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 ความเป็นมา :  นายสัญญาเป็นคนที่ชอบพูดเทจ็และพยามให้ผู้ฟงั
                          เชื่อตามโดยใช้ค าสาบานเป็นเครื่องช่วยตลอดเวลา  
                          วันหนึ่งเขาพูดเท็จและท้าสาบานกับผู้ฟังว่า ถ้าเขา
                          พูดเท็จขอให้มอีันเป็นไป เมื่อพูดจบเขาได้เดินออก
                          ไปข้างนอกและโดนฟ้าผ่า

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น : นายสัญญาถูกฟ้าผ่าเสียชีวิต

ปัญหาชวนคิด ชวนหาค าตอบ
(1) ท่านคิดอย่างไรกับเรื่องที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ 
(2) ท่านมีแนวทางหรอืวิธหีาค าตอบของเหตุการณ์นี้ 

                  ได้หรือไม่ ถ้าได้ ท่านมีวิธีการอย่างไร



การคิดเชิงวิทยาศาสตร์

ความหมาย

กระบวนการ

Pre-Test
      จงเติมข้อความลงในตารางให้ตามความและเข้าใจของนกัศึกษาหลังจากศึกษาเรื่อง 
Scientific  Thinking ตามความรู้และเจ้าใจเดมิของนักศึกษา  ( งานเดี่ยว )



It is concerned 

with the 

assumptions, 

foundations, 

methods and 

implications of 

science. 

It is not philosophy of 

science. It  deals with the 

problem of science, but 

only as one more 

question like ethic, 

politic, epistemology, 

logic, etc. Scientific 

philosophy wants to 

apply the scientific 

method to all the 

http://en.wikipedia.org/wiki/Science




1. จากประโยคตอนหน่ึงที่กล่าวว่า “ Scientific philosophy wants

to apply the scientific method to all the problems and not

only to the problem of science ”

ให้นักศึกษาร่วมอภิปรายและยกตัวอย่างประกอบ
( 15 นาที )

2. การคิดแบบใดที่ช่วยส่งเสริมให้การคิดแบบเชิงวิทยาศาสตร์ ถูกน า
      ไปใช้ให้แก่ประโยชน์แก่มวลมนุษยชาติ ไม่ใช่เพื่อท าลาย พร้อมยก
       ตัวอย่างประกอบ    

( 15 นาที )
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 “Science” derived from Latin „to 

know‟

Way of asking and answering 

questions

 Seeking answers to questions 

about natural phenomena (we are 

therefore limited to what kinds of 

questions we ask)



ระเบียบวิธีการทางวิทยาศาสตร์ (Scientific Method)

เจตคติทางวทิยาศาสตร์ (Scientific Attitude) 

(1) การสังเกตและการตั้งปัญหา
(2) การตั้งสมมุติฐาน เป็นการคาดคะเนอย่างมีเหตุผล 
(3) การศึกษาค้นคว้าและรวบรวมข้อมูล 
(4) การทดลองเพื่อตรวจสอบสมมุติฐาน 
(5) การสรุปผล

(1) อยากรู้อยากเห็น และ มีเหตุผล
(2) ใจกว้าง  เป็นกลาง และ ซื่อสัตย์ 
(3) ความเพียรพยายาม
(4) ละเอียดรอบคอบ 





You got in your car to drive up here and 

turned the key but the car did not start



Why wouldn‟t the car 
start?

There is something wrong with the car 

battery dead, ignition 

problem, out of gas



headlights work, strong 

ignition spark, no gas on dip 

stick-gas gauge reads half full

gauge inaccurate, out of gas

turn on headlights, check spark plug wires, 

dip stick in gas tank



ให้นักศึกษาใช้ระเบียบวิธีทาง
วิทยาศาสตร์ (Scientific Method)

กับเหตุการณ์ต่อไปนี้



     สามเหลี่ยม 4 รูป
 วางไม้ขีด 6 ก้านที่มีความยาวเท่า
 อย่างไรให้ได้เป็นรูปสามเหลี่ยม 
 4 รูปที่มีพื้นที่แต่ละรูปเท่ากัน
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กบที่แช่อยู่ในหม้อที่มีน้ าร้อน 
       จะตายหรือไม่
    จงใช้ Scientific Method 
ในการในการแสวงหาค าตอบ
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      ให้นักศึกษาช่วยกันสรุปว่า
(1)นักศึกษาได้รับความรู้อะไรเพิ่มข้ึน 
(2)นักศึกษาเกิดการเรียนรู้อะไรเพิ่มขึ้น 
(3)นักศึกษามีแนวทางในการน าความรู้และการเรียนรู้
     ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวันหรือไม่ อย่างไร
(4) นักศึกษามีทัศนคติอะไรที่เปลี่ยนไป ที่อาจส่งผลต่อการ
     เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของนักศึกษา



การคิดเชิงวิทยาศาสตร์

ความหมาย

กระบวนการ

Post-Test
      จงเติมข้อความลงในตารางให้ตามความและเข้าใจของนกัศึกษาหลังจากศึกษาเรื่อง
Scientific  Thinking  มาแล้ว   ( งานเดี่ยว )


