ี 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 24 ชัว่ โมง
1 ธันวาคม 2558 – 31 ธันวาคม 2558

อังคาร

พุธ

พฤหัสบดี

ศุกร์

7, 14, 21, 28 ธ.ค 2558

1, 8, 15, 22,29 ธ.ค.2558

2, 9, 16, 23,30 ธ.ค.2558

3, 10, 17, 24,31 ธ.ค.2558

4, 11, 18, 25 ธ.ค.2558

05.00-05.20 น.

10103
ทักษะชีวต
ิ

82323
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

90406
ดิน นํ้ า และปุ๋ย

50101
วิทยาศาสตร์พน
ื้ ฐาน

05.20-05.40 น.

10161
่ สาร
ภาษาไทยเพือ
่ การสือ

32311
การบัญชีต ้นทุน 1
และการบัญชีต ้นทุน 2
30204
องค์การและการจัดการ

40103
กฎหมายเกษตร

50301
การรักษาพยาบาลเบือ
้ งต ้น

05.40-06.00 น.

25304
การแนะแนวในระดับ
ประถมศึกษา

30105
การบัญชีและการเงิน
เพือ
่ งานก่อสร ้าง

06.00-08.00 น.

เสียงสอนเสริม

เสียงสอนเสริม

41341
กฎหมายวิธส
ี บัญญัต ิ 1
41342
กฎหมายวิธส
ี บัญญัต ิ 2
เสียงสอนเสริม

93454
สารสนเทศเพือ
่ การจัดการ
การผลิตพืช
60120
หลักเศรษฐศาสตร์เบือ
้ งต ้น
เสียงสอนเสริม

เสียงสอนเสริม

08.00-08.20 น.

11112
วัฒนธรรมพืน
้ บ ้านของไทย

71203
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การอาหารเบือ
้ งต ้น

รู ้...เปลีย
่ นโลก

60227
ประวัตศ
ิ าสตร์เศรษฐกิจ
และแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์

ท่องทั่วไทย
ไปกับ มสธ.

08.20-08.40 น.

10151
ไทยศึกษา

72201
ครอบครัวศึกษา

41201
กฎหมายมหาชน

94329
ความรู ้ทั่วไปเกีย
่ วกับ
ธุรกิจการเกษตร

53407
การบริหารงานสาธารณสุข

08.40-09.00 น.

26301
การศึกษาตลอดชีวต
ิ
และการศึกษานอกระบบ
13411
ทรัพยากรสารสนเทศ
ลักษณะพิเศษ
20101
พืน
้ ฐานการศึกษา

32446
การบัญชีเพือ
่ การจัดการขัน
้ สูง

81314
หลักเบือ
้ งต ้นของการวิจัย
ทางรัฐศาสตร์
40101
ความรู ้เบือ
้ งต ้นเกีย
่ วกับ
กฎหมายทั่วไป
41211
กฎหมายแพ่ง 1

92116
ความรู ้ทั่วไปเกีย
่ วกับ
การสหกรณ์
สัตว์เลีย
้ งแสนรัก

55317
เวชกรรมแผนไทย 1

เวลา

วัน จันทร์

09.00-09.20 น.
09.20-09.40 น.
09.40-10.00 น.

รู ้รักษ์ ภาษาไทย

10.00-10.20 น.

25302
หลักและระบบงาน
แนะแนวในสถานศึกษา
22305
พฤติกรรมวัยรุน
่

10.20-10.40 น.
10.40-11.00 น.

สาระน่ารู ้กับบัณฑิตศึกษา
คุยข่าว สทว.

32326
การจัดการเชิงกลยุทธ์และ
การจัดการเพือ
่ สร ้างสมรรถนะ
30206
กฎหมายธุรกิจ
และการภาษี อากร 1
31406
ประสบการณ์วช
ิ าชีพ
การจัดการงานก่อสร ้าง
รัฐศาสตร์เพือ
่ สังคม
(สัปดาห์ท ี่ 1, 3)
สาระน่ารู ้กับศิลปศาสตร์
(สัปดาห์ท ี่ 2, 4)

70311
ชีวเคมีพน
ื้ ฐาน

80203
ปั ญหาพัฒนาการ
ทางการเมืองไทย
การเกษตรกับ มสธ.

41343
กฎหมายวิธส
ี บัญญัต ิ 3

91209
การประชาสัมพันธ์
ในงานส่งเสริมการเกษตร
61401
การวิเคราะห์โครงการ
และแผนงาน
90303
พืชเศรษฐกิจ
91324
หลักการส่งเสริมการป่ าไม ้
เพือ
่ สิง่ แวดล ้อม
60323
เศรษฐศาสตร์วเิ คราะห์

51102
การส่งเสริมสุขภาพจิตและ
การพยาบาลจิตเวช

51201
มโนมติและกระบวนการพยาบาล
51206
สารสนเทศและการวิจัย
ทางการพยาบาล
52303
สุขศึกษาและการ
ประชาสัมพันธ์งานสาธารณสุข
51304
ประสบการณ์วช
ิ าชีพ
การพยาบาล
54104
สุขศาสตร์อต
ุ สาหกรรมพืน
้ ฐาน
57203
ทางเลือกสําหรับผู ้บริโภค
ทางสาธารณสุข

เวลา

วัน

เสาร์

อาทิตย์

5, 12, 19, 26 ธ.ค.2558

6, 13, 20, 27 ธ.ค.2558

05.00-05.20 น.

กฎหมายเพือ
่ ประชาชน

รักษ์สข
ุ ภาพ

05.20-05.40 น.

สุโขทัยศึกษา

05.40-06.00 น.

97315
เครือ
่ งมือ เครือ
่ งจักร วัสดุและ
การบํารุงรักษาในอุตสาหกรรม
เสียงสอนเสริม

70321
ครอบครัวและสิง่ แวดล ้อม
70324
อนามัยครอบครัว

06.00-08.00 น.
08.00-08.20 น.
08.20-08.40 น.

08.40-09.00 น.
09.00-09.20 น.
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.

เสียงสอนเสริม

15337
่ สารกับการพัฒนา
การสือ
15206
่ สาร
ภาษาเพือ
่ การสือ

32403
พฤติกรรมมนุษย์ในองค์การ
32432
การจัดการผลิตภัณฑ์และราคา

96302
สารสนเทศธุรกิจเบือ
้ งต ้น
96401
ระบบสํานักงานอัตโนมัต ิ

32448
การศึกษาความเป็ นไปได ้และการวิจัยธุรกิจ
41311
กฎหมายแพ่ง 3
ครอบครัว มรดก
32453
การพนักงานสัมพันธ์และการบริหารค่าตอบแทน

97419
มารตฐานการจัดการอุตสาหกรรม
และมาตรฐานอุตสาหกรรม
97423
การวางผังโรงงานและการ
ศึกษาการทํางานในอุตสาหกรรม
15205
หลักการโฆษณา
และการประชาสัมพันธ์
97101
ความรู ้ทัว่ ไปเกีย
่ วกับการพิมพ์
97302
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการพิมพ์

33421
หลักการบริหารท ้องถิน
่
10141
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิง่ แวดล ้อมเพือ
่ ชีวต
ิ
20401
ประสบการณ์วช
ิ าชีพ
ศึกษาศาสตร์
21413
การจัดการศูนย์และ
โรงเรียนปฐมวัยศึกษา

ี 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 24 ชัว่ โมง
1 ธันวาคม 2558 – 31 ธันวาคม 2558

จันทร์

อังคาร

พุธ

7, 14, 21, 28 ธ.ค 2558

1, 8, 15, 22,29 ธ.ค.2558

2, 9, 16, 23,30 ธ.ค.2558

11.00-11.20 น.

10201
ประวัตศ
ิ าสตร์ไทย

32204
การบัญชีขน
ั ้ ต ้น

11.20-11.40 น.

11201
คณิตศาสตร์
สําหรับสังคมศาสตร์
12407
แนวคิดไทย

32403
พฤติกรรมมนุษย์ในองค์การ

80205
พืน
้ ฐานทางสังคมและ
วัฒนธรรมของการเมืองไทย
80309
ปั ญหาการเมืองไทยปั จจุบัน

93335
วิทยาศาสตร์การผลิตพืช

52302
วิทยาการระบาดและ
การควบคุมโรค
56201
โรคติดต่อและโรคไม่ตด
ิ ต่อ

32301
การจัดการการผลิต
และปฏิบัตก
ิ าร

81417
การบริหารและการพัฒนา
องค์การ

93446
การจัดการการผลิตสุกร
และสัตว์ปีก

57301
การบริหารงานคุ ้มครอง
ผู ้บริโภคทางสาธารณสุข

22304
การแนะแนวในระดับ
มัธยมศึกษา
27101
อุปกรณ์ทางเทคโนโลยี
่ สารการศึกษา
และสือ

70201
คหกรรมศาสตร์
กับการพัฒนาชุมชน
70322
พัฒนาการวัยรุ่น
และการอบรม

41432
กฎหมายอาญา 3

27104
วิทยุกระจายเสียงและ
วิทยุโทรทัศน์เพือ
่
การศึกษา
11111
สังคมและวัฒนธรรมไทย

71215
การจัดการและเทคนิค
การบริการในภัตตาคาร

14.20-14.40 น.

10131
สังคมมนุษย์

32304
การจัดการทรัพยากรมนุษย์

14.40-15.00 น.

15.00-15.10 น.

27416
ประสบการณ์วช
ิ าชีพ
เทคโนโลยี
่ สารการศึกษา
และสือ
เวลา มสธ.

15.10-15.20 น.

สาระสิบ

15.20-16.00 น.

เพือ
่ การแนะแนว
ออกอากาศสลับจันทร์เว ้น
จันทร์
สัตว์เลีย
้ งแสนรัก
และสุโขทัยศึกษา

เวลา

วัน

11.40-12.00 น.
12.00-13.00 น.
13.00-13.20 น.
13.20-13.40 น.

13.40-14.00 น.

14.00-14.20 น.

32205
การบัญชีขน
ั ้ กลาง 2

41451
กฎหมายระหว่างประเทศ
41232
กฎหมายอาญา 2
81415
การวางนโยบาย โครงการ
และการบริหารโครงการ

พฤหัสบดี
3, 10, 17, 24,31 ธ.ค.2558
92423
วิธก
ี ารวิจัยทางสหกรณ์

ข่าว

ศุกร์
4, 11, 18, 25 ธ.ค.2558

50101
วิทยาศาสตร์พน
ื้ ฐาน
WORLD AROUND
THE CLOCK

50301
การรักษาพยาบาลเบือ
้ งต ้น
51102
การส่งเสริมสุขภาพจิตและ
การพยาบาลจิตเวช

รักษ์ สข
ุ ภาพ
(สัปดาห์ท ี่ 1, 3, 5)
นานาสาระกับวิทยาการจัดการ
(สัปดาห์ท ี่ 2, 4)

เวทีสนทนา
เศรษฐศาสตร์ชาวบ ้าน

32322
การสอบบัญชี การบัญชี
ภาษี อากร และการวางแผนภาษี

กด like วัยทีน

55302
วิทยาศาสตร์
ในการแพทย์แผนไทย

เวลา มสธ.

เวลา มสธ.

Culture me

เวลา มสธ.

สาระสิบ
มนุษยนิเวศศาสตร์เพือ
่ คุณภาพ
ชีวต
ิ
(สัปดาห์ท1
ี่ , 3)
หลากหลายมุมมองทาง
เศรษฐศาสตร์
(สัปดาห์ท ี่ 2, 4)

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

เวลา มสธ.
สาระสิบ

ก ้าวหน ้าก ้าวไกลกับ
วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
(สัปดาห์ท ี่ 1, 3)
รอบรู ้เรือ
่ งสุขภาพกับ
วิทยาศาสตร์สข
ุ ภาพ
(สัปดาห์ท ี่ 2, 4)

กฎหมายสบายๆ
(สัปดาห์ท ี่ 1, 3)
พยาบาลศาสตร์สร ้างสรรค์สงั คม
(สัปดาห์ท ี่ 2, 4)

เวลา

วัน
11.00-11.20 น.
11.20-11.40 น.
11.40-12.00 น.
12.00-13.00 น.
13.00-13.20 น.
13.20-13.40 น.
13.40-14.00 น.

เสาร์

อาทิตย์

5, 12, 19, 26 ธ.ค.2558

6, 13, 20, 27 ธ.ค.2558

99311
ระบบสํานักงานอัตโนมัต ิ
และพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์
96405
ระบบสนับสนุน
การตัดสินใจทางธุรกิจ
96409
ประสบการณ์วช
ิ าชีพ
เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ

33448
การบริหารการคลังท ้องถิน
่

16412
ประสบการณ์วช
ิ าชีพ
นิเทศศศาสตร์
97402
การออกแบบทางการพิมพ์

32302
การจัดการการตลาด

ข่าว

32310
ตลาดการเงิน สถาบัน
และนโยบายการเงิน
97301
วัสดุทางการพิมพ์
94431
การจัดการการตลาด
สินค ้าเกษตร
32413
การจัดการงานขนส่งสินค ้า

14.00-14.20 น.

97409
ประสบการณ์วช
ิ าชีพ
เทคโนโลยีการพิมพ์
กฎหมายเพือ
่ ประชาชน

14.20-14.40 น.

สุโขทัยศึกษา

70321
ครอบครัวและสิง่ แวดล ้อม

14.40-15.00 น.

97315
เครือ
่ งมือ เครือ
่ งจักร วัสดุและ
การบํารุงรักษาในอุตสาหกรรม
15337
่ สารกับการพัฒนา
การสือ

70324
อนามัยครอบครัว
32403
พฤติกรรมมนุษย์ในองค์การ

15.20-15.40 น.

15206
่ สาร
ภาษาเพือ
่ การสือ

32432
การจัดการผลิตภัณฑ์และราคา

15.40–16.00 น.

96302
สารสนเทศธุรกิจเบือ
้ งต ้น

32448
การศึกษาความเป็ นไปได ้และการวิจัยธุรกิจ

15.00-15.20 น.

รักษ์สข
ุ ภาพ

ี 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 24 ชัว่ โมง
1 ธันวาคม 2558 – 31 ธันวาคม 2558

เวลา

วัน

จันทร์

อังคาร

พุธ

7, 14, 21, 28 ธ.ค 2558

1, 8, 15, 22,29 ธ.ค.2558

2, 9, 16, 23,30 ธ.ค.2558

การศึกษาต่อเนือ
่ ง

บอกกล่าวเล่าเกษตร

90406
ดิน นํ้ า และปุ๋ย

32303
การจัดการการเงิน

82323
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

32336
การจัดการทรัพยากร
การท่องเทีย
่ วไทยอย่างยั่งยืน
เสียงสอนเสริม

40103
กฎหมายเกษตร

93454
สารสนเทศเพือ
่ การจัดการ
การผลิตพืช
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

19.00-19.30 น.

พฤหัสบดี
3, 10, 17, 24,31 ธ.ค.2558

ศุกร์
4, 11, 18, 25 ธ.ค.2558
มสธ.กับสังคมอาเซียน

รักษ์ สข
ุ ภาพ

ข่าว

19.30-19.40 น.

เวลา มสธ.

เวลา มสธ.

เวลา มสธ.

เวลา มสธ.

เวลา มสธ.

19.40-20.00 น.

10103
ทักษะชีวต
ิ

32445
การบัญชีระหว่างประเทศ

สัตว์เลีย
้ งแสนรัก

ท่องทั่วไทย
ไปกับ มสธ.

20.00-20.20 น.

10161
ภาษาไทยเพือ
่ การศึกษา

20.20-20.40 น.

25304
การแนะแนวในระดับ
ประถมศึกษา
11112
วัฒนธรรมพืน
้ บ ้านของไทย

71203
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การอาหารเบือ
้ งต ้น
72201
ครอบครัวศึกษา

41341
กฎหมายวิธส
ี บัญญัต ิ 1
41342
กฎหมายวิธส
ี บัญญัต ิ 2
รู ้...เปลีย
่ นโลก

32446
การบัญชีเพือ
่ การจัดการขัน
้ สูง

21.00-21.20 น.

10151
ไทยศึกษา

71111
จิตวิทยาการบริการ

51201
มโนมติและกระบวนการ
พยาบาล
51206
สารสนเทศและการวิจัย
ทางการพยาบาล
52303
สุขศึกษาและการ
ประชาสัมพันธ์งานสาธารณสุข
53407
การบริหารงานสาธารณสุข

21.20-21.30 น.

เวลา มสธ.

นานาสาระกับ มสธ.

81314
หลักเบือ
้ งต ้นของการวิจัย
ทางรัฐศาสตร์
40101
ความรู ้เบือ
้ งต ้นเกีย
่ วกับ
กฎหมายทั่วไป
เวลา มสธ.

60227
ประวัตศ
ิ าสตร์เศรษฐกิจและ
แนวคิดทางเศรษฐศาสตร์
94329
ความรู ้ทั่วไปเกีย
่ วกับ
ธุรกิจการเกษตร
92116
ความรู ้ทั่วไปเกีย
่ วกับ
การสหกรณ์
91209
การประชาสัมพันธ์
ในงานส่งเสริมการเกษตร
นานาสาระกับ มสธ.

21.30-21.40 น.

สาระสิบ

เวลา มสธ.

สาระสิบ

เวลา มสธ.

สาระสิบ

21.40-22.00 น.

20202
วิทยาการการสอน

32339
การจัดการการเงิน
การตลาด และการผลิต

41311
กฎหมายแพ่ง 3

61401
การวิเคราะห์โครงการ
และแผนงาน

54104
สุขศาสตร์อต
ุ สาหกรรม
พืน
้ ฐาน

20.40-21.00 น.

41201
กฎหมายมหาชน

เวลา มสธ.

เวลา

วัน

เสาร์

อาทิตย์

5, 12, 19, 26 ธ.ค.2558

6, 13, 20, 27 ธ.ค.2558

16.00-16.20 น.

96401
ระบบสํานักงานอัตโนมัต ิ

16.20-16.40 น.

97419
มารตฐานการจัดการอุตสาหกรรม
และมาตรฐานอุตสาหกรรม
97423
การวางผังโรงงานและการ
ศึกษาการทํางานในอุตสาหกรรม
เสียงสอนเสริม

41311
กฎหมายแพ่ง 3
ครอบครัว มรดก
32453
การพนักงานสัมพันธ์และการบริหารค่าตอบแทน

16.40-17.00 น.
17.00-19.00 น.
19.00-19.30 น.

33421
หลัการบริหารท ้องถิน
่
เสียงสอนเสริม
ข่าว

19.30-19.40 น.

เวลา มสธ.

เวลา มสธ.

19.40-20.00 น.

96412
การบริหารโครงการด ้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

20.00-20.20 น.

15205
หลักการโฆษณา
และการประชาสัมพันธ์
97101
ความรู ้ทัว่ ไปเกีย
่ วกับการพิมพ์

21.20-21.30 น.

นานาสาระกับ มสธ.

94433
ประสบการณ์วช
ิ าชีพ
ธุรกิจการเกษตร
10141
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และสิง่ แวดล ้อมเพือ
่ ชีวต
ิ
20401
ประสบการณ์วช
ิ าชีพ
ศึกษาศาสตร์
21413
การจัดการศูนย์และ
โรงเรียนปฐมวัยศึกษา
33439
กฎหมายเกีย
่ วกับภาษี
สรรพสามิต
นานาสาระกับ มสธ.

21.30-21.40 น.

เวลา มสธ.

เวลา มสธ.

21.40-22.00 น.

16442
่ สิง่ พิมพ์
การบริหารงานสือ

94432
สารสนเทศและการวิจัย
ทางธุรกิจการเกษตร

20.20-20.40 น.
20.40-21.00 น.
21.00-21.20 น.

97302
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการพิมพ์
97403
เทคโนโลยีกอ
่ นพิมพ์

ี 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 24 ชัว่ โมง
1 ธันวาคม 2558 – 31 ธันวาคม 2558

เวลา

วัน

22.00-22.20 น.

22.20-22.40 น.

จันทร์

อังคาร

พุธ

7, 14, 21, 28 ธ.ค 2558

1, 8, 15, 22,29 ธ.ค.2558

2, 9, 16, 23,30 ธ.ค.2558

13411
ทรัพยากรสารสนเทศ
ลักษณะพิเศษ
20101
พืน
้ ฐานการศึกษา

รัฐศาสตร์เพือ
่ สังคม
(สัปดาห์ท ี่ 1, 3)

การเกษตรกับ มสธ.

สาระน่ารู ้กับศิลปศาสตร์
(สัปดาห์ท ี่ 2, 4)

พฤหัสบดี
3, 10, 17, 24,31 ธ.ค.2558

เวทีสนทนา
เศรษฐศาสตร์ชาวบ ้าน

91324
หลักการส่งเสริมการป่ าไม ้
เพือ
่ สิง่ แวดล ้อม
60323
เศรษฐศาสตร์วเิ คราะห์

Culture me

รู ้...รักษ์ ภาษาไทย

70311
ชีวเคมีพน
ื้ ฐาน

กด like วัยทีน

23.00-23.20 น.

25302
หลักและระบบงาน
แนะแนวในสถานศึกษา
22305
พฤติกรรมวัยรุน
่

32326
การจัดการเชิงกลยุทธ์และ
การจัดการเพือ
่ สร ้างสมรรถนะ
30206
กฎหมายธุรกิจ
และการภาษี อากร 1
31406
ประสบการณ์วช
ิ าชีพ
การจัดการงานก่อสร ้าง
เสียงสอนเสริม

80205
พืน
้ ฐานทางสังคมและ
วัฒนธรรมของการเมืองไทย
80309
ปั ญหาการเมืองไทยปั จจุบัน

93335
วิทยาศาสตร์การผลิตพืช

81417
การบริหารและการพัฒนา
องค์การ
เสียงสอนเสริม

93446
การจัดการการผลิตสุกร
และสัตว์ปีก
เสียงสอนเสริม

70201
คหกรรมศาสตร์
กับการพัฒนาชุมชน
70322
พัฒนาการวัยรุ่น
และการอบรม

41432
กฎหมายอาญา 3

23.40-24.00 น.

สาระน่ารู ้กับบัณฑิตศึกษา
คุยข่าว สทว.

00.00-02.00 น.

เสียงสอนเสริม

02.00-02.20 น.

10201
ประวัตศ
ิ าสตร์ไทย

02.20-02.40 น.

11201
คณิตศาสตร์
สําหรับสังคมศาสตร์

02.40-03.00 น.

12407
แนวคิดไทย

03.00-03.20 น.

22304
การแนะแนวในระดับ
มัธยมศึกษา
27101
อุปกรณ์ทางเทคโนโลยี
่ สารการศึกษา
และสือ

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.

27104
วิทยุกระจายเสียงและ
วิทยุโทรทัศน์เพือ
่ การศึกษา
11111
สังคมและวัฒนธรรมไทย
10131
สังคมมนุษย์
27416
ประสบการณ์วช
ิ าชีพเทคโนโลยี
่ สารการศึกษา
และสือ

71215
การจัดการและเทคนิค
การบริการในภัตตาคาร
เวลา มสธ.

41451
กฎหมายระหว่างประเทศ
41232
กฎหมายอาญา 2
81415
การวางนโยบาย โครงการ
และการบริหารโครงการ
41343
กฎหมายวิธส
ี บัญญัต ิ 3

4, 11, 18, 25 ธ.ค.2558

90303
พืชเศรษฐกิจ

22.40-23.00 น.

23.20-23.40 น.

ศุกร์

92423
วิธก
ี ารวิจัยทางสหกรณ์

WORLD AROUND
THE CLOCK

55302
วิทยาศาสตร์
ใ
์
ไ
51304
ประสบการณ์วช
ิ าชีพ
การพยาบาล
54104
สุขศาสตร์
อุตสาหกรรมพืน
้ ฐาน
57203
ทางเลือกสําหรับผู ้บริโภค
ทางสาธารณสุข
เสียงสอนเสริม
52302
วิทยาการระบาดและ
การควบคุมโรค
56201
โรคติดต่อและ
โรคไม่ตด
ิ ต่อ
57301
การบริหารงานคุ ้มครอง
ผู ้บริโภคทางสาธารณสุข
55317
เวชกรรมแผนไทย 1

มนุษยนิเวศศาสตร์เพือ
่ คุณภาพ
ชีวต
ิ
(สัปดาห์ท1
ี่ , 3)
หลากหลายมุมมองทาง
เศรษฐศาสตร์
(สัปดาห์ท ี่ 2, 4)

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

กฎหมายสบายๆ
(สัปดาห์ท ี่ 1, 3)

การศึกษาต่อเนือ
่ ง

บอกกล่าวเล่าเกษตร

เวลา มสธ.

32303
การจัดการการเงิน
32336
การจัดการทรัพยากร
การท่องเทีย
่ วไทยอย่างยั่งยืน

82323
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
40103
กฎหมายเกษตร

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

พยาบาลศาสตร์
สร ้างสรรค์สงั คม
(สัปดาห์ท ี่ 2, 4)
มสธ.กับสังคมอาเซียน

รักษ์ สข
ุ ภาพ

เวลา

วัน
22.00-22.20 น.
22.20-22.40 น.
22.40-23.00 น.
23.00-23.20 น.
23.20-23.40 น.
23.40-24.00 น.

เสาร์

อาทิตย์

5, 12, 19, 26 ธ.ค.2558

6, 13, 20, 27 ธ.ค.2558

99311
ระบบสํานักงานอัตโนมัต ิ
และพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์
96405
ระบบสนับสนุน
การตัดสินใจทางธุรกิจ
96409
ประสบการณ์วช
ิ าชีพ
เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ
16412
ประสบการณ์วช
ิ าชีพ
นิเทศศาสตร์
97402
การออกแบบทางการพิมพ์

33448
การบริหารการคลังท ้องถิน
่
32302
การจัดการการตลาด
32310
ตลาดการเงิน สถาบัน
และนโยบายการเงิน
97301
วัสดุทางการพิมพ์
94431
การจัดการการตลาด
สินค ้าเกษตร
32413
การจัดการงานขนส่งสินค ้า

00.00-02.00 น.

97409
ประสบการณ์วช
ิ าชีพ
เทคโนโลยีการพิมพ์
เสียงสอนเสริม

02.00-02.20 น.

กฎหมายเพือ
่ ประชาชน

รักษ์สข
ุ ภาพ

02.20-02.40 น.

สุโขทัยศึกษา

02.40-03.00 น.

97315
เครือ
่ งมือ เครือ
่ งจักร วัสดุและ
การบํารุงรักษาในอุตสาหกรรม
15337
่ สารกับการพัฒนา
การสือ

70321
ครอบครัวและสิง่ แวดล ้อม
70324
อนามัยครอบครัว
32403
พฤติกรรมมนุษย์ในองค์การ

03.20-03.40 น.

15206
่ สาร
ภาษาเพือ
่ การสือ

32432
การจัดการผลิตภัณฑ์และราคา

03.40-04.00 น.

96302
สารสนเทศธุรกิจเบือ
้ งต ้น

04.00-04.20 น.

96401
ระบบสํานักงานอัตโนมัต ิ

04.20-04.40 น.

97419
มาตรฐานการจัดการอุตสาหกรร
และมาตรฐานอุตสาหกรรม
97423
การวางผังโรงงานและการศึกษาการทํางานใน
อุตสาหกรรม

32448
การศึกษาความเป็ นไปได ้
และการวิจัยธุรกิจ
41311
กฎหมายแพ่ง 3
ครอบครัว มรดก
32453
การพนักงานสัมพันธ์และ
การบริหารค่าตอบแทน
33421
หลักการบริหารท ้องถิน
่

03.00-03.20 น.

04.40-05.00 น.

เสียงสอนเสริม

