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ร้านไอศกรีม 
แผนการจัดการเรียนรูท้ี่ 4: ผนังนิทรรศน์ 
 

บทน ำ 

 หน่วยกำรเรียนรู้เรื่อง ร้านไอศกรีม ก ำหนดให้นักเรียนแสดงบทบำทเป็นผู้ช่วยของคุณแพรวพรรณและ
เพื่อนๆ ในกำรเปิดร้ำนไอศกรีมริมชำยหำดบนเกำะเสม็ด โดยจะใช้บริบทนี้ในกำรน ำไปสู่กำรศึกษำเกี่ยวกับสมบัติ
ของของแข็ง ของเหลวและแก๊ส และกำรศึกษำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงสมบัติที่ สังเกตเห็นได้กับสมบัติในระดับ
อนุภำคของสำรในแต่ละสถำนะโดยใช้แบบจ ำลองอนุภำคในกำรอธิบำย นอกจำกนี้นักเรียนจะได้ศึกษำค้นคว้ำ
เกี่ยวกับสมบัติของคอลลอยด์ และคอลลอยด์ในชีวิตประจ ำวันซึ่งพบได้ในอำหำรหลำยประเภทในธรรมชำติ ให้
นักเรียนส ำรวจตรวจสอบกำรใช้สำรที่เป็นอิมัลซิไฟเออร์ในกำรสร้ำงสำรคอลลอยด์อีกด้วย 

ในหน่วยกำรเรียนรู้ที่ 4 นักเรียนจะต้องน ำเสนอผลกำรศึกษำที่นักเรียนค้นพบในรูปของข้อมูลที่น่ำสนใจ
ต่อลูกค้ำที่มำใช้บริกำรร้ำนดังกล่ำวด้วย 

ในแผนกำรจัดกำรเรียนรู้เรื่อง ผนังนิทรรศ มีควำมแตกต่ำงเล็กน้อยจำกแผนกำรจัดกำรเรียนรู้บทอ่ืน
เนื่องจำกเกี่ยวข้องกับกำรสื่อสำร ซึ่งนักเรียนจะต้องสังเครำะห์ควำมรู้ควำมเข้ำใจและน ำเสนอในรูปแบบที่
น่ำสนใจและครอบคลุมประเด็นเนื้อหำที่ส ำคัญส ำหรับผู้ดูที่มีหลำยช่วงกลุ่มอำยุ  แผนกำรจัดกำรเรียนรู้นี้สำมำรถ
ใช้ประเมินนักเรียนเกี่ยวกับควำมรู้เรื่องคอลลอยด์และสถำนะของสสำร โดยใช้สื่อกำรเรียนรู้อ่ืนๆนอกเหนือจำกที่
ใช้ในโครงกำรวิทยำศำสตร์ที่สร้ำงแรงบันดำลใจ 

 

ค ำศัพท ์
สำรเนื้อเดียว, สำรเนื้อผสม, คอลลอยด์, สำรแขวนลอย 

 

จุดประสงคก์ำรเรียนรู ้
นักเรียนสำมำรถทีจ่ะ: 
• ท ำงำนเป็นกลุ่ม เพื่อออกแบบวิธีกำรน ำเสนอข้อมูลและจัดแสดงข้อมูลบนผนังห้องเกี่ยวกับคอลลอยด์ 

• แสดงให้เห็นว่ำวิทยำศำสตร์มคีวำมสัมพันธ์กับชีวิตประจ ำวนัอย่ำงไร 
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กิจกรรมกำรเรียนรู ้        120 นำท ี

 

ขั้นสร้างความสนใจ         10 นาที  
 แนะน ำบริบทกำรเรียนรู้ให้กับนักเรียนและเน้นย้ ำถึงควำมแตกต่ำงของแผนกำรจัดกำรเรียนรู้นี้เมื่อ
เทียบกับแผนกำรจัดกำรเรียนรู้อื่นๆ 

ภำพนิ่ง 1  แนะน ำนักเรียนเข้ำสู่แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ 

ภำพนิ่ง 2  วัตถุประสงค์ของแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ 

ภำพนิ่ง 3-4  ครูต้อนรับนักเรียนเข้ำสู่บทเรียน และน ำเสนอควำมคิดของคุณแพรวพรรณในกำรจัดท ำป้ำย
แสดงข้อมูลบนผนังของร้ำนอำหำร  และอธิบำยว่ำนักเรียนจะต้องท ำงำนเป็นกลุ่มในกำร
ออกแบบป้ำยแสดงข้อมูล  แต่ละกลุ่มก ำหนดให้มีนักเรียน 4 - 5 คน โดยครูอำจให้
นักเรียนเลือกจับกลุ่มเองตำมใจชอบหรือจัดกลุ่มให้โดยใช้เกณฑ์ต่ำงๆ ในกำรแบ่งกลุ่ม เช่น 
แบ่งตำมควำมสำมำรถ (คละนักเรียนที่มีควำมสำมำรถแตกต่ำงกันให้อยู่กลุ่มเดียวกัน) 
หรือ แบ่งตำมเพศ   

 

ขั้นส ารวจและค้นหา         20  นาที 
 นักเรียนท ำงำนเป็นกลุ่มเพื่อท ำกำรสืบค้นว่ำเนื้อหำวิทยำศำสตร์เรื่องใดเหมำะสมที่จะน ำเสนอบนป้ำย
แสดงข้อมูลบนผนังนิทรรศน์ 
ภำพนิ่ง 5 สนับสนุนนักเรียนให้คิดอย่ำงรอบคอบเกี่ยวกับเนื้อหำที่นักเรียนต้องกำรน ำเสนอ โดยเน้นย้ ำ

ว่ำนักเรียนไม่สำมำรถน ำเสนอข้อมูลทั้งหมดได้ ดังนั้นนักเรียนควรทรำบว่ำอะไรคือ
ประเด็นส ำคัญของเนื้อหำที่นักเรียนจะต้องอธิบำย  ซึ่งเป็นโอกำสที่ดีของนักเรียนที่จะคิด
วิเครำะห์ข้อมูลในเชิงวิทยำศำสตร์มำกกว่ำพยำยำมที่จะท่องจ ำเนื้อหำ  นักเรียนต้อง
สังเครำะห์และสร้ำงควำมเข้ำใจเพื่อระบุแนวคิดหลักให้ได้  

  ให้เวลำนักเรียนประมำณ 10  นำที ในกำรอภิปรำยกันในกลุ่ม จำกนั้นครูให้นักเรียนบำงกลุ่ม
น ำเสนอสิ่งที่นักเรียนคิด  และถำมนักเรียนว่ำท ำไมจึงเลือกประเด็นเนื้อหำนั้น ซึ่งจะช่วย
นักเรียนในกำรท ำควำมเข้ำใจว่ำเนื้อหำและแนวคิดบำงประเด็นนั้นเป็นข้อมูลพื้นฐำน
มำกกว่ำประเด็นอื่นๆ  

 

ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป          20  นาที  
 นักเรียนวำงแผนกำรจัดท ำผนังนิทรรศน์  
ภำพนิ่ง 6 แจกใบกิจกรรมและสนับสนุนนักเรียนให้ใช้ควำมคิดสร้ำงสรรค์ในกำรออกแบบในกำรท ำป้ำย

แสดงข้อมูล  ให้นักเรียนหำวิธีใหม่ๆ และน่ำสนใจในกำรสื่อสำรเนื้อหำทำงวิทยำศำสตร์กับ
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ลูกค้ำของร้ำนอำหำร  นักเรียนแต่ละกลุ่มจะได้รับพื้นที่และวัสดุที่เหมำะสมเพื่อสร้ำงสรรค์
ผลงำน (กระดำษแผ่นใหญ,่ ปำกกำมำร์กเกอร์ ฯลฯ) ส ำหรับท ำป้ำยแสดงข้อมูล 

ขั้นขยายความรู้           40  นาที  
 แนะน ำงำนชิ้นใหม่ให้นักเรียน โดยนักเรียนจะถ่ำยทอดควำมรู้วิทยำศำสตร์ผ่ำนแผ่นรองจำนอย่ำงไร  

ภำพนิ่ง 7 - 8 แนะน ำงำนชิ้นใหม่ “กำรท ำแผ่นรองจำน”  เน้นให้นักเรียนรู้ว่ำในขณะที่ป้ำยแสดงข้อมูลบน
ผนังคือสิ่งที่ลูกค้ำจะอ่ำน  แผ่นรองจำนคือสิ่งที่ลูกค้ำจะมีปฏิสัมพันธ์ด้วย  กล่ำวคือ ลูกค้ำ
อำจจะระบำยสี ตอบปริศนำ หรือ พับมันเพื่อท ำเป็นแบบจ ำลอง นักเรียนควรเลือกเนื้อหำ
ทำงวิทยำศำสตร์ให้เหมำะสมส ำหรับเด็กอำยุ 11-13 ปี  

ขั้นประเมินผล          30  นาที 
 นักเรียนทบทวนวัตถุดิบที่พบในร้ำนอีกครั้งและตัดสินใจว่ำวัตถุดิบเหล่ำนั้น คือ สำรละลำย คอลลอยด์ 
หรือสำรแขวนลอย  
ภำพนิ่ง 9  ใช้ภำพนิ่งนี้ในกำรแนะน ำวิธีกำรประเมินผลงำน  กำรประเมินผลโดยนักเรียนด้วยกันเองนั้น

ควรให้เป็นลักษณะที่ว่ำ “นักเรียนได้เรียนรู้อะไรจำกงำนของคนอ่ืนมำกกว่ำกำรมองหำจุด
ที่ผิดพลำดในงำนของคนอ่ืน”  ใบกิจกรรมส ำหรับกำรประเมินผลจะช่วยนักเรียนได้  

  วิธีที่มีประโยชน์ในกำรเตรียมกำรประเมินคือ กำรให้นักเรียนแต่ละกลุ่มแนะน ำบอร์ดข้อมูล
ของนักเรียนกลุ่มอ่ืนที่หน้ำชั้นเรียน  ในกำรแนะน ำนั้นกลุ่มที่ก ำลังแนะน ำต้องอธิบำยว่ำ
ท ำไมบอร์ดข้อมูลนี้จึงเลือกน ำเสนอเนื้อหำด้วยวิธีนี้และให้ระบุสิ่งที่กลุ่มคิดว่ำเป็นจุดที่ดี
ที่สุดของบอร์ดข้อมูลนั้นๆ  ทั้งนี้ให้ครูจับคู่กลุ่ม และให้แต่ละกลุ่มแนะน ำบอร์ดข้อมูลของ
อีกกลุ่มหนึ่งหน้ำชั้นเรียนจนครบทุกกลุ่ม 

 

กำรประเมินผลโดยค ำนึงถึงควำมแตกต่ำงระหว่ำงผู้เรียน 
การประเมินผลย่อย 

ครูสำมำรถประเมินควำมรู้และควำมก้ำวหน้ำของนักเรียนจำกบอร์ดน ำเสนอข้อมูลและจำกวิธีที่
นักเรียนประเมินงำนของเพื่อนกลุ่มอ่ืน  นักเรียนที่เรียนเก่งมีแนวโน้มที่จะท ำบอร์ดข้อมูลที่น่ำสนใจได้มำกกว่ำ
และเข้ำใจประเด็นในงำนของคนอ่ืนมำกกว่ำนักเรียนที่เรียนอ่อนกว่ำ 
 

ความแตกต่างระหว่างผู้เรียน 
ในกำรท ำกิจกรรมกลุ่ม  นักเรียนจะถูกจับกลุ่มแบบคละควำมสำมำรถเพื่อให้นักเรียนที่เรียนเก่ง

สำมำรถช่วยนักเรียนอ่อนได้  ครูสำมำรถเข้ำช่วยเหลือกลุ่มที่มีปัญหำในกำรท ำงำนอย่ำงเหมำะสม  โดยกำร
พูดคุยในประเด็นปัญหำต่ำงๆ อย่ำงตรงไปตรงมำ  ยกตัวอย่ำงเช่น ครูอำจตัดสินใจโยกย้ำยสมำชิกระหว่ำงกลุ่ม
ถ้ำกลุ่มหนึ่งดูเหมือนว่ำจะมีปัญหำ  ต้องระมัดระวังในกำรอธิบำยกำรย้ำยกลุ่มด้วยเหตุผลในเชิงบวก คือให้ย้ำย
กลุ่มเพื่อเพิ่มประสบกำรณ์มำกกว่ำกำรย้ำยเพื่อช่วยกลุ่มที่ก ำลังแย่    
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กำรเตรียมตัวส ำหรับบทเรียน 
สื่อการเรียนการสอนที่ใช้ 
 

ใบกิจกรรมที ่2: กติกำกำรจัดบอร์ดบนผนัง (Wall display rules) 

ใบกิจกรรมที ่2: แบบประเมินกำรจัดบอร์ด (Wall display evaluation) 

 
เครื่องมือที่ใช ้
 

ขั้นสร้างความสนใจ  
 ไม่มี 
 

ขั้นส ารวจและค้นหา 
 วสัดุต่ำงๆ ส ำหรับกำรจัดแสดงข้อมูลบนผนัง อำทิ กระดำษขนำดใหญ่ ปำกกำมำร์กเกอร์ กรรไกร และ
กำว ฯลฯ 
 แผ่นบอร์ดส ำหรับติดบนก ำแพง 
 

ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป 
ไม่มี 

 

ขั้นขยายความรู้ 
 แผ่นกระดำษเปล่ำส ำหรับท ำแผ่นรองจำน 

 

ขั้นประเมิน 
ไม่มี 

 


