ึ ษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ตารางออกอากาศรายการโทรทัศน์เพือ
่ การศก

วัน
เวลา
00.00-01.00น.

ออกอากาศทางสถานีวท
ิ ยุโทรทัศน์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (STOU CHANNEL) ผ่านดาวเทียมไทยคม 5 ระบบ C-Band
ช่อง STOU CHANNEL ทางเครือ
่ งรับสัญญาณดาวเทียมทีม
่ รี ะบบเพิม
่ ช่องอัตโนมัต ิ เช่น IDEASAT, INFOSAT,LEOTECH,THAISAT
PSI ช่อง 245, DYNASAT ช่อง 247, GMM Z ช่อง 340 และผ่านเครือข่ายทางอินเทอร์เน็ ต โดยเข ้าไปที่
www.stou.ac.th เลือก STOU Online ที่ TV Online
1-14 กันยายน 2558
ออกอากาศทุกวัน 24 ชัว่ โมง
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
1 ก.ย.58 /
2 ก.ย.58 /
3 ก.ย.58 /
4 ก.ย.58 /
7 ก.ย.58 /
8 ก.ย.58
9 ก.ย.58
10 ก.ย.58
11 ก.ย.58
14 ก.ย.58
สอนเสริม
10103-(6) / (7)
ทักษะชีวต
ิ

สอนเสริม
32302-(5) / (6)
การจัดการการตลาด

สอนเสริม
41231-(5) / (6)
กฎหมายอาญา 1

01.00-02.00น.

สอนเสริม
10131-(6) / (7)
สังคมมนุษย์

สอนเสริม
32303-(5) / (6)
การจัดการการเงิน

สอนเสริม
41421-(5) / (6)
กฎหมายภาษีอากร 1

02.00-03.00 น.

สอนเสริม
13201-(6) / (7)
สารสนเทศศาสตร์เบือ
้ งต ้น

สอนเสริม
41431-(5) / (6)
การบริหารงานยุตธิ รรม

สอนเสริม
91310-(5) / (6)
หลักการบริหาร
การส่งเสริมการเกษตร

สอนเสริม
99315-(5) / (6)
สถาปั ตยกรรมคอมพิวเตอร์
และระบบปฏิบต
ั ก
ิ าร

03.00-04.00 น.

สอนเสริม
13413-(6) / (7)
เทคโนโลยีสารสนเทศ
้ งต้น
เบือ

สอนเสริม
33410-(5) / (6)
การพ ัฒนา
ทร ัพยากรมนุษย์
สอนเสริม
33450-(5) / (6)
การบริหารค่าตอบแทน
้ กูล
และประโยชน์เกือ

สอนเสริม
80309-(5) / (6)
ปั ญหาการเมืองไทย
ปั จจุบน
ั

สอนเสริม
91350-(5) / (6)
การเป็นผูน
้ า
มนุษยส ัมพ ันธ์ และ
จิตวิทยาสาหร ับ
เกษตรกร

สอนเสริม
99414-(5) / (6)
เทคโนโลยีมล
ั ติมเี ดีย

04.00-06.00 น.

สอนเสริม
91108-(5) / (6)
ความรูท
้ ว่ ั ไปเกีย
่ วก ับ
การส่งเสริม
การเกษตร
สอนเสริม
91307-(5) / (6)
การพัฒนาชุมชนเกษตร

สอนเสริม
99312-(5) / (6)

คณิตศาสตร์สาหรับ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสอสาร

สอนเสริม
99314-(5) / (6)
โครงสร้างข้อมูล
และขนตอนวิ
ั้
ธี

สาหรับวันจันทร์ถงึ วันศุกร์ เวลา 04.00-06.00 น., 18.00-24.00 น.
ออกอากาศ
พร ้อมกับทางสถานีวท
ิ ยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV 8) และ True Visions ช่อง 193
สอนเสริม
สอนเสริม
สอนเสริม
สอนเสริม
สอนเสริม
52303-(9-10)
52302-(1-2) / (3-4)
10151-(9-10)
10111-(9-10)
30206-(9-10)
สุขศึกษาและ
วิทยาการระบาด
ไทยศึกษา /
ภาษาอังกฤษ
กฎหมายธุรกิจ
การประชาสัมพันธ์
่ สาร /
และการควบคุมโรค
สอนเสริม
เพือ
่ การสือ
และการภาษีอากร 1 /
งานสาธารณสุข /
41451-(1-2)
สอนเสริม
สอนเสริม
สอนเสริม
กฎหมายระหว่าง
10121-(1-2)
32206-(1-2)
53408-(1-2)
ประเทศ
อารยธรรมมนุษย์
สถิตธิ รุ กิจและการ
การวางแผนงาน
วิเคราะห์เชิงปริมาณ

10.00-12.00 น.

สอนเสริม
10121-(1-2) / (3-4)
อารยธรรมมนุษย์

06.00-06.30 น.
12.00-12.30 น.
18.00-18.30 น.

่ เสริมภาพลักษณ์
สือ
ของมหาวิทยาลัย

06.30-07.00น.
12.30-13.00น.
18.30-19.00น.

10201-(2) / (3)
ประวัตศ
ิ าสตร์ไทย

สาธารณสุขในชุมชน
สอนเสริม
30206-(9-10)
กฎหมายธุรกิจ
และการภาษี อากร 1 /
สอนเสริม
32206-(1-2)
สถิตธิ รุ กิจและการวิเคราะห์
เชิงปริมาณ

สอนเสริม
41211-(1-2) / (3-4)
กฎหมายแพ่ง 1

สอนเสริม
60424-(1-2) / (3-4)
ทฤษฎีและนโยบายการเงิน

สอนเสริม
52302-(1-2) / (3-4)
วิทยาการระบาด
และการควบคุมโรค

ท่องเทีย
่ ว
ตามกลอนสุนทรภู่

รอบรู ้กับ มสธ.

แนะแนวการศึกษา

รอบรู ้กับ มสธ.

32325-(1) / (2)
ระบบสารสนเทศ
เพือ
่ การจัดการและ
การจัดการความรู ้

32451-(1) / (2)
พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์
และการจัดการธุรกิจ
นาเข ้า-ส่งออก

90305-(1) / (2)
การผลิตสัตว์

55313-(1) / (2)
ผดุงครรภ์แผนไทย

วัน
เวลา
00.00-01.00 น.

01.00-02.00 น.

02.00-03.00 น.

03.00-04.00 น.

04.00-06.00 น.
10.00-12.00 น.
06.00-06.30 น.
12.00-12.30 น.
18.00-18.30 น.

06.30-07.00 น.
12.30-13.00 น.
18.30-19.00 น.

เสาร์
5 ก.ย.58 /
12 ก.ย.58
สอนเสริม
91413-(6) / (7)
การพัฒนากลุม
่ สถาบัน
และองค์กรการเกษตร
สอนเสริม
91414-(6) / (7)
การวิจัยการส่งเสริมการเกษตร

อาทิตย์
6 ก.ย.58 /
13 ก.ย.58
สอนเสริม
92217-(6) / (7)
ธนกิจและบัญชีสหกรณ์
เพือ
่ การจัดการ
สอนเสริม
92220-(6) / (7)
กฎหมายสหกรณ์
และกระบวนการ
ทางการเมือง

สอนเสริม
91465-(6) / (7)
การจัดการท่องเทีย
่ ว
เชิงเกษตร
สอนเสริม
92116-(6) / (7)
ความรู ้ทัว่ ไป
เกีย
่ วกับการสหกรณ์

สอนเสริม
92221-(6) / (7)
เศรษฐศาสตร์เพือ
่
การบริหารธุรกิจสหกรณ์
สอนเสริม
92424-(6) / (7)
การบริหารธุรกิจ
เฉพาะสหกรณ์

สอนเสริม
41211-(1-2) / (3-4)
กฎหมายแพ่ง 1
สอนเสริม
53408-(1-2) / (3-4)
การวางแผนงานสาธารณสุขในชุมชน
บ ้านวิทย์วท
ิ ย์

สอนเสริม
60424-(1-2) / (3-4)
ทฤษฎีและนโยบายการเงิน
สอนเสริม
41451-(1-2) / (3-4)
กฎหมายระหว่างประเทศ
สุข...กับธรรมะ

71411-(2) / (3)
อาหารและโภชนบาบัด

32483-(2) / (3)
สัมมนาการบัญชีการเงินและสัมมนา
การบัญชีบริหาร

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.
ออกอากาศทุกวัน 24 ชัว่ โมง

15-30 กันยายน 2558

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.

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

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.

จันทร์
21 ก.ย.58 /
28 ก.ย.58

อังคาร
15 ก.ย.58 /
22 ก.ย.58 /
29 ก.ย.58

พุธ
16 ก.ย.58 /
23 ก.ย.58 /
30 ก.ย.58

พฤหัสบดี
17 ก.ย.58 /
24 ก.ย.58

ศุกร์
18 ก.ย.58 /
25 ก.ย.58

Hello English

มหัศจรรย์วถ
ิ ไี ทย

กฎหมาย
เพือ
่ ประชาชน

กด Like วัยทีน

Green Focus

12306-(4)
วรรณคดีไทย /
12307-(1)
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีของไทย

32408-(3) / (4)
การจัดการธุรกิจขนาด
ย่อมและการค ้าปลีก /
32328-(3)
การจัดการนวัตกรรม
และการเปลีย
่ นแปลง

32454-(3) / (4)
การวิจัยทางธุรกิจ
การวางแผนและ
การควบคุมทางการเงิน /
32484-(1)
ความรู ้พืน
้ ฐานของมัคคุเทศก์
และการท่องเทีย
่ วอาเซียน
สอนเสริม

91326-(3) / (4)
วนศาสตร์เกษตร

55319-(3) / (4)
การฝึ กปฏิบต
ั ิ
เวชกรรมแผนไทย

82326-(5-6) / (7-8) / (9-10)

สอนเสริม
90406-(5-6) / (7-8)
ดิน น้ า และปุ๋ย

สอนเสริม
97211-(5-6) / (7-8)
กลศาสตร์
สาหร ับเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

เส ้นทางสร ้างสุข

ร ้านอาโก...โชว์กน
๋ึ

กินดีอยูด
่ ี

สอนเสริม
25301-(5-6) / (7-8)
จิตวิทยาและสังคมวิทยา
พืน
้ ฐานเพือ
่ การแนะแนว

สอนเสริม
71309-(3-4) / (5-6) /
(7-8)
สถิตแ
ิ ละการวิจ ัยทาง

กฎหมายระหว่างประเทศ
และองค์การระหว่าง
ประเทศ

สุโขทัยศึกษา

อาหารและ
โภชนาการ
ASEAN INSIGHT

ข่าวในพระราชสานั ก

ข่าวในพระราชสานั ก

ข่าวในพระราชสานั ก

ข่าวในพระราชสานั ก

ข่าวในพระราชสานั ก

21002-(4)
่ สารเพือ
นว ัตกรรมการสือ
่
การพ ัฒนาเด็กปฐมว ัย /
25302-(1)
หลักและระบบงาน
แนะแนวในสถานศึกษา

71304-(3) / (4)
ชีวเคมีและจุลชีววิทยา
ของอาหาร /
71200-(1)
มนุษย์กบ
ั ระบบนิเวศ

91357-(3) / (4)
พืน
้ ฐานความรู ้สิง่ แวดล ้อม

97216-(3) / (4)
เทคโนโลยี
กระบวนการพิมพ์

มรดกของแผ่นดิน

คลินก
ิ บริหาร

82325-(3) / (4)
ความขัดแย ้ง
และความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ /
32486-(1)
การจัดการธุรกิจโรงแรมและ
ภัตตาคารระหว่างประเทศ
รักคือการให ้

ั เมืองไทย
สีสน

Thai Tech

21007-(4)
อาหารและโภชนาการ
สาหรับเด็กปฐมวัย /
26406-(1)
การพัฒนาและ
่ การศึกษา
การใช ้สือ
นอกระบบ

71308-(3) / (4)
เทคโนโลยีการถนอม
และแปรรูปอาหาร /
71310-(1)
การจัดการสุขลักษณะ
และความปลอดภัย
ในอาหาร

91465-(3) / (4)
การจัดการการท่องเทียว
เชิงเกษตร

97314-(3) / (4)
เทคโนโลยีการวางแผน
และการควบคุมการผลิตใน
อุตสาหกรรม

สอนเสริม
97211-(5-6) / (7-8)
กลศาสตร์สาหร ับ
เทคโนโลยีอต
ุ สาหกรรม

96413-(3-4) / (5-6) /
(7-8)

32481-(3) / (4)
ประสบการณ์วช
ิ าชีพ
การจัดการการท่องเทีย
่ ว
และการโรงแรม /
32487-(1)
การเป็ นผู ้ประกอบการธุรกิจ
โรงแรมขนาดย่อมและ
การจัดการทีพ
่ ักทางเลือก
สอนเสริม

สอนเสริม
25301-(3-4) / (5-6)
จิตวิทยาและสังคมวิทยา
พืน
้ ฐานเพือ
่ การแนะแนว

สอนเสริม
71309-(5-6) / (7-8)
สถิต ิและการวิจ ัย
ทางอาหาร
และโภชนาการ

สอนเสริม

การออกแบบ
และพ ัฒนาเว็บ

93454-(3-4) / (5-6) / (7-8)

สารสนเทศเพือ
่
การจัดการการผลิตพืช

วัน

เสาร์
19 ก.ย.58 /
26 ก.ย.58

อาทิตย์
20 ก.ย.58 /
27 ก.ย.58

น.
น.
น.
น.
น.
น.

สถานีนวัตกรรม

จิตอาสา
พัฒนาสังคม

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.

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

71413-(4)
กระบวนการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร /
72303-(1)
พัฒนาการวัยผู ้ใหญ่
และผู ้สูงอายุ
สอนเสริม
96413-(5-6) / (7-8)
การออกแบบ
และพ ัฒนาเว็บ
Living in Style
ข่าวในพระราชสานั ก

33442-(4)
การจัดการเชิงกลยุทธ์
ในภาครัฐกิจ /
33449-(1)
การบริหาร
การบริการสาธารณะ
สอนเสริม
93454-(5-6) / (7-8)
สารสนเทศ
เพือ
่ การจัดการการผลิตพืช
สนุกคิด สนุกวิทย์
ช่างคิด ช่างสังเกต ปี 2
ข่าวในพระราชสานั ก

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.

16457-(2) / (3)
การเขียน
เพือ
่ การประชาสัมพันธ์

มสธ.เปิ ดประตู
่ าเซียน
สูอ
97213-(4)
ความรู ้เบือ
้ งต ้นเกีย
่ วกับกระบวนการผลิต
และเทคนิคการผลิต /
96405-(1)
ระบบสนั บสนุนการตัดสินใจทางธุรกิจ
สอนเสริม
82326(5-6) / (7-8)
กฎหมายระหว่างประเทศและองค์การระหว่างประเทศ

92221-(4)
เศรษฐศาสตร์เพือ
่
การบริหารธุรกิจสหกรณ์ /
92322-(1)
ระบบสารสนเทศ
เพือ
่ การจัดการสหกรณ์
Training on Air
97403-(4)
เทคโนโลยีกอ
่ นพิมพ์ /
97407-(1)
การจัดการทางการผลิตและการควบคุมคุณภาพทางการพิมพ์
สอนเสริม
90406-(5-6) / (7-8)
ดิน น้ า และปุ๋ย

