
 
 
ธุรกิจของบริษัท 
 
บริษัท อสมท จ ำกัด (มหำชน) (บมจ. อสมท) ด ำเนินธุรกิจหลักด้ำนสื่อสำรมวลชน สถำนะเป็นรัฐวิสำหกิจสังกัดส ำนัก
นำยกรัฐมนตรี และเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกลุ่มบริกำร (Service) หมวดสื่อและสิ่งพิมพ์ 
(Media) โดยแปลงสภำพจำกองค์กำรสื่อสำรมวลชนแห่งประเทศไทย (อ.ส.ม.ท.) ตำมพระรำชบัญญัติทุนรัฐวิสำหกิจ พ.ศ.2542 จด
ทะเบียนจัดตั้งเป็นบริษัทมหำชนจ ำกัดกับกระทรวงพำณิชย์เมื่อวันที่ 17 สิงหำคม 2547 ต่อมำได้จดทะเบียนเป็นบริษัทในตลำด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลำดหลักทรัพย์ฯ) เมื่อวันท่ี 8 ตุลำคม 2547 และกระจำยหุ้นครั้งแรกในตลำดหลักทรัพย์ฯ (IPO) 
เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกำยน 2547 ปัจจุบันกระทรวงกำรคลังถือหุ้นใน บมจ. อสมท ร้อยละ 65.80 ธนำคำรออมสินร้อยละ 11.48 
และผู้ถือหุ้นรำยย่อยร้อยละ 22.72 ของทุนจดทะเบียนที่ออกและช ำระแล้ว  
 
ปัจจุบัน บมจ. อสมท มีกำรด ำเนินธุรกิจประกอบด้วย 1) ธุรกิจสถำนีโทรทัศน์ 2) ส ำนักข่ำวไทย 3) ธุรกิจวิทยุกระจำยเสียง 4) 
ธุรกิจให้บริกำรสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก (Facility) และโครงข่ำยกระจำยเสียงหรือโทรทัศน์ภำคพื้นดินในระบบดิจิตอล และ 5) ธุรกิจ
ดิจิทัลและธุรกิจใหม่ ส ำหรับสัญญำร่วมด ำเนินกิจกำร (สัญญำสัมปทำน) กับบริษัท บำงกอกเอ็นเตอร์เทนเม้นต์ จ ำกัด นั้นสิ้นสุด
สัญญำไปเมื่อวันที ่25 มีนำคม 2563  
 
เป้าหมายการด าเนินธุรกิจ 
 

บริษัท อสมท จ ำกัด (มหำชน) ได้จัดท ำแผนพลิกฟื้นธุรกิจ บมจ.อสมท ขึ้นตำมมติคณะกรรมกำรนโยบำย
รัฐวิสำหกิจ (คนร.) ครั้งท่ี 1/2564 เมื่อวันที่ 10 มีนำคม 2564 โดยมีมติเห็นชอบให้ บมจ.อสมท อยู่ในกำรก ำกับและติดตำม
กำรแก้ไขปัญหำรัฐวิสำหกิจของ คนร.  โดย แนวคิดในการจัดท าแผนพลิกฟ้ืนธุรกิจ ระยะปานกลาง ปี 2565 – 2567 
พิจารณาจากบริบทแวดล้อมทำงกำรแข่งขันของธุรกิจในปัจจุบันและอนำคต และก ำหนดเป้ำหมำยมุ่งสู่กำรเป็น หุ้นยั่งยืน ภ่ย
ในปี 2568 ภำยใต้วิสัยทัศน์  (Vision) “เป็นผู้น ำเสนอเนื้อหำท่ีน่ำเชื่อถือ เที่ยงตรง และรวดเร็ว”  
บมจ.อสมท ได้ก าหนดวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 5 ด้ำน ประกอบด้วย  

1) การมุ่งสร้างความร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจ (MCOT x Strategic Partner) เพื่อพัฒนำต่อยอดธุรกิจปัจจุบัน 
และสร้ำงแหล่งรำยได้ใหม่ รวมถึงกำรบริหำรจัดกำรทรัพย์สิน เพื่อเพิ่มควำมสำมำรถในกำรแข่งขันให้กับองค์กรได้ใน
ระยะยำว 

2) การเพ่ิมความสามารถในการสร้างผลก าไรของธุรกิจ (Increase Profitability) ให้ควำมส ำคัญกับกำรตอบสนอง
ควำมต้องกำรของลูกค้ำในทุกช่องทำง ตลอดจนกำรบูรณำกำร Platform ในกำรเข้ำถึง Lifestyle ของลูกค้ำให้มำก
ยิ่งขึ้น 

3) การบริหารจัดการเสถียรภาพระบบการเงิน (Financial Stability)  เพื่อให้ บมจ. อสมท มีสภำพคล่องทำงธุรกิจ ใน
กำรด ำเนินกิจกำรได้อย่ำงรำบรื่น 
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4) เรียนรู้และตอบสนองต่อความต้องการของผู้ชม ผู้ฟัง พัฒนาเนื้อหารายการ (Content) ที่ตรงต่อควำมนิยม ควำม
ต้องกำร เพื่อให้เป็นสินทรัพย์ที่สำมำรถสร้ำงรำยได้อย่ำงต่อเนื่อง (Content Design and Development) 

5) การปรับเปลี่ยนและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในองค์กร เพ่ือมุ่งสู่การด าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน (Organizational 
Transformation) โดยกำรปรับปรุงกระบวนกำรท ำงำนที่ส ำคัญให้มีประสิทธิภำพ กำรบริหำรกำรเปลี่ยนแปลง และ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี นวัตกรรมในกระบวนกำรท ำงำน เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพให้มำกขึ้น 

 
โดยมีโครงสร้างการด าเนินธุรกิจเพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กร ดังนี้ 
 
ธุรกิจโทรทัศน์ 
 

สถำนีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ เปลี่ยนช่ือมำจำก “สถำนีโทรทัศน์ช่อง 9 อสมท” ที่ด ำเนินกำรแพร่ภำพออกอำกำศด้วย
ระบบสี 625 เส้น ในระบบแอนะล็อก ตลอด 24 ช่ัวโมง จำกสถำนีแม่ข่ำยซึ่งตั้งอยู่บริเวณส ำนักงำนใหญ่ กรุงเทพมหำนคร ไปยัง
สถำนีเครือข่ำยในส่วนภูมิภำค 35 สถำนีทั่วประเทศ โดยมีขอบเขตกำรให้บริกำรครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศประมำณร้อยละ 
87.0 และมีประชำกรในเขตบริกำรประมำณร้อยละ 88.5 ทั้งนี้ สถำนีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ระบบแอนะล็อก ได้ยุติกำรให้บริกำร
ตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎำคม 2561 ตำมก ำหนดระยะเวลำคืนคลื่นควำมถี่ของ ส ำนักงำน กสทช. และตั้งแต่ปี 2557 บมจ. อสมท ได้
เริ่มให้บริกำรออกอำกำศโทรทัศน์ภำคพื้นดินในระบบดิจิตอล ตำมใบอนุญำตให้ใช้คลื่นควำมถี่เพื่อประกอบธุรกิจโทรทัศน์
ภำคพื้นดินในระบบดิจิตอล ประเภทบริกำรธุรกิจระดับชำติ จ ำนวน 2 ช่อง คือ ช่องรำยกำรทั่วไป แบบควำมคมชัดสูง (HD) และ
ช่องรำยกำรเด็ก เยำวชนและครอบครัว แบบควำมคมชัดปกติ (SD) โดยใบอนุญำตฯ ดังกล่ำว มีระยะเวลำ 15 ปี เริ่มวันท่ี 25 
เมษำยน 2557 สิ้นสุดวันที่ 24 เมษำยน 2572 

ทั้งนี้ บมจ. อสมท ได้คืนใบอนุญำตให้ใช้คลื่นควำมถี่เพ่ือให้บริกำรโทรทัศน์ภำคพื้นดินในระบบดิจิตอลช่องรำยกำรใน
หมวดหมู่รำยกำรส ำหรับเด็ก เยำวชนและครอบครัว (ช่อง MCOT Family หมำยเลข 14 ตำมค ำสั่งหัวหน้ำคณะรักษำควำม
สงบแห่งชำติ ที่ 4/2562 เรื่องมำตรกำรกำรแก้ไขปัญหำกำรประกอบกิจกำรโทรทัศน์และกิจกำรโทรคมนำคม ข้อ 10 ผู้รับ
ใบอนุญำตให้ใช้คลื่นควำมถี่เพื่อให้บริกำรโทรทัศน์ภำคพื้นดินในระบบดิจิตอลรำยใด ประสงค์จะคืนใบอนุญำตที่ได้รับตำม
ประกำศ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังส ำนักงำน กสทช. และได้ยุติกำรออกอำกำศ เมื่อวันท่ี 16 กันยำยน 2562 
 

ในปี 2564 บมจ.อสมท ยังคงเน้นกำรน ำเสนอผังรำยกำรภำยใต้แนวคิด Trusted Content and platform  
โดยกลยุทธ์หลัก 4 ประกำร คือ  

1. กลยุทธ์ควำมสอดคล้องของผังรำยกำร โดยจัดวำงรำยกำรให้สอดคล้องกับกลุ่มผู้ชม และให้มีควำมต่อเนื่อง 
2. กลยุทธ์ควำมคุ้มค่ำของรำยกำร โดยมุ่งเน้นกำรบริหำรลิขสิทธิ์รำยกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพสูงสุดและครอบคลุมทุกสื่อ 
3. กลยุทธ์กำรสื่อสำรตรง โดยก ำหนดกลุ่มเป้ำหมำยที่ชัดเจน และก ำหนดรำยกำรที่ต้องสื่อสำรเพื่อให้สะดวกต่อกำรรับรู้  
4. กำรให้ควำมส ำคัญกับควำมน่ำเช่ือของเนื้อหำ Content และควำมน่ำเช่ือถือของสถำนีโทรทัศน์ช่อง 9 MCOT HD  
ทั้งนี้ ยังได้แสวงหำและเปิดโอกำสให้กับพันธมิตรรำยใหม่ เพื่อให้ช่องมีเนื้อหำ Content ที่หลำกหลำยรวมถึงเพื่อให้

มีเสถียรภำพด้ำนรำยได้ 
 นอกจำกนี้ ในปี 2564 บมจ. อสมท ได้เพิ่มสัดส่วนรำยกำรบันเทิงจำก ร้อยละ 35.35 ในปี 2563 เป็นร้อยละ 42.55 ซึ่งยังคง
น ำเสนอละครจำกประเทศจีนเป็นส่วนใหญ่อย่ำงต่อเนื่องทั้งในแบบพีเรียดก ำลังภำยในและโมเดิร์นดรำม่ำ รวมถึงน ำเสนอซีรีส์สุดพ
รีเมี่ยมจำกพันธมติรระดับโลกอย่ำง BBC เช่น สำมทหำรเสือ (The Musketeers), คดีลับเมืองสองโลก (The Kettering Incident) และ
ท้ำเป็นท้ำตำย (The Living and The Dead) อีกทั้งยังคงมุ่งมั่นในกำรผลิตรำยกำรประเภทข่ำวสำรและรำยงำนสถำนกำรณ์เพื่อให้ผู้ชม
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สำมำรถรับชมได้ตลอดทั้งวัน โดยมีสัดส่วนกว่ำ ร้อยละ 35.91 เช่น ข่ำวเช้ำ,  ข่ำวเที่ยง, คุยโขมงบ่ำย 3 โมง, เรื่องพลบค่ ำ, ข่ำวค่ ำ, คับ
ข่ำวครบประเด็น, คู่ข่ำวเสำร์-อำทิตย์, ข่ำวต้นช่ัวโมง, ฟังหูไว้หู และเจำะลึกทั่วไทย Inside Thailand เป็นต้น ส ำหรับรำยกำรประเภท
สำระบันเทิงยังคงเน้นกำรน ำเสนอสำรคดีที่น่ำสนใจจำกทั่วทุกมุมโลกและมีควำมหลำกหลำย เช่น ชีวิตสัตว์มหัศจรรย์ The 
Wonderful Animals ท่องหล้ำนำ่นฟ้ำจีน (Aerial China), อลังกำรงำนจีน และ อลังกำรงำนสร้ำง (Grand Space Thailand) เป็นต้น 
ส่วนกีฬำ ได้จัดสรรเวลำถ่ำยทอดสดกำรแข่งขันฟุตบอล TOYOTA Thai League  
 
ค่ำเฉลี่ยสัดส่วนกำรออกอำกำศตำมประเภทรำยกำร   

- ข่ำวและรำยงำนสถำนกำรณ์ ร้อยละ 35.91 
- บันเทิง ร้อยละ 42.55 
- สำระบันเทิง ร้อยละ 13.69 
- สำระควำมรู้ ร้อยละ 6.08 
- กีฬำ ร้อยละ 1.77 

 
ค่ำเฉลี่ยสัดส่วนกำรออกอำกำศตำมรูปแบบกำรผลิต 

- ด ำเนินกำรเอง ร้อยละ 66.74 
- ร่วมผลิต (Sharing) ร้อยละ 13.88 
- เช่ำเวลำ ร้อยละ 19.38 

 
ส านักข่าวไทย 
 

ส ำนักข่ำวไทยเป็นศูนย์กลำงในกำรผลิต รวบรวม จัดเก็บ และเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรที่เน้นควำมเป็นกลำง ถูกต้อง เช่ือถือได้ 
และทันเหตุกำรณ์ โดยน ำเสนอผ่ำนสื่อของบริษัทที่หลำกหลำย ได้แก่ สถำนีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ ช่อง 9 MCOT HD หมำยเลขช่อง 30 
เครือข่ำยสถำนีวิทยฯุ บมจ. อสมท สื่ออิเล็กทรอนิกสผ์่ำนเว็บไซต ์สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) รวมทั้งกำรขยำยควำมร่วมมือด้ำน
ต่ำง ๆ ตลอดจนกำรแลกเปลี่ยนข่ำวสำรกับส ำนักข่ำวต่ำงประเทศและสื่อส ำคัญๆ ของโลก   

ส ำนักข่ำวไทย Thai News Agency ช่ือย่อ : สขท. : TNA จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 16 มิถุนำยน 2520 เป็นส ำนักข่ำวแห่งแรกของ
ประเทศไทย และถือเป็นส ำนักข่ำวระดับชำติ มีหน้ำที่รับผิดชอบหลักในกำรผลิต รวบรวม จัดเก็บ และรำยงำนข่ำว เพื่อน ำเสนอ
ออกอำกำศทั้งทำงวิทยุ โทรทัศน์ และผ่ำนทำงสื่อดจิิตอล ตลอดจนกำรแลกเปลี่ยนข้อมูลข่ำวกับพันธมิตรต่ำงประเทศ  และเป็นหนึ่งใน
ศูนย์กลำงในกำรแลกเปลี่ยนและน ำเสนอข่ำวของประเทศไทยไปสู่นำนำประเทศทั่วโลก   

ส ำนักข่ำวไทย ยึดหลักกำรน ำเสนอข่ำวตำมมำตรฐำนทำงวิชำชีพ เน้นกำรน ำเสนอข้อมูลข่ำวสำร ที่ถูกต้อง เป็นกลำง ตำม
หลั กจริ ยธรรมสื่ อสำรมวลชน โดยใช้ เทคโนโลยี ในกำรรำยงำนข่ ำวที่ ทั นสมั ย  และจั ด ตั้ งศู นย์ ชั วร์ ก่ อนแชร์  
เพื่อเป็นศูนย์ตรวจสอบข้อเท็จจริงในสื่อสังคมออนไลน์ 

ส ำนักข่ำวไทย มีศูนย์ข่ำวภูมิภำครับผิดชอบกำรผลิตข่ำวในแต่ละพื้นที่รวม 4 ศูนย์ข่ำว คือ ศูนย์ข่ำวภำคกลำงและภำค
ตะวันออก ศูนย์ข่ำวภำคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์ข่ำวภำคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น และศูนย์ข่ำวภำคใต ้อ ำเภอหำดใหญ่ 
จังหวัดสงขลำ   
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รูปแบบของการให้บริการข่าวในสื่อต่าง ๆ  

1. สื่อโทรทัศน์ รำยกำรประเภทรำยงำนข่ำว  ที่ผลิตโดยส ำนักข่ำวไทยที่ออกอำกำศเป็นรำยกำรสด ได้แก่  สถานีโทรทัศน์
ช่ อง  9  MCOT HD หมายเลขช่อง  30 แบ่ ง เป็นข่ ำ วภำคหลัก  ได้ แก่  9ข่ ำว เ ช้ำ ,   
ข่ำวต้นช่ัวโมง, 9ข่ำวเที่ยง, 9ข่ำวค่ ำ โดยทุกภำคข่ำวหลักมีแถบอักษรข่ำว หรือ News Bar และรำยกำรข่ำว 
ได้แก่ รำยกำรเรื่องพลบค่ ำ, รำยกำรคู่ข่ำวเสำร์ - อำทิตย์, รำยกำรคับข่ำว9, รำยกำรนำทีลงทุน, เรื่องง่ำยใกล้ตัว  

 
 
2. สื่อวิทยุฯ 

- ผลิตข่ำวให้สถำนีวิทยุฯ อสมท เครือข่ำยทั่วประเทศในช่วงข่ำวต้นช่ัวโมง ตั้งแต่ 08.00 -23.00 น.  

- ผลิตรำยกำรประเภทข่ำวให้แก่สถำนีวิทยุฯ เอฟเอ็ม 100.5 เมกะเฮิรตซ์  

- ในช่วงเครือข่ำย  ทั่วประเทศ ได้แก่ 
- ก้ำวทันข่ำว    ออกอำกำศทุกวัน เวลำ 07.30 - 08.00 น. 
- สรุปข่ำวภำคเที่ยง   ออกอำกำศทุกวัน เวลำ 12.00 - 12.30 น. 
- ครบเครื่องเรื่องข่ำว ออกอำกำศทุกวัน เวลำ 18.25 - 19.00 น. 

- ผลิตรำยกำร “สวนอักษร” ให้กับสถำนีวิทยุฯ เอฟเอ็ม 100.5เมกะเฮิรตซ์ ออกอำกำศ ทุกวันเวลำ 03.00 - 
04.00 น. (ผลิตลงแผ่น CD พร้อมออกอำกำศ และสิ้นปีจะส่งมอบแผ่น CD ให้มูลนิธิคนตำบอดไทย เพื่อน ำไป
ให้บริกำรแก่ผู้พิกำรทำงสำยตำ) โดยเป็นกิจกรรม CSR ของส ำนักข่ำวไทย 

3. สื่อดิจิทัล เช่น เว็บไซต์ สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) Facebook, Youtube, Line, Instagram, Twitter, 
Facebook และ TikTok ซึ่งนอกเหนือจำกกำรน ำเสนอข่ำวแล้ว ยังมี Facebook Live รำยกำรที่รับผลิตตำมควำม
ต้องกำรของลูกค้ำ เพื่อสร้ำงรำยได้ทำงธุรกิจ 

 
ธุรกิจวิทยุกระจายเสียง 
 

บมจ. อสมท ด ำเนินกำรส่งกระจำยเสียงท้ังในส่วนกลำงและส่วนภูมิภำค ด้วยระบบ เอฟเอ็ม และ เอเอ็ม จ ำนวน 60 
สถำนี โดยส่วนกลำงออกอำกำศจำกกรุงเทพฯ จ ำนวน 7 สถำนี ด้วยระบบ เอฟเอ็ม พื้นที่บริกำรครอบคลุมทั้งในกรุงเทพฯ 
และจังหวัดใกล้เคียง ส ำหรับในส่วนภูมิภำค ส่งกระจำยเสียงด้วยระบบ เอฟเอ็ม 53 สถำนี สำมำรถให้บริกำรครอบคลุมพื้นที่
ทั่วประเทศได้ประมำณร้อยละ 92.4 มีประชำกรในเขตพื้นท่ีเป้ำหมำยที่ให้บริกำรประมำณร้อยละ 93.8 

โดยด ำเนินกิจกำรวิทยุกระจำยเสียงด้วยตนเองทั้งด้ำนกำรผลิต กำรตลำด และกำรบริหำรจัดกำร ออกอำกำศรำยกำร
ประเภทต่ำงๆ ท้ังสำระควำมรู้และควำมบันเทิงที่หลำกหลำยรูปแบบภำยใต้ช่ือ “MCOT Radio Network” เครือข่ำยทันสมัย 
ก้ำวใหม่สังคมสร้ำงสรรค์ด้วยปัญญำ” เพื่อพัฒนำควำมรู้ และคุณภำพชีวิตของประชำชน รวมทั้งเพื่อสำธำรณประโยชน์และมวลชน
ท้องถิ่น โดยครอบคลุมและเน้นกำรเข้ำถึงผู้ฟังทุกกลุ่มเป้ำหมำย ทุกเพศ ทุกวัย ภำยใต้ภำพลักษณ์กำรเป็นสถำนีวิทยุแห่งควำม
ทันสมัย ซึ่งนอกจำกจะสำมำรถรับฟังรำยกำรของสถำนีวิทยุฯ บมจ. อสมท ผ่ำนทำงคลื่นวิทยุฯ โดยตรงแล้ว ยังมีช่องทำงให้ผู้ฟังทั้ง
ในและต่ำงประเทศ สำมำรถรับฟังรำยกำรของแต่ละสถำนีทั้งรำยกำรสดและรำยกำรที่น่ำสนใจย้อนหลังผ่ำนทำงอินเทอร์เน็ตได้ที่ 
www.mcot.net และผ่ำนทำง Application ของโทรศัพท์เคลื่อนท่ีแบบ Smart Phone และมีกำรบูรณำกำรกับช่องทำงกำร
ติดต่อสื่อสำร Social Network เช่น YouTube,  Facebook เป็นต้น 

 

http://www.mcot.net/
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ต่อมำ บมจ.อสมท เข้ำร่วมกำรประมูลใบอนุญำตให้ใช้คลื่นควำมถี่ ในระบบเอฟเอ็ม ส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียง 
ประเภทกิจกำรทำงธุรกิจ เมื่อวันท่ี 21 กุมภำพันธ์ 2565 ที่ผ่ำนมำ โดย บมจ. อสมท  เป็นผู้เสนอรำคำสูงสุดและชนะกำร
ประมูลจ ำนวน 47 คลื่นควำมถี่ ประกอบด้วยพื้นที่กรุงเทพมหำนครและปริมณฑล จ ำนวน 6 คลื่น ได้แก่สถำนีคลื่นวิทยุ 
FM 95.0 Mhz (ลูกทุ่งมหำนคร)  สถำนีคลื่นวิทยุ FM 99.0 (Active Radio) สถำนีคลื่นวิทยุ FM 96.5 MHz (คลื่น
ควำมคิด) สถำนีคลื่นวิทยุ FM 100.5 MHz (MCOT News Network) สถำนีคลื่นวิทยุ FM 107.0 MHz (MET Radio) 
สถำนีคลื่นวิทยุ FM 105.5 MHz รวมถึงสถำนีวิทยุภูมิภำคของ บมจ. อสมท อีกจ ำนวน 41 คลื่นควำมถี่ นอกจำกนี้ยังได้
ปรับปรุงรูปแบบกำรด ำเนินธุรกิจ ของ Mellow living your pop ให้เป็น online เต็มรูปแบบ 
 

 
สถานีวิทยุฯ บมจ. อสมท ส่วนกลาง 
บมจ. อสมท ผลิตและน ำเสนอรำยกำรของคลื่นวิทยุฯ ระบบ เอฟเอ็ม ส่วนกลำง ด้วยเนื้อหำรำยกำรที่มีสำระควำมรู้ที่

หลำกหลำย ทันเหตุกำรณ์ รวมทั้งเพลงฮิตที่ผู้ฟังช่ืนชอบทุกแนว จำกผู้ด ำเนินรำยกำรที่เป็นผู้รู้จำกทุกวงกำร และนักจัดรำยกำรรุ่น
ใหม่ที่มีช่ือเสียง และเน้นกลุ่มผู้ฟังเฉพำะทุกกลุ่มเป้ำหมำย ทุกเพศ ทุกวัย มีพื้นท่ีให้บริกำรทั่วท้ังกรุงเทพฯ และปริมณฑล โดย
สถำนีวิทยุฯ เอฟเอ็ม มีกำรก ำหนดกลุ่มเป้ำหมำยและรูปแบบ (Positioning) ของแต่ละคลื่นอย่ำงชัดเจน ดังนี้ 

- เอฟเอ็ม 95 เมกะเฮิรตซ์ “LTM FM 95 MHz ลูกทุ่งมหานคร” สถำนีเพลงลูกทุ่งเพื่อสังคมอุดมปัญญำ 
น ำ เสนอเพลงลูกทุ่ งสุ ดฮิ ต เพื่ อ ชีวิ ตมี ระดับ  ให้ สำระประโยชน์ควำมรู้ ต่ ำ งๆ และครองควำมนิยมอันดั บ  1  
ทุกกลุ่ มเป้ ำหมำย ทุกเพศทุกวั ย ถ่ ำยทอดโดยนักจัดรำยกำรรุ่ นใหม่  นั กจั ดรำยกำรที่ มี ช่ื อเสี ยงเป็นที่ ยอมรับ 
จำกศิลปินแห่งชำติ ครูเพลง ศิลปินนักร้อง ฯลฯ และบุคคลทั่วไป ทันสมัย มีสำระควำมรู้ใกล้ตัว อบอุ่น และใกล้ชิดผู้ฟัง     ซึ่ง
นอกจำกจะออกอำกำศในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลแล้ว ยังออกอำกำศด้วยระบบเครือข่ำยผ่ำนดำวเทียมไปยังสถำนีวิทยุฯ 
เครือข่ำยของ บมจ. อสมท ภูมิภำค ทั่วประเทศ และจำกกำรพัฒนำกำรด ำเนินงำนของสถำนีท้ังในรูปแบบกำรน ำเสนอรำยกำร
และกำรจัดกิจกรรม เพื่อสร้ำงกระแสควำมนิยมและรักษำฐำนผู้ฟังอย่ำงต่อเนื่อง เป็นผลให้สถำนียังคงได้รับควำมนิยมอยู่ใน
อันดับ 1 ของ 40 สถำนีวิทยุฯ ในกรุงเทพฯ มำอย่ำงต่อเนื่อง 

- เอฟเอ็ม 96.5 เมกะเฮิรตซ์ “Thinkingradio 96.5” เข้มทุกสำระ ข้นทุกควำมคิด เข็มทิศสู่ควำมส ำเร็จ : ผู้น ำ
สื่อทำงควำมคิดที่เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือ ของกลุ่มผู้น ำในทุกวงกำรบนทกุ Platform โดยเป็นแหล่งรวมขุมพลังนักคิดช้ันแนว
หน้ำของเมืองไทยกว่ำ 100 ชีวิต ที่มีควำมเช่ียวชำญทุกสำขำที่จะมำวิเครำะห์เจำะลึกให้ผู้ฟังได้รู้เท่ำทันรอบด้ำน  ทัน
สถำนกำรณ์ ทั้งกำรเมือง เศรษฐกิจ สังคม ต่ำงประเทศ เทคโนโลยี และกำรสร้ำงสมดุลชีวิตอย่ำงถูกต้องเหมำะสม  ภำยใต้
แนวคิด “SURVIVED , SUCCESS and SUSTAINABILITY” ตลอด 24 ชม. 

- เอฟเอ็ม 99 เมกะเฮิรตซ์ “Active Radio” คลื่นเมืองไทยแข็งแรง ภำยใต้คอนเซ็ปต์ “สร้ำงพลังกำย เสริม
พลังใจ สนับสนุนพลังปัญญำและควำมสำมัคคี” คลื่นวิทยุที่น ำเสนอเรื่องกีฬำ ท่องเที่ยว สุขภำพ และกิจกรรมนันทนำกำร 
เพื่อให้คนไทยมีสุขภำพแข็งแรง ทั้งกำยและใจ รวมทั้งมีควำมสุขกับกิจกรรมนันทนำกำรต่ำง ๆ ด้วยเอกลักษณ์เฉพำะตัวในกำร
น ำเสนอ แหล่งรวมบรรดำกูรูกีฬำช้ันแนวหน้ำของเมืองไทยกว่ำ 100 ชีวิต เป็นคลื่นที่ฟังได้ทุกเพศทุกวัย กับเรื่องรำวของกีฬำ 
และสุขภำพ ที่ได้ทั้งสำระและควำมบันเทิงเป็นผลให้เอฟเอ็ม 99 เมกะเฮิรตซ์ ได้รับควำมนิยมอย่ำงสูงในกลุ่มของผู้ที่ช่ืนชอบ
กีฬำ และใส่ใจเรื่องสุขภำพ นอกจำกนี้ ยังมีช่วงเวลำ 20.00-22.00 น. ทุกวันจันทร์-อำทิตย์ เป็นช่วงเวลำออกอำกำศด้วย
ระบบเครือข่ำยผ่ำนดำวเทียมไปยัง สถำนีวิทยุฯ อสมท ภูมิภำค ทั่วประเทศ เพื่อให้ประชำชนคนไทยที่เป็นผู้ฟังของสถำนีวิทยุ
ฯ อสมท สำมำรถรับฟังและติดตำมควำมเคลื่อนไหวของกีฬำท้ังในและต่ำงประเทศ รวมถึงรับฟังควำมรู้เรื่องสุขภำพ กิจกรรม
และนันทนำกำรต่ำงๆ ไปพร้อมกับผู้ฟังในกรุงเทพมหำนครและปริมณฑล 

- เอฟเอ็ม 100.5 เมกะเฮิรตซ์ “คลื่นข่าว MCOT News FM 100.5” สถำนีวิทยุประเภทข่ำว News&Talk เริ่ม
ด ำเนินกำรตั้งแต่วันที่ 1 กุมภำพันธ์ 2536 ถึงปัจจุบัน ภำรกิจสื่อสำรมวลชนที่ตระหนักถึงควำมรับผิดชอบต่อสังคม น ำเสนอ
ข่ำวควำมจริง ถูกต้อง รวดเร็ว สร้ำงสรรค์ ทันเหตุกำรณ์ เช่ือถือได้ สร้ำงกระแสให้เกิดจิตส ำนึกรับผิดชอบต่อสังคม เป็น
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สื่อกลำงช่วยยกระดับคุณภำพชีวิตของประชำชน เป็นสถำนีวิทยุคลื่นข่ำวช้ันน ำของประเทศที่ผลิตรำยกำรข่ำวคุณภำพตลอด
ทั้งวัน พร้อมเกำะติด เจำะลึก ทุกสถำนกำรณ์ข่ำว มุ่งมั่นที่จะท ำหน้ำที่เป็นสื่อสำรมวลชนเครือข่ำยระดับชำติ เป็นสื่อกลำงรับ
แจ้งข่ำวสำรเตือนภัยและช่วยเหลือสังคม โดยควำมร่วมมือของส ำนักข่ำวไทย ทีมผลิตข่ำวของสถำนี ผู้สื่อข่ำว นักข่ำวอำสำ 
องค์กรเครือข่ำยสื่อพันธมิตรในประเทศและสื่อต่ำงประเทศ นักจัดรำยกำร นักวิชำกำรและวิทยำกรข่ำวช้ันน ำระดับประเทศ 
Theme : “ข่ำวจริง สร้ำงสรรค์ ทันสถำนกำรณ์ และเช่ือถือได้  Fast and Trusted News” 

- เอฟเอ็ม 107 เมกะเฮิรตซ์ “MET 107” คลื่นเพลงสำกลแห่งควำมทันสมัย น ำเสนอเพลงฮิต เพลงใหม่ พร้อมเกำะติด
เรื่องรำวไลฟ์สไตล์ อินเทรนด์ ภำยใต้สโลแกน “For  Life  and  Music” น ำเสนอรำยกำรโดยผู้ด ำเนินรำยกำรทั้งภำษำไทยและ
ภำษำอังกฤษ รวมถึงเนื้อหำสำระรด้ำนด้ำนข่ำวจำกส ำนักข่ำวระดับโลกอย่ำง BBC 
  
 
นอกจำกนี้ ยังด ำเนินกำรออกอำกำศครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ (Nationwide) โดยมีสถำนีวิทยุฯ เอฟเอ็ม ในกรุงเทพฯ 4 
สถำนี เป็นแม่ข่ำยออกอำกำศรำยกำรไปยังเครือข่ำยในส่วนภูมิภำคทั่วประเทศ ดังนี ้  

- เอฟเอ็ม 95 เมกะเฮิรตซ์  “LTM FM 95 MHz  ลูกทุ่งมหานคร”  
- เอฟเอ็ม  96.5 เมกะเฮิรตซ์  “คลื่นความคิด”   
- เอฟเอ็ม  99 เมกะเฮิรตซ์  “Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง”  
- เอฟเอ็ม  100.5 เมกะเฮิรตซ์  “MCOT News FM 100.5”   

ข่ำวต้นช่ัวโมง ทุกวัน ๆ ละ 13 ช่วง และเกำะติดข่ำว กลำงช่ัวโมง  
 

ปรับปรุงรูปแบบการด าเนินธุรกิจภายหลังการประมูลฯ 

- “Mellow” ปรับรูปแบบการด าเนินการเป็นสถานีวิทยุ online เต็มรูปแบบ Mellow Living your Pop  
แหล่งรวบรวมกลุ่มคนท่ีช่ืนชอบฟังเพลงสำย IDOL ต่ำง ๆ เช่น K-POP J-POP และ T-POP รวมถึงผู้สนใจติดตำมซีรียจ์ีนและซี
รีย์เกำหลี พร้อมทั้งกำรสร้ำงเวทีและกิจกรรมส่งเสริมกำรแสดงออกและควำมสำมำรถของเยำวชนไทยสำย IDOL และสำย 
TPOP ออกสู่ ำธำรณชนด้วยควำมสร้ำงสรรค์  อัพเดทข่ำวสำรของวงกำรเพลงเกำหลี  ทั้ งไอดอล เกิ ร์ลกรุ๊ ป  
บอยแบนด์ ศิลปินเกำหลี Live Show ออนไลน์ หรือ MV และข้อมูลเจำะลึกวงกำรบันเทิงเกำหลีและจีนที่ก ำลังเป็นที่นิยมใน
กระแส ตลอดจนเปิดโอกำสให้แฟนคลับของไอดอลได้โปรโมทและอัพเดทเรื่องรำวของศิลปินที่ตนเองช่ืนชอบ กิจกรรมสุด 
Exclusive และแฟนมีตติ้งของเหล่ำแฟนคลับ  
 
 สถานีวิทยุฯ บมจ. อสมท ส่วนภูมิภาค 

บมจ. อสมท ได้ก ำหนดแนวทำงให้สถำนีวิทยุฯ ภูมิภำค เป็นสถำนีท้องถิ่นในแต่ละจังหวัด โดยกำรผลิตและเสนอ
รำยกำรที่มุ่งเน้นกำรเป็นสถำนีวิทยุฯ เพื่อสำธำรณประโยชน์และมวลชนท้องถิ่น สอดแทรกด้วยสำระควำมรู้ ไปพร้อมๆ กับ
กำรให้ควำมบันเทิง (Edutainment) และเปิดโอกำสให้ประชำชนได้มีส่วนร่วมในรำยกำรโดยแบ่งประเภทรำยกำรที่
ออกอำกำศได้เป็น 3 ลักษณะ ดังนี้ 

1. รำยกำรที่ออกอำกำศเพื่อประโยชน์ระดับท้องถิ่น (Local Program) เช่น รำยกำร “อสมท เพื่อชุมชน”     ซึ่งเป็น
รำยกำรที่เปิดโอกำสให้ผู้ฟังได้มีส่วนร่วมแสดงควำมคิดเห็น และร้องเรียนปัญหำต่ำง ๆ ในท้องถิ่นได้ 

2. รำยกำรที่ออกอำกำศเพื่อประโยชน์ระดับชำติ (National Network Program) รวมทั้งถ่ำยทอดรำยกำรข่ำวของ
ส ำนักข่ำวไทย โดยใช้สถำนีวิทยุฯ เอฟเอ็ม 100.5 เมกะเฮิรตซ์ เป็นแม่ข่ำยออกอำกำศไปยังสถำนีวิทยุฯ ภูมิภำคของ        
บมจ. อสมท ทุกสถำนีท่ัวประเทศทุกช่วงต้นชั่วโมง 
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3. รำยกำรที่ออกอำกำศในลักษณะครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ (Nationwide) ซึ่งเป็นโครงกำรผลิตรำยกำรวิทยุเพื่อ
ออกอำกำศให้ประชำชนได้รับฟังพร้อมกันทั่วประเทศ และเปิดโอกำสให้คนไทยทั่วประเทศได้เช่ือมโยงข่ำวสำรถึงกันอย่ำงทั่วถึง  

4. บริษัทฯ ยังได้พัฒนำกำรผลิตรำยกำรของสถำนีวิทยุฯ ภูมิภำคในรูปแบบกลุ่มสถำนี (Cluster) เพื่อสร้ำงควำม
โดดเด่น และเพิ่มควำมนิยมให้กับรำยกำรด้วยกำรให้สถำนีวิทยุภำยในศูนย์บรหิำรฯ เวียนกันผลิตรำยกำร     เพื่อออกอำกำศที่
สถำนีวิทยุฯ ภำยในศูนย์บริหำรฯ  
  1. ศูนย์บริหำรวิทยุฯ ภำคเหนือ           
   2. ศูนย์บริหำรวิทยุฯ ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ     
   3. ศูนย์บริหำรวิทยุฯ ภำคกลำงและภำคตะวันออก     
  4. ศูนย์บริหำรวิทยุฯ ภำคใต้        
 
ธุรกิจให้บริการสิ่งอ านวยความสะดวก (Facility) และโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล 
 

บมจ. อสมท เป็นผู้ ประกอบกำร 1 ใน 4 รำย ที่ ได้ รั บใบอนุญำตประกอบกิจกำรให้บริ กำรสิ่ งอ ำนวย 
ควำมสะดวกด้ำนกระจำยเสียงหรือโทรทัศน์ และใบอนุญำตประกอบกิจกำรให้บริกำรโครงข่ำยกระจำยเสียงหรือโทรทัศน์ภำคพื้นดิน
ในระบบดิจิตอล ด้วยมำตรฐำน DVB-T2 (Second Generation Digital Terrestrial Television Broadcasting System) จ ำนวน 1 
MUX โดยสำมำรถให้บริกำรช่องรำยกำรโทรทัศน์ระดับชำติ ได้จ ำนวน 8 ช่องรำยกำร ประกอบด้วย 

- ช่องรำยกำรโทรทัศน์ภำคพื้นดินระบบดิจิตอล แบบควำมคมชัดปกติ (Standard Definition-SD) จ ำนวน 6 ช่อง 
- ช่องรำยกำรโทรทัศน์ภำคพื้นดินระบบดิจิตอล แบบควำมคมชัดสูง (High Definition-HD) จ ำนวน 2 ช่อง 
บมจ. อสมท ได้ด ำเนินกำรขยำยโครงข่ำยกระจำยเสียงและโทรทัศน์ภำคพื้นดินระบบดิจิตอลโดยได้ติดตั้งโครงข่ำย

และสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก จ ำนวน 39 สถำนีหลัก และ 129 สถำนีเสริม เพื่อให้ครอบคลุมกว่ำร้อยละ 95.1 ของจ ำนวน
ครัวเรือน นับตั้งแต่วันท่ี 15 มิถุนำยน 2560 ซึ่งสอดคล้องตำมข้อก ำหนดของส ำนักงำน กสทช. เพื่อให้ประชำชนสำมำรถรับชม
ผ่ำนเครื่องรับสัญญำณโทรทัศน์ท่ีมีระบบรับสัญญำณแบบ DVB-T2 ประกอบอยู่ในเครื่อง (built-in Tuner) และผ่ำนกล่องรับ
สัญญำณโทรทัศน์ (Set top Box) 
 บมจ. อสมท ให้บริกำรออกอำกำศช่องรำยกำรโทรทัศน์ภำคพื้นดินระบบดิจิตอล บนโครงข่ำยโทรทัศน์ประเภทใช้
คลื่นควำมถี่ภำคพื้นดินระบบดิจิตอลระดับชำติ ของ บมจ. อสมท ดังนี้ 

1) ช่องรำยกำรโทรทัศน์ดิจิทัล แบบควำมคมชัดสูง (High Definition) 

- ช่อง 9 MCOT HD หมำยเลขช่อง 30 ด ำเนินกำรโดย บริษัท อสมท จ ำกัด (มหำชน) 

- ช่องไทยรัฐทีวี ช่อง 32 ด ำเนินกำรโดย บริษัท ทริปเปิลวี บรอดคำสท์ จ ำกัด 
2) ช่องรำยกำรโทรทัศน์ดิจิทัล แบบควำมคมชัดปกติ (Standard Definition) 

- ช่องรัฐสภำ ช่อง 10 ด ำเนินกำรโดย ส ำนักงำนเลขำนุกำรสภำผู้แทนรำษฎร 
3) ช่องรำยกำรโทรทัศน์ดิจิทัล แบบควำมคมชัดปกติ (Standard Definition) 

- ช่องสถำนีโทรทัศน์ด้ำนกำรกีฬำและกำรท่องเที่ยว T Sports 7 ด ำเนินกำรโดยกำรกีฬำแห่งประเทศ
ไทย 
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ธุรกิจดิจิทัลและธุรกิจใหม่ 
 
ธุรกิจ Digital Media   
สื่อดิจิทัลของ บมจ. อสมท เป็นช่องทำงในกำรรับชมรำยกำรต่ำง ๆ ทั้งแบบออกอำกำศสด และเลือกรับชม  

รับฟัง รำยกำรย้อนหลังได้ตำมควำมต้องกำร (On-Demand) ของทำงช่อง 9 MCOT HD หมำยเลข 30 ระบบคลังสื่อดิจิทัล และ
สถำนีวิทยุฯ MCOT RADIO Network ของ บมจ. อสมท ผ่ำนอินเทอร์เน็ต บนแพลตฟอร์มต่ำง ๆ อีกทั้งเป็นช่องทำงกำร
ประชำสัมพันธ์กิจกำรของ บมจ. อสมท และองค์กรร่วมธุรกิจ และกำรท ำกิจกรรมส่งเสริมกำรตลำดบนสื่อออนไลน์ โดยมีกำร
พัฒนำปรับปรุงเพื่อขยำยฐำนผู้ชมจำกสื่อดั้งเดิมไปสู่สื่อดิจิทัล พร้อมทั้งใช้สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media)  เป็นช่องทำงในกำร
ประชำสัมพันธ์ต่ำง ๆ  

 
ธุรกิจ TV Shopping (Shop Mania) 
เป็นกำรใช้เวลำโฆษณำบำงส่วนสร้ำงมูลค่ำทำงธุรกิจให้เพิ่มขึ้น และเกิดประโยชน์สูงสุด โดยน ำเวลำดังกล่ำวมำ

บริหำรจัดกำร และใช้ประชำสัมพันธ์สินค้ำ โดยเป็นควำมร่วมมือกับพันธมิตรร้ำนค้ำ และผู้จัดจ ำหน่ำยด้ำนกำรขำยสินค้ำ โดย 
บมจ. อสมท จะสร้ำงรำยได้จำกส่วนแบ่งกำรขำยดังกล่ำว ซึ่งในปี 2565 บมจ. อสมท ได้มีแผนกำรคัดสรรสินค้ำของตนเอง 
(Own Product) เพื่อน ำมำวำงจ ำหน่ำยบน Platform Shop Mania เพื่อเป็นกำรสร้ำงรำยได้อีกหนึ่งทำงของ บมจ. อสมท 
ต่อไป 
 

ธุรกิจการขายลิขสิทธิ์ Content ทั้งในและต่างประเทศ (Content Business)  
บมจ. อสมท ด ำเนินกำรขำยลิขสิทธ์ิ Content ทั้งในและต่ำงประเทศ โดยร่วมมือกับพันธมิตรผู้ผลิตในกำรคัดสรรสื่อ

ที่มีเนื้อหำสำระที่น่ำสนใจ เพื่อมุ้งเน้นกำรเผยแพร่ไปยังตลำด Content OTT platform โดย บมจ.อสมท จะมีรำยได้จำกส่วน
แบ่งกำรจัดจ ำหน่ำยดังกล่ำว 
 

ธุรกิจการซ้ือขายภาพและวิดิทัศน์บนเว็บไซต์ (The Shot)  
ธุรกิจกำรจ ำหน่ำยภำพข่ำว และ วิดิทัศน์ (Footage) ที่มีคุณค่ำของประเทศ อันเป็นทรัพย์สินของ บมจ. อสมท มำจ ำหน่ำย

บนแพลตฟอรม์ดจิิทัล https://theshot.mcot.net/ เหมำะส ำหรับผู้ที่ต้องกำรภำพ และวิดิทัศน์ในเหตุกำรณ์ส ำคัญต่ำงๆ ที่ไม่สำมำรถ
หำจำกแหล่งอื่นได้ ถือเป็นกำรพัฒนำสู่กำรสร้ำงรำยได้ก้ำวส ำคัญอีกทำงหนึ่งของ บมจ. อสมท  
 

ธุรกิจ MCOT ACADEMY และ งานบริหารศิลปิน  
บมจ. อสมท ได้จัดตั้งหน่วยงำน MCOT ACADEMY เพื่อเป็นสถำบันวิชำกำรและบริกำรด้ำนฝึกอบรม  

มีภำรกิจหลักในกำรด ำเนินกำรจัดฝึกอบรมวิชำชีพด้ำนสื่อสำรมวลชน เพื่อเตรียมควำมพร้อมและพัฒนำควำมรู้ ทักษะทำง
วิชำชีพ ให้แก่นิสิต นักศึกษำ ผู้ประกอบวิชำชีพสื่อสำรมวลชนและผู้สนใจทั่วไป ให้มีคุณภำพและมำตรฐำนที่เหมำะสมในกำร
ประกอบวิชำชีพด้ำนสื่อสำรมวลชน หรือด้ำนอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนแสวงหำควำมร่วมมือกับสถำบันกำรศึกษำต่ำง ๆ เพื่อ
พัฒนำองค์ควำมรู้ทำงวิชำกำรและวิชำชีพสื่อสำรมวลชนร่วมกัน โดยบริหำรจัดกำรในรูปแบบของกำรจัดหลักสูตรฝึกอบรม เพื่อ
เตรียมควำมพร้อม เพิ่มพูนควำมรู้และพัฒนำทักษะประสบกำรณ์ทำงวิชำชีพในด้ำนกำรบริหำร ด้ำนกำรสื่อสำร ด้ำนกำร
ประชำสัมพันธ์ ด้ำนธุรกิจวิทยุกระจำยเสียงและวิทยุโทรทัศน์ หรือในด้ำนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
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นอกจำกน้ี บมจ. อสมท ยังได้จัดให้มีหน่วยงำนที่ท ำหน้ำที่ดูแลบริหำรจัดกำรและพัฒนำศิลปิน ส่งเสริมให้ท ำหน้ ำที่
ในงำน พิธีกร ผู้ด ำเนินรำยกำร ผู้ประกำศข่ำว ส ำหรับสื่อภำยใน บมจ. อสมท เอง และแสวงหำโอกำสในกำรสร้ำงรำยได้จำก
กำรท ำงำนในลักษณะเดียวกันจำกธุรกิจสื่อสำรมวลชน และธุรกิจบันเทิงภำยนอก 
ตัวอย่ำง หลักสูตรและกำรให้บริกำรด้ำนฝึกอบรม  

- หลักสูตร “กลยุทธ์กำรประชำสัมพันธ์ในยุคดิจิทัล” 
- หลักสูตร “หลักสูตรกำรผลิตรำยกำรวิทยุกระจำยเสียง” 
- หลักสูตร “กำรให้สัมภำษณ์สื่อมวลชนส ำหรับผู้บริหำรระดับสูง” 
- หลักสูตร “กำรเขียนเพื่อกำรสื่อสำรกับชุมชน” 
- หลักสูตร “ผู้ประกำศในกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์” 
- ให้บริกำรกำรจัดกิจกรรมทำงวิชำกำร และกำรบริกำร สังคม เช่น จัดกำรบรรยำยพิเศษด้ำนสื่อสำรมวลชน
ให้แก่นิสิตนักศึกษำจำกสถำบันต่ำง ๆ หรือจัดส่งวิทยำกรบรรยำยให้ควำมรู้แก่สถำบันกำรศึกษำ หรือ หน่วยงำน
ภำยนอก 

 
 
 
 
 
   ----------------------------------------------------------------------------- 


