ตารางออกอากาศรายการวิทยุกระจายเสี ยงเพือ่ การศึกษา
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช ภาคการศึกษาที่ 2-2556
ตั้งแต่ วนั ที่ 1 กันยายน 30 กันยายน 2557
ออกอากาศทางสถานีวทิ ยุกระจายเสี ยงแห่ งประเทศไทย คลืน่ เพือ่ การเรี ยนรู้ อย่ างต่ อเนือ่ งทุกกลุ่มวัย

ช่ วงเช้ า
วัน/ เวลา
จันทร์
1,8,15,22,29 ก.ย 2557

อังคาร
2,9,16,23,30 ก.ย 2557

พุธ
3,10,17,24 ก.ย 2557

พฤหัสบดี
4,11,18,25 ก.ย 2557

ศุ กร์
5,12,19,26 ก.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

10131
สั งคมมนุษย์

10141
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
สิ่งแวดล้ อมเพือ่ ชีวติ

เสี ยงบรรยาย
สอนเสริ ม

12302
เศรษฐกิจไทย

10161
ภาษาเพือ่ การสื่อสาร

10202
การอ่ านภาษาไทย

10203
พฤติกรรมมนุษย์

11111
สั งคมและวัฒนธรรมไทย

12307
วิทยาศาตร์ และเทคโนโลยีของไทย

15201
หลักและทฤษฏีการสื่อสาร

15202
ความรู้ เบือ้ งต้ นเกีย่ ว
กับสื่อสิ่งพิมพ์

15203
ความรู้ เบือ้ งต้ นเกีย่ วกับโทรทัศน์

เสี ยงบรรยาย
สอนเสริ ม

ชมรมคนทาสื่อ

16339
การข่ าวชั้นสู งและ
การบรรณาธิกรณ์

16442
การบริ หารงานสื่อสิ่งพิมพ์

72203
การจัดการทรั พยากรครอบครั ว
และครอบครั วชุ มชนเพือ่
คุณภาพชีวติ

72204
เศรษฐกิจครอบครั ว

60120
หลักเศรษฐกิจเบือ้ งต้ น

22303
การจัดระบบการสอนการงาน
และอาชีพ

31303
การจัดการงานสนาม

22304
การแนะแนวในระดับมัธยมศึกษา

22305
พฤติกรรมวัยรุ่ น

31304
31409
ระบบสารสนเทศเพือ่ งานก่ อสร้ างเทคนิคและเครื่องจกรกลงานก่ อสร้ าง

เสี ยงบรรยาย
สอนเสริ ม

รู้ .....เปลีย่ นโลก

20101
พืน้ ฐานการศึกษา

เสี ยงบรรยาย
สอนเสริ ม

32326
การจัดการเชิงกลยุทธ์ และการจัดการ
เพือ่ สร้ างสมรรถนะ

32403
พติกรรมมนุษย์ ในองค์ การ
เพือ่ สร้ างสรรถนะ

20202
วิทยาการการสอน

32448
การศึกษาความเป็ นไปได้ และ
การวิจัยธุรกิจ

20201
พัฒนศึกษา

20401
ประสบการณ์ วชิ าชีพศึกษาศาสตร์

21413
การจัดการศู นย์
และโรงเรี ยนปฐมวัยศึกษา

32336
การจัดการทรั พยากรการ
ท่ องเที่ยวไทยอย่ างยัง่ ยืน

32339
การจัดการการเงิน
การตลาดและการผลิต

33448
การบริ หารการคลังท้ องถิน่

40101
ความรู้ เบือ้ งต้ นเกีย่ วกับกฏหมายทั่วไป

41341
กฏหมายวิธีสบัญญัติ 1
41342
กฏหมายวิธีสบัญญัติ 2

51206
สารสนเทศและการวิจัยทางการ
พยาบาล

เสี ยงบรรยาย
สอนเสริ ม

ท่ องไปกับ มสธ.

41201
กฏหมายมหาชน

55317
เวชกรรมแผนไทย 1

41401
ภาษาอังกฤษสาหรั บนักฏหมาย

41404
กฏหมายแรงงาน

19.00-19.30 น.

19.30-19.40 น.

19.40-20.00 น.
10202
การอ่ านภาษาไทย

20.00-20.40 น.
10203
พฤติกรรมมนุษย์
11111
สั งคมและวัฒนธรรมไทย

20.40-21.00 น.
12307
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีของไทย

21.00-21.20 น
11112
วัฒนธรรมพืน้ บ้ านของไทย

21.20-21.30 น

21.30-21.40 น.

21.40-22.00 น.

เวลา มสธ.

สาระสิ บ

13314
การจัดองค์ กรสารสนเทศ

10.00-10.40 น.
11112
วัฒนธรรมพืน้ บ้ านของไทย
13314
การจัดการสารสนเทศ
รั ฐศาสตร์ เพือ่ สั งคม
สั ปดาห์ ที่ 1,3
สาระน่ ารู้ กบั ศิลปศาสตร็
สั ปดาห์ ที่ 2,4
22449
วิทยาศาสตร์ ชีวภาพกายภาพ 2
25302
หลักและระบบงานแนะแนวใน
สถานศึกษา

32453
การพนักงานสั มพันธ์ และการบริ หาร
ค่ าตอบแทน
33421 หลักการบริ หารท้ องถิน่
41405 กฏหมายและสิ่งแวดล้ อม
52308
41232 กฏหมายอาญา 2
พัฒนาการของมนุษย์ และสุ ขภาพ
41311
กฏหมายแพ่ ง 3

ช่ วงคลา่
วัน/ เวลา
จันทร์
1,8,15,22,30 ก.ย 2557

เวลา มสธ.
ข่ าว

อังคาร
2,9,16,23,30 ก.ย 2557

พุธ
32557
3,10,17,24 ก.ย 2557

พฤหัสบดี
5,12,19,26 ก.ย 2557

ศุ กร์
5,12,19,26 ก.ย 25 57

ข่ าว

ข่ าว

ข่ าว

ข่ าว

เวลา มสธ.

เวลา มสธ.

เวลา มสธ.

เวลา มสธ.

ชมรมคนทาสื่อ

รู้ ..... เปลีย่ นโลก

31304
ระบบสารสนเทศเพือ่ งานก่ อสร้ าง

55317
เวชกรรมแผนไทย 1

16339
การข่ าวชั้นสู งและการบรรณาธิกรณ์

60120
หลักเศรษฐศาสตร์ เบือ้ งต้ น

60227
ประวัติศาสตร์ เศรษฐกิจ
และแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์

20101
พืน้ ฐานการศึกษา
20202
วิทยาการการสอน

21413
การจัดการศู นย์ และโรงเรี ยนปฐมวัยศึกษา

31409
เทคนิคและเครื่องจักรการเพือ่ สร้ าง
32326 การจัดการเชิงกลยุทธ์ และ
การจัดการเพือ่ สร้ างสมรรถนะ
55315
เวชกรรมแผนไทย 1
41401 ภาษาอังกฤษสาหรั บนักกฏหมาย
41404
กฏหมายแรงงาน

30203
พฤติกรรมมนษย์ ในองค์ การ

32448
การศึกษาความเป็ นไปได้ และ
การวิจัยธุรกิจ

52308
พัฒนาการของมนุษย์ และสุ ขภาพ

41405
กฏหมายสิ่งแวดล้ อม
41232 กฏหมายอาญา 2

22449
วิทยาศาสตร์ ชีวภาพกายภาพ 2

เวลา มสธ.
นานาสาระกับ มสธ.

สาระสิ บ

นานาสาระกับ มสธ.

สาระสิ บ

เวลา มสธ.

เวลา มสธ.

เวลา มสธ.

60424
ทฤษฏีและนโยบายการเงิน

25302
หลักและระบบงานแนะแนว
ในสถานศึกษา

22.00-22.20 น.
13411
ทรั พยากรสารสนเทศลักษณะพิเศษ

รั ฐศาสตร์ เพือ่ สั งคม
สั ปดาห์ ที่ 1,3
สาระน่ ารู้ กบั ศิลปศาสตร์
สั ปดาห์ ที่ 2,4
การเกษตรกับ มสธ.
สั ปดาห์ ที่ 1,3
นานาสาระกับวิทยาการจัดการ
สั ปดาห์ ที่ 2,4

32336
การจัดการทรั พยากรการท่ องเที่ยว
ไทยอย่ างยัง่ ยืน

41311
กฏหมายมแพ่ ง 3

22.20-22.40 น.
12407
แนวคิดไทย

สารพันวิชาการ
กับ
กานัน ผู้ใหญ่ บ้าน

53407
การบริ หารงานสาธารณสุ ข

เวทีสนทนา
เศรษฐศาสตร์ ชาวบ้ าน

ช่ วงเช้ า
วัน/เวลา
เสาร์
6,13,20,27 ก.ย 2557

อาทิตย์
7,14,21,28 ก.ย 2557

05.00-05.20 น.

05.20-05.40 น.

05.40-06.00 น.

06.00-08.00 น.

สุ โขทัยศึกษา

10121
อารยธรรมมนุษย์

41323
กฏหมายพาณิชย์ 3

เสี ยงบรรยายสอนเสริ ม

รั กข์ สุขภาพ

10151
ไทยศึกษา

97314
เทคโนโลยีการวางแผนและการควบคุม
ทางการผลิตในอุตสาหกรรม

เสี ยงบรรยายสอนเสริ ม

17.00-19.00 น.

19.00-19.30 น.

19.30-19.40 น.

19.40-20.00 น.

เสี ยงสอนเสริ ม

ข่ าว

เวลา มสธ.

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.
81314 หลักเบือ้ งต้ นของการวิจัยทางรั ฐศาสตร์
32450
82323 ความสั มพันธ์ ระหว่ างประเทศ
การจัดการธุรกิจและการตลาดระหว่ าง
70101
33302
41324
32303
ประเทศ
จิตวิทยาทั่วไป
หลักกฏหมายเกีย่ วกับการบริ หาร
กฏหมายพาณิชย์ 4
การจัดการการเงิน
ราชการไทย
90406 ดิน นา้ และปุ๋ ย
91464 พืชส่ วนประดับในการจัดภูมิทัศน์
93454
97317
97419
97423
91315
สารสนเทศเพือ่ การจัดการการผลิตพืช ระบบสารสนเทศและระบบอัตโนมัติ มาตรฐานการจัดการอุตสาหกรรม การวางผังโรงงานและการศึกษา
เครื่องมือ เครื่องจักร วัสดุและบารุ งรั กษา
ทางการผลิตในอุตสาหกรรม
และมาตรฐานอุตสาหกรรม
การทางานในอุตสาหกรรม
ในอุตสาหกรรม

10.20-10.40 น.

10.40-11.00 น.

80206
ปั ญหาการพัฒนาชนบทไทย

51102
การส่ งเสริ มสุ ขภาพจิตและ
การพยาบาลจิตเวช

97424
94329
กลยุทธ์ การจัดการระบบปฏิบัติ ความรู้ ทั่วไปเกีย่ วกับธุรกิจการเกษตร
การในอุตสาหกรรม

ช่ วงคลา่
วัน/เวลา
เสาร์
6,13,20,27 ก.ย 2557

อาทิตย์
7,14,21,28 ก.ย 2557

เสี ยงสอนเสริ ม

ข่ าว

เวลา มสธ.

20.00-20.20 น.

20.20-20.40 น.

33302
41324
80206
หลักกฏหมายเกีย่ วกับ
กฏหมายพาณิชย์ 4
ปั ญหาการพัฒนาชนบทไทย
การบริ หารราชการไทย
97419
97423
97424
มาตราฐานการจัดการอุตสาหกรรมและ การวางแผนผังโรงงานและการศึกษาการทางาน กลยุทธ์ การจัดการระบบปฏิบัติการ
มาตราฐานอุตสหกรรม
อุตสาหกรรม
ในอุตสาหกรรม

20.40-21.00 น.

21.00-21.20 น.

51102
31404
การส่ งเสริ มสุ ขภาพจิต
เครื่อบจักรกลและอุปกรณ์
และการพยาบาลจิตเวช
การก่ อสร้ าง
94329
94330
ความรู้ ทั่วไปเกีย่ วกับธุรกิจการเกษตร การจัดการผลิตผลและการแปรรู ป
ผลิตผลเกษตร

21.20-21.30 น.

21.30-21.40 น.

21.40-22.00 น.

นานาสาระกับ มสธ.

เวลา มสธ.

70206
โภชนการการกับชีวติ มนุษย์

นานาสาระกับ มสธ.

เวลา มสธ.

99311
ระบบสานักงานอัตโนมัติและ
พาณิชย์ อเิ ล็กทรอนิกส์

10.40-11.00 น.
สาระน่ ารู้ กบั บัณฑิตศึกษา
คุยข่ าว สทว.

60424
ทฤษฎีและนโยบายการเงิน

25303
การแนะแนวกับคุณภาพชีวติ

31403
เทคนิคการก่ อสร้ างขนาดใหญ่

53407
การบริ หารงานสาธารณสุ ข

22.40-23.00 น.
เพลงร่ วมสมัยกับ
ดนตรี ไทยแบบเทวัญ

72201
เศรษฐกิจครอบครั ว

ฟั งสบายสไตล์ ไทยไทย

เวหา.....น่ าสนุก

11.00-12.00 น.
13411 ทรั พยากรสารสนเทศลักษณะพิเศษ
12407 แนวคิดไทย
10201
ประวัติศาสตร์ ไทย
60227 ประวัติศาสตร์ เศรษฐกิจและแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์
15206
ภาษาเพือ่ การสื่อสาร
15335
การวิจัยทางนิเทศศาสตร์
25304 การแนะแนวในระดับประถมศึกษา
27112
การบริ หารศู นย์ สื่อการศึกษา
27416 ประสบการณ์ วชิ าชีพ
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
32311 การบัญชีต้นทุน 1 และการบัญชีต้นทุน 2
32334 ระบบสารสนเทศและวิจัยการตลาด
32414
การตลาดสิ นค้ าเกษตร
กับเศรษฐกิจของไทย
41213 กฏหมายว่ าด้ วยทรั พย์ สิน
41431 การบริ หารยุติธรรม
55301
การวิจัยสาหรั บแพทย์ แผนไทย

12.00-13.00 น.

23.00-24.00 น.
10201 ประวัติศาสตร์ ไทย
10103 ทักษะชีวติ
10131
สั งคมมนุษย์

00.00-02.00 น.
เสี ยงสอนเสริ ม

15206
ภาษาเพือ่ การสื่อสาร
71412
อาหารโภชนาการศึกษาและการสื่อสาร
25303 การแนะแนวกับคุณภาพชีวติ
25304 การแนะแนวในระดับประถมศึกษา
27112 การบริ หารศุ นย์ สื่อการศึกษา

32339
การจัดการการเงินการตลาดและการผลิต
32453 การพนักงานสั มพันธ์
และการบริ หารค่ าตอบแทน
41213 กฏหมายว่ าด้ วยทรั พย์ สิน
41431
การบริ หารงานยุติธรรม
55301
การวิจัยสาหรั บแพทย์ แผนไทย

ข่ าว

ข่ าว

ข่ าว

13.00-14.00 น.
10103 ทักษะชีวติ
10131 สั งคมมนุษย์
10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
สิ่งแวดล้ อมเพือ่ ชีวติ
71412 อาหารโภชนาการศึกษาและการสื่อสาร
71412 อาหารโภชนาการศึกษาและการสื่อสาร
72201 ครอบครั วศึกษา
72304 สวัสดิการสั งคมและการจัดการบริ การ
สาหรั บครอบครั ว
22303
การจัดระบบการงานและอาชีพ
22304 การแนะแนวในระดับมัธยมศึกษา
22305
พฤติกรรมวัยรุ่ น

ข่ าว

ข่ าว

เสี ยงสอนเสริ ม

เสี ยงสอนเสริ ม

เสี ยงสอนเสริ ม

เสี ยงสอนเสริ ม

14.00-14.20 น.
เพลงร่ วมสมัย
กับ
ดนตรี ไทยแบบเทวัญ

14.20-14.40 น.
12302
เศรษฐกิจไทย

14.40-15.00 น.
10161
ภาษาเพือ่ การสื่อสาร

15201
หลักและทฤษฏีการสื่อสาร

15202
ความรู้ เบือ้ งต้ นเกีย่ วกับสื่อสิ่งพิมพ์

15203
ความรู้ เบือ้ งต้ นเกีย่ วกับ
วิทยุโทรทัศน์

การเกษตรกับ มสธ.
สั ปดาห์ ที่ 1,3

ฟั งสบายสไตล์ ไทยไทย

เวหีสนทนา
เศรษฐศาสตร์ ชาวบ้ าน

02.00-02.20 น.
12302
เศรษฐกิจไทย

72304
สวัสดิการสั งคมและการจัดการบริ การ
สาหรั บครอบครั ว

22303
การจัดระบบการสอนการงานและอาชีพ

33421
หลักการบริ หารท้ องถิน่

55317
เวชกรรมแผนไทย 1

15.10-15.20 น.

15.20-16.00 น

เวสา มสธ.

สาระสิ บ

เพือ่ การแนะแนวออกอากาศสลับจันทร์
สั ตว์ เลีย้ งแสนรั ก
ฟั งสบายสไตล์ ไทยไทย
มนุษยนิเวศศาสตร์ เพือ่ คุณภาพชีวติ
สั ปดาห์ ที่ 1,3
หลากหลายมุมมองทางเศรษฐศาสตร็
สั ปดาห์ ที่ 2,4

เวลา มสธ.

เวลา มสธ.

สาระสิ บ

นานาสาระกับวิทยาการจัดการ
สั ปดาห์ ที่ 2,4
WORLD AROUND
THE CLOCK
กับรั ฐศาสตร์

40101 ความรู้ เบือ้ งต้ นเกีย่ วกับกฏหมายทั่วไป
41341 กฏหมายวิธีสบัญญัติ 1
41342 กฏหมายวิธีสบัญญัติ 2
51206 สารสนเทศ
และการวิจัยทางพยาบาล

15.00-15.10 น.

คยกับคุณครู....ศึกษาศาสตร์
สั ปดาห์ ที่ 1,3
พูดจาประสานิเทศ
สั ปดาห์ ที่ 2,4
ก้ าวหน้ าก้ าวไกลกับวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี สั ปดาห่ 1,3
รอบรู้ เรื่องสุ ขภาพกับวิทยาศาสตร์ สุขภาพ
สั ปดาหี่ 2,4

เวลา มสธ.

เวลา มสธ.

สาระสิ บ

เวหา......น่ าสนุก

41201
กฏหมายมหาชน

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

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.

04.00-04.20 น.

10161
ภาษาไทยเพือ่ การสื่อสาร

10202
การอ่ านภาษาไทย

10203
พฤติกรรมมนุษย์

11111
สั งคมและวัฒนธรรมไทย

12307
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีของไทย

72201
ครอบครั วศึกษา

22304
การแนะแนวในระดับมัธยมศึกษา

31403
เทคนิคการก่ อสร้ างขนาดใหญ่

41401
ภาษาอังกฤษสาหรั บนักกฏหมาย

71304
สวัสดิการสั งคมและการจัดการบริ การ
สาหรั บครอบครั ว

22305
พฤติกรรมวัยรุ่ น

32311
การบัญชีต้นทุน 1
และการบัญชีต้นทุน 2

41404
กฏหมายแรงงาน

15201
หลักและทฤษฏีการสื่อสาร
15202
ความรู้ เบือ้ งต้ นเกีย่ วกับสื่อสิ่งพิมพ์
รู้ ...เปลีย่ นโลก

32334
ระบบสารสนเทศและการวิจัย
การตลาด

ท่ องไปกับ มสธ.

20101
พืน้ ฐานการศึกษา

32414
การตลาดสิ นค้ า
เกษตรกับเศรษฐกิจของไทย
กฏหมายสบาย ๆ
สั ปดาห์ ที่ 1,3
พยาลาลศาสตร์ สร้ างสรรค์ สังคม
สั ปดาห์ ที่ 2,4

16.00-16.20 น.

การศึกษาต่ อเนือ่ ง

บอกกล่ าวเล่ าเกษตร

สั ตว์ เลีย้ งแสนรั ก

04.20-04.40 น.
รั ฐศาสตร์ เพือ่ ประชาชน

มนุษยนิเวศศาสตร์ เพือ่ คุณภาพ
ชีวติ สั ปดาห์ ที่ 1,3
หลากหลายมุมมองทางเศรษฐศาสตร์
สั ปดาห์ ที่ 2,4
การศึกษาต่ อเนือ่ ง

15203
ความรู้ เบือ้ งต้ นเกีย่ วกับวิทยุและโทรทัศน์

20202
วิทยาการการสอน

คุยกับคุณครู .....ศึกษาศาสตร์
สั ปดาห์ ที่ 1,3
พูดจาประสานิเทศ
สั ปดาห์ ที่ 2,4

32450 การจัดการธุรกิจและการตลาด
ระหว่ างประเทศ

ก้ าวหน้ าก้ าวไกลกับวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี (สั ปดาห์ ที่ 1,3
รอบรู้ เรื่องสุ ขภาพกับวิทยาศาสตร์ สุขภาพ
สั ปดาห์ ที่ 2,4

มสธ.กับสั งคมอาเซี่ยน

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.

13.40-14.00 น.

14.00-14.20 น.

14.20-14.40 น.

14.40-15.00 น.

15.00-15.20 น.

31404
เครื่องจักรกลและอุปกรณ์ การก่ อสร้ าง

70206
โภชนาการกับชีวติ มนุษย์

41455
กฏหมายทรั พย์ สินทางปั ญญา

ข่ าว

30204
องค์ การและการจัดการ

55302
วิทยาศาสตร์ ในการแพทย์ แผนไทย

82324
เศรษฐกิจและการเมือง
ระหว่ างประเทศ

สุ ขกับชีวติ

สุ โขทัยศึกษา

10121
อารยธรรมมนุษย์

41323
กฏหมายพาณิชย์ 3

94330
การจัดการผลิตผลและการแปรรู ป
ผลิตผลเกษตร

99311
ระบบสานักงานอัตโนมัติและพาณิชย์

92116
ความรู้ ทั่วไปเกีย่ วกับการสหกรณ์

ข่ าว

96301
คอมพิวเตอร์ กบั งานธุรกิจ
ด้ านพาณิชยกรรม

91357
พืน้ ฐานความรู้ สิ่งแวดล้ อม

90303
พืชเศรษฐกิจ

รั กษ์ สุขภาพ

10151
ไทยศึกษา

97314
เทคโนโลยีการวางแผนและการควบคุม
การผลิตในอุตสหกรรม

90406
ดิน นา้ และปุ๋ ย

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.

02.40-03.00 น.

03.00-03.20 น.

41455
กฏหมายทรั พย์ สินทางปั ญญา

30204
องค์ กรและการจัดการ

55302
วิทยาศาสตร์ ในการแพทย์ แผนไทย

สุ ขกับชีวติ

สุ โขทัยศึกษา

10121
อารยธรรมมนุษย์

เสี ยงสอนเสริ ม

41323
กฏหมายพาณิชย์ 3

81314
หลักเบือ้ งต้ นของการวิจัยทางรั ฐศาสตร์

82324
ความสั มพันธ์ ระหว่ างประเทศ

32303
การจัดการการเงิน

92116
ความรู้ ทั่วไปเกีย่ วกับการสหกรณ์

96301
คอมพิวเตอร์ กบั งานธุรกิจด้ านพาณิชยกรรม

97327เ
พืน้ ฐานความรู้ สิ่งแวดล้ อม

90303
พืชเศรษฐกิจ

96406
ดิน นา้ และปุ๋ ย

91464
พืชสวนปรดับในการจัดภูมิทัศน์

91315
เครื่องมือ เครื่องจักร วัดสดุและบารุ งรั กษา
ในอุตสาหกรรม

93454
สารสนนแทศ
เพือ่ การจัดการผลตพื๙

รั กษ์ สุขภาพ

10151
ไทยศึกศส

เสี ยงสอนเสริ ม

16.20-16.40 น.
ข่าว

16.40-17.00 น.

รั ฐศาสตร์ เพือ่ ประชาชน

17.00-น.-19.00 น.
เสี ยงสอนเสริ ม

72203
การจัดการทรั พยากรครอบครั วและ
ชุ มชนเพือ่ คุณภาพชีวติ

72204
เศรษฐกิจครอบครั ว

20201
พัฒนศึกษา

20401
ประสบการณ์ วชิ าชีพศึกษาศาสตร์

เสี ยงสอนเสริ ม

32450
การจัดการธุรกิจและ
การตลาดระหว่ างประเทศ

31303
การจัดการงานสนาม

เสี ยสอนเสริ ม

มสธ. กับสั งคมอาเซี่ยน

รั กษ์ สุขภาพ

เสี ยงสอนเสริ ม

04.40-05.00 น.

หลากหลายมุมมองทางเศรษฐศาสตร์

บอกกล่ าวเล่ าเกษตร

สั ตว์ เลีย้ งแสนรั ก

รั กษ์ สุขภาพ

เสี ยงสอนเสริ ม

15.20-15.40 น.

15.40-16.00 น.

16.00-16.20 น.

16.20-16.40 น.

16.40-17.00 น.

81314
หลักเบือ้ งต้ นของการวิจัยทางรั ฐศาสตร์

82323
ความสั มพันธ์ ระหว่ างประเทศ

32303
การจัดการการเงิน

32450
การจัดการธุรกิจและการตลาด
ระหว่ างประเทศ

70101
จิตวิทยาทั่วไป

91464
พืชส่ วนประดับในการจัดภูมิทัศน์

97315
เครื่องมือ เครื่องจักร วัสดุ
และการบารุ งรั กษาในอุตสาหกรรม

03.20-03.40 น.

03.40-04.00 น.

33302
41324
หลักกฏหมายเกีย่ วกับการบริ หาร
กฏหมายพาณิชย์ 4
ราชการไทย
97317
ระบบสารสนเทศและระบบอัตโนมัติ
91419
ทางการผลิตฝนอุตสาหกรรม
มาตราฐานการจัดารอุตสาหกรรมและ
มาตราฐานกรจัดารอุตสาหกรรม

93454
97317
947419
สารสนเทศเพือ่ การจัดการผลิตพืช ระบบสารสนเทศและระบบอัตโนมัตมาตราฐานการจั
ิ
ดการอุตสาหกรรม
ทางการผลิตในอุตสาหกรรม
และมาตราฐานอุตสาหกรรม

04.00-04.20 น.

04.20-04.40 น.

04.40-05.00 น.

80206
ปั ญหาการพัฒนาชนบทไทย

51102
การส่ งเสริ มสุ ขภาพจิตและ
การพยาบาลจิตเวช
97424
กลยุทธ์ การจัดการระบบปฏิบัติ
การในอุตสหกรรม

31404
เครื่องจักรกลและอุปกรณ์
การก่ อสร้ าง
94329
ความรู้ ทั่วไปเกีย่ วกับธุรกิจ

80207
ปั ญหาการเมือง
ในภูมิภาคและชนกลุ่มน้ อย

