ตารางออกอากาศรายการวิทยุโทรทัศนเพื่อการศึกษา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศนการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม
ตั้งแตวันที่ 1 มิถุนายน - 30 มิถุนายน 2553
True Vision ชอง 55 สําหรับนักศึกษาที่ที่มีจานดาวเทียม สามารถรับชมไดทาง DLTV 8 ชอง 193
วัน/เวลา
เสาร
1 พ.ย 53

08.30-09.00 น.

09.00-10.00 น.

10.00-11.00 น.

11.00-12.00 น.

13.00-14.30 น.

52302-3
วิทยาการระบาดวิชาชีพ
การแพทยแผนไทย

55312-9
ประสบการณวิชาชีพ
การแพทยแผนไทย

บริการสังคม

สรรพสาระ

33706-2
นโยบายสาธารณะและ
การบริหารโครงการ

สถานีนวัตกรรม

อาทิตย
2 พ.ค 53
สรรพสาระ

27701-1
การวิจัยเทคโนโลยีและ
สื่อสารการศึกษา

93455-1
การฝกปฏิบัติการจัดการการ
ผลิตพืช

93455-2
การฝกปฏิบุติการจัดการ
การผลิตพืช

บริการสังคม

สถานีนวัตกรรม

14.30-15.30 น.
10201-1
ประสัติศาสตร
10202-1
การอานภาษาไทย
เรียนภาษากับ มสธ.
ปลาสวยงาน
ทะเลที่รักษ
นานาสาระ
10103-1
ทักษะชีวิต
10121-1
การอานภาษาไทย
10131-1
สังคมมนุษย

16.00-16.30 น.

แวดวง มสธ.

16.30-17.10 น.
15201-3
หลักและทฤษฏีการสื่อสาร

17.10-18.00 น.
30204-3
องคการและการจัดการ

15204-3
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับภาพนิ่งและ
และภาพยนตร

33421-2
การบริหารการปกครองทองถิ่น

15335-3
การวิจัยทางนิเทศศาสตร

33302-3
หลักกฏหมายเกี่ยวกับการ
บริหารราชการไทย
10131-7
สังคมมนุษย

กาวทันโลกกับ มสธ.
20101-1
พื้นฐานการศึกษา

18.00-18.40 น.
32202-3
การจัดการการตลาดและการผลิต

18.40-19.25 น.
55305-2
ธรรมานามัย

51103-3
96407-1
พยาธิสรีรวิทยาและเภสัชวิทยาคลินิก การพัฒนาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
สําหรับพยาบาล

40101-2
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฏหมายทั่วไป
70206-3
โภชนาการกับชีวิตมนุษย

91428-2
กฏหมายเกี่ยวกับทรัพยากรปาไม
และสิ่งแวดลอม
16338-4
การขาวเบื้องตน

19.25-20.00 น.

บริการสังคม

บริการสังคม

20.00.00-21.00 น.

21.00-22.00 น.

22.00-23.00 น.

23.00-24.00 น.

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

11201
คณิตศาสตรสําหรับ
สังคมศาสตร

10121
อารยธรรมมนุษย

41421
กฏหมายภาษีอากร
1

10131
สังคมมนุษย

41451
กฏหมาย
ระหวางประเทศ

96102
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารการพัฒนาผลิตภัณฑชุมชน

วัน/ เวลา
04.00-05.00 น.
จันทร
11201
3 พ.ค 53 คณิตศาสตรสําหรับสังคมศาสตร

05.00-06.00 น.
10121
อารยธรรมนุษย

06.00-07.00 น.
41201
กฏหมายมหาชน

07.00-07.30 น.

อังคาร
96102
4 พ.ค 53 คณิตศาสตรและสถิติสําหรับ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
พุธ
54102
5 พ.ค 53 การบริหารงานอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย

10131
สังคมมนุษย

41231
กฏหมายอาญา 1

บริการสังคม

10161
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

41431
การบริหารงานยุติธรรม

บริการสังคม

บริการสังคม

พฤหัสบดี
6 พ.ค 53

70313
อาหารบําบัดโรค

10161
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

41431
การบริหารงานยุติธรรม

บริการสังคม

ศุกร
7 พ.ค 53

15205
หลักการโฆษณาและ
การประชาสัมพันธ

30206
กฏหมายธุรกิจและภาษีอากร

41341
กฏหมายวิธีสบัญญัติ 1

บริการสังคม

08.30-09.00 น.

09.00-10.00 น.
41444-3
ประสบการณวิชาชีพกฏหมาย

วัน/เวลา
เสาร
8 พ.ค 53

สรรพสาระ

10.00-11.00 น.
52302-2
วิทยาการระบาด
และการควบคุมโรค
55312-5
ประสบการณวิชาชีพ
การแพทยแผนไทย

11.00-12.00 น
92320-1
การจัดการและดําเนินงาน
การสหกรณ
94432-3
ระบบสารสนเทศและ
การวิจัยทางธุรกิจการเกษตร
ดานการผลิต

11.00-11.30 น.
55311-15
การฝกปฏิบัติเวชกรรมและ
นวดแผนไทย

11.30-12.00 น.
55311-16
การฝกปฏิบัติเวชกรรม
และนวดแผนไทย

ตารางออกอากาศรายการวิทยุโทรทัศนเพื่อการศึกษา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศนการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม
ตั้งแตวันที่ 1 มิถุนายน - 30 มิถุนายน 2553
True Vision ชอง 55 สําหรับนักศึกษาที่ที่มีจานดาวเทียม สามารถรับชมไดทาง DLTV 8 ชอง 193
18.05-18.30 น.
18.30-19.00 น.
19.00-19.30 น.
31401-1
50103-2
92349-1
การควบคุมและตรวจงานกอวราง
สถิติและการวิจัยสําหรับ
สารสนเทศและสื่อที่ใชในงาน
วิทยาศาสตรสุขภาพ
สงเสริมการเกษตร
32303-1
การจัดการการเงิน

54106-1
พิษวิทยาและเวชศาสตรอุตสาหกรรม

32720-3
71114-1
การจัดการหวงโซอุปทานและรานคา การจัดการและเทคนิคการบริการโรงแรม
สมัยใหม

19.30-20.00 น.

20.00-21.00 น.

บริการสังคม

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

93438-3
การจัดการผลิตธัญพืชอาหารสัตว

บริการสังคม

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

16428-1
การวาวงแผนประชาสัมพันธ

บริการสังคม

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

การสอนเสริม ชุดวิชา
เสริมประสบการณ
ผูนําชุมชน

32706-1
การวิเคราะห วางแผนและควบคุม
การจัดการตลาด

93454-9
ศัตรูพืชเบื้องตน

16410-5
สื่อสารเพื่อการพัฒนา

บริการสังคม

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

33439-1
กฏหมายเกี่ยวกับภาษีสรรพสามิต

93454-1
สารสนเทศเพื่อการจัดการการผลิตพืช

16344-3
การพูดและการแสดงสําหรับวิทยุกระจายเสียง

บริการสังคม

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

13.00-14.30 น.
บริการสังคม

สถานีนวัตกรรม

14.30-15.30 น.
10201-2
ประวัติศาสตร
10202-2 การอานภาษาไทย
เรียนภาษากับ มสธ.
ปลาสวยงาม
ทะเลที่รักษ
นานาสาระ

16.00-16.30 น.

มรดกของแผนดิน

16.30-17.10 น.
15202-3
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับ
สื่อสิ่งพิมพ
15206-3
ภาษาเพื่อการสื่อสาร

17.10-18.00 น.
31404-3
เครื่องจักรกลและอุปกรณ
การกอสราง
32436-4
การตลาดระหวางประเทศ

15337-3
การสื่อสารกับการพัฒนา
10131-3
พัฒนศึกษา

33304-3
ขอบขายและวิธีวิจัยทาง
รัฐประศาสนศาตร
10131-8
สังคมมนุษย

บริการสังคม

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

21.00-22.00 น.
การสอนเสริม ชุดวิชา
เศรษฐศาสตรอุตสาหกรรมและ
การพื้นฐานอุตสาหกรรม

22.00-23.00 น.
การสอนเสริม ชุดวิชา
กฏหมายผูนําชุมชน

23.00-24.00 น.
การสอนเสริม ชุดวิชา
สื่อโฆษณา

รายการสารพันวิชาการ
กับกํานันผูใหญบาน

การสอนเสริม ชุดวิชา
เศรษฐศาสตรการเมืองและ
การปกครองสําหรับผูนําชุมชน
การสอนเสริม ชุดวิชา
สารสนเทศเพื่อการจัดการ
การผลิตพืช

การสอนเสริม ชุดวิชา
โภชนการกับชีวิต
มนุษย
การสอนเสริม ชุดวิชา
สารสนเทศและสื่อที่
ใชในงานสงเสริมการเกษตร

การสอนเสริม ชุดวิชา
การบริหารองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น

การสอนเสริม ชุดวิชา
การบริหารจัดการชุมชน

การสอนเสริม ชุดวิชา
การเปนผูนํา มนุษยสัมพันธ
จิตวิทยาสําหรับเกษตรกร

รายการ สารพันวิชาการ
กับกํานันผูใหญบาน

การสอนเสริม ชุดวิชา
ความรูทั่วไปเกี่ยวกับ
การสงเสริมการเกษตร

18.00-18.40 น.
321404-3
การจัดการธุรกิจการจัดประชุม

18.40-19.25 น.
52304-3
โภชนาศาสตรสาธารณสุข

55301-4
การวิจัยสําหรับแพทยแผนไทย

97404-1
กระบวนการพิมพพื้นลึก
การพิมพพื้นฉลุลายผาและ
การพิมพไรแรงกด

41232-3
กฏหมายอาญา 2

91458-2
หลักการสงเสริม
การปาไมเพื่อสิ่งแวดลอม
16344-3
การพูดและการแสดงสําหรับวิทยุ
กระจายเสียง
การสอนเสริม ชุดวิชา
กฏหมายเกี่ยวกับชุมชน

การสอนเสริม ชุดวิชา
การพัฒนาผลิตภัณฑชุมชน
19.25-20.00 น.

20.00-21.00 น.
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

บริการสังคม

21.00-22.00 น.
11201
คณิตศาสตร
สําหรับสังคมศาสตร

22.00-23.00 น.
10121
อารยธรรมมนษย

23.00-24.00 น.
41421
กฏหมาย
ภาษีอากร 1

23.00-24.00 น.
อาทิตย
9 พ.ค 53
สรรพสาระ

09.00-11.00 น.
27701-2
การวิจัยเทคโนโลยีและ
การสื่อสารการศึกษา

บริการสังคม

สถานีนวัตกรรม
จันทร
11201
10 พ. ค 53 คณิตศาสตรสําหรับสังคมศาสตร

10121
อารยธรรมมนุษย

41201
กฏหมายมหาชน

อังคาร
96102
11 พ. ค 53 คณิตศาสตรและสถิติสําหรับ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
พุธ
54102
12 พ.ค 53 การบริหารงานอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย

10131
สังคมมนุษย

41231
กฏหมายอาญา 1

บริการสังคม

32204-2
การบัญชีขั้นตน

10141
วิทยาศาสตรเทคโนโลยีและ
สิ่งแวดลอมเพื่อชีวิต

41451
กฏหมายระหวางประเทศ

บริการสังคม

70313
อาหารบําบัดโรค

10161
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

41341
การบริหารงานยุติธรรม

15205
หลักการโฆษณาและการ
ประชาสัมพันธ
08.30-09.00 น.

30206
กฏหมายธุรกิจและการภาษีอากร

41431
กฏหมายวิธีสบัญญัติ 1

09.00-10.00 น.
50103-1
สถิติและการวิจัยสําหรับ
วิทยาศาสตรสุขภาพ

10.00-11.00 น.
52302-4
วิทยาการระบาด
และการควบคุมโรค
51207-7
การพยาบาลเด็กและวัยรุน

พฤหัสบดี
13 พ.ค 53

ศุกร
14 พ.ค 53
วัน/เวลา
เสาร
15 พ.ค 53

สรรพสาระ

วัน/เวลา
อาทิตย
16 พ.ค 53

08.30-09.00 น.
สรรพสาระ

09.00-10.00 น.
27711-1
การจัดระบบทางการศึกษา

55311-17
การฝกปฏิบัติเวชกรรมและนวด
แผนไทย
วัน/ เวลา
04.00-05.00 น.
05.00-06.00 น.
จันทร
11201
10121
อารยธรรมมนุษย
17 พ.ค 53คณิตศาสตรสําหรับสังคมศาสตร

อังคาร

96102

10131

09.00.-11.00 น.
51207-2
การพยาบาลเด็กและวัยรุน
52203-2
อนามัยสิ่งแวดลอม
06.00-06.20 น.
41201
กฏหมายมหาชน

41231

บริการสังคม

30105-2
การบัญชีและการเงินเพื่อการกอสราง

10103-2
ทักษะชีวิต
10121-2
อารยธรรมมนุษย
10131-2
สังคมมนุษย
50301-2
การรักษาพยาบาลเบื้องตน

กาวทันโลกกับ มสธ.

90202-2
การบริหารงานสงเสริมการเกษตร
และสหกรณ

32304-2
การจัดการทรัพยากรมนุษย

52303-2
สุขศึกษาและการประชาสัมพันธในงาน
สาธารณสุข
70312-2
อาหารและโภชนาการ

91451-2
การบริหารและนิเทศงานสงเสริม
การเกษตร
96302-2
สารสนเทศธุรกิจเบื้องตน

บริการสังคม

32320-2
การบัญชีชั้นกลาง 1

41321-2
กฏหมายพาณิชย 1

96405-2
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
ทางธุรกิจ

บริการสังคม

32413-2
การจัดการงานขนสงสินคา

32436-2
การตลาดระหวางประเทศ

92116-2
ความรูทั่วไปเกี่ยกวับการสหกรณ

13.00-14.30 น.

14.30-15.30 น.
10201-3
ประวัติศาสตร
10202-3 การอานภาษาไทย
เรียนภาษากับ มสธ.
ปลาสวยงาม
ทะเลที่รักษ
นานาสาระ
14.30-15.30 น.
10103-3
ทักษะชีวิต
10121-3
อารยธรรมมนุษย
10131-3
สังคมมนุษย
18.30-19.00 น.
51102-2
การสงเสริมสุขภาพจิตและ
การพยาบาลจิตเวช

16.00-16.30 น.

11.00-12.00 น
91416-1
ประสบการณวิชาชีพ
สงเสริมการเกษตร
93337-5
การปรับปรุงพันธุพืชและ
การขยายพันธุพืช
11.00-12.00 น.
55303-1
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
การแพทย
93257-4
ศัตรูพืชเบื้องตน
07.00-07.30 น.
บริการสังคม

บริการสังคม

สถานีนวัตกรรม

13.00-14.30 น.
บริการสังคม

สถานีนวัตกรรม
18.05-18.30 น.
30202-2
หลักการบัญชี

32205-2

52305-2

90303-3
การจัดการฟารม
การสอนเสริม
ชุดวิชาเศรษฐศาสตรอุตสาหกรรม
และการพัฒนาอุตสาหกรรม

บริการสังคม
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

รายการสารพันวิชาการ
กับกํานันผูใหญบาน

บริการสังคม

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

การสอนเสริม ชุดวิชา
เสริมประสบการณ
ผูนําชุมชน

บริการสังคม

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

การสอนเสริม ชุดวิชา
การบริหารองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น

การสอนเสริม ชุดวิชา
การบริหารจัดการชุมชน

การสอนเสริม ชุดวิชา
การเปนผูนํา มนุษยสัมพันธ
จิตวิทยาสําหรับเกษตรกร

บริการสังคม

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

รายการ สารพันวิชาการ
กับกํานันผูใหญบาน

การสอนเสริม ชุดวิชา
ความรูทั่วไปเกี่ยวกับ
การสงเสริมการเกษตร
18.40-19.25 น.
52304-3
โภชนศาสตรสาธารณสุข

การสอนเสริม ชุดวิชา
การพัฒนาผลิตภัณฑชุมชน

18.00-18.40 น.
32466-3
การจัดการธุรกิจการจัดประชุม

19.25-20.00 น.

32436-4
การตลาดระหวาวงประเทศ

55301-3
การวิจัยสําหรับแพทยแผนไทย

กาววทันโลกกับ มสธ.

20202-3
วิทยาการการสอน

17.10-18.00 น.
33420-3
การบริหารราชการ
สวนภูมิภาค
10131-9
สังคมนุษย

18.00-18.40 น.

มรดกของแผนดิน

16.30-17.10 น.
16347-3
การสรางสรรครายการโทรทัศน

90303-3
พืชเศรษฐกิจ

97404-1
กระบวนการพิมพพื้นลึก
การพิมพพื้นฉลุลายผา
และการพิมพไรแรงกด
18.40-19.25 น.
91324-3
หลักการสงเสริม
การปาไมเพื่อสิ่งแวดลอม
16410-12
สื่อสารเพื่อการพัฒนา

19.00-19.30 น.
90407-3
การพัฒนาชนบท

19.30-20.00 น.

20.00-21.00 น.

21.00-22.00 น.
การสอนเสริม ชุดวิชาเศรษฐศาสตร
อุตสากกรรม

22.00-23.00 น.
การสอนเสริม ชุดวิชา
กฏหมายเกี่ยวกับผูนําชุมชน

23.00-24.00 น.
การสอนเสริม ชุดวิชา
สื่อโฆษณา

บริการสังคม

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

93446-2

บริการสังคม

รายการสารพันวิชาการ

การสอนเสริม ชุดวิชา

การสอนเสริม ชุดวิชา

รายการเพื่อการแนะแนว

41451
กฏหมาย
ระหวางประเทศ

20.00-21.00 น.

21.00-22.00 น.

22.00-23.00 น.

23.00-24.00 น.

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

11201
คณิตศาสตรสําหรับ
สังคมศาสตร

10121
สังคมมนุษย

41421
กฏหมายระหวาง
ประเทศ

22.00-23.00 น.

23.00-24.00 น.

10131
สังคมมนุษย

41451
กฏหมาย
ระหวางประเทศ

บริการสังคม
16338-1
การขาเบื้องตน

10131
สังคมมนุษย

การสอนเสริม ชุดวิชา
สื่อโฆษณา

บริการสังคม

16.30-17.10 น.
17.10-18.00 น.
15203-3
31404-3
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับวิทยุและโทรทัศนครื่องจักกลและอุปกรณการกอสราง

96102
คณิตศาสตร
และสถิติสําหรับ
วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี

การสอนเสริม ชุดวิชา
การสอนเสริม ชุดวิชา
โภชนการกับชีวิต
ศรษฐศาสตรการเมืองและการปกครอง
สําหรับผูนําชุมชน
มนุษย
การสอนเสริม ชุดวิชา
การสอนเสริม ชุดวิชา
สารสนเทศเพื่อการจัดการ
สารสนเทศและสื่อที่
การผลิตพืช
ใชในงานสงเสริมการเกษตร

มรดกของแผนดิน

16.00-16.30 น.

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

19.25-20.00 น.

บริการสังคม

20.00-21.00 น.

21.00-22.00 น.
96102
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร คณิตศาสตรและสถิติ
สําหรับวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี
มมม

18 พ.ค 53 คณิตศาสตรและสถิติสําหรับ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
พุธ
54102
19 พ.ค 53 การบริหารงานอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย

ตารางออกอากาศรายการวิทยุโทรทัศนเพื่อการศึกษา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศนการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม
ตั้งแตวันที่ 1 มิถุนายน - 30 มิถุนายน 2553
True Vision ชอง 55 สําหรับนักศึกษาที่ที่มีจานดาวเทียม สามารถรับชมไดทาง DLTV 8 ชอง 193
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
การจัดการการผลิตสุกรสัตวปก

สังคมมนุษย

กฏหมายอาญา 1

บริการสังคม

การบัญชีชั้นกลาง 2

10141
วิทยาศาสตรเทคโนโลยีและ
สิ่งแวดลอมเพื่อชีวิต

41451
กฏหมายระหวางประเทศ

บริการสังคม

32311-2
การบัญชีตนทุนและการบัญชี
เพื่อการจัดการ

70322-1
พัฒนาการวัยรุนและการอบรม

96401-2
ระบบสํานักงานอัตโนมัติ

พฤหัสบดี
20 พ.ค 53

70313
อาหารบําบัดโรค

10161
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

41431
การบริหารงานยุติธรรม

บริการสังคม

32321-2
ระบบสารสนเทศทางการบัญชี

93256-6
การฝกปฏิบัติเสริมทักษะการผลิตพืช

96407-2
การพัฒนาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ

ศุกร
21 พ.ค 53

15205
หลักการโฆษณาและการ
ประชาสัมพันธ
08.30-09.00 น.

30206
กฏหมายธุรกิจและ
การภาษีอากร
09.00-10.00 น.
51201-1
มโนมติและกระบวนการพยาบาล

41341
กฏหมายวิธีสบัญญัติ 1

บริการสังคม

32445-2
การบัญชีระหวางประเทศ

32436-3
การตลาดระหวางประเทศ

97405-2
กระบวนการพิมพพื้นลึก การพิมพ
พื้นฉลุลายผาและการพิมพไรแรงกด
16.00-16.30 น.

วัน/เวลา
เสาร
22 พ.ค 53

สรรพสาระ

วัน/เวลา
อาทิตย
23 พ.ค 53

08.30-09.00 น.

10.00-11.00 น.
52302-5
วิทยาการระบาดและ
การควบคุมโรค

09.00-10.00 น.
27752-1
สัมมนาการวิจัยและทฤษฏีทาง
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
55311-1
การฝกปฏิบัติเวชกรรมและ
นวดแผนไทย

10.00-11.00 น.
51207-3
การพยาบาลเด็กและวัยรุน

วัน/ เวลา
04.00-05.00 น.
จันทร
11201
24 พ. ค 53 คณิตศาสตรสําหรับสังคมศาสตร

05.00-06.00 น.
10121
อารยธรรมมนุษย

06.00-06.20 น.
41201
กฏหมายมหาชน

อังคาร
96102
25 พ.ค 53 คณิตศาสตรและสถิติสําหรับ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
พุธ
54102
26 พ.ค 53 การบริหารงานอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย

10131
สังคมมนุษย

สรรพสาระ

52307-1
อนามัยครอบครัวในงาน
สาธารณสุข

11.00-12.00 น.
92423-1
วิธีวิจัยทางสหกรณ
93337-4
การปรับปรุงพันธุพืช
และการขยายพันธุพืช

13.00-14.30 น.
บริการสังคม

สถานีนวัตกรรม

11.00-12.00 น.
55303-2
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
การแพทย
93257-5
ศัตรูพืชเบื้องตน

07.00-07.30 น.

13.00-14.30 น.
บริการสังคม

สถานีนวัตกรรม

บริการสังคม

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

การสอนเสริม ชุดวิชา
การบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น

การสอนเสริม ชุดวิชา
การบริหารชุมชน

การสอนเสริม ชุดวิชา
การเปนผูนํา มนุษยสัมพันธ
จิตวิทยาสําหรับเกษตรกร

บริการสังคม
16.30-17.10 น.
15201-4
หลักและทฤษฏีการสื่อสาร
15204-4
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับภาพนิ่ง
และภาพยนตร
16.30-17.10 น.
15335-4
การวิจัยทางนิเทศศาสตร

กาวทันโลกกับ มสธ.
20101-4
พื้นฐานการศึกษา

การสอนเสริม ชุดวิชา
ความรูทั่วไปเกี่ยวกับ
การสงเสริมการเกษตร
17.10-18.00 น.
18.00-18.40 น.
18.40-19.25 น.
30204-4
32202-4
55302-3
องคการและการจัดการ
การจัดการการตลาดและการผลิต วิทยาศาสตรในการแพทยแผนไทย
32705-1
51103-4
96301-2
คอมพิวเตอรกับงานธุรกิจ
การวิจัยธุรกิจและระบบสารสนเทศ พยาธิสรีรวิทยาและเภสัชวิทยาคลินิก
เพื่อการจัดการ
สําหรับพยาบาล
ดานพาณิชยกรรม
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

17.10-18.00 น.
33302-4
หลักกฏหมายเกี่ยวกับ
การบริหารราชการไทย
10131-10
สังคมมนุษย

รายการ สารพันวิชาการ
กับกํานันผูใหญบาน

18.00-18.40 น.
40101-3
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฏหมายทั่วไป

18.40-19.25 น.
91357-3
พื้นฐานความรูสิ่งแวดลอม

70206-4
โภชนาการกับชีวิตมนุษย

16428-2
การวางแผนงานประชาสัมพันธ

การสอนเสริม ชุดวิชา
วิธีวิจัยในงานสงเสริม
การเกษตร
19.25-20.00 น.

20.00-21.00 น.

21.00-22.00 น.

บริการสังคม

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

11201
คณิตศาสตรสําหรับ
สังคมศาสตร

19.25-20.00 น.

20.00-21.00 น.

21.00-22.00 น.

บริการสังคม

19.00-19.30 น.
91210-2
มนุษยสัมพันธและจิตวิทยา
ที่เหมาะสมสําหรับเกษตรกร

19.30-20.00 น.

20.00-21.00 น.

บริการสังคม

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

41231
กฏหมายระหวางประเทศ

323014-2
การจัดการการผลิตและการปฏิบัติการ

55303-2
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาการแพทย

93446-3
การจัดการการผลิตสุกรและสัตวปก

บริการสังคม

บริการสังคม

10141
วิทยาศาสตรเทคโนโลยีและ
สิ่งแวดลอมเพื่อชีวิต

41451
กฏหมายระหวางประเทศ

บริการสังคม

32314-3
การบัญชีชั้นสูง

71114-2
การจัดการและเทคนิคการบริการในโรงแรม

96403-2
คอมพิวเตอรกับการตลาด

บริการสังคม

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

การสอนเสริม ชุดวิชา
เสริมประสบการณ
ผูนําชุมชน

32322-3
การสอบบัญชี การบัญชีภาษีอากรและ
การวางแผนภาษี

93256-7
การฝกปฏิบัติเสริมทักษะการผลิตพืช

96408-3
การจัดการระบบฐานขอมูล

บริการสังคม

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

การสอนเสริม ชุดวิชา
การจัดการบริหารองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น

การสอนเสริม ชุดวิชา
การบริหารจัดการชุมชน

การสอนเสริม ชุดวิชา
การเปนผูนํา มนุษยสัมพันธ
จิตวิทยาสําหรับเกษตรกร

93337-2
การปรับปรุงพันธุพืชและการขยายพันธุพืช

97406-2
เทคนิคหลังพิมพ

บริการสังคม

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

รายการ สารพันวิชาการ
กับกํานันผูใหญบาน

16.30-17.10 น.
15202-4
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับสื่อสิ่งพิมพ

17.10-18.00 น.
30204-3
องคการและการจัดการ

18.00-18.40 น.
32202-3
การจัดการการตลาดและการผลิต

การสอนเสริม ชุดวิชา
ความรูทั่วไปเกี่ยวกับ
การสงเสริมการเกษตร
18.40-19.25
55305-2
ธรรมานามัย

การสอนเสริม ชุดวิชา
วิธีวิจัยในงานสงเสริม
การเกษตร
19.25-20.00 น.

15206-4
ภาษาเพื่อการสื่อสาร

33421-2
การบริหารการปกครองทองถิ่น

16.30-17.10 น.
15337-4
การสื่อสารกับการพัฒนา

17.10-18.00 น.
33304-4
ขอบขายและวิธีวิจัย
ทางรัฐประศาสนศาสตร
10131-11
สังคมมนุษย

18.00-18.40 น.
40213-3
กฏหมายวาดวยทรัพยสิน

20.00-21.00 น.

21.00-22.00 น.
การสอนเสริม ชุดวิชา
เศรษฐศาสตรอุตสาหกรรมและ
การพื้นฐานอุตสาหกรรม

41431
การบริหารงานยุติธรรม

บริการสังคม

ศุกร
28 พ.ค 53

15205
หลักการโฆษณาและ
การประชาสัมพันธ
08.30-09.00 น.

30206
กฏหมายธุรกิจและการภาษีอากร

41341
กฏหมายวิธีสบัญญัติ 1

บริการสังคม

33439-2
กฏหมายเกี่ยวกับภาษีสรรพสามิต

09.00-10.00 น.

10.00-11.00 น.

11.00-12.00

13.00-14.30 น.

51201-2
มโนมติและกระบวนการพยาบาล

52302-6
วิทยาการระบาดและ
การควบคุมโรค

92423-3
วิธีวิจัยทางสหกรณ

บริการสังคม

08.30-09.00 น.

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

โภชนการกับชีวิต
มนุษย
การสอนเสริม ชุดวิชา
สารสนเทศและสื่อที่
ใชในงานสงเสริมการเกษตร

18.30-19.00 น.
51201-2
มโนมติและกระบวนการพยาบาล

10161
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

วัน/เวลา
อาทิตย
30 พ.ค 53

16.00-16.30 น.

บริการสังคม

เศรษฐศาสตรการเมื่องและ
การปกครองสําหรับผูนําชุมชน
การสอนเสริม ชุดวิชา
สารสนเทศเพื่อการจัดการผลิตพืช

18.05-19.00 น.
30206-2
กฏหมายธุรกิจและการภาษีอากร

70313
อาหารบําบัดโรค

สรรพสาระ

มรดกของแผนดิน

กับกํานันผูใหญบาน
การสอนเสริม ชุดวิชา
เสริมประสบการณผูนําชุมชน

บริการสังคม

พฤหัสบดี
27 พ.ค 53

วัน/เวลา
เสาร
29 พ.ย 53

14.30-15.30 น.
10201-4 ประวัติศาสตร
10202-4 การอานภาษาไทย
เรียนภาษากับ มสธ.
ปลาสวยงาม
ทะเลที่รักษ
นานาสาระ
14.30-15.30 น.
10103-4
ทักษะชีวิต
10121-4
อารยธรรมมนุษย
10131-4
สังคมมนุษย

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

09.00-10.00 น.
27701-2
การวิจัยเทคโนโลยีและ
รอบรูกับ มสธ.
สื่อสารการศึกษา
55311-12
การฝกปฏิบัติเวชกรรมและ
นวดแผนไทย
วัน/ เวลา
04.00-05.00 น.
05.00-06.00 น.
จันทร
11201
10121
อารยธรรมนุษย
31 พ.ค 53คณิตศาสตรสําหรับสังคมศาสตร

10.00-11.00 น.
51207-6
การพยาบาบเด็กและวัยรุน
52307-2
อนามัยครอบครัว
ในงานสาธารณสุข
06.00-07.00 น.
41201
กฏหมายมหาชน

14.30-15.30 น.
10201-5
ประวัติศาสตร
10202-5
การอานภาษาไทย
92320-2
เรียนภาษากับ มสธ.
การจัดและดําเนินงาน
สถานีนวัตกรรม
ปลาสวยงาน
การสหกรณ
ทะเลที่รักษ
นานาสาระ
11.00-12.00
13.00-14.30 น.
14.30-15.30 น.
55303-3
10103-5
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
บริการสังคม
ทักษะชีวิต
การแพทย
10121-5
93256-17
อารยธรรมมนุษย
การฝกปฏิบัติเสริมทักษะ
สถานีนวัตกรรม
10131-5
การผลิตพืช
สังคมมนุษย
07.00-07.30 น.
18.05-18.30 น.
18.30-19.00 น.
31401-2
59703-2
บริการสังคม
การควบคุมและตรวจงานกอสราง
อาชีวอนามัยและความปลอดภัยและ
การจัดการกากของเสียในโรงงานอุตสาหกรรม

16.00-16.30 น.

มรดกของแผนดิน

16.00-16.30 น.

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

กาวทันโลกกับ มสธ.
20101-4
พัฒนศึกษา
19.00-19.30 น.
91349-2
สารสนเทศและสื่อที่ใชในงาน
สงเสริมการเกษตร

19.30-20.00 น.
16419-1
การจัดรายการโทรทัศน

ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสาร

21.00-22.00 น.
การสอนเสริม
ชุดวิชา เศรษฐศาสตรอุตสาหกรรม
และพัฒนาอุตสาหกรรม
รายการสารพันวิชาการ
กับกํานันผูใหญบาน

22.00-23.00 น.
การสอนเสริม ชุดวิชา
กฏหมายเกี่ยวกับผูนําชุมชน

23.00-24.00 น.

10121
41421
อารยธรรมมนุษย กฏหมายภาษีอากร 1

22.00-23.00 น.

23.00-24.00 น.

10131
สังคมมนุษย

41451
กฏหมายระหวาง
ประเทศ

21.00-22.00 น.

22.00-23.00 น.

23.00-24.00 น.

11201
คณิตศาสตรสําหรับ
สังคมศาสตร

10121
อารยธรรมมนุษย

41421
กฏหมายภาษีอากร
1

21.00-22.00 น.
96102
คณิตศาสตรและสถิติ
สําหรับวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี

22.00-23.00 น.
10131
สังคมมนุษย

23.00-24.00 น.
41451
กฏหมาย
ระหวางประเทศ

96102
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร คณิตศาสตรและสถิติ
สําหรับวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี

23.00-24.00 น.
การสอนเสริม ชุดวิชา
สื่อโฆษณา

การสอนเสริม ชุดวิชา
การสอนเสริม ชุดวิชา
ศรษฐศาสตรการเมืองและการปกครอง
โภชนการกับชีวิต
สําหรับผูนําชุมชน
มนุษย
การสอนเสริม ชุดวิชา
การสอนเสริม ชุดวิชา
สารสนเทศเพื่อการจัดการ
สารสนเทศและสื่อที่
การผลิตพืช
ใชในงานสงเสริมการเกษตร

51103-3
96407-1
พยาธิสรีรวิทยาและเภสัชวิทยาคลินิก การพัฒนาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
สําหรับพยาบาล

90201-4
การจัดการฟารม

22.00-23.00 น.

20.00-21.00 น.

บริการสังคม
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

18.40-19.25
91428-3
กฏหมายเกี่ยวกับทรัพยากร
ปาไมและสิ่งแวดลอม
15232-5
ทฤษฏีและพฤติกรรมการสื่อสาร

19.25-20.00 น.

20.00-21.00 น.

บริการสังคม

ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสาร

22.00-23.00 น.
การสอนเสริม ชุดวิชา
กฏหมายผูนําชุมชน

23.00-24.00 น.
การสอนเสริม ชุดวิชา
สื่อโฆษณา

