ชุดที่ 2
แบบทดสอบวัดผลสั มฤทธิ์ทางการเรียนเตรียมสอบ NT
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วทิ ยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3
ส่ วนที่ 1 : แบบปรนัย 4 ตัวเลือก แต่ละข้อมีคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว
จำนวน 30 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน รวม 30 คะแนน
ตัวชี้วดั เปรี ยบเทียบควำมแตกต่ำงระหว่ำงสิ่ งมีชีวติ กับสิ่ งไม่มีชีวติ (ว 1.1 ป.1/1)
1. ข้อใดกล่ำวถูกต้อง
A.
B.
C.
D.
1
2
3
4

โลกหมุนรอบตัวเอง จัดเป็ นสิ่ งมีชีวติ
นกนำงนวลอพยพมำอยูแ่ ถวชำยทะเลบำงขุนเทียน จัดเป็ นสิ่ งมีชีวติ
รถจักรยำนจอดตำกแดดตำกฝนที่หน้ำบ้ำน จัดเป็ นสิ่ งไม่มีชีวติ
ต้นกล้วยปลูกอยูท่ ี่หลังโรงเรี ยน เคลื่อนที่ไม่ได้ จัดเป็ นสิ่ งไม่มีชีวติ

ข้อ A และ B
ข้อ B และ C
ข้อ C และ D
ข้อ A และ D

ตัวชี้วดั สังเกตและอธิบำยลักษณะและหน้ำที่ของโครงสร้ำงภำยนอกของพืชและสัตว์ (ว 1.1 ป.1/2)
2. ส่ วนประกอบในข้อใดของพืชที่เจริ ญเติบโตลงใต้ดิน
1 ใบตำลึง
2 รำกมะเขือ
3 ลำต้นประดู่
4 ดอกข้ำวโพด

ตัวชี้วดั สังเกตและอธิบำยลักษณะ หน้ำที่และควำมสำคัญของอวัยวะภำยนอกของมนุษย์ ตลอดจน
กำรดูแลรักษำสุ ขภำพ (ว 1.1 ป.1/3)
3. อวัยวะกับหน้ำที่ของอวัยวะภำยนอกในข้อใดสัมพันธ์กนั
1 จมูก - ดูสัญญำณไฟจรำจรก่อนข้ำมถนนที่ทำงม้ำลำย
2 ปำก - ดมกลิ่นดอกมะลิในสวนดอกไม้
3 ตำ - พูดสวัสดีคุณแม่ก่อนไปโรงเรี ยน
4 หู - ฟังข่ำวพยำกรณ์อำกำศจำกวิทยุ
ตัวชี้วดั สำรวจและอธิ บำยพืชและสัตว์สำมำรถตอบสนองต่อแสง อุณหภูมิ และกำรสัมผัส
(ว 1.1 ป.2/3)
4. สิ่ งเร้ำกับพฤติกรรมกำรตอบสนองต่อสิ่ งเร้ำของสัตว์ในข้อใดไม่ สัมพันธ์กนั
1 น้ ำ - แมวเลียอุง้ เท้ำ
2 อุณหภูมิต่ำ - หมีจำศีลในถ้ ำ
3 แสง - ไส้เดือนดินเคลื่อนที่หนีแสง
4 กำรสัมผัส - เต่ำหดหัวเข้ำในกระดอง
ตัวชี้วดั ทดลองและอธิ บำยร่ ำงกำยของมนุษย์สำมำรถตอบสนองต่อแสง อุณหภูมิ และกำรสัมผัส
(ว 1.1 ป.2/4)
5.

A
ได้กลิ่นอำหำร
มองแสงไฟจ้ำจำกรถ

ใช้มือปิ ดจมูก
น้ ำลำยไหล
B

จำกควำมสัมพันธ์ขำ้ งต้น A และ B ได้แก่ขอ้ ใด
A
B
1
ได้กลิ่นสัตว์เน่ำ
หรี่ ตำ
2
ได้ยนิ เสี ยงฟ้ ำร้อง
ใช้มือปิ ดหู
3
ได้ยนิ เสี ยงประทัด
สะดุง้
4
เดินเหยียบตะปู
ใช้มือปิ ดปำก

ตัวชี้วดั อธิ บำยปั จจัยที่จำเป็ นต่อกำรดำรงชีวิตและกำรเจริ ญเติบโตของมนุษย์ (ว 1.1 ป.2/5)
6. สำรอำหำรในข้อใดที่มีส่วนสัมพันธ์กบั กำรเจริ ญเติบโตของร่ ำงกำยมำกที่สุด
1 น้ ำ
2 ไขมัน
3 โปรตีน
4 วิตำมิน
ตัวชี้วดั ระบุลกั ษณะของสิ่ งมีชีวติ ในท้องถิ่นและนำมำจัดจำแนกโดยใช้ลกั ษณะภำยนอกเป็ นเกณฑ์
(ว 1.2 ป.1/1)
7. พืชในข้อใดมีเมล็ด 1 เมล็ดอยูภ่ ำยในผลเหมือนลิ้นจี่
1

2

3

4

ตัวชี้วดั ทดลองและอธิ บำย น้ ำ แสง เป็ นปั จจัยที่จำเป็ นต่อกำรดำรงชีวติ ของพืช (ว 1.1 ป.2/1)
อธิ บำยประโยชน์ของพืชและสัตว์ในท้องถิ่น (ว 1.2 ป.2/1)
8. ถ้ำต้นไม้บริ เวณบ้ำนแห้งเหี่ ยว วิธีกำรในข้อใดช่วยให้ตน้ ไม้เขียวขจี และช่วยให้บรรยำกำศร่ มรื่ น
1 ถอนต้นหญ้ำรอบ ๆ ต้นไม้ทิ้ง
2 พรวนดิน
3 ใส่ ปุ๋ย
4 รดน้ ำ
ตัวชี้วดั อภิปรำยลักษณะต่ำง ๆ ของสิ่ งมีชีวติ ใกล้ตวั (ว 1.2 ป.3/1)
เปรี ยบเทียบและระบุลกั ษณะที่คล้ำยคลึงกันของพ่อแม่กบั ลูก (ว 1.2 ป.3/2)
อธิบำยลักษณะที่คล้ำยคลึงกันของพ่อแม่กบั ลูกว่ำเป็ นกำรถ่ำยทอดลักษณะทำงพันธุกรรม
และนำควำมรู้ไปใช้ประโยชน์ (ว 1.2 ป.3/3)
9.

หนังตำชั้นเดียว จมูกแบน ปำนแดง เล็บสั้น ผมหยักศก มีลกั ยิม้ มีติ่งหู
ข้อใดไม่ ใช่ ลกั ษณะทำงพันธุกรรม
1 หนังตำชั้นเดียว จมูกแบน
2 ปำนแดง เล็บสั้น
3 ผมหยักศก มีลกั ยิม้
4 จมูกแบน ผมหยักศก มีติ่งหู

ตัวชี้วดั สื บค้นข้อมูลและอภิปรำยเกี่ยวกับสิ่ งมีชีวติ บำงชนิดที่สูญพันธุ์ไปแล้วและที่ดำรงพันธุ์มำ
จนถึงปัจจุบนั (ว 1.2 ป.3/4)
10. สำเหตุสำคัญที่ทำให้สัตว์ป่ำสู ญพันธุ์เนื่องมำจำกข้อใด
1 ป่ ำไม้ถูกตัดทำลำย
2 ล่ำเพื่อนำมำใช้ศึกษำและวิจยั
3 ฉีดพ่นสำรชีวภำพในแปลงเกษตร
4 จับสัตว์นอกฤดูกำลผสมพันธุ์และวำงไข่

ตัวชี้วดั สำรวจทรัพยำกรธรรมชำติ และอภิปรำยกำรใช้ทรัพยำกรธรรมชำติในท้องถิ่น (ว 2.2 ป.3/1)
11. ข้อใดไม่ ใช่ ควำมสำคัญของน้ ำที่มีต่อสิ่ งมีชีวติ
1 ใช้เป็ นแหล่งพลังงำนในกำรผลิตกระแสไฟฟ้ ำ
2 ใช้ในกำรสร้ำงอำหำรของพืช
3 ใช้เป็ นเส้นทำงคมนำคม
4 ใช้ทำเครื่ องปั้ นดินเผำ
ตัวชี้วดั ระบุกำรใช้ทรัพยำกรธรรมชำติที่ก่อให้เกิดปั ญหำสิ่ งแวดล้อมในท้องถิ่น (ว 2.2 ป.3/2)
12. ในประเทศที่กำลังพัฒนำ สำเหตุที่ทำให้มลภำวะเป็ นพิษ ทำให้เกิดปั ญหำสิ่ งแวดล้อม เป็ นเพรำะเหตุใด
1 ประชำชนในประเทศยำกจน
2 ประชำชนในประเทศด้อยกำรศึกษำ
3 มีกำรใช้ทรัพยำกรอย่ำงไม่มีแบบแผน
4 เกิดควำมแปรปรวนอย่ำงกะทันหันของภูมิประเทศ
ตัวชี้วดั อภิปรำยและนำเสนอกำรใช้ทรัพยำกรธรรมชำติอย่ำงประหยัด คุม้ ค่ำ และมีส่วนร่ วมในกำร
ปฏิบตั ิ (ว 2.2 ป.3/3)
13. ข้อใดเป็ นกำรใช้ทรัพยำกรธรรมชำติอย่ำงเหมำะสมและคุม้ ค่ำที่สุด
1 นำขวดพลำสติกมำเผำไฟเพื่อลดปริ มำณขยะ
2 นำขวดพลำสติกมำทำเป็ นขวดพลำสติกใหม่
3 นำขวดพลำสติกมำถมที่เป็ นฐำนของโครงสร้ำงบ้ำน
4 นำขวดพลำสติกมำตัดและพ่นสี สเปรย์ให้สวยงำมทำเป็ นโมบำยล์

ตัวชี้วดั สังเกตและระบุลกั ษณะที่ปรำกฏหรื อสมบัติของวัสดุที่ใช้ทำของเล่น ของใช้ในชีวติ ประจำวัน
(ว 3.1 ป.1/1)
จำแนกวัสดุที่ใช้ทำของเล่น ของใช้ในชีวติ ประจำวัน รวมทั้งระบุเกณฑ์ที่ใช้จำแนก
(ว 3.1 ป.1/2)
14. ของเล่น ของใช้ในข้อใดที่มีลกั ษณะนิ่มเหมือนหมอน
1 ตุก๊ ตำผ้ำ
ผ้ำนวม
2 ตัวต่อไม้
ดินสอ
3 ม้ำหมุน
กระป๋ องน้ ำอัดลม
4 เครื่ องบินบังคับวิทยุ
กระทะ
ตัวชี้วดั ระบุชนิดและเปรี ยบเทียบสมบัติของวัสดุที่นำมำทำของเล่น ของใช้ในชีวิตประจำวัน
(ว 3.1 ป.2/1)
เลือกใช้วสั ดุและสิ่ งของต่ำง ๆ ได้อย่ำงเหมำะสมและปลอดภัย (ว 3.1 ป.2/2)
15. ถ้ำต้องกำรประดิษฐ์ของเล่นที่ใช้เล่นในน้ ำได้ วัสดุในข้อใดไม่ ควรเลือกใช้
1 ไม้
2 ยำง
3 กระดำษ
4 พลำสติก
ตัวชี้วดั จำแนกชนิดและสมบัติของวัสดุที่เป็ นส่ วนประกอบของของเล่น ของใช้ อธิบำยกำรใช้
ประโยชน์ของวัสดุแต่ละชนิด (ว 3.1 ป.3/1)
16.

จำกภำพ ค้อนทำมำจำกวัสดุกี่ชนิด อะไรบ้ำง
1 1 ชนิด ได้แก่ โลหะ
2 2 ชนิด ได้แก่ โลหะ และไม้
3 3 ชนิด ได้แก่ โลหะ ไม้ และพลำสติก
4 4 ชนิด ได้แก่ โลหะ ไม้ ยำง และพลำสติก

ตัวชี้วดั ทดลองและอธิบำยผลของกำรเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับวัสดุเมื่อถูกแรงกระทำหรื อทำให้
ร้อนขึ้นหรื อทำให้เย็นลง (ว 3.2 ป.3/1)
17.

เมล็ดข้ำวโพด

A

ข้ำวโพดคัว่

A คือ สิ่ งที่ทำให้เมล็ดข้ำวโพดเกิดกำรเปลี่ยนแปลง A ได้แก่ขอ้ ใด
1 กำรดึง
2 กำรบิด
3 ควำมเย็น
4 ควำมร้อน
ตัวชี้วดั อภิปรำยประโยชน์และอันตรำยที่อำจเกิดขึ้น เนื่ องจำกกำรเปลี่ยนแปลงของวัสดุ (ว 3.2 ป.3/2)
18.

นำกระดำษแข็งมำตัดทำที่คนั่ หนังสื อ
ข้อใดสรุ ปถูกต้องเกี่ยวกับสมบัติของวัสดุ
1 สมบัติของกระดำษเปลี่ยนแปลง เนื่องจำกมีกำรเปลี่ยนแปลงขนำด
2 สมบัติของกระดำษเปลี่ยนแปลง เนื่องจำกมีกำรเปลี่ยนแปลงรู ปร่ ำง
3 สมบัติของกระดำษไม่เปลี่ยนแปลง เนื่องจำกยังคงสมบัติของกระดำษอยู่
4 สมบัติของกระดำษไม่เปลี่ยนแปลง เนื่องจำกเป็ นกำรเปลี่ยนแปลงวัสดุที่มีประโยชน์

ตัวชี้วดั ทดลองและอธิ บำยแรงที่เกิดจำกแม่เหล็ก (ว 4.1 ป.2/1)
อธิ บำยกำรนำแม่เหล็กมำใช้ประโยชน์ (ว 4.1 ป.2/2)
19. ตาราง ผลกำรดูดของแม่เหล็กต่อวัตถุบำงชนิด
ชนิดของวัตถุ
ลูกแก้ว
เข็มกลัด
ซองจดหมำย
แผ่นอะลูมิเนียม
ผงตะไบเหล็ก

การดูดของแม่ เหล็ก
ดูดได้

ดูดไม่ ได้







จำกตำรำง วัตถุที่ทำด้วยสำรแม่เหล็กมีกี่ชนิด
1 1 ชนิด
2 2 ชนิด
3 3 ชนิด
4 5 ชนิด
ตัวชี้วดั ทดลองและอธิ บำยผลของกำรออกแรงที่กระทำต่อวัตถุ (ว 4.1 ป.3/1)
20. ข้อใดไม่ ใช่ ผลที่เกิดจำกกำรผลักหรื อดึง เพื่อเปลี่ยนสภำพเดิมของวัตถุ
1 วัตถุเปลี่ยนควำมเร็ วในกำรเคลื่อนที่
2 วัตถุเปลี่ยนทิศทำงในกำรเคลื่อนที่
3 วัตถุเปลี่ยนสมบัติและสี จำกเดิม
4 วัตถุเปลี่ยนรู ปร่ ำงหรื อขนำด

ตัวชี้วดั ทดลองกำรตกของวัตถุสู่พ้นื โลกและอธิ บำยแรงที่โลกดึงดูดวัตถุ (ว 4.1 ป.3/2)
21. แรงดึงดูดของโลกทำให้น้ ำเกิดกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงไร
1 เกิดกำรระเหยเป็ นไอน้ ำ
2 เกิดกำรไหลจำกที่สูงลงสู่ ที่ต่ำ
3 เกิดกำรระเหิ ดเป็ นแก๊สในบรรยำกำศ
4 เกิดกำรหลอมเหลวของน้ ำแข็งบริ เวณขั้วโลก
ตัวชี้วดั ทดลองและอธิ บำยได้วำ่ ไฟฟ้ ำเป็ นพลังงำน (ว 5.1 ป.2/1)
สำรวจและยกตัวอย่ำงเครื่ องใช้ไฟฟ้ ำในบ้ำนที่เปลี่ยนพลังงำนไฟฟ้ ำเป็ นพลังงำนอื่น
(ว 5.1 ป.2/2)
22. ตาราง กำรเปลี่ยนรู ปพลังงำนของเครื่ องใช้ไฟฟ้ ำบำงชนิด
การเปลีย่ นรู ปพลังงาน
ชนิดของเครื่องใช้ ไฟฟ้า
แสง
เสี ยง
ความร้ อน
หม้อหุงข้ำว

หลอดไฟฟ้ ำ

A

เครื่ องปรับอำกำศ
B


จำกตำรำง A และ B ได้แก่เครื่ องใช้ไฟฟ้ ำในข้อใด
A
B
โทรทัศน์
วิทยุ
1
2
เตำรี ด
แท็บเลต
3
เครื่ องดูดฝุ่ น
ลำโพง
4
เครื่ องปั่ นน้ ำผลไม้
จักรเย็บผ้ำ

กล



ตัวชี้วดั บอกแหล่งพลังงำนธรรมชำติที่ใช้ผลิตไฟฟ้ ำ (ว 5.1 ป.3/1)
23. แหล่งพลังงำนที่ใช้ผลิตกระแสไฟฟ้ ำในข้อใดที่เป็ นแหล่งพลังงำนหมุนเวียน
1 ถ่ำนหิ น
2 น้ ำมันดีเซล
3 แสงอำทิตย์
4 แก๊สธรรมชำติ
ตัวชี้วดั อธิบำยควำมสำคัญของพลังงำนไฟฟ้ ำและเสนอวิธีกำรใช้ไฟฟ้ ำอย่ำงประหยัดและปลอดภัย
(ว 5.1 ป.3/2)
24. ฉลำกในข้อใดบนเครื่ องใช้ไฟฟ้ ำที่แสดงกำรประหยัดพลังงำนไฟฟ้ ำ
1

2

3

4

ตัวชี้วดั สำรวจ ทดลองและอธิ บำยองค์ประกอบและสมบัติทำงกำยภำพของดินในท้องถิ่น (ว 6.1 ป.1/1)
25. องค์ประกอบของดินในข้อใดที่พืชใช้ในกำรเจริ ญเติบโต
1 ซำกพืช ซำกสัตว์
2 เศษหิน
3 อำกำศ
4 น้ ำ
ตัวชี้วดั สำรวจและอธิ บำยสมบัติทำงกำยภำพของน้ ำจำกแหล่งน้ ำในท้องถิ่นและนำควำมรู ้ไปใช้
ประโยชน์ (ว 6.1 ป.3/1)
26.

ระเหิด
หลอมเหลว

กลำยเป็ นไอ
น้ ำ

น้ ำแข็ง

ควบแน่น

เยือกแข็ง
ควบแน่น

จำกแผนภำพเป็ นสมบัติในข้อใดของน้ ำ
1 น้ ำรักษำระดับผิวหน้ำของน้ ำให้เท่ำกันและอยูใ่ นแนวรำบเสมอ
2 น้ ำเปลี่ยนแปลงรู ปร่ ำงไปตำมภำชนะที่บรรจุ
3 น้ ำสำมำรถเปลี่ยนสถำนะได้
4 น้ ำละลำยสำรบำงอย่ำงได้

ไอน้ ำ
(แก๊ส)

ตัวชี้วดั สื บค้นข้อมูลและอภิปรำยส่ วนประกอบของอำกำศและควำมสำคัญของอำกำศ (ว 6.1 ป.3/2)
ทดลอง อธิ บำยกำรเคลื่อนที่ของอำกำศที่มีผลจำกควำมแตกต่ำงของอุณหภูมิ (ว 6.1 ป.3/3)
27. ลมเกิดขึ้นจำกสำเหตุสำคัญในข้อใด
1 แสงจำกดวงอำทิตย์
2 บริ เวณสองแห่งมีอุณหภูมิแตกต่ำงกัน
3 อำกำศสองบริ เวณมีส่วนประกอบต่ำงกัน
4 กำรถ่ำยโอนของประจุไฟฟ้ ำของสองบริ เวณ
ตัวชี้วดั ระบุวำ่ ในท้องฟ้ ำมีดวงอำทิตย์ ดวงจันทร์ และดวงดำว (ว 7.1 ป.1/1)
28. เวลำกลำงวันสำมำรถพบเห็นสิ่ งใดได้มำกที่สุด
1 ดวงดำว
2 ดำวเทียม
3 ดำวเครำะห์
4 ดวงอำทิตย์
ตัวชี้วดั สื บค้นและอภิปรำยควำมสำคัญของดวงอำทิตย์ (ว 7.1 ป.2/1)
29. ถ้ำแสงสว่ำงและควำมร้อนจำกดวงอำทิตย์ไม่ส่งมำยังโลก จะเกิดผลในข้อใด
1 โลกปกคลุมไปด้วยน้ ำแข็ง
2 เกิดลมพำยุและพำยุฝนฟ้ ำคะนอง
3 อำกำศบนผิวโลกเกิดควำมแปรปรวน
4 เกิดภำวะโลกร้อน อุณหภูมิของโลกจะสู งมำก
ตัวชี้วดั สังเกตและอธิ บำยกำรขึ้น-ตก ของดวงอำทิตย์ ดวงจันทร์ กำรเกิดกลำงวัน กลำงคืน และกำร
กำหนดทิศ (ว 7.1 ป.3/1)
30. ปรำกฏกำรณ์ในข้อใดเกิดจำกกำรที่โลกหมุนรอบตัวเอง
1 น้ ำขึ้น น้ ำลง
2 ข้ำงขึ้น ข้ำงแรม
3 กลำงวัน กลำงคืน
4 สุ ริยปุ รำคำ จันทรุ ปรำคำ

ส่ วนที่ 2 : แบบเลือกตอบจำกแต่ละกลุ่มที่สัมพันธ์กนั จำนวน 5 ข้อ (ข้อ 31-35)
ข้อละ 2 คะแนน รวม 10 คะแนน
ตอบถูก 1 คำตอบ ได้ 1 คะแนน
ตอบถูก 2 คำตอบ ได้ 2 คะแนน
ตัวชี้วดั อธิ บำยอำหำร น้ ำ อำกำศ เป็ นปั จจัยที่จำเป็ นต่อกำรดำรงชีวติ และกำรเจริ ญเติบโตของพืช
และสัตว์ และนำควำมรู้ไปใช้ประโยชน์ (ว 1.1 ป.2/2)
31. นอกจำกอำหำรแล้ว สัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ ำนมยังต้องกำรสิ่ งใดในกำรดำรงชีวติ
และเจริ ญเติบโต
1 น้ ำ
2 ดิน
3 อำกำศ
4 แสงแดด
ตัวชี้วดั สำรวจสิ่ งแวดล้อมในท้องถิ่นของตนและอธิบำยควำมสัมพันธ์ของสิ่ งมีชีวติ กับสิ่ งแวดล้อม
(ว 2.1 ป.3/1)
32. ข้อใดแสดงควำมสัมพันธ์กนั ระหว่ำงอุปกรณ์กบั วิธีกำรใช้ได้ถูกต้อง
1

เข็มทิศ

วัดสภำพสี กลิ่นของดิน

2

กระดำษลิตมัส

วัดปริ มำณแสงสว่ำง

3

เทอร์มอมิเตอร์

วัดอุณหภูมิของผิวน้ ำ

4

แว่นขยำย

สังเกตลักษณะของสิ่ งแวดล้อมที่มีชีวติ

ตัวชี้วดั ทดลองและอธิบำยกำรดึงหรื อกำรผลักวัตถุ (ว 4.1 ป.1/1)
33. กิจกรรมในข้อใดใช้แรงดึง
1 ขุดดิน
2 ใส่ กำงเกง
3 ปิ ดหน้ำต่ำง
4 โยนลูกบอลลงตะกร้ำ
ตัวชี้วดั ทดลองและอธิ บำยแรงไฟฟ้ ำที่เกิดจำกกำรถูวตั ถุบำงชนิ ด (ว 4.1 ป.2/3)
34. วัตถุ 2 ชิ้นที่ผำ่ นกำรถูดว้ ยผ้ำสักหลำดแห้ง เมื่อวำงไว้ใกล้กนั วัตถุในข้อใดเกิดแรงผลักกัน
1 ลูกโป่ งกับลูกโป่ ง
2 ลูกโป่ งกับหลอดพลำสติก
3 หลอดพลำสติกกับท่อพีวซี ี
4 หลอดพลำสติกกับหลอดพลำสติก
ตัวชี้วดั สำรวจและจำแนกประเภทของดินโดยใช้สมบัติทำงกำยภำพเป็ นเกณฑ์และนำควำมรู้ไปใช้
ประโยชน์ (ว 6.1 ป.2/1)
35.

ดินชนิดใดที่เหมำะสมต่อกำรปลูกต้นถัว่ เขียว
ถ้ำต้องกำรทำกำรทดลองเพื่อตอบปั ญหำข้ำงต้น ข้อใดเป็ นตัวแปรต้นและตัวแปรตำม
1 ปริ มำณดิน
2 ชนิดของดิน
3 สภำพแวดล้อมที่ทำกำรปลูก
4 กำรเจริ ญเติบโตของต้นถัว่ เขียว

ชุดที่ 2
เฉลยแบบทดสอบวัดผลสั มฤทธิ์ทางการเรียนเตรียมสอบ NT
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วทิ ยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3
ข้ อ
1

เฉลย
2

2

2

3

4

4

1

5

1

6

3

7
8

2
4

9

2

เหตุผล
ลักษณะสำคัญของสิ่ งมีชีวติ ได้แก่ มีกำรเคลื่อนที่ กินอำหำร ขับถ่ำย หำยใจ
เจริ ญเติบโต สื บพันธุ์ และตอบสนองต่อสิ่ งเร้ำ แต่สิ่งไม่มีชีวติ ไม่มีลกั ษณะ
ดังกล่ำว ดังนั้น นกนำงนวล และต้นกล้วยเป็ นสิ่ งมีชีวติ
ส่ วนโลก และรถจักรยำนเป็ นสิ่ งไม่มีชีวติ
รำกเป็ นส่ วนประกอบของพืชที่เจริ ญเติบโตลงใต้ดิน ทำหน้ำที่ดูดน้ ำ
และธำตุอำหำรจำกดิน และยึดลำต้นให้ต้ งั ตรง
อวัยวะและหน้ำที่ของอวัยวะที่สัมพันธ์กนั ได้แก่ หู-ฟังเสี ยง
ตำ-ดูและมองสิ่ งต่ำง ๆ ปำก-พูดและรับประทำน จมูก-หำยใจและดมกลิ่น
แมวเลียอุง้ เท้ำ เป็ นกำรลดอุณหภูมิภำยในร่ ำงกำย เป็ นกำรตอบสนองต่อสิ่ งเร้ำ
คือ อุณหภูมิสูง
ร่ ำงกำยของมนุษย์สำมำรถตอบสนองต่อแสง อุณหภูมิ และกำรสัมผัส
โดยผ่ำนประสำทสัมผัสทั้งห้ำ คือ ตำ หู จมูก ลิ้น และกำยสัมผัส
ดังนั้น ได้กลิ่นสัตว์เน่ำ
ใช้มือปิ ดจมูก
ได้กลิ่นอำหำร
น้ ำลำยไหล
มองแสงไฟจ้ำจำกรถ
หรี่ ตำ
โปรตีนเป็ นสำรอำหำรที่ช่วยซ่อมแซมส่ วนต่ำง ๆ ที่สึกหรอของร่ ำงกำย
เพื่อให้ร่ำงกำยเจริ ญเติบโต
ส่ วนน้ ำเป็ นสำรอำหำรที่เป็ นองค์ประกอบสำคัญของเซลล์ต่ำง ๆ ในร่ ำงกำย
ไขมันเป็ นสำรอำหำรที่ให้พลังงำน ให้ควำมอบอุ่น
และวิตำมินเป็ นสำรอำหำรที่ทำให้ร่ำงกำยมีสุขภำพดี
เงำะ ลำไย และมะม่วง มีเมล็ด 1 เมล็ดอยูภ่ ำยในผลเหมือนลิ้นจี่
ต้นไม้บริ เวณบ้ำนแห้งเหี่ ยว แสดงว่ำต้นไม้ขำดน้ ำ
ดังนั้น กำรรดน้ ำต้นไม้จึงช่วยให้ตน้ ไม้เขียวขจี และต้นไม้มีกำรคำยน้ ำและ
แก๊สออกซิ เจนจำกกำรสังเครำะห์ดว้ ยแสง ทำให้บรรยำกำศร่ มรื่ น
พ่อแม่สำมำรถถ่ำยทอดลักษณะทำงพันธุ กรรมสู่ ลูกได้ โดยลักษณะทุกลักษณะ
เป็ นลักษณะทำงพันธุกรรม ยกเว้นบำงลักษณะ เช่น ปำนแดงและเล็บสั้น
ไม่สำมำรถถ่ำยทอดทำงพันธุ กรรมได้

ข้ อ
10
11

เฉลย
1
4

12
13

3
2

14

1

15

3

16
17
18

2
4
3

19

2

20

3

21

2

22

2

23

3

เหตุผล
กำรตัดไม้ทำลำยป่ ำเป็ นสำเหตุสำคัญที่ทำให้สัตว์ป่ำสู ญพันธุ์
ควำมสำคัญของน้ ำที่มีต่อสิ่ งมีชีวติ เช่น ใช้เป็ นแหล่งพลังงำนในกำรผลิตกระแสไฟฟ้ ำ ใช้ในกำรสร้ำงอำหำรของพืช ใช้เป็ นเส้นทำงคมนำคมทำงเรื อ
กำรใช้ทรัพยำกรอย่ำงไม่มีแบบแผน เป็ นสำเหตุที่ทำให้เกิดปั ญหำสิ่ งแวดล้อม
กำรนำขวดพลำสติกมำทำเป็ นขวดพลำสติกใหม่ เป็ นกำรนำเศษวัสดุที่สำมำรถ
นำกลับมำใช้ใหม่ได้มำใช้ เป็ นกำรใช้ทรัพยำกรธรรมชำติอย่ำงประหยัด คุม้ ค่ำ และ
ลดภำวะโลกร้อน
หมอน ทำมำจำกผ้ำ มีลกั ษณะนิ่ม
ดังนั้น ตุก๊ ตำผ้ำและผ้ำนวม ทำมำจำกผ้ำ จึงมีลกั ษณะนิ่ม
ส่ วนตัวต่อไม้ ดินสอ ทำมำจำกไม้ มีลกั ษณะแข็ง
ม้ำหมุน กระป๋ องน้ ำอัดลม เครื่ องบินบังคับวิทยุ และกระทะ ทำมำจำกโลหะ มีลกั ษณะแข็ง
กระดำษ เป็ นวัสดุที่น้ ำซึ มผ่ำนได้
ส่ วนไม้ ยำง และพลำสติก เป็ นวัสดุที่น้ ำไม่สำมำรถซึ มผ่ำนได้
ค้อนทำมำจำกวัสดุ 2 ชนิด ได้แก่ โลหะ และไม้
เมล็ดข้ำวโพด ควำมร้อน ข้ำวโพดคัว่
กำรนำกระดำษแข็งมำตัดทำที่คนั่ หนังสื อ สมบัติของกระดำษไม่เปลี่ยนแปลง
เนื่องจำกที่คนั่ หนังสื อยังคงสมบัติของกระดำษอยู่
แม่เหล็กสำมำรถดูดวัตถุที่ทำด้วยสำรแม่เหล็ก
สำรแม่เหล็ก คือ วัสดุที่เป็ นโลหะ ได้แก่ เหล็ก เหล็กกล้ำ นิกเกิล และโคบอลต์
กำรออกแรงในกำรดึงหรื อกำรผลักมีผลต่อกำรเคลื่อนที่ของวัตถุ ทำให้วตั ถุที่อยูน่ ิ่งเคลื่อนที่ และวัตถุที่กำลังเคลื่อนที่ เคลื่อนที่เร็ วขึ้น ช้ำลงหรื อหยุดกำรเคลื่อนที่
หรื อเปลี่ยนทิศทำง แล้วยังมีผลทำให้วตั ถุเปลี่ยนแปลงรู ปร่ ำงหรื อขนำดได้
แรงดึงดูดของโลกเป็ นแรงที่ดึงดูดวัตถุทุกชนิดให้ตกลงสู่ พ้นื ผิวโลกเสมอ
จึงทำให้น้ ำเกิดกำรไหลจำกที่สูงลงสู่ ที่ต่ำ
เตำรี ด เปลี่ยนรู ปพลังงำนไฟฟ้ ำเป็ นพลังงำนควำมร้อน
แท็บเลต เปลี่ยนรู ปพลังงำนไฟฟ้ ำเป็ นพลังงำนแสงและพลังงำนเสี ยง
แหล่งพลังงำนที่ใช้ผลิตกระแสไฟฟ้ ำ แบ่งเป็ น 2 ประเภท ได้แก่
1. แหล่งพลังงำนหมุนเวียน เช่น แสงอำทิตย์ น้ ำ ลม
2. แหล่งพลังงำนที่มีจำกัด ได้แก่ เชื้ อเพลิงฟอสซิ ล เช่น ถ่ำนหิ น น้ ำมัน แก๊สธรรมชำติ
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ฉลำกแสดงระดับประสิ ทธิภำพอุปกรณ์ไฟฟ้ ำ หรื อฉลำกประหยัดไฟเบอร์ 5
เป็ นฉลำกบนเครื่ องใช้ไฟฟ้ ำที่แสดงกำรประหยัดพลังงำนไฟฟ้ ำ
ซำกพืช ซำกสัตว์ที่อยูใ่ นดิน เมื่อย่อยสลำยจะกลำยเป็ นธำตุอำหำรให้พืช
ใช้ในกำรเจริ ญเติบโต
น้ ำสำมำรถเปลี่ยนสถำนะได้ โดยทัว่ ไปเรำจะพบน้ ำได้ 3 สถำนะ ได้แก่
1. สถำนะของแข็ง พบในรู ปของน้ ำแข็ง
2. สถำนะของเหลว พบในรู ปของน้ ำ
3. สถำนะแก๊ส พบในรู ปของไอน้ ำ
กำรเกิดลมเนื่ องจำกสำเหตุ ดังนี้
1. บริ เวณสองแห่งมีอุณหภูมิแตกต่ำงกัน
2. บริ เวณสองแห่งมีควำมกดอำกำศแตกต่ำงกัน
เวลำกลำงวันสำมำรถพบเห็นดวงอำทิตย์ได้มำกที่สุด
เวลำกลำงคืนสำมำรถพบเห็นดวงดำว และดำวเครำะห์บำงดวงในระบบสุ ริยะ เช่น
ดำวพุธ ดำวศุกร์
ส่ วนดำวเทียม เป็ นเทคโนโลยีอวกำศที่โคจรอยูร่ อบโลก
ถ้ำแสงสว่ำงและควำมร้อนจำกดวงอำทิตย์ไม่ส่งมำยังโลก จะทำให้เกิดควำมมืด
บนโลก พืชซึ่งเป็ นผูผ้ ลิตจะตำยหมดเนื่ องจำกไม่สำมำรถสร้ำงอำหำรได้ เมื่อพืชตำย
สิ่ งมีชีวติ อื่นก็จะตำยตำม และโลกจะถูกปกคลุมด้วยน้ ำแข็ง เนื่องจำกโลกจะไม่ได้
รับควำมร้อนจำกดวงอำทิตย์
ขณะที่โลกหมุนรอบตัวเอง บริ เวณต่ำง ๆ บนโลกจะได้รับแสงจำกดวงอำทิตย์
ไม่เท่ำกัน บริ เวณที่ได้รับแสงต่อเนื่องกันเป็ นเวลำนำน เรี ยกว่ำ กลำงวัน
ส่ วนบริ เวณที่ไม่ได้รับแสงจำกดวงอำทิตย์ต่อเนื่ องกันเป็ นเวลำนำน เรี ยกว่ำ กลำงคืน
ปั จจัยในกำรเจริ ญเติบโตของสัตว์ ได้แก่ น้ ำ อำหำร และอำกำศ
เทอร์ มอมิเตอร์ ใช้วดั อุณหภูมิของผิวดิน และผิวน้ ำ
แว่นขยำย ใช้สังเกตลักษณะของสิ่ งแวดล้อมที่มีชีวิต
เข็มทิศ ใช้ตรวจสอบทิศ
กระดำษลิตมัส ใช้วดั ควำมเป็ นกรด-เบสของดิน และน้ ำ
ใส่ กำงเกง ปิ ดหน้ำต่ำง เป็ นกำรออกแรงดึง
ส่ วนขุดดิน โยนลูกบอลลงตะกร้ำ เป็ นกำรออกแรงผลัก
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แรงไฟฟ้ ำเกิดขึ้นเมื่อนำวัตถุ 2 ชนิดที่แห้งขัดถูกนั
กำรขัดถูวตั ถุชนิดเดียวกันด้วยสิ่ งเดียวกัน จะทำให้เกิดประจุไฟฟ้ ำเหมือนกัน
ซึ่งจะมีแรงไฟฟ้ ำผลักกัน
กำรขัดถูวตั ถุต่ำงชนิดกันด้วยสิ่ งเดียวกัน จะทำให้เกิดประจุไฟฟ้ ำต่ำงกัน
ซึ่ งจะมีแรงไฟฟ้ ำดึงดูดกัน
ตัวแปรต้น คือ ชนิดของดิน
ตัวแปรตำม คือ กำรเจริ ญเติบโตของต้นถัว่ เขียว

