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แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  6 
ชุดท่ี  3 

 
1. ใน  1  วนั  นกัเรียนควรเลือกรับประทานอาหารในขอ้ใดจึงจะไดรั้บสารอาหารครบถว้น 
 ก. ขา้วเหนียวไก่ยา่ง     ไส้กรอก ไข่ตม้ 
 ข. แฮมเบอร์เกอร์      ไก่ทอด นํ้าอดัลม 
 ค. ลูกช้ินป้ิง      ผลไมด้อง ไก่สะเตะ๊  

ง. โจก๊ไก่       ขา้วผดัปู ก๋วยเต๋ียวเยน็ตาโฟนํ้า 
 
2. ขอ้ใดไม่ใช่หลกัการของการกินดี  มีสุข 
 ก. รับประทานอาหารหลกัใหค้รบ 5  หมู่ 
 ข. รับประทานอาหารเวลาไหนก็ได ้
 ค. รับประทานอาหารใหอ่ิ้มพอดี 
 ง. รับประทานอาหารท่ีสะอาด 
 
3. ขอ้ใดคือส่วนท่ีงอกออกจากเมล็ดพืชก่อนส่วนอ่ืน 
 ก. ราก 
 ข. ลาํตน้ 
 ค. ดอก 
 ง. ใบ 
 
4. จากรูป  อวยัวะหมายเลขใดคือ อวยัวะสืบพนัธ์ุของพืช 
       

ก. หมายเลข  1  
ข. หมายเลข  2 
ค. หมายเลข  3  
ง. ทั้งขอ้ ก  และ  ข 

 
 

1 
2 
3 
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5. เม่ือเกิดรุ้งกินนํ้า  ส่ิงใดในธรรมชาติท่ีทาํหนา้ท่ีเหมือนปริซึม 
 ก. ละอองนํ้าในอากาศ 
 ข. ดวงอาทิตย ์
 ค. แม่นํ้า 
 ง. ฝน 
 
6. เหตุใดคนสายตาสั้นจึงตอ้งสวมแวน่ท่ีทาํดว้ยเลนส์เวา้ 
 ก. เพื่อช่วยรวมแสงใหร้ะยะภาพสั้นลง 
 ข. เพื่อช่วยรวมแสงใหร้ะยะภาพยาวข้ึน 
 ค. เพื่อช่วยกระจายแสงให้ระยะภาพยาวข้ึน 
 ง. เพื่อช่วยกระจายแสงให้ระยะภาพสั้นลง 
 
7. ขอ้ใดเป็นภาพของ “Bก4” ท่ีเห็นในกระจกเงา 
 ก.  

ข.  
ค.  
ง.   

 
8. สัตวส์ะเทินนํ้าสะเทินบกหมายความวา่อยา่งไร 
 ก. สัตวท่ี์ออกหากินบนบกและอาศยัอยูใ่นนํ้า 
 ข. สัตวท่ี์ออกหากินเวลากลางวนัและพกัผอ่นเวลากลางคืน 
 ค. สัตวท่ี์ช่วงชีวติหน่ึงอยูใ่นนํ้าและอีกช่วงชีวติหน่ึงอยูบ่นบก 
 ง. สัตวท่ี์กลางวนัอาศยัอยูบ่นบกและกลางคืนอาศยัอยูใ่นนํ้า 
 
9. ในการเจริญเติบโตจากตวัอ่อนเป็นตวัเตม็วยั   สัตวช์นิดใดไม่มีการเปล่ียนแปลงรูปร่าง 
 ก. กบ ผึ้ง 
 ข. นก หนู 
 ค. ผเีส้ือ ตัก๊แตน 
 ง. ยงุ แมลงสาบ 
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10. ขอ้ใดเป็นเกณฑท่ี์ใชแ้บ่งหินเป็นหินอคันี  หินตะกอน  และหินแปร 
 ก. ลกัษณะการเกิด 
 ข. ความแขง็ของหิน 
 ค. ลกัษณะเน้ือหิน 
 ง. แหล่งท่ีพบ 
 
11. ขอ้ใดจบัคู่การแปรสภาพของหินไดถู้กตอ้ง 
 ก. หินไนส์แปรจากหินดินดาน 
 ข. หินอ่อนแปรจากหินทราย 
 ค. หินควอร์ตไซตแ์ปรจากหินแกรนิต 
 ง. หินชนวนแปรจากหินดินดาน 
 
12. การเพิ่มปุ๋ยในดินโดยวธีิธรรมชาติควรปฏิบติัอยา่งไร 
 ก. เผาหนา้ดินทิ้งแลว้กลบ 
 ข. ฝังซากพืชไวใ้นดินมากๆ  
 ค. ปลูกพืชหมุนเวยีน 
 ง. ปลูกหญา้คลุมดิน 
 
 พิจารณาดาวเคราะห์ต่อไปน้ี  แลว้ตอบคาํถามขอ้ 13-14 
 1. ดาวพุธ   2. ดาวศุกร์ 
 3. ดาวองัคาร  4. ดาวพฤหสับดี 
13. เม่ือใชโ้ลกเป็นหลกั  ขอ้ใดเป็นดาวเคราะห์วงใน 
 ก. ขอ้ 1  และ 2 
 ข. ขอ้ 2  และ 3 
 ค. ขอ้ 3  และ 4 
 ง. ขอ้ 4  และ 1 
 
14. เม่ือใชโ้ลกเป็นหลกั ขอ้ใดเป็นดาวเคราะห์วงนอก 
 ก. ขอ้ 1  และ 2 
 ข. ขอ้ 2  และ 3 
 ค. ขอ้ 3  และ 4 
 ง. ขอ้ 4  และ 1 
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15. ดาวท่ีปรากฏสวา่งมาก แตกต่างจากดวงดาวอ่ืนๆ คือดาวอะไร 
 ก. ดาวพุธ 
 ข. ดาวศุกร์ 
 ค. ดาวเนปจูน 
 ง. ดาวองัคาร 
 
16. ส่ิงของเคร่ืองใชใ้นขอ้ใดทาํมาจากวสัดุเดียวกนัทั้งหมด 
 ก. กระจกเงา     กระป๋องนํ้า 
 ข. ยางรถยนต ์    แจกนัดอกไม ้
 ค. ท่ีหนีบกระดาษ    กระถางดินเผา 
 ง. สมุดบนัทึก    หนงัสือเรียน 
 
17. วสัดุชนิดใดท่ีเป็นตวันาํไฟฟ้าทั้งหมด 
 ก. เหล็ก  กระดาษ ทองแดง 
 ข. เงิน ทองแดง อะลูมิเนียม 
 ค. ผา้ กระเบ้ือง   กระดาษ 
 ง. ทองแดง     ตะปู แกว้ 
 
18. พืชในขอ้ใดเป็นพืชมีดอกทั้งหมด 
 ก. ชบา เฟิร์น  
 ข. สน เห็ด 
 ค. มะลิ พูร่ะหง 
 ง. โกสน สาวนอ้ยประแป้ง 
 
19. ส่ิงมีชีวติชนิดใดมีการขยายพนัธ์ุแบบการแตกหน่อ 
 ก. ไฮดรา 
 ข. ไส้เดือน 
 ค. พลานาเรีย 
 ง. พารามีเซียม 
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20. ถา้นกัเรียนตอ้งการเปิดประตูออกนอกตวั  นกัเรียนควรทาํอยา่งไร 
 ก. ออกแรงลากประตู 
 ข. ออกแรงผลกัประตู 
 ค. ออกแรงฉุดประตู 
 ง. ออกแรงดึงประตู 
 
21. ขอ้ใดไม่ใช่ประโยชน์ของแรงเสียดทาน 
 ก. พื้นรองเทา้ 
 ข. เบรกรถจกัรยาน 
 ค. ลอ้รถท่ีมีดอกยาง 
 ง. ช้ินส่วนของเคร่ืองยนต ์
 
22. การสร้างเข่ือนเก็บนํ้าตอ้งคาํนึงถึงหลกัการใดมากท่ีสุด 
 ก. ความดนัของของเหลว 
 ข. ความเขม้ขน้ของของเหลว 
 ค. ความหนาแน่นของของเหลว  
 ง. สถานะและปริมาตรของของเหลว 
 
23. ลกัษณะใดไม่ใช่ลกัษณะทางพนัธุกรรม 
 ก. มีต่ิงหู 
 ข. มีลกัยิม้ 
 ค. ห่อล้ินได ้
 ง. มีแผลเป็น 
 
24. สัตวเ์ล้ียงลูกดว้ยนมชนิดใดออกลูกเป็นไข่ 
 ก. คา้งคาว 
 ข. ปลาวาฬ 
 ค. ตุ่นปากเป็ด 
 ง. ปลาโลมา 
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25. ลกัษณะอากาศแบบใดสามารถรับปริมาณไอนํ้าเพิ่มเติมไดอี้กมาก 
 ก. อากาศแหง้ 
 ข. อากาศอ่ิมตวั 
 ค. อากาศช้ืนมาก 
 ง. อากาศท่ีมีอุณหภูมิตํ่า 
 
26. ถา้ความกดดนัอากาศมีการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็วจะทาํใหเ้กิดอะไร 
 ก. ฝนตก 
 ข. พายหุมุน 
 ค. อุณหภูมิจะสูงข้ึน 
 ง. อุณหภูมิจะลดตํ่าลง 
 
27. ขอ้ใดเป็นเคร่ืองมือวดัความดนับรรยากาศ 
 ก. บารอมิเตอร์ 
 ข. ไฮโกรมิเตอร์ 
 ค. อลัติมิเตอร์ 
 ง. อนิโมมิเตอร์ 
 
28. ระดบัเสียงท่ีไดย้นิสัมพนัธ์กบัส่ิงใดมากท่ีสุด 
 ก. การสะทอ้น 
 ข. ความเร็วของเสียง 
 ค. ระยะทางท่ีห่างจากแหล่งกาํเนิดเสียง 
 ง. ความเร็วในการสั่นของวตัถุท่ีเป็นแหล่งกาํเนิดเสียง 
 
29. ขอ้ใดเรียงลาํดบัการไดย้นิเสียงไดถู้กตอ้ง 
 ก. แหล่งกาํเนิดเสียง    หู         อากาศ 
 ข. แหล่งกาํเนิดเสียง                อากาศ   หู 
 ค. อากาศ   หู         แหล่งกาํเนิดเสียง 
 ง. อากาศ   แหล่งกาํเนิดเสียง    หู 
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30. คล่ืนเสียงเดินทางผา่นอากาศดว้ยความเร็วเท่าใด 
 ก. 5,000 เมตรต่อวนิาที 
 ข. 1,500 เมตรต่อวนิาที 
 ค. 1,000 เมตรต่อวนิาที 
 ง.         340 เมตรต่อวนิาที 
 
31. ขอ้ใดไม่ใช่อวยัวะของทางเดินอาหาร 
 ก. ตบัอ่อน 
 ข. ลาํไส้เล็ก 
 ค. หลอดอาหาร 
 ง. กระเพาะอาหาร 
 
32. ร่างกายจะกาํจดัของเสียในรูปของแร่ธาตุและยเูรียออกทางอวยัวะใด 
 ก. กระเพาะอาหาร 
 ข. ไส้ต่ิง 
 ค. ปอด 
 ง. ไต 
 
33. อวยัวะในขอ้ใดทาํงานประสานกนั 
 ก. ไต - จมูก 
 ข. ปอด -  ตา 
 ค. ลาํไส้เล็ก -  หู 
 ง. กระเพาะอาหาร -  ฟัน 
 
34. ขอ้ใดสรุปความหมายของส่ิงแวดลอ้มไดถู้กตอ้ง 
 ก. ส่ิงมีชีวติท่ีอยูร่อบๆ ตวัเรา 
 ข. ส่ิงไม่มีชีวติท่ีอยูร่อบๆ ตวัเรา 
 ค. ส่ิงมีชีวติและส่ิงไม่มีชีวติท่ีอยูร่อบๆ ตวัเรา 
 ง. ส่ิงต่างๆ  ซ่ึงมองไม่เห็นท่ีอยูร่อบๆ  ตวัเรา 
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35. ขอ้ใดจดัเป็นกลุ่มส่ิงมีชีวติ 
 ก. ดอกกุหลาบท่ีปักในแจกนั 
 ข. สัตวต่์างๆ  ท่ีอยูใ่นสวนสัตว ์
 ค. ปลาทูสด 300 ตวัในเข่งใหญ่ 
 ง. ปลากะพง  กุง้  ปู  หอย  ท่ีน่ึงแลว้ 
 
36. การกระทาํใดทาํใหห้นา้ดินเส่ือมคุณภาพเร็วท่ีสุด 
 ก. ปลูกพืชหมุนเวยีน 
 ข. การนาํขยะท่ียอ่ยสลายไดฝั้งลงในดิน 
 ค. ปลูกพืชชนิดเดียวติดต่อกนัเป็นเวลาหลายปี 
 ง. ใส่ปุ๋ยคอกในแปลงผกัทุกสัปดาห์เพื่อเพิ่มผลผลิต 
 
37. การท่ีดวงจนัทร์โคจรรอบโลกในขณะท่ีโลกโคจรรอบดวงอาทิตยท์าํใหเ้กิดปรากฏการณ์ใด 
 ก. กลางวนักลางคืน 
 ข. ขา้งข้ึนขา้งแรม 
 ค. นํ้าข้ึนนํ้าลง 
 ง. จนัทรุปราคา 
 
38. ถา้วนัท่ี 1 เป็นวนัข้ึน 15 คํ่า  อีก 14 วนั  นกัเรียนจะมองเห็นดวงจนัทร์มีลกัษณะใด 
 ก. มองไม่เห็นดวงจนัทร์ 
 ข. มองเห็นดวงจนัทร์เตม็ดวง 
 ค. มองเห็นดวงจนัทร์คร่ึงดวง 
 ง. มองเห็นดวงจนัทร์เป็นเส้ียว 
 
39. ขอ้ใดไม่ใช่ปัจจยัท่ีทาํใหเ้กิดฤดูกาลต่างๆ  บนโลก 

ก. โลกโคจรรอบดวงอาทิตย ์
ข. โลกโคจรรอบดวงจนัทร์ 
ค. โลกหมุนรอบตวัเอง 
ง. แกนของโลกเอียง 
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40. ประเทศมาเลเซียไม่มีฤดูใด 
 ก. ฤดูแลง้ 
 ข. ฤดูหนาว 
 ค. ฤดูร้อน 
 ง. ฤดูฝน 
 
41. ขอ้ใดเป็นสมบติัทางเคมีของสาร 
 ก. นํ้ามีความหนาแน่นเท่ากบั 1 3g/cm  
 ข. นํ้าแขง็หลอมละลายกลายเป็นนํ้า 
 ค. เกา้อ้ีเหล็กเป็นสนิม 
 ง. แก๊สหุงตม้มีกล่ินฉุน 
42. ขอ้ใดแสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งประเภทของสารกบัการใชป้ระโยชน์ไม่ถูกตอ้ง 
 ก. แอลกอฮอล์  ทาํความสะอาดแผล 
 ข. ปุ๋ยยเูรีย   ทาํใหพ้ืชเจริญเติบโต 
 ค. ผงซกัฟอก  ทาํความสะอาดเส้ือผา้ 
 ง. สียอ้มผา้  ทาํใหอ้าหารมีสีสันสวยงาม 
 
43. สารในขอ้ใดมีรูปร่างเปล่ียนแปลงไปตามภาชนะท่ีบรรจุ 
 ก. แอลกอฮอล์ 
 ข. นํ้าแขง็ 
 ค. ลูกแกว้ 
 ง. กอ้นหิน 
 
44. ขอ้ใดกล่าวถูกตอ้งเก่ียวกบัสารในสถานะของแขง็ 
 ก. มีช่องวา่งระหวา่งอนุภาคมาก 
 ข. มีรูปร่างและปริมาตรไม่คงตวั 
 ค. มีการเคล่ือนไหวและไหลไปตามช่องวา่ง 
 ง. มีรูปร่างและปริมาตรคงท่ี 
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45. การกระทาํใดท่ีทาํใหเ้กิดไฟฟ้าลดัวงจรหรือไฟฟ้าชอร์ตได ้
 ก. ดึงปลัก๊เตารีดทนัทีหลงัรีดผา้เสร็จ 
 ข. ใชห้มอ้หุงขา้วตม้นํ้าแทนกานํ้าร้อน 
 ค. ใชอุ้ปกรณ์ไฟฟ้าหลายอยา่งพร้อมๆ กนั 
 ง. ปรับอุณหภูมิเคร่ืองปรับอากาศตํ่ากวา่  25  องศาเซลเซียส 
 
46. ถ่านไฟฉายมีการเปล่ียนแปลงพลงังานอยา่งไร 
 ก. พลงังานเคมีเป็นพลงังานความร้อน 
 ข. พลงังานไฟฟ้าเป็นพลงังานเคมี 
 ค. พลงังานเคมีเป็นพลงังานไฟฟ้า 
 ง. พลงังานเคมีเป็นพลงังานกล 
 
47. “การเป็นกลางทางไฟฟ้า” มีความหมายตรงกบัขอ้ใด 
 ก. มีจาํนวนอิเล็กตรอนเท่ากบัจาํนวนนิวตรอน 
 ข. มีจาํนวนอิเล็กตรอนเท่ากบัจาํนวนโปรตอน 
 ค. มีจาํนวนอิเล็กตรอนนอ้ยกวา่โปรตอน 
 ง. มีจาํนวนโปรตอนมากกวา่อิเล็กตรอน 
 
48. ขอ้ใดเป็นการใชป้ระโยชน์จากดาวเทียมโวสต็อก 
 ก. การทดลองปลูกพืชในท่ีไม่มีอากาศ 
 ข. ใชใ้นการสาํรวจหาแหล่งแร่ในประเทศ 
 ค. ส่งมนุษยอ์วกาศไปสาํรวจดวงจนัทร์ 
 ง. ใชใ้นการพยากรณ์อากาศ 
 
49. ขอ้ใดเป็นการนาํกลอ้งโทรทรรศน์ไปใชป้ระโยชน์ไดถู้กตอ้งท่ีสุด 
 ก. ใชส่้องดูกิจวตัรประจาํวนัของเพื่อนบา้น 
 ข. ใชดู้ปรากฏการณ์จนัทรุปราคา 
 ค. ใชส่้องดูการแบ่งเซลลข์องพืช 
 ง. ใชส่้องดูสัตวท่ี์อยูใ่นนํ้า  
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50. ภารกิจของยานขนส่งอวกาศคือขอ้ใด 
 ก. ใชส่้งยารักษาโรคไปใหก้บันกับินอวกาศ 
 ข. เป็นท่ีเตรียมเสบียงอาหารให้กบันกับินอวกาศ 
 ค. เป็นท่ีพกัของนกับินอวกาศท่ีตอ้งทาํงานเป็นเวลานานๆ  
 ง. เก็บดาวเทียมท่ีหมดอายแุลว้มาซ่อมเพื่อนาํกลบัไปใชใ้หม่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      


