ตารางออกอากาศรายการวิทยุโทรทัศน์ เพื่อการศึกษา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิร าช ภาคการศึกษา 1/2557 ออกอากาศทางสถานีวิทยุ โทรทัศน์ การศึกษาทางไกล
(DLTV 8) และ VISION ช่ อง 198 ตัง้ แต่ วันที่ 1 มีนาคม 31 มีนาคม 2558
สาหรั บวันจันทร์ -ศุกร์ เวลา 04-06.00 น. 06.30-07.00 น.

1 มีนาคม - 14 มีนาคม 2558
อาทิตย์ 1 มี.ค 58
04.00-06.00 น.
สอนเสริ ม 60120-(9-10)
หลักเศรษฐศาสตร์ เบือ้ งต้น
06.00-06.30 น.
สุขกับธรรมะ
18.30-19.00 น.
สอนเสริ ม 32483-(1) สัมมนาการบัญชีการเงิน
และสัมมนาการบัญชีบริ หาร
19.00-19.30 น.
จิตอาสาพั ฒนาสังคม
19.30-20.00 น.
33442-(1)
การจัดการเชิงกลยุทธ์
ในภาครั ฐกิจ
20.00-20.30 น.
ข่าวในพระราชสานัก
20.30-21.00 น.
92221-(1)
เศรษฐศาสตร์ เพื่อการบริ หารธุร กิจสหกรณ์
21.00-21.30 น.
Training on Air
21.30-22.00 น.
97403-(1)
เทคโนโลยีก่อนการพิ มพ์
22.00-24.00 น.
สอนเสริ ม 71202-7-8
90303-(9-10)
พื ชเศรษฐกิจ

อาทิตย์ 8 มี.ค 58
04.00-06.00 น.
สอนเสริ ม 60424-(1-2)
ทฤษฏีและนโยบายการเงิน
06.00-06.30 น.
สุข......กับธรรมะ

จันทร์ 2 มี.ค 58
08.00-08.30 น.
สุโขทัยศึกษา

อังคาร 3 มี.ค 58
08.00-08.30 น.
ASEAN INSIGHT

พุ ธ 4 มี.ค 58
08.00-08.30 น.
เส้นทางสร้ างสุข

พฤหัสบดี 5 มี.ค 58
08.00-08.30 น.
ร้ านอาโก....โชว์ กนึ่

ศุกร์ 6 มี.ค 58
08.00-08.30 น.
กินดีอยู่ดี

09.00-09.30 น.
มรดกของแผ่ นดิน

09.00-09.30 น.
คลินิกบริ หาร

09.00-09.30 น.
รั กคือการให้

09.00-09.30 น.
สีสนั เมืองไทย

09.00-09.30 น.
Thai Tech

09.30-10.00 น.
21004-(1)
อาหารและโภชนาการสาหรั บเด็กปฐมวัย
10.00-12.00 น.
สอนเสริ ม 10111-(9-10)
ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่ สาร
13.30-14.00 น.
12306-(1)
วรรณคดีไทย
14.00-16.00 น.
10141-(9-10) วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และสิง่ แวดล้อมเพื่อชีวิต
16.00-16.30 น.
สุโขทัยศึกษา

09.30-10.00 น.
09.30-10.00 น.
71308-(1)
32458-(1)
เทคโนโลยีการถนอมและแปรรู ปอาหาร
วาณิชธนกิจและนวัตกรรมทางการเงิน
10.00-12.00 น.
10.00-12.00 น.
สอนเสริ ม 30206-(9-10)
สอนเสริ ม 41201-(9-10)
กฏหมายธุร กิจและการภาษีอากร 1
กฏหมายมหาชน
13.30-14.00 น.
13.30-14.00 น.
32454-(1)
32452-(1)
การวิจัยทางธุร กิจการวางแผนและการควบคุม การวิจัยทางธุร กิจการวางแผนและการควบคุม
ทางการเงิน
ทางการเงิน
14.00-16.00 น.
14.00-16.00 น.
สอนเสริ ม 71202-(9-10)
สอนเสริ ม 81311-(9-10) หลักและวิธีการศึกษา
โภชนาการมนุษย์
ทางรั ฐศาสตร์
16.00-16.30 น.
16.00-16.30 น.
ASEAN INSIGHT
เส้นทางสร้ างสุข

16.30-17.00 น.
21002-(1)
นวัตกรรมการสือ่ สารเพื่อการพั ฒนาเด็ปฐมวัย
17.00-17.30 น.
มรดกของแผ่ นดิน

16.30-17.00 น.
71304-(1)
ชีวเคมีและจุลชีววิทยาของอาหาร
17.00-17.30 น.
คลินิกบริ หาร

17.30-18.00 น.
21007-(1)
อาหารและโภชนาการสาหรั บเด็กปฐมวัย

17.30-18.00 น.
71308-(1)
เทคโนโลยีการถนอมและแปรรู ปอาหาร

22.00-24.00 น.
97210-(9-10)
คณิตศาสตร์ ประยุกต์สาหรั บเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

22.00-24.00 น.
96408-(9-10)
การจัดการระบบฐานข้อมูล

จันทร์ 9 มี.ค 58
08.00-08.30 น.
สุโขทัยศึกษา

อังคาร 10 มี.ค 58
08.00-08.30 น.
ASEAN INSIGHT

09.00-09.30 น.
มรดกของแผ่ นดิน

09.00-09.30 น.
คลินิกบริ หาร

20.30-21.00 น.
92221-(2)
เศรษฐศาสตร์ เพื่อการบริ หารธุร กิจสหกรณ์
21.00-21.30 น.
Training on Air
21.30-22.00 น.
97403-(2)
เทคโนโลยีก่อนพิ มพ์
22.00-24.00 น.
904063-(1-2)
ดิน นา้ และปุ๋ ย

14.00-16.00 น.
25301-(1-2) จิตวิทยาและสังคมวิทยาพื้นฐาน
เพื่อการแนะแนว
16.00-16.30 น.
สุโขทัยศึกษา

09.30-10.00 น.
09.30-10.00 น.
18.30-19.00 น.
91464-(3)
97314-(1) เทคโนโลยีการวางแผนและการควบคุม
71411-(1)
การจัดการระบบการเกษตรเชิงบูร ณาการ
การผลิตในอุตสาหกรรม
อาหารและโภชนบาบัด
10.00-12.00 น.
10.00-12.00 น.
19.00-19.30 น.
สอนเสริ ม 60120-(9-10)
สอนเสริ ม 52302-(1-2)
สถานีนวัตกรรม
พื ชสวนประดับในการจัดภูมิทัศน์
วิทยาการระบาดและการควบคุมโรค
13.30-14.00 น.
13.30-14.00 น.
19.30-20.00 น.
91312-(3)
55319-(1)
71413-(1)
การจัดการระบบการเกษตรเชิงบูร ณาการ
การฝึ กปฏับัตเิ วชกรรมแผนไทย
กระบวนการผลิตและพั ฒนาผลิตภัณฑ์ อาหาร
14.00-16.00 น.
สอนเสริ ม 90303-(5-6)
พื ชเศรษฐกิจ
16.00-16.30 น.
ร้ านอาโก...โชว์ กนึ่

14.00-16.00 น.
สอนเสริ ม 97211-(1-2)
กลศาสตร์ สาหรั บเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
16.00-16.30 น.
กินดีอยู่ดี

16.30-17.00 น.
82325-(1) ความขัดแย้ ง
และความร่ วมมือระหว่ างประเทศ
17.00-17.30 น.
รั กคือการให้

16.30-17.00 น.
91350-(3) การเป็ นผู้ นามนุษยสัมพั นธ์
และจิตวิทยาสาหรั บเกษตรกร
17.00-17.30 น.
สีสนั เมืองไทย

16.30-17.00 น.
97216-(1)
เทคโนโลยีกระบวนการพิ มพ์
17.00-17.30 น.
Thai Tech

20.00-20.30 น.
ข่าวในพระราชสานัก

พุ ธ 11 มี.ค 58
08.00-08.30 น.
เส้นทางสร้ างสุข

พฤหัสบดี 12 มี.ค 58
08.00-08.30 น.
ร้ านอาโก....โชว์ กนึ่

ศุกร์ 13 มี.ค 58
08.00-08.30 น.
กินดีอยู่ดี

เสาร์ 14 มี.ค 58
04.00-06.00 น.
สอนเสริ ม 41211-(1-2)

09.00-09.30 น.
สีสนั เมืองไทย

09.00-09.30 น.
Thai Tech

กฏหมายแพ่ ง 1
06.00-06.30 น.
บ้ านวิทย์ วิทย์

09.30-10.00 น.
91465-(2)
การจัดการการท่ องเที่ยวเชิงเกษตร
10.00-12.00 น.
สอนเสริ ม 60120-(3-4)
หลักเศรษฐศาสตร์ เบือ้ งต้น
13.30-14.00 น.
91326-(2)
วนศาสตร์ เกษตร

09.30-10.00 น.
97314-(2) เทคโนโลยีการวางแผนและการควบคุม
การผลิตในอุตสาหกรรม
10.00-12.00 น.
สอนเสริ ม 52302-(3-4)
วิทยาการระบาดและควบคุมโรค
13.30-14.00 น.
55319-(2)
การฝึ กปฏิบัตเิ วชกรรมแผนไทย

14.00-16.00 น.
สอนเสริ ม 90406-(1-2)
ดิน นา้ และปุ๋ ย
16.00-16.30 น.
ร้ านอาโก...โชว์ กนึ่

14.00-16.00 น.
สอนเสริ ม 97211-(3-4) กลศาสตร์
สาหรั บเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม
16.00-16.30 น.
กินดีอยู่ดี

16.30-17.00 น.
82325-(2) ความขัดแย้ งและความร่ วมมือ
ระหว่ างประเทศ
17.00-17.30 น.
รั กคือการให้

16.30-17.00 น.
91257-(2)
พื้นฐานความรู้ และสิง่ แวดล้อม
17.00-17.30 น.
สีสนั เมืองไทย

16.30-17.00 น.
97216-(2)
เทคโนโลยีกระบวนการพิ มพ์
17.00-17.30 น.
Thai Tech

20.30-21.00 น.
15335-(2)
การวิจัยทางนิเทศศาสตร์
21.00-21.30 น.
มสธ. เปิ ดประตูส่อู าเซียน

21.30-22.00 น.
97213- (1) ความรู้ เบือ้ งต้นเกีย่ วกับกระบวนการผลิต
และเทคนิคการผลิต
17.30-18.00 น.
17.30-18.00 น.
17.30-18.00 น.
22.00-24.00 น.
สอนเสริ ม 32481-(1)
สอนเสริ ม 91464-(3)
สอนเสริ ม 97314-(1)
สอนเสริ ม 81311-(9-10)
ประสบการณ์วิชาชีพ การจัดการการท่ องเที่ยว
พื ชสวนประกับในการจัดภูมิทัศน์
เทคโนโลยีการวางแผนและการควบคุมการผลิต
หลักและวิธีการศึกษาทางรั ฐศาสตร์
และการโรงแรม
ในอุตสาหกรรม
22.00-24.00 น.
22.00-24.00 น.
22.00-24.00 น.
สอนเสริ ม 93355-(9-10)
10141-(5-6)
สอนเสริ ม 71202-(9-10)
การจัดการสุขภาพสัตว์
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิง่ แวดล้อมเพื่อชีวิต
โภชนาการมนุษย์

09.00-09.30 น.
รั กคือการให้

18.30-19.00 น.
09.30-10.00 น.
09.30-10.00 น.
สอนเสริ ม 32483-(2) สัมมนาหารบัญชีการเงิน
21007-(2)
71308-(2)
และสัมมนาการบัญชีบริ หาร
อาหารและโภชนาการสือ่ สารเพื่อการพั ฒนาเด็กปฐมวัย เทคโนโลยีการถนอมและแปรรู ปอาหาร
19.00-19.30 น.
10.00-12.00 น.
10.00-12.00 น.
จิตอาสาพั ฒนาสังคม
สอนเสริ ม 10111-(9-10)
สอนเสริ ม 32206-(1-2)
ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่ สาร
สถิตธิ ุร กิจและการวิเคราะห์ เชิงปริ มาณ
19.30-20.00 น.
13.30-14.00 น.
13.30-14.00 น.
33442-(2)
12306-(2)
32408-(2)
การจัดการเชิงกลยุทธ์ ในภาครั ฐกิจ
วรรณคดีไทย
การจัดการธุร กิจขนาดย่ อมและการค้าปลีก
20.00-20.30 น.
ข่าวในพระราชสานัก

เสาร์ 7 มี.ค 58
04.00-06.00 น.
สอนเสริ ม 41201-(9-10)
กฏหมายมหาชน
06.00-06.30 น.
บ้ านวิทย์ วิทย์

09.30-10.00 น.
32481-(2) ประสบการณ์วิชาชีพ การจัดการ
การท่ องเที่ยวและโรงแรม
10.00-12.00 น.
สอนเสริ ม 41211-(1-2)
กฏหมายแพ่ ง 1
13.30-14.00 น.
32454-(2)
การวิจัยทางธุร กิจการวางแผนและ
การควบคุมทางการเงิน
14.00-16.00 น.
14.00-16.00 น.
สอนเสริ ม 71309-(1-2) สถิตแิ ละการวิจัยทาง สอนเสริ ม 82326-(1-2) กฏหมายระหว่ างแระเทศ
อาหารและโภชนาการ
และองค์กรระหว่ างประเทศ
16.00-16.30 น.
16.00-16.30 น.
ASEAN INSIGHT
เส้นทางสร้ างสุข

16.30-17.00 น.
21001-(2) นวัตกรรมการสือ่ สารเพื่อการ
พั ฒนาเด็กปฐมวัย
17.00-17.30 น.
มรดกของแผ่ นดิน

16.30-17.00 น.
71204-(2)
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหารเบือ้ งต้น
17.00-17.30 น.
คลินิกบริ หาร

17.30-18.00 น.
21007-(2)
อาหารและโภชนาการสาหรั บเด็กปฐมวัย

17.30-18.00 น.
71308-(2)
เทคโนโลยีการถนอมและแปรรู ปอาหาร

22.00-24.00 น.
97211-(1-2)
กลศาสตร์ สาหรั บเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

22.00-24.00 น.
96413-(1-2)
การออกแบบและพั ฒนาเว็บ

จันทร์ 16 มี.ค 58
08.00-08.30 น.
สุโขทัยศึกษา

อังคาร 17 มี.ค 58
08.00-08.30 น.
ASEAN INSIGHT

พุ ธ 18 มี.ค 58
08.00-08.30 น.
เส้นทางสร้ างสุข

พฤหัสบดี 19 มี.ค 58
08.00-08.30 น.
ร้ านอาโก....โชว์ กนึ่

ศุกร์ 20 มี.ค 58
08.00-08.30 น.
กินดีอยู่ดี

09.00-09.30 น.
มรดกของแผ่ นดิน

09.00-09.30 น.
คลินิกบริ หาร

09.00-09.30 น.
รั กคือการให้

09.00-09.30 น.
สีสนั เมืองไทย

09.00-09.30 น.
Thai Tech

18.30-19.00 น.
71411-(2)
อาหารโภชนาบาบัด
19.00-19.30 น.
สถานีนวัตกรรม
19.30-20.00 น.
71412-(2)
อาหารโภชนาการศึกษาและการสือ่ สาร
20.00-20.30 น.
ข่าวในพระราชสานัก
20.30-21.00 น.
15335-(2)
การวิจัยทางนิเทศศาสตร์
21.00-21.30 น.
มสธ. เปิ ดประตูส่อู าเซียน

21.30-22.00 น.
97213- (2) ความรู้ เบือ้ งต้นเกีย่ วกับกระบวนการผลิต
และเทคนิคการผลิต
17.30-18.00 น.
17.30-18.00 น.
17.30-18.00 น.
22.00-24.00 น.
สอนเสริ ม 32481-(2)
สอนเสริ ม 91464-(2)
สอนเสริ ม 97314-(2)
สอนเสริ ม 82326-(1-2)
ประสบการณ์วิชาชีพ การจัดการการท่ องเที่ยว
การจัดการการท่ องเที่ยวเชิงเกษตร
เทคโนโลยีการวางแผนและการควบคุมการผลิต กฏหมายระหว่ างประเทศและองค์การ
และการโรงแรม
ในอุตสาหกรรม
ระหว่ างประเทศ
22.00-24.00 น.
22.00-24.00 น.
22.00-24.00 น.
สอนเสริ ม 93454-(1-2)
สอนเริ ม 254301-(1-2)
สอนเสริ ม 71309-(1-2)
สารสนเทศเพื่อการจัดการการผลิตพื ช
จิตวิทยาและสังคมวิทยาพื้นฐานเพื่อการแนะแนว สถิตแิ ละการวิจัยทางอาหารและโภชนาการ

15 มีนาคม - 31 มีนาคม 2558
อาทิตย์ 15 มี.ค 58
04.00-06.00 น.
สอนเสริ ม 60424-(3-4)
ทฤษฏีและนโยบายการเงิน
06.00-06.30 น.
สุข......กับธรรมะ

18.30-19.00 น.
09.30-10.00 น.
09.30-10.00 น.
สอนเสริ ม 32483-(3) สัมมนาหารบัญชีการเงิน
21007-(3)
71308-(3)
และสัมมนาการบัญชีบริ หาร
อาหารและโภชนาการสือ่ สารเพื่อการพั ฒนาเด็กปฐมวัย เทคโนโลยีการถนอมและแปรรู ปอาหาร
19.00-19.30 น.
10.00-12.00 น.
10.00-12.00 น.
จิตอาสาพั ฒนาสังคม
สอนเสริ ม 10121-3-4)
สอนเสริ ม 32206-(3-4)
อารยธรรมมนุษย์
สถิตธิ ุร กิจและการวิเคราะห์ เชิงปริ มาณ
19.30-20.00 น.
13.30-14.00 น.
13.30-14.00 น.
33442-(3)
12306-(2)
32408-(3)
การจัดการเชิงกลยุทธ์ ในภาครั ฐกิจ
วรรณคดีไทย
การจัดการธุร กิจขนาดย่ อมและการค้าปลีก
20.00-20.30 น.
ข่าวในพระราชสานัก
20.30-21.00 น.
92221-(3)
เศรษฐศาสตร์ เพื่อการบริ หารธุร กิจสหกรณ์
21.00-21.30 น.
Training on Air
21.30-22.00 น.
97403-(3)
เทคโนโลยีก่อนพิ มพ์
22.00-24.00 น.
90406-(3-4)
ดิน นา้ และปุ๋ ย

อาทิตย์ 22 มี.ค 58
04.00-06.00 น.
สอนเสริ ม 60424-(5-6)
ทฤษฏีและนโยบายการเงิน
06.00-06.30 น.
สุข......กับธรรมะ
18.30-19.00 น.
สอนเสริ ม 32483-(3) สัมมนาหารบัญชีการเงิน
และสัมมนาการบัญชีบริ หาร
19.00-19.30 น.
จิตอาสาพั ฒนาสังคม
19.30-20.00 น.
33442-(4)
การจัดการเชิงกลยุทธ์ ในภาครั ฐกิจ
20.00-20.30 น.
ข่าวในพระราชสานัก
20.30-21.00 น.
92221-(4)
เศรษฐศาสตร์ เพื่อการบริ หารธุร กิจสหกรณ์
21.00-21.30 น.
Training on Air
21.30-22.00 น.
97403-(4)
เทคโนโลยีก่อนพิ มพ์
22.00-24.00 น.
90406-(5-6)
ดิน นา้ และปุ๋ ย

อาทิตย์ 29 มี.ค 58
04.00-06.00 น.
สอนเสริ ม 60424-(7-8)
หลักเศรษฐศาสตร์ เบือ้ งต้น
06.00-06.30 น.
สุขกับธรรมะ
18.30-19.00 น.
สอนเสริ ม 12402-(4)
วัฒนธรรมกับการท่ องเที่ยว
19.00-19.30 น.
จิตอาสาพั ฒนาสังคม
19.30-20.00 น.
33449-(1)
การบริ หารการบริ หารสาธารณะ
20.00-20.30 น.
ข่าวในพระราชสานัก
20.30-21.00 น.
92322-(1)
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการสหกรณ์
21.00-21.30 น.
Training on Air
21.30-22.00 น.
97407-(1) การจัดการทางการผลิตและ
การควบคุมคุณภาพทางการพิ มพ์
22.00-24.00 น.
90406-(7-8)
ดิน นา้ และปุ๋ ย

14.00-16.00 น.
25301-(3-4) จิตวิทยาและสังคมวิทยาพื้นฐาน
เพื่อการแนะแนว
16.00-16.30 น.
สุโขทัยศึกษา

09.30-10.00 น.
32481-(3) ประสบการณ์วิชาชีพ การจัดการ
การท่ องเที่ยวและโรงแรม
10.00-12.00 น.
สอนเสริ ม 41211-(3-4)
กฏหมายแพ่ ง 1
13.30-14.00 น.
32454-(3)
การวิจัยทางธุร กิจการวางแผนและ
การควบคุมทางการเงิน
14.00-16.00 น.
14.00-16.00 น.
สอนเสริ ม 71309-(3-4) สถิตแิ ละการวิจัยทาง สอนเสริ ม 82326-(3-4) กฏหมายระหว่ างแระเทศ
อาหารและโภชนาการ
และองค์กรระหว่ างประเทศ
16.00-16.30 น.
16.00-16.30 น.
ASEAN INSIGHT
เส้นทางสร้ างสุข

09.30-10.00 น.
91465-(3)
การจัดการการท่ องเที่ยวเชิงเกษตร
10.00-12.00 น.
สอนเสริ ม 60120-(3-4)
หลักเศรษฐศาสตร์ เบือ้ งต้น
13.30-14.00 น.
91326-(3)
วนศาสตร์ เกษตร

09.30-10.00 น.
18.30-19.00 น.
97314-(3) เทคโนโลยีการวางแผนและการควบคุม
71411-(3)
การผลิตในอุตสาหกรรม
อาหารโภชนาบาบัด
10.00-12.00 น.
19.00-19.30 น.
สอนเสริ ม 52302-(5-6)
สถานีนวัตกรรม
วิทยาการระบาดและควบคุมโรค
13.30-14.00 น.
19.30-20.00 น.
55319-(3)
71413-(3)
การฝึ กปฏิบัตเิ วชกรรมแผนไทย
กระบวนการผลิตและพั ฒนาผลิตภัณฑ์ อาหาร

14.00-16.00 น.
สอนเสริ ม 90406-(3-4)
ดิน นา้ และปุ๋ ย
16.00-16.30 น.
ร้ านอาโก...โชว์ กนึ่

14.00-16.00 น.
สอนเสริ ม 97211-5-6) กลศาสตร์
สาหรั บเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
16.00-16.30 น.
กินดีอยู่ดี

16.30-17.00 น.
82325-(3) ความขัดแย้ งและความร่ วมมือ
ระหว่ างประเทศ
17.00-17.30 น.
รั กคือการให้

16.30-17.00 น.
91257-(3)
พื้นฐานความรู้ และสิง่ แวดล้อม
17.00-17.30 น.
สีสนั เมืองไทย

16.30-17.00 น.
97216-(3)
เทคโนโลยีกระบวนการพิ มพ์
17.00-17.30 น.
Thai Tech

16.30-17.00 น.
21001-(3) นวัตกรรมการสือ่ สารเพื่อการ
พั ฒนาเด็กปฐมวัย
17.00-17.30 น.
มรดกของแผ่ นดิน

16.30-17.00 น.
71204-(3)
ชีวเคมีและจุลชีววิทยาของอาหาร
17.00-17.30 น.
คลินิกบริ หาร

17.30-18.00 น.
21007-(3)
อาหารและโภชนาการสาหรั บเด็กปฐมวัย

17.30-18.00 น.
71308-(3)
เทคโนโลยีการถนอมและแปรรู ปอาหาร

22.00-24.00 น.
97211-(3-4)
กลศาสตร์ สาหรั บเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

22.00-24.00 น.
96413-(3-4)
การออกแบบและพั ฒนาเว็บ

จันทร์ 23 มี.ค 58
08.00-08.30 น.
สุโขทัยศึกษา

อังคาร 24 มี.ค 58
08.00-08.30 น.
ASEAN INSIGHT

พุ ธ 25 มี.ค 58
08.00-08.30 น.
เส้นทางสร้ างสุข

พฤหัสบดี 26 มี.ค 58
08.00-08.30 น.
ร้ านอาโก....โชว์ กนึ่

ศุกร์ 27 มี.ค 58
08.00-08.30 น.
กินดีอยู่ดี

09.00-09.30 น.
มรดกของแผ่ นดิน

09.00-09.30 น.
คลินิกบริ หาร

09.00-09.30 น.
รั กคือการให้

09.00-09.30 น.
สีสนั เมืองไทย

09.00-09.30 น.
Thai Tech

09.30-10.00 น.
21007-(4)
อาหารและโภชนาการสาหรั บเด็กปฐมวัย
10.00-12.00 น.
สอนเสริ ม 10121-(5-6)
อารยธรรมมนุษย์
13.30-14.00 น.
12306-(4)
วรรณคดีไทย

09.30-10.00 น.
71308-(4)
เทคโนโลยีการถนอมและแปรรู ปอาหาร
10.00-12.00 น.
สอนเสริ ม 32206-(5-6)
สถิตธิ ุร กิจและการวิเคราะห์ เชิงปริ มาณ
13.30-14.00 น.
32408-(4)
การจัดการธุร กิจขนาดย่ อมและการค้าปลีก

14.00-16.00 น.
25301-(5-6) จิตวิทยาและสังคมวิทยาพื้นฐาน
เพื่อการแนะแนว
16.00-16.30 น.
สุโขทัยศึกษา

16.30-17.00 น.
71204-(4)
ชีวเคมีและจุลชีววิทยาของอาหาร
17.00-17.30 น.
คลินิกบริ หาร

17.30-18.00 น.
21007-(4)
อาหารและโภชนาการสาหรั บเด็กปฐมวัย

17.30-18.00 น.
71308-(4)
เทคโนโลยีการถนอมและแปรรู ปอาหาร

22.00-24.00 น.
97211-(5-6)
กลศาสตร์ สาหรั บเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

22.00-24.00 น.
96413-(5-6)
การออกแบบและพั ฒนาเว็บ

จันทร์ 30 มี.ค 58
08.00-08.30 น.
สุโขทัยศึกษา

อังคาร 31 มี.ค 58
08.00-08.30 น.
ASEAN INSIGHT

09.00-09.30 น.
มรดกของแผ่ นดิน

09.00-09.30 น.
คลินิกบริ หาร

09.30-10.00 น.
09.30-10.00 น.
26406-(1)
71310-(1)
การพั ฒนาและการใช้ สอื่ การศึกษานอกระบบ การจัดการสุขลักษณะและความปลอดภัยในอาหาร
10.00-12.00 น.
10.00-12.00 น.
สอนเสริ ม 10111-(7-8)
สอนเสริ ม 32206-(5-6)
ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่ สาร
สถิตธิ ุร กิจและการวิเคราะห์ เชิงปริ มาณ
13.30-14.00 น.
13.30-14.00 น.
12307-(1)
32408-(2)
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีของไทย
การจัดการธุร กิจขนาดย่ อมและการค้าปลีก
14.00-16.00 น.
10141-(7-8) วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และสิง่ แวดล้อมเพื่อชีวิต
16.00-16.30 น.
สุโขทัยศึกษา

14.00-16.00 น.
สอนเสริ ม 71309-(1-2) สถิตแิ ละการวิจัยทาง
อาหารและโภชนาการ
16.00-16.30 น.
ASEAN INSIGHT

16.30-17.00 น.
25302-(1)
หลักและระบบงานแนะแนวในสถานศึกษา
17.00-17.30 น.
มรดกของแผ่ นดิน

16.30-17.00 น.
71304-(2)
ชีวเคมีและจุลชีววิทยาของอาหาร
17.00-17.30 น.
คลินิกบริ หาร

17.30-18.00 น.
26406-(1)
การพั ฒนาและการใช้ สอื่ การศึกษานอกระบบ

17.30-18.00 น.
71308-(2)
เทคโนโลยีการถนอมและแปรรู ปอาหาร

22.00-24.00 น.
97210-(7-8)
กลศาสตร์ สาหรั บเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

22.00-24.00 น.
96413-(1-2)
การออกแบบและพั ฒนาเว็บ

20.00-20.30 น.
ข่าวในพระราชสานัก
20.30-21.00 น.
16457-(1)
การเขียนเพื่อประชาสัมพั นธ์
21.00-21.30 น.
มสธ. เปิ ดประตูส่อู าเซียน

21.30-22.00 น.
97213- (3) ความรู้ เบือ้ งต้นเกีย่ วกับกระบวนการผลิต
และเทคนิคการผลิต
17.30-18.00 น.
17.30-18.00 น.
17.30-18.00 น.
22.00-24.00 น.
สอนเสริ ม 32481-(3)
สอนเสริ ม 91465-(3)
สอนเสริ ม 97314-(3)
สอนเสริ ม 82326-(3-4)
ประสบการณ์วิชาชีพ การจัดการการท่ องเที่ยว
การจัดการการท่ องเที่ยวเชิงเกษตร
เทคโนโลยีการวางแผนและการควบคุมการผลิต กฏหมายระหว่ างประเทศและองค์การ
และการโรงแรม
ในอุตสาหกรรม
ระหว่ างประเทศ
22.00-24.00 น.
22.00-24.00 น.
22.00-24.00 น.
สอนเสริ ม 93454-(3-4)
สอนเริ ม 254301-(3-4)
สอนเสริ ม 71309-(5-6)
สารสนเทศเพื่อการจัดการการผลิตพื ช
จิตวิทยาและสังคมวิทยาพื้นฐานเพื่อการแนะแนว สถิตแิ ละการวิจัยทางอาหารและโภชนาการ

09.30-10.00 น.
32481-(4) ประสบการณ์วิชาชีพ การจัดการ
การท่ องเที่ยวและโรงแรม
10.00-12.00 น.
สอนเสริ ม 41211-(5-6)
กฏหมายแพ่ ง 1
13.30-14.00 น.
32454-(4)
การวิจัยทางธุร กิจการวางแผนและ
การควบคุมทางการเงิน
14.00-16.00 น.
14.00-16.00 น.
สอนเสริ ม 71309-(5-6) สถิตแิ ละการวิจัยทาง สอนเสริ ม 82326-(5-6) กฏหมายระหว่ างแระเทศ
อาหารและโภชนาการ
และองค์กรระหว่ างประเทศ
16.00-16.30 น.
16.00-16.30 น.
ASEAN INSIGHT
เส้นทางสร้ างสุข

16.30-17.00 น.
21001-(4) นวัตกรรมการสือ่ สารเพื่อการ
พั ฒนาเด็กปฐมวัย
17.00-17.30 น.
มรดกของแผ่ นดิน

เสาร์ 21 มี.ค 58
04.00-06.00 น.
สอนเสริ ม 41211-(3-4)
กฏหมายแพ่ ง 1
06.00-06.30 น.
บ้ านวิทย์ วิทย์

16.30-17.00 น.
82325-(4) ความขัดแย้ งและความร่ วมมือ
ระหว่ างประเทศ
17.00-17.30 น.
รั กคือการให้

09.30-10.00 น.
91465-(4)
การจัดการการท่ องเที่ยวเชิงเกษตร
10.00-12.00 น.
สอนเสริ ม 60424-(5-6)
ทฤษฏีและนโยบาลการเงิน
13.30-14.00 น.
91326-(4)
วนศาสตร์ เกษตร

เสาร์ 28 มี.ค 58
04.00-06.00 น.
สอนเสริ ม 41211-(5-6)
กฏหมายแพ่ ง 1
06.00-06.30 น.
บ้ านวิทย์ วิทย์

09.30-10.00 น.
18.30-19.00 น.
97314-(4) เทคโนโลยีการวางแผนและการควบคุม
71411-(4)
การผลิตในอุตสาหกรรม
อาหารโภชนาบาบัด
10.00-12.00 น.
19.00-19.30 น.
สอนเสริ ม 52302-(7-8)
สถานีนวัตกรรม
วิทยาการระบาดและควบคุมโรค
13.30-14.00 น.
19.30-20.00 น.
55319-(4)
71413-(4)
การฝึ กปฏิบัตเิ วชกรรมแผนไทย
กระบวนการผลิตและพั ฒนาผลิตภัณฑ์ อาหาร

14.00-16.00 น.
สอนเสริ ม 90406-(5-6)
ดิน นา้ และปุ๋ ย
16.00-16.30 น.
ร้ านอาโก...โชว์ กนึ่

14.00-16.00 น.
สอนเสริ ม 97211-(7-8) กลศาสตร์
สาหรั บเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
16.00-16.30 น.
กินดีอยู่ดี

16.30-17.00 น.
91257-(4)
พื้นฐานความรู้ และสิง่ แวดล้อม
17.00-17.30 น.
สีสนั เมืองไทย

16.30-17.00 น.
97216-(4)
เทคโนโลยีกระบวนการพิ มพ์
17.00-17.30 น.
Thai Tech

20.00-20.30 น.
ข่าวในพระราชสานัก
20.30-21.00 น.
16457-(2)
การเขียนเพื่อประชาสัมพั นธ์
21.00-21.30 น.
มสธ. เปิ ดประตูส่อู าเซียน

21.30-22.00 น.
97213- (4) ความรู้ เบือ้ งต้นเกีย่ วกับกระบวนการผลิต
และเทคนิคการผลิต
17.30-18.00 น.
17.30-18.00 น.
17.30-18.00 น.
22.00-24.00 น.
สอนเสริ ม 32481-(4)
สอนเสริ ม 91465-(4)
สอนเสริ ม 97314-(4)
สอนเสริ ม 82326-(5-6)
ประสบการณ์วิชาชีพ การจัดการการท่ องเที่ยว
การจัดการการท่ องเที่ยวเชิงเกษตร
เทคโนโลยีการวางแผนและการควบคุมการผลิต กฏหมายระหว่ างประเทศและองค์การ
และการโรงแรม
ในอุตสาหกรรม
ระหว่ างประเทศ
22.00-24.00 น.
22.00-24.00 น.
22.00-24.00 น.
สอนเสริ ม 93454-(5-6)
สอนเสริ ม 254301-(5-6)
สอนเสริ ม 71309-(7-8)
สารสนเทศเพื่อการจัดการการผลิตพื ช
จิตวิทยาและสังคมวิทยาพื้นฐานเพื่อการแนะแนว สถิตแิ ละการวิจัยทางอาหารและโภชนาการ

