยผูแตงชาวตางประเทศ
๒. การอางอิงสวนทายบทความ
ย
(Reference citation) เปนการรวบรวมรายการเอกสารทั้งหมดที่
ผูสงบทความไดใชอางอิงในการเขียนผลงานนั้น ๆ ในรูรูปแบบการเขียนเอกสารอางอิงแบบ APA
รายการอางอิงที่แทรกในเนื
แทรกในเนื้อหาทุกรายการตองปรากฏเปนรายการอางอิงทายบทความ
ยบทความ รวมถึงชื่อผูแตงและป
ที่ปรากฏเปนรายการอางอิงแทรกในเนื้อหาตองตรงกับผูแตงและปที่ปรากฏในรายการอางอิงทายบทความและ
จัดเรียงลําดับตามตัวอักษร โดยให
ยใหใสอางอิงภาษาไทยขึ้นกอนตามดวยภาษาอังกฤษ ดังตัวอยาง ดังนี้
รูปแบบการเขียนรายการอางอิง: หนังสือ
รูปแบบ
รูปแบบการเขียชืนรายการอ
ไทย:
่อ/สกุ
สกุล./(ปพางอิ
ิมพง):./ชืบทความในวารสาร
่อหนังสือ./ครั้งที่พิมพ(ถามี)./สถานที
สถานที่พิมพ:/สํานักพิมพ
อังกฤษ:
สกุล,/อัอักษรยอชื่อ./(ปพิมพ)./ชื่อหนังสือ./ครั้งทีพ่ ิมพ(ถามี)./สถานที
)./
่พิมพ:/
///////
/////สํานักพิมพ.
ตัวอยาง
รุจิจันทร พิริยะสงวนพงศ. (2560
2560) สารสนเทศทางธุรกิจ. กรุงเทพมหานคร: บริษัทซีเอ็ดยูเคชั่น.จํากัด
Hugos. (2011). ESSENTIALS of Supply Chain Management. (3ed.) New Jersey: John
Wiley & Sons, Inc., Hoboken
รูปแบบการเขียนรายการอางอิง: วารสาร
รูปแบบ
ไทย:
อังกฤษ:

ชื่อ/สกุล./(ป
./( พิมพ)./ชื่อบทความ./ชื่อวารสาร,/เลขของปท/ี่ (เลขของ
เลขของฉบับที่),
////////เลข
เลขหนา.
สกุล,/อัอักษรยอชื่อ./(ปพิมพ)./ชื่อบทความ./ชื่อวารสาร,/เลขของป
เลขของปที่
//////// (เลขของฉบั
เลขของฉบับที)่ ,/เลขหนา.

ตัวอยาง
อารยา เกียรติกอง และสุชาติ ประสิทธิรัฐสินธุ. (2558). อิทธิพลการรับรับรูความมีประโยชน ความเสี่ยงของ
ง
พาณิชยอิเล็กทรอนิกสและปจจัยอื่นที่มีผลตอพฤติกรรมการใช. วารสารการวิจัยการ พัฒนาการ
บริหาร. 8(1) 11-34
Ghaffarzadeh, (2015) DECISION MAKING BASED ON MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM
AND DECISION SUPPORT SYSTEM. Journal of Management Research and
Analysis.2(1):98-107
107
รูปแบบการเขียนรายการอางอิง: บทความในวารสารอิเล็กทรอนิกส
รูปแบบ
ไทย:
อังกฤษ:

ชื่อ/สกุ
สกุล./(ปพิมพ)./ชื่อบทความ./ชื่อวารสาร,/เลขของปท/ี่ (เลขของ
เลขของฉบับที่),
/////////เลขหนา.สืบคนจาก/URL
สกุล,/อัอักษรยอชื่อ./(ปพิมพ)././ชื่อบทความ./ชื่อวารสาร,/เลขของป
เลขของปที่
///////// (เลขของฉบับที)่ ,/เลขหนา./Retrieved from/URL

ตัวอยาง
Bibi, S., Saqlain, S., &Mussawar, B. (2016).Relationship
(
Relationship between Emotional Intelligence
andSelf Esteem among Pakistani University Students.Journal
Journal Psychology &
Psychotherapy, 6,, 1-6. Retrieved from https://www.omicsonline.org/openhttps://www.omicsonline.org/open
access/relationship
access/relationship-between-emotional-intelligence-and-self-esteem
esteem-amongpakistani-university
university-students-2161-0487-1000279.pdf
รูปแบบการเขียนรายการอางอิง: วิทยานิพนธ ดุษฎีนิพนธ ที่ไมไดตีพิมพ
รูปแบบ
ไทย:

ชื่อ/สกุล./(ป
. ที่เผยแพร)./ชื่อวิทยานิพนธ(การศึกษาอิสระหรือ
////////วิวิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิตหรือดุษฎีบัณฑิตไมไดตีพิมพ).
////////ชืชื่อมหาวิทยาลัย, จังหวัด.
อังกฤษ: สกุล,/อัอักษรยอชื่อ./(ปที่เผยแพร)./ชื่อวิทยานิพนธ/(Unpublished
Unpublished Doctoral
////////Dissertation
Dissertation or Unpublished Master’s Thesis)./ชืชื่อมหาวิทยาลัย,
////////เมือง.

รูปแบบการเขียนรายการอางอิง: วิทยานิพนธดุษฎีนิพนธจากเว็
จากเว็บไซต
ตัวอยาง
อํานาจ แสงกุดเลาะ. (2555). ระบบสารสนเทศภูมิศาสตรเพื่อการจัดการน้ําเสียชุมชนริมฝงลําตะคอง
ตําบลโคกกรวด อําเภอเมืองนครราชสีมา.า วิทยานิพนธวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา.
รูปแบบการเขียนรายการอางอิง: รายงานการวิจัย
รูปแบบ
ไทย:
อังกฤษ:

ชื่อ/สกุล./(ป
./( ที่เผยแพร)./ชื่อเรื่อง./(รายงานการวิจัย)./สถานที
สถานที่พิมพ:/สํานักพิมพ
สกุล,/อัอักษรยอชื่อ./(ปที่เผยแพร)./ชื่อเรื่อง./(Research
Research Report
Report)./สถานที่พิมพ:
////////สํสํานักพิมพ.

รูปแบบการเขียนรายการอางอิง:รายงานการประชุมวิชาการ (Proceeding
Proceeding)
รูปแบบรูปเลมหนังสือ
รูปแบบ
ไทย:

อังกฤษ:

ชื่อ/สกุ
สกุล./(ปที่เผยแพร)./ชื่อบทความ./ใน/ชื่อบรรณาธิการ/(/(บ.ก.),/
///////
/////ชื่อหัวขอการประชุมชื่อเรื่อง./ชื่อการประชุม./(น./เลขหน
เลขหนา).เมือง./
///////
/////ประเทศ.
สกุล,/อัอักษรยอชื่อ./(ปที่เผยแพร)./ชื่อบทความ./In/ชืชื่อบรรณาธิการ/(Ed
าร หรือ
///////
/////Eds.),/ชื่อหัวขอการประชุมชื่อเรื่อง./ชื่อการประชุม./(pp./เลขหน
.
า).

ตัวอยาง
ธัญญรัตน ไชยคราม. (2555). การประยุกตใชการวิเคราะหโครงขายในระบบสารสนเทศ ภูมิศาสตรเพื่อแนะนํา
เสนทางการทอ งเที่ยวในจัง หวัดสุพ รรณบุรี. การประชุม เครือ ขา ยวิวิชาการบัณทิต ศึก ษาแหง ชาติ
ครั้งที่ 1. (111-121) ปทุมธานี: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
Amoroso,D., &Guo,
Guo, Y. (2006). An analysis of the acceptance of file sharing technologies by
music consumer.Proceeding
Proceeding of the 39th Hawaii International Conference on
system science.(210
(210-223) Hawaii. USA

รูปแบบการเขียนรายการอางอิง: ขอมูลที่คนไดจากอินเทอรเน็ต
รูปแบบ
ไทย:
อังกฤษ:

ชื่อ/สกุ
สกุล./(ป/วัน/เดือนที่เผยแพร)./ชื่อเรื่อง./สืบคนจาก/URL
URL
สกุล,//อักษรยอชื่อ./(ป/วัน/เดือนที่เผยแพร)./ชื่อเรื่อง./Retrieved
Retrieved
////////
////////from/URL

ตัวอยาง
Blog
Hirst, M. (2009, April 3). Public television for $1 a day [Web log post]. Retrieved from
http://ethicalmartini.wordpress.com/2009/04/03/public television-for-1-a-day/
http://ethicalmartini.wordpress.com/2009/04/03/public-television
YouTube video
Bellofolletti. (2009, April 8). Ghost caught on surveillance camera [Video file].
Retrieved from http://www.youtube.com/watch?v=Dq1ms2JhYBI&feature=related
รูปแบบการเขียนรายการอางอิง: การสัมภาษณ
ชื่อผูใหสัมภาษณ./(ป, วันเดือน)./ตํ
น าแหนง (ถามี)./[บทสัมภาษณ.]
ตัวอยาง
แมนมาส ชวลิต. (2519
2519, 7 ธันวาคม). ผูอานวยการกองหอสมุดแหงชาติ. [บทสั
บทสัมภาษณ.]
การสงบทความ
ผู ส ง บทความกรุ ณ าส ง ไฟล ต น ฉบั บ บทความในรู ป ของไฟล Microsoft
Word ด ว ยฟอนท
THSarabunPSK ขนาดตามที
ตามที่วารสารกําหนด เขาระบบของวารสารวิ
ระบบของวารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ธนบุรี ที่ www. https://m-journal.dru.ac.th/
journal.dru.ac.th/
การติดตอ
กองบรรณาธิการวารสาร
ารวารสารคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
เลขที่ ๑๗๒ ถนนอิอิสรภาพ แขวงวัดกัลยาณ เขตธนบุรี กรุงเทพฯ ๑๐๖๐๐
โทรศัพท ๐-๒๘๙๐-๑๘๐๑
๑๘๐๑ ตอ ๒๐๒๓ โทรสาร ๐-๒๘๙๐-๒๒๙๕
e-mail: ms_journal
_journal @dru.ac.th
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