มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช

ตารางออกอากาศรายการวิทยุโทรทัศน์ เพื่อการศึกษา
ภาคการศึกษา 1/2556 ออกอากาศทางสถานีวทิ ยุ โทรทัศน์ การศึกษาทางไกล
(DLTV 8) และ VISION ช่ อง 198 ตั้งแต่ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ - 28 กุมภาพันธ์ 2557

สาหรั บวันจันทร์ -ศุ กร์ เวลา 04-.-06.00 น.

06.30-07.00 น.

1 - 14 กุมภาพันธ์ 2557
พุธ 5 ก.พ 57
08.00-08.30 น.

พฤหัสบดี 6 ก.พ 57
08.00-08.30 น.

ศุ กร์ 7 ก.พ 57
08.00-08.30 น.

เสาร์ 1 ก.พ 57
04.00-06.00 น.

อาทิตย์ 2 ก.พ 57
04.00-06.00 น.

จันทร์ 3 ก.พ 57
08.00-08.30 น.

อังคาร 4 ก.พ 57
08.00-08.30 น.

Hello English

Thai Tech

สุ โขทัยศึกษา

สอนเสริม 10111-1
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสาร

สอนเสริม 80202-5
สถาบันและกระบวนการทางการเมืองไทย

English in Action @ stou

คลินิกบริหาร

09.00-09.30 น.

09.00-09.30 น.

09.00-09.30 น.

06.00-06.30 น.

06.30-06.30 น.

09.00-09.30 น.

09.00-09.30 น.

รั กคือการให้

สี สันเมืองไทย

สุ ข....กับธรรมะ

บริ การสังคม

กฏหมายเพื่อประชาชน

คนไทยตัวอย่ าง

มรดกของแผ่นดิน

09.30-10.00 น.
32408-1

09.30-10.00 น.
41455-1

09.40-10.00 น.
71304-2

18.00-19.00 น.
สอนเสริม 41006-5

18.00-19.00 น.
สอนเสริม 41004-5

09.30-10.00 น.
10151-5

09.30-10.00 น.
24412-3

การจัดการธุรกิจขนาดย่ อมและการค้ าปลีก

กฏหมายทรั พย์ สินทางปัญญา

ชีวเคมีและจุลชีววิทยาของอาหาร

การบริ หารองค์กรปกครองส่ วนท้องถิน่

เสริมประสบกรณ์ ผู้นาชุ มชน

ไทยศึกษา

การพัฒนาเครื่อมือวัดด้านเจตพิสัยและทักษะพิสัย

10.00-12.00 น.
สอนเสริม 41451-1

10.00-12.00 น.
สอนเสริ ม 82326-4 กฏหมายระหว่ างประเทศ

10.20-12.00 น.
สอนเสริ ม 99312-3 คณิตศาสตร์ สาหรั บเทคโน

19.00-19.30 น.
Living in style

19.00-19.30 น.
บ้ านวิทย์ วทิ ย์

10.00-12.40 น.
สอนเสริ ม 13413-4

10.00-12.00 น.
สอนเสริ ม 30206-4

กฏหมายระหว่ างประเทศ
13.00-14.00 น.
32451-2
พาณิชย์ อิเล็กทรอนิกส์ และการจัดการธุรกิจ
นาเข้า-ส่ งออก

และองค์ กรกฏหมายระหว่ างประเทศ
13.30-14.30 น.
32483-2
สั มมนาการบัญชีการเงินและสั มมนาการบัญชี
บริ หาร

โลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
13.30-14.00 น.
60120-12
หลักเศรษฐศาสตร์ เบือ้ งต้ น

19.30-20.00 น.
90303-5
พืชเศรษฐกิจ

คณิตคิดสนุก
19.30-20.00 น.
94431-1
การจักการการตลาดสินค้าเกษตร

เทคโนโลยีสารสนเทศเบือ้ งต้ น
13.40-14.00 น.
11200-5
ภาษาจีนพืน้ ฐานเพื่อการสื่ อสาร 2

กฏหมายธุรกิจและการภาษีอากร 1
13.40-14.00 น.
15206-5
ภาษาเพื่อการสื่ อสาร

14.00-14.30 น.
Hello English

14.00-14.30 น.
Thai Tech

14.00-14.30 น.
สุ โขทัยศึกษา

20.00-20.30 น.
ข่าวในพระราชสานัก

20.00-20.30 น.
ข่าวในพระราชสานัก

14.00-14.30 น.
English in Action @ stou

14.20-14.40 น.
คลินิกบริหาร

14.30-15.00 น.
32325-2 ระบบสารสนเทศเพื่อ
การจัดการและการจัดการความรู้
15.00-15.30 น.
รั กคือการให้

14.30-15.00 น.
41232-1
กฏหมายอาญา 2
15.00-15.30 น.
สี สันเมืองไทย

14.30-15.00 น.
70206-1
โภชนาการกับชีวติ มนุษย์
15.00-15.30 น.
สุ ข...กับธรรมะ

20.30-21.00 น.
97301-2
วัสดุทางการพิมพ์
21.00-21.30 น.
จิตอาสาพัฒนาสังคม

14.30-15.00 น.
10131-5
สังคมมนุษย์
15.00-15.20 น.
คนไทยตัวอย่ าง

14.40-15.00 น.
13401-1 ประสบการณ์วชิ าชีพ
สารสนเทศศาสตร์
15.00-15.20 น.
มรดกของแผ่นดิน

15.30-16.00 น.
32408-1 การจัดการธุรกิจขนาดย่ อม
และการค่ าปลีก
16.00-18.00 น.

15.30-16.00 น.
41455-1
กฏหมายทรั พย์ สินทางปัญญา
16.00-18.00 น.

15.30-16.00 น.
71304-2 ชีวเคมีและจุลชีววิทยาของอาหาร

20.30-21.00 น.
90305-5
การผลิตสั ตว์
21.00-21.30 น.
ท่ องเที่ยว
ตามรอยสุ นทรภู่
21.30-22.00 น.
91458-5
การจัดการสิ่ งแวดล้ อมป่ าไม้
22.00-23.00 น.

21.30-22.00 น.
97407-1 การจัดการทางการผลิตและ
การควบคุมคุณภาพทางการพิมพ์
22.00-23.00 น.

15.20-16.00 น.
10151-5
ไทยศึกษา
16.40-17.00 น.

15.20-16.00 น.
24412-3 การพัฒนราเครื่องมือวัดด้าน
เจตพิสัยและทักษะพิสัย
16.40-17.00 น.

สอนเสริม 30206-4
กฏหมายธุรกิจและการภาษีอากร 1

สอนเสริ ม 41451-1
กฏหมายระหว่ างประเทศ

สอนเสริม 60120-5
หลักเศรษฐศาสตร์ เบือ้ งต้ น

สอนเสริม 81312-5
หลักและวิธีการศึกษาทางรัฐศาสตร์

สอนเสริ ม 99414-2
เทคโนโลยีมัลติมีเดีย

สอนเสริ ม 13413-4
เทคโนโลยีสารสนเทศเบือ้ งต้ น

22.00-23.00 น.
สอนเสริม 41201-6
กฏหมายมหาชน

22.00-23.00 น.
41211-6
กฏหมายแพ่ ง 1

สอนเสริม 82326-4
กฏหมายระหว่างประเทศและองค์ กร
กฏหมายระหว่างประเทศ
22.00-23.00 น.
สอนเสริม 53408-6
การวางแผนงานสาธารณสุ ขในชุมชน

22.30-24.00 น.
สอนเสริม 92221-5
เศรษฐศาสตร์ เพื่อการบริ หารธุรกิจสหกรณ์

22.30-24.00 น.
สอนเสริม 93355-5
การจัดการสุ ขภาพสัตว์

22.40-23.00 น.
32302-5
การจัดการการตลาด

22.40-23.00 น.
32303-5
การจัดการการเงิน

23.00-24.00 น
สอนเสริม 91414-6
การวิจัยการส่ งเสริ มการเกษตร

23.30-24.00 น.
สอนเสริ ม 80308-6
ความสั มพันธ์ ระหว่ างไทยกับต่ างประเทศ

23.30-24.00 น.
สอนเสริม 92220-6
กฏหมายสหกรณ์ และกระบวนการทางการเมือง

23.40-24.00 น.
สอนเสริ ม 33410-5
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

23.40-24.00 น.
สอนเสริ ม 90303-5
พืชเศรษฐกิจ

พุธ 12 ก.พ 57
08.00-08.30 น.
Hello English

พฤหัสบดี 13 ก.พ 57
08.00-08.30 น.
Thai Tech

ศุ กร์ 14 ก.พ 57
08.00-08.30 น.
สุ โขทัยศึกษา

จันทร์ 10 ก.พ 57
08.00-08.30 น.
English in Action @ stou

อังคาร 11 ก.พ 57
08.00-08.30 น.
คลินิกบริหาร

09.00-09.30 น.

09.00-09.30 น.

09.00-09.30 น.

09.00-09.30 น.

09.00-09.30 น.

16.40-18.00 น.

เสาร์ 8 ก.พ 57
04.00-06.00 น.
สอนเสริม 99312-3 คณิตศาสตร์
สาหรั บเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
06.00-06.30 น.

อาทิตย์ 9 ก.พ 57
04.00-06.00 น.
สอนเสริม 80202-2
สถาบันและกระบวนการทางการเมืองไทย
06.30-06.30 น.

มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช

ตารางออกอากาศรายการวิทยุโทรทัศน์ เพื่อการศึกษา
ภาคการศึกษา 1/2556 ออกอากาศทางสถานีวทิ ยุ โทรทัศน์ การศึกษาทางไกล
(DLTV 8) และ VISION ช่ อง 198 ตั้งแต่ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ - 28 กุมภาพันธ์ 2557

สาหรั บวันจันทร์ -ศุ กร์ เวลา 04-.-06.00 น.
รั กคือการให้

06.30-07.00 น.
สี สันเมืองไทย

สุ ข....กับธรรมะ

บริ การสังคม

กฏหมายเพื่อประชาชน

คนไทยตัวอย่ าง

มรดกของแผ่นดิน

09.30-10.00 น.

09.30-10.00 น.

09.30-10.00 น.

18.00-19.00 น.

18.00-19.00 น.

09.40-10.00 น.

09.00-10.00 น.

สอนเสริม 32408-2
การจัดการธุรกิจขนาดย่ อมและการค้ าปลีก

41455-2
กฏหมายทรั พย์ สินทางปัญญา

71304-3 ชีวเคมีและจุลชีววิทยาของอาหาร

สอนเสริม 41006-6
การบริ หารองค์กรปกครองส่ วนท้องถิน่

สอนเสริม 41004-2
เสริมประสบกรณ์ ผู้นาชุ มชน

10161-1
ภาษาไทยเพื่อการสื่ อสาร

24412-4 การพัฒนาเครื่องมือวัดด้านเจตพิสัย
และทักษะพิสัย

10.00-12.00 น.
สอนเสริม 41231-3

10.00-12.00 น.
สอนเสริ ม 41231-3

10.00-12.00 น.
สอนเสริม 10111-2

19.00-19.30 น.
Living in style

19.00-19.30 น.
บ้ านวิทย์ วทิ ย์

10.00-12.00 น.
สอนเสริ ม 13413-5

10.00-12.00 น.
สอนเสริ ม 30206-5

กฏหมายอาญา 1

กฏหมายอาญา 1

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสาร

คณิตคิดสนุก

เทคโนโลยีสารสนเทศเบือ้ งต้ น

กฏหมายธุรกิจและการภาษีอากร 1

13.30-14.00 น.
32451-3

13.30-14.00 น.
32483-3

13.30-14.00 น.
60120-13

19.30-20.00 น.
91357-1

19.30-20.00 น.
93458-2

13.30-14.00 น.
11111-1

13.30-14.00 น.
15231-1

พาณิชย์ อิเล็กทรอนิกส์ และการจัดการธุรกิจ
นาเข้า-ส่ งออก

สั มมนาการบัญชีการเงินและการสั มมนา
การบัญชีบริ หาร

หลักเศรษฐศาสตร์ เบือ้ งต้ น

พืน้ ฐานความรู้ สิ่งแวดล้ อม

การจักการการผลิต
ไม้ ดอกไม้ ประดับเชิงธุรกิจ

สังคมและวัฒนธรรมไทย

ความรู้เบือ้ งต้ นเกี่ยวกับสื่ อมวลชน

14.00-14.30 น.

14.00-14.30 น.

14.00-14.30 น.

20.00-20.30 น.

20.00-20.30 น.

14.00-14.30 น.

14.00-14.30 น.

Hello English

Thai Tech

สุ โขทัยศึกษา

ข่าวในพระราชสานัก

ข่าวในพระราชสานัก

English in Action @ stou

คลินิกบริหาร

14.30-15.00 น.
32325-3 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
และการจัดการความรู้
15.00-15.30 น.
รั กคือการให้

14.30-15.00 น.
41213-2
กฏหมายอาญา 2
15.00-15.30 น.
สี สันเมืองไทย

14.30-15.00 น.
70206-2
โภชนาการกับชีวติ มนุษย์
15.00-15.30 น.
สุ ข...กับธรรมะ

20.30-21.00 น.
91414-1
การวิจัยการส่ งเสริ มการเกษตร
21.00-21.30 น.
ท่ องเที่ยว

20.30-21.00 น.
97101-2
ความรู้ ทั่วไปเกี่ยวกับการพิมพ์
21.00-21.30 น.
จิตอาสาพัฒนาสังคม

14.30-15.00 น.
10141-1 วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
และสิ่ งแวดล้ อมเพื่อชีวติ
15.00-15.30 น.
คนไทยตัวอย่ าง

14.30-15.00 น.
13401-2
ประสบการณ์วชิ าชีพสารสเนเทศศาสตร์
15.00-15.30 น.
มรดกของแผ่นดิน

21.30-22.00 น.
32408-2 การจัดการธุรกิจขนาดย่ อม
และการค้ าปลีก
16.00-18.00 น.
สอนเสริม 30206-5
กฏหมายธุรกิจและการภาษีอากร 1

15.30-16.00 น.
41455-2
กฏหมายทรั พย์ สินทางปัญญา
16.00-18.00 น.
สอนเสริ ม 41231-3
กฏหมายอาญา 1

ตามรอยสุ นทรภู่
21.30-22.00 น.
91428-1 กฏหมายเกี่ยวกับทรัพยากรป่ าไม้
และสิ่ งแวดล้ อม
22.00-23.00 น.
สอนเสริม 60120-6
หลักเศรษฐศาสตร์ เบือ้ งต้ น

21.30-22.00 น.
97314-2 เทคโนโลยีการวางแผน
และการควบคุมการผลิตในอุตสาหกรรม
22.00-23.00 น.
สอนเสริม 81312-2
หลักและวิธีการศึกษาทางรัฐศาสตร์

15.30-16.00 น.
10161-1
ภาษาไทยเพื่อการสื่ อสาร
16.00-18.00 น.
สอนเสริ ม 96408-3
การจัดการฐานข้อมูล

15.30-16.00 น.
24412-4 การพัฒนาเครื่องมือวัดด้านเจตพิสัย
และทักษะพิสัย
16.00-18.00 น.
สอนเสริ ม 13413-5
เทคโนโลยีสารสนเทศเบือ้ งต้ น

22.00-23.00 น.
สอนเสริม 41201-2
กฏหมายมหาชน

22.00-23.00 น.
สอนเสริ ม 41211-7
กฏหมายแพ่ ง 1

15.30-16.00 น.
71304-3
ชีวเคมีและจุลชีววิทยาของอาหาร
16.00-18.00 น.
สอนเสริม 82326-5
กฏหมายระหว่ างประเทศและองค์ กรกฏหมาย
ระหว่ างประเทศ
22.00-23.00 น.
สอนเสริม 53408-7
การวางแผนงานสาธารณสุ ขในชุมชน

23.00-24.00 น.
สอนเสริม 92221-6
เศรษฐศาสตร์ เพื่อการบริ หารธุรกิจสหกรณ์

22.30-24.00 น.
สอนเสริม 93355-2
การจัดการสุ ขภาพสัตว์

22.00-23.00 น.
32302-6
การจัดการการตลาด

22.00-23.00 น.
32303-6
การจัดการการเงิน

23.00-24.00 น

23.30-24.00 น.

23.30-24.00 น.

23.30-24.00 น.

23.30-24.00 น.

สอนเสริม 41201-7
การวิจัยการส่ งเสริ มการเกษตร

สอนเสริ ม 80308-7
ความสั มพันธ์ ระหว่ างไทยกับต่ างประเทศ

สอนเสริม 92220-7
กฏหมายสหกรณ์ และกระบวนการทางการเมือง

สอนเสริ ม 33410-6
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

สอนเสริ ม 90303-6
พืชเศรษฐกิจ

พุธ 19 ก.พ 57
08.00-08.30 น.
Hello English

พฤหัสบดี 20 ก.พ 57
08.00-08.30 น.
Thai Tech

ศุ กร์ 21 ก.พ 57
08.00-08.30 น.
สุ โขทัยศึกษา

09.00-09.30 น.
รั กคือการให้

09.00-09.30 น.
สี สันเมืองไทย

09.30-10.00 น.
สอนเสริม 32408-3
การจัดการธุรกิจขนาดย่ อมและการค้ าปลีก
10.00-12.00 น.

09.30-10.00 น.
41455-4
กฏหมายทรั พย์ สินทางปัญญา
10.00-12.00 น.

15-28 กุมภาพันธ์ 2557
อาทิตย์ 16 ก.พ 57
04.00-06.00 น.
สอนเสริม 97211-2
กลศาสตร์ สาหรับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
06.30-06.30 น.
กฏหมายเพื่อประชาชน

จันทร์ 17 ก.พ 57
08.00-08.30 น.
English in Action @ stou

อังคาร 18 ก.พ 57
08.00-08.30 น.
คลินิกบริหาร

09.00-09.30 น.
สุ ข....กับธรรมะ

เสาร์ 15 ก.พ 57
04.00-06.00 น.
สอนเสริม 10111-2
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสาร
06.00-06.30 น.
บริ การสังคม

09.00-09.30 น.
คนไทยตัวอย่ าง

09.00-09.30 น.
มรดกของแผ่นดิน

09.30-10.00 น.
71304-4 ชีวคิ มีและจุลชีววิทยา
ของอาหาร
10.00-12.00 น.

18.00-19.00 น.
สอนเสริม 41006-7
การบริ หารองค์กรปกครองส่ วนท้องถิน่
19.00-19.30 น.

18.00-19.00 น.
สอนเสริม 41004-7
เสริมประสบการณ์ ผู้นาชุ มชน
19.00-19.30 น.

09.30-10.00 น.
10161-3 ภาษาไทยเพื่อการสื่ อสาร

09.30-10.00 น.
24413-1
การประเมินโครงการ
10.00-12.00 น.

10.00-12.00 น.

มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช

ตารางออกอากาศรายการวิทยุโทรทัศน์ เพื่อการศึกษา
ภาคการศึกษา 1/2556 ออกอากาศทางสถานีวทิ ยุ โทรทัศน์ การศึกษาทางไกล
(DLTV 8) และ VISION ช่ อง 198 ตั้งแต่ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ - 28 กุมภาพันธ์ 2557

สาหรั บวันจันทร์ -ศุ กร์ เวลา 04-.-06.00 น.
สอนเสริม 41451-2

06.30-07.00 น.
สอนเสริ ม 10141-1 วิทยาศาสตร์

Living in style

บ้ านวิทย์ วทิ ย์

สอนเสริ ม 10151-1

สอนเสริ ม 10121-1

กฏหมายระหว่ างประเทศ
13.30-14.00 น.

เทคโนโลยีและสิ่ งแวดล้ อมเพื่อชีวติ
13.30-14.00 น.

สาหรับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
13.30-14.00 น.

สอนเสริม 99312-4 คณิตศาสตร์

19.30-20.00 น.

คณิตคิดสนุก
19.30-20.00 น.

ไทยศึกษา
13.30-14.00 น.

อารยธรรมมนุษย์
13.30-14.00 น.

32451-4
พาณิชย์ อิเล็กทรอนิกส์ และการจัดการธุรกิจ

32483-4
สั มมนาการบัญชีการเงินและสั มมนา

60120-14
หลักเศรษฐศาสตร์ เบือ้ งต้ น

91357-2
พืน้ ฐารความรู้ สิ่งแวดล้ อม

95705-1
การจักการทรั พยากรเพื่อการผลิตพืช

11111-2
สังคมและวัฒนธรรมไทย

15231-3
ความรู้เบือ้ งต้ นเกี่ยวกับสื่ อมวลชน

นาเข้า-ส่ งออก
14.00-14.30 น.

การบัญชีบริ หาร
14.00-14.30 น.

14.00-14.30 น.

20.00-20.30 น.

20.00-20.30 น.

14.00-14.30 น.

14.00-14.30 น.

Hello English

Thai Tech

สุ โขทัยศึกษา

ข่าวในพระราชสานัก

ข่าวในพระราชสานัก

English in Action @ stou

คลินิกบริหาร

14.30-15.00 น.

14.30-15.00 น.

14.30-15.00 น.

20.30-21.00 น.

20.30-21.00 น.

14.30-15.00 น.

14.30-15.00 น.

32325-4 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการและ
การจัดการความรู้

41232-3
กฏหมายอาญา 2

70206-3
โภชนาการกับชีวติ มนุษย์

91414-2
การวิจัยส่ งเสริ มการเกษตร

97301-4
วัสดุทางการพิมพ์

10141-2 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
สิ่ งแวดล้ อมเพื่อชีวติ

13401-3
ประสบการณ์วชิ าชีพสารสนเทศศาสตร์

15.00-15.30 น.

15.00-15.30 น.

15.00-15.30 น.

21.00-21.30 น.

21.00-21.30 น.

15.00-15.30 น.

15.00-15.30 น.

รั กคือการให้

สี สันเมืองไทย

สุ ข...กับธรรมะ

ท่ องเที่ยว
ตามรอยสุ นทรภู่

จิตอาสาพัฒนาสังคม

คนไทยตัวอย่ าง

มรดกของแผ่นดิน

21.30-22.00 น.
32408-3 การจัดการธุรกิจขนาดย่ อม
และการค้ าปลีก
16.00-18.00 น.
สอนเสริม 10121-1

15.30-16.00 น.
41455-4
กฏหมายทรั พย์ สินปัญญา
16.00-18.00 น.
สอนเสริ ม 41451-2

15.30-16.00 น.
71304-4
ชีวเคมีและจุลชีววิทยาของอาหาร
16.00-18.00 น.
สอนเสริม 10141-1

21.30-22.00 น.
91428-2 กฏหมายเกี่ยวกับทรั พยากรป่ าไม้
และสิ่ งแวดล้ อม
22.00-23.00 น.
สอนเสริม 60120-7

21.30-22.00 น.
97407-4 การจัดการทางการผลิต
และการควบคุมคุณภาพทางการพิมพ์
22.00-23.00 น.
สอนเสริม 81312-7

15.30-16.00 น.
10161-3
ไทยศึกษา
16.00-18.00 น.
สอนเสริ ม 99414-3

15.30-16.00 น.
24413-1
การประเมินโครงการ
16.00-18.00 น.
สอนเสริ ม 10151-1

อารยธรรมนุษย์

กฏหมายระหว่ างประเทศ

หลักเศรษฐศาสตร์ เบือ้ งต้ น

หลักและวิธีการศึกษาทางรัฐศาสตร์

22.00-23.00 น.
41211-8
กฏหมายแพ่ ง 1

23.00-24.00 น.
สอนเสริม 92221-7
เศรษฐศาสตร์ เพื่อการบริ หารธุรกิจสหกรณ์

22.30-24.00 น.
สอนเสริม 93355-7
การจัดการสุ ขภาพสัตว์

กลศาสตร์ สาหรั บเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
22.00-23.00 น.
สอนเสริ ม 32302-7
การจัดการการตลาด

ไทยศึกษา

22.00-23.00 น.
สอนเสริม 41201-8
กฏหมายมหาชน

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและ
สิ่ งแวดล้ อมเพื่อชีวติ
22.00-23.00 น.
สอนเสริม 53408-8
การวางแผนงานสาธารณสุ ขในชุมชน

22.00-23.00 น.
สอนเสริ ม 32303-7
การจัดการการเงิน

23.00-24.00 น
สอนเสริม 91414-8
การวิจัยการส่ งเสริ มการเกษตร

23.30-24.00 น.
สอนเสริ ม 80308-8
ความสั มพันธ์ ระหว่ างไทยกับต่ างประเทศ

23.30-24.00 น.
สอนเสริม 92220-8
กฏหมายสหกรณ์ และกระบวนการทางการเมือง

23.00-24.00 น.
สอนเสริ ม 33410-7
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

23.00-24.00 น.
สอนเสริ ม 90303-7
พืชเศรษฐกิจ

พุธ 26 ก.พ 57

พฤหัสบดี 27 ก.พ 57

ศุ กร์ 28 ก.พ 57

เสาร์ 22 ก.พ 57

อาทิตย์ 23 ก.พ 57

จันทร์ 24 ก.พ 57

อังคาร 25 ก.พ 57

08.00-08.30 น.
Hello English

08.00-08.30 น.
Thai Tech

08.00-08.30 น.
สุ โขทัยศึกษา

08.00-08.30 น.
คลินิกบริหาร

09.00-09.30 น.
สี สันเมืองไทย

09.00-09.30 น.
สุ ข....กับธรรมะ

04.00-06.00 น.
สอนเสริม 97211-3 กลศาสตร์ สาหรับ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
06.30-06.30 น.
กฏหมายเพื่อประชาชน

08.00-08.30 น.
English in Action @ stou

09.00-09.30 น.
รั กคือการให้

04.00-06.00 น.
สอนเสริม 99312-4 คณิตศาสตร์
สาหรั บเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่ อสาร
06.00-06.30 น.
บริ การสังคม

09.00-09.30 น.
คนไทยตัวอย่ าง

09.00-09.30 น.
มรดกของแผ่นดิน

09.30-10.00 น.
สอนเสริม 32408-4
การจัดการธุรกิจขนาดย่ อมและการค้ าปลีก
10.00-12.00 น.
สอนเสริม 41231-4
กฏหมายอาญา 1
13.30-14.00 น.

09.30-10.00 น.
41455-4
กฏหมายทรั พย์ สินทางปัญญา
10.00-12.00 น.
สอนเสริ ม 10141-2 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และสิ่ งแวดล้ อมเพื่อชีวติ
13.30-14.00 น.

09.30-10.00 น.
71307-1 หลักการจัดอาหารและ
ธุรกิจอาหาร
10.00-12.00 น.
สอนเสริม 10111-3
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสาร
13.30-14.00 น.

18.00-19.00 น.
สอนเสริม 41006-8
การบริ หารองค์กรปกครองส่ วนท้องถิน่
19.00-19.30 น.
Living in style

18.00-19.00 น.
สอนเสริม 41004-8
เสริมประสบการณ์ ผู้นาชุ มชน
19.00-19.30 น.
บ้ านวิทย์ วทิ ย์
คณิตคิดสนุก
19.30-20.00 น.

09.30-10.00 น.
10161-3
ภาษาไทยเพื่อการสื่ อสาร
1020-12.00 น.
สอนเสริ ม 10151-2
ไทยศึกษา
13.30-14.00 น.

09.30-10.00 น.
24413-2
การประเมินโครงการ
10.20-12.00 น.
สอนเสริ ม 60424-1
ทฤษฏีและนโยบาย
13.30-14.00 น.

31403-1
เทคนิคการก่ อสร้ างขนาดใหญ่

33205-1
การสื่ อสารและเทคโนโลยีการสื่ อสาร

60120-15
หลักเศรษฐศาสตร์ เบือ้ งต้ น

91326-1
วนศาสตร์ เกษตร

11111-3
สังคมและวัฒนธรรมไทย

15307-1
กฏหมายและจริยธรรมด้านนิเทศศาสตร์

14.00-14.30 น.

14.00-14.30 น.

14.00-14.30 น.

20.00-20.30 น.

95705-2
การจักการทรั พยากร
เพื่อการผลิตพืช
20.00-20.30 น.

14.00-14.30 น.

14.00-14.30 น.

19.30-20.00 น.

มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช

ตารางออกอากาศรายการวิทยุโทรทัศน์ เพื่อการศึกษา
ภาคการศึกษา 1/2556 ออกอากาศทางสถานีวทิ ยุ โทรทัศน์ การศึกษาทางไกล
(DLTV 8) และ VISION ช่ อง 198 ตั้งแต่ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ - 28 กุมภาพันธ์ 2557

สาหรั บวันจันทร์ -ศุ กร์ เวลา 04-.-06.00 น.
Hello English

06.30-07.00 น.
Thai Tech

สุ โขทัยศึกษา

ข่าวในพระราชสานัก

ข่าวในพระราชสานัก

English in Action @ stou

คลินิกบริหาร

14.30-15.00 น.

14.30-15.00 น.

14.30-15.00 น.

20.30-21.00 น.

20.30-21.00 น.

14.30-15.00 น.

14.30-15.00 น.

32328-1
การจัดการนวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลง

41432-4
กฏหมายอาญา 2

70206-4
โภชนาการกับชีวติ มนุษย์

91414-3
การวิจัยส่ งเสริ มการเกษตร

97301-5
วัสดุทางการพิมพ์

10141-3 วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและสิ่ งแวดล้ อมเพื่อชีวติ

20302-8 สถิติ วิจัย และการประเมินผลการศึกษา

15.00-15.30 น.
รั กคือการให้

15.00-15.30 น.
สี สันเมืองไทย

15.00-15.30 น.
สุ ข...กับธรรมะ

21.00-21.30 น.
ท่ องเที่ยว

21.00-21.30 น.
จิตอาสาพัฒนาสังคม

15.00-15.30 น.
คนไทยตัวอย่ าง

15.00-15.30 น.
มรดกของแผ่นดิน

21.30-22.00 น.
32408-4 การจัดการธุรกิจ

15.30-16.00 น.
41455-4

15.30-16.00 น.
71307-1 หลักการจัดอาหารและ

21.30-22.00 น.
91428-3 กฏหมายเกี่ยวกับทรั พยากรป่ าไม้

21.30-22.00 น.
97407-4 การจัดการทางการผลิตและ

15.30-16.00 น.
10161-3

15.30-16.00 น.
24413-2

ขนาดย่ อมและการค้ าปลีก
16.00-18.00 น.

กฏหมายทรั พย์ สินทางปัญญา
16.00-18.00 น.

ธุรกิจอาหาร
16.00-18.00 น.

และสิ่ งแวดล้ อม
22.00-23.00 น.

การควบคุมคุณภาพทางการพิมพ์
22.00-23.00 น.

ภาษาไทยเพื่อการสื่ อสาร
16.00-18.00 น.

การประเมินโครงการ
16.00-18.00 น.

สอนเสริม 60424-1

สอนเสริ ม 41231-4

สอนเสริม 10141-2

สอนเสริม 60120-8

สอนเสริม 81312-8

สอนเสริ ม 96408-4

สอนเสริ ม 10151-2

ทฤษฏีและนโยบาย

กฏหมายอาญา 1

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่ งแวดล้ อมเพื่อชีวติ

หลักเศรษฐศาสตร์ เบือ้ งต้ น

หลักและวิธีการศึกษาทางรัฐศาสตร์

การจัดการฐานข้อมูล

ไทยศึกษา

22.00-23.00 น.
สอนเสริม 41201-9
กฏหมายมหาชน

22.00-23.00 น.
สอนเสริ ม 41211-9
กฏหมายแพ่ ง 1

22.00-23.00 น.
สอนเสริม 53408-9
การวางแผนงานสาธารณสุ ขในชุมชน

23.00-24.00 น.
สอนเสริม 92221-8
เศรษฐศาสตร์ เพื่อการบริ หารธุรกิจสหกรณ์

22.30-24.00 น.
สอนเสริม 93355-8
การจัดการสุ ขภาพสัตว์

22.00-23.00 น.
สอนเสริ ม 32302-8
การจัดการการตลาด

22.00-23.00 น.
32303-8
การจัดการการเงิน

ตามรอยสุ นทรภู่

23.00-24.00 น

23.30-24.00 น.

23.30-24.00 น.

23.00-24.00 น.

23.00-24.00 น.

สอนเสริม 91414-9
การวิจัยการส่ งเสริ มการเกษตร

สอนเสริ ม 80308-9
ความสั มพันธ์ ระหว่ างไทยกับต่ างประเทศ

สอนเสริม 92220-9
กฏหมายสหกรณ์ และกระบวนการทางการเมือง

สอนเสริ ม 33410-8
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

สอนเสริ ม 90303-8
พืชเศรษฐกิจ

มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช

ตารางออกอากาศรายการวิทยุโทรทัศน์ เพื่อการศึกษา
ภาคการศึกษา 1/2556 ออกอากาศทางสถานีวทิ ยุ โทรทัศน์ การศึกษาทางไกล
(DLTV 8) และ VISION ช่ อง 198 ตั้งแต่ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ - 28 กุมภาพันธ์ 2557

สาหรั บวันจันทร์ -ศุ กร์ เวลา 04-.-06.00 น.

06.30-07.00 น.

