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.

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.

1-16 ตุลาคม 2559
จันทร์

อังคาร

พุธ

พฤหัสบดี

ศุกร์

3 ต.ค.59 /
10 ต.ค.59
Hello English

4 ต.ค.59 /
11 ต.ค.59
มหัศจรรย์วถ
ิ ไี ทย

5 ต.ค.59 /
12 ต.ค.59
กฎหมาย
เพือ
่ ประชาชน

6 ต.ค.59 /
13 ต.ค.59
กด Like วัยทีน

7 ต.ค.59 /
14 ต.ค.59
Green Focus

12307-(1) / (2)
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีของไทย

32449-(1) / (2)
การสร ้างธุรกิจและ
การเป็ นผู ้ประกอบการ

13413-(1) / (2)
เทคโนโลยีสารสนเทศ
เบือ
้ งต ้น

55318-(1) / (2)
เวชกรรมแผนไทย 2

สอนเสริม
10111-(1-2) / (3-4)
ภาษาอังกฤษ
่ สาร
เพือ
่ การสือ

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

สุโขทัยศึกษา

ASEAN INSIGHT

สอนเสริม
10131-(1-2)
สังคมมนุษย์ /
สอนเสริม
41451-(1-2)
กฎหมายระหว่าง
ประเทศ
เส ้นทางสร ้างสุข

32451-(1) / (2)
พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์
และการจัดการธุรกิจ
นําเข ้า-ส่งออก
สอนเสริม
93434-(1-2) / (3-4)
ระบบสารสนเทศ
และการวิจัยเพือ
่
การจัดการผลิตสัตร์

ข่าวในพระราชสํานัก

ข่าวในพระราชสํานัก

ข่าวในพระราชสํานัก

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.

สอนเสริม
11111-(1-2) / (3-4)
สังคมและวัฒนธรรมไทย

14.00-16.00 น.

ร ้านอาโก...โชว์กน
๋ึ

กินดีอยูด
่ ี

ข่าวในพระราชสํานัก

ข่าวในพระราชสํานัก

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

เสาร์
1 ต.ค.59 /
8 ต.ค.59 /
15 ต.ค.59
สถานีนวัตกรรม

อาทิตย์
2 ต.ค.59 /
9 ต.ค.59 /
16 ต.ค.59
จิตอาสา
พัฒนาสังคม

33449-(1) / (2) / (3)
การบริหารการบริการ
สาธารณะ

92116-(1) / (2) / (3)
ความรู ้ทัว่ ไป
เกีย
่ วกับการสหกรณ์

สอนเสริม

สอนเสริม

99314-(1-2) / (3-4) / (5-6)

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

Living in Style

สนุกคิด สนุกวิทย์
ช่างคิด ช่างสังเกต ปี 2
ข่าวในพระราชสํานัก

โครงสร้างข้อมูล
และขนตอนวิ
ั้
ธี

ข่าวในพระราชสํานัก

การออกแบบ
และพ ัฒนาเว็ บ

สําหรับวันเสาร์และวันอาทิตย์
เวลา 08.30-12.00 น., 13.00-16.30 น., 18.00-24.00 น.
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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.

21001-(1) / (2)
พัฒนาการและการเรียนรู ้
ของเด็กปฐมวัย

71200-(1) / (2)
มนุษย์กบ
ั ระบบนิเวศ

80203-(1) / (2)
ปั ญหาพัฒนาการ
ทางการเมืองไทย

90305-(1) / (2)
การผลิตสัตว์

มรดกของแผ่นดิน

คลินก
ิ บริหาร

รักคือการให ้

ั เมืองไทย
สีสน

21007-(1) / (2)
อาหารและโภชนาการ
สําหรับเด็กปฐมวัย

71310-(1) / (2)
การจัดการสุขลักษณะ
และความปลอดภัยใน
อาหาร

82325-(1) / (2)
ความขัดแย ้งและ
ความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ

91350-(1) / (2)
การเป็นผูน
้ ํา มนุษย
ส ัมพ ันธ์ และ จิตวิทยา
สําหร ับเกษตรกร

97214-(1) / (2)
วัสดุทางการพิมพ์
และบรรจุภัณฑ์

สอนเสริม
96407-(1-2)
การพัฒนาระบบ
สารสนเทศ /
สอนเสริม
11111-(1-2)
สังคมและวัฒนธรรมไทย

สอนเสริม
99314-(1-2) / (3-4)
โครงสร้างข้อมูล
และขนตอนวิธี
ั้

สอนเสริม

สอนเสริม
10111-(1-2) / (3-4)
ภาษาอังกฤษ
่ สาร
เพือ
่ การสือ

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

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

การออกแบบ
และพ ัฒนาเว็บ

96405-(1) / (2)
ระบบสนับสนุน
การตัดสินใจทางธุรกิจ
20.30-21.00 น.
คืนความสุขให ้คนในชาติ
Thai Tech

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.

15307-(1) / (2) / (4)
กฎหมายและจริยธรรม
ด ้านนิเทศศาสตร์

91465-(1) / (2) / (3)
การจัดการการท่องเทียว
เชิงเกษตร

@อาเซียน

Training on Air

97315-(1) / (2) / (3)
เครือ
่ งมือ เครือ
่ งจักร วัสดุ
และการบํารุงรักษา
ในอุตสาหกรรม

91464-(1) / (2) / (3)
พืชสวนประดับ
ในการจัดภูมท
ิ ศ
ั น์

สอนเสริม
82326-(1-2)
กฎหมายระหว่างประเทศ
และองค์การระหว่าง
ประเทศ /

สอนเสริม
94462-(1-2)
ธุรกิจการเกษตร
ระหว่างประเทศ /
สอนเสริม
93434-(1-2) / (3-4)

สอนเสริม
10131-(1-2)
สังคมมนุษย์ /

สอนเสริม
41451-(1-2)
กฎหมายระหว่างประเทศ

ระบบสารสนเทศ
และการวิจัยเพือ
่
การจัดการผลิตสัตร์

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.
17-31 ตุลาคม 2559
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.

จันทร์
17 ต.ค.59 /
24 ต.ค.59 /
31 ต.ค.59

อังคาร
18 ต.ค.59 /
25 ต.ค.59

พุธ
19 ต.ค.59 /
26 ต.ค.59

พฤหัสบดี
20 ต.ค.59 /
27 ต.ค.59

ศุกร์
21 ต.ค.59 /
28 ต.ค.59

Hello English

มหัศจรรย์วถ
ิ ไี ทย

กฎหมาย
เพือ
่ ประชาชน

กด Like วัยทีน

Green Focus

12307-(3)
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีของไทย /
21006-(1)
สุขภาวะเด็กปฐมวัย /
12307-(4)
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีของไทย

32449-(3)
การสร ้างธุรกิจและ
การเป็ นผู ้ประกอบการ
/
32333-(1)
การวิเคราะห์พฤติกรรม
ผู ้บริโภค

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

32451-(3) / (4)
พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์
และการจัดการธุรกิจ
นํ าเข ้า-ส่งออก

55318-(3) / (4)
เวชกรรมแผนไทย 2

สอนเสริม

สอนเสริม
10121-(5-6) / (7-8)
อารยธรรมมนุษย์

สอนเสริม
10131-(3-4)
สังคมมนุษย์ /

สอนเสริม
93434-(5-6) / (7-8)
ระบบสารสนเทศ
และการวิจัยเพือ
่ การจัดการ
ผลิตสัตร์

สอนเสริม
11111-(5-6) / (7-8)
สังคมและวัฒนธรรมไทย

ร ้านอาโก...โชว์กน
๋ึ

กินดีอยูด
่ ี

ข่าวในพระราชสํานั ก

ข่าวในพระราชสํานั ก

10111-(5-6) / (7-8) / (9-10)

ภาษาอังกฤษ
่ สาร
เพือ
่ การสือ

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.

สุโขทัยศึกษา

ASEAN INSIGHT

ข่าวในพระราชสํานั ก

ข่าวในพระราชสํานั ก

ข่าวในพระราชสํานั ก

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

71200-(3)
มนุษย์กบ
ั ระบบนิเวศ /
72303-(1)
พัฒนาการวัยผู ้ใหญ่
และผู ้สูงอายุ

มรดกของแผ่นดิน

คลินก
ิ บริหาร

รักคือการให ้

ั เมืองไทย
สีสน

20.30-21.00 น.
คืนความสุขให ้คนในชาติ
Thai Tech

21007-(3)
อาหารและโภชนาการ
สําหรับเด็กปฐมวัย /
21010-(1)
การดูแลเด็กปฐมวัย
ทีม
่ ค
ี วามต ้องการพิเศษ /
21007-(4)อาหารและโภชนาการ
สําหรับเด็กปฐมวัย

71310-(3) / (4)
การจัดการสุขลักษณะ
และความปลอดภัยใน
อาหาร

82325-(3) / (4)
ความขัดแย ้งและ
ความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ

91350-(3)
การเป็นผูน
้ ํา มนุษย
ส ัมพ ันธ์ และ จิตวิทยา
สําหร ับเกษตรกร /
93465-(1)
การจัดการการเพาะเลีย
้ ง
สัตว์นํ้า

97214-(3)
วัสดุทางการพิมพ์
และบรรจุภณ
ั ฑ์ /
97432-(1)
ประสบการณ์วช
ิ าชีพ
เทคโนโลยีการพิมพ์
และบรรจุภณ
ั ฑ์

สอนเสริม
99314-(5-6) / (7-8)
โครงสร้างข้อมูล
และขนตอนวิธี
ั้

สอนเสริม
96413-(5-6) / (7-8)
การออกแบบ
และพ ัฒนาเว็บ

10111-(5-6) / (7-8)

สอนเสริม

สอนเสริม
10121-(5-6) / (7-8)
อารยธรรมมนุษย์

สังคมและวัฒนธรรมไทย

90305-(3)
การผลิตสัตว์ /
93456-(1)
การจัดการการผลิตธัญพืช
และพืชอาหารสัตว์

96405-(3) / (4)
ระบบสนั บสนุนการตัดสินใจ
ทางธุรกิจ

21001-(3)
พัฒนาการและการเรียนรู ้ของเด็ก
ปฐมวัย /21009-(1)
การจัดสภาพแวดล ้อม
เพือ
่ พัฒนาเด็กปฐมวัย /
21001-(4)พัฒนาการและการ
เรียนรู ้ของเด็กปฐมวัย

สอนเสริม

เสาร์
22 ต.ค.59 /
29 ต.ค.59

อาทิตย์
23 ต.ค.59 /
30 ต.ค.59

สถานีนวัตกรรม

จิตอาสา
พัฒนาสังคม

32408-(1) / (2)
การจัดการธุรกิจขนาดย่อม
และการค ้าปลีก

92116-(4) / (5)
ความรู ้ทัว่ ไป
เกีย
่ วกับการสหกรณ์

14.00-16.00 น.

สอนเสริม
99314-(7-8)
โครงสร้างข้อมูล
และขนตอนวิธี
ั้
/
สอนเสริม
16338-(1-2)ข่าวเบือ
้ งต ้น

สอนเสริม
96413-(7-8) / (9-10)
การออกแบบ
และพ ัฒนาเว็บ

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

Living in Style

สนุกคิด สนุกวิทย์
ช่างคิด ช่างสังเกต ปี 2
ข่าวในพระราชสํานั ก

เวลา

สอนเสริม
41451-(3-4)
กฎหมายระหว่ประเทศ
เส ้นทางสร ้างสุข

11111-(3-4) / (5-6) / (7-8)

วัน

ภาษาอังกฤษ
่ สาร
เพือ
่ การสือ

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.

ข่าวในพระราชสํานั ก

สําหรับวันเสาร์และวันอาทิตย์
เวลา 08.30-12.00 น., 13.00-16.30 น., 18.00-24.00 น.
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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.

15335-(2)
การวิจัยทางนิเทศศาสตร์ /
15337-(1)
่ สารกับการพัฒนา
การสือ

91465-(4)
การจัดการการท่องเทียว
เชิงเกษตร /
92221-(1)

เศรษฐศาสตร์
เพือ
่ การบริหารธุรกิจสหกรณ์

@อาเซียน

Training on Air

97315-(4)
เครือ
่ งมือ เครือ
่ งจักร วัสดุ
และการบํารุงรักษา
ในอุตสาหกรรม /
97403-(1)
เทคโนโลยีกอ
่ นพิมพ์

91464-(4)
พืชสวนประดับ
ในการจัดภูมท
ิ ัศน์ /
93257-(1)
ศัตรูพช
ื เบือ
้ งต ้น

สอนเสริม
10131-(3-4)
สังคมมนุษย์ /

สอนเสริม
93434-(5-6) / (7-8)
ระบบสารสนเทศและ
การวิจัยเพือ
่ การจัดการ
ผลิตสัตร์

สอนเสริม
41451-(3-4)
กฎหมายระหว่างประเทศ

