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คํานํา

 สาํนกังานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศกึษาธิการ ไดจดัทําหลกัสูตรประกาศนยีบัตรวิชาชีพ 

(ปวช.) พทุธศักราช 2562 โดยมหีลกัการในการพัฒนาใหหลักสตูรสอดคลองกบัแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคม

แหงชาต ิมุงเนนการผลติกําลงัคนทีม่สีมรรถนะ คุณธรรม จรยิธรรม และจรรยาบรรณ อกีท้ังมคีวามเปนสากล

สงเสริมทักษะการคิด การใชเทคโนโลยี การติดตอสื่อสาร อันเปนคุณลักษณะที่สําคัญของผู เรียนใน

ศตวรรษที ่21 น้ี

 หนังสอืเรยีนเลมนีจ้ดัอยูในหมวดวชิาทกัษะชวีติ วชิา วทิยาศาสตรเพือ่การพฒันาทกัษะชวีติ รหสัวชิา 

20000-1301 ประกอบดวยเน้ือหาตามคําอธบิายรายวชิาของหลกัสตูร 10 หนวย ไดแก ทักษะ กระบวนการทาง

วทิยาศาสตร โครงงานวทิยาศาสตร หนวยและการวัด แรงและการเคลือ่นท่ี นาโนเทคโนโลย ีโครงสรางอะตอม

และตารางธาตุ  สารและการเปล่ียนแปลง  ปฏกิิรยิาเคมใีนชีวติประจาํวนั  ความกาวหนาทางเทคโนโลยชีีวภาพ 

และระบบนิเวศ   

 สาํนกัพมิพหวงัเปนอยางยิง่วา หนงัสอืเลมนีจ้ะเปนสือ่การเรยีนทีอ่าํนวยประโยชนตอผูเรยีนและผูสอน 

ในการพฒันาผูเรียนใหมคุีณลกัษณะตามจุดประสงคของหลักสตูร

 

ดร.ภิญญดา อยูสําราญ

ผูเรียบเรียง
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ทักษะ กระบวนการทางวิทยาศาสร์ 1

ทักษะ กระบวนการ
ทางวิทยาศาสร์

หน่วยที่ 1

 มีทักษะทางวิทยาศาสตรและสามารถใชทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรเพื่อการแกปญหาตาง ๆ 

และพัฒนาวิชาชีพได

สมรรถนะการเรียนรู้

 1. อธิบายความหมายของวิทยาศาสตรได

 2. อธิบายความรูทางวิทยาศาสตรทั้ง 5 ประเภทได

 3. ระบุขั้นตอนของวิธีการทางวิทยาศาสตรได

 4. ระบุขอมูลที่เปนผลมาจากการสังเกตได

 5. ลงความเห็นจากขอมูลที่กําหนดใหได

 6. จําแนกประเภทของสิ่งที่กําหนดใหได

 7. เลือกใชเครื่องมือในการวัดปริมาณของสิ่งตาง ๆ ไดอยางเหมาะสม

 8. นําตัวเลขที่กําหนดใหมาบวก ลบ คูณ และหารไดอยางถูกตอง

 9. คาดคะเนคําตอบจากสถานการณที่กําหนดใหได

 10. ระบุมิติของวัตถุที่กําหนดใหได

 11. จัดกระทําสื่อความหมายจากขอมูลที่กําหนดใหได

 12. ระบุตัวแปรตน ตัวแปรตาม และตัวแปรควบคุมจากสถานการณที่กําหนดใหได

 13. ตั้งสมมติฐานจากสถานการณที่กําหนดใหได

 14. กําหนดนิยามเชิงปฏิบัติการจากขอมูลที่กําหนดใหได

 15. ระบุขั้นตอนของกระบวนการทดลองได

 16. แปลความหมายและลงขอสรุปจากขอมูลที่กําหนดใหได

 17. ระบุพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการมีจิตวิทยาศาสตรได

จุดประสงค์การเรียนรู้
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ทักษะ กระบวนการทางวิทยาศาสร์2

 การศึกษาหาความรูใหม ๆ หรือ ความสําเร็จอันยิ่งใหญทางวิทยาศาสตร อยูที่วิธีการท่ีคนหาความรู

ใหม ๆ  และทดสอบความรูทีไ่ดมา วิธกีารทางวทิยาศาสตรเปนกระบวนการทีม่ขีัน้ตอน มรีะเบยีบแบบแผน 

มีวิธีการดําเนินการที่มีการวางแผนอยางรอบคอบ เปนขั้นตอนอยางตอเนื่อง ซึ่งเรียกวาวิธีแหงปญญา 

(Method of Intelligence) ซึ่งตองอาศัยทักษะทางวิทยาศาสตร จึงจะทําใหการศึกษาความรูนั้นมี

ความสมบูรณ และนาเชื่อถือ เพื่อเปนขอมูลในการพัฒนาตนเองทั้งดานความรูและทักษะอาชีพ

สาระสําคัญ

การสืบคนคําตอบเมื่อเกิดปญหา การพัฒนาทักษะอาชีพ 

ดวยวิธีการทางวิทยาศาสตรทําอยางไร?

การสืบคนคําตอบเมื่อเกิดปญหา การพัฒนาทักษะอาชีพ 

�������� 1.indd   2 13/5/2562 BE   23:51



PED 

วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต

ทักษะ กระบวนการทางวิทยาศาสร์ 3

การศึกษาทางวิทยาศาสตร์

 วทิยาศาสตรและเทคโนโลยมีีผลตอการดาํรงชวิีตของมนษุยในปจจบัุน ท้ังอาชพี สงัคม วฒันธรรม

ตลอดจนความเปนอยูของแตละคน จึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่ทุกคนจะตองเรียนรูวิทยาศาสตร ถึง

แมวาทุกคนจะไมไดมีความรูทางวิทยาศาสตรอยางเชี่ยวชาญ แตก็ตองมีความรูเร่ืองวิทยาศาสตรใน

ระดบัหนึง่ เพือ่ทีจ่ะใชประโยชนในการดาํรงชีวิตอยางมคีณุภาพ และเปนผูทีม่สีวนรวมในการสรางสรรค

สังคมตนเองในโลกยุคปจจุบัน

 1. ความหมายทางวิทยาศาสตร์
  วิทยาศาสตร หมายถึง ความรูเกี่ยวกับส่ิงตาง ๆ ในธรรมชาติท้ังที่มีชีวิตและไมมีชีวิต 

รวมทัง้กระบวนการประมวลความรูเชงิประจกัษ ทีเ่รียกวา กระบวนการทางวทิยาศาสตร และกลุมของ

องคความรูท่ีไดจากกระบวนการดังกลาว การศึกษาในดานวิทยาศาสตรยังถูกแบงยอยออกเปน

วทิยาศาสตรธรรมชาตแิละวทิยาศาสตรประยกุต คาํวา science ในภาษาองักฤษ ซ่ึงแปลวา วทิยาศาสตร

นั้น มาจากภาษาละติน คําวา scantier ซึ่งหมายความวา ความรู

  วิทยาศาสตรตามความหมายของพจนานุกรมไทย หมายถึง ความรูที่ไดโดยการสังเกตและ

คนควาจากปรากฏการณธรรมชาตแิลวจดัเขาเปนระเบยีบ วชิาทีค่นควาไดหลกัฐานและเหตผุลแลวจดั

เขาเปนระเบียบ

  โดยสรุปแลววิทยาศาสตร หมายถึง ความรูเกี่ยวกับสิ่งตาง ๆ รอบตัวเราที่สามารถใช

กระบวนการแสวงหาความรูอยางมีระบบโดยใชการสังเกตและการคนควาดวยวิธีการตาง ๆ ซึ่งกอให

เกิดเจตคติทางวิทยาศาสตร

 ภาพที่ 1.1 วิทยาศาสตรรอบตัวเรา
ที่มาของภาพ : สมาคมวิทยาศาสตรแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ

(https://www.scisoc.or.th/news_detail.php?news_id=26)
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 2. ความรู้ทางวิทยาศาสตร์
  ความรูทางวิทยาศาสตร (Scientific Knowledge) หมายถึง ความรูที่ไดจากธรรมชาติ 

โดยวิธีการแสวงหาความรูทางวิทยาศาสตร แบงความรูทางวิทยาศาสตร จากงายไปยาก 6 ระดับ คือ

  (1)  ขอเท็จจริง (Fact) เปนการสังเกตปรากฏการณธรรมชาติ หรือสิ่งใด ๆ  ที่เปนอยูจริง

ไมเปลี่ยนแปลง และเปนสิ่งที่ไดจากการสังเกตโดยตรงหรือโดยออม ความรูที่ไดนี้ เมื่อทดสอบใน

สถานการณหรือสภาวะเดียวกันจะไดผลเหมือนเดิมทุกครั้ง

  (2)  ความคดิรวบยอดหรอืมโนมติ (Concept) ความคดิรวบยอดมาจากคาํวา Concept 

ซึ่งหมายถึง แนวความคิดความเขาใจของบุคคลที่มีตอสิ่งเราที่อาจเปนวัตถุ การกระทํา ความคิด หรือ 

เหตกุารณตาง ๆ  โดยสามารถอธบิายลกัษณะรวม หรือความแตกตางของส่ิงเรานัน้ ๆ  จากกระบวนการ

รับรูการจัดลําดับขั้นและการแยกประเภท และสรุปเปนความเขาใจขั้นสุดทายออกมาทางภาษาในรูป

ของสัญลักษณได

 ภาพที่ 1.2 การเกิดจันทรุปราคา
ที่มาของภาพ : สมาคมดาราศาสตรไทย

(http://thaiastro.nectec.or.th/skyevnt/eclipses/201112tle.html)

 ภาพที่ 1.3 concept การเกิดจันทรุปราคา
ที่มาของภาพ : http://www.thaigoodview.com/library/teachershow/phichit/apichat_p/sec04p01.html
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 3. วิธีการทางวิทยาศาสตร์ (Scientific Method) 
  วิธีการทางวิทยาศาสตร (Scientific Method) เปนวิธีที่นักวิทยาศาสตรใชในการหา

ความรู ทั้งนี้อาจมีความแตกตางกันบางในแตละสาขา แตในภาพรวมมีลักษณะคลายกัน สรุปเปน

ขั้นตอนไดดังนี้

  ขั้นที่ 1 การสังเกต (Observe) หมายถึง การสังเกตโดยใชประสาทสัมผัสทั้งหา คือ ตา หู 

จมูก ลิ้น และกายสัมผัส รวมถึงเครื่องมือชวยขยายความสามารถของประสาทสัมผัส และมีการบันทึก

ขอมูลตาง ๆ ที่ไดอยางเปนระบบ ซึ่งเปนขั้นที่สามารถระบุปญหา (problem) ที่ตองการหาคําตอบ

  ขัน้ที ่2 การตัง้สมมตฐิาน (Hypothesis) หมายถงึ การคาดคะเนลวงหนาของคาํตอบของ

ปญหาที่ตองการทราบ ทั้งนี้การตั้งสมมติฐานเกิดจากการนําขอมูลที่มาจากการสังเกตมาเปนสวนชวย

  ขั้นที่ 3 การทดลอง (Experiment) หมายถึง การดําเนินการตรวจสอบสมมติฐาน โดย

อาศัยการรวบรวมขอมูลทั้งจากการสํารวจ การทดลอง หรือวิธีการอื่น ๆ ประกอบกัน

  ขั้นที่ 4 การสรุปผลการทดลอง (Conclusion) หมายถึง ประกอบดวยการรวบรวม

ผลการทดลอง (Collected results) วิเคราะหขอมูล (Analysis) และสรุปผลการศึกษาทดลอง 

(Conclusion) การลงขอสรุปจากผลการทดลอง ตรวจสอบผลจากการสรุป อาจเปนสวนที่ทําใหเกิด

หลักการ กฎ ทฤษฎี และสามารถแสดงความสัมพันธของตัวแปรตาง ๆ ได

  เมือ่พจิารณาวธิกีารทางวทิยาศาสตร โดยคาํนงึถงึสภาพปญหา สามารถระบเุปนขัน้ตอนได

ดังนี้

  ขั้นที่ 1 ระบุปญหา

  ขั้นที่ 2 รวบรวมขอมูลเกี่ยวกับปญหา

  ขั้นที่ 3 ตั้งสมมติฐาน

  (3)  หลักการ (Principle) หมายถึง สาระสําคัญที่ยึดถือเปนแนวปฏิบัติ   

  (4)  สมมติฐาน (Hypothesis) หมายถึง การอธิบายความคาดหมายลวงหนาสําหรับ

ปรากฏการณที่สามารถสังเกตได 

  (5)  ทฤษฎี (Theory) คือ สมมติฐานที่ไดรับการตรวจสอบและทดลองหลายครั้ง

หลายหนจนสามารถอธิบายขอเท็จจริงสามารถคาดคะเนทํานายเหตุการณทั่ว ๆ ไป ที่เกี่ยวของกับ

ปรากฏการณนั้นอยางถูกตอง และมีเหตุผลเปนที่ยอมรับของคนทั่วไป จึงเปนผลใหสมมติฐานกลาย

เปนทฤษฎี

  (6)  กฎ (Law) คอื ขอบังคบัทีอ่ยูในความเปนจริง เพือ่ไมใหเกดิความเสยีหายตอทรพัยสนิ

และชีวิต แตอยางไรก็ตามกฎในบางแขนงวิชา เชน ชีววิทยามีโอกาสถูกลมลางได โดยมีความจริงในตัว

ของมันเองสามารถทดสอบได และไดผลเหมือนเดิมทุกครั้งโดยไมมีขอโตแยง
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  ขั้นที่ 4 สังเกตรวบรวมผล และ/หรือการทดลอง

  ขั้นที่ 5 สรุปผลการสังเกต และ/หรือการทดลอง

กิจกรรม 1.1

1. การระบุปญหา

2. การตั้งสมมติฐาน

3. การทดลอง

4. การวิเคราะหขอมูล

5. การสรุปผลการทดลอง

จุดประสงคการเรียนรู

 1. อธิบายความหมายของวิทยาศาสตรได

 2. อธิบายความรูทางวิทยาศาสตรทั้ง 5 ประเภทได

 3. ระบุขั้นตอนของวิธีการทางวิทยาศาสตรได

คําชี้แจงการทํากิจกรรม

 โยงเสนขอความแตละขอวาอยูในขั้นตอนใดของวิธีการทางวิทยาศาสตร

1. สงัคมปจจุบนัคนหนัมารบัประทานอาหารแบบเรงดวน

2. ขาวไรซเบอรรี่มีลักษณะเดนดานโภชนาการคือมีสาร

ตานอนมุลูอสิระสูง ไดแก เบตาแคโรทนี แกมมาโอไรซานอล 

วิตามินอี แทนนิน สังกะสี และโฟเลตสูง มีดัชนีนํ้าตาล

ตํ่า-ปานกลาง

3. ทาํขนมปงขาวไรซเบอรรี ่เพือ่ไดอตัราสวนทีเ่หมาะสม

4. ปรมิาณขาวไรซเบอรรี ่ทาํใหคณุภาพขนมปงแตกตางกนั

5. ศึกษาความพึงพอใจของกลุ มตัวอยางที่ทดลอง

รับประทานขนมปงขาวไรซเบอรรี่

6. คิดคาเฉล่ีย เพ่ือศึกษาระดับความพึงพอใจของกลุม

ตัวอยาง

7. จากการศกึษาพบวาปรมิาณของขาวไรซเบอรรีม่ผีลตอ

ความนุมของขนมปง และกลุมตวัอยางพอใจในระดบันอย 

จึงไมเหมาะสมที่จะทําเพื่อการจําหนาย
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กิจกรรม 1.2

คําชี้แจงการทํากิจกรรม

 นําตัวอักษรตอไปนี้ใสหนาขอ 1 – 10 ใหถูกตองสัมพันธกัน

…………….1. นํ้าไหลจากที่สูงลงสูที่ตํ่า      

…………….2. โปรตีนเปนสารอาหารที่มีอยูในเนื้อสัตว    

…………….3. ยีนที่ควบคุมลักษณะเดียวกันจะแยกออกจากกันโดยอิสระเพื่อสูหนวยสืบพันธุ  

…………….4. ถาเพิ่มปริมาณปุยใหกับพืชมากเกินไป “พืชจะเฉาตาย”  

…………….5. อะตอมไมสามารถสรางขึ้นใหมหรือทําใหสูญหายไปได  

…………….6. พืชใบเลี้ยงเดี่ยวเปนพืชที่มีใบเลี้ยงออกมาเพียงใบเดียวและมีเสนใบขนานกัน

…………….7. แรงท่ีเกิดข้ึนระหวางข้ัวจะเปนสัดสวนโดยตรงกับผลคูณของกําลังแมเหล็ก และเปน

   สัดสวนผกผันกับระยะทางที่หางกันยกกําลังสอง

…………….8. โลหะทุกชนิดเมื่อไดรับความรอนจะขยายตัว

…………….9. ถาเพิ่มตัวทําละลาย จุดเดือดของสารละลายจะเพิ่มขึ้น

…………….10. แสงจะหกัเหเมือ่เดนิทางผานตวักลางหนึง่ ไปสูตวักลางหนึง่ซึง่มีความหนาแนนตางกนั

A. Fact B. Concept C. Principle D. Hypothesis E. Theory F. Law

บูรณาการทักษะวิชาชีพดวย

กระบวนการทางวิทยาศาสตร

อาชีพที่สนใจ วิธีการทางวิทยาศาสตร

- ศึกษาขอมูลความตองการทาง

 การตลาด

- ศึกษาขอมูลความเปนไปได

- วิเคราะหความพรอมดานความรู 

 ทุนสภาพแวดลอม

- สรุปจากขอมูลดังกลาวเพื่อการ

 ตัดสินใจ

เกร็ดความรู

 เราสามารถประยกุตใชวธิกีารทางวทิยาศาสตรสูงานอาชพีของเราไดนะครบั
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ทักษะทางวิทยาศาสตร์

 ทักษะทางวทิยาศาสตร หมายถงึ ความสามารถและความชาํนาญในการรับรู เพ่ือคนหาความรู 

และการแกไขปญหา โดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร อาทิ การสังเกต การวัด การคํานวณ 

การจาํแนกประเภท การหาความสมัพนัธระหวางมติิกบัมติิ และมติิกบัเวลา การจัดทาํและส่ือความหมาย

ขอมลู การลงความเหน็จากขอมลู เปนตน เพ่ือนาํมาลงเปนความคดิเหน็ การต้ังสมมติฐาน การกาํหนด

นยิาม การกําหนดตวัแปร การทดลอง การวเิคราะห และแปรผลขอมลู การสรุปผลขอมลูไดอยางรวดเร็ว 

ถูกตอง และแมนยํา

 1. ทักษะการสังเกต
  การสังเกตเปนการใชประสาททั้ง 5 ไดแก ตา หู จมูก ลิ้น และผิวกาย เขาไปสัมผัสโดยตรง 

และรวบรวมขอมลูจากวตัถ ุสถานการณตาง ๆ  ซึง่เปนรายละเอยีดของสิง่เหลานัน้ ขอมลูทีเ่กดิจากการ

สังเกต ไดแก รูปราง ลักษณะสมบัติ ปริมาณ

ผวิกาย เปนประสาทสัมผสัแสดงการรูสกึ (Sense) 

ระบบรับความรู  สึ กที่ ส ามารถรับรู  อย  า ง

หลายหลาก ประกอบดวยตัวรับความรู  สึก/

ปลายประสาทรบัความรูสกึ (sensory receptor)

ลิ้น เปนประสาทสัมผัสแสดงการรับรส (Taste) 

ดวยตุมรับรส (taste bud) ซึ่งมีอยู 4 ชนิด ทํา

หนาทีร่บัรสตาง ๆ  ไดแก รสหวาน รสขม รสเคม็ 

และรสเปรีย้ว กระจายอยูบนลิน้ในบรเิวณตาง ๆ

ตา เปนประสาทสมัผสัแสดงการมองเหน็ (sight) 

เปนอวัยวะท่ีมีเลนสรับแสง ภาพ ปรากฏที่

เรตินา

หู เปนประสาทสัมผัสแสดงการไดยิน (Hearing) เปน

อวัยวะที่รับคล่ืนเสียง ทําใหแกวหูส่ันสะเทือนกระดูก

ชิ้นเล็ก ๆ ทําใหสงสัญญาณไปสูสมอง ทําใหเกิดการ

ไดยิน

จมูก เปนประสาทสัมผัสแสดงการรับกล่ิน (Smell) 

เซลลประสาทรบักลิน่เปนเซลลรบัความรูสกึในเยือ่บผุวิ

ที่ตรวจจับโมเลกุลกลิ่นที่ละลายอยูในเมือก แลวสง

ขอมูลกลิ่นไปยังสมอง

ประสาทสัมผัสทั้ง 5

 ภาพที่ 1.4 ประสาทสัมผัสทั้ง 5 ของมนุษย
ที่มาของภาพ : http://www.psychomotricien-liberal.com/2017/07/21/comptines-corps-de-enfant/par-

ties-du-corps-psychomotricite/
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  การสังเกตโดยใชประสาทสัมผัสอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางในการสังเกต แบงออก

เปน 4 ประเภทคือ

  1) การสังเกตเชิงคุณภาพ (Qualitative observation)

   เปนขอมูลที่ไดจากการสังเกตคุณลักษณะของสิ่งตาง ๆ เชน สี รูปราง รส กลิ่น เสียง 

ลักษณะ และสถานะ เชน จากภาพขางลางนี้สังเกตไดวาลูกฟุตบอลมีรูปรางเปนทรงกลมสีเหลือง มีตัว

อักษรภาษาอังกฤษ KIPSTA ปรากฏอยูบนลูกฟุตบอล และอีกภาพหนึ่ง ไดแก กุหลาบสีชมพูมีกลีบ

ดอกซอนหลายชัน้ ถาเปนของจรงิจะสงัเกตไดมากกวานี ้เชน ลกูฟตุบอลนอกจากมรีปูรางเปนทรงกลม

สีเหลือง มีตัวอักษรภาษาอังกฤษ KIPSTA ปรากฏอยูบนลูกฟุตบอลแลว สัมผัสดูมีความแข็งลื่น ดมดู

ไดกล่ินเหมน็เหมอืนกลิน่หนงั เปนตน และดอกกหุลาบนอกจากจะมสีชีมพมูกีลบีดอกซอนหลายชัน้ ยงั

มีกลิ่นหอม กลีบดอกลื่นเปนมัน เปนตน

  2) การสังเกตเชิงปริมาณ (Quantitative observation)

   การสังเกตเชิงปริมาณเปนการสังเกตที่จะตองมีสิ่งอางอิง การอางอิงอาจทําไดโดย

ประมาณ เชนกลาววา วัตถุหน่ึงมีขนาดเทาเมล็ดถั่วเขียว หรือวัตถุนี้มีอุณหภูมิสูงกวาอุณหภูมิหอง

เลก็นอย ซ่ึงการกลาวนี ้เมลด็ถัว่เขยีว และอณุหภมูหิอง เปนสิง่อางองิ การอางองินีอ้าจอางองิกบัหนวย

มาตรฐานใด ๆ เชน เราทราบวาเมล็ดถั่วเขียวมีขนาดประมาณ 6 มิลลิเมตร เราอาจกลาวไดวาวัตถุนั้น

มีขนาดประมาณ 6 มิลลิเมตร เปนตน

   การสงัเกตเชงิปรมิาณสามารถสือ่ความหมายไดแมนยาํกวาการสังเกตเชงิคณุภาพ เชน

สังเกตวา

   หองนี้มีขนาดใหญ..............................สังเกตเชิงคุณภาพ

   หองนี้มีขนาดประมาณหองนอน...........................สังเกตเชิงปริมาณ

   การสังเกตขนาดหองเทียบขนาดกับหองนอน สามารถสื่อความหมายไดแมนยํากวา

แบบแรก

 ภาพที่ 1.5 ฟุตบอล, ดอกกุหลาบ
ที่มาของภาพ : https://www.lazada.co.th/shop-footballs/, https://pxhere.com/th/photo/592744
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  3) การสังเกตเชิงการเปลี่ยนแปลง (Observation Change)

   การสังเกต มีความหมายรวมถึงการทําใหวัตถุหรือสถานการณที่สังเกตเกิดการ

เปลี่ยนแปลง แลวสังเกตการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นดวย ตัวอยางเชน เมื่อเราจุดเทียน เพื่อสังเกตการ

เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น นอกจากนั้นการบันทึกการสังเกตตองระบุเง่ือนไขท่ีทําใหเกิดการเปล่ียนแปลง

ดวย เชน ขณะท่ีไมมีลมพัด และขณะท่ีมีลมพัดผาน เทียนนั้นมีการเปลี่ยนแปลงแตกตางกันอยางไร 

เพราะสิ่งตาง ๆ เหลานี้อาจมีผลตอการเปลี่ยนแปลงดวย

  4) การสังเกตกับการลงความเห็น

   การสังเกตเปนการบอกสมบัติ หรือลักษณะของวัตถุ หรือปรากฏการณตาง ๆ โดยใช

ประสาทสัมผัสทั้ง 5 สังเกตสิ่งตาง ๆ หรือปรากฏการณตาง ๆ แลวเพิ่มเติมความคิดเห็นสวนตัวลงไป

ในขอมูลนั้น การลงความเห็นจากขอมูลอาจถูกหรือผิดขึ้นอยูกับเงื่อนไข คือ 

   - ปริมาณและความกวางของขอมูล 

   - ความถูกตองของขอมูล

   - ความรูและประสบการณเดิมของผูลงความเห็น

   - ความสามารถในการสังเกต

   ในการสงัเกต ผูสงัเกตตองแยกใหไดวาอะไรคอืการสังเกต อะไรคอืการลงความเหน็ และ

จะตองไมบันทึกขอความที่เปนการลงความเห็นปนกับขอความที่เปนการสังเกต วิธีการงาย ๆ ที่ใช

ตรวจสอบวาขอความที่บันทึกนั้นเปนการสังเกตหรือไม คือถามตัวเองวา ขอความหรือคําบรรยายนั้น 

เกิดจากการใชประสาทสัมผัสใดในการสังเกต เชน เปนสิ่งที่ไดจากการมองเห็น การดม การชิม

การสัมผัส หรือไดจากการฟง ถาไมสามารถระบุไดวาขอความนั้นไดจากประสาทสัมผัสใดขอความนั้น

มีโอกาสจะเปนการลงความเห็นมากกวาการสังเกต

 ภาพที่ 1.6 การเปลี่ยนแปลงของเทียน
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กิจกรรม 1.3

จุดประสงคการเรียนรู

 1. ระบุขอมูลที่เปนผลมาจากการสังเกตได

 2. ลงความเห็นจากขอมูลที่กําหนดใหได

ใบมอบหมายงาน

 ดูภาพ และบอกวาสามารถใชประสาทสัมผัสสวนใดในการสังเกตไดบาง

ภาพ ประสาทสัมผัสที่ใช ภาพ ประสาทสัมผัสที่ใช

...................................

...................................

...................................

...................................

...................................

...................................

...................................

...................................

...................................

...................................

...................................

...................................

...................................

...................................

...................................

...................................

...................................

...................................

...................................

...................................

...................................

...................................

...................................

...................................

�������� 1.indd   11 13/5/2562 BE   23:52



PED 

วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต

ทักษะ กระบวนการทางวิทยาศาสร์12

กิจกรรม 1.4

ใบมอบหมายงาน

 พิจารณาขอความแลวทําเครื่องหมาย  ใหตรงกับประเภทของทักษะการสังเกต

สถานการณที่กําหนด
การสังเกต

เชิงคุณภาพ

การสังเกต

เชิงปริมาณ

การสังเกต

การเปลี่ยนแปลง
การลงความเห็น

1. ชวงเดือนเมษายนตนคูน

ผลัดใบออกดอกเต็มตน

2. เมื่ อ ใส  น้ํ า มันพืชลงใน

หลอดทดลองทีม่นีํา้ ปรากฏวา

นํ้ามันลอยเหนือนํ้า

3. ถาฝนตกหนกั ไฟฟามกัจะดบั

4. เวลาผานไปไอศกรีมใน

ถวยละลายมากขึ้น

5. ฉนัเดนิกมลอดสะพานทีส่งู

จากพื้น 1 เมตร

 2. ทักษะการวัด
  การวัดเปนกระบวนการในการใชเครื่องมือเพื่อวัดปริมาณตาง ๆ ปริมาณที่ไดจากการวัด 

เปนรากฐานสาํคญัในการนาํไปสูขอสรปุเกีย่วกบัหลักการและกฎเกณฑทางวทิยาศาสตร หลักการหรือ

กฎเกณฑจะมีความถูกตองแมนยําเพียงใดขึ้นอยูกับการวัดปริมาณตาง ๆ เปนสําคัญ 

  เครื่องมือที่ใชในการวัดปริมาณตาง ๆ มีหลายชนิด เชน ไมบรรทัด เครื่องชั่ง และนาฬกา 

จนไปถึงเครื่องมือท่ีมีความซับซอนและราคาแพง เชน แมสสเปกโตมิเตอร เปนตน ทักษะในการวัด

นอกจากจะหมายถงึทกัษะในการใชเครือ่งมอืวดัปรมิาณตาง ๆ ไดอยางถกูตองแมนยําแลว ยงัรวมไปถงึ

ทักษะในการเลือกใชเครื่องมือที่เหมาะสมในการวัดปริมาณตาง ๆ ตามจุดมุงหมายที่ตองการดวย เชน 

ในการวัดความกวางหรือความยาวของหองเราจะเลือกใชไมเมตรหรือตลับเมตรมากกวาที่จะใช

ไมบรรทัด ในทางตรงกันขามถาตองการวัดความกวางหรือความยาวของใบไม ไมบรรทัดจะเปนเครื่อง

มือที่เหมาะสมกวาตลับเมตรหรือไมเมตรดังนี้ เปนตน
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กิจกรรม 1.5

จุดประสงคการเรียนรู

 - เลือกใชเครื่องมือในการวัดปริมาณของสิ่งตาง ๆ ไดอยางเหมาะสม

ใบมอบหมายงาน

 จงพิจารณาภาพตอไปนี้วาเครื่องมือที่ใชวัดปริมาณใด และหนวยที่ถูกตองคืออะไร

ภาพเครื่องมือ ปริมาณที่วัด หนวย

 ภาพที่ 1.7 ตัวอยางเครื่องมือวัดความยาว

ไมบรรทัด

ตลับเมตร

สายวัดตัว

ไมโปรแทรกเตอร
ชนิดครึ่งวงกลมสายวัดชนิดตลับ
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 3. ทักษะการคํานวณ
  การคาํนวณหรอืการใชตวัเลข เปนการนบัจาํนวนของวตัถแุละการนาํคาของตัวเลขทีไ่ดจาก

การวัดมาทําคาใหม โดยการนําตัวเลขนั้นมาบวก ลบ คูณ 

และหาร เชน การหาพื้นที่ การหาปริมาตร หรือการหา

คาเฉลีย่ เปนตน เพือ่นาํคาใหมทีไ่ดจากการคาํนวณมาสือ่

ความหมายใหเขาใจชัดเจนและเหมาะสมยิ่งขึ้น ซึ่งใชกัน

อยูเปนประจําในวิชาคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร

  ยกตวัอยาง จากภาพนีส้ามารถนบัวตัถุตางกนั

ไดวา สามารถนับผลแอปเปลได 4 ผล ผลแพร 4 ผล ผล

สม 3 ผล และผลเชอรรี่ 2 ผล รวมทั้งหมดมีผลไม 13 ผล

 4. ทักษะการจําแนกประเภท
  การจําแนกประเภท หมายถึง การจําแนกประเภทหรือเรียงลําดับวัตถุ หรือปรากฏการณ

ตาง ๆ ที่ตองการศึกษาใหเปนหมวดหมู เปนกระบวนการที่ใชจัดจําพวกวัตถุ หรือปรากฏการณตาง ๆ 

ใหงายตอการศึกษาคนควา โดยจัดสิ่งท่ีมีสมบัติบางประการรวมกันใหอยูในกลุมเดียวกัน การจัดแบง

สิ่งตาง ๆ ออกเปนหมวดหมูนั้นตองมีเกณฑในการแบง ดังภาพ

 ภาพที่ 1.8 ตัวอยางผลไมชนิดตาง ๆ

กิจกรรม 1.6

จุดประสงคการเรียนรู

 นําตัวเลขที่กําหนดใหมาบวก ลบ คูณ และหารไดอยางถูกตอง

ใบมอบหมายงาน

 จงคํานวณคาตาง ๆ ตามสูตรและปริมาณที่กําหนดให

สูตรและปริมาณที่กําหนด คาที่ไดจากการคํานวณ

พื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผา = กวาง × ยาว

กวาง = 2 cm , ยาว = 3 cm

ปริมาตรกลอง = กวาง × ยาว × สูง

กวาง = 2 cm , ยาว = 3 cm , สูง = 2 cm

เสนรอบวงกลม = 2πr

π = 3.14 , r = 2 cm
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  จากภาพเราอาจใชเกณฑภาพที่มี 2 มิติ และ 3 มิติเปนเกณฑในการแบงได 2 กลุม คือมิติ

ของวัตถุ

 ภาพที่ 1.9 ตัวอยางวัตถุตาง ๆ 

กิจกรรม 1.7

จุดประสงคการเรียนรู

 จําแนกประเภทของสิ่งที่กําหนดใหได

ใบมอบหมายงาน

 ใหนักเรียนเขียนหมายเลขใน  โดยใชเกณฑกลุมประเทศอาเซียน เปนเกณฑในการ

จําแนกกลุม ใหตรงกับหมายเลขชุดประจําชาติ

ดอลลารสิงคโปร ดง จาด บาท กีบ

เปโซ ริงกิต ดอลลารบรูไน รูเปยห เรียล

1 6

2 7

3
8

4 9

5 10

�������� 1.indd   15 13/5/2562 BE   23:52



PED 

วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต

ทักษะ กระบวนการทางวิทยาศาสร์16

 5. ทักษะการหาความสัมพันธ์ระหว่างมิติกับมิติ และมิติกับเวลา
  ทักษะการหาความสมัพนัธระหวางสเปสและเวลา หมายถงึ ความสามารถหรอืความชาํนาญ

ในการหาความสมัพนัธระหวาง รปูหนึง่มติ ิสองมติ ิและสามมติ ิและรวมไปถงึความสามารถในการระบุ

รูปทรง ขนาด ตําแหนง ทิศทางการเคลื่อนที่ของวัตถุที่เวลาตาง ๆ ดวยสเปสของวัตถุ หมายถึง ที่วาง

ที่วัตถุนั้นครองท่ี หรือกินท่ีอยู ซึ่งจะมีรูปตางเหมือนวัตถุนั้น โดยทั่วไปแลวสเปสของวัตถุจะมี 3 มิติ 

ไดแก ความกวาง ความยาว และความสูง (หนา ลึก)

  ความสัมพันธระหวางสเปสกับสเปส หมายถึง ความสัมพันธระหวางวัตถุ 2 มิติ กับ 3 มิติ 

รวมทั้งความสัมพันธระหวางตําแหนงท่ีอยูของวัตถุหนึ่งกับอีกวัตถุหนึ่ง นั่นคือการบงชี้รูป 2 มิติ รูป 

3 มิติได หรือสามารถวาดภาพ 2 มิติ จากวัตถุหรือภาพ 3 มิติได เปนตน

  ความสัมพันธระหวางสเปสกับเวลา หมายถึง ความสัมพันธระหวางสเปสของวัตถุที่เปลี่ยน

ไปกบัเวลา นัน่คอื การบอกทศิทางหรอืตาํแหนงของวตัถเุมือ่เทยีบกบัตวัเองหรอืสิง่อืน่ สามารถอธบิาย

ความสัมพันธระหวางการเปล่ียนขนาด ตําแหนง หรือปริมาณของวัตถุกับเวลาได เชน การหาความ

สัมพันธระหวางรูป 1 มิติ 2 มิติ และ 3 มิติ ระบุรูปทรงชนิดตาง ๆ ขนาด ตําแหนง และทิศทางการ

เคลื่อนที่ของวัตถุในเวลาตาง ๆ กัน ความสมมาตรของสิ่งตาง ๆ ดังนั้นทักษะนี้จึงเปนพื้นฐานของการ

ศึกษาในวิชาตาง ๆ เชน ฟสิกส เคมี และชีววิทยา เปนตน ในวัตถุ 2 มิติ อาจมีเสนสมมาตรมากกวา 1 

เสน หรือไมมีเลย สวนลักษณะสมมาตรในวัตถุ 3 มิตินั้น พิจารณาจากระนาบสมมาตรซึ่งเปนระนาบที่

แบงรูป 3 มิติ ออกเปนสวน และถานําสวนใดสวนหนึ่งไปวางบนกระจกเงา จะไดภาพบนกระจก

เหมือนกับสวนที่เหลือ ระนาบสมมาตรในวัตถุ 3 มิติ อาจมีมากกวา 1 ระนาบ หรือไมมีเลยก็ได

 ภาพที่ 1.10 แสดงมิติของวัตถุ

1 มิติ 2 มิติ 3 มิติ

�������� 1.indd   16 13/5/2562 BE   23:52



PED 

วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต

ทักษะ กระบวนการทางวิทยาศาสร์ 17

กิจกรรม 1.8

จุดประสงคการเรียนรู

 ระบุมิติของวัตถุที่กําหนดใหได

ใบมอบหมายงาน

 พิจารณาภาพตอไปนี้วามีแกนหรือเสนสมมาตรกี่เสน และลากเสนสมมาตรในรูปแตละรูปให

เรียบรอย

 มี..............แกน มี..............แกน  มี..............แกน

 มี..............แกน  มี..............แกน  มี..............แกน

 มี..............แกน  มี..............แกน  มี..............แกน

 มี..............แกน มี..............แกน มี..............แกน
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ใบมอบหมายงาน

 ความสัมพันธของมิติกับเวลา

 จากตารางใหนําขอมูลเขียนกราฟแสดงความสัมพันธของมิตินํ้าหนักของกระตาย กับเวลาที่

ผานไป

กราฟแสดงความสัมพันธระหวางนํ้าหนักของกระตายกับเวลาที่ผานไป

นํ้าหนักกระตาย (kg)

เริ่มตน เวลา (สัปดาห)

เวลา
สัปดาหที่

เริ่มตน 1 2 3 4 5 6 7

นํ้าหนักกระตาย (kg) 0.5 0.8 1 1 1.2 1.5 1.7 2.0

 6. ทักษะการจัดทําและสื่อความหมายข้อมูล
  เปนความสามารถในการนําขอมูลที่ไดจากการสังเกต การวัด การทดลองและจากแหลง

อื่น ๆ มาจัดกระทําเสียใหมเพื่อใหผูอื่นมีความเขาใจในขอมูลที่นําเสนอไดตรงกันและงายตอการ

ทําความเขาใจ สามารถสื่อการตอบคําถามไดอยางชัดเจน และรวดเร็ว ครอบคลุมจุดประสงค 

  6.1  การสือ่ความหมายอาจออกมาในรปูของการพดูหรอืบรรยายทีก่ระชับ ไดเนือ้หาสาระ 

หรือสื่อดวยการใชแผนภาพ เชน แผนภาพแสดงการไหลเวียนของโลหิต โดยใชรูปรางวัตถุแทนอวัยวะ

ทีเ่กีย่วของ หวัลกูศรแสดงทศิทางการไหลเวยีนของโลหติ เสนสดีาํแทนเสนเลอืดดาํ และเสนสแีดงแทน

เสนเลือดแดง เมื่อเห็นจะเขาใจมากกวาที่จะเขียนเปนความเรียง

�������� 1.indd   18 13/5/2562 BE   23:52



PED 

วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต

ทักษะ กระบวนการทางวิทยาศาสร์ 19

  6.2  การจัดกระทําขอมูลและสื่อความหมายดวยตาราง การนําเสนอขอมูลในรูปตาราง 

เปนการนาํขอมลูมาจัดใหอยูในรปูแนวนอนหรือแถว และตามแนวต้ังหรือสดมภ ทัง้นีเ้พ่ือใหเหน็ขอมลู

ไดชัดเจน สะดวกในการอานการวิเคราะหและยังชวยใหสามารถเปรียบเทียบขอมูลได 

  6.3  จัดกระทําขอมูลและสื่อความหมายเปนกราฟหรือแผนภูมิ

 ภาพที่ 1.11 การไหลเวียนโลหิต

กิจกรรม 1.9

จุดประสงคการเรียนรู

 จัดกระทําสื่อความหมายจากขอมูลที่กําหนดใหได

ใบมอบหมายงาน

 จากการบันทึกขอมูลเกี่ยวกับการทดลองตอไปนี้ ใหนักเรียนนําเสนอในรูปตารางและกราฟ

 ขอมูลจากการศึกษาเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของหนูตะเภาที่กินอาหารสูตร A, B และ C

เริ่มทําการทดลองหนูตะเภามีนํ้าหนักเทากันคือ 300 กรัม เมื่อเวลาผานไป 1 สัปดาห หนูตะเภาที่

กินอาหารสูตร A ชั่งไดหนัก 500 กรัม หนูตะเภาที่กินอาหารสูตร B ชั่งไดหนัก 400 กรัม และ หนู

ตะเภาที่กินอาหารสูตร C ชั่งไดหนัก 500 กรัม 

 สัปดาหที่ 2 หนูตะเภาที่กินอาหารสูตร A ชั่งไดหนัก 550 กรัม หนูตะเภาที่กินอาหารสูตร B 

ชั่งไดหนัก 450 กรัม และ หนูตะเภาที่กินอาหารสูตร C ชั่งไดหนัก 600 กรัม 

 สัปดาหที่ 3 หนูตะเภาที่กินอาหารสูตร A ชั่งไดหนัก 575 กรัม หนูตะเภาที่กินอาหารสูตร B 

ชั่งไดหนัก 500 กรัม และ หนูตะเภาที่กินอาหารสูตร C ชั่งไดหนัก 660 กรัม 

 สัปดาหที่ 4 หนูตะเภาที่กินอาหารสูตร A ชั่งไดหนัก 610 กรัม หนูตะเภาที่กินอาหารสูตร B 

ชั่งไดหนัก 520 กรัม และ หนูตะเภาที่กินอาหารสูตร C ชั่งไดหนัก 700 กรัม
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 ตาราง แสดงการเปรียบเทียบนํ้าหนักของหนูตะเภาที่กินอาหารสูตร A, B และ C

 .................................................................................................................................................

 .................................................................................................................................................

 .................................................................................................................................................

 .................................................................................................................................................

 .................................................................................................................................................

 กราฟ เปรียบเทียบนํ้าหนักของหนูตะเภาที่กินอาหารสูตร A, B และ C

นํ้าหนักกระตาย (kg)

เริ่มตน เวลา (สัปดาห)

 7. ทักษะการลงความคิดเห็นจากข้อมูล
  การลงความคิดเห็นจากขอมูล หมายถึง การอธิบายสิ่งที่ไดจากขอมูลที่นําเสนอ และเพิ่ม

ความคิดเห็นใหกับขอมูลอยางมีเหตุมีผล โดยอาศัยความรูหรือประสบการณเดิมมาชวย

ตัวอยางเชน 

 ตาราง แสดงการเปรียบเทียบการปลูกตนออนขาวสาลีกลางแดดและในรม

สัปดาหที่
จํานวนตนออนที่ได (ตน)

กลางแดด ในรม

1 5 10

2 10 15

3 15 20

4 20 25
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 8. ทักษะการพยากรณ์
  เปนการคาดคะเนคําตอบหรือสิ่งที่จะเกิดลวงหนา โดยอาศัยขอมูลที่ไดจากการสังเกตหรือ

ขอมูลจากประสบการณที่เกิดขึ้นซํ้า ๆ  หลักการ กฎ หรือทฤษฎีในเรื่องนั้นมาชวย การทํานายที่แมนยํา

เปนผลจากการสังเกตที่รอบคอบ การวัดที่ถูกตอง การบันทึกและการกระทํากับขอมูลอยางเหมาะสม 

 จากตาราง ตนออนขาวสาลีที่ปลูกในรมจะใหจํานวนตนออน 10, 15, 20 และ 25 ตน ซึ่งได

ผลผลิตมากกวาปลูกตนออนขาวสาลีที่ปลูกกลางแดด ที่ใหผลผลิต 5, 10, 15 และ 20 ตน แสดงใหเห็น

วา ตนออนขาวสาลีเหมาะสมกับการปลูกในรมมากกวากลางแดด

กิจกรรม 1.10

จุดประสงคการเรียนรู

 ลงความเห็นจากขอมูลที่กําหนดใหได

ใบมอบหมายงาน

 จากตารางบันทึกผลตอไปนี้ใหนักเรียนลงความคิดเห็นใตตาราง

ตารางเปรียบเทียบความสูงของตนขาวโพดที่ใชปุย

 นักเรียนสามารถลงความคิดเห็นไดดังนี้

 .................................................................................................................................................

 .................................................................................................................................................

 .................................................................................................................................................

 .................................................................................................................................................

 .................................................................................................................................................

ชนิดปุย
ความสูงของตนขาวโพดแตละสัปดาห (cm)

เริ่มตน สัปดาหที่ 1 สัปดาหที่ 2 สัปดาหที่ 3 สัปดาหที่ 4 เฉลี่ย

ปุยคอก 20 15 21 30 38 24.8

ปุยหมัก 20 16 25 34 40 27

ปุยเคมี 20 15 24 34 36 25.8

ปุยเปลือกมังคุด 20 16 24 34 45 27.8
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การทํานายเกี่ยวกับตัวเลข ไดแก ขอมูลที่เปนตารางหรือกราฟทําได 2 แบบ คือ การทํานายภายใน

ขอบเขตของขอมลูท่ีมอียู (interpolating) และการทาํนายภายนอกขอบเขตขอมลูทีม่อียู (extrapolating) 

 9. ทักษะการตั�งสมมติฐาน
  การตั้งสมมติฐานเปนการสรางความสัมพันธระหวางตัวแปรเพ่ือใหสามารถอธิบาย

ปรากฏการณหรือเหตุการณท่ีอยูในขอบขายเดียวกันใหกวางขวางขึ้น การต้ังสมมติฐานอาจต้ังโดย

อาศัยขอมูลจากการสังเกต หรือจากการลงความเห็นจากขอมูล สมมติฐานอาจถูกหรือผิดก็ได ซึ่ง

จะตองมีการทดลองเพื่อตรวจสอบสมมติฐาน

ตัวอยางเชน

 “วันนี้อากาศรอนอบอาว” เปนการสังเกต

 “วันนี้อากาศรอนอบอาว เพราะความชื้นในอากาศมีมาก” เปนการลงความคิดเห็น

 “วันนี้อากาศรอนอบอาว ฝนตองตกแน ๆ” เปนการพยากรณ

กิจกรรม 1.11

จุดประสงคการเรียนรู

 พยากรณจากขอมูลที่กําหนดใหได

ใบมอบหมายงาน

 จากตารางบันทึกขอมูลใหนักเรียนใชขอมูลที่มีในการพยากรณคาอื่น ๆ ในคําถามแตละขอ

ตารางบันทึกผลคาโนมถวงของโลกที่ดึงดูดวัตถุ

 1. จากตาราง แรงโนมถวงของโลกทีด่งึวตัถมุวล 5 กโิลกรมัมคีาเทากับ...................................

 2. จากตาราง แรงโนมถวงของโลก 120 นวิตัน จะดงึวตัถทุีม่มีวลเทากบั...................................

มวล (กิโลกรัม) คาแรงโนมถวงของโลก (นิวตัน)

1 10

3 30

5 ………

7 70
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ตัวอยาง

 อะไรมีผลตอการเจริญเติบโตของสุนัขที่เราเลี้ยงไวที่บานบาง สาเหตุ (ตัวแปรตน) ที่มีผลตอการ

เจริญเติบโตของสุนัขที่เลี้ยงไวที่บาน เขียนมา 4 สาเหต ุเขียนสมมติฐานเพื่อศึกษาคําตอบของสาเหตุนั้น

สาเหตุ (ปจจัยที่มีผลตอ

การเจริญเติบโตของสุนัข)
สมมติฐานเพื่อศึกษาคําตอบของสาเหตุ

ก. ชนิดของอาหาร ถาเล้ียงสนุขัดวยขาวคลุกกบัเนือ้ตม สุนขัจะโตเรว็กวาเล้ียงดวยอาหารเม็ด

ข. ปริมาณอาหาร ถาใหอาหารชนิดเดียวกันในปริมาณตอวันมากกวา สุนัขจะโตเร็วกวา

ค. พันธุสุนัขที่เลี้ยง สุนัขพันธุโกลเดน โตเร็วกวาสุนัขพันธุบางแกว

ง. การมีโรค สุนัขที่ปวยเปนโรค จะเจริญเติบโตชากวาสุนัขที่แข็งแรงไมมีโรค

กิจกรรม 1.12

จุดประสงคการเรียนรู

 สามารถตั้งสมมติฐานจากขอมูลที่กําหนดได

ใบมอบหมายงาน

 จงเขียนสาเหตุจากโจทยที่กําหนดและตั้งสมมติฐาน

 โจทย ในการเขาคายลูกเสือของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 นักเรียนกอง 5 ซึ่งแบง

ออกเปน 6 หมูตางก็นําหมอหุงขาวมาดวย และเมื่ออาจารยผูกํากับสั่งใหหุงขาวมื้อเย็น เด็กก็ทาย

กันวาขาวของหมูใดจะสุกกอนกัน

 อะไรเปนสาเหตุ (ตัวแปรตน) ที่จะทําใหขาวสุกไมพรอมกันไดบาง เขียนมา 4 สาเหตุ

  ก. ...........................................  ข. ...........................................

 ค. ...........................................  ง. ...........................................

ใหนักเรียนตั้งสมมติฐานที่เกี่ยวกับตัวแปรเหตุนั้น ๆ ดวย

 ก. .............................................................................................................................................

  ข. .............................................................................................................................................

 ค. .............................................................................................................................................

 ง. .............................................................................................................................................
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 10. ทักษะการกําหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ
  คํานิยามเชิงปฏิบัติการของตัวแปร หมายถึง ความหมายของคํา หรือขอความตาง ๆ ที่ใช

ในการทดลอง ท่ีสามารถสังเกต ตรวจสอบ หรือทําการวัดได ซ่ึงตองกําหนดใหเขาใจตรงกัน ดังนั้น 

กอนการทดลองเรื่องใด ตองกําหนดความหมายของตัวแปรตน คํานิยามเชิงปฏิบัติการจะแตกตางจาก

คํานิยามทั่วไป กลาวคือ ตองสามารถวัด ตรวจสอบ หรือสังเกตได

ตัวอยาง

 1. วัชพืช คือ พืชที่มนุษยไมไดปลูกขึ้น แตเกิดเองตามธรรมชาติ แทรกอยูในบริเวณที่ปลูก

พืชอื่น ๆ ไว และกอใหเกิดความเสียหายแกพืชที่จงใจปลูก

 2. วัชพืช คือ พืชที่ขึ้นในที่ที่ไมไดจงใจใหขึ้น

 จากตัวอยางจะเห็นไดวาการนิยามคําวาวัชพืชในขอ 1 สมบูรณและชัดเจนกวาในขอ 2.

กิจกรรม 1.13

จุดประสงคการเรียนรู

 สามารถกําหนดนิยามเชิงปฏิบัติการได

ใบมอบหมายงาน

 ใหนักเรียนเลือกขอที่คิดวาเปนการใหนิยามเชิงปฏิบัติการไดถูกตอง

ตัวแปร นิยามเชิงปฏิบัติการ ขอที่เลือก

1. คารบอนไดออกไซด ก. กาซชนิดหนึ่งไมชวยใหไฟติด ถาจุดไฟแหยลงไปใน

 กระบอกแกวที่มีกาซชนิดนี้ ไฟจะดับ

ข. สารประกอบชนิดหน่ึง โมเลกุลประกอบดวยธาตุ

 คารบอน 1 อะตอม และธาตุออกซิเจน 2 อะตอม

2. ความดัน ก. ผลลพัธทีไ่ดจากการหาคาของแรงทัง้หมดทีก่ระทาํตอ

 วตัถุ ดวยคาของพืน้ทีข่องวตัถบุรเิวณทีถ่กูแรงนีก้ระทาํ

ข. แรงที่วัตถุถูกกด

3. แคลอรี ก. หนวยวัดปริมาณความรอน

ข. ปรมิาณความรอนทีท่าํใหนํา้ 1 กรมั มอีณุหภมูเิพิม่ขึน้ 

 1 องศาเซลเซียส
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 11. ทักษะการกําหนดและควบคุมตัวแปร
  ตัวแปร หมายถึง สิ่งที่แตกตางหรือเปลี่ยนไปจากเดิมเมื่ออยูในสถานการณตางกัน หรือสิ่ง

ที่โดยสภาพทั่ว ๆ ไปแลวสามารถแปรคาได ตัวแปรที่เกี่ยวของกับการทดลองทางวิทยาศาสตรมีอยู 

3 ลักษณะ คือ

  ตวัแปรตน (ตวัแปรอสิระหรอืตัวแปรเหตุ) เปนตัวแปรทีท่าํใหเกดิผลตาง ๆ  หรือเปนตัวแปร

ที่เราตองศึกษา หรือทดสอบดูวาสิ่งนั้นเปนสาเหตุที่ทําใหเกิดผลเชนนั้นจริงหรือไม

  ตวัแปรตาม (ตวัแปรไมอสิระหรือตัวแปรผล) เปนตวัแปรท่ีเกิดมาจากตวัแปรเหต ุเมือ่ตวัแปร

เหตุเปลี่ยนแปลงไป ตัวแปรตามก็จะแปรเปลี่ยนตามไปดวย

  ตัวแปรควบคุม เปนตัวแปรอื่น ๆ (นอกเหนือจากตัวแปรตน) ซึ่งมีผลตอการทดลอง ทําให

การทดลองนั้นไดผลไมแนนอน จึงตองควบคุมตัวแปรนั้นเพื่อไมใหสงผลตอตัวแปรตาม

  ดังนั้น การกําหนดตัวแปร จึงหมายถึง การบงชี้ตัวแปรตน ตัวแปรตาม และตัวแปรที่ตอง

ควบคมุในการทดลองใด ๆ  กต็าม สวนการควบคมุตัวแปร หมายถึง การควบคมุตัวแปรอืน่ ๆ  ทีน่อกเหนอื

จากตัวแปรตน ซึ่งอาจมีผลตอตัวแปรตามใหเหมือนกันเสียกอนจึงทําการทดลอง

ตัวอยาง

 ถาตองการทดลองตรวจสอบวา ชนิดของวัสดุที่ทําพื้นเอียงมีผลตอเวลาที่ทรงกระบอกใช 

กลิ้งลงจากพื้นเอียงหรือไม จะตองควบคุมตัวแปรใดบาง ตัวแปรใดเปนตัวแปรตน ตัวแปรใดเปน 

ตัวแปรตาม

 1. ตัวแปรอิสระ คือ ชนิดของวัสดุที่ใชทําพื้นเอียง ซึ่งอาจจะใชไม โลหะ หรือยาง 

 2. ตัวแปรตาม คือ เวลาที่ทรงกระบอกกลิ้ง

 3. ตัวแปรที่ถูกควบคุม คือ 

  - รัศมีและความยาวทรงกระบอก

  - ชนิดของวัตถุที่ทําทรงกระบอก

  - ระยะทางที่ใชกลิ้ง

  - มุมที่พื้นเอียงทํากับแนวระดับ

�������� 1.indd   25 13/5/2562 BE   23:52



PED 

วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต

ทักษะ กระบวนการทางวิทยาศาสร์26

กิจกรรม 1.14

จุดประสงคการเรียนรู

 สามารถกําหนดตัวแปรชนิดตาง ๆ ได

ใบมอบหมายงาน

 จากสถานการณที่กําหนด ใหนักเรียนกําหนดตัวแปรตาง ๆ

สถานการณที่กําหนด ตัวแปรตน ตัวแปรตาม ตัวแปรควบคุม

1. การสัน่สะเทือนของไมบรรทัด

จะใหเสยีงสงูหรอืตํา่ข้ึนอยูกบัแรง

ดีดของคนดีด

2. ความเร็วในการดูดนํ้าหวาน

ของคนคนหนึง่จะแตกตางกนัหรอื

ไม ถาใชขนาดของหลอดไมเทากนั

3. ถาใสใบพืชท่ีมีกล่ินฉุนตาง ๆ

ในถังขาวสารจะทําใหมอดในถัง

ขาวสารลดลง

 12. ทักษะการทดลอง
  การทดลอง หมายถึง กระบวนการปฏิบัติการเพ่ือหาคําตอบหรือตรวจสอบสมมติฐานท่ี

ตั้งไวในการทดลอง ซึ่งประกอบดวยกิจกรรมหลัก 3 ขั้นตอน ไดแก

  1. การออกแบบการทดลอง หมายถึง การวางแผนการทดลองกอนลงมือทดลองจริงเพ่ือ

กําหนดวิธีการทดลอง วัสดุ อุปกรณที่ใชในการทดลอง รวมทั้งการกําหนดตัวแปรตาง ๆ ของโครงงาน

  2. การปฏิบัติการทดลอง หมายถึง การลงมือปฏิบัติการทดลองจริง ๆ 

  3. การบันทึกผลการทดลอง หมายถึง การจดบันทึกขอมูลที่ไดจากการทดลองซึ่งอาจเปน

ผลมาจากการสังเกต การวัด และอื่น ๆ

ตัวอยาง การออกแบบการทดลองเพื่อทดสอบสมมติฐานที่วา

 “หนท่ีูกนิอาหารทีไ่มมีโปรตนี จะเจรญิเตบิโตแตกตางจากหนทูีก่นิอาหารทีม่โีปรตีน” เราสามารถ

ออกแบบการทดลอง ดังนี้
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กิจกรรม 1.15

จุดประสงคการเรียนรู

 สามารถออกแบบการทดลองได

ใบมอบหมายงาน

 จากสถานการณที่กําหนด ใหนักเรียนออกแบบการทดลอง

สมมติฐาน ออกแบบการทดลองเพื่อทดสอบสมมติฐาน

เลาหมูที่ใชขี้เลื่อยปูทับพื้น 

จะทําใหไมมีกลิ่นขี้หมู

......................................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................

ปริมาณแสงมีผลตอการงอก

ของรากกลวยไม

......................................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................

 13. ทักษะการตีความหมายและสรุปข้อมูล
  การตีความหมายของขอมูล หมายถึง การแปลความหมายหรือการบรรยายลักษณะ และ

สมบัติของขอมูลที่มีอยู  ในการตีความหมายของขอมูลนั้นอาจตองใชทักษะอื่น ๆ ดวย เชน 

ทกัษะการสงัเกต ทกัษะการคํานวณ เปนตน สาํหรับการลงขอสรปุ หมายถงึ การสรปุความสมัพนัธของ

ขอมูลทั้งหมด

 ใชหนู 2 กลุม ที่มีอายุเทากัน มีลักษณะตาง ๆ เหมือนกัน อยูในสภาพแวดลอมอยางเดียวกัน 

ทําการทดลองพรอม ๆ  กัน โดยกลุมหนึ่งใหกินอาหารตามปกติ ซึ่งมีโปรตีนรวมอยูดวย อีกกลุมหนึ่งกิน

อาหารที่ไมมีโปรตีน
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ตัวอยาง

 ตารางแสดงผลการเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของทับทิมเมื่อใชปุยตางชนิดกัน

ชนิดของปุย
ความสูงของตนทับทิม (เซนติเมตร)

คาเฉลี่ย
เริ่มตน สัปดาหที่ 1 สัปดาหที่ 2 สัปดาหที่ 3 สัปดาหที่ 4

A 20 25 28 30 32 27

B 20 28 32 43 50 34.6

 จากตารางสามารถตีความหมายและสรุปไดดังนี้

 ตนทับทิมที่ใชปุยตางชนิดกันมีการเจริญเติบโตตางกัน โดยท่ีปุยชนิด B ทําใหตนทับทิมเจริญ

เติบโตไดดีกวาปุยชนิด A คือมีความสูงเฉลี่ย 34.6 เซนติเมตร สรุปไดวา ปุยชนิด B เหมาะกับการปลูก

ตนทับทิมเพราะทําใหตนทับทิมเจริญเติบโตไดดีกวาปุยชนิด A

กิจกรรม 1.16

จุดประสงคการเรียนรู

 สามารถตีความหมายและสรุปจากขอมูลที่กําหนดใหได

ใบมอบหมายงาน

 จากกราฟที่กําหนด ใหนักเรียนตีความหมายและสรุป

 กราฟ แสดงการเปรียบเทียบการใชอาหารสูตร A, B และ C ในการเลี้ยงสุกร
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กิจกรรม 1.17

จุดประสงคการเรียนรู

 เพือ่ทดสอบการนําความรู ความเขาใจเกีย่วกบัทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตรไปใชในชวีติ

ประจําวัน

คําสั่ง : นักเรียนพิจารณาเหตุการณในชีวิตประจําวันที่กําหนด นักเรียนสามารถใชทักษะทาง

วิทยาศาสตรอะไร และอยางไรบาง โดยเขียนในตาราง (สามารถเขียนไดหลายทักษะในแตละขอ)

 จากกราฟสามารถตีความหมายและสรุปไดดังนี้

 .................................................................................................................................................

 .................................................................................................................................................

 .................................................................................................................................................

เหตุการณในชีวิตประจําวัน ทักษะที่ใช ใชอยางไร

1. อาทิตยนี้ฝนตกตอนเย็นชวงเลิกเรียน

ติดตอกัน 4 วันแลว และวันนี้เมฆคลํ้าลอย

ตํ่ามาก ทองฟามืด

2. ขณะเขาในหางสรรพสินคาแหงหนึ่ง 

ทางซายมอืมปีายบอกทางหนไีฟ ขณะเดนิอยู

ช้ัน 3 ของหางไดยนิเสยีงไซเรนเตอืนไฟไหม

3. ชวงนี้ไดขาววามีการใชสารฟอกขาวใน

ถั่วงอกซ่ึงอันตราย ขาพเจามีความคิดที่จะ

พิสูจนขาวนั้น
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สรุป
 1. ระดบัทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตรข้ันพ้ืนฐาน 8 ทักษะ เปนทักษะเพือ่การแสวงหาความรู

ทั่วไป ประกอบดวย ทักษะที่ 1 การสังเกต (Observing) ทักษะที่ 2 การวัด (Measuring) ทักษะที่ 3 

การคาํนวณ (Using numbers) ทกัษะที ่4 การจําแนกประเภท (Classifying) ทักษะที ่5 การหาความสมัพนัธ

ระหวางสเปสกับสเปส และสเปสกับเวลา (Using space/Time relationships)

  สเปสของวัตถุ หมายถึง ที่วางที่วัตถุนั้นครองอยู ซึ่งอาจมีรูปรางเหมือนกันหรือแตกตางกับวัตถุ

นั้น โดยทั่วไปแบงเปน 3 มิติ คือ ความกวาง ความยาว และความสูง ความสัมพันธระหวางสเปสกับสเปสของ

วัตถุ ทักษะที่ 6 การจัดกระทํา และสื่อความหมายขอมูล (Communication) ทักษะที่ 7 การลงความเห็น

จากขอมูล (Inferring) ทักษะที่ 8 การพยากรณ (Predicting) 

 2. ระดบัทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตรขัน้บูรณาการ 5 ทกัษะ เปนทักษะกระบวนการข้ันสงู

ที่มีความซับซอนมากขึ้น เพื่อแสวงหาความรู โดยใชทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรข้ันพื้นฐาน เปน

พื้นฐานในการพัฒนา ประกอบดวย ทักษะที่ 9 การตั้งสมมติฐาน (Formulating hypotheses) ทักษะที่ 10 

การกําหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ (Defining operationally) ทักษะที่ 11 การกําหนด และควบคุมตัวแปร 

(Identifying and controlling variables) ทักษะที่ 12 การทดลอง (Experimenting) และ ทักษะที่ 13 

การตีความหมายขอมูล และการลงขอมูล (Interpreting data and making conclusion)

คําศัพท์ หน่วยที่ 1

ศัพท์ภาษาอังกฤษ ศัพท์ภาษาไทย

Science วิทยาศาสตร

Scientific Knowledge ความรูทางวิทยาศาสตร

Fact ขอเท็จจริง

Concept ความคิดรวบยอดหรือ มโนมติ

Principle หลักการ

Hypothesis สมมติฐาน

Theory ทฤษฎี

Law กฎ

Scientific Method วิธีการทางวิทยาศาสตร

Observe การสังเกต
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ศัพท์ภาษาอังกฤษ ศัพท์ภาษาไทย

Hypothesis สมมติฐาน

Experiment การทดลอง

Conclusion สรุปผลการทดลอง

Observing Skill ทักษะการสังเกต

Measuring Skill ทักษะการวัด

Numeracy Skill ทักษะการคํานวณ

Classifying Skill ทักษะการจําแนกประเภท

Inferring Skill ทักษะการลงความเห็นขอมูล

Using Space/Time relationship Skill ทกัษะการหาความสมัพนัธระหวางสเปสกบัสเปส 

และสเปสกับเวลา

Organizing Data and Communicating Skill ทักษะการจัดทําและสื่อความหมายขอมูล

Predicting Skill ทักษะการพยากรณ

Formulating hypotheses Skill ทักษะการตั้งสมมติฐาน

Defining Operationally Skill ทักษะการกําหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ

Identifying and Controlling Variables Skill ทักษะการกําหนดและควบคุมตัวแปร

Experimenting Skill ทักษะการทดลอง

Interpreting Data and Making Conclusion Skill ทักษะการตีความหมายและสรุปขอมูล
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1. “โมเลกุลของนํ้าประกอบดวยไฮโดรเจน 2 อะตอม และ ออกซิเจน 1 อะตอม เปนความรูทาง

วิทยาศาสตรระดับใด

 ก. Fact ข. Concept ค. Law ง. Theory

2. “ขณะเลอืกซือ้ผลไม ฉนัคดัเอาแตผลไมทีผ่วิสวยไมมตํีาหนิ” จากขอความดงักลาวเปนการใช

การสังเกตแบบใด

 ก. การสังเกตเชิงคุณภาพ  ข. การสังเกตเชิงปริมาณ

 ค. การสังเกตเชิงการเปลี่ยนแปลง ง. การลงความเห็น

3. บุคคลใดใชเครื่องมือไดเหมาะสม

 ก. นายดําวัดความยาวของโตะเรียนดวยไมบรรทัด

 ข. นายแดงใชหลอดทดลองวัดปริมาตรของนํ้า

 ค. นายขาวใชกระบอกตวงวัดปริมาตรของสารละลายกรดไฮโดรคลอริก

 ง. นายเขียวใชไมเมตรวัดความยาวของหองเรียน

4. นักเรียนคนหนึ่งแบงสิ่งของในภาพออกเปน 3 กลุม นักเรียนผูนี้ใชเกณฑอะไร

     ก. สี

     ข. รูปราง

     ค. ขนาด

     ง. เสนโคง

5. จากสมมติฐานท่ีกลาววา “รูปทรงวัตถุมีผลตออัตราเร็วในการเคลื่อนที่บนพื้นเอียง จากบน

สูพื้น” ขอใดคือตัวแปรตน

 ก. ลักษณะพื้นเอียง   ข. วัสดุที่ใชทําวัตถุ

 ค. รูปทรงวัตถุ   ง. องศาของพื้นเอียง

6. จากขอ 5 ขอใดเปนตัวแปรตาม

 ก. ขนาดของวัตถุ   ข. เวลาที่ใชในการเคลื่อนที่

 ค. ความชันของพื้นเอียง  ง. รูปทรงของวัตถุ

ตอนที่ 1 : เลือกคําตอบที่ถูกที่สุดเพียงคําตอบเดียวเทานั้น

แบบทดสอบท้ายหน่วยที่ 1

     ก. สี

     ข. รูปราง

     ค. ขนาด

     ง. เสนโคง
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7. จากกราฟแสดงการเคลือ่นท่ีของวตัถใุนแตละวินาท ีณ วนิาททีี ่10 วตัถจุะเคลือ่นทีไ่ดระยะทาง

กี่เมตร

     ก. 14 เมตร

     ข. 16 เมตร

     ค. 18 เมตร

     ง. 20 เมตร

8. ขอใดเปนการใหนิยามเชิงปฏิบัติการของกาซออกซิเจนที่ดีที่สุด

 ก. ประกอบดวยธาตุออกซิเจน 2 อะตอม

 ข. มีสถานะเปนกาซ

 ค. เปนกาซที่ชวยใหไฟติด

 ง. ถานําถานไฟแดงแหยไปในหลอดทดลองที่มีกาซชนิดนี้อยูถานจะติดไฟ

9. ขอใดไมเกี่ยวของกับทักษะการทดลอง

 ก. ออกแบบการทดลอง  ข. ทําการทดลองตามที่ออกแบบไว

 ค. จดบันทึกขอมูลจากการทดลอง ง. เขียนรายงานผลการศึกษาคนควา

10. จากขอมูลตอไปนี้สามารถสรุปไดอยางไร

     ก. ปุยคอกเหมาะสมสําหรับการปลูกดาวเรือง

     ข. ปุยเคมีทําใหตนดาวเรืองเจริญเติบโตเร็ว

     ค. ปุ ยชนิด B เปนปุ ยที่ทําใหตนดาวเรือง

      เจริญเติบโตไดเร็วกวาปุยชนิด A และ C

     ง. ปุยชนิด B และ C ทําใหตนดาวเรืองสูงเร็ว

ชนิด

ของปุย

ความสูงของตนดาวเรือง (cm)

สัปดาห 1 สัปดาห 2 สัปดาห 3 สัปดาห 4

A 10 13 15 18

B 10 19 25 30

C 10 17 21 28

     ก. 14 เมตร

     ข. 16 เมตร

     ค. 18 เมตร

     ง. 20 เมตร

ระยะทาง (เมตร)

เวลา (วินาที)
1

2

6

10

14

2 3 4 5 6
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ตอนที่ 2 : ตอบคําถาม หรือแสดงวิธีการตามคําสั่งในแตละขอใหถูกตอง

1. จากตารางการบันทึกขอมูลตอไปนี้ใหนักเรียนแสดงกราฟแทงหรือแผนภูมิใหถูกตอง

 ตารางแสดงการงอกของรากกิ่งกุหลาบที่ไดรับฮอรโมนตางชนิดกัน

 กราฟ แสดงการงอกของรากกิ่งกุหลาบที่ไดรับฮอรโมนตางชนิดกัน

 ............................................................................................................................................................

 ............................................................................................................................................................

 ............................................................................................................................................................

 ............................................................................................................................................................

 ............................................................................................................................................................

 ............................................................................................................................................................

 ............................................................................................................................................................

 ............................................................................................................................................................

 ............................................................................................................................................................

 ............................................................................................................................................................

 ............................................................................................................................................................

 ............................................................................................................................................................

 ............................................................................................................................................................

2. ถานักเรียนตองการเปรียบเทียบการรักษาความสดของมะนาวที่เคลือบดวยสารธรรมชาติ

ตางกัน นักเรียนจะกําหนดตัวแปร และตั้งสมมติฐาน อยางไร

 ตัวแปรตนคือ .................................................................................................................................

 ตัวแปรตามคือ ............................................................................................................................... 

 ตัวแปรควบคุมคือ .......................................................................................................................... 

 สมมติฐาน คือ ................................................................................................................................

ชนิดของฮอรโมน
ความยาวของรากกิ่งกุหลาบในแตละสัปดาห (cm)

สัปดาห 1 สัปดาห 2 สัปดาห 3 สัปดาห 4 สัปดาห 5

A 1 3 5 7 9

B 1 2 3 4 5

C 1 2 4 6 8
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3.      A = ..................................

      B = ..................................

4. 

 อุปกรณในภาพคือ .........................................................................................................................

 ใชวัด .................................................................. ของ ...................................................................

 มีหนวยคือ .....................................................................................................................................

5. นกัเรยีนสามารถเปรยีบเทยีบสนุขัเหลานีไ้ดอยางไรบาง และใชทกัษะทางวทิยาศาสตร อะไรบาง

 อุปกรณในภาพคือ .........................................................................................................................

 ใชวัด .................................................................. ของ ...................................................................

 มีหนวยคือ .....................................................................................................................................

Y = 2X + 2
X 2 4 6 8

Y 6 A 14 B
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แบบประเมินความสําเร็จของโครงงานวิทยาศาสตร์

แบบประเมินจิตพิสัย

ทําเครื่องหมาย  ในระดับการปฏิบัติงาน คือ ดีมาก (5) ดี (4) ปานกลาง (3) พอใช (2) และ

ควรปรับปรุง (1)

ทําเครื่องหมาย  ในระดับการปฏิบัติงาน คือ ดีมาก (5) ดี (4) ปานกลาง (3) พอใช (2) และ

ควรปรับปรุง (1)

รายการประเมิน 5 4 3 2 1

1. หัวขอนาสนใจ แปลกใหม

2. มีความเปนไปไดในการทํา

3. ออกแบบการทดลองไดดี

4. การกําหนดตัวแปรถูกตอง

5. การนิยามเชิงปฏิบัติการชัดเจน

6. ผลการศึกษามีประโยชน

7. การเขียนรายงานถูกตอง

8. ผลการศึกษาครอบคลุมจุดประสงค

9. การสรุปครอบคลุมทุกประเด็น

10. การอภิปรายผลครอบคลุมผลสรุป

รวม

สรุปคะแนน ...................................................................

รายการประเมิน 5 4 3 2 1

1. การเขาเรียนตรงเวลา

2. ทํางานเสร็จตามเวลาที่กําหนด

3. มีความสนใจใฝเรียนรู

4. มีความรวมมือในการปฏิบัติงาน

5. กลาแสดงออกไดอยางเหมาะสม

สรุปคะแนน ...................................................................
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