เจ้าของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการที่มีคุณภาพของนักศึกษาและบุคลากรทั้งภายในภายนอกสถาบัน
2. เพื่อนาเสนอและพั ฒนาศักยภาพและผลงานทางวิชาการ การค้นคว้าและบทความทางวิชาการของ
คณาจารย์ และนักวิชาการภายนอก
3. เพื่อให้บริการทางสังคมในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางวิชาการ
ขอบเขตของวารสาร
1. ขอบเขตของวารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา จะครอบคลุมเนื้อหา ด้านการวิจัย ด้านบริหารธุรกิ จ
ด้านการจัดการอุตสาหกรรม ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านรัฐประศาสนศาสตร์ ด้านนิติศาสตร์ ด้านบริหาร
การศึกษา ด้านจิตวิทยาและด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทางการวิจัยการบริหารการพัฒนา
2. เนื้อหาส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดของบทความวิชาการหรือบทความวิจัยที่ส่งมาขอตีพิมพ์จะต้อง
ไม่ อยู่ในระหว่างการขอตีพิม พ์ห รือ เคยได้รับ การตีพิมพ์เผยแพร่ม าก่อนในวารสารอื่นๆ ทั้ งในประเทศและ
ต่างประเทศ
3. การส่งบทความวิชาการและบทความวิจัยนั้น สามารถส่งโดยตรงไปที่กองบรรณาธิการวารสารผ่านระบบ
online Submission ที่ เว็ปไซต์ บทความทั้ ง 2 ประเภท ซึ่งบทความที่ส่งมานั้น จะถูก ส่งให้ผู้ท รงคุณวุฒิใน
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ทาการประเมินแบบ Double-Blinded Review ก่อนที่จะพิจารณาจัดพิมพ์ในขั้นต่อไป
4. การรับบทความของวารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนาจะเป็นบทความที่มุ่งเน้นสร้างองค์ความรู้
แนวคิด ทฤษฏีใหม่ๆ ช่วยขยายองค์ความรู้ในแง่มุม ต่างๆ เพื่อให้ผู้อ่านสามารถเข้าใจและนาไปประยุกต์ใช้
ในทางวิชาการที่กว้าง และมีประโยชน์ต่อสังคมโดยรวม
ที่ปรึกษา
รองศาสตราจารย์ ดร.ฤาเดช
ดร. สุดาวรรณ

เกิดวิชัย
สมใจ

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
ผู้อานวยการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

บรรณาธิการ
ดร.ณัฐณภรณ์

เอกนราจินดาวัฒน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ผู้ช่วยบรรณาธิการ
ดร.ชาญเดช

เจริญวิริยะกุล

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

กองบรรณาธิการ
ศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์
ศาสตราจารย์ ดร.จิรโชค
ศาตราจารย์ ดร.วรเดช
ศาสตราจารย์ ดร.ติน

สุขสาราญ
วีระสย
จันทร์ศร
ปรัชญพฤทธิ์

ราชบัณฑิตยสภา/ทางรัฐสภา
ราชบัณฑิตยสภา/ทางรัฐสภา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
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รองศาสตราจารย์ ดร.ศิรวิทย์
รองศาสตราจารย์ ดร.เสรี
รองศาสตราจารย์ ดร.สุวัฒน์

กุลโรจนภัทร
วงษ์มณฑา
วัฒนวงศ์

มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
มหาวิทยาลัยพะเยา
สถาบันรัชต์ภาคย์

คณะกรรมการกลั่นกรองบทความ (PEER REVIEW COMMITTEE)
ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ
กาญจนกิจ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ศาสตราจารย์ ดร.ทินพันธ์
นาคะตะ
ประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
ศาสตราจารย์ ดร.ศรีเรือน
แก้วกังวาน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.สุเทพ เชาวลิต
กรรมการสภา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ไพบูลย์ ช่างเรียน
ข้าราชการบานาญ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร.ฤาเดช
เกิดวินัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
รองศาสตราจารย์ ดร.พงศ์
หรดาล
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
รองศาสตราจารย์ ดร.โยธิน
แสวงดี
มหาวิทยาลัยมหิดล
รองศาสตราจารย์ ดร.มนตรี
พิริยะกุล
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
รองศาสตราจารย์ ดร.บุญทัน
ดอกไธสง
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
รองศาสตราจารย์ ดร.สุพิมพ์
ศรีพันธ์วรสกุล
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รองศาสตราจารย์ ดร.จิตราภา กุณฑลบุตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
รองศาสตราจารย์ ดร.วิภาวี
พิจิตบันดาล
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รองศาสตราจารย์พะยอม
วงศ์สารศรี
ข้าราชการบานาญ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
รองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร
วิทยอุดม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร.อรจรีย์
ณ.ตะกั่วทุ่ง
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
รองศาสตราจารย์ ดร.พนอเนื่อง สุทัศน์ ณ อยุธยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิ์
ธีรสรณ์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร.ธนสุวิทย์ ทับหิรัญรักษ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา
ชินบุตร
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัญญา อนันตธนาชัย
สถาบันรัชต์ภาคย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขนิษฐา ชัยรัตนาวรรณ
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สารดา จารุพันธ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณา ศิลปะอาชา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พร้อมภัค บึงบัว
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภคพนธ์ ศาลาทอง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประจักษ์ ปฎิทัศน์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แม่ชีกฤษณา รักษาโฉม
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชรสร
สมบุญมาก
สถาบันรัชต์ภาคย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (พิเศษ) พล.ต.ท.ดร.ณรงค์ กุลนิเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เยาวภา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัทนิชา
พระมหา ดร.กฤษณ์ธนินต์
พระมหา ดร.สรวิชญ์
พระมหา ดร.เผื่อน
พระมหาเสรีชน
ดร.ญาณกร
ดร.ปรางค์ทิพย์
ดร.สาธร
ดร.ถาวร
พ.อ.ดร.จารุพล
ดร.สุรศักดิ์
ดร.วราภรณ์
ดร.กรเอก
ดร.นารา
ดร.สนชัย
ดร.สุรมน
ดร.ณัฎฐพัชร
ดร.กาญจน์
ดร.ธีรยุทธ์
ดร.เศรษฐวัสภุ์
ดร.สิทธิพงศ์
ดร.วินัย
ดร.ศิริชัย
ดร.พูลศักดิ์

ผังนิรันดร์
บัวเวช
หาสุนทรี
เดชจักรบดินทร์
ดวงชัย
เฉลิมจาน
พันธ์ประโคน
โท้ประยูร
ยุวานนท์
ทรัพย์รวงทอง
ทิศทองคา
พงษ์สรุ ิยา
จีรวัสตร์มงคล
ทรัพย์รวงทอง
กาญจนาโภคิน
กิตติเมธากุล
ใจเย็น
ไทยเกษม
มณีโรจน์
คุ้มทรัพย์
อุดมพร
พรมสิทธิ์
บุญผดุง
ชุ่มชื่น
ศิริกุล
โกสิยวัฒน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สถาบันรัชต์ภาคย์
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
กองทัพไทย
มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยลงกรณ์
มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี
สถาบันรัชต์ภาคย์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย
มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนคริน
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์
มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

กาหนดการตีพิมพ์เผยแพร่: วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา พิมพ์เผยแพร่ 2 ฉบับต่อปี
ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-มิถุนายน
ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม
การเผยแพร่
จัดส่งให้หอ้ งสมุดสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผู้ทสี่ นใจสามารถค้นหาที่
http://www.phdindevadmin.com/
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ติดต่อกองบรรณาธิการ
โครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิตการบริหารการพัฒนา
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