ตารางออกอากาศรายการวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษา
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช ภาคการศึกษาที่ 2-2556
ตั้งแต่ วนั ที่ 1 กุมภาพันธ์ 28 กุมภาพันธ์ 2557
ออกอากาศทางสถานีวทิ ยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย คลืน่ เพื่อการเรียนรู้อย่ างต่ อเนือ่ งทุกกลุ่มวัย

ช่ วงเช้ า
วัน/ เวลา

จันทร์ - ศุ กร์ เวลา 08.00 - 09.00 น., 15.00 - 17.00 น., 21.30 - 23.00 น. เสาร์ - อาทิตย์ เวลา 14.00 - 17.00 น., 21.30 - 23.00 น., วันอาทิตย์เพิม่ เวลา 09.00 - 10.00 น.
05.00-05.20 น.

05.20-05.40 น.

05.40-06.00 น.

06.00-08.00 น.

08.00-08.20 น.

08.20-08.40 น.

08.40-09.00 น.

09.00-09.20 น.

09.20-09.40 น.

09.40-10.00 น.

10.00-10.40 น.

10.40-11.00 น.

11.00-12.00 น.

พฤติกรรมมสนุษย์

32303

33422 การบริหารการพัฒนาชนบท

10103

10141

10131

เสียงบรรยาย

12307

10151

13314

10161

10121

10202

11201 คณิตศาสตร์ สาหรับสังคมศาสตร์

การจัดการการเงิน

70324 อนามัยครอบครัว

ทักษะชี วติ

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี

สังคมมนุษย์

สอนเสริม

วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีของไทย

ไทยศึกษา

การจัดการองค์ การสารสนเทศ

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

การใช้ ภาษาอังกฤษ

การอ่านภาษาไทย

จันทร์
3,10,17,24 ก.พ 2557

12.00-13.00 น.

13.00-14.00 น.

14.00-14.20 น.

14.40-15.00 น.

15.00-15.10 น.

15.10-15.20 น.

10103 ทักษะชี วติ

เพลงร่ วมสมัย

12307

ข่ าว

10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี

กับ

วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีของไทย

10151

เวสา มสธ.

สาระสิบ

สิ่งแวดล้อมเพื่อชี วติ

ดนตรีไทยแบบเทวัญ

12307 วิทยาศาสตร์ และ

ไทยศึกษา

71218 การพัฒนาบุคลากรในโรงแรมและภัตตาคาร

สิ่งแวดล้อมเพื่อชี วติ

10131 สังคมมนุษย์

อังคาร
4,11,18,25 ก.พ 2557

รัฐศาสตร์ เพื่อสังคม
15201

15202

15206

เสียงบรรยาย

หลักและทฤษฏีการสื่อสาร

ความรู้เบือ้ งต้ นเกีย่ ว

ภาษาเพื่อการสื่อสาร

สอนเสริม

ชมรมคนทาสื่อ

กับสื่อสิ่งพิมพ์

70302 สถิติและการวิจัยทางคหกรรมศาสตร์

10339

60424

71412

70101

15335

สัปดาห์ที่ 1,3

16419

70421 กิจกรรมและประสบการณ์ เยาวชน

การข่ าวชั้ นสู งและ

หลักเศรษฐศาสตร์ เบือ้ งต้ น

อาหารโภชนาการศึกษา

จิตวิทยาทั่วไป

การวิจัยทางนิเทศศาสตร์

สาระน่ารู้กบั ศิลปศาสตร็

การจัดรายการโทรทัศน์

60120

การบรรณาธิกรณ์

และการสื่อสาร

สัปดาห์ที่ 2,4

ข่ าว

14.20-14.40 น.

เทคโนโลยีของไทย

15203 ความรู้เบือ้ งต้ นเกีย่ วกับ

71431 การจัดการธุรกิจ

15201

15202

วิทยุและโทรทัศน์

อาหารเพื่อการส่ งออก

หลักและทฤษกีการสื่อสาร

ความรู้เบือ้ งต้ นเกีย่ วกับสื่ อสิ่ งพิมพ์

16442 การบริหารงานสื่อสิ่งพิมพ์

หลักเศรษฐศาสตร์ เบือ้ งต้ น

เวลา มสธ.

71113 เทคโนโลวยีและ
อาหารและเครื่องดื่ม

พุ ธ
5,12,19,26 ก.พ 2557

27416 ประสบการณ์ วชิ าชี พ
20201

20401

พัฒนศึกษา

ประสบการณ์ วชิ าชี พศึกษาศาสตร์

22304

เสียงบรรยาย

การแนะแนว

สอนเสริม

รู้.....เปลีย่ นโลก

20101

20202

25302

25304

27103

พืน้ ฐานการศึกษา

วิทยาการการสอน

หลักและระบบงานแนะแนว

การแนะแนวในระดับประถม

สื่อการศึกษาพัมนสรร

ในสถานศึกษา

ศึกษา

ภาษาไทย 2

ในระดับมัธยมศึกษา

22242

22414 ภาษาไทย 7

22212

วิทยาศาสตร์ 2

22304 การแนะแนวในระดับมัธยมศึกษา

พฤหัสบดี
6,13,20,27 ก.พ 2557

22402 ประชากรและประชากรศึกษา

เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

การเกษตรกับ มสธ.
ข่ าว

20101 พืน้ ฐานการศึกษา
25302 หลักและระบบ

32301

32304

การจัดการการผลิตและปฏิบัติการ

การจัดการทรัพยากรมนุษย์

สัปดาห์ ที่ 2,4

30204

32326 การจัดการเชิ งกลยุทธ์ และ

30206

32204

การจัดการเพื่อสร้ างสมรรถนะ

กฏหมายธุรกิจและการภาษีอากร

การบัญชี ข้นั ต้ น

30204

เสียงบรรยาย

32303

32311

32326

สารพันวิชาการ

30206

ระบบสารสนเทศเพื่องานก่อสร้ าง

เทคนิคการก่อสร้ างขนาดใหญ่

องค์ กรและการจัดการ

สอนเสริม

การจัดการการเงิน

การบัญชี ต้นทุน 1

การจัดการเชิ งกลยุทธ์ และ

กับ

กฏหมายธุรกิจและการภาษีอากร

32320 การบัญชี ช้ ั นกลาง 1

32303

32204

32334 ระบบสารสนเทศและการวิจัยการตลาด

การจัดการการเงิน

กานันผู้ใหญ่ บ้าน

ข่ าว

องค์ การและการจัดการ

31403

การจัดการเพื่อสร้ างสมรรถนะ

ฟั งสบายสไตล์ไทยไทย

เวลา มสธ.

สาระสิบ

นานาสาระกับวิทยาการจัดการ

งานแนะแนวในสถานศึกษา
31304

และการบัญชี ต้นทุน 2

สัปดาห์ ที่ 1,3

20202 วิทยาการการสอน

เวลา มสธ.

การบัญชี ข้นั ต้ น
ศุกร์
7,14,21,28 ก.พ 2557

51304 ประสบการณ์ วชิ าชี พการพยาบาล
41201
กฏหมายมหาชน

41401

55301

ภาษาอังกฤษสาหรับนักกฏหมาย การวิจัยสาหรับการแพทย์ แผนไทย

เสียงบรรยาย

ท่ องไปกับ มสธ.

สอนเสริม

52308

41404

พัฒนนาการของมนุษย์ และสุ ขภาพ

กฏหมายแรงงาน

40405

54101

51103

สุ ขศาสตร์ อุตสาหกรรมพืน้ ฐาน พยาธิสรีรวิทยาและเภสัชวิทยาคลินกิ
กฏหมายสิ่งแวดล้อม

สาหรับพยาบาล

41401 ภาษาอังกฤษสาหรับนักกฏหมาย

41341

41324

41213 กฏหมายว่าด้ วยทรัพย์ สิน

55301

เวหีสนทนา

กฏหมายวิธีสบัญญติ 1

กฏหมายพาณิชย์ 4

41455

การวิจัยสาหรับแพทย์ แผนไทย

เศรษฐศาสตร์ ชาวบ้ าน

เวหา......น่ าสนุก

กฏหมายแรงงาน

กฏหมายทรัพย์ สินทางปัญญา

52308

41431

ข่ าว

การบริหารงานยุติธรรม

41404

เวลา มสธ.

สาระสิบ

พัฒนาการของมนุษย์ และสุ ขภาพ

ช่ วงคลา่
วัน/ เวลา

19.00-19.30 น.

19.30-19.40 น.

19.40-20.00 น.

20.20-20.40 น.
10161

10202

10203

เวลา มสธ.

13314

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

การอ่านภาษาไทย

พฤติกรรมมนุษย์

จันทร์
3,10,17,24 ก.พ 2557
ข่ าว

การจัดการองค์ การสารสนเทศ

20.40-21.00 น.

21.00-21.20 น

21.20-21.30 น

21.30-21.40 น.

21.40-22.00 น.

22.00-22.20 น.

22.20-22.40 น.

22.40-23.00 น.

23.00-24.00 น.

10141

10131

เพลงร่ วมสมัยกับดนตรีไทยแบบเทวัญ

10307 วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีของไทย

เวลา มสธ.

สาระสิบ

10103

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม

สังคมมนุษย์

10171

ทักษะชี วติ

เพื่อชี วติ

การใช้ ภาษาอังกฤษ
เวลา มสธ.

15206

16339

71412

ภาษาเพื่อการสื่อสาร

การข่ าวชั้ นสู งและการบรรณาธิกรณ์

อาหารโภชนาการศึกษาและการสื่อสาร

เวลา มสธ.
ชมรมคนทาสื่อ

นานาสาระกับ มสธ.

02.20-02.40 น.

02.40-03.00 น.

03.00-03.20 น.

03.20-03.40 น.

03.40-04.00 น.

10161

10171

10202

10203

เพื่อการแนะแนว

สัตว์เลีย้ งแสนรัก

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

การใช้ ภาษาอังกฤษ

การอ่ านภาษาไทย

พฤติกรรมมนุษย์

ออกอกกาศสลับจันทร์ เว้นจันทร์

ฟั งสลายสไตล์ไทยไทย

70302 สถิติและการวิจัย ทางคหกรรมศาสตร์

16442

สัปดาห์ที่ 1,3

15335

การบริหารงานสื่อสิ่งพิมพ์

สาระน่ารู้กบั ศิลปศาสตร์

การวิจัยทางนิเทศศาสตร์

60120

02.00-02.20 น.

เสียงสอนเสริม

การจัดการรสารสนเทศ

รัฐศาสตร์ เพื่อสังคม
ข่ าว

24.00-02.00 น.

13314
สาระสิบ

อังคาร
4,11,18,25 ก.พ 2557

10151 ไทยศึกษา

สัปดาห์ที่ 2,4

70421 กิจกรรมและประสบการณ์ เยาวชน

71113
15203

16418

60424

ความรู้เบือ้ งต้ นเกีย่ วกับวิทยุ

การบริหารงารวิทยุกระจายเสียง

ทฤษฏีและนโยบายการเงิน

เสียงสอนเสริม

และโทรทัศน์

เทคโนโลยีอาหารและเครื่องดื่ม

มนุษยนิเวศศาสตร์ เพื่อคุณภาพชี วติ
สัปดาห์ ที่ 1,3

หลักเศรษฐศาสตร์ เบือ้ งต้ น
พุ ธ
5,12,19,26 ก.พ 2557

25304 การแนะแนวในระดับ
ข่ าว

เวลา มสธ.

รู้ ..... เปลีย่ นโลก

สัปดาห์ ที่ 2,4
27103 สื่อการศึกษาพัฒนสรร

การเกษตรกับ มสธ

ประถมศึกษา

27416 ประสบการณ์ วชิ าชี พ

20101

27103

เทคโนโลยีและสื่ อสารการศึกษา

พืน้ ฐานการศึกษา

22212 ภาษาไทย 2

สัปดาห์ที่ 1,3
สาระสิบ

เวลา มสธ.

สื่อการศึกษาพัฒนสรร

20202

นานาสาระกับวิทยาการจัดการ

วิทยาการการสอน

สัปดาห์ที่ 2,4

ฟั งสบายสไตล์ไทยไทย

22242 วิทยาศาสตร์ 2

เสียงสอนเสริม

22402 ประชากรและประชากรศึกษา

22414

22304

ภาษาไทย 7

การแนะแนวในระดับมัธยมศึกษา

20101

20202

พืน้ ฐานการศึกษา

วิทยาการการสอน

25302

เวลา มสธ.

หลักและระบบงานแนะแนวในสถานศึกษา
สาระสิบ

พฤหัสบดี
6,13,20,27 ก.พ 2557

การศึกษาต่ อเนือ่ ง

หลากหลายมุมมองทางเศรษฐศาสตร์

32311 การบัญชี ต้นทุน 1
ข่ าว

เวลา มสธ.

32301

32304

30204

32303

การจัดการการผลิตและปฏิบัติการ

การจัดการทรัพยากรมนุษย์

องค์ การและการจัดการ

การจัดการการเงิน

32334
นานาสาระกับ มสธ.

เวลา มสธ.

32320

สารพันวิชาการ

ระบบสารสนเทศและ

กับ

การวิจัยการตลาด

กานัน ผู้ใหญ่ บ้าน

และการบัญชี ต้นทุน 2

เสียงสอนเสริม

32204

31304

31403

32301

32304

การบัญชี ข้นั ต้ น

ระบบสารสนเทศเพื่องานก่อสร้ าง

เทคนิคการก่อสร้ างขนาดใหญ่

การจัดการการผลิตและปฏิบัติการ

การจัดการทรัพยากรมนุษย์

เวลา มสธ.

รอบรู้เรื่องสุ ขภาพกับวิทยาศาส

การบัญชี ช้ั นกลาง
ศุกร์
7 ,14,21,28 ก.พ 25 57

54104
ข่ าว

เวลา มสธ.

41324 กฏหมายพาณิชย์ 4

41405

สุ ขศาสตร์ อุตสาหกรรมพืน้ ฐาน

41341

41431

กฏหมายสิ่งแวดล้อม

51103

กฏหมายวิธีสบัญญัติ 1

การบริหารงานยุติธรรม

สาระสิบ

เวลา มสธ.

41201

41323

เวทีสนทนา

กฏหมายมหาชน

กฏหมายพาณิชย์ 3

เศรษฐศาสตร์ ชาวช้ าน

เวหา.....น่าสนุก

51304 ประสบการณ์ วชิ าชี พการพยาบาล

กฏหมายสบาย ๆ
เสียงสอนเสริม

41213

พยาธิสรีรวิทยาและเภสัชวิทยา

41455

52308

41404

41323

สัปดาห์ ที่ 1,3

กฏหมายทรัพย์ สินทางปั ญญา

พัฒนาการของมนุษย์ และสุ ขภาพ

กฏหมายแรงงาน

กฏหมายพาณิชย์ 3

พยาลาลศาสตร์ สร้ างสรรค์ สังคม

กฏหมายว่าด้ วยทรัพย์ สิน

สัปดาห์ ที่ 2,4

คลินกิ สาหรับพยาบาล

ช่ วงเช้ า
วัน/เวลา

05.00-05.20 น.

05.20-05.40 น.

05.40-06.00 น.

06.00-08.00 น.

08.00-09.00 น.

09.00-09.20 น.

09.20-09.40 น.

09.40-10.00 น.

10.00-10.20 น.

10.20-10.40 น.

10.40-11.00 น.

11.00-11.20 น.

10.20-11.40 น.

11.40-12.00 น.

12.00-13.00 น.

13.00-13.20 น.

13.20-13.40 น.
33440

16339

สุ โขทัยศึกษา

32336

32339

เสียงบรรยายสอนเสริม

สารพันวิชาการกับกานัน

82324

32414

33410

41201

ความรู้เบือ้ งต้ นเกีย่ ว

52402

71436

33302

33401

ข่ าว

12307

การบริหารงานสรรพสามิต

การข่ าวชั้ นสู ง

ผู้ใหญ่ บ้าน

เศรษฐกิจและการเมือง

การตลาดสินค้ าเกษตร

การพัฒนาทรัพยากร

กฏหมายมหาชน

กฏหมายทั่วไป

ประสบการณ์ วชิ าชี พสาธารณสุ ข

ประสบการณ์ วชิ าชี พธุรกิจอาหาร

หลักกฏหมายเกีย่ วกับการ

ประสบการณ์ วชิ าชี พบริหารรัฐกิจ

16339

และการบรรณาธิกร

ระหว่างประเทศ

กับเศรษฐกิจของไทย

มนุษย์ ในองการ

เสาร์
1,8,15,22 ก.พ 2557

40101
การจัดการทรัพยากรการ
ท่ องเที่ยวไทยอย่ างยั่งยืน

การจัดการทรัพยากรการท่ องเที่ยว
ไทยอย่ างยั่งยืน

อาทิตย์
2,9,16,23 ก.พ 2557

วิทยาศาสตร์ และเทคเทคโนโลยีของไทย

บริหารราชการไทย

13.40-14.00 น.

14.00-14.20 น.
สุ ขกับชี วติ

14.20-14.40 น.
32448
การศึกษาความเป็ นไปได้ และการวิจัยธุรกิจ

การข่ าวชั้ นสู งและการบรรณาธิกร

97314 เทคโนโลยีการวางแผนและ
รักข์ สุขภาพ

10151

91464

ไทยศึกษา

พืชสวนประดับในการจัดภูมิทัศน์

เสียงบรรยายสอนเสริม

การควบคุมการผลิตในอุตสาหกรรม

94330

90201

91357

97424 กลยุทธ์ การจัดการระบบปฏิบัติ

การจัดการผลิตผลและการแปรรูป

การจัดการฟาร์ ม

พืน้ ฐานความรู้และสิ่งแวดล้อม

การในอุตสาหกรรม

ผลิตผลเกษตร

97407

93353

92423

80207

90202

ประสบการณ์ วชิ าชี พ

การจัดการทางการผลิตและ

การจัดการผลผลิตพืช

วิธีการวิจัยทางสหกรณ์

ปัญหาการเมืองในภูมิภาค

การบริหารงานส่ งเสริม

ประสบการณ์ วชิ าชี พ

เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ

96409

การควบคุมคุณภาพทางการพิมพ์

และชุ มชนกลุ่มน้อย

การเกษตรและสหกรณ์

ข่ าว

ธุรกิจการเกษตร

94433

รักษ์ สุขภาพ

10151

91464

97314

ไทยศึกษา

พืชสวนประดับในการจัดภูมิทัศน์

เทคโนโลยีการวางแผนการควบคุม
การผลิตในอุตสาหกรรม

96407 การพัฒนาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ

ช่ วงคลา่
วัน/เวลา

17.00-19.00 น.

19.00-19.30 น.

19.30-19.40 น.

19.40-20.00 น.

20.00-20.20 น.

20.20-20.40 น.

12.40-21.00 น.

21.00-21.20 น.

21.20-21.30 น.

21.30-21.40 น.

21.40-22.00 น.

22.00-22.20 น.

22.20-22.40 น.

22.40-23.00 น.

23.00-23.20 น.

23.20-23.40 น.

23.40-24.00 น.

24.00-02.00 น.

02.00-02.20 น.

02.20-02.40 น.

เสียงสอนเสริม

ข่ าว

เวลา มสธ.

33410

40101

50102

71433

33302

นานาสาระกับ มสธ.

เวลา มสธ.

12302

80206

31303

16339

สุ ขกับชี วติ

32448

32450

เสียงสอนเสริม

สุ โขทัยศึกษา

การจัดการทรัพยากร

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ในองค์ กร

ความรู้เบือ้ งต้ นเกีย่ วกับ

วิทยาศาสตร์ ชีวภาพ

ผลิตภัณฑ์อาหาร

หลักกฏหมายเกีย่ วกับ

เศรษฐกิจไทย

ปัญหาพัฒนาชนบทไทย

การจัดการงานสนาม

การข่ าวชั้ นสู งและการบรรณาธิกร

การศึกษาความเป็ นไปได้ และการวิจัยธุรกิจ

ธุรกิจระหว่างประเทศ

เสาร์
1,8,15,22 ก.พ 2557

32336

กฏหมายทั่วไป
อาทิตย์
2,9,16,23 ก.พ 2557

เสียงสอนเสริม

ข่ าว

เวลา มสธ.

การบริหารราชการไทย

93353

92423

80207

90202

94433

การจัดการผลผลิตพืช

วิธีการวิจัยทางสหกรณ์

ปัญหาการเมืองในภูมิภาค

การบริหารงาน

ประสบการณ์ วชิ าชี พ

และชนกลุ่มน้อย

ส่ งเสริมการเกษตรและสหกรณ์

ธุรกิจการเกษตร

การท่ องเที่ยวไทยอย่ างยั่งยืน

และการตลาดระหว่างประเทศ
นานาสาระกับ มสธ.

เวลา มสธ.

72203

72504

91464

97314 เทคโนโลยีการ

97424

96407

การจัดการทรัพยากรครอบครัวและ

สวัสดิการสังคมและการจัดการ

พืชสวนประดับในการจัดภูมิทัศน์

วางแผนและการควบคุมทางการ

กลยุทธ์ การจัดการ

การพัฒนาระบบสาระสนเทศทางธุรกิจ

ชุ มชนเพื่อคุณภาพชี วติ

บริการสาหรับครอบครัว

ผลิตในอุตสาหกรรม

ระบบปฏิบัติการในอุตสาหกรรม

94330
การจัดการผลิตผล
และการแปรรูปผลิตผลเกษตร

เสียงสอนเสริม

90201

91357

การจัดการฟาร์ ม

พืน้ ฐานความรู้สิ่งแวดล้ อม

15.20-16.00 น

16.00-16.20 น.

16.20-16.40 น.
ข่าว

เพื่อการแนะแนวออกอากาศสลับจันทร์

16.40-17.00 น.

รัฐศาสตร์ เพื่อประชาชน

17.00-น.-19.00 น.
เสียงสอนเสริม

สัตว์เลีย้ งแสนรัก
ฟั งสบายสไตล์ไทยไทย
มนุษยนิเวศศาสตร์ เพื่อคุณภาพชี วติ
สัปดาห์ที่ 1,3
หล่กหลายมุมมองทางเศรษฐศาสตร็

การศึกษาต่ อเนือ่ ง

16354

72204

สื่อโฆษณา

เศรษฐกิจครอบครัว

เสียงสอนเสริม

20201

20401

เสียงสอนเสริม

พัฒนศึกษา

ประสบการณ์ วชิ าชี พศึกษาศาสตร์

สัปดาห์ที่ 2,4
คยกับคุณครู....ศึกษาศาสตร์
สัปดาห์ที่ 1,3

บอกกล่าวเล่าเกษตร

พูดจาประสานิเทศ
สัปดาห์ที่ 2,4
ก้าวหน้าก้าวไกลกับวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี สัปดาห่ 1,3
รอบรู้เรื่องสุ ขภาพกับวิทยาศาสตร์ สุขภาพ

สัตว์เลีย้ งแสนรัก

31304

31403

ระบบสารสนเทศเพื่องานก่อสร้ าง

เทคนิคการก่อสร้ างขนาดใหญ่

เสียสอนเสริม

มสธ. กับสังคมอาเซี่ยน

รักษ์ สุขภาพ

เสียงสอนเสริม

สัปดาหี่ 2,4

กฏหมายสบาย ๆ
(สัปดาห์ที่ 1,3)
พยาบาลศาสตร์ สร้ างสรรค์ สังคม
(สัปดาห์ที่ 2,4)

04.00-04.20 น.

04.20-04.40 น.

04.40-05.00 น.

รัฐศาสตร์ เพื่อประชาชน

16354
สื่อโฆษณา
72204
เศรษฐกิจครอบครัว
เวลา มสธ.
คุยกับคุณครู .....ศึกษาศาสตร์
สัปดาห์ที่ 1,3
พูดจาประสานิเทศ

บอกกล่าวเล่าเกษตร

สัปดาห์ที่ 2,4
ก้าวหน้าก้าวไกลกับวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี (สัปดาห์ที่ 1,3

สัตว์เลีย้ งแสนรัก

รอบรู้เรื่องสุ ขภาพกับวิทยาศาสตร์ สุขภาพ
สัปดาห์ที่ 2,4

รักษ์ สุขภาพ
มสธ.กับสังคมอาเซี่ยน

14.40-15.00 น.

15.00-15.20 น.

15.40-16.00 น.

16.00-16.20 น.

16.20-16.40 น.

16.40-17.00 น.

32336

32339

32450

การจัดการทรัพยากร

การจัดการการเงิน

15.20-15.40 น.

82324

32414

41201

สุ โขทัยศึกษา

ธุรกิจระหว่างประเทศ

การท่ องเที่ยวไทยอย่ างยั่งยืน

การตลาดและการผลิต

เศรษฐกิจและการเมืองระหว่างประเทศ

การตลาดสินค้ าเกษตร

กฏหมายมหาชน

และการตลาดระหว่างประเทศ
97424

กับเศรษฐกิจของไทย
94330

90201

91357

กลยุทธ์ การจัดการระบบปฏิบัติการ

การพัฒนาระบบ

การจัดการผลิตผล

การจัดการฟาร์ ม

พืน้ ฐานความรู้และสิ่งแวดล้อม

ในอุตสาหกรรม

สารสนเทศทางธุรกิจ

96407

และการแปรรูปผลิตผลเกษตร

02.40-03.00 น.

03.00-03.20 น.

03.20-03.40 น.

03.40-04.00 น.

32339

82324

31303

41201

การจัดการการเงินการตลาดและการผลิต

เศรษฐกิจและการเมือง

การจัดการงานสนาม

กฏหมายมหาชน

92407

93353

92423

ประสบการณ์ วชิ าชี พ

การจัดการทางการผลิตและ

การจัดการผลผลิตพืช

วิธีการวิจัยทางสหกรณ์

เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ

การควบคุมคุณภาพทางการพิมพ์

04.00-04.20 น.

97407
การจัดการทางการผลิตและ
การควบคุมคุณภาพทางการพิมพ์

04.20-04.40 น.

04.40-05.00 น.

สารพันวิชาการ
กับ

ระหว่างประเทศ
96409

96409
ประสบการณ์ วชิ าชี พ
เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ

กานันผู้ใหญ่ บ้าน
80207

92902

94433

ปัญหาการเมือง

การบริหารงาน

ประสบการณ์ วชิ าชี พ

ในภูมิภาคและชนกลุ่มน้อย

ส่ งเสริมการเกษตรและสหกรณ์

ธุรกิจการเกษตร

