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1. อาหารประเภทใดท่ีช่วยใหร่้างกายเจริญเติบโตและซ่อมแซมส่วนท่ีสึกหรอ 
 ก. เน้ือสัตว ์        นม         ไข่       ถัว่ 
 ข. แป้ง     น ้าตาล    เผือก       
 ค. เนย      น ้ามนัพืช 
 ง. ผลไมช้นิดต่างๆ   
 
2. ขอ้ความใดกล่าวถูกตอ้ง 
 ก. กินอาหารดี    มีสุข 
 ข. กินดี    มีสุข 
 ค. กินอาหารดี    ไม่มีโรค 
 ง. กินดี    สุขไดท้ั้งกายและใจ 
 
3. แก๊สคาร์บอนไดออกไซดแ์ละน ้าเป็นสารซ่ึงไดจ้ากกระบวนการใดของพืช 
 ก. การงอก 
 ข. การหายใจ 
 ค. การผสมพนัธ์ุ  
 ง. การสังเคราะห์ดว้ยแสง 
 
4. ล าตน้ของพืชชนิดใดท่ีมีหนา้ท่ีสะสมอาหารทั้งหมด 
 ก. ขา้ว หญา้แพรก 
 ข. หวัหอม กะเพรา 
 ค. ถัว่ กลว้ย 
 ง. ขิง เผอืก 
 

แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์    ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  6 
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5. แหล่งก าเนิดแสงท่ีส าคญัท่ีสุดของโลกตรงกบัขอ้ใด 
 ก. โคมไฟ 
 ข. เทียนไข 
 ค. ดวงอาทิตย ์
 ง. ดวงดาว 
 
6. ขอ้ใดคือลกัษณะของตวักลางโปร่งใส 
 ก. วตัถุท่ียอมใหแ้สงผา่นไดเ้ฉพาะเวลากลางวนั 
 ข. วตัถุท่ียอมใหแ้สงผา่นไดบ้า้งเป็นบางส่วน 
 ค. วตัถุท่ียอมใหแ้สงผา่นไดเ้กือบทั้งหมด 
 ง. วตัถุท่ีไม่ยอมใหแ้สงผา่นไดเ้ลย 
 
7. เงาเกิดข้ึนไดอ้ยา่งไร 
 ก. มีวตัถุมาขวางกั้นทางเดินของแสง 
 ข. มีวตัถุอยูด่า้นหลงัทางเดินของแสง 
 ค. มีแหล่งก าเนิดแสงในบริเวณท่ีมืด 
 ง. มีล าแสงผา่นปริซึม 
 
8. ส่ิงท่ีจ  าเป็นต่อการด ารงชีวิตของสัตวคื์อส่ิงใด 
 ก. อาหาร 
 ข. น ้า   และอาหาร 
 ค. อากาศ   และอาหาร 
 ง. น ้า   อากาศ   และอาหาร 
 
9. ขอ้ใดเป็นสาเหตุส าคญัท่ีสุดท่ีท าใหส้ัตวป่์าสูญพนัธ์ุ 
 ก. การใชส้ารเคมีก าจดัแมลง 
 ข. สัตวป่์าถูกล่าเพื่อการคา้ 
 ค. การขยายพื้นท่ีท าเกษตรกรรม 
 ง. การปรับปรุงท่ีอยูอ่าศยัของคน 
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10. นกัธรณีวทิยา  เป็นนกัวทิยาศาสตร์ท่ีมุ่งศึกษาเร่ืองใดเป็นหลกั 
 ก. สภาพภูมิประเทศ 
 ข. สภาพภูมิอากาศ 
 ค. ดวงดาวและจกัรวาล 
 ง. ส่ิงมีชีวติ 
 
11. ขอ้ใดเป็นหินตะกอนทั้งหมด 
 ก. หินออบซิเดียน หินปูน 
 ข. หินดินดาน หินทราย 
 ค. หินพมัมิซ หินชนวน  
 ง. หินกรวด หินบะซอลต ์
 
12. ขอ้ใดเป็นการท าลายคุณภาพดินมากท่ีสุด 
 ก. ปลูกพืชตามฤดูกาล 
 ข. ปลูกพืชหมุนเวยีน 
 ค. ปลูกพืชซ ้ าๆ  ตลอดปี 
 ง. ปลูกหญา้คลุมดิน 
 
13. โลกของเราจดัอยูใ่นกาแล็กซีใด 
 ก. กาแล็กซีกลุ่มเมฆแมคเจลแลนใหญ่ 
 ข. กาแล็กซีกลุ่มเมฆแมคเจลแลนเล็ก 
 ค. กาแล็กซีแอนโดรามดร้า 
 ง. กาแล็กซีทางชา้งเผอืก 
 
14. ดาวเคราะห์ท่ีมีพื้นผวิเป็นหินแขง็คือขอ้ใด 
 ก. ดาวศุกร์  ดาวเนปจูน 
 ข. ดาวพฤหสับดี ดาวเสาร์ 
 ค. ดาวยเูรนสั โลก 
 ง. ดาวองัคาร ดาวพุธ 
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15. ขอ้ใดเรียงล าดบัดาวเคราะห์ท่ีมีขนาดเล็กท่ีสุดและขนาดใหญ่ท่ีสุดไดถู้กตอ้ง 
 ก. ดาวพุธ  ดาวพฤหสับดี 
 ข. ดาวศุกร์  ดาวพฤหสับดี 
 ค. ดาวองัคาร ดาวพฤหสับดี 
 ง. ดาวพุธ  ดาวเสาร์ 
 

16. วสัดุในขอ้ใดท่ีมีสมบติัยดืหยุน่ 

 ก. แท่งไม ้

 ข. แท่งอิฐ 
 ค. ฟองน ้า 
 ง. แกว้น ้า 
 

17. นกัเรียนจะเลือกใชท้พัพีท่ีดา้มท ามาจากวสัดุชนิดใดคนโจ๊กท่ีก าลงัเดือดเพื่อไม่ให้รู้สึกร้อนมือ 
 ก. ยาง 
 ข. ไม ้

 ค. สังกะสี 

 ง. อะลูมิเนียม 

 

18. ปัจจยัใดท่ีมีอิทธิพลต่อการถ่ายละอองเกสรของพืชมีดอกมากท่ีสุด 
 ก. แสงแดด 

 ข. แมลง 
 ค. ลม 

 ง. น ้า 
 

19. ขอ้ใดเป็นขั้นตอนของการขยายพนัธ์ุสัตวแ์บบถ่ายฝากตวัอ่อน 

 ก. ฉีดเช้ือตวัผูเ้ขา้ไปในแม่พนัธ์ุช่วงท่ีแม่พนัธ์ุเป็นสัด 

 ข. น าไข่จากแม่พนัธ์ุท่ีดีออกมาท าการผสมกบัน ้าเช้ือเพศผู ้
 ค. ฉีดฮอร์โมนกระตุน้ใหแ้ม่พนัธ์ุสร้างไข่และตกไข่หลายๆ  ใบ  

ง. น าไข่ท่ีผสมแลว้จากแม่พนัธ์ุฉีดเขา้ไปในมดลูกเพศเมียอีกตวัหน่ึง 
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20. พื้นผวิของวตัถุใดท่ีมีแรงเสียดทานมากกวา่แผน่กระดาษ   
 ก. ผา้เช็ดตวั 
 ข. หินอ่อน 

 ค. กระเบ้ืองยาง 
 ง. แผน่กระจกใส 

 

21. การกระท าใดเป็นการท าใหแ้รงเสียดทานลดลง 
 ก. เดินข้ึนเขาท่ีสูงชนั 

 ข. ป่ันจกัรยานบนพื้นหญา้ 
 ค. เดินในน ้าทะเลไปท่ีชายหาด 
 ง. เหยยีบถุงพลาสติกท่ีอยูบ่นพื้น 

 

22. การลอยตวัของวตัถุในน ้าข้ึนอยูก่บัส่ิงใด 
 ก. ความหนาแน่นของน ้า 
 ข. ความหนาแน่นของวตัถุ 

 ค. แรงดนัของอากาศ 
 ง. แรงดนัของน ้า 
 

23. ถา้พอ่แม่สุนขัมีสีขาว   ลูกสุนขัท่ีคลอดน่าจะมีสีอะไร 
 ก. เหลือง 
 ข. แดง 
 ค. ขาว 
 ง. ด า 
 

24. ขอ้ใดกล่าวถูกตอ้งท่ีสุดเก่ียวกบัการปรับตวัของสัตว ์
 ก. ผเีส้ือบางชนิดมีสีล าตวัคลา้ยกบัดอกไมเ้พื่อหาอาหาร 
 ข. ปลาโลมามีผวิตวัล่ืนเพื่อลดแรงเสียดทานในการวา่ยน ้า 
 ค. นกกระยางมีปากท่ีใหญ่และยาวเพื่อใชส้ าหรับป้องกนัศตัรู 
 ง. ตัก๊แตนบางชนิดมีสีและล าตวัเขา้กบัใบไมเ้พื่อออกหากินเวลากลางคืน 
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25. อากาศและบรรยากาศเหมือนหรือแตกต่างกนัอยา่งไร 
 ก. เหมือนกนัท่ีองคป์ระกอบ 

 ข. เหมือนกนัท่ีค่าความดนับรรยากาศ 
 ค. ต่างกนัท่ีบริเวณท่ีครอบคลุมโลกไว ้
 ง. ต่างกนัท่ีส่วนประกอบของแก๊สต่าง ๆ  
 

26. องคป์ระกอบใดท าให้เกิดรุ้งกินน ้า 
 ก. ละอองน ้า แสงแดด 
 ข. อากาศ  แสงแดด 
 ค. ความช้ืน ความร้อน 

 ง. ละอองน ้า ความร้อน 

 

27. เพราะเหตุใด  กลุ่มดาวกลุ่มเดียวกนัจึงมีช่ือต่างๆ  กนัในแต่ละประเทศ 
 ก. ความสามารถในการมองเห็นของแต่ละคนไม่เท่ากนั 

 ข. ลกัษณะทอ้งฟ้าของแต่ละประเทศไม่เหมือนกนั 

 ค. กลุ่มดาวท่ีปรากฎแต่ละประเทศไม่เหมือนกนั 

 ง. จินตนาการของแต่ละคนไม่เหมือนกนั 

 

28. สัตวป์ระเภทใดท่ีใชโ้ซนาร์   (การสะทอ้นกลบัของเสียง)   ในการหาอาหาร 
 ก. กบ 

 ข. มด 
 ค. ผเีส้ือ 
 ง. คา้งคาว 
 

29. เคร่ืองดนตรีชนิดใด   ลว้นเกิดเสียงโดยวธีิดีดหรือสี 

 ก. ขลุ่ย       ป่ี     แตร 
 ข. ไวโอลิน     ซอ      พิณ 

 ค. ระนาด      ฆอ้ง     ซอสามสาย 
 ง. เปียโน จะเข ้ กลองสองหนา้ 
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30. ขอ้ใดไม่ใช่สาเหตุของการเกิดระดบัเสียง  
 ก. ความถ่ีในการสั่นของวตัถุ 
 ข. ความหนาของวตัถุท่ีสั่น 

 ค. ความโคง้ของวตัถุท่ีสั่น 

 ง. ความยาวของวตัถุท่ีสั่น 

 

31. การยอ่ยของอวยัวะใดท่ีมีการยอ่ยเชิงกลเพียงอยา่งเดียว 
 ก. ปาก 
 ข. ล าไส้เล็ก 
 ค. หลอดอาหาร 
 ง. กระเพาะอาหาร 
 

32. กราฟแสดงการเจริญเติบโตของคนอาย ุ 20 - 60 ปี  มีลกัษณะอยา่งไร   เพราะเหตุใด 

 ก. รูปตวั  S   เพราะมีการเจริญเติบโตเป็นปกติ 
 ข. รูปตวั S    เพราะกราฟแสดงการเจริญเติบโตของคนเป็นเส้นโคง้แบ่งได ้3 ช่วง 
 ค. รูป     เพราะเป็นช่วงอายท่ีุมีอตัราการเจริญเติบโตอยา่งรวดเร็ว 

ง. รูป            เพราะเป็นช่วงอายุท่ีมีอตัราการเจริญเติบโตคงท่ีแลว้หรือมีการ
เจริญเติบโตนอ้ยมาก  

 
33. การศึกษาการเจริญเติบโตของคนควรปฏิบติัอยา่งไร 
 ก. บนัทึกขอ้มูลดา้นการเจริญเติบโตทั้งน ้าหนกัส่วนสูงและอาย ุ
 ข. บนัทึกขอ้มูลการเจริญเติบโตดา้นน ้าหนกั 
 ค. บนัทึกขอ้มูลการเจริญเติบโตดา้นส่วนสูง 
 ง. บนัทึกขอ้มูลการเจริญเติบโตดา้นอายุ 
 
34. “ป่า   ทะเลทราย  หนอง บึง”    นกัเรียนจะใชเ้กณฑใ์ดในการจ าแนกระบบนิเวศดงักล่าว 
 ก. ขนาด 
 ข. ท่ีตั้ง 
 ค. ส่ิงมีชีวติท่ีพบ 



 

เรียนออนไลน์ ทุกท่ี ทุกเวลา www.K-CYBER.COM 

 

 

 ง. ส่ิงไม่มีชีวติท่ีพบ 
 
 
35. ทรัพยากรธรรมชาติส้ินเปลือง   หมายถึงอะไร 
 ก. มีราคาแพงและใชห้มดไปโดยง่าย 
 ข. เม่ือเปล่ียนรูปไปแลว้ไม่สามารถท าใหเ้หมือนเดิมอีกได ้
 ค. เราไม่สามารถหาส่ิงอ่ืนซ่ึงมีคุณสมบติัคลา้ยกนัมาทดแทนได ้
 ง. เม่ือใชห้มดไปแลว้ไม่สามารถท าข้ึนมาใหม่ในชัว่ชีวติของมนุษย ์
 
36. การกระท าใดเป็นการอนุรักษป่์าไมไ้ดผ้ลดีท่ีสุด 
 ก. แจง้ข่าวจบัผูท่ี้ลกัลอบตดัตน้ไม ้
 ข. สนบัสนุนใหมี้เขตป่าสงวนเพิ่มข้ึน 
 ค. สนบัสนุนการท าไร่เล่ือนลอย 
 ง. เป็นอาสาสมคัรป้องกนัไฟป่า 
 
37. ปรากฏการณ์ของโลกขอ้ใดเป็นจริง 
 ก. โลกหมุนรอบตวัเองพร้อมๆ กบัการโคจรรอบดวงอาทิตยแ์ละดวงจนัทร์ 
 ข. โลกโคจรรอบดวงจนัทร์เป็นวงกลมในลกัษณะตามเขม็นาฬิกา 
 ค. โลกโคจรรอบดวงอาทิตยเ์ป็นวงรีในลกัษณะทวนเข็มนาฬิกา 
 ง. ฤดูกาลเกิดจากการท่ีโลกหมุนรอบตวัเองจากขวาไปซา้ย 
38. ปรากฏการณ์ใดเป็นผลมาจากดวงจนัทร์หมุนรอบตวัเอง 
 ก. ขา้งข้ึนขา้งแรม 
 ข. น ้าข้ึนน ้าลง 
 ค. กลางวนักลางคืน 
 ง. สุริยปุราคา    จนัทรุปราคา 
 
39. ถา้ซีกโลกเหนือเป็นฤดูหนาว  ซีกโลกใตจ้ะเป็นฤดูใด 
 ก. ฤดูใบไมร่้วง 
 ข. ฤดูใบไมผ้ลิ 
 ค. ฤดูฝน 
 ง. ฤดูร้อน 
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40. ถา้ไม่มีดวงอาทิตย ์  นกัเรียนจะมองเห็นดวงจนัทร์หรือไม่  เพราะเหตุใด 
 ก. เห็น เพราะดวงจนัทร์หมุนรอบตวัเอง 
 ข. ไม่เห็น   เพราะดวงจนัทร์หนัเขา้หาโลกดา้นเดียว 
 ค. เห็น เพราะดวงจนัทร์ไดแ้สงสวา่งจากดวงดาว 
 ง. ไม่เห็น   เพราะดวงจนัทร์ไม่มีแสงสวา่งในตวัเอง 
 
41. วธีิการใดเหมาะท่ีจะใชท้  าน ้าส าหรับด่ืมมากท่ีสุด 
 ก. การตม้ 
 ข. การกลัน่ 
 ค. การกรอง 
 ง. การท าใหต้กตะกอน 
 
42. การเลือกใชส้ารในชีวิตประจ าวนั   นกัเรียนควรปฏิบติัอยา่งไร 
 ก. เลือกสารโดยไม่ค  านึงถึงวธีิการใชง้าน 
 ข. เลือกใชส้ารท่ีมีราคาถูก ใกลว้นัหมดอายุ 
 ค. เลือกใชส้ารท่ีผา่นการรับรองจากหน่วยงานของรัฐ 
 ง. เลือกใชส้ารโดยเนน้เฉพาะท่ีเป็นสินคา้น าเขา้และราคาแพง 
 
43. ขอ้ใดไม่ใช่การเปล่ียนแปลงของสารแลว้ท าใหเ้กิดสารใหม่ 
 ก. การละลายผงซกัฟอกในน ้า 
 ข. การทอดไข่เจียว 
 ค. การเผาถ่าน 
 ง. การจุดธูป 
 
44. การกระท าในขอ้ใดท าให้เกิดไฟฟ้าสถิต 
 ก. การเปิดวทิยุ 
 ข. การส่องไฟฉาย 
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 ค. การเปิดโคมไฟ 
 ง. ถูผา้ขนสัตวก์บัลูกโป่ง 
 
 
 
45. ไฟฟ้าท่ีใชต้ามบา้นเรือนเป็นแบบใด 
 ก. กระแสสลบัจากแบตเตอร่ี 
 ข. กระแสสลบัจากไดนาโม 
 ค. กระแสตรงจากแบตเตอร่ี 
 ง. กระแสตรงจากไดนาโม 
 
46. เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าในขอ้ใดมีการเปล่ียนแปลงพลงังานแตกต่างจากขอ้อ่ืน 
 ก. พดัลม หมอ้หุงขา้วไฟฟ้า 
 ข. เตารีด เคร่ืองป้ิงขนมปัง 
 ค. หลอดไฟ     โทรศพัท ์
 ง. วทิย ุ เคร่ืองซกัผา้ 
 
47. มนุษยอ์วกาศตอ้งสวมชุดอวกาศเม่ือออกไปปฏิบติัภารกิจนอกยานอวกาศเพราะเหตุใด 
 ก. ตอ้งการให้น ้าหนกัตวันอ้ยลง 
 ข. สะดวกในการหยบิจบัเคร่ืองมือ 
 ค. สะดวกในการเคล่ือนยา้ยร่างกาย 
 ง. ปรับอุณหภูมิใหเ้หมาะสมกบัร่างกาย 
 
48. การถ่ายทอดสดการแข่งขนัเทนนิสระดบัโลก  ควรเลือกใชบ้ริการจากดาวเทียมดวงใด 
 ก. แลนดแ์ซท 
 ข. ไทรอสเอม็ 
 ค. ไทยคม 
 ง. อะพอลโล 
 
49. ดาวเทียมดวงแรกของโลกมีช่ือวา่อะไร 
 ก. มีร์ 
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 ข. สปุตนิก 1 
 ค. พาทไฟดเ์ดอร์ 
 ง. แอตแลนติส 
 
 
 
50. ขอ้ใดเป็นความจริงเก่ียวกบัดาวเทียม 

ก. เป็นยานอวกาศท่ีมีเคร่ืองมือวิทยาศาสตร์และโคจรอยูร่อบโลกเช่นเดียวกบัดาว
บริวาร 

 ข. เป็นยานอวกาศท่ีโคจรรอบโลก   โดยอาศยัพลงังานจากเช้ือเพลิงท่ีบรรจุข้ึนไป 
ค. เป็นดวงดาวท่ีนกัวทิยาศาสตร์ประดิษฐ์ข้ึนใหมี้ลกัษณะเช่นเดียวกบัดวงดาว 

 ง. เป็นดาวขนาดเล็กท่ีโคจรรอบโลกในฐานะดาวบริวาร  
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