โครงการพัฒนารูปแบบสถานีวิทยุกระจายเสียง BU Station 107.25 MHz.
หลักการและเหตุผล
จากการดาเนินการออกอากาศ สถานีวิทยุกระจายเสียง BU Station 107.25 Mhz.ที่ผ่านมาของคณะนิเทศ
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพนั้น นับได้ว่าประสบความสาเร็จเป็นที่น่าพอใจในการใช้สื่อวิทยุชุมชนเพื่อเป็นส่วน
หนึ่งของการเรียนการสอนของภาควิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ รวมทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมให้
นักศึกษาให้มีความพร้อมในการเป็นผู้ผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงที่มีคุณภาพ
อย่างไรก็ตาม เพื่อตอบสนองความเป็นสื่อวิทยุชุมชนที่สมบูรณ์ ตามคาจากัดความในประกาศของ
คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 24 กรกฎาคม 2552 ที่ให้คา
จากัดความของวิทยุกระจายเสียงชุมชนไว้ดังนี้ “วิทยุกระจายเสียงชุมชน หมายความว่า กิจการกระจายเสียงเพื่อ
ประโยชน์สาธารณะ ที่ไม่แสวงหารายได้จากการโฆษณา เป็นประโยชน์ตามความต้องการที่หลากหลายของชุมชน
หรือท้องถิ่นที่รับบริการ ส่งผลให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง โดยชุมชนเป็นเจ้าของร่วมกันดาเนินการโดยอิสระ
ปราศจากการครอบงาและแทรกแซงจากกลุ่มผลประโยชน์โดยมิชอบ กลุ่มการเมือง พรรคการเมืองทุกระดับ หรือ
เอกชนที่มุ่งหวังผลกาไรในเชิงพาณิชย์”
ดังนั้น ภาควิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จึงเห็นความ
จาเป็นในการปรับรูปแบบการดาเนินกิจการวิทยุกระจายเสียง BU Station 107.25 Mhz. ให้มีความสอดคล้องกับ
ประกาศของคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ โดยให้ชุมชนและผู้แทนของชุมชนที่อยู่บริเวณใกล้เคียง
มหาวิทยาลัยกรุงเทพวิทยาเขตรังสิต ได้มีโอกาศเข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินรายการของสถานีวิทยุกระจายเสียง
BU Station 107.25 Mhz.ด้วย ซึ่งชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงมหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิตที่เป็นกลุ่มเป้าหมายใน
เบื้องต้นนี้มี 4 ชุมชนคือ
1. กลุ่มชุมชนในเขตเทศบาลเมืองคลองหลวง
2. กลุ่มชุมชนในเขตเทศบาลเมืองท่าโขลง
3. กลุ่มชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลคลองสี่
4. กลุ่มชุมชนในเขตเทศบาลตาบลเชียงรากน้อย
นอกจากนี้ ภาควิชาฯ เห็นว่า กลุ่มนักเรียนมัธยมที่อยู่ในชุมชนเหล่านี้ จะเป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่มีศักยภาพสูงมี
ความสามารถที่จะพัฒนานักเรียนให้เป็นผู้ผลิตรายการรุ่นเยาว์ที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม รวมทั้งยังเป็นการสร้าง
ความสัมพันธ์อันดี ระหว่างมหาวิทยาลัย และชุมชนอีกด้วย
ในการนี้ ภาควิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ จะประสานกับหัวหน้าชุมชน และ
ผู้อานวยการโรงเรียนต่าง ๆ ในชุมชน เพื่อขอให้ส่งผู้แทนของชุมชน และผู้แทนนักเรียน มาเข้าร่วมรับ
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อเป็นผู้ผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง และจากนั้นจะได้ให้ผู้ที่ผ่านการอบรม
เข้ามามีส่วนร่วมฝนการจัดรายการวิทยุกระจายเสียง เพื่อออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียง BU
Station 107.25 Mhz. ซึ่งทางภาควิชาจะได้จัดสรรเวลาในการออกอากาศให้ต่อไป

วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อฝึกทักษะความรู้และความชานาญทางด้านการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง แก่ผู้แทนชุมชน
และผู้แทนนักเรียน ในละแวกใกล้เคียงมหาวิทยาลัยกรุงเทพวิทยาเขตรังสิต
2. เพื่อพัฒนาศักยภาพของสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยกรุงเทพ 107.25Mhz. ให้เป็นศูนย์กลางในการ
เผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร ความรู้แก่ชุมชน
3. เพื่อให้สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยกรุงเทพ 107.25 Mhz. ได้เป็นเวทีกลางในการรับฟังข่าวสารข้อมูล
ความคิดเห็น ตลอดจนเป็นกระบอกเสียงของคนในชุมชน
4. เพิ่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ในเชิงการบูรณาการ จากการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ร่วมกัน ระหว่าง
ชุมชนกับมหาวิทยัลยกรุงเทพ
5. เพื่อสนองรับหลักเกณฑ์การประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงชุมชน ตามประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา วันที่ 24 กรกฎาคม 2552
กลุ่มเป้าหมายโครงการ
1. ผู้แทนชุมชนในเขตเทศบาลเมืองคลองหลวงและเทศบาลเมืองท่าโขลง จานวน 10 คน
2. ผูแ้ ทนนักเรียน ในเขตเทศบาลเมืองคลองหลวงและเทศบาลเมืองท่าโขลง จานวน 10 คน
รูปแบบการฝึกอบรม
เป็นการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ในการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง โดยจะมีทั้งภาคทฤษฎี และการฝึก
ปฏิบัติ รวมทั้ง ผู้เข้ารับการอบรมจะได้ทดลองจัดรายการออกอากาศที่ สถานีวิทยุกระจายเสียง BU Station
107.25 Mhz. เป็นเวลาทั้งสิ้น 3 วัน และเมื่อฝึกอบรมครบตามหลักสูตร ทางภาควิชา ฯ จะได้จัดสรรเวลาในการ
ออกอากาศให้กับชุมชนต่อไป
สถานที่ในการฝึกอบรม
คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต
ระยะเวลาการฝึกอบรม
วันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2554 – วันพฤหัสบดีที่ที่ 12 พฤษภาคม 2554 รวมระยะเวลาการฝึกอบรม 3
วัน

กาหนดการฝึกอบรม
วันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2554
8.45
– 9.00 น. ผู้เข้ารับการอบรม ลงทะเบียน
9.00
– 9.15 น.
พิธีเปิดการอบรม
9.15
– 10.30 น. การบรรยายเรื่อง “กระบวนการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง”
10.30
– 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
10.45
– 12.00 น. การบรรยายเรื่อง “รูปแบบรายการประเภทต่าง ๆ “
12.00
– 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00
– 14.30 น. ฝึกการอ่านออกเสียง การอ่านข่าว
14.30
– 14.45 น. พัก
15 นาที
14.45
– 16.00 น. ฝึกผลิตรายการข่าว
16.00
– 16.30 น. ประเมินผลการผลิตรายการ
วันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2554
9.00
– 10.30 น.
การบรรยายเรื่อง “การผลิตรายการสารคดีและนิตยสารทางอากาศ
10.30
– 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
10.45
– 12.00 น. ฝึกการเขียนบท รายการสารคดีและรายการนิตยสารทางอากาศ
12.00
– 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00
– 14.30 น. ฝึกผลิตรายการสารคดี
14.30
– 14.45 น. พัก 15 นาที
14.45
– 16.00 น. ฝึกผลิตรายการนิตยสารทางอากาศ
16.00
– 16.30 น. ประเมินผลการผลิตรายการ
วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2554
9.00
– 10.30 น.
การใช้โปรแกรม RCS ในการออกอากาศ
10.30
– 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
10.45
– 12.00 น. การใช้โปรแกรม
RCS ในการออกอากาศ
12.00
– 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00
– 14.30 น. ฝึกออกอากาศรายการโดยใช้โปรแกรม
RCS
14.30
– 14.45 น. พัก 15 นาที
14.45
– 16.00 น. ฝึกออกอากาศรายการโดยใช้โปรแกรม
RCS
16.00
– 16.30 น. พิธีมอบประกาศนียบัตร

คณะกรรมการโครงการ
ผศ.ดร.ธีรพล ภูรัต
ทีป่ รึกษาโครงการ
ผศ.ดร.พรพรหม ชมงาม ที่ปรึกษาโครงการ
อาจารย์กุลเชษฐ์ เล็กประยูร
ที่ปรึกษาโครงการ
อาจารย์วรารัตน์
ทักษิณวราจาร หัวหน้าโครงการ
อาจารย์ชุติมา
จันทนสถาน
กรรมการ
อาจารย์ยุคลธร
ไกรวศิน
กรรมการ
อาจารย์สุวรรณมาศ เหล็กงาม กรรมการ
อาจารย์ณัฐวัฒน์ วงศ์วิลาสนุรักษ์ กรรมการ
อาจารย์ภราดร
ฉางชูโต
กรรมการ
ประเภทของโครงการ/กิจกรรม (ตอบได้หลายข้อ)
□ เป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตรหัสวิชา BR 430 การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง (Radio
Production) วิชา BR431 ฝึกปฏิบัติการบริหารจัดการสถานีวิทยุกระจายเสียง I ( Radio Station
Operations I) และวิชา BR432 ฝึกปฏิบัติการบริหารจัดการสถานีวิทยุกระจายเสียงII (Radio Station
Operations II)
□ เป็นกิจกรรมนอกหลักสูตร
□ เป็นโครงการบริการวิชาการสู่สังคม
โดยสามารถจัดอยูใ่ นประเภท (ตอบได้เพียงข้อเดียว)
□ กิจกรรมวิชาการ
□ กิจกรรมกีฬาและส่งเสริมสุขภาพ

□ กิจกรรมนันทนาการ
□ กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม

□กิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์และรักษาสิ่งแวดล้อม

□ อื่น ๆ ระบุ……………………

รูปแบบของโครงการ (สามารถตอบได้หลายข้อและระบุรายละเอียดพร้อมแนบกาหนดการไว้หลังโครงการ)
□ สัมมนา
□ อบรม
□ การอบรมเชิงปฏิบัติการ

□ การอภิปรายกลุ่มย่อย
□ ศึกษา ดูงานนอกสถานที่
□ อื่น ๆ ระบุ……………..

□ การเสวนา
□ นิทรรศการ

สนับสนุนตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายใน
สกอ.หรือ สมศ.)

(ให้ระบุตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายในตามหลักเกณฑ์ของ

1. มีระบบและกลไกการส่งเริมกิจกรรมนักศึกษา
2. มีระบบและกลไกการให้บริการวิชาการแก่สังคม
3. มีระบบและกลไกในการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
4.มีการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการประจาคณะวิชา
5. การบริการวิชาการแก่สังคม
6. การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
7. การพัฒนาสถาบันและบุคลากร

สกอ.3.2
สกอ.5.1
สกอ.5.2
สกอ.7.5
สมศ.มาตรฐานที่ 3
สมศ.มาตรฐานที่ 4
สมศ.มาตรฐานที่ 5

ตัวชี้วัดความสาเร็จโครงการ
1. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
2. ความสามารถในการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงของผู้เข้าร่วมโครงการ
3. การนาเอาความรู้ที่ได้มาใช้เพื่อการบูรณาการเรียนการสอน ในวิชา BR 430 / BR 431 และ BR 432
4. หลังจากจบการอบรมแล้ว ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนาเอาความรู้ที่ได้รับมาต่อยอดผลิตเป็นรายการวิทยุชุมชน
และมีการนามาใช้เพื่อการออกอากาศจริง

