ชุดที่ 1
แบบทดสอบวัดผลสั มฤทธิ์ทางการเรียนเตรียมสอบ O-NET
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วทิ ยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3
ส่ วนที่ 1 : แบบปรนัย 4 ตัวเลือก แต่ละข้อมีคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว
จำนวน 50 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน รวม 50 คะแนน
ตัวชี้วดั ทดลองและอธิ บำยกระบวนกำรสำรผ่ำนเซลล์ โดยกำรแพร่ และออสโมซิ ส (ว 1.1 ม.1/4)
1. น้ ำและธำตุอำหำรในดินเคลื่อนที่เข้ำในเซลล์ขนรำกด้วยวิธีกำรในข้อใด
นา้
ธาตุอาหาร
1
กำรแพร่
กำรแพร่
2
กำรแพร่
ออสโมซิส
3
ออสโมซิส
ออสโมซิส
4
ออสโมซิส
กำรแพร่
ตัวชี้วดั ทดลองหำปั จจัยบำงประกำรที่จำเป็ นต่อกำรสังเครำะห์ดว้ ยแสงของพืชและอธิ บำยว่ำ
แสง คลอโรฟิ ลล์ แก๊สคำร์ บอนไดออกไซด์ น้ ำ เป็ นปั จจัยที่จำเป็ นต้องใช้ในกำร
สังเครำะห์ดว้ ยแสง (ว 1.1 ม.1/5)
ทดลองและอธิบำยผลที่ได้จำกกำรสังเครำะห์ดว้ ยแสงของพืช (ว 1.1 ม.1/6)
อธิ บำยควำมสำคัญของกระบวนกำรสังเครำะห์ดว้ ยแสงของพืชต่อสิ่ งมีชีวติ และสิ่ งแวดล้อม
(ว 1.1 ม.1/7)
2. พืชสร้ำงอำหำรเองได้โดยกระบวนกำรสังเครำะห์ดว้ ยแสง สัตว์สร้ำงอำหำรเองไม่ได้ตอ้ งกินพืชเป็ นอำหำร
กำรสังเครำะห์ดว้ ยแสงของพืชมีองค์ประกอบในข้อใด
1 แสง แก๊สคำร์ บอนไดออกไซด์
2 แป้ ง น้ ำตำล แก๊สออกซิ เจน
3 คลอโรฟิ ลล์ ธำตุอำหำร น้ ำ แก๊สออกซิ เจน
4 แก๊สคำร์ บอนไดออกไซด์ น้ ำ แสง คลอโรฟิ ลล์

ตัวชี้วดั ทดลองและอธิ บำยกลุ่มเซลล์ที่เกี่ยวข้องกับกำรลำเลียงน้ ำของพืช (ว 1.1 ม.1/8)
สังเกตและอธิ บำยโครงสร้ำงที่เกี่ยวกับระบบลำเลียงน้ ำและอำหำรของพืช (ว 1.1 ม.1/9)
3. กลุ่มท่อลำเลียงอำหำรมีอยูใ่ นส่ วนใดของลำต้นพืช
1 เนื้อไม้
2 แก่นไม้
3 เปลือกไม้
4 เนื้อเยือ่ เจริ ญ
ตัวชี้วดั อธิบำยกระบวนกำรกำรสื บพันธุ์แบบอำศัยเพศของพืชดอกและกำรสื บพันธุ์แบบ
ไม่อำศัยเพศของพืช โดยใช้ส่วนต่ำง ๆ ของพืชเพื่อช่วยในกำรขยำยพันธุ์ (ว 1.1 ม.1/11)
4. ส่ วนประกอบของพืชในข้อใดเกี่ยวข้องกับกำรสื บพันธุ์แบบอำศัยเพศ
1 ออวุลและรังไข่
2 ละอองเรณูและไข่
3 กลีบเลี้ยงและกลีบดอก
4 แคลลัสและลำต้นใต้ดิน
ตัวชี้วดั ทดลองและอธิ บำยกำรตอบสนองของพืชต่อแสง น้ ำ และกำรสัมผัส (ว 1.1 ม.1/12)
5. เพรำะเหตุใดต้นไม้ในป่ ำส่ วนมำกลำต้นจะสู งมำกแทบทุกต้น
1 ต้องกำรอำกำศที่อยูส่ ู งขึ้นไป
2 ต้องกำรแก๊สออกซิ เจนเพื่อหำยใจ
3 เป็ นกำรปรับตัวให้เข้ำกับสิ่ งแวดล้อม
4 เพื่อรับแสงที่ส่องลงมำด้ำนล่ำงไม่ทวั่ ถึง

ตัวชี้วดั อธิบำยหลักกำรและผลของกำรใช้เทคโนโลยีชีวภำพในกำรขยำยพันธุ์ ปรับปรุ งพันธุ์
เพิ่มผลผลิตของพืชและนำควำมรู ้ไปใช้ประโยชน์ (ว 1.1 ม.1/13)
6. กำรโคลนกับพันธุ วศิ วกรรมมีลกั ษณะในข้อใดที่เหมือนกัน
1 ได้สิ่งมีชีวติ ใหม่
2 ได้สิ่งมีชีวติ ใหม่ที่ไม่สำมำรถสื บพันธุ์ได้
3 ได้สิ่งมีชีวติ ใหม่ที่ไม่มีสำรพันธุ กรรมในเซลล์
4 ได้สิ่งมีชีวติ ใหม่ที่มีลกั ษณะแตกต่ำงไปจำกเดิม
ตัวชี้วดั อธิ บำยโครงสร้ำงและกำรทำงำนของระบบย่อยอำหำร ระบบหมุนเวียนเลือด ระบบหำยใจ
ระบบขับถ่ำย ระบบสื บพันธุ์ ของมนุษย์และสัตว์ รวมทั้งระบบประสำทของมนุษย์
(ว 1.1 ม.2/1)
อธิบำยควำมสัมพันธ์ของระบบต่ำง ๆ ของมนุษย์และนำควำมรู ้ไปใช้ประโยชน์
(ว 1.1 ม.2/2)
7.

กำหนดให้

= กลูโคส
= กรดอะมิโน
= กรดไขมันและกลีเซอรอล
ภำพแสดงสำรอำหำรประเภทต่ำง ๆ ภำยในปำก
เมื่อสำรอำหำรเหล่ำนี้ อยูท่ ี่กระเพำะอำหำร แผนภำพในข้อใดถูกต้องที่สุด
1

2

3

4

ตัวชี้วดั สังเกตและอธิ บำยพฤติกรรมของมนุษย์และสัตว์ที่ตอบสนองต่อสิ่ งเร้ำภำยนอกและ
ภำยใน (ว 1.1 ม.2/3)
8. ควำมชื้นเป็ นสิ่ งเร้ำที่มีอิทธิ พลอย่ำงมำกต่อกำรดำรงชีวิตของสัตว์ในข้อใด
1 วัวลูกผสม 3 สำยเลือด
2 ไส้เดือนดิน
3 นกพิรำบ
4 แมว
ตัวชี้วดั อธิบำยหลักกำรและผลของกำรใช้เทคโนโลยีชีวภำพในกำรขยำยพันธุ์ ปรับปรุ งพันธุ์
และเพิ่มผลผลิตของสัตว์และนำควำมรู ้ไปใช้ประโยชน์ (ว 1.1 ม.2/4)
9. สัตว์ที่สำมำรถทำกำรถ่ำยฝำกตัวอ่อนได้ตอ้ งมีลกั ษณะตำมข้อใด
1 มีกำรปฏิสนธิภำยนอก
2 มีกำรปฏิสนธิภำยใน
3 ออกลูกเป็ นตัว
4 มีมดลูก

ตัวชี้วดั อภิปรำยผลของสำรเสพติดต่อระบบต่ำง ๆ ของร่ ำงกำย และแนวทำงในกำรป้ องกัน
ตนเองจำกสำรเสพติด (ว 1.1 ม.2/6)
10. ตาราง ลักษณะกำรออกฤทธิ์ ต่อระบบประสำทของสำรเสพติดบำงชนิด
สารเสพติด
กัญชำ
เหล้ำแห้ง
ยำบ้ำ
ยำกล่อมประสำท

ลักษณะการออกฤทธิ์ต่อระบบประสาท
กดประสำทและหลอนประสำท
หลอนประสำท
กระตุน้ ประสำท
กดประสำท

ถ้ำพบผูต้ ิดสำรเสพติดมีอำกำรตื่นเต้นตลอดเวลำ ไม่รู้สึกง่วงนอน แต่เมื่อหมดฤทธิ์ สำรเสพติด
ผูเ้ สพจะหมดแรง จำกอำกำรข้ำงต้นเป็ นผลมำจำกสำรเสพติดในข้อใด
1 ยำกล่อมประสำท
2 เหล้ำแห้ง
3 ยำบ้ำ
4 กัญชำ
ตัวชี้วดั สังเกตและอธิ บำยลักษณะของโครโมโซมที่มีหน่วยพันธุ กรรมหรื อยีนในนิวเคลียส
(ว 1.2 ม.3/1)
อธิ บำยควำมสำคัญของสำรพันธุ กรรมหรื อดีเอ็นเอ และกระบวนกำรถ่ำยทอดลักษณะ
ทำงพันธุกรรม (ว 1.2 ม.3/2)
อภิปรำยโรคทำงพันธุ กรรมที่เกิดจำกควำมผิดปกติของยีนและโครโมโซม และนำควำมรู ้
ไปใช้ประโยชน์ (ว 1.2 ม.3/3)
11. โรคตำบอดสี เป็ นโรคที่เกิดจำกควำมผิดปกติของยีนบนโครโมโซม ถ้ำพ่อและแม่ปกติ
แต่ทรำบว่ำแม่เป็ นพำหะ โอกำสที่ลูกคนแรกจะเป็ นชำยปกติมีค่ำเท่ำกับข้อใด
1 25 %
2 50 %
3 75 %
4 100 %

ตัวชี้วดั อภิปรำยผลของเทคโนโลยีชีวภำพต่อกำรดำรงชีวติ ของมนุษย์และสิ่ งแวดล้อม
(ว 1.2 ม.3/6)
12. ข้อใดเป็ นประโยชน์จำกกำรใช้เทคโนโลยีชีวภำพกับกำรเกษตร
1 กำรผลิตโปรตีนจำกรำ
2 กำรผลิตน้ ำหมักชีวภำพ
3 กำรผลิตวัคซี นป้ องกันโรค
4 กำรใช้เอนไซม์จำกแบคทีเรี ยกำจัดครำบน้ ำมัน
ตัวชี้วดั สำรวจระบบนิ เวศต่ำง ๆ ในท้องถิ่นและอธิ บำยควำมสัมพันธ์ขององค์ประกอบภำยในระบบนิเวศ (ว 2.1 ม.3/1)
13. สำรวจนิ เวศวิทยำบริ เวณลำธำรแห่งหนึ่งพบว่ำ มีสิ่งมีชีวติ อำศัยอยูบ่ ริ เวณริ มลำธำร
มำกชนิดกว่ำในลำธำรและบนบก แสดงว่ำริ มลำธำรมีลกั ษณะอย่ำงไร
1 มีที่หลบภัยมำกกว่ำ
2 มีอำหำรอุดมสมบูรณ์กว่ำ
3 มีสภำพแวดล้อมเหมำะสมกว่ำ
4 มีที่สำหรับวำงไข่ปลอดภัยกว่ำ
ตัวชี้วดั วิเครำะห์และอธิ บำยควำมสัมพันธ์ของกำรถ่ำยทอดพลังงำนของสิ่ งมีชีวติ ในรู ปของ
โซ่อำหำรและสำยใยอำหำร (ว 2.1 ม.3/2)
14. โซ่อำหำรหมำยควำมว่ำอย่ำงไร
1 ผูผ้ ลิตได้พลังงำนจำกดวงอำทิตย์ และผูบ้ ริ โภคลำดับที่ 1 กินผูผ้ ลิต
2 ผูบ้ ริ โภคลำดับที่ 1 กินผูผ้ ลิต ผูบ้ ริ โภคลำดับที่ 2 กินผูผ้ ลิตด้วย
3 ผูบ้ ริ โภคลำดับที่ 2 กินผูผ้ ลิต แล้วกินผูบ้ ริ โภคลำดับที่ 1
4 ผูบ้ ริ โภคลำดับที่ 2 กินผูบ้ ริ โภคลำดับที่ 1 แล้วกินผูผ้ ลิต

ตัวชี้วดั อธิ บำยวัฏจักรน้ ำ วัฏจักรคำร์ บอน และควำมสำคัญที่มีต่อระบบนิเวศ (ว 2.1 ม.3/3)
15. กระบวนกำรที่รำกพืชดูดน้ ำจำกดิน แล้วลำเลียงไปเก็บไว้ในส่ วนต่ำง ๆ
แล้วคำยสู่ บรรยำกำศ ไอน้ ำเหล่ำนี้จะควบแน่นและรวมตัวเป็ นเมฆ
แล้วตกลงมำเป็ นฝน เรี ยกกระบวนกำรนี้ตำมข้อใด
1 วัฏจักรฟอสฟอรัส
2 วัฏจักรไนโตรเจน
3 วัฏจักรคำร์บอน
4 วัฏจักรน้ ำ
ตัวชี้วดั อธิ บำยปั จจัยที่มีผลต่อกำรเปลี่ยนแปลงขนำดของประชำกรในระบบนิ เวศ (ว 2.1 ม.3/4)
16. กำรเปลี่ยนแปลงขนำดของประชำกรในข้อใดมีผลให้จำนวนประชำกรลดลง
1 อัตรำกำรเกิด = อัตรำกำรตำย
2 อัตรำกำรเกิด < อัตรำกำรตำย
3 อัตรำกำรอพยพเข้ำ < อัตรำกำรเกิด
4 อัตรำกำรอพยพเข้ำ > อัตรำกำรอพยพออก
ตัวชี้วดั ทดลองและจำแนกสำรเป็ นกลุ่มโดยใช้เนื้อสำรหรื อขนำดอนุภำคเป็ นเกณฑ์
และอธิ บำยสมบัติของสำรในแต่ละกลุ่ม (ว 3.1 ม.1/1)
17. สำรในข้อใดไม่ ใช่ สำรเนื้อเดียว
1 จุนสี กำรบูร พลำสติก
2 ปรอท แป้ งมัน น้ ำมันพืช
3 น้ ำเกลือ น้ ำตำลทรำย น้ ำส้มสำยชู
4 น้ ำโคลน คอนกรี ต เขม่ำในอำกำศ

ตัวชี้วดั อธิบำยสมบัติและกำรเปลี่ยนสถำนะของสำร โดยใช้แบบจำลองกำรจัดเรี ยงอนุภำค
ของสำร (ว 3.1 ม.1/2)
18.

แผนภำพ กำรเปลี่ยนสถำนะของสำร
จำกแผนภำพ ขั้นตอนในข้อใดเกิดกำรควบแน่น
1 A
2 B
3 C และ E
4 D และ F
ตัวชี้วดั ทดลองและอธิบำยสมบัติควำมเป็ นกรด เบส ของสำรละลำย (ว 3.1 ม.1/3)
ตรวจสอบค่ำ pH ของสำรละลำยและนำควำมรู้ไปใช้ประโยชน์ (ว 3.1 ม.1/4)
19. สำรละลำยในข้อใดเปลี่ยนสี สำรละลำยฟี นอล์ฟทำลีนจำกไม่มีสีเป็ นสี ชมพู
1 น้ ำขี้เถ้ำ
น้ ำสบู่
2 น้ ำเกลือ
น้ ำเชื่อม
3 น้ ำมะขำม
น้ ำอัดลม
4 น้ ำส้มสำยชู สำรละลำยซัลฟิ วริ ก

ตัวชี้วดั สำรวจและอธิบำยองค์ประกอบ สมบัติของธำตุและสำรประกอบ (ว 3.1 ม.2/1)
20. ข้อใดจัดเป็ นธำตุท้ งั หมด
1 แป้ ง
กลูโคส
น้ ำมันปิ โตรเลียม
2 เงิน
เหล็ก
ปรอท
3 ออกซิเจน ไนโตรเจน คำร์บอนไดออกไซด์
4 แคลเซียมคำร์บอเนต โซเดียมคลอไรด์ คำร์บอนมอนอกไซด์
ตัวชี้วดั สื บค้นข้อมูลและเปรี ยบเทียบสมบัติของธำตุโลหะ ธำตุอโลหะ ธำตุก่ ึงโลหะ
และธำตุกมั มันตรังสี และนำควำมรู้ไปใช้ประโยชน์ (ว 3.1 ม.2/2)
21. ตาราง สมบัติบำงประกำรของธำตุ (ที่อุณหภูมิ 25˚C ควำมดัน 1 บรรยำกำศ)
ธาตุ
A
B
C
D
โซเดียม

ลักษณะภายนอก
ของเหลว สี เงิน
เป็ นมันวำว
แก๊ส ไม่มีสี
แก๊ส ไม่มีสี
ของแข็ง สี เงิน
เป็ นมันวำว
ของแข็ง สี เงิน
เป็ นมันวำว

ความแข็ง
หรือความเหนียว

การนาไฟฟ้า

จุดหลอมเหลว
(˚C)

จุดเดือด
(˚C)

-

นำ

-39

357

-

ไม่นำ
ไม่นำ

-259
-219

-253
-183

แข็งและเปรำะ

นำเล็กน้อย

1,414

3,265

อ่อนและเหนียว

นำ

98

883

จำกตำรำง ธำตุในข้อใดเป็ นโลหะเหมือนโซเดียม
1 ธำตุ A
2 ธำตุ B
3 ธำตุ C
4 ธำตุ D

ตัวชี้วดั ทดลองและอธิ บำยหลักกำรแยกสำรด้วยวิธีกำรกรอง กำรตกผลึก กำรสกัด กำรกลัน่
และโครมำโทกรำฟี และนำควำมรู้ไปใช้ประโยชน์ (ว 3.1 ม.2/3)
22. สำรคู่ใดสำมำรถแยกออกจำกกันได้โดยกำรกรอง
1 น้ ำกับน้ ำมันข้ำวโพด
2 น้ ำกับน้ ำตำลทรำย
3 น้ ำกับด่ำงทับทิม
4 น้ ำกับลูกเหม็น
ตัวชี้วดั ทดลองและอธิบำยวิธีเตรี ยมสำรละลำยที่มีควำมเข้มข้นเป็ นร้อยละ
และอภิปรำยกำรนำควำมรู ้เกี่ยวกับสำรละลำยไปใช้ประโยชน์ (ว 3.2 ม.1/1)
23. ในกำรเตรี ยมสำรละลำยชนิดหนึ่งใช้สำร A 3 กรัม ละลำยในน้ ำจนเป็ นสำรละลำย
60 ลูกบำศก์เซนติเมตร คนจนเป็ นเนื้อเดียวกัน สำรละลำยนี้มีควำมเข้มข้นกี่เปอร์ เซ็นต์
1 3.0
2 5.0
3 6.0
4 10.0
ตัวชี้วดั ทดลองและอธิบำยกำรเปลี่ยนแปลงสมบัติ มวลและพลังงำนของสำร
เมื่อสำรเปลี่ยนสถำนะและเกิดกำรละลำย (ว 3.2 ม.1/2)
ทดลองและอธิ บำยปั จจัยที่มีผลต่อกำรเปลี่ยนสถำนะ และกำรละลำยของสำร (ว 3.2 ม.1/3)
24. เติมแอมโมเนียมคลอไรด์ 5 กรัม ละลำยในน้ ำ 100 ลูกบำศก์เซนติเมตร อุณหภูมิ 30˚C
ถ้ำเปลี่ยนเป็ นอุณหภูมิ 35˚C จงหำปริ มำณควำมร้อนที่เปลี่ยนแปลง
1 ดูดพลังงำน 300 แคลอรี
2 คำยพลังงำน 300 แคลอรี
3 ดูดพลังงำน 500 แคลอรี
4 คำยพลังงำน 500 แคลอรี

ตัวชี้วดั ทดลองและอธิ บำยกำรเปลี่ยนแปลงสมบัติ มวล และพลังงำนเมื่อสำรเกิดปฏิกิริยำเคมี
รวมทั้งอธิ บำยปั จจัยที่มีผลต่อกำรเกิดปฏิกิริยำเคมี (ว 3.2 ม.2/1)
25. ปฏิกิริยำเคมีในข้อใดเป็ นปฏิกิริยำแบบดูดควำมร้อน
A. กำรเผำไหม้ถ่ำนไม้
B. กำรแยกสลำยแอมโมเนีย
C. กำรย่อยโปรตีนในร่ ำงกำย
1
2
3
4

เฉพำะข้อ A
เฉพำะข้อ B
เฉพำะข้อ C
เฉพำะข้อ A และ C

ตัวชี้วดั ทดลองและอธิ บำยกำรหำแรงลัพธ์ของแรงหลำยแรงในระนำบเดียวกันที่กระทำต่อวัตถุ
(ว 4.1 ม.2/1)
อธิ บำยแรงลัพธ์ที่กระทำต่อวัตถุที่หยุดนิ่งหรื อวัตถุเคลื่อนที่ดว้ ยควำมเร็ วคงตัว
(ว 4.1 ม.2/2)
26.

ถ้ำเดินจำกโรงเรี ยนผ่ำนสวนสัตว์ไปโรงพยำบำลตำมเส้นทำง ดังภำพ
กำรกระจัดจำกโรงเรี ยนไปยังโรงพยำบำลเท่ำกับข้อใด
1 4 เมตร
2 10 เมตร
3 20 เมตร
4 40 เมตร

ตัวชี้วดั อธิ บำยควำมเร่ งและผลของแรงลัพธ์ที่ทำต่อวัตถุ (ว 4.1 ม.3/1)
27. รถบรรทุกคันหนึ่งหยุดนิ่ง ต่อมำเคลื่อนที่บนทำงตรงด้วยเวลำ 2 วินำที มีควำมเร็ ว 20 เมตร/วินำที
ถ้ำอัตรำเร็ วเพิ่มขึ้นสม่ำเสมอ รถบรรทุกคันนี้มีควำมเร่ งเท่ำกับข้อใด
1 2 m/s2
2 6 m/s2
3 10 m/s2
4 20 m/s2
ตัวชี้วดั ทดลองและอธิ บำยแรงกิริยำและแรงปฏิกิริยำระหว่ำงวัตถุ และนำควำมรู ้ไปใช้ประโยชน์
(ว 4.1 ม.3/2)
ทดลองและอธิ บำยแรงพยุงของของเหลวที่กระทำต่อวัตถุ (ว 4.1 ม.3/3)
28. วัตถุในข้อใดเคลื่อนที่ดว้ ยแรงปฏิกิริยำ
1 จรวด
2 ลูกฟุตบอล
3 รถจักรยำน
4 ผลไม้บนต้นไม้

ตัวชี้วดั ทดลองและอธิ บำยควำมแตกต่ำงระหว่ำงแรงเสี ยดทำนสถิตกับแรงเสี ยดทำนจลน์
และนำควำมรู้ไปใช้ประโยชน์ (ว 4.2 ม.3/1)
29. ตาราง แรงดึงแผ่นอิฐที่มีจำนวนและลักษณะผิวสัมผัสต่ำง ๆ กัน
จานวนแผ่นอิฐ (แผ่น)
1
2

แรงดึง (นิวตัน)
แผ่ นอิฐบนตลับลูกแก้ ว
แผ่นอิฐบนพืน้ โต๊ ะ
ทีว่ างบนพืน้ โต๊ ะ
20
15
30
20

จำกตำรำง แรงที่ใช้ดึงแผ่นอิฐบนตลับลูกแก้วที่วำงบนพื้นโต๊ะมีค่ำน้อยกว่ำแรงที่ใช้ดึงแผ่นอิฐ
บนพื้นโต๊ะ เพรำะเหตุใด
1 ลักษณะของพื้นที่ใช้ลำกแผ่นอิฐแตกต่ำงกัน
2 แผ่นอิฐทั้งสองมีน้ ำหนักต่ำงกัน แรงที่ใช้ดึงจึงมีค่ำไม่เท่ำกัน
3 แผ่นอิฐบนตลับลูกแก้วที่วำงบนพื้นโต๊ะมีน้ ำหนักน้อยกว่ำแผ่นอิฐบนพื้นโต๊ะ
4 แรงเสี ยดทำนของแผ่นอิฐบนตลับลูกแก้วที่วำงบนพื้นโต๊ะมีค่ำน้อยกว่ำแรงเสี ยดทำนของ
แผ่นอิฐบนพื้นโต๊ะ
ตัวชี้วดั ทดลองและวิเครำะห์โมเมนต์ของแรง และนำควำมรู้ไปใช้ประโยชน์ (ว 4.2 ม.3/2)
30. คำน EF โตสม่ำเสมอยำว 2 เมตร ที่ E มีวตั ถุชิ้นหนึ่งแขวนไว้ ที่ปลำย F มีแรงกดลง 200 นิวตัน
ถ้ำจุดหมุนห่ำง E 80 เซนติเมตร วัตถุชิ้นนี้หนักเท่ำกับข้อใดจึงทำให้คำนอยูใ่ นภำวะสมดุล
1 34 นิวตัน
2 100 นิวตัน
3 300 นิวตัน
4 500 นิวตัน

ตัวชี้วดั สังเกตและอธิบำยกำรเคลื่อนที่ของวัตถุที่เป็ นแนวตรง และแนวโค้ง (ว 4.2 ม.3/3)
31. วัตถุในข้อใดมีกำรเคลื่อนที่ในแนววิถีโค้ง
1 ชิงช้ำสวรรค์
2 รถจักรยำนยนต์ไต่ถงั
3 กำรโยนลูกบำสใส่ ห่วง
4 กำรปล่อยลูกบอลจำกที่สูง
ตัวชี้วดั ทดลองและอธิบำยอุณหภูมิและกำรวัดอุณหภูมิ (ว 5.1 ม.1/1)
สังเกตและอธิ บำยกำรถ่ำยโอนควำมร้อน และนำควำมรู ้ไปใช้ประโยชน์ (ว 5.1 ม.1/2)
32. ถ้ำอ่ำนค่ำอุณหภูมิของน้ ำในระบบเคลวินได้ 323 เคลวิน จะอ่ำนค่ำในระบบองศำเซลเซี ยสเท่ำกับข้อใด
1
0 องศำเซลเซียส
2 50 องศำเซลเซียส
3 122 องศำเซลเซียส
4 161 องศำเซลเซียส
ตัวชี้วดั อธิ บำยกำรดูดกลืน กำรคำยควำมร้อน โดยกำรแผ่รังสี และนำควำมรู ้ไปใช้ประโยชน์
(ว 5.1 ม.1/3)
อธิ บำยสมดุลควำมร้อนและผลของควำมร้อนต่อกำรขยำยตัวของสำรและนำควำมรู ้
ไปใช้ในชีวติ ประจำวัน (ว 5.1 ม.1/4)
33. ช่องระบำยอำกำศตอนบนของหน้ำต่ำงบ้ำนอำศัยหลักกำรในข้อใด
1 อำกำศเย็นลอยขึ้นสู งเสมอ
2 อำกำศร้อนลอยลงต่ำเสมอ
3 อำกำศร้อนลอยเข้ำมำแทนที่อำกำศเย็น
4 อำกำศเย็นลอยเข้ำมำแทนที่อำกำศร้อน

ตัวชี้วดั ทดลองและอธิบำยกำรสะท้อนของแสง กำรหักเหของแสง และนำควำมรู้ไปใช้ประโยชน์
(ว 5.1 ม.2/2)
34.

จำกภำพ ถ้ำมุมตกกระทบเท่ำกับ 30˚
มุมในข้อใดเป็ นมุมสะท้อน

1
2
3
4

มุม D
มุม E
มุม F
มุม G

ตัวชี้วดั อธิ บำยผลของควำมสว่ำงที่มีต่อมนุษย์และสิ่ งมีชีวติ อื่น ๆ (ว 5.1 ม.2/2)
ทดลองและอธิบำยกำรดูดกลืนแสงสี กำรมองเห็นสี ของวัตถุและนำควำมรู้
ไปใช้ประโยชน์ (ว 5.1 ม.2/3)
35. ถ้ำยืนบริ เวณกลำงแดด ม่ำนตำและรู ม่ำนตำจะเป็ นอย่ำงไร
1 ม่ำนตำยืดออก รู ม่ำนตำขยำยใหญ่
2 ม่ำนตำยืดออก รู ม่ำนตำเล็กลง
3 ม่ำนตำหดตัว รู ม่ำนตำขยำยใหญ่
4 ม่ำนตำหดตัว รู ม่ำนตำเล็กลง

ตัวชี้วดั อธิ บำยงำน พลังงำนจลน์ พลังงำนศักย์โน้มถ่วง กฎกำรอนุ รักษ์พลังงำน และ
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงปริ มำณเหล่ำนี้ รวมทั้งนำควำมรู ้ไปใช้ประโยชน์ (ว 5.1 ม.3/1)
36. ลูกทุเรี ยนมวล 3 กิโลกรัม ติดอยูบ่ นต้นทุเรี ยน ซึ่ งสู งจำกพื้น 4 เมตร จะมีพลังงำนศักย์เท่ำกับข้อใด
1 12 จูล
2 30 จูล
3 40 จูล
4 120 จูล
ตัวชี้วดั ทดลองและอธิ บำยควำมสัมพันธ์ระหว่ำงควำมต่ำงศักย์ กระแสไฟฟ้ ำ ควำมต้ำนทำน
และนำควำมรู้ไปใช้ประโยชน์ (ว 5.1 ม.3/2)
คำนวณพลังงำนไฟฟ้ ำของเครื่ องใช้ไฟฟ้ ำ และนำควำมรู้ไปใช้ประโยชน์ (ว 5.1 ม.3/3)
37. เครื่ องเป่ ำผม 1,100 W 220 V กับเตำรี ด 5 A 220 V เมื่อเสี ยบไฟพร้อมกันเครื่ องใช้ไฟฟ้ ำชนิดใด
จะใช้พลังงำนไฟฟ้ ำมำกกว่ำกัน
1 เตำรี ด
2 เครื่ องเป่ ำผม
3 ทั้งเครื่ องเป่ ำผมและเตำรี ดใช้พลังงำนไฟฟ้ ำเท่ำกัน
4 นำมำเปรี ยบเทียบกันไม่ได้ เพรำะมีควำมต่ำงศักย์ต่ำงกัน
ตัวชี้วดั สังเกตและอภิปรำยกำรต่อวงจรไฟฟ้ ำในบ้ำนอย่ำงถูกต้องปลอดภัย และประหยัด
(ว 5.1 ม.3/4)
38.

แผนภำพ วงจรไฟฟ้ ำ
จำกแผนภำพ มีส่วนประกอบอะไรบ้ำงในวงจรไฟฟ้ ำ
1 เซลล์ไฟฟ้ ำ หลอดไฟฟ้ ำ
2 เซลล์ไฟฟ้ ำ หลอดไฟฟ้ ำ และสวิตช์
3 แบตเตอรี่ หลอดไฟฟ้ ำ และสวิตช์
4 แบตเตอรี่ หลอดไฟฟ้ ำ สวิตช์ และสำยไฟ

ตัวชี้วดั อธิบำยตัวต้ำนทำนไดโอด ทรำนซิ สเตอร์ และทดลองต่อวงจรอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
ที่มีทรำนซิสเตอร์ (ว 5.1 ม.3/5)
39. อุปกรณ์ในข้อใดที่สำมำรถแปลงไฟฟ้ ำกระแสสลับเป็ นไฟฟ้ ำกระแสตรง
1 ฟิ วส์
2 ไดโอด
3 ตัวต้ำนทำน
4 ตัวเก็บประจุ
ตัวชี้วดั สังเกต วิเครำะห์และอภิปรำยกำรเกิดปรำกฏกำรณ์ทำงลมฟ้ ำอำกำศที่มีผลต่อมนุษย์
(ว 6.1 ม.1/3)
สื บค้น วิเครำะห์ และแปลควำมหมำยข้อมูลจำกกำรพยำกรณ์อำกำศ (ว 6.1 ม.1/4)
40. เมื่อบริ เวณสองแห่งมีควำมกดอำกำศแตกต่ำงกันมำก จะเกิดปรำกฏกำรณ์ในข้อใด
1 ลมพำยุ
2 ฝนฟ้ ำคะนอง
3 ฟ้ ำร้อง ฟ้ ำผ่ำ
4 อำกำศปลอดโปร่ ง
ตัวชี้วดั สื บค้น วิเครำะห์ และอธิ บำยผลของลมฟ้ ำอำกำศต่อกำรดำรงชีวติ ของสิ่ งมีชีวติ
และสิ่ งแวดล้อม (ว 6.1 ม.1/5)
สื บค้น วิเครำะห์ และอธิบำยปัจจัยทำงธรรมชำติและกำรกระทำของมนุษย์
ที่มีผลต่อกำรเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของโลก รู โหว่โอโซน และฝนกรด (ว 6.1 ม.1/6)
สื บค้น วิเครำะห์และอธิ บำยผลของภำวะโลกร้อน รู โหว่โอโซนและฝนกรด
ที่มีต่อสิ่ งมีชีวติ และสิ่ งแวดล้อม (ว 6.1 ม.1/7)
41. ปรำกฏกำรณ์ในข้อใดเป็ นผลกระทบจำกปรำกฏกำรณ์เอลนิโญ
1 ปริ มำณฝนของประเทศไทยส่ วนใหญ่ต่ำกว่ำปกติ โดยเฉพำะในช่วงฤดูร้อนและต้นฤดูฝน
2 ปริ มำณฝนของประเทศไทยส่ วนใหญ่สูงกว่ำปกติ โดยเฉพำะในช่วงฤดูร้อนและต้นฤดูฝน
3 อุณหภูมิในประเทศไทยโดยทุกภำคของประเทศมีอุณหภูมิต่ำกว่ำปกติทุกฤดู
4 น้ ำฝนมีค่ำควำมเป็ นกรด-เบสต่ำกว่ำ 5.6 บริ เวณพื้นที่แหล่งอุตสำหกรรม

ตัวชี้วดั สำรวจทดลองและอธิ บำยลักษณะของชั้นหน้ำตัดดินสมบัติของดินและกระบวนกำรเกิดดิน
(ว 6.1 ม.2/1)
42.

ทดลองนำหิ นละเอียดและทรำยผสมใส่ บีกเกอร์
นำปุ๋ ยอินทรี ยผ์ สมกับสำรข้ำงต้น
บันทึกผล
หิ นละเอียดและทรำยเปรี ยบเหมือนสิ่ งใดในธรรมชำติ
1 ฮิวมัส
2 สำรอินทรี ย ์
3 ซำกพืช ซำกสัตว์
4 วัตถุตน้ กำเนิดดิน

ตัวชี้วดั สำรวจ วิเครำะห์และอธิบำยกำรใช้ประโยชน์และกำรปรับปรุ งคุณภำพของดิน
(ว 6.1 ม.2/2)
43. ข้อใดไม่ ใช่ กำรอนุรักษ์และพัฒนำที่ดิน
1 ทำไร่ เลื่อนลอย
2 ปลูกหญ้ำแฝกริ มตลิ่ง
3 เพิ่มสำรอินทรี ยใ์ นดิน
4 ปลูกพืชตระกูลถัว่ เป็ นพืชหมุนเวียน

ตัวชี้วดั ทดลองเลียนแบบเพื่ออธิ บำยกระบวนกำรเกิด และลักษณะองค์ประกอบของหิ น
(ว 6.1 ม.2/3)
ทดสอบ และสังเกตองค์ประกอบและสมบัติของหิน เพื่อจำแนกประเภทของหิ น
และนำควำมรู้ไปใช้ประโยชน์ (ว 6.1 ม.2/4)
44. หลักฐำนในข้อใดแสดงว่ำหิ นอ่อนแปรสภำพมำจำกหิ นปูน
1 มีควำมแข็งเท่ำกัน
2 มีควำมหนำแน่นเท่ำกัน
3 มีลกั ษณะเนื้อสำรคล้ำยกัน
4 มีแคลเซี ยมคำร์ บอเนตเป็ นองค์ประกอบเหมือนกัน
ตัวชี้วดั สำรวจและอธิ บำยลักษณะแหล่งน้ ำธรรมชำติ กำรใช้ประโยชน์และกำรอนุรักษ์
แหล่งน้ ำในท้องถิ่น (ว 6.1 ม.2/7)
ทดลองเลียนแบบ และอธิบำยกำรเกิดแหล่งน้ ำบนดิน แหล่งน้ ำใต้ดิน (ว 6.1 ม.2/8)
45. บ่อน้ ำซึ่ งใช้แรงมนุษย์ขดุ เพื่อนำน้ ำขึ้นมำใช้ น้ ำในบ่อน้ ำเป็ นน้ ำประเภทใด
1 น้ ำใต้ดิน
2 น้ ำผิวดิน
3 น้ ำในดิน
4 น้ ำบำดำล
ตัวชี้วดั ทดลองเลียนแบบและอธิบำยกระบวนกำรผุพงั อยูก่ บั ที่ กำรกร่ อน กำรพัดพำ กำรทับถม
กำรตกผลึกและผลของกระบวนกำรดังกล่ำว (ว 6.1 ม.2/9)
46. กำรที่หินตำมชำยหำดมีกอ้ นกลมเนื่องมำจำกสำเหตุในข้อใด
1 กระแสน้ ำ
2 กระแสลม
3 แรงดันภำยในโลก
4 ควำมแตกต่ำงของอุณหภูมิ

ตัวชี้วดั สื บค้น สร้ำงแบบจำลองและอธิบำยโครงสร้ำงและองค์ประกอบของโลก (ว 6.1 ม.2/10)
47. แก่นโลกชั้นในมีสถำนะอย่ำงไร
1 ของแข็ง
2 ของเหลว
3 ของแข็ง และของเหลว
4 ของแข็ง ของเหลว และแก๊ส
ตัวชี้วดั สื บค้นและอธิ บำยควำมสัมพันธ์ระหว่ำงดวงอำทิตย์ โลก ดวงจันทร์ และดำวเครำะห์อื่น ๆ
และผลที่เกิดขึ้นต่อสิ่ งแวดล้อมและสิ่ งมีชีวติ บนโลก (ว 7.1 ม.3/1)
48. กำรหมุนรอบตัวเองของโลกจำกทิศตะวันตกไปยังทิศตะวันออก ทำให้เกิดปรำกฏกำรณ์ในข้อใด
1 วัฏจักรน้ ำ
2 พำยุฟ้ำคะนอง
3 กลำงวัน กลำงคืน
4 ข้ำงขึ้น ข้ำงแรม
ตัวชี้วดั ระบุตำแหน่งของกลุ่มดำว และนำควำมรู ้ไปใช้ประโยชน์ (ว 7.1 ม.3/3)
49. ถ้ำเดินทำงในป่ ำในเวลำกลำงคืน กลุ่มดำวในข้อใดที่ไม่ ควรเลือกใช้ในกำรนำทำงหรื อหำทิศ
1 กลุ่มดำวหมีใหญ่
2 กลุ่มดำวจักรรำศี
3 กลุ่มดำวนำยพรำน
4 กลุ่มดำวแคสสิ โอเปี ย

ตัวชี้วดั สื บค้นและอภิปรำยควำมก้ำวหน้ำของเทคโนโลยีอวกำศที่ใช้สำรวจอวกำศ วัตถุทอ้ งฟ้ ำ
สภำวะอำกำศ ทรัพยำกรธรรมชำติ กำรเกษตร และกำรสื่ อสำร (ว 7.2 ม.3/1)
50. ในกำรศึกษำควำมหนำแน่นของชั้นบรรยำกำศของโลก ต้องเลือกใช้ขอ้ มูลจำกดำวเทียมในข้อใด
1 ยำนไพโอเนียร์
2 ดำวเทียมสปุตนิก 1
3 ดำวเทียมแลนด์แซต - 1
4 สถำนีอวกำศนำนำชำติ

ส่ วนที่ 2 : แบบเลือกตอบจำกแต่ละกลุ่มที่สัมพันธ์กนั จำนวน 10 ข้อ (ข้อ 51-60)
ข้อละ 2 คะแนน รวม 20 คะแนน
ตอบถูก 1 คำตอบ ได้ 1 คะแนน
ตอบถูก 2 คำตอบ ได้ 2 คะแนน
ตัวชี้วดั สังเกตและอธิ บำยรู ปร่ ำง ลักษณะของเซลล์ของสิ่ งมีชีวติ เซลล์เดียวและเซลล์ของสิ่ งมีชีวติ
หลำยเซลล์ (ว 1.1 ม.1/1)
สังเกตและเปรี ยบเทียบส่ วนประกอบสำคัญของเซลล์พืชและเซลล์สัตว์ (ว 1.1 ม.1/2)
ทดลองและอธิ บำยหน้ำที่ของส่ วนประกอบที่สำคัญของเซลล์พืชและเซลล์สัตว์
(ว 1.1 ม.1/3)
51. ส่ วนประกอบในข้อใดที่พบเฉพำะในเซลล์พืช
1 ผนังเซลล์
2 นิวเคลียส
3 เยือ่ หุม้ เซลล์
4 คลอโรพลำสต์
ตัวชี้วดั ทดลองและอธิ บำยโครงสร้ำงของดอกที่เกี่ยวกับกำรสื บพันธุ์ของพืช (ว 1.1 ม.1/10)
52. ตาราง ส่ วนประกอบของดอกไม้บำงชนิด
ชนิดของดอกไม้

กลีบเลีย้ ง

ส่ วนประกอบของดอก
กลีบดอก
เกสรเพศผู้

ดอกหน้ำวัว



ดอกฟักทอง





ดอกกุหลำบ





ดอกตำลึง





จำกตำรำง ดอกกุหลำบเป็ นดอกไม้ประเภทใด
1 ดอกครบส่ วน
2 ดอกไม่ครบส่ วน
3 ดอกสมบูรณ์เพศ
4 ดอกไม่สมบูรณ์เพศ

เกสรเพศเมีย








ตัวชี้วดั ทดลอง วิเครำะห์ และอธิ บำยสำรอำหำรในอำหำรมีปริ มำณพลังงำนและสัดส่ วน
ที่เหมำะสมกับเพศและวัย (ว 1.1 ม.2/5)
53. ในกำรทดสอบกำรละลำยของวิตำมิน 4 ชนิ ด ได้ผลดังนี้
ตาราง ผลของกำรละลำยวิตำมินบำงชนิดในน้ ำและน้ ำมัน
ชนิดของวิตามิน
S
T
U
V

การละลาย
นา้

นา้ มัน



-




* หมำยเหตุ  หมำยถึง สำมำรถละลำยได้
ข้อใดเป็ นวิตำมินซีและวิตำมินบี
1 S
2 T
3 U
4 V
ตัวชี้วดั สำรวจและอธิบำยควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพในท้องถิ่นที่ทำให้สิ่งมีชีวติ
ดำรงชีวิตอยูไ่ ด้อย่ำงสมดุล (ว 1.1 ม.3/4)
อธิ บำยผลของควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพที่มีต่อมนุษย์ สัตว์ พืช และสิ่ งแวดล้อม
(ว 1.2 ม.3/5)
54. วิธีกำรในข้อใดไม่ เป็ นกำรอนุรักษ์ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ
1 ส่ งเสริ มกำรทำเกษตรแบบไร่ นำสวนผสม
2 ซื้ อจระเข้น้ ำจืดมำเลี้ยงจนโต แล้วปล่อยลงแม่น้ ำ
3 ตั้งศูนย์เพำะพันธุ์สัตว์ป่ำในเขตอุทยำน เพื่อปล่อยกลับสู่ ธรรมชำติ
4 ปรับเปลี่ยนพื้นที่ป่ำชำยเลนให้เป็ นนำกุง้ เพื่อกำรประกอบอำชีพ

ตัวชี้วดั วิเครำะห์สภำพปั ญหำสิ่ งแวดล้อม ทรัพยำกรธรรมชำติในท้องถิ่น และเสนอแนวทำง
ในกำรแก้ไขปั ญหำ (ว 2.2 ม.3/1)
อธิบำยแนวทำงกำรรักษำสมดุลของระบบนิเวศ (ว 2.2 ม.3/2)
อภิปรำยกำรใช้ทรัพยำกรธรรมชำติอย่ำงยัง่ ยืน (ว 2.2 ม.3/3)
วิเครำะห์และอธิ บำยกำรใช้ทรัพยำกรธรรมชำติ ตำมปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง
(ว 2.2 ม.3/4)
อภิปรำยปั ญหำสิ่ งแวดล้อมและเสนอแนะแนวทำงกำรแก้ปัญหำ (ว 2.2 ม.3/5)
อภิปรำยและมีส่วนร่ วมในกำรดูแลและอนุ รักษ์สิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นอย่ำงยัง่ ยืน
(ว 2.2 ม.3/6)
55. ปัจจุบนั ในบำงท้องถิ่นประสบปั ญหำเรื่ อง น้ ำมีไม่เพียงพอให้ประชำชนใช้ในฤดูแล้ง
พฤติกรรมในข้อใดที่ควรปฏิบตั ิเพื่อช่วยให้สถำนกำรณ์ดงั กล่ำวเบำบำงลง
1 รองน้ ำใส่ ภำชนะและปิ ดน้ ำเมื่อน้ ำใกล้เต็มภำชนะ
2 นำน้ ำสุ ดท้ำยที่ได้จำกกำรซักผ้ำ มำรดน้ ำต้นไม้
3 เมื่ออำบน้ ำด้วยฝักบัว ขณะถูสบู่ให้เปิ ดน้ ำทิ้งไว้
4 เปิ ดก๊อกน้ ำทิ้งไว้ขำ้ มคืน ขณะน้ ำไม่ไหล
ตัวชี้วดั ทดลอง อธิ บำยและเขียนสมกำรเคมีของปฏิกิริยำของสำรต่ำง ๆ และนำควำมรู ้
ไปใช้ประโยชน์ (ว 3.2 ม.2/2)
สื บค้นข้อมูลและอภิปรำยผลของสำรเคมี ปฏิกิริยำเคมีต่อสิ่ งมีชีวติ และสิ่ งแวดล้อม
(ว 3.2 ม.2/3)
สื บค้นข้อมูลและอธิ บำยกำรใช้สำรเคมีอย่ำงถูกต้อง ปลอดภัย วิธีป้องกันและแก้ไข
อันตรำยที่เกิดขึ้นจำกกำรใช้สำรเคมี (ว 3.2 ม.2/4)
56. ปฏิกิริยำเคมีในข้อใดทำให้เกิดฝนกรด
1 Fe + 2HCl
FeCl2 + H2
2 HCl + NaOH
NaCl + H2O
3 SO2 + H2O
H2SO3
4 CO2 + H2O
H2CO3

ตัวชี้วดั สื บค้นข้อมูล และอธิบำยปริ มำณสเกลำร์ ปริ มำณเวกเตอร์ (ว 4.1 ม.1/1)
ทดลองและอธิบำยระยะทำง กำรกระจัด อัตรำเร็ วและควำมเร็ วในกำรเคลื่อนที่ของวัตถุ
(ว 4.1 ม.1/2)
57. ข้อใดจัดเป็ นปริ มำณเวกเตอร์
1 ควำมยำว
ระยะทำง
2 กำรกระจัด
น้ ำหนัก
3 ควำมเร็ ว
ควำมเร่ ง
4 ควำมสู ง
อัตรำเร็ ว
ตัวชี้วดั สื บค้นและอธิบำยองค์ประกอบและกำรแบ่งชั้นบรรยำกำศที่ปกคลุมผิวโลก (ว 6.1 ม.1/1)
ทดลองและอธิ บำยควำมสัมพันธ์ระหว่ำง อุณหภูมิ ควำมชื้นและควำมกดอำกำศที่มีผลต่อ
ปรำกฏกำรณ์ทำงลมฟ้ ำอำกำศ (ว 6.1 ม.1/2)
58. ลักษณะอำกำศในข้อใดที่มีส่วนช่วยให้ผำ้ ที่ตำกไว้แห้งได้เร็ วขึ้น
1 อำกำศชื้น
2 อำกำศแห้ง
3 อุณหภูมิต่ำ
4 อุณหภูมิสูง
ตัวชี้วดั ตรวจสอบและอธิ บำย ลักษณะทำงกำยภำพของแร่ และกำรนำไปใช้ประโยชน์
(ว 6.1 ม.2/5)
สื บค้นและอธิ บำยกระบวนกำรเกิด ลักษณะและสมบัติของปิ โตรเลียม ถ่ำนหิ น หิ นน้ ำมัน
และกำรนำไปใช้ประโยชน์ (ว 6.1 ม.2/6)
59. วิธีกำรในข้อใดเป็ นกำรอนุ รักษ์ทรัพยำกรแร่
1 งดใช้ทรัพยำกรแร่ ทุกชนิด
2 นำแร่ ที่ใช้แล้วกลับมำใช้ใหม่
3 วำงแผนกำรใช้แร่ อย่ำงประหยัด
4 ใช้แร่ ชนิดใดชนิดหนึ่งให้หมดทีละชนิด

ตัวชี้วดั สื บค้นและอธิบำยองค์ประกอบของเอกภำพ กำแล็กซี และระบบสุ ริยะ (ว 7.1 ม.3/2)
60. ข้อควำมใดกล่ำวไม่ ถูกต้อง
1 ดำวเทียมโคจรรอบโลกเป็ นส่ วนหนึ่งของดำวบริ วำรของดวงอำทิตย์
2 ระบบสุ ริยะอยูใ่ นกำแล็กซี ทำงช้ำงเผือก มีดวงอำทิตย์เป็ นศูนย์กลำงกำแล็กซี
3 ดำวพุธ ดำวศุกร์ โลก และดำวอังคำร จัดเป็ นดำวเครำะห์ช้ นั ในหรื อดำวเครำะห์หิน
4 ดำวเครำะห์นอ้ ยเป็ นกลุ่มสะเก็ดดำวที่อยูร่ ะหว่ำงวงโคจรของดำวอังคำรกับดำวพฤหัสบดี

ชุดที่ 1
เฉลยแบบทดสอบวัดผลสั มฤทธิ์ทางการเรียนเตรียมสอบ O-NET
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วทิ ยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3
ข้ อ
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4

2

4

3
4
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เหตุผล
น้ ำและธำตุอำหำรในดินเคลื่อนที่เข้ำในเซลล์ขนรำกด้วยวิธีที่แตกต่ำงกัน
โดยอนุภำคน้ ำเคลื่อนที่เข้ำสู่ เซลล์ขนรำกโดยผ่ำนเยื่อหุม้ เซลล์ดว้ ยวิธีออสโมซิ ส
ส่ วนธำตุอำหำรเคลื่อนที่เข้ำสู่ เซลล์ขนรำกโดยวิธีกำรแพร่
ปฏิกิริยำกำรสังเครำะห์ดว้ ยแสงของพืช
ลล์
น้ ำ + แก๊สคำร์ บอนไดออกไซด์ คลอโรฟิ
น้ ำตำล + แก๊สออกซิ เจน + น้ ำ
แสง
กลุ่มท่อลำเลียงอำหำรมีอยูใ่ นเปลือกไม้ในส่ วนของลำต้นพืช
กำรสื บพันธุ์แบบอำศัยเพศของพืช เป็ นกำรสื บพันธุ์ที่อำศัยเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้
(ละอองเรณู) และเซลล์สืบพันธุ์เพศเมีย (ไข่) ของพืชทำให้ได้เมล็ดแล้วงอก
เป็ นต้นใหม่ได้
พืชมีกำรตอบสนองต่อสิ่ งเร้ำ (ในที่น้ ีคือ แสง) เพื่อดำรงชีวิตและเจริ ญเติบโต
กำรโคลน
สิ่ งมีชีวติ ใหม่
มีลกั ษณะ
เหมือนเดิม

7

3

พันธุวศิ วกรรม
ได้
สิ่ งมีชีวติ
ใหม่

สิ่ งมีชีวติ ใหม่
มีลกั ษณะ
แตกต่ำงจำกเดิม

แผนภำพเปรี ยบเทียบควำมเหมือนและควำมแตกต่ำงระหว่ำงกำรโคลนกับพันธุ วศิ วกรรม
กลูโคสเป็ นหน่วยที่เล็กที่สุดของคำร์ โบไฮเดรต
กรดอะมิโนเป็ นหน่วยที่เล็กที่สุดของโปรตีน
กรดไขมันและกลีเซอรอลเป็ นหน่วยที่เล็กที่สุดของไขมัน
ดังนั้น กระเพำะอำหำรมีกำรย่อยทำงเคมีเพียงอย่ำงเดียว คือ ย่อยโปรตีน
โปรตีน

เพปซิ น

โปรตีนโมเลกุลเล็ก
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เหตุผล
ไส้เดือนดินมีกำรแลกเปลี่ยนแก๊ส โดยกำรแพร่ เข้ำสู่ เซลล์ผำ่ นทำงผิวหนัง
ดังนั้น ไส้เดือนดินจึงจำเป็ นต้องให้ผวิ หนังชุ่มชื้นตลอดเวลำ
กำรถ่ำยฝำกตัวอ่อนทำโดยนำตัวอสุ จิของพ่อพันธุ์และไข่ของแม่พนั ธุ์ผสมกัน
ภำยนอกในหลอดแก้วหรื อจำนเพำะเชื้อ เลี้ยงตัวอ่อนจนสำมำรถฝังตัว
ที่ผนังมดลูกได้ จึงนำไปถ่ำยฝำกในเพศเมียที่ทำหน้ำที่ต้ งั ท้อง
ประเภทของสำรเสพติดแบ่งตำมลักษณะกำรออกฤทธิ์ ต่อระบบประสำทเป็ นเกณฑ์
ประเภทที่ 1 ประเภทออกฤทธิ์ กดประสำท จะมีฤทธิ์ ทำให้สมองมึนงง
ประสำทชำ ง่วงซึ ม หมดควำมเป็ นตัวของตัวเอง เช่น ยำกล่อมประสำท
ประเภทที่ 2 ประเภทออกฤทธิ์ กระตุน้ ประสำท จะมีฤทธิ์ ทำให้เกิดอำกำร
ตื่นเต้นตลอดเวลำ ไม่รู้สึกง่วงนอน แต่เมื่อหมดฤทธิ์ สำรเสพติดผูเ้ สพจะหมดแรง
เพรำะร่ ำงกำยไม่ได้รับกำรพักผ่อน เช่น ยำบ้ำ
ประเภทที่ 3 ประเภทออกฤทธิ์ หลอนประสำท จะมีฤทธิ์ ทำให้เกิดอำกำร
ประสำทหลอน เห็นภำพลวงตำ หูแว่ว อำรมณ์แปรปรวน อำจทำอันตรำยผูอ้ ื่น
หรื อตัวเอง ได้แก่ เหล้ำแห้ง
ประเภทที่ 4 ประเภทออกฤทธิ์ กดประสำทและหลอนประสำทด้วย ได้แก่ กัญชำ
โรคตำบอดสี เกิดจำกยีนบนโครโมโซม X เท่ำนั้น บนโครโมโซม Y ไม่มีกำรผิดปกติ
กำหนดให้ ยีนปกติเป็ น C และยีนของลักษณะตำบอดสี เป็ น c
XCY ชำยปกติ
XCXc หญิงปกติแต่เป็ นพำหะ
XCXc
XCY
XCXC
หญิงปกติ

12

2

XCXc
หญิงปกติ
แต่เป็ น
พำหะ

XCY
ชำยปกติ

XcY
ชำยตำบอดสี

ดังนั้น ลูกคนแรกเป็ นชำยปกติ = 25 %
กำรผลิตน้ ำหมักชีวภำพเป็ นกำรใช้ประโยชน์จำกเทคโนโลยีชีวภำพกับกำรเกษตร
โดยนำน้ ำหมักที่ได้จำกกำรหมักพืชผลทำงกำรเกษตรที่เหลือใช้กบั จุลินทรี ยแ์ ล้ว
น้ ำหมักที่นำรดต้นพืชสำมำรถฆ่ำจุลินทรี ยก์ ่อโรคในดินได้บำงชนิด ทำให้พืชผล
ทำงกำรเกษตรเจริ ญเติบโตได้ดี
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บริ เวณใดที่มีสิ่งมีชีวติ อำศัยอยูจ่ ำนวนมำกกว่ำแสดงว่ำบริ เวณนั้นมีสภำพแวดล้อม
ในกำรดำรงชี วติ และเจริ ญเติบโตที่เหมำะสมกว่ำ
โซ่อำหำร คือ กำรกินเป็ นทอด ๆ หรื อกำรถ่ำยทอดพลังงำน โดยพืชซึ่ งเป็ นผูผ้ ลิต
ใช้พลังงำนแสงจำกดวงอำทิตย์สร้ำงอำหำรเพื่อใช้ในกำรเจริ ญเติบโต
และผูบ้ ริ โภคลำดับที่ 1 กินผูผ้ ลิต
วัฏจักรน้ ำ เป็ นกระบวนกำรที่รำกพืชดูดน้ ำจำกดิน แล้วลำเลียงไปเก็บไว้ใน
ส่ วนต่ำง ๆ แล้วคำยสู่ บรรยำกำศ ไอน้ ำเหล่ำนี้ จะควบแน่นแล้วรวมตัวเป็ นเมฆ
แล้วตกลงมำเป็ นฝน
อัตรำกำรเกิด < อัตรำกำรตำย มีผลทำให้จำนวนประชำกรลดลง
สำรเนื้ อเดียว เป็ นสำรที่มองเห็นกลมกลืนเป็ นเนื้ อเดียวกัน
ส่ วนสำรเนื้ อผสม เป็ นสำรที่มองเห็นเนื้ อสำรไม่กลมกลืนกัน เมื่อสังเกตสำมำรถ
บอกได้วำ่ มีสำรมำกกว่ำ 1 อย่ำงปนกันอยู่ ได้แก่ น้ ำโคลน คอนกรี ต และเขม่ำในอำกำศ
กำรระเหิ ด
กำรหลอมเหลว
ของเหลว

ของแข็ง
กำรเยือกแข็ง

19

1

20

2

21

1

กำรกลำยเป็ นไอ
กำรควบแน่น

แก๊ส

กำรควบแน่น
แผนภำพ กำรเปลี่ยนสถำนะของสำร
สำรละลำยฟี นอล์ฟทำลีน เป็ นอินดิเคเตอร์ชนิดหนึ่งที่ใช้ตรวจสอบสำรละลำย
ที่เป็ นเบส โดยเปลี่ยนจำกไม่มีสีเป็ นสี ชมพู ได้แก่ น้ ำขี้เถ้ำ และน้ ำสบู่
ส่ วนน้ ำเกลือ และน้ ำเชื่ อมมีสมบัติเป็ นกลำง
น้ ำมะขำม น้ ำอัดลม น้ ำส้มสำยชู และสำรละลำยซัลฟิ วริ ก มีสมบัติเป็ นกรด
ธำตุ หมำยถึง สสำรที่ประกอบด้วยอนุภำคเพียงชนิดเดียว ไม่สำมำรถนำมำแยกสลำยให้กลำยเป็ นสำรอื่น ๆ ได้โดยวิธีทำงเคมี เช่น เงิน เหล็ก ปรอท
ออกซิเจน ไนโตรเจน
ธำตุ A เป็ นธำตุโลหะ เพรำะนำไฟฟ้ ำได้ มีควำมมันวำว และมีจุดเดือดสู ง
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เหตุผล
น้ ำกับลูกเหม็นแยกออกจำกกันได้โดยกำรกรอง ซึ่ งลูกเหม็นจะติดอยูด่ ำ้ นบนของ
กระดำษกรอง ส่ วนน้ ำจะไหลผ่ำนกระดำษกรองได้
สำรละลำย 60 ลูกบำศก์เซนติเมตร มีสำร A
3 กรัม
สำรละลำย 100 ลูกบำศก์เซนติเมตร มีสำร A = 3 ×60100
= 5 กรัม
ดังนั้น สำรละลำยนี้มีควำมเข้มข้น 5 %
จำก Q = msΔt
Q = 100 × 1 × (35 – 30)
Q = 100 × 5
Q = 500 แคลอรี
ดังนั้น กำรละลำยนี้เป็ นแบบดูดพลังงำน 500 แคลอรี
กำรแยกสลำยแอมโมเนีย เป็ นปฏิกิริยำดูดควำมร้อน
ส่ วนกำรเผำไหม้ถ่ำนไม้ และกำรย่อยโปรตีนในร่ ำงกำย เป็ นปฏิกิริยำคำยควำมร้อน
กำรกระจัด
กำรกระจัด
กำรกระจัด
กำรกระจัด

= 252 – 152
= 625 – 225
= 400
= 20 เมตร

่เปลี่ยนแปลง
ควำมเร่ ง = ควำมเร็ วทีเวลำ
ควำมเร่ ง = 20 2– 0
ควำมเร่ ง = 10 m/s2
กฎกำรเคลื่อนที่ของนิวตันข้อที่ 3 กล่ำวไว้วำ่ “ทุกแรงกิริยำย่อมมีแรงปฏิกิริยำ
ขนำดเท่ำกันกระทำในทิศตรงกันข้ำมเสมอ”
วัตถุบำงชนิดจะเคลื่อนที่ดว้ ยแรงปฏิกิริยำ เช่น จรวด บั้งไฟ
แรงเสี ยดทำน คือ แรงต้ำนกำรเคลื่อนที่ของวัตถุ เกิดขึ้นเมื่อผิววัตถุสองผิวสัมผัสกัน
ดังนั้น กำรดึงแผ่นอิฐบนตลับลูกแก้วที่วำงบนพื้นโต๊ะอ่ำนค่ำแรงดึงได้นอ้ ยกว่ำ
ดึงแผ่นอิฐบนพื้นโต๊ะ เพรำะแผ่นอิฐบนตลับลูกแก้วมีผวิ สัมผัสที่ลื่นกว่ำ
แรงเสี ยดทำนจึงน้อยกว่ำ ทำให้ค่ำแรงดึงลดลงด้วย
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โมเมนต์ทวนเข็มนำฬิกำ = โมเมนต์ตำมเข็มนำฬิกำ
X × 0.8
= 200 × 1.2
X
= 2000.8× 1.2
X
= 300 นิวตัน
กำรโยนลูกบำสใส่ ห่วง เป็ นกำรเคลื่อนที่ในแนววิถีโค้ง โดยวัตถุมีเส้นทำง
กำรเคลื่อนที่เป็ นแนวเส้นโค้ง
ส่ วนรถจักรยำนยนต์ไต่ถงั และชิงช้ำสวรรค์ เป็ นกำรเคลื่อนที่แบบวงกลม
กำรปล่อยลูกบอลจำกที่สูง เป็ นกำรเคลื่อนที่ในแนวตรง
C = K – 273
5
5
C = 323 – 273
5
5
C = 50 องศำเซลเซียส
ช่องระบำยอำกำศตอนบนของหน้ำต่ำงบ้ำนอำศัยหลักกำร อำกำศเย็นลอยเข้ำมำ
แทนที่อำกำศร้อน
A = รังสี ตกกระทบ
B = เส้นปกติ
C = รังสี สะท้อน
E = มุมตกกระทบ
F = มุมสะท้อน
ถ้ำยืนบริ เวณกลำงแดด ม่ำนตำจะยืดออก รู ม่ำนตำจะเล็กลง
Ep = mgh
Ep = 3 × 10 × 4
Ep = 120 จูล
เครื่ องเป่ ำผมใช้พลังงำนไฟฟ้ ำ 1100
1000 × 1 = 1.1 กิโลวัตต์ · ชัว่ โมง
× 220 × 1 = 1.1 กิโลวัตต์ · ชัว่ โมง
เตำรี ดใช้พลังงำนไฟฟ้ ำ 5 1000
ดังนั้น เครื่ องเป่ ำผมและเตำรี ดใช้พลังงำนไฟฟ้ ำเท่ำกัน
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= แบตเตอรี่
= สำยไฟ
= สวิตช์
= หลอดไฟฟ้ ำ
ไดโอดสำมำรถแปลงไฟฟ้ ำกระแสสลับเป็ นไฟฟ้ ำกระแสตรงได้
ลมพำยุเกิดจำกบริ เวณสองแห่งมีควำมกดอำกำศแตกต่ำงกันมำก
ปริ มำณฝนของประเทศไทยส่ วนใหญ่ต่ำกว่ำปกติ โดยเฉพำะในช่วงฤดูร้อน
และต้นฤดูฝน เป็ นผลกระทบที่เกิดจำกปรำกฏกำรณ์เอลนิ โญ
หิ นและแร่

สำรอินทรี ย ์
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สลำยตัว

วัตถุตน้ กำเนิดดิน
พืชและสัตว์
ช่วยกัน
คลุกเคล้ำ

สลำยตัว

ดิน

ฮิวมัส

แผนภำพ กำรกำเนิดดิน
กำรทำไร่ เลื่อนลอยเป็ นกำรตัดไม้ทำลำยป่ ำเพื่อเปลี่ยนที่เพำะปลูกพืชไปเรื่ อย ๆ
เป็ นกำรทำให้ดินเสื่ อมโทรม
หิ นอ่อนแปรสภำพมำจำกหิ นปูน เนื่ องจำกหิ นทั้งสองประเภทนี้มี
แคลเซียมคำร์บอเนตเป็ นองค์ประกอบเหมือนกัน
น้ ำในดินนำขึ้นมำใช้โดยกำรขุดบ่อลงไปให้ลึกกว่ำระดับน้ ำในดิน
แล้วใช้ภำชนะผูกเชือกหย่อนลงไปตักน้ ำขึ้นมำใช้
กำรกร่ อนของหิ นบริ เวณชำยหำด โดยกระแสน้ ำทำให้หินมีลกั ษณะกลมได้
แก่นโลกชั้นในลึกประมำณ 5,100 กิโลเมตร ใจกลำงโลกเป็ นของแข็ง
อุณหภูมิประมำณ 6,200-6,400 ˚C
กำรหมุนรอบตัวเองของโลกทำให้เกิดกลำงวัน กลำงคืน และเกิดทิศ
กลุ่มดำวที่ใช้ในกำรนำทำงและหำทิศในเวลำกลำงคืน ได้แก่ กลุ่มดำวนำยพรำน
กลุ่มดำวหมีใหญ่ และกลุ่มดำวแคสสิ โอเปี ย
ดำวเทียมสปุตนิก 1 ใช้ในกำรศึกษำควำมหนำแน่นของชั้นบรรยำกำศโลก
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ผนังเซลล์และคลอโรพลำสต์เป็ นส่ วนประกอบที่พบได้เฉพำะในเซลล์พืช
ดอกกุหลำบจัดเป็ นดอกครบส่ วน และดอกสมบูรณ์เพศ
ดอกไม้โดยทัว่ ไปที่มีส่วนประกอบครบทั้ง 4 ส่ วน ได้แก่ กลีบเลี้ยง กลีบดอก
เกสรเพศผู้ และเกสรเพศเมีย จัดเป็ นดอกครบส่ วน
บำงชนิดมีส่วนประกอบไม่ครบทั้ง 4 ส่ วน จัดเป็ นดอกไม่ครบส่ วน
ดอกไม้บำงชนิดมีท้ งั เกสรเพศผูแ้ ละเกสรเพศเมียอยูภ่ ำยในดอกเดียวกัน
เรี ยกดอกสมบูรณ์เพศ
บำงชนิดมีเฉพำะเกสรเพศผูห้ รื อเกสรเพศเมียเพียงอย่ำงเดียว เรี ยกดอกไม่สมบูรณ์เพศ
วิตำมินซีและวิตำมินบี เป็ นวิตำมินที่ละลำยในน้ ำ
กำรซื้ อจระเข้น้ ำจืดมำเลี้ยงจนโต แล้วปล่อยลงในแม่น้ ำ และกำรปรับเปลี่ยนพื้นที่
ป่ ำชำยเลนให้เป็ นนำกุง้ เพื่อกำรประกอบอำชีพ ไม่เป็ นกำรอนุ รักษ์ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ
กำรรองน้ ำใส่ ภำชนะและปิ ดน้ ำเมื่อน้ ำใกล้เต็มภำชนะ และกำรนำน้ ำสุ ดท้ำยที่ได้จำกกำรซักผ้ำ มำรดน้ ำต้นไม้ เป็ นกำรช่วยอนุ รักษ์และประหยัดน้ ำ
กำรเกิดฝนกรดเกิดจำกปฏิกิริยำระหว่ำงน้ ำกับออกไซด์ของอโลหะ
ที่เกิดจำกกำรเผำไหม้ ดังนี้
SO2 + H2O
H2SO3
CO2 + H2O
H2CO3
ปริ มำณเวกเตอร์ คือ ปริ มำณที่มีท้ งั ขนำดและทิศทำง เช่น กำรกระจัด น้ ำหนัก
ควำมเร็ ว ควำมเร่ ง
ส่ วนปริ มำณสเกลำร์ คือ ปริ มำณที่มีเฉพำะขนำด เช่น ควำมยำว ระยะทำง ควำมสู ง
อัตรำเร็ ว
อุณหภูมิสูง อำกำศแห้ง เป็ นสภำพอำกำศที่สำมำรถรับไอน้ ำเพิม่ ได้อีกมำก
ทำให้ผำ้ ที่ตำกไว้แห้งเร็ ว
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กำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ เป็ นกำรใช้ทรัพยำกรที่ได้จำกธรรมชำติอย่ำงประหยัด
และใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อมวลชนมำกที่สุด ให้เกิดกำรสู ญเปล่ำน้อยที่สุด
ดังนั้น แร่ เป็ นทรัพยำกรธรรมชำติที่ตอ้ งอนุรักษ์ โดยกำรนำแร่ ที่ใช้แล้วกลับมำใช้ใหม่
เพื่อกำรใช้ประโยชน์อย่ำงเต็มที่ และวำงแผนกำรใช้แร่ อย่ำงประหยัด
เพื่อลดกำรสู ญเปล่ำ
กำแล็กซี เป็ นกลุ่มดำวฤกษ์จำนวนนับแสนล้ำนดวงอยูด่ ว้ ยกันด้วยแรงดึงดูดร่ วมกันของดำวแต่ละดวง
ระบบสุ ริยะ คือ ระบบดำวที่มีดำวฤกษ์ ในที่น้ ี คือ ดวงอำทิตย์ เป็ นศูนย์กลำง
และมีดำวเครำะห์เป็ นดำวบริ วำร และระบบสุ ริยะอยูใ่ นกำแล็กซี ทำงช้ำงเผือก
ระบบสุ ริยะ
ดวงอำทิตย์
บริ วำร
ดำวเครำะห์

ดำวบริ วำร ดำวเครำะห์แคระ
ของดำวเครำะห์

ดำวเครำะห์นอ้ ย ดำวหำง อุกกำบำต

ถ้ำแบ่งเขตพื้นที่รอบดวงอำทิตย์เป็ น 4 เขต โดยใช้ลกั ษณะกำรก่อตัวเกิดเป็ น
ดำวบริ วำรของดวงอำทิตย์ ได้ดงั นี้
1. ดำวเครำะห์ช้ นั ในหรื อดำวเครำะห์หิน เป็ นดำวเครำะห์ที่อยูใ่ กล้ดวงอำทิตย์
มีลกั ษณะพื้นผิวเป็ นหิ นแข็ง วงโคจรอยูใ่ กล้กว่ำแถบดำวเครำะห์นอ้ ย ได้แก่ ดำวพุธ
ดำวศุกร์ โลก และดำวอังคำร
2. ดำวเครำะห์นอ้ ย เป็ นมวลที่อยูใ่ นบริ เวณระหว่ำงวงโคจรของดำวอังคำรกับ
ดำวพฤหัสบดี
3. ดำวเครำะห์ช้ นั นอกหรื อดำวเครำะห์ยกั ษ์ เป็ นดำวเครำะห์ขนำดใหญ่ที่มีวงโคจร
ไกลกว่ำแถบดำวเครำะห์นอ้ ย เป็ นดำวเครำะห์แก๊สที่มีแกนแข็งขนำดเล็กอยูท่ ี่
แกนกลำง ได้แก่ ดำวพฤหัสบดี ดำวเสำร์ ดำวยูเรนัส และดำวเนปจูน
4. ดำวหำง คือ เศษที่เหลือจำกดำวเครำะห์ยกั ษ์

