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นิทรรศการ “เซลล์”  

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1: แบบจ าลองของเซลล์  

บทน า 
ในหน่วยการเรียนรู้เรื่องนิทรรศการ “เซลล์” (Cell Expo) นักเรียนแสดงบทบาทเป็น

ผู้ออกแบบนิทรรศการ โดยได้รับมอบหมายจากพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ  ให้ออกแบบการ

จัดนิทรรศการเรื่องเซลล์  ซึ่งต้องจัดท ารูปแบบจ าลอง 3 มิติ ของเซลล์พืชและเซลล์สัตว์  ท า

โปสเตอร์แสดงโครงสร้างและหน้าท่ีของเซลล์พืชและเซลล์สัตว์ และเซลล์ประเภทต่างๆ จัด

กิจกรรมการทดลองท่ีให้ลงมือปฏิบัติในเรื่องการเคลื่อนท่ีของสสารท่ีอยู่โดยรอบเซลล์ ท่ีเคลื่อนท่ี

เข้าและออกจากเซลล์  และเคลื่อนท่ีระหว่างเซลล์   และท าแผ่นพับประกอบการจัดนิทรรศการ  

นักเรียนได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบงานโดยเจ้าหน้าท่ีของพิพิธภัณฑ์  คือ คุณกรรณิการ์ ซึ่งจะ

เป็นผู้ตรวจสอบงานด้วย นักเรียน จะได้รับค าปรึกษาและข้อแนะน าจาก ศาสตราจารย์จุฑารัตน์ 

นักชีววิทยาด้านเซลล์ ที่จะให้ความรู้ และช่วยให้นักเรียนเข้าใจเรื่องเซลล์ เพื่อให้สามารถน างาน

ต่างๆ มาสร้างสรรค์นิทรรศการได้    

แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 1 จะใช้เวลา 2 คาบเรียน และเวลาในการท าการบ้านให้เสร็จสมบูรณ์  

(หรืออาจใช้เวลา 3 คาบเรียน ถ้าครูไม่ต้องการให้นักเรียนท าเป็นการบ้าน) 

 ในแผนการเรียนนี้ นักเรียนจะได้รับการแนะน าให้รู้จักกับคุณกรรณิการ์ซึ่งจะพานักเรียนชม

พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ และมอบงาน 4 ชิ้น เพื่อช่วยให้นักเรียนสามารถจัดนิทรรศการ   

โดยในบทเรียนจะเน้นงานชิ้นแรก คือการพัฒนาแบบจ าลอง3 มิติ ของเซลล์พืชและเซลล์สัตว์ 

นักเรียนจะได้รับการแนะน าให้รู้จักกับศาสตราจารย์จุฑารัตน์     ผู้ท่ีจะสอนให้นักเรียนใช้กล้อง

จุลทรรศน์ในการดูเซลล์พืชและสัตว์และวาดรูปเซลล์ทั้งสองได้   เธอจะอธิบายส่วนประกอบต่างๆ

ของเซลล์ท่ีนักเรียนอาจจะเห็นได้จากการ ส่องกล้องจุลทรรศน์  และนักเรียนจะได้อภิปรายและท า

กิจกรรมเพื่อให้สามารถระบุได้ว่าเซลล์พืชและเซลล์สัตว์มีส่วนประกอบใดที่เหมือนกันและส่วนใดท่ี

มีเฉพาะในเซลล์พืชเท่านั้น   และจากความรู้ ความเข้าใจเนื้อหาใหม่นี้ นักเรียนสามารถพัฒนา
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แบบจ าลอง 3 มิติ ของเซลล์พืชและเซลล์สัตว์ได้ และท้ายที่สุดนักเรียนน าเสนอแบบจ าลองต่อคุณ

กรรณิการ์ 
 

ค าศัพท ์
เซลล์, กล้องจุลทรรศน์, ไซโทพลาซึม, นิวเคลียส, เยื่อหุ้มเซลล,์ แวคิวโอลขนาดเล็ก,   แวคิว
โอลขนาดใหญ่, คลอโรพลาสต์, ผนังเซลล ์
 

จุดประสงค์การเรยีนรู ้
เพ่ือสังเกตและอธิบายรูปร่างและลักษณะของเซลล์ของสิ่งมีชีวิตที่เปน็เซลลเ์ดียว และหลาย
เซลล์  
เพื่อสังเกตและเปรียบเทียบส่วนประกอบหลกัของเซลล์พืชและเซลล์สัตว์ 
 

กิจกรรมการเรียนรู้        90 นาท ี

ขั้นสร้างความสนใจ (Engage)                     10  นาที 
เกริ่นน าบริบทและตรวจสอบว่านักเรียนมีความรู้อะไรในเร่ืองเซลล์  ท าไมเราจึงจ าเป็นต้องมี
แบบจ าลอง 3 มิติของเซลล์ 
ภาพนิ่งท่ี 1  เกริ่นน านักเรียนให้เข้าสู่หน่วยการเรียนรู้ใหม่ 

ภาพนิ่งท่ี 2  อธิบายวัตถุประสงค์ของบทเรียน 

ภาพนิ่งท่ี 3       แนะน านักเรียนให้รู้จักคุณกรรณิการ์ และบอกว่าเธอท างานอะไร และให้
นักเรียน   รับบทบาทเป็นนักออกแบบนิทรรศการ คุณกรรณิการ์มีหน้าท่ีต้อง
รับผิดชอบในการพัฒนานิทรรศการเรื่องเซลล์  และนักเรียนจะต้องท างานให้เธอ 

ภาพนิ่งท่ี 4     คุณกรรณิการ์น านักออกแบบนิทรรศการชมพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ใน      

                      สไลด์นี้ครูปฏิบัติด้วยการเปิดวีดิทัศน์ (video clip) เพื่อน าพานักเรียนทัศน    

                      ศึกษาพิพิธภัณฑ์และแนะน าการจัดนิทรรศการแบบต่างๆ ผ่านภาพในวีดิทัศน์ 
   http://www.nsm.or.th/nsm2008/vr_museum/ 

http://www.nsm.or.th/nsm2008/vr_museum/
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ภาพนิ่งท่ี 5  ระบุงาน 4 ชิ้น ท่ีบริษัทจัดนิทรรศการต้องท าเพื่อพัฒนาการจัดนิทรรศการ 

ภาพนิ่งท่ี 6 - 7 ให้นักเรียนคิดว่า ท าไมจึงต้องท าแบบจ าลองเซลล์เป็น 3 มิติ 

ภาพนิ่งท่ี 8 - 11 นักเรียนได้รับการแนะน าให้รู้จักกับศาสตราจารย์จุฑารัตน์ นักชีววิทยา  ครูท้า
ทายนักเรียนให้     คิดว่าเซลล์คืออะไร และเกริ่นน าแนวคิดว่าเซลล์เป็นหน่วย
พ้ืนฐานของสิ่งมีชีวิต   ตั้งค าถามให้นักเรียนคิดเกี่ยวกับขนาดของเซลล์  และ
ถามนักเรียนว่าจะต้องใช้เครื่องมืออะไรสังเกตเซลล์ เพราะเซลล์มีขนาดเล็กมาก  

ขั้นส ารวจและค้นหา (Explore)       25 นาท ี
นักพัฒนาการจัดนิทรรศการ (นักเรียน) พยายามค้นหาข้อมูลเพื่อพัฒนาแบบจ าลองเซลล์ ด้วยการ
สังเกตดูเซลล์ด้วยกล้องจุลทรรศน์ และเรียนรู้ว่าส่วนประกอบใดที่แตกต่าง  โดยดูสิ่งมีชีวิตเซลล์
เดียวและหลายเซลล์ 
ภาพนิ่งท่ี 12    แนะน านักเรียนให้เกิดแนวความคิดในการใช้กล้องจุลทรรศน์เพื่อดูเซลล์ ตอนนี้ให้

ครูแสดงบทบาทเป็นศาสตราจารย์จุฑารัตน์ และแสดงการใช้กล้องจุลทรรศน์ได้
อย่างถูกต้องและปลอดภัย 

ภาพนิ่งท่ี 13 แจกใบกิจกรรมท่ี 1 (Student Supporting Sheet 1 หรือ SS1) เรื่อง “กล้อง
จุลทรรศน์” ให้นักเรียนเขียนชื่อส่วนต่างๆ ของกล้องจุลทรรศน์ 

ภาพนิ่งท่ี 14 ให้นักเรียนสังเกตเซลล์ชนิดต่างๆ จากสไลด์ถาวร เซลล์พืช เซลล์สัตว์ ส่ิงมีชีวิตเซลล์
เดียว และหลายเซลล์ ท่ีได้เตรียมไว้   นักเรียนควรจะวาดรูปลงในตารางของใบ
กิจกรรมท่ี 2  (SS2) เรื่อง “การศึกษาเซลล์ผ่านกล้องจุลทรรศน์”   ในช่วงนี้ครูคอย
ให้ความช่วยเหลือนักเรียน  ในการใช้กล้องจุลทรรศน์   และการปรับโฟกัสของ
กล้องให้  เวลานักเรียนวาดรูปลงใน ใบกิจกรรม  ถามนักเรียนว่านักเรียน เห็นเซลล์
เดียวหรือหลายเซลล์  ให้นักเรียนบรรยายรูปร่าง (นักเรียนจะได้พัฒนากรอบ
ความคิดเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว ส่ิงมีชีวิตหลายเซลล์ และเซลล์มีรูปร่าง
แตกต่างกัน) 

ภาพนิ่งท่ี 15  ค าถามกระตุ้นนักเรียนให้คิดเกี่ยวกับสิ่งท่ีสังเกตเห็นจากเซลล์ ส่วนท่ีเหมือนกันและ
ส่วนท่ีแตกต่างกันระหว่างเซลล์พืชและเซลล์สัตว์ 
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ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป (Explain)                                  10 นาที 
นักเรียนได้รับการแนะน าให้รู้จักส่วนประกอบของเซลล์และมีโอกาสในการอภิปรายเกี่ยวกับ
ส่วนประกอบต่างๆของเซลล์พืชและเซลล์สัตว์  เปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างกันของ
เซลล์พืชและเซลล์สัตว์ 
ภาพนิ่งท่ี 16 นักเรียนได้รับการแนะน าเกี่ยวกับส่วนประกอบของเซลล์จากการเขียนชื่อ

ส่วนประกอบในแผนภาพเซลล์ ครูบอกนักเรียนให้เปรียบเทียบด้วยการวาดภาพ
และจากการสังเกต ครูควรบอกนักเรียนให้เขียนชื่อส่วนประกอบในรูปท่ีนักเรียน
วาด   

ภาพนิ่งท่ี 17-20 ถามค าถามเหล่านี้เพื่อกระตุ้นนักเรียนให้คิดเกี่ยวกับสิ่งท่ีเหมือนกันและแตกต่าง
กันระหว่างเซลล์พืชและเซลล์สัตว์ ซึ่งควรจะใช้การอภิปรายท้ังชั้นเรียน นักเรียนท า
ใบกิจกรรมท่ี 3 (SS3) เรื่อง เซลล์พืชและเซลล์สัตว์ และใบกิจกรรมท่ี 4 (SS4) เรื่อง 
ส่วนประกอบของเซลล์ ให้เสร็จสมบูรณ์  

 

ขั้นขยายความรู้ (Elaborate)                25 นาท ี
พัฒนาแบบจ าลอง 3 มิติของเซลล์ เพื่อแนะน าให้ผู้เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการมีความรู้ในเร่ืองเซลล์
และส่วนประกอบของเซลล์. 
ภาพนิ่งท่ี 21      นักเรียนลงมือท างานพัฒนาแบบจ าลอง 3 มิติของเซลล์พืชและเซลล์สัตว์ 

การท าแบบจ าลองนักเรียนสามารถใช้แนวความคิดของตนเองซึ่งจะได้จากการ
ระดมสมอง หรือจากการค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับการสร้างแบบจ าลอง  ครู
สามารถจัดหาวัสดุที่หลากหลายเพื่อให้นักเรียนคัดเลือก  หรือ  ให้ชุดวัสดุท่ี
เฉพาะเจาะจงแก่นักเรียน   นักเรียนต้องการเวลา 1 คาบเรียนรวมกับเวลาท า
การบ้านเพื่อท างานนี้ให้เสร็จสมบูรณ์ (หรือใช้ 2 คาบเรียนถ้าครูไม่ต้องการให้ท า
เป็นการบ้าน)การท างานนี้จะเป็นประสบการณ์ท่ีให้ผลดีมาก ครูต้องเข้มงวดใน
การก าหนดระยะเวลา       นักเรียนต้องใช้ท้ังความรู้และความเข้าใจเรื่องเซลล์
และส่วนประกอบเซลล์ในการพัฒนาแบบจ าลองเซลล์ 3 มิตินี้  
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ขั้นประเมินผล (Evaluate        20 นาท ี
นักเรียนน าเสนอและอธิบายแบบจ าลองเซลล์ของตนเอง และตอบค าถามเพื่อทดสอบความเข้าใจ
ของนักเรียน. 

ภาพนิ่งท่ี 22 นักเรียนน าเสนอแบบจ าลองต่อศาสตราจารย์จุฑารัตน์ (ครู) อธิบายโครงสร้างต่างๆ 
และเหตุผลในการออกแบบเช่นนั้น  

ภาพนิ่งท่ี 23-28 ครูท้าทายความสามารถนักเรียนด้วยการให้นักเรียนระบุชื่อส่วนประกอบ
ของเซลล์ประเภทอื่นๆ เช่น เซลล์เม็ดเลือดแดง เซลล์ประสาท เซลล์ไขมัน เซลล์
รากผม และเซลล์กล้ามเนื้อ ครูใช้รูปแสดงให้นักเรียนดูโดยไม่เปิดชื่อส่วนประกอบ
ในตอนแรก แต่เปิดรายชื่อในภายหลัง หลังจากนั้นให้นักเรียนอภิปรายสิ่งท่ีนักเรียน
สังเกตเห็น 

ภาพนิ่งท่ี 29 นักเรียนอภิปรายสิ่งท่ีตนเองได้เรียนรู้กับเพื่อนท่ีท างานคู่กันหรือกับเพื่อนในกลุ่ม 
. 

 

การประเมินผลโดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างผู้เรียน 
 

การประเมินผลย่อย 
ใช้โอกาสประเมินนักเรียนท้ังในขณะท่ีตั้งค าถามถามนักเรียนและในขณะช่วยเหลือแนะน า

นักเรียน โดยใช้ค าถามและการสังเกต ระหว่างท่ีนักเรียนสังเกตเซลล์ด้วยกล้องจุลทรรศน์ 
ปฏิบัติงานตามใบกิจกรรม และน าเสนอแบบจ าลอง 3 มิติ 
ความแตกต่างระหว่างผู้เรียน 

นักเรียนบางคนอาจจะต้องการความช่วยเหลือและการสนับสนุนเพิ่มเติมขณะใช้กล้อง
จุลทรรศน์ ขณะท างานตามใบกิจกรรมท่ี 1 (SS1) และ/หรือเมื่อต้องรวบรวมความคิดในการพัฒนา
แบบจ าลอง 
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การเตรียมตัวส าหรับบทเรียน 
ส่ือการเรียนการสอนที่ใช้ 

ใบกิจกรรมท่ี 1 (SS1) การใช้กล้องจุลทรรศน์ 
ใบกิจกรรมท่ี 2 (SS2) การศึกษาเซลล์ผ่านกล้องจุลทรรศน์ 
ใบกิจกรรมท่ี 3 (SS3) เซลล์พืชและเซลล์สัตว์ 
ใบกิจกรรมท่ี 4 (SS4) ส่วนประกอบของเซลล์ 
 

วัสดุอุปกรณ์ที่จ าเป็นต้องใช้ 

ขั้นสร้างความสนใจ  
ใช้ทัวร์เสมือนจริง ให้นักเรียนชมวีดิทัศน์เสมือนว่าได้พานักเรียนทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์
แห่งชาติ 
ขั้นส ารวจและค้นหา 
ส าหรับนักเรียนกลุ่มละ 2-4 คน: 
• กล้องจุลทรรศน ์
• แผ่นสไลด์ถาวรของเซลล์หลากหลายชนิด (เซลล์พืช และเซลล์สัตว์ท้ังชนิดเซลล์เดียวและหลาย

เซลล์) 
ส าหรับนักเรียนแต่ละคน: 
• ใบกิจกรรมท่ี 1 และ 2 
ขั้นอธิบาย 
ส าหรับนักเรียนแต่ละคน: 
• ใบกิจกรรมท่ี 3 และ 4 

ขั้นขยายความรู้ 
ส าหรับนักเรียนแต่ละกลุ่ม: 
• วัสดุส าหรับการท าแบบจ าลองเซลล์ให้ขึ้นอยู่กับความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนและเป็นวัสดุที่

สามารถจัดหาได้ วัสดุท่ีใช้ อาทิ กระดาษแข็งที่ใช้ท ากล่อง/ลัง  ถุงพลาสติกโพลีทีน  กระดาษ
หนังสือพิมพ์โพลีสไตรีน กระดาษสี ลูกบอล  ดินน้ ามัน ปากกาสีต่างๆ กระดาษเปล่า เชือก 
ดินสอ ฯลฯ 
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รายการต่อไปนี้ คือ ตัวอย่างในการท าแบบจ าลองเซลล์ด้วยวุ้น (เจลาติน): 
วัสด:ุ 
• วุ้น (เจลาติน) ใสไม่มีสี 1 ห่อ 
• น้ าอุ่น 
• ช้อนพลาสติก 
• ถาดสี่เหล่ียมหรือถาดกลม 
• วัสดุและอุปกรณ์อื่นๆ ท่ีใช้ส าหรับท างานศิลปะ 
วิธีการ: 

1. ละลายวุ้นใสในน้ าอุ่น เทวุ้นในถาดสี่เหลี่ยม (ส าหรับเซลล์พืช) หรือถาดกลม (ส าหรับเซลล์
สัตว)์. 

2. ใส่วุน้ในตู้เย็นเพื่อให้เย็นตัวลงประมาณ 1 ชั่วโมง 
3. ในขณะท่ีรอให้วุ้นแข็งตัว เลือกวัสดุต่างๆที่เหมือนโครงสร้างส่วนประกอบของเซลล์ที่พบ 

เพื่อสร้างแบบจ าลองเซลล์ (พืชหรือสัตว์) 
4. ใส่วัสดุต่างๆ นี้ลงในวุ้นก่อนท่ีวุ้นจะแข็งตัว 
5. น าแบบจ าลองเซลล์ที่ท าแล้วนี้ใส่ในตู้เย็น ท้ิงไว้ข้ามคืน เพื่อให้แข็งตัว 

ขั้นประเมินผล  
ไม่มี 
 
 

 
  
 


