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เนุ่�อหารายการทีีวีีดิิจิิตอล
17 ช่ื่องเพ่ื่�อการศึึกษา



ย้อนุควีามทีี�มา 17 ช่ื่องทีีวีีดิิจิิตอลเพ่ื่�อการศึึกษา 

สำถานัการณ์์การแพรร่ะบาดของโรคติิดเช้�อไวรัสำโคโรนัา 2019 (COVID-19) โรคระบาดใหญ่่ท่ี่�เพิ�งเกิดขึ�นัใหม่ 
และยัังไม่ม่วัคซ่ีนัป้้องกันั ส่ำงผลให้รัฐบาลต้ิองควบคุมสำถานัการณ์์และบังคับใช้มาติรการเข้มงวดและเร่งด่วนั 
เพ้�อไม่ให้โรคแพร่ระบาดในัวงกว้าง โดยัขอให้ป้ระชาชนัอยั่่บ้านั ออกจากบ้านัเท่ี่าท่ี่�จำาเป็้นั เว้นัระยัะห่างที่างสัำงคม 
(Social Distancing) ไม่รวมกลุ่มกับผ้่คนัจำานัวนัมาก มาติรการควบคุมโรคท่ี่�ม่ขึ�นัตัิ�งแต่ิช่วงเด้อนัม่นัาคมท่ี่�ผ่านัมา

จากเหตุิผลดังกล่าว กระที่รวงศึึกษาธิิการจึงได้ป้ระกาศึปิ้ดเร่ยันัด้วยัเหตุิพิเศึษ ตัิ�งแต่ิวันัท่ี่� 18 ม่นัาคม 2563 
และเล้�อนัการเปิ้ดภาคเร่ยันัท่ี่� 1 ปี้การศึึกษา 2563 จากวันัท่ี่� 16 พฤษภาคม 2563 เป็้นัวันัท่ี่� 1 กรกฎาคม 2563  
ท่ี่�กำาลังจะมาถึงน่ั� รวมทัี่�งได้ป้รับใช้ระบบการเร่ยันัการสำอนัที่างไกล ด้วยัเที่คโนัโลยั่ดิจิทัี่ลทัี่�งระบบออนัไลน์ัและ
ออฟไลน์ัร่ป้แบบต่ิาง ๆ ให้เหมาะสำมกับบริบที่ของแต่ิละสำถานัศึึกษา รวมไป้ถึงการสำอนัผ่านัช่องที่างโที่รทัี่ศึน์ั 
ภาคพ้�นัดินัในัระบบดิจิติอลหร้อท่ี่ว่ดิจิติอล ท่ี่�สำามารถเข้าถึงป้ระชาชนัทัี่�วป้ระเที่ศึได้อยั่างทัี่�วถึง ซึี�งการออกอากาศึ
ผ่านัท่ี่ว่ดิจิติอลในัครั�งน่ั� คณ์ะกรรมการกิจการกระจายัเส่ำยัง กิจการโที่รทัี่ศึน์ั และกิจการโที่รคมนัาคมแห่งชาติิ  
(กสำที่ช.) ได้สำนัับสำนุันักระที่รวงศึึกษาธิิการด้วยัการอนุัญ่าติให้ที่ดลองที่ดสำอบใช้งานัคล้�นัความถ่�โที่รทัี่ศึน์ัภาคพ้�นัดินั
ในัระบบดิจิติอลเพ้�อออกอากาศึรายัการท่ี่�ม่เน้ั�อหาเป็้นัการจัดการเร่ยันัการสำอนั จำานัวนั 17 ช่องรายัการ เป็้นัเวลา  
6 เด้อนั นัับตัิ�งแต่ิวันัท่ี่� 18 พฤษภาคม ท่ี่�ผ่านัมา โดยัม่สำำานัักงานัคณ์ะกรรมการการศึึกษาขั�นัพ้�นัฐานั (สำพฐ.)  สำำานัักงานั
การศึึกษานัอกระบบและการศึึกษาติามอัธิยัาศัึยั (กศึนั.) และสำำานัักงานัคณ์ะกรรมการการอาช่วศึึกษา (สำอศึ.)  
ร่วมกับผ้่รับใบอนุัญ่าติป้ระกอบกิจการกระจายัเส่ำยังหร้อกิจการโที่รทัี่ศึน์ั เพ้�อให้บริการโครงข่ายัโที่รทัี่ศึน์ัท่ี่�ใช้คล้�นั
ความถ่�ภาคพ้�นัดินัในัระบบดิจิติอลระดับชาติิ (MUX) ออกอากาศึรายัการท่ี่�ม่เน้ั�อหาเป็้นัการจัดการเร่ยันัการสำอนั
ดังกล่าว ทัี่�ง 17 ช่องรายัการ เพ้�อให้นัักเร่ยันัสำามารถเข้าถึงแหล่งความร้่และการเร่ยันัการสำอนัผ่านัท่ี่ว่ดิจิติอลได้
ทุี่กครัวเร้อนั

ทีำาควีามร้้จ้ิกคอนุเทีนุต์หล้กของ
17 ช่ื่องทีีวีีดิิจิิตอลเพ่ื่�อการศึึกษา 

ภาพรวมเน้ั�อหาหร้อคอนัเที่นัต์ิหลักของทัี่�ง 17 ช่องท่ี่ว่เพ้�อการศึึกษาน่ั� แบ่งออกเป็้นั 15 ช่องการเร่ยันั
การสำอนัขั�นัพ้�นัฐานั ตัิ�งแต่ิชั�นัอนุับาล 1 จนัถึงมัธิยัมศึึกษาปี้ท่ี่� 6 โดยันัำาเน้ั�อหารายัการมาจากรายัการของม่ลนิัธิิ
ศึึกษาที่างไกลผ่านัดาวเท่ี่ยัม ในัพระบรมราช่ป้ถัมภ์ หร้อช่อง DLTV 1-15 สำำาหรับช่องท่ี่ว่เพ้�อการศึึกษาอ่ก 1 ช่อง 
เป็้นัช่องการศึึกษานัอกระบบและการศึึกษาติามอธัิยัาศัึยั (กศึนั.) หร้อช่อง ETV และชอ่งสุำดท้ี่ายัอ่ก 1 ช่องเป็้นัการ
เร่ยันัการสำอนัระดับอาช่วศึึกษา จากกรมอาช่วศึึกษา หร้อช่อง VES โดยัรายัการของทัี่�ง 17 ช่องน่ั� ส่ำวนัใหญ่่จะ 
จัดเน้ั�อหาการเร่ยันัการสำอนัในัครึ�งเช้า และออกอากาศึซีำ�าหร้อร่รันัในัช่วงบ่ายั เสำริมด้วยัรายัการเสำริมสำร้างความร้่
ต่ิางๆ ในัช่วงวันัเสำาร์ อาทิี่ติยั์ 



สำำาหร้บเนุ่�อหาหล้กของแต่ละช่ื่องการศึึกษา มีรายละเอียดิด้ิงนีุ� 

รายการเสริมท่ี่�น่่าสน่ใจ ได้้แก่ 
  Rama Kid D     Rama Teen Share   Rama Show 
  พลเมืองเด็้ก    โรงเร่ยน่พ่อแม่   คู่่่หู่ที่ด้ลองวิิที่ย์ 
  ว้ิาว่่ิน่ร่่น่เล็ก    Rama Idol

เนุ่�อหารายการเสำริมของช่ื่อง : 
รายการสำำาหร้บเด็ิก เยาวีชื่นุ การเลี�ยงด้ิล้ก เด็ิกพิื่เศึษ เด็ิกออทิีสำติก

37
ทีีวีีดิิจิิตอล

337
C Band

195
KU Band

หมายเลขช่ื่อง

อนุุบาลศึึกษาปีทีี� 1

2 กลุ่มรายการทีี�ออกอากาศึ

DLTV ผลิตเอง5
รายการ 5,550นุาทีี

ส้ำปดิาห์

ข่าวีสำาร5
รายการ 2,910 นุาทีี

ส้ำปดิาห์

ส่ำงเสำริมการศึึกษา
และว้ีฒนุธรรม28

รายการ 7,170 นุาทีี
ส้ำปดิาห์

28
รายการ 4,530นุาทีี

ส้ำปดิาห์

นุำามาจิากผ้้อ่�นุ

ผ้้ผลิต



รายการเสริมท่ี่�น่่าสน่ใจ
  อย่่เป็็น่ลืมป่็วิย    Rama Sqaure    ศิิริราช The Life 
  เพื�อช่วิิตและส่ขภาพ ปี็ 1-2   Heart Story   Nous Space 
  Work with a Healthy Life  

เนุ่�อหารายการเสำริมของช่ื่อง : 
รายการสุำขภาพื่ การแพื่ทีย์ โรค ยา โภชื่นุาการ และการออกกำาล้งกาย 

38
ทีีวีีดิิจิิตอล

338
C Band

196
KU Band

หมายเลขช่ื่อง

DLTV ผลิตเอง2
รายการ 3,000 นุาทีี

ส้ำปดิาห์

ข่าวีสำาร5
รายการ 2,910นุาทีี

ส้ำปดิาห์

ส่ำงเสำริมการศึึกษา
และว้ีฒนุธรรม2

รายการ 3,000นุาทีี
ส้ำปดิาห์

วิีทียาศึาสำตร์และสุำขภาพื่28
รายการ 4,170 นุาทีี

ส้ำปดิาห์

33
รายการ 7,080 นุาทีี

ส้ำปดิาห์

นุำามาจิากผ้้อ่�นุ

อนุุบาลศึึกษาปีทีี� 2

3 กลุ่มรายการทีี�ออกอากาศึ ผ้้ผลิต



รายการเสริมท่ี่�น่่าสน่ใจ
  เงิน่ที่องต้องวิางแผน่    บุ่คู่คู่ลต้น่แบุบุ 2      ล่ยไม่ร้่โรย
  Hope    หู้องเร่ยน่ผ้่ป็ระกอบุการ    ธรรมด่้ ได้้ด่้ Easy Life
  ร่่น่ใหูญ่่ไกลโรคู่    พ่ที่ธธรรมน่ำาปั็ญ่ญ่า    SET Social Impact 
  Work Heart ออกกำาลังใจ 

เนุ่�อหารายการเสำริมของช่ื่อง : 
รายการเกี�ยวีก้บศึาสำนุา รายการสำำาหร้บผ้้ส้ำงว้ีย 
การด้ิแลผ้้ส้ำงว้ีย การสำร้างคุณภาพื่ชีื่วิีตผ้้ส้ำงว้ีย

39
ทีีวีีดิิจิิตอล

339
C Band

197
KU Band

หมายเลขช่ื่อง

อนุุบาลศึึกษาปีทีี� 3

DLTV ผลิตเอง2
รายการ 3,000 นุาทีี

ส้ำปดิาห์

ข่าวีสำาร5
รายการ 2,910 นุาทีี

ส้ำปดิาห์

ส่ำงเสำริมการศึึกษา
และว้ีฒนุธรรม32

รายการ 7,170 นุาทีี
ส้ำปดิาห์

35
รายการ 7,080 นุาทีี

ส้ำปดิาห์

นุำามาจิากผ้้อ่�นุ

2 กลุ่มรายการทีี�ออกอากาศึ ผ้้ผลิต



น่อกจากรายการท่ี่�ม่เนื่�อหูาเป็็น่การเร่ยน่การสอน่ 5 วัิน่ต่อเนื่�องใน่รายวิิชาภาษาไที่ย
คู่ณิิตศิาสตร์ วิิที่ยาศิาสตร์ ใน่ช่วิงเช้าแล้วิ ภาคู่บุ่ายของช่องป็ระถมศึิกษาปี็ท่ี่� 1  
เสริมด้้วิยรายการเก่�ยวิเนื่�องใน่กล่่มวิิชาบุ่รณิาการป็ระวัิติศิาสตร์ พลศึิกษา  
สังคู่มศึิกษา ศิิลป็วิิที่ยา และการคู่าน่วิณิ เช่น่
  สารคู่ด่้แตกหูน่่อต่อยอด้   100 ปี็ ไกลบุ้าน่ ตามเสด็้จพระพ่ที่ธเจ้าหูลวิง 
  เรื�องของพ่อ รอท่ี่กคู่น่เล่า   สารคู่ด่้แสงแหู่งป็ณิิธาน่

เนุ่�อหารายการเสำริมของช่ื่อง : 
รายการทีี�มีเนุ่�อหาเกี�ยวีก้บสำถาบ้นุพื่ระมหากษ้ตริย์ พื่ระราชื่ประว้ีติ 

พื่ระราชื่กรณียกิจิ เศึรษฐกิจิพื่อเพีื่ยง ศึาสำตร์พื่ระราชื่า โครงการพื่ระราชื่ดิำาริ 

40
ทีีวีีดิิจิิตอล

340
C Band

186
KU Band

หมายเลขช่ื่อง

ประถมศึึกษาปีทีี� 1

DLTV ผลิตเอง22
รายการ 5,850 นุาทีี

ส้ำปดิาห์

สำารคดีิ26
รายการ 3,870 นุาทีี

ส้ำปดิาห์

ส่ำงเสำริมการศึึกษา
และว้ีฒนุธรรม19

รายการ 4,800 นุาทีี
ส้ำปดิาห์

28
รายการ 4,230 นุาทีี

ส้ำปดิาห์

นุำามาจิากผ้้อ่�นุ

ข่าวีสำาร5
รายการ 1,410 นุาทีี

ส้ำปดิาห์

3 กลุ่มรายการทีี�ออกอากาศึ ผ้้ผลิต



น่อกจากรายการท่ี่�ม่เนื่�อหูาเป็็น่การเร่ยน่การสอน่ตามหูลักส่ตร
ป็ระถมศึิกษาปี็ท่ี่� 2 แล้วิ ยังเสริมด้้วิยรายการท่ี่�น่่าสน่ใจ เช่น่ 
  ภัตตาคู่ารบุ้าน่ท่่ี่ง    ตามอำาเภอจาน่   ขน่มไที่ยอะไรเอ่ย
  Food Work     เก๋าตัวิจริง    หูนั่งพาไป็ 
  กิน่อย่่..คืู่อ    ร่วิมฝััน่เพื�อเมืองไที่ย    เงิน่ที่องต้องวิางแผน่ 

เนุ่�อหารายการเสำริมของช่ื่อง : 
รายการควีามร้้รอบต้วี อาหาร การท่ีองเทีี�ยวี 

ศิึลปะ ดินุตรี กีฬา หนุ้งส่ำอและวีรรณกรรม ว้ีฒนุธรรมต่างชื่าติ

41
ทีีวีีดิิจิิตอล

341
C Band

187
KU Band

หมายเลขช่ื่อง

ประถมศึึกษาปีทีี� 2

DLTV ผลิตเอง22
รายการ 6,090 นุาทีี

ส้ำปดิาห์

ข่าวีสำาร5
รายการ 1,410 นุาทีี

ส้ำปดิาห์

ส่ำงเสำริมการศึึกษา
และว้ีฒนุธรรม43

รายการ 8,670 นุาทีี
ส้ำปดิาห์

26
รายการ 3,990 นุาทีี

ส้ำปดิาห์

นุำามาจิากผ้้อ่�นุ

Life Event

2 กลุ่มรายการทีี�ออกอากาศึ ผ้้ผลิต



น่อกจากจะม่ผังรายการตามหูลักส่ตรของชั�น่เร่ยน่ป็ระถมศึิกษาปี็ท่ี่� 3 แล้วิ 
ช่องน่่�ยังเสริมด้้วิยรายการ
  ว้ิาว่่ิน่ร่่น่เล็ก    Lab Kids   Startup Warrior
  เมืองหู่่น่ยน่ต์   คู่่่หู่ที่ด้ลองวิิที่ย์    World Why วิิที่ย์ 
  ฟิิสิกส์สน่่ก 

เนุ่�อหารายการเสำริมของช่ื่อง : 
รายการวิีทียาศึาสำตร์ เทีคโนุโลยี นุว้ีตกรรม และไอทีี 

42
ทีีวีีดิิจิิตอล

342
C Band

188
KU Band

หมายเลขช่ื่อง

ประถมศึึกษาปีทีี� 3

DLTV ผลิตเอง22
รายการ 6,090 นุาทีี

ส้ำปดิาห์

ข่าวีสำาร5
รายการ 1,410 นุาทีี

ส้ำปดิาห์

ส่ำงเสำริมการศึึกษา
และว้ีฒนุธรรม29

รายการ 6,150 นุาทีี
ส้ำปดิาห์ 33

รายการ 3,990นุาทีี
ส้ำปดิาห์

นุำามาจิากผ้้อ่�นุ

วิีทียาศึาสำตร์และสุำขภาพื่21
รายการ 8,670 นุาทีี

ส้ำปดิาห์

3 กลุ่มรายการทีี�ออกอากาศึ ผ้้ผลิต



น่อกเหูนื่อจากรายการท่ี่�ม่เนื่�อหูาเป็็น่การเร่ยน่การสอน่ตามหูลักส่ตรของชั�น่เร่ยน่
ป็ระถมศึิกษาปี็ท่ี่� 4 แล้วิ ยังม่รายการเสริม ได้้แก่ 
  พลเมืองเด็้ก   I am ฉััน่จะเป็็น่   สมองด่้สร้างได้้ 
  โรงเร่ยน่พ่อแม่   Animal Speak   โลกใสไร้ขยะ 
  คู่วิามจริงรอบุพ่ง   รักษ์สิ�งแวิด้ล้อม   Rama Talent 

เนุ่�อหารายการเสำริมของช่ื่อง : 
รายการสิำ�งแวีดิล้อม ธรรมชื่าติ ส้ำตว์ีป่า ทีร้พื่ยากรธรรมชื่าติ 

อนุุร้กษ์พื่ล้งงานุ ธรรมชื่าติ ส้ำตว์ีป่า ทีร้พื่ยากรธรรมชื่าติ อนุุร้กษ์พื่ล้งงานุ

43
ทีีวีีดิิจิิตอล

343
C Band

189
KU Band

หมายเลขช่ื่อง

ประถมศึึกษาปีทีี� 4

DLTV ผลิตเอง23
รายการ 6,090 นุาทีี

ส้ำปดิาห์

ข่าวีสำาร5
รายการ 1,410 นุาทีี

ส้ำปดิาห์

ส่ำงเสำริมการศึึกษา
และว้ีฒนุธรรม51

รายการ 8,670 นุาทีี
ส้ำปดิาห์

33
รายการ 3,990 นุาทีี

ส้ำปดิาห์

นุำามาจิากผ้้อ่�นุ

อัจฉัริยะท้ี่าป็ระลอง

2 กลุ่มรายการทีี�ออกอากาศึ ผ้้ผลิต



รายการท่ี่�ออกอากาศิม่รายการท่ี่�เป็็น่การเร่ยน่การสอน่ตามหูลักส่ตร 
ป็ระถมศึิกษาปี็ท่ี่� 5 เสริมด้้วิยรายการ 
  ภ่มิภาคู่ 3.0    ท่ี่�น่่�บุ้าน่เรา    ชน่ช้างกราฟิิก 
  ศิิลป็ะหู่่น่ไที่ย   สยามศิิลป์็     ร้อยบุ่ป็ผา 
  ล่ลาศิิลป์็   เมืองนิ่รมิต แหู่งจิตตน่คู่ร   โรคู่ใสไร้ขยะ
  Animal Speak    Fat Fact คู่วิามจริงรอบุพ่ง

เนุ่�อหารายการเสำริมของช่ื่อง : 
รายการศิึลปว้ีฒนุธรรม ประว้ีติศึาสำตร์ ภ้มิปัญญาไทีย

44
ทีีวีีดิิจิิตอล

344
C Band

190
KU Band

หมายเลขช่ื่อง

DLTV ผลิตเอง23
รายการ 5,850 นุาทีี

ส้ำปดิาห์

ข่าวีสำาร5
รายการ 1,410 นุาทีี

ส้ำปดิาห์

ส่ำงเสำริมการศึึกษา
และว้ีฒนุธรรม50

รายการ 8,550 นุาทีี
ส้ำปดิาห์

ให้ควีามร้้ทีาง
เศึรษฐกิจิและส้ำงคม 1

รายการ 120 นุาทีี
ส้ำปดิาห์

33
รายการ 4,230 นุาทีี

ส้ำปดิาห์

นุำามาจิากผ้้อ่�นุ

ประถมศึึกษาปีทีี� 5

3 กลุ่มรายการทีี�ออกอากาศึ ผ้้ผลิต



รายการท่ี่�ออกอากาศิม่รายการท่ี่�เป็็น่การเร่ยน่การสอน่ตามหูลักส่ตร
ป็ระถมศึิกษาปี็ท่ี่� 6 เสริมด้้วิยรายการ 
  ป็ระชานิ่ยม    ร้่กฎหูมายสบุายใจ   เพื�อสังคู่มสัน่ติส่ข 
  นั่บุ 1 ใหู้ถึงพ่อ   กฎหูมายคู่ลายเคู่ร่ยด้ ปี็ 1    Dream Catcher 
  ช่างป็ระจำาบุ้าน่    บุที่เร่ยน่ช่วิิตจากคู่ด่้ป็กคู่รอง

เนุ่�อหารายการเสำริมของช่ื่อง : 
รายการหนุ้าทีี�พื่ลเม่อง ท้ีกษะควีามคิดิ การดิำาเนิุนุชีื่วิีต 
ส่ำงเสำริมคุณธรรมจิริยธรรม กฎหมาย ล้กเส่ำอ และรดิ. 

45
ทีีวีีดิิจิิตอล

345
C Band

191
KU Band

หมายเลขช่ื่อง

ประถมศึึกษาปีทีี� 6

DLTV ผลิตเอง23
รายการ 6,090 นุาทีี

ส้ำปดิาห์

ข่าวีสำาร5
รายการ 1,410 นุาทีี

ส้ำปดิาห์

ส่ำงเสำริมการศึึกษา
และว้ีฒนุธรรม45

รายการ 8,670 นุาทีี
ส้ำปดิาห์

27
รายการ 3,990 นุาทีี

ส้ำปดิาห์

นุำามาจิากผ้้อ่�นุ

2 กลุ่มรายการทีี�ออกอากาศึ ผ้้ผลิต



เนื่�อหูารายการท่ี่�ออกอากาศิจะเป็็น่การเร่ยน่การสอน่ตามหูลักส่ตรชั�น่มัธยมศึิกษาปี็ท่ี่� 1  
ซึึ่�งม่เนื่�อหูาใน่รายวิิชาวิิที่ยาศิาสตร์ คู่ณิิตศิาสตร์ ส่ขศึิกษา ภาษาอังกฤษ สังคู่ม และ 
ศิาสน่า เสริมด้้วิยรายการสอน่ภาษาอังกฤษ เช่น่ 
  Eng Hour    CAT English    Happy English by คู่ร่สมศิร่ 
  Click   Sparkling English    Good Morning Vocab King 

เนุ่�อหารายการเสำริมของช่ื่อง : 
รายการภาษาอ้งกฤษเพ่ื่�อการส่ำ�อสำารในุชีื่วิีตประจิำาว้ีนุ

46
ทีีวีีดิิจิิตอล

346
C Band

192
KU Band

หมายเลขช่ื่อง

ม้ธยมศึึกษาปีทีี� 1

DLTV ผลิตเอง28
รายการ 6,150 นุาทีี

ส้ำปดิาห์

ข่าวีสำาร5
รายการ 1,410 นุาทีี

ส้ำปดิาห์

ส่ำงเสำริมการศึึกษา
และว้ีฒนุธรรม48

รายการ 8,670 นุาทีี
ส้ำปดิาห์

25
รายการ 3,990 นุาทีี

ส้ำปดิาห์

นุำามาจิากผ้้อ่�นุ

2 กลุ่มรายการทีี�ออกอากาศึ ผ้้ผลิต



น่อกจากเนื่�อหูารายการตามหูลักส่ตรมัธยมศึิกษาปี็ท่ี่� 2 แล้วิ 
ยังเสริมด้้วิยรายการดั้งต่อไป็น่่�
  ส่สัน่อาเซ่ึ่ยน่พลัส    รอบุบุ้าน่เรา    ส่สัน่แอฟิริกา
  I am in Asean    แง้มป็ระต่ส่่ลาวิ ปี็ 1-2    ท่ี่องโลก 10+1 
  สร้างสรรค์ู่ทัี่ศิน่ศิิลป์็    Asean Focus    สวัิสด่้เว่ิยด้น่าม 
  ภาษาเกาหูล่และภาษาพม่า

เนุ่�อหารายการเสำริมของช่ื่อง : 
รายการภาษาต่างประเทีศึเพ่ื่�อการส่ำ�อสำารในุชีื่วิีตประจิำาว้ีนุ

47
ทีีวีีดิิจิิตอล

347
C Band

193
KU Band

หมายเลขช่ื่อง

ม้ธยมศึึกษาปีทีี� 2

DLTV ผลิตเอง27
รายการ 6,090 นุาทีี

ส้ำปดิาห์

ข่าวีสำาร5
รายการ 1,410 นุาทีี

ส้ำปดิาห์

ส่ำงเสำริมการศึึกษา
และว้ีฒนุธรรม54

รายการ 8,670 นุาทีี
ส้ำปดิาห์

32
รายการ 3,990 นุาทีี

ส้ำปดิาห์

นุำามาจิากผ้้อ่�นุ

2 กลุ่มรายการทีี�ออกอากาศึ ผ้้ผลิต



เนื่�อหูารายการท่ี่�ออกอากาศิจะเป็็น่การเร่ยน่การสอน่ตามหูลักส่ตรมัธยมศึิกษาปี็ท่ี่� 3 
และเสริมด้้วิยรายการอ่กหูลากหูลายป็ระเภที่ เช่น่
  การงาน่อาช่พและเที่คู่โน่โลย่   ด้น่ตร่   รอบุภ่มิภาคู่ 
  รอบุร้่ถิ�น่ไที่ย   เกษตรขั�น่เที่พ   ก้าวิอย่างพอเพ่ยง
  ไป็ตามฝััน่   เกษตรไที่ยไอด้อล

เนุ่�อหารายการเสำริมของช่ื่อง : 
รายการการเกษตร การแปรร้ปและเพิื่�มม้ลค่าผลิตผล

48
ทีีวีีดิิจิิตอล

348
C Band

194
KU Band

หมายเลขช่ื่อง

DLTV ผลิตเอง29
รายการ 6,090  นุาทีี

ส้ำปดิาห์

ข่าวีสำาร5
รายการ 1,410 นุาทีี

ส้ำปดิาห์

ส่ำงเสำริมการศึึกษา
และว้ีฒนุธรรม26

รายการ 5,040 นุาทีี
ส้ำปดิาห์

ให้ควีามร้้ทีาง
เศึรษฐกิจิและส้ำงคม 17

รายการ 3,630 นุาทีี
ส้ำปดิาห์

19
รายการ 3,990 นุาทีี

ส้ำปดิาห์

นุำามาจิากผ้้อ่�นุ

ม้ธยมมศึึกษาปีทีี� 3

3 กลุ่มรายการทีี�ออกอากาศึ ผ้้ผลิต



เนื่�อหูารายการท่ี่�ออกอากาศิจะเป็็น่การเร่ยน่การสอน่ตามหูลักส่ตรมัธยมศึิกษาปี็ท่ี่� 4 
พร้อมทัี่�งเสริมเนื่�อหูาด้้วิยรายการหูลากหูลายป็ระเภที่ เช่น่
  ระบุบุป็ฏิิบัุติการเบืุ�องต้น่   คู่อมพิวิเตอร์น่่าร้่ 
  การพัฒน่า Mobile App   เส้น่ที่างส่่อาช่พนั่กข่าวิ 
  เศิรษฐศิาสตร์ธ่รกิจ    หูลักการป็ร่งป็ระกอบุอาหูาร 
  สื�อสารอย่างไรไม่ไร้สาระ   โภชน่าการเพื�อการด้ำารงช่วิิต
  ผลิตภัณิฑ์์ส่งเสริมส่ขภาพจากสม่น่ไพร   ภาษาญ่่�ป่่็น่อ่ตสาหูกรรม 

เนุ่�อหารายการเสำริมของช่ื่อง : 
รายการอาชีื่วีศึึกษาและรายการจิากมหาวิีทียาล้ยเทีคโนุโลยีราชื่มงคล

49
ทีีวีีดิิจิิตอล

198
KU Band

หมายเลขช่ื่อง

ม้ธยมศึึกษาปีทีี� 4

ข่าวีสำาร8
รายการ 2,730นุาทีี

ส้ำปดิาห์

ส่ำงเสำริมการศึึกษา
และว้ีฒนุธรรม60

รายการ 7,350 นุาทีี
ส้ำปดิาห์

68
รายการ 10,080 นุาทีี

ส้ำปดิาห์

นุำามาจิากผ้้อ่�นุ

2 กลุ่มรายการทีี�ออกอากาศึ* ผ้้ผลิต

* ออกอากาศ 18 พ.ค. – 21 มิิ.ย. 2563



น่อกจากการออกอากาศิรายการท่ี่�ม่เนื่�อหูาการเร่ยน่การสอน่ตามหูลักส่ตรชั�น่
มัธยมศึิกษาปี็ท่ี่� 5 ใน่รายวิิชาวิิที่ยาศิาสตร์กายภาพ ป็ระวัิติศิาสตร์ คู่ณิิตศิาสตร์
ศิิลป็ะ อังกฤษ สังคู่ม ส่ขศึิกษา เที่คู่โน่โลย่ และการงาน่อาช่พแล้วิ ยังเสริมด้้วิย
รายการท่ี่�รับุสัญ่ญ่าณิมาจากมหูาวิิที่ยาลัยส่โขทัี่ยธรรมาธิราชด้้วิย

เนุ่�อหารายการเสำริมของช่ื่อง : 
รายการในุระด้ิบอุดิมศึึกษาและ

รายการจิากมหาวิีทียาล้ยสุำโขท้ียธรรมาธิราชื่

50
ทีีวีีดิิจิิตอล

199
KU Band

หมายเลขช่ื่อง

ม้ธยมศึึกษาปีทีี� 5

ข่าวีสำาร8
รายการ 2,490นุาทีี

ส้ำปดิาห์

ส่ำงเสำริมการศึึกษา
และว้ีฒนุธรรม47

รายการ 7,590 นุาทีี
ส้ำปดิาห์

55
รายการ 10,080 นุาทีี

ส้ำปดิาห์

นุำามาจิากผ้้อ่�นุ

2 กลุ่มรายการทีี�ออกอากาศึ ผ้้ผลิต



เนื่�อหูารายการท่ี่�ออกอากาศิจะเป็็น่การเร่ยน่การสอน่ตามหูลักส่ตรมัธยมศึิกษาปี็ท่ี่� 6 และ
ยังม่รายการเสริม เช่น่
  Literacy    เมล็ด้พัน่ธ์่คู่ร่   Lesson Study 
  Teacher as Learner   Social Studies   Numeracy   
  อมรมเชิงป็ฏิิบัุติการพัฒน่าศัิกยภาพคู่ร่ 

เนุ่�อหารายการเสำริมของช่ื่อง : 
รายการอบรมและพ้ื่ฒนุาวิีชื่าชีื่พื่คร้

51
ทีีวีีดิิจิิตอล

200
KU Band

หมายเลขช่ื่อง

ม้ธยมศึึกษาปีทีี� 6

DLTV ผลิตเอง2
รายการ 540 นุาทีี

ส้ำปดิาห์

ข่าวีสำาร6
รายการ 2,700นุาทีี

ส้ำปดิาห์

ส่ำงเสำริมการศึึกษา
และว้ีฒนุธรรม36

รายการ 7,380 นุาทีี
ส้ำปดิาห์

40
รายการ 9,540 นุาทีี

ส้ำปดิาห์

นุำามาจิากผ้้อ่�นุ

2 กลุ่มรายการทีี�ออกอากาศึ ผ้้ผลิต



เนื่�อหูารายการสำาหูรับุช่องน่่�จะม่ทัี่�งรายการท่ี่�ม่เนื่�อหูาด้้าน่วิิชาการ ได้้แก่ การสอบุ
ภาษาอังกฤษ 4 ทัี่กษะ การติวิเข้ม เติมเต็มคู่วิามร้่ เสริมด้้วิยรายการท่ี่�ม่เนื่�อหูา
เก่�ยวิกับุการเร่ยน่น่อกรั�วิ เช่น่ 
  ล่ลาศิวัิยเก๋า   เจ้าสัวิหัูวิดิ้จิทัี่ล   พิพิธภัณิฑ์์วัิน่หูย่ด้ 
  เคู่ล็ด้ลับุตำารับุไที่ย   DIY เราที่ำาได้้    อะคู่ริลิกศิิลป์็  
  ยอด้คู่น่พัน่ธ์ E    สอน่ด่้กับุคู่ร่ป๊็อบุ    เก๋ไก๋สไตล์เรา 
  ไที่ย exercise 

ทัี่�งน่ั� เน้ั�อหาหลักของช่อง กศึนั.น่ั� นัำาคอนัเที่นัต์ิมาจากช่อง ETV ของสำำานัักงานั 
ส่ำงเสำริมการศึึกษานัอกระบบและการศึึกษาติามอัธิยัาศัึยั (กศึนั.) ท่ี่�ปั้จจุบันัม่การออก
อากาศึในัช่องที่างออนัไลน์ั www.ETVThai.tv และ www.ceted.org 

เนุ่�อหารายการเสำริมของช่ื่อง : 
รายการติวีเข้มม.ปลาย สำายวิีชื่าศิึลป์ และคณิต วิีทียาศึาสำตร์

หมายเลขช่ื่อง

ช่ื่อง กศึนุ.
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ช่ื่องอาชีื่วีศึึกษา 

เนื่�อหูารายการส่วิน่ใหูญ่่เป็็น่รายการท่ี่�ส่งเสริมและสร้างอาช่พ เช่น่ 
  ส่ขภาพคู่วิามงาม   ผลิตภัณิฑ์์เกษตร 
  วิิเคู่ราะห์ูวิงจรอิเล็กที่รอนิ่กส์   คู่อมพิวิเตอร์เพื�อการออกแบุบุและแฟิชั�น่ 
  ขน่มไที่ย    เคู่รื�องมือวัิด้อ่ตสาหูกรรม 
  เร่ยน่ร้่การใช้งาน่ IoT    เที่คู่โน่โลย่ยาน่ยน่ต์ไฟิฟ้ิา
  อิเล็กที่รอนิ่กส์ที่างการแพที่ย์    การท่ี่องเท่ี่�ยวิและการโรงแรม 
  วิิชาระบุบุคู่วิามมั�น่คู่งป็ลอด้ภัย   หู่่น่ยน่ต์เพื�ออ่ตสาหูกรรม 
  การบิุน่    Animation 2D  
  การจัด้การโลจิสติกส์   หูลักส่ตรระยะสั�น่การแป็รร่ป็อาหูาร

รายการอาชีื่วีะฝีีม่อชื่นุ คนุสำร้างชื่าติ

ทัี่�งน่ั� สำำานัักงานัคณ์ะกรรมการการอาช่วศึึกษา (สำอศึ.) นัำาคอนัเที่นัต์ิส่ำวนัหนึั�งมาจาก
ช่อง DLTV  ช่อง 13 ซึี�งเป็้นัช่องรายัการท่ี่�แต่ิเดิม เน้ันัรายัการกลุ่มอาช่วศึึกษา
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หมายเลขช่ื่อง



ช่อ่ง ระดัับช่ั�น เน้�อหารายการหลััก                           เน้�อหารายการเสรมิ 
 ป.1 การเรยีนระดัับช่ั�น ป.1 สถาบันพระมหากษััตรยิ ์พระราช่ประวััติ พระราช่กรณีียกิจ  
   เศรษัฐกิจพอเพียง ศาสตรพ์ระราช่า โครงการพระราช่ดัำาร ิ
 ป.2 การเรยีนระดัับช่ั�น ป.2 ควัามร้�รอบตัวั อาหาร การท่่องเที่�ยวั ศิลัปะ ดันตร ีกีฬา  
   หนังส้อแลัะวัรรณีกรรม วััฒนธรรมต่างช่าติ
 ป.3 หลัักส้ตรช่ั�น ป.3 วิัท่ยาศาสตร ์เท่คโนโลัย ีนวััตกรรม  แลัะไอที่ 
 ป.4 หลัักส้ตรช่ั�น ป.4 สิ�งแวัดัลั�อม ธรรมช่าติ สัตว์ัป่า ท่รพัยากรธรรมช่าติ 
   อนุรกัษ์ัพลัังงาน 
 ป.5 หลัักส้ตรช่ั�น ป.5 ศิลัปวััฒนธรรม ประวััติศาสตร ์ ภูม้ปัิญญาไท่ย
 ป.6 หลัักส้ตรช่ั�น ป.6 หน�าที่�พลัเมอ้ง ทั่กษัะควัามคิดั การดัำาเนินช่วิีัต  
   ส่งเสรมิคุณีธรรม จรยิธรรม กฎหมาย ลัก้เส้อ รดั.
 ม.1  หลัักส้ตรช่ั�น ม.1 ภูาษัาอังกฤษัเพ้� อการส้�อสารในช่วิีัตประจำาวััน
 ม.2 หลัักส้ตรช่ั�น ม.2 ภูาษัาต่างประเท่ศเพ้� อการส้�อสารในช่วิีัตประจำาวััน
 ม.3 หลัักส้ตรช่ั�น ม.3 การเกษัตร การแปรรป้แลัะเพิ�มม้ลัค่าผลิัตผลั
 อ.1 รายการอนุบาลั 1 รายการสำาหรบัเด็ัก เยาวัช่น การเลีั�ยงดัล้ัก้  
   เด็ักพิเศษั เด็ักออทิ่สติก 
 อ.2 รายการอนุบาลั 2 สุขภูาพ การแพท่ย์ โรค ยา โภูช่นาการ การออกกำาลัังกาย 
 อ.3  รายการอนุบาลั 3 ศาสนา รายการสำาหรบัผ้�ส้งวััย การดัแ้ลัผ้�ส้งวััย  
   การสร�างคุณีภูาพช่วิีัตผ้�ส้งวััย
 ม.4 หลัักส้ตรช่ั�น ม.4  รายการกลัุ่มอาช่วีัศึกษัาแลัะจากมหาวิัท่ยาลััยเท่คโนโลัยรีาช่มงคลั 
 ม.5 หลัักส้ตรช่ั�น ม.5 เสรมิรายการจากมหาวิัท่ยาลััยสุโขทั่ยธรรมาธริาช่ (มสธ.) 
 ม. 6 หลัักส้ตรช่ั�น ม.6 อมรมแลัะพัฒนาวิัช่าช่พีคร ้
 กศน. การเรยีนร้�นอกโรงเรยีน ติวัเข�ม ม.ปลัาย สายวิัช่าต่างๆ ทั่�งศิลัป์ แลัะคณิีตวัท่ยาศาสตร ์
 อาช่วีัศึกษัา อาช่วีัะฝีีมอ้ช่น 
  คนสร�างช่าติ

 ผ้งรายการของท้ี�ง 17 ช่ื่องทีีวีีเพ่ื่�อการศึึกษา

ผลิัตภัูณีฑ์์เกษัตร การแปรรป้อาหาร วังจรอิเล็ักท่รอนิกส์  
คอมพิวัเตอรเ์พ้� อการออกแบบแลัะแฟช่ั�น 


