
สถานีโทรทัศน์การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
ช่องมัธยม 6 : มัธยมศึกษาปีท่ี 6 , อบรมและพัฒนาวิชาชีพครู  /18 - 24 พ.ค. 63

เวลา จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์
8:30 M: ภาษาไทย (14.04 นาที) M: ภาษาอังกฤษ (25.07 นาที) M: ภาษาไทย (19.36 นาที) M: ภาษาอังกฤษ (28.53 นาที) MON M: ภาษาไทย (14.04 นาที) THU M: ภาษาไทย  (19.36 นาที)
9:00 M: คณิตศาสตร์ (37.53นาที) M: วิทยาศาสตร์ (โลกและอวกาศ) (38.48 นาที) M: การงานอาชีพ (23.25 นาที) M: สุขศึกษา (23.39 นาที) MON M: คณิตศาสตร์ (37.53นาที) THU M: การงานอาชีพ (23.25 นาที)
9:30 M: เทคโนโลยี (20.04 นาที) M: สังคมศึกษา (24.13 นาที) M: ศิลปะ (13.05 นาที) MON M: เทคโนโลยี (20.04 นาที) THU M: วิทยาศาสตร์ (โลกและอวกาศ) (54.32 นาที)

10:00
10:30
11:00
11:30
12:00
12:30 R: ภาษาไทย (14.04 นาที) R: ภาษาอังกฤษ (25.07 นาที) R: ภาษาไทย (19.36 นาที) R: ภาษาอังกฤษ (28.53 นาที) TUE M: ภาษาอังกฤษ (25.07 นาที) FRI M: ภาษาอังกฤษ (28.53 นาที)
13:00 R: คณิตศาสตร์ (37.53นาที) R: วิทยาศาสตร์ (โลกและอวกาศ) (38.48 นาที) R: การงานอาชีพ (23.25 นาที) R: สุขศึกษา (23.39 นาที) TUE M: วิทยาศาสตร์ (โลกและอวกาศ) (38.48 นาที) FRI M: สุขศึกษา (23.39 นาที)
13:30 R: เทคโนโลยี (20.04 นาที) R: สังคมศึกษา (24.13 นาที) R: ศิลปะ (13.05 นาที) TUE M: สังคมศึกษา (24.13 นาที) FRI M: สังคมศึกษา (48.32 นาที)
14:00
14:30
15:00 R: เสริมสาระความรู้ (79.44 นาที)
15:30
15:31 R1: ภาษาไทย (14.04 นาที) R1: ภาษาอังกฤษ (25.07 นาที) R1: คณิตศาสตร์ (42.47 นาที) R1: ภาษาไทย (19.36 นาที) R1: ภาษาอังกฤษ (28.53 นาที) WED M: คณิตศาสตร์ (42.47 นาที) แจ้งรายการ
16:00 R1: คณิตศาสตร์ (37.53นาที) R1: วิทยาศาสตร์ (โลกและอวกาศ) (38.48 นาที) R1: ศิลปะ (13.05 นาที) R1: การงานอาชีพ (23.25 นาที) R1: สุขศึกษา (23.39 นาที) WED M: ศิลปะ (13.05 นาที)
16:30 R1: เทคโนโลยี (20.04 นาที) R1: สังคมศึกษา (24.13 นาที) R1: วิทยาศาสตร์ (โลกและอวกาศ) (54.32 นาที) R1: สังคมศึกษา (48.32 นาที)
17:00
17:30 R1: เสริมสาระความรู้  (79.44 นาที)  WED M: เสริมสาระความรู้ (79.44 นาที)
18:00
18:01
18:30
18:31 R2: ภาษาไทย (14.04 นาที) R2: ภาษาอังกฤษ (25.07 นาที) R2: คณิตศาสตร์ (42.47 นาที) R2: ภาษาไทย (19.36 นาที) R2: ภาษาอังกฤษ (28.53 นาที) แจ้งรายการ
19:00 R2: คณิตศาสตร์ (37.53นาที) R2: ศิลปะ (13.05 นาที) R2: การงานอาชีพ (23.25 นาที) R2: สุขศึกษา (23.39 นาที)
19:30 R2: เทคโนโลยี (20.04 นาที) R2: วิทยาศาสตร์ (โลกและอวกาศ) (58.09 นาที) R2: วิทยาศาสตร์ (โลกและอวกาศ) (54.32 นาที) R2: สังคมศึกษา (48.32 นาที)
20:00
20:30 R2: เทคโนโลยี (20.04 นาที) ต่อ R2: วิทยาศาสตร์ (โลกและอวกาศ) (38.48 นาที) ต่อ R2: วิทยาศาสตร์ (โลกและอวกาศ) (54.32 นาที) ต่อ R2: สังคมศึกษา (48.32 นาที) ต่อ แจ้งรายการ
21:00 R2: สังคมศึกษา (24.13 นาที)
21:30
22:00
22:30 แจ้งรายการ แจ้งรายการ แจ้งรายการ แจ้งรายการ แจ้งรายการ
23:00
23:30
0:00
0:30
1:00
1:30
2:00
2:30
3:00
3:30
4:00
4:30
5:00
5:30

6:00

6:30
7:00
7:30 M : Lesson Study
8:00
8:01 แจ้งรายการ แจ้งรายการ แจ้งรายการ แจ้งรายการ แจ้งรายการ แจ้งรายการ แจ้งรายการ

บางรายการอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม ◼R : ออกอากาศการเรียนการสอนซ้้าคร้ังท่ี 1 (Rerun) ◼R1 : ออกอากาศรายการจากหน่วยงานภายนอกซ้้าคร้ังท่ี 2 (Rerun)

◼M : ช่วงเวลารายการการเรียนการสอน (Master) ◼R1 : ออกอากาศการเรียนการสอนซ้้าคร้ังท่ี 2 (Rerun)

◼M : ช่วงเวลารายการจากหน่วยงานภายนอก (Master) ◼R2 : ออกอากาศการเรียนการสอนซ้้าคร้ังท่ี 3 (Rerun)

◼R : ออกอากาศรายการจากหน่วยงานภายนอกซ้้าคร้ังท่ี 1 (Rerun)

R1 : Teacher as Learner

R1 : เมล็ดพันธ์ุครู

M : เทปบันทึกการอบรม
เชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครู

M : Literacy M : Social Studies M : Numeracy

M : เมล็ดพันธ์ุครู

M : เทปบันทึกการอบรม
เชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครู

M : Teacher as Learner

M : Teacher as Learner
M : เทปบันทึกการอบรม

เชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครู
M : Literacy M : Social Studies

M : Literacy M : Social Studies M : Numeracy M : เมล็ดพันธ์ุครู

M : Literacy

M : เทปบันทึกการอบรม
เชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครู

R : Teacher as Learner

R : เมล็ดพันธ์ุครู

R : Numeracy
M : Numeracy M : เมล็ดพันธ์ุครู

M: คณิตศาสตร์ (42.47 นาที)

M: วิทยาศาสตร์ (โลกและอวกาศ) (54.32 นาที) M: สังคมศึกษา (48.32 นาที)

M: เสริมสาระความรู้ (108.39 นาที) M: เสริมสาระความรู้ (92.32 นาที)
M: วิทยาศาสตร์ (โลกและอวกาศ) (58.09 นาที)

MON M: เสริมสาระความรู้ (108.39 นาที)M: เสริมสาระความรู้ (106.32 นาที) M: เสริมสาระความรู้ (103.15 นาที) THU M: เสริมสาระความรู้ (106.32 นาที)
M: เสริมสาระความรู้ (79.44 นาที)

R: คณิตศาสตร์ (42.47 นาที)

R: วิทยาศาสตร์ (โลกและอวกาศ) (54.32 นาที) R: สังคมศึกษา (48.32 นาที)

R: เสริมสาระความรู้ (108.39 นาที) R: เสริมสาระความรู้ (92.32 นาที)
R: วิทยาศาสตร์ (โลกและอวกาศ) (58.09 นาที)

TUE M: เสริมสาระความรู้ (92.32 นาที) FRI M:  เสริมสาระความรู้ (103.15 นาที)R: เสริมสาระความรู้ (106.32 นาที) R: เสริมสาระความรู้ (103.15 นาที)

ข่าวเท่ียง

R1: วิทยาศาสตร์ (โลกและอวกาศ) (58.09 นาที)  WED M: วิทยาศาสตร์ (โลกและอวกาศ) (58.09 นาที)

R1: เสริมสาระความรู้ (108.39 นาที) R1: เสริมสาระความรู้ (92.32 นาที) R1: เสริมสาระความรู้ (106.32 นาที) R1: เสริมสาระความรู้ (103.15 นาที)

เคารพธงชาติ

 WED M: เสริมสาระความรู้ (79.44 นาที) ต่อ

R2: วิทยาศาสตร์ (โลกและอวกาศ) (38.48 นาที) M : เมล็ดพันธ์ุครู

M : เทปบันทึกการอบรม
เชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครู

M : Teacher as Learner

ข่าวในพระราชส านัก

R2: วิทยาศาสตร์ (โลกและอวกาศ) (58.09 นาที) ต่อ M : Numeracy

R2: เสริมสาระความรู้ (108.39 นาที) R2: เสริมสาระความรู้ (106.32 นาที) R2: เสริมสาระความรู้ (103.15 นาที)
R2: เสริมสาระความรู้ (92.32 นาที)

R1: เสริมสาระความรู้ (108.39 นาที) (ต่อ) R1: เสริมสาระความรู้ (92.32 นาที)(ต่อ) R1: เสริมสาระความรู้  (79.44 นาที)(ต่อ) R1: เสริมสาระความรู้ (106.32 นาที)(ต่อ) R1: เสริมสาระความรู้ (103.15 นาที)(ต่อ) M : เมล็ดพันธ์ุครู

R2: เสริมสาระความรู้  (79.44 นาที) M : Social Studies

M : Numeracy

M : Social Studies

M : Literacy

R : Social Studies

R : เทปบันทึกการอบรม
เชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครู

R : Literacy

R1 : เทปบันทึกการอบรม
เชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครู

R : Numeracy

M : Teacher as Learner R : Social Studies

M : เมล็ดพันธ์ุครู M : Teacher as Learner
M : เทปบันทึกการอบรม

เชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครู
M : Literacy M : Social Studies

M : Social Studies M : Numeracy M : เมล็ดพันธ์ุครู M : Teacher as Learner
M : เทปบันทึกการอบรม

เชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครู

R : เทปบันทึกการอบรม
เชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครู

R :  Literacy R :  Social Studies R :  Numeracy

เคารพธงชาติ

R : Teacher as Learner

R : เทปบันทึกการอบรม
เชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูR : เทปบันทึกการอบรม

เชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครู
R :  Literacy R :  Social Studies R :  Numeracy R :  เมล็ดพันธ์ุครู

R : เมล็ดพันธ์ุครู

R1 : Teacher as Learner
R : Teacher as Learner

R : Literacy
M : Literacy M : Social Studies M : Numeracy M : เมล็ดพันธ์ุครู M : Teacher as Learner

M : เทปบันทึกการอบรม
เชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครู

M : Literacy


