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วัตถุประสงค ์
1. เพื่อเป็นแหล่งเผยแพร่บทความทางวิชาการและบทความวิจัยด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในสาขาวิชาบริหารธรุกิจ 

คอมพิวเตอร์ดิจิทัล การจัดการโลจิสติกส์ การท่องเที่ยว การบัญชี และด้านการศึกษา ของอาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา 
ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน 

2. เพื่อเป็นสื่อกลางและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางวิชาการ ให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการ 
3. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพทางวิชาการของบุคลากรทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
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• บทความวิชาการและวิจัยทุกเรื่องได้รับการพิจารณากลั่นกรองโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 
(Peer Reviewer) จากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

• ผลงานที่ปรากฎในวารสารฉบับนี้เป็นลิขสิทธิ์เฉพาะส่วนบุคคลของผู้เขียนซึ่งต้อง
รับผิดชอบต่อผลทางกฎหมายที่อาจเกิดขึ้นได้ และไม่มีผลต่อกองบรรณาธิการ 

• Journal of Humanities and Social Sciences Thonburi University  
ได้มีการเผยแพร่ในรูปแบบฉบับอิเล็กทรอนิกส์  ISSN (Online) : 2672-9202   
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