ี งเพือ
ึ ษา มหาวิทยาล ัยสุโขท ัยธรรมาธิราช
ตารางออกอากาศรายการวิทยุกระจายเสย
่ การศก
ออกอากาศทางสถานีวท
ิ ยุกระจายเสียง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ผ่านดาวเทียมไทยคม 5 ระบบ C-Band ช่อง FM SUKHOTHAI
ค่า Transponder Frequency หรือ TP freq.= 3520 H ค่า Symbol rate หรือ SR= 28125
และผ่านเครือข่ายทางอินเทอร์เน็ต โดยเข ้าไปที่ www.stou.ac.th เลือก STOU Online ที่ Radio Online ออกอากาศทุกวัน 24 ชัว่ โมง
1 เมษายน 2558 – 30 เมษายน 2558

วัน

จันทร์

อังคาร

พุธ

พฤหัสบดี

6, 13, 20, 27
เม.ย. 2558

7, 14, 21, 28 เม.ย.
2558

1, 8, 15, 22, 29
เม.ย. 2558

2, 9, 16, 23, 30 เม.ย.
2558

3, 10, 17, 24 เม.ย. 2558

05.00 - 05.20 น.

10103
ทักษะชีวต
ิ

31303
การจัดการงานสนาม

05.20 - 05.40 น.

10131
สังคมมุษย์

32303
การจัดการการเงิน

80206
ปั ญหาการพัฒนา
ชนบทไทย
41201
กฎหมายมหาชน

54104
สุขศาสตร์อต
ุ สาหกรรม
พืน
้ ฐาน
54105

05.40 - 06.00 น.

10141
วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี
และสิง่ แวดล ้อม
เพือ
่ ชีวต
ิ

32311
การบัญชีต ้นทุน 1
และการบัญชีต ้นทุน
2

91464
พืชสวนประดับในการจัด
ภูมท
ิ ัศน์
91357
พืน
้ ฐานความรู ้
สิง่ แวดล ้อม
90202
การบริหารงานส่งเสริม
การเกษตรและสหกรณ์

06.00 - 08.00 น.

เสียงสอนเสริม

เสียงสอนเสริม

08.00 - 08.20 น.

25303
การแนะแนวกับ
คุณภาพชีวต
ิ

08.20 - 08.40 น.

27103
่ การศึกษาพัฒน
สือ
สรร

71412
อาหาร โภชนาการ
ศึกษา
่ สาร
และการสือ
72303
พัฒนาการวัยผู ้ใหญ่
และผู ้สูงอายุ

08.40 - 09.00 น.

20101
พืน
้ ฐานการศึกษา

09.00 - 09.20 น.

09.20 - 09.40 น.

เวลา

41341
กฎหมายวิธส
ี บัญญัต ิ
1
41342
กฎหมายวิธส
ี บัญญัต ิ
2
เสียงสอนเสริม

เสียงสอนเสริม

ศุกร์

กฎหมายเกีย
่ วกับความปลอดภัยและสุขภาพของผู ้ประกอบอาชีพ
51103
พยาธิสรีรวิทยาและเภสัชวิทยาคลินก
ิ สาหรับพยาบาล

เสียงสอนเสริม

รู ้...เปลีย
่ นโลก

60424
ทฤษฎีและนโยบาย
การเงิน

41212
กฎหมายแพ่ง 2

93353
การจัดการผลผลิตพืช

52308
พัฒนาการของมนุษย์
และสุขภาพ

32326
การจัดการเชิงกล
ยุทธ์และ
การจัดการเพือ
่ สร ้าง
สมรรถนะ

82324
เศรษฐกิจและ
การเมือง
ระหว่างประเทศ

94330
การจัดการผลิตผลและ
การแปรรูปผลิตผล
เกษตร

55301
การวิจัยสาหรับ
การแพทย์แผนไทย

12302
เศรษฐกิจไทย

32334
ระบบสารสนเทศและ
การวิจัยการตลาด

90201
การจัดการฟาร์ม

50102
วิทยาศาสตร์ชวี ภาพ

12307
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
ของไทย
13314
การจัดการองค์การ
สารสนเทศ

32336
การจัดการทรัพยากร
การท่องเทีย
่ วไทย
อย่างยั่งยืน
72204
เศรษฐกิจครอบครัว

40101
ความรู ้เบือ
้ งต ้น
เกีย
่ วกับ
กฎหมายทั่วไป
41211
กฎหมายแพ่ง 1

10.00 - 10.20 น.

รู ้รักษ์ ภาษาไทย

รัฐศาสตร์เพือ
่ สังคม
(สัปดาห์ท ี่ 1, 3)
สาระน่ารู ้กับศิลป
ศาสตร์
(สัปดาห์ท ี่ 2, 4)

10.20 - 10.40 น.

20201
พัฒนศึกษา

10.40 - 11.00 น.

สาระน่ารู ้กับ
บัณฑิตศึกษา
คุยข่าว สทว.

09.40 - 10.00 น.

80202
สถาบันและ
กระบวนการ
ทางการเมืองไทย
41323
กฎหมายพาณิชย์ 3

41324
กฎหมายพาณิชย์ 4
70101
จิตวิทยาทั่วไป

41213
กฎหมายว่าด ้วย
ิ
ทรัพย์สน

60120
หลักเศรษฐศาสตร์
เบือ
้ งต ้น
91349
่ ทีใ่ ช ้
สารสนเทศและสือ
ในงานส่งเสริม
การเกษตร
91350
การเป็ นผู ้นา มนุษย
สัมพันธ์
และจิตวิทยาสาหรับ
เกษตรกร
60499
ประสบการณ์วช
ิ าชีพ
เศรษฐศาสตร์
60340
เศรษฐศาสตร์ระหว่าง
ประเทศ

ท่องไปกับ มสธ.

50103
สถิตแ
ิ ละการวิจัยสาหรับ
วิทยาศาสตร์สข
ุ ภาพ
51304
ประสบการณ์วช
ิ าชีพ
การพยาบาล
52203
อนามัยสิง่ แวดล ้อม

52304
โภชนศาสตร์สาธารณสุข
52402
ประสบการณ์วช
ิ าชีพ
สาธารณสุข

ี งเพือ
ึ ษา มหาวิทยาล ัยสุโขท ัยธรรมาธิราช
ตารางออกอากาศรายการวิทยุกระจายเสย
่ การศก
ออกอากาศทางสถานีวท
ิ ยุกระจายเสียง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ผ่านดาวเทียมไทยคม 5 ระบบ C-Band ช่อง FM SUKHOTHAI
ค่า Transponder Frequency หรือ TP freq.= 3520 H ค่า Symbol rate หรือ SR= 28125
และผ่านเครือข่ายทางอินเทอร์เน็ต โดยเข ้าไปที่ www.stou.ac.th เลือก STOU Online ที่ Radio Online ออกอากาศทุกวัน 24 ชัว่ โมง

1 เมษายน 2558 – 30 เมษายน 2558

วัน

จันทร์

อังคาร

พุธ

พฤหัสบดี

6, 13, 20,
27 เม.ย.
2558

7, 14, 21, 28 เม.ย. 2558

1, 8, 15, 22, 29
เม.ย. 2558

2, 9, 16, 23, 30
เม.ย. 2558

3, 10, 17, 24 เม.ย. 2558

11.00 - 11.20 น.

10151
ไทยศึกษา

30204
องค์การและการจัดการ

11.20 - 11.40 น.

10161
ภาษาไทย
เพือ
่ การ
่ สาร
สือ
10202
การอ่าน
ภาษาไทย

30206
กฎหมายธุรกิจและ
การภาษี อากร 1

81417
การบริหารและการ
พัฒนาองค์การ
41401
ภาษาอังกฤษสาหรับ
นักกฎหมาย

54104
สุขศาสตร์อต
ุ สาหกรรม
พืน
้ ฐาน
54105
กฎหมายเกีย
่ วกับความปลอดภัยและสุขภาพของผู ้ประกอบอาชีพ

31406
ประสบการณ์วช
ิ าชีพ
การจัดการงานก่อสร ้าง

41431
การบริหารงาน
ยุตธิ รรม

92423
วิธก
ี ารวิจัยทาง
สหกรณ์
93337
การปรับปรุงพันธุ์
พืชและ
การขยายพันธุพ
์ ช
ื
94433
ประสบการณ์
วิชาชีพ
ธุรกิจการเกษตร

เวลา

11.40 - 12.00 น.

12.00 - 13.00 น.

ข่าว

13.00 - 13.20 น.

22304
การแนะแนว
ในระดับ
มัธยมศึกษา
22449
วิทยาศาสตร์
ชีวภาพ
กายภาพ 2
25304
การแนะแนว
ในระดับ
ประถมศึกษา
10203
พฤติกรรม
มนุษย์
11201
คณิตศาสตร์
สาหรับ
สังคมศาสตร์
22303

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 - 15.10 น.

การจัดระบบ
การสอน
การงานและ
อาชีพ
เวลา มสธ.

15.10 - 15.20 น.

สาระสิบ

15.20 - 16.00 น.

เพือ
่ การแนะ
แนว
ออกอากาศ
สลับจันทร์
เว ้นจันทร์
สัตว์เลีย
้ ง
แสนรัก
และสุโขทัย
ศึกษา

70302
สถิตแ
ิ ละการวิจัย
ทางคหกรรมศาสตร์
70311
ชีวเคมีพน
ื้ ฐาน
70324
อนามัยครอบครัว

32204
การบัญชีขน
ั ้ ต ้น
32301
การจัดการการผลิตและ
ปฏิบัตก
ิ าร

81415
การวางนโยบาย
โครงการ
และการบริหารโครงการ
41232
กฎหมายอาญา 2
41405
กฎหมายสิง่ แวดล ้อม
41455
ิ ทาง
กฎหมายทรัพย์สน
ปั ญญา

กด like วัยทีน

เวลา มสธ.

เวลา มสธ.

WORLD
AROUND
THE CLOCK

คุยกับคุณครู...
ศึกษาศาสตร์
(สัปดาห์ท ี่ 1, 3)
พูดจาประสานิเทศ
(สัปดาห์ท ี่ 2, 4)

52308
พัฒนาการของมนุษย์
และสุขภาพ
55301
การวิจัยสาหรับ
การแพทย์แผนไทย
เวทีสนทนา
เศรษฐศาสตร์ชาวบ ้าน
เวหา...น่าสนุก

50102
วิทยาศาสตร์ชวี ภาพ

เวลา มสธ.

สาระสิบ

มนุษยนิเวศศาสตร์เพือ
่
คุณภาพชีวต
ิ
(สัปดาห์ท1
ี่ , 3)
หลากหลายมุมมองทาง
เศรษฐศาสตร์
(สัปดาห์ท ี่ 2, 4)

51103
พยาธิสรีรวิทยาและเภสัชวิทยาคลินก
ิ สาหรับพยาบาล

ท่องไปกับ มสธ.

การเกษตรกับ มสธ.
(สัปดาห์ท ี่ 1, 3)
นานาสาระกับวิทยาการ
จัดการ
(สัปดาห์ท ี่ 2, 4)

32304
การจัดการทรัพยากร
มนุษย์

ศุกร์

เวลา มสธ.
สาระสิบ

ก ้าวหน ้าก ้าว
ไกลกับ
วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
(สัปดาห์ท ี่ 1,
3)
รอบรู ้เรือ
่ ง
สุขภาพกับ
วิทยาศาสตร์
สุขภาพ
(สัปดาห์ท ี่ 2, 4)

กฎหมายสบายๆ
(สัปดาห์ท ี่ 1, 3)
พยาบาลศาสตร์สร ้างสรรค์สงั คม
(สัปดาห์ท ี่ 2, 4)

ึ ษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ตารางออกอากาศรายการโทรทัศน์เพือ
่ การศก
ออกอากาศทางสถานีวท
ิ ยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV 8) และ True Visions ช่อง 193
วันจันทร์-วันศุกร์
เวลา 04.00-06.00 น., 06.30-07.30 น., 18.00-24.00 น.
วันเสาร์-วันอาทิตย์ เวลา 08.30-12.00 น., 13.00-15.30 น., 16.00-24.00 น.

วัน
เวลา

เสาร์
4 ,11,18,25 เม.ย 2558

00.00-01.00 น.

สอนเสริม 10111-(1) / (2) ภาษาอังกฤษ
่ สาร
เพือ
่ การสือ

01.00-02.00 น.

สอนเสริม 10121-(1) / (2)
อารยธรรมมนุษย์

02.00-03.00 น.

สอนเสริม 10131-(1) / (2)
สังคมมนุษย์
สอนเสริม 10151-(1) / (2)
ไทยศึกษา

03.00-04.00 น.

04.00-06.00 น.

10.00-12.00 น.
06.00-06.30
12.00-12.30
18.00-18.30
06.00-06.30
12.00-12.30
18.00-18.30

น.
น.
น.
น.
น.
น.

สอนเสริม 41421-(1-2)
กฎหมายภาษี อากร 1 /
สอนเสริม 41431-(1-2)
การบริหารงานยุตธิ รรม
สอนเสริม
50101-(1-2) / (3-4)
วิทยาศาสตร์พน
ื้ ฐาน
บ ้านวิทย์วท
ิ ย์
51208-(1) / (2)
การพยาบาลผู ้ใหญ่
และผู ้สูงอายุ

อาทิตย์
5,1219,26 เม.ย 2558
สอนเสริม 82326-(1) / (2)
กฎหมายระหว่างประเทศและองค์การ
ระหว่างประเทศ
สอนเสริม 92217-(1) / (2)
ธนกิจและบัญชีสหกรณ์
เพือ
่ การจัดการ
สอนเสริม 92220-(1) / (2)
กฎหมายสหกรณ์และกระบวนการทางการเมือง
สอนเสริม 99314-(1) / (2) โครงสร ้างข ้อมูลและขัน
้ ตอนวิธ ี

สอนเสริม
90303-(1-2) / (3-4)
พืชเศรษฐกิจ
สอนเสริม
32303-(3-4) / (5-6)
การจัดการการเงิน
สุข...กับธรรมะ
14319-(1) / (2)
ทักษะการแปล
ภาษาอังกฤษ

ึ ษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ตารางออกอากาศรายการโทรทัศน์เพือ
่ การศก
ออกอากาศทางสถานีวท
ิ ยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV 8) และ True Visions ช่อง 193
วันจันทร์-วันศุกร์
เวลา 04.00-06.00 น., 06.30-07.30 น., 18.00-24.00 น.
วันเสาร์-วันอาทิตย์ เวลา 08.30-12.00 น., 13.00-15.30 น., 16.00-24.00 น.

วัน

เสาร์
4,11,18,25 เม.ย 2558

น.
น.
น.
น.
น.
น.
น.

สถานีนวัตกรรม

เวลา

07.00-07.30
13.00-13.30
19.00-19.30
07.30-08.00
13.30-14.00
19.30-20.00
16.00-18.00

08.00-08.30 น.
14.00-14.30 น.
20.00-20.30 น.

33449-(1) / (2)
การบริหารการบริการสาธารณะ
สอนเสริม
99315-(1-2) / (3-4)
สถาปั ตยกรรมคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบต
ั ก
ิ าร

Living in Style
ข่าวในพระราชสานัก

อาทิตย์
5,12,19,26 เม.ย 2558

จิตอาสา
พัฒนาสังคม
92116-(1) / (2)
ความรู ้ทัว่ ไป
เกีย
่ วกับการสหกรณ์
สอนเสริม
92221-(3-4) / (5-6)
เศรษฐศาสตร์เพือ
่ การบริหารธุรกิจสหกรณ์

สนุกคิด สนุกวิทย์
ช่างคิด ช่างสังเกต ปี 2
ข่าวในพระราชสานัก

สาหรับวันเสาร์และวันอาทิตย์
เวลา 08.30-12.00 น., 13.00-15.30 น., 16.00-24.00 น.
ออกอากาศพร ้อมกับ (DLTV 8) และ True Visions ช่อง 193

08.30-09.00
14.30-15.00
20.30-21.00
09.00-09.30
15.00-15.30
21.00-21.30
09.30-10.00
15.30-16.00
21.30-22.00

น.
น.
น.
น.
น.
น.
น.
น.
น.

22.00-24.00 น.

15307-(1) / (2)
กฎหมายและจริยธรรม
ด ้านนิเทศศาสตร์

91465-(1) / (2)
การจัดการการท่องเทียวเชิงเกษตร

มสธ.เปิ ดประตู
่ าเซียน
สูอ

Training on Air

97315-(1) / (2)
เครือ
่ งมือ เครือ
่ งจักร วัสดุ
และการบารุงรักษา
ในอุตสาหกรรม
สอนเสริม
80309-(1-2) / (3-4)
ปั ญหาการเมืองไทยปั จจุบน
ั

91464-(1) / (2)
พืชสวนประดับ
ในการจัดภูมท
ิ ัศน์
สอนเสริม
90406-(1-2) / (3-4)
ดิน น้ า และปุ๋ย

