ตารางออกอากาศรายการวิทยุโทรทัศน์ เพื่อการศึกษา
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช

ภาคการศึกษา 1/2556 ออกอากาศทางสถานีวทิ ยุ โทรทัศน์การศึกษาทางไกล
(DLTV 8) และ VISION ช่ อง 198 ตั้งแต่ วันที่ 1 มีนาคม 31 มีนาคม 2557

สาหรับวันจันทร์ -ศุกร์ เวลา 04-.-06.00 น.

06.30-07.00 น.

1 - 14 มีนาคม 2557
พุธ 5 มี.ค 57

พฤหัสบดี 6 มี.ค 57

ศุกร์ 7 มี.ค 57

จันทร์ 3 มี.ค 57

อังคาร 4 มี.ค 57

08.00-08.30 น.

08.00-08.30 น.

08.00-08.30 น.

04.00-06.00 น.

04.00-06.00 น.

08.00-08.30 น.

08.00-08.30 น.

Hello English

Thai Tech

สุ โขทัยศึกษา

สอนเสริม 10111-3

เสาร์ 1 มี.ค 57

สอนเสริม 97211-4 กลศาสตร์ ประยุกต์

อาทิตย์ 2 มี.ค 57

English in Action @ stou

คลินกิ บริหาร

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

สาหรับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

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.

รักคือการให้

สีสันเมืองไทย

สุ ข....กับธรรมะ

บริการสังคม

กฏหมายเพื่อประชาชน

คนไทยตัวอย่าง

มรดกของแผ่ นดิน

18.00-19.00 น.

09.30-10.00 น.

09.30-10.00 น.

09.30-10.00 น.

09.30-10.00 น.

18.00-19.00 น.

09.30-10.00 น.

32454-1 การวิจยั ทางธุรกิจการวางแผน

41455-5

71307-2

สอนเสริม 41006-9

สอนเสริม 41004-9

10151-5

24412-3

และการควบคุมทางการเงิน

กฏหมายทรัพย์สินทางปัญญา

หลักการจัดอาหารและธุรกิจอาหาร

การบริหารองค์กรปกครองส่ วนท้ องถิน่

เสริมประสบกรณ์ ผู้นาชุมชน

ไทยศึกษา

การพัฒนาเครื่อมือวัดด้ านเจตพิสัยและทักษะพิสัย

10.20-12.00 น.

10.20-12.00 น.

10.20-12.00 น.

19.00-19.30 น.

19.00-19.30 น.

10.00-12.00 น.

10.00-12.00 น.

สอนเสริม 41451-3

สอนเสริม 10141-3 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี

สอนเสริม 99312-5 คณิตศาสตร์ สาหรับเทคโน

Living in style

บ้ านวิทย์วทิ ย์

สอนเสริม 13413-4

สอนเสริม 30206-4

กฏหมายระหว่างประเทศ

และสิ่งแวดล้ อมเพื่อชีวติ

โลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

คณิตคิดสนุก

เทคโนโลยีสารสนเทศเบือ้ งต้ น

กฏหมายธุรกิจและการภาษีอากร 1

13.30-14.00 น.

13.30-14.00 น.

13.30-14.00 น.

19.30-20.00 น.

19.30-20.00 น.

13.30-14.00 น.

13.30-14.00 น.

31403-2

33205-2

60120-16

91326-2

95705-3

11200-5

15206-5

เทคนิคการก่ อสร้ างขนาดใหญ่

การสื่อสารและเทคโนโลยีการสื่ อสาร

หลักเศรษฐศาสตร์ เบือ้ งต้ น

พืชเศรษฐกิจ

การจักการการทรัพยากรเพื่อการผลิตพืช

ภาษาจีนพืน้ ฐานเพื่อการสื่อสาร 2

ภาษาเพื่อการสื่อสาร

นาเข้ า-ส่ งออก

บริหาร

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

ข่ าวในพระราชสานัก

ข่ าวในพระราชสานัก

English in Action @ stou

คลินกิ บริหาร

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.

32328-2 การจัดการนวัตกรรมและ

41232-5

70206-5

91414-4

97301-1

10131-5

13401-1 ประสบการณ์ วชิ าชีพ

การเปลี่ยนแปลง

กฏหมายอาญา 2

โภชนาการกับชีวติ มนุษย์

การวิจยั การส่ งเสิรมการเกษตร

วัสดุทางการพิมพ์

สั งคมมนุษย์

สารสนเทศศาสตร์

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.

รักคือการให้

สีสันเมืองไทย

สุ ข...กับธรรมะ

ท่ องเที่ยว

จิตอาสาพัฒนาสังคม

คนไทยตัวอย่าง

มรดกของแผ่ นดิน

21.30-22.00 น.

21.30-22.00 น.

15.30-16.00 น.

15.30-16.00 น.

91464-1

97420-1 การจัดการโลจิสติกส์ และ

10151-5

24412-3 การพัฒนราเครื่องมือวัดด้ าน

พืชสวนประดับในการจัดภูมิทัศน์

โซ่ อุปทานสาหรับอุตสาหกรรม

ไทยศึกษา

เจตพิสัยและทักษะพิสัย

ตามรอยสุ นทรภู่
15.30-16.00 น.

15.30-16.00 น.

32454-1 การวิจยั ทางธุรกิจการวางแผนและ

41455-5

71307-2 หลักการจัดอาหารและธุรกิจอาหาร

การควบคุมการเงิน

21.30-22.00 น.

กฏหมายทรัพย์สินทางปัญญา

16.00-18.00 น.

16.00-18.00 น.

16.00-18.00 น.

22.00-23.00 น.

22.00-23.00 น.

16.00-18.00 น.

16.00-18.00 น.

สอนเสริม 10121-2

สอนเสริม 41451-3

สอนเสริม 82326-4

สอนเสริม 60120-9

สอนเสริม 81312-9

สอนเสริม 99414-2

สอนเสริม 13413-4

อารยธรรมมนุษย์

กฏหมายระหว่ างประเทศ

กฏหมายระหว่ างประเทศและองค์กร

หลักเศรษฐศาสตร์ เบือ้ งต้ น

หลักและวิธีการศึกษาทางรัฐศาสตร์

เทคโนโลยีมัลติมีเดีย

เทคโนโลยีสารสนเทศเบือ้ งต้ น

22.00-23.00 น.

22.00-23.00 น.

22.00-23.00 น.

22.30-24.00 น.

22.30-24.00 น.

22.00-23.00 น.

22.00-23.00 น.

สอนเสริม 41201-10

41211-10

สอนเสริม 53408-10

สอนเสริม 92221-9

สอนเสริม 93355-9

32302-5

32303-5

กฏหมายมหาชน

กฏหมายแพ่ ง 1

การวางแผนงานสาธารณสุ ขในชุมชน

เศรษฐศาสตร์ เพื่อการบริหารธุรกิจสหกรณ์

การจัดการสุ ขภาพสั ตว์

การจัดการการตลาด

การจัดการการเงิน

กฏหมายระหว่ างประเทศ

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 91414-10

สอนเสริม 80308-10

สอนเสริม 92220-10

สอนเสริม 33410-5

สอนเสริม 90303-5

การวิจยั การส่ งเสริมการเกษตร

ความสัมพันธ์ ระหว่างไทยกับต่ างประเทศ

กฏหมายสหกรณ์ และกระบวนการทางการเมือง

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

พืชเศรษฐกิจ

พุธ 12 มี.ค 57

พฤหัสบดี 13 มี.ค 57

ศุกร์ 14 มี.ค 57

จันทร์ 10 มี.ค 57

อังคาร 11 มี.ค 57

08.00-08.30 น.

08.00-08.30 น.

08.00-08.30 น.

04.00-06.00 น.

04.00-06.00 น.

08.00-08.30 น.

08.00-08.30 น.

Hello English

Thai Tech

สุ โขทัยศึกษา

สอนเสริม 99312-5 คณิตศาสตร์

เสาร์ 8 มี.ค 57

สอนเสริม 97211-5

อาทิตย์ 9 มี.ค 57

English in Action @ stou

คลินกิ บริหาร

สาหรับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

กลศาสตร์ สาหรับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

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.

รักคือการให้

สีสันเมืองไทย

สุ ข....กับธรรมะ

บริการสังคม

กฏหมายเพื่อประชาชน

คนไทยตัวอย่าง

มรดกของแผ่ นดิน

09.30-10.00 น.

09.30-10.00 น.

สอนเสริม 32454-2 การวิจยั ทางธุรกิจ

71308-1 เทคโนโลยีการถนอม

71307-3

สอนเสริม 41006-10

สอนเสริม 41004-10

10161-5

24414-1

การวางแผนและการควบคุมทางการเงิน

และแปรรูปอาหาร

หลักการจัดอาหารและธุรกิจอาหาร

09.30-10.00 น.

การบริหารองค์กรปกครองส่ วนท้ องถิน่

18.00-19.00 น.

เสริมประสบกรณ์ ผู้นาชุมชน

18.00-19.00 น.

ภาษาไทยเพื่อการสื่ อสาร

09.30-10.00 น.

การประเมินหลักสู ตร

09.30-10.00 น.

10.00-12.00 น.

10.00-12.00 น.

10.00-12.00 น.

19.00-19.30 น.

19.00-19.30 น.

10.00-12.00 น.

10.00-12.00 น.

สอนเสริม 41231-5

สอนเสริม 10141-4 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี

สอนเสริม 10111-4

Living in style

บ้ านวิทย์วทิ ย์

สอนเสริม 10151-4

สอนเสริม 60424-2

กฏหมายอาญา 1

และสิ่งแวดล้ อมเพื่อชีวติ

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

คณิตคิดสนุก

ไทยศึกษา

ทษฏีและนโยบาย

13.30-14.00 น.

13.30-14.00 น.

13.30-14.00 น.

19.30-20.00 น.

19.30-20.00 น.

13.30-14.00 น.

13.30-14.00 น.

31403-3

33206-1

60120-19

91326-4

96412-1

11111-5

15307-4

เทคนิคการก่ อสร้ างขนาดใหญ่

การจัดการการตลาดและวิสาหกิจชุมชน

หลักเศรษฐศาสตร์ เบือ้ งต้ น

วนศาสตร์ เกษตร

การบริหารโครงการด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ

สั งคมและวัฒนธรรมไทย

กฏหมายและจริยธรรมด้ านนิเทศศาสตร์

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

ข่ าวในพระราชสานัก

ข่ าวในพระราชสานัก

English in Action @ stou

คลินกิ บริหาร

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.

32325-3 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

71412-1 อาหารโภชนาการศึกษา

71200-1

91427-1

97301-2

10141-5 วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี

21201-2

และการจัดการความรู้

และการสื่อสาร

มนุษย์กับระบบนิเวศ

การป่ าไม้ ชุมชน

วัสดุทางการพิมพ์

และสิ่งแวดล้ อมเพื่อชีวติ

พฤติกรรมวัยเด็ก

15.00-15.30 น.

15.00-15.30 น.

15.00-15.30 น.

รักคือการให้

สีสันเมืองไทย

สุ ข...กับธรรมะ

นาเข้ า-ส่ งออก

21.00-21.30 น.

21.00-21.30 น.

15.00-15.30 น.

15.00-15.30 น.

ท่ องเที่ยว

จิตอาสาพัฒนาสังคม

คนไทยตัวอย่าง

มรดกของแผ่ นดิน

ตามรอยสุ นทรภู่

ตารางออกอากาศรายการวิทยุโทรทัศน์ เพื่อการศึกษา
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช

ภาคการศึกษา 1/2556 ออกอากาศทางสถานีวทิ ยุ โทรทัศน์การศึกษาทางไกล
(DLTV 8) และ VISION ช่ อง 198 ตั้งแต่ วันที่ 1 มีนาคม 31 มีนาคม 2557

สาหรับวันจันทร์ -ศุกร์ เวลา 04-.-06.00 น.

06.30-07.00 น.

21.30-22.00 น.

15.30-16.00 น.

15.30-16.00 น.

21.30-22.00 น.

21.30-22.00 น.

15.30-16.00 น.

32408-2 การจัดการธุรกิจขนาดย่อม

71308-1

71307-3 หลักการจัดการอาหาร

91464-2

97420-2 การจัดการโลจิสติกส์ และโซ่ อุปทาน

10161-5

24414-1

และการค้าปลีก

เทคโนโลยีการถนอมและแปรรูปอาหาร

และธุรกิจอาหาร

พืชสวนประดับในการจัดภูมิทัศน์

สาหรับอุตสาหกรรม

ภาษาไทยเพื่อการสื่ อสาร

การประเมินหลักสู ตร

16.00-18.00 น.

16.00-18.00 น.

16.00-18.00 น.

16.00-18.00 น.

16.00-18.00 น.

สอนเสริม 30206-5

สอนเสริม 41231-5

สอนเสริม 10141-4

สอนเสริม 60120-10

สอนเสริม 81312-10

สอนเสริม 96408-5

10151-4

กฏหมายธุรกิจและการภาษีอากร 1

กฏหมายอาญา 1

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่ งแวดล้ อมเพื่อชีวติ

หลักเศรษฐศาสตร์ เบือ้ งต้ น

หลักและวิธีการศึกษาทางรัฐศาสตร์

การจัดการฐานข้ อมูล

ไทยศึกษา

22.00-23.00 น.

22.00-23.00 น.
สอนเสริม 41211-1

สอนเสริม 53408-1

สอนเสริม 92221-10

สอนเสริม 93355-10

32302-10

32303-10

กฏหมายมหาชน

กฏหมายแพ่ ง 1

การวางแผนงานสาธารณสุ ขในชุมชน

เศรษฐศาสตร์ เพื่อการบริหารธุรกิจสหกรณ์

การจัดการสุ ขภาพสั ตว์

การจัดการการตลาด

การจัดการการเงิน

23.30-24.00 น.

23.00-24.00 น.

22.00-23.00 น.

สอนเสริม 41201-2

23.00-24.00 น

22.00-23.00 น.

22.00-23.00 น.

15.30-16.00 น.

22.30-24.00 น.

23.30-24.00 น.

22.00-23.00 น.

22.00-23.00 น.

23.30-24.00 น.

23.30-24.00 น.

สอนเสริม 41201-7

สอนเสริม 80308-1

สอนเสริม 92220-1

สอนเสริม 33410-10

สอนเสริม 90303-10

การวิจยั การส่ งเสริมการเกษตร

ความสัมพันธ์ ระหว่างไทยกับต่ างประเทศ

กฏหมายสหกรณ์ และกระบวนการทางการเมือง

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

พืชเศรษฐกิจ

15-31 มีนาคม 2557
พุธ 19 มี.ค 57

พฤหัสบดี 20 มี.ค 57

ศุกร์ 21 มี.ค 57

เสาร์ 15 มี.ค 57

อาทิตย์ 16 มี.ค 57

จันทร์ 17 มี.ค 57

อังคาร 18 มี.ค 57

08.00-08.30 น.

08.00-08.30 น.

08.00-08.30 น.

04.00-06.00 น.

04.00-06.00 น.

08.00-08.30 น.

08.00-08.30 น.

Hello English

Thai Tech

สุ โขทัยศึกษา

สอนเสริม 10111-2

สอนเสริม 91350-1 การเป็ นผู้นา มนุษย์สัมพันธ์

English in Action @ stou

คลินกิ บริหาร

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

และจิตวิทยาสาหรับเกษตรกร

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.

รักคือการให้

สีสันเมืองไทย

สุ ข....กับธรรมะ

บริการสังคม

กฏหมายเพื่อประชาชน

คนไทยตัวอย่าง

มรดกของแผ่ นดิน

09.30-10.00 น.

09.30-10.00 น.

09.30-10.00 น.

18.00-19.00 น.

09.30-10.00 น.

สอนเสริม 32454-3 การวิจยั ทางธุรกิจ

71308-2 เทคโนโลยีการถนอม

71307-4 หลักการจัดอาหาร

สอนเสริม 41006-1

สอนเสริม 41004-1

13323-1 การจัดการการเงินและ

24414-2

การวางแผนและการควบคุมการเงิน

และแปรรูปอาหาร

และธุรกิจอาหาร

การบริหารองค์กรปกครองส่ วนท้ องถิน่

เสริมประสบการณ์ ผู้นาชุมชน

การจัดการด้ านการดาเนินงาน

การประเมินหลักสู ตร

10.00-12.00 น.

18.00-19.00 น.

09.30-10.00 น.

10.00-12.00 น.

10.00-12.00 น.

19.00-19.30 น.

19.00-19.30 น.

10.00-12.00 น.

10.00-12.00 น.

สอนเสริม 41451-4

สอนเสริม 10141-5 วิทยาศาสตร์

สอนเสริม 90201-1

Living in style

บ้ านวิทย์วทิ ย์

สอนเสริม 10151-5

สอนเสริม 10121-3

กฏหมายระหว่างประเทศ

เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้ อมเพื่อชีวติ

การจัดการฟาร์ ม

คณิตคิดสนุก

ไทยศึกษา

อารยธรรมมนุษย์

13.30-14.00 น.

13.30-14.00 น.

13.30-14.00 น.

19.30-20.00 น.

19.30-20.00 น.

13.30-14.00 น.

13.30-14.00 น.

31403-4

33206-2

60120-20

91326-1

96412-2

12306-1

15335-1

เทคนิคการก่ อสร้ างขนาดใหญ่

การจัดการการตลาดและวิสาหกิจชุมชน

หลักเศรษฐศาสตร์ เบือ้ งต้ น

วนศาสตร์ เกษตร

การบริหารโครงการด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ

วรรณคดีไทย

การวิจยั ทางนิเทศศาสตร์

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

ข่ าวในพระราชสานัก

ข่ าวในพระราชสานัก

English in Action @ stou

คลินกิ บริหาร

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.

32328-4

71412-2 อาหารโภชนาการ

71200-2

91427-2

97301-3

27703-1

21201-3

การจัดการนวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลง

ศึกษาและการสื่อสาร

มนุษย์กับระบบนิเวศ

การป่ าไม้ ชุมชน

วัสดุทางการพิมพ์

การจัดระบบทางการศึกษา

พฤติกรรมวัยเด็ก

15.00-15.30 น.

15.00-15.30 น.

15.00-15.30 น.

รักคือการให้

สีสันเมืองไทย

สุ ข...กับธรรมะ

21.00-21.30 น.

21.00-21.30 น.

15.00-15.30 น.

15.00-15.30 น.

ท่ องเที่ยว

จิตอาสาพัฒนาสังคม

คนไทยตัวอย่าง

มรดกของแผ่ นดิน

ตามรอยสุ นทรภู่
21.30-22.00 น.

15.30-16.00 น.

15.30-16.00 น.

21.30-22.00 น.

21.30-22.00 น.

32454-3 การวิจยั ทางธุรกิจการวางแผน

71308-2 เทคโนโลยีการถนอม

71307-4 หลักการจัดอาหาร

91464-3

97420-3 การจัดการโลจิสติกส์ และโซ่ อุปทาน

13323-1 การจัดการการเงิน

24413-1

และการควบคุมการเงิน

และแปรรูปอาหาร

และธุรกิจอาหาร

พืชสวนประดับในการจัดภูมิทัศน์

สาหรับอุตสาหกรรม

และการจัดการการดาเนินงาน

การประเมินโครงการ

16.00-18.00 น.

16.00-18.00 น.

16.00-18.00 น.

22.00-23.00 น.

22.00-23.00 น.

15.30-16.00 น.

15.30-16.00 น.

16.00-18.00 น.

16.00-18.00 น.

สอนเสริม 10121-3

สอนเสริม 41451-4

สอนเสริม 10141-5

สอนเสริม 60120-1

สอนเสริม 81312-1

สอนเสริม 99414-5

สอนเสริม 10151-5

อารยธรรมนุษย์

กฏหมายระหว่ างประเทศ

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและ

หลักเศรษฐศาสตร์ เบือ้ งต้ น

หลักและวิธีการศึกษาทางรัฐศาสตร์

เทคโนโลยีมัลติมีเดีย

ไทยศึกษา

สิ่งแวดล้ อมเพื่อชีวติ
22.00-23.00 น.

22.00-23.00 น.

สอนเสริม 41201-2

41211-2

สอนเสริม 53408-2

สอนเสริม 92221-1

สอนเสริม 93355-1

สอนเสริม 32302-1

สอนเสริม 32303-1

กฏหมายมหาชน

22.00-23.00 น.

กฏหมายแพ่ ง 1

การวางแผนงานสาธารณสุ ขในชุมชน

เศรษฐศาสตร์ เพื่อการบริหารธุรกิจสหกรณ์

การจัดการสุ ขภาพสั ตว์

การจัดการการตลาด

การจัดการการเงิน

23.00-24.00 น

22.00-23.00 น.

23.30-24.00 น.

22.00-23.00 น.

23.00-24.00 น.

22.30-24.00 น.

23.00-24.00 น.

23.00-24.00 น.

สอนเสริม 91414-2

สอนเสริม 80308-2

สอนเสริม 92220-2

สอนเสริม 33410-1

สอนเสริม 90303-1

การวิจยั การส่ งเสริมการเกษตร

ความสัมพันธ์ ระหว่างไทยกับต่ างประเทศ

กฏหมายสหกรณ์ และกระบวนการทางการเมือง

23.30-24.00 น.

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

พืชเศรษฐกิจ

พุธ 26 มี.ค 57

พฤหัสบดี 27 มี.ค 57

ศุกร์ 28 มี.ค 57

เสาร์ 22 มี.ค 57

อาทิตย์ 23 มี.ค 57

จันทร์ 24 มี.ค 57

อังคาร 25 มี.ค 57

08.00-08.30 น.

08.00-08.30 น.

08.00-08.30 น.

04.00-06.00 น.

04.00-06.00 น.

08.00-08.30 น.

08.00-08.30 น.

Hello English

Thai Tech

สุ โขทัยศึกษา

สอนเสริม 90201-1

สอนเสริม 97211-3 กลศาสตร์ สาหรับ

English in Action @ stou

คลินกิ บริหาร

การจัดการฟาร์ ม

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

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.

รักคือการให้

สีสันเมืองไทย

สุ ข....กับธรรมะ

บริการสังคม

กฏหมายเพื่อประชาชน

คนไทยตัวอย่าง

มรดกของแผ่ นดิน

09.30-10.00 น.

09.30-10.00 น.

สอนเสริม 32454-4 การวิจยั ทางธุรกิจ

41455-4

71304-1 หลักเคมีและจุลชีววิทยา

สอนเสริม 41006-2

สอนเสริม 41004-8

10161-3

24414-3

และการควบคุมทางการเงิน

09.30-10.00 น.

กฏหมายทรัพย์สินทางปัญญา

ของอาหาร

การบริหารองค์กรปกครองส่ วนท้ องถิน่

18.00-19.00 น.

เสริมประสบการณ์ ผู้นาชุมชน

18.00-19.00 น.

ภาษาไทยเพื่อการสื่ อสาร

09.30-10.00 น.

การประเมินหลักสู ตร

09.30-10.00 น.

ตารางออกอากาศรายการวิทยุโทรทัศน์ เพื่อการศึกษา
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช

ภาคการศึกษา 1/2556 ออกอากาศทางสถานีวทิ ยุ โทรทัศน์การศึกษาทางไกล
(DLTV 8) และ VISION ช่ อง 198 ตั้งแต่ วันที่ 1 มีนาคม 31 มีนาคม 2557

สาหรับวันจันทร์ -ศุกร์ เวลา 04-.-06.00 น.

06.30-07.00 น.

10.00-12.00 น.

10.00-12.00 น.

10.00-12.00 น.

19.00-19.30 น.

19.00-19.30 น.

10.00-12.00 น.

10.00-12.00 น.

สอนเสริม 25301-2 จิตวิทยาและสังคม

สอนเสริม 10141-2 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี

สอนเสริม 10111-5

Living in style

บ้ านวิทย์วทิ ย์

สอนเสริม 10151-2

สอนเสริม 60424-1

วิทยาพืน้ ฐานเพื่อการแนะแนว

และสิ่งแวดล้ อมเพื่อชีวติ

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

คณิตคิดสนุก

ไทยศึกษา

13.30-14.00 น.

13.30-14.00 น.

13.30-14.00 น.

19.30-20.00 น.

19.30-20.00 น.

13.30-14.00 น.

13.30-14.00 น.

31403-5

33206-3

60120-21

91349-4

95705-2

11111-3

60424-3 ทฤษฏีและนโยบาย

เทคนิคการก่ อสร้ างขนาดใหญ่

การจัดการการตลาดและวิสาหกิจชุมชน

หลักเศรษฐศาสตร์ เบือ้ งต้ น

สารสนเทศและสื่อที่ใช้ ในงาน

การจักการทรัพยากร

สั งคมและวัฒนธรรมไทย

ส่ งเสริมการเกษตร

เพื่อการผลิตพืช

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.

ทฤษฏีและนโยบาย

14.00-14.30 น.

ตารางออกอากาศรายการวิทยุโทรทัศน์ เพื่อการศึกษา
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช

ภาคการศึกษา 1/2556 ออกอากาศทางสถานีวทิ ยุ โทรทัศน์การศึกษาทางไกล
(DLTV 8) และ VISION ช่ อง 198 ตั้งแต่ วันที่ 1 มีนาคม 31 มีนาคม 2557

สาหรับวันจันทร์ -ศุกร์ เวลา 04-.-06.00 น.
Hello English

06.30-07.00 น.
Thai Tech

สุ โขทัยศึกษา

20.30-21.00 น.

ข่ าวในพระราชสานัก
20.30-21.00 น.

English in Action @ stou
14.30-15.00 น.

คลินกิ บริหาร

14.30-15.00 น.

14.30-15.00 น.

32328-1

71412-3 อาหาร โภชนการ

71200-3

91427-3

97301-5

10141-3 วิทยาศาสตร์

21201-4

การจัดการนวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลง

ศึกษาและการสื่อสาร

มนุษย์กับระบบนิเวศ

การป่ าไม้ ชุมชน

วัสดุทางการพิมพ์

เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้ อมเพื่อชีวติ

พฤติกรรมวัยเด็ก

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.

ท่ องเที่ยว

15.00-15.30 น.

14.30-15.00 น.

ข่ าวในพระราชสานัก

14.30-15.00 น.

รักคือการให้

สีสันเมืองไทย

สุ ข...กับธรรมะ

จิตอาสาพัฒนาสังคม

คนไทยตัวอย่าง

มรดกของแผ่ นดิน

21.30-22.00 น.

15.30-16.00 น.

15.30-16.00 น.

21.30-22.00 น.

21.30-22.00 น.

15.30-16.00 น.

15.30-16.00 น.

32408-4 การจัดการธุรกิจ

71308-3 เทคโนโลยีการถนอม

71304-1 ชีวเคมีและจุลชีว

91464-4

97407-4 การจัดการทางการผลิตและ

10161-3

24414-2

ขนาดย่อมและการค้าปลีก

และแปรรูปอาหาร

วิทยาของอาหาร

พืชสวนประดับในการจัดภูมิทัศน์

การควบคุมคุณภาพทางการพิมพ์

ภาษาไทยเพื่อการสื่ อสาร

การประเมินหลักสู ตร

ตามรอยสุ นทรภู่

16.00-18.00 น.

16.00-18.00 น.

สอนเสริม 60424-1

สอนเสริม 25301-2

สอนเสริม 93353-1

สอนเสริม 60120-2

สอนเสริม 81312-8

สอนเสริม 96408-4

สอนเสริม 10103-1

ทฤษฏีและนโยบาย

16.00-18.00 น.

จิตวิทยาและสั งคมวิทยาพืน้ ฐาน

16.00-18.00 น.

การจัดการผลผลิตพืช

16.00-18.00 น.

หลักเศรษฐศาสตร์ เบือ้ งต้ น

22.00-23.00 น.

หลักและวิธีการศึกษาทางรัฐศาสตร์

22.00-23.00 น.

การจัดการฐานข้ อมูล

ทักษะชีวติ

เพื่อการแนะแนว
22.00-23.00 น.

22.00-23.00 น.

สอนเสริม 41201-9

สอนเสริม 41211-3

สอนเสริม 53408-3

สอนเสริม 92221-2

สอนเสริม 93355-8

สอนเสริม 32302-8

32303-2

กฏหมายมหาชน

กฏหมายแพ่ ง 1

การวางแผนงานสาธารณสุ ขในชุมชน

เศรษฐศาสตร์ เพื่อการบริหารธุรกิจสหกรณ์

การจัดการสุ ขภาพสั ตว์

การจัดการการตลาด

การจัดการการเงิน

23.00-24.00 น

22.30-24.00 น.

22.00-23.00 น.

22.00-23.00 น.

23.00-24.00 น.

23.00-24.00 น.

สอนเสริม 91414-9

สอนเสริม 80308-3

สอนเสริม 92220-3

สอนเสริม 33410-8

สอนเสริม 90303-2

ความสัมพันธ์ ระหว่างไทยกับต่ างประเทศ

กฏหมายสหกรณ์ และกระบวนการทางการเมือง

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

พืชเศรษฐกิจ

อาทิตย์ 30 มี.ค 57

23.30-24.00 น.

23.00-24.00 น.

การวิจยั การส่ งเสริมการเกษตร

เสาร์ 29 มี.ค 57

23.30-24.00 น.

22.00-23.00 น.

จันทร์ 31 มี.ค 57

04.00-06.00 น.

04.00-06.00 น.

08.00-08.30 น.

สอนเสริม 10111-5

สอนเสริม 91350-3 การเป็ นผู้นามนุษย์

English in Action @ stou

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

สัมพันธ์ และ จิตวิทยาสาหรับเกษตรกร

06.00-06.30 น.

06.30-06.30 น.

09.00-09.30 น.

บริการสั งคม

กฏหมายเพื่อประชาชน

คนไทยตัวอย่าง

18.00-19.00 น.

18.00-19.00 น.

09.30-10.00 น.

สอนเสริม 41006-3

สอนเสริม 41004-3

16458-1 การสร้ างสรรค์และ

การบริหารองค์กรปกครองส่ วนท้ องถิน่

เสริมประสบการณ์ ผู้นาชุมชน

ผลิตงานประชาสัมพันธ์

19.00-19.30 น.

19.00-19.30 น.

10.00-12.00 น.

Living in style

บ้ านวิทย์วทิ ย์

สอนเสริม 10103-2

คณิตคิดสนุก

ทักษะชีวติ

19.30-20.00 น.

19.30-20.00 น.

13.30-14.00 น.

91349-6

97213-1

13202-1

สารสนเทศและสื่ อที่ใช้ ในงาน

การจักการการผลิตธัญพืชและ

การสื่อสารในงานสารสนเทศ

ส่ งเสริมการเกษตร

พืชอาหารสัตว์

20.00-20.30 น.

20.00-20.30 น.

14.00-14.30 น.

ข่ าวในพระราชสานัก

ข่ าวในพระราชสานัก

English in Action @ stou

20.30-21.00 น.

20.30-21.00 น.

92321-1 เศรษฐศาสตร์ เพื่อการบริหาร

97317-1 ระบบสารสนเทศและระบบอัตโนมัติ

14319-1

ธุรกิจ

ทางการผลิตในอุตสาหกรรม

ทักษะการแปลภาษาอังกฤษ

14.30-15.00 น.

21.00-21.30 น.

21.00-21.30 น.

15.00-15.30 น.

ท่ องเที่ยว

จิตอาสาพัฒนาสังคม

คนไทยตัวอย่าง

ตามรอยสุ นทรภู่
21.30-22.00 น.

21.30-22.00 น.

15.30-16.00 น.

92322-1 ระบบสารสนเทศการเป็ นผู้นา

97315-1 เครื่องมือ เครื่องจักร วัสดุ และการบารุง

16458-1 การสร้ างสรรค์และ

มนุษยสัมพันธ์ และจิตวิทยาสาหรับเกษตรกร

รักษาในอุตสาหกรรม

ผลิตงานประชาสัมพันธ์

22.00-23.00 น.

22.00-23.00 น.

16.00-18.00 น.

สอนเสริม 60120-3

สอนเสริม 81312-3

สอนเสริม 10131-2

หลักเศรษฐศาสตร์ เบือ้ งต้ น

หลักและวิธีการศึกษาทางรัฐศาสตร์

สังคมมนุษย์

23.00-24.00 น.

23.00-24.00 น.

22.00-23.00 น.

สอนเสริม 92221-3

สอนเสริม 93355-3

สอนเสริม 32302-3

เศรษฐศาสตร์ เพื่อการบริหารธุรกิจสหกรณ์

การจัดการสุ ขภาพสัตว์

การจัดการการตลาด
23.00-24.00 น.
สอนเสริม 33410-3
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

