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�ารสารนิเทศสยามปริทัศน์เป�น�ารสาร�ิ�า�าร������นิเทศศาส�ร์ ม�า�ิทยา�ัยสยาม
มีน�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�นปีที่ 15 ��่���า�ส��ปีที่ � ที่�ม���เ��ามารับ�ิ���บ ����เ��า
ที่��านมามี�ารปรับปร���ยาย��บเ������ร�บ���ม�ิ�า�าร��น�นิเทศศาส�ร์ �น���รับ�ารรับร��
มา�ร�าน���เ��ามาเป�นส��น�น��่ ����าน���ม��ศ�นย์��ั นี�าร��า��ิ��ารสาร�ทย ����� ���บรร�า�ิ�าร
�����ามส�า�ั�����ร��นั��������า�����ารสาร� ����ส���า����ั�เ����บท��าม�า���ายส�าบัน
�ารศ���าเ��่�น�ามา�ี�ิม�์����ั�ท�าร�ป�บบ�ารน�าเสน�ที่มีร�บบ���มา�ร�านสา�� ��ย���เ�ิ�
�รรม�าร���ทร�������ิ�า���า���ายส�าบันมาร��มปร�เมิน����า�����ิ�าร�า��ั่น�ร��บท��าม
����� ������� น���า�นี�ยั������ามส�า�ั����นั�ศ���าร��ับปริ��า�ท���ปริ��าเ�� �ี�ทั��ยั�เป��
���าส��� � �� นั � �ิ � า�าร�น� า ��ม� ��่ � นั บ ��� �� า เป� น �� า �ั � ส� า �ั � �น�าร�ั � นา�าน�ิ � า�ารทา��� า น
นิเทศศาส�ร์���มี��าม��า��น�ามา����น
เน����า�าย�น�ารสารนิเทศสยามปริทัศน์ปีที่ 15 ฉบับที่ 18 นี� ยั�ร�บร�ม���าน�ิ�า�ารที่
�ร�บ���ม���ส�ท��น������์��ามร���นท��สา�า���ทา�นิเทศศาส�ร์ �ัน������ �าร�นั�ส���ิม�์���สิ่�
�ิม�์ �ารปร��าสัม�ัน�์ �าร����า ส��่ �ิ�ทิ �ั �ิทย� �ทรทัศน์ �า�ยน�ร์����ารส��่ สาร�าร�ส�� ����
�น�น���าม�ิ���าน�ารส��่ สาร�บบ��ม�ทปี่ รา���ย��� นป����บนั �าย����น��ิ�ที�่ า� ��ารส��่ สาร ��� �าร
�บ��ป�น � ������������� �� ��������
�ั�นั�น �ารสารนิเทศสยามปริทัศน์�����เป�นส�่���า��น�าร�ส����าม�ิ�เ��น���นั��ิ�า�ารทั��
��ม����เ��า�นร�ป�บบ���บท��าม�ิ�ยั ���บท��าม�ิ�า�ารทา���านนิเทศศาส�ร์ ทั�� นีเ� ���่ ��ย�ร��ับ
���น�า��ารเป�น�ารสาร����มที่ � ���เป�น�ารสาร����มที่ 1 �น�ารปร�เมิน����า��ารสาร�ิ�า�าร�น�าน
���ม�� ��� �����นเ��่��าร�ยาย����ั�นา�ิ�า�ารทา���านนิเทศศาส�ร์���มี��าม��า��น�า ��ย
บท��ามที�่ ��รบั �าร�ี�มิ �์เ�ย��ร��น�ารสารนี�� �มีส�� นร��ม�น�าร�ั�นา���์��ามร�ท� า���านนิเทศศาส�ร์
��่�เป�น�านรา�����าร�ั�นาสั��ม�����ารเรียนร�����ปร�เทศ������เ�ิ�ปร��ย�น์���สั��ม���์ร�ม
�ัน��น�า�ปส���าร�ั�นา�นเ�� สั��ม ���ปร�เทศ�า�ิส�บ�ป

ร��ศาส�รา�ารย์ �ร�ศิริ�ัย ศิริ�าย�
บรร�า�ิ�าร
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�������น� ศิ�ป�����บท���รที่�ม��า��าย
� �รสิริ �ั�เ��า��าม ����ร���ิ ทั�บรรทม
�าร���ส�่�เ��่��ารเ�ย��ร����ส��เสริม���ส�มสร���บ�� ��เยาเ���ี
� �ิ��า ��าปา���
ราย�าร�ทรทัศน์ส�า�รับเ��� � บทบาท���ส�่�เ��่��ารเรียนร�����เ��� �
� ส��า�ี นิ�ย์เสม�
������� �� ������ ����� ��� ��� ���� �� ���� ��������� ������ ������� ���� ������
� ��������� ���������
�ร�บ�น�ารสร�า�สรร�์�า��ิ�ร�รรม� �ร�ีศ���า�ิ�ร�รรมร��มสมัยนิทรรศ�าร ��ิทส์มี�
� ส�ริย� ฉาย�เ�ริ�
�ารสร�า�สรร�์ราย�าร�ทรทัศน์ �ราย�าร ��นิเม�ั่น��ับ� �ี�ั่น 1
� �ั����ิ สิ��์�น��ส��� เ��น์�ันทร์ เ�ิ�ส�� ����ัท�สิท�ิ� ท�ีส��
�ารสร�า�สรร�์สั��ั���์�นเ�ร�่�������าย�ั����ร�ร�ีศ���า�า�ยน�ร์���ทา��ทรทัศน์
เร�่�� ม�าศ���ิ�บั��ั��์
� ���ารั�น์ �าร�เ���
�ร�บ�น�ารสร�า�สรร�์�ี�าท�าทา��น�าร�ส����� ��ิ�ี����ส��รร���มิ�
� ��ิ��า �รา�รส��รรม
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�ารสร�า�สรร�์�า���าย��ามเร���ั�เ��ร์��า ����� ��������� ���ย���์ม�ร���ส��ิ�ร�ยน�์
� �ั�นา เ�ริ��ัยน���� ����ั�รีรั�น์ �ส��ารี
�าร����บบ��ป��ิเ��ั่นเ��่��น�น�า�ารบริ������ม��ทย
� เฉ�ิม�ัน�์ ��นป�ัย
�าร����บบสั��ั���์�ส��สิ่�บ���ี�ทา���มิศาส�ร์ที่ส�ท��น��ิ��ั��์ � �ั���ั��า�เ�น��
� �นินา� ���มั่น��
�ารรับร����า�สาร����ารมีส��นร��ม�น�ิ��รรม���์�รเ��่�สั��ม ����� ����นั��าน�นา�าร
�ทย�า�ิ�ย์��า�ั� �ม�า�น�
� เ���ปร��า ��ศ์ท�� ���ศศิ�รร� บิ�มา�น��์
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�น�า
เ��นศิ�ป�เ��่��ารน�าเสน�บ���ิ�สิน��า�นส�่�สั��ม��น��น์
� ��ินันท์ �ินน��ั�น์
���ิ�รรม�ารส�่�สาร����าร���ปร��ย�น์�า�เ�ร����ายสั��ม��น��น์�น�ารท�า�าน���
���ส�่���า�ส�านั���า�เน�ั่น
� �ิน��า ���เ��น ��� ศศิ�รร� บิ�มา�น��์
�าร�ั�นา�ารส�่�สารเ��่�ส��เสริม�ิ�สา�าร��นั�ศ���าม�า�ิทยา�ัยที่เ����สรร
� ส��า�ร�์ ���ศรี ���มนทิรา �า�า��าน�ย�ัย
�ร�บ�น�าร��ิ�เ���ปร���บ�า�ยน�ร์����า�นม�บเ�ี�ย�ที่�ั�สรร
�น��รร� �ันสิท�ิ�ร��� ���ส��ี �����์
�าร�ิเ�รา��์�าร����บบ���ส�่���าม�มายบนบรร���ั��์����นม�บเ�ี�ย�ที่�ั�สรร
� �ันทรา�รร� บ�าเร�รั��์ ���ส��ี �����์
�ิท�ิ�����ส��นปร�สมทา��าร��า�ที่มี��������า�า�ม�ส�ิม�น�าร���ส�่�เ��บ��� เ��่��ั�สิน��
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���บริ�าร � �ร�ีศ���าร�าน�า�าร�ิบ�ิ�าม
� ส�เม� เ��นปร��า ��� �า��นา มีศิ�ป�ิ��ัย
�ิ�าร�์�นั�ส�� ���ั�นิเทศศาส�ร์� ��� �า�ารย์�ิ��า�ร ปร��ร����
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