ตารางออกอากาศรายการวิทยุกระจายเสียงเพือ่ การศึกษา
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช ภาคการศึกษาที่ 2-2556
ตั้งแต่ วนั ที่ 1 เมษายน 30 เมษายน 2557
ออกอากาศทางสถานีวทิ ยุกระจายเสี ยงแห่ งประเทศไทย คลืน่ เพือ่ การเรียนรู้ อย่ างต่ อเนือ่ งทุกกลุ่มวัย

ช่ วงเช้ า
วัน/ เวลา
จันทร์
7,14,21,28 เม.ย 2557

อังคาร
1,8,15,22,29 เม.ย 2557

พุธ
2,9,16,23,30 เม.ย 2557

พฤหัสบดี
3,10,17,24 เม.ย 2557

ศุกร์
4,10,17,24 เม.ย 2557

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., วันอาทิตย์เพิ่ม 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.

10103
ทักษะชีวติ

10141
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
สิ่งแวดล้อมเพือ่ ชีวติ

10131
สังคมมนุษย์

เสี ยงบรรยาย
สอนเสริ ม

12307
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีของไทย

10151
ไทยศึกษา

13314
การจัดการองค์การสารสนเทศ

10161
ภาษาไทยเพือ่ การสื่อสาร

10121
การใช้ ภาษาอังกฤษ

10202
การอ่านภาษาไทย

15201
หลักและทฤษฏีการสื่อสาร

15202
ความรู้เบือ้ งต้ นเกีย่ ว
กับสื่อสิ่งพิมพ์

15206
ภาษาเพือ่ การสื่อสาร

เสี ยงบรรยาย
สอนเสริ ม

ชมรมคนทาสื่อ

10339
การข่ าวชั้นสู งและ
การบรรณาธิกรณ์

60424
หลักเศรษฐศาสตร์ เบือ้ งต้ น

71412
อาหารโภชนาการศึกษา
และการสื่อสาร

70101
จิตวิทยาทั่วไป

15335
การวิจัยทางนิเทศศาสตร์

20201
พัฒนศึกษา

22303 การจัดระบบ
การสอนการงานและอาชีพ

22449
วิทยาศาสตร์ ชีวภาพกายภาพ 2

เสี ยงบรรยาย
สอนเสริ ม

รู้ .....เปลีย่ นโลก

20101
พืน้ ฐานการศึกษา

20202
วิทยาการการสอน

25303
การแนะแนวกับคุณภาพชีวติ

27102
เทคโนโลยีการสอน

27112
การบริ หารศูนย์ สื่อการศึกษา

31304
ระบบสารสนเทศเพือ่ งานก่ อสร้ าง

31403
เทคนิคการก่ อสร้ างขนาดใหญ่

30204
องค์ การและการจัดการ

เสี ยงบรรยาย
สอนเสริ ม

32303
การจัดการการเงิน

32311
การบัญชีต้นทุน 1
และการบัญชีต้นทุน 2

เสี ยงบรรยาย
สอนเสริ ม

ท่ องไปกับ มสธ.

52308
พัฒนาการของมนุษย์ และสุ ขภาพ

41404
กฏหมายแรงงาน

41232
กฏหมายอาญา 2

20.20-20.40 น.
10161
ภาษาไทยเพือ่ การสื่อสาร
10121
อารยธรรมมนุษย์

20.40-21.00 น.
10202
การอ่ านภาษาไทย

21.00-21.20 น
10203
พฤติกรรมมนุษย์

21.20-21.30 น

21.30-21.40 น.

21.40-22.00 น.

เวลา มสธ.

สาระสิบ

10103
ทักษะชีวติ

41201
กฏหมายมหาชน

41401
55301
ภาษาอังกฤษสาหรับนักกฏหมาย การวิจัยสาหรับการแพทย์ แผนไทย

32326
การจัดการเชิงกลยุทธ์ และ
การจัดการเพือ่ สร้ างสมรรถนะ

สารพันวิชาการ
กับ
กานันผู้ใหญ่บ้าน

10.00-10.40 น.
10203 พฤติกรรมมสนุษย์
13422
พฤติกรรมองค์การและการจัดการ
การตลาด
รัฐศาสตร์ เพือ่ สั งคม
สัปดาห์ ที่ 1,3
สาระน่ ารู้ กบั ศิลปศาสตร็
สัปดาห์ ที่ 2,4
21422 การสอนกลุ่ม
สร้ างเสริมลักษณะนิสัย
22232
สังคมศึกษา 2

31406
ประสบการณ์วชิ าชีพ
การจัดการงานก่อสร้ าง

54105
51103
กฏหมายเกีย่ วกับความปลอดภัย พยาธิสรีรวิทยาและเภสัชวิทยาคลินิก
และสุ ขภาพของผู้ประกอบอาชีพ
สาหรั บพยาบาล

41342
กฏหมายวิธีสบัญญติ 2
41431
การบริ หารงานยุติธรรม

ช่ วงคลา่
วัน/ เวลา
จันทร์
7,14,21,28 เม.ย 2557

19.00-19.30 น.

19.30-19.40 น.

19.40-20.00 น.

เวลา มสธ.

13314
การจัดการองค์การสารสนเทศ

ข่ าว
อังคาร
1,8,15,22,29 เม.ย 2557

พุธ
2,9,16,23,30 เม.ย 2557

พฤหัสบดี
3,10,17,24 เม.ย 2557

ศุกร์
4,11,18,25 เม.ย 25 57

ข่ าว

ข่ าว

ข่ าว

ข่ าว

เวลา มสธ.

เวลา มสธ.

เวลา มสธ.

เวลา มสธ.

15206
ภาษาเพือ่ การสื่อสาร

รู้ ..... เปลีย่ นโลก

32302
การจัดการการตลาด

41232
กฏหมายอาญา 2

22.20-22.40 น.
10131
สังคมมนุษย์
สาระสิบ

16339
71412
การข่ าวชั้นสู งและการบรรณาธิกรณ์
อาหารโภชนาการศึกษาและการสื่อสาร
60120
หลักเศรษฐศาสตร์ เบือ้ งต้ น
27102
21422 การสอนกลุ่มสร้ างเสริ มลักษณะนิสัย
เทคโนโลยีทางการสอน
27112
การบริหารศู นย์ สื่อการศึกษา

32305
การจัดการวัสดุและการจัดซื้อ
32321
ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
54105
กฏหมายเกีย่ วกับความปลอดภัย
และสุ ขภาพของผู้ประกอบอาชีพ

22.00-22.20 น.
10141
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
เพือ่ ชีวติ

เวลา มสธ.
ชมรมคนทาสื่อ

นานาสาระกับ มสธ.

20101
พืน้ ฐานการศึกษา

สาระสิบ

เวลา มสธ.

30204
องค์การและการจัดการ

32303
การจัดการการเงิน

นานาสาระกับ มสธ.

เวลา มสธ.

41342
กฏหมายวิธีสบัญญัติ 2

41431
การบริหารงานยุติธรรม

สาระสิบ

เวลา มสธ.

16442
การบริ หารงานสื่อสิ่งพิมพ์

20202
วิทยาการการสอน

รัฐศาสตร์ เพือ่ สั งคม
สัปดาห์ ที่ 1,3
สาระน่ ารู้ กบั ศิลปศาสตร์
สัปดาห์ ที่ 2,4
การเกษตรกับ มสธ.
สัปดาห์ ที่ 1,3
นานาสาระกับวิทยาการจัดการ
สัปดาห์ ที่ 2,4

32334
ระบบสารสนเทศและ
การวิจัยการตลาด

41201
กฏหมายมหาชน

สารพันวิชาการ
กับ
กานัน ผู้ใหญ่ บ้าน

41323
กฏหมายพาณิชย์ 3

เวทีสนทนา
เศรษฐศาสตร์ ชาวช้ าน

51103 พยาธิสรีระวิทยาและเภสั ช
วิทยาคลินิกสาหรับพยาบาล

ช่ วงเช้ า
วัน/เวลา
เสาร์
5,12,19,26 เม.ย 2557

อาทิตย์
6,13,20,27 เม.ย 2557

05.00-05.20 น.

05.20-05.40 น.

05.40-06.00 น.

สุ โขทัยศึกษา

32336
การจัดการทรัพยากรการ
ท่ องเที่ยวไทยอย่ างยัง่ ยืน

รักข์ สุขภาพ

10151
ไทยศึกษา

91464
พืชสวนประดับในการจัดภูมิทัศน์

เสียงบรรยายสอนเสริม

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.

เสียงสอนเสริม

ข่ าว

เวลา มสธ.

33410
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ในองค์ กร

เสียงสอนเสริม

ข่ าว

เวลา มสธ.

40101
ความรู้เบือ้ งต้ นเกีย่ วกับ
กฏหมายทั่วไป
93337
การปรั บปรุ งพันธุ์พืชและการขยายพันธุ์พืช

32339
การจัดการการเงินการตลาด
และการผลิต

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.

เสี ยงบรรยายสอนเสริ ม

สารพันวิชาการกับกานัน
ผู้ใหญ่ บ้าน

82324
เศรษฐกิจและการเมือง
ระหว่างประเทศ

32414
การตลาดสินค้าเกษตร
กับเศรษฐกิจของไทย

33410
การพัฒนาทรั พยากร
มนุษย์ ในองการ

41201
กฏหมายมหาชน

10.20-10.40 น.
40101
ความรู้เบือ้ งต้ นเกีย่ ว
กฏหมายทั่วไป

94330
การจัดการผลิตผลและการแปรรู ป
ผลิตผลเกษตร

90201
การจัดการฟาร์ ม

91357
พืน้ ฐานความรู้และสิ่งแวดล้ อม

97409
ประสบการณ์ วชิ าชีพ
เทคโนโลยีการพิมพ์

96102
คณิตศาสตร์ และสถิติสาหรับ
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี

93353
การจัดการผลผลิตพืช

20.20-20.40 น.
52402
ประสบการณ์ วชิ าชีพธุรกิจอาหาร

20.40-21.00 น.
71436
ประสบการณ์ วชิ าชีพสาธารณสุ ข

21.00-21.20 น.

21.20-21.30 น.

21.30-21.40 น.

21.40-22.00 น.

นานาสาระกับ มสธ.

เวลา มสธ.

12302
เศรษฐกิจไทย

80207
ปั ญหาการเมืองในภูมิภาค
และชนกลุ่มน้ อย

91350
การเป็ นผู้นา มนุษยสัมพันธุ์
และจิตวิทยาสาหรั บเกษตรกร

33302
หลักกฏหมายเกีย่ วกับ
การบริ หารราชการไทย
97301
วัสดุทางการพิมพ์

นานาสาระกับ มสธ.

เวลา มสธ.

97314 เทคโนโลยีการวางแผนและ
การควบคุมการผลิตในอุตสาหกรรม
97424 กลยุทธ์ การจัดการระบบปฏิบัติ
การในอุตสาหกรรม
96408 การจัดการระบบข้ อมูล

10.40-11.00 น.
52402
ประสบการณ์วชิ าชีพสาธารณสุ ข

ช่ วงคลา่
วัน/เวลา
เสาร์
5,12,19,26 เม.ย 2557

อาทิตย์
6,13,20,27 เม.ย 2557

93353
การจัดการผลผลิตพืช

72203
การจัดการทรัพยากรครอบครัวและ
ชุมชนเพือ่ คุณภาพชีวติ

10.40-11.00 น.
32303
การจัดการการเงิน

16430
การบริหารงานประชาสั มพันธ์

22242
วิทยาศาสตร์ 4

32205
การบัญชีช้ันกลาง 2
32302
การจัดการการตลาด

41324
กฏหมายพาณิชย์ 4

22.40-23.00 น.
เพลงร่ วมสมัยกับดนตรี ไทยแบบเทวัญ

15335
การวิจัยทางนิเทศศาสตร์

ฟั งสบายสไตล์ไทยไทย

11.00-12.00 น.
33441 การตรวจสอบและควบคุมการจัดเก็บภาษี
71219 ประสบการณ์วชิ าชีพการโรงแรมและภัตตาคาร
71333 ระบบสารสนเทศ
เพือ่ การจัดการธุรกิจอาหาร
70311 ชีวเคมีพนื้ ฐาน
70431 ประสบการณ์วชิ าชีพ
60120
หลักเศรษฐศาสตร์ เบือ้ งต้ น
22403 วิทยาการสิ่งแวดล้อมสาหรับโรงเรียนและชุมชน
22415 ภาษาไทย 8
22449
วิทยาศาสตร์ ชีวภาพกายภาพ 2
32305
การจัดการวัสดุและการจัดซื้อ
32321 รระบบสารสนเทศทางการบัญชี
32334
ระบบสารสนเทศและการวิจัยการตลาด
52203 อนามัยสิ่งแวดล้อม
41213 กฏหมายว่าด้ วยทรัพย์ สิน
41455
กฏหมายทรัพย์ สินทางปั ญญา

23.00-24.00 น.
10307 วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีของไทย
10151 ไทยศึกษา
13314
การจัดการรสารสนเทศ
70311 ชีวเคมีพนื้ ฐาน
70431 ประสบการณ์วชิ าชีพคหกรรมศาสตร์
60424
ทฤษฏีและนโยบายการเงิน
22232 สังคมศึกษา 2
22342 วิทยาศาสตร์ 4
22403 วิทยาการสิ่งแวดล้อมสาหรั บโรงเรียนและชุมชน

32311 การบัญชีต้นทุน 1
และการบัญชีต้นทุน 2
32326 การจัดการเชิงกลยุทธ์ และการจัดการเพือ่ สร้ างสมรรถนะ
31406 ประสบการณ์วชิ าชีพการจัดการงานก่อสร้ าง

เวหา.....น่ าสนุก

41324 กฏหมายพาณิชย์ 4
52203 อนามัยสิ่งแวดล้อม
41213

12.00-13.00 น.
ข่ าว

ข่ าว

ข่ าว

13.00-14.00 น.
10103 ทักษะชีวติ
10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
สิ่งแวดล้ อมเพือ่ ชีวติ
10131 สั งคมมนุษย์
16412 ประสบการณ์
วิชาชีพคหกรรมศาสตร์
16442 การบริหารงานสื่อสิ่งพิมพ์
71217 ระบบสารสนเทศในงาน
โรงแรมและภัตราคาร
20101 พืน้ ฐานการศึกษา
20202 วิทยาการการสอน
25302 หลักและระบบ
งานแนะแนวในสถานศึกษา

ข่ าว

ข่ าว

14.00-14.20 น.
เพลงร่ วมสมัย
กับ
ดนตรี ไทยแบบเทวัญ
71433
ผลิตภัณฑ์อาหาร

14.20-14.40 น.
14.40-15.00 น.
12307
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีของไทย
10151
12307 วิทยาศาสตร์ และ
ไทยศึกษา
เทคโนโลยีของไทย
15201
15202
หลักและทฤษกีการสื่อสาร ความรู้ เบือ้ งต้ นเกีย่ วกับสื่อสิ่งพิมพ์

15.10-15.20 น.

15.20-16.00 น

เวสา มสธ.

สาระสิบ

เพือ่ การแนะแนวออกอากาศสลับจันทร์
สัตว์เลีย้ งแสนรัก
ฟังสบายสไตล์ไทยไทย
มนุษยนิเวศศาสตร์ เพือ่ คุณภาพชีวติ
สัปดาห์ ที่ 1,3
หล่ กหลายมุมมองทางเศรษฐศาสตร็
สัปดาห์ ที่ 2,4

เวลา มสธ.

การเกษตรกับ มสธ.
สั ปดาห์ ที่ 1,3

ฟั งสบายสไตล์ไทยไทย

เวลา มสธ.

สาระสิบ

นานาสาระกับวิทยาการจัดการ
สั ปดาห์ ที่ 2,4
WORLD AROUND
THE CLOCK
กับรัฐศาสตร์

41401 ภาษาอังกฤษสาหรั บนักกฏหมาย
55301
การวิจัยสาหรั บแพทย์ แผนไทย
52308
พัฒนาการของมนุษย์ และสุ ขภาพ

15.00-15.10 น.

ก้าวหน้ าก้าวไกลกับวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี สัปดาห่ 1,3
รอบรู้เรื่องสุ ขภาพกับวิทยาศาสตร์ สุขภาพ
สัปดาหี่ 2,4

เวลา มสธ.

เวหีสนทนา
เศรษฐศาสตร์ ชาวบ้ าน

41404
กฏหมายแรงงาน

เวลา มสธ.

สาระสิบ

เวหา......น่ าสนุก

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

04.00-04.20 น.

24.00-02.00 น.

02.00-02.20 น.

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.

เสียงสอนเสริม

10161
ภาษาไทยเพือ่ การสื่อสาร

10121
อารยธรรมมนุษย์

10202
การอ่านภาษาไทย

10203
พฤติกรรมมนุษย์

เพือ่ การแนะแนว
ออกอกกาศสลับจันทร์ เว้นจันทร์

สัตว์เลีย้ งแสนรัก
ฟังสลายสไตล์ไทยไทย

เสียงสอนเสริม

16412
ประสบการณ์ วชิ าชีพนิเทศศาสตร์

16424
การบริหารงารภาพยนตร์

71217
ระบบสารสนเทศในงาน
โรงเรมและภัตตาคาร

22415
ภาษาไทย 8

22449
วิทยาศาสตร์
ชีวภาพกายภาพ 2

เสียงสอนเสริม

คยกับคุณครู....ศึกษาศาสตร์
สัปดาห์ ที่ 1,3
พูดจาประสานิเทศ
สัปดาห์ ที่ 2,4

20101
พืน้ ฐานการศึกษา

มนุษยนิเวศศาสตร์ เพือ่ คุณภาพชีวติ
สัปดาห์ ที่ 1,3
หลากหลายมุมมองทางเศรษฐศาสตร์
สัปดาห์ ที่ 2,4
20202
วิทยาการการสอน

22303
การจัดระบบการสอนการงานและอาชีพ

สาระสิบ

เสียงสอนเสริม

32205
การบัญชีข้นั กลาง 2

31304
ระบบสารสนเทศเพือ่ งานก่ อสร้ าง

31403
เทคนิคการก่อสร้ างขนาดใหญ่

32302
การจัดการการตลาด

32305
การจัดการวัสดุและการจัดซื้อ

เสียงสอนเสริม

41455
กฏหมายทรั พย์ สินทางปั ญญา

52308
พัฒนาการของมนุษย์ และสุ ขภาพ

41404
กฏหมายแรงงาน

41323
กฏหมายพาณิชย์ 3

กฏหมายสบาย ๆ
สัปดาห์ ที่ 1,3
พยาลาลศาสตร์ สร้ างสรรค์ สังคม

เวลา มสธ.

การศึกษาต่ อเนือ่ ง

บอกกล่ าวเล่ าเกษตร

สัตว์เลีย้ งแสนรั ก

04.20-04.40 น.
รัฐศาสตร์ เพือ่ ประชาชน

16354
สื่อโฆษณา
72204
เศรษฐกิจครอบครัว
เวลา มสธ.

การศึกษาต่ อเนือ่ ง

เวลา มสธ.

16.00-16.20 น.

คุยกับคุณครู .....ศึกษาศาสตร์
สัปดาห์ ที่ 1,3
พูดจาประสานิเทศ
สัปดาห์ ที่ 2,4
ก้าวหน้ าก้าวไกลกับวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี (สัปดาห์ ที่ 1,3
รอบรู้เรื่องสุ ขภาพกับวิทยาศาสตร์ สุขภาพ
สัปดาห์ ที่ 2,4

มสธ.กับสั งคมอาเซี่ยน

กฏหมายว่าด้ วยทรัพย์ สิน

สัปดาห์ ที่ 2,4

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
การบริหารงานสรรพสามิต

13.40-14.00 น.
16339
การข่ าวชั้นสู ง
และการบรรณาธิกร

14.00-14.20 น.

14.20-14.40 น.

14.40-15.00 น.

71436
ประสบการณ์วชิ าชีพธุรกิจอาหาร

33302
หลักกฏหมายเกีย่ วกับการ
บริหารราชการไทย

33401
ประสบการณ์วชิ าชีพบริ หารรั ฐกิจ

ข่ าว

12307
วิทยาศาสตร์ และเทคเทคโนโลยีของไทย

93337
การปรั บปรุ งพันธุ์พืช
และการขยายพันธุ์พืช

80207
ปั ญหาการเมืองในภูมิภาค
และชุมชนกลุ่มน้ อย

91350
การเป็ นผู้นามนุษย์ สัมพันธุ์
และจิตวิทยาสาหรับเกษตร

ข่ าว

22.00-22.20 น.

22.20-22.40 น.

22.40-23.00 น.

80206
ปั ญหาพัฒนาชนบทไทย

31303
การจัดการงานสนาม

72504
สวัสดิการสังคมและการจัดการ
บริ การสาหรั บครอบครั ว

91464
พืชสวนประดับในการจัดภูมิทัศน์

สุ ขกับชีวติ

32448
การศึกษาความเป็ นไปได้ และการวิจัยธุรกิจ

32450
ธุรกิจระหว่างประเทศ
และการตลาดระหว่างประเทศ

97301
วัสดุทางการพิมพ์

รั กษ์สุขภาพ

10151
ไทยศึกษา

91464
พืชสวนประดับในการจัดภูมิทัศน์

97314
เทคโนโลยีการวางแผนการควบคุม
การผลิตในอุตสาหกรรม

97424
กลยุทธ์ การจัดการระบบปฏิบัติการ
ในอุตสาหกรรม

96408
การจัดการระบบฐานข้ อมูล

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.

02.40-03.00 น.

03.00-03.20 น.

16339
การข่ าวชั้นสู งและการบรรณาธิกร

สุ ขกับชีวติ

32448
การศึกษาความเป็ นไปได้ และการวิจัยธุรกิจ

เสี ยงสอนเสริ ม

สุ โขทัยศึกษา

32339
การจัดการการเงินการตลาดและการผลิต

97314 เทคโนโลยีการ
วางแผนและการควบคุมทางการ
ผลิตในอุตสาหกรรม

97424
กลยุทธ์ การจัดการ
ระบบปฏิบัติการในอุตสาหกรรม

96408
การจัดการระบบฐานข้ อมูล

32450
ธุรกิจระหว่ างประเทศ
และการตลาดระหว่ างประเทศ
94330
การจัดการผลิตผล
และการแปรรู ปผลิตผลเกษตร

02.20-02.40 น.
32336
การจัดการทรัพยากร
การท่ องเที่ยวไทยอย่ างยัง่ ยืน

เสี ยงสอนเสริ ม

90201
การจัดการฟาร์ ม

82324
เศรษฐกิจและการเมือง
ระหว่ างประเทศ
96102
คณิตศาสตร์ และสถิติสาหรับ
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี

91357
พืน้ ฐานความรู้สิ่งแวดล้อม

97409
ประสบการณ์ วชิ าชีพ
เทคโนโลยีการพิมพ์

15.00-15.20 น.
32336
การจัดการทรัพยากร
การท่ องเที่ยวไทยอย่ างยัง่ ยืน

16.20-16.40 น.
ข่าว

16.40-17.00 น.

รั ฐศาสตร์ เพือ่ ประชาชน

17.00-น.-19.00 น.
เสี ยงสอนเสริม

16354
สื่อโฆษณา

72204
เศรษฐกิจครอบครั ว

20201
พัฒนศึกษา

22303
การจัดระบบการสอนการงานและอาชีพ

เสี ยงสอนเสริม

31304
ระบบสารสนเทศเพือ่ งานก่ อสร้ าง

31403
เทคนิคการก่อสร้ างขนาดใหญ่

เสี ยสอนเสริ ม

มสธ. กับสังคมอาเซี่ยน

รั กษ์สุขภาพ

เสี ยงสอนเสริม

04.40-05.00 น.

บอกกล่าวเล่าเกษตร

สั ตว์ เลีย้ งแสนรั ก

รั กษ์สุขภาพ

เสี ยงสอนเสริม

15.20-15.40 น.
32339
การจัดการการเงิน
การตลาดและการผลิต

15.40-16.00 น.

16.00-16.20 น.

16.20-16.40 น.

16.40-17.00 น.

82324
เศรษฐกิจและการเมืองระหว่ างประเทศ

32414
การตลาดสินค้ าเกษตร
กับเศรษฐกิจของไทย

41201
กฏหมายมหาชน

สุ โขทัยศึกษา

94330
การจัดการผลิตผล
และการแปรรู ปผลิตผลเกษตร

90201
การจัดการฟาร์ ม

91357
พืน้ ฐานความรู้ และสิ่งแวดล้อม

97409
ประสบการณ์ วชิ าชีพ
เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ

96102
คณิตศาสตร์ การผลิตสาหรั บ
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี

03.20-03.40 น.

03.40-04.00 น.

04.00-04.20 น.

04.20-04.40 น.

04.40-05.00 น.

31303
การจัดการงานสนาม

41201
กฏหมายมหาชน

93353
การจัดการผลผลิตพืช

93373
การปรั บปรุ งพันธุ์พืช และ
การขยายพันธุ์พืช

80207
ปั ญหาการเมือง
ในภูมิภาคและชนกลุ่มน้ อย

สารพันวิชาการ
กับ
กานันผู้ใหญ่บ้าน
91350
การเป็ นผู้นามนุษยสั มพันธุ์
และจิตวิทยาสาหรับเกษตร

97301
วัสดุทางการพิมพ์

