
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กระบวนการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ตารางการวิเคราะห์เพื่อจัดท าข้อมูลสนับสนุนการด าเนินงาน 

 
ยุทธศาสตร์/ภารกิจ

หลัก 
โครงการ/

กระบวนการ 
กิจกรรม/ขั้นตอนการท างาน ข้อมูลที่จ าเป็นต้องมี 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ 
ด าเนินการผลิต 
พัฒนา เผยแพร่ 
เทคโนโลยีเพ่ือ
การศึกษาท่ีทันสมัย
มีคุณภาพ 
 

กระบวนการ
ผลิตรายการ
วิทยุกระเสียง
เพ่ือการศึกษา 

๑. ศึกษา วิเคราะห์นโยบายรัฐบาล 
ศธ. กศน. และความต้องการของ
กลุ่มผู้ฟังเป้าหมายเพ่ือจัดท า
รายการวิทยุเพ่ือการศึกษา 
    ๑.๑ จัดประชุมเพ่ือศึกษา 
วิเคราะห์ นโยบายรัฐบาล ศธ. 
กศน. กฎระเบียบ ของ กสทช. และ
ความต้องการของกลุ่มผู้ฟัง
เป้าหมาย 
    ๑.๒ จัดท าสรุปผลการศึกษา 
๒. จัดท าแผนการผลิตรายการวิทยุ
เพ่ือการศึกษา  
     โดยจัดประชุมเพ่ือก าหนด
รายละเอียดของรายการ 
     ๒.๑ จุดประสงค์และเนื้อหา 
     ๒.๒ รูปแบบรายการ  
     ๒.๓ ความยาวรายการและ
ช่วงเวลาออกอากาศ 
๓. เสนอแผนการผลิตรายการวิทยุ
เพ่ือการศึกษาให้ผู้บังคับบัญชา
อนุมัติ 
    โดยท าบันทึกเสนอแผนการผลิต
รายการวิทยุเพ่ือการศึกษาต่อ
ผู้บังคับบัญชาพิจารณาอนุมัติ 
๔. ขออนุมัติหลักการผลิตรายการ
วิทยุเพ่ือการศึกษา 
    โดยท าบันทึกขออนุมัติหลักการ
ผลิตรายการวิทยุเพ่ือการศึกษา 
๕. เตรียมการผลิตรายการวิทยุเพื่อ
การศึกษา 
    ๕.๑ สรรหาและคัดเลือกผู้
ด าเนินรายการและวิทยากรประจ า
รายการ 
    ๕.๒ สรรหาวิทยากรผู้ร่วม
รายการ 

ข้อมูลสนับสนุนการ
ด าเนินงาน 
๑. นโยบายของรัฐบาล ศธ. 
และความต้องการของกลุ่ม
ผู้ฟังเป้าหมาย 
๒. นโยบายและจุดเน้นการ
ด าเนินงาน ส านักงาน กศน. 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 
3. พันธกิจศูนย์เทคโนโลยี
ทางการศึกษา ส านักงาน 
กศน. สป.ศธ. 
4. หลักสูตรแกนกลาง 
    - หลักสูตรการศึกษา
นอกระบบ สาระการเรียนรู้
ภาษาไทย ระดับการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
2551 
    - ผังการออกข้อสอบ
สาระความรู้พ้ืนฐาน 
รายวิชาภาษาไทย หลักสูตร
การศึกษานอกระบบระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 
5. ข้อมูลที่เก่ียวข้องกับ
จุดประสงค์ เนื้อหา และ
รูปแบบรายการ 
6. ช่วงเวลา และช่องทาง
การเผยแพร่รายการ 
7. ประวัติ และผลงานของผู้
ที่จะเชิญมาเป็นวิทยากร ผู้
ด าเนินรายการและผู้
ประกาศ 
8. ข้อมูลเกี่ยวกับเทคนิค
การผลิตรายการ 



ยุทธศาสตร์/ภารกิจ
หลัก 

โครงการ/
กระบวนการ 

กิจกรรม/ขั้นตอนการท างาน ข้อมูลที่จ าเป็นต้องมี 

    ๕.๓ จัดท าโครงร่างรายการวิทยุ 
    ๕.๔ ศึกษา ค้นคว้าข้อมูลเพื่อ
เสนอแนะเนื้อหาหรือประเด็นใน
การผลิตรายการ 
    ๕.๕ ประสานงานวิทยากร 
    ๕.๖ คัดเลือกเพลงน า เพลงคั่น 
และเสียงประกอบ 
    ๕.๗ ประสานงานกับช่างเทคนิค 
    ๕.๘ จองห้องบันทึกเสียง 
    ๕.๙ ขออนุมัติการผลิตรายการ
วิทยุเพ่ือการศึกษา 
๖. ผลิตรายการวิทยุเพ่ือการศึกษา  
    ๖.๑ ตรวจสอบความพร้อมของ
อุปกรณ์การบันทึกเสียง 
    ๖.๒ บันทึกรายการ 
    ๖.๓ ควบคุมการตัดต่อรายการ 
    ๖.๔ บันทึกการใช้ห้อง
บันทึกเสียง  
๗. ตรวจสอบคุณภาพรายการวิทยุ
เพ่ือการศึกษาก่อนเผยแพร่ 
    ๗.๑ ตรวจสอบคุณภาพรายการ
วิทยุเพ่ือการศึกษาเพ่ือความถูกต้อง
ทั้งดา้นเนื้อหาและด้านเทคนิค 
    ๗.๒ น ารายการวิทยุเพ่ือ
การศึกษาเข้าสู่ระบบการ
ออกอากาศ 
 

9. ข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์
และการใช้เครื่องมือในการ
บันทึกเสียง 
10. ข้อมูลเกี่ยวกับช่องทาง
การกระจายสื่อ 
ข้อมูลผลการด าเนินงาน 
๑. สรุปผลการเผยแพร่
รายการและออกอากาศ 
๒. แนวทางการใช้ และ
พัฒนารายการและ
ออกอากาศ 
๓. รายงานผลการ
ด าเนินงานการเผยแพร่
รายการและออกอากาศ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แผนการจัดท าฐานข้อมูล/ข้อมูลของส่วนรายการและออกอากาศวิทย ุ

 

กิจกรรม 
ระยะเวลาในการด าเนินการ 

พ.ค.61 มิ.ย. 61 ก.ค. 61 ส.ค. 61 ก.ย. 61 

๑. นโยบายของรัฐบาล ศธ. และความ
ต้องการของกลุ่มผู้ฟังเป้าหมาย 
 

     

๒. นโยบายและจุดเน้นการด าเนินงาน 
ส านักงาน กศน. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 
 

     

3. พันธกิจศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา 
ส านักงาน กศน. สป.ศธ. 
 

     

๔. ช่วงเวลา และช่องทางการเผยแพร่รายการ 
 

     

๕. ประวัติ และผลงานของผู้ที่จะเชิญมาเป็น
วิทยากร ผู้ด าเนินรายการและผู้ประกาศ 
 

     

๖. ข้อมูลเกี่ยวกับช่องทางการกระจายสื่อ 
 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

นโยบายของรัฐบาล และศธ.  
ที่เกี่ยวข้องกับการจัดและผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษา 

 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมอบนโยบายด้านการศึกษา เม่ือวันที่ 27 สิงหาคม 

2557  มีประเด็นแนวนโยบายด้านการศึกษาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
แนวนโยบายทั่วไปข้อ3 แผนงาน/โครงการตามพระราชด าริ ในข้อ 3.3 ส่งเสริมให้มีการ

ด าเนินงานโครงการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในส่วนที่เกี่ยวข้องโดยการเรียนรู้ท าความเข้าใจและ
ยึดเป็นแนวปฏิบัติในการด าเนินชีวิต พร้อมทั้งสามารถเผยแพร่ขยายผลต่อไปได้ (ส านักงานปลัด กระทรวง
ศึกษาธิการ, 2558, หน้า 3-7) 

นโยบายเฉพาะการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ข้อ 4.6 พัฒนาคนทุกช่วงวัย     
1) ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพ่ือให้สามารถมีความรู้และทักษะใหม่ที่สามารถประกอบอาชีพได้หลากหลาย
ตามแนวโน้มการจ้างงานในอนาคต  2) ปรับกระบวนการเรียนรู้และหลักสูตรให้เชื่อมโยงกับภูมิสังคม โดย   
บูรณาการความรู้และคุณธรรมเข้าด้วยกัน เพ่ือให้เอื้อต่อการพัฒนาผู้เรียนทั้งในด้านความรู้ ทักษะการใฝ่เรียนรู้ 
แก้ปัญหาการรับฟังความเห็นผู้อ่ืน การมีคุณธรรม และความเป็นพลเมืองดี โดยเน้นความร่วมมือระหว่าง
ผู้เกีย่วข้องทั้งในและนอกโรงเรียน (ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, 2558, หน้า 8) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

นโยบายและจุดเน้นการด าเนินงาน ส านักงาน กศน. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ที่เกี่ยวข้องกับการจัดและผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษา 

 
3. ด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 

 

 3.1 ผลิตและพัฒนารายการวิทยุเพื่อการศึกษา ให้เชื่อมโยงและตอบสนองต่อการจัดกิจกรรม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของสถานศึกษา เพ่ือกระจายโอกาสทางการศึกษาส าหรับ
กลุ่มเป้าหมายต่างๆ ให้มีทางเลือกในการเรียนรู้ที่หลากหลายและมีคุณภาพ สามารถพัฒนาตนเองให้รู้เท่าทัน
สื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสาร เช่น รายการพัฒนาอาชีพเพ่ือการมีงานท า เผยแพร่ทางสถานีวิทยุ
ศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และทางอินเทอร์เน็ต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

พันธกิจศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา ส านักงาน กศน. สป.ศธ. 
 

1. พัฒนาระบบ โครงสร้างพื้นฐาน สถานีวิทยุศึกษา  
2. บริหารจัดการสถานีวิทยุศึกษา 
3.ด าเนินการจัด ผลิต พัฒนาและเผยแพร่สื่อเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาในรูปแบบรายการวิทยุเพ่ือ

การศึกษา  
4. ส่งเสริม สนับสนุนและด าเนินการเกี่ยวกับการวิจัย การพัฒนา การผลิต การใช้และเผยแพ ร่

เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
5. พัฒนาบุคลากรทั้งผู้ผลิตและผู้ใช้เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาให้มีความรู้ความสามารถ มีคุณภาพและ

ประสิทธิภาพ ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย 

6.ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหน่วยงานเครือข่ายเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาทั้งในระดับชาติและระดับ
ท้องถิ่น 
 7. บริหารทรัพยากร และข้อมูลสารสนเทด้านเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาเพ่ือให้บริการแก่กลุ่มเป้าหมาย
และหน่วยงานเครือข่าย 
 8. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ข้อมูลเกี่ยวกับช่องทางการกระจายสื่อ 
 

การเผยแพร่ออกอากาศ 
1. ทางสถานีวิทยุศึกษา ระบบ AM ความถี่ 1161 kHz และ ระบบ FM ความถี่ 92 MHz ทุกวัน ตั้งแต่

เวลา 06.00 – 24.00 น. วนัละ 18 ชั่วโมง 
2. ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพ่ือการศึกษาของกรมประชาสัมพันธ์ทั้งสถานีส่วนกลาง

และส่วนภูมิภาค 
3. ทางเครือข่ายสากลที่ www.moeradiothai.net ทั้งรายการสด (Live Radio) และรายการย้อนหลัง 

(Radio on Demand) ได้ไม่เกิน 6 เดือน 
4. สัญญาณดาวเทียม ช่อง R32 

 
 
 

http://www.moeradiothai.net/




 
ประวัติ วิทยากร 

 
 
ชื่อรายการ  ดนตรีไทย 

ชื่อวิทยากร  จ่าเอกสุวัฒน์  อรรถกฤษณ์ 

การศึกษา    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 

ประสบการณ์การท างาน 
  - รับราชการที่กองดุริยางทหารอากาศ ปี ๒๕๑๕  -  ๒๕๒๐ 
  - รับราชการที่กลุ่มดนตรีไทย กองการสังคีต กรมศิลปากร ปี ๒๕๒๐ –  ๒๕๕๒ 
  - เกษียณอายุราชการในต าแหน่งดุริยางศิลปินอาวุโส 
  - ได้ถวายงานด้านการดนตรีแด่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร  
   สมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดา สยามบรมราช -กุมารี 
  - ได้ร่วมจัดท าหลักสูตรการเรียนการสอนดนตรีไทย ร่วมก่อตั้ง และเป็นผู้สอนดนตรีไทย 
   ของสมาคมศิลปะเพ่ือเยาวชน ศนูย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย  
   มูลนิธิ ม.ร.ว.คึกฤทธิ์  ปราโมช 
  - ได้รับการเผยแพร่ประวัติและผลงานในหนังสือของกรมศิลปากร และ 
   หนังสือพิมพ์ คม ชัด ลึก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ชื่อรายการ  ชั่วโมงนักอ่าน 

ชื่อวิทยากร  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิศศรี  กมลเวชช 

การศึกษา   - อักษรศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
  - ครุศาสตร์บัณฑิต (เกียรติอันดับ ๒) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
  - อักษรศาสตร์มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ประสบการณ์การท างาน 
  - อาจารย์สอนวิชาภาษาไทย สถาบันการศึกษาต่างๆ 
  - วิทยากรพิเศษด้านภาษาไทย ขององค์กรต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชน 
  - ที่ปรึกษาอธิการบดี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต 
  - แต่งหนังสือเรื่อง “ครบครันเรื่องวรรณยุกต์ 
  - ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ของกระทรวงวัฒนธรรม ปี ๒๕๔๔ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ชื่อรายการ  วันศุกร์สดใส 

ชื่อวิทยากร  นางถนอมวงศ์  ล ้ำยอดมรรคผล 

การศึกษา   - ปริญญำตรี (เกียรตินิยม) วรรณคดีและภำษำต่ำงประเทศ คณะศิลปะศำสตร์ 
  - ปริญญำโท – ปริญญำเอก Reading and Language Arts, 
   Florida State University 
ประสบการณ์การท างาน 
  - นำยกสมำคมกำรอ่ำนแห่งประเทศไทย ๒ สมัย 
 - รองประธำนสมำพันธ์องค์กรเพ่ือพัฒนำหนังสือและกำรอ่ำน ๒๕๓๙ – ปัจจุบัน 
 - กรรมกำรส้ำนักเสริมศึกษำและบริกำรสังคม มธ. ๒๕๔๐ – ปัจจุบัน 
 - หัวหน้ำโครงกำรศิลปะศำสตร์ส่งเสริมกำรอ่ำนและพัฒนำห้องสมุดโรงเรียนชนบท 
 - นำยกสมำคมนักแปลและล่ำมแห่งประเทศไทย 
 
 
 
 
 
 
 



 
ชื่อรายการ  สีสันชีวิต  

ชื่อวิทยากร  นำยจรูญพร  ปรปักษ์ประลัย   

การศึกษา   - ปริญญำตรี สำขำภำพยนตร์ คณะวำรสำรศำสตร์และสื่อสำรมวลชน 
   มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ 
ประสบการณ์การท างาน 
  - ครีเอทีฟและก๊อบปี้ไรเตอร์ บริษัทกันตนำแอนิเมชั่น และเป็นนักเขียน 
  นักอ่ำน นักวิจำรณ์ 
  - นักวิจำรณ์วรรณกรรม รำงวัลหม่อมหลวงบุญเหลือ เทพยสุวรรณ ๒ สมัย 
 
 
 
 
 



 
ชื่อรายการ  สุขอย่ำงไทย 

ชื่อวิทยากร  นำงอุไร  ไชยเสน 

การศึกษา   - วำรสำรศำสตร์บัณฑิต (ว.บ.) สำขำวิทยุกระจำยเสียงและวิทยุโทรทัศน์     
   คณะวำรสำรศำสตร์และสื่อสำรมวลชน มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ 
 -   วำรสำรศำสตร์มหำบัณฑิต (ว.ม.) สำขำวิจัยสื่อสำรมวลชน คณะวำรสำรศำสตร์และ 
  สื่อสำรมวลชน มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ 

ประสบการณ์การท างาน 
 -   พนักงำนมหำวิทยำลัยสำยวิชำกำร สำขำนิเทศศำสตร์ คณะวิทยำกำรจัดกำร  
  มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ 
 - อำจำรย์พิเศษ คณะนิเทศศำสตร์ มหำวิทยำลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
 
 
 
 
 
 
 



 
ชื่อรายการ  เพลินวรรณกรรม 

ชื่อผู้ด าเนินรายการ นายโกมุท  คงเทศ 

การศึกษา   ปริญญาตรีจากคณะมนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

ประสบการณ์การท างาน  
- จัดรายการวิทยุและเล่นละครเวทีตั้งแต่ปี 2527 – ปัจจุบัน 
- วิทยุ / โทรทัศน์ /ละครเวที/ผู้ผลิตรายการ/ Organizer 
- จัดรายการที่สถานีวิทยุศึกษา FM92 MHz AM 1161 kHz 
- จัดรายการ เพลินวรรณกรรม พ.ศ.2527 - ปัจจุบัน   
- จัดรายการ ตามตะวัน (พฤหัส – ศุกร์) พ.ศ.2548 - ปัจจุบัน  
- วิทยากรร่วมจัดรายการ มาพูดภาษาอังกฤษกันเถอะ พ.ศ. 2550 
- ผู้จัดรายการ มิวสิกโมเมนต์ พ.ศ. 2551 - ปัจจุบัน 
- ผู้จัดรายการ รักษ์ลูกทุ่ง พ.ศ. 2558 - ปัจจุบัน 
- จัดรายการที่สถานีวิทยุกรมไปรษณีย์ (ปณ. เอฟเอ็ม 98.5) 
- จัดรายการที่สถานีวิทยุ อสมท. เอฟเอ็ม 107.0 
- จัดรายการที่สถานีวิทยุกองทัพบก เอฟเอ็ม 94.0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ชื่อรายการ  โลมา...ลั้นลา 

ชื่อผู้ด าเนินรายการ นางสาวนิธิกาญจน์  รัตนสิทธิ์ 

การศึกษา     ปริญญาตรี สาขาวารสารและการประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ประสบการณ์การท างาน 
- ผู้สื่อข่าว ผู้ด าเนินรายการและผู้ประกาศข่าว สถานีวิทยุ ๙๑๙ ส านักงานพัฒนา

พิเศษ  
หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการทหารสูงสุดปี ๒๕๓๐ – ๒๕๔๓  

- ผู้ประกาศข่าว และ บก.ข่าว ส านักข่าวเกษตรทั่วไทย ผู้ผลิตข่าวต้นชั่วโมงให้สถานี
วิทยุ มก.  

 ปี ๒๕๔๔ – ๒๕๔๖ 
- ผู้ด าเนินรายการบ้าน รายการสุขภาพ และ รายการเด็กและครอบครัว 

สถานีวิทยุตรีนิตี้เรดิโอ เอฟเอ็ม ๙๗ ปี ๒๕๔๖ – ๒๕๔๘ 
- ผู้จัดการคลื่นสีขาวเพ่ือเด็กและครอบครัว สถานีวิทยุคลื่นสีขาวเพื่อเด็กและ

ครอบครัว 
เอฟเอ็ม ๑๐๕ เมกะเฮิรตซ์ ปี ๒๕๕๒ – ๒๕๕๖  

- ผู้ด าเนินรายการวิทยุส าหรับเด็ก รายการพระอาทิตย์ยิ้มแฉ่ง ที่คลื่น เอฟเอ็ม ๑๐๕ 
- ผู้ด าเนินรายการวิทยุส าหรับครอบครัว รายการโฮม ที่คลื่น ๑๐๕ 
- อาจารย์พิเศษ วิชาการผลิตสื่อวิทยุเพ่ือการโฆษณาและประชาสัมพันธ์  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษ์ภูวนารถ 
 
 
 
 
 
 



 
ชื่อรายการ  คลินิกรักษ์สุขภาพ 

ชื่อผู้ด าเนินรายการ นางสาวนงนุช  ประเสริฐวชิรกุล 

การศึกษา  ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต  จากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ประสบการณ์การท างาน 
- ผ่านการอบรมหลักสูตรการผลิตรายการวิทยุหลักสูตร บีบีซี และ VOA 
- เคยจัดรายการที่สถานีวิทยุจุฬา เคยเป็นวิทยากรรายทีวี ที่สถานีวิทยุโทรทัศน์ 

เพ่ือการศึกษา ETV  3 ปี 
- จัดรายการที่สถานีวิทยุศึกษามาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2542  เริ่มตั้งแต่รายการข่าวการศึกษา 

รายการตามตะวัน - รายการคลินิกรักษ์สุขภาพ  รายการเส้นทางท ากิน  
จนถึงปัจจุบัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ชื่อรายการ  ภาษาเขมร 

ชื่อผู้ด าเนินรายการ รองศาสตราจารย์ประยูร  ทรงศิลป์ 

การศึกษา   - ศ.ศ.ม. (จารึกภาษาตะวันออก) จากมหาวิทยาลัยศิลปากร 
  - กศ.บ. (ภาษาไทย) จากวิทยาลัยวิชาการศึกษา พิษณุโลก 
ประสบการณ์การท างาน 
  - อาจารย์ประจ าสาขาวิชาภาษาไทยส าหรับชาวต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์และ 
   สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุร ี
  - อาจารย์พิเศษคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร 
  - ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาอาเซียน 
  - วิทยากร ล่าม อาจารย์ผู้สอนภาษาไทย ภาษาเขมร ของสถาบันการศึกษา 
   กระทรวงการต่างประเทศ และองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน 
  - ภาคีสมาชิก ส านักศิลปกรรม สาขาวิชาต่างประเทศ ส านักงานราชบัณฑิตยสภา 
  - แต่งและแปลหนังสือ ทั้งต าราวิชาการ นิทานพื้นบ้านภาษาไทย และภาษาเขมร 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
ชื่อรายการ  สร้างเสริมเติมความรู้ภาษาไทย 

ชื่อวิทยากร  นายใจเด็ด  หวานชะเอม 

การศึกษา   - การศึกษาบัณฑิต วิชาเอกภาษาไทย จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางเขน 
  - การศึกษามหาบัณฑิต สาขาการมัธยมศึกษา (วิธีสอนภาษาไทย)  

ประสบการณ์การท างาน 
  - เคยด ารงต าแหน่งครูช านาญการพิเศษ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
   โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ  
   เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี สพม. เขต ๑ 
  - อาจารย์พิเศษที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  
  - อาจารย์พิเศษที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  
  - การวิจัย เรื่อง เอกสารประกอบการเรียนการสอน และหนังสืออ่านประกอบ 
   การเรียนการสอนภาษาไทย 
  - ครูภาษาไทยดีเด่นของคุรุสภา ปี ๒๕๕๑ 
  - ครูภาษาไทยหัวใจพัฒนาของสพม.กทม. เขต ๑ ปี ๒๕๕๒ 
  - ครูดีในดวงใจของสพม. เขต ๑ ปี ๒๕๕๓ 
  - หนึ่งครูแสนดีของคุรุสภา ปี ๒๕๕๔ 
  - ครูสอนดีของส านักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สลค.)  

ปี ๒๕๕๕ 
 
 
 
 
 



 
ชื่อรายการ  เพ่ือนคู่คิดมิตรเกษตรกร      

ชื่อผู้ด าเนินรายการ ผศ.อดิศักดิ์  บ้วนกียาพันธุ์ 

การศึกษา   -    วท.ม. เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 -    วท.บ. เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ประสบการณ์การท างาน 
- อาจารย์ ภาควิชาโรคพืช มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
- หัวหน้าฝ่ายประเมินผลงานวิจัย และฝ่ายประยุกต์งานวิจัย 
- ผู้ช่วยหัวหน้าภาควิชาโรคพืช, รองหัวหน้าภาควิชาโรคพืช 
- ผู้ช่วยคณบดีคณะเกษตร, ฝ่ายการศึกษาและกิจการพิเศษ, ฝ่ายบริการวิชาการ, 
- ปัจจุบัน - ข้าราชการบ านาญ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
-    นักวิชาการและสื่อมวลชนอิสระ 
- จัดรายการทิดบ้วนชวนคุย สถานีวิทยุ มก.บางเขน, มก.เชียงใหม่, มก.ขอนแก่น 
-    จัดรายการเกษตรกับสุขภาพ และรายการติดดินกินได้ สถานีวิทยุ อสมท. F.M. ๑๐๐.๕ 
-    จัดรายการทิดบ้วนชวนคุย สถานีโทรทัศน์ ช่อง ๑๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ชื่อรายการ  ชีวิตธรรมชาติ     

ชื่อผู้ด าเนินรายการ นางแสงอรุณ  กาญจนรัตน์ 

การศึกษา  คณะอักษรศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เอกศิลปะการละคร ) 

ประสบการณ์การท างาน  
-   รับราชการ ฝ่ายโทรทัศน์ศึกษาและวิทยุศึกษา ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา  

พ.ศ. ๒๕๒๐ – ๒๕๓๓    
-   ร่วมก่อตั้งบริษัทแดส เอ็นเทอร์เทนเม้นท์  และโรงละครกรุงเทพ 

พ.ศ. ๒๕๓๕ - -๒๕๔๔    
-   บริษัท โชว์มาสเตอร์ จ ากัด พ.ศ. ๒๕๔๔ – ปัจจุบัน   

 
 
 
 



 
ชื่อรายการ  ภาษาพม่า  

ชื่อผู้ด าเนินรายการ นางตูซาร์  นวย 

การศึกษา - ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาและการสื่อสาร), สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
- ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาศาสตร์ ภาษาเมียนมา), มหาวิทยาลัยย่างกุ้ง, 
-  สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา 

ประสบการณ์การท างาน 
- อาจารย์ภาษาเมียนมา (ภาษาพม่า) ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก  

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
- กรรมการราชบัณฑิตยสถานร่วมจัดท าหลักเกณฑ์การทับศัพท์ภาษาพม่า 
- อนุกรรมการราชบัณฑิตสถานจัดท าแผนยุทธศาสตร์ตามนโยบายภาษา 
 แห่งชาติ : นโยบายภาษาส าหรับผู้ที่เข้ามาแสวงหางานท าในประเทศไทย 
- กรรมการราชบัณฑิตยสถานร่วมจัดท า พิมพ์หนังสือ, ผลิตรายการวิทยุ, 
 ผลิตรายการโทรทัศน์ ความรู้เกี่ยวกับเนื้อหาด้าน “ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน” 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
ชื่อรายการ  ภาษาอังกฤษ 

ชื่อผู้ด าเนินรายการ รศ.เอมอร  ดิสปัญญา 

การศึกษา   - กศ.บ.  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ —พิษณุโลก 
- M.S. (English)  Bemidji State University, USA  

ประสบการณ์การท างาน 
 -   อาจารย์ประจ าภาควิชาภาษาอังกฤษและภาษาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์  
  มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
 
 
 
 
 



 
ชื่อรายการ  พูดจาภาษาไทย 

ชื่อผู้ด าเนินรายการ ผศ.ดร.ญาดา  อารัมภีร 

การศึกษา   - อักษรศาสตร์บัณฑิต  (เกียรตินิยมอันดับ ๒)  คณะอักษรศาสตร์  จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

- อักษรศาสตร์มหาบัณฑิต คณะอักษรศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
- อักษรศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต  คณะอักษรศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ประสบการณ์การท างาน 
 -   ภาควิชาวรรณคดีไทย  คณะมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
  นักจัดรายการวิทยุ  นักเขียนอิสระ  พิธีกรงานคอนเสิร์ต  วิทยากร  และ 
  ผู้ด าเนินการ-อภิปรายรับเชิญจากสถาบันการศึกษาต่าง  ๆ 
 
 
 
 



 
ชื่อรายการ  ตามตะวัน  

ชื่อผู้ด าเนินรายการ นางสาวนงนุช  ประเสริฐวชิรกุล 

การศึกษา  ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต  จากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ประสบการณ์การท างาน   
- ผ่านการอบรมหลักสูตรการผลิตรายการวิทยุหลักสูตร BBC และ VOA 
- เคยจัดรายการที่สถานีวิทยุจุฬา อยู่หลายปี 
- เคยเป็นพิธีกรรายการทีวี ที่สถานีวิทยุโทรทัศน์เพ่ือการศึกษา ETV  ๓ ปี 
- จัดรายการที่สถานีวิทยุศึกษามาตั้งแต่ปีพ.ศ. ๓๕๔๒  เริ่มตั้งแต่รายการข่าวการศึกษา    

รายการตามตะวัน  รายการคลินิกรักษ์สุขภาพ จนถึงปัจจุบัน 
 
 
 
ชื่อผู้ด าเนินรายการ นายโกมุท  คงเทศ  

การศึกษา   คณะมนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

ประสบการณ์การท างาน 
- จัดรายการวิทยุและเล่นละครเวทีตั้งแต่ปี 2527 – ปัจจุบัน 
- วิทยุ / โทรทัศน์ /ละครเวที/ผู้ผลิตรายการ/ Organizer 
- จัดรายการที่สถานีวิทยุศึกษา FM92 MHz AM 1161 kHz 
- จัดรายการ เพลินวรรณกรรม พ.ศ.2527 - ปัจจุบัน   
- จัดรายการ ตามตะวัน (พฤหัส – ศุกร์) พ.ศ.2548 - ปัจจุบัน  
- วิทยากรร่วมจัดรายการ มาพูดภาษาอังกฤษกันเถอะ พ.ศ. 2550 
- ผู้จัดรายการ มิวสิกโมเมนต์ พ.ศ. 2551 - ปัจจุบัน 
- ผู้จัดรายการ รักษ์ลูกทุ่ง พ.ศ. 2558 - ปัจจุบัน 
- จัดรายการที่สถานีวิทยุกรมไปรษณีย์ (ปณ. เอฟเอ็ม 98.5) 
- จัดรายการที่สถานีวิทยุ อสมท. เอฟเอ็ม 107.0 
- จัดรายการที่สถานีวิทยุกองทัพบก เอฟเอ็ม 94.0 

 
 
 
 



 
ชื่อรายการ  จิตแจ่มใสกายเป็นสุข 

ชื่อผู้ด าเนินรายการ นางสาวอรรถยา  เอกธนสาร  

การศึกษา  - ปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ สาขาเอกการแนะแนว  มหาวยิาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช 
- ปริญญาโท คณะบริหารศาสตร์ สาขาการจัดการ (MBA)  มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
- ปริญญาโท คณะสถิติประยุกต์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์   
 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) 

ประการณ์การท างาน  
- อาจารย์วิทยาลัยการอาชีพ 
- ผู้ให้ค าปรึกษาปัญหาเด็กและวัยรุ่น โรงพยาบาลสมิติเวช 
- ผู้จัดกิจกรรมกลุ่มเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเด็กและวัยรุ่น โรงพยาบาลสมิติเวช 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ชื่อรายการ  บุหลันลอยเลื่อน    

ชื่อผู้ด าเนินรายการ นางวราภรณ์  รุ่งเรือง   

การศึกษา   - ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต (ศศ.ม.) ดนตรีชาติพันธุ์วิทยา  ม.เกษตรศาสตร์ 
- ปริญญาเอก สาขาดุริยางควิทยา วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ม.มหิดล 

ประสบการณ์การท างาน 
 -   อาจารย์ประจ า  คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 
 - อาจารย์พิเศษ  โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
  (โครงการการศึกษานานาชาติ) 
 - นักวิชาการ  ส านักการดนตรี “อาศรมสังคีต” 
 
 
 
 
 
 



 
ชื่อรายการ  มุมความสุข 

ชื่อผู้ด าเนินรายการ นางชุติมา  เสวิกุล 

การศึกษา   - Commerce Penang, Malaysia 
- ปริญญาตรีคณะศึกษาศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีสื่อสารการศึกษา  

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
- Academie Royale de Beaux-Arts, Bruxelles, Belgium 

ประสบการณ์การท างาน 
 -   เจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศ 
 -  บรรณาธิการ นักเขียนสารคดี นักเขียนอิสระ จ้าของนามปากกา “นิลุบล นวเรศ” 
  “นริศรา”  “พันดาว” 
 -   นักจัดรายการวิทยุ 
 
 
 
ชื่อผู้ด าเนินรายการ นายบูรพา  อารัมภีร 

การศึกษา    มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

ประสบการณ์การท างาน 
 -   พนักงานของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
 -   จัดรายการเพ่ือนประชาชน ทางสถานีวิทยุมณฑลทหารบกที่ ๑๑ 
 -   จัดรายการแกะรอยเพลง ทางสถานีวิทยุ ขสทบ. 
 -   จัดรายการรื่นรมย์-ชมเพลง รายการอารมณ์ดียามเช้าสุดสัปดาห์  
  ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ 
   
   
 
 
 



 
ชื่อรายการ  ดนตรีกานต์ 

ชื่อผู้ด าเนินรายการ นายสุเทพ  วงศ์ก าแหง 

การศึกษา   - วิทยาลัยเพาะช่าง  
- มหาวิทยาลัยโตเกียว 

ประสบการณ์การท างาน 
 -   นักร้องแผ่นเสียงทองค าพระราทาน ๔ ปี 
 -   นักร้องยอดเยี่ยมรางวัลเสาอากาศทองค า ๒ ครั้ง 
 -   สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร์จังหวัดนครราชสีมา 
 -   นายกสมาคมนักร้องแห่งประเทศไทย 
 -   วิทยากร นักจัดรายการวิทยุ – โทรทัศน์  
   
 
 
ชื่อผู้ด าเนินรายการ นายพรพัฒน์  สัมมาวรรณ 

การศึกษา    วิทยาลัยดุสิตพาณิชยการ  

ประสบการณ์การท างาน 
 -   พนักงานบริษัทสยามคร๊าฟ (บ้านโป่ง) 
 -   นักร้องแผ่นเสียงทองค าพระราทาน ปี พ.ศ.๒๕๒๔ 
 -   นักจัดรายการวิทยุ – โทรทัศน์ นักร้อง นักแต่งเพลง  
 -   สอนร้องเพลง 
   
 
 
 
 
 
 



 
ชื่อรายการ  เส้นทางท ากิน 

ชือ่ผู้ด าเนินรายการ นายวีระพันธ์  โตมีบุญ 

การศึกษา    ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

ประสบการณ์การท างาน 
 -   หัวหน้าข่าว กทม. หัวหน้าข่าวหน้าหนึ่ง   
 - หัวหน้าข่าวไอที   หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ 
 -   บรรณาธิการเว็บไซต์  หนังสือพิมพ์เดลินิวส์   
 - เขียนบทความ (บทน า)  คอลัมน์ ฟ้ากว้างในเดลินิวส์ 
 - จัดรายการข่าวที่สถานีวิทยุศึกษา ปี พ.ศ.๒๕๔๗ – ปัจจุบัน 
 -   จัดรายการเส้นทางท ากิน ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๙ – ปัจจุบัน 
 
 
 
 
 



 
ชื่อรายการ  ภาษาอินโดนีเซีย 

ชื่อผู้ด าเนินรายการ นางสาวส่าหรี  สุฮาร์โย 

การศึกษา   - ปริญญาตรีด้านการป่าไม้ วิชาเอกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ 
 -   ปริญญาโทด้านสัตววิทยา ภาควิชาสัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร์  
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ประสบการณ์การท างาน 
 -   ล่าม และนักเขียน นักแปลภาษาไทย-อินโดนีเซีย 

- มัคคุเทศก์เพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  
 -   อาจารย์สอนภาษาอินโดนีเซียในมหาวิทยาลัย หลายแห่ง  เช่น 

 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  มหาวิทยาลัยกรุงเทพฯ  ฯลฯ 
 - อาจารย์อบรมภาษาอินโดนีเซียส าหรับข้าราชการไทย  
  ที่สถานทูตเอกอัครราชทูตอินโดนีเซียประจ าประเทศไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ชือ่รายการ  ธรรมาภิรมย์        

ชื่อผู้ด าเนินรายการ นายดล  ธัญกรกุล 

การศึกษา   - ประกาศนียบัตรประโยคครูพิเศษมัธยม(พ.ม.) เมื่อปี ๒๕๒๗ 
 -   ปริญญาตรีศึกษาศาสตรบัณฑิต (บริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
 - เปรียญธรรม ๗ ประโยค ส านักเรียนวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ท่าพระจันทร์  
  กรุงเทพมหานคร 
 - ปริญญาตรีพุทธศาสตร์บัณฑิต (ปรัชญา) เกียรตินิยมอันดับสอง  
  มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 - ปริญญาตรีนิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์(ภาคบันฑิต) และ 
  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
 -   เนติบัณฑิตไทย สมัย ๕๓ 

ประสบการณ์การท างาน 
 -   ทนายความอาสา ส านักงานช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา  
  ตั้งแต่ปี ๒๕๔๖ - ปัจจุบัน ว่าความ ให้ค าปรึกษาปัญหากฎหมายฟรีแก่ประชาชน  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ชื่อรายการ  หยิบมาเล่า เอามาฝาก 

ชื่อผู้ด าเนินรายการ นางสุภาพร  อินทุวัฒนกุล 

การศึกษา   - ศิลปศาสตร์บัณฑิต(สื่อสารมวลชน) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 -   การศึกษามหาบัณฑิต (การศึกษาผู้ใหญ่) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ประสบการณ์การท างาน 
 -   อดีตข้าราชการสถานีวิทยุศึกษา ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา  
  มีประสบการณ์ในการจัดรายการวิทยุทางสถานีวิทยุศึกษากว่า 20 ปี 
 
 
 
ชื่อผู้ด าเนินรายการ นางสาวพีรนุช  อ่ าทอง 

การศึกษา   - ครุศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ประสบการณ์การท างาน 
 -   นักพากย์และนักจัดรายการวิทยุ 
 
 
 
 
 



 
ชื่อรายการ  ก้าวไปกับการศึกษาไทย   

ชื่อผู้ด าเนินรายการ นางสุนันทา  พลโภชน์ 

การศึกษา   - บริหารธุรกิจบัณฑิต เอกธุรกิจศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
- ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต เอกจิตวิทยาศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ 

ประสบการณ์การท างาน 
 -   นักประชาสัมพันธ์ช านาญการพิเศษ กลุ่มงานประชาสัมพันธ์  
 - รักษาการณ์ในต าแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการประเมินผล 
  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
 
 
 
ชื่อผู้ด าเนินรายการ นางสาวปิยาณี  วิริยานนท์ 

การศึกษา   - ศึกษาศาสตร์บัณฑิต เอกโสตทัศนศึกษา มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
- นิเทศศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต 

ประสบการณ์การท างาน 
 -   นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ช านาญการ กลุ่มงานประชาสัมพันธ์  
  ส านักอ านวยการ  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ชื่อรายการ  โลกกว้างทางการศึกษา 

ชื่อผู้ด าเนินรายการ นายธนรรถ  เนียวกุล 

การศึกษา   - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 -   หลักสูตรการสื่อสารวิทยาศาสตร์  โดยบริติชเคาท์ซิล และ 
  องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 
 - หลักสูตรการสื่อข่าววิทยาศาสตร์โดยสมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทย 
 - โครงการอบรม “ติวเข้มเติมเต็มคนข่าว” โดยศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา 

ประสบการณ์การท างาน 
 -   ผู้ประกาศสถานีวิทยุศึกษา 
 - ผลิตข่าวและควบคุมการออกอากาศรายการข่าวทางสถานีวิทยุศึกษา 
 - ผู้ด าเนินรายการรายการพิเศษทางการศึกษาทางสถานีวิทยุศึกษา 
 - ผู้ด าเนินรายการรอบรั้วเสมาทางสถานีวิทยุศึกษา 
 - ผู้ด าเนินรายการเครือข่ายสายตรงวิทยุสถาบันทางสถานีวิทยุจุฬา 
 - ผู้ควบคุมการผลิตรายการสรวลสนุกทางสถานีวิทยุศึกษา 
 - ผู้บรรยายการถ่ายทอดเสียงของสถานีวิทยุศึกษา 
 - ผลิตสารคดีเชิงข่าวสารคดีสั้นอาทิ  100ปีชาตกาลหม่อมหลวงบุญเหลือเทพยสุวรรณ/ 
  ดุจดวงแก้วส่องหล้าวัฒนาในวาระครบ 100 ปีสมเด็จพระพันวสาอัยยิกาเจ้า 
 - ผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อมวลชนสัมพันธ์บริษัทเจซีแอนด์โค พลับลิครีเลชั่นส์จ ากัด 
 - ที่ปรึกษาด้านการประชาสัมพันธ์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร 
  ลาดกระบัง / กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม /การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย /  
  บริษัทฟิตเนส เฟิรส์ท ประเทศไทยจ ากัด 
 
 
 
 
 
 



 
ชื่อผู้ประกาศ  นางสาววีณา ทองถนอม 

การศึกษา   - นิเทศศาสตร์ ศิปศาสตร์บัณฑิต  วิทยาลัยครูหมู่บ้านจอมบึง  จ.ราชบุรี 
   (มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงราชบุรีในปัจจุบัน) 

ประสบการณ์การท างาน 
 -   ต าแหน่งนักจัดรายการ บริษัทเจเอสไนท์ตี้วัน แอนด์ K.C.S. แอทเวอร์ไทซิ่ง จ ากัด  
  ปี๒๕๓๗ 
 -   หัวหน้าฝ่ายข่าว บริษัท NT เอนเตอร์เทนเม้นท์ จ ากัด ในเครือฐานเศรษฐกิจ  
  ปี๒๕๓๙ 
 -   ผู้ประกาศ สถานีวิทยุศึกษา ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา ปี๒๕๔๒ – ปัจจุบัน 
 
 
 

 
 

 


