ี งเพือ
ึ ษา มหาวิทยาล ัยสุโขท ัยธรรมาธิราช
ตารางออกอากาศรายการวิทยุกระจายเสย
่ การศก

1 มิถุนายน – 30 มิถน
ุ ายน 2559

วัน

ออกอากาศทางสถานีวท
ิ ยุกระจายเสียง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ผ่านดาวเทียมไทยคม 5 ระบบ C-Band ช่อง FM SUKHOTHAI
ค่า Transponder Frequency หรือ TP freq.= 3520 H ค่า Symbol rate หรือ SR= 28125
และผ่านเครือข่ายทางอินเทอร์เน็ต โดยเข ้าไปที่ www.stou.ac.th เลือก STOU Online ที่ FM SUKHOTHAI ออกอากาศทุกวัน 24 ชัว่ โมง

จันทร์

อังคาร

พุธ

พฤหัสบดี

ศุกร์

6,13,20,27 มิ.ย 2559

7,14,24,28 มิ.ย 2559

1,8,15,22,29 มิ.ย 2559

2,9,16,23,30 มิ.ย 2559

3,10,17,24 มิ.ย 2559

05.00-05.20 น.

10103
ทักษะชีวต
ิ

30204
องค์การและการจัดการ

10141
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และสิง่ แวดล ้อมเพือ
่ ชีวต
ิ
20101
พืน
้ ฐานการศึกษา

32305
้
การจัดการวัสดุและการจัดซือ

94330
การจัดการผลิตผลและ
การแปรรูปผลิตผลเกษตร
92320
การจัดและดําเนินงาน
การสหกรณ์
60120
หลักเศรษฐศาสตร์เบือ
้ งต ้น

50102
วิทยาศาสตร์ชวี ภาพ

05.20-05.40 น.

82324
เศรษฐกิจและการเมือง
ระหว่างประเทศ
41212
กฎหมายแพ่ง 2 : หนี้ ละเมิด

06.00-08.00 น.

เสียงสอนเสริม

เสียงสอนเสริม

08.00-08.20 น.

12302
เศรษฐกิจไทย

08.20-08.40 น.

12307
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีของไทย

71412
อาหาร โภชนาการศึกษา
่ สาร
และการสือ
72203
การจัดการทรัพยากรครอบครัว
และชุมชนเพือ
่ คุณภาพชีวต
ิ

08.40-09.00 น.

25303
การแนะแนวกับคุณภาพชีวต
ิ

09.00-09.20 น.

13314
การจัดการองค์การสารสนเทศ

09.20-09.40 น.

27103
่ การศึกษาพัฒนสรร
สือ

09.40-10.00 น.

รู ้...รักษ์ ภาษาไทย

32301
การจัดการการผลิต
และปฏิบัตก
ิ าร

10.00-10.20 น.

22303
การจัดระบบการสอน
การงานและอาชีพ
22304
การแนะแนว
ในระดับมัธยมศึกษา
สาระน่ารู ้กับบัณฑิตศึกษา
(สัปดาห์ท ี่ 1, 3)
คุยข่าว สทว.
(สัปดาห์ท ี่ 2, 4)

รัฐศาสตร์เพือ
่ สังคม
(สัปดาห์ท ี่ 1, 3)
สาระน่ารู ้กับศิลปศาสตร์
(สัปดาห์ท ี่ 2, 4)

เวลา

05.40-06.00 น.

10.20-10.40 น.
10.40-11.00 น.

33304
ขอบข่ายการศึกษาและ
วิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์

41211
กฎหมายแพ่ง 1
41341
กฎหมายวิธส
ี บัญญัต ิ 1
เสียงสอนเสริม

50103
สถิตแ
ิ ละการวิจัย
สําหรับวิทยาศาสตร์สข
ุ ภาพ
51304
ประสบการณ์วช
ิ าชีพ
การพยาบาล

เสียงสอนเสริม

เสียงสอนเสริม

รู ้...เปลีย
่ นโลก

60424
ทฤษฎีและนโยบายการเงิน

ท่องทั่วไทย
ไปกับ มสธ.

41201
กฎหมายมหาชน

91464
พืชสวนประดับในการจัดภูม ิ
ทัศน์

52308
พัฒนาการของมนุษย์
และสุขภาพ

31303
การจัดการงานสนาม

80206
ปั ญหาการพัฒนาชนบทไทย

32334
ระบบสารสนเทศ
และการวิจัยการตลาด
31401
การควบคุมและการตรวจ
งานก่อสร ้าง

40101
ความรู ้เบือ
้ งต ้นเกีย
่ วกับ
กฎหมายทั่วไป
80207
ปั ญหาการเมืองส่วนภูมภ
ิ าค
และชนกลุม
่ น ้อยในประเทศ
ไทย
41232
กฎหมายอาญา 2
41342
กฎหมายวิธส
ี บัญญัต ิ 2
การเกษตรกับ มสธ.

94462
ธุรกิจการเกษตรระหว่าง
ประเทศ
สัตว์เลีย
้ งแสนรัก

55301
การวิจัยสําหรับ
การแพทย์แผนไทย
51304
ประสบการณ์วช
ิ าชีพ
การพยาบาล
52203
อนามัยสิง่ แวดล ้อม

70101
จิตวิทยาทั่วไป

41431
การบริหารงานยุตธิ รรม

91350
การเป็ นผู ้นํ า มนุษยสัมพันธ์
และจิตวิทยาสําหรับ
เกษตรกร
60340
เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ

51103
พยาธิสรีรวิทยาและ
เภสัชวิทยาคลินก
ิ สําหรับพยาบาล

93353
การจัดการผลผลิตพืช

52304
โภชนศาสตร์สาธารณสุข

90202
การบริหารงานส่งเสริม
การเกษตรและสหกรณ์
60499
ประสบการณ์วช
ิ าชีพ
เศรษฐศาสตร์

52402
ประสบการณ์วช
ิ าชีพ
สาธารณสุข
54105
กฎหมายเกีย
่ วกับ
ความปลอดภัยและสุขภาพของผู ้ประกอบอาชีพ

เวลา

วัน

เสาร์

อาทิตย์

4,11,18,25 มิ.ย 2559

5,12,19,26 มิ.ย 2559

05.00-05.20 น.

กฎหมายเพือ
่ ประชาชน

32414
การตลาดสินค ้าเกษตร
กับเศรษฐกิจของไทย

05.20-05.40 น.

สุโขทัยศึกษา

05.40-06.00 น.

97314
เทคโนโลยีการวางแผนและ
การควบคุมทางการผลิต
ในอุตสาหกรรม
เสียงสอนเสริม

72204
เศรษฐกิจครอบครัว
72304
สวัสดิการสังคมและ
การจัดการบริการ
สําหรับครอบครัว
เสียงสอนเสริม

06.00-08.00 น.
08.00-08.20 น.

16339
การข่าวขัน
้ สูงและการบรรณาธิกร

08.20-08.40 น.

16354
่ โฆษณา
สือ

08.40-09.00 น.

16442
่ สิง่ พิมพ์
การบริหารงานสือ

09.00-09.20 น.

97424
กลยุทธ์การจัดการระบบ
ปฏิบัตก
ิ ารในอุตสาหกรรม
96408
การจัดการระบบฐานข ้อมูล
96409
ประสบการณ์วช
ิ าชีพ
เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ
16412
ประสบการณ์วช
ิ าชีพ
นิเทศศาสตร์
96102
คณิตศาสตร์และสถิตส
ิ ําหรับ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
16418
การบริหารงานวิทยุกระจายเสียง
16419
การจัดรายการโทรทัศน์

09.20-09.40 น.
09.40-10.00 น.
10.00-10.20 น.
10.20-10.40 น.
10.40-11.00 น.

32432
การจัดการผลิตภัณฑ์
และราคา
32446
การบัญชีเพือ
่ การจัดการ
ขัน
้ สูง
32448
การศึกษาความเป็ นไปได ้
และการวิจัยธุรกิจ
41401
ภาษาอังกฤษสําหรับ
นักกฎหมาย
41404
กฎหมายแรงงาน
32450
ธุรกิจระหว่างประเทศและ
การตลาดระหว่างประเทศ
32320
การบัญชีขัน
้ กลาง 1
32321
ระบบสารสนเทศ
ทางการบัญชี
20401
ประสบการณ์วช
ิ าชีพ
ศึกษาศาสตร์

ี งเพือ
ึ ษา มหาวิทยาล ัยสุโขท ัยธรรมาธิราช
ตารางออกอากาศรายการวิทยุกระจายเสย
่ การศก

ออกอากาศทางสถานีวท
ิ ยุกระจายเสียง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ผ่านดาวเทียมไทยคม 5 ระบบ C-Band ช่อง FM SUKHOTHAI
ค่า Transponder Frequency หรือ TP freq.= 3520 H ค่า Symbol rate หรือ SR= 28125
และผ่านเครือข่ายทางอินเทอร์เน็ต โดยเข ้าไปที่ www.stou.ac.th เลือก STOU Online ที่ FM SUKHOTHAI ออกอากาศทุกวัน 2

1 มิถุนายน – 30 มิถน
ุ ายน 2559

จันทร์

อังคาร

พุธ

พฤหัสบดี

ศุกร์

6,13,20,27 มิ.ย 2559

7,14,24,28 มิ.ย 2559

1,8,15,22,29 มิ.ย 2559

2,9,16,23,30 มิ.ย 2559

3,10,17,24 มิ.ย 2559

11.00-11.20 น.

10151
ไทยศึกษา

32302
การจัดการการตลาด

90201
การจัดการฟาร์ม

11.20-11.40 น.

10202
การอ่านภาษาไทย

11.40-12.00 น.

10203
พฤติกรรมมนุษย์

33302
หลักกฎหมายเกีย
่ วกับ
การบริหารราชการไทย
33410
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

52204
กฎหมายเกีย
่ วกับสาธารณสุข
สิง่ แวดล ้อมและนิตเิ วชศาสตร์
33304
ขอบข่ายการศึกษาและการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์

13.00-13.20 น.

22449
วิทยาศาสตร์ชวี ภาพกายภาพ 2

70311
ชีวเคมีพน
ื้ ฐาน

13.20-13.40 น.

25304
การแนะแนว
ในระดับประถมศึกษา

70431
ประสบการณ์วช
ิ าชีพ
คหกรรมศาสตร์

13.40-14.00 น.

27102
เทคโนโลยีทางการสอน

71433
ผลิตภัณฑ์อาหาร

14.00-14.20 น.

10131
สังคมมนุษย์

14.20-14.40 น.

10161
่ สาร
ภาษาไทยเพือ
่ การสือ

32336
การจัดการทรัพยากร
การท่องเทีย
่ วไทยอย่างยั่งยืน
32339
การจัดการการเงิน
การตลาด และการผลิต

14.40-15.00 น.
15.00-15.10 น.

27416
ประสบการณ์วช
ิ าชีพเทคโนโลยี
่ สารการศึกษา
และสือ
เวลา มสธ.

15.10-15.20 น.

สาระสิบ

15.20-16.00 น.

เพือ
่ การแนะแนว
ออกอากาศสลับจันทร์
เว ้นจันทร์
สัตว์เลีย
้ งแสนรัก
และสุโขทัยศึกษา

เวลา

วัน

12.00-13.00 น.

80202
สถาบันและกระบวนการ
ทางการเมืองไทย
81417
การบริหารและ
การพัฒนาองค์การ
82321
การเมืองการปกครอง
ของประเทศในเอเชีย
ข่าว
41401
ภาษาอังกฤษสําหรับ
นักกฎหมาย
41213
ิ
กฎหมายว่าด ้วยทรัพย์สน

93337
การปรับปรุงพันธุพ
์ ช
ื และ
การขยายพันธุพ
์ ช
ื
94433
ประสบการณ์วช
ิ าชีพ
ธุรกิจการเกษตร

33401
ประสบการณ์วช
ิ าชีพ
บริหารรัฐกิจ

50102
วิทยาศาสตร์ชวี ภาพ
WORLD AROUND
THE CLOCK

50103
สถิตแ
ิ ละการวิจัย
สําหรับวิทยาศาสตร์สข
ุ ภาพ

41324
กฎหมายพาณิชย์ 4 : หุ ้นส่วน
บริษัท
การเกษตรกับ มสธ.
(สัปดาห์ท ี่ 1, 3, 5)
นานาสาระกับวิทยาการจัดการ
(สัปดาห์ท ี่ 2, 4)

51304
ประสบการณ์วช
ิ าชีพ
การพยาบาล
เวทีสนทนา
เศรษฐศาสตร์ชาวบ ้าน

33440
การบริหารงานสรรพสามิต

กด like วัยทีน

54104
สุขศาสตร์อต
ุ สาหกรรมพืน
้ ฐาน

เวลา มสธ.

เวลา มสธ.

Culture me

เวลา มสธ.

สาระสิบ
มนุษยนิเวศศาสตร์เพือ
่
คุณภาพชีวต
ิ
(สัปดาห์ท ี่ 1, 3)
หลากหลายมุมมองทาง
เศรษฐศาสตร์
(สัปดาห์ท ี่ 2, 4)

คุยกับคุณครู...ศึกษาศาสตร์
(สัปดาห์ท ี่ 1, 3)
พูดจาประสานิเทศ
(สัปดาห์ท ี่ 2, 4)

เวลา มสธ.
สาระสิบ

ก ้าวหน ้าก ้าวไกลกับวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
(สัปดาห์ท ี่ 1, 3)
รอบรู ้เรือ
่ งสุขภาพกับวิทยาศาสตร์
สุขภาพ
(สัปดาห์ท ี่ 2, 4)

กฎหมายสบาย ๆ
(สัปดาห์ท ี่ 1, 3)
พยาบาลศาสตร์
สร ้างสรรค์สงั คม
(สัปดาห์ท ี่ 2, 4)

เวลา

วัน

เสาร์

อาทิตย์

4,11,18,25 มิ.ย 2559

5,12,19,26 มิ.ย 2559

11.00-11.20 น.

96407
การพัฒนาระบบสารสนเทศ

11.20-11.40 น.

15206
่ สาร
ภาษาเพือ
่ การสือ
15335
การวิจัยทางนิเทศศาสตร์

32326
การจัดการเชิงกลยุทธ์และ
การจัดการเพือ
่ สร ้างสมรรถนะ
41455
ิ ทางปั ญญา
กฎหมายทรัพย์สน
91357
พืน
้ ฐานความรู ้สิง่ แวดล ้อม

11.40-12.00 น.
12.00-13.00 น.
13.00-13.20 น.

ข่าว

14.00-14.20 น.

97301
วัสดุทางการพิมพ์
97407
การจัดการทางการผลิตและการ
ควบคุมคุณภาพทางการพิมพ์
16430
การบริหารงานประชาสัมพันธ์
กฎหมายเพือ
่ ประชาชน

14.20-14.40 น.

สุโขทัยศึกษา

14.40-15.00 น.

97314
เทคโนโลยีการวางแผนและ
การควบคุมทางการผลิต
ในอุตสาหกรรม
16339
การข่าวขัน
้ สูง
และการบรรณาธิกร

72304
สวัสดิการสังคมและ
การจัดการบริการ
สําหรับครอบครัว
32432
การจัดการผลิตภัณฑ์
และราคา

15.20-15.40 น.

16354
่ โฆษณา
สือ

32446
การบัญชีเพือ
่ การจัดการ
ขัน
้ สูง

15.40–16.00 น.

16442
่ สิง่ พิมพ์
การบริหารงานสือ

32448
การศึกษาความเป็ นไปได ้
และการวิจัยธุรกิจ

13.20-13.40 น.
13.40-14.00 น.

15.00-15.20 น.

33432
การบริหารสํานักงาน
70421
กิจกรรมและ
ประสบการณ์เยาวชน
16427
การบริหารงานโฆษณา
32414
การตลาดสินค ้าเกษตร
กับเศรษฐกิจของไทย
72204
เศรษฐกิจครอบครัว

ี งเพือ
ึ ษา มหาวิทยาล ัยสุโขท ัยธรรมาธิราช
ตารางออกอากาศรายการวิทยุกระจายเสย
่ การศก

ออกอากาศทางสถานีวท
ิ ยุกระจายเสียง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ผ่านดาวเทียมไทยคม 5 ระบบ C-Band ช่อง FM SUKHOTHAI
ค่า Transponder Frequency หรือ TP freq.= 3520 H ค่า Symbol rate หรือ SR= 28125
และผ่านเครือข่ายทางอินเทอร์เน็ต โดยเข ้าไปที่ www.stou.ac.th เลือก STOU Online ที่ FM SUKHOTHAI ออกอากาศทุกวัน 2

1 มิถุนายน – 30 มิถน
ุ ายน 2559

เวลา

วัน

จันทร์

อังคาร

พุธ

พฤหัสบดี

ศุกร์

6,13,20,27 มิ.ย 2559

7,14,24,28 มิ.ย 2559

1,8,15,22,29 มิ.ย 2559

2,9,16,23,30 มิ.ย 2559

3,10,17,24 มิ.ย 2559

การศึกษาต่อเนือ
่ ง

บอกกล่าวเล่าเกษตร

มสธ. กับสังคมอาเซียน

32303
การจัดการการเงิน

82324
เศรษฐกิจและการเมือง
ระหว่างประเทศ
41212
กฎหมายแพ่ง 2 : หนี้ ละเมิด

94330
การจัดการผลิตผลและ
การแปรรูปผลิตผลเกษตร
92320
การจัดและดําเนินงาน
การสหกรณ์
60120
หลักเศรษฐศาสตร์เบือ
้ งต ้น

เสียงสอนเสริม

เสียงสอนเสริม

เสียงสอนเสริม

16.00-16.20 น.
16.20-16.40 น.

พีอาร์วาไรตี้

16.40-17.00 น.
17.00-19.00 น.

เสียงสอนเสริม

32311
การบัญชีต ้นทุน 1
และการบัญชีต ้นทุน 2
เสียงสอนเสริม

19.00-19.30 น.

รักษ์ สข
ุ ภาพ

ข่าว

19.30-19.40 น.

เวลา มสธ.

นานาสาระกับ มสธ.

เวลา มสธ.

นานาสาระกับ มสธ.

เวลา มสธ.

19.40-20.00 น.

11201
คณิตศาสตร์สําหรับ
สังคมศาสตร์

71431
การจัดการธุรกิจอาหาร
เพือ
่ การส่งออก

สัตว์เลีย
้ งแสนรัก

30206
กฎหมายธุรกิจ
และการภาษี อากร 1

20.00-20.20 น.

10103
ทักษะชีวต
ิ

32304
การจัดการทรัพยากรมนุษย์

41211
กฎหมายแพ่ง 1
41341
กฎหมายวิธส
ี บัญญัต ิ 1
รู ้...เปลีย
่ นโลก

60424
ทฤษฎีและนโยบายการเงิน

ท่องทั่วไทย
ไปกับ มสธ.

20.20-20.40 น.

10141
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และสิง่ แวดล ้อมเพือ
่ ชีวต
ิ

31406
ประสบการณ์วช
ิ าชีพ
การจัดการงานก่อสร ้าง

41201
กฎหมายมหาชน

91464
พืชสวนประดับในการจัดภูม ิ
ทัศน์

52308
พัฒนาการของมนุษย์
และสุขภาพ

20.40-21.00 น.

20101
พืน
้ ฐานการศึกษา

32204
การบัญชีขน
ั ้ ต ้น

80206
ปั ญหาการพัฒนาชนบทไทย

21.00-21.20 น.

20202
วิทยาการการสอน

71333
ระบบสารสนเทศ
เพือ
่ การจัดการธุรกิจอาหาร

41343
กฎหมายวิธส
ี บัญญัต ิ 3

55301
การวิจัยสําหรับ
การแพทย์แผนไทย
32205
การบัญชีขัน
้ กลาง 2

21.20-21.30 น.

เวลา มสธ.

นานาสาระกับ มสธ.

เวลา มสธ.

94462
ธุรกิจการเกษตรระหว่าง
ประเทศ
91350
การเป็ นผู ้นํ า มนุษยสัมพันธ์
และจิตวิทยาสําหรับ
เกษตรกร
นานาสาระกับ มสธ.

21.30-21.40 น.

สาระสิบ

นานาสาระกับ มสธ.

สาระสิบ

เวลา มสธ.

สาระสิบ

21.40-22.00 น.

27112
ื่ การศึกษา
การบริหารศูนย์สอ

33410
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

41323
กฎหมายพาณิชย์ 3

60340
เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ

10151
ไทยศึกษา

เวลา มสธ.

เวลา

วัน

16.00-16.20 น.
16.20-16.40 น.
16.40-17.00 น.
17.00-19.00 น.

เสาร์

อาทิตย์

4,11,18,25 มิ.ย 2559

5,12,19,26 มิ.ย 2559

97424
กลยุทธ์การจัดการระบบ
ปฏิบัตก
ิ ารในอุตสาหกรรม
96408
การจัดการระบบฐานข ้อมูล
96409
ประสบการณ์วช
ิ าชีพ
เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ
เสียงสอนเสริม

41401
ภาษาอังกฤษสําหรับ
นักกฎหมาย
41404
กฎหมายแรงงาน
32450
ธุรกิจระหว่างประเทศและ
การตลาดระหว่างประเทศ
เสียงสอนเสริม

19.00-19.30 น.

ข่าว

19.30-19.40 น.

เวลา มสธ.

เวลา มสธ.

19.40-20.00 น.

16424
การบริหารงานภาพยนตร์

20.00-20.20 น.

16412
ประสบการณ์วช
ิ าชีพ
นิเทศศาสตร์
96102
คณิตศาสตร์และสถิตส
ิ ําหรับ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
16418
การบริหารงานวิทยุกระจายเสียง
16419
การจัดรายการโทรทัศน์
96101
คอมพิวเตอร์เบือ
้ งต ้น

10121
อารยธรรมมนุษย์
10131
สังคมมนุษย์
32320
การบัญชีขน
ั ้ กลาง 1

20.20-20.40 น.
20.40-21.00 น.

21.00-21.20 น.

32321
ระบบสารสนเทศ
ทางการบัญชี
20401
ประสบการณ์วช
ิ าชีพ
ศึกษาศาสตร์

21.20-21.30 น.

นานาสาระกับ มสธ.

32337
การจัดการการตลาดเพือ
่
การท่องเทีย
่ วและโรงแรม
นานาสาระกับ มสธ.

21.30-21.40 น.

เวลา มสธ.

เวลา มสธ.

21.40-22.00 น.

97409
ประสบการณ์วช
ิ าชีพ
เทคโนโลยีการพิมพ์

20201
พัฒนศึกษา

ี งเพือ
ึ ษา มหาวิทยาล ัยสุโขท ัยธรรมาธิราช
ตารางออกอากาศรายการวิทยุกระจายเสย
่ การศก

ออกอากาศทางสถานีวท
ิ ยุกระจายเสียง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ผ่านดาวเทียมไทยคม 5 ระบบ C-Band ช่อง FM SUKHOTHAI
ค่า Transponder Frequency หรือ TP freq.= 3520 H ค่า Symbol rate หรือ SR= 28125
และผ่านเครือข่ายทางอินเทอร์เน็ต โดยเข ้าไปที่ www.stou.ac.th เลือก STOU Online ที่ FM SUKHOTHAI ออกอากาศทุกวัน 2

1 มิถุนายน – 30 มิถน
ุ ายน 2559

จันทร์

อังคาร

พุธ

พฤหัสบดี

ศุกร์

6,13,20,27 มิ.ย 2559

7,14,24,28 มิ.ย 2559

1,8,15,22,29 มิ.ย 2559

2,9,16,23,30 มิ.ย 2559

3,10,17,24 มิ.ย 2559

22.00-22.20 น.

13314
การจัดการองค์การสารสนเทศ

การเกษตรกับ มสธ.

93353
การจัดการผลผลิตพืช

เวทีสนทนา
เศรษฐศาสตร์ชาวบ ้าน

22.20-22.40 น.

27103
่ การศึกษาพัฒนสรร
สือ

รัฐศาสตร์เพือ
่ สังคม
(สัปดาห์ท ี่ 1, 3)
สาระน่ารู ้กับศิลปศาสตร์
(สัปดาห์ท ี่ 2, 4)

Culture me

22.40-23.00 น.

รู ้...รักษ์ ภาษาไทย

72303
พัฒนาการวัยผู ้ใหญ่
และผู ้สูงอายุ

กด like วัยทีน

90202
การบริหารงานส่งเสริม
การเกษตรและสหกรณ์
60499
ประสบการณ์วช
ิ าชีพ
เศรษฐศาสตร์

23.00-23.20 น.

22303
การจัดระบบการสอน
การงานและอาชีพ
22304
การแนะแนว
ในระดับมัธยมศึกษา
สาระน่ารู ้กับบัณฑิตศึกษา
(สัปดาห์ท ี่ 1, 3)
คุยข่าว สทว.
(สัปดาห์ท ี่ 2, 4)
เสียงสอนเสริม
10151
ไทยศึกษา

30204
องค์การและการจัดการ

40101
ความรู ้เบือ
้ งต ้นเกีย
่ วกับ
กฎหมายทั่วไป
80207
ปั ญหาการเมืองในส่วนภูมภ
ิ าคและชน
กลุม
่ น ้อยในประเทศไทย
41232
กฎหมายอาญา 2
41342
กฎหมายวิธส
ี บัญญัต ิ 2
เสียงสอนเสริม
80202
สถาบันและกระบวนการ
ทางการเมืองไทย
81417
การบริหารและการพัฒนาองค์การ

เวลา

วัน

23.20-23.40 น.
23.40-24.00 น.

00.00-02.00 น.
02.00-02.20 น.

32305
้
การจัดการวัสดุและการจัดซือ
33304
ขอบข่ายการศึกษาและ
การวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์
เสียงสอนเสริม
71412
อาหาร โภชนาการศึกษา
่ สาร
และการสือ
72203
การจัดการทรัพยากรครอบครัว
และชุมชน เพือ
่ คุณภาพชีวต
ิ
31303
การจัดการงานสนาม

02.20-02.40 น.

10202
การอ่านภาษาไทย

02.40-03.00 น.

10203
พฤติกรรมมนุษย์

03.00-03.20 น.

22449
วิทยาศาสตร์ชวี ภาพกายภาพ 2

เวลา มสธ.

03.20-03.40 น.

25304
การแนะแนว
ในระดับประถมศึกษา

03.40-04.00 น.

27102
เทคโนโลยีทางการสอน
10131
สังคมมนุษย์
10161
่ สาร
ภาษาไทยเพือ
่ การสือ
27416
ประสบการณ์วช
ิ าชีพ
่ สารการศึกษา
เทคโนโลยีและสือ

มนุษยนิเวศศาสตร์
เพือ
่ คุณภาพชีวต
ิ
(สัปดาห์ท1
ี่ , 3)
หลากหลายมุมมองทางเศรษฐศาสตร์
(สัปดาห์ท ี่ 2, 4)

04.00-04.20 น.
04.20-04.40 น.
04.40-05.00 น.

การศึกษาต่อเนือ
่ ง
32303
การจัดการการเงิน
32311
การบัญชีต ้นทุน 1
และการบัญชีต ้นทุน 2

90201
การจัดการฟาร์ม
93337
การปรับปรุงพันธุพ
์ ช
ื และ
การขยายพันธุพ
์ ช
ื
94433
ประสบการณ์วช
ิ าชีพ
ธุรกิจการเกษตร
เสียงสอนเสริม

WORLD AROUND
THE CLOCK

82321
การเมืองการปกครอง
ของประเทศในเอเชีย
41401
ภาษาอังกฤษสําหรับ
นักกฎหมาย
41213
ิ
กฎหมายว่าด ้วยทรัพย์สน
41324
กฎหมายพาณิชย์ 4
คุยกับคุณครู...ศึกษาศาสตร์
(สัปดาห์ท ี่ 1, 3)
พูดจาประสานิเทศ
(สัปดาห์ท ี่ 2, 4)
บอกกล่าวเล่าเกษตร

54104
สุขศาสตร์อต
ุ สาหกรรมพืน
้ ฐาน
51304
ประสบการณ์วช
ิ าชีพ
การพยาบาล
52203
อนามัยสิง่ แวดล ้อม
51103
พยาธิสรีรวิทยาและ
เภสัชวิทยาคลินก
ิ
สําหรับพยาบาล
เสียงสอนเสริม
52304
โภชนศาสตร์สาธารณสุข
52402
ประสบการณ์วช
ิ าชีพ
สาธารณสุข
54105
กฎหมายเกีย
่ วกับความปลอดภัยและสุขภาพของผู ้ประกอบอาชีพ
10151
ไทยศึกษา
กฎหมายสบายๆ
(สัปดาห์ท ี่ 1, 3)
พยาบาลศาสตร์
สร ้างสรรค์สงั คม
(สัปดาห์ท ี่ 2, 4)

เวลา มสธ.
ก ้าวหน ้าก ้าวไกลกับ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(สัปดาห์ท ี่ 1, 3)
รอบรู ้เรือ
่ งสุขภาพกับ
วิทยาศาสตร์สข
ุ ภาพ
(สัปดาห์ท ี่ 2, 4)

เวทีสนทนา
เศรษฐศาสตร์ชาวบ ้าน
Culture me
54104
สุขศาสตร์อต
ุ สาหกรรมพืน
้ ฐาน

เสาร์

อาทิตย์

4,11,18,25 มิ.ย 2559

5,12,19,26 มิ.ย 2559

22.00-22.20 น.

96407
การพัฒนาระบบสารสนเทศ

32326
การจัดการเชิงกลยุทธ์และการจัดการเพือ
่ สร ้างสมรรถนะ

22.20-22.40 น.

15206
่ สาร
ภาษาเพือ
่ การสือ

41455
ิ ทางปั ญญา
กฎหมายทรัพย์สน

22.40-23.00 น.

15335
การวิจัยทางนิเทศศาสตร์

91357
พืน
้ ฐานความรู ้สิง่ แวดล ้อม

23.00-23.20 น.

00.00-02.00 น.

97301
วัสดุทางการพิมพ์
97407
การจัดการทางการผลิตและการ
ควบคุมคุณภาพทางการพิมพ์
16430
การบริหารงานประชาสัมพันธ์
เสียงสอนเสริม

33432
การบริหารสํานักงาน
70421
กิจกรรมและ
ประสบการณ์เยาวชน
16427
การบริหารงานโฆษณา
เสียงสอนเสริม

02.00-02.20 น.

กฎหมายเพือ
่ ประชาชน

02.20-02.40 น.

สุโขทัยศึกษา

02.40-03.00 น.

97314
เทคโนโลยีการวางแผนและ
การควบคุมทางการผลิต
ในอุตสาหกรรม
16339
การข่าวขัน
้ สูงและ
การบรรณาธิกร
16354
่ โฆษณา
สือ

32414
การตลาดสินค ้าเกษตร
กับเศรษฐกิจของไทย
72204
เศรษฐกิจครอบครัว
72304
สวัสดิการสังคมและการจัดการบริการสําหรับครอบครัว

เวลา

วัน

23.20-23.40 น.
23.40-24.00 น.

03.00-03.20 น.
03.20-03.40 น.

03.40-04.00 น.
04.00-04.20 น.
04.20-04.40 น.
04.40-05.00 น.

32432
การจัดการผลิตภัณฑ์
และราคา
32446
การบัญชีเพือ
่ การจัดการ
ขัน
้ สูง

16442
่ สิง่ พิมพ์
การบริหารงานสือ
97424
กลยุทธ์การจัดการระบบ
ปฏิบัตก
ิ ารในอุตสาหกรรม
96408
การจัดการระบบฐานข ้อมูล

32448
การศึกษาความเป็ นไปได ้และการวิจัยธุรกิจ
41401
ภาษาอังกฤษสําหรับ
นักกฎหมาย
41404
กฎหมายแรงงาน

96409
ประสบการณ์วช
ิ าชีพ
เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ

32450
ธุรกิจระหว่างประเทศและ
การตลาดระหว่างประเทศ

