ึ ษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ตารางออกอากาศรายการโทรทัศน์เพือ
่ การศก
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.
วัน
เวลา

00.00-01.00 น.

01.00-02.00 น.

02.00-03.00 น.

03.00-04.00 น.

ออกอากาศทุกวัน 24 ชัว่ โมง
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
1 ธ.ค.58 /
2 ธ.ค.58 /
3 ธ.ค.58 /
4 ธ.ค.58 /
7 ธ.ค.58
8 ธ.ค.58
9 ธ.ค.58
10 ธ.ค.58
11 ธ.ค.58
สําหรับวันจันทร์ถงึ วันศุกร์ เวลา 00.00-06.00 น., 18.00-24.00 น.
ออกอากาศพร ้อม
กับทางสถานีวท
ิ ยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV 8) และ True Visions ช่อง 193
สอนเสริม
สอนเสริม
สอนเสริม
สอนเสริม
สอนเสริม
13413-(10)
32314-(9) / (10)
90303-(10) / (1)
91413-(10) / (1)
41201-(9) / (10)
การบัญชีขน
ั ้ สูง 1
พืชเศรษฐกิจ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
การพัฒนากลุม
่ สถาบันและ
กฎหมายมหาชน
้ งต้น
เบือ
และการบัญชีขน
ั ้ สูง 2
องค์กรการเกษตร
สอนเสริม
สอนเสริม
สอนเสริม
สอนเสริม
สอนเสริม
80208-(10)
90201-(9) / (10)
41421-(9) / (10)
91307-(10) / (1)
91414-(10) / (1)
ความส ัมพ ันธ์ระหว่าง
การจ ัดการฟาร์ม
กฎหมายภาษีอากร 1
การพัฒนาชุมชนเกษตร
การวิจัยการส่งเสริม
ไทยก ับต่างประเทศ
การเกษตร
1-13 ธันวาคม 2558
จันทร์

สอนเสริม
81311-(10)
หลักและวิธก
ี ารศึกษา
ทางรัฐศาสตร์
สอนเสริม
82425-(10)
ลัทธิการเมืองและ
ยุทธศาสตร์ในการพัฒนา

สอนเสริม
90305-(9) / (10)
การผลิตส ัตว์
สอนเสริม
91108-(9) / (10)
ความรูท
้ ว่ ั ไปเกีย
่ วก ับ
การส่งเสริมการเกษตร

สอนเสริม
81312-(9) / (10)
หล ักและวิธก
ี ารศึกษา
ทางร ัฐประศาสนศาสตร์
สอนเสริม
81314-(9) / (10)
้ งต้นของการ
หล ักเบือ
วิจ ัยทางร ัฐศาสตร์

สอนเสริม
91310-(10) / (1)
หลักการบริหารการส่งเสริม
การเกษตร
สอนเสริม
93257-(10) / (1)
้ งต้น
ศ ัตรูพช
ื เบือ

สอนเสริม
91465-(10) / (1)
การจัดการการท่องเทีย
่ ว
เชิงเกษตร
สอนเสริม
92116-(10) / (1)
ความรู ้ทัว่ ไปเกีย
่ วกับ
การสหกรณ์

สําหรับวันจันทร์ถงึ วันศุกร์ เวลา 00.04-06.00 น., 18.00-24.00 น.
ออกอากาศพร ้อมกับทางสถานีวท
ิ ยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV 8) และ True Visions ช่อง 193
04.00-06.00 น.

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
52303-(3-4)
สุขศึกษาและการ
ประชาสัมพันธ์งาน
สาธารณสุข

สอนเสริม
51103-(7-8) / (9-10)
พยาธิสรีรวิทยาและ
เภส ัชวิทยาคลินก
ิ สําหร ับ
พยาบาล

สอนเสริม
33410-(7-8) / (9-10)
การพ ัฒนาทร ัพยากร
มนุษย์

สอนเสริม
10111-(3-4)
ภาษาอังกฤษเพือ
่ การ
่ สาร
สือ

สอนเสริม
33451-(9-10)

สอนเสริม
41451-(9-10)
กฎหมายระหว่างประเทศ
/
สอนเสริม
41431-(9-10)
การบริหารงานยุตธิ รรม

สอนเสริม
60424-(1-2)
ทฤษฎีและนโยบายการเงิน
สอนเสริม

การจัดหาทรัพยากรมนุษย์ /

สอนเสริม
30206-(9-10)
กฎหมายธุรกิจและการภาษี
อากร 1

สอนเสริม
10151-(9-10)
ไทยศึกษา /
สอนเสริม
10111-(3-4)
ภาษาอังกฤษเพือ
่ การ
่ สาร
สือ
สอนเสริม
60120-(9-10)

หลักเศรษฐศาสตร์เบือ
้ งต ้น /

่ เสริมภาพลักษณ์
สือ
ของมหาวิทยาลัย

ท่องเทีย
่ ว
ตามกลอนสุนทรภู่

รอบรู ้กับ มสธ.

แนะแนวการศึกษา

12305-(2)
ศิลปะกับสังคมไทย

32325-(3) / (4)
ระบบสารสนเทศเพือ
่ การ
จัดการและการจัดการ
ความรู ้

13202-(4)
่ สารในงาน
การสือ
สารสนเทศ /
13321-(1)
่ สาร
การเขียนเพือ
่ การสือ
ธุรกิจ

32302-(2) / (3)
การจัดการการตลาด

สอนเสริม
33451-(9-10)

การจัดหาทรัพยากรมนุษย์ /

สอนเสริม
30206-(9-10)
กฎหมายธุรกิจและการภาษี
อากร 1
สอนเสริม
52303-(3-4)
สุขศึกษาและการ
ประชาสัมพันธ์งาน
สาธารณสุข /
สอนเสริม
52302-(5-6)
วิทยาการระบาดและการ
ควบคุมโรค
รอบรู ้กับ มสธ.
71308-(2) / (3)
เทคโนโลยีการถนอม
และแปรรูปอาหาร

วัน
เวลา
00.00-01.00 น.
01.00-02.00 น.

02.00-03.00 น.
03.00-04.00 น.

เสาร์
5 ธ.ค.58 /
12 ธ.ค.58

อาทิตย์
6 ธ.ค.58 /
13 ธ.ค.58

สอนเสริม
10103-(10) / (1)
ทักษะชีวต
ิ
สอนเสริม
10121-(10) / (1)
อารยธรรมมนุษย์

สอนเสริม
82326-(10) / (1)
กฎหมายระหว่างประเทศและองค์การระหว่างประเทศ
สอนเสริม
92217-(10) / (1)
ธนกิจและบัญชีสหกรณ์
เพือ
่ การจัดการ
สอนเสริม
92220-(10) / (1)
กฎหมายสหกรณ์และกระบวนการทางการเมือง
สอนเสริม
92222-(10) / (1)
การบัญชี การเงินและการภาษีอากรสําหรับสหกรณ์

สอนเสริม
10131-(10) / (1)
สังคมมนุษย์
สอนเสริม
10151-(10) / (1)
ไทยศึกษา

04.00-06.00 น.

สอนเสริม
41451-(9-10)
กฎหมายระหว่างประเทศ /
สอนเสริม
41431-(9-10)
การบริหารงานยุตธิ รรม

สอนเสริม
60120-(9-10)
หลักเศรษฐศาสตร์เบือ
้ งต ้น /
สอนเสริม
60424-(1-2)
ทฤษฎีและนโยบายการเงิน
สอนเสริม

10.00-12.00 น.

สอนเสริม
51103-(9-10)
พยาธิสรีรวิทยาและเภส ัชวิทยาคลินก
ิ สําหร ับ
พยาบาล /
สอนเสริม
53408-(1-2)
การวางแผนงานสาธารณสุขในชุมชน
บ ้านวิทย์วท
ิ ย์

สอนเสริม
33410-(9-10)
การพ ัฒนาทร ัพยากรมนุษย์ /
41211-(1-2)
กฎหมายแพ่ง 1

33412-(2) / (3)
การวางแผนทรัพยากรมนุษย์

71307-(2) / (3)
หลักการจัดการอาหาร
และธุรกิจอาหาร

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.

สุข...กับธรรมะ

ึ ษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ตารางออกอากาศรายการโทรทัศน์เพือ
่ การศก
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.
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.

1-13 ธันวาคม 2558
จันทร์
7 ธ.ค.58
Hello English

อังคาร
1 ธ.ค.58 /
8 ธ.ค.58
มหัศจรรย์วถ
ิ ไี ทย

ออกอากาศทุกวัน 24 ชัว่ โมง
พุธ
2 ธ.ค.58 /
9 ธ.ค.58
กฎหมาย
เพือ
่ ประชาชน

พฤหัสบดี
3 ธ.ค.58 /
10 ธ.ค.58
กด Like วัยทีน

ศุกร์
4 ธ.ค.58 /
11 ธ.ค.58
Green Focus

12402-(4)
วัฒนธรรมกับการท่องเทีย
่ ว

32452-(3) / (4)
กลยุทธ์การจัดการทรัพยากร
และองค์การ
แห่งการเรียนรู ้

14319-(1) / (2)
ทักษะการแปล
ภาษาอังกฤษ

32483-(2) / (3)
สัมมนาการบัญชีการเงินและ
สัมมนาการบัญชีบริหาร

55319-(4)
การฝึ กปฏิบัตเิ วชกรรม
แผนไทย /
71310-(1)
การจัดการสุขลักษณะและ
ความปลอดภัยในอาหาร

14.00-16.00 น.

สอนเสริม
10131-(9-10)
สังคมมนุษย์

สอนเสริม
71309-(3-4)
สถิตแ
ิ ละการวิจ ัยทาง
อาหารและโภชนาการ /
สอนเสริม
32206-(7-8)
สถิตธิ รุ กิจและการวิเคราะห์
เชิงปริมาณ

สอนเสริม
81427-(1-2)
กฎหมายอาญาสําหรับ
รัฐศาสตร์ /
สอนเสริม
80202-(9-10)
สถาบ ันและกระบวนการ
ทางการเมืองไทย

สอนเสริม
99315-(5-6) / (7-8)
สถาปั ตยกรรมคอมพิวเตอร์
และระบบปฏิบัตก
ิ าร

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

สุโขทัยศึกษา

ASEAN INSIGHT

เส ้นทางสร ้างสุข

สอนเสริม
91324-(3-4)
หลักการส่งเสริมการป่ าไม ้
เพือ
่ สิง่ แวดล ้อม /
สอนเสริม
91350-(3-4)
การเป็นผูน
้ า
ํ มนุษย
ส ัมพ ันธ์ และ จิตวิทยา
สําหร ับเกษตรกร
ร ้านอาโก...โชว์กน
๋ึ

ข่าวในพระราชสํานัก

ข่าวในพระราชสํานัก

ข่าวในพระราชสํานัก

ข่าวในพระราชสํานัก

ข่าวในพระราชสํานัก

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

24412-(4)
การพัฒนาเครือ
่ งมือวัดด ้าน
ั และทักษะพิสย
ั
เจตพิสย

71203-(3) / (4)
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การอาหารเบือ
้ งต ้น

24413-(1) / (2)
การประเมินโครงการ

91312-(4)
การจัดการระบบการเกษตร
เชิงบูรณาการ /
91326-(1)
วนศาสตร์เกษตร

มรดกของแผ่นดิน

คลินก
ิ บริหาร

รักคือการให ้

สีสันเมืองไทย

97103-(4)
ความรู ้ทั่วไปเกีย
่ วกับ
บรรจุภัณฑ์ /
97213-(1)
ความรู ้เบือ
้ งต ้นเกีย
่ วกับ
กระบวนการผลิตและเทคนิค
การผลิต
Thai Tech

26302-(4)
การจัดการการศึกษา
นอกระบบ

71412-(1) / (2)
อาหารโภชนาการศึกษาและ
่ สาร
การสือ

26404-(1) / (2)
หลักการเรียนรู ้และเทคนิคการ
ฝึ กอบรม

93354-(1) / (2)
อาหารและ
การให ้อาหารสัตว์

97216-(4)
เทคโนโลยี
กระบวนการพิมพ์ /
97301-(1)
วัสดุทางการพิมพ์

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

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

สอนเสริม
92424-(7-8) / (9-10)
การบริหารธุรกิจเฉพาะ
สหกรณ์

สอนเสริม
10121-(9-10)
อารยธรรมมนุษย์ /
สอนเสริม
10131(9-10)
สังคมมนุษย์

สอนเสริม
71309-(3-4)
สถิต ิและการวิจ ัยทาง
อาหารและโภชนาการ /
สอนเสริม
32206-(7-8)
สถิตธิ รุ กิจและการวิเคราะห์
เชิงปริมาณ

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.

กินดีอยูด
่ ี

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
14.00-16.00

น.
น.
น.
น.
น.
น.
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.

เสาร์
5 ธ.ค.58 /
12 ธ.ค.58
5 ธันวา มหาราช /
สถานีนวัตกรรม

อาทิตย์
6 ธ.ค.58 /
13 ธ.ค.58
จิตอาสา
พัฒนาสังคม

33401-(3) / (4)
ประสบการณ์วช
ิ าชีพบริหารรัฐกิจ

92116-(10) / (11)
ความรู ้ทัว่ ไป
เกีย
่ วกับการสหกรณ์
สอนเสริม
92424-(9-10)
การบริหารธุรกิจเฉพาะสหกรณ์ /
93355-(1-2)
การจัดการสุขภาพสัตว์

สอนเสริม
96408-(9-10)
การจัดการระบบฐานข ้อมูล /
สอนเสริม
96413-(1-2)
การออกแบบและพ ัฒนาเว็ บ
Living in Style

สนุกคิด สนุกวิทย์
ช่างคิด ช่างสังเกต ปี 2
ข่าวในพระราชสํานัก
ข่าวในพระราชสํานัก
สําหรับวันเสาร์และวันอาทิตย์
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
16457-(2)
92322-(2) / (3)
ระบบสารสนเทศ
การเขียนเพือ
่ การประชาสัมพันธ์ /
เพือ
่ การจัดการสหกรณ์
16458-(1)
การสร ้างสรรค์และผลิต
งานประชาสัมพันธ์
มสธ.เปิ ดประตู
่ าเซียน
สูอ
97407-(2) / (3)
การจัดการทางการผลิตและการควบคุม
คุณภาพทางการพิมพ์
สอนเสริม
81427-(1-2)
กฎหมายอาญาสําหรับรัฐศาสตร์ /
สอนเสริม
80202-(9-10)
สถาบ ันและกระบวนการทางการเมืองไทย

Training on Air
93353-(2) / (3)
การจัดการผลผลิตพืช
สอนเสริม
91324-(3-4)
หลักการส่งเสริมการป่ าไม ้เพือ
่ สิง่ แวดล ้อม /
สอนเสริม
91350-(3-4)
การเป็นผูน
้ ํา มนุษยส ัมพ ันธ์ และ จิตวิทยาสําหร ับเกษตรกร

ึ ษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ตารางออกอากาศรายการโทรทัศน์เพือ
่ การศก
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.
วัน
เวลา
00.00-01.00 น.

01.00-02.00 น.

02.00-03.00 น.

03.00-04.00 น.

14-31 ธันวาคม 2558
จันทร์
14 ธ.ค.58/
21 ธ.ค.58/
28 ธ.ค.58
สอนเสริม
13413-(1) / (2) / (3)
เทคโนโลยีสารสนเทศ
้ งต้น
เบือ
สอนเสริม
80208-(1) / (2) / (3)
ความส ัมพ ันธ์ระหว่างไทย
ก ับต่างประเทศ
สอนเสริม
81311-(1) / (2) / (3)
หลักและวิธก
ี ารศึกษา
ทางรัฐศาสตร์
สอนเสริม
82425-(1) / (2) / (3)
ลัทธิการเมืองและ
ยุทธศาสตร์ในการพัฒนา

อังคาร
15 ธ.ค.58/
22 ธ.ค.58/
29 ธ.ค.58
สอนเสริม
32314-(1) / (2) / (3)
การบัญชีขน
ั ้ สูง 1
และการบัญชีขน
ั ้ สูง 2
สอนเสริม
90201-(1) / (2) / (3)
การจ ัดการฟาร์ม

พุธ
16 ธ.ค.58/
23 ธ.ค.58/
30 ธ.ค.58
สอนเสริม
41201-(1) / (2) / (3)
กฎหมายมหาชน

พฤหัสบดี
17 ธ.ค.58/
24 ธ.ค.58/
31 ธ.ค.58
สอนเสริม
90303-(2) / (3) / (4)
พืชเศรษฐกิจ

สอนเสริม
41421-(1) / (2) / (3)
กฎหมายภาษีอากร 1

สอนเสริม
91307-(2) / (3) / (4)
การพัฒนาชุมชนเกษตร

สอนเสริม
90305-(1) / (2) / (3)
การผลิตส ัตว์

สอนเสริม
81312-(1) / (2) / (3)
หล ักและวิธก
ี ารศึกษา
ทางร ัฐประศาสนศาสตร์
สอนเสริม
81314-(1) / (2) / (3)
้ งต้นของการวิจ ัย
หล ักเบือ
ทางร ัฐศาสตร์

สอนเสริม
91310-(2) / (3) / (4)
หลักการบริหารการส่งเสริม
การเกษตร
สอนเสริม
93257-(2) / (3) / (4)
้ งต้น
ศ ัตรูพช
ื เบือ

สอนเสริม
91108-(1) / (2) / (3)
ความรูท
้ วไปเกี
่ั
ย
่ วก ับ
การส่งเสริมการเกษตร

ออกอากาศทุกวัน 24 ชัว่ โมง
ศุกร์
18 ธ.ค.58/
25 ธ.ค.58
สอนเสริม
91413-(2) / (3)
การพัฒนากลุม
่ สถาบันและ
องค์กรการเกษตร
สอนเสริม
91414-(2) / (3)
การวิจัยการส่งเสริม
การเกษตร
สอนเสริม
91465-(2) / (3)
การจัดการการท่องเทีย
่ ว
เชิงเกษตร
สอนเสริม
92116-(2) / (3)
ความรู ้ทั่วไปเกีย
่ วกับ
การสหกรณ์

สําหรับวันจันทร์ถงึ วันศุกร์ เวลา 00.04-06.00 น., 18.00-24.00 น.
ออกอากาศพร ้อมกับทางสถานีวท
ิ ยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV 8) และ True Visions ช่อง 193
04.00-06.00 น.

10.00-12.00 น.

สอนเสริม
52302-(5-6)
วิทยาการระบาดและการ
ควบคุมโรค /
สอนเสริม
52303-(5-6)
สุขศึกษาและการ
ประชาสัมพันธ์งาน
สาธารณสุข /
สอนเสริม
52302-(7-8)
วิทยาการระบาดและการ
ควบคุมโรค
สอนเสริม
10141-(7-8)
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและ
สิง่ แวดล ้อมเพือ
่ ชีวต
ิ /
สอนเสริม
10111-(5-6)

สอนเสริม

53408-(1-2) / (3-4) / (5-6)

การวางแผนงานสาธารณสุข
ในชุมชน

สอนเสริม

41211-(1-2) / (3-4) / (5-6)

กฎหมายแพ่ง 1

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.

12305-(3) / (4)
ศิลปะกับสังคมไทย /
12306-(1)
วรรณคดีไทย

สอนเสริม
32209-(1-2) / (3-4)
การบัญชีขน
ั ้ ต ้นและหลัก
เบือ
้ งต ้นเกีย
่ วกับระบบ
สารสนเทศ

่ สาร /
ภาษาอังกฤษเพือ
่ การสือ

สอนเสริม
10141-(9-10)
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและ
สิง่ แวดล ้อมเพือ
่ ชีวต
ิ

สอนเสริม

สอนเสริม

สอนเสริม
60424-(3-4)
ทฤษฎีและนโยบายการเงิน /
สอนเสริม
60482-(1-2)
เศรษฐศาสตร์ธรุ กิจและ
การเงินธุรกิจ /
สอนเสริม
60424-(5-6)
ทฤษฎีและนโยบายการเงิน

สอนเสริม
52303-(5-6)
สุขศึกษาและการ
ประชาสัมพันธ์งาน
สาธารณสุข /
สอนเสริม
52302-(7-8)
วิทยาการระบาดและการ
ควบคุมโรค

รอบรู ้กับ มสธ.

แนะแนวการศึกษา

รอบรู ้กับ มสธ.

13321-(2) / (3)
่ สาร
การเขียนเพือ
่ การสือ
ธุรกิจ /
13401-(1)
ประสบการณ์วช
ิ าชีพ
สารสนเทศศาสตร์

32302-(4)
การจัดการการตลาด /
32458-(1) / (2)
วาณิชธนกิจและนวัตกรรม
ทางการเงิน

71308-(4)
เทคโนโลยีการถนอม
และแปรรูปอาหาร /
72201-(1)
ครอบครัวศึกษา

32209-(1-2) / (3-4) / (5-6)

80309-(1-2) / (3-4) / (5-6)

ท่องเทีย
่ ว
ตามกลอนสุนทรภู่
32328-(3) / (4)
การจัดการนวัตกรรมและการ
เปลีย
่ นแปลง /
32454-(3)
การวิจัยทางธุรกิจ
การวางแผนและการควบคุม
ทางการเงิน

การบัญชีขน
ั ้ ต ้นและหลัก
เบือ
้ งต ้นเกีย
่ วกับระบบ
สารสนเทศ

ปั ญหาการเมืองไทยปั จจุบัน

่ สาร /
ภาษาอังกฤษเพือ
่ การสือ

สอนเสริม
10141-(9-10)
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและ
สิง่ แวดล ้อมเพือ
่ ชีวต
ิ
่ เสริมภาพลักษณ์
สือ
ของมหาวิทยาลัย

สอนเสริม
10141-(7-8)
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและ
สิง่ แวดล ้อมเพือ
่ ชีวต
ิ
สอนเสริม
10111-(5-6)

วัน
เวลา
00.00-01.00 น.
01.00-02.00 น.

02.00-03.00 น.
03.00-04.00 น.

เสาร์
19 ธ.ค.58/
26 ธ.ค.58

อาทิตย์
20 ธ.ค.58/
27 ธ.ค.58

สอนเสริม
10103-(2) / (3)
ทักษะชีวต
ิ
สอนเสริม
10121-(2) / (3)
อารยธรรมมนุษย์

สอนเสริม
82326-(2) / (3)
กฎหมายระหว่างประเทศและองค์การระหว่างประเทศ
สอนเสริม
92217-(2) / (3)
ธนกิจและบัญชีสหกรณ์
เพือ
่ การจัดการ
สอนเสริม
92220-(2) / (3)
กฎหมายสหกรณ์และกระบวนการทางการเมือง
สอนเสริม
92222-(2) / (3)
การบัญชี การเงินและการภาษีอากรสําหรับสหกรณ์

สอนเสริม
10131-(2) / (3)
สังคมมนุษย์
สอนเสริม
10151-(2) / (3)
ไทยศึกษา

04.00-06.00 น.

สอนเสริม
80309-(1-2) / (3-4)
ปั ญหาการเมืองไทยปั จจุบน
ั

60424-(3-4)
ทฤษฎีและนโยบายการเงิน /
สอนเสริม
60482-(1-2)
เศรษฐศาสตร์ธรุ กิจและการเงินธุรกิจ

10.00-12.00 น.

สอนเสริม
53408-(3-4) / (5-6)
การวางแผนงานสาธารณสุขในชุมชน

สอนเสริม
41211-(3-4) / (5-6)
กฎหมายแพ่ง 1

บ ้านวิทย์วท
ิ ย์

สุข...กับธรรมะ

33412-(4)
การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ /
33442-(1)
การจัดการเชิงกลยุทธ์
ในภาครัฐกิจ

71307-(4)
หลักการจัดการอาหาร
และธุรกิจอาหาร /
93461-(1)
การจัดการการผลิต
และการตลาด

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.

ึ ษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ตารางออกอากาศรายการโทรทัศน์เพือ
่ การศก
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.
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.

14-31 ธันวาคม 2558
จันทร์
14 ธ.ค.58/
21 ธ.ค.58/
28 ธ.ค.58
Hello English

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.

พฤหัสบดี
17 ธ.ค.58/
24 ธ.ค.58/
31 ธ.ค.58
กด Like วัยทีน

ศุกร์
18 ธ.ค.58/
25 ธ.ค.58
Green Focus

32454-(1) / (2)
การวิจัยทางธุรกิจ
การวางแผนและการควบคุม
ทางการเงิน /
32333-(3)
การวิเคราะห์พฤติกรรม
ผู ้บริโภค

14319-(3) / (4)
ทักษะการแปล
ภาษาอังกฤษ /
13421-(1)
การจัดการงานสํานักงาน

32483-(4)
สัมมนาการบัญชีการเงินและ
สัมมนาการบัญชีบริหาร /
32484-(1) / (2)
ความรู ้พืน
้ ฐานของมัคคุเทศก์
และการท่องเทีย
่ วอาเซียน

71310-(2)
การจัดการสุขลักษณะและ
ความปลอดภัยในอาหาร /
52304-(3)
โภชนศาสตร์สาธารณสุข

สอนเสริม

สอนเสริม
71309-(5-6)
สถิตแ
ิ ละการวิจ ัยทางอาหาร
และโภชนาการ /
สอนเสริม
32206-(9-10)
สถิตธิ รุ กิจและการวิเคราะห์เชิง
ปริมาณ /
สอนเสริม
33452-(1-2)
กฎหมายอาญา
สําหรับนั กปกครองท ้องที่

สอนเสริม
81427-(3-4)
กฎหมายอาญาสําหรับ
รัฐศาสตร์ /
สอนเสริม
81310-(5-6)
ปร ัชญาการเมือง /
สอนเสริม 81427-(5-6)
กฎหมายอาญาสําหรับ
รัฐศาสตร์

สอนเสริม
99315-(9-10)
สถาปั ตยกรรมคอมพิวเตอร์
และระบบปฏิบัตก
ิ าร /
สอนเสริม
99314-(1-2)
โครงสร้างข้อมูลและ
ขนตอนวิ
ั้
ธี

สุโขทัยศึกษา

ASEAN INSIGHT

เส ้นทางสร ้างสุข

สอนเสริม
90406-(5-6)
ดิน นํ้ า และปุ๋ย /
สอนเสริม
91324-(5-6)
หลักการส่งเสริมการป่ าไม ้เพือ
่
สิง่ แวดล ้อม /
สอนเสริม
91350-(5-6)
การเป็นผูน
้ ํา มนุษยส ัมพ ันธ์
และ จิตวิทยาสําหร ับ
เกษตรกร

ร ้านอาโก...โชว์กน
๋ึ

กินดีอยูด
่ ี

ข่าวในพระราชสํานัก

ข่าวในพระราชสํานัก

ข่าวในพระราชสํานัก

ข่าวในพระราชสํานัก

ข่าวในพระราชสํานัก

21004-(1) / (2)
ครอบครัวศึกษากับการ
พัฒนาเด็กปฐมวัย /
27104-(3)
วิทยุกระจายเสียงและวิทยุ
โทรทัศน์เพือ
่ การศึกษา

71304-(1) / (2)
ชีวเคมีและจุลชีววิทยา
ของอาหาร /
72303-(3)
พัฒนาการวัยผู ้ใหญ่และ
ผู ้สูงอายุ

24413-(3)
การประเมินโครงการ /
24414-(1) / (2)
การประเมินหลักสูตร

91326-(2) / (3)
วนศาสตร์เกษตร /
93353-(3)
การจัดการผลผลิตพืช

97213-(2)
ความรู ้เบือ
้ งต ้นเกีย
่ วกับ
กระบวนการผลิตและเทคนิค
การผลิต /
97314-(3)

มรดกของแผ่นดิน

คลินก
ิ บริหาร

รักคือการให ้

สีสันเมืองไทย

Thai Tech

26406-(1) / (2)
การพัฒนาและการใช ้
่ การศึกษานอกระบบ /
สือ
26407-(3)
ประสบการณ์วช
ิ าชีพ
การศึกษานอกระบบ
สอนเสริม
99315-(7-8) / (9-10)
สถาปั ตยกรรมคอมพิวเตอร์
และระบบปฏิบัตก
ิ าร /
สอนเสริม
99414-(1-2)
เทคโนโลยีมัลติมเี ดีย

71412-(3) / (4)
อาหารโภชนาการศึกษาและ
่ สาร /
การสือ
71413-(1)
กระบวนการผลิตและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์อาหาร
สอนเสริม

26404-(3) / (4)
หลักการเรียนรู ้และเทคนิคการ
ฝึ กอบรม /
27401-(1)
่ การศึกษาขัน
สือ
้ พืน
้ ฐาน

93354-(3) / (4)
อาหารและ
การให ้อาหารสัตว์ /
93456-(1)
การจัดการการผลิตธัญพืช
และพืชอาหารสัตว์

97301-(2)
วัสดุทางการพิมพ์ /
97318-(3)
การออกแบบทางการพิมพ์
และบรรจุภัณฑ์

สอนเสริม

การออกแบบและพ ัฒนา
เว็ บ

การจัดการสุขภาพสัตว์

สอนเสริม
10152-(1-2) / (3-4)
ไทยกับสังคมโลก /
สอนเสริม
25301-(3-4)
จิตวิทยาและสังคมวิทยา
พืน
้ ฐานเพือ
่ การแนะแนว

สอนเสริม
71309-(5-6)
สถิตแ
ิ ละการวิจ ัยทาง
อาหารและโภชนาการ /

สอนเสริม
25301-(3-4)
จิตวิทยาและสังคมวิทยา
พืน
้ ฐานเพือ
่ การแนะแนว

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

ออกอากาศทุกวัน 24 ชัว่ โมง
พุธ
16 ธ.ค.58/
23 ธ.ค.58/
30 ธ.ค.58
กฎหมาย
เพือ
่ ประชาชน

12406-(1) / (2)
ไทยกับการปรับประเทศ
ให ้ทันสมัย /
21006-(3)
สุขภาวะเด็กปฐมวัย

10152-(1-2) / (3-4)
ไทยกับสังคมโลก /

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

อังคาร
15 ธ.ค.58/
22 ธ.ค.58/
29 ธ.ค.58
มหัศจรรย์วถ
ิ ไี ทย

96413-(1-2) / (3-4) / (5-6)

เทคโนโลยีการวางแผน
และการควบคุมทางการ
ผลิตในอุตสาหกรรม

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

สอนเสริม
32206-(9-10)
สถิตธิ รุ กิจและการวิเคราะห์เชิง

วัน

เสาร์
19 ธ.ค.58/
26 ธ.ค.58

อาทิตย์
20 ธ.ค.58/
27 ธ.ค.58

น.
น.
น.
น.
น.
น.

สถานีนวัตกรรม

จิตอาสา
พัฒนาสังคม

32449-(1) / (2)
การสร ้างธุรกิจและการเป็ นผู ้ประกอบการ

92116-(12) / (13)
ความรู ้ทั่วไป
เกีย
่ วกับการสหกรณ์

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
96413-(3-4) / (5-6)
การออกแบบและพ ัฒนาเว็บ

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

Living in Style

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

ข่าวในพระราชสํานัก

16458-(2)
การสร ้างสรรค์และผลิต
งานประชาสัมพันธ์ /
15337-(3)

่ สารกับการพัฒนา
การสือ
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.

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

การจัดการสุขภาพสัตว์

สนุกคิด สนุกวิทย์
ช่างคิด ช่างสังเกต ปี 2
ข่าวในพระราชสํานัก
สําหรับวันเสาร์และวันอาทิตย์
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
92322-(4)
ระบบสารสนเทศ
เพือ
่ การจัดการสหกรณ์ /
92423-(1)
วิธก
ี ารวิจัยทางสหกรณ์

มสธ.เปิ ดประตู
่ าเซียน
สูอ

Training on Air

97407-(4)
การจัดการทางการผลิตและการควบคุมคุณภาพ
ทางการพิมพ์ /
99409-(1)
ประสบการณ์วช
ิ าชีพเทคโนโลยีสารสนเทศ
่ สาร
และการสือ

93353-(4)
การจัดการผลผลิตพืช /
93355-(1)
การจัดการสุขภาพสัตว์

สอนเสริม
81427-(3-4)
กฎหมายอาญาสําหรับรัฐศาสตร์ /
สอนเสริม
81310-(5-6)
ปร ัชญาการเมือง

สอนเสริม
90406-(5-6)
ดิน นํ้ า และปุ๋ย /
สอนเสริม
91324-(5-6)
หลักการส่งเสริมการป่ าไม ้เพือ
่ สิง่ แวดล ้อม

