ตารางออกอากาศรายการวิทยุโทรทัศน์ เพื่อการศึกษา
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช

ภาคการศึกษา 1/2556 ออกอากาศทางสถานีวทิ ยุ โทรทัศน์การศึกษาทางไกล
(DLTV 8) และ VISION ช่ อง 198 ตั้งแต่ วันที่ 1 เมษายน 30 เมษายน 2557

สาหรับวันจันทร์ -ศุกร์ เวลา 04-.-06.00 น.

06.30-07.00 น.

1 - 14 เมษายน 2557
พุธ 2 เม.ย 57

พฤหัสบดี 3 เม.ย 57

ศุกร์ 4 เม.ย 57

จันทร์ 7 เม.ย 57

อังคาร 1 เม.ย 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 90201-2

เสาร์ 5 เม.ย 57

สอนเสริม 91350-4 การเป็ นผู้นามนุษย์

อาทิตย์ 6 เม.ย 57

English in Action @ stou

ชมรมคนทาสื่อ

การจัดการฟาร์ ม

สั มพันธ์ และ จิตวิทยาสาหรับเกษตรกร

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

71412 อาหารโภชนาการศึกษาและการสื่อสาร

18.00-19.00 น.

09.30-10.00 น.

26406-1 การพัฒนาและการใช้ สื่อการ

52304-1

97214-1

สอนเสริม 41006-4

สอนเสริม 41004-4

16458-2 การสร้ างสรรค์และผลิตงาน

15335

ศึกษานอกระบบ

09.30-10.00 น.

โภชนศาสตร์ สาธารณสุ ข

09.30-10.00 น.

วัสดุทางการพิมพ์ และบรรจุภณ
ั ฑ์

09.30-10.00 น.

การบริหารองค์กรปกครองส่ วนท้ องถิน่

18.00-19.00 น.

เสริมประสบกรณ์ ผู้นาชุมชน

ประชาสัมพันธ์

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.

การวิจยั ทางนิเทศศาสตร์
10.00-12.00 น. รัฐศาสตร์ เพื่อสังคม

09.30-10.00 น.

สอนเสริม 10103-3

สั ปดาห์ ที่ 1,3 สาระน่ารู้กับศิลปศาสตร์

สอนเสริม 41451-5

สอนเสริม 93353-2

สอนเสริม 90201-2

Living in style

บ้ านวิทย์วทิ ย์

กฏหมายระหว่างประเทศ

การจัดการผลผลิตพืช

การจัดการฟาร์ ม

คณิตคิดสนุก

ทักษะชีวติ

สั ปดาห์ ที่ 2,4

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.

13.40-14.00 น.

13.40-14.00 น.

25302-1

33412-1

92423-1

91324-1

972135-2

13202-2

71217

หลักและระบบงานแนะแนวในสถานศึกษา

การวางแผนทรัพยากรมนุษย์

วิธีการวิจยั ทางสหกรณ์

หลักการส่ งเสริมการป่ าไม้ เพื่อสิ่งแวดล้ อม

การจักการการผลิตธัญพืชและพืชอาหารสัตว์

การสื่อสารในงานสารสนเทศ

ระบบสารสนเทศในงานโรงแรมและภัตตาคาร

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

32442-1 การจัดการเชิงกลยุทธ์ ในภาครัฐกิจ

97216-1 เทคโนโลยีกระบวนการพิมพ์

การเปลี่ยนแปลง

92321-2

97317-2 ระบบสานสนเทศและระบบ

14319-2

13401-1 ประสบการณ์ วชิ าชีพ

เศรษฐศาสตร์ เพื่อการบริหารธุรกิจสหกรณ์

อัตโนมัติทางการผลิตในอุตสาหกรรม

ทักษะแปลภาษาอังกฤษ

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

ตามรอยสุ นทรภู่
15.30-16.00 น.

15.30-16.00 น.

32454-1 การวิจยั ทางธุรกิจการวางแผนและ

52304-1

97214-1

92322-2

97315-2 เครื่องมือ เครื่องจักร

16458-2 การสร้ างสรรค์

24412-3 การพัฒนราเครื่องมือวัดด้ าน

การควบคุมการเงิน

15.30-16.00 น.

โภชนาศาสตร์ สาธารณสุ ข

15.30-16.00 น.

วัสดุทางการพิมพ์ และบรรจุภณ
ั ฑ์

15.30-16.00 น.

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการสหกรณ์

21.30-22.00 น.

วัสดุและการบารุงรักษาในอุตสาหกรรม

21.30-22.00 น.

และผลิตงานประชาสัมพันธ์

เจตพิสัยและทักษะพิสัย

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 41451-5

สอนเสริม 93353-2

สอนเสริม 60120-4

สอนเสริม 81312-4

สอนเสริม 10131-3

สอนเสริม 13413-4

อารยธรรมมนุษย์

กฏหมายระหว่ างประเทศ

การจัดการผลผลิตพืช

หลักเศรษฐศาสตร์ เบือ้ งต้ น

หลักและวิธีการศึกษาทางรัฐศาสตร์

สั งคมมนุษย์

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.

22.00-23.40 น.

22.40-23.40 น.

สอนเสริม 41201-10

41211-4

สอนเสริม 53408-4

สอนเสริม 92221-4

สอนเสริม 93355-4

32302-4

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.

23.40-24.00 น.

23.40-24.00 น.

สอนเสริม 91414-10

สอนเสริม 80308-4

สอนเสริม 92220-4

สอนเสริม 33410-4

สอนเสริม 90303-5

การวิจยั การส่ งเสริมการเกษตร

ความสัมพันธ์ ระหว่างไทยกับต่ างประเทศ

กฏหมายสหกรณ์ และกระบวนการทางการเมือง

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

พืชเศรษฐกิจ

พุธ 9 เม.ย 57

พฤหัสบดี 10 เม.ย 57

ศุกร์ 11 เม.ย 57

จันทร์ 14 เม.ย 57

อังคาร 8 เม.ย 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 90201-3

เสาร์ 12 เม.ย 57

สอนเสริม 91350-5 การเป็ นผู้นา มนุษยสั มพันธ์

อาทิตย์ 13 เม.ย 57

English in Action @ stou

คลินกิ บริหาร

การจัดการฟาร์ ม

และ จิตวิทยาสาหรับเกษตรกร

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.

18.00-19.00 น.

09.30-10.00 น.

09.30-10.00 น.

สอนเสริม 26406-2 การพัฒนาและการใช้

52304-2

97214-2

สอนเสริม 41006-5

สอนเสริม 41004-5

16458-3

24414-1

สื่อการศึกษานอกระบบ

โภชนศาสตร์ สาธารณสุ ข

หลักการจัดอาหารและธุรกิจอาหาร

การบริหารองค์กรปกครองส่ วนท้ องถิน่

เสริมประสบกรณ์ ผู้นาชุมชน

ภาษาไทยเพื่อการสื่ อสาร

การประเมินหลักสู ตร

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 25301-3 จิตวิทยาและสั งคม

สอนเสริม 93353-3

สอนเสริม 90201-3

Living in style

บ้ านวิทย์วทิ ย์

สอนเสริม 10103-4

สอนเสริม 60424-2

วิทยาพืน้ ฐานเพื่อการแนะแนว

การจัดการผลผลิตพืช

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

คณิตคิดสนุก

ทักษะชีวติ

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.

25302-2

33412-2

92423-2

91324-2

97213-3

13202-3

15307-4

หลักและระบบแนะแนวในสถานศึกษา

การวางแผนทรัพยากรมนุษย์

วิธีการวิจยั ทางสหกรณ์

หลักการส่ งเสริมการป่ าไม้

การจัดการการผลิตธัญพืชและ

การสื่อสารในงานสนเทศ

กฏหมายและจริยธรรมด้ านนิเทศศาสตร์

เพื่อสิ่งแวดล้ อม

พืชอาหารสัตว์
14.00-14.30 น.

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.

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.

26302-2

33442-2 การจัดการเชิงกลยุทธ์ ในภาครัฐ

97216-2

91321-3 เศรษฐศาสต์ เพื่อ

97317-2

14319-3

21201-2

เทคโนโลยีกระบวนการพิมพ์

การบริหารธุรกิจ

วัสดุทางการพิมพ์

ทักษะการแปลภาษาไทย

พฤติกรรมวัยเด็ก

การจัดการการศึกษานอกระบบ
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

ตารางออกอากาศรายการวิทยุโทรทัศน์ เพื่อการศึกษา
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช

ภาคการศึกษา 1/2556 ออกอากาศทางสถานีวทิ ยุ โทรทัศน์การศึกษาทางไกล
(DLTV 8) และ VISION ช่ อง 198 ตั้งแต่ วันที่ 1 เมษายน 30 เมษายน 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.

36406-2 การพัฒนาและการใช้ สื่อการศึกษา

52304-2

97214-2 วัสดุทางการพิมพ์ และบรรจุภณ
ั ฑ์

92322-3 ระบบสารสนเทศ

91350-5 การเป็ นผู้นามนุษยสัมพันธ์

16458-3 การสร้ างสรรค์และผลิตงาน

24414-1

นอกระบบ

โภชนาศาสตร์ สาธารณสุ ข

เพื่อการจัดการสหกรณ์

และจิตวิทยาสาหรับเกษตรกร

ประชาสัมพันธ์

การประเมินหลักสู ตร
16.00-18.00 น.

16.00-18.00 น.

16.00-18.00 น.

16.00-18.00 น.

22.00-23.00 น.

15.30-16.00 น.

22.00-23.00 น.

16.00-18.00 น.

สอนเสริม 60424-4

สอนเสริม 26301-3

สอนเสริม 93323-3

สอนเสริม 60120-5

สอนเสริม 81312-5

สอนเสริม 10131-4

10151-4

ทฤษฏีและนโยบาย

จิตวิทยาและสังคมวิทยาพืน้ ฐาน

การจัดการผลผลิตพืช

หลักเศรษฐศาสตร์ เบือ้ งต้ น

หลักและวิธีการศึกษาทางรัฐศาสตร์

สั งคมมนุษย์

ไทยศึกษา

เพื่อการแนะแนว
22.00-23.00 น.

22.00-23.00 น.

สอนเสริม 41201-5

สอนเสริม 41211-5

สอนเสริม 53408-5

สอนเสริม 92221-5

สอนเสริม 93355-5

32302-5

32303-10

กฏหมายมหาชน

กฏหมายแพ่ ง 1

การวางแผนงานสาธารณสุ ขในชุมชน

เศรษฐศาสตร์ เพื่อการบริหารธุรกิจสหกรณ์

การจัดการสุ ขภาพสั ตว์

การจัดการการตลาด

การจัดการการเงิน

23.00-24.00 น

23.30-24.00 น.

22.00-23.00 น.

23.00-24.00 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 91414-5

สอนเสริม 80308-5

สอนเสริม 92220-5

สอนเสริม 33410-5

สอนเสริม 90303-10

การวิจยั การส่ งเสริมการเกษตร

ความสัมพันธ์ ระหว่างไทยกับต่ างประเทศ

กฏหมายสหกรณ์ และกระบวนการทางการเมือง

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

พืชเศรษฐกิจ

15-30 เมษายน 2557
พุธ 16 เม.ย 57

พฤหัสบดี 17 เม.ย 57

ศุกร์ 18 เม.ย 57

เสาร์ 19 เม.ย 57

อาทิตย์ 20 เม.ย 57

จันทร์ 21 เม.ย 57

อังคาร 15 เม.ย 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 90201-4

สอนเสริม 91108-1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ

English in Action @ stou

คลินกิ บริหาร

การจัดการฟาร์ ม

การส่ งเสริมการเกษตร

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.

สอนเสริม 32454-3 การวิจยั ทางธุรกิจ

52304-3

97214-3

สอนเสริม 41006-6

สอนเสริม 41004-6

16458-4 การสร้ างสรรค์ผลิตงาน

21004-3 ครอบครัวศึกษากับการพัฒนา

การวางแผนและการควบคุมการเงิน

09.30-10.00 น.

โภชนศาสตร์ สาธารณสุ ข

09.30-10.00 น.

วัสดุทางการพิมพ์ และบรรจุภณ
ั ฑ์

09.30-10.00 น.

การบริหารองค์กรปกครองส่ วนท้ องถิน่

18.00-19.00 น.

เสริมประสบการณ์ ผู้นาชุมชน

ประชาสัมพันธ์

เด็กปฐมวัย

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 41451-4

สอนเสริม 53353-4

สอนเสริม 90201-4

Living in style

บ้ านวิทย์วทิ ย์

สอนเสริม 10103-5

สอนเสริม 10121-3

กฏหมายระหว่างประเทศ

การจัดากรผลผลิตพืช

การจัดการฟาร์ ม

คณิตคิดสนุก

ทักษะชีวติ

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

25301-4

92423-3

91324-3

97213-4

13202-4

13423-3

เทคนิคการก่ อสร้ างขนาดใหญ่

การจัดการการตลาดและวิสาหกิจชุมชน

วิธีการวิจยั ทางสหกรณ์

หลักการส่ งเสริมการป่ าไม้ เพื่อสิ่งแวดล้ อม

การจัดการการผลิตธัญพืชและพืชอาหารสัตว์

การสื่อสารในงานสารสนเทศ

ระบบสารสนเทศสานักงาน

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.

26302-3

33442-3 การจัดการเชิงกลยุทธ์ ในภาครัฐกิจ

21201-3 พัฒนาการและการเรียนรู้

การจัดการการศึกษานอกระบบ

97216-3

91427-2

97301-1

14319-4

เทคโนโลยีกระบวนการพิมพ์

การป่ าไม้ ชุมชน

วัสดุทางการพิมพ์

ทักษะการแปลภาษาอังกฤษ

ของเด็กปฐมวัย

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

ตามรอยสุ นทรภู่
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.

26406-3 การพัฒนาและการใช้ สื่อ

52304-3

97214-3 วัสดุทางการพิมพ์

92322-4 ระบบสารสนเทศเพื่อการสหกรณ์

37315-4 เครื่องมือ เครื่องจักร วัสดุ

16458-4 การสร้ างสรรค์ผลิตงาน

21004-3 ครอบครัวศึกษา

การศึกษานอกระบบ

21.30-22.00 น.

โภชนศาสตร์ สาธารณสุ ข

และบรรจุภณ
ั ฑ์

และการบารุงรักษาในอุตสาหกรรม

ประชาสัมพันธ์

กับการพัฒนาเด็กปฐมวัย

22.00-23.00 น.

16.00-18.00 น.

16.00-18.00 น.

สอนเสริม 10103-4

16.00-18.00 น.

สอนเสริม 25301-4

สอนเสริม 93353-4

สอนเสริม 60120-6

สอนเสริม 81312-6

สอนเสริม 10131-5

สอนเสริม 10103-4

ทักษะชีวติ

จิตวิทยาและสังคมวิทยาพืน้ ฐาน

16.00-18.00 น.

การจัดการผลผลิตพืช

16.00-18.00 น.

หลักเศรษฐศาสตร์ เบือ้ งต้ น

22.00-23.00 น.

หลักและวิธีการศึกษาทางรัฐศาสตร์

สั งคมมนุษย์

ทักษะชีวติ

เพื่อการแนะแนว
22.00-23.00 น.

22.00-23.00 น.

สอนเสริม 41201-6

41211-6

สอนเสริม 53408-2

สอนเสริม 92221-6

สอนเสริม 93355-6

สอนเสริม 32302-6

สอนเสริม 32303-5

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 91414-6

สอนเสริม 80308-6

สอนเสริม 92220-2

สอนเสริม 33410-6

สอนเสริม 90303-5

การวิจยั การส่ งเสริมการเกษตร

ความสัมพันธ์ ระหว่างไทยกับต่ างประเทศ

กฏหมายสหกรณ์ และกระบวนการทางการเมือง

23.30-24.00 น.

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

พืชเศรษฐกิจ

พุธ 23 เม.ย 57

พฤหัสบดี 24 เม.ย 57

ศุกร์ 25 เม.ย 57

เสาร์ 26 เม.ย 57

อาทิตย์ 27 เม.ย 57

จันทร์ 28 เม.ย 57

อังคาร 22 เม.ย 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 90201-5

สอนเสริม 91108-2

สอนเสริม 92116-2

การจัดการฟาร์ ม

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการส่ งเสริมเกษตร

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสหกรณ์

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.

18.00-19.00 น.

คลินกิ บริหาร

09.30-10.00 น.

09.30-10.00 น.

สอนเสริม 26406-4 การพัฒนาและการใช้ สื่อ

52304-4

97214-1

สอนเสริม 41006-7

สอนเสริม 41004-7

13323-3

21004-4 ครอบครัวศึกษากับการพัฒนาเด็ก

การศึกษานอกระบบ

โภชนศาสตร์ สาธารณสุ ข

วัสดุทางการพิมพ์ และบรรจุภณ
ั ฑ์

การบริหารองค์กรปกครองส่ วนท้ องถิน่

เสริมประสบการณ์ ผู้นาชุมชน

การจัดการการเงินและการจัดการดาเนินงาน

ปฐมวัย

ตารางออกอากาศรายการวิทยุโทรทัศน์ เพื่อการศึกษา
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช

ภาคการศึกษา 1/2556 ออกอากาศทางสถานีวทิ ยุ โทรทัศน์การศึกษาทางไกล
(DLTV 8) และ VISION ช่ อง 198 ตั้งแต่ วันที่ 1 เมษายน 30 เมษายน 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 25301-5 จิตวิทยาและสังคม

สอนเสริม 93353-5

สอนเสริม 90201-5

Living in style

บ้ านวิทย์วทิ ย์

สอนเสริม 52303-2 วิทยากรระบาดและ

สอนเสริม 60424-5

วิทยาพืน้ ฐานเพื่อการแนะแนว

การจัดการผลผลิตพืช

การจัดการฟาร์ ม

คณิตคิดสนุก

การควบคุมโรค

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.

25302-4

33412-4

92423-4

90303-1

93458-1

12306-3

13423-4 ระบบสารสนเทศสานักงาน

หลักและระบบแนะแนวในสถานศึกษา

การวางแผนทรัพยากรมนุษย์

วิธีการวิจยั ทางสหกรณ์

พืชเศรษฐกิจ

การจักการการผลิตธัญพืชและพืชอาหารสัตว์

วรรณคดีไทย

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 เมษายน 30 เมษายน 2557

สาหรับวันจันทร์ -ศุกร์ เวลา 04-.-06.00 น.
Hello English
14.30-15.00 น.

06.30-07.00 น.
Thai Tech
14.30-15.00 น.

สุ โขทัยศึกษา
14.30-15.00 น.

ข่ าวในพระราชสานัก
20.30-21.00 น.

ข่ าวในพระราชสานัก
20.30-21.00 น.

English in Action @ stou

คลินกิ บริหาร

14.30-15.00 น.

14.30-15.00 น.

26302-4

97216-4

97216-4

90201-1

97101-1

16419-1

21001-4 พัฒนาการและการเรียนรู้

การจัดการการศึกษานอกระบบ

เทคโนโลยีกระบวนการพิมพ์

เทคโนโลยีกระบวนการพิมพ์

การจัดการฟาร์ ม

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการพิมพ์

การจัดรายการวิทยุโทรทัศน์

ของเด็กปฐมวัย

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

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.

15.30-16.00 น.

15.30-16.00 น.

26406-4 การพัฒนาและการใช้ สื่อ

52304-4

97214-4

91458-1

97407-1 การจัดการทางการผลิตและ

13323-3 การจัดการการเงิน

21004-4 ครอบครัวศึกษากับการพัฒนาเด็ก

การศึกษานอกระบบ

โภชนาศาสตร์ สาธารณสุ ข

วัสดุทางการพิมพ์ และบรรจุภณ
ั ฑ์

การจัดการสิ่งแวดล้ อมป่ าไม้

การควบคุมคุณภาพทางการพิมพ์

และการจัดการการดาเนินงาน

ปฐมวัย

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 60424-5

สอนเสริม 25301-5

สอนเสริม 93353-5

สอนเสริม 60120-7

สอนเสริม 81312-7

สอนเสริม 92116-2

สอนเสริม 10103-5

ทฤษฏีและนโยบาย

จิตวิทยาและสังคมวิทยาพืน้ ฐาน

การจัดการผลผลิตพืช

หลักเศรษฐศาสตร์ เบือ้ งต้ น

หลักและวิธีการศึกษาทางรัฐศาสตร์

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการสหกรณ์

ทักษะชีวติ

เพื่อการแนะแนว
22.00-23.00 น.

22.00-23.00 น.

สอนเสริม 41201-7

สอนเสริม 41211-7

สอนเสริม 53408-7

สอนเสริม 92221-7

สอนเสริม 93355-7

สอนเสริม 32302-7

32303-6

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 91414-7

สอนเสริม 80308-7

สอนเสริม 92220-7

สอนเสริม 33410-7

สอนเสริม 90303-6

ความสัมพันธ์ ระหว่างไทยกับต่ างประเทศ

กฏหมายสหกรณ์ และกระบวนการทางการเมือง

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

พืชเศรษฐกิจ

อาทิตย์ 30 เม.ย 57

04.00-06.00 น.

04.00-06.00 น.

สอนเสริม 10111-7

สอนเสริม 71202-3

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

โภชนการมนุษย์

06.00-06.30 น.

06.30-06.30 น.

บริการสั งคม

รอบรู้กับ มสธ.

18.00-19.00 น.

18.00-19.00 น.

สอนเสริม 41001-7

สอนเสริม 41003-8

กฏหมายเกี่ยวกับผู้นาชุมชน

การบริหารจัดการชุมชน

19.00-19.30 น.

19.00-19.30 น.

มหัสจรรย์วถิ ไี ทย

เรียนรู้ เรื่องวิทย์
ช่ างคิด ช่ างสังเกต

19.30-20.00 น.

19.30-20.00 น.

10152-4

31403-1

ไทยกับสังคมโลก

เทคนิคการก่ อสร้ างขนาดใหญ่

20.00-20.30 น.

20.00-20.30 น.

ข่ าวในพระราชสานัก

ข่ าวในพระราชสานัก

20.30-21.00 น.

20.30-21.00 น.

13401-4 ประสบการณ์ วชิ าชีพ

32328-1 การจัดการนวัตกรรมและ

สารสนเทศศาสตร์

การเปลี่ยนแปลง

21.00-21.30 น.

21.00-21.30 น.

มรดกของแผ่ นดิน

รักคือการให้

21.30-22.00 น.

21.30-22.00 น.

21002-4

55313-1

นวัตกรรมการสื่อสารเพื่อการพัมนาเด็กปฐมวัย

ผดุงครรภ์แผนไทย

22.00-23.00 น.

22.00-23.00 น.

สอนเสริม 32303-7

สอนเสริม 41201-8

การจัดการการเงิน

กฏหมายมหาชน

23.00-24.00 น.

22.30-24.00 น.

สอนเสริม 90303-7

สอนเสริม 91414-8

พืชเศรษฐกิจ

การวิจยั การส่ งเสริมการเกษตร

23.30-24.00 น.

23.00-24.00 น.

การวิจยั การส่ งเสริมการเกษตร

เสาร์ 29 เม.ย 57

23.30-24.00 น.

22.00-23.00 น.

