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ⓒ Inspiring Science Project 2012 

นิทรรศการ “เซลล์”  

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2:  โปสเตอร์เซลล์  

บทน า 
 ในหน่วยการเรียนรู้เรื่องนิทรรศการ “เซลล์” (Cell Expo) นักเรียนแสดงบทบาทเป็น
ผู้ออกแบบนิทรรศการ โดยได้รับมอบหมายจากพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ  ให้ออกแบบ
การจัดนิทรรศการเรื่องเซลล์  ซึ่งต้องจัดท ารูปแบบจ าลอง 3 มิติ ของเซลล์พืชและเซลล์สัตว์  
ท าโปสเตอร์แสดงโครงสร้างและหน้าท่ีของเซลล์พืชและเซลล์สัตว์ และเซลล์ประเภทต่างๆ 
จัดกิจกรรมการทดลองท่ีให้ลงมือปฏิบัติในเร่ืองการเคลื่อนท่ีของสสารที่อยู่โดยรอบเซลล์ ท่ี
เคลื่อนท่ีเข้าและออกจากเซลล์ และเคลื่อนท่ีระหว่างเซลล์และท าแผ่นพับประกอบการจัด
นิทรรศการ  นักเรียนได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบงานโดยเจ้าหน้าท่ีของพิพิธภัณฑ์  คือ คุณ
กรรณิการ์ ซึ่งจะเป็นผู้ตรวจสอบงานด้วย นักเรียน จะได้รับค าปรึกษาและข้อแนะน าจาก 
ศาสตราจารย์จุฑารัตน์ นักชีววิทยาด้านเซลล์ ที่จะให้ความรู้ และช่วยให้นักเรียนเข้าใจเรื่อง
เซลล์ เพื่อให้สามารถน างานต่างๆ มาสร้างสรรค์นิทรรศการได้    

 แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 2 จะใช้เวลา 1 คาบเรียน และเวลาในการท าการบ้านให้
เสร็จสมบูรณ์ (หรืออาจใช้เวลา 2 คาบเรียน ถ้าครูไม่ต้องการให้นักเรียนท าเป็นการบ้าน) 
ดังนั้นต้องจดัเวลา ให้เพียงพอส าหรับนักเรียนแต่ละกลุ่มในการท าโปสเตอร์ให้เสร็จสมบูรณ์ 

 ในแผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 1 นักจัดนิทรรศการ (นักเรียน) ได้ท าแบบจ าลอง 3 มิติ
ของเซลล์พืชและเซลล์สัตว์และได้น าเสนอกับคุณกรรณิการ์ท่ีพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 
ในแผนการเรียนรู้ท่ี 2 นี้ นักเรียนจะต้องท างานชิ้นท่ี 2 โดยยังคงได้รับการช่วยเหลือจากที่
ปรึกษาคนเดิม คือ ศาสตราจารย์จุฑารัตน์ ท่ีจะให้ความรู้ และช่วยให้นักเรียนเข้าใจเรื่อง
ส่วนประกอบต่างๆของเซลล์และหน้าท่ีของส่วนประกอบเหล่านั้น ชิ้นงานท่ี 2 คือ การจัดท า
โปสเตอร์เพ่ือแนะน าผู้เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เกี่ยวกับ เซลล์คืออะไร, เซลล์มีหลากหลายชนิด, 
โครงสร้างพื้นฐานของเซลล์พืชและเซลล์สัตว์เป็นอย่างไร, ส่วนประกอบของเซลล์พืชและสัตว์, 
และหน้าท่ีของส่วนประกอบของเซลล์  นักเรียนจะต้องน าเสนอและอธิบายโปสเตอร์กับคุณ
กรรณิการ์  
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ค าศัพท ์
เซลล์, ไซโทพลาซึม, นิวเคลียส, เยื่อหุ้มเซลล์, แวคิวโอล, แวคิวโอลขนาด
เล็ก,   แวคิวโอลขนาดใหญ่, คลอโรพลาสต์, ผนังเซลล์, เยื่อเลือกผ่าน, 
สารพันธุกรรม, ดีเอ็นเอ, การสังเคราะห์แสง 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1.  บอกหน้าที่ของส่วนประกอบส าคัญของเซลล์พืชและเซลล์สัตว์ได้ 
2.  จัดท าโปสเตอร์เซลล์พืชและเซลล์สัตว์ได้ 
3.  น าเสนอโปสเตอร์เซลล์พืชและเซลล์สัตว์ได้ 
4.  ให้ความร่วมมือกับการท ากิจกรรมกลุ่มอย่างสร้างสรรค์ 

กิจกรรมการเรียนรู้ 
ขั้นสร้างความสนใจ (Engage)       10  นาที 
เกริ่นน างานชิ้นท่ี 2 และผสานรวมการเรียนรู้จากแผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 1 เรื่องแบบจ าลองของ
เซลล์ 
ภาพนิ่งท่ี 1 แนะน านักเรียนเข้าสู่บทเรียน 
ภาพนิ่งท่ี 2  อธิบายจุดประสงค์การเรียนรู้ของบทเรียน 
ภาพนิ่งท่ี 3  ในแผนการเรียนรู้ท่ี 1 นักจัดนิทรรศการจัดท าแบบจ าลอง 3 มิติของเซลล์พืชและ

เซลล์สัตว์และจัดแสดงแบบจ าลองนี้ไว้โดยรอบห้องเรียน คุณกรรณิการ์กล่าวแสดง
ความยินดีในความส าเร็จของงานท่ีท าและมอบหมายงานใหม่ให้ คือ การจัดท า
โปสเตอร์ซึ่งจะช่วยอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับแบบจ าลองของเซลล์และพัฒนาความ
เข้าใจเกี่ยวกับการท างาน  ของเซลล์ให้กับผู้เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ ทั้งนี้อธิบายว่า
ศาสตราจารย์จุฑารัตน์จะเป็น  ผู้ให้ความช่วยเหลือกับนักเรียนเหมือนเดิม  

ภาพนิ่งท่ี 4-5  ศาสตราจารย์จุฑารัตน์ผสานรวมการเรียนรู้จากบทเรียนท่ีแล้วโดยตั้งค าถามว่า 
“ส่วนประกอบใดของเซลล์ท่ีนักเรียนสามารถเห็นได้ในแบบจ าลอง 3 มิติ” ท้าทาย
ให้นักเรียนคิดเกี่ยวกับ “นักเรียนคิดว่าส่วนประกอบเหล่านั้นท าหน้าท่ีอะไรในเซลล์
และท าไมเซลล์จึงจ าเป็นต้องมีส่วนประกอบเหล่านั้น” ให้เวลานักเรียนในการ
อภิปรายค าถามเป็นกลุ่มเล็กๆ จากนั้นครูถามความคิดเห็นจากแต่ละกลุ่ม   
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ขั้นส ารวจและค้นหา (Explore)      15 นาท ี
นักเรียนพัฒนาความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับสิ่งท่ีเซลล์ท าและหน้าท่ีของส่วนประกอบต่างๆเซลล์ 
ด้วยการระดมสมองและอภิปราย  
ภาพนิ่งท่ี 6 เน้นความคิดที่ว่า เซลล์สามารถท่ีจะด าเนินกระบวนการของชีวิต  ถามนักเรียนว่า 

“กระบวนการใดบ้างท่ีสิ่งมีชีวิตสามารถด าเนินการได้” และให้นักเรียนเขียน
ค าตอบของตนเองโดยเขียนเป็นรายการ (list) ของกระบวนการ ท้ังนี้ไม่ต้องให้มี
การอภิปราย แต่ให้เวลานักเรียน 5 นาที  ส าหรับการคิดและเขียนค าตอบ จากนั้น
ให้ขอค าตอบหนึ่งค าตอบจากนักเรียนแต่ละคน (ให้ถามนักเรียนทีละคนอย่าให้
นักเรียนแย่งกันตอบ) ครูเขียนค าตอบที่ได้รับบนกระดานโดยไม่ต้องแสดงความ
คิดเห็นใดๆ เพียงแต่กล่าวขอบใจส าหรับค าตอบเท่านั้น เมื่อเขียนค าตอบของ
นักเรียนท้ังหมดบนกระดานแล้ว ถือว่า นักเรียน “ผ่าน” เมื่อครูได้ถามนักเรียนที
ละคนและเขียนค าตอบจากความคิดของนักเรียนท้ังหมดแล้ว ให้นักเรียนอภิปราย
ความคิดเหล่านั้น ท าเครื่องหมายเน้นท่ีกระบวนการของสิ่งมีชีวิตท่ีเกิดขึ้นจริง และ
อภิปรายเกี่ยวกับแนวความคิดอื่นๆ ให้ชัดเจนและอภิปรายในเชิงบวก อย่าเพียงแค่
ปล่อยความคิดเหล่านั้นให้ผ่านไป  เน้นย้ ากับนักเรียนอีกครั้งหนึ่งว่า เซลล์สามารถ
ท่ีจะด าเนินกระบวนการของชีวิต และองค์ประกอบของเซลล์ที่ต่างกันจะมีหน้าท่ี
ส าคัญที่จะด าเนินการเพื่อช่วยให้เซลล์มีชีวิตอยู่ 

ภาพนิ่งท่ี 7-8 แสดงแผนภาพของเซลล์สัตว์ (แบบท่ียังไม่มีการบอกชื่อองค์ประกอบเซลล์) ชี้ไปที่         
เยื่อหุ้มเซลล์และถามนักเรียนว่า ส่วนประกอบนี้เรียกว่าอะไร  จากนั้นจึงเปิดชื่อ
ส่วนประกอบให้นักเรียนดูจากนั้นชี้ไปท่ีไซโทพลาซึม ถามชื่อของส่วนประกอบนี้  
แล้วค่อยเปิดชื่อให้นักเรียนดู ท าแบบเดียวกันนี้อีกครั้งกับส่วนประกอบ 
“นิวเคลียส” ถึงตอนนี้ให้ถามนักเรียนว่า “หน้าท่ีของส่วนประกอบท้ังสามอย่าง
ของเซลล์นี้คืออะไร”  ให้เวลานักเรียน 2 นาทีเพื่ออภิปรายในกลุ่มเล็กๆ จากนั้นจึง
ถามความคิดเห็นของแต่ละกลุ่ม จากนั้นครูเปิดค าตอบบนภาพนิ่งเกี่ยวกับหน้าท่ี
ของแต่ละส่วนประกอบและอภิปรายว่าหน้าท่ีของส่วนประกอบเซลล์คืออะไร และ
มันท างานอย่างไร ครูสามารถใช้แบบจ าลองของนักเรียนหรือแบบจ าลองท่ีท าจาก
วุ้น (gelatin) ท่ีได้จากแผนการเรียนรู้ท่ี 1  มาประกอบการอธิบายหน้าท่ีของ
ส่วนประกอบเซลล์ได้   
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ภาพนิ่งท่ี 9-10 เริ่มท าอีกครั้งหนึ่งด้วยการให้นักเรียนดูแผนภาพแบบท่ียังไม่ได้แสดงแถบชื่อ และ
ท าตามขั้นตอนแบบเดียวกันกับภาพนิ่งท่ี 7  

ขั้นอธิบาย (Explain)          10 นาท ี
นักเรียนเน้นย้ าความเข้าใจเกี่ยวกับหน้าท่ีของส่วนประกอบของเซลล์  

ภาพนิ่งท่ี 11  นักเรียนรับใบกิจกรรมท่ี 1: ส่วนประกอบของเซลล์ (Student Support Sheet 1: 
Cell components and function) ให้นักเรียนท ากิจกรรมการจับคู่ให้เสร็จ
สมบูรณ์ บรรยายย้ าความรู้เกี่ยวกับกิจกรรมโดยการอภิปรายผลกับนักเรียน 

 

ขั้นขยายความรู้ (Elaborate)        50 นาท ี
นักเรียนรับฟังการสรุปและจัดท าโปสเตอร์เร่ืองเซลล์ 

ภาพนิ่งท่ี 12-13 คุณกรรณิการ์เตรียมการและสรุปให้นักเรียนฟังเกี่ยวกับข้อมูลท่ีจะต้องปรากฏบน
โปสเตอร์เซลล์  ครูเน้นย้ าประเด็นเหล่านี้  

ภาพนิ่งท่ี 14-16 ศาสตราจารย์จุฑารัตน์แนะน าเคล็ดลับส าหรับการวางแผน การออกแบบ และ
การจัดท าโปสเตอร์ท่ีดี  นักเรียนควรจะท าการค้นคว้าและพัฒนาโปสเตอร์กัน
ภายในกลุ่มของนักเรียนโดยใช้เคล็ดลับค าแนะน าท่ีได้รับมา  นักเรียนควรจะแบ่ง
งานกันท าเป็นรายคนหรือเป็นคู่เพื่อรับผิดชอบการท าโปสเตอร์แผ่นอื่นๆ  นักเรียน
อาจน าไปท าเป็นการบ้านหรือครูอาจให้เวลาอีก 1 คาบเรียนเพื่อให้นักเรียนท า
โปสเตอร์ให้เสร็จสมบูรณ์  ครูควรเข้มงวดเรื่องเวลาที่ให้ท า  

ขั้นประเมินผล (Evaluate)                         20 นาท ี

นักเรียนน าเสนอและอธิบายโปสเตอร์ และตอบค าถามเพื่อทดสอบความเข้าใจของนักเรียน  

ภาพนิ่งท่ี 17-18 นักเรียนน าเสนอโปสเตอร์  ครูสามารถจัดแสดงโปสเตอร์เหล่านี้ไว้โดยรอบ

ห้องเรียน จากนั้นนักเรียนใช้แบบประเมินโปสเตอร์เพื่อท าการประเมินโปสเตอร์

ของแต่ละกลุ่มแบบไม่เปิดเผย และให้นักเรียนหย่อนแบบประเมินในกล่อง จากนั้น

ครูน าแบบประเมินเหล่านั้นมานับคะแนนเพ่ือหากลุ่มท่ีชนะเลิศ  สอบถาม

รายละเอียดกิจกรรมด้วยค าถามเพื่อทดสอบความรู้ความเข้าใจของนักเรียน  
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การประเมินผลโดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างผู้เรียน 
 

การประเมินผลย่อย 
ใช้โอกาสประเมินนักเรียนท้ังในขณะท่ีตั้งค าถามถามนักเรียนและในขณะช่วยเหลือแนะน า

นักเรียน ด้วยการใช้ค าถามและการสังเกต ระหว่างท่ีนักเรียนปฏิบัติงานตามใบกิจกรรมและ
ระหว่างท าและน าเสนอโปสเตอร์. 
ความแตกต่างระหว่างผู้เรียน 

นักเรียนบางคนอาจจะต้องการความช่วยเหลือและการสนับสนุนเพิ่มเติมขณะท างานตาม
ใบกิจกรรมและ/หรือเมื่อต้องคิดและจัดท าโปสเตอร์ 

 

การเตรียมตัวส าหรับบทเรียน 
 

สื่อการเรียนการสอนท่ีใช้ 
 

ใบกิจกรรมท่ี 1: ส่วนประกอบของเซลล์และหน้าท่ี 
ใบกิจกรรมท่ี 2 : แบบประเมินโปสเตอร์ 
 

เครื่องมือท่ีใช้ 
 

ขั้นสร้างความสนใจ  
ส าหรับการเกริ่นน า: 
แบบจ าลอง 3 มิติ ของเซลล์ท่ีท าโดยนักเรียนเพื่อกระตุ้นความรู้เกี่ยวกับส่วนประกอบของเซลล์พืช
และเซลล์สัตว์  
ขั้นส ารวจและค้นหา 
ส าหรับนักเรียนท้ังชั้นเรียน: 
ใช้กระดานด าส าหรับการระดมสมอง 
ขั้นอธิบาย 
ส าหรับนักเรียนแต่ละคน: 
ใบกิจกรรมท่ี 1: ส่วนประกอบของเซลล์   
 



นิทรรศการเซลล์ 2
 โปสเตอร์เซลล

 ์ 
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ขั้นขยายความรู้ 
ส าหรับนักเรียนแต่ละกลุ่ม: 
กระดาษส าหรับสร้างแผนผังความคิด (mind mapping) 
วัสดุส าหรับท าโปสเตอร์เซลล์ ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนและวัสดุท่ีครูสามารถ
จัดเตรียมให้ได้  
ขั้นประเมินผล 
แบบประเมินโปสเตอร์ 
 


