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�ารสารนิเทศสยามปริทัศน์เป�น�ารสาร�ิ�า�าร������นิเทศศาส�ร์ ม�า�ิทยา�ัยสยามมี
น�ยบายที�่ ����เป�น�����เ�ย��ร����านทา���าน�ิ�า�าร��ยมีเน��� �า�ร�บ���ม�นสา�า�ิ�า��า� � �ั�นี�
สา�า�าร�นั�ส���ิม�์���สิ่��ิม�์ สา�า�าร����า สา�า�ารปร��าสัม�ัน�์ สา�าส�่��ิ�ิทั� สา�า�ิทย�
�ทรทัศน์ �า�ยน�ร์ ���สา�าส�่�สาร�าร�ส�� ร�มทั��สา�า�ิ�า��่น � ที่เ�ี่ย�����ทา���านนิเทศศาส�ร์
���ยั����เป�น��น� ที�่ น�ารเ�ย��ร����านทา���าน�ิ�า�าร�����น�ิทยานิ�น�์���นิส�ิ นั�ศ���าปริ��า
�ท ���ปริ��าเ��ที่�����ารเ�ย��ร����าน ทั��นี�เ��่�������เ�ิ����์��ามร����ม� � ทา���านนิเทศศาส�ร์
��ยเร�่��ที่�����ี�ิม�์�������รับ�าร�ิ�าร�า�น�มั�ิ����ี�ิม�์�า�����รรม�าร���ทร�������ิ�น�����
สา�า�ิ�า บท��าม ����ิ�เ��น���ทัศน��ิท�ี่ �ี มิ �์�น�ารสารฉบับนีเ� ป�น�����เ� �ียน�����ท�าน�ม�����ย��� น
��ามรับ�ิ���บ������บรร�า�ิ�าร����ย�า��� ทั�� นี�� �ที่��น�า�����าม�� � �า��ารสาร�ปเ�ย��ร�����
���รับ�น��า��า����เ�ีียน���บรร�า�ิ�าร�าม���มาย��า���ยเร�่���ิ�สิท�ิ�
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�ารสารนิเทศสยามปริทัศน์ฉบับนี�เป�นฉบับที่มีเ��นาส��เสริม�ารเ�ย��ร����นั��ิ�า�ารร��น��ม�
��ยเฉ�า��าน�ิ �ั ย ���นิ สิ � นั � ศ� � �าร��ั บ ปริ � �า�ท���เ�����ส�าบั น �ารศ� � �าทั� � ที่ � ย�� � น
ปร�เทศ�ทย�����า�ปร�เทศเป�นส�า�ั� �����ยั����เป�นเ�ที����ารเ�ย��ร�����ับ��า�ารย์ร�น��ม�ที่
�����ารเ�ย��ร��าน�ิ�ัยที่เ�ิ่�เริ่ม������ั�ท�า �������ย�า��ร���าม�าน�ิ�ัย�ร��บท��ามท���ิ�นที่���รับ
�าร�ี�ิม�์������าน�าร�ร���ิ�าร�า�า���า�ารย์�า���สที่มี���านทั���าน�ิ�ัย���บท��าม�ิ�า�าร
�ั น เป� น ที่ ย �มรั บ ��ยทั่ � �ป�นสา�านิ เ ทศศาส�ร์ �ร�บ�น�าร�ร���ิ � าร�า�ั � ��� า �เป� น �ป�าม
�ร�บ�น�าร�ิ�าร�าเ��นเ�ีย��ัน�ับ�าร�ร���ิ�าร�า���านทา��ิ�า�าร����าร����า��น���ิ�า�าร
���ส�านั��าน�าร���มศ���า�����า�ิที่����ัน�ย���นป����บัน
�น�่� �ารท�า�าน����ารสารฉบับนี��ย���าย����าร��า�ับ����������บรร�า�ิ�ารที่ปร���บ
���ย���ทร�������ิ�น��ายสา�าทา���านนิเทศศาส�ร์ เ��่��ารบริ�าร�ั��าร����ารสาร �ิ�า�ารฉบับนี�
เป�น�ป�าม�����า�น���� ��� ������������� �������� ����� ������� �ย�า�เ�ร���รั� ��ามี��� �ิ���า�
ปร��าร���น�ารบริ�าร�ั��าร ���บรร�า�ิ�าร���บรร�า�ิ�าร����าเนิน�ารเ��่����������ิ���า�
�ั����า��ย�า�ร��เร�� ��าม�ิ�เ��น����������าน�ารสารฉบับนี� ���เป�น���ม��ส�า�ั��น�าร��าเนิน�าน���
�ารสารฉบับนี� �ั�นั�น��า�����านมี��าม�ิ�เ��น���ับ�ารสารฉบับนี� �ร��า����������บรร�า�ิ�ารทราบ
�ั�เป�น�ร�����ย�า�ยิ่�

ร��ศาส�รา�ารย์ �ร�ศิริ�ัย ศิริ�าย�
บรร�า�ิ�าร
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���ิ�รรม�ารรับ�ม ��าม������� ��าม�����ารรับ�ม �ร�ีศ���า � ������บ�รี 1
� �ิ��า�ั� ����มา
�ร�บ�น�าร��ิ�ราย�าร�ทรทัศน์ ��ิ ��เม�ิ� เร�� ����า�ที่ ��� ��นที่ ��
� ����ร �ันท���ศ์
�ารสร�า�สรร�์�า�นิ่�เ��่�ส�่���ามเ���่�น����บบ�าร��น�����
� �ั����ิ สิ��์�น��ส��
�าร��าย�า��บบ��น�ิ�����นทา������ารบันท����ามบริส�ท�ิ�
� �ิ��ิ�ั� ศรี��า
��ามร���น�ราสิน��า�����าม�ิ�เ��น����ราสั��ั���์�าร����าน�ร�������ปร��า�น
�น�ร��เท�ม�าน�ร
� เม�ี ���ศรี
ป���า����าร���ป���า�านปร��าสัม�ัน�์ม�า�ิทยา�ัยรา��ั�����ม��มิ�า����ัน��
� �นารีย์ ส�ส�นทร
���ิ�รรม�ารเป��รับส�่�ปร��าสัม�ัน�์ ��ามร����ามเ��า��ทัศน��ิ������ิ�รรม�าร�น�รั��์
�ั�น�รรมท����ิ่น���เยา��น�น�ั���ั�ฉ�เ�ิ�เทรา
� �ร�� ���ี
���ิ�รรม�ารเป��รับ ทัศน��ิ ป���ัยส�่�สารทา��าร��า�����าร�ั�สิน��������า�นนิ�ยสาร����รี
�น�ั���ั�ร�ย��������มี��านา��ั�สิน����������า
� �ิม��ั� �ั��ยาย�ท�์ ���ปริยา รินรั�นา�ร
����า�ับ�าร����สิน��า����ร��าน��า��า�ิ�นเ���า�ีเ�ริ�
� เ��สิท�ิ� ��ย�ัย�ั�น์ ���ป�รรศ �ันทร์เ���
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�น�า
�ารเป��รับ��า�สาร ���ิ�รรม�าร���� ��าม�ิ�เ��น ����าร�ั�สิน��������ิ��ั��์�า�ารเสริม
เ��่���น��า�นั�ที่��า�น�าย��านส�่���น��น์���ปร��า�น�นเ���ร��เท�ม�าน�ร
� เสา��ีย์ เท��นมรั�น์
1�4
���ิ�รรม�าร���ส�่��ินเท�ร์เน�����ส��นปร�สมทา��าร��า�ที่ส��������าร�ั�สิน������
��ิ��ั��์�า�ารเสริมเ��่��าร��บ��มน��า�นั����ปร��า�ร�น�ั���ั���บ�รี
� �ิ�ามาส ��ร�ิ�รส��รร�
11�
ทัศน��ิ �����าม����������������บริ�าร�นเ���ั���ั���บ�รีที่มี����นา�าร�สิ�ร�ทย ��า�ั�
� �ร��ี น��ย���น ���ปริยา รินรั�นา�ร
1�1
�าร������ร��บ��ม����า��ี�ี�ีเ��น�าร�ั�ท�า�นั�ส���ิม�์สยามเ�รส ��า��ิ�า�าร�นั�ส���ิม�์
���สิ่��ิม�์ ���นิเทศศาส�ร์ ม�า�ิทยา�ัยสยาม�
� ปร��ิ� �า�า ส��า�ั�ย์ �รรมสั��า�ย์ ����าร��ี �รร�ศิริ���
1��
�าร�ิเ�รา��์�าท�รรม�า� ���า� �ทม�� �น�นั�ส���ิม�์ราย�ันที่เ�ย��ร������าร��มน�ม
ทา��ารเม����������ม �ปปส�
� รั�เ�� ปรี��
14�
�าร�ั��าร�ารส�่�สารเ��่��าร�ั�ร�เบียบ��ม�น���ส�านบันเทิ���ม�น������ �ั���ั�ปท�ม�านี
� ��นันท์ ���ิ��์เม��์
1�1
�ิ�าร�์�นั�ส�� ���ั������ารปร��าสัม�ัน�์� ��� ร��ศาส�รา�ารย์ ร���น�า �ิ�รปรี�า
� �ีร�ันท์ ���าสบ��ร
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1��
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