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การศึกษาวิเคราะห์การจัดทําผังรายการและคํานวณสัดส่วนรายการสําหรับผู้ได้รับอนุญาตประกอบ
กิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์  กรณีศึกษาสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น  ครั้งนี้                           
มีวัตถุประสงค์ เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติ
หน้าที่ ได้นํารายงานการวิเคราะห์คู่มือ ฯ ไปใช้ในการจัดทําข้อมูลผังรายการสถานี เพ่ือให้เกิดความสะดวก
รวดเร็ว และถูกต้องตามขั้นตอนของการจัดทําข้อมูลผังรายการในการยื่นต่อกสทช. ในทุกรอบปี ซึ่ง
ผู้ปฏิบัติงานด้านรายการหรือผู้ที่ เกี่ยวข้องในการพัฒนากระบวนการบริหารจัดการรายการทางสถานี
วิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น F.M.103 MHz. หรือสถานีอื่นใดที่มีสถานภาพเป็นคลื่นวิทยุหลัก และ
เป็นผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการบริการสาธารณะ ประเภทที่ 1 สามารถนําไปใช้ประโยชน์ในการศึกษา
เทียบเคียงกับผังรายการสถานีวิทยุของตนเองได้ ซึ่งจากการบันทึกข้อมูลผังรายการกิจการกระจายเสียง ของ
สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยระบบคํานวนจากรายการต่าง ๆ ที่ระบุ ในผังรายการตั้งแต่       
วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ มีรายการ 288 รายการ/สัปดาห์ ระยะเวลาการออกอากาศ (ไม่รวมเวลาพักสถานี)  
99.35.00 ชั่วโมง/สัปดาห์ คิดเป็นสัดส่วนการออกอากาศ 100.00% มีสัดส่วนของการออกอากาศแยกเป็น         
แต่ละประเภท คือ ประเภท 01 : รายการข่าวสาร ออกอากาศตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ มีรายการ                      
175 รายการ/สัปดาห์ คิดเป็น 60.76% ประเภท 02 : รายการส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจในการปกครอง     
ในระบอบประชาธิปไตย มีรายการ  8 รายการ/สัปดาห์ คิดเป็น 2.78% ประเภท 03 : รายการส่งเสริม
การศึกษา จริยธรรม ศิลปะ วัฒนธรรม มีรายการ 19 รายการ/สัปดาห์ คิดเป็น 6.60% ประเภท 04 : รายการ
ให้ความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม คุณภาพชีวิต และสิ่งแวดล้อม มีรายการ 42 ร า ย ก า ร /
สัปดาห์ คิดเป็น 14.58% ประเภท 05 : รายการเด็กและเยาวชน มีรายการ  13 รายการ/สัปดาห์ คิดเป็น 
4.51% ประเภท 06 : รายการท้องถิ่น มีรายการ 6 รายการ/สัปดาห์ คิดเป็น 2.08% ประเภท 07 : รายการ
วิทยาศาสตร์และสุขภาพ มีรายการ 19 รายการ/สัปดาห์ คิดเป็น 6.60% ประเภท 09 : รายการข่าวสารและ
บันเทิง มีรายการ 6 รายการ/สัปดาห์ คิดเป็น 2.08% รวมสัดส่วนการออกอากาศรายการที่สถานี ฯ จัดแบ่ง
ประเภททั้ง 8 ประเภท โดยระบบคํานวนจากรายการ  ต่าง ๆ ที่ระบุในผังรายการตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ 



คิดเป็น 99.99 % ส่วนรายการสารประโยชน์ต่อสาธารณะ คิดเป็น 97.15% โดยมีรายการสร้างสรรค์สังคม 
ทั้งหมด 245 รายการ/สัปดาห์ คิดเป็น  85.07%  

จะเห็นได้ว่าสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น มีการจัดผังรายการสอดคล้องกับประกาศ
ของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช.                   
ในขณะเดียวกันก็ยังสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของสถานี คือการเป็น “สถานีความรู้ ข่าวสาร บริการสาธารณะ” 
ภายใต้ปรัชญาในการดําเนินการ คือ คลื่นวิทยุกระจายเสียงเป็นทรัพยากรของชาติประชาชนทุกคนมีสิทธิใช้
คลื่นความถ่ีนี้เพื่อประโยชน์สาธารณะ คลื่นความถ่ีของสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นคลื่น
ความถี่เพ่ือเสริมสร้าง วิทยา จริยา และปัญญา แก่สาธารณชน และสอดคล้องกับพันธกิจของสถานี คือ ผลิต 
สนับสนุนการผลิต จัดหา ถ่ายทอด และแลกเปลี่ยนรายการวิทยุที่มีคุณภาพ ทั้งด้านเนื้อหาและรูปแบบรายการ 
ใช้รายการวิทยุเพ่ือส่งเสริมพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยขอนแก่น และบริการเผยแพร่ข่าวสารให้แก่หน่วย
ราชการ องค์กรการกุศล องค์กรการ พัฒนา เพ่ือร่วมสร้างสังคมข่าวสาร สังคมแห่งการเรียนรู้  สังคมคุณภาพ 
และสังคมเอ้ืออาทร และสิ่งที่สําคัญที่สุดคือการดําเนินการด้านกิจการวิทยุกระจายเสียง บริการสาธารณะที่มี
ผังรายการที่เหมาะสมกับประเภทของบริการยังสามารถตอบสนองต่อ วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์ และพันธกิจของ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น อีกด้วย 
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การศึกษาวิเคราะห์การจัดทําผังรายการและคํานวณสัดส่วนรายการสําหรับผู้ได้รับอนุญาตประกอบ
กิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ กรณีศึกษาสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งนี้                            
มีวัตถุประสงค์ เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติ
หน้าที่ ได้นํารายงานการวิเคราะห์คู่มือ ฯ ไปใช้ในการจัดทําข้อมูลผังรายการสถานี เพ่ือให้เกิดความสะดวก
รวดเร็ว และถูกต้องตามขั้นตอนของการจัดทําข้อมูลผังรายการในการยื่นต่อกสทช. ในทุกรอบปี ซึ่ง
ผู้ปฏิบัติงานด้านรายการหรือผู้ที่ เกี่ยวข้องในการพัฒนากระบวนการบริหารจัดการรายการทางสถานี
วิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น F.M.103 MHz. หรือสถานีอื่นใดที่มีสถานภาพเป็นคลื่นวิทยุหลัก และ
เป็นผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการบริการสาธารณะ ประเภทที่ 1 สามารถนําไปใช้ประโยชน์ในการศึกษา
เทียบเคียงกับผังรายการสถานีวิทยุของตนเองได้ โดยมีขอบเขตในการวิเคราะห์ คือการวิเคราะห์ข้อมูลจาก            
ผังรายการหลักสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น คลื่นความถี่ เอฟ.เอ็ม.103 เมกกะเฮิรตซ์ 
ประจําปี 2565 ที่ กสทช.อนุมัติให้ใช้ผังรายการเรียบร้อยแล้ว 
 หวังว่ารายงานการศึกษาวิเคราะห์การจัดทําผังรายการและคํานวณสัดส่วนรายการสําหรับผู้ได้รับ
อนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ กรณีศึกษาสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
จะสามารถนําผลการวิเคราะห์ที่ได้ ไปปรับใช้เป็นแนวทางในการจัดทําข้อมูลผังรายการในการยื่นต่อกสทช.      
ในปีต่อ ๆ ไปได้พร้อมทั้งจะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานด้านผังรายการอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ เพ่ือการ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ความรู้ต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจของสถานี เพ่ือร่วมสร้างสังคมข่าวสาร 
สังคมแห่งการเรียนรู้ สังคมคุณภาพ และสังคมเอ้ืออาทร และสิ่งที่สําคัญที่ สุดคือการดําเนินการด้านกิจการ
วิทยุกระจายเสียง บริการสาธารณะที่มีผังรายการที่เหมาะสมกับประเภทของบริการ  พร้อมทั้งยังสามารถ
ตอบสนองต่อ วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์ และพันธกิจของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ทั้งในปัจจุบันและในอนาคต 
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การศึกษาวิเคราะห์การจัดทําผังรายการและคํานวณสัดส่วนรายการสําหรับผู้ได้รับอนุญาตประกอบ
กิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ กรณีศึกษาสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งนี้                         
มีวัตถุประสงค์ เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติ
หน้าที่ ได้นํารายงานการวิเคราะห์คู่มือ ฯ ไปใช้ในการจัดทําข้อมูลผังรายการสถานี เพ่ือให้เกิดความสะดวก
รวดเร็ว และถูกต้องตามขั้นตอนของการจัดทําข้อมูลผั งรายการในการยื่นต่อกสทช. ในทุ กรอบปี                     
ซึ่งผู้ปฏิบัติงานด้านรายการหรือผู้ที่เกี่ยวข้องในการพัฒนากระบวนการบริหารจัดการรายการทางสถานี
วิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น F.M.103 MHz. หรือสถานีอื่นใดที่มีสถานภาพเป็นคลื่นวิทยุหลัก และ
เป็นผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการบริการสาธารณะ ประเภทที่ 1 สามารถนําไปใช้ประโยชน์ในการศึกษา
เทียบเคียงกับผังรายการสถานีวิทยุของตนเองได้ ต่อไปในอนาคต อีกทั้งใช้เป็นข้อมูลในการนําเสนอผู้บริหาร 
ในการวางแผนการดําเนินการพัฒนา ด้านการจัดผังรายการให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมาย และเป็นไปตาม
ระเบียบ และประกาศจากสํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่ งชาติ  (กสทช .) และยั งตอบสนองต่ อ  วิสั ยทั ศน์ ยุท ธศาสตร์  และพันธกิ จของ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น     

การศึกษาวิเคราะห์ครั้งนี้สําเร็จลุล่วงได้ด้วยความร่วมมือร่วมใจกันปฏิบัติหน้าที่ของแต่ละฝ่าย                   
ที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นนักจัดรายการทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยขอนแก่น เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน                  
ที่สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น เอฟ.เอ็ม.103 เมกกะเฮิรตซ์ และผู้อํานวยการกองสื่อสาร
องค์กรที่เห็นชอบในการอนุมัติ ให้จัดทําการศึกษาวิเคราะห์ครั้งนี้ และคณะกรรมการอํานวยการสถานี                    
ที่คอยกํากับดูแลนโยบายการขับเคลื่อนสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่นให้ก้าวไปข้างหน้า                      
อย่างมีวิสัยทัศน์ ผู้ดําเนินการศึกษา รู้สึกซาบซึ้งและขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ดังที่กล่าวมา                 
เป็นอย่างยิ่ง และหวังว่ารายงานการศึกษาวิเคราะห์การจัดทําผังรายการและคํานวณสัดส่วนรายการสําหรับ         
ผู้ ได้ รับอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทั ศน์  กรณี ศึกษาสถานี วิทยุกระจายเสี ยง
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งนี ้จะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานของมหาวิทยาลัยขอนแก่นในด้านการสื่อสาร 
องค์กรต่อไป 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
 

1.1  ความเป็นมาและความสําคัญ 
 กองสื่อสารองค์กร (Communication Affairs Division) ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ถูกจัดตั้งขึ้นครั้งแรกตามการปรับโครงสร้างการบริหารงานของส านักงานอธิการบดี ตามมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ฉบับที่ 5/2555 เรื่อง การจัดตั้งหน่วยงานภายในส านักงานอธิการบดี ประกาศ ณ วันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2555 

ต่อมาได้ปรับโครงสร้างอีกครั้งตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 312/2561 ลวท. 12 ก.พ. 
2561) เรื่อง การแบ่งหน่วยงานส านักงานอธิการบดี โดยมีวิสัยทัศน์ คือ เราสื่อสารมหาวิทยาลัยขอนแก่น     
สู่ ป ร ะ ช า ค ม โล ก  (We communicate KKU to citizen of the world) มี ก า ร ดํ า เนิ น ก า ร                       
ตามแนวนโยบาย Tranformation ซึ่งมเีป้าหมาย (Goals)  3 ด้าน คือ 

People : ประชาคมมหาวิทยาลัยมีความรู้ความสามารถ และทักษะดิจิทัล มีความเชี่ยวชาญศาสตร์
วิชาการ การวิจัย พัฒนาและการนาไปใช้ประโยชน์ การบริการ สังสันทนาการ บริหารจัดการ มีความพร้อม             
ในการเรียนรู้ การเชื่อมโยงกับนานาสากลและตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง 

Ecological : ระบบนิเวศของมหาวิทยาลัยเกื้อหนุนการเรียนรู้ วิจัย เสริมประสิทธิภาพการท างาน 
และเพ่ิมพูนคณุภาพชีวิตของชุมชนมหาวิทยาลัยและผู้มาเยือน 

Spiritual : จิตวิญญาณของมหาวิทยาลัยมีความสันติสุขและสมานฉันท์ของชุมชนทั้งภาย ใน                  
และภายนอก 

ซ่ึงพันธกิจกองสื่อสารองค์กรนั้น มีบทบาทหน้าที่รับผิดชอบการบริหารจัดการด้านการประชาสัมพันธ์ 
สื่อสาร และ กิจกรรมเพ่ือส่งเสริมในการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของมหาวิทยาลัย การประชาสัมพันธ์เผยแพร่
ข่าวสารของมหาวิทยาลัยให้ชุมชน สังคม หรือสาธารณชน หรือองค์กรทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย   
ได้รับทราบพร้อมทั้งการสร้างความเข้าใจที่ดี การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ที่หลากหลายประเภท ได้แก่                       
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย เฟซบุ๊ก ยูทิวบ์ สถานีวิทยุ (สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น เอฟ.เอ็ม.103 
เมกกะเฮิรตซ์) และโทรทัศน์ วารสารข่าว ข่าวกิจกรรมมหาวิทยาลัย ป้ายประชาสัมพันธ์ ข่าวการเผยแพร่
ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการของบุคลากรมหาวิทยาลัย การบันทึกภาพกิจกรรมส าคัญและพิธีการต่างๆ
ของมหาวิทยาลัย รวมถึงกิจกรรมพิธีการส่งเสริมภาพลักษณ์และสร้างความเข้าใจที่ดี การสร้างระบบต้อนรับ
บุคคลส าคัญ ระบบการส่งเสริมสนับสนุนท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ส่งเสริมสนับสนุนสร้างความสัมพันธ์
ที่ดีต่อสื่อมวลชน และการอ านวยความสะดวกในติดต่อประสานงานแหล่งข่าว การให้ข้อมูลสารสนเทศต่างๆ 
เครือข่ายประชาสัมพันธ์ การเผยแพร่ข่าวสาร ตลอดจนการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชน ของชุมชน สังคม 
หรือสาธารณชน หรือองค์กรทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัย  การรายงานสรุปผล            
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การประชาสัมพันธ์และกิจกรรมของมหาวิทยาลัย และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย มีการแบ่ง
โครงสร้างภายในตามแผนผังโครงสร้างองค์กร กองสื่อสารองค์กร ประกอบด้วย 2 งาน และ 1 หน่วย ดังนี้ 
ผู้อํานวยการกอง 1 คน  งานผลิตสื่อ 16 คน  งานกิจกรรมสัมพันธ์ 7 คน  หน่วยอํานวยการ 3 คน                           
รวม  27  คน  ส าหรับวัฒนธรรมองค์กร ที่มีการก าหนดไว้ คือ TEAM แยกความหมายได้ดังนี้ 

T=Trust ความไว้ใจซึ่งกันและกันจะท าให้ทีมงานท างานอย่างมีความสุข รักและผูกพันกับองค์กร              
ส่งผลให้งานมีประสิทธิภาพ 

E=Everyone ทีมงานทุกคนมีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์กร ร่วมคิด ตัดสินใจและแก้ปัญหา 
A=Activeness ท างานด้วยความมุ่งมั่นเพ่ือมุ่งสู่ความส าเร็จ 
M=More ให้บริการเหนือความคาดหมาย 

มีคุณค่าองค์กร คือ เชื่อถือในคุณค่าของคน มุ่งสู่องค์กรแห่งนวัตกรรม มีจิตส านึกในการท างานเป็นทีม           
โดยมีเป้าหมายร่วมกัน  (สืบค้นจากกองสื่อสารองค์กร ในเว็บไซต์ https://cad.kku.ac.th/?page_id=1203  
สืบค้นเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2565)  และสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งอยู่ภายใต้การก ากับ
ดูแลของมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยสั งกัดงานผลิตสื่ อ กองสื่ อสารองค์กร  ส านักงานอธิการบดี                                         
จึงต้องด าเนินการภายใต้บทบาทของการเป็นกิจการบริการสาธารณะ ประเภทที่ 1 ที่มีวัตถุประสงค์หลัก                 
เพ่ือการส่งเสริมความรู้ การศึกษา ศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 
การเกษตร และการส่งเสริมอาชีพอ่ืน ๆ สุขภาพ อนามัย กีฬา หรือการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน 
กองสื่ อสารองค์กร . เกี่ ยวกับ เรา (ออนไลน์ )  แหล่ งที่ ม า https://cad.kku.ac.th/?page_id=1203                
(2 พฤษภาคม 2565)  

สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม  2517  ปัจจุบัน สังกัด
งานผลิตสื่อ กองสื่อสารองค์กร ได้รับการอนุญาตให้ประกอบกิจการ บริการสาธารณะ ประเภทที่  1            
ตามพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ พ.ศ. 2543 พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ พ.ศ.2551 และ ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์            
พ.ศ. 2555  ซ่ึงได้แบ่งประเภทของใบอนุญาตไว้ 3 ประเภท คือ   

(1) กิจการบริการสาธารณะ      
(2) กิจการบริการชุมชน  และ  
(3) กิจการทางธุรกิจ    
โดยมีการเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ และพันธกิจของมหาวิทยาลัยขอนแก่น มาเป็นกรอบในการ

ด าเนินงาน นอกจากนั้นยังมีการรวบรวมองค์ความรู้จากคณะ ศูนย์ สถาบัน  ส านัก และหน่วยงานต่าง ๆ 
ภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น มาร่วมถ่ายทอดผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น                   
ในรูปแบบรายการต่าง ๆ อย่างเหมาะสมและกลมกลืน เพ่ือผู้รับสารที่เป็นกลุ่มเป้าหมายในแต่ละกลุ่ม แต่ละวัย 

https://cad.kku.ac.th/?page_id=1203
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ตามเป้าหมายของแต่ละรายการที่ตั้งไว้ ซ่ึงการที่จะด าเนินการบริหารจัดการสถานีวิทยุให้ขับเคลื่อนไปข้างหน้า
ได้นั้น นอกจากจะสนองตอบต่อยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยแล้ว ยังต้องให้เป็นไปตามระเบียบ และตามแผน
ประกอบกิจการกระจายเสียงประเภทบริการสาธารณะของส่วนราชการ และหน่วยงานอ่ืนของรัฐที่ได้รับ
อนุญาตให้ประกอบกิจการตามมาตรา 83 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก ากับ                    
การประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 จึงเป็นเหตุผล              
ของที่มาในการจัดท าการศึกษาวิเคราะห์การจัดทําผังรายการและคํานวณสัดส่วนรายการสําหรับผู้ได้รับ
อนุญ าตประกอบกิ จการก ระจาย เสี ย งห รือ โท รทั ศน์  ก รณี ศึ กษ าสถานี วิท ยุ ก ระจ าย เสี ย ง
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ในครั้งนี้       
 ส าหรับข้อมูลของสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่นพอสังเขปเพ่ือ การประกอบเนื้อหา
ของการจัดท ารายงานวิเคราะห์ มีดังนี ้

ปั จจุ บั น มห าวิท ยาลั ย ขอ น แก่ น ได้ มี ก ารขั บ เคลื่ อ น การบ ริห าร  ต าม พระราชบั ญ ญั ติ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2558 ซึ่งสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น เองก็ได้มีการด าเนิน
กิจการโดยยึดถือหมวดที่เกี่ยวข้องในการด าเนินบทบาทของสถานี ฯ คือ หมวด 1 ในบททั่วไป มาตรา 7                
ให้มหาวิทยาลัยเป็นสถานศึกษาชั้นสูง มีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา ส่งเสริม ประยุกต์  และพัฒนาวิชาการ             
และวิชาชีพชั้นสูง ท าการสอน วิจัย พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี ให้บริการทางวิชาการและวิชาชีพแก่สังคม 
และทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และมาตรา 8 เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ ของมหาวิทยาลัยตามมาตรา 7                  
ให้มหาวิทยาลัยค านึงถึงความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษา ความมีเสรีภาพและความเป็นเลิศทางวิชาการ
ควบคู่ไปกับคุณธรรมและจริยธรรมมาตรฐานและคุณภาพทางวิชาการอันเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ    
ความโปร่งใส ความถูกต้องการตรวจสอบไดแ้ละความรับผิดชอบต่อรัฐและสังคม ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ในการบริหารจัดการและการบริหารแบบมีส่วนร่วมของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยซึ่งการขับเคลื่อนสถานี
วิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้มีการด า เนินบทบาทเคียงคู่ กับมหาวิทยาลัยขอนแก่น                  
มาอย่างยาวนานในการท าหน้ าที่สะท้อนบทบาทของการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการอุทิศ เพ่ือสังคม                      
เป็นขุมปัญญาของภาคอีสาน รวมถึงประเทศ ผ่านทางคลื่นวิทยุกระจายเสียงทั้งในรูปแบบรายการ ข่าว สารคดี 
สกู๊ป รายการสาระบันเทิง หรือแม้กระทั่งรายการภาคบันเทิงก็ยังมีการสอดแทรกข่าวสาร สาระ ความรู้    
ความเคลื่ อนไหวด้านต่าง ๆ  ของมหาวิทยาลั ยในรายการด้วย ที่ ส าคัญ สถานี วิทยุกระจายเสียง
มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้รับใบอนุญาตให้ประกอบกิจการกระจายเสียงบริการสาธารณะประเภทที่ 1 เมื่อวันที่ 
4 เมษายน พ.ศ. 2565 - วันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2570  

นอกจากนั้นยังมีการสร้างความ ร่วมมือในการน าเอาองค์ความรู้ของศาสตร์ด้านต่างๆ ที่เป็นประโยชน์                    
ออกมาเผยแพร่ ทั้งจากคณะ หน่วยงาน องค์กรต่างๆ ในมหาวิทยาลัยขอนแก่น องค์กร  หน่วยงานภาครัฐ 
เอกชน องค์กรภายนอก รวมถึงภาคประชาชน หรือแม้กระทั่งเครือข่ายสถานีวิทยุที่สังกัดสถาบันอุดมศึกษา               
ทั่ วประเทศ มาร่วมรายการ และร่วมด าเนิ นการผลิตรายการผ่ านทางสถานี วิทยุกระจายเสี ยง
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มหาวิทยาลัยขอนแก่นอันเป็นการสร้างชื่อเสียงและภาพลักษณ์ที่ดี รวมถึงเป็นการสร้างมูลค่าโดยที่ไม่สามารถ
ประเมินได้ต่อมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้อย่างดีและเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน ที่ส าคัญการด าเนินบทบาท                  
ยังต้องมีการสนองตอบต่อยุทธศาสตร์ KKU Transformation ในปัจจุบัน ที่จะต้องสื่อสารท าความเข้าใจ                
กับสังคมทั้ งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะเพ่ือมีเหตุการณ์ ใด ๆ ก็ตาม ที่ อ่อนไหว                         
สื่อวิทยุกระจายเสียงจะเป็นสื่อประเภทแรกที่ถูกนึกถึงในการช่วยกระจายข้อมูล ข่าวสารต่าง ๆ ที่ถูกต้อง             
ไปสู่กลุ่มเป้าหมาย สร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องได้อย่างทันท่วงที ช่วยลดผลกระทบและความเสียหาย                     
ที่เกิดขึ้นกับมหาวิทยาลัยขอนแก่นอย่างเห็นได้ชัดเจน มีการด าเนินการที่แสดงความสอดคล้องตามยุทธศาสตร์
และแนวทางการขับเคลื่อนการปฏิรูปการใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์ 

ส าหรับในแง่ของการใช้ประโยชน์ในกิจการวิทยุกระจายเสียงของมหาวิทยาลัยขอนแก่นซึ่งเป็นวิทยุ              
ในสังกัดสถาบันอุดมศึกษาย่อมไม่เพียงแค่การให้ความบันเทิงหรือเป็นเครื่องมือในการถ่ายทอดข่าวสารกิจการ
นโยบายภาครัฐเท่ านั้ น  ยั งมีช่องการในการขับเคลื่ อนองค์ความรู้ที่ ถูกสั่ งสมด้วยความเชี่ ยวชาญ                       
ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่สั่งสมมาถึง 58 ปีได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพ่ือเป็นการแสดงบทบาทที่สังคม
คาดหวังจากสถานีวิทยุในสังกัดสถาบันอุดมศึกษาท าให้สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยขอนแก่น ยังได้ เข้าร่วมก่อตั้ง
และขับเคลื่อนในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถานีวิทยุในสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศอีก 11 แห่ง            
มาตั้งแต่ พ.ศ.2549 ผ่านการผลิตรายการ “เครือข่ายสายตรงวิทยุสถาบันอุดมศึกษา” ที่มีการแลกเปลี่ยน             
การผลิตรายการด้านความรู้ แล้วถ่ายทอดออกอากาศพร้อมกันไปทุกภูมิภาคทั่วประเทศบนคลื่นความถี่วิทยุ
พร้อมกับระบบออนไลน์เพ่ือเพ่ิมช่องทางในการรับฟังของประชาชน โดยมี งานผลิตสื่อ กองสื่อสารองค์กร              
เป็นหน่วยงานหลักในการจัดการเนื้อหาที่ เชื่อได้ว่ามีประโยชน์ทั้ งในด้านความรู้และภาพลักษณ์ที่ดี                       
ต่อมหาวิทยาลัย กองสื่อสารองค์กรเป็นหน่วยงานหลั กในการจัดการเนื้อหาที่ เชื่อได้ว่ามีประโยชน์                       
ทั้งในด้านความรู้และภาพลักษณ์ที่ดีต่อมหาวิทยาลัย 

สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่นยังได้มีการด าเนินโครงการ KKU CSV : การขับเคลื่อน
เครือข่าย ชุมชนและวิทยุชุชน ผ่านรายการมหาวิทยาลัยขอนแก่นเพ่ือชุมชน น าเสนอถึงผลสะท้อนจากชุมชน   
ที่มีต่อมหาวิทยาลัยขอนแก่นผ่านการมีส่วนร่วมในรายการวิทยุกระจายเสียง มีผู้น าชุมชน กว่า 30 ชุมชน 
ตัวแทนหน่วยงานรัฐ ที่อยู่ใกล้เคียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น มีการเชิญนักวิชาการของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มาร่วมพูดคุยกับประธานชุมชน ท าให้ทั้งสองกลุ่มได้พูดคุยกันโดยตรง และสร้างเครือข่ายทางการบริการ
วิชาการ ไปอีกทางหนึ่งด้วย สถานียังมีการผลิตรายการเพ่ือคนพิการ รายการ 103 (หนึ่ง ศูนย์ สาม)                
เพ่ือนใจเรดิโอ เป็นการน าเสนอข่าวสารสาระใกล้ตัวรวมถึงสิทธิประโยชน์ของผู้พิการและกลุ่มเปราะบาง
เรื่องราวที่เปน็ประโยชน์ต่อผู้พิการตลอดจนเผยแพร่สารคดีเพ่ือผู้พิการ                

นอกจากนั้นยังมีการขยายเครือข่ายความร่วมมือ โดยเชิญเครือข่ายสถานีวิทยุชุมชนในจังหวัด
ขอนแก่น มาร่วมเป็น เครือข่ายสื่อสร้างสรรค์สั งคมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่นผ่านทางสถานีวิทยุ                   
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มีการสร้าง/ขยายการมีส่ วนร่วม (เฉพาะกิจการบริการชุมชน/กิจการบริก ารสาธารณะ) โดยมีการ                     
สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภายนอกมหาวิทยาลัย ดังนี้ 

1. ชุมชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น 95 ชุมชนในการร่วมผลิตรายการมหาวิทยาลัยขอนแก่น         
เพ่ือ ชุมชน และ ร่วมท ากิจกรรมกับชุมชน 

2. สถานีวิทยุชุมชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น ในการร่วมเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร สาระ                    
ที่เป็นประโยชน์จากมหาวิทยาลัยขอนแก่นสู่ประชาชน พร้อมทั้งร่วมด าเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์กับชุมชน 
และประชาชน 

3. เครือข่ ายประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณ ะ หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย                         
เพ่ือร่วมผลิตรายการและสารคดีที่มีประโยชน์ต่อประชาชน 

4. องค์กร หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ในการร่วมผลิตรายการสาระประโยชน์ในด้านต่าง ๆ                      
สู่ประชาชน 

5. เครือข่ายวิทยุสถาบันอุดมศึกษา (11 สถาบัน) ร่วมผลิตรายการ เครือข่ายสายตรงวิทยุสถาบัน 
6. เครือข่ายจิตอาสา คือ จิตอาสา กฟผ. และ กลุ่มก้อนดิน 
ก า ร ด า เนิ น ก า ร ทั้ ง ห ม ด ดั ง ที่ ก ล่ า ว ม า นั้ น  ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ ก า ร ขั บ เค ลื่ อ น น โย บ า ย                                       

ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามค าขวัญของสถานี คือ สถานีความรู้ ข่าวสาร บริการสาธารณะ 
 

วิสัยทัศน์ของสถานี 
สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น มีค าขวัญว่า “สถานีความรู้ ข่าวสาร บริการ

สาธารณะ” มีปรัชญาในการด าเนินการ คือ คลื่นวิทยุกระจายเสียงเป็นทรัพยากรของชาติประชาชนทุกคนมี
สิทธิใช้คลื่นความถี่นี้เพ่ือประโยชน์สาธารณะ คลื่นความถี่ของสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
เป็นคลื่นความถี่เพ่ือเสริมสร้าง วิทยา จริยา และปัญญา แก่สาธารณชน 
 

กลุ่มผู้ฟังเป้าหมาย 
1. เยาวชน นักเรียน นักศึกษา ประชาชน เขตจังหวัดขอนแก่น และจังหวัดข้างเคียงโดยรอบ 

เช่น บางส่วนของจังหวัดกาฬสินธุ์ มหาสารคาม ร้อยเอ็ด และอุดรธานี 
2. ข้าราชการ นักวิชาการ นักธุรกิจ พนักงาน พ่อค้า ประชาชนชาวต่างประเทศในเขตจังหวัด

ขอนแก่น 
3. ประชากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

เบญจมาภรณ์  มามุข. เอกสารแผนประกอบกิจการกระจายเสียง ประเภทบริการสาธารณะของส่วนราชการ
และหน่วยงานอ่ืนของรัฐที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการตามมาตรา ๘๓ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรร
คลื่นความถี่และก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสี ยงวิทยุโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคม                
พ.ศ. 2553. แหล่งที่มา เอกสารประกอบการยื่นต่อ กสทช.  
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หนังสือน าส่งด่วนที่สุด ที่ อว 660201.1.12/4615 ลงวันที่ 26 มีนาคม 2564 (สืบค้น 1 พฤษภาคม 2565) 
(ภาคผนวก ก.เอกสารประกอบการยื่นต่อ กสทช.  หน้า 45) 

 

พันธกิจ 
1. ผลิต สนับสนุนการผลิต จัดหา ถ่ายทอด และแลกเปลี่ยนรายการวิทยุที่มีคุณภาพ              

ทั้งด้านเนื้อหาและรูปแบบรายการ 
2. ใช้รายการวิทยุเพื่อส่งเสริมพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
3. พัฒนาคุณภาพงานด้านเทคนิคเพ่ือเพ่ิมคุณภาพการกระจายเสียง 
4. บริการเผยแพร่ข่าวสารให้แก่หน่วยราชการ องค์กรการกุศล องค์กรการพัฒนา                     

เพ่ือร่วมสร้างสังคมข่าวสาร สังคมแห่งการเรียนรู้ สังคมคุณภาพ และสังคมเอ้ืออาทร 
 

1.2 วัตถุประสงค์และความสําคัญการจัดทําวิเคราะห์คู่มือ 
     1.2.1 เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่
ได้น าคู่ มือไปใช้ ในการจัดท าข้อมูลน าส่งเอกสารเพ่ือยื่นต่อคณ ะกรรมการกิจการวิทยุกระจายเสียง                      
วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม 
 

1.3  ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
       1.3.1 เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติ
หน้าที่ ได้น ารายงานการวิเคราะห์คู่มือ ฯ ไปใช้ในการจัดท าข้อมูลผังรายการสถานี 
       1.3.2 เพ่ือให้เกิดความสะดวกรวดเร็ว และถูกต้องตามขั้นตอนของการจัดท าข้อมูลผังรายการ                 
ในการยื่นต่อกสทช. ในทุกรอบปี 
 

1.4  ขอบเขตหรือข้อจํากัด 
ข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์มาจากผังรายการหลักสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น              

คลื่นความถี ่เอฟ.เอ็ม.103 เมกกะเฮิรตซ์ ประจ าปี 2565 ที ่กสทช.อนุมัติให้ใช้ผังรายการเรียบร้อยแล้ว 
 

1.5  คําจํากัดความเบื้องต้น 
 มหาวิทยาลัย    หมายถึง   มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
    กองสื่อสารองค์กร    หมายถึง   กองสื่อสารองค์กร ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 งานผลิตสื่อ  หมายถึง   งานผลิตสื่อ กองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 สถานีวิทยุ  หมายถึง   สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น คลื่นความถี ่  
                 เอฟ.เอ็ม.103 เมกกะเฮิรตซ์   

ผู้ใช้บริการ    หมายถงึ   ประชาชน หน่วยงาน และองค์กรต่าง ที่เป็นผู้ให้ข้อมูล เนื้อหา  
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             รายละเอียดข่าวเพ่ือน าไปผลิตและเผยแพร่เป็นข่าว 
ผู้รับบริการ    หมายถึง   ประชาชน หน่วยงาน และองค์กรต่าง ทีเ่ป็นผู้รับฟังรายการ  

   หมายรวมถึง บุคคล กลุ่มบุคคล และองค์กรในหน่วยงานต่าง ๆ  
   ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่สถานีวิทยุ   
   ให้บริการ ด้านการเผยแพร่กิจกรรม ข้อมูล ข่าวสารผ่านทาง 
   รายการต่าง ๆ ของสถานี 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย         หมายถึง   ประชาชน หน่วยงาน และองค์กร ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง หรือ                          
   ได้รับผลกระทบ จากการผลิตและเผยแพร่ข่าว หมายรวมถึง 
   ประชากร องค์กร หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก 
   มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่เก่ียวข้อง                                           

ผังรายการ  หมายถึง  ข้อมูลแสดงวันและเวลาออกอากาศรายการส าหรับการให้บริการ 
  แตใ่นที่นี้หมายถึง ผังรายการสถานีวิทยุกระจายเสียง   
  มหาวิทยาลัยขอนแก่น คลื่นความถีเ่อฟ.เอ็ม.103 เมกกะเฮิรตซ์ 

รายการ   หมายถึง  เนื้อหาที่ผลิตขึ้นเพีอ่ให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ที่มใิช่ 
  โฆษณาโดยผลิตขึ้นเองหรือจัดหาจากผู้อ่ืนผลิต 

ภาษาไทย            หมายถึง   ภาษาราชการ และให้รวมถึงภาษาไทยพื้นเมืองทอ้งถิ่นต่าง ๆ  
      ของประเทศไทยด้วย   
ผู้รับใบอนุญาต   หมายถึง  ผู้ไดร้ับใบอนุญาตให้ประกอบการกระจายเสียงหรือกิจการ 

  โทรทัศน์จาก กสทช. 
สื่อสาธารณะ   หมายถึง  การผลิตและเผยแพร่รายการเพ่ือประโยชน์สาธารณะ 

  โดยมิได้แสวงหาก าไร  
กสทช.   หมายถึง  ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์  

  และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  
เบญจมาภรณ์ มามุข.  คู่มือการบริหารจัดการและการผลิตรายการเครือข่ายสายตรงวิทยุสถาบันอุดมศึกษา
สื บ ค้ น จ าก เว็ บ ไซ ต์ ก อ งสื่ อ ส ารอ งค์ ก ร  (อ อ น ไล น์ ) . เผ ย แ พ ร่  1 9  ส .ค . 2 5 6 3 . แ ห ล่ งที่ ม า :
https://cad.kku.ac.th/?p=7074 (4 พฤษภาคม 2565), รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการประเมินคุณภาพ
เนื้อหารายการในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์.  (ออนไลน์). เผยแพร่ มีนาคม 2557. แหล่งที่มา : 
https://broadcast.nbtc.go.th/data/academic/file/571200000012.pdf (1 พฤษภาคม 2565) 
 
 
 

https://cad.kku.ac.th/?p=7074
https://broadcast.nbtc.go.th/data/academic/file/571200000012.pdf%20(1
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บทที ่2 
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิเคราะห์ วิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

 
 

การศึกษาวิเคราะห์การจัดท าผังรายการและค านวณสัดส่วนรายการส าหรับผู้ได้รับอนุญาตประกอบ
กิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์กรณีศึกษาสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น เกี่ยวข้องส าหรับ
การวิเคราะห์ข้อมูลด้านกระบวนการจัดท าผังรายการและค านวนสัดส่วนรายการ เพ่ือน ามาใช้เป็นข้อมูล      
ให้ผู้ปฏิบัติงานด้านรายการหรือผู้ที่เกี่ยวข้องในการพัฒนากระบวนการบริหารจัดการรายการทางสถานี
วิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น F.M.103 MHz. โดยมีล าดับการน าเสนอ ดังต่อไปนี้ 

2.1 ความหมายและค าจ ากัดความของผังรายการและสัดส่วนรายการ 
2.2 งานวิเคราะห์และวิจัยที่เก่ียวข้อง 
 

2.1 ความหมายและคําจํากัดความของผังรายการและสัดส่วนรายการ 
ตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 

เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดท าผั งรายการส าหรับการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์  พ.ศ. 2556                      
ราชกิจจานุเบกษา 27 กุมภาพันธ์ 2556 เล่ม 130 ตอนพิเศษ 27 ง ได้ให้ค าจัดกัดความของผังรายการ      
และสัดส่วนรายการ ว่า  

ผังรายการ  หมายความว่า ข้อมูลแสดงวันและเวลาออกอากาศรายการสําหรับการให้บริการ
กระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ส่วน รายการ หมายความว่า เนื้อหาที่ผลิตขึ้นเพื่อให้บริการกระจายเสียงหรือ
โทรทัศน์ที่มิใช่โฆษณาโดยผลติขึ้นเองหรือจัดหาจากผูอ่ื้น  

ซึ่งตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดท าผังรายการส าหรับการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ. 2556 ความว่า            
โดยอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 27 วรรคหนึ่ง (6) และ (24) และมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กร
จัดสรรคลื่นความถี่และก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม 
พ.ศ. 2553 ประกอบกับมาตรา 27 มาตรา 33 มาตรา 34 และมาตรา 36 แห่งพระราชบัญญัติการประกอบ
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  พ.ศ. 2551 อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการ
เกี่ยวกับการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับ มาตรา 32 มาตรา 33 มาตรา 35 
มาตรา 36 มาตรา 41 มาตรา 43 มาตรา 45 มาตรา 46 และมาตรา 47 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย บัญญัติให้กระท าได้โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  จึงก าหนดหลักเกณฑ์การจัดท าผังรายการส าหรับการ
ให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ข้อ 5 ผู้รับใบอนุญาตต้องจัดท าผังรายการให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์
ของการประกอบกิจการที่ได้รับใบอนุญาตส าหรับใบอนุญาตแต่ละประเภท  
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ตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ                   
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ข้อ 6 ผู้รับใบอนุญาตที่ใช้คลื่น
ความถี่ ต้องจัดผังรายการให้มีสัดส่วนรายการเพ่ือให้บริการแต่ละประเภท ดังนี้ (1) กิจการบริการสาธารณะ 
ให้มีรายการที่เป็นข่าวสารหรือสาระที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะในสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละเจ็ดสิบ                 
(สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้รับใบอนุญาตอยู่ในประเภทที่ 1) (ภาคผนวก ข. ใบอนุญาตให้ใช้คลื่น
ความถี่ หน้า 46)  (ภาคผนวก ค. ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง หน้า 46) (2) กิจการบริการชุมชน 
ให้มีรายการที่เป็นข่าวสารหรือสาระที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนหรือท้องถิ่น ที่รับบริการในสัดส่วนไม่น้อยกว่า
ร้อยละเจ็ดสิบ โดยต้องที่มีรายการที่เกี่ยวกับชุมชนหรือท้องถิ่นที่รับบริการ และต้องมีรายการที่ผลิตโดย            
คนในชุมชนหรือท้องถิ่นที่รับบริการในสัดส่วนไม่ต ่ากว่าร้อยละห้าสิบของเวลาออกอากาศทั้งหมด (3) กิจการ
ทางธุรกิจ ให้มีรายการที่เป็นข่าวสารหรือสาระที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะในสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละยี่สิบ
ห้า โดยกิจการทางธุรกิจระดับภูมิภาคและระดับท้องถิ่นต้องที่มีรายการที่ผู้รับใบอนุญาตผลิตเองในสัดส่วน              
ไม่ต ่ากว่าร้อยละห้าสิบ ของเวลาออกอากาศทั้งหมด รายการที่ เป็นข่าวสารหรือสาระที่ เป็นประโยชน์                  
ต่อสาธารณะ หมายความรวมถึง รายการข่าวสารรายการส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจในการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย รายการส่งเสริมการศึกษาจริยธรรม ศิลปะ วัฒนธรรม   การให้ความรู้ความเข้าใจในการพัฒนา
เศรษฐกิจ สังคม คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม ข้อ 7 ให้ผู้รับใบอนุญาตที่ใช้คลื่นความถี่ต้องจัดให้มีการ
ออกอากาศรายการที่มีเนื้อหาสร้างสรรค์สังคมหรือรายการส าหรับเด็กและเยาวชน อย่างน้อยวันละหกสิบนาที 
ระหว่างช่วงเวลา 16.00 – 18.00 น. ของทุกวัน และระหว่างช่วงเวลา 07.00 – 09.00 น. ในวันเสาร์และ            
วันอาทิตย์ ในระหว่างช่วงเวลา 18.00 – 22.00 น. เป็นช่วงเวลาที่มีจ านวนผู้รับชมสูง ซึ่งเด็กและเยาวชน             
อาจรับชมอยู่ด้วย ให้ออกอากาศรายการที่มีเนื้อหาที่มีความเหมาะสมและจะไม่เป็นภัยต่อการพัฒนา            
ทั้งในด้านสติปัญญา อารมณ์และสังคมของเด็กและเยาวชน ทั้งนี้  คณะกรรมการอาจประกาศก าหนด                
หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัดส่วนและช่วงเวลาออกอากาศที่เหมาะสมส าหรับรายการดังกล่าวเพ่ิมเติมได้ รายการ
ที่มีเนื้อหาสร้างสรรค์สังคมหรือรายการส าหรับเด็กและเยาวชนตามวรรคแรก จะต้องเป็นรายการที่มีระดับ
ความเหมาะสมของรายการในระดับ ป หรือ ด หรือ ท ตามภาคผนวก ก หรือตามที่คณะกรรมการประกาศ
ก าหนด ข้อ 8 ให้ผู้รับใบอนุญาตที่ใช้คลื่นความถี่ จัดท าผังรายการให้สอดคล้องกับระดับความเหมาะสม             
ของรายการ รวมถึงก าหนดช่วงเวลาการออกอากาศตามความเหมาะสมของรายการแต่ละประเภท ทั้งนี้               
ให้ระดับความเหมาะสมเป็นไปตามภาคผนวก ก ท้ายประกาศ ในกรณีที่จ าเป็นเพ่ือประโยชน์สาธารณะและ
ประชาชน คณะกรรมการอาจประกาศก าหนดให้มีรายการบางประเภทบางลักษณะในช่วงเวลาที่เหมาะสม
เพ่ิมเติมได้ ข้อ 9 ผู้รับใบอนุญาตที่ใช้คลื่นความถี่ที่ให้บริการเป็นการทั่วไป ต้องจัดให้มีการออกอากาศรายการ 
ดังต่อไปนี้  (1) เพลงชาติไทย ออกอากาศทุกวัน วันละสองครั้ง ในเวลา 08.00 น. และเวลา 18.00 น.                
(2) ข่าวในพระราชส านัก (2.1) กิจการกระจายเสียง ออกอากาศทุกวัน ในเวลาระหว่าง 19.00 – 20.30 น.          
ในกรณีที่มีเหตุจ าเป็นท าให้ไม่สามารถออกอากาศข่าวในพระราชส านักได้ในเวลาปกติ ให้ออกอากาศ                 
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ในระหว่างเวลา 19.00 – 22.00 น. ได้ การออกอากาศข่าวตาม (2) ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การขอ
พระราชทานพระมหากรุณาตามที่ส านักราชเลขาธิการก าหนด หรือตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการประกาศ
ก าหนด ข้อ 10 ให้ผู้รับใบอนุญาต จัดให้มีการให้บริการเพ่ือส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของคนพิการและ       
คนด้อยโอกาสให้เข้าถึงหรือรับรู้และใช้ประโยชน์จากรายการของกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์    
ได้อย่างเสมอภาคกับบุคคลทั่วไป โดยอาจจัดให้มีบริการกระจายเสียงที่ออกอากาศรายการอ่านหนังสือ        
เต็มเวลา หรือบริการโทรทัศน์ที่จัดให้มีล่ามภาษามือ บริการค าบรรยายเป็นอักษรวิ่ง หรือบริการค าบรรยาย
เป็นเสียง หรือบริการในรูปแบบอ่ืนใดที่ท าให้คนพิการและคนด้อยโอกาสเข้าถึงหรือรับรู้การให้บริการได้        
ส าหรับรายการที่น าเสนอข้อมูลข่าวสารสาธารณะ ในเวลาออกอากาศอย่างน้อยวันละหกสิบนาที ข้อ 12          
ผู้รับใบอนุญาตต้องจัดท าและเสนอผังรายการ และสัดส่วนรายการของสถานีที่จะให้บริการในแต่ละประเภท
ใบอนุญาตต่อคณะกรรมการก่อนเริ่มให้บริการอย่างน้ อยสิบห้าวัน การประกอบกิจการเพ่ือให้บริการ           
กระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ให้ผู้รับใบอนุญาตจัดท าและเสนอผังรายการหลักอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งเสนอต่อ
คณะกรรมการก่อนออกอากาศล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน การจัดท าผังรายการให้เป็นไปตามภาคผนวก ข 
และภาคผนวก ค แนบท้ายประกาศนี้  ข้อ 13 ในกรณีที่คณะกรรมการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเห็นว่า               
ผังรายการของผู้รับใบอนุญาตไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการประกาศก าหนด และเห็นควรให้แก้ไข
ผังรายการ ให้ผู้รับใบอนุญาตแก้ไขผังรายการให้ถูกต้องภายในเจ็ดวันนับตั้งแต่ได้รับแจ้งจากพนักงานเจ้าหน้าที่ 
ห รื อ ต ามที่ คณ ะกรรมการก าห น ด  เพ่ื อ ให้ คณ ะกรรมก ารห รือ ผู้ ที่ ได้ รั บ มอบ ห มาย พิ จ ารณ า                             
เมื่อคณะกรรมการหรือผู้ที่ ได้รับมอบหมายเห็นชอบผังรายการที่ผู้รับใบอนุญาตได้แก้ไขตามวรรคแรก          
แล้วให้ส านักงาน กสทช. แจ้งผลให้ผู้รับใบอนุญาตทราบเป็นหนังสือ ภายในสิบห้าวันท าการ เว้นแต่เป็นกรณี       
ที่มีเหตุเร่งด่วนอาจแจ้งผลให้ผู้รับใบอนุญาตทราบทางโทรสาร หรือไปรษณีย์ อิเล็กทรอนิกส์ก่อนการแจ้ง          
ด้วยหนังสือก็ได้ หลังจากได้รับแจ้งผลจากส านักงาน กสทช. ตามวรรคสองแล้ว ให้ผู้รับใบอนุญาตเริ่มให้บริการ
กิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ตามผังรายการที่คณะกรรมการเห็นชอบแล้วได้  ข้อ 14                
การเปลี่ยนแปลงผังรายการที่คณะกรรมการเห็นชอบแล้ว ให้ผู้รับใบอนุญาตยื่นข้อมูลผังรายการและเอกสาร
ประกอบที่ต้องการเปลี่ยนแปลงต่อคณะกรรมการพิจารณาก่อนท าการเปลี่ยนแปลงไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน            
โดยให้น าเอาความในข้อ 12 มาใช้บังคับโดยอนุโลม และการพิจารณาเปลี่ยนแปลงผังรายการให้น าเอาความ   
ในข้อ 13 มาใช้บังคับโดยอนุโลม ข้อ 15 ในกรณีที่มีเหตุจ าเป็นเร่งด่วนที่มีผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ 
ภัยพิบัติ หรือมีเหตุฉุกเฉิน หรือเหตุอ่ืนใดที่คณะกรรมการก าหนด ผู้รับใบอนุญาตอาจด าเนินรายการที่แตกต่าง
จากผังรายการหลักที่คณะกรรมการเห็นชอบแล้วได้ แต่ต้องแจ้งเหตุผล ความจ าเป็น และรายละเอียด          
ที่เกี่ยวข้องให้คณะกรรมการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายทราบภายในสามวันนับตั้งแต่วันที่ได้มีการเปลี่ยนแปลง    
ผังรายการ ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
(หลั กเกณ ฑ์การจัดท าผั งรายการส าหรับการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทั ศน์  พ .ศ . 2556.                   
ราชกิจจานุเบกษา 27 กุมภาพันธ์ 2556 เล่ม 130 ตอนพิเศษ 27 ง. หน้า 22 - 27) ค้นเมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 



การศึกษาวิเคราะห์การจดัทําผังรายการและคํานวณสดัส่วนรายการสําหรับผู้ได้รับอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ 

กรณีศึกษาสถานีวิทยุกระจายเสยีงมหาวิทยาลัยขอนแก่น                                                              เบญจมาภรณ ์ มามุข  11 | P a g e  

 

2565  จ าก เว็บ ไซต์  https://broadcast.nbtc.go.th/data/document/law/doc/th/560500000005.pdf)  (ภ าคผนวก  ง . 
ประกาศ กสทช. หน้า 47) การน าส่งผังรายการสถานีนั้น แต่ละสถานีจะต้องน าส่งต่อ กสทช.ในต่ละรอบปี  
ก่อนออกอากาศ ปีละ 1 ครั้ง ก่อนวันที่ 30 พฤศจิกายน ของทุกปี  โดยคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) จะส่งหนังสือแจ้งสถานีในช่วงเดือนตุลาคม     
เรื่องการเสนอผังรายการหลัก ประจ าปี  เพ่ือให้สถานี ได้ด าเนินการจัดส่ง กสทช. เพ่ือพิจารณาอนุมัติ            
ผังรายการต่อไป 

สัดส่วนรายการ หมายถึง รายการต่าง ๆ ที่ สถานี วิทยุได้จัดหาเข้าสู่ ผั งรายการสถานี
วิทยุกระจายเสียงที่เป็นไปตามประกาศ กสทช. เรื่องหลักเกณฑ์การจัดทําผังรายการสําหรับให้บริการ
กระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ. 2556 ซึ่ง กสทช.ได้แยกประเภทรายการเอาไว้ 16 ประเภท ตามประกาศ            
ผังรายการฯ พ.ศ.2556  ดังนี้  01 รายการข่าวสาร   02 รายการส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจในการปกครอง                
ในระบอบประชาธิปไตย  03 รายการส่งเสริมการศึกษา จริยธรรม ศิลปะวัฒนธรรม  04 รายการความรู้             
ความเข้าใจในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม คุณภาพชีวิต และสิ่งแวดล้อม  05 รายการเด็กและเยาวชน                  
06 รายการท้องถิ่น 07 รายการวิทยาศาสตร์และสุขภาพ  08 รายการกีฬา  09 รายการข่าวสารและบันเทิง 
10 รายการบันเทิง  11 รายการพิเศษ  12 รายการเพลง  13 รายการภาพยนต์  14 รายการตลก                        
15 รายการละคร และ 16 รายการภาพยนต์สารคดี  แบบฟอร์มส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง) 
จากเว็บไซต์ https://broadcast.nbtc.go.th (สืบค้น 4 พฤษภาคม 2565) โดยต้องสอดคล้องกับรายการ      
ที่ถูกบรรจุอยู่ในผังรายการ หลังจากนั้นน าข้อมูลรายการต่าง ๆ มาด าเนินการกรอกลงแบบฟอร์มผังรายการ
ของผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์  ตามตัวอย่างคู่มือการกรอกแบบฟอร์มผังรายการ           
ของผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ เป็นคู่มือการกรอกข้อมูล ผังรายการลงในไฟล์ Excel ก่อนน า
ไฟล์ดังกล่าวเข้าสู่ระบบ e-BCS โดยผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงต้องกรอกข้อมูล ผังรายการทั้งหมด         
ลงในแบบฟอร์ม Excel โดยปฏิบัติตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตการให้บริการ
กระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ. 2555 ข้อ 14 (7.2) และประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดท า          
ผังรายการส าหรับการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ. 2556 กรณีศึกษาสถานีวิทยุกระจายเสียง
มหาวิทยาลัยขอนแก่น เอฟ.เอ็ม.103 เมกกะเฮิรตซ์ เปิดบริการวันจันทร์ – วันอาทิตย์ เปิดสถานีเวลา               
06.00 น.- ปิดสถานีเวลา 20.20 น. มีการจัดผังรายการ แบ่งเป็นวันจันทร์ - วันศุกร์ และ วันเสาร์ - วันอาทิตย์ 
มีการจัดแบ่งประเภทรายการตามผังรายการที่ กสทช.ก าหนดไว้ 8 ประเภท (ตารางที่ 2 ประเภทรายการ    
ตามประกาศผังรายการฯ หน้า 21)                                                     
 

 
 
 

https://broadcast.nbtc.go.th/data/document/law/doc/th/560500000005.pdf
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2.2 งานวิเคราะห์และวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 ในการศึกษาวิเคราะห์การจัดท าผังรายการและค านวณสัดส่วนรายการส าหรับผู้ได้รับอนุญาต    
ประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์กรณีศึกษาสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งนี้               
ผู้ศึกษา ได้ด าเนินการศึกษางานวิเคราะห์ วิจัย ที่เก่ียวขอ้งเพ่ือใช้เป็นแนวทาง ดังนี้ 
 ผังรายการ (Program schedule หรือ Broadcast schedule) คือตารางส าหรับก าหนดเวลาในการ
ออกอากาศของสถานีวิทยุและสถานีโทรทัศน์ให้เป็นไปตามที่แต่ละสถานีก าหนด การจัดท าผังรายการสถานี
วิทยุกระจายเสียงนั้น ผู้รับใบอนุญาตจะต้องปฏิบัติตามระเบียบ หรือประกาศ ของ กสทช.ที่ก าหนดไว้                  
ดังนี้  ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ              
เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดท าผั งรายการส าหรับการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์  พ.ศ. 2556                      
ข้อ 5 ผู้รับใบอนุญาตต้องจัดท าผังรายการให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของการประกอบกิจการที่ได้รับ
ใบอนุญาตส าหรับใบอนุญาตแต่ละประเภท ตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์                       
ข้อ 6 ผู้รับใบอนุญาตที่ใช้คลื่นความถี่ ต้องจัดผังรายการให้มีสัดส่วนรายการเพ่ือให้บริการแต่ละประเภท ดังนี้                  
(1) กิจการบริการสาธารณะ ให้มีรายการที่เป็นข่าวสารหรือสาระที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะในสัดส่วน                
ไม่น้อยกว่าร้อยละเจ็ดสิบ (2) กิจการบริการชุมชน ให้มีรายการที่เป็นข่าวสาร หรือสาระที่เป็นประโยชน์              
ต่อชุมชนหรือท้องถิ่นที่รับบริการในสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละเจ็ดสิบ โดยต้องที่มีรายการที่เกี่ยวกับชุมชน              
หรือท้องถิ่นที่รับบริการ และต้องมีรายการที่ผลิตโดยคนในชุมชนหรือท้องถิ่นที่รับบริการในสัดส่วนไม่ต ่ากว่า
ร้อยละห้าสิบของเวลาออกอากาศทั้งหมด (3) กิจการทางธุรกิจ ให้มีรายการที่เป็นข่าวสารหรือสาระ                       
ที่ เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะในสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละยี่สิบห้า โดยกิจการทางธุรกิจระดับภูมิภาค             
และระดับท้องถิ่นต้องที่มีรายการที่ผู้รับใบอนุญาตผลิตเองในสัดส่วนไม่ต่ ากว่าร้อยละห้าสิบ ของเวลา
ออกอากาศทั้งหมด รายการที่เป็นข่าวสารหรือสาระที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ  หมายความรวมถึง 
รายการข่าวสาร รายการส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจในการปกครองในระบอบประชาธิปไตย รายการส่งเสริม
การศึกษา จริยธรรม ศิลปะ วัฒนธรรม การให้ความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม คุณภาพชีวิต
และสิ่งแวดล้อม 
 จากบทสรุป การศึกษาวิเคราะห์สภาพอุตสาหกรรมและข้อเสนอแนะแนวทางส่งเสริมและก ากับดูแล
กิจการกระจายเสียงของประเทศไทย. ส านัักงานคณะกรรมการกิิจการกระจายเสีียงกิิจการโทรทัศน์และกิิจการ 
โทรคมนาคมแห่่งชาติิ (ส านัักงาน กสทช.).  ISBN 978-616-416-047-7 พิมพ์ครั้งที่ 1 : มีนาคม 2565 
(อ อ น ไ ล น์ )  เ ผ ย แ พ ร่ ใ น เ ว็ บ ไ ซ ต์  ก ส ท ช .  ห ม ว ด ว า ร ส า ร วิ ช า ก า ร .  แ ห ล่ ง ที่ ม า  : 
https://broadcast.nbtc.go.th/data/academic/file/650300000003.pdf (สืบคน้ 1 พฤษภาคม 2565) 
กล่าวไว้ในบทที่ 3 ผลการส ารวจผู้้ประกอบการในอุุตสาหกรรมกระจายเสีียงและที่่เกี่่ยวเนื่อง เพ่ือหาแนวทาง
ในการส่่งเสริิมและก ากับดููแลกิิจการกระจายเสีียงของประเทศไทย คัดความที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาครั้งนี้          

https://broadcast.nbtc.go.th/data/academic/file/650300000003.pdf
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ในประเด็นผังรายการดังนี้ จากการเก็็บข้้อมููลผู้้ประกอบการผ่่านการวิิจััยและเก็็บข้้อมููลในรููปแบบปฐมภูมิ 
(Primary Research) ผ่่านการสััมภาษณ์์เชิิงลึึก (In-depth Interview) กลุ่่มผู้้ประกอบกิิจการกระจายเสีียง
และผู้้ที่่เกี่่ยวข้้อง และการส ารวจผู้้ประกอบกิิจการกระจายเสีียง (Survey) ทั้้งจากผู้้ประกอบการสถานีีวิิทยุุ    
ที่่ ได้้รัับการจััดสรรคลื่่นความถี่่ (ผู้้ประกอบการรายเดิิม) ผู้้ที่่ ได้้รัับการแบ่่งเวลาให้้ด าเนิินรายการ และ              
ผู้้ที่่ได้้รัับอนุุญาตให้้ทดลองประกอบกิิจการวิิทยุุกระจายเสีียง ในช่่วงระหว่่างเดืือนตุุลาคม - ธัันวาคม 2564 
เพ่่ือน าผลที่่ได้้มาใช้้ประกอบการวิิเคราะห์สภาพอุุตสาหกรรมและตลาดกิิจการกระจายเสีียง ตลอดจนแนวโน้้ม
ในการปรัับตััวของผู้้ประกอบการ อัันจะน าไปสู่่ข้้อเสนอแนะแนวทางในการส่่งเสริิมและก ากัับดููแลกิิจการ    
กระจายเสีียงของประเทศไทย จากการสััมภาษณ์์เชิิงลึึกผู้้ประกอบกิิจการกระจายเสีียง จ านวน 23 ราย 
และผู้้ที่่เกี่่ยวข้้องจ านวน 10 ราย ในประเด็น การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี สถานีควรจะมีการก าหนด      
กลุ่่มเป้าหมายให้้ชััดเจนยิ่่ งขึ้น พร้อมทั้งปรัับเปลี่่ยนเนื้อหารายการให้้ เข้้ากัับยุุคสมััยและผู้้ ฟัั งขยายสู่่            
แพลตฟอร์์มออนไลน์์ ศึึกษาและเก็็บข้้อมููลพฤติิกรรมผู้้ฟัังมากข้ึน โดยมีีการลงทุุนด้้านเทคโนโลยีีเพ่่ือเก็็บข้้อมููล
ผู้้ ฟัั ง และออกแบบรููปแบบการขายโฆษณาให้้หลากหลาย เช่่น Tailor-made, Tie-in ส่วนประเด็น             
ข้้อเสนอแนะต่่อการส่่งเสริิมและกํากัับดููแล  ผู้ศึกษาได้เลือกประเด็นที่เกี่ยวข้องกับด้านรายการมาน าเสนอ 
คือ ผ่่อนปรนด้้านการก าหนดสััดส่่วนของเนื้อหารายการ เช่่น การยืืดหยุ่่นด้้ านช่วงเวลา และระยะเวลา      
การออกอากาศ เพ่่ือให้้ตอบสนองผู้้ ฟัังได้้ดีียิ่่งขึ้นและลดภาระการด าเนิินงานของผู้้ประกอบการรายย่่อย 
ความร่่วมมืือกัับองค์์กรต่่างประเทศ ส่่งเสริิมให้สถานีีวิิทยุุเปลี่่ยนไปสู่่การออกอากาศในระบบดิิจิิทััล การจัดท า
เรตติ้งสถานีีวิิทยุุเพ่่ือพััฒนาและยกระดัับอุุตสาหกรรมกิิจการกระจายเสีียง ซึ่งด้้วยปัจจััยการเปลี่่ยนแปลง    
ทางเทคโนโลยีี ท าให้้ผู้้ประกอบการกิิจการวิิทยุุกระจายเสีียงต้้องปรัับตััวให้้อยู่่รอด เพื่่อรัักษาหรืือเพ่ิมฐานผู้้ฟัง       
ของแต่่ละสถานีี ต้ังแต่่การขยายตััวให้้บริิการในแพลตฟอร์์มออนไลน์์ และ การปรัับเปลี่่ยนเนื้อหารายการ      
ให้้ เข้้ ากัั บ ยุุ คสมัั ย  ประเด็นต่อมาคือ  ผลการสํ ารวจผู้ ป ระกอบกิ จการกระจายเสียง (Survey)                         
จากการเก็็บข้้อมููลด้วยแบบส ารวจจากผู้้ประกอบกิิจการกระจายเสีียง ทั้งจากผู้้ประกอบการรายเดิิม                   
ผู้้ได้รับการ แบ่่งเวลาให้ด าเนินรายการ และผู้้ได้รับอนุุญาตให้้ทดลองประกอบกิิจการวิิทยุุกระจายเสีียง 
ทั้งหมด 418 ราย กระจายในทุุกกลุ่่มผู้้ประกอบกิิจการและทุุกภููมิิภาค พบว่่า ผู้้ประกอบการถึึงร้้อยละ 99 
เป็นกิิจการที่่มีีพนัักงานไม่่เกิน 50 คน โดยหัวข้อประเภทรายการที่่ออกอากาศมากที่่สุดสามอันดัับแรก ได้้แก่่ 
อันดัับที่่ 1 รายการข่่าว/วิิเคราะห์ข่าว ที่่ร้อยละ 28 อัันดัับที่่ 2 รายการสาระความรู้้ที่่ร้้อยละ 27 และอันดัับ            
ที่่ 3 รายการเพลง ที่่ร้้อยละ 21 หัวข้อแนวโน้้มการปรัับตััวเพื่่ อให้้สามารถดําเนิินกิิจการได้้อย่่างมีี              
ประสิิทธิิภาพ จากผลการส ารวจกลุ่มผู้ให้สัมภาษณ์ เป็นการสััมภาษณ์์เชิิงลึึกผู้้ประกอบกิิจการกระจายเสีียง 
กลุ่มเดิม จ านวน 23 ราย และผู้้ที่่เกี่่ยวข้้องจ านวน 10 ราย พบว่่า มีีการปรัับตััวโดยเน้้นการศึึกษาพฤติิกรรม
ของผู้้ฟังและการเปลี่่ยนแปลงของตลาดอย่่างสม ่าเสมอ เพ่่ือให้้การด าเนิินงานสามารถตอบสนองต่่อพฤติิกรรม
ผู้้ฟังที่่เปลี่่ยนไปโดยด าเนินกิิจการผ่่านช่่องทางออนไลน์์ ส่วนหัวข้อคําถามเรื่องการปรัับตััวด้านการผลิต 
นําเสนอเนื้อหา และรููปแบบรายการให้้สอดคล้้องกัับความเปลี่่ยนแปลง เพื่่อให้ดําเนินกิิจการได้้ 
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อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ  ข้้อมููลจากการส ารวจพบว่่า ผู้้ประกอบการส่่วนใหญ่่ปรัับตัั วด้้านการผลิิตและ                   
การน าเสนอเนื้อหาเพ่่ือให้้เข้้าถึึงกลุ่่มผู้้ฟัง โดยเน้้นเนื้อหาที่่ผู้้ฟังส่่วนใหญ่่ให้้ความสนใจ เช่่น รายการข่่าว 
รายการสาระความรู้้บัันเทิิง และกลุ่่มผู้้ประกอบการอีีกส่่วนหนึ่่ งที่่ เลืือกตอบอ่่ืนๆ เป็นผลจากการที่่                
ผู้้ประกอบการไม่่เห็็นความจ าเป็็นในการปรัับเปลี่่ยนเนื้อหา เนื่่องจากมีีฐานผู้้ฟังที่่ชื่่นชอบเนื้อหาเดิิมอยู่่แล้ว 
นอกจากนี้การปรัับเปลี่่ยนรููปแบบรายการที่่สร้างการมีส่วนร่่วมและตรงกัับความต้้องการของผู้้ฟัง ยัังเป็นสิ่งที่่  
ผู้้ประกอบการทั้งภาครััฐ/หน่่วยงานการศึึกษาที่่ได้้รัับการจััดสรรคลื่่นความถี่แ่ละผู้้ได้้รัับการแบ่่งเวลาให้้ด าเนิิน
รายการให้้ความส าคััญในสััดส่่วนไม่่น้้อยกว่่าร้้อยละ 25 แม้้แต่่ผู้้ได้้รัับอนุุญาตให้้ทดลองประกอบกิิจการ
ประเภทธุุรกิิจก็็มีีแนวคิิดจะปรัับตััวในรููปแบบนี้ในสััดส่่วนร้้อยละ 12.5 ประกาศ กสทช. เรื่องหลักเกณฑ์                    
การจัดท า ผังรายการส าหรับให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ. 2556 (ส านักงานคณะกรรมการ   
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ. สายงานกิจการกระจายเสียงและ
โท รทั ศ น์ . ข้ อ มู ล ผั งแล ะ เนื้ อ ห ารายก าร  (ออน ไลน์ ) เผ ยแพ ร่ ใน เว็ บ ไซต์  ก สท ช .  แห ล่ งที่ ม า 
https://broadcast.nbtc.go.th/schedule_info) (สืบค้น 1 พฤษภาคม 2565) ก าหนดให้ผู้รับใบอนุญาต           
ให้ใช้คลื่นความถี่ต้องจัดท าผังรายการดังต่อไปนี้ สัดส่วนรายการที่เป็นข่าวสารหรือสาระที่เป็นประโยชน์          
ต่อสาธารณะ กิจการบริการสาธารณะ ต้องมีสัดส่วนรายการที่เป็นข่าวสารหรือสาระที่เป็นประโยชน์             
ต่อสาธารณะไม่น้อยกว่า 70% ซึ่งสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้รับการอนุญาตให้
ปรับเปลี่ยนรูปแบบการประกอบกิจการสู่การเป็นผู้รับใบอนุญาตจากส านักงานคณะกรรมการกิจการ                
กระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช. (ภาคผนวก จ.ข้อมูลผังและเนื้อหา
รายการ ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ.            
สายงานกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์  หน้า 53) กิจการบริการชุมชน ต้องมีสัดส่วนรายการที่เป็นข่าวสาร
หรือสาระที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ ไม่น้อยกว่า 70 % โดยต้องมีรายการที่เกี่ยวกับชุมชนหรือท้องถิ่น       
ที่รับบริการ และต้องมีรายการที่ผลิตโดยคนในชุมชนหรือท้องถิ่นที่รับบริการในสัดส่วนไม่ต ่ากว่า 50 %           
ของเวลาออกอากาศทั้งหมด กิจการทางธุรกิจ ต้องมีสัดส่วนรายการที่เป็นข่าวสารหรือสาระที่เป็นประโยชน์
ต่อสาธารณะไม่น้อยกว่า 25 % โดยกิจการทางธุรกิจระดับภูมิภาคและระดับท้องถิ่น  ต้องที่มีรายการที่              
ผู้รับใบอนุญาตผลิตเองในสัดส่วนไม่ต ่ากว่า 50% ของเวลาออกอากาศทั้งหมด  รายการที่มีเนื้อหาสร้างสรรค์
สังคมหรือรายการสําหรับเด็กและเยาวชน ประภทกิจการ ทั้งกิจการบริการสาธารณะ กิจการบริการชุมชน 
และกิจการทางธุรกิจ จะต้องมีรายการที่มีเนื้อหาสร้างสรรค์สั งคมหรือรายการส าหรับเต็กและเยาวชน             
ตามที่ กสทช.ก าหนด คือ วันจันทร์ถึงวันศุกร์ ช่วงเวลา 16.00 - 18.00 น. ส่วนวันเสาร์ วันอาทิตย์ เวลา 
07.00 - 09.00 น. และ เวลา 16.00 - 18.00 น. เพ่ือคุ้มครองเด็กและเยาวชน ผู้รับใบอนุญาตต้องจัดท า            
ผังรายการให้สอดคล้องกับระดับความเหมาะสมของรายการและก าหนดช่วงเวลาการออกอากาศ ตามประกาศ
ส านักงาน กสทช. เรื่องแนวทางการจัดระดับความเหมาะสมของรายการโทรทัศน์ ตามประกาศ กสทช.            
เรื่อง หลักเกณฑ์ การจัดท าผังรายการส าหรับการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์  พ.ศ. 2556                  

https://broadcast.nbtc.go.th/schedule_info
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สัดส่วนรายการ หมายถึง รายการต่าง ๆ ที่สถานีวิทยุได้จัดหาเข้าสู่ผังรายการสถานีวิทยุกระจายเสียงที่เป็นไป
ตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดท าผังรายการส าหรับให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ. 
2556 นอกจากนั้น กสทช.ได้จัดประเภทรายการเอาไว้ 16 ประเภท ตามประกาศผังรายการฯ พ.ศ.2556  ดังนี้ 
01 รายการข่าวสาร 02 รายการส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจในการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 03 
รายการส่งเสริมการศึกษา จริยธรรม ศิลปะวัฒนธรรม  04 รายการความรู้ ความเข้าใจในการพัฒนาเศรษฐกิจ 
สังคม คุณภาพชีวิต และสิ่งแวดล้อม  05 รายการเด็กและเยาวชน 06 รายการท้องถิ่น 07 รายการ
วิทยาศาสตร์และสุขภาพ  08 รายการกีฬา  09 รายการข่าวสารและบันเทิง 10 รายการบันเทิง 11 รายการ
พิเศษ  12 รายการเพลง  13 รายการภาพยนต์  14 รายการตลก 15 รายการละคร และ 16 รายการ
ภาพยนต์ (ภาคผนวก ฉ.ประเภทรายการ 16 ประเภท ที่กสทช.จัดตามประกาศผังรายการฯ พ.ศ.2556      
หน้า 55) สารคดีส าหรับเนื้อหาต้องห้ามออกอากาศ ตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 มาตรา 37 ห้ามมิให้ออกอากาศรายการที่มีเนื้อหาสาระดังต่อไปนี้ เนื้อหา
สาระที่ก่อให้เกิดการล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เนื้อหา
สาระที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ ความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน เนื้อหาสาระ   
ที่มีการกระท าซึ่งเข้าข่ายลามก อนาจาร และเนื้อหาสาระที่มีผลกระทบต่อการให้เกิดความเสื่อมทราม        
ทางจิตใจ หรือสุขภาพของประชาชนอย่างร้ายแรง หากมีกี่กระท าฝ่าฝืนดังกล่าวจะมีบทก าหนดโทษ คือ       
ปรับทางปกครอง 50,000 - 500,000 บาท และหากฝ่าฝืนแล้วเกิดความเสียหายอย่างร้ายแรง มีบทก าหนด
โทษ คือ พักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาต ส่วนเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมแต่ไม่ถึงขั้นผิดกฎหมาย หรือเงื่อนไข             
การอนุญาต เช่น การใช้ค าไม่สุภาพ/ค าหยาบคาย เป็นต้น ส านักงาน กสทช. อาจมีหนังสือขอความร่วมมือ        
ให้ผู้รับใบอนุญาตใช้ความระมัดระวังในการออกอากาศ ส าหรับขอบเขตและเงื่อนไขการอนุญาตตามประกาศก
สทช. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ. 2555 ผู้รับใบอนุญาต  
มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการคัดเลือก จัดหา ก ากับดูแลรายการ เนื้อหารายการใด ๆ รวมถึงการประกาศ 
หรือการโฆษณาที่ให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ให้เป็นไปตามมาตรฐานทางวิชาชีพและจริยธรรม       
ของสื่อ หากฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าว ส านักงาน กสทช. มีอ านาจตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร 
หรือสั่งให้ผู้รับใบอนุญาตระงับการกระท าที่ฝ่าฝืน หรือแก้ไขปรับปรุง หรือปฏิบัติให้ถูกต้องหรือเหมาะสม
ภายในระยะเวลาที่ ก าหนดก็ได้  (ภาคผนวก ช. เนื้อหาต้องห้ ามออกอากาศ ตามพระราชบัญญัติ                       
การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 หน้า 56) 
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บทที่ 3 
หลักเกณฑ์และวิธีการวิเคราะห์ 

 
 

 การศึกษาวิเคราะห์การจัดท าผังรายการและค านวณสัดส่วนรายการส าหรับผู้ได้รับอนุญาตประกอบ
กิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์กรณีศึกษาสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น นี้ เกี่ยวข้องส าหรับ
การวิเคราะห์ข้อมูลด้านกระบวนการจัดท าผังรายการเพ่ือการน าไปสู่การค านวณสัดส่วน หรือประเภทรายการ
ตามที่ กสทช.ก าหนด เพ่ือน าไปพัฒนากระบวนการบริหารจัดการด้านผังรายการสถานีวิทยุกระจายเสียง
มหาวิทยาลัยขอนแก่น คลื่นความถี่ เอฟ.เอ็ม.103 เมกกะเฮิรตซ์ ให้สอดคล้องกับระเบียบ หรือประกาศ      
ของ กสทช. โดยข้อมูลนี้ได้จากข้อมูลด้านผังและรายการสถานี และแบบฟอร์มรายงานผังรายการส าหรับ          
ผู้ประกอบกิจการกระจายเสียง จาก กสทช. ส าหรับหลักเกณฑ์และวิธีการวิเคราะห์ มีการจ าแนกดังนี้ 
 3.1 แหล่งข้อมูล 

3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
3.3 วิธีการด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล 
3.4 การวิเคราะห์ข้อมูล 
3.5 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

3.1 แหล่งข้อมูล 
แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ศึกษาจากเอกสารผังรายการหลัก ประจ าปี 2565 ของผู้มีสิทธิ

ประกอบกิจการตามบทเฉพาะกาลแห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
พ.ศ. 2551 (ผู้มีสิทธิฯ) (ตารางที่ 1 ผังรายการหลักสถานี หน้า 19) ประกาศ กสทช. เรื่องหลักเกณฑ์การจัดท า
ผังรายการส าหรับให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์  พ.ศ. 2556 (ภาคผนวก ง. ประกาศ กสทช. หน้า 47) 
แบบฟอร์มรายงานผังรายการส าหรับผู้ประกอบกิจการกระจายเสียง กสทช. (ภาคผนวก ซ. ตัวอย่างหน้า
แบบฟอร์มรายงานผังรายการส าหรับผู้ประกอบกิจการกระจายเสียง กสทช. หน้า 57) คู่มือการกรอก
แบบฟอร์มผังรายการของผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ ส่วนผังรายการวิทยุกระจายเสียงและ
โทรทัศน์  ส านักการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ปส.) (ตารางที่  3 ส่วนแรก                 
คู่มือการใช้งาน หน้า 24)  
 

3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล จ าแนกได้ดังนี้ 
3.2.1  ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมการค านวณสัดส่วนรายการส าเร็จรูปในแบบฟอร์ม              

ผังรายการของผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ ข้อมูลที่ได้จากการแปรผลจะน าไปใช้เป็นข้อมูล 
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ในก าร พั ฒ น ากระบ วนก ารบ ริห ารจั ด การรายการ  ผั งรายก าร  ท างสถานี วิท ยุ ก ระจาย เสี ย ง
มหาวิทยาลัยขอนแก่นต่อไป  

 

3.3 วิธีดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล 
การศึกษาวิเคราะห์การจัดท าผังรายการและค านวณสัดส่วนรายการส าหรับผู้ได้รับอนุญาตประกอบ

กิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์  กรณีศึกษาสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้ศึกษา                 
ได้เก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลจากผังรายการหลัก ประจ าปี 2565 ของผู้มีสิทธิประกอบกิจการตามบท
เฉพาะกาลแห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 (ผู้มีสิทธิฯ)     
ที่น าส่ง กสทช.และแบบฟอร์มผังรายการของผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ ส่วนผังรายการ
วิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์  ส านักการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ปส.) 

 

3.4 การวิเคราะห์ข้อมูล 
การศึกษาวิเคราะห์การจัดท าผังรายการและค านวณสัดส่วนรายการส าหรับผู้ได้รับอนุญาตประกอบ

กิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ กรณีศึกษาสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้น าข้อมูล      
จากผังรายการหลัก ประจ าปี 2565 และแบบฟอร์มผังรายการส าหรับผู้ประกอบกิจการกระจายเสียง               
โดยน ามาแยกประเภทรายการตามประกาศผังรายการฯ พ.ศ.2556 หลังจากนั้นน าเข้าสู่การกรอกข้อมูล       
ในโปรแกรมค านวณสัดส่วนรายการส าเร็จรูปของส่วนผังรายการวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์ ส านัก              
การอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ปส.) (ตารางที่ 4 ส่วนที่สอง สรุปผลรวมสัดส่วน
รายการประเภทต่าง ๆ  หน้า 27) (ตารางที่ 5 ส่วนที่สาม ผลรวมสัดส่วนรายการประเภทต่าง ๆ ทั้ง 7 วัน  
หน้า 28) (ตารางที่ 6.1 การแยกกรอกผังรายการตามวันที่ ระบุ คือ วันจันทร์ หน้า 31) (ตารางที่ 6.2             
การแยกกรอกผังรายการตามวันที่ระบุ คือวันอังคาร หน้า 32) (ตารางที่ 6.3 การแยกกรอกผังรายการ         
ตามวันที่ระบุ คือวันพุธ หน้า 33) (ตารางที่ 6.4 การแยกกรอกผังรายการตามวันที่ระบุ คือ วันพฤหัสบดี            
หน้า 34) (ตารางที่  6.5 การแยกกรอกผังรายการตามวันที่ ระบุ  คือวันศุกร์ หน้า 35) (ตารางที่  6.6                     
การแยกกรอกผังรายการตามวันที่ระบุ คือวันเสาร์ หน้า 36) และ(ตารางที่ 67 การแยกกรอกผังรายการ               
ตามวันที่ระบุ คือวันอาทิตย ์หน้า 37) เพ่ือแปรผลบันทึกข้อมูล 
 

3.5 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
การศึกษาวิเคราะห์การจัดท าผังรายการและค านวณสัดส่วนรายการส าหรับผู้ได้รับอนุญาตประกอบ

กิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ กรณีศึกษาสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่นนี้ เกี่ยวข้องกับ     
การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดรูปแบบผังรายการให้มีความสอดคล้องและเป็นไปตามประกาศผังรายการฯ 
พ.ศ.2556 และน ามาใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงกระบวนการท างานด้านการจัดการเนื้อหาและรูปแบบรายการ 
ส าหรับการวิเคราะห์นั้น เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ อาจใช้กับการวิเคราะห์เชิงปริมาณ จากการจัดกลุ่ม
ประเภทรายการ การวิเคราะห์ส่วนประกอบ และ การวิเคราะห์ข้อมูลท่ีเป็นเอกสาร 
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บทที่ 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
 

การศึกษาวิเคราะห์การจัดท าผังรายการและค านวณสัดส่วนรายการส าหรับผู้ ได้รับอนุญาต                   
ประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ กรณีศึกษาสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทย าลัยขอนแก่นนี้ 
เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดผังรายการสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ความถี่ เอฟ.เอ็ม.103 เมกกะเฮิรตซ์ ผังรายการหลัก ประจ าปี 2565 การค านวนสัดส่วนและการจัดแบ่ง
หมวดหมู่รายการประเภทต่าง ๆ ตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์ การจัดท าผังรายการส าหรับ                   
การให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ. 2556 สัดส่วนรายการ เพ่ือเป็นแนวทางปฏิบัติให้กับ                        
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดผังรายการสถานีวิทยุ ตามล าดับขั้นตอน ดังต่อไปนี้ 

1. จัดรายการต่าง ๆ บรรจุลงในผังรายการหลักสถานี  โดยผู้ปฏิบัติงานด้านรายการ น ารายการต่าง ๆ 
ที่ผลิตโดยนักจัดรายการสถานี หน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งถือว่าเป็นรายการที่สถานี
ด าเนินการผลิตเอง และรายการที่ผลิตโดยเครือข่ายองค์กรต่าง ๆ ภายนอกมหาวิทยาลัยขอนแก่น                     
รวมถึงนักจัดรายการที่เป็นรายบุคคลด้วย เป็นการร่วมผลิตรายการ นอกจากนั้นยังมีการเชื่อมสัญญานรายการ
จากความร่วมมือและรายการข่าวจากกรมประชาสัมพันธ์ด้วย  ซึ่งเรียกว่าผังรายการหลักสถานีประจ าปี                     
ในที่นี้คือผังรายการหลักสถานีประจ าปี 2565 ที่ได้รับการอนุมัติให้ด าเนินการจาก กสทช.เรียบร้อยแล้ว  
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ตารางท่ี 1  ผังรายการสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจําปี 2565 
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2. นำรายการต่าง ๆ ที่ถูกบรรจุลงในผังรายการหลักสถานีมาดำเนินการจัดประเภทรายการ          
ตามประกาศผังรายการจาก กสทช. พ.ศ. 2556  สำหรับสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น                  
เอฟ.เอ็ม.103 เมกกะเฮิรตซ์ เปิดบริการวันจันทร์ – วันอาทิตย์ เปิดสถานีเวลา 06.00 น.- ปิดสถานีเวลา 
20.20 น. มีการจัดผังรายการ แบ่งเป็นการออกาอากศวันจันทร์ - วันศุกร์ และ วันเสาร์ - วันอาทิตย์                
มีการจัดแบ่งประเภทรายการตามผังรายการที่ กสทช.กำหนดไว้ 8 ประเภท (จากทั้งหมด 16 ประเภท 01 
รายการข่าวสาร  02 รายการส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจในการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 03 รายการ
ส่งเสริมการศึกษา จริยธรรม ศิลปะวัฒนธรรม 04 รายการความรู้ ความเข้าใจในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม 
คุณภาพชีวิต และสิ่งแวดล้อม  05 รายการเด็กและเยาวชน 06 รายการท้องถิ่น 07 รายการวิทยาศาสตร์และ
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สุขภาพ  08 รายการกีฬา  09 รายการข่าวสารและบันเทิง 10 รายการบันเทิง  11 รายการพิเศษ                   
12 รายการเพลง  13 รายการภาพยนต์  14 รายการตลก 15 รายการละคร และ 16 รายการภาพยนต์)                  
ตามตารางแสดง 
 

ตารางที่ 2 การแบ่งรายการจากผังรายการสถานี ฯ เป็นประเภทรายการต่าง ๆ  
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ประเภทรายการที่สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่นด าเนินการจัดสรรจากรายการ              

ที่ถูกบรรจุในผังรายการ จากจ านวน 16 ประเภทรายการ ตามประกาศผังรายการฯ จาก กสทช. พ.ศ.2556               
ดังปรากฎในผังรายการประจ าปี 2565 แบ่งได้ 8 ประเภท ดังนี้  01 รายการข่าวสาร  02 รายการส่งเสริม
ความรู้ ความเข้าใจในการปกครองในระบอบประชาธิปไตย  03 รายการส่งเสริมการศึกษา จริยธรรม 
ศิลปะวัฒนธรรม  04 รายการความรู้  ความเข้าใจในการพัฒนาเศรษฐกจิ สังคม คุณภาพชีวิต และสิ่งแวดล้อม  
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05 รายการเด็กและเยาวชน  06 รายการท้องถิ่น  07 รายการวิทยาศาสตร์และสุขภาพ  09 รายการข่าวสาร
และบันเทิง 

3. การกรอกข้อมูลรายการทั้ งหมดลงในแบบฟอร์มบันทึกผังรายการกิจการกระจายเสียง                  
ส าหรับรายละเอียดการกรอกผังรายการนั้น แบ่งออกเป็น 4 ส่วน คือ ส่วนแรก เป็นคู่มือการใช้งาน    
 

ตารางท่ี 3 ส่วนแรก คู่มือการใช้งาน แนวทางการบันทึกข้อมูลผังรายการกิจการกระจายเสียง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ส่วนที่สอง เป็นสรุปผลรวมสัดส่วนรายการประเภทต่าง ๆ  ซึ่งมีรายละเอียด คือ 

    1. จ านวนรายการ / วัน (ไม่รวมเวลาพักสถานี)    รายการ 
    2. เวลาเริ่มต้น       เวลา 
    3. เวลาสิ้นสุด        เวลา 
    4. ระยะเวลาการออกอากาศ      ชั่วโมง 
        พักสถานี        นาท ี
  ระยะเวลาออกอากาศรวม (ไม่รวมเวลาพักสถานี)   นาท ี
 ระยะเวลาออกอากาศรวม (รวมเวลาพักสถานี)   นาท ี
 ระยะเวลาออกอากาศรวม (ไม่รวมเวลาพักสถานี)   ชั่วโมง/นาที/ วินาที 
 ระยะเวลาเฉพาะในส่วนเนื้อหา (ไม่รวมเวลาพักสถานี)  นาท ี

  ระยะเวลาเฉพาะในส่วนเนื้อหา (ไม่รวมเวลาพักสถานี)  ชั่วโมง/ นาที / วินาที 
    5. ระยะเวลาโฆษณา (ไม่รวมเวลาพักสถานี)  
     ระยะเวลาโฆษณารวม      นาท ี
     ระยะเวลาโฆษณารวม      ชั่วโมง/นาที / วินาที 
     ระยะเวลาโฆษณาเฉลี่ย     นาที / ชั่วโมง 
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    6. ประเภทรายการ (ไม่รวมเวลาพักสถานี)  
     ประเภท 01 : รายการข่าวสาร     รายการ  / วัน 
     ประเภท 02 : รายการส่งเสริมความรู้ฯ    รายการ  / วัน      
               ประเภท 03 : รายการส่งเสริมการศึกษา จริยธรรม  
              ศิลปะ วัฒนธรรม    รายการ/ วัน 
     ประเภท 04 รายการให้ความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม  
            คุณภาพชีวิต และสิ่งแวดล้อม    รายการ/วัน 
    ประเภท 05 : รายการเด็กและเยาวชน    รายการ/วัน 
    ประเภท 06 : รายการท้องถิ่น     รายการ/วัน 
    ประเภท 07 : รายการวิทยาศาสตร์และสุขภาพ   รายการ/วัน 
    ประเภท 08 : รายการกีฬา     รายการ/วัน 
    ประเภท 09 : รายการข่าวสารและบันเทิง   รายการ/วัน 
    ประเภท 10 : รายการบันเทิง     รายการ/วัน 
    ประเภท 11 : รายการพิเศษ     รายการ/วัน 
    ประเภท 12 : รายการเพลง     รายการ/วัน 
    ประเภท 13 : รายการภาพยนต์     รายการ/วัน 
    ประเภท 14 : รายการตลก     รายการ/วัน 
    ประเภท 15 : รายการละคร     รายการ/วัน 
    ประเภท 16 : รายการภาพยนต์สารคดี    รายการ/วัน 
    7. ระดับความเหมาะสม (ไม่รวมเวลาพักสถานี)  
    ป : รายการส าหรับเด็กปฐมวัย อายุ 3-5 ปี   รายการ/วัน 
    ด : รายการส าหรับเด็ก อายุ 6-12 ปี     รายการ/วัน 
    ท : รายการที่เหมาะส าหรับผู้ชมทุกวัย     รายการ/วัน 
    น13 : รายการที่เหมาะสมกับผู้ชมที่มีอายุ 13 ปีขึ้นไปฯ  รายการ/วัน 
    น18 : รายการที่เหมาะสมกับผู้ชมที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไปฯ  รายการ/วัน 
    ฉ : รายการเฉพาะไม่เหมาะส าหรับเด็กและเยาวชน  รายการ/วัน 
    8. รายการสารประโยชน์ต่อสาธารณะ (ไม่รวมเวลาพักสถาน)ี  
    ระยะเวลารายการ      นาท ี
    ระยะเวลารายการ      ชั่วโมง/นาที/วินาที 
    สัดส่วนรายการ      สัดส่วน/วัน 
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    9. รูปแบบการจัดรายการ (ไม่รวมเวลาพักสถานี)  
    จดัรายการสด       รายการ  / วัน 
    เชื่อมโยงสัญญาณ      รายการ  / วัน 
    เผยแพร่โดยสื่ออ่ืนๆ      รายการ  / วัน      
   10. ที่มาของรายการ (ไม่รวมเวลาพักสถานี)  
    ผลิตรายการด้วยตนเอง      รายการ/วัน 
    ร่วมผลิตรายการ      รายการ/วัน 
    จ้างผลิตรายการ      รายการ/วัน 
     ให้ผู้อ่ืนเช่าเวลา      รายการ/วัน 
     น ารายการจากผู้อ่ืนมาออกอากาศ    รายการ/วัน 
   11. รายการสร้างสรรค์สังคม (ไม่รวมเวลาพักสถานี)  
      จ านวนรายการ      รายการ 
      ระยะเวลา       นาท ี

            ระยะเวลา       ชั่วโมง/นาที/วินาที    
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ตารางที่ 4 ส่วนที่สอง สรุปผลรวมสัดส่วนรายการประเภทต่าง ๆ   
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ส่วนที่ สาม  เป็ นผลรวมสัดส่ วนรายการประเภทต่าง ๆ  ทั้ งข่ าวสั้ นต้นชั่ ว โมง สปอตสร้างสรรค์              
รายการข่าว รายการต่าง ๆ ที่มีนักจัดรายการจากคณะ หน่วยงาน องค์กรทั้งภายในและนอกมหาวิทยาลัย         
ทั้ง 7 วัน โดยเรียงตามเวลาตั้งแต่เปิดสถานีตั้งแต่ 06.00 – 20.20 น.  
 

ตารางท่ี 5 ส่วนที่สาม ผลรวมสัดส่วนรายการประเภทต่าง ๆ ทั้ง 7 วัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ส่วนที่สี่ เป็นการแยกกรอกผังรายการตามวันที่ระบุคือ วันจันทร์ - วันอาทิตย์ โดยมีชื่อรายการ ภาพรวม
เนื้อหารายการแต่ละรายการ ประเภทรายการ รูปแบบการจัดรายการ ที่มาของรายการ และสิทธิ                
ในการเผยแพร่ หลังจากนั้นน าข้อมูลรายการทั้งหมดมากรอกลงในแบบฟอร์มเอ็กเซล ที่กสทช.จัดท า
แบบฟอร์มส าเร็จรูป พร้อมค าอธิบาย แนวทางการบันทึกข้อมูลผังรายการกิจการกระจายเสียง ซึ่งพัฒนาโดย  
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ส่วนผังรายการวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์ ส านักการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ 
(ปส.) โดยม ีค าอธิบายการบันทึกข้อมูล ดังนี้ 

    3.1 บันทึกข้อมูลรายการออกอากาศเป็นรายวันตาม sheet ของแต่ละวัน สามารถกรอกข้อมูลได้
ตามวันที่และระยะเวลาที่อากาศจริงซึ่งสามารถบันทึกข้อมูลรายการได้มากที่สุดไม่เกิน 90 รายการ/วัน 

    3.2 ต้องบันทึกเวลาเริ่มต้นการออกอากาศรายการแรกของวัน เพ่ือเป็นพ้ืนฐานในการค านวน
ระยะเวลารายการ เช่น เริ่มเวลา 00:00:00 น. หรือ 06:00:00 น. 

    3.3 เวลาเริ่มต้น - เวลาสิ้นสุด โปรแกรมจะท าการค านวนให้ โดยยึดจากข้อมูลรายการแรกของวัน 
และระยะเวลารายการ 

    3.4 เวลาเริ่มต้น จะบันทึกในรูปแบบ ชั่วโมง : นาที : วินาที 
    3.5 ต้องกรอกระยะเวลารายการ (นาที) , ระยะเวลาโฆษณา (นาที) บันทึกข้อมูลในหน่วยนาที 

(สามารถบันทึกข้อมูลในรูปแบบทศนิยมได้ ถ้าเกิน 60 ระบบจะท าการค านวนไปทบกับนาที (ถ้าทศนิยม
มากกว่า 2 หลักระบบจะตัดทิ้ง)) 

    3.6 ระยะเวลาการออกอากาศรายการ (นาที) สามารถกรอกข้อมูลได้ตั้งแต่ 0 นาที ถึง 1440 นาที 
    3.7 ระยะเวลาโฆษณา (นาที) สามารถกรอกข้อมูลได้ตั้งแต่ 0 นาที ถึง 12.30 นาที (การกรอก

ระยะเวลา 30 วินาที ให้กรอกเป็น 0.30 วินาที) 
    3.8 กรอกชื่อรายการ และเนื้อหารายการโดยย่อของแต่ละรายการ 
    3.9 กรอกประเภทรายการ จ านวน 16 ประเภทรายการ โดยกรอกเป็นตัวเลข ตามประกาศ                 

ผังรายการฯ พ.ศ. 2556  ดังนี้ 01 รายการข่าวสาร  02 รายการส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจในการปกครอง               
ในระบอบประชาธิปไตย 03 รายการส่งเสริมการศึกษา จริยธรรม ศิลปะวัฒนธรรม 04 รายการความรู้                 
ความเข้าใจในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม คุณภาพชีวิต และสิ่งแวดล้อม  05 รายการเด็กและเยาวชน                     
06 รายการท้องถิ่น 07 รายการวิทยาศาสตร์และสุขภาพ  08 รายการกีฬา  09 รายการข่าวสารและบันเทิง 
10 รายการบันเทิง  11 รายการพิเศษ  12 รายการเพลง  13 รายการภาพยนต์  14 รายการตลก                        
15 รายการละคร และ 16 รายการภาพยนต์ 

   3.10 กรอกระดับความเหมาะสมของรายการ เช่น ป, ด, ท, น13, น18 และ ฉ ของแต่ละรายการ 
   3.11 โปรดระบุรายการที่เป็นข่าวสารหรือสาระที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ โดยระบุว่า ใช่               

หรือ ไม่ใช่  
   3.12 กรอกรูปแบบการจัดรายการว่าเป็นแบบไหน และสามารถระบุข้อมูลเพิม่เติมในหมายเหตุได้ 
   3.13 กรอกที่มารายการ และสิทธิในการเผยแพร่ กรณีที่ร่วมผลิต/จ้างผลิต/ได้รับสิทธิ์ สามารถ

กรอกชื่อบริษัทหรือนิติบุคคลที่ได้รับสิทธิ์ในช่อง หมายเหตุ หรือแนบเป็นไฟล์ 
   3.14 กรอกภาษาที่ใช้ เช่น ภาษาราชการ, ภาษาไทยท้องถิน่ หรือภาษาต่างประเทศ 
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   3.15 โปรดระบุรายการที่มีเนื้อหาสร้างสรรค์สังคม หรือรายการเด็กและเยาวชน โดยระบุว่า                  
ใช่ หรือ ไม่ใช่  

แบบฟอร์มผังรายการและสัดส่วนรายการของผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์. พัฒนาโดย  
ส่วนผังรายการวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์. สำนักการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ 
(ปส.) (ออนไลน์) แหล่งที่มา : https://broadcast.nbtc.go.th/services-form (สืบค้น 6 พฤษภาคม 2565) 

 
ตารางท่ี 6 ส่วนที่สี ่การแยกกรอกผังรายการตามวันที่ระบ ุคือ วันจันทร์ – วันอาทิตย์ 
 ตารางท่ี 6.1 การแยกกรอกผังรายการตามวันที่ระบุ คือ วันจันทร์ 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://broadcast.nbtc.go.th/services-form
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 ตารางที่ 6.2 การแยกกรอกผังรายการตามวันที่ระบุ คือ วันอังคาร 
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ตารางท่ี 6.3 การแยกกรอกผังรายการตามวันที่ระบ ุคือ วันพุธ 
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 ตารางท่ี 6.4 การแยกกรอกผังรายการตามวันที่ระบุ คือ วันพฤหสับดี 
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 ตารางที่ 6.5 การแยกกรอกผังรายการตามวันที่ระบุ คือ วันศุกร์ 
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 ตารางท่ี 6.6 การแยกกรอกผังรายการตามวันที่ระบุ คือ วันเสาร์ 
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 ตารางท่ี 6.7 การแยกกรอกผังรายการตามวันที่ระบุ คือ วันอาทิตย ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
 
 
 
 ทั้งหมดนี้คือ กระบวนการ ขั้นตอนของการจัดผังรายการสถานีวิทยุ การแยกประเภทของรายการ  
ออกตามหมวดหมู่ที่ กสทช.ก าหนด ขั้นตอนสุดท้ายคือการน าข้อมูลทั้งหมด ตั้งแต่เริ่มเปิดสถาน ีจนถึงปิดสถานี                
ในแต่ละวัน ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์อาทิตย์ เวลา 06.00 – 20.20 น. ได้แก่ สปอตบริการหรือสร้างสรรค์ 
เพลงชาติ สารคดี ข่าวต้นชั่วโมง รายการทุกรายการ ข่าวในพระราชส านัก มากรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม         
ของ สกทช.ตามล าดับขัน้ตอน ดังต่อไปนี้ 
 1. จัดรายการต่าง ๆ บรรจุลงในผังรายการหลักสถานี  โดยผู้ปฏิบัติงานด้านรายการ น ารายการต่าง ๆ 
ที่ผลิตโดยนักจัดรายการสถานี หน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งถือว่าเป็นรายการที่สถานี
ดําเนินการผลิตเอง และรายการที่ผลิตโดยเครือข่ายองค์กรต่าง ๆ ภายนอกมหาวิทยาลัยขอนแก่น รวมถึง             
นักจัดรายการที่ เป็นรายบุคคลด้วย เป็นการร่วมผลิตรายการ  นอกจากนั้นยังมีการเชื่อมสัญญาน         
รายการจากความร่วมมือและรายการข่าวจากกรมประชาสัมพันธ์  
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 2. น ารายการต่าง ๆ ที่ถูกบรรจุลงในผังรายการหลักสถานีมาด าเนินการจัดประเภทรายการ        
ตามประกาศผังรายการจาก กสทช. พ.ศ. 2556 ส าหรับสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น            
เอฟ.เอ็ม.103 เมกกะเฮิรตซ์ เปิดบริการวันจันทร์ – วันอาทิตย์ เปิดสถานีเวลา 06.00 น.- ปิดสถานีเวลา 
20.20 น.       มีการจัดผังรายการ แบ่งเป็นการออกอากาศวันจันทร์ - วันศุกร์ และ วันเสาร์ - วันอาทิตย์  
โดยสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น มีการจัดแบ่งประเภทรายการตามผังรายการที่ กสทช.
ก าหนดไว้ 8 ประเภท ดังนี้ 01 รายการข่าวสาร  02 รายการส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจในการปกครอง           
ในระบอบประชาธิปไตย  03 รายการส่งเสริมการศึกษา จริยธรรม ศิลปะวัฒนธรรม  04 รายการความรู้  
ความเข้าใจในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม คุณภาพชีวิต และสิ่งแวดล้อม  05 รายการเด็กและเยาวชน              
06 รายการท้องถิ่น  07 รายการวิทยาศาสตร์และสุขภาพ  09 รายการข่าวสารและบันเทิง   
 3. การกรอกข้อมูลรายการทั้ งหมดลงในแบบฟอร์มบันทึ กผังรายการกิจการกระจายเสียง             
โดยการกรอกข้อมูลรายการตามแบบฟอร์มที่ กสทช.ก าหนด มีความจ าเป็นต้องระบุข้อมูลเหล่านี้ลงไปด้วย 
เช่น เวลาเริ่มต้นของรายการเริ่มที่เวลาเท่าไหร่ สิ้นสุดรายการเวลาใด ระยะเวลารายการรวมกี่นาที ระยะเวลา
รายการกี่นาที ระยะเวลาโฆษณาถ้ามีมีกี่นาที รายการที่จัดอยู่ในผังรายการแต่ละรายการชื่อรายการอะไร 
เนื้อหารายการโดยย่อเป็นรายการแบบใด เป็นประเภทรายการประเภทใด (ในการแบ่งประเภทรายการ            
ของกสทช. 16 ประเภท) ระดับความเหมาะสมของแต่ละรายการ เช่น ป, ด, ท, น13, น18 และ ฉ รายการ
สารประโยชน์ต่อสาธารณะหรือไม่ รูปแบบการจัดรายการเป็นแบบใด เช่น เชื่อมโยงสัญญาณน ารายการ            
จากผู้อ่ืนมาออกอากาศ เผยแพร่โดยสื่ออ่ืนๆ หรือผลิตรายการด้วยตนเอง ส่วนที่มาของรายการด้านสิทธิ               
ในการเผยแพร่ สถานีได้รับสิทธิหรือเป็นเจ้าของสิทธิเอง ภาษาที่ใช้ในแต่ละรายการเป็นภาษาราชการหรือ
ภาษาท้องถิ่น รวมถึงรายการแต่ละรายการนั้นเป็นรายการสร้างสรรค์สังคมหรือไม่ เป็นรายการส่งเสริม 
คุ้มครองสิทธิผู้พิการหรือไม่  
 4. ผู้กรอกข้อมูลจะต้องตอบในทุกส่วนของแบบฟอร์มที่ถามในแบบฟอร์ม เมื่อเรากรอกข้อมูล               
ครบตั้งแต่เปิดสถานีจนปิดสถานีในแต่ละวันโดยใช้ผังรายการสถานีเป็นหลักในการกรอกข้อมูล หลังจากที่            
เรากรอกข้อมูลถูกต้องเรียบร้อยระบบจะท าการค านวนให้โดยอัตโนมัติ ข้อส าคัญให้เราตรวจสอบข้อมูล                
ให้ถูกต้องเรียบร้อยก่อนจะน าส่ง กสทช.ตามกระบวนการและขั้นตอนของประกาศจาก กสทช. (ภาคผนวก ฌ. 
หนังสือ ขอน าส่งผังรายการหลักประจ าปี 2565 หน้า 58) 
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บทที่ 5  

สรุปและข้อเสนอแนะ 
 

 

 การศึกษาวิเคราะห์การจัดท าผังรายการและค านวณสัดส่วนรายการส าหรับผู้ ได้รับอนุญาต                
ประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์กรณีศึกษาสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น              
เกี่ยวข้องส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูลด้านกระบวนการจัดท าผังรายการและค านวนสัดส่วนรายการ                    
เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น หรือผู้ที่ ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่                     
ได้น ารายงานการวิเคราะห์คู่มือ ฯ ไปใช้ในการจัดท าข้อมูลผังรายการสถานี  เพ่ือให้เกิดความสะดวกรวดเร็ว 
และถูกต้องตามขั้นตอนของการจัดท าข้อมูลผังรายการในการยื่นต่อกสทช. ในทุกรอบปี ซึ่งผู้ปฏิบัติงาน                
ด้านรายการหรือผู้ที่เกี่ยวข้องในการพัฒนากระบวนการบริหารจัดการรายการทางสถานีวิทยุกระจายเสียง
มหาวิทยาลั ยขอนแก่น  F.M.103 MHz. ห รือสถานี อ่ืน ใดที่ มี สถานภาพ เป็ นคลื่ น วิท ยุหลั ก  และ                               
เป็นผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการบริการสาธารณะ ประเภทที่ 1 สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการศึกษา
เทียบเคยีงกับผังรายการสถานีวิทยุของตนเองได ้
 

5.1 สรุปผลการศึกษา 
 การศึกษาวิเคราะห์การจัดท าผังรายการและค านวณสัดส่วนรายการส าหรับผู้ ได้รับอนุญาต                  
ประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์กรณีศึกษาสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น เกี่ยวข้อง
ส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูลด้านกระบวนการจัดท าผังรายการและค านวนสัดส่วนรายการ ที่ผู้ศึกษาวิเคราะห์              
ได้ เป็นผู้ รับผิดชอบด้านการจัดผั งรายการ และวิ เคราะห์สัดส่วนผั งรายการจากแบบฟอร์มดิจิทัล                      
พร้อมด าเนินการสรุปผังรายการน าเสนอต่อส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ สายงานกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ทุกปี โดยนักจัดรายการที่เข้ามา             
ร่วมจัดรายการในผังรายการนั้น มาจากองค์กร หน่วยงาน และนักจัดรายการ ทั้งภายนอกมหาวิทยาลัยและ
ภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น มีทั้งรายการที่จัดสด ส่งเทปรายการ เชื่อมสัญญานรายการจากแหล่งต่าง ๆ   
 ส าหรับสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น เอฟ.เอ็ม.103 เมกกะเฮิรตซ์ เปิดบริการ           
วันจันทร์ – วันอาทิตย์ เปิดสถานีเวลา 06.00 น.- ปิดสถานีเวลา 20.20 น. มีการจัดผังรายการ แบ่งเป็น               
การออกอากาศวันจันทร์ - วันศุกร์ และ วันเสาร์ – วันอาทิตย์ ซึ่งจากการบันทึกข้อมูลผังรายการกิจการ
กระจายเสียง สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น คลื่นความถี่ เอฟ.เอ็ม.103 เมกกะเฮิรตซ์                    
ผังรายการ พัฒนาโดยส่วนผังรายการวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์ ส านักการอนุญาตประกอบกิจการ
กระจายเสียงและโทรทัศน์ (ปส.) สรุปได้ดงันี้ 
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 1. จ านวนรายการ/วัน มีรายการ 288 รายการ/สัปดาห์ โดยระบบค านวนจากรายการต่าง ๆ ที่ระบ ุ
ในผังรายการตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์  
 2. ระยะเวลาการออกอากาศ (ไม่รวมเวลาพักสถานี)  99.35.00 ชั่วโมง/สัปดาห์ โดยระบบค านวนจาก
เวลาเปิดสถานีจนถึงปิดสถานี เวลา 06.00 - 20.20 น. ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ คิดเป็นสัดส่วน 100.00% 
 3. ประเภทรายการ มีสัดส่วนของการออกอากาศแยกเป็นแต่ละประเภท ดังนี้ 
     3.1ประเภท 01 : รายการข่าวสาร ออกอากาศตั้ งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์  มีรายการ                      
175 รายการ/สัปดาห์ โดยระบบค านวนจากรายการต่าง ๆ ที่ระบุในผังรายการตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์                    
คิดเป็น 60.76%  
     3.2 ประเภท 02 : รายการส่งเสริมความรู้  ความเข้าใจในการปกครองในระบอบประชาธิปไตย                  
มีรายการ  8 รายการ/สัปดาห์ โดยระบบค านวนจากรายการต่าง ๆ ที่ระบุในผังรายการตั้งแต่วันจันทร์ถึง             
วันอาทิตย์ คิดเป็น 2.78%  
    3.3 ประเภท 03 : รายการส่งเสริมการศึกษา จริยธรรม ศิลปะ วัฒนธรรม มีรายการ 19 รายการ/
สัปดาห์ โดยระบบค านวนจากรายการต่าง ๆ ที่ระบุในผังรายการตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ คิดเป็น 6.60% 
    3.4 ประเภท 04 : รายการให้ความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม คุณภาพชีวิต และ
สิ่งแวดล้อม มีรายการ 42 รายการ/สัปดาห์ โดยระบบค านวนจากรายการต่าง ๆ ที่ระบุในผังรายการตั้งแต่         
วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ คิดเป็น 14.58%  
    3.5 ประเภท 05 : รายการเด็กและเยาวชน มีรายการ  13 รายการ/สัปดาห์ โดยระบบค านวนจาก
รายการต่าง ๆ ที่ระบุในผังรายการตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ คิดเป็น 4.51%  
    3.6 ประเภท 06 : รายการท้องถิ่น มีรายการ 6 รายการ/สัปดาห์ โดยระบบค านวนจากรายการ  
ต่าง ๆ ที่ระบุในผังรายการตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ คิดเปน็ 2.08% 
    3.7 ประเภท 07 : รายการวิทยาศาสตร์และสุขภาพ มีรายการ 19 รายการ/สัปดาห์  โดยระบบ
ค านวนจากรายการต่าง ๆ ที่ระบุในผังรายการตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ คิดเป็น 6.60% 
    3.8 ประเภท 09 : รายการข่าวสารและบันเทิง มีรายการ 6 รายการ/สัปดาห์ โดยระบบค านวนจาก
รายการต่าง ๆ ที่ระบุในผังรายการตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ คิดเป็น 2.08% 
 รวมสัดส่วนการออกอากาศรายการที่สถานี ฯ จัดแบ่งประเภททั้ง 8 ประเภท โดยระบบคํานวน
จากรายการ  ต่าง ๆ ท่ีระบุในผังรายการตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ คิดเป็น 99.99 % 
 4. ระดับความเหมาะสม สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้จัดเรตติ้งรายการไว้             
รูปแบบเดียวกันคือ รายการประเภทต่าง ๆ ทั้ง 6 ประเภทนั้น มีระดับความเหมาะสม ท : รายการที่เหมาะ
ส าหรับผู้ชมทุกวัยมีรายการ 288 รายการ/สัปดาห์ โดยระบบค านวนจากรายการต่าง ๆ ที่ระบุในผังรายการ
ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ คิดเป็น 100.00%  
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 5. รายการสารประโยชน์ต่อสาธารณะ โดยระบบค านวนจากเวลาเปิดสถานีจนถึงปิดสถานี ออกอากาศ 
96.45.00 ชั่วโมง/สัปดาห์ มีรายการท่ีเป็นสารประโยชน์ต่อสาธารณะ โดยระบบค านวนจากรายการต่าง ๆ ที่ระบุ
ในผังรายการต้ังแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย ์คิดเป็น 97.15% 
 6. รูปแบบการจัดรายการ  
     6.1 จัดรายการสด มีการจัดรายการสด 56 รายการ/สัปดาห์ โดยระบบค านวนจากรายการต่าง ๆ            
ท่ีระบุในผังรายการต้ังแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ คิดเป็น 19.44%  
     6.2 เชื่อมโยงสัญญาณ มีการเชื่อมโยงรายการต่าง ๆ ออกอากาศ 101 รายการ/สัปดาห์ โดยระบบ
ค านวนจากรายการต่าง ๆ ท่ีระบุในผังรายการต้ังแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ คิดเป็น 35.07% 
     6.3 เผยแพร่โดยสื่ออื่นๆ มีการเผยแพร่โดยสื่ออื่น  131 รายการ/สัปดาห์ โดยระบบค านวน                    
จากรายการต่าง ๆ ที่ระบุในผังรายการต้ังแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ คิดเป็น 45.49% 

7. ท่ีมาของรายการ 
    7.1 ผลิตรายการด้วยตนเอง สถานี ฯ มีการผลิตรายการด้วยตนเอง 143 รายการ/สัปดาห์                    

โดยระบบค านวนจากรายการต่าง ๆ ที่ระบุในผังรายการต้ังแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ คิดเป็น 49.65% 
    7 .2  ร่ วม ผลิ ต ร าย การ  มี อ งค์ ก ร  ห น่ วย งาน  บุ ค ค ลภ ายนอก ม ห าวิท ยาลั ยข อน แ ก่ น                         

มาร่วมผลิตรายการกับสถานี ฯ 40 รายการ/สัปดาห์ โดยระบบค านวนจากรายการต่าง ๆ ท่ีระบุในผังรายการ
ต้ังแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย ์คิดเป็น 13.89%  

    7.3 น ารายการจากผู้อื่ นมาออกอากาศ  มี  105 รายการ/สัปดาห์  โดยระบบค านวนจาก              
รายการต่าง ๆ ท่ีระบุในผังรายการต้ังแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ คิดเป็น 36.46% 

8. รายการสร้างสรรค์สังคม มี 245 รายการ/สัปดาห์ โดยระบบค านวนจากรายการต่าง ๆ ท่ีระบุ            
ในผังรายการต้ังแต่วันจนัทร์ถึงวันอาทิตย์ คิดเป็น  85.07%  

ตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง 
หลักเกณฑ์การจัดท าผังรายการส าหรับการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ. 2556 หลักเกณฑ์การจัดท า
ผังรายการส าหรับการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ข้อ 5 ผู้รับใบอนุญาตต้องจัดท าผังรายการให้เหมาะสม
กับวัตถุประสงค์ของการประกอบกิจการท่ีได้รับใบอนุญาตส าหรับใบอนุญาตแต่ละประเภท ตามประกาศ
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
อนุญาตการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ข้อ 6 ผู้รับใบอนุญาต ท่ีใช้คลื่นความถี่ ต้องจัดผังรายการ         
ให้มีสัดส่วนรายการเพื่อให้บริการแต่ละประเภท ดังนี้ (1) กิจการบริการสาธารณะ ให้มีรายการท่ีเป็นข่าวสารหรือ
สาระท่ีเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะในสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละเจ็ดสิบ (สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยขอนแก่น                
อยู่ในประเภทท่ี 1) โดยรายละเอียดท่ีเกี่ยวข้องอยู่ใน บทท่ี 2 แนวคิด ทฤษฎี และงานวิเคราะห์ วิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
จะเห็นได้ว่าสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น มีการจั ดผังรายการสอดคล้องกับประกาศ                     
ของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช.             
ในขณะเดียวกันก็ยังสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของสถานี คือ การเป็น “สถานีความรู้ ข่าวสาร บริการสาธารณะ” 
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ภายใต้ปรัชญาในการด าเนินการ คือ คลื่นวิทยุกระจายเสียงเป็นทรัพยากรของชาติประชาชนทุกคนมีสิทธิใช้คลื่น
ความถี่นี้เพื่อประโยชน์สาธารณะ   คลื่นความถี่ของสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นคลื่นความถี่
เพื่อเสริมสร้าง วิทยา จริยา และปัญญา แก่สาธารณชน และสอดคล้องกับพันธกิจของสถานี คือ ผลิต สนับสนุน
การผลิต จัดหา ถ่ายทอด   และแลกเปลี่ยนรายการวิทยุท่ีมีคุณภาพ  ท้ังด้านเนื้อหาและรูปแบบรายการ ใช้
รายการวิทยุเพื่อส่งเสริมพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีคณะกรรมการอ านวยการคอยก ากับดูแล
ด้านนโยบาย (ภาคผนวก ญ.คณะกรรมการอ านวยการ หน้า 60) (ภาคผนวก ฎ ค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการ
อ านวยการ หน้า 61) พัฒนาคุณภาพงานด้านเทคนิคเพื่อเพิ่มคุณภาพการกระจายเสียง และบริการเผยแพร่
ข่าวสารให้แก่หน่วยราชการ องค์กรการกุศล องค์กรการ พัฒนา เพื่อร่วมสร้างสังคมข่าวสาร สังคมแห่งการเรียนรู้ 
สังคมคุณภาพ และสังคม เอื้ออาทร และส่ิงที่สําคัญที่สุดคือการดําเนินการด้านกิจการวิทยุกระจายเสียง บริการ
สาธารณะที่มีผังรายการที่เหมาะสมกับประเภทของบริการยังสามารถตอบสนองต่อ วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์ และ
พันธกิจของมหาวิทยาลัยขอนแก่น อีกด้วย 

 

5.2 ข้อเสนอแนะ 
     5.2.1 ผู้ท่ีท าหน้าท่ีในการจัดท าผังรายการ ควรมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับบริบทและการบริหารจัดการ
สถานีวิทยุกระจายเสียง 
    5.2.2 ผู้ท่ีท าหน้าท่ีในการจัดท าผังรายการ ควรมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบรายการแต่ละประเภทท่ี
ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงท่ีตนเองปฏิบัติหน้าท่ี 
    5.2.3 ผู้ท่ีท าหน้าท่ีในการจัดท าผังรายการ ควรศึกษาแบบฟอร์มการกรอกผังรายการจาก กสทช.ให้เข้าใจก่อน
ด าเนินการลงข้อมูลในแบบฟอร์ม 
    5.2.4 ผู้มีหน้าท่ีในการจัดท าผังรายการ ควรติดตามความเคลื่อนไหวหรือประกาศจาก กสทช. อยู่เสมอ        
ทางหน้าเว็บไซต์ของ กสทช. หรือหนังสือแจ้งจาก กสทช.ส่งถึงสถานีวิทยุ เผื่อมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของ
รูปแบบของแบบฟอร์ม หรือเงื่อนไขเวลาในการน าส่งผังรายการประจ าปี 
 

5.3 ข้อเสนอแนะสําหรับการวิเคราะห์ครั้งต่อไป 
    5.3.1 การศึกษาวิเคราะห์การจัดท าผังรายการและค านวณสัดส่วนรายการส าหรับผู้ได้รับอนุญาตประกอบ
กิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์กรณีศึกษาสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น เกี่ยวข้องส าหรับการ
วิเคราะห์ข้อมูลด้านกระบวนการจัดท าผังรายการและค านวนสัดส่วนรายการ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานวิทยุกระจายเสียง
มหาวิทยาลัยขอนแก่น หรือผู้ท่ีได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าท่ี ได้น ารายงานการวิเคราะห์คู่มือ ฯ ไปใช้ในการ
จัดท าข้อมูลผังรายการสถานี เพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็ว และถูกต้องตามขั้นตอนของการจัดท าข้อมูลผัง
รายการในการยื่นต่อกสทช. ในทุกรอบปี ซึ่งการศึกษาวิเคราะห์ครั้งนี้เป็นของรอบปี 2565 หากผังรายการมีการ
ปรับเปลี่ยน ก็จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านข้อมูล หรือหากมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของแบบฟอร์ม                
จาก กสทช. ก็สามารถท าการวิเคราะห์การจัดผังรายการและค านวนสัดส่วนรายการใหม่ได้ โดยอิงฐานข้อมูล              
จากการศึกษาวิเคราะห์ชิ้นนี้ 
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กองสื่อสารองค์กร. เกี่ยวกับเรา (ออนไลน์)  แหล่งที่มา https://cad.kku.ac.th/?page_id=1203                    
       (สืบค้น 2 พฤษภาคม 2565) 
เบญจมาภรณ์  มามุข. เอกสารแผนประกอบกิจการกระจายเสียง ประเภทบริการสาธารณะของส่วนราชการ  
       และหน่วยงานอื่นของรัฐที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการตามมาตรา ๘๓ แห่งพระราชบัญญัติองค์กร 
       จัดสรรคลื่นความถี่และก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์ และกิจการ 
       โทรคมนาคม พ.ศ. 2553. แหล่งที่มา เอกสารประกอบการยื่นต่อ กสทช. หนังสือน าส่งด่วนที่สุด               
       ที่ อว 660201.1.12/4615 ลงวันที่ 26 มีนาคม 2564 (สืบค้น 1 พฤษภาคม 2565) 
เบญจมาภรณ์ มามุข.  คู่มือการบริหารจัดการและการผลิตรายการเครือข่ายสายตรงวิทยุสถาบันอุดมศึกษา 
       สืบค้นจากเว็บไซต์กองสื่อสารองค์กร (ออนไลน์). เผยแพร่ 19 ส.ค. 2563. แหล่งที่มา :  
       https://cad.kku.ac.th/?p=7074 (สืบค้น 4 พฤษภาคม 2565), รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการประเมิน 
       คุณภาพเนื้อหารายการในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์.(ออนไลน์).เผยแพร่ มีนาคม 2557.  
       แหล่งที่มา : https://broadcast.nbtc.go.th/data/academic/file/571200000012.pdf                   
       (สืบค้น 1 พฤษภาคม 2565) 
ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (หลักเกณฑ์การ 
       จัดท าผังรายการส าหรับการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ. 2556. ราชกิจจานุเบกษา 27  
       กุมภาพันธ์ 2556 เล่ม 130 ตอนพิเศษ 27 ง. หน้า 22 - 27) จากเว็บไซต์  
       https://broadcast.nbtc.go.th/data/document/law/doc/th/560500000005.pdf)                           
       (สืบค้น 4 พฤษภาคม 2565) 
แบบฟอร์มส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง แหล่งที่มา : จากเว็บไซต์  
       https://broadcast.nbtc.go.th (สืบค้น 4 พฤษภาคม 2565)  
การศึกษาวิเคราะห์สภาพอุตสาหกรรมและข้อเสนอแนะแนวทางส่งเสริมและก ากับดูแลกิจการกระจายเสียง 
       ของประเทศไทย. ส านัักงานคณะกรรมการกิิจการกระจายเสีียงกิิจการโทรทัศน์และกิิจการ 
       โทรคมนาคมแห่่งชาติิ (ส านัักงาน กสทช.).  ISBN 978-616-416-047-7 พิมพ์ครั้งที่ 1 : มีนาคม 2565  
       (ออนไลน์) เผยแพร่ในเว็บไซต์ กสทช. หมวดวารสารวิชาการ. แหล่งที่มา :  
       https://broadcast.nbtc.go.th/data/academic/file/650300000003.pdf  
       (สืบค้น 1 พฤษภาคม 2565) 
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ประกาศ กสทช. เรื่องหลักเกณฑ์การจัดท า ผังรายการส าหรับให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ. 2556   
       ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ.                 
       สายงานกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์. ข้อมูลผังและเนื้อหารายการ (ออนไลน์) เผยแพร่ในเว็บไซต์  
       กสทช. แหล่งที่มา https://broadcast.nbtc.go.th/schedule_info (สืบค้น 1 พฤษภาคม 2565) 
 
 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://broadcast.nbtc.go.th/schedule_info


การศึกษาวิเคราะห์การจดัทําผังรายการและคํานวณสดัส่วนรายการสําหรับผู้ได้รับอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ 

กรณีศึกษาสถานีวิทยุกระจายเสยีงมหาวิทยาลัยขอนแก่น                                                              เบญจมาภรณ ์ มามุข  44 | P a g e  

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
ภาคผนวก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ก. เอกสารประกอบการยื่นต่อ กสทช. หนังสือน าส่งด่วนที่สุด ที่ อว 660201.1.12/4615  
        ลงวันที่ 26 มีนาคม 2564  
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ภาคผนวก ข.  ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ ส าหรับการใหบ้รกิารกระจายเสียง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค.  ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง 
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ภาคผนวก ง. ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ    
                  (หลักเกณฑ์การจัดท าผังรายการส าหรับการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ. 2556.      
                  ราชกิจจานุเบกษา 27 กุมภาพันธ์ 2556 เล่ม 130 ตอนพิเศษ 27 ง. หน้า 22 - 27) 
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ภาคผนวก จ.  ข้อมูลผังและเนื้อหารายการ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์    
                  และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ. สายงานกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์  
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