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ส ำหรับนักเรยีนชัน้มธัยมศึกษำปทีี ่1 

ชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ ชุดที่ 6 กำรเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของโลก 

 
 

แบบทดสอบหลังเรียน 
 

ชุดที่ 6 การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของโลก 
 
 

ค าช้ีแจง  แบบทดสอบมีจ านวน 10 ข้อ  ให้นักเรียนท าเครื่องหมายกากบาท  ใส่ช่อง  
             ค าตอบท่ีเห็นว่าถูกที่สุดเพียงข้อเดียว ลงในกระดาษค าตอบ คะแนนเต็ม 10  
             คะแนน  ใช้เวลา 10 นาที 
 
 

1. การเกิดภาวะเรือนกระจกเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ใดน้อยท่ีสุด 
     ก. การกลายพันธ์ุของพืชและสัตว์   ข. การเกิดภาวะแห้งแล้ง    
    ค. การเกิดไฟไหม้ป่าบ่อยขึ้น ง. การลดลงของผลผลิตทางการเกษตร 
 

2.  แก๊สในข้อใด ไม่ใช่ แก๊สเรือนกระจก 
    ก. มีเทน      ข. ซัลเฟอร์ไดออกไซด์  
 ค. คาร์บอนไดออกไซด์   ง. คลอโรฟลูออโรคาร์บอน 
 

3.  การเกิดรูโหว่โอโซนมีผลต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อมอย่างไร 
A = ท าให้อุณหภูมิของอากาศสูงขึ้น 
B = ท าให้เกิดโรคมะเร็งผิวหนัง ต้อกระจก 
C = ท าให้เกิดพายุฝนตกหนัก ฟ้าคะนอง 
D = ท าให้รังสียูวีผ่านมายังโลกได้มากขึ้น 

    ก. A , B , C และ D   ข. A , B , C 
    ค. A , B , D     ง. A , B 
 

4.  เราสามารถช่วยลดภาวะโลกร้อนได้ด้วยการปฏิบัติตามข้อใด 
    ก. ลดปริมาณการใช้ถุงพลาสติก ข. ไปท าบุญรักษาศีลในวันหยุด 
    ค. ไม่ใช้รถยนต์ในการเดินทาง  ง. เปิดแอร์เฉพาะช่วงเวลาค่ า 

 

5.  การกระท าเช่นใดท่ีท าให้เกิดภาวะโลกร้อน 
    ก. การเลี้ยงสัตว์  ข. ท้ิงขยะโดยไม่แยกประเภท 
    ค. น ามูลสัตว์มาใช้เป็นเชื้อเพลิง   ง. เปลี่ยนแปลงนาข้าวมาท าเป็นนากุ้ง 
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6.  ผลกระทบจากการเกิดปรากฏการณ์เอลนีโญ หมายถึงอะไร 
   ก. บริเวณท่ีเคยมีฝนตกชุกจะมีปริมาณฝนลดลงอย่างมาก และบริเวณท่ีมีฝนตกน้อยมี
ฝนเพิ่มมากขึ้น 
 ข. บริเวณท่ีมีฝนตกมากอยู่แล้วมีฝนตกเพิ่มขึ้นอีก และบริเวณท่ีแห้งแล้งยิ่งแห้งแล้ง
เพิ่มมากขึ้น 
    ค. บริเวณท่ีมีฝนตกน้อยจะมีฝนตกมากอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี 
    ง. บริเวณท่ีเคยแห้งแล้งจะมีฝนตกชุกตลอดท้ังปี 
 

7.  สาเหตุหลักที่ท าให้สภาพภูมิอากาศของโลกในปัจจุบัน เปลี่ยนแปลงไปมากคืออะไร 
    ก. พื้นท่ีป่าไม้ในบราซิลถูกท าลาย ข. รถยนต์ในเมืองใหญ่เพิ่มปริมาณมากขึ้น 
    ค. อากาศเย็นท่ีขั้วโลกเคลื่อนลงมาทางใต้ ง. ชั้นบรรยากาศของโลกมีอุณหภูมิสูงขึ้น 
 

8.  สิ่งใดเป็นผลกระทบท่ีเกิดจากฝนกรด คือ อะไร 
    ก. เกิดอุทกภัย     ข. สภาพอากาศแปรปรวน 
    ค. อุณหภูมิของอากาศบนโลกเพิ่มสูงขึ้น ง. ต้นไม้แคระแกร็น ไม่เจริญเติบโต 

 

9.  ผลกระทบจากการเกิดปรากฏการณ์ลานีญา หมายถึงอะไร 
    ก. บริเวณท่ีเคยแห้งแล้งจะมีฝนตกชุกตลอดท้ังปี 
    ข. บริเวณท่ีมีฝนตกน้อยจะมีฝนตกมากอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี 
    ค. บริเวณท่ีเคยมีฝนตกชุกจะมีปริมาณฝนลดลงอย่างมาก และบริเวณท่ีมีฝนตกน้อยมี
ฝนเพิ่มมากขึ้น 
 ง. บริเวณท่ีมีฝนตกมากอยู่แล้วมีฝนตกเพิ่มขึ้นอีก และบริเวณท่ีแห้งแล้งยิ่งแห้งแล้ง
เพิ่มมากขึ้น 
     

10. การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของโลกเกิดจากสาเหตุใดมากท่ีสุด 
    ก. แผ่นดินไหว  ข. กิจกรรมของมนุษย์ 
    ค. วาตภัย     ง. อุทกภัย 

 
 
 

 
 

 

ไม่ยากใช่ไหมคะเด็กๆ  
อย่าลืมบันทึกคะแนนความก้าวหน้านะคะ  



 31 
 

 
ส ำหรับนักเรยีนชัน้มธัยมศึกษำปทีี ่1 

ชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ ชุดที่ 6 กำรเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของโลก 

กระดาษค าตอบแบบทดสอบหลังเรียน 
 

ชุดที่ 6 การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของโลก 
 
 

ชื่อ……………………………………………………………......ชั้น…ม.1/……เลขที…่…… 
  

 ค าช้ีแจง  ให้นักเรียนท าเครื่องหมายกากบาท (x) ในช่องค าตอบท่ีเห็นว่าถูกต้องท่ีสุด 
              เพียงข้อเดียว 
 

ข้อ ก ข ค ง  รวมคะแนน 

1      
 

2      

3     

 

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

 

ลงชื่อ.........................................................ผู้ตรวจ           ลงชื่อ................................................ผูส้อน 
       (                                   )                            (นางกาญจนา  เหลาหอม) 
     

เกณฑก์ารประเมิน  
 

คะแนนเต็ม 10 คะแนน  
8-10 คะแนน  ดีมาก    5-7  คะแนน  พอใช้     0-4  คะแนน  ปรับปรุง  
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