เจ้าของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการที่มีคุณภาพของนักศึกษาและบุคลากรทั้งภายในภายนอกสถาบัน
2. เพื่ อน าเสนอและพั ฒนาศั กยภาพและผลงานทางวิชาการ การค้ นคว้าและบทความทางวิชาการของ
คณาจารย์ และนักวิชาการภายนอก
3. เพื่อให้บริการทางสังคมในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางวิชาการ
ขอบเขตของวารสาร
1. ขอบเขตของวารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา จะครอบคลุมเนื้อหา ด้านการวิจัย ด้านบริหารธุรกิจ
ด้านการจัดการอุตสาหกรรม ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านรัฐประศาสนศาสตร์ ด้านนิติศาสตร์ ด้านบริหาร
การศึกษา ด้านจิตวิทยาและด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทางการวิจัยการบริหารการพัฒนา
2. เนื้อหาส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดของบทความวิชาการหรือบทความวิจัยที่ส่งมาขอตีพิมพ์จะต้อง
ไม่อยู่ในระหว่างการขอตีพิมพ์หรือเคยได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่มาก่อนในวารสารอื่นๆ ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ
3. การส่งบทความวิชาการและบทความวิจัยนั้น สามารถส่งโดยตรงไปที่กองบรรณาธิการวารสารผ่านระบบ
online Submission ที่เว็ปไซต์ บทความทั้ง 2 ประเภท ซึ่งบทความที่ส่งมานั้น จะถูกส่งให้ผู้ทรงคุณ วุฒิใน
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ทาการประเมินแบบ Double-Blinded Review ก่อนที่จะพิจารณาจัดพิมพ์ในขั้นต่อไป
4. การรับบทความของวารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนาจะเป็นบทความที่มุ่งเน้นสร้างองค์ความรู้
แนวคิด ทฤษฏีใหม่ๆ ช่วยขยายองค์ความรู้ในแง่มุมต่างๆ 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
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รองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร
วิทยอุดม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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