ตารางออกอากาศรายการวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ภาคการศึกษาที่ 2-2552
ตั้งแตวันที่ 1 เมษายน - 30 เมษายน 2553
อกกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย คลื่นเพื่อการเรียนรูอยางตอเนื่องทุกกลุมวัย
วัน/ เวลา
จันทร
5,12,19,26 เม.ย 53

08.00-08.20 น.
11201
คณิตศาสตร
สําหรับสังคมศาสตร

08.20-08.40 น.
51304
ประสบการณวิชาชีพ
การพยาบาล

08.40-09.00 น.
82319
ระบบการเมืองเปรียบเทียบ

อังคาร
6,13,20,27 เม.ย 53

15309
พฤติกรรมการสื่อสาร

พุธ
7,14,21,28 เม.ย 53

22402
ประชากรและประชากรศึกษา

54105
กฏหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย
และสุขภาพของผูประกอบอาชีพ
60340
เศรษฐศาสตร
ระหวางประเทศ

92321
สหกรณการผลิตและ
สหกรณการแปรรูป
97301
วัสดุทางการพิมพ

31401
การควบคุมและการตรวจงาน
กอสราง

33401
ประสบการณวิชาชีพ
บริหารรัฐกิจ

พฤหัสบดี
32405
1,8,15,22,29 เม.ย 53 ระบบสารสนเทศเพื่องานกอสราง

ศุกร
2,9,16,23,30 เม.ย 53

41455
กฏหมายทรัพยสินทางปญญา

70313
อาหารบําบัดโรค

13322
การบัญชี

วัน/เวลา
เสาร
3,10,17,24 เม.ย 53

14.00-14.20 น.
16412
ประสบการณวิชาชีพ
นิเทศศาสตร

14.20-14.40 น.
16430
การบริหารงานประชาสัมพันธ

14.40-15.00 น.
61406
คณิตเศรษฐศาสตรและ
เศรษฐมิติเพื่อการธุรกิจ

อาทิตย
4,11,18,25 เม.ย 53

80205
พื้นฐานทางสังคมและ
วัฒนธรรมของการเมืองไทย

41405
กฏหมายสิ่งแวดลอม

10203
พฤติกรรมองคการ
และการจัดการการตลาด

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.

รายการ สาระสิบ

รายการ สาระสิบ

15.00 - 15.20 น.
32204
การบัญชีขั้นตน

33438
ระบบสารสนเทศ
เพื่อการจัดเก็บภาษี

รายการวิยุปฏิสัมพันธ
พบสาขาวิชานิติศาสตร
พบสาขาวิชาพยาบาลศาสตร
15.20-15.40 น.
32406
การจัดการสินเชื่อ

รายการวิทยุปฏิสัมพันธ
พบสาขาวิชาสงเสริมการเกษตร
และสหกรณ

15.40-16.00 น.
41341
กฏหมายวิธีสบัญญัติ 1

16.20-16.40 น.

16.40 -17.00 น.

21.30--21.45 น.
10171
การใชภาษาอังกฤษ

21.45-22.00 น.
15203
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับ
วิทยุและโทรทัศน

22.00-22.20 น.

71330
เศรษฐศาสตร
สําหรับธุรกิจอาหาร
92422
สหกรณเปรียบเทียบ

60343
เศรษฐศาสตรทรัพยากร
ธรรมชาติละสิ่งแวดลอม
41451
กฏหมายระหวางประเทศ

70412
โภชนาการศึกษาเพื่อชุมชน

11301
ภาษาอังกฤษ
สําหรับนักธุรกิจ
10161
ภาษาอังกฤษ
เพื่อการทองเที่ยว

รัฐศาสตรเพื่อประชาชน

การศึกษาตอเนื่อง

รายการวิทยุปฏิสัมพันธ
พบสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
พบสาขาวิชาวิทยาศาสตร

รายการ เวลา มสธ.

รายการ เวลา มสธ.

รายการวิทยุปฏิสัมพันธ
พบสาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร
พบสาขาวิชาเศรษฐศาสตร
รายกการวิทุปฏิสัมพันธ
พบสาขาวิชาเศรษฐศาสตร
พบสาขาวิชานิเทศศาสตร

16.00-16.20 น.

71113
เทคโนโลยีอาหารและเครื่องดื่ม

22.40-23.00 น.

22212
ภาษาไทย 2

92423
วิธีการวิจัยทางสหกรณ

41342
กฏหมายวิธีสบัญญัติ 2

96409
ประสบการณวิชาชีพ
เทคโนโลยีสารสนเทศธรกิจ

52401
การวางแผน
งานสาธารณสุข

92219
สหกรณการขาย การซื้อ

20401
ประสบการณวิชาชีพศึกษาศาสตร

21422
การสอนกลุม
สรางเสริมลักษณะนิสัย

33437
การบริหารงานราชทัณฑ

91458
การจัดการสิ่งแวดลอมปาไม

96101
คอมพิวเตอรเบื้องตน

บริการสังคม

81417
การบริหารและการพัฒนา
องคการ

81312
หลักและวิธีการศึกษา
ทางรัฐประศาสนศาสตร

32304
การจัดการ
ทรัพยากรมนุษย

20301
เทคโนโลยีและ
สื่อสารการศึกษา

11308
ภาษาอังกฤษเพื่อการเกษตร

41211
กฏหมายแพง 1

70314
การผลิจและการใชอาหาร

16.00-16.20 น.

16.20-16.40 น.

16.40-17.00 น.

21.30-2140 น.

21.40-22.00 น.
12307
วิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีของไทย

22.00-22.20 น.
16419
การจัดการรายการวิทยุ
โทรทัศน

22.20-22.40 น.
52402
ประสบการณวิชาชีพ
สาธารณสุข

22.40-23.00 น.
97409
ประสบการณวิชาชีพ
เทคโนโลยีการพิมพ

11305
ภาษาอังกฤษ
สําหรับผูใชคอมพิวเตอร

32301
การจัดการการผลิต
และการปฏิบัติการ

32441
ประสบการณวิชาชีพ
ประกันภัย

94433
ประสบการณวิชาชีพ
ธุรกิจการเกษตร

มุมสบาย บายวันเสาร

22303
การจัดระบบ
การสอนการงานและอาชีพ

21313
วรรณกรรมและลีลาคดี
ระดับปฐมวัยศึกษา

รายการ เวลา มสธ.

50103
สถิติวิจัยสําหรับ
วิทยาศาสตรสุขภาพ

รายการ เวลา มสธ.

81427
กฏหมายอาญา
สําหรับรัฐศาสตร

22.20-22.40 น.
เพลงสมัยกับดนตรีไทยแบบเทวัญ

สารดันวิชาการกับกํานันผูใหญบาน

