
เรียนออนไลน์ ทุกท่ี ทุกเวลา www.K-CYBER.COM 

 

แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์   ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  6 
ชุดท่ี  1 

 

1. เพราะเหตุใดนกัเรียนจึงควรไดรั้บสารอาหารประเภทโปรตีนทุกวนั 
 ก. ช่วยใหมี้ความตา้นทานโรค 
 ข. ช่วยใหค้วามอบอุ่นแก่ร่างกาย 
 ค. ช่วยใหร่้างกายมีแรงในการท างาน 
 ง. ช่วยใหส้มองและร่างกายเจริญเติบโต 
 
2. อาหารปริมาณท่ีเท่ากนัในขอ้ใดใหพ้ลงังานมากท่ีสุด 
 ก. เนย 
 ข. ขนมปัง 
 ค. นมสด 
 ง. ส้มเขียวหวาน 
 
3. เพราะเหตุใดใบของพืชท่ีปลูกไวใ้นบา้นจึงมีสีเหลืองซีด  

ก. ไดรั้บน ้าไม่เพียงพอ 
ข. ไดรั้บอุณหภูมิไม่เพียงพอ 
ค. ไดรั้บอาหารไม่เพียงพอ 
ง. ไดรั้บแสงไม่เพียงพอ 

 
4. ส่ิงใดไม่จ าเป็นต่อการงอกของเมล็ดพืช 
 ก. แสง 
 ข. ความช้ืน 
 ค. อากาศ 
 ง. อุณหภูมิ 
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5. เซลลสุ์ริยะมีหลกัการท างานอยา่งไร 
 ก. เปล่ียนพลงังานไฟฟ้าเป็นพลงังานแสง  

ข. เปล่ียนพลงังานความร้อนเป็นพลงังานไฟฟ้า 
 ค. เปล่ียนพลงังานแสงเป็นพลงังานไฟฟ้า 
 ง. เปล่ียนพลงังานไฟฟ้าเป็นพลงังานความร้อน 
 
6. ความสัมพนัธ์ในขอ้ใดถูกตอ้ง 

ก. กลอ้งจุลทรรศน์ – เลนส์เวา้ 
ข. แวน่ขยาย – เลนส์นูน 
ค. กลอ้งส่องทางไกล- กระจกเวา้ 
ง. นาฬิกา – กระจกนูน 

 
7. ส่วนใดของตาท่ีเปรียบเสมือนเลนส์ของกลอ้งถ่ายรูป 
 ก. กระจกตา 
 ข. เลนส์ตา 
 ค. ม่านตา 
 ง. เรตินา 
 
8. นกัสัตววทิยาใชเ้กณฑใ์ดจ าแนกสัตวเ์ป็น 2 ชนิด 
 ก. การออกลูก 
 ข. กระดูกสันหลงั 
 ค. การกินอาหาร 
 ง. ท่ีอยูอ่าศยั 
 
9. จากภาพขอ้ใดแสดงขั้นตอนการเจริญเติบโตของผเีส้ือไดถู้กตอ้ง 
  

ก. ง ก ข ค                           
 ข. ก ง ข ค 
 ค. ค ข ก ง 
 ง. ข ก ง ค 
 
 

ก ข 

ค ง 
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10. ขอ้ใดเป็นปัจจยัท่ีท าใหดิ้นแต่ละแห่งมีลกัษณะและสมบติัท่ีแตกต่างกนั 
 ก. ชนิดของส่ิงมีชีวิตท่ีอยูใ่นดิน 
 ข. ชนิดของพืชท่ีปลูกอยูบ่นดิน 
 ค. ปริมาณส่วนประกอบของดิน 
 ง. ปริมาณของแบคทีเรียในดิน 
 
11. หินแกรนิต  ประกอบดว้ยแร่ชนิดใดบา้ง 
 ก. แร่ควอตซ์ แร่ไมกา  แร่เฟลดส์ปาร์ 
 ข. แร่แคลไซต ์ แร่แพไรต ์ แร่ควอตซ์  

ค. แร่แคลไซต ์ แร่ควอตซ์ แร่ยปิซมั  
ง. แร่โพแทช แร่ยปิซมั แร่ดีบุก 

 
12. หินอ่อนมีประโยชน์อยา่งไร 

ก. ใชท้  าครก 
ข. ใชเ้ป็นพื้นถนน 
ค. ใชผ้สมปูนซีเมนต ์
ง. ใชแ้กะสลกัป้ายอาคาร 

 
13. ดาวฤกษมี์ลกัษณะอยา่งไร 
 ก. รูปร่างท่ีมองเห็นจากบนโลกจะไม่เหมือนเดิมในแต่ละวนั  

ข. เป็นดาวท่ีมีแสงสวา่งในตวัเอง 
 ค. มองเห็นไดใ้นเวลากลางวนั 
 ง. เป็นดาวท่ีมีขนาดใหญ่ 
 
14. ขอ้ใดมีขนาดใหญ่มากท่ีสุด 

ก. กาแล็กซี 
ข. ดาราจกัร 
ค. เอกภพ 
ง. ระบบสุริยะ 
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15. ขอ้ใดเรียงล าดบัดาวเคราะห์ในระบบสุริยะจากใกลไ้ปไกลดวงอาทิตยไ์ดถู้กตอ้ง 
 ก. ดาวพุธ     โลก    ดาวเคราะห์นอ้ย    ดาวศุกร์ 
 ข. ดาวพุธ      ดาวศุกร์ โลก ดาวองัคาร 
 ค. โลก        ดาวองัคาร ดาวพุธ      ดาวศุกร์ 
 ง. ดาวพฤหสับดี      ดาวเคราะห์นอ้ย      โลก      ดาวพุธ 
 
16. มวลของวตัถุมีความหมายตรงกบัขอ้ใด 
 ก. ปริมาณความจุของวตัถุ 
 ข. ปริมาณของเน้ือสารของวตัถุ 
 ค. ปริมาณของวตัถุต่อหน่ึงหน่วยปริมาตร 
 ง. ปริมาณของแรงดึงดูดของโลกท่ีกระท ากบัวตัถุ 
 
17. นกัเรียนจะเลือกใชว้สัดุใดมาประดิษฐโ์คมไฟ 
 ก. พลาสติกกบักระดาษยน่ 
 ข. ดินน ้ามนักบักระดาษสา 
 ค. แท่งอิฐกบักระดาษแขง็ 
 ง. ไมก้บักระดาษแกว้ 
 
18. สาเหตุใดท่ีท าใหส้ัตวท่ี์พบในทวปีต่างๆ  มีความแตกต่างกนัมากท่ีสุด 
 ก. ภูมิอากาศ 
 ข. ส่ิงแวดลอ้ม 
 ค. การกระท าของมนุษย ์
 ง. ววิฒันาการของส่ิงมีชีวิต 
 
19. ดอกสมบูรณ์เพศ  หมายถึง  พืชท่ีมีลกัษณะอยา่งไร 
 ก. พชืท่ีมีรังไข่อยูเ่หนือเกสรตวัเมีย 
 ข. พืชท่ีมีเกสรตวัผูใ้หญ่กวา่กลีบดอก 
 ค. พืชท่ีมีเกสรตวัผูแ้ละเกสรตวัเมียอยูใ่นดอกเดียวกนั 
 ง. พืชท่ีมีดอกขนาดใหญ่และให้กล่ินหอม 
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20. การกระท าในขอ้ใดมีแรงเสียดทานมาเก่ียวขอ้ง 
  1. การวา่ยน ้า 
  2. การขบัรถลงทางลาด 
  3.. การโยนลูกบอลเล่นท่ีชายหาด 
 ก. ขอ้  1  และ  2 
 ข. ขอ้  1  และ  3 
 ค. ขอ้  2  และ  3 
 ง. ถูกทุกขอ้ 
 
21. นกัเรียนจะน าความรู้เร่ืองแรงเสียดทานไปใชใ้นชีวติประจ าวนัไดอ้ยา่งเหมาะสมอยา่งไร 
 ก. ใส่รองเทา้สเกตเล่นบนพื้นเรียบล่ืน 
 ข. ใชย้างรถยนตท่ี์ไม่มีดอกยาง 
 ค. เล่ือนเกา้อ้ีโดยใชลู้กลอ้ 
 ง. ลากวตัถุหนกับนพื้นหยาบ 
 
22. การกระท าใดเป็นการออกแรงแลว้วตัถุไม่เปล่ียนรูปร่าง 
 ก. นวดแป้งท าขนมปัง 
 ข. ทุบน ้าแขง็ใหล้ะเอียด 
 ค. ป้ันดินน ้ามนัเป็นรูปหวัใจ 
 ง. ยกกระถางตน้ไมไ้ปไวมุ้มหอ้ง 
 
23. ลกัษณะใดท่ีพอ่และแม่ไม่สามารถถ่ายทอดสายพนัธ์ุสู่ลูกได ้ 
 ก. สีผม 
 ข. สีตา 
 ค. สีผวิ 
 ง. สติปัญญา 
 
24. ส่ิงมีชีวติต่างชนิดกนัในแหล่งท่ีอยูเ่ดียวกนั  มีความส าคญัต่อกนัอยา่งไร 
 ก. ช่วยกนัออกหากินเป็นฝงู 
 ข. เป็นอาหารของกนัและกนั 
 ค. ท าใหฝ้นตกตามฤดูกาล 
 ง. ไม่มีการแก่งแยง่เร่ืองอาหาร 
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25. ขณะท่ีเกิดฝนฟ้าคะนอง  ควรปฏิบติัตนอยา่งไรจึงถูกตอ้ง 
 ก. นัง่เล่นอยูใ่นบา้น 
 ข. วิง่ไปหลบฝนอยูใ่ตต้น้ไมใ้หญ่ 
 ค. ขดุหลุมปลูกตน้ไมก้ลางสนามหญา้ 
 ง. พายเรือเก็บดอกบวัอยูท่ี่ริมฝ่ังคลอง 
 
26. สารในขอ้ใดท าให้โอโซนในบรรยากาศลดลง 
 ก. CFC 
 ข. ออกซิเจน 
 ค. ไนโตรเจน 
 ง. ฝุ่ นละออง 
 
27. ถา้ตม้น ้าในภาชนะเดียวกนั  ความร้อนของเตาและปริมาณน ้าเท่ากนั   การตม้น ้าในสถานท่ี 

ใดท่ีน ้าจะเดือดเร็วท่ีสุด   
ก. บนยอดเขาสูงๆ  
ข. ท่ีระดบัน ้าทะเล 
ค. ลึกลงไปใตผ้วิโลก 
ง. ท่ีความสูง  5  เมตรจากระดบัน ้าทะเล 

 
28. คล่ืนเสียงสามารถเดินทางผา่นตวักลางประเภทใดไดดี้ท่ีสุด 
 ก. ของแขง็และของเหลวเท่ากนั 
 ข. ของเหลว 
 ค. ของแขง็ 
 ง. แก๊ส 
 
29. เสียงในขอ้ใด  ท าใหเ้กิดมลพิษทางเสียง 
 ก. เสียงดนตรี 
 ข. เสียงพดูคุย 
 ค. เสียงเด็กร้องไห้ 
 ง. เสียงรถจกัรยานยนต์ 
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30. ขอ้ใดเป็นช่วงคล่ืนความถ่ีท่ีหูคนปกติสามารถรับฟังได ้
 ก. 10-10,000     เฮิรตซ์ 
 ข. 16-16,000 เฮิรตซ์ 
 ค. 20-20,000 เฮิรตซ์ 
 ง. 20-200,000 เฮิรตซ์ 
 
31. ขอ้ใดแสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งอวยัวะภายในและหนา้ท่ีไดถู้กตอ้ง 
 ก. ปอด-แลกเปล่ียนแก๊ส 
 ข. หวัใจ-ฟอกเลือดเสียใหเ้ป็นเลือดดี 
 ค. กระเพาะอาหาร-ก าจดัของเสียออกนอกร่างกาย 
 ง. สมอง-เป็นโครงสร้างใหอ้วยัวะต่างๆ  ของร่างกายคงรูป 
 
32. ขอ้ใดกล่าวถูกตอ้งเก่ียวกบัการเจริญเติบโตของยงุ 
 ก. มีลกัษณะเหมือนพอ่แม่ตั้งแต่เป็นตวัอ่อน 
 ข. ไม่มีการเปล่ียนแปลงลกัษณะแต่เปล่ียนแปลงขนาด 
 ค. ไม่มีการเปล่ียนแปลงขนาดแต่มีการเปล่ียนแปลงรูปร่าง 
 ง. เปล่ียนแปลงรูปร่างและขนาดจนเหมือนพอ่แม่จึงหยดุการเปล่ียนแปลง 
 
33. การท ากิจกรรมใดท่ีท าใหชี้พจรเตน้เร็วท่ีสุด 
 ก. การวาดรูป 
 ข. การเล่นกีตาร์ 
 ค. การเล่นฟุตบอล 
 ง. การอ่านหนงัสือ 
 
34. ถา้หญา้ซ่ึงเป็นอาหารของกวางในป่าแห่งหน่ึงหมดไปจะเกิดผลอยา่งไร 
 ก. กวางตายเพราะไม่มีอาหาร 
 ข. สัตวท่ี์กินกวางเป็นอาหารตาย 
 ค. กวางล่าสัตวอ์ยา่งอ่ืนเป็นอาหาร 
 ง. ป่ามีความอุดมสมบูรณ์มากข้ึน 
 
 
 



 

เรียนออนไลน์ ทุกท่ี ทุกเวลา www.K-CYBER.COM 

 

7 

35. ความหลากหลายของส่ิงมีชีวติมีความส าคญัต่อส่ิงแวดลอ้มอยา่งไร 
 ก. ท าใหมี้ป่ามากข้ึน 
 ข. ส่ิงมีชีวติขยายพนัธ์ุไดดี้ข้ึน 
 ค. ท าใหส้ัตวป่์ามีจ านวนมากข้ึน 
 ง. ส่ิงมีชีวติต่างเป็นอาหารของกนัและกนั 
 
36. วธีิการใดช่วยพฒันาใหค้นมีจิตส านึกในการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติแบบยัง่ยนื 
 ก. การลดจ านวนประชากร 
 ข. การใชก้ฎหมายอยา่งเคร่งครัด 
 ค. การแกปั้ญหาท่ีปลายเหตุอยา่งจริงจงั 
 ง. การใหก้ารศึกษาแก่ประชาชนใหเ้กิดจิตส านึก 
 
ให้นักเรียนสังเกตภาพแล้วตอบค าถามข้อ 37-38  
 
  
 
 
 
 
  ภาพ  แสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งต าแหน่งของดวงอาทิตย ์ โลก  และดวงจนัทร์ 
37. ขณะท่ีเกิดสุริยปุราคา  ดวงจนัทร์ควรอยู ่ณ ต าแหน่งใดและเวลาใด 
 ก. ต าแหน่งท่ี 1  ในเวลากลางวนั 
 ข. ต าแหน่งท่ี 2  ในเวลากลางคืน 
 ค. ต าแหน่งท่ี 3  ในเวลากลางวนั 
 ง. ต าแหน่งท่ี 4  ในเวลากลางคืน 
 
38. จนัทรุปราคาเกิดข้ึนเม่ือดวงจนัทร์อยูท่ี่ต  าแหน่งใด 
 ก. ต าแหน่งท่ี 1  ซ่ึงตรงกบัวนัแรม 15  ค  ่า 
 ข. ต าแหน่งท่ี 2  ซ่ึงตรงกบัวนัข้ึน  8  ค  ่า 
 ค. ต าแหน่งท่ี 3  ซ่ึงตรงกบัวนัข้ึน  15 ค ่า 
 ง. ต าแหน่งท่ี 4  ซ่ึงตรงกบัวนัแรม  8 ค ่า 
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39. ถา้ซีกโลกเหนือเป็นฤดูหนาว  ซีกโลกใตจ้ะเป็นฤดูใด 
 ก. ฤดูใบไมร่้วง 
 ข. ฤดูใบไมผ้ลิ 
 ค. ฤดูฝน 
 ง. ฤดูร้อน 
 
40. คืนจนัทร์ดบัหมายถึงวนัใด 
 ก. วนัแรม   8  ค  ่า 
 ข. วนัแรม 15  ค  ่า 
 ค. วนัข้ึน   8  ค  ่า 
 ง. วนัข้ึน 15  ค  ่า 
 
41. สารในขอ้ใดไม่สามารถระเหิดได ้
 ก. การบูร 
 ข. จุนสี 
 ค. พิมเสน 
 ง. ลูกเหมน็ 
 
42. ถา้ตอ้งการแยกทรายกบักอ้นกรวดออกจากกนั  นกัเรียนจะเลือกใชว้ธีิใด 
 ก. การตกตะกอน 
 ข. การกรอง 
 ค. การร่อน 
 ง. การใชแ้ม่เหล็กดูด 
 
43. เกณฑใ์ดท่ีใชใ้นการบอกวา่  ส้มต า  เป็นสารเน้ือผสม 
 ก. สถานะของสาร 
 ข. รสชาดของอาหาร 
 ค. ลกัษณะของเน้ือสาร 
 ง. ประเภทของอาหาร 
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44. ขอ้ใดเป็นอุปกรณ์พื้นฐานในการต่อวงจรไฟฟ้าอยา่งง่าย 
 ก. แบตเตอร่ี      สายไฟ     ถ่านไฟฉาย 
 ข. ถ่านไฟฉาย      สายไฟ    หลอดไฟ 
 ค. สายไฟ           หลอดไฟ  สวติซ์ 
 ง. มอเตอร์        หลอดไฟ       สวติซ์ 
 
45. อุปกรณ์ไฟฟ้าในขอ้ใด  เปล่ียนรูปพลงังานไฟฟ้าเป็นพลงังานความร้อน  
 ก. หมอ้หุงขา้ว   เตารีด 
 ข. โทรศพัท ์ เตาไฟฟ้า 
 ค. วทิย ุ  หลอดไฟฟ้า 
 ง. พดัลม  เคร่ืองซกัผา้ 
 
46. การกระท าในขอ้ใดไม่ประหยดัพลงังานไฟฟ้า 
 ก. ใชห้ลอดไฟฟ้าแบบมีไส้แทนหลอดฟลูออเรสเซนต์ 
 ข. ใชอุ้ปกรณ์ไฟฟ้าท่ีมีคุณภาพดี   ทนทาน  ไม่ช ารุดง่าย 
 ค. ท าความสะอาดและตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าเป็นประจ า 
 ง. ปิดไฟฟ้าทุกคร้ัง  เม่ือหมดความจ าเป็นตอ้งใช ้
 
47. ขอ้ใดเป็นเหตุส าคญัท่ีท าใหม้นุษยอ์ยูใ่นอวกาศไม่ได ้
 ก. ไม่มีเคร่ืองอ านวยความสะดวก 
 ข. ไม่มียารักษาโรค 
 ค. ไม่มีท่ีอยูอ่าศยั 
 ง. ไม่มีอากาศ 
 
48. การส ารวจอวกาศมีประโยชน์ต่อมนุษยใ์นดา้นใดมากท่ีสุด 
 ก. สนองความอยากรู้ของมนุษย ์
 ข. ไดติ้ดต่อกบัส่ิงมีชีวตินอกโลก 
 ค. คน้หาแหล่งทรัพยากรใหม่ๆ  
 ง. สร้างช่ือเสียงใหก้บัประเทศชาติ 
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49. ส่วนประกอบท่ีส าคญัในการประดิษฐก์ลอ้งโทรทรรศอ์ยา่งง่ายคือขอ้ใด 
ก. กระจกเงา 
ข. เลนส์นูน 
ค. เลนส์เวา้ 
ง. ปริซึม 

 
50. ขอ้ใดคือยานพาหนะท่ีใชส้ าหรับส่งดาวเทียมข้ึนไปโคจรนอกโลก 

ก. บอลลูน 
ข. ยานอวกาศ 
ค. จรวด 
ง. มนุษยอ์วกาศ 

   
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


