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นิทรรศการ “เซลล์”  

แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 4:  การสืบคน้เร่ืองออสโมซิส  

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

แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 4 จะใช้เวลา 2 หรือ 3 คาบเรียน ขึ้นอยู่กับครูได้สร้างแบบสืบค้น
แบบปลายเปิดในรูปแบบใด 

ในแผนการเรียนนี้ ศาสตราจารย์จุฑารัตน์แนะน านักเรียนเกี่ยวกับความคิดท่ีว่า 
นักวิทยาศาสตร์ค้นพบหรือค้นหาค าตอบต่างๆ จากการใช้กระบวนการสืบค้นทางวิทยาศาสตร์  
นักเรียนเรียนรู้วิธีสืบค้นตั้งแต่ขั้นตอนการตั้งค าถาม การระบุตัวแปร การเลือกตัวแปรท่ีต้องการ
ศึกษาหรือตัวแปรท่ีจะท าการเปลี่ยนแปลงค่า ในการทดลอง (ตัวแปรต้น) และตัวแปรท่ีจะท าการ
วัดผล(ตัวแปรตาม)  การตั้งสมมติฐาน การวางแผน การทดลอง การด าเนินการทดลอง การบันทึก
ผลและแปลผล การสรุปผล การประเมิน และการรายงานผลการสืบค้นด้วยการใช้ค าถาม   
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ค าศัพท ์
การแพร่, การออสโมซิส, เยื่อเลือกผ่าน, สาร, ตัวแปร, สมมติฐาน, ตัวแปรต้น, ตัวแปรตาม, ตัว
แปรควบคุมการวิเคราะห์, การสรุปผล, การประเมินผล  
 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 

ออกแบบขั้นตอนการศึกษากระบวนการออสโมซิสตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ได้  
 

กิจกรรมการเรียนรู้               135 นาที 
ขั้นสร้างความสนใจ (Engage)       45  นาที 
เกริ่นน านักเรยีนเกี่ยวกับแนวคิดว่าท าไมนักวิทยาศาสตร์ต้องท าการสืบค้นทางวิทยาศาสตร์ และ
แนะน าเรื่องการสืบค้นทางวิทยาศาสตร์และการวางแผนในการสืบค้นทางวิทยาศาสตร์ 
ภาพนิ่งท่ี 1 แนะน านักเรียนเข้าสู่บทเรียน 
ภาพนิ่งท่ี 2 อธิบายจุดประสงค์การเรียนรู้ 
ภาพนิ่งท่ี 3 ศาสตราจารย์จุฑารัตน์แนะน านักเรียนเกี่ยวกับแนวคิดว่านักวิทยาศาสตร์ค้นพบสิ่ง

ต่างๆด้วยการใช้กระบวนการสืบค้นทางวิทยาศาสตร์ และนักเรียนก าลังจะท าการ
สืบค้นทางวิทยาศาสตร์ในเรื่อง การออสโมซิส โดยการใช้เครื่องมือ/อุปกรณ์จาก
บทเรียนก่อนหน้า นักเรียนจะท าการสืบค้น ผลของความเข้มข้นของกลูโคสท่ีมีต่อ
ระดับของน้ าท่ีอยู่ใน   หลอดทดลอง 

 ภาพนิ่งท่ี 4-5 แจกใบกิจกรรม: การวางแผนการสืบค้นทางวิทยาศาสตร์ ให้กับนักเรียน บอก
นักเรียนว่าค าถามท่ีปรากฏในใบกิจกรรมนั้นออกแบบมาเพื่อช่วยให้นักเรียน
สามารถวางแผนและ   ท าการสืบค้นทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนได้  ค าถามท่ี
ปรากฏบนภาพนิ่งช่วยใน           การวางแผนการสืบค้น และเป็นค าถามชุด
เดียวกันกับค าถามท่ีอยู่ในช่วงต้นของใบกิจกรรม ครูอาจใช้วิธีให้นักเรียนอภิปราย
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ค าถามเป็นกลุ่ม จากนั้นถามความคิดเห็นจากนักเรียนท้ังชั้นและให้แต่ละกลุ่ม
วางแผนส าหรับการสืบค้น หรืออาจให้นักเรียนอภิปรายเป็นกลุ่มและวางแผนการ
สืบค้นโดยครูคอยแนะน าช่วยเหลือก็ได้  ส าหรับนักเรียนกลุ่มอ่อน ครูควรจะช่วย
โดยการเขียนค าตอบของค าถามบางส่วนในใบกิจกรรมการสืบค้นให้กับนักเรียน 

 

ขั้นส ารวจและค้นหา (Explore)       40 นาท ี
นักเรียนท าการสืบค้นทางวิทยาศาสตร์ 
ภาพนิ่งท่ี 6 ศาสตราจารย์จุฑารัตน์เน้นย้ าว่า (ตัวครูเอง) ต้องการเห็นแผนการสืบค้นของ

นักเรียน  ก่อนท่ีนักเรียนจะเริ่มท า ซึ่งวิธีการนี้จะช่วยให้ครูสามารถแนะน าและ
ตรวจสอบว่า  แผนการสืบค้นของนักเรียนสามารถด าเนินการได้ส าเร็จและได้ผล
การสืบค้นท่ีมีความหมายและเป็นแผนที่ปลอดภัยในการด าเนินงาน แนะน าให้ครู
ให้กลูโคสจ านวน 0, 2, 4, 6, 8 กรัมต่อน้ า 100 มิลลิลิตร (หรือ 0, 3, 6, 9, 12 
กรัม ต่อน้ า 100 มิลลิลิตร) 

ภาพนิ่งท่ี 7 ศาสตราจารย์จุฑารัตน์เน้นกับนักเรียนว่าต้องการตารางการบันทึกผลท่ีถูกต้อง
แม่นย า และสามารถน าไปค านวณได้  ในกรณีท่ีนักเรียนต้องค านวณเพียงแค่
ค่าเฉลี่ย เน้นนักเรียนว่าจะต้องท าการทดลองซ้ าส าหรับแต่ละความเข้มข้นท้ังนี้ควร
จะท าซ้ าประมาณ 3-5 ครั้งขึ้นอยู่กับเวลาในคาบเรียน นักเรียนสามารถล้างเซล
โลเฟนระหว่างการท าการทดลองซ้ าได้ จากนั้นให้นักเรียนเริ่มกระบวนการสืบค้นได้  

 

ขั้นอธิบาย (Explain)          25 นาท ี
นักเรียนด าเนินกระบวนการ วิเคราะห์ แปลผล สรุปผลจากผลการทดลองท่ีได้ 
ภาพนิ่งท่ี 8 ศาสตราจารย์จุฑารัตน์แนะน านักเรียนเกี่ยวกับการด าเนินกระบวนการ การ

วิเคราะห์ การแปลผล การสรุปผลจากผลการทดลองท่ีได้  ครูอาจจ าเป็นต้อง
ช่วยเหลือนักเรียนบางคนโดยการเตรียมภาพกราฟพร้อมระบุชื่อแกนของกราฟไว้
เป็นแนวทางให้กับนักเรียน         ครูอาจจะใช้โอกาสนี้สอนทักษะท่ีนักเรียนยังไม่มี
ให้กับนักเรียนได้ 
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ข้นประเมินผล (Evaluate)           25 นาท ี
นักเรียนประเมินการสืบค้นของนักเรียนและเขียนรายงาน  
ภาพนิ่งท่ี 9 ศาสตราจารย์จุฑารัตน์แนะน านักเรียนเกี่ยวกับความจ าเป็นในการประเมินการ

สืบค้น   (เป็นขั้นตอนหนึ่งในกระบวนการสืบค้นทางวิทยาศาสตร์) และตั้งค าถาม
เพื่อช่วยให้นักเรียนสามารถประเมินการสืบค้นได้  ครูอาจจะอธิบายบางส่วนให้กับ
นักเรียนท้ังชั้นก่อนท่ีจะให้นักเรียนเริ่มท าการประเมินเพ่ือเป็นการแนะน าช่วยเหลือ
นักเรียนได้ 

ภาพนิ่งท่ี 10 นักเรียนเขียนรายงานการสืบค้น ครูอาจจ าเป็นต้องให้กรอบของการเขียนรายงาน
กับนักเรียน หรือใช้วิธีให้นักเรียนตรวจสอบให้แน่ใจว่านักเรียนเขียนรายงาน
ครอบคลุมทุกประเด็นค าถามท่ีปรากฏในใบกิจกรรม  และใช้รายงานนี้ส าหรับการ
ประเมินผลนักเรียน นักเรียนสามารถน ารายงานไปท าเป็นการบ้านได้ 

 

 

การประเมินโดยค านึงถึงความแตกต่างของผู้เรียน 
 

การประเมินผลย่อย 
ใช้โอกาสประเมินนักเรียนระหว่างขั้นตอนการสืบค้น และครูสามารถประเมินโดยดูจากการ

บันทึกในใบกิจกรรมการสืบค้นของนักเรียนได้ 
ความแตกต่างระหว่างผู้เรียน 

นักเรียนบางคนอาจจะต้องการความช่วยเหลือและการสนับสนุนเพิ่มเติมขณะวางแผนและ
ขณะด าเนินการตามขั้นตอนของกระบวนการสืบค้น ส าหรับนักเรียนกลุ่มอ่อนครูสามารถช่วยเหลือ
โดยการเขียนค าตอบหรือให้แนวค าตอบแก่นักเรียนในใบกิจกรรมการสืบค้นได้มากตามท่ี
เห็นสมควร อาทิ ครูอาจให้ค าถามส าหรับการสืบค้น สมมติฐาน แผนส าหรับด าเนินการสืบค้น 
ตารางบันทึกผล  กราฟและชื่อแกนส าหรับให้นักเรียนวาดผลการทดลอง  และตั้งค าถามง่ายๆ 
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ประมาณ 2-3 ข้อเพื่อเป็นแนวทางในการแปลผลการทดลอง สรุปผล และประเมินการสืบค้น   
ขณะที่นักเรียนกลุ่มเก่งครูอาจให้นักเรียนตอบค าถามเองท้ังหมดหรือให้ค าตอบแค่เพียงแค่บางส่วน  
 

การเตรียมตัวส าหรับบทเรียน 
สื่อการเรียนการสอนที่ใช้ 
 

ใบกิจกรรม: การวางแผนการสืบค้นทางวิทยาศาสตร์ 
  

เครื่องมือที่ใช้ 
 

ขั้นสร้างความสนใจ  
ส าหรับนักเรียนแต่ละคน: 
ใบกิจกรรม: การวางแผนการสืบค้นทางวิทยาศาสตร์คนละ 1 แผ่น 
ขั้นส ารวจและค้นหา 
ส าหรับนักเรียนแต่ละกลุ่ม: 

วัสดุท่ีต้องใช้: 
· เซลโลเฟน (ขนาด 15 ซม. x 15 ซม.) 
· สารละลายกลูโคส 10 % (30 มล.) 
· น้ า 
· หลอดแก้วขนาดเล็กแบบปลายเปิด 
· บีกเกอร์ขนาดเล็ก 
· ลวดส าหรับมัดหรือยางวง 

ขั้นอธิบาย 
ส าหรับนักเรียนแต่ละคน: 
ใช้ใบกิจกรรมใบเดิมต่อเนื่องไป 
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ขั้นขยายความรู้ 
ส าหรับนักเรียนแต่ละคน: 
ใช้ใบกิจกรรมใบเดิมต่อเนื่องไป 

ข้นประเมินผล  
ส าหรับนักเรียนแต่ละคน: 
ใช้ใบกิจกรรมใบเดิมต่อเนื่องไป 
 

 

   

 

 


