ตารางออกอากาศรายการวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ภาคการศึกษาที่ 2-2552
ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม - 31 มกราคม 2553
อกกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย คลื่นเพื่อการเรียนรูอยางตอเนื่องทุกกลุมวัย
วัน/ เวลา
จันทร
4,11,18,25 ม.ค 53

08.00-08.20 น.
10202
การอานภาษาไทย

08.20-08.40 น.
08.40-09.00 น.
51103
80202
พยาธิสรีรวิทยาและเภสัชวิทยา
สถาบันและกระบวนการ
คลินิกสําหรับพยาบาล
ทางการเมืองไทย

อังคาร
5 ,12,19,26 ม.ค 53

15201
หลักและทฤษฏีการสื่อสาร

55301
การวิจัยสําหรับแพทยแผนไทย

90201
การจัดการฟารม

พุธ
6 ,13,20,27 ม.ค 53

20201
พัฒนศึกษา

60120
หลักเศรษฐศาสตรเบื้องตน

96408
การจัดการระบบฐานขอมูล

พฤหัสบดี
7,14,21,28 ม.ค 53

32303
การจัดการการเงิน

32302
การจัดการการตลาด

ศุกร
1,8,15,22,29 ม.ค 53

40101
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับ
กฏหมายทั่วไป

71217
ระบบสารสนเทศในงานโรงแรม
และภัตตาคาร

10103
ทักษะชีวิต

วัน/เวลา
เสาร
2,9,16,23,30 ม.ค 53

14.00-14.20 น.
15206
ภาษาเพื่อการสื่อสาร

14.20-14.40 น.
15335
การวิจัยทางนิเทศศาสตร

14.40-15.00 น.
60499
ประสบการณวิชาชีพเศรษฐศาสตร

อาทิตย
3,10,17,24,31 ม.ค 53

15234-1
ความสัมพันธ
ระหวางไทยกับตางประเทศ

41431
การบริหารงานยุติธรรม

10203
พฤติกรรมมนุษย

15.00-15.10 น.

15.10-15.20 น.

15.20 - 16.00 น.

รายการ เวลา มสธ.

รายการ สาระสิบ

เพื่อการ แนะแนว

รายการ เวลา มสธ.

รายการ เวลา มสธ.

32360
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมทองเทียว

รายการ สาระสิบ

รายการ เวลา มสธ.

15.00 - 15.20 น.
33410
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย
ในองคการ
33302
หลักกฏหมาย
เกี่ยวกับการบริหารราชการไทย

รายการ สาระสิบ

การศึกษาตอเนื่อง

รายกการวิทุปฏิสัมพันธ
พบสาขาวิชาเศรษฐศาสตร
พบสาขาวิชานิเทศศาสตร

54104
สุขศาสตรอุตสาหกรรม
พื้นฐาน

รายการวิยุปฏิสัมพันธ
พบสาขาวิชานิติศาสตร
พบสาขาวิชาพยาบาลศาสตร
15.20-15.40 น.
32305
การจัดการวัสดุ
และการจัดซื้อ

รายการวิทยุปฏิสัมพันธ
พบสาขาวิชาสงเสริมการเกษตร
และสหกรณ

15.40-16.00 น.
41213
กฏหมายวาดวยทรัพยสิน

16.20-16.40 น.

16.40 -17.00 น.

รัฐศาสตรเพื่อประชาชน

รายการวิทยุปฏิสัมพันธ
พบสาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร
พบสาขาวิชาเศรษฐศาสตร

รายการวิทยุปฏิสัมพันธ
พบสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
พบสาขาวิชาวิทยาศาสตร

รายการ เวลา มสธ.

16.00-16.20 น.

20202
วิทยาการการสอน

70206
โภชนาการกับชีวิตมนุษย
90202
การบริหารงาน
สงเสริมการเกษตรและ
สหกรณ
35303
การแนะแนวกับ
คุณภาพชีวิต

21.30--21.45 น.
10171
การใชภาษาอังกฤษ

21.45-22.00 น.
15203
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับ
วิทยุและโทรทัศน

22.00-22.20 น.

22.20-22.40 น.
เพลงสมัยกับดนตรีไทยแบบเทวัญ

70101
จิตวิทยาทั่วไป

60343
70412
10151
เศรษฐศาสตรทรัพยากร โภชนาการศึกษาเพื่อชุมชน
ไทยศึกษา
ธรรมชาติละสิ่งแวดลอม
91349
41451
81427
10161
สารสนเทศและสื่อที่ใชในงาน กฏหมายระหวางประเทศ
กฏหมายอาญา
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
สงเสริมการเกษตร
สําหรับรัฐศาสตร
32320
การบัญชีขั้นกลาง 1

91458
96101
การจัดการสิ่งแวดลอมปาไม คอมพิวเตอรเบื้องตน

22.40-23.00 น.

20101
พื้นฐานการศึกษา
41324
กฏหมายพาณิชย 4

91357
พื้นฐานความรูทาง
สิ่งแวดลอม
96301
คอมพิวเตอรกับงานธุรกิจ
ดานพณิชยกรรม

สารดันวิชาการกับกํานันผูใหญบาน

บริการสังคม

บริการสังคม

การสอนเสริม ชุดวิชา
ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสาร

รายการ สารพันวิชาการ
กับกํานันผูใหญบาน

การสอนเสริม ชุดวิชา
ความรูทั่วไปเกี่ยวกับ
การสงเสริมการเกษตร

16.00-16.20 น.

16.20-16.40 น.

16.40-17.00 น.

21.30-2140 น.
รายการ เวลา มสธ.

21.40-22.00 น.
15202
อารยธรรมมนุษย

22.00-22.20 น.
22.20-22.40 น.
22.40-23.00 น.
15202
15201
96407
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับ มโนมติและกระบวนการ การพัฒนาระบบ
สื่อสิ่งพิมพ
พยาบาล
สารสนเทศทางธุรกิจ

รายการ เวลา มสธ.

10131
สังคมมนุษย

30204
32414
93353
องคการและการจัดการ การตลาดสินคาเกษตรกรรม การจัดการผลผลิตพืช
กับเศรษฐกิจของไทย

มุมสบาย บายวันเสาร

22304
การแนะแนว
ในระดับมัธยมศึกษา

27112
การบริหารศูนยสื่อการศึกษา

52203
อนามัยสิ่งแวดลอม

การสอนเสริม ชุดวิชา
วิธีวิจัยในงานสงเสริม
การเกษตร

