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เอกสารการสอน  

วชิา 121-103 ตรรกศาสตร์และทักษะการคดิเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวติ  
สัปดาห์ที่ 10/15  

----------------------------------------------------------------------------------------------  
ช่ือผู้สอน  

(1) ดร.พยงุศกัด์ิ  จนัทรสุรินทร์  
(2) ดร.บุญส่ง หาญพานิช  

(3) อาจารย ์วทูิร วริิยพิพฒัน์ 

นักศึกษาคณะ : เภสัชศาสตร์ และ วทิยาศาสตร์  

หัวข้อเร่ือง :  การคิดเชิงวิทยาศาสตร์  

วตัถุประสงค์  
 
1.   เพื่อใหน้กัศึกษาสามารถเขา้ใจถึงววิฒันาการในการคิดเชิงวทิยาศาสตร์ของมนุษย  ์ 
2. เพื่อใหน้กัศึกษาสามารถอธิบายระเบียบวธีิทางวทิยาศาสตร์ได ้
3. เพื่อใหน้กัศึกษาสามารถแสวงหาความรู้ สร้างความรู้ และ แกปั้ญหา โดยใชก้ระบวนการคิด  
 เชิงวทิยาศาสตร์ได ้
 

เอกสารอ้างองิ  

 1.  การคิดเชิงวทิยาศาสตร์. 2552. วทิยาศาสตร์ ศึกษาออนไลน์ ฉ.1 : 

http://sites.google.com/site/scednstru/withyasastr-suksa-xxnlin  

 2.   Steps of the Scientific Method :   

 http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.sciencebuddies.org/mentoring/ov

erview_scientific_method2.gif&imgrefurl=http://www.sciencebuddies.org/mentoring/pro

ject_scientific_method.shtml&usg=__zbrtZgABOzFc6YvIRctYvs9mJTg=&h=348&w=362&sz
=16&hl=en&start=1&itbs=1&tbnid=0tCD1dZBQbnH_M:&tbnh=116&tbnw=121&prev=/images%3

Fq%3Dscientific%2Bmethod%26hl%3Den%26tbs%3Disch:1   

 3. The Scientific Method :  

 http://www.makeitsolar.com/science-fair-information/01-the-scientific-method.htm  

 

http://sites.google.com/site/scednstru/withyasastr-suksa-xxnlin
http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.sciencebuddies.org/mentoring/overview_scientific_method2.gif&imgrefurl=http://www.sciencebuddies.org/mentoring/project_scientific_method.shtml&usg=__zbrtZgABOzFc6YvIRctYvs9mJTg=&h=348&w=362&sz=16&hl=en&start=1&itbs=1&tbnid=0tCD1dZBQbnH_M:&tbnh=116&tbnw=121&prev=/images%3Fq%3Dscientific%2Bmethod%26hl%3Den%26tbs%3Disch:1
http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.sciencebuddies.org/mentoring/overview_scientific_method2.gif&imgrefurl=http://www.sciencebuddies.org/mentoring/project_scientific_method.shtml&usg=__zbrtZgABOzFc6YvIRctYvs9mJTg=&h=348&w=362&sz=16&hl=en&start=1&itbs=1&tbnid=0tCD1dZBQbnH_M:&tbnh=116&tbnw=121&prev=/images%3Fq%3Dscientific%2Bmethod%26hl%3Den%26tbs%3Disch:1
http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.sciencebuddies.org/mentoring/overview_scientific_method2.gif&imgrefurl=http://www.sciencebuddies.org/mentoring/project_scientific_method.shtml&usg=__zbrtZgABOzFc6YvIRctYvs9mJTg=&h=348&w=362&sz=16&hl=en&start=1&itbs=1&tbnid=0tCD1dZBQbnH_M:&tbnh=116&tbnw=121&prev=/images%3Fq%3Dscientific%2Bmethod%26hl%3Den%26tbs%3Disch:1
http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.sciencebuddies.org/mentoring/overview_scientific_method2.gif&imgrefurl=http://www.sciencebuddies.org/mentoring/project_scientific_method.shtml&usg=__zbrtZgABOzFc6YvIRctYvs9mJTg=&h=348&w=362&sz=16&hl=en&start=1&itbs=1&tbnid=0tCD1dZBQbnH_M:&tbnh=116&tbnw=121&prev=/images%3Fq%3Dscientific%2Bmethod%26hl%3Den%26tbs%3Disch:1
http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.sciencebuddies.org/mentoring/overview_scientific_method2.gif&imgrefurl=http://www.sciencebuddies.org/mentoring/project_scientific_method.shtml&usg=__zbrtZgABOzFc6YvIRctYvs9mJTg=&h=348&w=362&sz=16&hl=en&start=1&itbs=1&tbnid=0tCD1dZBQbnH_M:&tbnh=116&tbnw=121&prev=/images%3Fq%3Dscientific%2Bmethod%26hl%3Den%26tbs%3Disch:1
http://www.makeitsolar.com/science-fair-information/01-the-scientific-method.htm
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รายละเอยีดเน้ือหา 

1. การคดิเชิงวทิยาศาสตร์ 

วิทยาศาสตร์สามารถก าหนดเป็นกระบวนการท่ีมนุษยพ์ยายามท่ี จะเขา้ใจธรรมชาติ โดย
การศึกษาและวญิญาณวิทยาศาสตร์ ซ่ึงไม่ไดมุ้่งเนน้วิทยาศาสตร์ท่ีเน้ือหาจากการรวบรวมความรู้ไว้
มากมาย แต่เน้นไปท่ีแนวทางการคิดหรือวิธีคิด  การสืบเสาะหาความรู้อย่างมีเหตุผลขบัเคล่ือนไป
โดยความเช่ือใน ประสิทธิภาพของการสืบเสาะหาความรู้ และโดยความสงสัยไม่ส้ินสุดเพื่อจะรู้และ
เขา้ใจ  คุณค่าหลกัภายใตก้ระบวนการวิทยาศาสตร์ ประกอบดว้ย  (1) ใฝ่หาท่ีจะรู้และเพื่อจะเขา้ใจ 
(2) ตั้งค  าถามกับในข้อสงสัย  (3) แสวงหาข้อมูลและความหมาย  (4) การตรวจสอบ  (5) การใช้
ตรรกะเพื่อความเป็นเหตุผล  (6) พิจารณาถึงหลกัฐานอา้งอิง  (7) การค านึงถึงผลท่ีไดรั้บ 

    การคิดเชิงวิทยาศาสตร์สามารถท่ีจะช่วยจดัการกบัปัญหาอยา่งละเอียดอ่อน รอบคอบบน
ฐานของหลกัฐาน การตรวจสอบ การพิจารณาเชิงตรรกะ น าไปสู่ผลค าตอบท่ีจะไดรั้บซ่ึงอาจมีความ
เป็นไปไดแ้ละความไม่แน่นอน  

2. ววิฒันาการทางวทิยาศาสตร์ 

ในปีคศ. 1560  Giambattista della Porta นกัฟิสิกส์ชาวอิตาลีไดต้ั้งองคก์รแห่งแรกของโลก
ในการแลกเปล่ียนความคิดกนั  เรียกวา่สถาบนัศึกษาความลึกลบัจากธรรมชาติ ไดจุ้ดประกายแห่ง
การแลกเปล่ียนความคิด เป็นสัญญาณบ่งถึงรุ่งอรุณของการคิดคน้ในยุด Renaissance โดย Francis 
Bacon นักปรัชญาชาวองักฤษเป็นสมาชิกรัฐสภาองักฤษสมยัพระเจา้เจมท่ี1 ไดเ้ขียนหนังสือเร่ือง 
Nvum Organum เป็นงานเขียนแนวใหม่แบบเดียวกบังานเขียนของอริสโตเติลช่ือ Oganum เขาเป็น
บุคคลแรกท่ีไดต้ั้งหลกัเกณฑใ์นรายละเอียด เก่ียวกบัความเป็นจริงจากผลการศึกษาทางวทิยาศาสตร์ 
โดยเขาได้รับเกียรติให้เป็นผูท่ี้ได้รับการยอมรับให้เป็นผูก้  าหนดหลกัเกณฑ์ อนัเป็นท่ีรู้จกัว่าเป็น 
“วธีิการทางวทิยาศาสตร์” ต่อมากาลิเลโอไดป้รับปรุงพฒันาใหดี้ข้ึน 

ในช่วงสมยั Renaissance เป็นยุคท่ีเร่ิมไดรั้บการยอมรับส่ิงท่ีนกัวิทยาศาสตร์คน้พบ ทศันะ
ของกาลิเลโอและศาสนจกัรเก่ียวกบัเอกภพไม่ได้รับความสนใจมากนัก นักดาราศาสตร์เช่น ไท
โคบราเฮ และกาลิเลโอได้ท าการส ารวจ สร้างสมมุติฐานข้ึนมา จากผลของการคิดคน้วิธีการทาง
วทิยาศาสตร์ สมมุติฐานใดท่ียงัคงอยูไ่ดรั้บการพิสูจน์ก็จะกลายเป็นทฤษฎี ทฤษฎีท่ีผา่นการทดสอบ
เป็นระยะเวลานานก็จะกลายเป็นกฏหรือหลกัการ ทั้งกฏและหลกัการยงัคงอยูผ่่านการทดสอบซ ้ า
แลว้ซ ้ าเล่าอยา่งเขม็งวดและทา้ทาย ทุกคนใดเ้ขา้มาพิสูจน์ 
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ศตวรรษ ท่ี  17 และ 18 รัฐบ าลของประเทศทางยุโรป เร่ิม ท่ี จะให้ เงินสนับส นุน
นกัวทิยาศาสตร์ในการศึกษา วจิยั หลงัจากท่ีกาลิเลโอไดถู้กไต่สวนจากทางศาสนจกัรแลว้ ท าให้ใน
ประเทศอิตาลี องักฤษ ฝร่ังเศษ และประเทศเยอรมนัมีการเผยแพร่วิทยาศาสตร์ การทดลอง และ
ทฤษฎีจนเป็นเร่ืองธรรมดา แมว้า่จะขดัแยง้กบัความเช่ือทางศาสนาก็ตาม โดยวิธีน้ีวิทยาศาสตร์ไม่
เพียงแต่ได้พฒันาการเป็นสถาบนั และมีขั้นตอนวิธีการท่ีจะใช้ด าเนินงานได้อย่างมัน่คงแล้ว ยงั
ไดรั้บความอิสระและปลอดภยัท่ีจะเจริญเติบโตต่อไป 

วทิยาศาสตร์และธรรมเนียมปฏิบติัดว้ยเหตุผลไดถู้กน าไป ประยุกตใ์ชโ้ดยหน่วยงานต่างๆ 
ทั้งของรัฐและเอกชนอย่างเหมาะสม ซ่ึงควรจะเป็นเป้าหมายอย่างแรกสุดอยา่งหน่ึงของมนุษยช์าติ 
การคน้พบทางวิทยาศาสตร์ไดเ้ปิดใจของเรา และปรับความเช่ือและศรัทธาของเราวา่โดดเด่นต่างไป
จากสัตวอ่ื์น  

3. ล าดับขั้นของกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ 
 3.1   

 The scientific method is a process for experimentation that is used to explore observations and 

answer questions. Scientists use the scientific method to search for cause and effect relationships in 

nature. In other words, they design an experiment so that changes to one item cause something else to vary 

in a predictable way.  Just as it does for a professional scientist, the scientific method will help you to focus 
your science fair project question, construct a hypothesis, design, execute, and evaluate your experiment. 

           

           

           

    

    
    
    

    
    

    
    

    

    

    

           
      

 

 

       

The steps of the scientific method are to:  

o Ask a Question  

o Do Background Research  

o Construct a Hypothesis  

o Test Your Hypothesis by Doing an Experiment  

o Analyze Your Data and Draw a Conclusion  

o Communicate Your Results  
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The Scientific Method Sample 

1. Chose a Topic and Category 

Ask yourself "What am I interested in?" or "What subject do I want to learn about?". 

Examples:  

Example topics are plants, solar electricity, and Mars. 

2. Identify a Problem or Question 

What questions do you have about your topic?  What do you want to know?  State the problem as a 

question.  

In some cases you may want to research your topic before you identify an exact problem. 

Examples: 

How does amount of water effect plant growth? 

Can solar panels supply electricity to anything? 

1. Choose your Topic 

2. Identify a Problem 

3. Research the Problem 

4. Form a Hypothesis 

5. Design the Experiments 

6. Test the Hypothesis 

7. Analyze the Results 

8. Formulate and Report 

Conclusions 

 

http://www.makeitsolar.com/science-fair-information/01-the-scientific-method.htm#1_Chose_your_Topic
http://www.makeitsolar.com/science-fair-information/01-the-scientific-method.htm#2_Identify_a_Problem
http://www.makeitsolar.com/science-fair-information/01-the-scientific-method.htm#3_Research_the_Problem
http://www.makeitsolar.com/science-fair-information/01-the-scientific-method.htm#4_Develop_a_Hypothesis
http://www.makeitsolar.com/science-fair-information/01-the-scientific-method.htm#5_Design_the_Experiments
http://www.makeitsolar.com/science-fair-information/01-the-scientific-method.htm#6_Test_your_hypothesis
http://www.makeitsolar.com/science-fair-information/01-the-scientific-method.htm#7_Analyze_the_results
http://www.makeitsolar.com/science-fair-information/01-the-scientific-method.htm#8_Formulate_your_Conclusions
http://www.makeitsolar.com/science-fair-information/01-the-scientific-method.htm#8_Formulate_your_Conclusions
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How fast does Mars orbit the Sun? 

3. Research the Problem and your Topic 

What do you need to learn about so that you can solve your problem or answer your question?  Where 

can you search for information?  

Learn as much as you can about your topic and problem.  Research can be from many different 

sources including people, books, magazines, the internet, or your own experience. 

After you do your research you may want to restate your question in a better way. 

Examples: 

Does the amount of food given to a certain plant effect the growth of that plant? 

Can one size solar panel do the work of any batteries? 

4. Develop a Hypothesis 

Now that you have done your research, develop a hypothesis.   

A hypothesis is a prediction.  What is your prediction of the answer to your question?  What do you 

think will happen?   

Guess at what the answer to your question will be.  This is not a mystery.  You have educated yourself 
on the topic and by now you should be able to make a guess at the answer based on your 

learning.  This is also called an "Educated Guess". 

Examples of hypothesis statements: 

I predict that a plant that does not get enough water will die. 

I predict that the same one solar panel can be used to replace AA and C cell batteries but not D cell 

batteries. 

5. Design the Experiments 

How will you test your hypothesis?  What tests will answer your question?  You must test enough 

samples to prove your point.  

Define the variables that will change from one experiment to the next.  Amount of water?  Amount of 

plant food? 

Plan the tests you want to perform so that you have a good idea how much time you will need to 

complete them in the time allotted for your project.  How long will you have to grow your plants to get 
good data? 

Example experiments: 
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9 plants total 

3 tested with low amount of water 

3 tested with the recommended amount of water (control group) 

3 tested with too much water 

9 battery operated items total tested with a solar panel 

3 that use 2 AA cell batteries 
3 that use 2 C cell batteries 

3 that use 2 D cell batteries 

6. Test your hypothesis 

Test your hypothesis by executing your experiments.  Be sure to keep good records of your 
experiments so that you can analyze your results and present your data to others.  Ask your teacher 

about the format for a journal or data collection.  

7. Analyze the data and results 

What do your results tell you?  Look at your experimental data.  Organize it.  Do you see any trends or 

information that proves or disproves your hypothesis?  

Graphs are a big help.  Graphs not only help you understand your data but they will also help others to 

quickly  understand what you did. 

8. Formulate and Report your Conclusions and make recommendations. 

Was your hypothesis right or wrong?  It is OK to be wrong.  The objective of the scientific method is to 

investigate a problem and work toward a solution.  Sometimes you will end an experiment and have 

new questions.  If so, those new questions are part of your conclusions.  Sometimes a conclusion 

proposes a new hypothesis and new experiments with recommendations for further study.  

Even if you have disproved your hypothesis you have still done a good job if you correctly applied the 
scientific method. 

วธิีสอน  
 ในแต่ละสัปดาห์ ใชก้ระบวนการสอน 5 ขั้นตอนดงัน้ี  
 1.  การน าเขา้สู่บทเรียน  
 2   การเปิดประเด็นเน้ือหาสาระการเรียนรู้  
 3.   การสรุปและขยายผลประเด็นเน้ือหาสาระการเรียนรู้และการใหข้อ้เสนอแนะเพิ่มเติม  
 4.   การน าเสนอรายงานท่ีไดรั้บมอบหมายจากผูส้อนในคร้ังก่อน  
 5.   การมอบหมายงานโดยผูส้อนส าหรับคร้ังต่อไป  
 

 ในการเรียนการสอน ผูส้อนใชว้ิธีการบรรยาย และให้ผูเ้รียนลงมือปฏิบติัเป็นรายบุคคล และ
เป็นกลุ่ม ส าหรับกลุ่มนั้นใชก้ระบวนการคิดแบบ brainstormming and discussion  ในบางกรณีอาจ
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จ าเป็นตอ้งใช้คอมพิวเตอร์เป็นเคร่ืองมือช่วย โดยอาจารยผ์ูส้อนท าหน้าท่ีทั้งเป็นผูบ้รรยาย เป็น ติว
เตอร์  เป็นโคช้ และ เป็นพี่เล้ียง  ตามล าดบัขั้นตอนดงัน้ี  
  1. ในการน าเข้าสู่บทเรียนผูส้อนตรวจสอบก่อนว่านักศึกษาได้อ่านหนังสือหรือ
คน้ควา้มาล่วงหนา้ ตามท่ีผูส้อนมอบหมายให้ในสัปดาห์ก่อนหนา้ท่ีแลว้ มากนอ้ยแค่ไหน (ใชเ้วลา 
ประมาณ  20 นาที) 
  2. ท าการ Pre-Test  เพื่อทดสอบและวดัความรู้ พื้นฐานเดิมเก่ียวเรืองท่ีจะเรียนรู้ใน
สัปดาห์น้ี    (ใชเ้วลา ประมาณ 20 นาที) 
  3. เปิดประเด็นด้วยตวัอย่างปัญหาท่ีเกิดข้ึนจริง แลว้ให้ผูเ้รียนขบคิดและเสนอแนะ
แนวทางแกปั้ญหา  (ใชเ้วลา ประมาณ  20 นาที)  

  4. ผูส้อนโยงเขา้สู่เน้ือท่ีจะสอนในสัปดาห์น้ี โดยกระตุน้ด้วยค าถามและใช้ส่ือการ
สอนเป็นเคร่ืองมือช่วย เพื่อใหผู้เ้รียนมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน (ใชเ้วลา ประมาณ 60 นาที) 
  5.   ผูส้อนมอบหมายงานให้ผูเ้รียนซ่ึงแบ่งเป็น5 กลุ่ม ระดมความคิด อภิปราย สรุปผล 
และน าเสนอ โดยใชเ้วลาในการในการระดมความคิด อภิปราย และสรุปผล  40 นาที   
  6. ใหแ้ต่ละกลุ่ม น าเสนอกลุ่มละ 10 นาที รวม 50 นาที  
  7.  ท าการ Post -Test เพื่อทดสอบและวดัความรู้ความเข้าใจ เก่ียวเรืองท่ีเรียนรู้ใน
สัปดาห์น้ี (ใชเ้วลา ประมาณ 20 นาที) 
 

ส่ือการสอน  
 1. LCD  
 2. Notebook Computer  
 3.  Power Point Presentation  
 4. คอมพิวเตอร์ตั้งโตะ๊ส าหรับนกัศึกษา  
 5.   ระบบอินเตอร์เน็ตท่ีเช่ืองต่อในชั้นเรียน  
 6.  โปรแกรม Mind Mapping  และ คู่มือการใช ้ 
 7.   คลิปชาร์ตแบบมีขาตั้ง 5 ชุด  
 8.   วดีิโอประกอบการสอน   
 

การวดัและประเมนิผลการสอน  
 1.  ทกัษะดา้นคุณธรรม จริยธรรม  
  1.1 ประเมินการมีร่วมในชั้นเรียน  
  1.2 ประเมินพฤติกรรมการเขา้ชั้นเรียนและการส่งงาน 
  1.3 ประเมินการแสดงออกถึงพฤตกรรมท่ีดีงาม  
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 2. ทกัษะดา้นความรู้ 
  2.1 ประเมินคะแนน  Pre-test และ Post-test 
  2.2 ประเมินคะแนนสอบกลางภาคและปลายภาค 
  2.3 ประเมินคะแนนแฟ้มสะสมงาน ท่ีเก็บบนัทึกผลงานเด่ียวและกลุ่ม ท่ีไดรั้บ 
   มอบหมายขากผูส้อน 

2.4 ประเมินคะแนน การสังเกตพฤติกรรมการเรียนของผูเ้รียนในรูปแบต่างๆ  
3. ทกัษะดา้นทกัษะทางปัญญา 

3.1 ประเมินทกัษะการคิดและตอบค าถาม การอภิปรายแสดงความเห็นและการน าเสนอ 
3.2 ประเมินทกัษะการรู้จกัเช่ือมโยงความรู้  

4. ทกัษะดา้นความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลและความรับผดิชอบ 
4.1 ประเมินการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน 
4.2 ประเมินความรับผดิชอบในงานท่ีไดรั้บมอบหมายทั้งระดบับุคลและทีม 
4.3 ประเมินผลการประเมินโดยตวัผูเ้รียนเองและโดยเพื่อน เฉพาะในส่วนท่ีเกียวขอ้งกบั

ความสัมพนัธ์และความรับผดิชอบ  
5. ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 

5.1 ประเมินรูปแบบการจดัท ารายงาน  
5.2 ประเมินการน าเสนอรายงาน 
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แบบฝึกหัด  
 

แบบฝึกหัดคร้ังที ่……/2553 
 

ช่ือนักศึกษา……………………… รหัสประจ าตัว…………….. 

 
1. จากประโยคตอนหน่ึงทีก่ล่าวว่า “ Scientific philosophy wants  to apply the scientific method   
 to all the problems and not  only to the problem of science ”   ให้นักศึกษาอธิบายและยกตัว 
      อย่างประกอบ 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
2. การคิดแบบใดทีช่่วยส่งเสริมให้การคิดแบบเชิงวทิยาศาสตร์ ถูกน าไปใช้ให้แก่ประโยชน์แก่มวล 
 มนุษยชาติ ไม่ใช่เพ่ือท าลาย พร้อมยกตัวอย่างประกอบ     
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
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3. ใหน้กัศึกษาใชร้ะเบียบวธีิทางวทิยาศาสตร์ (Scientific Method) กบัเหตุการณ์ต่อไปน้ี 
( กิจกรรมงานกลุ่มในชั้นเรียน) 

 

สามเหลี่ยม 4 รูป
 วางไม้ขีด 6 ก้านทีม่ีความยาวเท่า
 อย่างไรให้ได้เป็นรูปสามเหลี่ยม 
4 รูปทีม่ีพื้นทีแ่ต่ละรูปเท่ากนั

 
 
 

( )

9
F

5
C F 32

C 2

9

3
5

= +

= −

กบที่แช่อยู่ในหม้อที่มีน า้ร้อน 
50 องศา C  จะตายหรือไม่
จงใช้ Scientific Method 

ในการในการแสวงหาค าตอบ
 

 
 

 
 
 
 
 
 

4.  จากวดิีโอ  A frog in a pot  จงใช ้กระบวน 
     การกลุ่มร่วมกนั แสวงหาค าตอบวา่ “ กบอยูใ่น        
     หมอ้น ้าท่ีมีน ้าร้อนประมาณ 050  C  กบจะเป็น 
      อยา่งไร กบจะตายหรือไม่ ”  ทั้งน้ีโดยใหก้ลุ่ม 
     นกัศึกษา ใช ้Scientific Method  เป็นพื้นฐานใน 
     การคิด การอภิปรายและสรุปผลรายงาน 
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แบบประเมินตนเองของนักศึกษาในช้ันเรียน 
 

ช่ือนกัศึกษา……………………………………เลขท่ี………… เลขประจ าตวั…………….……………… 

สาขาวชิา…………………………………………………….... คณะ……………………….……………. 

ตารางเรียนประจ าวนั.......................................เวลา...........................................หอ้งเรียน........................... 
สปัดาห์ท่ีประเมิน ............................. วนัท่ี......................เดือน...................ปี พ.ศ.......................... 
 

เร่ืองทีเ่รียนในสัปดาห์นี ้..................................................................................................... 
 
 

รายทีป่ระเมนิ 

ระดบัความพงึพอใจ / ระดบัการปฏิบัต ิ

มาก  
(3) 

ปานกลาง (2) น้อย 

(1) 

1.   นกัศึกษามีความเขา้ใจในเน้ือหาท่ีอาจารยส์อน    

2.  นกัศึกษามีความพอใจในเน้ือหาท่ีอาจารยส์อน    

3.  นกัศึกษาไดรั้บประโยชน์จากการเรียนในชั้นเรียน    

4.  นกัศึกษาไดมี้การอ่านเน้ือหาท่ีจะเรียนหรือเก่ียวขอ้งมาแลว้ล่วงหนา้    

5. นกัศึกษาประสบความส าเร็จในการท าแบบฝึกหดั       

6. นกัศึกษาไดมี้การใชอิ้นเตอร์เน็ตและคอมพิเตอร์ในการเรียน    

7. นกัศึกษาไดมี้ส่วนร่วมในการเรียนการสอน    

คะแนนรวม    

ค่าเฉลีย่ 

( คะแนนรวมทั้งหมดหารด้วย 7) 

_          
x      ....................

7
= =  

 

 

คร้ังที่ ….. 


