
1 
 

 

แหล่งสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ 

ล ำดับ ที่อยู่เว็บไซต์ เนื้อหำ  

เว็บไซต์ในประเทศ 

1. http://www.dlit.ac.th

 

ห้องเรียนแห่งคุณภำพ (DLIT Classroom) ที่

จัดท ำโดย สพฐ. มีวิดีโอสื่อเรียนกำรสอนใน 5 กลุ่ม

สำระ ได้แก่ ภำษำไทย คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ 

สังคม และภำษำอังกฤษ ตอนละ 50 นำที มีกำร

แบ่งเนื้อหำตำมระดับชั้น เหมำะส ำหรับห้องเรียนที่

ขำดครูตรงกลุ่มสำระ และนักเรียนที่ต้องกำร

ทบทวนมีวิดีโอตอนใหม่ประจ ำสัปดำห์ (25 

มีนำคม 2559) จ ำนวน 18 ตอน รวมจ ำนวนวิดีโอ

ทั้งหมด 1,200 ตอน 

2. https://www.dlf.ac.th 

 

กำรเรียนกำรเรียนกำรสอน ผ่ำนถ่ำยทอดกำร

จัดกำรเรียนกำรสอนจำกโรงเรียนวังไกลกังวลทุก

ชั้นเรียนผ่ำนทำงอินเทอร์เน็ต (Internet)  

3. http://edltv.thai.net/ 

 

เนื้อหำของกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียม 

(DLTV) ที่ออกอำกำศทำงสถำนีวิทยุและโทรทัศน์

กำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียม จำกโรงเรียนวัง

ไกลกังวล จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มำลงบนระบบ 

e-Learning เพ่ือใช้เผยแพร่แก่โรงเรียนในโครงกำร

เทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือกำรศึกษำของ โรงเรียน

ในชนบท (ทสรช.) ที่ส่วนใหญ่อยู่ในชนบทห่ำงไกล 

ขำดแคลนครู ได้ใช้ประโยชน์ในกำรสอน สอนเสริม 

หรือให้นักเรียนได้ใช้ทบทวนบทเรียนภำยใน

http://www.dlit.ac.th/
http://www.dlit.ac.th/
https://www.dlf.ac.th/
http://edltv.thai.net/
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โรงเรียนแบบ Off-line และเผยแพร่แบบ On-line 

ผ่ำนทำงอินเทอร์เน็ต ให้แก่ครู นักเรียน และ

ผู้สนใจทั่วไปได้ใช้ประโยชน์ในกำรเรียนกำรสอน 

หรือศึกษำเพ่ิมเติม  

4. http://edltv.thai.net/vocation/ 

 

 

เนื้อหำสอนวิชำชีพจำกวิทยำลัยกำรอำชีพวังไกล

กังวล มำจัดท ำเป็นโครงกำรระบบ e-Learning 

เพ่ือพัฒนำอำชีพตำมพระรำชด ำริสมเด็จพระเทพ

รัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี (eDLTV เพ่ือ

พัฒนำอำชีพ) โดยน ำเนื้อหำวิชำชีพของกำรศึกษำ

ทำงไกลผ่ำนดำวเทียม ประมำณ 1,300 เรื่อง 

ได้แก่ วีดิทัศน์ ใบงำน ใบควำมรู้ มำแปลงเป็น

ข้อมูลดิจิทัล (digitized data) แล้วจัดเกบ็ลงบน

ระบบ eDL-Square โดยมุ่งหวังให้ผู้ที่อยู่ในชนบท

ห่ำงไกลและกลุ่มผู้ด้อยโอกำสจะได้มีโอกำสศึกษำ

วิชำชีพที่ตนเองสนใจ แล้วน ำไปใช้ประกอบอำชีพ

ได้ ตลอดจนสถำนศึกษำในสังกัดส ำนักงำน

คณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำอย่ำงน้อย 415 แห่ง

ทั่วประเทศได้น ำมำใช้เป็นสื่อเสริมในกำรจัดกำร

เรียนกำรสอน เพิ่มทักษะควำมช ำนำญด้ำนอำชีพ

ให้แก่นักศึกษำด้วย 

5. http://www.ceted.org/ 

 

รวบรวมเนื้อหำสื่อทำงกำรศึกษำในรูปแบบต่ำง ๆ 

จัดท ำโดย ศูนย์เทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ 

กระทรวงศึกษำธิกำร  

 

 

 

http://edltv.thai.net/vocation/
http://www.ceted.org/
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6. http://www.trueplookpanya.com/ 

 

เว็บไซต์ดิจิทัล ทรูออนไลน์ เป็นแหล่งเรียนรู้

ออนไลน์หลำกหลำยทุกรำยวิชำซึ่งมีเนื้อหำ

บทเรียนตำมระดับชั้น รวมทั้งข้อสอบ O-Net เพ่ือ

เตรียมก่อนท ำข้อสอบจริง  

7. https://learningspace.ipst.ac.th 

 

แหล่งเรียนรู้ออนไลน์ด้ำนวิทยำศำสตร์ 

คณิตศำสตร์และเทคโนโลยี โดยรวบรวมสื่อกำร

เรียนรู้ ที่มีมำตรฐำน คัดกรองคุณภำพและควำม

ถูกต้องโดยผู้เชี่ยวชำญ และสอดคล้องกับหลักสูตร

ในโรงเรียนไว้อย่ำงครบครัน ภำยใต้กำรด ำเนินงำน

ของ สสวท.  

8. https://www.scimath.org 

 

แหล่งเรียนรู้ออนไลน์ เป็นกำรน ำแหล่งเรียนรู้นอก

ห้องเรียนที่มีเนื้อหำสอดคล้องกับกำรเรียนด้ำน

วิทยำศำสตร์มำ สร้ำงเป็นสื่อกำรเรียนรู้ในแบบ

ดิจิทัล โดยเผยแพร่ผ่ำนเว็บไซต์แหล่งเรียนรู้ 

9. http://www.nsm.or.th 

 

แหล่งเรียนรู้ออนไลน์ ทำงด้ำนวิทยำศำสตร์ที่มี

ลักษณะเป็น virtual museum หรือ พิพิธภัณฑ์

เสมือนจริงในแบบ 360 องศำ บนโลก online 

10. https://www.tkpark.or.th/ เว็บไซต์ดิจิตอลทีเค (Digital TK ) มุ่งม่ันให้บริกำร

แก่เด็กและเยำวชนทั่วประเทศ รวมทั้งประชำชน

ทั่วไป โดยประกอบไปด้วยเนื้อหำสำระควำมรู้

http://www.trueplookpanya.com/
https://learningspace.ipst.ac.th/
https://www.scimath.org/
http://www.nsm.or.th/
https://www.tkpark.or.th/tha/page/online
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หลำกหลำยแขนง นอกจำก นี้ยังให้บริกำรยืม-คืน

หนังสือออนไลน์ทั้งภำษำไทยและภำษำอังกฤษ

และหนังสือเสียงกว่ำ 5,000 เล่ม รวมทั้งบทเรียน 

เกมสร้ำงสรรค์และสื่อกำรเรียนรู้ที่สำมำรถ

ตอบสนอง กำรเรียนรู้ของผู้ใช้บริกำรได้อย่ำงดี 

11. https://oer.learn.in.th/ 

 

คลังเก็บภำพ คลิปวิดีโอ แผนภำพ ผังมโนทัศน์ 

แบบทดสอบ เกมกำรศึกษำ สื่อแอนิเมชั่นเพ่ือใช้ใน

กำรศึกษำ ที่ครูทุกคนสำมำรถเข้ำถึง น ำมำ

ปรับปรุง และเอำไปใช้งำนโดยไม่ละเมิดกฎหมำย

ลิขสิทธิ์ 

 

12. http://www.stkc.go.th 

 

ศูนย์ควำมรู้วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี แหล่ง

เผยแพร่ควำมรู้ด้ำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและ

นวัตกรรม ในรูปแบบของ Mobile Application 

ซึ่งเป็นช่องทำงที่สำมำรถเข้ำถึงกลุ่มเป้ำหมำยได้

ง่ำยและท่ัวถึง รองรับกำรใช้งำนของอุปกรณ์

เคลื่อนที่ทั้งระบบปฏิบัติกำร Android และ iOS 

13. http://kanchanapisek.or.th 

 

ควำมรู้เกี่ยวกับพระรำชประวัติ 

พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช

มหำรำ และโครงกำรพระรำชด ำริ ต่ำงๆ  

https://oer.learn.in.th/
http://www.stkc.go.th/
http://kanchanapisek.or.th/kp6/index2.php
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14. https://www.britishcouncil.or.th/english/childr

en/websites 

 

เว็บไซต์ส ำหรับเรียนภำษำอังกฤษออนไลน์โดย

สำมำรถเลือกเรียนตำมระดับชั้นหรือช่วงชั้นที่

ต้องกำรเพื่อพัฒนำทักษะโดยเฉพำะเด็กๆ 

 

15. https://mooc.chula.ac.th/ 

 

คอร์สเปิดเรียนวิชำต่ำง ๆ ที่มีเนื้อหำหลำกหลำย

กลุ่ม ส ำหรับผู้สนใจที่อยำกพัฒนำตัวเอง โดยที่ไม่

ต้องเข้ำไปชั้นเรียน จัดท ำโดยจุฬำลงกรณ์

มหำวิทยำลัย  

16. https://elearning.cmu.ac.th/ 

 

คอร์สเปิดเรียนวิชำต่ำง ๆ ส ำหรับผู้สนใจที่มีเนื้อหำ

หลำกหลำยกลุ่ม ที่อยำกพัฒนำตัวเองโดยที่ไม่ต้อง

เข้ำไปชั้นเรียนจัดท ำโดยมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 

17. https://thaimooc.org/ 

 

คอร์สเปิดเรียนวิชำต่ำง ๆ ที่มีเนื้อหำหลำกหลำย

กลุ่ม ที่อยำกพัฒนำตัวเองโดยที่ไม่ต้องเข้ำไปชั้น

เรียน สำมำรถพิมพ์ใบประกำศได้ในบ้ำงหลักสูตร 

โดย สกอ.  

https://www.britishcouncil.or.th/english/children/websites
https://www.britishcouncil.or.th/english/children/websites
https://mooc.chula.ac.th/
https://elearning.cmu.ac.th/
https://thaimooc.org/
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18. http://mooc.learn.in.th 

 

คอร์สเปิดเรียนวิชำต่ำง ๆ ที่มีเนื้อหำหลำกหลำย

กลุ่ม ที่อยำกพัฒนำตัวเองโดยที่ไม่ต้องเข้ำไปชั้น

เรียน สำมำรถพิมพ์ใบประกำศได้ในบ้ำงหลักสูตร 

โดย สวทช.  

 

19. https://epub.aid.in.th/ 

 

แหล่งรวบรวมหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบ 

EPUB ที่ทุกคนสำมำรถเข้ำถึงและใช้ประโยชน์ได้มี

เนื้อหำเก่ียวกับสำระกำรเรียนรู้ในวิชำต่ำงๆ ได้แก่ 

วิทยำศำสตร์ ภำษำไทย คณิตศำสตร์ ภำษำอังกฤษ 

สังคม สุขศึกษำ ควำมรู้ทั่วไป เป็นต้น  ซึ่งใน

หนังสือบำงเล่มจะมแีอนนิเมชั่นเพ่ือช่วยดึงดูด

ควำมสนใจในกำรเรียนรู้ของเด็กมำกข้ึน สำมำรถ

แสดงผลเป็นเสียงช่วยให้เด็กที่มีควำมบกพร่องใน

กำรอ่ำนสื่อสิ่งพิมพ์ใช้กำรฟังเสียงแทนได้ เช่น 

นักเรียนที่มีควำมบกพร่องทำงกำรเห็น นักเรียนที่มี

ควำมบกพร่องทำงกำรเรียนรู้ เป็นต้น 

14 https://waa.inter.nstda.or.th/stks/pub/2020/2

0200617-covid19coverday.pdf 

 

กิจกรรมส่งเสริมไอซีทีในกำรเรียนรู้เรื่องไวรัส 

Covid-19 ส ำหรับนักเรียนระดับประถมศึษำ 

จัดท ำโดยมูลนิธิเทคโนโลยีสำรสนเทศตำม

พระรำชด ำริสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ ฯ สยำม

บรมรำชกุมำรี และ สวทช. 

http://mooc.learn.in.th/
https://epub.aid.in.th/
https://waa.inter.nstda.or.th/stks/pub/2020/20200617-covid19coverday.pdf
https://waa.inter.nstda.or.th/stks/pub/2020/20200617-covid19coverday.pdf
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15 https://www.princess-it.org/pbl/ 

 

มูลนิธิเทคโนโลยีสำรสนเทศตำมพระรำชด ำริ

สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ ฯ สยำมบรมรำช

กุมำรี ร่วมกับมหำวิทยำลัยรำชัฏเครือข่ำย จัด

กิจกรรมส่งเสริม เผยแพร่กระบวนกำรจัดกำร

เรียนรู้ด้วยโครงกำรโดยใช้ไอซีที (Project-based 

Learning using ICT) ตำมแนวคอนสตรักชันนิซึม 

(Constructionism) ให้กับครูในโรงเรียนทั่วไป 

อำจำรย์และนักศึกษำครูในมหำวิทยำลัยรำชภัฏ 

20. https://www.edx.org 

 

คอร์สเปิดเรียนวิชำต่ำง ๆ ที่มีเนื้อหำหลำกหลำย

กลุ่ม ที่อยำกพัฒนำตัวเองโดยที่ไม่ต้องเข้ำไปชั้น

เรียน เนื้อหำรเป็นภำษำอังฤษก 

21. http://www.Skillshare.com 

 

คอร์สเปิดเรียนวิชำต่ำง ๆ ที่มีเนื้อหำหลำกหลำย

กลุ่ม ที่อยำกพัฒนำตัวเองโดยที่ไม่ต้องเข้ำไปชั้น

เรียน เนื้อหำรเป็นภำษำอังฤษก 

22. https://www.khanacademy.org/ 

 

รวบรวมข้อมูลกำรเรียนรู้ไว้อย่ำงมำกมำย ไม่ว่ำจะ

เป็นคณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี ศิลปะ 

ฯลฯ โดยจะใช้วิดีโอเป็นสื่อในกำรสอน และมีกำร

เก็บสถิติกำรเรียนรู้ของไว้อีกด้วย (เนื้อหำเป็น

ภำษำอังกฤษ) 

https://www.princess-it.org/pbl/
https://www.edx.org/
http://www.skillshare.com/
https://www.khanacademy.org/
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23. http://ed.ted.com/ 

 

รวบรวมบทเรียน นอกจำกนี้เรำยังสำมำรถอัพ

โหลดวิดีโอของตนเองลงไปในเว็บได้ เพ่ือเป็นกำร

ตั้งประเด็นให้คนมำพูดคุยกันได้อีกด้วย (เนื้อหำ

เป็นภำษำอังกฤษ) 

24. https://www.udemy.com/ 

 

รวบรวมบทเรียนเอำไว้มำกกว่ำ 30,000 บทเรียน

ด้วยกัน ซึ่งจะมีควำมแตกต่ำงกันออกไปตำมหัวข้อ

วิชำนั้นๆ และบทเรียนในเว็บนี้ยังมีกำรอัพเดทอยู่

ตลอดเวลำโดยผู้เชี่ยวชำญในแขนงวิชำต่ำงๆ (เป็น

ภำษำอังกฤษ) 

25. https://www.coursera.org 

 

เว็บไซต์นี้มีบทเรียนมำกกว่ำ 800 บทเรียน ซึ่ง

ครอบคลุมเนื้อหำเกี่ยวกับพวกวิศวกรรมทำง

กำรเงิน ประวัติศำสตร์ เทคโนโลยี และอ่ืนๆ อีก

มำกมำย ที่จะช่วยท ำให้เรำได้พัฒนำตัวเองได้ใน

หลำยๆ ด้ำน (เป็นภำษำอังกฤษ) 

26. http://proj14.ipst.ac.th/ 

 

Project 14 เป็นโครงกำรน ำสู่ควำมปกติใหม่ทำง

กำรศึกษำของ สสวทเป็นบทเรียนออนไลน์ซึ่ง

ประกอบด้วยวีดิทัศน์กำรสอนเพ่ือส่งเสริมวิถีกำร

เรียนรู้ใหม่ที่ผู้เรียนมีแหล่งเรียนรู้ด้ำนคณิตศำสตร์ 

วิทยำศำสตร์ และเทคโนโลยีที่ตรงตำมหลักสูตร 

เพ่ือใช้ในกำรศึกษำค้นคว้ำ เรียนรู้ หรือทบทวน

บทเรียน  

http://ed.ted.com/
https://www.udemy.com/?siteID=TnL5HPStwNw-fZ3WJd3is2eNbqOcVRkzpA&LSNPUBID=TnL5HPStwNw
https://www.coursera.org/
http://proj14.ipst.ac.th/
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ล ำดับ ที่อยู่เว็บไซต์ เนื้อหำ  

เว็บไซต์ต่ำงประเทศ 

1. https://www.nasa.gov/stem/forstudents 

 

เนื้อหำเก่ียวกับกำรบินและอวกำศและดำรำศำสตร์  

2. https://kids.nationalgeographic.com/ 

 

เนื้อหำเก่ียวกับธรรมชำติวิทยำที่น ำเสนอในรูปแบบ

ของเนื้อหำประกอบภำพ วีดิทัศน์ เกมและ

แบบทดสอบ เช่น ควำมรู้เรื่องสัตว์ต่ำงๆกำร

ทดลองทำงวิทยำศำสตร์ เป็นต้น 

3. https://learning-

resources.sciencemuseum.org.uk/ 

 

เนื้อหำเก่ียวกับพิพิธภัณฑ์ทำงด้ำนวิทยำศำสตร์ใน

รูปแบบของวีดีโอ สื่อ 3D ที่ให้ควำมรู้สึกเสมือนเข้ำ

ไปในสถำนที่จริง 

https://www.nasa.gov/stem/forstudents
https://kids.nationalgeographic.com/
https://learning-resources.sciencemuseum.org.uk/
https://learning-resources.sciencemuseum.org.uk/
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ล ำดับ ที่อยู่เว็บไซต์ เนื้อหำ  

4. https://pbskids.org/ 

 

แหล่งเรียนรู้ด้ำนคณิตศำสตร์ ภำษำอังกฤษ ที่มี

รูปแบบกำรเรียนรู้เป็นบทเรียน และเกม เพ่ือเสริม

ทักษะด้ำนคณติศำสตร์ และยังมี แอปพลิเคชันให้

ดำวน์โหลดอีกด้วย 

5. https://nrich.maths.org/ 

 

แหล่งเรียนรู้วิชำคณิตศำสตร์ ส ำหรับนักเรียน และ

ครู ที่สนใจพัฒนำทักษะด้ำนคณิตศำสตร์ 

6. https://www.cartoonnetworkasia.com/ 

 

กำรเรียนรู้ในรูปแบบกำร์ตูน เกม ฯลฯ ที่จะท ำให้

เด็กสนใจเพรำะจะต้องมีกำรตอบสนองกับเด็กหรือ

ในลักษณะอินเตอร์แอฟทีฟ 

7. https://www.ixl.com/math/ 

 

แหล่งบทเรียนออนไลน์ในวิชำ Math , Language 

art,Science, Social studies เป็นต้น 

 

 

 

https://pbskids.org/
https://nrich.maths.org/
https://www.cartoonnetworkasia.com/
https://www.ixl.com/math/
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ล ำดับ ที่อยู่เว็บไซต์ เนื้อหำ  

8. https://www.funbrain.com/ 

 

แหล่งเรียนรู้วิชำคณิตศำสตร์ ที่มีท้ังรูปแบบวีดีโอ, 

เกมต่ำงๆ ซึ่งสำมำรถเรียนหรือเล่นเกมผ่ำนเบำร์

เซอร์ได้ทันที 

9. https://www.kiddle.co/ 

 

เว็บไซต์เพ่ือกำรค้นหำแหล่งข้อมูลส ำหรับเด็ก 

10. https://www.safesearchkids.com/google-kids/ 

 

เว็บไซต์เพ่ือกำรค้นหำแหล่งข้อมูลส ำหรับเด็ก 

11. https://www.alarms.org/kidrex/ 

 

เว็บไซต์เพ่ือกำรค้นหำแหล่งข้อมูลส ำหรับเด็ก 

https://www.funbrain.com/
https://www.kiddle.co/
https://www.safesearchkids.com/google-kids/
https://www.alarms.org/kidrex/
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ล ำดับ ที่อยู่เว็บไซต์ เนื้อหำ  

12 http://www.quivervision.com/ 

 

 

เว็บไซต์ส่งเสริมกำรเรียนรู้ส ำหรับเด็กด้วยกำร

รวบรวมภำพที่ใช้ร่วมกับแอปพลิเคชัน Quiver บน

แท็บเล็ตหรือสมำร์ทโฟน ในกำรส่องภำพให้แสดง

เป็นรูปสำมมิติเสมือนจริง (3D augmented 

reality) แบบมัลติมีเดีย สำมำรถเคลื่อนไหวและมี

เสียงประกอบ(โดยดำวน์โหลด App Quiver ที่

มีทั้งะบบปฏิบัติกำร Android และ iOS ลงเครื่อง

ก่อน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.quivervision.com/
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สื่อวิดีโอส าหรับการเรยีนการสอน 
โดยมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 

 
หลักสูตร/เนื้อหา รายละเอียด กลุ่มเป้าหมาย 

/หลักสูตร 
URL Short name 

กิจกรรมเรียนรู้ “รู้รับ..ภัยพิบัติทำง
ธรรมชำติ” โดยมูลนิธิเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
ตำมพระรำชด ำริสมเด็จพระเทพ
รัตนรำชสุดำ ฯ สยำมบรมรำชกุมำรี 
 

แผ่นดินไหว, ไฟป่ำ, ภูเขำไฟระเบิด, ดินถล่ม, 
คลื่นยักษ,์ ภัยแล้ง, น้ ำท่วม,พำยุหมุนเขตร้อน 

ครูระดับประถม วิชำ
วิทยำศำสตร์ 

http://bit.ly/BookHRH 
 

กำรจัดกำรเรียนรู้ด้วยโครงกำรโดยใช้ไอซีที 
แนว Constructionism  
โดยมูลนิธิเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
ตำมพระรำชด ำริสมเด็จพระเทพ
รัตนรำชสุดำ ฯ สยำมบรมรำชกุมำรี 
 

จ ำนวน 3 ตอน  
1. หลักกำรและทฤษฎีกำรจัดกำรเรียนรู้ด้วย

โครงกำร ได้แก่  
กำรออกแบบกิจกรรมกำรเรียนรู้แบบ PBL 
using ICT, กำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21, 
Technology Integration Matrix (SAMR),  
แนวทำงกำรวัดผลและประเมินผล, Digital 
Storytelling 

ครูระดับประถมและครูระดับ
มัธยม 
ที่สอนทุกวิชำ 

https://bit.ly/2XI1QJL PBL 
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หลักสูตร/เนื้อหา รายละเอียด กลุ่มเป้าหมาย 
/หลักสูตร 

URL Short name 

2. กำรใช้เครื่องมือไอซีที ในกำรจัดกำรเรียนรู้
ด้วยโครงกำร ได้แก่ Powtoon, Google 
Education, Edmodo 

กิจกรรมเรียนรู้จำกโครงกำรมหำวิทยำลัย
เด็ก (โดยสวทช. ร่วมกับสถำบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้ำเจ้ำคุณทหำรลำดกระบัง)  
 

กิจกรรมประกอบด้วย สิ่งประดิษฐ์จำกหลอด
แอลอีดี, สนุกกับมอเตอร์, สมองกลฝังตัว,  
ชุดอำกำศยำน (ควำมพยำยำมของมนุษย์เพ่ือจะ
บิน, แรงที่เก่ียวข้องกับกำรบิน, สร้ำงอำกำศยำน
จ ำลอง, วิทยำศำสตร์กับเฮลิคอปเตอร์, ฟิสิกส์กับ
โดรน, ไปอวกำศ) 

ครูระดับประถม 
วิชำวิทยำศำสตร์ 

https://bit.ly/3eE4BTr Thailand 
children' s 
university 

กิจกรรมเรียนรู้จำกโครงกำรมหำวิทยำลัย
เด็ก (โดยสวทช. ร่วมกับมหำวิทยำลัยศรีนค
รินทรวิโรฒ) 

กิจกรรมวิทยำศำสตร์ตำมแนวพระรำชด ำริ ร.9 
ได้แก่ ฝนหลวงน้ ำจำกฟ้ำ, ฝำยชะลอน้ ำเพ่ือชีวิต,  
น้ ำดีไล่น้ ำเสีย, แกล้งดิน, เขื่อนเปลี่นรูปพลังงำน, 
กังหันน้ ำชัยพัฒนำ, กำรใช้ประโยชน์จำก
ผักตบชวำ, พลังงำนทดแทน ไฟฟ้ำชีวภำพ, ไข่คัพ
พระอำทิตย์ 

ครูระดับประถม 
วิชำวิทยำศำสตร์ 

https://bit.ly/3eE4BTr 

กิจกรรมเรียนรู้นำโนเทคโนโลยี จ ำนวน 13 เรื่อง ได้แก่ มหัศจรรย์นำโนใน
ธรรมชำติ, น้ ำกลิ้งบนใบบัว, สิ่งทอนำโน, ท ำไม
ต้องเป็นนำโน, สมบัติที่เกิดขึ้นเมื่อขนำดเล็กลงใน
ระดับนำโนเมตร, อนุภำคเงินนำโน, โครงสร้ำง

ครูระดับมัธยม  
วิชำวิทยำศำสตร์ 

https://bit.ly/Nanoeducat
ion 

Nano 
education 
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หลักสูตร/เนื้อหา รายละเอียด กลุ่มเป้าหมาย 
/หลักสูตร 

URL Short name 

คำร์บอนระดับนำโน ,โครงสร้ำงเพชร,  อนุภำค
ทองค ำนำโน 

กิจกรรมค่ำยหุ่นยนต์ (โดยสวทช./เอ็มเทค) ค่ำยหุ่นยนต์ครู เอ็มเทค-สสวท. - กลไกกำรยิงลูก
บอลแบบโปรเจคไทล์, กำรเขียน
โปรแกรมควบคุมควำมเร็วในกำรยิง จ ำนวน 8 
ตอน ได้แก่ ทฤษฎีทำงคณิตศำสตร์, ฟิสิกส์และ
วิศวกรรมศำสตร์ที่ใช้ในกำรสร้ำงอุปกรณ์ยิงลูก
บอลโปรเจคไทล, ออกแบบกลไกกำรยิงลูกบอล
แบบโปรเจคไทล์, กำรเขียนโปรแกรมควบคุม
ควำมเร็วในกำรยิงให้สัมพันธ์กับควำมเร็วกำร
เคลื่อนที่ของตะกร้ำ, Robot Contest : แข่งขัน
กำรยิงลูกบอลแบบอัตโนมัติ และผลงำนครู 
Robot – ยิงลูกบอล 

ครูระดับมัธยม  
วิชำวิทยำศำสตร์ 
วิชำวิทยำกำรค ำนวณ 
วิชำคอมพิวเตอร์ 

https://bit.ly/MTECIPST MTEC – IPST 

Robotics 

Teacher Camp 

บทเรียน "กำรเพำะเลี้ยงเนื้อเยื่อไม้ดอกไม้
ประดบั" โดยสวทช.  

จ ำนวน 5 ตอนได้แก่ ปทุมมำดอกไม้ของไทย, 
กำรเพำะเลี้ยงเนื้อเยื่อเพ่ือไม้ดอกเศรษฐกิจ,  
กำรเพรำะเลี้ยงเนื้อเยื่อพันธุ์ไม้ประดับ, กำร
เตรียมอำหำรส ำหรับกำรเพำะเลี้ยงเนื้อเยื่อ, 
ขั้นตอนกำรเพำะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 

บุคคลทั่วไป  
คร-ูนักเรียน 
ระดับมัธยมศึกษำ 
วิชำ วิทยำศำสตร์, ชีววิทยำ, 
เกษตร 

https://bit.ly/36NhHuD tissue culture 
nstda  
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หลักสูตร/เนื้อหา รายละเอียด กลุ่มเป้าหมาย 
/หลักสูตร 

URL Short name 

บทเรียน เทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร จ ำนวน 13 ตอน ได้แก่ 
กำรผลิตอำหำรหมักโคเพ่ือลดต้นทุน จ ำนวน 5 
ตอน 
กำรผลิตปุ๋ยหมักแบบไม่กลับกอง จ ำนวน 2 ตอน 
กำรเลี้ยงปลำกัด จ ำนวน 6 ตอน     

บุคคลทั่วไป และ 
ครูเกษตร 

https://bit.ly/302hLph 
 
https://bit.ly/2M9bW13 
 
https://bit.ly/3cgsgaP 

Agricultural 
Technology 
and 
Innovation 

บทเรียน กำรศึกษำพิเศษส ำหรับเด็กพิเศษ จ ำนวน 7 บำท (16 ตอน) ดังนี้ 
1. เด็กท่ีมีควำมบกพร่องทำงกำรเห็น ได้แก่ 

เทคนิคกำรสอน พรีเบรล์ล (Pre-
braille), เทคนิคกำรสอน กำรใช้ไม้เท้ำ
ขำวม เทคนิคกำรใช้เทคโนโลยีสิ่งอ ำนวย
ควำมสะดวกส ำหรับคนตำบอด 

2. เด็กท่ีมีควำมบอกพร่องทำงกำรได้ยิน 
ได้แก่ เทคนิคกำรฝึกพูดม เทคนิคกำรฝึก
ฟัง (ส ำหรับหูตึง), เทคนิคกำรสอนภำษำ
มือเบื้องต้น 

3. เด็กท่ีมีควำมบกพร่องทำงสติปัญญำ 
ได้แก่ เทคนิคกำรสอนโดยใช้หลักกำร
สอน 3 R (Repettion คือ กำรสอนแบบ
ซ้ ำไปซ้ ำมำ, Relaxation คือ กำรสอน

ครู และ ผู้ปกครอง ที่ดูแล
นักเรยีนพิกำร 
 

https://bit.ly/3erI3F8 
 

https://bit.ly/302hLph
https://bit.ly/2M9bW13
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หลักสูตร/เนื้อหา รายละเอียด กลุ่มเป้าหมาย 
/หลักสูตร 

URL Short name 

แบบไม่ตึงเครียดนัก, Routine คือ กำร
สอนให้เป็นกิจวัตรประจ ำวัน), เทคนิค
กำรกระตุ้นเตือนเด็ก 

4. เด็กท่ีมีควำมบกพร่องทำงร่ำงกำยและ
กำรเคลื่อนไหว ได้แก่ เทคนิคกำรจัดท ำ
สื่อเพ่ือกำรเรียนรู้ กำรจัดท่ำยืน กำร
เคลื่อนไหว กำรหยิบจับสิ่งของ เป็นต้น 

5. เด็กท่ีมีควำมบกพร่องทำงกำรพูดและ
ภำษำ ได้แก่ เทคนิคกำรแก้ไขกำรพูด 
(พูดไม่ชัด พูดติดอ่ำง)  

6. เด็กท่ีมีควำมบกพร่องทำงกำรเรียนรู้ 
ได้แก่ เทคนิคกำรสอนกำรอ่ำน, เทคนิค
กำรสอนกำรเขียน, เทคนิคกำรสอน
คณิตศำสตร์ 

7. เด็กท่ีมีควำมบกพร่องทำงพฤติกรรมหรือ
อำรมณ์ ได้แก่ เทคนิคกำรปรับ
พฤติกรรมเด็กออทิสติก, เทคนิคกำร
สอนโดยกำรใช้ภำพเพ่ือกำรสื่อสำร 
(PECs) 
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หลักสูตร/เนื้อหา รายละเอียด กลุ่มเป้าหมาย 
/หลักสูตร 

URL Short name 

บทเรียนรำยวิชำกำรศึกษำพิเศษ จ ำนวน 20 ตอน  
ตอนที่ 1 : เทคนิคกำรสื่อสำรอย่ำงมี
ประสิทธิภำพส ำหรับคนตำบอด  
ตอนที่ 2 : วิธีกำรช่วยเหลือคนตำบอดอย่ำง
ถูกวิธี 
ตอนที่ 3 : กำรใช้ล่ำมภำษำมือ 
ตอนที่ 4 : กำรสร้ำงค ำบรรยำยแทนเสียง 
ตอนที่ 5 : กำรช่วยเหลือและอ ำนวยควำม
สะดวกอย่ำงสมเหตุสมผลด้ำนกำรจัดกำร
เวลำ 
ตอนที่ 6 : กำรช่วยเหลือและอ ำนวยควำม
สะดวกอย่ำงสมเหตุสมผลด้ำนกำรน ำเสนอ 
ตอนที่ 7 : กำรช่วยเหลือและอ ำนวยควำม
สะดวกอย่ำงสมเหตุสมผลด้ำนกำรจัด
สภำพแวดล้อม 
ตอนที่ 8 : กำรเรียนรู้แบบร่วมมือ 
ตอนที่ 9 : กำรให้ค ำปรึกษำเพ่ือพัฒนำ
นักศึกษำพิกำรเรียนร่วม 

ครู และ ผู้ปกครอง ที่ดูแล
นักเรียนพิกำร 

https://bit.ly/3erI3F8 
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หลักสูตร/เนื้อหา รายละเอียด กลุ่มเป้าหมาย 
/หลักสูตร 

URL Short name 

ตอนที่ 10 : กลวิธีกำรให้กำรบ้ำนนักศึกษำที่
มีประสิทธิภำพ 
ตอนที่ 11 : เทคนิคกำรจัดกลุ่มกำรเรียนรู้ใน
ชั้นเรียนรวม 
ตอนที่ 12 : พลศึกษำส ำหรับเด็กท่ีมีควำม
ต้องกำรพิเศษ 
ตอนที่ 13 : กำรจัดกิจกรรมนันทนำกำร
ส ำหรับเด็กที่มีควำมต้องกำรพิเศษใน
โรงเรียน 
ตอนที่ 14 : ทักษะกำรใช้ชีวิตอย่ำงอิสระใน
มหำวิทยำลัยของนักศึกษำที่มีควำมบกพร่อง 
ตอนที่ 15 : กำรจัดกำรตนเองในชั้นเรียน
ของนักศึกษำที่มีควำมบกพร่อง 
ตอนที่ 16 : กำรแลกเปลี่ยนภำพ ขั้นตอนที่ 
1 กำรแลกเปลี่ยนภำพ 
ตอนที่ 17 : กำรแลกเปลี่ยนภำพ ขั้นตอนที่ 
2 กำรเพ่ิมระยะห่ำง 
ตอนที่ 18 : กำรแลกเปลี่ยนภำพ ขั้นตอนที่ 
3 กำรแยกแยะภำพ 
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หลักสูตร/เนื้อหา รายละเอียด กลุ่มเป้าหมาย 
/หลักสูตร 

URL Short name 

ตอนที่ 19 : สิทธิในกำรขอรับบริกำรและ
แผนกำรรับบริกำรเฉพำะตอนที่ 20 : เมื่อลูก
ศิษย์พิเศษเปลี่ยนผ่ำนจำกมัธยมสู่อุดมศึกษำ 

บทเรียน e-Commerce (โดยส ำนักงำน
พัฒนำธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ (องค์กำร
มหำชน) ร่วมกับ
มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 

จ ำนวน 5 บทเรียน ดังนี้ 
Module 1 : กำรใช้เครื่องมือสื่อสำรในยุค
ดิจิทัล 
Module 2 : กำรถ่ำยภำพและตกแต่งภำพ
สินค้ำ 
Module 3 : กำรสร้ำงร้ำนค้ำออนไลน์ 
Module 4 : เทคนิคกำรท ำตลำดออนไลน์ 

Module 5 : กำรบริหำรจัดกำรร้ำนค้ำออนไลน์ 

ครู นักเรียน และบุคคลทั่วไป ที่
เป็นผู้ค้ำรำยย่อยที่สนใจ e-
Commerce 

https://bit.ly/eCommerce
M1 
https://bit.ly/eCommerce
M2 
https://bit.ly/eCommerce
M3 
https://bit.ly/eCommerce
M4 
https://bit.ly/eCommerce
M5 

  e-
Commerce 

บทเรียน ธรณีวิทยำ (โดยกรมทรัพยำกร
ธรณี) 
 

จ ำนวน 3 ตอน ได้แก่  
1. องค์ควำมรู้ (ได้แก่ ด้ำนธรณีวิทยำ, 

ทรัพยำกรธรณ,ี ธรณีพิบัติภัย) 
2. กิจกรรมเรียนรู้ (ได้แก่ เปลือกโลก, หิน, 

แร่, ซำกดึกด ำบรรพ์,  
เข็มทิศ, แผนที่, ภำพถ่ำยดำวเทียม) 

ครูระดับมัธยม  
วิชำวิทยำศำสตร์ 

https://bit.ly/Geologytea
cher 

Geology 
teacher 
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หลักสูตร/เนื้อหา รายละเอียด กลุ่มเป้าหมาย 
/หลักสูตร 

URL Short name 

3. แหล่งเรียนรู้ทำงธรณีวิทยำ (ได้แก่ หิน
เถ้ำภูเขำไฟ, หินปูนจำกถ้ ำ,  
กำรเกิดน้ ำพุร้อน, หินอัคนีบริเวณน้ ำตก, 
หินดินดำนจำกบ่อดิน) 

บทเรียน “กำรพัฒนำทักษะภำษำไทย” 
(โดยสถำบันภำษำไทยสิรินธร) 

บทเรียน กำรพัฒนำทักษะภำษำไทย จำกสถำบัน
ภำษำไทยสิรินธร  
จ ำนวน 2 หลักสูตรคือ หลักสูตรกำรอ่ำน และ
หลักสูตรกำรเขียน 

ครูระดับมัธยม 
วิชำภำษำไทย 

https://oer.learn.in.th/aut
hor/authorDetail/578 

 

บทเรียน “คณิตศำสตร์”มัธยมศึกษำตอน
ปลำย โดย  
ร.ศ. สมัย เหล่ำวำนิชย์ 

จ ำนวน 5 เรื่อง (95 ชั่วโมง)   
ได้แก่ เซตและกำรให้เหตุผล, ทฤษฎีจ ำนวน, 
ระบบจ ำนวนจริง, ตรีโกณมิต,ิ ควำมสัมพันธ์และ
ฟังก์ชัน, ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล, ฟังก์ชัน
ลอกำริทึม, ล ำดับและอนุกรม 

นักเรียนระดับมัธยม 
วิชำคณิตศำสตร์ 

https://bit.ly/2zKxMoL 
 

กิจกรรมกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ส ำหรับน้
กเรียนพิกำร 

จ ำนวน 10 เรื่อง 
1. เรื่อง ปฏิกิริยำเคมี 
2. เรื่อง พลังงำนกับกำรเกิดปฏิกิริยำเคมี 
3. เรื่อง แรงดันอำกำศ 
4. เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อแรงดันอำกำศ 
5. เรื่อง ควำมลับของผิวส้ม 

ครูสอนนักเรียนพิกำร 
วิชำวิทยำศำสตร์ 

https://bit.ly/2zKxMoL science for 
student with 
disability 
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หลักสูตร/เนื้อหา รายละเอียด กลุ่มเป้าหมาย 
/หลักสูตร 

URL Short name 

6. เรื่อง พืชดูดน้ ำ 
7. เรื่อง เคมีในบ้ำน 
8. ไอศกรีมแสนอร่อย 
9. เรื่อง  มหัศจรรย์แห่งแสง 
10. เรื่อง สสำรแปลงร่ำง 

บทเรียน “ระบบผลิตไฟฟ้ำพลังงำน
แสงอำทิตย์” (โดย สวทช.)  

จ ำนวน 3 ตอน ดังนี้ 
1. กำรติดตั้งและแนะน ำอุปกรณ์ ประกอบ

ระบบผลิตไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ 
โรงเรียนบ้ำนแม่เหลอ 
(https://youtu.be/stxOfIbYJaM) 

2. กำรใช้งำนอุปกรณ์ ระบบผลิตไฟฟ้ำ
พลังงำนแสงอำทิตย์ โรงเรียนบ้ำนโพซอ 
(https://youtu.be/ol6glTuKknY) 

3. กำรบ ำรุงรักษำอุปกรณ์ ระบบผลิตไฟฟ้ำ
พลังงำนแสงอำทิตย์ โรงเรียนบ้ำนโพซอ 
(https://youtu.be/O6G3xgmJP-s) 

ครูระดับมัธยม 
วิชำวิทยำศำสตร์ 

 https://youtu.be/stxO
fIbYJaM 

 https://youtu.be/ol6g
lTuKknY 

 https://youtu.be/O6G
3xgmJP-s 

 

1. Installation 
and 
Introduction 
of Solar Cell 
2. The usage 
of Solar Cell 
3. 
Maintenance 
of Solar Cell 
 

บทเรียน “สมรรถนะด้ำน e-Commerce” 
level 1 และ level 2 

เนื้อหำตำมมำตรำฐำนสถำบันคุณวุฒิวิชำชีพ  
(องค์กำรมหำชน) อยู่ระหว่ำงจัดท ำ คำดว่ำจะ
แล้วเสร็จประมำณเดือนตุลำคม 2563 

ครู นักเรียน และบุคคลทั่วไป ที่
เป็นผู้ค้ำรำยย่อยที่สนใจ e-
Commerce 

  

https://youtu.be/ol6glTuKknY
https://youtu.be/stxOfIbYJaM
https://youtu.be/stxOfIbYJaM
https://youtu.be/ol6glTuKknY
https://youtu.be/ol6glTuKknY
https://youtu.be/O6G3xgmJP-s
https://youtu.be/O6G3xgmJP-s
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หลักสูตร/เนื้อหา รายละเอียด กลุ่มเป้าหมาย 
/หลักสูตร 

URL Short name 

กิจกรรมวิทยำศำสตร์/กำรทดลอง
วิทยำศำสตร์ ในโครงกำรบ้ำน
นักวิทยำศำสตร์น้อย เรื่อง 
“ควำมลับของผิวส้ม” 

ให้เด็กได้เรียนรู้เกี่ยวกับผลไม้สกุลส้ม (Citrus) 
พร้อมทั้งคุณสมบัติ  
 

เด็กปฐมวัย 
 

Science 
investigation 
for kidergaten 

กิจกรรมวิทยำศำสตร์/กำรทดลอง
วิทยำศำสตร์ ในโครงกำรบ้ำน
นักวิทยำศำสตร์น้อย เรื่อง 
“กำรเดินทำงของลูกยำง” 
 

ให้เด็กได้เรียนรู้หลักกำรวิทยำศำสตร์ ที่อยู่
เบื้องหลังกำรร่อนของลูกยำง ที่ท ำให้สำมำรถ
หมุนรอบแกนดิ่งระหว่ำงตกได้ รวมทั้งกำร
เชื่อมโยงสิ่งที่พบเห็นในธรรมชำติสู่กำรถ่ำยทอด
เป็นแบบจ ำลอง 
 

เด็กปฐมวัย https://bit.ly/3ciiBQS 

กิจกรรมวิทยำศำสตร์/กำรทดลอง
วิทยำศำสตร์ ในโครงกำรบ้ำน
นักวิทยำศำสตร์น้อย เรื่อง 
“สำรสีในใบไม้” 
 

ให้เด็กได้เรียนรู้หลักกำรของโครมำโทกรำฟี หรือ
กำรใช้กระดำษกรองแยกสำรละลำย (paper 
chromatography) ที่สำมำรถน ำไปใช้แยก
สำรละลำยชนิดต่ำงๆ ออกจำกกันได้  

เด็กปฐมวัย https://bit.ly/36ILi8r 

กิจกรรมวิทยำศำสตร์/กำรทดลอง
วิทยำศำสตร์ ในโครงกำรบ้ำน
นักวิทยำศำสตร์น้อย เรื่อง 
“พืชดูดน้ ำ” 

ให้เด็กได้เรียนรู้เกี่ยวกับกลไกล ำเลียงน้ ำจำกรำก
ขึ้นไปสู่ใบที่อยู่ด้ำนบนของล ำต้นของพืช สำมำรถ
เชื่อมโยงกับกำรสร้ำงอำหำรด้วยกระบวนกำร
สังเครำะห์แสงของพืช 

เด็กปฐมวัย https://bit.ly/2ZRS62i 
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หลักสูตร/เนื้อหา รายละเอียด กลุ่มเป้าหมาย 
/หลักสูตร 

URL Short name 

กิจกรรมวิทยำศำสตร์/กำรทดลอง
วิทยำศำสตร์ ในโครงกำรมหำวิทยำลัยเด็ก
ประเทศไทย เรื่อง “ฉับ สงสัย สังเกต สร้ำง
ข้อคำดกำรณ์” 

กำรใช้กระดำษสร้ำงวงแหวนโมเบียส และ
ทดสอบด้วยกำรตัดกระดำษในแบบต่ำงๆ  ท ำให้
ได้วงแหวนโมเบียสในหลำกหลำยลักษณะที่ไม่
เหมือนกัน นอกจำกนี้ยังมีเทคนิคกำรตัดกระดำษ
ที่น่ำอัศจรรย์แค่ฉับเดียวก็ได้กระดำษรูปดำว และ
ต้นสนออกมำอย่ำงง่ำยดำย กำรใช้เทคนิคฉับ
เดียวนี้ไม่ว่ำรูปหลำยเหลี่ยมจะมีลักษณะอย่ำงไรก็
ใช้เทคนิคกำรพับให้เส้นขอบของรูปหลำยเหลี่ยม
มำทับกันจนเป็นเส้นเดียว จะท ำให้สำมำรถตัด
เพียงฉับเดียวก็ได้รูปเหล่ำนั้นออกมำ 

เด็กประถมปลำย (ป. 4-ป. 6) https://bit.ly/2ZRS62i Thailand 
children' s 
university 

กิจกรรมวิทยำศำสตร์/กำรทดลอง
วิทยำศำสตร์ ในโครงกำรมหำวิทยำลัยเด็ก
ประเทศไทย เรื่อง  “บันทึกลับสัตว์ดึกด ำ
บรรพ์” 

ให้เด็กได้เรียนรู้กระบวนกำรเกิดซำกดึกด ำบรรพ์ 
หรือฟอสซิล (fossil) คือซำกหรือร่องรอยกำร
ด ำรงชีวิต เช่น กระดูกไดโนเสำร์ และฟันฉลำม 
ว่ำมีข้ันตอนอย่ำงไร นอกจำกนี้เด็กจะได้เรียนรู้
เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตที่สูญพันธุ์ไปแล้ว เช่น 
ไดโนเสำร์อะแพทโทซอรัส ไทแรนโนซอรัส ช้ำง
แมมมอธ แอมโมไนต์ ไทรโลไบต์ กำรเรียนรู้ซำก
ดึกด ำบรรพ์ในอดีตท ำให้ทรำบถึงวิวัฒนำกำรของ
สิ่งมีชีวิตที่ด ำรงชีวิตอยู่ในปัจจุบัน 

เด็กประถมปลำย (ป. 4-ป. 6) https://bit.ly/2XMOAU6 
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หลักสูตร/เนื้อหา รายละเอียด กลุ่มเป้าหมาย 
/หลักสูตร 

URL Short name 

กิจกรรมวิทยำศำสตร์/กำรทดลอง
วิทยำศำสตร์ ในโครงกำรมหำวิทยำลัยเด็ก
ประเทศไทย เรื่อง  “จุลินทรีย์กินได้ โยเกิร์ต
ท ำเอง” 

ให้เด็กได้เรียนรู้เกี่ยวกับจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ ที่
สำมำรถน ำมำท ำโยเกิร์ตทำนได้  

เด็กประถมปลำย (ป. 4-ป. 6) https://bit.ly/2XgIWe7 

กิจกรรมวิทยำศำสตร์/กำรทดลอง
วิทยำศำสตร์ ในโครงกำรมหำวิทยำลัยเด็ก
ประเทศไทย เรื่อง  “พระอำทิตย์วำดรูป” 

ให้เด็กได้ทดลองกำรใช้แสงจำกดวงอำทิตย์ในกำร
วำดรูป ด้วยกำรใช้กระดำษท่ีเคลือบสำรเคมี
เฉพำะจนกลำยเป็นกระดำษไวแสงมำตกแต่งภำพ
ตำมต้องกำร แล้วใช้กระดำษสีส้มบังแสง น ำไป
ตำกแดด ต่อจำกนั้นน ำไปล้ำงน้ ำเอำสำรไวแสง
ออก ภำพส่วนที่โดนแสงและไม่โดนแสงจะมี
ควำมแตกต่ำงกัน โดยหลักกำรวิทยำศำสตร์ที่อยู่
เบื้องหลังคือสำรเคมีบำงอย่ำงเมื่อท ำปฏิกิริยำกับ
แสงจะเกิดกำรเปลี่ยนแปลง ซึ่งเป็นที่มำของ
ระบบฟิล์มถ่ำยภำพในสมัยก่อน 

เด็กประถมปลำย (ป. 4-ป. 6) https://bit.ly/3cfkDkZ 

กิจกรรมวิทยำศำสตร์/กำรทดลอง
วิทยำศำสตร์ ในโครงกำรมหำวิทยำลัยเด็ก
ประเทศไทย เรื่อง  “บอลลูนอำกำศร้อน” 

ให้เด็กได้เรียนรู้หลักกำรเคลื่อนที่ของบอลลูน
อำกำศร้อน  ซึ่งมนุษย์ยุคแรกใช้ในกำรเดินทำง 
พร้อมหลักกำรวิทยำศำสตร์ที่อยู่เบื้องหลังกำร
เคลื่อนที่ดังกล่ำว  

เด็กมัธยมต้น (ม. 1- ม. 3) https://bit.ly/2Mp1mDj 
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หลักสูตร/เนื้อหา รายละเอียด กลุ่มเป้าหมาย 
/หลักสูตร 

URL Short name 

กิจกรรมวิทยำศำสตร์/กำรทดลอง
วิทยำศำสตร์ ในโครงกำรมหำวิทยำลัยเด็ก
ประเทศไทย เรื่อง  “แรงยกของเครื่องบิน” 

ให้เด็กได้เรียนรู้หลักกำรวิทยำศำสตร์ที่ท ำให้ครื่
องบินลอยตัวอยู่ในอำกำศได้ 

เด็กมัธยมต้น (ม. 1- ม. 3) https://bit.ly/2TRBKD3 

กิจกรรมวิทยำศำสตร์/กำรทดลอง
วิทยำศำสตร์ ในโครงกำรมหำวิทยำลัยเด็ก
ประเทศไทย เรื่อง  “สร้ำงอำกำศยำน
จ ำลอง” 

ให้เด็กได้ทดลองสร้ำงเครื่องร่อนอย่ำงง่ำยด้วย
วัสดุและอุปกรณ์ท่ีหำได้ง่ำยทั่วไป แล้วมำพิสูจน์ดู
ว่ำวิธีกำรใดจะท ำให้เครื่องร่อนร่อนได้ดีกว่ำกัน  

เด็กมัธยมต้น (ม. 1- ม. 3) https://bit.ly/2B7AZz5 

กิจกรรมวิทยำศำสตร์/กำรทดลอง
วิทยำศำสตร์ ในโครงกำรมหำวิทยำลัยเด็ก
ประเทศไทย เรื่อง  “ฝำยชะลอน้ ำเพื่อชีวิต” 

ให้เด็กได้ฝึกออกแบบทำงเดินน้ ำฝำยจ ำลองเพ่ือ
กักเก็บน้ ำให้ได้ปริมำตรตำมที่โจทย์ก ำหนด ด้วย
อุปกรณ์ที่หำได้ง่ำยรอบตัว เช่น ดินน้ ำมัน ไม้
ไอศกรีม ไม้เสียบลูกชิ้น ฟิวเจอร์บอร์ด 

เด็กประถมปลำย (ป. 4-ป.6) https://bit.ly/2AqH60Y 

กิจกรรมวิทยำศำสตร์/กำรทดลอง
วิทยำศำสตร์ ในโครงกำรมหำวิทยำลัยเด็ก
ประเทศไทย เรื่อง  “สไลม์บอลบีบบริหำร
มือ” 

ให้เด็กได้เรียนรู้เกี่ยวกับคุณสมบัติของสไลม์ ซึ่ง
เป็นสำรพอลิเมอร์ที่มีคุณสมบัติเฉพำะเป็นทั้ง
ของแข็งและของเหลว ผ่ำนกิจกรรมกำรท ำสไลม์
บอลซึ่งบรรจุให้อยู่ภำยในลูกโป่ง นอกจำกเป็น
ของเล่นได้แล้ว ยังน ำมำประยุกต์ใช้ ช่วยในกำร
บริหำรมือได้ด้วย 

เด็กประถมปลำย (ป. 4-ป.6) https://bit.ly/2XeCaVY 



27 
 

หลักสูตร/เนื้อหา รายละเอียด กลุ่มเป้าหมาย 
/หลักสูตร 

URL Short name 

กิจกรรมวิทยำศำสตร์/กำรทดลอง
วิทยำศำสตร์ ในโครงกำรมหำวิทยำลัยเด็ก
ประเทศไทย เรื่อง “มหัศจรรย์ถ่ำนดูดซับ” 

ให้เด็กได้เรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนกำรขั้นตอนใน
กำรบ ำบัดน้ ำประปำวิธีหนึ่งคือกำรใช้ถ่ำนกัมมันต์
ซึ่งเป็นสำรคำร์บอน  ผ่ำนกำรทดลอง ระบบนี้
สำมำรถใช้เสริมกำรบ ำบัดกลิ่นน้ ำประปำร่วมกับ
ระบบอ่ืนได้   

เด็กประถมปลำย (ป. 4-ป.6) https://bit.ly/2TUHMmt 

กิจกรรมวิทยำศำสตร์/กำรทดลอง
วิทยำศำสตร์ ในโครงกำรมหำวิทยำลัยเด็ก
ประเทศไทย เรื่อง “สำยรุ้งในขวดแก้ว” 

ศึกษำกำรแยกชั้นของของเหลวที่มีควำม
หนำแน่นต่ำงกัน โดยของเหลวที่มีควำมหนำแน่น
มำกจะอยู่ด้ำนล่ำง ของเหลวที่มีควำมหนำแน่น
น้อยจะอยู่ด้ำนบน 

เด็กประถมปลำย (ป. 4-ป.6) https://bit.ly/3dhLOgn 

กิจกรรมวิทยำศำสตร์/กำรทดลอง
วิทยำศำสตร์ ในโครงกำรมหำวิทยำลัยเด็ก
ประเทศไทย เรื่อง “ไข่คัพพระอำทิตย์ 

กิจกรรมเกษตรทฤษฎีใหม่ ถอดบทเรียนมำจำก
เมนูพระรำชทำนไข่พระอำทิตย์ เพื่อศึกษำเรียนรู้
สำรอำหำรต่ำงๆที่จ ำเป็นต่อร่ำงกำย 

เด็กประถมปลำย (ป. 4-ป.6) https://bit.ly/2Ar4gEv 

แนวทำงกำรจัดกำรเรียนกำรสอน โครงกำร
บ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อยประเทศไทย ใน
โครงกำรบ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อย 
 

กลวิธีกำรสอน (Pedagogy)  คือ หลักกำรเรียน
กำรสอน ที่คุณครูจะสำมำรถน ำมำจัดกำรเรียน
กำรสอนเพ่ือกระตุ้นกำรเรียนรู้ส ำหรับเด็ก 
ประกอบด้วย 

 จิตวิทยำกำรเรียนรู้ของเด็ก  
 ธรรมชำติของเด็ก 
 หลักในกำรสอนที่ดี 

ครูปฐมวัย https://oer.learn.in.th/sea
rch_detail/result/174085 

 

https://oer.learn.in.th/search_detail/result/174085
https://oer.learn.in.th/search_detail/result/174085
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หลักสูตร/เนื้อหา รายละเอียด กลุ่มเป้าหมาย 
/หลักสูตร 

URL Short name 

เทคนิคต่ำงๆที่ครูจะน ำไปจัดกำรเรียนกำรสอน
กับเด็กและกำรสร้ำงบรรยำกำศท่ีดีเพ่ือกระตุ้นให้
เกิดกำรเรียนรู้ 

วัฏจักรกำรสืบเสำะ (Inquiry Cycle) (จำก
โครงกำรบ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อย) 
 

วัฏจักรการสืบเสาะ (Inquiry Cycle) 
เป็นเครื่องมือส ำคัญท่ีจะช่วยให้ครูจัดกำรเรียน
กำรสอนและจัดกิจกรรมกับเด็ก เพ่ือพัฒนำ
ทักษะกระบวนกำรเรียนรู้ทำงวิทยำศำสตร์ให้กับ
ผู้เรียนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
ซึ่งมีท้ังหมด 6 ขั้นตอนคือ  

1. ตั้งค ำถำมเก่ียวกับปรำกฏกำรณ์
ธรรมชำติ 

2. รวบรวมควำมคิดและข้อสันนิษฐำน 
3. ทดสอบและปฏิบัติกำรสืบเสำะ 
4. สังเกตและบรรยำยบันทึกข้อมูล 
5. บันทึกข้อมูล 
6. อภิปรำยผล 

ครูปฐมวัย https://bit.ly/2ZRsraa 
 

 

 

 

 


