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รูปแบบการพิมพ์เอกสารอ้างอิง
วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีความ
พยายามที่จะพัฒนาคุณภาพวารสารเพื่อผลักดันวารสารเข้าสู่ฐานข้อมูล ACI ซึ่งเป็นฐานข้อมูลระดับ
อาเซียน ดังนั้น กองบรรณาธิการวารสารฯ จึงกาหนดรูปแบบการพิมพ์เอกสารอ้างอิงให้เขียนตามแบบ
APA (American Psychological Association) หากรายการอ้างอิงเป็นของคนไทยในเอกสารอ้างอิง
จะต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษทุกรายการ และยึดหลักการถอดอักษรไทยเป็นโรมัน ดังนี้
1. รูปแบบการพิมพ์เอกสารอ้างอิงให้เขียนตามแบบ APA (American Psychological
Association)
2. รายการอ้างอิงเป็นของคนไทยในเอกสารอ้างอิงจะต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษทุกรายการ โดย
จัดเรียงคู่กัน คือ เรียงบรรณานุกรมภาษาอังกฤษที่แปลขึ้นก่อน และตามด้วยบรรณานุกรมภาษาไทย
และให้เรียงลาดับโดยยึดตัวอักษรภาษาอังกฤษก่อน-หลัง
3. ชื่อเรื่อง (Title) จะต้องทาให้เป็น Thai Romanization (การถอดอักษรไทยเป็นอักษรโรมัน)
และต้องเป็นภาษาอังกฤษในวงเล็บเหลี่ยม […]
4. การทาการ Romanization นั้นจะยึดตามหลักสากลโดยใช้เกณฑ์ของ Library of congress
สามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ website : https://www.loc.gov/catdir/cpso/roman.html
5. สาหรับการเขียน Thai Romanization แนะนาให้ใช้โปรแกรมแปลงสาส์น ที่พัฒนาโดย
NECTEC http://164.115.23.167/plangsarn/index.php
การอ้างอิงในเนื้อหา
การอ้างอิงในเนื้อความทุกการอ้างอิงที่ปรากฏในเนื้อหาจะต้องมีในส่วนเอกสารอ้างอิงท้าย
บทความ และห้ามใส่เอกสารอ้างอิงโดยปราศจากการอ้างอิงในเนื้อบทความ และให้ใช้การอ้างอิงตาม
ระบบอ้างอิงแบบนาม-ปี โดยมีรายละเอียดการอ้างอิงดังนี้
การอ้างอิงในเนื้อหา
การอ้างอิงแทรกในเนื้อหา ให้ใส่ชื่อสกุลผู้แต่งและปีที่พิมพ์ เป็น ค.ศ. (กรณีผู้แต่งเป็นคนไทย
ระบุเฉพาะนามสกุลเป็นภาษาอังกฤษ และปรับปี พ.ศ. ที่พิมพ์เป็น ค.ศ. ทั้งนี้ หากไม่ปรากฏว่าผู้แต่ง
คนดังกล่าวเคยเขียนชื่อสกุลเป็นภาษาอังกฤษมาก่อน อนุโลมให้ใช้หลักเกณฑ์การถอดอักษรไทยเป็ น
อักษรโรมันแบบถ่ายเสียงตามประกาศราชบัณฑิตยสถานได้) เช่น
ผู้แต่งเป็นคนไทย
กาญจนา แก้วเทพ (2547)
พิมพ์เป็น
Kaewthep (2004) หรือ
(Kaewthep, 2004) หรือ
กาญจนา แก้วเทพ (Kaewthep, 2011)
ผู้แต่งชาวต่างชาติ
A.A. Berger
พิมพ์เป็น
Berger (2011) หรือ
(Berger, 2011)
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รายการอ้างอิงที่ปรากฏแทรกอยู่ในเนื้อหาจะต้องนาไปเรียงตามลาดับตัวอักษรนามสกุลของ
ผู้แต่ง พร้อมใส่รายละเอียดของรายการอ้างอิงในเอกสารอ้างอิง (References) ให้ถูกต้องตามหลักการ
เขียนเอกสารอ้างอิงของวารสาร ในทานองเดียวกันรายการอ้างอิงที่อยู่ในส่วนเอกสารอ้างอิงจะต้องมี
การอ้างอิงไว้ในเนื้อหา ซึ่งข้อมูลทั้ง 2 แห่งนี้จะต้องมีนามสกุลของผู้แต่ง และปีที่พิมพ์ต้องตรงกันและ
จานวนรายการต้องตรงกัน
1. รายการอ้างอิงมีผู้แต่งคนเดียว ระบุนามสกุลของผู้แต่งตามด้วยปี ค.ศ. ที่พิมพ์
ผู้แต่งเป็นคนไทย
Kaewthep (2004) พบว่า... หรือ ... (Kaewthep, 2004)
ผู้แต่งชาวต่างชาติ
Berger (2011) กล่าวว่า ... หรือ ... (Berger, 2011)
2. รายการอ้างอิงมีผู้แต่ง 2 คน ระบุนามสกุลของผู้แต่งตามด้วยปี ค.ศ. ที่พิมพ์
ผู้แต่งเป็นคนไทย
Kaewthep & Bunchua (2004) พบว่า... หรือ ... (Kaewthep & Bunchua, 2004)
ผู้แต่งชาวต่างชาติ
Berger & Vygotsky (2011) กล่าวว่า ... หรือ ... (Berger & Vygotsky, 2011)
3. รายการอ้างอิงมีผู้แต่ง 3-5 คน ระบุนามสกุลของผู้แต่งทุกคนตามด้วยปี ค.ศ. ที่พิมพ์
สาหรับการกล่าวถึงครั้งต่อมาให้ระบุนามสกุลของผู้แต่งคนแรก ตามด้วยคาว่า “et al.” และปี ค.ศ. ที่พิมพ์
กล่าวถึงครั้งแรก Holmberg, Orbuch, & Veroff (2004) กล่าวว่า ...
… (Holmberg, Orbuch, & Veroff, 2004)
กล่าวถึงครั้งต่อมา Holmberg et al. (2004) กล่าวว่า ...หรือ… (Holmberg et al., 2004)
4. รายการอ้างอิงมีผู้แต่ง 6 คน ขึ้นไป
ระบุนามสกุลของผู้แต่งคนแรก ตามด้วยคาว่า “และคณะ” เมื่อชื่ออยู่ในข้อความ หรือตาม
ด้วยคาว่า “et al.” เมื่ออยู่ในวงเล็บ และตามด้วยปี ค.ศ. ที่พิมพ์
(Paul et al., 1999) หรือ Paul et al. (1999) เสนอว่า ...
5. รายการอ้างอิงมีผู้แต่งเป็นสถาบันหรือหน่วยงาน
…. (Australian Research Council, 1996)
กรณีสถาบันหรือหน่วยงานมีอักษรย่อแทนหน่วยงาน ในการอ้างอิงในเนื้อหาครั้งแรกให้ใส่
วงเล็บชื่อย่อ
หน่วยงานตามด้วยปีที่พิมพ์ การอ้างอิงครั้งต่อมาให้ใช้อักษรย่อตามด้วยปีที่พิมพ์
กล่าวถึงครั้งแรก ชื่อเต็มของหน่วยงาน ตามด้วยวงเล็บชื่อย่อ และปี ค.ศ. ที่พิมพ์
… (Australian Institute of Health and Welfare [AIHW], 2005)
กล่าวถึงครั้งต่อมา ชื่อย่อ และปี ค.ศ. ที่พิมพ์ … (AIHW, 2005)
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6. รายการอ้างอิงมีไม่ปรากฏชื่อผู้แต่ง
ให้ใช้คาว่า นิรนาม หรือ Anonymous แทนชื่อผู้แต่ง
(Anonymous, 1999)
7. รายการอ้างอิงมีไม่ปรากฏเมืองที่พิมพ์หรือสานักพิมพ์หรือปีที่พิมพ์
การระบุผู้แต่งให้เป็นไปตามข้อ 1 -5 สาหรับส่วนที่ไม่ปรากฏให้แทนด้วยคาดังต่อไปนี้
รายการอ้างอิงของไทยและของต่างชาติ
ไม่ปรากฏเมืองที่พิมพ์ (no place of publication)
ใช้ “n.p.”
ไม่ปรากฏสานักพิมพ์ (no place of publisher)
ใช้ “n.p.”
ไม่ปีที่พิมพ์ (no date)
ใช้ “n.d.”
Miller (n.d.) พบว่า ... หรือ ... (Miller, n.d.)
8. การอ้างอิงรายการทุติยภูมิหรือการอ้างอิงสองทอด (Secondary Source)
ระบุนามสกุลของผู้แต่ง , ปีที่พิมพ์เอกสารต้นฉบับ (cited in นามสกุล , ปีที่พิมพ์ของผู้แต่ง
ทุติยภูมิ)
Campbell and Stanley (1969 cited in Gay, 1992) พบว่า ...
(Campbell and Stanley, 1969 cited in Gay, 1992)
9. การอ้างอิงเอกสารมากกว่าหนึ่งรายการในวงเล็บเดียวกัน
ระบุรายการอ้างอิงทุกรายการในวงเล็บ ให้เรียงลาดับตามตัวอักษร โดยคั่นด้วยเครื่องหมาย
อัฒภาค “;” ไม่ต้องเว้นหน้าเครื่องหมายนี้ แต่ให้มีหนึ่งเว้น 1 ตัวอักษรวรรคหลังเครื่องหมาย
(Kartner, 1973; Kartner & Russel, 1975)
- กรณีอ้างอิงผู้แต่งมีทั้งคนไทยและชาวต่างชาติ ให้เขียนผู้แต่งที่เป็นคนไทยก่อนและเรียงตาม
ตัวอักษร ตามด้วยผู้แต่งที่เป็นชาวต่างชาติเรียงตามตัวอักษร
(Bunchua, 2004; Holmberg, Orbuch, & Veroff, 2004; Sartre, 1962; Vygotsky, 1978)
- กรณีอ้างอิงแหล่งที่มามากกว่า 1 ชิ้นของผู้แต่งคนเดียวกันในข้อความเดียวกัน ให้ระบุผู้แต่ง
โดยเรียงตามปีที่พิมพ์จากอดีตถึงปัจจุบัน ให้ระบุผู้แต่งและปีที่พิมพ์สาหรับแหล่งที่มาที่ตีพิมพ์ก่อน
ส่วนแหล่งที่มาถัดไปให้ระบุเพียงแค่ปีที่ พิมพ์ คั่นระหว่างแหล่งที่มาด้วยเครื่องหมาย (;) (ผู้แต่ง,/ปีที่
พิมพ์ก่อน;/ปีที่พิมพ์ถัดมา)
(Wiratchai, 1999; 2002)
10. เอกสารอ้างอิงมากกว่าหนึ่งชื่อเรื่อง โดยผู้แต่งคนเดียวกันและพิมพ์ปีเดียวกัน
ระบุนามสกุลของผู้แต่งและปี ค.ศ. ที่พิมพ์ตามด้วยอักษร a,b,c ตามที่เรียงไว้ในบรรณานุกรม
Jackson (2009a) ข้อความต่อมา Jackson (2009b) หรือ (Jackson, 2009a, 2009b)
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รูปแบบบรรณานุกรม/เอกสารอ้างอิง
รูปแบบ
General Format
ผู้แต่งเป็นคนไทย
Thai Romanization
ผู้แต่ง 1 คน

ผู้แต่ง 3-5 คน

ผู้แต่ง 6 คนขึ้นไป

หนังสือที่ผู้แต่งเป็น
หน่วยงาน

หนังสือ (Book)
นามสกุล,/ตัวอักษรตัวแรกของชื่อต้น./(ปีที่พิมพ์)./ชื่อเรื่อง./ครั้งที่
พิมพ์./สถานที่พิมพ์:/สานักพิมพ์.
Author,/A./(Year)./Title of book./ Place:/Publisher.
Author. (Year). Romanized Title [Translated Title]. Place:
Publisher.
Vygotsky, L. (1978). Mind in society: The developmental
of higher psychological process. Cambridge, MA:
Harvard University Press.
Srisa-ard, B. (2002). kānwičhai bư̄angton [Basic research]. 7th
ed. Bangkok: Suweeriyasan.
Holmberg, D., Orbuch, T., & Veroff, J. (2004). Thrice-told
tales: Married couples tell their stories. Mahwah,
NJ: Erlbaum.
Srisa-ard, B., Saleewong, D., & Kaewthep, K. (2002).
kānwičhai bư̄angton [Basic research]. 7th ed.
Bangkok: Suweeriyasan.
Jackson, M. H., et al. (1991). Environmental Health
Rrference Book. Oeford: Butterworth-Heineman.
Srisa-ard, B. et al. (2002). kānwičhai bư̄angton [Basic
research]. 7th ed. Bangkok: Suweeriyasan.
ชื่อหน่วยงาน./(ปีที่พิมพ์)./ชื่อหนังสือ./สถานที่พิมพ์:/สานักพิมพ์.
Bank of Thailand. (1992). 50 Years of the Bank of Thailand
1942-1992. Bangkok: Amarin.
Office of the Education Council. (2009). ʻēkkasān prakō̜p
kānsō̜n chut wichākān phatthanā khwāmpen khrū
wichāchīp sarup kāndamnœ̄n ngān kao pī khō̜ng
kanpatirū kānsưksā ( Phō̜.Sō̜. 2542 - 2551)
[Operational summary report of 9 years by
education reform (B.E. 1999-2008)]. 4th ed. Bangkok:
V.T.C communication.
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หนังสือแปล
Book-Translated

นามสกุล,/ตัวอักษรตัวแรกของชื่อต้น./(ปีที่พิมพ์)./ชื่อหนังสือ./(อักษร
ย่อของชื่อต้น และชื่อสกุลเต็ม, ผู้แปลหรือ Trans.)./สถานที่
พิมพ์:/สานักพิมพ์.
Sartre, J.-P. (1962). Imagination: A psychological critique
(F. Williams, Trans.). Ann Arbor, MI: University of
Michigan Press.
Wongwanich, S. (2007). kānpramœ̄nphon kān rīanrū nǣo
mai [New assessment of learning]. (P. Sinlarat,
Trans.) Bangkok: Chulalongkorn University Printing
House.
หนังสือที่มีบรรณาธิการ นามสกุล,/ตัวอักษรตัวแรกของชื่อต้น./(Ed.)./(ปีที่พิมพ์)./ชื่อหนังสือ./
ผู้เรียบเรียง ผู้รวบรวม
สถานที่พิมพ์:/สานักพิมพ์.
Kasdorf, W. E. (Ed.). (2003). The Columbia guide to digital
publishing. New York: Columbia University Press.
Sinlarat, P. (Ed.). (2010b). CCPR krō̜p khit mai thāngkān
sưksā [CCPR new educational framework for
implementing]. Bangkok: Chulalongkorn University
Printing House.
บทหนึ่งในหนังสือที่มี นามสกุล,/ตัวอักษรตัวแรกของชื่อต้น./(ปีที่พิมพ์)./ชื่อบทในหนังสือ./
บรรณาธิการ
In/ชื่อบรรณาธิการ/(Ed.),/ชื่อหนังสือ/(pp./เลขหน้า)./สถานที่
Chapter in A Book
พิมพ์:/สานักพิมพ์.
Author. (Year). Romanized Title of chapter [Translated Title
of chapter]. In Editor (Ed.), Romanized Title of
book [Translated Title of book] (Page). Place:
Publisher.
Haybron, D. M. (2008). Philosophy and the science of
subjective well-being. In M. Eid & R. J. Larsen (Ed.),
The science of subjective well-being (pp. 17-43).
New York: Guildford Press.
Chatuthai, N. (2006). ʻOdō̜nō kap ʻutsāhakam
watthanatham: Kō̜ranī sưksā phlēng samainiyom
[Adorno and cultural industry: The case study of
popular music]. In T. Senakham (Ed.), Līeo nā lǣ
lang watthanatham pō̜p [The review of popular
music] (pp. 81-126). Bangkok: OS Printing House.
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รูปแบบ
General Format
ผู้แต่งเป็นคนไทย
Thai Romanization

รูปแบบ
General Format
ผู้แต่งเป็นคนไทย
Thai Romanization

วารสาร (Journal Article)
นามสกุล,/ตัวอักษรตัวแรกของชื่อต้น./(ปีที่พิมพ์)./ชื่อบทความ./ชื่อ
วารสาร./ปีของวารสาร(ฉบับที่),/เลขหน้า.
Author. (Year). Romanized Title of article [Translated Title of
article]. Title of Journal. volume(issue), page-numbers.
Apulu, I., Latham, A., & Moreton, R. (2011). Factors affecting
the effective utilization and adoption of
sophisticated ICT solutions: Case studies of SMEs in
Lagos, Nigeria. Journal of Systems and Information
Technology. 13(2), 25-143.
Siriphantana, C. & Uamcharoen, S. (2016). kānphatthanā
prōkrǣm dōi chai chumchon pen thān nai kān rīanrū
khati chon witthayā radap ʻudomsưksā [The
development of community - based programe on
thai folklore in higher education]. Silpakorn
Educational Research Journal. 8(1), 228-238.
บทความในวารสารที่ได้จากอินเทอร์เน็ต
ชื่อ/นามสกุล./(ปี)./ชื่อบทความ./ชื่อวารสาร./ปีของวารสาร(ฉบับที่)./
เลขหน้า./สืบค้นจาก Retrieved from /ชื่อเว็บไซต์ URL.
Author. (Year). Romanized Title of article [Translated Title of
article]. Title of Journal. volume(issue), pagenumbers. Retrieved from URL.
Apulu, I., Latham, A., & Moreton, R. (2011). Factors affecting
the effective utilization and adoption of
sophisticated ICT solutions: Case studies of SMEs in
Lagos, Nigeria. Journal of Systems and Information
Technology. 13(2), 25-143. Retrieved from
http://www.in.architextruez.net
Siriphantana, C. & Uamcharoen, S. (2016). kānphatthanā
prōkrǣm dōi chai chumchon pen thān nai kān rīanrū
khati chon witthayā radap ʻudomsưksā [The
development of community - based programe on
thai folklore in higher education]. Silpakorn
Educational Research Journal. 8(1), 228-238.
Retrieved from http://www.in.architextruez.net
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บทความในหนังสือพิมพ์
รูปแบบ
นามสกุล,/ตัวอักษรตัวแรกของชื่อต้น./(ปี,/เดือน/วันที่)./ชื่อบทความ./
General Format
ชื่อหนังสือพิมพ์./เลขหน้า.
ผู้แต่งเป็นคนไทย
Author. (Year, Month Date). Romanized Title of article
Thai Romanization
[Translated Title of article]. Title of Newspaper.
page-numbers.
Nagourney, E. (2003, October 28). Impatience, at your own
risk. The New York Times. F6.
Vanijaka, V. (2010, March 28). chai chana leknō̜i samrap
khon sư̄a dǣng [A small victory for the red shirts].
Bangkok Post. p. A1.
วิทยานิพนธ์ (Doctoral Dissertations and Master’s Theses)
รูปแบบ
นามสกุล,/ตัวอักษรตัวแรกของชื่อต้น./(ปีที่พิมพ์)./ชื่อวิทยานิพนธ์หรือ
General Format
ดุษฎีนิพนธ์./Master’s thesis หรือ Doctoral
dissertation./สถาบันการศึกษา.
ผู้แต่งเป็นคนไทย
Author. (Year). Romanized Title of dissertation [Translated
Thai Romanization
Title of dissertation]. Doctoral dissertation or
Master's thesis. University.
Ross, D. F. (1990). Unconscious transference and
mistaken identity: When a 7 witness misidentifies
a familiar but innocent person from a lineup.
Doctoral dissertation. Cornell University.
Rojsangrat, P. (2016). kānphatthanā rūpbǣp kānsō̜n dōi
chai kān khit chœ̄ng ʻō̜k bǣp pen thān phư̄a
sāngsan phonngā nathī prākot ʻattalak Thai
samrap nisit naksưksā radap parinyā bandit
[Development of an instructional model using
design thinking to create thai products identity for
undergraduate students]. Doctoral dissertation.
Chulalongkorn University.
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เอกสารประชุมวิชาการ (Conference paper as part of a book in proceedings)
รูปแบบ
นามสกุล,/ตัวอักษรตัวแรกของชื่อต้น./(ปี)./ชื่อบทความ./ใน/ชื่องาน
General Format
ประชุม./(หน้า)./สถานที่พิมพ์:/หน่วยงานที่จัด.
ผู้แต่งเป็นคนไทย
Author. (Year). Romanized Title of paper [Translated Title of
Thai Romanization
paper]. Romanized Title of conference [Translated
Title of conference] (Pages). Place: publisher.
Muelbauer, J. (2007, September). Housing, credit, and
consumer expenditure. In Housing and consumer
behavior. (pp. 1-10). Kansas City, WY: Federal
Reserve Bank of Kansas City.
Chamniandamrongkarn, S., & Sumritdejkhajon, K. (2015).
Samatchā sukkhaphāp hǣng chāt : khā ( mai )
khlư̄an samkhan kwā khā khưn [National health
assembly:One (not) important than moving up]. In
Ngān prachum wichākān rư̄ang padirūp rabop
sukkhaphāp læ chīwit padirūp čhitsamnưk
prachāthipatai nai ʻōkāt kao pīsamnakngān Khana
Kammakān sukkhaphāp hǣng chāt [A meeting of
the enlightenment and health system reforms in a
nine-year of The National Health Commission office]
(pp. 245-313). Nonthaburi: The National Health
Commission Office.
สื่อโสตทัศน์ ประเภท วีดิทัศน์ เทป ซีดี-รอม แผ่นดิสก์
รูปแบบ
ผู้แต่งหรือผู้ผลิตหรือผู้บรรยายหรือผู้ขับร้อง (ถ้ามี)./(ปีที่ผลิต).//ชื่อ
General Format
เรื่อง//[ประเภทของวัสดุ].//สถานที่ผลิต:/ผู้ผลิต.
ชื่อผู้จัดทา./(ปีที่ผลิต)./ชื่อเรื่อง./[ระบุลักษณะของสื่อ]./สถานที่ผลิต:/
หน่วยงานที่เผยแพร่.
ผู้แต่งเป็นคนไทย
Author. (Year). Romanized Title [Translated Title]. [CD or
Thai Romanization
Cassette Recording or DVD or Computer File]. Place:
publisher.
Costa, P. T., Jr. (Speaker). (1988). Personality, continuity,
and changes of adult life (Cassette Recording No.
207-433-88A-B). Washington, DC: American
Psychological Association.
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Lang, K. D. (2008). Shadow and the frame. On Watershed
[CD]. New York, NY: Nonesuch Records.
Tourism Authority of Thailand. (2015). kānthō̜ngthīeo
chœ̄ng Niwēt [Eco-tourism]. [CD]. Bangkok: Tourism
Authority of Thailand.
รูปแบบ
General Format
ผู้แต่งเป็นคนไทย
Thai Romanization

รูปแบบ
General Format

อินเทอร์เน็ต : เว็บไซต์ (Website)
ผู้แต่ง./(ปี)./ชื่อบทความ./สืบค้นจาก Retrieved from /URL ของ
เว็บไซต์
Author. (Year). Romanized Title [Translated Title].
Retrieved from URL
Thakur, N. (2003). The Architextrual Knowledge Systems.
Retrieved from http://www.in.architextruez.net
Bluemoon. (2010). bǣp mai khui kap klum phư̄an daingā
yok wā doēm [New group chat with new friends
more easily than ever]. Retrieved from
http://faceblog.in.th/2010/10/facebook-grouppeople/
การสัมภาษณ์ (Interview)
นามสกุล,/ตัวอักษรตัวแรกของชื่อต้นของผู้ให้สัมภาษณ์./(ปีที่ให้
สัมภาษณ์,เดือน/วันที่)./Interview/by/ชื่อผู้สัมภาษณ์ [Tape
recording]./หน่วยงาน:/สถานที่พิมพ์.
Cartwright, J. (1996, November 8). Interview by P.
Chotsawad [Tape recording]. Magic Lamp Company,
New York: Nonesuch Records.

บทความทุกเรื่องได้รับการตรวจความถูกต้องทางวิชาการโดยผู้ทรงคุณวุฒิ ทรรศนะและข้อคิดเห็นในบทความ
วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มิใช่เป็นทรรศนะและความคิด
ของผู้ จั ด ท าจึ ง มิ ใ ช่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบของบั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ วไลยอ ลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ กองบรรณาธิการไม่สงวนสิทธิ์ การคัดลอกแต่ให้อ้างอิงแหล่งที่มา

