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วารสารวิชาการ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรรี มั ย์ ได้ด�ำ เนินการ
ตีพมิ พ์บทความตามสาขาวิชาทีเ่ กีย่ วข้องกับสังคม การศึกษา การเกษตร เศรษฐกิจ และอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มาอย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ ส่งเสริมความเข้มแข็งทางวิชาการ และเผยแพร่
ผลงานอันเป็นประโยชน์ต่อการนำ�ไปประยุกต์ใช้หรือต่อยอดองค์ความรู้ วารสารปีที่ 11 ฉบับที่ 2
(กรกฎาคม–ธันวาคม 2562) นี้ ได้รวบรวมบทความจากหลากหลายสาขาวิชาไว้อย่างน่าสนใจทั้งด้าน
การศึกษา เช่น การสอนดนตรีลูกทุ่ง การพัฒนาสื่อการสอนเสมือนจริงประกอบการสอนวิชาภาษา
อังกฤษ และการพัฒนาโปรแกรมเสริมสร้างภาวะผู้นำ�เชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาเอกชน
ด้านเศรษฐกิจชุมชน เช่น รูปแบบช่องทางการจัดจำ�หน่ายสินค้าของกลุ่มจักสานผลิตภัณฑ์จากเส้น
พลาสติก แนวทางการเสริมสร้างความเข้มแข็งเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืนของชุมชน
การตัดสินใจออมเงินและลงทุนของบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ รวมถึงบทความวิชาการ
ที่กล่าวถึงจริยธรรมในการให้บริการสาธารณะของไทย และบทความที่อธิบายถึงการพัฒนาการฟัง
เพื่อความเข้าใจของนักศึกษาโดยใช้กระบวนการ Preparation – Familiarization – Assessment
Process บรรณาธิการคาดหวังเป็นอย่างยิง่ ว่าบทความจากวารสารฉบับนีจ้ ะเป็นประโยชน์ตอ่ ผูอ้ า่ นทัง้
ในทางวิชาการ และวิชาชีพ และหากผูเ้ ขียนหรือผูอ้ า่ นท่านใดมีขอ้ เสนอแนะทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่ วารสาร
สามารถส่งมาได้ทเี่ ว็บไซต์ https://www.tci-thaijo.org/index.php/bruj/index หรือทีเ่ บอร์โทรศัพท์
044-611-221 ต่อ 8601 ทางกองบรรณาธิการจะนำ�ไปพิจารณาปรับปรุงวารสารให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น
ต่อไป
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Editorial

The Buriram Rajabhat University’s Academic Journal (Humanities and
Social Sciences) has continuously published the articles according to Humanities
and Social Sciences such as social, educational, agricultural, economic and other
humanities and social sciences fields for promoting academic strengths and for
disseminating useful works for application or for further usage of the body of
knowledge. This issue is Volume 11 Issue 2 (July-December 2019) which is the
collection of various interesting articles from many disciplines. From education,
there are articles about teaching country music, the development of augmented
reality teaching media in English language teaching, and the development of a
program to enhance the creative leadership of the private school administrators.
From the community economy, there are articles about the pattern of distribution
channels for the plastic woven products of the basketry group, approach of
strengthening for the economic development of sustainable communities, and
savings and investment decisions of personnel in Buriram Rajabhat University.
In this issue, there are also academic articles: one discusses the ethics of Thai
public services and one explains the development of listening for students'
understanding using the Preparation - Familiarization - Assessment Process.
Editorial board highly hopes that this issue will be useful for the readers
in terms of academic and occupational aspects as well. Manuscripts from all
authors and also other suggestions are welcomed at https://www.tci-thaijo.org/
index.php/bruj/index or call 044-611221 ext. 8601, the board will proceed to
the next steps. All the suggestions and comments will be used for improving
our journal’s quality.
Editor
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