
 
ความเป็นมาของสถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยทักษิณ  วิทยาเขตสงขลา FM  88.25 

MHz (TSU  Radio FM 88.25 MHz) 
............................................................ 

 มหาวิทยาลัยทักษิณ  วิทยาเขตสงขลา  มีความโดดเด่นในด้านการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา  สังกัดคณะศึกษาศาสตร์  ซึ่งในหลักสูตรดังกล่าว มีรายวิชาเลือกเสรี  เพ่ือ
ตอบสนองให้นิสิตได้มีการฝึกทักษะทางด้านการปฏิบัติงานจริงในการผลิตสื่อต่าง ๆ  ทั้งทางด้านสื่อโทรทัศน์  
สื่อวิทยุ  สื่อสิ่งพิมพ์  การออกแบบกราฟฟิคทางคอมพิวเตอร์  และโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพ่ือการประยุกต์ใช้
ในการออกแบบสิ่งพิมพ์ ฯลฯ  รายวิชาการผลิตสื่อวิทยุ  ได้รับความสนใจในการลงทะเบียนเรียนของนิสิต
จ านวนมาก  แต่ด้วยข้อจ ากัดของวัสดุ  อุปกรณ์ และเครื่องไม้เครื่องมือในการส่งกระจายเสียง  เพ่ือการฝึก
ภาคปฏิบัติของนิสิต  ดังนั้นจึงได้มีการหารือระหว่างผู้บริหาร  และอาจารย์ประจ าหลักสูตร  และได้มีการเสนอ
ให้มีการด าเนินการจัดตั้งสถานีวิทยุ ของมหาวิทยาลัยทักษิณ  หลังจากนั้น ในปี พ .ศ. 2549 มหาวิทยาลัย
ทักษิณ  ได้รับการสนับสนุนเครื่องส่งสัญญาณกระจายเสียงขนาด 500  วัตต์  จ านวน 1 เครื่อง  และเสาทาว
เวอร์พร้อมอุปกรณ์จ านวน 1 ชุด  จากท่านผู้มีอุปการคุณ   จากจุดนี้เองต่อมามหาวิทยาลัยทักษิณ  วิทยาเขต
สงขลา  ได้มีการแต่งตั้งคณะท างานเพ่ือก ากับดูแลสถานีวิทยุกระจาย  ในขณะนั้นใช้คลื่นความถี่  88.25 MHz  
ในการส่งสัญญาณกระจายเสียง ด้วยเครื่องส่ง 500  วัตต์  โดยมอบหมายให้บุคลากรภายในกองบริหารวิทยา
เขตสงขลา (ในสมัยนั้น)  เป็นผู้รับผิดชอบในการด าเนินงานของสถานีวิทยุ   และได้ด าเนินการติดตั้งจุดส่ง
สัญญาณกระจายเสียง  ณ ชั้น 2 งานอาคารสถานที่  และเริ่มส่งสัญญาณกระจายเสียงตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา  ใน
ระหว่างวันจันทร์ – วันอาทิตย์  ตั้งแต่เวลา 05.00 – 22.00  โดยในระยะแรกได้จัดสรรช่วงเวลาของรายการ
ให้กับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย  และนิสิต  ในการประชาสัมพันธ์กิจกรรม ข่าวสาร ภายใต้พันธกิจของ
มหาวิทยาลัยทักษิณ  อันประกอบด้วย  การเรียนการสอน   การบริการวิชาการ   การท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม  การวิจัย  และการบริหารจัดการ  รวมถึงความก้าวหน้าด้านวิชาการ  และการให้ความร่วมมือกับ
ชุมชน  
 ในระยะต่อมาการด าเนินงานของสถานีวิทยุ  เริ่มประสบกับปัญหาเนื่องจากการขาดสภาพคล่องใน
การบริหารงานและบริหารงบประมาณ  เนื่องจากในระยะแรกเริ่มจัดตั้งสถานีวิทยุมีค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน
สูงมาก  และการด าเนินงานของสถานีวิทยุฯ  เป็นไปอย่างเชื่องช้า  เนื่องจากบุคลากรที่ท าหน้าที่ก ากับดูแล
สถานีวิทยุ ฯ เป็นคณะท างานที่แต่งตั้งข้ึนมาเฉพาะกิจ  และบุคลากรเหล่านี้ล้วนมีงานประจ าที่ต้องท าเป็นหลัก  
ดังนั้นจึงได้มีการหารือกันระหว่างผู้ปฏิบัติงาน  และผู้บริหาร เพ่ือหาหนทางในการแก้ไขข้อขัดข้องดังกล่าว  
 ต่อมาเมื่อปลายปี พ.ศ. 2549  มหาวิทยาลัยทักษิณ  วิทยาเขตสงขลา  ได้เริ่มจัดสรรงบประมาณให้
สถานวิทยุ โดยให้มีการด าเนินงานในลักษณะ  “โครงการเงินทุนหมุนเวียน” สถานีวิทยุกระจายเสียงเพ่ือ
การศึกษามหาวิทยาลัยทักษิณ  วิทยาเขตสงขลา FM  88.25 MHz  โดยโครงการดังกล่าว  ได้รับการจัดสรร
งบประมาณเพ่ือบริหารจัดการสถานีวิทยุ  เป็นเงินเริ่มต้น จ านวน  500,000 บาท ซึ่งได้มีการปรับเปลี่ยน



รูปแบบของการด าเนินงานของสถานีวิทยุ ฯ  และได้มีการหารายได้จากการขายสปอร์ต  และการสนับสนุน
ของผู้อุปถัมภ์รายการของทางสถานีวิทยุ ฯ   ท าให้การด าเนินการของสถานีวิทยุ ฯ  มีสภาพคล่องและสามารถ
ด าเนินการประชาสัมพันธ์  ได้หลากหลายมากข้ึน   จากเงินเริ่มต้นจ านวน  500,000  บาท เมื่อมีรายได้เข้ามา 
จึงกลายเป็นลักษณะของเงินทุนที่มาใช้หมุนเวียนในการบริหารจัดการสถานีวิทยุ ฯ   ได้คล่องขึ้น  ต่อมาจึงได้มี
การเสนอให้มีการจัดซื้อครุภัณฑ์  และวัสดุ  อุปกรณ์ประจ าสถานีวิทยุ ฯ  เพ่ิมขึ้น    และประสานงานการจัด
รายการของสถานีวิทยุ   ในระยะ 3 ปีแรก ( พ.ศ. 2549-2552)  การด าเนินงานของสถานีวิทยุเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย 
 ต่อมาในปี พ.ศ. 2552  มหาวิทยาลัยทักษิณ  มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างของหน่วยงาน สถานีวิทยุ ฯ 
จึงได้ถูกโยกย้ายให้ไปข้ึนตรงกับ ส านักวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์  สังกัดส านักงานมหาวิทยาลัย ตามมติ
คณะกรรมการนโยบายและพัฒนา   เนื่องจากงานประชาสัมพันธ์  จะได้เข้ามาด าเนินงานได้สะดวกและเป็น
ระบบมากยิ่งขึ้น และได้มีการอนุมัติกรอบอัตราให้ด าเนินการจ้างลูกจ้าง  ต าแหน่งเจ้าหน้าที่เทคนิคประจ า
สถานีวิทยุ  จ านวน  2  อัตรา   เพ่ือท าหน้าที่ควบคุม  ก ากับดูแลการส่งสัญญาณเสียงของสถานีวิทยุ ฯ  แต่ให้
ยกเลิกโครงการเงินทุนหมุนเวียน  และให้โอนทรัพย์สิน  และครุภัณฑ์ทั้งหมดของสถานีวิทยุ ฯ  ไปที่ฝ่าย
บริหารวิทยาเขตสงขลา  ท าให้สิ้นสุดการด าเนินงานโครงการเงินทุนหมุนเวียน สถานีวิทยุกระจายเสียง 
มหาวิทยาลัยทักษิณ  วิทยาเขตสงขลา  ตั้งแต่เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2552  เป็นต้นมา  

 หลังจากนั้น คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ  ได้ออกใบอนุญาตให้แก่  สถานีวิทยุกระจายเสียง  มหาวิทยาลัยทักษิณ   FM 88.25  MHz  ในการ
ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงประเภทบริการสาธารณะ  เลขที่ BO-S10010-0495-56  เป็น
ระยะเวลา 1 ปี  เริ่มตั้งแต่วันที่  8  กรกฎาคม  2556  สิ้นสุดวันที่ 7  กรกฎาคม  2557  ประกอบกับ
มหาวิทยาลัยทักษิณ  ได้เปลี่ยนแปลงคณะผู้บริหารชุดใหม่  กลุ่มภารกิจประชาสัมพันธ์   ฝ่ายบริหารวิทยาเขต
สงขลา  ในฐานะที่ได้รับมอบหมายให้ก ากับดูแลสถานีวิทยุกระจายเสียง ฯ  จึงขอเสนอรายชื่อคณะกรรมการ
ด าเนินงานสถานีวิทยุกระจายเสียง ฯ  เพ่ือให้การด าเนินงานและการก ากับดูแล  สถานีวิทยุกระจายเสียง ฯ  
เป็นไปอย่างต่อเนื่องด้วยความเรียบร้อย  มีประสิทธิภาพ 

 ในช่วงปี พ.ศ. 2549 – 2552  มีนายดนัย  พันธ์นิล   ท าหน้าที่ผู้อ านวยการสถานีวิทยุ ฯ  
ต่อมาเมื่อมีการโอนโยกย้ายหน่วยงาน  และเพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปโดยราบรื่น  สะดวก  รวดเร็ว   
มหาวิทยาลัยทักษิณ  ในปี พ.ศ.  2556  จึงได้มอบหมายให้  นางสาวไหมมู่หน๊ะ  สุกเส็ม  หัวหน้ากลุ่มภารกิจ
ประชาสัมพันธ์ ท าหน้าที่ผู้อ านวยการสถานีวิทยุ ฯ อีกต าแหน่งหนึ่ง  
โดยมีนโยบายในการด าเนินงาน 

1. จัดสัดส่วนของรายการภาคสาระความรู้ ข่าว และบันเทิง  อัตราส่วนสาระความรู้ 30: 40 : 30 

2. จัดช่วงเวลาที่เหมาะสม  เพ่ือเผยแพร่รายการบริการทางวิชาการของหน่วยงานต่าง ๆ  ทุกหน่วยงาน

ภายในมหาวิทยาลัย 

3. จัดช่วงเวลาส าหรับประชาสัมพันธ์ภารกิจและกิจกรรมของมหาวิทยาลัยให้เพียงพอ 

4. จัดช่วงเวลาส าหรับประชาสัมพันธ์ให้นิสิตได้มีโอกาสเข้ามาใช้สถานที่ ในการฝึกปฏิบัติจริง 



5. จัดช่วงเวลาให้หน่วยงานภาครัฐและประชาชนในชุมชนได้มีส่วนร่วมในการผลิตรายการ 

6. กระตุ้นและสนับสนุน ส่งเสริมให้บุคลากรของมหาวิทยาลัย  ผลิตผลงาน  บทความ สารคดี ความรู้

ทางวิชาการออกเผยแพร่แก่ชุมชน 

7. ผลิตและเผยแพร่รายการ  โดยค านึงถึงคุณภาพและเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม 

8. มหาวิทยาลัยเป็นผู้ด าเนินการบริหารงานสถานีวิทยุเพื่อการศึกษาเอง 

การปฏิบัติงานประจ าในสถานี 
จัดให้มีเจ้าหน้าที่ประจ าสถานีวิทยุ จ านวน 2 คน มีหน้าที่รับผิดชอบต่อไปนี้ 
1. เจ้าหน้าที่เทคนิคและซ่อมบ ารุง  จ านวน 2 คน แบ่งเป็น 2 ช่วงเวลา  ตั้งแต่ เปิดสถานี เวลา 06.00 – 

14.00 น. และ 14.00 – 22.00 น. ปิดสถานี (1 วัน = 15 ชั่วโมง) 

- ดูแลด้านเทคนิคและซ่อมบ ารุงตลอดเวลา ( 05.30 – 24.00 น.) โดยจะต้องปฏิบัติงานเป็น

ช่วงเวลา  ตั้งแต่เวลา 05.30 – 14.00 น. และ13.30 – 22.00 น.  

- เปิดเครื่องส่ง วอร์มเครื่อง ท าความสะอดห้องคอนโทรลและชุดอุปกรณ์ 

- จัดเครื่องเสียง อุปกรณ์เครื่องใช้ทุกชนิดให้เป็นระเบียบ เพื่อความสะดวก 

- ควบคุมชุดอุปกรณ์ และเครื่องส่งกระจายเสียง 

- ผลิตรายการและบันทึกเทปรายการ 

- ตรวจเทปรายการสปอตที่จะออกอากาศ ให้ถูกต้องตามผังรายการ 

2. เจ้าหน้าที่รายการและธุรการประจ าสถานี จ านวน 2 คน มีหน้าที่ 

- วางผังรายการและควบคุมดูแลการจัดรายการของผู้จัดการสถานีวิทยุคนอ่ืน ๆ เพ่ือให้การส่ง

กระจายเสียงเป็นไปตามผังรายการที่วางไว้ 

- ก าหนดรูปแบบรายการและสร้างสรรค์รายการ 

- ประกาศคั่นรายการในช่วงเวลาต่าง ๆ ของสถานี 

- รับผิดชอบการผลิตและจัดรายการตามผังรายการ 

- ผลิต Spot และ Jingle ต่าง ๆ เพื่อออกอากาศในทุกช่วงรายการ 

- ประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเพื่อผลิตรายการประเภทต่างๆ 

- ดูแลงานด้านธุรการ อาทิ การจัดเก็บเอกสาร หนังสือ – ออก งานด้านการเงิน พัสดุ และความ

เรียบร้อยต่าง ๆ ภายในสถานี 

โดยเจ้าหน้าที่ประจ าสถานีที่มาปฏิบัติงานในช่วงก่อตั้งสถานี ดังต่อไปนี้ 
1. แนะน าสถานีวิทยุเพื่อการศึกษาให้กับหน่วยงานต่างๆในจังหวัดสงขลา  ได้รู้จักเพ่ือเป็นสถานีวิทยุ

ในการเผยแพร่ข่าวสารอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดสงขลา 



2. ติดต่อหน่วยงานราชการต่างๆ ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับประชาชนทั่วไปเพ่ือน าข้อมูลของ

หน่วยงานเหล่านั้นมาเผยแพร่ทางสถานี อาทิ สถานีอุตุนิยมวิทยาสงขลา (พยากรณ์อากาศ) 

ศูนย์วิจัยยาง (ราคายางพารา) เป็นต้น 

3. ติดต่อบริษัท/ค่ายเทป เพ่ือขออภินันทนาการเพลงมาเปิดในสถานีวิทยุอย่างถูกลิขสิทธิ์ 

4. ด าเนินการภายในสถานีวิทยุด้านต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ อาทิ การปฏิบัติภายในสถานี เป็นต้นการ 

การผลิตรายการ 
การผลิตรายการของสถานีวิทยุเพ่ือการศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ แบ่งลักษณะการผลิตเป็น 4 ลักษณะ 
คือ 

1. การผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเพ่ือการศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ และหน่วยงานต่าง ๆ ของ

มหาวิทยาลัยทักษิณ ซึ่งการผลิตนี้จะผลิตโดยคณะท างานสถานีและบุคลากรของแต่ละหน่วยงาน

ในมหาวิทยาลัย 

2. การผลิตรายการโดยผู้แทนชุมชน ซึ่งมาจากหน่วยงานภาครัฐ และผู้ที่อยู่ในชุมชน  โดยรอบ

มหาวิทยาลัย 

3. การผลิตรายการโดยนิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสาร

การศึกษา ผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงโดยเฉพาะ รวมทั้งนิสิตสาขาวิชาอ่ืน ๆ ที่มีความสนใจ 

4. การน าเสนอรายการจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย สถานีวิยุ อ.ส.ม.ท. อาทิ  การ

น าเสนอข่าวภาคบังคับหลัก ๆ ทั้ง 3  ช่วงเวลา รายการใต้สันติสุข และรายการข่าวอ่ืน ๆ เป็นต้น 

รูปแบบรายการ 
สถานีวิทยุเพ่ือการศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ  แบ่งรายการออกเป็น 4 ประเภท คือ ประเภทความสาระ
ความรู้ ข่าว และบันเทิง โดยเน้นไปที่รายการประเภทสาระความรู้และข่าว เนื่องจากต้องการด ารง
เอกลักษณ์การเป็นสถานีวิทยุเพื่อการศึกษาของสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาและเป็นสถานีวิทยุเพ่ือ
บริการความรู้แก่ชุมชน 
 
ก. รายการประเภทสาระความรู้ 30 % 

เป็นรายการทางวิชาการที่คณะ/หน่วยงานต่างๆ ผลิตขึ้นเอง รวมทั้งรายการของหน่วยงานภายนอก

และชุมชนนอกจากนี้จะมีการถ่ายทอดรายการใต้สันติสุข (รายการสาระความรู้จะมีลักษณะเป็นทั้ง

รายการเชิงวิชาการและกึ่งวิชาการ) จะออกอากาศในเวลาต่างๆ กันไปตามความเหมาะสม 

ข. รายการประเภทข่าว  40 % 

- ถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ (3 เวลา) 

- ข่าวต้นชั่วโมง รับจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย สถานีวิทยุ อ.ส.ม.ท. 



- ข่าวประชาสัมพันธ์มหวิทยาลัยทักษิณ อาทิ กิจกรรมต่าง ๆ ข่าวพัสดุ ข่าวรับสมัครงาน เป็นต้น 

ค. รายการประเภทบันเทิง 30 %  

- รายการเพลงประเภทต่าง ๆ 

การด าเนินงานของสถานีวิทยุเพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา FM 88.25 MHz  ในปี 
พ.ศ. 2559 

 
ประวัติความเป็นมา 
 
          สถานีวิทยุเพ่ือการศึกษามหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา เริ่มก่อตั้งมาเมื่อปลายปี พ.ศ. 

2549  มีชื่อเรียกภาษาอังกฤษว่า "Thaksin University Songkhla Campus Radio" ใช้ชื่อย่อว่า "TSU SK 
RADIO" ใช้เป็นสื่อกลางและเป็นช่องทางส าหรับมหาวิทยาลัย คณะ สาขาวิชา และส่วนราชการต่างๆภายใน 
และภายนอกมหาวิทยาลัย ในการบริการทางวิชาการแก่สังคม ตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการ
พัฒนาท้องถิ่น รวมทั้งใช้เป็นช่องทางในการประชาสัมพันธ์กิจการต่างๆของมหาวิทยาลัยสู่สังคมอย่างต่อเนื่อง
ภายใต้การด าเนินงานของมหาวิทยาลัยทักษิณ  โดยส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ FM 88.25 MHz ก าลังส่ง 
500 วัตต์ ออกอากาศตั้งแต่เวลา06.00-22.00น.ในระยะเริ่มแรก  และเริ่มปรับเวลาการส่งกระจายเสียงใหม่
เมื่อปี พ.ศ. 2559  โดยปรับเวลาส่งกระจายเสียงเป็น  06.00-18.00 น. เพ่ือให้สอดรับกับบริบทการปฏิบัติงาน
และการก ากับดูแล โดยท าการส่งกระจายเสียงเป็นประจ าทุกวันจันทร์ – วันอาทิตย์ ส่งกระจายเสียงโดย
ภาษาไทย สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ตั้งอยู่เลขที่ 140 หมู่ที่ 4  ถนนกาญ
จนวนิชย์  ต าบลเขารูปช้าง อ าเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ปัจจุบันสถานีวิทยุเพ่ือการศึกษา มหาวิทยาลัย
ทักษิณ  วิทยาเขตสงขลา ไดร้ับใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง  ประเภทบริการสาธารณะ 
ใบอนุญาตเลขท่ี Bo-S10010-0495-56 โดยมีอายุใบอนุญาตคราวละ 1 ปี มีผลตั้งแต่วันที่ 8 กรกฎาคม 2558 
ถึง วันที่ 7 กรกฎาคม 2559 ซึ่งจะต้องด าเนินการยื่นขอต่อใบอนุญาตล่วงหน้าก่อนวันที่ใบอนุญาตเดิมจะ
สิ้นสุดลงนับตั้งแต่วันที่ 9  เมษายน  2559  เป็นต้นไป และได้รับใบอนุญาตตั้งสถานีวิทยุคมนาคม  เริ่มส่ง
กระจายเสียงเมื่อเดือนมีนาคม 2559  เพ่ือให้สื่อวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยทักษิณ  วิทยาเขตสงขลา เป็น
สื่อวิทยุที่มีบทบาทมีอิทธิพลและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างรวดเร็ว  ง่ายดายในการรับทราบข้อมูลข่าวสาร 
และเพ่ือการประชาสัมพันธ์รวมทั้งการบริการวิชาการซึ่งเป็นภารกิจที่ส าคัญของมหาวิทยาลัยเป็นการสร้าง
ภาพลักษณ์ที่ด ีสถานีวิทยุเพ่ือการศึกษามหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา มีระบบและรูปแบบการบริหาร
จัดการเฉพาะที่เป็นอิสระจากระบบปกติ และมีหน่วยงานที่ก ากับดูแลภายใต้กลุ่มภารกิจประชาสัมพันธ์  ฝ่าย
บริหารวิทยาเขตสงขลา  มีการแบ่งส่วนการปฏิบัติงานภายในตามภารกิจคือ หน่วยธุรการและบริหารทั่วไป 
หน่วยผลิตรายการ และหน่วยจัดและส่งกระจายเสียงรายการ 

ปรัชญา  คลื่นความรู้ รับใช้สังคม 
วิสัยทัศน์  มุ่งสู่การเป็นสถานีวิทยุอุดมศึกษาหลัก ด้านการกระจายเสียงที่น าสมัยในการเผยแพร่ข้อมูล

ข่าวสาร ตอบสนองสังคมแห่งการเรียนรู้และรับใช้สังคม 



 
วัตถุประสงค์ของสถานีวิทยุ 
1.เป็นสื่อกลางและช่องทางในการให้บริการทางวิชาการเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างปัญญาให้

สังคมตามภารกิจอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น และรับใช้สังคม 
2.เป็นสื่อกลางและช่องทางการสื่อสารประชาสัมพันธ์กิจการของมหาวิทยาลัยสู่สาธารณะชน  
3.เป็นเวทีให้อาจารย์ นักศึกษา ส่วนราชการต่างๆภายในมหาวิทยาลัย ตลอดจนภูมิปัญญาท้องถิ่นได้

แสดงออก ถ่ายทอด แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านวิชาการวิชาชีพ ศิลปวัฒนธรรมและมรดกทางสังคม อย่าง
สร้างสรรค์ภายใต้กรอบภารกิจของมหาวิทยาลัย 

 
4.เป็นแหล่งบริการทางด้านการสื่อสารประชาสัมพันธ์แก่หน่วยงานและประชาชนภายนอกและให้การ

สนับสนุนการสื่อสารเพ่ือการพัฒนาด้านต่างๆ 
5.เป็นแหล่งเรียนรู้ประสบการณ์วิชาชีพส าหรับนักศึกษาและประชาชน 
6.เป็นองค์กรสื่อสารมวลชนในท้องถิ่นจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เข้มแข็งและรับใช้สังคม 
 
ภารกิจของสถานีวิทยุ 
1.น าเสนอข้อมูลข่าวสาร ข้อเท็จจริง เหตุการณ์และสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นต่อสาธารณชน เพ่ือ

ความคิดความเข้าใจที่ถูกต้องร่วมกันพัฒนาไปสู่ "สังคมแห่งการเรียนรู้" 
2.ถ่ายทอดองค์ความรู้ต่างๆสู่สังคมเพ่ือเติมปัญญาให้สังคมและสร้างสังคมฐานปัญญา โดยใช้สาขาวิชา

และส่วนราชการต่างๆภายในมหาวิทยาลัยเป็นฐาน 
3.ถ่ายทอดมรดกทางสังคมวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นเสริมสร้างและรักษาค่านิยมพ้ืนฐานอันดี

งามของสังคม ส่งเสริมการเรียนรู้ของประชาชนในสังคมพหุวัฒนธรรมเสริมสร้าง สังคมสมานฉันท์ 
4.เป็นสื่อกลางประสานสัมพันธ์สร้างความเข้าใจอันดีและสร้างความร่วมมือระหว่างภาคส่วนต่างๆใน

การพัฒนาสังคมและท้องถิ่น 
5.ให้ความบันเทิงช่วยให้คนในสังคมได้รับความเพลิดเพลิน พักผ่อนหย่อนใจลดระดับความตึงเครียด

และความขดัแย้งของคนในสังคม รับใช้สังคมในทุกมิติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงสร้างการบริหารงานของสถานีวิทยุ ฯ 
 

   
 

 

 

 

ต าแหน่ง และบทบาทหน้าที่ คณะกรรมการด าเนินงานสถานีวิทยุ 

 

 
ที่ปรีกษาสถานีวิทยุ ฯ  

ชื่อ-สกุล  รองศาสตราจารย์ ไพบูลย์  ดวงจันทร์ 

หน้าที่  ให้ค าปรึกษาแก่คณะกรรมการด าเนินงานสถานีวิทยุเพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขต

สงขลา  

 



 
ประธานกรรมการ 

ชื่อ-สกุล  ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.ศุภการ  สิริไพศาล 

หน้าที่ความรับผิดชอบในสถานี 

- ควบคุมดูแลและรับผิดชอบงานด้านการบริหารจัดการสถานีวิทยุกระจายเสียงเพ่ือการศึกษามหาวิทยาลัย

ทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยอย่างมีประสิทธิภาพ 

 

 
ผู้อ านวยการสถานี 

ชื่อ-สกุล  นางสาวไหมมู่หน๊ะ  สุกเส็ม  

หน้าที่ความรับผิดชอบในสถานี 

- ควบคุม ก ากับ ดูแลการปฏิบัติงาน อ านวยความสะดวก และแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ วินิจฉัย หารือ ให้

ค าปรึกษา และข้อชี้แนะ พิจารณาอนุมัติ  อ านวยการ และสั่งการแก่เจ้าหน้าที่ประจ าสถานีวิทยุ และปฏิบัติ

หน้าที่ตาม กสทช.ก าหนด 

 
กรรมการ 

ชื่อ-สกุล  อาจารย์ ดร.ชัชวาล  ชุมรักษา 

หน้าที่ความรับผิดชอบในสถานี 



 

 
กรรมการ 

ชื่อ-สกุล  นายฉัตรชัย   สุนทะโก 

หน้าที่ความรับผิดชอบในสถานี 

 

 
เจ้าหน้าที่บริการ 

ชื่อ - นางสาววิมล   สวุรรโณ 

หน้าที่ความรับผิดชอบในสถานี  

- ดูแลความเรียบร้อยภายในสถานีวิทยุ  สนับสนุนและอ านวยความสะดวก แก่เจ้าหน้าที่ประจ าสถานี และผู้ที่

เข้ามาด าเนินรายการ  และหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

 

 



 
เจ้าหน้าที่เทคนิค 

ชื่อ-สกุล  นายวัฒนันท์  แก้วนวล 

หน้าที่ความรับผิดชอบในสถานี  

- ดูแลและบ ารุงรักษาเครื่องส่ง อุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดรายการและออกอากาศ พิจารณาเลือก และสรรหา

เครื่องมือ อุปกรณ์ที่จะน ามาใช้ในระบบ หรือในรายการฯ ให้ความสะดวก และช่วยเหลือแก่ผู้ที่เข้ามาด าเนิน

รายการ บันทึกและเก็บเทปรายการ 

 

 

 
 

เจ้าหน้าที่รายการ 

ชื่อ-สกุล  นางสาวอารีย์   แย่งกุลเชาว์   

หน้าที่ความรับผิดชอบในสถานี  

- จัดท าผังรายการ ก าหนดการ ในการออกอากาศของสถานีวิทยุฯ ด าเนินรายการออกอากาศ เผยแพร่ข้อมูล

ข่าวสาร ความบันเทิง แก่ผู้ฟังที่อยู่ในรัศมีการรับฟังอย่างมีประสิทธิภาพ  และต้องอยู่ภายใต้วัตถุประสงค์ กฎ/

กติกา/ธรรมนูญ และจรรยาบรรณฯ เสนอโครงการ และสาระส าคัญท่ีจะออกในรายการต่อคณะ

กรรมการบริหารสถานีเพ่ือพิจารณาฯ จัดท าและสรรหาสปอตต่าง ๆ  ที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนฯ มาน าเสนอ 

 



 
เจ้าหน้าที่ธุรการ 

ชื่อ-สกุล  นางสาวเดือนเพ็ญ  เจียนซี่ 

หน้าที่ความรับผิดชอบในสถานี  

- รับผิดชอบงานด้านเอกสาร การเงิน และการติดต่อประสานงานต่าง ๆ 

 
 
 
ติดต่อสถานีวิทยุ ฯ  
 

 
 
 


