
 

 

 

 

 
 

- เดก็ท่ีขาดสารอาหารจะมีลกัษณะอยา่งไร

.............................................................................................................................................. 

- ถา้อยากมีตาสวยและสายตาดีควรกินอาหารประเภทใดใหม้าก

................................................................................................................................................ 

- แคลเซียมมีความส าคญัต่อร่างกายอยา่งไร

................................................................................................................................................ 

- อาหารประเภทโปรตีนมีความส าคญัต่อร่างกายเดก็ๆอยา่งไร

................................................................................................................................................ 

- ไอโอดีนมีมากในอาหารประเภทใดคนท่ีขาดไอโอดีนจะเป็นโรคใด

............................................................................................................................................. 

- ผกัผลไมมี้ประโยชนต่์อร่างกายอยา่งไร

.............................................................................................................................................. 

- หากนกัเรียนไม่ชอบทานเน้ือสัตวค์วรทานอาหารชนิดใดแทนเพื่อใหไ้ดส้ารอาหารโปรตีน

............................................................................................................................................. 

 

 

 

 

ฝึกคิดและตอบค าถามกนัเถอะจะ้ 



 

 

  

1. ใครตอ้งการสารอาหารคาร์โบไฮเดรตมากท่ีสุด 
ก. กมลชอบเล่นกีฬา  
ข. แกว้ตาชอบอ่านหนงัสือ 
ค. กานดาชอบวาดภาพ  
ง. กิติชอบเล่นคอมพิวเตอร์ 

2. รายการอาหารใน 1 วนั ขอ้ใดเหมาะสมกบัเดก็ในวยัเรียนมากท่ีสุด 
ก. สลดัผกั น ้าเตา้หู ้น ้าส้ม  
ข. ไส้กรอก ไก่ทอด โดนทั 
ค. ขา้วเหนียวไก่ยา่ง ส้มต า บวัลอย  
ง. ขา้วตม้กุง้ ขา้วผดั ก๋วยเต๋ียวผดัซีอ้ิว 

3. เส้นบะหม่ีและขนมจีน จดัอยูใ่นอาหารหลกัหมู่ใด 
ก. หมู่ 1 ข. หมู่ 2 
ค. หมู่ 3 ง. หมู่ 4 

4. อาหารประเภทถัว่สามารถกินชดเชยอาหารประเภทใดได ้
ก. ขา้ว ข. ผกัใบเขียว 
ค. เน้ือสัตว ์ ง. ไขมนัสัตว ์

5. ขอ้ใดไม่ใช่หลกัปฏิบติัในการกินอาหารเพื่อใหมี้สุขภาพดี 
ก. กินอาหารใหค้รบ 5 หมู่ทุกวนั  
ข. กินผกัใหม้ากและกินผลไมเ้ป็นประจ า 
ค. ด่ืมนมใหเ้หมาะสมกบัวยั  
ง. เลือกกินอาหารเน้ือสัตวติ์ดมนัเป็นประจ า 

6. ถา้เกิดอาการเลือดแขง็ตวัชา้ ควรรับประทานอาหารในขอ้ใด 
ก. ตบั ข. นมสด 
ค. ไข่ ง. ขา้วซอ้มมือ 

ฝึกคิดโดยการเลอืกค าตอบทีถู่กที่สุดเพยีงข้อเดยีว 



 
7.นมถัว่เหลืองใหส้ารอาหารประเภทใด 

ก. ไขมนั ข. เกลือแร่ 
ค. วติามิน ง. โปรตีน 

8การกินอาหารตามหลกัโภชนาการใน 1 วนั นกัเรียนควรกินอาหารประเภทใดปริมาณนอ้ยท่ีสุด 
ก.ขา้ว ข. เน้ือสัตว ์
ค    ผลไม ้ ง. น ้าตาล 

18. ไอโอดีนมีมากในอาหารขอ้ใด 
ก. สลดัผกั  ข. ตม้ย  าทะเล 
ค. คะนา้หมูกรอบ  ง. ผดัผกับุง้ไฟแดง 

19สารอาหารในขอ้ใดช่วยใหร่้างกายมีก าลงัในการท างาน 
ก.โปรตีน  ข .คาร์โบไฮเดรต 
ค. วติามิน   ง. เกลือแร่ 
 

20. วติามินบี 1 มีมากในอาหารขอ้ใด  
ก. ผลไม ้ ข. เน้ือปลา 
ค.น ้ามนัตบัปลา   ง. ขา้วซอ้มมือ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

1. วทิยาศาสตร์  หมายถึงอะไร 

 ก. ความรู้ทีแ่สดงหรือพสูิจน์ได้ว่าถูกต้องเป็นความจริง 

 ข. ความรู้ทีไ่ด้จากการสังเกตและค้นคว้าจนได้เป็นหลกัฐานและเหตุผล 

 ค. ความรู้ทีไ่ด้จากการศึกษาปรากฏการณ์ธรรมชาติ  ซ่ึงพสูิจน์ได้ว่าถูกต้องแล้วจัดเข้าเป็น
ระเบียบ และหมวดหมู่ 

 ง. ถูกทุกข้อ 

2. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกีย่วกบั  “ การสังเกต  การตั้งปัญหา  การตั้งสมมติฐาน  การทดลอง  และ
การสรุปผล” 

 ก.วธิีการทางวทิยาศาสตร์ 

 ข. ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ 

 ค. เจตคติทางวทิยาศาสตร์ 

 ง. ไม่มข้ีอใดถูก 

3.กระบวนการทางวทิยาศาสตร์ขั้นตอนใดทีจ่ะน าไปสู่การสรุปผลและการศึกษาต่อไป 

 ก. การรวบรวมข้อมูล 

 ข. การตั้งสมมติฐานและการออกแบบการทดลอง 

 ค. การสังเกต 

 ง. การหาความสัมพนัธ์ของข้อเทจ็จริง 

 

ฝึกคิดโดยการเลอืกค าตอบทีถู่กที่สุดเพยีงข้อเดยีว 



 

4. ข้อใดไม่ใช่ประสาทสัมผสัทั้ง 5 

 ก. หู  จมูก 

 ข. ผวิกาย  ตา 

 ค. ปาก  ตา 

 ง. หู  ลิน้ 

5. ข้อใดไม่ใช่ขั้นตอนของ  “ กระบวนการทางวทิยาศาสตร์” 

 ก. การแก้ปัญหา 

 ข. การตั้งสมมติฐาน 

 ค. การทดลอง 

 ง. การสรุปและแปลความหมาย 

6. ข้อใดไม่เป็นวทิยาศาสตร์ 

 ก. โลกโคจรรอบดวงอาทติย์ 

 ข. น า้เกดิจากก๊าซไฮโดรเจนและออกซิเจนรวมตัวกนั 

 ค. แม่เหลก็ขั้วเดียวกนัเกดิแรงผลกักนั 

 ง. คนท าดี ตายแล้วจะได้ขึน้สวรรค์ 

7. สมมติฐานทางวทิยาศาสตร์จะเปลีย่นเป็นทฤษฎไีด้เมือ่ใด 

 ก . ทดสอบแล้วเป็นจริงทุกคร้ัง 

 ข. เป็นทีย่อมรับโดยทัว่ไป 

 ค. มเีคร่ืองมอืพสูิจน์ 

 ง. อธิบายได้กว้างขวาง 

 



 

8. การสังเกตของนักวทิยาศาสตร์ท าให้เกดิส่ิงใดเป็นอนัดับแรก 

 ก. สมมติฐาน 

 ข. การทดลอง 

 ค. ปัญหา 

 ง. กฎ 

9. ในกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ ถ้าหากผลการทดลองทีไ่ด้จากการทดสอบสมมติฐาน ไม่
สอดคล้องกบัสมมติฐานจะต้องท าอย่างไร 

 ก. สังเกตใหม่ 

 ข. ออกแบบการทดลองใหม่ 

 ค. ตั้งปัญหาใหม่ 

 ง. เปลีย่นสมมติฐาน 

10. ข้อใดไม่ใช่คุณลกัษณะของบุคคลทีม่เีจตคติทางวทิยาศาสตร์ 

 ก. เป็นคนมเีหตุผล 

 ข. เป็นคนช่างสังเกต 

 ค. เป็นคนอยากรู้อยากเห็น 

 ง. เป็นคนละเอยีดรอบคอบ 

 

 

 

 



 

 

ยกตวัอย่างสารในชีวิตประจ าวนัมาชนิดละ 5 ตัวอย่าง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สารในชีวติประจ าวนั 

สารปรุงแต่งอาหาร สารท าความสะอาด 

สารใช้ในการรักษาโรค สารที่ใช้ในการเกษตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

1. ส่ิงใดเป็นการเปล่ียนแปลงทางกายภาพ 
ก. เหลก็ข้ึนสนิม    ข.   น ้ากลายเป็นน ้าแขง็ 
ค. น ้าแกงบูดเป็นฟอง   ง.    ธูปไหมจ้นหมดดอก 

2. ขอ้ใด ไม่ใช่ คุณสมบติัทางกายภาพของสาร 
ก. ขนาด     
ข. จุดเดือด 
ค.   จุดหลอมเหลว    
ง.    ลกัษณะเฉพาะท่ีจะเปล่ียนไปเม่ือรวมกบัสารอ่ืน 

 3.    ขอ้ใด ไม่ใช่ คุณสมบติัทางกายภาพของน ้าตาล 
        ก.    มีรสหวาน    ข.    ละลายน ้าไดดี้ 
        ค.    มีสีด าเม่ือถูกเผา    ง.    หลอมเหลวไดท่ี้อุณหภูมิปกติ 
 4.    ตกัไอศกรีมตั้งท้ิงไวน้านๆ จะเกิดปรากฏการณ์ท่ีเรียกวา่อะไร 
        ก.    การระเหย    ข.    การแขง็ตวั 
        ค.    การควบแน่น    ง.    การหลอมเหลว 

5.    เม่ือตั้ งถว้ยเกลือไวใ้นห้อง 5 วนั ต่อมาเกลือในถว้ยกลายเป็นน ้ ามีรสเค็ม การ
เปล่ียนแปลงน้ีเรียกวา่อะไร 

        ก.    การระเหย    ข.    การละลาย 
        ค.    การควบแน่น    ง.    การหลอมเหลว 

6.    การเปล่ียนแปลงทางเคมีเป็นการเปล่ียนแปลงในเร่ืองใด 
        ก.    สถานะ     ข.    ขนาด 
        ค.    รูปร่าง     ง.    คุณสมบติั 

ฝึกคิดโดยการเลอืกค าตอบทีถู่กที่สุดเพยีงข้อเดยีว 



 
 
 
7.    การเปล่ียนแปลงในขอ้ใดท าใหเ้กิดสารใหม่ 

        ก.    ฉีกกระดาษ    ข.    จุดไมขี้ดไฟ 
        ค.    เทน ้าจากแกว้ใส่ขนั   ง.    ท าน ้าใหเ้ป็นน ้าแขง็ 

8.    น ้าปูนใสเกิดจากอะไร น ้าผสมกบัปูนชนิดใด 
        ก.    ปูนแดง ปูนขาว    ข.    ปูนขาว ปูนซีเมนต ์
        ค.    ปูนซีเมนต ์ปูนแดง   ง.    ปูนปลาสเตอร์ ปูนขาว  

            9.    “การรวมตัวของสารสองชนิดแล้วเกดิสารชนิดใหม่” เรียกวา่อะไร 

        ก.    การเปล่ียนรูปร่าง   ข.    การเปล่ียนสถานะ 
        ค.    การเปล่ียนแปลงทางเคมี ง.    การเปล่ียนแปลงองคป์ระกอบภายนอก 

10.    ต่อไปน้ีขอ้ใด ไม่ใช่ ผลจากการเปล่ียนแปลงทางเคมี 
        ก.    เกิดสารชนิดใหม่      

       ข.    เกิดพลงัความร้อนภายในสาร 
        ค.    องคป์ระกอบภายในเปล่ียนแปลง     

       ง.    เม่ือเกิดสารใหม่แลว้กลบัคืนสู่สารเดิมได ้

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

1.    “เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า สายไฟฟ้า เคร่ืองใช้ไฟฟ้า และสวิตช์” ประกอบเขา้ดว้ยกนั
เรียกวา่อะไร 
        ก.    วงจรไฟฟ้า    ข.    ตวัน าไฟฟ้า 
        ค.    ก  าลงัไฟฟ้า    ง.    แรงเคล่ือนไฟฟ้า 

2.    ขอ้ใดใชส้ าหรับปิด – เปิด วงจรไฟฟ้า 
        ก.    ฟิวส์     ข.    สวติช์ 
        ค.    สายไฟฟ้า    ง.    หลอดไฟฟ้า 

3.    ขอ้ใดกล่าวถูกตอ้งเม่ือ “วงจรเปิด”  
        ก.    เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าหยดุท างาน   

       ข.    การไหลของกระแสไฟฟ้าครบวงจร 
        ค.    อุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดท างานเป็นปกติ     

       ง.    กระแสไฟฟ้าไหลกลบัเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า 

4.    ขอ้ใดเป็นแหล่งก าเนิดไฟฟ้า 
        ก.    ฟิวส์     ข.    แบตเตอร่ี 
        ค.    สายไฟฟ้า    ง.    หลอดไฟฟ้า 

5.    ขอ้ใดกล่าวถูกตอ้งเก่ียวกบั “การปิดไฟ” 
  ก.    วงจรไฟฟ้าเปิด หลอดไฟสวา่ง   

       ข.    วงจรไฟฟ้าเปิด หลอดไฟไม่สวา่ง 
  ค.    วงจรไฟฟ้าปิด หลอดไฟสวา่ง               
  ง.    วงจรไฟฟ้าปิด หลอดไฟไม่สวา่ง 

ฝึกคิดโดยการเลอืกค าตอบทีถู่กที่สุดเพยีงข้อเดยีว 



 
 
 
6.    ถ่านไฟฉายแต่ละกอ้นมีแรงดนัไฟฟ้าเท่าไร 

        ก.    1.0 โวลต ์    ข.    1.5 โวลต ์
        ค.    2.0 โวลต ์    ง.    3 โวลต ์

             7. ทิศทางการไหลของกระแสไฟฟ้าเป็นอยา่งไร 

           ก. ออกจากขั้วลบ ไปยงัขั้วบวก 

                ข. ออกจากขั้วบวกไปยงัขั้วลบ 

                ค. ออกจากขั้วบวกแลขั้วลบสลบักนั 

                ง. ไหลไปในทิศทางเดียวกนั 

             8.  ของใชช้นิดใดท่ีมีทั้งส่วนประกอบท่ีเป็น ตวัน าไฟฟ้าและฉนวนไฟฟ้า 

    ก. ชอ้น                                                            ข.ไขควง 
    ค. ตะเกียบ                                                       ง.ส้อม 

            9.   ตอ้งใชว้ตัถุใดเช่ือมต่อกบัวงจรไฟฟ้าจึงจะท าใหห้ลอดไฟสวา่ง 

    ก. คลิป                                                               ข. หนงัยาง 
    ค.ดินสอ                                                             ง.เชือก 

            10.  เพราะเหตุใดจึงไม่ควรพาดสายไฟบนร้ัวสังกะสี 

     ก. จะท าใหร้ั้วช ารุด                                          ข.จะท าใหร้ั้วเป็นสนิม 
     ค.จะท าใหฉ้นวนท่ีหุม้ฉีกขาด                          ง.จะท าใหก้ระแสไฟฟ้าลดลง 
 
 
 



 
 

ให้นักเรียนฝึกเขียนแผนภาพการต่อวงจรไฟฟ้าแบบอนุกรมและแบบ
ขนาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

แผนภาพวงจรไฟฟ้าแบบอนุกรม 

แผนภาพวงจรไฟฟ้าแบบขนาน 



 

 

 

 

 

1.  ร่างกายมีการเจริญเติบโตคงท่ี ........................................................ 

2.  น ้าหนกัและส่วนสูงเพิ่มข้ึนอยา่งรวดเร็ว.............................................................. 

3.  ความตา้นทานลดลง ตอ้งการคนดูแลเอาใจใส่.......................................................... 

4.  เสียงแตกหา้วมากข้ึน  เร่ิมมีหนวดเครา .................................................................... 

5.  ช่วยเหลือตวัเองไม่ไดต้อ้งดูแลอยา่งใกลชิ้ด.............................................................. 

6.  ติดเพื่อน มีสิวข้ึนบริเวณใบหนา้............................................................................... 

7.  มีความรับผดิชอบ มีพลงัในการท างาน.................................................................... 

8.  สายตายาว หูตึง ผมขาว ผวิหนงัเห่ียวยน่ .................................................................. 

9.  ศีรษะมีขนาดโตกวา่ล าตวั........................................................................................ 

10. ควรรับประทานอาหารประเภทเน้ือใหน้อ้ยลง....................................................... 

 

 

 

พจิารณาข้อความที่ก าหนดให้ว่าเป็นลกัษณะของคนวยัใด 

     วยัทารก              วยัเดก็             วยัรุ่น              วยัผู้ใหญ่                  วยัชรา    



 

ให้นักเรียนวเิคราะห์เคร่ืองใช้ไฟฟ้าต่อไปนี้เปลีย่นเป็นพลงังาน

ชนิดใด 

 

 

ชนิดของเคร่ืองใช้ไฟฟ้า การเปลีย่นรูปพลงังาน 
พดัลม  
เตารีด  
โคมไฟ  

หมอ้หุงขา้ว  
แอร์  
ทีวี  

เคร่ืองป่ันน ้าผลไม ้  
ท่ีหนีบผม  
ไมโครเวฟ  
หลอดไฟ  
เคร่ืองซกัผา้  
โทรศพัท ์  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


