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.
1-17 ธันวาคม 2558
วัน

จันทร์

อังคาร

พุธ

พฤหัสบดี

ศุกร์

1 ธ.ค.59 /
8 ธ.ค.59 /
15 ธ.ค.59

2 ธ.ค.59 /
9 ธ.ค.59 /
16 ธ.ค.59

เสาร์

อาทิตย์

3 ธ.ค.59 /
10 ธ.ค.59 /
17 ธ.ค.59

4 ธ.ค.59 /
11 ธ.ค.59

สถานีนวัตกรรม

จิตอาสา
พัฒนาสังคม

33401-(3) / (4)
ประสบการณ์วช
ิ าชีพ
บริหารรั ฐกิจ /
51102-(1)
การส่งเสริมสุขภาพจิตและ
การพยาบาลจิตเวช

92116-(10) / (11)
ความรู ้ทั่วไป
เกีย
่ วกับการสหกรณ์

14.00-16.00 น.

สอนเสริม
99315-(1-2) / (3-4) / (5-6)
สถาปั ตยกรรมคอมพิวเตอร์และ
ระบบปฏิบัตก
ิ าร

สอนเสริม
97210-(9-10)
คณิตศาสตร์ประยุกต์สําหรับ
เทคโนโลยีอต
ุ สาหกรรม /
สอนเสริม 97211-(1-2)
กลศาสตร์สําหรับเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
สนุกคิด สนุกวิทย์
ช่างคิด ช่างสังเกต ปี 2

วัน

5 ธ.ค.59 /
12 ธ.ค.59

6 ธ.ค.59 /
13 ธ.ค.59

7 ธ.ค.59 /
14 ธ.ค.59

Hello English

มหัศจรรย์วถ
ิ ไี ทย

กฎหมาย
เพือ
่ ประชาชน

กด Like วัยทีน

Green Focus

12402-(4)
วัฒนธรรมกับการท่องเทีย
่ ว/
12406-(1)
ไทยกับการปรับประเทศ
ให ้ทันสมัย

32452-(4)
กลยุทธ์การจัดการทรัพยากร
และองค์การ
แห่งการเรียนรู ้ /32487-(1)
การเป็ นผู ้ประกอบการธุรกิจ
โรงแรมขนาดย่อมและ
การจัดการทีพ
่ ักทางเลือก

14319-(2) / (3)
ทักษะการแปล
ภาษาอังกฤษ

32483-(1) / (2) / (3)
สัมมนาการบัญชีการเงินและ
สัมมนาการบัญชีบริหาร

14.00-16.00 น.

สอนเสริม
25301-(1-2)
จิตวิทยาและสังคมวิทยาพืน
้ ฐาน
เพือ
่ การแนะแนว /
สอนเสริม 10151-(5-6)
ไทยศึกษา

สอนเสริม
32206-(5-6)
สถิตธิ รุ กิจและการวิเคราะห์เชิง
ปริมาณ /สอนเสริม
12407-(5-6)แนวคิดไทย

สอนเสริม
41451-(9-10)
กฎหมายระหว่างประเทศ /
สอนเสริม 81311-(5-6)
หลักและวิธก
ี ารศึกษา
ทางรัฐศาสตร์

สอนเสริม
91466-(7-8) / (9-10)
การผลิตสัตว์เชิงสันทนาการ
และเศรษฐกิจ /สอนเสริม
90406-(1-2)
ดิน นํ้ า และปุ๋ย

52304-(2)
โภชนศาสตร์สาธารณสุข /
55319-(4)
การฝึ กปฏิบัตเิ วชกรรม
แผนไทย /
71310-(1)
การจัดการสุขลักษณะและ
ความปลอดภัยในอาหาร
สอนเสริม
93352-(7-8) / (9-10)
หลักการจัดการการผลิตพืช /
สอนเสริม 72202-(1-2)
พัฒนาการวัยเด็ก

08.00-08.30 น.
16.00-16.30 น.

สุโขทัยศึกษา

ASEAN INSIGHT

เส ้นทางสร ้างสุข

ร ้านอาโก...โชว์กน
๋ึ

กินดีอยูด
่ ี

08.00-08.30 น.
16.00-16.30 น.

Living in Style

20.00-20.30 น.

ข่าวในพระราชสํานั ก

ข่าวในพระราชสํานั ก

ข่าวในพระราชสํานั ก

ข่าวในพระราชสํานั ก

ข่าวในพระราชสํานั ก

20.00-20.30 น.

ข่าวในพระราชสํานั ก

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.

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.

ข่าวในพระราชสํานั ก

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

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

24412-(4)
การพัฒนาเครื่องมือวัด
ด ้านเจตพิสัยและทักษะพิสัย /
21004-(1)
ครอบครัวศึกษากับการพั ฒนา
เด็กปฐมวัย

71203-(4)
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การอาหารเบือ
้ งต ้น /
71304-(1)
ชีวเคมีและจุลชีววิทยา
ของอาหาร

24413-(2) / (3)
การประเมินโครงการ

91312-(3) / (4)
การจัดการระบบการเกษตร
เชิงบูรณาการ /
91326-(1)
วนศาสตร์เกษตร

97314-(2)
เทคโนโลยีการวางแผนและ
การควบคุมทางการผลิต
ในอุตสาหกรรม /
97103-(4)ความรู ้ทั่วไปเกีย
่ วกับ
บรรจุภัณฑ์ /
97213-(1)
ความรู ้เบือ
้ งต ้นเกีย
่ วกับ
กระบวนการผลิตและ
เทคนิคการผลิต

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

16457-(2)
การเขียนเพือ
่
การประชาสัมพั นธ์ /
16458-(1) ) / (2)
การสร ้างสรรค์และผลิต
งานประชาสัมพันธ์

92322-(2) / (3)
ระบบสารสนเทศ
เพือ
่ การจั ดการสหกรณ์

@อาเซียน

Training on Air

97407-(2) / (3) ) / (4)
การจัดการทางการผลิตและ
การควบคุมคุณภาพ
ทางการพิมพ์

93353-(2) / (3)
การจัดการผลผลิตพืช

สอนเสริม
81311-(3-4)
หลักและวิธก
ี ารศึกษา
ทางรัฐศาสตร์ /
สอนเสริม
41451-(9-10)
กฎหมายระหว่างประเทศ /
สอนเสริม
81311-(5-6)
หลักและวิธก
ี ารศึกษา
ทางรัฐศาสตร์

สอนเสริม
91466-(7-8) / (9-10)
การผลิตสัตว์เชิงสันทนาการ
และเศรษฐกิจ

20.30-21.00 น.
คืนความสุขให ้คนในชาติ
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.

5 ธันวา มหาราช /
มรดกของแผ่นดิน

คลินก
ิ บริหาร

รักคือการให ้

ั เมืองไทย
สีสน

Thai Tech

26302-(4)
การจัดการการศึกษา
นอกระบบ /
26406-(1)
การพัฒนาและการใช ้
่ การศึกษานอกระบบ
สือ

71412-(2) / (3)
อาหารโภชนาการศึกษาและ
่ สาร
การสือ

26404-(2) / (3)
หลักการเรียนรู ้และเทคนิค
การฝึ กอบรม

91357-(3) / (4)
พืน
้ ฐานความรู ้สิง่ แวดล ้อม
93354-(1)
อาหารและ
การให ้อาหารสัตว์

97216-(3) / (4)
เทคโนโลยี
กระบวนการพิมพ์ /
97301-(1)
วัสดุทางการพิมพ์

สอนเสริม
93352-(7-8) / (9-10)
หลักการจัดการการผลิตพืช

สอนเสริม
99315-(1-2) / (3-4)
สถาปั ตยกรรมคอมพิวเตอร์และ
ระบบปฏิบัตก
ิ าร

สอนเสริม
97210-(9-10)
คณิตศาสตร์ประยุกต์
สําหรับเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม /
สอนเสริม
97211-(1-2)
กลศาสตร์สําหรั บเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

สอนเสริม
10151-(3-4)
ไทยศึกษา
สอนเสริม
25301-(1-2)
จิตวิทยาและสังคมวิทยา
พืน
้ ฐานเพื่อการแนะแนว /
สอนเสริม
10151-(5-6)
ไทยศึกษา

สอนเสริม
12407-(3-4)
แนวคิดไทย /
สอนเสริม
32206-(5-6)
สถิตธิ รุ กิจและการวิเคราะห์
เชิงปริมาณ /
สอนเสริม
12407-(5-6)
แนวคิดไทย

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.

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.

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.

18-31 ธันวาคม 2559
จันทร์

อังคาร

พุธ

พฤหัสบดี

ศุกร์

19 ธ.ค.59 /
26 ธ.ค.59

20 ธ.ค.59 /
27 ธ.ค.59

21 ธ.ค.59 /
28 ธ.ค.59

22 ธ.ค.59 /
29 ธ.ค.59

23 ธ.ค.59 /
30 ธ.ค.59

Hello English

มหัศจรรย์วถ
ิ ไี ทย

กฎหมาย
เพือ
่ ประชาชน

กด Like วัยทีน

Green Focus

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

32487-(2)
การเป็ นผู ้ประกอบการธุรกิจ
โรงแรมขนาดย่อมและ
การจัดการทีพ
่ ักทางเลือก /
32333-(3)
การวิเคราะห์พฤติกรรมผู ้บริโภค

14319-(4)
ทักษะการแปล
ภาษาอังกฤษ /
13421-(1)
การจัดการงานสํานั กงาน

32483-(4)
สัมมนาการบัญชีการเงินและ
สัมมนาการบัญชีบริหาร /
32484-(1)
ความรู ้พื้นฐานของมัคคุเทศก์และ
การท่องเที่ยวอาเซียน

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

สอนเสริม
12301-(5-6)
วิวฒ
ั นาการการเมืองไทย
/สอนเสริม
10151-(7-8)
ไทยศึกษา

สอนเสริม
32206-(7-8)
สถิตธิ รุ กิจและการวิเคราะห์
เชิงปริมาณ /
สอนเสริม
12407-(7-8)
แนวคิดไทย

สอนเสริม
10131-(7-8)
สังคมมนุษย์ /

สอนเสริม
90406-(3-4) / (5-6)
ดิน นํ้ า และปุ๋ย

สอนเสริม
72202-(3-4) / (5-6)
พัฒนาการวัยเด็ก

สอนเสริม
81311-(7-8)
หลักและวิธก
ี ารศึกษา
ทางรัฐศาสตร์

สุโขทัยศึกษา

ASEAN INSIGHT

เส ้นทางสร ้างสุข

ร ้านอาโก...โชว์กน
๋ึ

กินดีอยู่ด ี

ข่าวในพระราชสํานั ก

ข่าวในพระราชสํานั ก

ข่าวในพระราชสํานั ก

ข่าวในพระราชสํานั ก

ข่าวในพระราชสํานั ก

21004-(2)
ครอบครัวศึกษากับ
การพัฒนาเด็กปฐมวัย /
21009-(3)
การจัดสภาพแวดล ้อม
เพือ
่ พัฒนาเด็กปฐมวัย

71304-(2)
ชีวเคมีและจุลชีววิทยา
ของอาหาร /
72303-(3)
พัฒนาการวัยผู ้ใหญ่
และผู ้สูงอายุ

24414-(1) / (2)
การประเมินหลักสูตร

91326-(2)
วนศาสตร์เกษตร /
93456-(3)
การจัดการการผลิตธัญพืช
และพืชอาหารสัตว์

มรดกของแผ่นดิน

คลินก
ิ บริหาร

รักคือการให ้

สีสันเมืองไทย

97213-(2)
ความรู ้เบือ
้ งต ้นเกีย
่ วกับ
กระบวนการผลิตและเทคนิค
การผลิต /
97314-(3)
เทคโนโลยีการวางแผนและการ
ควบคุมทางการผลิตใน
อุตสาหกรรม
20.30-21.00 น.
คืนความสุขให ้คนในชาติ
Thai Tech

26406-(2)
การพัฒนาและการใช ้
่ การศึกษานอกระบบ /
สือ
21010-(3)
การดูแลเด็กปฐมวัย
ทีม
่ ค
ี วามต ้องการพิเศษ

71412-(4)
อาหารโภชนาการศึกษา
่ สาร /
และการสือ
71413-(1)
กระบวนการผลิตและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

26404-(4)
หลักการเรียนรู ้และ
เทคนิคการฝึ กอบรม /
27401-(1)
่
สือการศึกษาขัน
้ พืน
้ ฐาน

93354-(2)
อาหารและ
การให ้อาหารสัตว์ /
93465-(3)
การจัดการการเพาะเลีย
้ งสัตว์นํ้า

97301-(2)
วัสดุทางการพิมพ์ /
97432-(3)
ประสบการณ์วช
ิ าชีพ
เทคโนโลยีการพิมพ์
และบรรจุภัณฑ์

สอนเสริม
72202-(1-2) / (3-4)
พัฒนาการวัยเด็ก

สอนเสริม
99315-(5-6) /

สอนเสริม
97211-(3-4) / (5-6)
กลศาสตร์สาํ หรับ
เทคโนโลยีอต
ุ สาหกรรม

สอนเสริม
12301-(5-6)
วิวฒ
ั นาการการเมืองไทย
/สอนเสริม
10151-(7-8)
ไทยศึกษา

สอนเสริม
32206-(7-8)
สถิตธิ รุ กิจและการวิเคราะห์
เชิงปริมาณ /
สอนเสริม
12407-(7-8)
แนวคิดไทย

(7-8)

สถาปั ตยกรรมคอมพิวเตอร์
และระบบปฏิบัตก
ิ าร

วัน

24 ธ.ค.59 /
31 ธ.ค.59

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

เสาร์

น.
น.
น.
น.
น.
น.

อาทิตย์
18 ธ.ค.59 /
25 ธ.ค.59

สถานีนวัตกรรม

จิตอาสา
พัฒนาสังคม

51102-(2) / (3)
การส่งเสริมสุขภาพจิตและ
การพยาบาลจิตเวช

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

14.00-16.00 น.

สอนเสริม
99315-(7-8)
สถาปั ตยกรรมคอมพิวเตอร์
และระบบปฏิบต
ั ก
ิ าร /
สอนเสริม
99414-(1-2)
เทคโนโลยีมล
ั ติมเี ดีย

สอนเสริม
97211-(3-4) / (5-6)
กลศาสตร์สาํ หรับ
เทคโนโลยีอต
ุ สาหกรรม

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.

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.

สนุกคิด สนุกวิทย์
ช่างคิด ช่างสังเกต ปี 2
ข่าวในพระราชสํานั ก
ข่าวในพระราชสํานั ก
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
15337-(3)
92322-(4)
่ สารกับการพัฒนา /
การสือ
ระบบสารสนเทศ
16458-(3)
เพือ
่ การจั ดการสหกรณ์ /
92423-(1)
การสร ้างสรรค์และ
วิธก
ี ารวิจัยทางสหกรณ์
ผลิตงานประชาสัมพันธ์

@อาเซียน

Training on Air

99409-(1) / (2)
ประสบการณ์วช
ิ าชีพเทคโนโลยี
่ สาร
สารสนเทศและการสือ

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

สอนเสริม
10131-(7-8)
สังคมมนุษย์ /

สอนเสริม
90406-(1-2) / (3-4)
ดิน นํ้ า และปุ๋ย

สอนเสริม
81311-(7-8)
หลักและวิธก
ี ารศึกษา
ทางรัฐศาสตร์

