


ววัที่เกิดจากการโคลนน่ิง

มะละกอตัดต่อ
พนัธุกรรม



ปราบฤทธ์ิหอมหัวใหญ่ลงได้ ไม่ให้ส่งกลิน่ไอเรียกน า้ตาต่อไป
นักวทิยาศาสตร์นิวซีแลนด์พบเคล็ดปราบฤทธ์ิ
หอมหัวใหญ่ ท่ีท าให้คนปอกต้องร้องห่มร้องไห้น ้าหู น ้าตา
เล็ดต้ังแต่ไหนแต่ไร โดยใช้ความรู้ทางเทคโนโลยี ชีวภาพ 
สับเปลี่ยนยีนตัวอยู่เบ้ืองหลังเอนไซม์ ท่ีเป็นตัวท าให้ผู้คน
ต้องเศร้าโศกกัน นักวทิยาศาสตร์ของสถาบันพืชผล และ
อาหารนิวซีแลนด์ ได้ใช้เทคโนโลยีของการสะกดยีนให้
เงียบงันลง นับเป็นการก้าวล่วงอุปสรรคคร้ังใหญ่ ท าให้
สามารถผลิตหัวหอมท่ีสุภาพเรียบร้อยออกสู่ตลาดได้ 
ภายในเวลาไม่เกินสิบปีนี ้นักวทิยาศาสตร์อาวุโสโคลิน 
อีดดี ้ บอกเปิดเผยเบ้ือง หลังว่า ได้ลงมือท าเร่ืองนีม้า
หลังจากนักวทิยาศาสตร์ญ่ีปุ่นค้นพบยีน ตัวซ่ึงผลิตตัวต้ัง
ตัวตีท่ีท าให้เกิดไอและกลิ่นเรียก





วธีิการทางวทิยาศาสตร์

วธีิการทีนั่กวทิยาศาสตร์ใช้ในการ
แสวงหาความรู้ทางวทิยาศาสตร์



วธีิการทางวทิยาศาสตร์  มี    5  ขั้นตอน

1. การระบุปัญหา

2. การตั้งสมมติฐาน

3. การทดลอง

4. การวเิคราะห์ข้อมูล

5. การสรุปผล





ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ 
(Science Process Skill) เป็นความสามารถ 
ความช านาญในการเลือกและการใช้
กระบวนการทางวทิยาศาสตร์ เพ่ือค้นหา
ค าตอบหรือแก้ปัญหาต่าง ๆ

ทักษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์



ทักษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์

ประเภท

ทักษะขั้นพ้ืนฐาน

ทักษะขั้นบูรณาการ

มี 8 ทักษะ

มี 5 ทักษะ



ทักษะขั้นพ้ืนฐาน  8  ทักษะ ประกอบด้วย

1.ทักษะการสังเกต

2.ทักษะการวดั

3.ทักษะการค านวณ

4.ทักษะการ
จ าแนกประเภท

5.ทักษะการหาความสัมพนัธ์ระหว่าง 
สเปสกบัสเปสและสเปสกบัเวลา

6.ทักษะการจัดกระท าและ
ส่ือความหมายข้อมูล

7.ทักษะการลงความคดิเห็น
จากข้อมูล

8.ทักษะการพยากรณ์



ทักษะขั้นบูรณาการ  5  ทักษะ ประกอบด้วย

9.ทักษะการต้ังสมมติฐาน

10.ทักษะการก าหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ

11.ทักษะการก าหนดและควบคุมตัวแปร

12. ทักษะการทดลอง

13.ทักษะการตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป





ทักษะการ
สังเกต

เป็นความสามารถ
ในการใช้ประสาท
สัมผสัทั้ง 5 เข้าไป
ศึกษารายละเอยีด
ของส่ิงที่ศึกษา



ตา
หู

จมูกลิน้

ผวิกาย

ประสาท
สัมผัสทั้ง5



การสังเกตต้องไม่ใส่
ความคดิเห็นลงไป



การเขียนบรรยายส่ิงทีไ่ด้จากการสังเกตที่ถูกต้อง

ปลากดั มสีีแดงสด มลี าตัวยาวประมาณ  10  cm

ตวัอย่าง



การเขียนบรรยายส่ิงทีไ่ด้จากการสังเกตทีไ่ม่ถูกต้อง

ปลากดั มสีีแดงสด น่าจะเป็นลูกผสมต่างประเทศ

ตัวอย่าง



ปลากดั มสีีแดงสด น่าจะเป็นลูกผสมต่างประเทศ

“น่าจะเป็นลูกผสม
ต่างประเทศ”

ไม่ใช่การสังเกต แต่เป็น
การใส่ความคดิเห็นลงไป



ข้อมูลจากการสังเกต มี  2  ประเภท

ข้อมูลเชิง
คุณภาพ

เป็นข้อมูลทีเ่ขยีนบรรยายส่ิง
ที่สังเกตได้โดยไม่มตีัวเลขมา
เกีย่วข้อง

ข้อมูลเชิง
ปริมาณ

เป็นข้อมูลทีเ่ขยีนบรรยายส่ิง
ที่สังเกตได้โดยมตีัวเลขมา
เกีย่วข้อง



การสังเกตเชิงคุณภาพ ประสาทสัมผสัที่ใช้
ลูกบลิเลยีดมรูีปร่างกลม  สีแดง ตา

มะม่วงมกีลิน่หอมและมรีสหวาน จมูก และลิน้

วตัถุมผีวิเรียบ และน่ิม กายสัมผสั

วตัถุเม่ือเคาะกบัโต๊ะเสียงดงัแกร็ก หู

ตวัอย่างข้อมูลการสังเกตเชิงคุณภาพ



การสังเกตเชิงปริมาณ ประสาทสัมผัสที่ใช้
จิง้จกตัวนีย้าวประมาณ 10 cm ตา

แตงโมผลนีห้นักประมาณ 2 kg ตา

บ่อเลีย้งปลามขีนาดประมาณ
10 cm x10 cm x10 cm

ตา

ตวัอย่างข้อมูลการสังเกตเชิงปริมาณ





ทักษะ
การวดั

หมายถึง  การเลือกใช้  และ
ใช้เคร่ืองมือวดัในการวดัหา
ปริมาณของส่ิงต่าง ๆ ออกมา
เป็นตัวเลขที่แน่นอนได้อย่าง
เหมาะสมกับส่ิงที่วดั



• แสดงวธีิใช้เคร่ืองมือวดัได้อย่างถูกต้อง
• ระบุหน่วยของตัวเลขท่ีได้จากการวดั
อย่างถูกต้อง 



ถ้าจะวดัความยาวของขอบใบไม้นักเรียนจะเลือก
เคร่ืองมือใดบ้างมาใช้ในการวดัและวดัอย่างไร



เคร่ืองมือทีจะใช้วดั ประกอบด้วย เชือก  ไม้บรรทัด

ค าตอบ

วธีิการวดั

ใช้เชือกวดัวนไปตามเส้นขอบใบไม้ จนเชือกวนมาพบกนัที่
จุดเร่ิมต้น จากน้ันน าเชือกมาทาบกบัไม้บรรทัดเพ่ืออ่านค่า
ความยาวทีว่ดัได้ หน่วยวดัเป็นเซนติเมตร





ปลากดัจ าแนกเป็นชนิดต่างๆต้องก าหนดเกณฑ์ในการ
จ าแนกประเภท



ทักษะการจ าแนกประเภท 

หมายถึงความสามารถในการแบ่งพวก หรือ
เรียงล าดับวตัถุ โดยมเีกณฑ์   เกณฑ์ที่ใช้
โดยทั่วไปมี 3 อย่าง

• ความเหมือน 
• ความแตกต่าง 
• ความสัมพนัธ์



เลือกใช้ลกัษณะหรือคุณสมบัติอย่างใดอย่าง
หน่ึงของวตัถุเป็นเกณฑ์ในการแบ่งกลุ่มย่อย 
โดย ท่ัวไปมักจะใช้ลกัษณะท่ีสามารถแบ่งให้
เป็น 2 กลุ่มก่อน แล้วค่อย ๆ เลือกเกณฑ์อ่ืน ที่
สามารถแบ่งกลุ่มย่อย 2 กลุ่มน้ันออกเป็นกลุ่ม

ย่อยต่อไปอกี

วธีิการจ าแนกประเภท



จงแบ่งส่ิงมชีีวติต่อไปนีอ้อกเป็นกลุ่ม

วัว หมู ไก่ กบ

ปลาทอง แมว ม้า กระต่าย

เต่า ผเีส้ือ ดอกไม้ ปู

ต้นมะพร้าว แมงมุม ยรีาฟ นก



วัว  หมู   ไก่  กบ  ปลาทอง  แมว  ม้า  กระต่าย  เต่า  
ผเีส้ือ   ดอกไม้   ปู   ต้นมะพร้าว    แมลงมุม        ยรีาฟ    
นก

พืช

ดอกไม้  , ต้นมะพร้าว

สัตว์

วัว หมู  ไก่  กบ  ปลาทอง  แมว  ม้า   กระต่าย  
เต่า  ผเีส้ือ   ปู   แมลงมุม  ยรีาฟ   นก

เลีย้งลูกด้วยนม

วัว  หมู  แมว  ม้า  
กระต่าย  ยรีาฟ

ไม่เลีย้งลูกด้วยนม

ไก่  กบ  ปลาทอง  เต่า ผเีส้ือ  ปู
แมงมุม นก





หมายถึงความช านาญในการจ าแนก
รูปมติิของวตัถุความเกีย่วข้อง ของ
วตัถุและเหตุการณ์กบัรูปร่างบอก
ความสัมพนัธ์ของมติิและบอกการ
เปลีย่นแปลงที่สัมพนัธ์กบัเวลา 

ทักษะการหา
ความสัมพนัธ์
เกีย่วกบัสเปส



ถ้านักเรียนน าหลอดกาแฟมา
ตัดตามขวาง และตัดแนว
เฉียง เส้นรอบวงทีไ่ด้จะมี
ลกัษณะอย่างไร



หลอดกาแฟ
ตัดตามขวาง

หลอดกาแฟ
ตัดแนวเฉียง





การค านวณ

หมายถึง  การนับจ านวนของวตัถุ
และการน าตัวเลขที่นับได้มาคดิ
ค านวณโดยการบวก ลบ คูณ หาร 
หรือหาค่าเฉลีย่



นักเรียน 5 คนมส่ีวนสูงเรียงล าดับต้ังแต่คนท่ี1 -5 
ดังต่อไปนี ้  180 cm , 178 cm, 175 cm, 168 cm 
และ 165 cm จงหาความสูงเฉลีย่ของนักเรียน

ความสูงเฉลีย่ = cm2.173
5

866

5

165168175178180
==

++++





ทักษะการจัด
กระท าและส่ือ
ความหมายข้อมูล

เป็นความช านาญในการ
น าเสนอข้อมูลในรูปแบบ
ต่าง ๆ เพ่ือให้ผู้อ่ืนเข้าใจส่ิง
ที่ต้องการส่ือได้ชัดเจน 
ถูกต้องรวดเร็วและง่ายต่อ
การแปลความหมาย 



การส่ือความหมายข้อมูลอาจเสนอใน
รูปแบบต่างๆ เช่น

ตาราง
แผนภูมิ

สมการ

วงจร

กราฟ



ตัวอย่างการน าเสนอข้อมูล
ในรูปแบบต่างๆ



ตัวอย่าง วงชีวติของแมลงหวี่



วงชีวติของไหม



วงชีวติของไส้เดือนดนิ



ตัวอย่างการน าเสนอข้อมูลด้วยกราฟแท่ง



กราฟแท่ง



ตัวอย่างการน าเสนอข้อมูลด้วยกราฟเส้น



ตัวอย่างการน าเสนอข้อมูลด้วยกราฟวงกลม



ตัวอย่างการน าเสนอข้อมูลด้วยตาราง

สาร การละลายน า้ ปฏิกริิยากบัสารละลายไอโอดีน

A ละลาย สีน า้ตาลเหลือง

B ไม่ละลาย สีน า้เงนิ

C ละลาย สีน า้ตาลเหลือง

D ไม่ละลาย สีน า้ตาล

การทดสอบแป้งในสารอาหาร





ข้อมูลทีไ่ด้จากการสังเกต

(ใช้ประสาทสัมผสัทั้ง5)

การลงความเห็นส่วนตวั

(ใช้ความรู้และประสบการณ์เดมิ)+

ลงความคดิเห็นข้อมูล



การสังเกต
ดอกกุหลาบบาน  
มสีีแดง มีหนาม
เส้นใบเป็นร่างแห

การลง
ความเห็น

ดอกกุหลาบบาน  
มสีีแดง มหีนาม
เส้นใบเป็นร่างแห 
ดงัน้ันกุหลาบเป็น
พืชใบเลีย้งคู่





ทักษะการ
พยากรณ์

หมายถึงความสามารถในการ
ท านาย หรือคาดคะเนค าตอบ
ล่วงหน้า โดยอาศัยประสบการณ์
ที่เกดิขึน้ซ ้าๆ หลกัการ กฎ หรือ
ทฤษฎี ทีม่อียู่มาช่วยในการสรุป



การสังเกต
ดอกกุหลาบบาน  
มสีีแดง มีหนาม
เส้นใบเป็นร่างแห

การ
พยากรณ์

ต่อไปดอกจะบาน
เต็มทีแ่ล้วกลบี
ดอกจะร่วงโรย 



“ถ้าน าสาหร่ายหางกระรอก ซ่ึงเป็นพืชน า้มาปลูกบน
พืน้ดนิจะต้องตายหมด ”
- เป็นการพยากรณ์ โดยอาศัยข้อมูลว่า สาหร่ายหาง
กระรอก เป็นพืชน า้ 

“ มะละกอไม่ชอบน า้ เพราะรากจะเน่า 2-3 วนันีฝ้นตก
น า้ท่วมขงั ต้นมะละกอที่บ้านต้องตายแน่ ” 
- เป็นการพยากรณ์ โดยอาศัยข้อมูลว่า ถ้ามนี า้มาก ราก
ของมะละกอจะเน่า และตายในทีสุ่ด 



วนันีอ้ากาศร้อนอบอ้าว 
ฝนต้องตกแน่ ๆ

วนันีอ้ากาศร้อนอบอ้าว เป็นการสังเกตโดย
ใช้กายสัมผสั

วนันีอ้ากาศร้อนอบอ้าวเพราะ
ความช้ืนในอากาศมมีาก เป็นการลงความ

คดิเห็น

เป็นการพยากรณ์

จงพจิารณาข้อมูลต่อไปนีว่้าใช้ทักษะอะไร



การพยากรณ์ข้อมูลเกีย่วกบัตัวเลข

มี 2 แบบ

พยากรณ์ใน
ขอบเขตข้อมูล

พยากรณ์นอก
ขอบเขตข้อมูล



ตวัอย่างการ
พยากรณ์

สัปดาห์ที่ ความสูงเฉลีย่ของต้นไม้(cm)
1

3

5

7

9

5

9

13

17

21

การพยากรณ์ใน
ขอบเขต

การพยากรณ์
นอกขอบเขต

ในสัปดาห์ที ่4 ต้นไม้มคีวามสูง
เฉลีย่………..cm

ในสัปดาห์ที ่10 ต้นไม้มคีวามสูง
เฉลีย่………..cm

11

23





ทักษะการ
ตั้งสมมติฐาน

หมายถึงความสามารถในการคดิหา
ค าตอบล่วงหน้าก่อนการทดลอง โดย
อาศัยการสังเกตและประสบการณ์เดมิ
เป็นพืน้ฐาน  ค าตอบทีค่าดคะเนไว้
ล่วงหน้านี ้จะต้องเป็นส่ิงที่ยงัไม่ทราบยงั
ไม่เป็นหลกัการ หรือทฤษฎมีาก่อน 
สมมตฐิานเป็นเคร่ืองก าหนดแนวทางใน
การออกแบบการทดลอง ค าตอบอาจถูก
หรือผดิกไ็ด้



หลกัการตั้งสมมตฐิาน

1. สมมติฐานต้องเป็นข้อความที่บอกความสัมพนัธ์
ระหว่าง ตัวแปรต้น กบั ตัวแปรตาม

2. ในสถานการณ์หน่ึง ๆ อาจตั้งหน่ึงสมมติฐานหรือ
หลายสมมติฐานกไ็ด้

สมมตฐิาน ถูกหรือผดิกไ็ด้



นักศึกษากลุ่มหน่ึงสร้างเคร่ืองรีดเมลด็สะตอ และต้องการรู้
ว่าระยะห่างของลูกกลิง้ทีเ่หมาะสมต่อการรีดเมลด็สะตอมค่ีา
เท่าไร





จุดประสงค์
เพ่ือศึกษาระยะห่างของลูกกลิง้ ที่
เหมาะสมต่อการรีดเมลด็สะตอ

สมมตฐิาน
ระยะห่างระหว่างลูกกลิง้ทีเ่หมาะสมต่อการ
รีดเมลด็สะตอไม่เกนิ 8 มลิลเิมตร

ตัวอย่างการตั้งสมมติฐาน



นักศึกษากลุ่มนีต้้องการอยากรู้ว่าใช้คนรีดเมลด็กบัเคร่ืองรีด
เมลด็ จ านวนเมลด็สะตอทีรี่ดได้จะมปีริมาณต่างกนัเท่าไร



จุดประสงค์ เพ่ือเปรียบเทยีบปริมาณเมลด็สะตอทีรี่ดได้ 
ระหว่างการรีดด้วยมือกบัการรีดด้วยเคร่ือง

สมมตฐิาน
ปริมาณเมลด็สะตอทีรี่ดด้วยเคร่ืองมากกว่าการรีด
ด้วยมือไม่ต า่กว่า 6 เท่า



ค าถาม

สมมตฐิานกบัการ
พยากรณ์ต่างกนัอย่างไร



เปรียบเทยีบการตั้งสมมตฐิานกบัการพยากรณ์

การตั้งสมมติฐาน การพยากรณ์

การท านายผลล่วงหน้า
โดยไม่มหีรือไม่ทราบ
ความสัมพนัธ์เกีย่วข้อง
ระหว่างข้อมูล

การท านายผลล่วงหน้าโดยการมี
หรือทราบความสัมพนัธ์ระหว่าง
ข้อมูลทีเ่กีย่วข้อง  ในการท านาย
ล่วงหน้า





ทักษะการ
ก าหนดนิยาม
เชิงปฏิบัติการ

หมายถึงความสามารถในการ
ก าหนดความหมายและ
ขอบเขตของค าต่างๆทีม่อียู่ใน
สมมตฐิานที่ต้องการทดลอง
ให้เข้าใจตรงกนั และสามารถ
สังเกตหรือวดัได้



สมมตฐิาน
ระยะห่างระหว่างลูกกลิง้ทีเ่หมาะสมต่อ
การรีดเมลด็สะตอไม่เกนิ 8 มลิลเิมตร

นิยามเชิง
ปฏิบัตกิาร

ระยะห่างระหว่างลูกกลิง้ทีเ่หมาะสมต่อการ
รีดเมลด็สะตอหมายถึงระยะห่างของ
ลูกกลิง้ทีส่ามารถรีดเมลด็สะตอโดยเมลด็
สะตอทีรี่ดได้มรีอยช ้าหรือผวิหุ้มเมลด็ฉีก
ขาดไม่เกนิ 2 เปอร์เซ็นต์

ตัวอย่าง





ทักษะการ
ก าหนดและ
ควบคุมตัวแปร หมายถึงความสามารถในการ

บ่งช้ี ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม
และตัวแปรท่ีต้องควบคุมใน
สมมติฐานหน่ึงๆ



ตัวแปรต้นหรือ
ตัวแปรอสิระ

ตัวแปรที่
เป็นสาเหตุ

ตัวแปรตาม ตัวแปรที่เป็นผล

ตวัแปรควบคุม
ส่ิงอ่ืนๆนอกเหนือ 
จากตัวแปรต้นท่ีต้อง
ควบคุมให้เหมือนกนั



จงบอกตัวแปรของ
งานโครงงานต่อไปนี้



เร่ืองผลการใช้ดอกเขม็ผสมอาหารเพ่ือเร่งสี
ไข่แดงของไข่ไก่



ดอกเข็มผสมอาหารให้ไก่กนิ
สามรถเร่งสีไข่แดงของไข่ไก่ได้

ตัวแปรต้น

ตัวแปรตาม

ตัวแปร
ควบคุม

อาหารไก่ทีผ่สมดอกเข็ม

สีของไข่แดง

พนัธ์ุไก่, อายุไก่,

สมมติฐาน





ทักษะการ
ทดลอง

หมายถึงกระบวนการปฏิบตักิารเพ่ือหา
ค าตอบจากสมมตฐิานทีต่ั้งไว้

ในการทดลองจะประกอบด้วยกจิกรรม 
3 ขั้นคือ

1. การออกแบบการทดลอง

2. การปฏิบตักิารทดลอง

3.การบนัทึกผลการทดลอง



ดอกเข็มผสมอาหารให้ไก่กนิ
สามรถเร่งสีไข่แดงของไข่ไก่ได้

ตัวแปรต้น

ตัวแปรตาม

ตัวแปร
ควบคุม

อาหารไก่ทีผ่สมดอกเข็ม

สีของไข่แดง

พนัธ์ุไก่, อายุไก่,

สมมติฐาน



การออกแบบการทดลอง

กลุ่มทดลอง กลุ่มควบคุม

พนัธ์ุเดยีวกนั,อายุเท่ากนั

ให้อาหารทีม่ดีอกเข็มผสม

พนัธ์ุเดยีวกนั,อายุเท่ากนั

อาหารไม่มดีอกเข็มผสม



ผลการใชข้ี้เล่ือยก าจดักล่ินข้ีหม  ู



ผลการใช้ขีเ้ล่ือยก าจัดกลิน่ขีห้มู

ตัวแปรต้น

ตัวแปรตาม

ตัวแปร
ควบคุม

ขีเ้ล่ือย

กลิน่ขีห้มู

พนัธ์ุหมู, อายุหมู,

อาหารหมู, น า้



การออกแบบการทดลอง

กลุ่มทดลอง กลุ่มควบคุม

พนัธ์ุเดยีวกนั, อายุเท่ากนั, 

น า้อาหารเหมือนกนั, พืน้
คอกด้วยขีเ้ล่ือย

พนัธ์ุเดยีวกนั, อายุเท่ากนั, 

น า้อาหารเหมือนกนั



ผลการใช้ใบมันส าปะหลงัในปริมาณที่แตกต่างกนั 
เพ่ือก าจัดปลาช่อนในการเตรียมบ่อเลีย้งปลา



ผลการใช้ใบมนัส าปะหลงัในปริมาณที่แตกต่างกัน เพ่ือ
ก าจัดปลาช่อนในการเตรียมบ่อเลีย้งปลา

ตัวแปรต้น

ตัวแปรตาม

ตัวแปร
ควบคุม

ใบมนัส าปะหลงัในปริมาณต่างๆ

ปริมาณปลาช่อนทีถู่กก าจัด

ขนาดของบ่อ, จ านวนปลาช่อน
,ขนาดปลาช่อน  



การออกแบบการทดลอง

กลุ่มทดลอง กลุ่มควบคุม

ใช้ใบมนัส าปะหลัง ไม่ใช้ใบมนัส าปะหลัง





จงบอกตัวแปรต้น     

ตัวแปรตาม

ตัวแปรควบคุม



จงบอกช่ือตัวแปรต้น ตัวแปรตาม และตัวแปร
ควบคุม จากช่ือเร่ืองวจิัยต่อไปนี้

1. การควบคุมการการตกกระของกล้วยไข่
โดยใช้พลาสติกต่างชนิดกนั



เปรียบเทียบการให้ไข่ของนกกระทาเม่ือเลีย้งด้วย
อาหารนกกระทาไข่และอาหารไก่ไข่



การศึกษาการเจริญเติบโตของดาวเรืองฝร่ังเศส
โดยใช้ปุ๋ยคอกต่างชนิดกนั



ศึกษาความเข้มข้นของออกซ่ีเตตร้าซัยคลนิ
ต่ออตัราการฟักไข่ปลาเทวดา





การตีความหมาย 
ข้อมูลและลง
ข้อสรุป

การตีความหมายข้อมูลหมายถงึ
การแปลความหมายหรือบรรยาย
ลกัษณะข้อมูลทีม่อียู่

การลงข้อสรุปหมายถงึ
การสรุปความสัมพนัธ์
ของข้อมูลทั้งหมด



ตัวอย่าง ข้อมูลความสูงของต้นพริกทีเ่พาะเมลด็

ระยะเวลาหลงัจาก
เพาะเมลด็ 
( สัปดาห์ ) 

ความสูง 
( เซนติเมตร ) 

1 
2 
5 
7 
9 

1.2 
3.4 
8.3 
13.0 
28.5 

การแปลความหมายของ
ข้อมูล
- ในเวลา 7 สัปดาห์ ต้นพริก
สูง 13 เซนติเมตร 
- ต้นพริกสูง 8.3 เซนติเมตร
ในเวลา 5 สัปดาห์

การลงข้อสรุป

ต้นพริกสูงเพิม่ขึน้ตาม
ระยะเวลาที่ผ่านไปนานขึน้



สเปสของวตัถุ
หมายถึง  ท่ีว่างท่ีวตัถุน้ันครองอยู่ซ่ึง

จะมรูีปร่างลกัษณะเช่นเดียวกบัวตัถุน้ัน
โดยท่ัวไปสเปสของวตัถุจะม ี 3 มิติ  คือ
ความกว้าง  ความยาว  และความสูง





คุณลกัษณะนิสัยที่
ก่อให้เกดิประโยชน์ในการ
แสวงหาความรู้ทาง
วทิยาศาสตร์

ความหมายของ
จิตวทิยาศาสตร์



บุคคลทีมี
จิตวิทยาศาตร์
จะต้องมี
ลกัษณะ
อย่างไร?



ละเอยีดถี่ถ้วน

อดทน

มเีหตุผล
ยอมรับฟังความ
คดิเห็นของผู้อ่ืน

ท างานร่วมกบั
ผู้อ่ืนได้

ซ่ือสัตย์

ยอมรับการ
เปลีย่นแปลง


