ตารางออกอากาศรายการวิทยุกระจายเสี ยงเพื่อการศึกษา
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช ภาคการศึกษาที่ 1-2553
ตั้งแต่วนั ที่ 1 ธันวาคม - 31 ธันวาคม 2553
ออกอากาศทางสถานี วิทยุกระจายเสี ยงแห่งประเทศไทย คลื่นเพื่อการเรี ยนรู ้อย่างต่อเนื่ องทุกกลุ่มวัย
วัน/ เวลา
จันทร์
6,13,20,27 ธ.ค 2553

อังคาร
7,14,21,28 ธ.ค 2553

08.00-08.40 น.
เทคโนโลยีกา้ วไกลกับ มสธ.
ชมรมคนทาสื่ อ

ชมรมคนทาสื่ อ

08.40-09.00 น.
10121
อารยธรรมมนุษย์
15307
กฏหมายและจริ ยธรรม
สื่ อสารมวลชน
153021
หลักและทฤษฏีการสื่ อสาร

พุธ
1,8,15,22,29 ธ.ค 2553

ชี วิตกับเพลง

40101
ความรู้เบื้องต้น
เกี่ยวกับกฏหมายทัว่ ไป

พฤหัสบดี
2,9,16,23,30 ธ.ค 2553

ชี วิตกับเพลง

ศุกร์
3,10,17,24,31 ธ.ค 2553

เที่ยวไปกินไป

วัน/เวลา
เสาร์
4,11,18,25 ธ.ค 2553

14.00-14.10 น.
นานาสาระจาก มสธ.
สาระจากเพลง

14.10-14.30 น.
91324
หลักการส่ งเสริ ม
การป่ าไม้เพื่อสิ่ งแวดล้อม

อาทิตย์

นานาสาระจาก มสธ.

10141

30204
องค์การและการจัดการ

20101
พื้นฐานการศึกษา

09.00-10.00 น.
10.00-11.00 น.
สารพันสาระกับศูนย์วิทยาพัฒนา
เพลงพาเที่ยว
อุบลราชธานี สัปดาห์ที่ 1,3)
10.40-11.00 น.
สารพันสาระกับศูนย์วิทยาพัสาระน่
ฒนา ารู้กบั บัณฑิตศึกษา (สัปดาห์ 1,3)
สุ โขทัย (สัปดาห์ที่ 2,4)
คุยข่าว สทว. (สัปดาห์ที่ 2,4)
รายการ เวลา มสธ.
สารพันสาระกับศูนย์วิทยาพัฒนา
เพชรบุรี (สัปดาห์ที่ 1,3)
สารพันสาระกับศูนย์วิทยาพัฒนา
รัฐศาสตร์ เพื่อสังคม
อุดรธานี (สัปดาห์ที่ 2,4)

11.00 - 12.00 น.
ศึกษาทันสมัย
ทางไกล มสธ.

สารพันสาระกับศูนย์วิทยาพัฒนา
คุยกับคุณครู..ศึกษาศาสตร์
นครสวรรค์ (สัปดาห์ที่ 1,3)
สัปดาห์ที่ 1,3
สารพันสาระกับศูนย์วิทยาพัฒนา
พูดจาประสานิเทศ
นครนายก (สัปดาห์ที่ 2,4)
สัปดาห์ที่ 2,4
สารพันสาระกับศูนย์วิทยาพัฒนา หลากหลายมุมมองทางเศรษฐศาสตร์
จันทบุรี (สัปดาห์ที่ 1,3) สัปดาห์ที่ 1,3
สารพันสาระกับศูนย์วิทยาพัฒนา
ครอบครัวแผ่นฟิ ล์ม
ลาปาง (สัปดาห์ที่ 2,4)
สัปดาห์ที่ 2,4
สารพันสาระกับศูนย์วิทยาพัฒนา
ยะลา (สัปดาห์ที่ 1,3)
มองธรรมะอย่างมีสุข
สารพันสาระกับศูนย์วิทยาพัฒนา คลื่นความคิด สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
นครศรี ธรรมราช (สัปดาห์ที่ 2,4) สัปดาห์สุดท้าย
14.30-14.40 น
14.40-15.00 น.
92116
สาระจากเพลง
ความรู้ทวั่ ไปเกี่ยวการสหกรณ์

จาก คหกรรม สู่ มนุษยนิ เวศศาสตร์
(สัปดาห์ที่ 1,3)
รอบรู ้เรื่ องสุ ขภาพกับ สาขาวิชา
วิทยาศาตร์ สุขภาพ สัปดาห์ท่ี (2,4)

10151

พยาบาลศาสตร์
สร้างสรรค์สงั คม

น่ารู ้เรื่ องการพิมพ์
และบรรจุภณ
ั ฑ์

คุยกับนักแนะแนว

15.00-15.20 น.
32302
การจัดการการตลาด

15203

15.20-15.40 น.
32303
การจัดการการเงิน

รายการวิทยุปฏิสมั พันธ์พบสาขาวิชา

13.00-14.00 น.
พบคณาจารย์
สาขาวิชาส่ งเสริ มการเกษตร
และสหกรณ์

พบคณาจารย์
สาขาวิชา ส่ งเสริ มการเกษตร
และสหกรณ์

พบคณาจารย์
สาขาวิชา ส่ งเสริ มการเกษตร
และสหกรณ์
พบคณาจารย์สาขาวิชา
ส่ งเสริ มการเกษตรและสหกรณ์

14.00-15.00 น.
เพลงร่ ยวมสมัย
กับดนตรี ไทย

15.10-15.20 น.
รายการ สาระสิ บ

15.20 - 16.00 น.

16.00-16.20 น.

16.20-17.00 น.
รัฐศาสตร์เพื่อประชาชน

21.30--21.40 น.
นานาสาระจาก มสธ.
ชุ ดเก็บเรื่ องมาเล่ากับความสุ ข

41341
กฏหมายอาญา 2

นานาสาระจาก มสธ.
ชุ ดเที่ยวเมืองไทยใน 5 นาที

70431
ประสบการณ์
วิชาชี พคหกรรมศาสตร์

นานาสาระจาก มสธ.
ชุ ดกฏหมายน่ารู ้

เพื่อการแนะแนว
การศึกษาต่อเนื่ อง

นานาสาระ
จากสาขาวิชา
วิทยาการจัดการ
14.40-15.00 น.
เพลงพาเที่ยว
นานาสาระจากสาขาวิชา
วิทยาการจัดการ
14.40-15.00 น.
ฟังสบายสไตล์ไทย

รายการ เวลา มสธ.

รายการ เวลา มสธ.

สารพันยามบ่าย

พบคณาจารย์
เสี ยงธรรม สัปดาห์ที่ 1
สาขาวิชา ส่ งเสริ มการเกษตรเที่ยวกับอาจารย์ธรณ์ สัปดาห์ที่ 3
และสหกรณ์
เวหา น่าสนุก
สัปดาห์ที่ 2,4
15.40-16.00 น.
16.00-16.20 น.
32338
เทคโนโลยีสารสนเทศ
มุมสบาย บ่ายวันเสาร์
เพื่อการท่องเที่ยวและโรงแรม
80203

15.00-15.10 น.
รายการ เวลา มสธ.

80309

รายการ สาระสิ บ

รายการ เวลา มสธ.

รายการ เวลา มสธ.

รายการ สาระสิ บ

16.40-17.00 น.

21.30-21.40 น.
รายการ เวลา มสธ.

60227

รายการวิทยุปฏิสมั พันธ์
พบสาขาวิชามนุษยนิ เวศศาสตร์
สัปดาห์ที่ 1,3
เศรษฐศาสตร์
สัปดาห์ที่ 2,4
รายกการวิทยุปฏิสมั พันธ์ พบสาขาวิชาศึกษาศาสตร์
สัปดาห์ที่ 1,3 นิ เทศศาสตร์
สัปดาห์ที่ 2,4
รายการวิทยุปฏิสมั พันธ์
พบสาขาวิชา วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีสปั ดาห์ที่ 1,3
วิทยาศาตร์ สุขภาพ สัปดาห์ที่ 2,4
รายการวิทยุปฏิสมั พันธ์ พบสาขาวิชานิ ติศาสตร์
สัปดาห์ที่ 1,3
พยาบาลศาสตร์
สัปดาห์ที่ 2,4
21.40-22.00 น.
22.00-22.20 น.
10103
51103
ทักษะชี วิต
พยาธิ สรี รวิทยาและเภสัช
วิทยาคลินิกสาหรับพยาบาล
102161

32304

การศึกษาต่อเนื่ อง

ก้าวไปกับ มสธ.

นานาสาระจาก มสธ ชุ ด
สังคมน่าอยู่

รอบรั้วเขียวทอง

เรื่ องเล่าจาก มสธ.

บริ การสังคม

22.20-22.40 น.
22.40-23.00 น.
51206
70434
สารสนเทศและการวิจยั ทาง การบริ หารธุ รกิจคหกรรมศาสตร์
การพยาบาล
30206

32310

นานาสาระจาก มสธ.
สุ ขกับเกษตร

