ตารางออกอากาศรายการวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ภาคการศึกษาที่ 1-2553
ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม - 31 ตุลาคม 2553
ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย คลื่นเพื่อการเรียนรูอยางตอเนื่องทุกกลุมวัย
วัน/ เวลา

08.00-08.40 น.

จันทร

08.40-09.00 น.

15.00-15.10 น.

15.10-15.20 น.

10171

รายการ เวลา มสธ.

รายการ สาระสิบ

4,11,18,25 ต.ค 2553

เทคโนโลยีกาวไกลกับ มสธ.

การใชภาษาอังกฤษ

อังคาร

ชมรมคนทําสื่อ

15307

5,12,19,26 ต.ค 2553

16.00-16.20 น.
เพื่อการแนะแนว

รายการวิทยุปฏิสัมพันธ

กฏหมายและจริยธรรม
สื่อสารมวลชน

15.20 - 16.00 น.

การศึกษาตอเนื่อง

พบสาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร
รายการ เวลา มสธ.

16.20-16.40 น.

16.40 -17.00 น.

รัฐศาสตรเพื่อประชาชน

21.30--21.40 น.

21.40-22.00 น.

นานาสาระจาก มสธ.

10103

ชุดเก็บเรื่องมาเลากับความสุข

ทักษะชีวิต

41341

60102

นานาสาระจาก มสธ.

กฏหมายวิธีสบัญญัติ 1

หลักเศรษฐศาสตรเบื้องตน

ชุดเที่ยวเมืองไทยใน 5 นาที

15201

22.00-22.20 น.

21413

หลักและทฤษฏีการสื่อสาร การจัดการศูนยและโรงเรียน

สัปดาหที่ 1,3

22.20-22.40 น.

22.40-23.00 น.

เพลงรวมสมัยกับดนตรีไทยแบบเทวัญ
22305

26301

พฤติกรรมวัยรุน

การศึกษาตลอดชีวิต

ปฐมวัยศึกษา

และการศึกษานอกระบบ

เศรษฐศาสตร
พุธ

ชีวิตกับเพลง

6,13,20,27 ต.ค 2553

41343
กฏหมายวิธีสบัญญัติ 3

รายกการวิทยุปฏิสัมพันธ พบสาขาวิชาศึกษาศาสตร
รายการ เวลา มสธ.

รายการ สาระสิบ

กาวไปกับ มสธ.

สัปดาหที่ 1,3 นิเทศศาสตร

70434

นานาสาระจาก มสธ.

40101

96302

96405

96401

การบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร

ชุดกฏหมายนารู

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับ

สารสนเทศธุรกิจเบื้องตน

ระบบสนันสนุนการตัดสินใจ

ระบบสํานักงานอัตโนมัติ

กฏหมายทั่วไป
พฤหัสบดี

ชีวิตกับเพลง

7,14,21,28 ต.ค 2553

32314

รายการวิทยุปฏิสัมพันธ

การบัญชีชั้นสูง

รอบรั้วเขียวทอง

พบสาขาวิชา วิทยาศาสตร

รายการ เวลา มสธ.

และเทคโนโลยีสัปดาหที่ 1,3

ทางธุรกิจ

80202

นานาสาระจาก มสธ ชุด

30204

สารพันวิชา

สถาบันและกระบวนการ

สังคมนาอยู

องคการและการจัดการ

กับกํานัน ผูใหญบาน

ทางการเมืองไทย

วิทยาศาตรสุขภาพ
ศุกร

เที่ยวไปกินไป

1,8,15,22,29 ต.ค 2553

20401
ประสบการณวิชาชีพศึกษาศาสตร

รายการวิยุปฏิสัมพันธ
รายการ เวลา มสธ.

รายการ สาระสิบ

เรื่องเลาจาก มสธ.

พบสาขาวิชานิติศาสตร

บริการสังคม

นานาสาระจาก มสธ. ชุด

20101

สุขกับเกษตร

พื้นฐานการศึกษา

สปดาหที่ 1,3 พยาบาลศาสตร
วัน/เวลา

14.00-14.10 น.

14.10-14.30 น.

14.30-14.40 น

14.40-15.00 น.

15.00-15.20 น.

15.20-15.40 น.

15.40-16.00 น.

เสาร

นานาสาระจาก มสธ.

91416

สาระจากเพลง

91451

31404

32405

32422

2,9,16,23,30 ต.ค 2553

สาระจากเพลง

ประสบการณืวิชาชีพสงเสริม

การลริหารและการนิเทศ

เครื่องจักรกลและ

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

หลักการประกันภัย

การเกษตรและสหกรณ

งานสงเสริมการเกษตร

อุปกรณการกอสราง

อาทิตย

นานาสาระจาก มสธ.

10121

3,10,17,24,31 ต.ค 2553

อาหารและสุขภาพ

อารยธรรมมนุษย

อาหารและสุขภาพ

12407

16412

แนวคิดไทย

ประสบการรวิชาชีพ
นิเทศศาสตร

รายการวิทยุปฏิสัมพันธพบสาขาวิชา
สงเสริมการเกษตรและสหกรณ

16.00-16.20 น.

16.20-16.40 น.

16.40-17.00 น.

มุมสบาย บายวันเสาร

รายการ เวลา มสธ.

80309

80203

81417

ปญหาการเมืองไทยปจจุบัน

ปญหาพัฒนาการ

การบริหารและการพัฒนาองคการ

ทางการเมืองไทย

21.30-21.40 น.

52303

54104
สุขศาสตร

งานสาธารณสุข

แผนไทย

อุสาหกรรมพื้นฐาน

21.40-22.00 น.

22.00-22.20 น.

22.20-22.40 น.

11111

51103

51206

70324

สังคมและวัฒนธรรมไทย

พยาธิสรีรวิทยาและเภสัช

สารสนเทศและการวิจัยทาง

อนามัยครอบครัว

วิทยาคลินิกสําหรับพยาบาล

การพยาบาล

32413

30206

10201
รายการ เวลา มสธ.

55302

สุขศึกษาและการประชาสัมพันธ วิทยาศาสตรในการแพทย

ประวัติศาสตรไทย

การจัดการงานขนสงสินคา กฏหมายธุรกิจและการภาษีอากร

22.40-23.00 น.

32322
การสอบบัญชี การบัญชี
ภาษีอากรและการวงแผนภาษี

