ตารางออกอากาศรายการวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช ออกอากาศทางสถานีวทิ ยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
ตั้งแต่วนั ที่ 1 ธันวาคม - 31 ธันวาคม 2553
True Vision ช่อง 55 สาหรับนักศึกษาที่ที่มีจานดาวเทียม สามารถรับชมได้ทาง DLTV 8 ช่อง 193
วัน/ เวลา
พุธ
1 ธ.ค 53

04.00-05.00 น.
54102
การบริ หารงานอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย

05.00-06.00 น.
1041
วิทยาศาตร์เทคโนโลยี
และสิ่ งแวดล้อมเพื่อชีวติ

06.00-07.00 น.
41451
กฏหมายระหว่างประเทศ

07.00-07.30 น.

18.30-19.00 น.
55307-2
การฝึ กปฏิบตั ิเภสัชพฤกษศาสตร์
และเภสัชกรรมแผนไทย

19.00-19.30 น.
16428-2
การวางแผนงานประชาสัมพันธ์

19.30-20.00 น.
41405-1
กฏหมายสิ่ งแวดล้อม

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสาร

พฤหัสบดี
2 ธ.ค 53

70313
อาหารบาบัดโรค

10161
ภาษาไทยเพื่อการสื่ อสาร

41431
การบริ หารงานยุติธรรม

บริ การสังคม

33703-4
ระเบียบวิธีวจิ ยั ทางรัฐศาสตร์ศาสตร์

93257-10
ศัตรู พืชเบื้องต้น

16410-12
สื่ อสารเพื่อการพัฒนา

94431-1
การจัดการการตลาดสิ นค้าเกษตร

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสาร

ศุกร์
3 ธ.ค 53

15205
หลักการโฆษณาและ
การประชาสัมพันธ์

30206
กฏหมายธุรกิจและการภาษีอากร

41341
กฏหมายวิธีสบัญญัติ 1

บริ การสังคม

32360-1
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว

93454-1
สารสนเทศเพื่อการจัดการ
การผลิตพืช

16344-4
การพูดและการแสดงสาหรับวิทยุกระจายเสี ยง

บริ การสังคม

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสาร

วัน/เวลา
เสาร์
4 ธ.ค 53

08.30-09.00 น.

09.00-10.00 น.
50101-1
วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน

10.00-11.00 น.
70301-1
พัฒนาการเด็กและการเลี้ยงดู

11.00-12.00 น.
92423-4
วิธีวจิ ยั ทางสถหกรณ์

13.00-14.30 น.

16.00-16.30 น.

93337-6
การปรับปรุ งพันธุพ์ ืช
และการขยายพันธุพ์ ืช
11.30-12.00 น.
55303-4
สังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยาการแพทย์
91705-1
การจัดการทรัพยากรเพื่อ
การส่ งเสริ มการเกษตร

สถานีนวัตกรรม

16.30-17.10 น.
15203-4
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิทยุโทรทัศน์
15231-4
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสื่ อสารมวลชน

17.10-18.00 น.
31404-4
เครื่ องจักกลและอุปกรณ์การก่อสร้าง
32436-5
การตลาดระหว่างประเทศ

16.30-17.10 น.
16347-4
การสร้างสรรค์รายการโทรทัศน์

17.10-18.00 น.
33320-4
การบริ หารราชการส่ วนภูมิภาค

18.00-18.40 น.
41232-4
กฏหมายอาญา 2

20202-4
วิทยาการการสอน

10131-12
สังคมมนุษย์

90303-4
พืชเศรษฐกิจ

07.00-07.30 น.
บริ การสังคม

18.05-18.30 น.
30105-3
การบัญชีและการเงินเพื่อการก่อสร้าง

14.30-15.30 น.
11100-1 ภาษาจีนพื้นฐานเพื่อการศึกษา
11111-1 สังคมและวัฒนธรรมไทย
เรี ยนภาษากับ มสธ.
ปลาสวยงาม
ทะเลที่รักษ์
นานาสาระ
14.30-15.30 น.
10141-1
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
และสิ่ งแวดล้อมเพื่อชีวติ
10151-1
ไทยศึกษา
10161-1
ภาษาเพื่อการสื่ อสาร
18.30-19.00 น.
50301-3
การรักษาพยาบาลเบื้องต้น

19.00-19.30 น.
90202-3
การบริ หารงานส่ งเสริ ม
การเกษตรและสหกรณ์

19.30-20.00 น.
16419-2
การจัดรายการโทรทัศน์

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสาร

41231
กฏหมายอาญา 1

บริ การสังคม

32204-3
การบัญชีช้นั ต้น

91451-3
การบริ หารและนิเทศงานส่ งเสริ มการเกษตร

41451
กฏหมายระหว่างประเทศ

บริ การสังคม

32304-3
การจัดการทรัพยากรมนุษย์

52303-3
สุ ขศึกษาและการประชาสัมพันธ์
ในงานสาธารณสุ ข
70312-3
อาหารและโภชนาการ

96302-3
สารสนเทศธุรกิจเบื้องต้น

33206-2
การจัดการการตลาด
และวิสาหกิจชุมชน
41405-2
กฏหมายสิ่ งแวดล้อม

บริ การสังคม

18.05-18.30 น.
32720-3
การจัดการห่ วงโซ่อุปทานและ
ร้านค้าสมัยใหม่

บริ การสังคม

สรรพสาระ

วัน/เวลา
อาทิตย์
5 ธ.ค 53

08.30-09.00 น.

สรรพสาระ

วัน/ เวลา
04.00-05.00 น.
จันทร์
11201
6 ธ.ค 53 คณิ ตศาสตร์สาหรับสังคมศาสตร์

อังคาร
7 ธ.ค 53
พุธ
8 ธ.ค 53

09.00-11.00 น.
32703-2
การวิเคราะห์เชิงปริ มาณและ
การจัดการการดาเนินงาน
55311-12
การฝึ กปฏิบตั ิเวชกรรม
และการนวดแผนไทย

11.00-11.30 น.
51207-7
การพยาบาลเด็กและวัยรุ่ น

05.00-06.00 น.
10121
อารยธรรมมนุษย์

06.00-06.20 น.
41201
กฏหมายมหาชน

96102
10131
คณิ ตศาสตร์และสถิติสาหรับ
สังคมมนุษย์
วิทยาศาตร์เทคโนโลยี
54102
10141
การบริ หารงานอาชีวอนามัย วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและ
และความปลอดภัย
สิ่ งแวดล้อมเพื่อชีวติ

52307-3
อนามัยครอบครัว
ในงานสาธารณสุ ข

13.00-14.30 น.
บริ การสังคม
สถานีนวัตกรรม

มรดกของแผ่นดิน

16.00-16.30 น.

20.00-21.00 น.

20.00-21.00 น.

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสาร

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสาร

10161
ภาษาไทยเพื่อการสื่ อสาร

41431
การบริ หารงานยุติธรรม

บริ การสังคม

32320-3
การบัญชีช้นั กลาง 1

41321-3
กฏหมายพาณิชย์ 1

96405-3
ระบบสนับสนุนการตัดสิ นใจทางธุรกิจ

94431-2
การจัดการการตลาดสิ นค้าเกษตร

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสาร

ศุกร์
10 ธ.ค 53

15205
หลักการโฆษณาและ
การประชาสัมพันธ์
08.30-09.00 น.

30206
กฏหมายธุรกิจและภาษีอากร

41341
กฏหมายวิธีสบัญญัติ 1

บริ การสังคม

32413-3
การจัดการงานขนส่ งสิ นค้า

32436-4
การตลาดระหว่างประเทศ

92116-3
ความรู้ทวั่ ไปเกี่ยวกับการสหกรณ์

บริ การสังคม

09.00-10.00 น.

10.00-11.00 น.

11.00-12.00 น.

13.00-14.30 น.

16.00-16.30 น.

55308-1
เวชกรรมแผนไทย

70301-1
พัฒนาการเด็กและเลี้ยงดู

14.30-15.30 น.
11100-2
ภาษาจีนพื้นฐานเพื่อการศึกษา
11111-2
สังคมและวัฒนธรรมาทย
เรี ยนภาษากับ มสธ.
ปลาสวยงาม
ทะเลที่รักษ์
นานาสาระ
14.30-15.30 น.
10141-2
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
และสิ่ งแวดล้อมเพื่อชีวติ
10151-2 ไทยศึกษา
10161-2
ภาษาไทยเพื่อการสื่ อสาร
18.30-19.00 น.
51102-3
การส่ งเสริ มสุ ขภาพจิต
และการพยาบาลจิตเวช

16.30-17.10 น.
15201-5
หลักและทฤษฏีการสื่ อสาร
15204-5
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
ภาพนิ่งและภาพยนตร์

52305-3
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

วัน/เวลา
อาทิตย์
12 ธ.ค 53

08.30-09.00 น.

สรรพสาระ

วัน/ เวลา
04.00-05.00 น.
จันทร์
11201
13 ธ.ค 53 คณิ ตศาสตร์สาหรับสังคมศาสตร์

อังคาร
14 ธ.ค 53

96102
คณิ ตศาสตร์และสถิติสาหรับ

09.00-11.00 น.
32703-3
การจัดระบบทางการศึกษา
55311-6
การฝึ กปฏิบตั ิเวชกรรม
และกระนวดแผนไทย

11.00-11.30 น.
51207-8
การพยาบาลเด็กและวัยรุ่ น

05.00-06.00 น.
10121
อารยธรรมมนุษย์

52307-4
อนามัยครอบครัว
ในงานสาธารณสุ ข
06.00-06.20 น.
41201
กฏหมายมหาชน

10131
สังคมมนุษย์

41231
กฏหมายอาญา 1

บริ การสังคม
93256-5
การฝึ กปฏิบตั ิเสริ มทักษะการผลิตพืช
93337-8
การปรับปรุ งพันธุพ์ ืช
และการขยายพันธุพ์ ืช
11.30-12.00 น.
55303-5
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยการแพทย์
931705-2
การจัดการทรัพยากรเพื่อการส่ งเสริ มการเกษตรค
07.00-07.30 น.
บริ การสังคม

บริ การสังคม

สถานีนวัตกรรม
13.00-14.30 น.
บริ การสังคม

สถานีนวัตกรรม
18.05-18.30 น.
30202-3
หลักการบัญชี

32205-3
การบัญชีช้นั กลาง 2

การสอนเสริ ม ชุดวิชา
ความรู ้ทวั่ ไปเกี่ยวกับ
การส่ งเสริ มการเกษตร
การสอนเสริ ม ชุดวิชา
ความรู ้ทวั่ ไปเกี่ยวกับ
การส่ งเสริ มการเกษตร

18.00-18.40 น.
32466-4
การจัดการธุรกิจการจัดประชุม

18.40-19.25 น.
70101-3
จิตวิทยาทัว่ ไป
96404-2
กระบวนการพิมพ์พ้ืนลึก
การพิมพ์พ้ืนฉลุลายผ้า
และการพิมพ์ไร้แรงกด
18.40-19.25 น.
91458-2
การจัดการสิ่ งแวดล้อมป่ าไม้

55301-4
การวิจยั สาหรับแพทย์แผนไทย

23.00-24.00 น.
การสอนเสริ ม
ชุดวิชา สารสนเทศและสื่ อที่ใช้
ในงานส่ งเสริ มการเกษตร
การสอนเสริ ม ชุดวิชา
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน
การสอนเสริ ม ชุดวิชา
ชุดวิชา การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน

19.25-20.00 น.

20.00-21.00 น.

บริ การสังคม

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสาร

19.25-20.00 น.

20.00-21.00 น.

บริ การสังคม

70313
อาหารบาบัดโรค

สรรพสาระ

รายการสอนเสริ ม
ชุดวิชา การบริ หารองค์กรปกครอง
ส่ วนท้องถิ่น
รายการ
สารพันวิชาการกับกานัน ผูใ้ หญ่บา้ น

ก้าวทันโลกกับ มสธ.

พฤหัสบดี
9 ธ.ค 53

วัน/เวลา
เสาร์
11 ธ.ค 53

21.00-22.00 น.
22.00-23.00 น.
รายการสอนเสริ ม
การสอนเสริ ม
ชุดวิชา เสริ มประสบการณ์ผนู้ าชุมชน ชุดวิชา สารสนเทศเพื่อการจัดการ
การผลิตพืช

21.00-22.00 น.
22.00-23.00 น.
การสอนเสริ ม
การสอนเสริ ม ชุดวิชา
ชุดวิชา เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรมและ กฏหมายธุรเกี่ยวกับผูน้ าชุมชน
การพัฒนาอุตสาหกรรม
รายการ
การสอนเสริ ม ชุดวิชา
สารพันวิชาการกับกานัน ผูใ้ หญ่บา้ นเศรษฐศาสตร์การเมืองและการปกครอง
สาหรับผูน้ าชุมชน
การสอนเสริ ม ชุดวิชา
การสอนเสริ ม ชุดวิชา
เสริ มประสบการณ์
สารสนเทศเพื่อการจัดการ
ผูน้ าชุมชน
การผลิตพืช

23.00-24.00 น.
การสอนเสริ ม ชุดวิชา
สื่ อโฆษณา

การสอนเสริ ม ชุดวิชา
โภชนการกับชีวติ
มนุษย์
การสอนเสริ ม ชุดวิชา
สารสนเทศและสื่ อที่
ใช้ในงานส่ งเสริ มการเกษตร

การสอนเสริ ม ชุดวิชา
การบริ หารจัดการชุมชน

การสอนเสริ ม ชุดวิชา
การเป็ นผูน้ า มนุษย์สัมพันธ์
จิตวิทยาสาหรับเกษตรกร

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสาร

รายการ สารพันวิชาการ
กับกานันผูใ้ หญ่บา้ น

การสอนเสริ ม ชุดวิชา
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน

17.10-18.00 น.
31404-5
องค์การและการจัดการ

18.00-18.40 น.
32202-5
การจัดการการตลาดและการผลิต

32421-4
การบริ หารการปกครองท้องถิ่น

51103-5
พยาธิสรี รวิทยาและเภสัชวิทยาคิลนิก
สาหรับพยาบาล

การสอนเสริ ม ชุดวิชา
ความรู ้ทวั่ ไปเกี่ยวกับ
การส่ งเสริ มการเกษตร
18.40-19.25 น.
55302-4
วิทยาศาสตร์ในการแพทย์
และการผลิต
96301-3
คอมพิวเตอร์กบั งาน
ธุรกิจด้านพาณิชยกรรม

16.30-17.10 น.
15335-5
การสร้างสรรค์รายการโทรทัศน์

17.10-18.00 น.
33302-5
หลักกฏเกี่ยวกับการบริ หารราชการไทย

18.00-18.40 น.
41213-4
กฏหมายว่าด้วยทรัพย์สิน

19.25-20.00 น.

20101-5
พื้นฐานการศึกษา

10131-4
สังคมมนุษย์

90201-5
การจัการฟาร์ม

18.40-19.25 น.
91357-4
พื้นฐานความรู้สิ่งแวดล้อม
เพื่อสิ่ งแวดล้อม
16410-13
สื่ อสารเพื่อการพัฒนา

19.00-19.30 น.
91210-3
มนุษยสัมพันธ์และจิตวิทยา
ที่เหมาะสมสาหรับเกษตร

19.20-20.00 น.
16419-3
การจัดรายการโทรทัศน์

20.00-21.00 น.
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสาร

21.00-22.00 น.
การสอนเสริ ม ชุดวิชา
เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรมและ
การพัฒนาอุตสาหกรรม

22.00-23.00 น.
การสอนเสริ ม ชุดวิชา
กฏหมายเกี่ยวกับผูน้ าชุมชน

23.00-24.00 น.
การสอนเสริ ม ชุดวิชา
สื่ อโฆษณา

93446-4
การจัดการการผลิตสุ กรและสัตว์ปีก

33206-3
การจัดการการตลาดและวิสาหกิจชุมชน

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสาร

รายการสารพันวิชาการ
กับกานันผูใ้ หญ่บา้ น

การสอนเสริ ม ชุดวิชา
เศรษฐศาสตร์การเมืองและ

การสอนเสริ ม ชุดวิชา
โภชนการกับชีวติ

16.00-16.30 น.

ก้าวทันโลกกับ มสธ.

21.00-22.00 น.
96102
คณิตศาสตร์และสถิติสาหรับ
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

16344-4
การพูและการแสดง
สาหรับวิทยุกระจายเสี ยง

การสอนเสริ ม ชุดวิชา
การบริ หารองค์การปกครอง
ส่ วนท้องถิ่น

มรดกของแผ่นดิน

21.00-22.00 น.
11201
คณิตศาสตร์
สาหรับสังคมศาตร์

18.40-19.25 น.

19.25-20.00 น.

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสาร

20.00-21.00 น.
11201
คณิตศาสตร์สาหรับ
สังคมศาสตร์

บริ การสังคม

บริ การสังคม

20.00-21.00 น.
21.00-22.00 น.
96102
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสาร คณิตศาสตร์และสถิติสาหรับ
วิทยาศาตร์และเทคโนโลยี

ตารางออกอากาศรายการวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช ออกอากาศทางสถานีวทิ ยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
ตั้งแต่วนั ที่ 1 ธันวาคม - 31 ธันวาคม 2553
True Vision ช่อง 55 สาหรับนักศึกษาที่ที่มีจานดาวเทียม สามารถรับชมได้ทาง DLTV 8 ช่อง 193
พุธ
15 ธ.ค 53

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
54102
การบริ หารงานอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย

10141
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและ
สิ่ งแวดล้อมเพื่อชีวติ

41451
กฏหมายระหว่างประเทศ

บริ การสังคม

พฤหัสบดี
16 ธ.ค 53

70313
อาหารบาบัดโรค

10161
ภาษาไทยเพื่อการสื่ อสาร

41431
การบริ หารงานยุติธรรม

ศุกร์
17 ธ.ค 53

15205
หลักการโฆษณาและ
การประชาสัมพันธ์
08.30-09.00 น.

30206
กฏหมายธุรกิจและการภาษีอากร
09.00-10.00 น.

วัน/เวลา
เสาร์
18 ธ.ค 53

สรรพสาระ

55310-1
นวดแผนไทย

09.00-11.00 น.
32703-4
การวิเคราะเชิงปริ มาณและ
สรรพสาระ
การจัดการการดาเนินงาน
55311-9
การฝึ กปฏิบตั ิเวชอกรรมและ
การแนดแผนไทย
วัน/ เวลา
04.00-05.00 น.
05.00-06.00 น.
จันทร์
11201
10121
20 ธ.ค 53 คณิ ตศาสตร์สาหรับสังคมศาสตร์
อารยธรรมมนุษย์

อังคาร
21 ธ.ค 53
พุธ
22 ธ.ค 53

96102
10131
คณิ ตศาสตร์และสถิติสาหรับ
สังคมมนุษย์
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
54102
10141
การบริ หารงานอาชีวอนามัย วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและ
และความปลอดภัย
สิ่ งแวดล้อมเพื่อชีวติ

16.30-17.10 น.
15202-5
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิทยุและโทรทัศน์

17.10-18.00 น.
31403-5
เทคนิคการก่อสร้างขนาดใหญ่

มรดกของแผ่นดิน

15206-5
ภาษาเพื่อการสื่ อสาร

32720-4
การจัดการห่ วงโซ่อุปทาน
และร้านค้าสมัยใหม่

32720-4
การจัดการห่ วงโซ่อุปทาน
และการผดุงครรภ์

16.00-16.30 น.

16.30-17.10 น.
15337-5
การสื่ อสารกับการพัฒนา

17.10-18.00 น.
33304-5
ขอบข่ายและวิธีวจิ ยั
ทางรัฐประศาสนศาสตร์
10131-15
สังคมมนุษย์

18.00-18.40 น.

10.00-11.00 น.
70301-3
พัฒนาการเด็กและการเลี้ยงดู

11.00-12.00 น.
93256-9
การฝึ กปฏิบตั ิเสริ มทักษะการผลิตพืช

93337-3
การปรับปรุ งพันธุพ์ ืช
และการขยายพันธุพ์ ืช
14.30-15.30 น.
11100-3
ภาษาจีนพื้นฐานเพื่อการศึกษา
11111-3
สังคมและวัฒนธรรมไทย
เรี ยนภาษากับ มสธ.
ปลาสวยงาม
ทะเลที่รักษ์
นานาสาระ
14.30-15.30 น.
10141-3
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
และสิ่ งแวดล้อมเพื่อชีวติ
10151-3
ไทยศึกษา
10161-3 ภาษาเพื่อการสื่ อสาร
18.30-19.00 น.
51201-3
มโนมติและกระบวนการพยาบาล

92116-4
ความรู้ทวั่ ไปเกี่ยวกับ
การสหกรณ์
16.00-16.30 น.

13.00-14.30 น.
บริ การสังคม

11.00-11.30 น.
51207-10
การพยาบาลเด็กและวัยรุ่ น
52207-5
อนามัยครอบครัว
ในงานสาธารณสุ ข
06.00-06.20 น.
41201
กฏหมายมหาชน

11.30-12.00 น.
55303-7
สังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยาการแพทย์
91705-3
การจัดการทรัพยากรเพื่อ
การส่ งเสริ มการเกษตร
07.00-07.30 น.

13.00-14.30 น.
บริ การสังคม

สถานีนวัตกรรม

บริ การสังคม

18.05-19.00 น.
30206-2
กฏหมายธุรกิจและภาษีอากร

41231
กฏหมายอาญา 1

บริ การสังคม

32301-2
การจัดการการผลิตและการปฏิบตั ิการ

41451
กฏหมายระหว่างประเทศ

บริ การสังคม

32720-4
การจัดการห่ วงโซ่อุปทาน
และร้านค่าสมัยใหม่

19.20-20.00 น.

20.00-21.00 น.

บริ การสังคม

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสาร

20.00-21.00 น.

96402-3
คอมพิวเตอร์กบั การบัญชี

บริ การสังคม

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสาร

18.40-19.25 น.
91458-4
การจัดการ
สิ่ งแวดล้อมป่ าไม้
16428-3
การวางแผนงานประชาสัมพันธ์

19.25-20.00 น.

20.00-21.00 น.

21.00-22.00 น.
การสอนเสริ ม ชุดวิชา
เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรมและ
การพัฒนาอุตสาหกรรม

22.00-23.00 น.
การสอนเสริ ม ชุดวิชา
กฏหมายเกี่ยวกับผูน้ าชุมชน

23.00-24.00 น.
การสอนเสริ ม ชุดวิชา
สื่ อโฆษณา

รายการสารพันวิชาการ
กับกานันผูใ้ หญ่บา้ น
การสอนเสริ ม ชุดวิชา
เสริ มประสบการณ์
ผูน้ าชุมชน

การสอนเสริ ม ชุดวิชา
เศรษฐศาสตร์การเมืองและ
การปกครองสาหรับผูน้ าชุมชน
การสอนเสริ ม ชุดวิชา
สารสนเทศเพื่อการจัดการ
การผลิตพืช

การสอนเสริ ม ชุดวิชา
โภชนการกับชีวติ
มนุษย์
การสอนเสริ ม ชุดวิชา
สารสนเทศและสื่ อที่
ใช้ในงานส่ งเสริ มการเกษตร

การสอนเสริ ม ชุดวิชา
การบริ หารองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น

การสอนเสริ ม ชุดวิชา
การบริ หารชุมชน

การสอนเสริ ม ชุดวิชา
การเป็ นผูน้ า มนุษยสัมพันธ์
จิตวิทยาสาหรับเกษตรกร

รายการเพื่อการแนะแนว
70206-5
โภชนาการกับชีวติ มนุษย์

บริ การสังคม

96403-3
คอมพิวเตอร์กบั การตลาด

บริ การสังคม

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสาร

32322-3
การสอบบัญชี การบัญชีภาษีอากร
และการวางแผนภาษี

93257-14
ศัตรู พืชเบื้องต้น

16410-13
สื่ อสารเพื่อการพัฒนา

บริ การสังคม

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสาร

97405-2
กระบวนการพิมพ์พ้ืนลึก การพิมพ์
พื้นฉลุลายผ้าและการพิมพ์ไร้แรงกด
16.00-16.30 น.

บริ การสังคม

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสาร

16.30-17.10 น.
15203-5
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิทยุโทรทัศน์

17.10-18.00 น.
31404-5
เครื่ องจักรกลและอุปกรณ์การก่อสร้าง

มรดกของแผ่นดิน

15231-5
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสื่ อสารมวลชน

31301-3
การวางแผนงานก่อสร้าง

16.00-16.30 น.

16.30-17.10 น.
16347-5
การสร้างสรรค์
รายการโทรทัศน์
20202-3
วิทยาการการสอน

17.10-18.00 น.
33420-5
การบริ หารราชการ
ส่ วนภูมิภาค
10131-16
สังคมมนุษย์

18.00-18.40 น.
41232-5
กฏหมายอาญา 2

18.40-19.25 น.
91357-5
พื้นฐานความรู้สิ่งแวดล้อม

90303-5
พืชเศรษฐกิจ

16410-14
สื่ อสารเพื่อการพัฒนา

18.40-19.00 น.
30204-1
องค์การและการจัดการ

19.00-19.20 น.
51103-1
พยาธิสรี รวิทยาและเภสัชวิทยา
คลินิกสาหรับพยาบาล

19.20-20.00 น.

20.00-21.00 น.

บริ การสังคม

18.05-18.20 น.
10103-1
ทักษะชีวติ

93454-5
สารสนเทศเพื่อการจัดการ
การผลิตพืช
14.30-15.30 น.
11100-4
ภาษาจีนพื้นฐานเพื่อการศึกษา
11111-4
สังคมและวัฒนธรรมไทย
เรี ยนภาษากับ มสธ.
ปลาสวยงาม
ทะเลที่รักษ์
นานาสาระ
14.30-15.30 น.
10141-4
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
และสิ่ งแวดล้อมเพื่อชีวติ
10151-4
ไทยศึกษา
10161-2 ภาษาไทยเพื่อการสื่ อสาร
18.20-18.40 น.
15201-1
หลักและทฤษฏีการสื่ อสาร

บริ การสังคม

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสาร

21.00-22.00 น.
การสอนเสริ ม ชุดวิชา
เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรมและ
การพัฒนาอุตสาหกรรม

22.00-23.00 น.
การสอนเสริ ม ชุดวิชา
กฏหมายเกี่ยวกับผูน้ าชุมชน

23.00-24.00 น.
การสอนเสริ ม ชุดวิชา
สื่ อโฆษณา

บริ การสังคม

10141-1
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและ

15204-1
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาพนิ่ง

32202-1
การจัดการการตลาดและการผลิต

52304-1
โภชนศาสตร์สาธารณสุ ข

บริ การสังคม

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสาร

รายการสารพันวิชาการ
กับกานันผูใ้ หญ่บา้ น

การสอนเสริ ม ชุดวิชา
เศรษฐศาสตร์การเมืองและ

การสอนเสริ ม ชุดวิชา
โภชนการกับชีวติ

10.00-11.00 น.

11.00-12.00 น.

13.00-14.30 น.

55310-2
นวดอแผนไทย

70301-4
พัฒนาการเด็กและการเลี้ยงดู

93257-16
ศัตรู พืชเบื้องต้น

บริ การสังคม

สถานีนวัตกรรม
11.00-12.00 น.
55303-8
สังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยาการแพทย์
94329-5
ความรู้ท้วั ไปสาหรับธุรกิจการเกษตร
07.00-07.30 น.

13.00-14.30 น.
บริ การสังคม

สถานีนวัตกรรม

ก้าวทันโลกกับ มสธ.

รายการ
การสอนเสริ ม ชุดวิชา
สารพันวิชาการกับกานัน ผูใ้ หญ่บา้ น ความรู ้ทวั่ ไปเกี่ยวกับการส่ งเสริ ม
การเกษตร
18.00-18.40 น.
18.40-19.25 น.
32466-5
55302-5
การจัดการธุรกิจ
วิทยาศาสตร์ในการแพทย์
การจัดประชุม
55301-5
97404-3
การวิจยั สาหรับแพทย์แผนไทย กระบวนการพิมพ์พ้ืนลึกการพิมพ์
พื้นฉลุลายผ้าและการพิมพ์ไร้แรงกด

21.00-22.00 น.
11201
คณิตศาสตร์สาหรับ
สังคมศาสตร์

21.00-22.00 น.
96102
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสาร คณิศาสตร์และสถิติสาหรับ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสาร

09.00-10.00 น.

41231
กฏหมายอาญา 1

19.00-19.20 น.
91349-3
สารสนเทศและสื่ อที่ใช้ในงาน
ส่ งเสริ มการเกษตร

19.25-20.00 น.

บริ การสังคม

33439-3
กฏหมายเกี่ยวกับภาษีสรรพสามิต

52307-6
อนามัยครอบครัว
ในงานสาธารณสุ ข
06.00-06.20 น.
41201
กฏหมายมหาชน

20201-5
พัฒนศึกษา

การสอนเสริ ม ชุดวิชา
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน

93446-5
การจัดการการผลิตสุ กรและสัตว์ปีก

บริ การสังคม

10.00-11.00 น.
50102-4
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ

ก้าวทันโลกกับ มสธ.

รายการ
การสอนเสริ ม ชุดวิชา
สารพันวิชาการกับกานัน ผูใ้ หญ่บา้ น ความรู ้ทวั่ ไปเกี่ยวกับการส่ งเสริ ม
การเกษตร
18.00-18.40 น.
18.40-19.25 น.
31403-5
70101-4
เทคนิคการก่อสร้างขนาดใหญ่
จิตวิทยาทัว่ ไป

54105-3
กฏหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย
และสุ ขภาพของผูป้ ระกอบอาชีพ
71114-3
การจัดการและเทคนิคการบริ การ
ในโรงแรม

41341
กฏหมายวิธีสบัญญัติ 1

10131
สังคมมนุษย์

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสาร

32445-3
การบัญชีระหว่างประเทศ

30206
กฏหมายธุรกิจและการภาษีอากร

96102
คณิ ตศาสตร์และสถิติสาหรับ

บริ การสังคม

บริ การสังคม

15205
หลักการโฆษณาและ
การประชาสัมพันธ์
08.30-09.00 น.

อังคาร
28 ธ.ค 53

การสอนเสริ ม ชุดวิชา
การเป็ นผูน้ า มนุษยสัมพันธ์
จิตวิทยาสาหรับเกษตรกร

41314
กฏหมายวิธีสบัญญัติ 1

ศุกร์
24 ธ.ค 53

27703-5
สรรพสาระ
การวิเคราะห์เชิงปริ มาณและ
การจัดการการดาเนินงาน
92702-1 การบัญชีและการเงิน
สหกรณ์เพื่อการบริ หาร
วัน/ เวลา
04.00-05.00 น.
05.00-06.00 น.
จันทร์
11201
10121
27 ธ.ค 53 คณิ ตศาสตร์สาหรับสังคมศาสตร์
อารยธรรมมนุษย์

การสอนเสริ ม ชุดวิชา
การบริ หารชุมชน

96407-3
การพัฒนาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ

บริ การสังคม

09.00-10.00 น.

การสอนเสริ ม ชุดวิชา
การบริ หารองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น

93256-6
การฝึ กปฏิบตั ิเสริ มทักษะการผลิตพืช

41431
การบริ หารงานยุติธรรม

08.30-09.00 น.

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสาร

32321-2
ระบบสารสนเทศทางการบัญชี

10161
ภาษาไทยเพื่อการสื่ อสาร

วัน/เวลา
อาทิตย์
26 ธ.ค 53

94431-3
การจัดการการตลาด
สิ นค้าเกษตร

บริ การสังคม

70313
อาหารบาบัดโรค

สรรพสาระ

มนุษย์
การสอนเสริ ม ชุดวิชา
สารสนเทศและสื่ อที่
ใช้ในงานส่ งเสริ มการเกษตร

14105-3
กฏหมายสิ่ งแวดล้อม

พฤหัสบดี
23 ธ.ค 53

วัน/เวลา
เสาร์
25 ธ.ค 53

การปกครองสาหรับผูน้ าชุมชน
การสอนเสริ ม ชุดวิชา
สารสนเทศเพื่อการจัดการ
การผลิตพืช

96401-3
ระบบสานักงานอัตโนมัติ

สถานีนวัตกรรม
08.30-09.00 น.

การสอนเสริ ม ชุดวิชา
เสริ มประสบการณ์ผนู้ าชุมชน

70322-1
พัฒนาการวัยรุ่ นและการอบรม

93337-7
การปรับปรุ งพันธุพ์ ืชและ
การขยายพันธุพ์ ืช

วัน/เวลา
อาทิตย์
19 ธ.ค 53

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสาร

32311-2
การบัญชีตน้ ทุนและ
การบัญชีเพื่อการจัดการ

การสอนเสริ ม ชุดวิชา
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน
19.25-20.00 น.

20.00-21.00 น.

บริ การสังคม

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสาร

19.25-20.00 น.
บริ การสังคม

21.00-22.00 น.
11201
คณิตศาสตร์สาหรับ
สังคมศาสตร์

20.00-21.00 น.
21.00-22.00 น.
96102
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสาร คณิตศาสตร์และสถิติสาหรับ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ตารางออกอากาศรายการวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช ออกอากาศทางสถานีวทิ ยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
ตั้งแต่วนั ที่ 1 ธันวาคม - 31 ธันวาคม 2553
True Vision ช่อง 55 สาหรับนักศึกษาที่ที่มีจานดาวเทียม สามารถรับชมได้ทาง DLTV 8 ช่อง 193
และภาพยนตร์
15335-1
96403-2
การวิจยั ทางนิเทศศาสตร์
หลักกฏหมายเกี่ยวกับ
การบริ หารราชการไทย

พุธ
29 ธ.ค 53

วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
54102
การบริ หารงานอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย

10141
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและ
สิ่ งแวดล้อมเพื่อชีวติ

41451
กฏหมายระหว่างประเทศ

บริ การสังคม

สิ่ งแวดล้อมเพื่อชีวติ
10201-1
ประวัติศาสตร์

พฤหัสบดี
30 ธ.ค 53

70313
อาหารบาบัดโรค

10161
ภาษาไทยเพื่อการสื่ อสาร

41431
การบริ หารงานยุติธรรม

บริ การสังคม

11100-1
ภาษาจีนพื้นฐานเพื่อการสื่ อสาร

20101-1
พื้นฐานการศึกษา

40101-1
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
กฏหมายทัว่ ไป

91324-1
หลักการส่ งเสริ ม
การป่ าไม้เพื่อสิ่ งแวดล้อม

ศุกร์
31 ธ.ค 53

15205
หลักการโฆษณาและ
การประชาสัมพันธ์

30206
กฏหมายธุรกิจและการภาษีอากร

41341
กฏหมายวิธีสบัญญัติ 1

บริ การสังคม

13412-1
แหล่งสารสนเทศทางสังคมศาสตร์
มนุษยศาสตร์และวิทยาศาสตร์

21201-1
พฤติกรรมวัยเด็ก

41324-1
กฏหมายพาณิชย์ 4

92116-1
คยวามรู้ทวั่ ไปเกี่ยวกับสหกรณ์

70206-1
โภชนาการกับชีวติ มนุษย์

บริ การสังคม

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสาร

รายการสอนเสริ ม
ชุดวิชา เสริ มประสบกรณ์ผนู้ าชุมชน

การปกครองสาหรับผุน้ าชุมชน
การสอนเสริ ม ชุดวิชา
สารสนเทศเพื่อการจัดการ
การผลิตพืช

มนุษย์
การสอนเสริ ม ชุดวิชา
สารสนเทศและสื่ อที่
ใช้ในงานส่ งเสริ มการเกษตร

บริ การสังคม

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสาร

การสอนเสริ ม ชุดวิชา
การบริ หารองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น

การสอนเสริ ม ชุดวิชา
การบริ หารชุมชน

การสอนเสริ ม ชุดวิชา
การเป็ นผูน้ า มนุษยสัมพันธ์
จิตวิทยาสาหรับเกษตรกร

บริ การสัง

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสาร

รายการ
การสอนเสริ ม ชุดวิชา
สารพันวิชาการกับกานัน ผูใ้ หญ่บา้ น ความรู ้ทวั่ ไปเกี่ยวกับการส่ งเสริ ม
การเกษตร

การสอนเสริ ม ชุดวิชา
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน

22.00-23.00 น.
10121
อารยธรรมมนุษย์

23.00-24.00 น.
41421
กฏหมายภาษีอากร 1

22.00-23.00 น.

23.00-24.00 น.
41451
กฏหมายระหว่างประเทศ

10131
สังคมมนุษย์

22.00-23.00 น.
10121

23.00-24.00 น.
41421
กฏหมายภาษีอากร 1

อารยธรรมมนุษย์

22.00-23.00 น.
10131
สังคมมนุษย์

23.00-24.00 น.
41451
กฏหมายระหว่างประเทศ

22.00-23.00 น.
10121
อารยธรรมมนุษย์

13.00-24.00 น.
41421
กฏหมายภาษีอากร 1

22.00-23.00 น.
10131
สังคมมนุษย์

23.00-24.00 น.
41451
กฏหมายระหว่างประเทศ

22.00-23.00 น.
10121
อารยธรรมมนุษย์

23.00-24.00 น.
41421
กฏหมายภาษีอากร 1

22.00-23.00 น.
10131
สังคมมนุษย์

23.00-24.00 น.
41451
กฏหมายระหว่างประเทศ

