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แผนผังควำมคิด(ผังมโนทัศน์)
กำรย่อยอำหำรของจุลนิ ทรีย์และโพรโตซัว
ขั้น Learning to Construct

(10 คะแนน)

ชื่อกลุ่ม................................ ห้อง...........วันที่..........เดือน.........................พ.ศ.................
สมำชิกในกลุ่ม
1.......................................................................................ผู้นากลุ่ม
2.......................................................................................ผู้วาด
3......................................................................................ผู้ระดมความคิด
4......................................................................................ผู้รวบรวมความคิด
5......................................................................................ผู้อธิบาย
ชี้แจง : ให้นักเรียนสรุปควำมรู้ที่ได้เรียนจำกชุดกิจกรรมนี้ เป็นแผนผังควำมคิดแบบแผนของนักเรียนเอง
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แนวคำตอบแผนผังควำมคิด(ผังมโนทัศน์)
เรื่อง กำรย่อยอำหำรของจุลินทรีย์และโพรโตซัว
ขั้น Leaning to Construt (10 คะแนน)
เห็ด รำ
ส่งเอนไซม์ออกมำ
ย่อยอำหำรภำยนอกเซลล์

จุลินทรีย์
แบคทีเรีย

กำรย่อยอำหำรของสัตว์บำงชนิด
นำเข้ำโดยวิธีฟำโกไซโทซิส

ไลโซโซมปล่อยเอนไซม์ไลโซไซม์
อะมีบำ
ฟูดแวคิวโอล
กำกอำหำร
นำเข้ำโดยวิธีพิโนไซโทซิส
ไลโซโซมปล่อยเอนไซม์ไลโซไซม์
พำรำมีเซียม
ทำงร่องปำก
ฟูดแวคิวโอล
กำกอำหำร
นำเข้ำโดยวิธีพิโนไซโทซิส
ไลโซโซมปล่อยเอนไซม์ไลโซไซม์
ยูกลีนำ
ช่องปำก
ฟูดแวคิวโอล
กำกอำหำร

(เป็นประเด็นหลัก ส่วนประเด็นย่อยและความคิดสร้างสรรค์ตกแต่งให้น่าสนใจ สวยงาม
อยู่ที่ดุลพินิจของครูผู้สอน)

การ
ย่ อย
ภาย
ใน
เซลล์
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แบบทดสอบหลังเรียน ชุดที่ 1 กำรย่อยอำหำรของจุลินทรีย์และโพรโทซัว
คำชี้แจง : 1. แบบทดสอบก่อนใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง การย่อยอาหารของจุลินทรีย์และ
โพรโทซัว นี้เป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จานวน 10 ข้อๆ ละ 1 คะแนน ใช้เวลา 10 นาที
2. ให้นักเรียนทาเครื่องหมายกากบาท (X) ทับตัวเลือกที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียวลงใน
กระดาษคาตอบ
1. อุตสาหกรรมในข้อใดใช้ประโยชน์รับจากการ
ดารงชีวิตของจุลินทรีย์พวกแบคทีเรียและเชื้อรา
ก. ทาเต้าเจี้ยว
ข. การหมักน้าปลา
ค. การทานมเปรี้ยวโยเกิร์ต
ง. ถูกต้องทุกข้อ
2. การย่อยอาหารของสิ่งมีชีวิตกลุ่มจุลินทรียและโพรโท
ซัวมีกระบวนการย่อยอาหารแบบใด
ก. การย่อยเชิงกล (Mechanical digestion)
ข. การย่อยเชิงเคมี (Chemical digestion)
ค. การย่อยโดยการปล่อยน้าย่อยออกมาย่อย
อาหารนอกเซลล์
ง. ข้อ ข และ ค ถูก
3. สิ่งมีชีวิตจาพวกรา ย่อยอาหารโดยวิธีใด
ก. นาอาหารเข้าไปย่อยในเซลล์โดยตรง
ข. ใช้กระบวนการ phagocytosis เหมือน
อะมีบา
ค. ปล่อยเอนไซม์ออกไปย่อยนอกเซลล์ ยื่นเท้า
ไปโอบล้อมอาหารสู่เซลล์
ง. ปล่อยเอนไซม์ออกไปย่อยนอกเซลล์
แต่ละเซลล์ต่างดึงอาหารโมเลกุลเล็กที่ถูก
ย่อยแล้วเข้าสู่เซลล์

4. นักเรียนสังเกตว่ามูลสัตว์ และใบไม้ที่ร่วง
หล่นลงสู่พื้นดิน เมื่อเวลาผ่านไปปรากฏว่ามี
ลักษณะเปื่อยยุ๋ยกลายเป็นดิน เป็นเพราะสาเหตุ
ใด
ก. ความร้อนจากแสงแดด
ข. การย่อยอาหารของจุลินทรีย์ชนิดต่างๆ
ค. การเหยียบย่าของคนและสัตว์
ง. ข้อ ข และ ค ถูก
5. การย่อยอาหารของโพรติสต์เซลล์เดียว
เกิดขึ้นที่บริเวณใด
ก. Contractile vacuole
ข. Food vacuole
ค. Mitochondria
ง. Nucleus
6. ในการศึกษาการกินอาหารของพารามีเซียม
จะหยดสารละลายเมทิลเซลลูโลส ( methyl
cellulose ) ความเข้มข้น 0.1 เปอร์เซนต์ 1 หยด
เพื่อจุดประสงค์ใด
ก. ทาให้พารามีเซียมเคลื่อนที่ช้าลง
ข. เป็นการย้อมสียีสต์ให้เห็นชัดเจน
ค. เป็นสารอาหารของยีสต์ในขณะทดลอง
ง. ช่วยให้เห็นการเคลื่อนไหวของซิเลีย
ชัดเจนขึ้น
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7. โพรโตซัวมีการย่อยอาหาร แบบใด
ก. Intracellular digestion
ข. Extracellular digestion
ค. Intercellular digestion
ง. Extracellular digestion
8. จากภาพ หมายเลขใด คือโครงสร้างที่อะมีบาใช้ใน
การจับกินอาหาร
4

4
3
2/2

ก. หมายเลข
ข. หมายเลข
ค. หมายเลข
ง. หมายเลข

1
2
3
4

3
2
1

9. อะมีบา และพารามีเซียมมีรูปแบบการกิน
อาหารต่างกันอย่างไร
ก. อะมีบามีขาเทียม พารามีเซียมมีซีเลีย
ข. อะมีบามีซีเลียคอยโบกพัดอาหารเข้าทาง
ปาก พารามีเซียมมีขาเทียมคอยจับเข้า
ทางร่องปาก
ค. อะมีบามีวิธีการนาอาหารเข้าสู่เซลล์โดย
วิธี phagocytosis พารามีเซียมใช้ซีเลีย
ที่อยู่บริเวณร่องปาก (oral groove) โบก
พัดอาหารเข้าสู่เซลล์
ง. อะมีบาใช้ซีเลียทีอยู่บริเวณร่องปาก (oral
groove)โบกพัดอาหารเข้าสู่เซลล์ พารามี
เซียม มีวิธีการนาอาหารเข้าสู่เซลล์โดยวิธี
phagocytosis
10. ญาดา สังเกตเห็นขนมปังมีสีเปลี่ยนไป และ
ดูลักษณะแผ่นบางลง ญาดาควรทาอย่างไร
ก. ทิ้งไปเลย ไม่ควรนามารับประทาน
ข. นาไปทาแยมและอบให้ร้อนฆ่าจุลินทรีย์
สามารถนามารับประทานต่อได้
ค. นาไปทาปุ๋ยหมักรวมกับเศษอาหารอื่นๆ
ง. ข้อ ก และ ค ถูก
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กระดำษคำตอบแบบทดสอบหลังเรียน
ชุดที่ 1 กำรย่อยอำหำรของจุลินทรีย์และโพรโทซัว

ชื่อ.....................................................ชั้น................เลขที่.............

ตัวเลือก
ข้อ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ก

ข

ค

คะแนนเต็ม 10 ได้..............................คะแนน
เกณฑ์กำรผ่ำนต้องได้ 8 คะแนนขึ้นไป
 ผ่ำน

 ไม่ผ่ำน

ถ้าไม่ผ่านศึกษาใหม่อีกครั้งนะคะ.......
คนสาเร็จได้ด้วยความเพียรคะ

ง
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เฉลยคำตอบแบบทดสอบหลังเรียน
เรื่อง กำรย่อยอำหำรของจุลินทรีย์และโพรโทซัว
(คะแนนเต็ม 10)

ตัวเลือก
ข้อ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ก

ข

ค

ง
X
X
X

X
X
X
X
X

โอโห...จริงด้วยคับครู
ถ้าตั้งใจเรียนทากิจกรรมครบ...
มันง่ายอะไรเช่นนี้....จริงๆนะคับ
เพื่อนๆ

X
X
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แบบบันทึกคะแนนผลกำรเรียนรวมชุดที่ 1 (ประเมินตนเอง)

ชื่อ...................................นำมสกุล.........................เลขที่..................ชั้น...........

ประเมินผล

คะแนนเต็ม

ใบกิจกรรมที่ 1.1

10

ใบกิจกรรมที่ 1.2

10

ใบงานที่ 1.1

10

ใบงานที่ 1.2

10

ใบงานที่ 1.3

10

แผนผังความคิด

10

รวมคะแนน

60

เย้........พวกเรำทำได้
จริงๆด้วย

คะแนนที่ได้

คิดเป็นร้อยละ
(100)
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อำจำรย์ 1 ระดับ 3 โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี
ครูชำนำญกำรพิเศษ โรงเรียนบำงขันวิทยำ อ.บำงขัน จ.
นครศรีธรรมรำช
สังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 12
วิชำวิทยำศำสตร์พื้นฐำน(ชีววิทยำ) ,ชีววิทยำ
บทเรียนสำเร็จรูป “เรียนวิทย์แบบง่ำยๆ สไตล์คุณเท่ง”
รำงวัลครูเกียรติยศ (TEACHER AWARDS) 28 ตุลำคม 2546
รำงวัลหนึ่งแสนครูดี พ.ศ. 2555
รำงวัลคุรุสดุดี พ.ศ. 2555
รำงวัลวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (BEST PRACTICES)

