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

1 ธั นวาคม - 14 ธั นวาคม 2557
จันทร์ 1 ธ.ค 57
08.00-08.30 น.
สนุกคิด สนุกวิทย์
ช่ างคิด ช่ างสังเกต
09.00-09.30 น.
Training on Air

อังคาร 2 ธ.ค 57
08.00-08.30 น.
มรดกของแผ่ นดิน

พุ ธ 3 ธ.ค 57
08.00-08.30 น.
เส้นทางสร้ างสุข

พฤหัสบดี 4 ธ.ค 57
08.00-08.30 น.
ร้ านอาโก....โชว์ กนึ่

ศุกร์ 5 ธ.ค 57
08.00-08.30 น.
กินดีอยู่ดี

เสาร์ 6 ธ.ค 57
04.00-06.00 น.
สอนเสริ ม 41231-9-10
กฏหมายอาญา
06.00-06.30 น.
บ้ านวิทย์ วิทย์

อาทิตย์ 7 ธ.ค 57
04.00-06.00 น.
สอนเสริ ม 60120-9-10
หลักเศรษฐศาสตร์ เบือ้ งต้น
06.30-06.30 น.
Thai Tech

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.
สุข....กับธรรมะ

09.30-10.00 น.
10161-4
ภาษาไทยเพื่อการศึกษา
10.00-12.00 น.
สอนเสริ ม 93454-9-10
สารสนเทศเพื่อการจัดการการผลิตพื ช
13.30-14.00 น.
11111-2
สังคมและวัฒนธรรมไทย

09.30-10.00 น.
24414-1
การประเมินหลักสูตร
10.00-12.00 น.
สอนเสริ ม 81311-3-4 หลักและวิธีการศึกษา
ทางรั ฐศาสตร์
13.30-14.00 น.
15335-2
การวิจัยทางนิเทศศาสตร์

14.00-16.00 น.
สอนเสริ ม 13201-7-8
สารสนเทศศาสรตร์ เบือ้ งต้น
16.00-16.30 น.
สนุกคิด สนุกวิทย์
ช่ างคิด ช่ างสังเกต
16.30-17.00 น.
10141-4 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
สิง่ แวดล้อมเพื่อชีวิต
17.00-17.30 น.
Training on Air

14.00-16.00 น.
สอนเสริ ม 52302-7-8 วิทยาการระบาดและ
การควบคุมโรค
16.00-16.30 น.
มรดกของแผ่ นดิน

09.30-10.00 น.
32454-1 การวิจัยทางธุร กิจการวางแผนและ
การควบคุมทางการเงิน
10.00-12.00 น.
สอนเสริ ม 41231-9-10
กฏหมายอาญา 1
13.30-14.00 น.
32451-4
พาณิชย์ อเิ ล็กทรอนิกส์และการจัดการธุร กิจ
ขาเข้า -ส่งออก
14.00-16.00 น.
สอนเสริ ม 91465-1-2 การจัดการท่ องเที่ยว
เชิงเกษตร
16.00-16.30 น.
เส้นทางสร้ างสุข

09.30-10.00 น.
71411-2
อาหารและโภชนาการบาบัด
10.00-12.00 น.
สอนเสริ ม 10151-5-6
ไทยศึกษา
13.30-14.00 น.
32483-4
สัมมนาการบัญชีการเงินและสัมมนา
การบัญชีบริ หาร
14.00-16.00 น.
สอนเสริ ม 92424-9-10 การบริ หารธุร กิจ
เฉพาะสหกรณ์
16.00-16.30 น.
ร้ านอาโก...โชว์ กนึ่

09.30-10.00 น.
71307-2 หลักการจัดอาหาร
และธุร กิจอาหาร
10.00-12.00 น.
สอนเสริ ม 80309-5-6
ปั ญหาการเมืองไทยปั จจุบัน
13.30-14.00 น.
92423-1
วิธีการวิจัยทางสหกรณ์

18.30-19.00 น.
10121-5
อารยธรรมมนุษย์
19.00-19.30 น.
สถานีนวัตกรรม

18.30-19.00 น.
สอนเสริ ม 93353-2
การจัดการผลผลิตพื ช
19.00-19.30 น.
กฏหมายเพื่อประชาชน

19.30-20.00 น.
91326-1
วนศาสตร์ เกษตร

14.00-16.00 น.
สอนเสริ ม 91108-9-10 ความรู้ ทั่วไปเกีย่ วกับ
การส่งเสริ มการเกษตร
16.00-16.30 น.
กินดีอยู่ดี

20.00-20.30 น.
ข่าวในพระราชสานัก

19.30-20.00 น.
99409-2
ประสบการณ์วิชาชีพ เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือ่ สาร
20.00-20.30 น.
ข่าวในพระราชสานัก

20.30-21.00 น.
92221-1 เศรษฐศาสตร์ เพื่อการ
บริ หารธุร กิจ
21.00-21.30 น.
จิตรกรจิตรกรรม

20.30-21.00 น.
97301-2
วัสดุทางการพิ มพ์
21.00-21.30 น.
ASEAN INSIGHT

16.30-17.00 น.
21001-1 พั ฒนาการและการเรี ยนรู้ ของเด็ก
ปฐมวัย
17.00-17.30 น.
คลินิกบริ หาร

16.30-17.00 น.
26302-2 การจัดการ
การศึกษานอกระบบ
17.00-17.30 น.
รั กคือการให้

16.30-17.00 น.
71310-2 การจัดการสุขลักษณะและ
ปลอดภัยในอาหาร
17.00-17.30 น.
สีสนั เมืองไทย

16.30-17.00 น.
70206-5
โภชนาการกับชีวิตมนุษย์
17.00-17.30 น.
สุข......กับธรรมะ

21.30-22.00 น.
91464-2
พื ชสวนประดับในการจัดภูมิทัศน์
22.00-24.00 น.
สอนเสริ ม 91465-9-10
การจัดการการท่ องเที่ยวเชิงเกษตร

21.30-22.00 น.
97315-2 เครื่ องมือ เครื่ องจักรวัสดุ และการบารุ ง
รั กษาในอุตสาหกรรม
22.00-24.00 น.
สอนเสริ 92424-9-10
การบริ หารธุร กิจเฉพาะสหกรณ์

17.30-18.00 น.
สอนเสริ ม 10161-4
ภาษาไทยเพื่อการสือ่ สาร

17.30-18.00 น.
สอนเสริ ม 24414-2
การประเมินหลักสูตร
22.00-24.00 น.
41431-7-8
การบริ หารงานยุตธิ รรม

17.30-18.00 น.
สอนเสริ ม 71411-2
อาหารและโภชนาการศึกษา
และการสือ่ สาร
22.00-24.00 น.
สอนเสริ ม 13201-7-8
สารสนเทศศาสตร์ เบือ้ งต้น

17.30-18.00 น.
สอนเสริ ม 71307-2
หลักการจัดอาหารและธุร กิจอาหาร

22.00-24.00 น.
91108-7-8
ความรู้ ทั่วไปเกีย่ วกับการส่งเสริ ม
การเกษตร

17.30-18.00 น.
สอนเสริ ม 32454-1
การจัดการธุร กิจขนายย่ อมและ
การค้าปลีก
22.00-24.00 น.
สอนเสริ ม 90406-9-10
ดิน นา้ และปุ๋ ย

จันทร์ 8 ธ.ค 57
08.00-08.30 น.
สนุกคิด สนุกวิทย์

อังคาร 9 ธ.ค 57
08.00-08.30 น.
มรดกของแผ่ นดิน

พุ ธ 10 ธ.ค 57
08.00-08.30 น.
เส้นทางสร้ างสุข

พฤหัสบดี 11 ธ.ค 57
08.00-08.30 น.
ร้ านอาโก....โชว์ กนึ่

ศุกร์ 12 ธ.ค 57
08.00-08.30 น.
กินดีอยู่ดี

เสาร์ 13 ธ.ค 57
04.00-06.00 น.
สอนเสริ ม 90305-1-2

อาทิตย์ 14 ธ.ค 57
04.00-06.00 น.
สอนเสริ ม 92221-5-6

09.00-09.30 น.
สุข....กับธรรมะ

การผลิตสัตว์
06.00-06.30 น.
บ้ านวิทย์ วิทย์

เศรษฐศาสตร์ พื่อการบริ หารธุร กิจสหกรณ์
06.30-06.30 น.
Thai Tech

18.30-19.00 น.
11201-1
คณิตศาสตร์ สาหรั บสังคมศาสตร์
19.00-19.30 น.
สถานีนวัตกรรม

18.30-19.00 น.
สอนเสริ ม 93353-3
การจัดการผลผลิตพื ช
19.00-19.30 น.
กฏหมายเพื่อประชาชน

19.30-20.00 น.
91326-2
วนศาสตร์ เกษตร
20.00-20.30 น.
ข่าวในพระราชสานัก

19.30-20.00 น.
99409-3
ประสบการณ์วิชาชีพ เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือ่ สาร
20.00-20.30 น.
ข่าวในพระราชสานัก

20.30-21.00 น.
92221-2 เศรษฐศาสตร์ เพื่อการ
บริ หารธุร กิจ
21.00-21.30 น.
จิตรกรจิตรกรรม

20.30-21.00 น.
97301-3
วัสดุทางการพิ มพ์
21.00-21.30 น.
ASEAN INSIGHT

22.00-24.00 น.
สอนเสริ ม 52302-7-8
วิทยาการระบาดและ
การควบคุมโรค

ช่ างคิด ช่ างสังเกต ปี 2
09.00-09.30 น.
Training on Air

09.00-09.30 น.
คลินิกบริ หาร

09.30-10.00 น.
10161-5
ภาษาไทยเพื่อการสือ่ สาร
10.00-12.00 น.
สอนเสริ ม 10131-9-10
สังคมมนุษย์
13.30-14.00 น.
96405-3
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจทางธุรุ กจิ

09.30-10.00 น.
24414-3
การประเมินหลักสูตร
10.00-12.00 น.
สอนเสริ ม 41451-5-6
กฏหมายระหว่ างประเทศ
13.30-14.00 น.
26404-3
หลักการเรี ยนรู้ และเทคนิคการฝึ กอบรม

14.00-16.00 น.
สอนเสริ ม 53303-1-2 สุขศึกษาและ
การประชาสัมพั นธ์ งานสาธารณสุข
16.00-16.30 น.
สนุกคิด สนุกวิทย์
ช่ างคิด ช่ างสังเกต ปี 2
16.30-17.00 น.
10141-4 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
สิง่ แวดล้อมเพื่อชีวิต
17.00-17.30 น.
Training on Air

14.00-16.00 น.
สอนเสริ ม 52302-9-10 วิทยาการระบาดและ
การควบคุมโรค
16.00-16.30 น.
มรดกของแผ่ นดิน
16.30-17.00 น.
21001-2 พั ฒนาการและการเรี ยนรู้ ของเด็ก
ปฐมวัย
17.00-17.30 น.
คลินิกบริ หาร

16.30-17.00 น.
26302-3 การจัดการ
การศึกษานอกระบบ
17.00-17.30 น.
รั กคือการให้

16.30-17.00 น.
71310-3 การจัดการสุขลักษณะและ
ปลอดภัยในอาหาร
17.00-17.30 น.
สีสนั เมืองไทย

16.30-17.00 น.
71200-1
มนุษย์ กบั ระบบนิเวศ
17.00-17.30 น.
สุข......กับธรรมะ

17.30-18.00 น.
สอนเสริ ม 10161-5
ภาษาไทยเพื่อการสือ่ สาร

17.30-18.00 น.
สอนเสริ ม 24414-3
การประเมินหลักสูตร
22.00-24.00 น.
41431-9-10
การบริ หารงานยุตธิ รรม

17.30-18.00 น.
สอนเสริ ม 71411-3
อาหารและโภชนาการศึกษา
และการสือ่ สาร
22.00-24.00 น.
สอนเสริ ม 53303-1-2
สุขศึกษาและการประชาสัมพั นธ์
งานสาธารณสุข

17.30-18.00 น.
สอนเสริ ม 71307-3
หลักการจัดอาหารและธุร กิจอาหาร

22.00-24.00 น.
91108-9-10
ความรู้ ทั่วไปเกีย่ วกับการส่งเสริ ม
การเกษตร

17.30-18.00 น.
สอนเสริ ม 32454-2
การจัดการธุร กิจการวางแผนและ
การควบคุมทางการเงิน
22.00-24.00 น.
สอนเสริ ม 33410-9-10
การพั ฒนาทรั พ ยากร
มนุษย์ ในองค์กร

09.00-09.30 น.
รั กคือการให้

09.00-09.30 น.
สีสนั เมืองไทย

09.30-10.00 น.
09.30-10.00 น.
09.30-10.00 น.
32454-2 การวิจัยทางธุร กิจการวางแผนและ
71412-3
71307-3 หลักการจัดอาหาร
การควบคุมทางการเงิน
อาหารและโภชนาการศึกษาและการสือ่ สาร
และธุร กิจอาหาร
10.00-12.00 น.
10.00-12.00 น.
10.00-12.00 น.
สอนเสริ ม 90305-1-2
สอนเสริ ม 92221-5-6 เศรษฐศาสตร์ เพื่อการบริ หาร
สอนเสริ ม 10111-5-6
การผลิตสัตว์
ธุร กิจสหกรณ์
ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่ สาร
13.30-14.00 น.
13.30-14.00 น.
13.30-14.00 น.
32484-3
60227-3
81310-3
ความรู้ พื้นฐานของมัคคุเทศก์และการ
ประวัตศิ าสตร์ เศรษฐกิจและแนวคิด
ปรั ชญาการเมือง
ท่ องเที่ยวอาเชียน
ทางเศรษฐศาสตร์
14.00-16.00 น.
14.00-16.00 น.
14.00-16.00 น.
สอนเสริ ม 91413-1-2 การพั ฒนากลุ่มสถาบัน
สอนเสริ ม 71202-1-2
สอนเสริ ม 71309-1-2 สถิตแิ ละการิ วิจัยทางอาหาร
และองค์กรเกษตร
โภชนาการมนุษย์
และโภชนาการ
16.00-16.30 น.
16.00-16.30 น.
16.00-16.30 น.
เส้นทางสร้ างสุข
ร้ านอาโก...โชว์ กนึ่
กินดีอยู่ดี

21.30-22.00 น.
21.30-22.00 น.
91464-3
97315-3 เครื่ องมือ เครื่ องจักร วัสดุ และการบารุ ง
พื ชสวนประดับในการจัดภูมิทัศน์
รั กษาในอุตสาหกรรม
22.00-24.00 น.
22.00-24.00 น.
สอนเสริ ม 91413-1-2
สอนเสริ ม 71202-1-2
การพั ฒนากลุ่มสถาบันและองค์กรเกษตร
โภชนาการมนุษย์

22.00-24.00 น.
สอนเสริ ม 52302-9-10
วิทยาการระบาดและ
การควบคุมโรค

15 ธั นวาคม - 31 ธั นวาคม 2557
จันทร์ 15 ธ.ค 57
08.00-08.30 น.
สนุกคิด สนุกวิทย์
ช่ างคิด ช่ างสังเกต ปี 2
09.00-09.30 น.
Training on Air

อังคาร 16 ธ.ค 57
08.00-08.30 น.
มรดกของแผ่ นดิน

พุ ธ 17 ธ.ค 57
08.00-08.30 น.
เส้นทางสร้ างสุข

พฤหัสบดี 18 ธ.ค 57
08.00-08.30 น.
ร้ านอาโก....โชว์ กนึ่

ศุกร์ 19 ธ.ค 57
08.00-08.30 น.
กินดีอยู่ดี

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.
สุข....กับธรรมะ

09.30-10.00 น.
16458-1 การสร้ างสรรค์และผลิตงาน
ประชาสัมพั นธ์
10.00-12.00 น.
สอนเสริ ม 92217-1-2 ธนกิจและการเงิน
สหกรณ์
13.30-14.00 น.
11111-3
สังคมและวัฒนธรรมไทย

09.30-10.00 น.
24414-3
การประเมินหลักสูตร
10.00-12.00 น.
สอนเสริ ม 41451-5-6
กฏหมายระหว่ างประเทศ
13.30-14.00 น.
26404-3
หลักการเรี ยนรู้ และเทคนิคการฝึ กอบรม

14.00-16.00 น.
สอนเสริ ม 13201-9-10
สารสนเทศเบือ้ งต้น
16.00-16.30 น.
สนุกคิด สนุกวิทย์
ช่ างคิด ช่ างสังเกต ปี 2
16.30-17.00 น.
10319-1
ทักษะการเปลีย่ นแปลงภาษาอังกฤษ
17.00-17.30 น.
Training on Air

14.00-16.00 น.
สอนเสริ ม 52302-9-10 วิทยาการระบาดและ
การควบคุมโรค
16.00-16.30 น.
มรดกของแผ่ นดิน
16.30-17.00 น.
21001-2 พั ฒนาการและการเรี ยนรู้ ของเด็ก
ปฐมวัย
17.00-17.30 น.
คลินิกบริ หาร

16.30-17.00 น.
26302-4 การจัดการ
การศึกษานอกระบบ
17.00-17.30 น.
รั กคือการให้

16.30-17.00 น.
71310-4 การจัดการสุขลักษณะและ
ปลอดภัยในอาหาร
17.00-17.30 น.
สีสนั เมืองไทย

16.30-17.00 น.
71200-2
มนุษย์ กบั ระบบนิเวศ
17.00-17.30 น.
สุข......กับธรรมะ

17.30-18.00 น.
สอนเสริ ม 16458-1
การสร้ างสรรค์และผลิตงาน
ประชาสัมพั นธ์
22.00-24.00 น.
71309-1-2
สถิตแิ ละการวิจัยทางอาหารและโภชนาการ

17.30-18.00 น.
สอนเสริ ม 24414-3
การประเมินหลักสูตร

17.30-18.00 น.
สอนเสริ ม 71412-4
อาหารและโภชนาการศึกษา
และการสือ่ สาร
22.00-24.00 น.
สอนเสริ ม 13201-9-10
สารสนเทศศาสตร์ เบือ้ งต้น

17.30-18.00 น.
สอนเสริ ม 71307-4
หลักการจัดอาหารและธุร กิจอาหาร

22.00-24.00 น.
80202-1-2
สถาบันและกระบวนการทางการเมืองไทย

17.30-18.00 น.
สอนเสริ ม 32454-3
การจัดการธุร กิจการวางแผนและ
การควบคุมทางการเงิน
22.00-24.00 น.
สอนเสริ ม 33450-1-2
การบริ หารค่าตอบแทนและประโยชน์ เกือ้ กุล

22.00-24.00 น.
สอนเสริ ม 32206-1-2
สถิตธิ ุร กิจและการวิเคราะห์ เชิงปริ มาณ

อังคาร 23 ธ.ค 57
08.00-08.30 น.
มรดกของแผ่ นดิน

พุ ธ 24 ธ.ค 57
08.00-08.30 น.
เส้นทางสร้ างสุข

พฤหัสบดี 25 ธ.ค 57
08.00-08.30 น.
ร้ านอาโก....โชว์ กนึ่

ศุกร์ 26 ธ.ค 57
08.00-08.30 น.
กินดีอยู่ดี

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.
สุข....กับธรรมะ

จันทร์ 22 ธ.ค 57
08.00-08.30 น.
สนุกคิด สนุกวิทย์
ช่ างคิด ช่ างสังเกต ปี 2
09.00-09.30 น.
Training on Air
09.30-10.00 น.
16458-2 การสร้ างสรรค์และผลิตงาน
ประชาสัมพั นธ์
10.00-12.00 น.
สอนเสริ ม 92217-3-4 ธนกิจและการเงิน
สหกรณ์
13.30-14.00 น.
11111-4
สังคมและวัฒนธรรมไทย
14.00-16.00 น.
สอนเสริ ม 53303-3-4 สุขศึกษาและ
การประชาสัมพั นธ์ งานสาธารณสุข
16.00-16.30 น.
สนุกคิด สนุกวิทย์
ช่ างคิด ช่ างสังเกต ปี 2
16.30-17.00 น.
10319-2
ทักษะการเปลีย่ นแปลงภาษาอังกฤษ
17.00-17.30 น.
Training on Air

09.30-10.00 น.
09.30-10.00 น.
09.30-10.00 น.
32454-3 การวิจัยทางธุร กิจการวางแผนและ
71412-3
71307-4 หลักการจัดอาหาร
การควบคุมทางการเงิน
อาหารและโภชนาการศึกษาและการสือ่ สาร
และธุร กิจอาหาร
10.00-12.00 น.
10.00-12.00 น.
10.00-12.00 น.
สอนเสริ ม 90305-3-4
สอนเสริ ม 92221-5-6 เศรษฐศาสตร์ เพื่อการบริ หาร
สอนเสริ ม 80309-7-8
การผลิตสัตว์
ธุร กิจสหกรณ์
ปั ญหาการเมืองไทยปั จจุบัน
13.30-14.00 น.
13.30-14.00 น.
13.30-14.00 น.
31403-1
82325-1
93354-1
เทคนิคการก่อสร้ างขนาดใหญ่
ความขัดแย้ งและความร่ วมมือ
อาหารการให้ อาหารสัตว์
ระหว่ างประเทศ
14.00-16.00 น.
14.00-16.00 น.
14.00-16.00 น.
สอนเสริ ม 91413-3-4 การพั ฒนากลุ่มสถาบัน
สอนเสริ ม 71202-3-4
สอนเสริ ม 71309-3-4 สถิตแิ ละการิ วิจัยทางอาหาร
และองค์กรเกษตร
โภชนาการมนุษย์
และโภชนาการ
16.00-16.30 น.
16.00-16.30 น.
16.00-16.30 น.
เส้นทางสร้ างสุข
ร้ านอาโก...โชว์ กนึ่
กินดีอยู่ดี

09.30-10.00 น.
09.30-10.00 น.
09.30-10.00 น.
09.30-10.00 น.
21002-2 นวัตกรรมการสือ่ สารเพื่อการพั ฒนา 32454-4 การวิจัยทางธุร กิจการวางแผนและ
71412-3
97403-1
เด็กปฐมวัย
การควบคุมทางการเงิน
อาหารและโภชนาการศึกษาและการสือ่ สาร
เทคโนโลยีก่อนพิ มพ์
10.00-12.00 น.
10.00-12.00 น.
10.00-12.00 น.
10.00-12.00 น.
สอนเสริ ม 41451-7-8
สอนเสริ ม 90305-5-6
สอนเสริ ม 92221-5-6 เศรษฐศาสตร์ เพื่อการบริ หาร
สอนเสริ ม 10111-7-8
กฏหมายระหว่ างประเทศ
การผลิตสัตว์
ธุร กิจสหกรณ์
ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่ สาร
13.30-14.00 น.
13.30-14.00 น.
13.30-14.00 น.
13.30-14.00 น.
15307-2
31403-2
82325-2
93354-2
กฏหมายและจริ ยธรรมด้าน
เทคนิคการก่อสร้ างขนาดใหญ่
ความขัดแย้ งและความร่ วมมือ
อาหารและการให้ อาหารสัตว์
นิเทศศาสตร์
ระหว่ างประเทศ
14.00-16.00 น.
14.00-16.00 น.
14.00-16.00 น.
14.00-16.00 น.
สอนเสริ ม 32206-3-4 สถิตธิ ุร กิจและการวิเคราะห์ สอนเสริ ม 91413-5-6 การพั ฒนากลุ่มสถาบัน
สอนเสริ ม 71202-5-6
สอนเสริ ม 71309-5-6 สถิตแิ ละการิ วิจัยทางอาหาร
เชิงปริ มาณ
และองค์กรเกษตร
โภชนาการมนุษย์
และโภชนาการ
16.00-16.30 น.
16.00-16.30 น.
16.00-16.30 น.
16.00-16.30 น.
มรดกของแผ่ นดิน
เส้นทางสร้ างสุข
ร้ านอาโก...โชว์ กนึ่
กินดีอยู่ดี
16.30-17.00 น.
21004-1 ครอบครั วการสือ่ สารเพื่อการพั ฒนา
เด็กปฐมวัย
17.00-17.30 น.
คลินิกบริ หาร

16.30-17.00 น.
32328-34 การจัดการนวัตกรรมและ
การเปลีย่ นแปลง
17.00-17.30 น.
รั กคือการให้

16.30-17.00 น.
27401-1
สือ่ การศึกษาขัน้ พื้นฐาน
17.00-17.30 น.
สีสนั เมืองไทย

16.30-17.00 น.
71200-3
มนุษย์ กบั ระบบนิเวศ
17.00-17.30 น.
สุข......กับธรรมะ

17.30-18.00 น.
สอนเสริ ม 16458-2
การสร้ างสรรค์และผลิตงาน
ประชาสัมพั นธ์
22.00-24.00 น.
71309-3-4
สถิตแิ ละการวิจัยทางอาหารและโภชนาการ

17.30-18.00 น.
สอนเสริ ม 21002-2
นวัตกรรมการสือ่ สารเพื่อการพั ฒนาเด็ก
ปฐมวัย
22.00-24.00 น.
80202-2-3
สถาบันและกระบวนการทางการเมืองไทย

17.30-18.00 น.
สอนเสริ ม 32454-4
การจัดการธุร กิจการวางแผนและ
การควบคุมทางการเงิน
22.00-24.00 น.
สอนเสริ ม 33450-3-4
การบริ หารค่าตอบแทนและประโยชน์ เกือ้ กุล

17.30-18.00 น.
สอนเสริ ม 21007-1
อาหารและโภชนาการสาหรั บ
เด็กปฐมวัย
22.00-24.00 น.
สอนเสริ ม 13201-3-4
สุขศึกษาและการประชาสัมพั นธ์ งาน
สาธารณสุข

17.30-18.00 น.
สอนเสริ ม 97403-1
เทคโนโลยีก่อนพิ มพ์

จันทร์ 29 ธ.ค 57
08.00-08.30 น.
สนุกคิด สนุกวิทย์
ช่ างคิด ช่ างสังเกต ปี 2
09.00-09.30 น.
Training on Air

อังคาร 30 ธ.ค 57
08.00-08.30 น.
มรดกของแผ่ นดิน

พุ ธ 31 ธ.ค 57
08.00-08.30 น.
เส้นทางสร้ างสุข

09.00-09.30 น.
คลินิกบริ หาร

09.00-09.30 น.
รั กคือการให้

09.30-10.00 น.
16458-3 การสร้ างสรรค์และผลิตงาน
ประชาสัมพั นธ์
10.00-12.00 น.
สอนเสริ ม 92217-5-6 ธนกิจและการเงิน
สหกรณ์
13.30-14.00 น.
11111-5
สังคมและวัฒนธรรมไทย

09.30-10.00 น.
210025-3 นวัตกรรมการสือ่ สารเพื่อการ
พั ฒนาเด็กปฐมวัย
10.00-12.00 น.
สอนเสริ ม 41451-7-8 หลักและวิธีการ
ศึกษาทางรั ฐศาสตร์
13.30-14.00 น.
26404-4
หลักการเรี ยนรู้ และเทคนิคการฝึ กอบรม

09.30-10.00 น.
33442-2 การจัดการเชิงกลยุทธ์
ในภาครั ฐกิจ
10.00-12.00 น.
สอนเสริ ม 90305-7-8
การผลิตสัตว์
13.30-14.00 น.
31403-3
เทคนิคการก่อสร้ างขนาดใหญ่

14.00-16.00 น.
สอนเสริ ม 97211-3-4 กลศาสตร์ สาหรั บ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
16.00-16.30 น.
สนุกคิด สนุกวิทย์
ช่ างคิด ช่ างสังเกต ปี 2
16.30-17.00 น.
14319-3
ทักษะการเปลีย่ นแปลงภาษาอังกฤษ
17.00-17.30 น.
Training on Air
17.30-18.00 น.
สอนเสริ ม 16458-3
การสร้ างสรรค์และผลิตงาน
ประชาสัมพั นธ์
22.00-24.00 น.
71309-5-6
สถิตแิ ละการวิจัยทางอาหารและโภชนาการ

14.00-16.00 น.
14.00-16.00 น.
สอนเสริ ม 32206-5-6 สถิตธิ ุร กิจและการวิเคราะห์ สอนเสริ ม 91413-7-8 การพั ฒนากลุ่มสถาบัน
เชิงปริ มาณ
และองค์กรเกษตร
16.00-16.30 น.
16.00-16.30 น.
มรดกของแผ่ นดิน
เส้นทางสร้ างสุข
16.30-17.00 น.
21004-2 ครอบครั วศึกษา
กับการพั ฒนาเด็กปฐมวัย
17.00-17.30 น.
คลินิกบริ หาร

16.30-17.00 น.
32328-4 การจัดการนวัตกรรม
และการเปลีย่ นแปลง
17.00-17.30 น.
รั กคือการให้

17.30-18.00 น.
สอนเสริ ม 21002-3
นวัตกรรมการสือ่ สารเพื่อการพั ฒนาเด็ก
ปฐมวัย
22.00-24.00 น.
80202-5-6
สถาบันและกระบวนการทางการเมืองไทย

17.30-18.00 น.
สอนเสริ ม 33442-2
การจัดการเชิงกลยุทธ์ ในภาครั ฐกิจ
22.00-24.00 น.
สอนเสริ ม 33450-5-6
การบริ หารค่าตอบแทนและประโยชน์ เกือ้ กุล

22.00-24.00 น.
สอนเสริ ม 32206-3-4
สถิตธิ ุร กิจและการวิเคราะห์ เชิงปริ มาณ

เสาร์ 20 ธ.ค 57
04.00-06.00 น.
สอนเสริ ม 90305-3-4
การผลิตสัตว์
06.00-06.30 น.
บ้ านวิทย์ วิทย์

อาทิตย์ 21 ธ.ค 57
04.00-06.00 น.
สอนเสริ ม 92221-5-6
เศรษฐศาสตร์ พื่อการบริ หารธุร กิจสหกรณ์
06.30-06.30 น.
Thai Tech

18.30-19.00 น.
11201-2
คณิตศาสตร์ สาหรั บสังคมศาสตร์
19.00-19.30 น.
สถานีนวัตกรรม

18.30-19.00 น.
สอนเสริ ม 93353-3
การจัดการผลผลิตพื ช
19.00-19.30 น.
กฏหมายเพื่อประชาชน

19.30-20.00 น.
91326-3
วนศาสตร์ เกษตร
20.00-20.30 น.
ข่าวในพระราชสานัก

19.30-20.00 น.
99409-4
ประสบการณ์วิชาชีพ เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือ่ สาร
20.00-20.30 น.
ข่าวในพระราชสานัก

20.30-21.00 น.
92221-3 เศรษฐศาสตร์ เพื่อการ
บริ หารธุร กิจ
21.00-21.30 น.
จิตรกรจิตรกรรม

20.30-21.00 น.
97301-4
วัสดุทางการพิ มพ์
21.00-21.30 น.
ASEAN INSIGHT

21.30-22.00 น.
21.30-22.00 น.
91464-4
97315-4 เครื่ องมือ เครื่ องจักร วัสดุ และการบารุ ง
พื ชสวนประดับในการจัดภูมิทัศน์
รั กษาในอุตสาหกรรม
22.00-24.00 น.
22.00-24.00 น.
สอนเสริ ม 91413-3-4
สอนเสริ ม 71202-3-4
การพั ฒนากลุ่มสถาบันและองค์กรเกษตร
โภชนาการมนุษย์

เสาร์ 27 ธ.ค 57
04.00-06.00 น.
สอนเสริ ม 90305-5-6
การผลิตสัตว์
06.00-06.30 น.
บ้ านวิทย์ วิทย์

อาทิตย์ 28 ธ.ค 57
04.00-06.00 น.
สอนเสริ ม 92221-7-8
เศรษฐศาสตร์ พื่อการบริ หารธุร กิจสหกรณ์
06.30-06.30 น.
Thai Tech

18.30-19.00 น.
11201-3
คณิตศาสตร์ สาหรั บสังคมศาสตร์
19.00-19.30 น.
สถานีนวัตกรรม

18.30-19.00 น.
สอนเสริ ม 93456-1
การจัดการการผลิตธัญพื ชและพื ชอาหารสัตว์
19.00-19.30 น.
กฏหมายเพื่อประชาชน

19.30-20.00 น.
91326-3
วนศาสตร์ เกษตร
20.00-20.30 น.
ข่าวในพระราชสานัก

19.30-20.00 น.
96412-1
ระบบสารสนเทศและระบบอัตโนมัตทิ างการผลิต
ในอุตสาหกรรม
20.00-20.30 น.
ข่าวในพระราชสานัก

20.30-21.00 น.
92221-4 เศรษฐศาสตร์ เพื่อการ
บริ หารธุร กิจ
21.00-21.30 น.
จิตรกรจิตรกรรม

20.30-21.00 น.
97317-1 ระบบสารสนเทศและระบบอัตโนมัติ
ทางการผลิตในอุตสาหกรรม
21.00-21.30 น.
ASEAN INSIGHT

21.30-22.00 น.
91464-4
พื ชสวนประดับในการจัดภูมิทัศน์
22.00-24.00 น.
สอนเสริ ม 91413-3-4
การพั ฒนากลุ่มสถาบันและองค์กรเกษตร

21.30-22.00 น.
97314-1 เทคโนโลยีการควบคุมการผลิตใน
อุตสาหกรรม
22.00-24.00 น.
สอนเสริ ม 71202-5-6
โภชนาการมนุษย์

