ึ ษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ตารางออกอากาศรายการโทรทัศน์เพือ
่ การศก

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

ออกอากาศทางสถานีวท
ิ ยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV 8) และ True Visions ช่อง
วันจันทร์-วันศุกร์
เวลา 04.00-06.00 น., 06.30-07.30 น., 18.00-24.00 น.
วันเสาร์-วันอาทิตย์ เวลา 08.30-12.00 น., 13.00-15.30 น., 16.00-24.00 น.
1-14 กมภาพันธ์ 2558
ออกอากาศทุกวัน 24 ชัว่ โมง
วัน
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
2 ก.พ.58 /
3 ก.พ.58 /
4 ก.พ.58 /
5 ก.พ.58 /
6 ก.พ.58 /
9 ก.พ.58
10 ก.พ.58
11 ก.พ.58
12 ก.พ.58
13 ก.พ.58

193

น.
น.
น.
น.
น.
น.

จิตอาสา
พัฒนาสังคม

อาทิตย์
1 ก.พ.58 /
8 ก.พ.58

Hello English

มหัศจรรย์วถ
ิ ไี ทย

กฎหมาย
เพือ
่ ประชาชน

กด Like วัยทีน

Green Focus

11201-(1) / (2)
คณิตศาสตร์
สาหรับสังคมศาสตร์

32330-(1) / (2)
เศรษฐศาสตร์
เพือ
่ การจัดการ
และการภาษี อากร

91312-(1) / (2)
การจัดการระบบ
การเกษตร
เชิงบูรณาการ

55318-(1) / (2)
เวชกรรมแผนไทย

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

สอนเสริม
71202-(1-2) / (34)
โภชนาการมนุษย์

สอนเสริม
90303-(1-2) / (3-4)
พืชเศรษฐกิจ

ร ้านอาโก...โชว์กน
๋ึ

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

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

ASEAN INSIGHT

32452-(1) / (2)
กลยุทธ์การจัดการ
ทรัพยากรและ
องค์กรแห่งการ
เรียนรู ้
สอนเสริม
81311-(1-2) / (34)
หลักและวิธ ี
การศึกษา
ทางรัฐศาสตร์
เส ้นทางสร ้างสุข

20.00-20.30 น.

ข่าวในพระราชสานัก

ข่าวใน
พระราชสานัก

ข่าวใน
พระราชสานัก

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

72201-(1) / (2)
ครอบครัวศึกษา

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
และ จิตวิทยา
สาหร ับเกษตรกร
ั เมืองไทย
สีสน

Thai Tech

Training on Air

21004-(1) / (2)
ครอบครัวศึกษา
กับการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย
สอนเสริม
97210-(1-2) / (3-4)
คณิตศาสตร์
ประยุกต์
สาหร ับเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

71307-(1) / (2)
หลักการจัดอาหาร
และธุรกิจอาหาร

32458-(1) / (2)
วาณิชธนกิจและ
นวัตกรรมทาง
การเงิน
สอนเสริม
93355-(1-2) / (34)
การจัดการ
สุขภาพสัตว์

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

97301-(1) / (2)
ความรู ้ทั่วไป
เกีย
่ วกับบรรจุภัณฑ์

สอนเสริม
10141-(1-2) / (3-4)
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
และสิง่ แวดล ้อม
เพือ
่ ชีวต
ิ

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

14.00-16.00 น.

08.00-08.30 น.
16.00-16.30 น.

น.
น.
น.
น.
น.
น.

22.00-24.00 น.

สอนเสริม
96408-(1-2) / (34)
การจัดการระบบ
ฐานข ้อมูล

33412-(1) / (2)
การวางแผน
ทรัพยากรมนุษย์

สนุกคิด สนุกวิทย์
ช่างคิด ช่างสังเกต ปี 2

97315-(1) / (2)
เครือ
่ งมือ เครือ
่ งจักร วัสดุ
และการบารุงรักษา
ในอุตสาหกรรม
สอนเสริม
90303-(1-2) / (3-4)
พืชเศรษฐกิจ

ึ ษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ตารางออกอากาศรายการโทรทัศน์เพือ
่ การศก

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

วัน

น.
น.
น.
น.
น.
น.

14.00-16.00 น.

08.00-08.30 น.
16.00-16.30 น.

ออกอากาศทางสถานีวท
ิ ยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV 8) และ True Visions ช่อง 193
วันจันทร์-วันศุกร์
เวลา 04.00-06.00 น., 06.30-07.30 น., 18.00-24.00 น.
วันเสาร์-วันอาทิตย์ เวลา 08.30-12.00 น., 13.00-15.30 น., 16.00-24.00 น.
1-14 กมภาพันธ์ 2558
ออกอากาศทุกวัน 24 ชัว่ โมง
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
2 ก.พ.58 /
3 ก.พ.58 /
4 ก.พ.58 /
5 ก.พ.58 /
6 ก.พ.58 /
9 ก.พ.58
10 ก.พ.58
11 ก.พ.58
12 ก.พ.58
13 ก.พ.58
Hello English

มหัศจรรย์วถ
ิ ไี ทย

กฎหมาย
เพือ
่ ประชาชน

กด Like วัยทีน

Green Focus

11201-(1) / (2)
คณิตศาสตร์
สาหรับสังคมศาสตร์

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

32452-(1) / (2)
กลยุทธ์การจัดการ
ทรัพยากรและองค์กร
แห่งการเรียนรู ้
สอนเสริม
81311-(1-2) / (3-4)
หลักและวิธก
ี ารศึกษา
ทางรัฐศาสตร์

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

55318-(1) / (2)
เวชกรรมแผนไทย

ASEAN INSIGHT

เส ้นทางสร ้างสุข

ร ้านอาโก...โชว์กน
๋ึ

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

สอนเสริม
10141-(1-2) / (3-4)
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
และสิง่ แวดล ้อม
เพือ
่ ชีวต
ิ
สุโขทัยศึกษา

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-(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
และ จิตวิทยา
สาหร ับเกษตรกร
ั เมืองไทย
สีสน

21004-(1) / (2)
ครอบครัวศึกษา
กับการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย
สอนเสริม
97210-(1-2) / (3-4)
คณิตศาสตร์ประยุกต์
สาหร ับเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

71307-(1) / (2)
หลักการจัดอาหาร
และธุรกิจอาหาร

32458-(1) / (2)
วาณิชธนกิจและ
นวัตกรรมทางการเงิน

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

97301-(1) / (2)
ความรู ้ทั่วไป
เกีย
่ วกับบรรจุภัณฑ์

สอนเสริม
96408-(1-2) / (3-4)
การจัดการระบบ
ฐานข ้อมูล

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

สอนเสริม
10141-(1-2) / (3-4)
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
และสิง่ แวดล ้อม
เพือ
่ ชีวต
ิ

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

น.
น.
น.
น.
น.
น.

22.00-24.00 น.

Thai Tech

ึ ษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ตารางออกอากาศรายการโทรทัศน์เพือ
่ การศก

เวลา

วัน

00.00-01.00 น.

01.00-02.00 น.

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, GMM Z ช่อง 340 และผ่านเครือข่ายทางอินเทอร์เน็ ต โดยเข ้าไปที่ www.stou.ac.th เลือก STOU Online ที่ TV
1-14 กมภาพันธ์ 2558
ออกอากาศทุกวัน 24 ชัว่ โมง
เสาร์
อาทิตย์
7 ก.พ.58 /
1 ก.พ.58 /
14 ก.พ.58
8 ก.พ.58
สอนเสริม
91413-(1) / (2)
การพัฒนากลุม
่ สถาบัน
และองค์กรเกษตร
สอนเสริม
91414-(1) / (2)
การวิจัยการส่งเสริม
การเกษตร

02.00-03.00 น.

สอนเสริม
91465-(1) / (2)
การจัดการท่องเทีย
่ ว
เชิงเกษตร

03.00-04.00 น.

สอนเสริม
92116-(1) / (2)
ความรู ้ทั่วไป
เกีย
่ วกับการสหกรณ์

04.00-06.00 น.

สอนเสริม
41201-(1-2) / (3-4)
กฎหมายมหาชน

10.00-12.00 น.

สอนเสริม
52303-(3-4) / (5-6)
สุขศึกษาและ
การประชาสัมพันธ์
งานสาธารณสุข

06.00-06.30
12.00-12.30
18.00-18.30
06.30-07.00
12.30-13.00
18.30-19.00

น.
น.
น.
น.
น.
น.

สอนเสริม
92217-(1) / (2)
ธนกิจและบัญชีสหกรณ์
เพือ
่ การจัดการ
สอนเสริม
92220-(1) / (2)
กฎหมายสหกรณ์
และกระบวนการ
ทางการเมือง
สอนเสริม
92221-(1) / (2)
เศรษฐศาสตร์
เพือ
่ การบริหารธุรกิจ
สหกรณ์
สอนเสริม
92424-(1) / (2)
การบริหารธุรกิจ
เฉพาะสหกรณ์
สอนเสริม
60120-(1-2) / (3-4)
หลักเศรษฐศาสตร์
เบือ
้ งต ้น
สอนเสริม
10151-(1-2) / (3-4)
ไทยศึกษา

บ ้านวิทย์วท
ิ ย์

สุข...กับธรรมะ

51208-(1) / (2)
การพยาบาลผู ้ใหญ่
และผู ้สูงอายุ

12402-(1) / (2)
วัฒนธรรมกับ
การท่องเทีย
่ ว

ึ ษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ตารางออกอากาศรายการโทรทัศน์เพือ
่ การศก

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
16.00-18.00

วัน

น.
น.
น.
น.
น.
น.
น.

08.00-08.30 น.
14.00-14.30 น.
20.00-20.30 น.

ออกอากาศทางสถานีวท
ิ ยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV 8) และ True Visions ช่อง 193
วันจันทร์-วันศุกร์
เวลา 04.00-06.00 น., 06.30-07.30 น., 18.00-24.00 น.
วันเสาร์-วันอาทิตย์ เวลา 08.30-12.00 น., 13.00-15.30 น., 16.00-24.00 น.
1-14 กมภาพันธ์ 2558
ออกอากาศทุกวัน 24 ชัว่ โมง
เสาร์
อาทิตย์
7 ก.พ.58 /
1 ก.พ.58 /
14 ก.พ.58
8 ก.พ.58
สถานีนวัตกรรม

จิตอาสา
พัฒนาสังคม

71412-(1) / (2)
อาหารโภชนาการศึกษา
่ สาร
และการสือ
สอนเสริม
96408-(3-4) / (5-6)
การจัดการระบบ
ฐานข ้อมูล
Living in Style

33412-(1) / (2)
การวางแผน
ทรัพยากรมนุษย์
สอนเสริม
93355-(1-2) / (3-4)
การจัดการ
สุขภาพสัตว์
สนุกคิด สนุกวิทย์
ช่างคิด ช่างสังเกต ปี 2
ข่าวในพระราชสานัก

ข่าวในพระราชสานัก

สาหรับวันเสาร์และวันอาทิตย์
เวลา 08.30-12.00 น., 13.00-15.30 น., 16.00-24.00 น.
ออกอากาศพร ้อมกับ (DLTV 8) และ True Visions ช่อง 193

08.30-09.00 น.
14.30-15.00 น.
20.30-21.00 น.
09.00-09.30
15.00-15.30
21.00-21.30
09.30-10.00
15.30-16.00
21.30-22.00

น.
น.
น.
น.
น.
น.

22.00-24.00 น.

15307-(1) / (2)
กฎหมายและจริยธรรม
ด ้านนิเทศศาสตร์
มสธ.เปิ ดประตู
่ าเซียน
สูอ

72201-(1) / (2)
ครอบครัวศึกษา

16458-(1) / (2)
การสร ้างสรรค์และผลิต
งานประชาสัมพันธ์

97315-(1) / (2)
เครือ
่ งมือ เครือ
่ งจักร
วัสดุ และการบารุงรักษา
ในอุตสาหกรรม
สอนเสริม
90303-(1-2) / (3-4)
พืชเศรษฐกิจ

สอนเสริม
81311-(1-2) / (3-4)
หลักและวิธก
ี ารศึกษา
ทางรัฐศาสตร์

Training on Air

ึ ษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ตารางออกอากาศรายการโทรทัศน์เพือ
่ การศก

เวลา

วัน

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, GMM Z ช่อง 340 และผ่านเครือข่ายทางอินเทอร์เน็ ต โดยเข ้าไปที่ www.stou.ac.th เลือก STOU Online ที่ TV
15-28 กมภาพันธ์ 2558
ออกอากาศทุกวัน 24 ชัว่ โมง
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
16 ก.พ.58 /
17 ก.พ.58 /
18 ก.พ.58 /
19 ก.พ.58 /
20 ก.พ.58 /
23 ก.พ.58
24 ก.พ.58
25 ก.พ.58
26 ก.พ.58
27 ก.พ.58

00.00-01.00 น.

สอนเสริม
10103-(3) / (4)
ทักษะชีวต
ิ

สอนเสริม
32302-(3) / (4)
การจัดการการตลาด

สอนเสริม
41231-(3) / (4)
กฎหมายอาญา 1

สอนเสริม
91108-(3) / (4)
ความรู ้ทั่วไปเกีย
่ วกับ
การส่งเสริมการเกษตร

สอนเสริม
99312-(3) / (4)
คณิตศาสตร์สาหรับ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสอสาร

01.00-02.00 น.

สอนเสริม
10131-(3) / (4)
สังคมมนุษย์

สอนเสริม
32303-(3) / (4)
การจัดการการเงิน

สอนเสริม
41421-(3) / (4)
กฎหมายภาษี อากร 1

สอนเสริม
91307-(3) / (4)
การพัฒนาชุมชนเกษตร

02.00-03.00 น.

สอนเสริม
13201-(3) / (4)
สารสนเทศศาตร์
เบือ
้ งต ้น

สอนเสริม
33410-(3) / (4)
การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์

สอนเสริม
41431-(3) / (4)
การบริหารงานยุตธิ รรม

สอนเสริม
91310-(3) / (4)
หลักการบริหาร
การส่งเสริมการเกษตร

03.00-04.00 น.

สอนเสริม
13413-(3) / (4)
เทคโนโลยีสารสนเทศ
เบือ
้ งต ้น

สอนเสริม
33450-(3) / (4)
การบริหารค่าตอบแทน
และประโยชน์เกือ
้ กูล

สอนเสริม
80309-(3) / (4)
ปั ญหาการเมืองไทย
ปั จจุบัน

สอนเสริม
91350-(3) / (4)
การเป็ นผู ้นา
มนุษยสัมพันธ์ และ
จิตวิทยาสาหรับเกษตรกร

สอนเสริม
99314-(3) / (4)
โครงสร ้างข ้อมูล
และขัน
้ ตอนวิธ ี
สอนเสริม
99315-(3) / (4)
สถาปั ตยกรรม
คอมพิวเตอร์และ
ระบบปฏิบต
ั ก
ิ าร
สอนเสริม
99414-(3) / (4)
เทคโนโลยีมัลติมเี ดีย

04.00-06.00 น.

สาหรับวันจันทร์ถงึ วันศุกร์ เวลา 04.00-06.00 น., 06.30-07.30 น. และ 18.00-24.00 น.
ออกอากาศพร ้อมกับทางสถานีวท
ิ ยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV 8) และ True Visions ช่อง 193
สอนเสริม
สอนเสริม
สอนเสริม
สอนเสริม
สอนเสริม
52303-(5-6) / (7-8)
50101-(5-6) / (7-8)
10151-(5-6) / (7-8)
10111-(5-6) / (7-8)
30206-(5-6) / (7-8)
สุขศึกษาและ
วิทยาศาสตร์พน
ื้ ฐาน
ไทยศึกษา
ภาษาอังกฤษ
กฎหมายธุรกิจ
การประชาสัมพันธ์
่ สาร
เพือ
่ การสือ
และการภาษี อากร 1
งานสาธารณสุข

10.00-12.00 น.

06.00-06.30
12.00-12.30
18.00-18.30
06.30-07.00
12.30-13.00
18.30-19.00

น.
น.
น.
น.
น.
น.

สอนเสริม
10111-(5-6) / (7-8)
ภาษาอังกฤษ
่ สาร
เพือ
่ การสือ
่ ภาพลักษณ์
สือ
ของมหาวิทยาลัย

สอนเสริม
30206-(5-6) / (7-8)
กฎหมายธุรกิจ
และการภาษี อากร 1
ท่องเทีย
่ ว
ตามกลอนสุทรภู่

สอนเสริม
41201-(5-6) / (7-8)
กฎหมายมหาชน

10152-(3) / (4)
ไทยกับสังคมโลก

31304-(3) / (4)
ระบบสารสนเทศ
ในงานก่อสร ้าง

32449-(3) / (4)
การสร ้างธุรกิจและ
การเป็ นผู ้ประกอบการ

รอบรู ้กับ มสธ.

สอนเสริม
60120-(5-6) / (7-8)
หลักเศรษฐศาสตร์
เบือ
้ งต ้น
แนะแนวการศึกษา

สอนเสริม
50101-(7-8) / (9-10)
วิทยาศาสตร์พน
ื้ ฐาน

60227-(3) / (4)
ประวัตศ
ิ าสตร์เศรษฐกิจ
และแนวคิด
ทางเศรษฐศาสตร์

52303-(3) / (4)
สุขศึกษาและ
การประชาสัมพันธ์
งานสาธารณสุข

รอบรู ้กับ มสธ.

ึ ษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ตารางออกอากาศรายการโทรทัศน์เพือ
่ การศก

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

วัน

น.
น.
น.
น.
น.
น.

14.00-16.00 น.

08.00-08.30 น.
16.00-16.30 น.

ออกอากาศทางสถานีวท
ิ ยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV 8) และ True Visions ช่อง 193
วันจันทร์-วันศุกร์
เวลา 04.00-06.00 น., 06.30-07.30 น., 18.00-24.00 น.
วันเสาร์-วันอาทิตย์ เวลา 08.30-12.00 น., 13.00-15.30 น., 16.00-24.00 น.
15-28 กมภาพันธ์ 2558
ออกอากาศทุกวัน 24 ชัว่ โมง
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
16 ก.พ.58 /
17 ก.พ.58 /
18 ก.พ.58 /
19 ก.พ.58 /
20 ก.พ.58 /
23 ก.พ.58
24 ก.พ.58
25 ก.พ.58
26 ก.พ.58
27 ก.พ.58
Hello English

มหัศจรรย์วถ
ิ ไี ทย

กฎหมาย
เพือ
่ ประชาชน

กด Like วัยทีน

Green Focus

11201-(3) / (4)
คณิตศาสตร์
สาหรับสังคมศาสตร์

32330-(3) / (4)
เศรษฐศาสตร์
เพือ
่ การจัดการ
และการภาษี อากร
สอนเสริม
71202-(5-6) / (7-8)
โภชนาการมนุษย์

32452-(3) / (4)
กลยุทธ์การจัดการ
ทรัพยากรและองค์กร
แห่งการเรียนรู ้
สอนเสริม
81311-(5-6) / (7-8)
หลักและวิธก
ี ารศึกษา
ทางรัฐศาสตร์

91312-(3) / (4)
การจัดการระบบ
การเกษตร
เชิงบูรณาการ
สอนเสริม
90303-(5-6) / (7-8)
พืชเศรษฐกิจ

55318-(3) / (4)
เวชกรรมแผนไทย

ASEAN INSIGHT

เส ้นทางสร ้างสุข

ร ้านอาโก...โชว์กน
๋ึ

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

สอนเสริม
10141-(5-6) / (7-8)
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
และสิง่ แวดล ้อม
เพือ
่ ชีวต
ิ
สุโขทัยศึกษา

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

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

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

97214-(3) / (4)
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-(3) / (4)
การเป็ นผู ้นา
มนุษยสัมพันธ์
และ จิตวิทยา
สาหรับเกษตรกร
ั เมืองไทย
สีสน

21004-(3) / (4)
ครอบครัวศึกษา
กับการพัฒนา
เด็กปฐมวัย
สอนเสริม
97210-(5-6) / (7-8)
คณิตศาสตร์ประยุกต์
สาหรับเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

71307-(3) / (4)
หลักการจัดอาหาร
และธุรกิจอาหาร

32458-(3) / (4)
วาณิชธนกิจและ
นวัตกรรมทางการเงิน

91464-(3) / (4)
พืชสวนประดับ
ในการจัดภูมท
ิ ัศน์

97301-(3) / (4)
ความรู ้ทั่วไป
เกีย
่ วกับบรรจุภัณฑ์

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

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

สอนเสริม
10141-(5-6) / (7-8)
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
และสิง่ แวดล ้อม
เพือ
่ ชีวต
ิ

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

น.
น.
น.
น.
น.
น.

22.00-24.00 น.

Thai Tech

ึ ษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ตารางออกอากาศรายการโทรทัศน์เพือ
่ การศก

เวลา

วัน

00.00-01.00 น.

01.00-02.00 น.

02.00-03.00 น.

03.00-04.00 น.

ออกอากาศทางสถานีวท
ิ ยุโทรทัศน์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (STOU CHANNEL) ผ่านดาวเทียมไทยคม 5 ระบบ C-Band
ช่อง STOU CHANNEL ทางเครือ
่ งรับสัญญาณดาวเทียมทีม
่ รี ะบบเพิม
่ ช่องอัตโนมัต ิ เช่น IDEASAT, INFOSAT, LEOTECH,
THAISAT ช่อง 181, DYNASAT ช่อง 247, PSI ช่อง 245, GMM Z ช่อง 340 และผ่านเครือข่ายทางอินเทอร์เน็ ต โดยเข ้าไปที่
www.stou.ac.th เลือก STOU Online
ที่ TV Online
15-28 กมภาพันธ์ 2558
ออกอากาศทุกวัน 24 ชัว่ โมง
เสาร์
อาทิตย์
21 ก.พ.58 /
15 ก.พ.58 /
28 ก.พ.58
22 ก.พ.58
สอนเสริม
91413-(3) / (4)
การพัฒนากลุม
่ สถาบัน
และองค์กรเกษตร
สอนเสริม
91414-(3) / (4)
การวิจัยการส่งเสริม
การเกษตร
สอนเสริม
91465-(3) / (4)
การจัดการท่องเทีย
่ ว
เชิงเกษตร
สอนเสริม
92116-(3) / (4)
ความรู ้ทั่วไป
เกีย
่ วกับการสหกรณ์

04.00-06.00 น.

สอนเสริม
41201-(5-6) / (7-8)
กฎหมายมหาชน

10.00-12.00 น.

สอนเสริม
52303-(7-8) / (9-10)
สุขศึกษาและ
การประชาสัมพันธ์
งานสาธารณสุข

06.00-06.30
12.00-12.30
18.00-18.30
06.30-07.00
12.30-13.00
18.30-19.00

น.
น.
น.
น.
น.
น.

สอนเสริม
92217-(3) / (4)
ธนกิจและบัญชีสหกรณ์
เพือ
่ การจัดการ
สอนเสริม
92220-(3) / (4)
กฎหมายสหกรณ์
และกระบวนการ
ทางการเมือง
สอนเสริม
92221-(3) / (4)
เศรษฐศาสตร์เพือ
่ การ
บริหารธุรกิจสหกรณ์
สอนเสริม
92424-(3) / (4)
การบริหารธุรกิจ
เฉพาะสหกรณ์
สอนเสริม
60120-(5-6) / (7-8)
หลักเศรษฐศาสตร์
เบือ
้ งต ้น
สอนเสริม
10151-(5-6) / (7-8)
ไทยศึกษา

บ ้านวิทย์วท
ิ ย์

สุข...กับธรรมะ

51208-(3) / (4)
การพยาบาลผู ้ใหญ่
และผู ้สูงอายุ

12402-(3) / (4)
วัฒนธรรมกับ
การท่องเทีย
่ ว

ึ ษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ตารางออกอากาศรายการโทรทัศน์เพือ
่ การศก

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
16.00-18.00

วัน

น.
น.
น.
น.
น.
น.
น.

08.00-08.30 น.
14.00-14.30 น.
20.00-20.30 น.

ออกอากาศทางสถานีวท
ิ ยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV 8) และ True Visions ช่อง 193
วันจันทร์-วันศุกร์
เวลา 04.00-06.00 น., 06.30-07.30 น., 18.00-24.00 น.
วันเสาร์-วันอาทิตย์ เวลา 08.30-12.00 น., 13.00-15.30 น., 16.00-24.00 น.
15-28 กมภาพันธ์ 2558
ออกอากาศทุกวัน 24 ชัว่ โมง
เสาร์
อาทิตย์
21 ก.พ.58 /
15 ก.พ.58 /
28 ก.พ.58
22 ก.พ.58
สถานีนวัตกรรม

จิตอาสา
พัฒนาสังคม

71412-(3) / (4)
อาหารโภชนาการศึกษา
่ สาร
และการสือ
สอนเสริม
96408-(7-8) / (9-10)
การจัดการระบบ
ฐานข ้อมูล
Living in Style

33412-(3) / (4)
การวางแผน
ทรัพยากรมนุษย์
สอนเสริม
93355-(5-6) / (7-8)
การจัดการ
สุขภาพสัตว์
สนุกคิด สนุกวิทย์
ช่างคิด ช่างสังเกต ปี 2
ข่าวในพระราชสานัก

ข่าวในพระราชสานัก

สาหรับวันเสาร์และวันอาทิตย์
เวลา 08.30-12.00 น., 13.00-15.30 น., 16.00-24.00 น.
ออกอากาศพร ้อมกับ (DLTV 8) และ True Visions ช่อง 193

08.30-09.00 น.
14.30-15.00 น.
20.30-21.00 น.

09.00-09.30
15.00-15.30
21.00-21.30
09.30-10.00
15.30-16.00
21.30-22.00

น.
น.
น.
น.
น.
น.

22.00-24.00 น.

15307-(3)
กฎหมายและจริยธรรม
ด ้านนิเทศศาสตร์ /
15335-(1)
การวิจัยทางนิเทศศาสตร์

72201-(3) / (4)
ครอบครัวศึกษา

มสธ.เปิ ดประตู
่ าเซียน
สูอ

Training on Air

16458-(3) / (4)
การสร ้างสรรค์และผลิต
งานประชาสัมพันธ์

97315-(3) / (4)
เครือ
่ งมือ เครือ
่ งจักร
วัสดุ และการบารุงรักษา
ในอุตสาหกรรม
สอนเสริม
90303-(5-6) / (7-8)
พืชเศรษฐกิจ

สอนเสริม
81311-(5-6) / (7-8)
หลักและวิธก
ี ารศึกษา
ทางรัฐศาสตร์

