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หน่วยการเรียนรู ้นิทรรศการเซลล ์

 

บทน า 
 ในหน่วยการเรียนรู้เรื่องนิทรรศการ “เซลล์” (Cell Expo) นักเรียนแสดงบทบาทเป็นผู้ออกแบบนิทรรศการ 
โดยได้รับมอบหมายจากพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ  ให้ออกแบบการจัดนิทรรศการเรื่อง เซลล์  ซึ่งต้องจัดท ารูป
แบบจ าลอง3มิติ  ของเซลล์พืชและเซลล์สัตว์ท าโปสเตอร์แสดงโครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์พืชและเซลล์สัตว์ และ
เซลล์ประเภทต่างๆ จัดกิจกรรมการทดลองที่ให้ลงมือปฏิบัติในเรื่องการเคลื่อนที่ของสารที่อยู่โดยรอบเซลล์ที่เคลื่อนที่
เข้าและออกจากเซลล์และเคลื่อนที่ระหว่างเซลล์   และท าแผ่นพับประกอบการจัดนิทรรศการ  นักเรียนได้รับ
มอบหมายให้รับผิดชอบงานโดยเจ้าหน้าที่ของพิพิธภัณฑ์  คือ คุณกรรณิการ์ ซึ่งจะเป็นผู้ตรวจสอบงานด้วย นักเรียน 
จะได้รับการปรึกษาและข้อแนะน าจาก ศาสตราจารย์จุฑารัตน์ นักชีววิทยาด้านเซลล์ ที่จะให้ความรู้ และช่วยให้
นักเรียนเข้าใจเรื่องเซลล์ เพื่อให้สามารถน างานต่างๆ มาสร้างสรรค์นิทรรศการได้     

 

หัวเรื่อง:   เซลล์และส่วนประกอบของเซลล์ 

ชั้น:    1 

เวลา   8 ชั่วโมง 

 

แนวคิดหลัก 

เซลล์เป็นหน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต  

มาตรฐานและตัวช้ีวัด 
สาระท่ี 1:  สิ่งมีชีวิตและกระบวนการด ารงชีวิต 
มาตรฐาน ว 1.1: เข้าใจหน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต  ความสัมพันธ์ของโครงสร้างและหน้าที่ของระบบต่างๆของ

สิ่งมีชีวิตที่ท างานสัมพันธ์กัน   มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และน าความรู้ไป
ใช้ในการด ารงชีวิตของตนเองและดูแลสิ่งมีชีวิตอ่ืนๆ 

ตัวช้ีวัด  
ว 1.1 ม .1/1  สังเกตและอธิบายรูปร่าง ลักษณะของเซลล์ของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวและเซลล์ของสิ่งมีชีวิตหลายเซลล์  
ว 1.1 ม .1/2  สังเกตและเปรียบเทียบส่วนประกอบส าคัญของ เซลล์พืชและเซลล์สัตว์  
ว 1.1 ม .1/3  ทดลองและอธิบายหน้าที่ของส่วน ประกอบ ที่ส าคัญของเซลล์พืชและเซลล์สัตว์              
ว 1.1 ม .1/4   ทดลองและอธิบายกระบวนการสารผ่านเซลล์ โดยการแพร่และออสโมซิส  
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สาระท่ี 8:   ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มาตรฐาน ว 8.1 ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ในการสืบเสาะหาความรู้ การแก้ปัญหา     รู้ว่า
ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดข้ึนส่วนใหญ่มีรูปแบบที่แน่นอน สามารถอธิบายและตรวจสอบได้ ภายใต้ข้อมูลและ
เครื่องมือที่มีอยู่ในช่วงเวลานั้นๆ เข้าใจว่า วิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี สังคม และสิ่งแวดล้อม มีความเก่ียวข้องสัมพันธ์
กัน 
ตัวช้ีวัด 
ว 8.1 ม .1/1   ตั้งค าถามที่ก าหนดประเด็น หรือ ตัวแปรที่ส าคัญในการส ารวจตรวจสอบ หรือ ค้นคว้าเรื่องที่สนใจได้

อย่างครอบคลุมและน่าเชื่อถือได้ 
ว 8.1 ม .1/2  สร้างสมติฐานที่สามารถตรวจสอบได้ และวางแผนการส ารวจตรวจสอบหลายๆ วิธี 
ว 8.1 ม .1/3   เลือกเทคนิควิธีการส ารวจตรวจสอบทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ที่ได้ผลเที่ยงตรงและปลอดภัยโดย

ใช้วัสดุและเครื่องมือที่เหมาะสม. 
ว 8.1 ม .1/4   รวบรวมข้อมูลจัดกระท าข้อมูลเชิงปริมาณและคุณภาพ 
ว 8.1 ม .1/5   วิเคราะห์และประเมินความสอดคล้องของประจักษ์พยานกับข้อสรุป ทั้งที่สนับสนุนหรือขัดแย้งกับ

สมมติฐานและความผิดปกติของข้อมูลจากการส ารวจตรวจสอบ 
ว 8.1 ม .1/6  สร้างแบบจ าลองหรือรูปแบบที่อธิบายผลหรือแสดงผลของการส ารวจตรวจสอบ 
ว 8.1 ม .1/7  สร้างค าถามที่น าไปสู่การส ารวจตรวจสอบในเรื่องท่ีเกี่ยวข้องและน าความรู้ที่ได้ไปใช้ในสถานการณ์

ใหม่และอธิบายเกี่ยวกับแนวคิด  กระบวนการและผลของโครงงานหรือชิ้นงานให้ผู้อ่ืนเข้าใจ 
ว 8.1 ม .1/8  บันทึกและอธิบายผลการสังเกตและส ารวจตรวจสอบ ค้นคว้าเพ่ิมเติมจากแหล่งความรู้ต่างๆ ให้ได้

ข้อมูลที่เชื่อถือได้และยอมรับการเปลี่ยนแปลงของความรู้ที่ค้นพบเมื่อมีข้อมูลและประจักษ์พยานใหม่
เพ่ิมข้ึนหรือโต้แย้งจากเดิม 

ว 8.1 ม .1/9   จัดแสดงผลงาน เขียนรายงานและ/หรืออธิบายเกี่ยวกับแนวคิด กระบวนการและผลของโครงงานหรือ
ชิ้นงานให้ผู้อ่ืนเข้าใจ 

 

ความเขา้ใจที่คงทน 
นักเรียนเข้าใจว่า  
1. เซลล์เป็นหน่วยย่อยที่เล็กที่สุดของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดส่วนประกอบส าคัญของเซลล์มีบทบาท และหน้าที่แตกต่างกัน   
2. พืชและสัตว์มีลักษณะเฉพาะตัวที่แตกต่างกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับลักษณะของเซลล์ ชนิดของส่วนประกอบส าคัญของ

เซลล์  
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ค าถามส าคัญ 
ท าไมพืชและสัตว์จึงมีลักษณะเฉพาะตัวที่แตกต่างกัน  
 

สิ่งที่นักเรียนตอ้งรู้และปฏิบัติ  
 

ความรู้ 

• ค าส าคัญ: กล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสง, เซลล์, ผนังเซลล,์ เยือ่หุ้มเซลล์, ไซโทพลาซึม, นิวเคลียส, แวคิวโอล,       
คลอโรพลาสต์, ออสโมซิส, การแพร่, เยื่อเลือกผ่าน  

• หน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต  
• รูปร่างและลักษณะของเซลล์พืชและเซลล์สัตว์  
• ความแตกต่างระหว่างสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวและสิ่งมีชีวิตหลายเซลล์  
• ส่วนประกอบหลักของเซลล์และหน้าที่  
• การเคลื่อนที่ของสารผ่านเซลล์  
ทักษะ 

• การใช้กล้องจุลทรรศน์ 
• สร้างแบบจ าลองเพ่ืออธิบายและน าเสนอผลการสืบเสาะเรื่องเซลล์ (cell investigation) 
• จัดท าโปสเตอร์น าเสนอเกี่ยวกับเซลล์ หน้าที่ของเซลล์ เซลล์ชนิดต่างๆ  ส่วนประกอบส าคัญของเซลล์พืชและเซลล์

สัตว์ หน้าที่ส่วนประกอบของเซลล์  
• ท าการทดลองเพ่ืออธิบายการเคลื่อนที่ของสารผ่านเซลล์โดยวิธีการแพร่และออสโมซิส 
เจตคต ิ

• มีความตระหนักในการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ 
• มีส่วนร่วมในการท างานกลุ่มด้วยความมานะพยายามและกระตือรือร้น  
• เห็นคุณค่าของการสื่อสารวิทยาศาสตร์  
 

หลักฐานการเรียนรู ้

ภาระงาน  

 นักเรียนเป็นนักจัดนิทรรศการเพ่ือเผยแพร่ความรู้ เกี่ยวกับเซลล์ที่จัดแสดงไว้ในองค์การพิพิธภัณฑ์
วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส าหรับให้นักเรียนและบุคคลทั่วไปได้ศึกษาหาความรู้ ภารกิจที่ได้รับมอบหมายคือพัฒนา
แบบจ าลองสามมิติของเซลล์พืชและเซลล์สัตว์ พร้อมโปสเตอร์อธิบายหน้าที่องค์ประกอบที่ส าคัญของเซลล์ตามเกณฑ์
ที่ได้รับมอบหมาย ตลอดจนเตรียมแผ่นพับแนะน านิทรรศการ  
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หลักฐานการเรียนรู้อื่น ๆ โดยค านึงถึงความแตกตา่งของผู้เรียน 

 ใบกิจกรรม ประกอบด้วย 

 แผนการเรียนรู้ท่ี 1  ใบกิจกรรมท่ี 1: การใช้กล้องจลุทรรศน์  

    ใบกิจกรรมท่ี 2: การดเูซลล์ 

    ใบกิจกรรมท่ี 3: เซลล์พืชและเซลล์สตัว์ 

    ใบกิจกรรมท่ี 4: สว่นประกอบของเซลล์ 

 แผนการเรียนรู้ท่ี 2 ใบกิจกรรมท่ี 1: สว่นประกอบของเซลล์และหน้าท่ี 

    ใบกิจกรรมท่ี 2: เซลล์มีหน้าท่ีอะไร 
แผนการเรียนรู้ท่ี 3 ใบกิจกรรมท่ี 1: การเคล่ือนท่ีของสี 

    ใบกิจกรรมท่ี 2: คริสตลัสีมว่งมหศัจรรย์ 

 ใบกิจกรรมท่ี 3: มนัฝร่ังดดูน า้ได้หรือ 
    ใบกิจกรรมท่ี 4: สารละลายแสนหวาน 
 แผนการเรียนรู้ท่ี4 ใบกิจกรรม: การวางแผนการสืบค้นทางวิทยาศาสตร์ 

การประเมินตนเอง 

• ประเมินตวัเองในการท าเซลล์สามมิติ 
• ประเมินตนเองในการท าโปสเตอร์ 
• การสะท้อนถึงการเป็นนกัจดันิทรรศการ 
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กิจกรรมการเรียนรู ้
 

แผนการเรียนรู้ที่ 1: แบบจ าลองของเซลล์ 

ขั้นสร้างความ

สนใจ 

เกริ่นน าบริบทและตรวจสอบว่านักเรียนมีความรู้อะไรในเรื่องเซลล์  ท าไมเราจึง
จ าเป็นต้องมีแบบจ าลอง 3 มิติของเซลล์ 

10 นาที 

ขั้นส ารวจและ 
ค้นหา 

นักพัฒนาการจัดนิทรรศการพยายามค้นหาข้อมูลเพ่ือพัฒนาแบบจ าลองเซลล์ ด้วย
การสังเกตดูเซลล์ด้วยกล้องจุลทรรศน์ และเรียนรู้ว่าส่วนประกอบใดที่แตกต่าง  โดยดู
สิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวและหลายเซลล์ 

25 นาที 

ขั้นอธิบายและ

ลงข้อสรุป 

นักเรียนได้รับการแนะน าให้รู้จักส่วนประกอบของเซลล์และมีโอกาสในการอภิปราย
เกี่ยวกับส่วนประกอบต่างๆของเซลล์พืชและเซลล์สัตว์  เปรียบเทียบความเหมือนและ
ความแตกต่างกันของเซลล์พืชและเซลล์สัตว์ 

10 นาที 

ขัน้ขยายความรู้ พัฒนาแบบจ าลอง3 มิติของเซลล์ เพ่ือแนะน าให้ผู้เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการมีความรู้ใน
เรื่องเซลล์และส่วนประกอบของเซลล์ 

25 นาที 

ขั้นประเมินผล นักเรียนน าเสนอและอธิบายแบบจ าลองเซลล์ของตนเอง และตอบค าถามเพ่ือทดสอบ
ความเข้าใจของนักเรียน 

20 นาที 

 

แผนการเรียนรู้ ที่ 2: โปสเตอร์เซลล์ 

ขั้นสร้างความ

สนใจ 

เกริ่นน างานชิ้นที่ 2 และผสานรวมการเรียนรู้จากแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง
แบบจ าลองของเซลล์ 

10 นาที 

ขั้นส ารวจและ 
ค้นหา 

นักเรียนพัฒนาความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับสิ่งที่เซลล์ท าและหน้าที่ของ
ส่วนประกอบต่างๆ ของเซลล์ ด้วยการระดมสมองและอภิปราย 

15 นาที 

ขั้นอธิบายและ

ลงข้อสรุป 

นักเรียนเน้นย้ าความเข้าใจเกี่ยวกับหน้าที่ของส่วนประกอบของเซลล์ 10 นาที 

ขัน้ขยายความรู้ นักเรียนรับฟังการสรุปและจัดท าโปสเตอร์เรื่องเซลล์ 50 นาที 

ขั้นประเมินผล นักเรียนน าเสนอและอธิบายโปสเตอร์ และตอบค าถามเพ่ือทดสอบความเข้าใจของ
นักเรียน 

20 นาที 
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แผนการเรียนรู้ ที่ 3: บนความเคลื่อนไหว 

ขั้นสร้างความ

สนใจ 

แนะน างานชิ้นที่ 3 และท้าทายหรือกระตุ้นให้นักเรียนคิดเก่ียวกับสารที่เคลื่อนที่เข้า
และออกเซลล์ 

5 นาที 

ขั้นส ารวจและ 
ค้นหา 

นักเรียนได้ส ารวจดูการเคลื่อนที่ของสารรอบๆ เซลล์จากการแพร่และการเคลื่อนที่
ของน้ าเข้าและออกจากเซลล์ด้วยกระบวนการออสโมซิสจากการทดลอง 

40 นาที 

ขั้นอธิบายและ

ลงข้อสรุป 

นักเรียนพยายามให้ค าอธิบายว่าเกิดอะไรขึ้นในการทดลองแต่ละเรื่อง และได้รับการ
แนะน าเกี่ยวกับกระบวนการแพร่และออสโมซิส 

15 นาที 

ขัน้ขยายความรู้ นักเรียนรับฟังการสรุป หลังจากนั้นด าเนินการพัฒนากิจกรรมส าหรับให้ฝึกลงมือ
ทดลอง 

30 นาที 

ขั้นประเมินผล นักเรียนน าเสนอและอธิบายกิจกรรมส าหรับฝึกการทดลอง หลังจากนั้นจัดท าแผ่นพับ 50 นาที 

 
แผนการเรียนรู้ ที่ 4: การสืบค้นเรื่องออสโมซิส 

ขั้นสร้างความ

สนใจ 

เกริ่นน านักเรียนเกี่ยวกับแนวคิดว่าท าไมนักวิทยาศาตร์ต้องท าการสืบค้นทาง
วิทยาศาสตร์ และแนะน าเรื่องการสืบค้นทางวิทยาศาสตร์และการวางแผนในการ
สืบค้นทางวิทยาศาสตร์ 

45 นาที 

ขั้นส ารวจและ 
ค้นหา 

นักเรียนท าการสืบค้นทางวิทยาศาสตร์ 40 นาที 

ขั้นอธิบายและ

ลงข้อสรุป 

นักเรียนด าเนินกระบวนการ วิเคราะห์ แปลผล สรุปผลจากผลการทดลองที่ได้ 25 นาที 

ขั้นประเมินผล นักเรียนประเมินการสืบค้นของนักเรียนและเขียนรายงาน 25 นาที 

 
 
 
 
 
 


