ึ ษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ตารางออกอากาศรายการโทรทัศน์เพือ
่ การศก

วัน

ออกอากาศทางสถานีวท
ิ ยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV 8) และ True Visions ช่อง 193
วันจันทร์-วันศุกร์
เวลา 04.00-06.00 น., 18.00-24.00 น.
วันเสาร์-วันอาทิตย์ เวลา 08.30-12.00 น., 13.00-16.30 น., 18.00-24.00 น.
1-16 สิงหาคม 2558
ออกอากาศทุกวัน 24 ชัว่ โมง
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
3 ส.ค.58 /
10 ส.ค.58

4 ส.ค.58 /
11 ส.ค.58

5 ส.ค.58 /
12 ส.ค.58

6 ส.ค.58 /
13 ส.ค.58

7 ส.ค.58/
14 ส.ค.58

Hello English

มหัศจรรย์วถ
ิ ไี ทย

กฎหมาย
เพือ
่ ประชาชน

กด Like วัยทีน

Green Focus

11201-(1) / (2)
คณิตศาสตร์
สาหรับสังคมศาสตร์

32330-(1) / (2)
เศรษฐศาสตร์เพือ
่
การจัดการ
และการภาษี อากร
สอนเสริม
71202-(1-2) / (3-4)
โภชนาการมนุษย์

32452-(1) / (2)
กลยุทธ์การจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์และ
องค์การแห่งการเรียนรู ้
สอนเสริม
81311-(3-4) / (5-6)
หลักและวิธก
ี ารศึกษา
ทางรัฐศาสตร์

91312-(1) / (2)
การจัดการระบบ
การเกษตร
เชิงบูรณาการ
สอนเสริม
90303-(3-4) / (5-6)
พืชเศรษฐกิจ

55318-(1) / (2)
เวชกรรมแผนไทย 2

ASEAN INSIGHT

เส ้นทางสร ้างสุข

ร ้านอาโก...โชว์กน
๋ึ

สอนเสริม
97210-(3-4) / (5-6)
คณิตศาสตร์ประยุกต์
สาหร ับเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
กินดีอยูด
่ ี

ข่าวในพระราชสานัก

ข่าวในพระราชสานัก

ข่าวในพระราชสานัก

ข่าวในพระราชสานัก

ข่าวในพระราชสานัก

08.30-09.00 น.
16.30-17.00 น.
20.30-21.00 น.

21001-(1) / (2)
พัฒนาการ
และการเรียนรู ้
ของเด็กปฐมวัย

71203-(1) / (2)
วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
การอาหารเบือ
้ งต ้น

80203-(1) / (2)
ปั ญหาพัฒนาการ
ทางการเมืองไทย

97214-(1) / (2)
วัสดุทางการพิมพ์
และบรรจุภัณฑ์

09.00-09.30
17.00-17.30
21.00-21.30
09.30-10.00
17.30-18.00
21.30-22.00

มรดกของแผ่นดิน

คลินก
ิ บริหาร

รักคือการให ้

91350-(1) / (2)
การเป็นผูน
้ า
ั ันธ์
มนุษยสมพ
และจิตวิทยา
สาหร ับเกษตรกร
ั เมืองไทย
สีสน

21004-(1) / (2)
ครอบครัวศึกษากับ
การพัฒนาเด็กปฐมวัย

71307-(1) / (2)
หลักการจัดการ
อาหาร
และธุรกิจอาหาร
สอนเสริม
96408-(1-2) / (3-4)
การจัดการระบบ
ฐานข ้อมูล

32458-(1) / (2)
วาณิชธนกิจและนวัตกรรม
ทางการเงิน

91464-(1) / (2)
พืชสวนประดับ
ในการจัดภูมท
ิ ัศน์

97301-(1) / (2)
วัสดุทางการพิมพ์

สอนเสริม
93355-(1-2) / (3-4)
การจัดการ
สุขภาพสัตว์

สอนเสริม
10141-(1-2) / (3-4)
วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและ
สิง่ แวดล ้อมเพือ
่ ชีวต
ิ

สอนเสริม
71202-(1-2) / (3-4)
โภชนาการมนุษย์

เวลา
07.00-07.30
13.00-13.30
19.00-19.30
07.30-08.00
13.30-14.00
19.30-20.00

น.
น.
น.
น.
น.
น.

14.00-16.00 น.

08.00-08.30 น.
16.00-16.30 น.
20.00-20.30 น.

น.
น.
น.
น.
น.
น.

22.00-24.00 น.

12 สิงหา มหาราชินี

สอนเสริม
10141-(1-2) / (3-4)
วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและสิง่ แวดล ้อม
เพือ
่ ชีวต
ิ
สุโขทัยศึกษา

สอนเสริม
97210-(1-2) / (3-4)
คณิตศาสตร์ประยุกต์
สาหร ับเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

Thai Tech

วัน

เสาร์
1 ส.ค.58 /
8 ส.ค.58 /
15 ส.ค.58

อาทิตย์
2 ส.ค.58 /
9 ส.ค.58 /
16 ส.ค.58

น.
น.
น.
น.
น.
น.
น.

สถานีนวัตกรรม

จิตอาสา
พัฒนาสังคม

71412-(1) / (2) / (3)
่ สาร
อาหาร โภชนาการศึกษาและการสือ
สอนเสริม

33412-(1) / (2) / (3)
การวางแผน
ทรัพยากรมนุษย์
สอนเสริม

96408-(1-2) / (3-4) / (5-6)

93355-(1-2) / (3-4) / (5-6)

เวลา
07.00-07.30
13.00-13.30
19.00-19.30
07.30-08.00
13.30-14.00
19.30-20.00
14.00-16.00

การจัดการระบบฐานข ้อมูล
08.00-08.30 น.
16.00-16.30 น.
20.00-20.30 น.

Living in Style
ข่าวในพระราชสานัก

การจัดการ
สุขภาพสัตว์
สนุกคิด สนุกวิทย์
ช่างคิด ช่างสังเกต ปี 2
ข่าวในพระราชสานัก

สาหรับวันเสาร์และวันอาทิตย์
เวลา 08.30-12.00 น., 13.00-16.30 น., 18.00-24.00 น.
ออกอากาศพร ้อมกับ (DLTV 8) และ True Visions ช่อง 193

08.30-09.00
16.30-17.00
20.30-21.00
09.00-09.30
17.00-17.30
21.00-21.30
09.30-10.00
17.30-18.00
21.30-22.00
22.00-24.00

น.
น.
น.
น.
น.
น.
น.
น.
น.
น.

15307-(1) / (2) / (4)
กฎหมายและจริยธรรมด ้านนิเทศศาสตร์

72201-(1) / (2) / (3)
ครอบครัวศึกษา

มสธ.เปิ ดประตู
่ าเซียน
สูอ

Training on Air

16458-(1) / (2) / (3)
การสร ้างสรรค์และผลิตงานประชาสัมพันธ์

97315-(1) / (2) / (3)
เครือ
่ งมือ เครือ
่ งจักร วัสดุ และการบารุงรักษา
ในอุตสาหกรรม
สอนเสริม

สอนเสริม

81311-(1-2) / (3-4) / (5-6)

หลักและวิธก
ี ารศึกษา
ทางรัฐศาสตร์

90303-(1-2) / (3-4) / (5-6)

พืชเศรษฐกิจ

ตารางออกอากาศรายการโทรทัศน์เพือ
่ การศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ออกอากาศทางสถานีวท
ิ ยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV 8) และ True Visions ช่อง 193
วันจันทร์-วันศุกร์
เวลา 04.00-06.00 น., 18.00-24.00 น.
วันเสาร์-วันอาทิตย์ เวลา 08.30-12.00 น., 13.00-16.30 น., 18.00-24.00 น.
17-31 สิงหาคม 2558
ออกอากาศทุกวัน 24 ชัว่ โมง
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
17 ส.ค.58 /
18 ส.ค.58 /
19 ส.ค.58 /
20 ส.ค.58 /
21 ส.ค.58 /
24 ส.ค.58 /
25 ส.ค.58
26 ส.ค.58
27 ส.ค.58
28 ส.ค.58
31 ส.ค.58

วัน
เวลา
07.00-07.30
13.00-13.30
19.00-19.30
07.30-08.00
13.30-14.00
19.30-20.00

น.
น.
น.
น.
น.
น.

14.00-16.00 น.

Hello English

มหัศจรรย์วถ
ิ ไี ทย

11201-(3) / (4)
คณิตศาสตร์
สาหรับสังคมศาสตร์ /
12306-(1)
วรรณคดีไทย
สอนเสริม

32330-(3) / (4)
เศรษฐศาสตร์
เพือ
่ การจัดการ
และการภาษีอากร

10141-(5-6) / (7-8) / (9-10)

08.00-08.30 น.
16.00-16.30 น.

วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและสิง่ แวดล ้อม
เพือ
่ ชีวต
ิ
สุโขทัยศึกษา

กฎหมาย
เพือ
่ ประชาชน

กด Like วัยทีน

Green Focus

32452-(3) / (4)

91312-(3) / (4)
การจัดการระบบ
การเกษตร
เชิงบูรณาการ

55318-(3) / (4)
เวชกรรมแผนไทย 2

สอนเสริม
71202-(5-6) / (7-8)
โภชนาการมนุษย์

สอนเสริม
81311-(7-8) / (9-10)
หลักและวิธก
ี ารศึกษา
ทางรัฐศาสตร์

สอนเสริม
90303-(7-8) / (9-10)
พืชเศรษฐกิจ

ASEAN INSIGHT

เส ้นทางสร ้างสุข

ร ้านอาโก...โชว์กน
๋ึ

สอนเสริม
97210-(7-8) / (9-10)
คณิตศาสตร์ประยุกต์
สาหร ับเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
กินดีอยูด
่ ี

กลยุทธ์การจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์และ
องค์การแห่งการเรียนรู ้

20.00-20.30 น.

ข่าวในพระราชสานัก

ข่าวในพระราชสานัก

ข่าวในพระราชสานัก

ข่าวในพระราชสานัก

ข่าวในพระราชสานัก

08.30-09.00 น.
16.30-17.00 น.
20.30-21.00 น.

21001-(3) / (4)
พัฒนาการ
และการเรียนรู ้
ของเด็กปฐมวัย /
21002-(1)
่ สารเพือ
นว ัตกรรมการสือ
่
การพ ัฒนาเด็กปฐมว ัย
มรดกของแผ่นดิน

71203-(3) / (4)
วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
การอาหารเบือ
้ งต ้น

80203-(3) / (4)
ปั ญหาพัฒนาการ
ทางการเมืองไทย

91350-(3) / (4)
การเป็นผูน
้ า
มนุษยส ัมพ ันธ์
และจิตวิทยา
สาหร ับเกษตรกร

97214-(3) / (4)
วัสดุทางการพิมพ์
และบรรจุภัณฑ์

คลินก
ิ บริหาร

รักคือการให ้

ั เมืองไทย
สีสน

Thai Tech

21004-(3) / (4)
ครอบครัวศึกษากับ
การพัฒนาเด็กปฐมวัย /
21007-(1)
อาหารและโภชนาการ
สาหรับเด็กปฐมวัย
สอนเสริม

71307-(3) / (4)
หลักการจัดการอาหาร
และธุรกิจอาหาร

32458-(3) / (4)
วาณิชธนกิจและ
นวัตกรรมทางการเงิน

91464-(3) / (4)
พืชสวนประดับ
ในการจัดภูมท
ิ ศ
ั น์

97301-(3) / (4)
วัสดุทางการพิมพ์

สอนเสริม
96408-(5-6) / (7-8)
การจัดการระบบ
ฐานข ้อมูล

สอนเสริม
93355-(5-6) / (7-8)
การจัดการ
สุขภาพสัตว์

สอนเสริม
10141-(5-6) / (7-8)
วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและ
สิง่ แวดล ้อมเพือ
่ ชีวต
ิ

สอนเสริม
71202-(5-6) / (7-8)
โภชนาการมนุษย์

09.00-09.30
17.00-17.30
21.00-21.30
09.30-10.00
17.30-18.00
21.30-22.00

น.
น.
น.
น.
น.
น.

22.00-24.00 น.

97210-(5-6) / (7-8) / (9-10)

คณิตศาสตร์ประยุกต์
สาหร ับเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

วัน

เสาร์
22 ส.ค.58 /
29 ส.ค.58

อาทิตย์
23 ส.ค.58 /
30 ส.ค.58

น.
น.
น.
น.
น.
น.

สถานีนวัตกรรม

จิตอาสา
พัฒนาสังคม

71412-(4)
่ สาร /
อาหารโภชนาการศึกษาและการสือ
71413-(1)
กระบวนการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

33412-(4)
การวางแผน
ทรัพยากรมนุษย์ /
33442-(1)
การจัดการเชิงกลยุทธ์
ในภาครัฐกิจ
สอนเสริม
93355-(7-8) / (9-10)
การจัดการ
สุขภาพสัตว์
สนุกคิด สนุกวิทย์
ช่างคิด ช่างสังเกต ปี 2
ข่าวในพระราชสานัก

เวลา
07.00-07.30
13.00-13.30
19.00-19.30
07.30-08.00
13.30-14.00
19.30-20.00

14.00-16.00 น.

สอนเสริม
96408-(7-8) / (9-10)
การจัดการระบบฐานข ้อมูล

08.00-08.30 น.
16.00-16.30 น.
20.00-20.30 น.

Living in Style
ข่าวในพระราชสานัก

สาหรับวันเสาร์และวันอาทิตย์
เวลา 08.30-12.00 น., 13.00-16.30 น., 18.00-24.00 น.
ออกอากาศพร ้อมกับ (DLTV 8) และ True Visions ช่อง 193

08.30-09.00 น.
16.30-17.00 น.
20.30-21.00 น.
09.00-09.30
17.00-17.30
21.00-21.30
09.30-10.00
17.30-18.00
21.30-22.00

น.
น.
น.
น.
น.
น.

22.00-24.00 น.

15335-(2) / (3)
การวิจัยทางนิเทศศาสตร์

มสธ.เปิ ดประตู
่ าเซียน
สูอ
16458-(4)
การสร ้างสรรค์และ
ผลิตงานประชาสัมพันธ์ /
96413-(1)
การออกแบบ
และพ ัฒนาเว็ บ
สอนเสริม
81311-(7-8) / (9-10)
หลักและวิธก
ี ารศึกษา
ทางรัฐศาสตร์

72201-(4)
ครอบครัวศึกษา /
92221-(1)
เศรษฐศาสตร์เพือ
่
การบริหารธุรกิจสหกรณ์
Training on Air
97315-(4)
เครือ
่ งมือ เครือ
่ งจักร วัสดุ และการบารุงรักษา
ในอุตสาหกรรม /
97403-(1)
เทคโนโลยีกอ
่ นพิมพ์
สอนเสริม
90303-(7-8) / (9-10)
พืชเศรษฐกิจ

