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1. อาหารในขอ้ใดท่ีท าให้ร่างกายอบอุ่นและมีก าลงั 
 ก. เนย 
 ข. กลว้ย 
 ค. นมสด 
 ง. ขนมปัง 
 
2. บุคคลท่ีเป็นโรคเหน็บชาควรรับประทานอาหารในขอ้ใดใหม้ากข้ึน 
 ก. อาหารทะเล 
 ข. ขา้วซอ้มมือ 
 ค. น ้าผลไม ้
 ง. นมสด 
 
3. ขอ้ใดกล่าวถูกตอ้งท่ีสุด 
 ก. รากมีหนา้ท่ีในการยดึล าตน้ใหต้ั้งอยูบ่นดินเท่านั้น 
 ข. ราก  คือ  ส่วนของพืชท่ีงอกออกจากเมล็ดก่อนส่วนอ่ืน 
 ค. รากแกว้  เป็นรากเส้นเล็กๆ  มากมาย  มีขนาดโตสม ่าเสมอกนั 
 ง. รากพืชแบ่งไดเ้ป็น  3  พวก  คือ  รากแกว้   รากแขนง   รากฝอย 
 
4. พืชสีเขียวมีคลอโรฟิลล์จึงเกิดกระบวนการใดข้ึนในพืช 
 ก. ยอ่ยน ้าตาลใหอ้นุภาคเล็กลง 
 ข. ล าเลียงน ้าจากรากผา่นล าตน้สู่ใบ 
 ค. จบัพลงังานแสงเพื่อน ามาใชส้ร้างอาหาร 
 ง. ยอมใหแ้ก๊สคาร์บอนไดออกไซดเ์ขา้ทางปากใบ 
 
 

แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์    ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  6 
 

ชุดท่ี  7 
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5. ถา้ฉากอยูใ่กลว้ตัถุจะเกิดเงามืดและเงามวัอยา่งไร 
 ก. เกิดแต่เงามืดไม่เกิดเงามวั 
 ข. เงามืดและเงามวัมีขนาดเท่ากนั 
 ค. เงามืดจะมีขนาดเล็ก  เงามวัจะมีขนาดใหญ่ 
 ง. เงามืดจะมีขนาดใหญ่    เงามวัมีขนาดเล็กลง  
 
6. ละอองน ้าในอากาศเป็นตวักลางชนิดเดียวกบัส่ิงใด 
 ก. แท่งปริซึม 
 ข. กระจกผา้ 
 ค. กระจกเงา 
 ง. กระดาษไข 
 
7. การท่ีภาพตกหลงัเรตินา  แสดงวา่บุคคลนั้นเป็นอยา่งไร 
 ก. สายตายาว 
 ข. สายตาเอียง 
 ค. สายตาสั้น 
 ง. ตาบอดสี 
 
8. อาหารในขอ้ใดบ ารุงสายตา 
 ก. ไก่อบ 
 ข. หมูยา่ง 
 ค. ผดัฟักทอง 
 ง. ขา้วผดักุง้ 
 
9. ขอ้ใดเป็นสัตวท่ี์มีพิษทั้งหมด 
 ก. เรือด ร้ิน ไร 
 ข. แมลงวนั       ยงุ     หนู 
 ค. ปลวก    ก้ิงกือ     ไส้เดือนดิน 
 ง. แมงป่อง       งูเห่า      มดตะนอย 
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10. ขอ้ใดเป็นสาเหตุของการท าลายสัตวน์ ้า 
 ก. การฉีดยาฆ่าแมลง 
 ข. การล่าสัตวป่์า 
 ค. การตดัไมท้  าลายป่า 
 ง. การปล่อยน ้าเสียจากแหล่งอุตสาหกรรม 
 
11. พืชชนิดใดท่ีท าใหดิ้นเส่ือมสภาพเร็วท่ีสุด 
 ก. มนัส าปะหลงั 
 ข. ขา้วโพด 
 ค. มนัแกว 
 ง. กลว้ย 
 
12. แผน่ดินไหวเกิดข้ึนจากสาเหตุใด 
 ก. การเยน็ตวัของลาวา 
 ข. แรงดนัจากกระแสน ้า 
 ค. การผผุงัและการกดักร่อน 
 ง. ความร้อนและแรงกดดนัใตพ้ื้นผวิโลก 
 
13. ในการทดลองเร่ือง  สมบติัของดินท่ีมีผลต่อการอุม้น ้า   ขอ้ใดเป็นตวัแปรท่ีตอ้งควบคุม 
 ก. ชนิดของดิน ระยะเวลาท่ีใหน้ ้าไหลผา่น 
 ข. ปริมาณน ้า ระยะเวลาท่ีใหน้ ้าไหลผา่น 
 ค. ปริมาณดิน ปริมาณน ้า 
 ง. ชนิดของดิน ปริมาณน ้า 
 
14. ขอ้ใดกล่าวไม่ถูกตอ้งเก่ียวกบัดาวเคราะห์นอ้ย 
 ก. กลุ่มของดาวเคราะห์ขนาดเล็กท่ีโคจรรอบดวงอาทิตย ์
 ข. กลุ่มดวงจนัทร์ท่ีเป็นดาวบริวารของดาวพฤหสับดี 
 ค. เคล่ือนท่ีอยูร่ะหวา่งดาวองัคารและดาวพฤหสับดี 
 ง. จดัเป็นหน่ึงในดาวบริวารของดวงอาทิตย ์
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15. ขอ้ใดกล่าวถูกตอ้งเก่ียวกบัลกัษณะของอุกกาบาต 
 ก. ช้ินส่วนของดาวหางท่ีหลุดออกมาขณะท่ีอยูใ่กลด้วงอาทิตย ์
 ข. สะเก็ดดาวท่ีลุกไหมไ้ม่หมด  และตกลงถึงพื้นโลก 
 ค. สะเก็ดดาวท่ีลุกไหมห้มดก่อนถึงพื้นโลก 
 ง. การระเบิดของกลุ่มแก๊สร้อนในอวกาศ 
 
16. ขอ้ใดเป็นดาวเคราะห์วงในทั้งหมด 
 ก. ดาวพฤหสับดี ดาวเสาร์ 
 ข. ดาวศุกร์     ดาวองัคาร 
 ค. ดาวพุธ       ดาวศุกร์ 
 ง. ดาวพุธ      ดาวเสาร์ 
 
17. เม่ือน าเขม็เยบ็ผา้ขดูกบัเทียนไขแลว้เกิดรอยข้ึนบนเทียนไข   ขอ้ใดสรุปไดถู้กตอ้ง 
 ก. เขม็เยบ็ผา้มีความยดืหยุน่กวา่เทียนไข 
 ข. เทียนไขมีความยดืหยุน่กวา่เข็มเยบ็ผา้ 
 ค. เขม็เยบ็ผา้แขง็กวา่เทียนไข 
 ง. เทียนไขแขง็กวา่เขม็เยบ็ผา้ 
 
18. วสัดุท่ีน าความร้อนมีลกัษณะอยา่งไร 
 ก. เป็นวสัดุท่ีเป็นอโลหะ 
 ข. เป็นวสัดุท่ีเป็นโลหะ 
 ค. เป็นวสัดุท่ีน ามาจากธรรมชาติ 
 ง. เป็นวสัดุท่ีความร้อนผา่นไม่ได ้
 
19. ถา้ตอ้งการกลว้ยไมพ้นัธ์ุใหม่   ควรเลือกใชว้ธีิใดจึงจะเหมาะสม 
 ก. การเพาะเล้ียงเน้ือเยือ่ 
 ข. การถ่ายฝากตวัอ่อน  

ค. การผสมพนัธ์ุ  
 ง. การผสมเทียม 
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20. วธีิถ่ายฝากตวัอ่อนต่างจากวธีิผสมเทียมอยา่งไร 
 ก. ใชห้ลอดแกว้ในการเล้ียงตวัอ่อน 
 ข. ใชอ้สุจิกบัไข่เท่านั้น 
 ค. ใชพ้อ่พนัธ์ุสองตวั 
 ง. ใชแ้ม่พนัธ์ุสองตวั 
 
21. การลากวตัถุหนกับนพื้นดินขรุขระกบัพื้นปูนเรียบในระยะทางเท่ากนั   การลากวตัถุบนพื้น

แบบใดตอ้งออกแรงมากกวา่   เพราะเหตุใด 
 ก. พื้นดินขรุขระตอ้งออกแรงมากกวา่   เพราะมีแรงเสียดทานมาก 
 ข. พื้นปูนเรียบตอ้งออกแรงมากกวา่    เพราะมีแรงเสียดทานมาก 
 ค. พื้นดินขรุขระตอ้งออกแรงมากกวา่   เพราะมีการเสียดสีของวตัถุนอ้ย 
 ง. พื้นปูนเรียบตอ้งออกแรงมากกวา่   เพราะมีการเสียดสีของวตัถุมาก 
 
22. การหยอดน ้ามนัลงในลอ้หมุนของรถจกัรยานมีประโยชน์อยา่งไร 
 ก. เพื่อใหเ้กิดการฝืดไม่ล่ืนไหลง่าย 
 ข. ลดแรงเสียดทานเพื่อไม่ใหเ้กิดการสึกหรอ 
 ค. เพื่อเพิ่มแรงตา้นการหมุนของลอ้ 
 ง. เพื่อป้องกนัการเกิดสนิมและเพิ่มแรงเสียดทานของลอ้ 
 
23. ขอ้ใดกล่าวถูกตอ้งเก่ียวกบัทิศทางของแรงเสียดทาน 
 ก. แรงเสียดทานเกิดข้ึนเฉพาะบนพื้นเอียง 
 ข. แรงเสียดทานจะตั้งฉากกบัการเคล่ือนท่ี 
 ค. แรงเสียดทานเกิดตรงขา้มกบัการเคล่ือนท่ี 
 ง. แรงเสียดทานจะเกิดในทิศทางเดียวกบัการเคล่ือนท่ี 
 
24. นกัเรียนเห็นดว้ยกบัค ากล่าวท่ีวา่  “ลูกเกิดมาตอ้งเหมือนพ่อและแม่” หรือไม่ เพราะเหตุใด 
 ก. เห็นดว้ย     เพราะเป็นหลกัความจริง 
 ข. เห็นดว้ย     เพราะลูกตอ้งไดรั้บการถ่ายทอดลกัษณะต่างๆ  มาจากพอ่และแม่ 
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 ค. ไม่เห็นดว้ย    เพราะลูกอาจเหมือนพ่อแม่หรือปู่    ยา่   ตา   ยาย   ก็ได ้
 ง. ไม่เห็นดว้ย    เพราะลูกท่ีเกิดมาตอ้งเหมือน  ปู่   ยา่  ตา  ยาย   
 
 
25. ถา้เพื่อนคนหน่ึงมีผวิคล ้ามากกวา่คนปกติ   นกัเรียนควรปฏิบติัต่อเขาอยา่งไร 
 ก. ท าท่ารังเกียจเพราะคนผวิคล ้าดูสกปรก 
 ข. พดูลอ้เลียนจุดดอ้ยของเพื่อน 
 ค. ไม่คบดว้ยเพราะลกัษณะสีผวิต่างจากเรา 
 ง. ยอมรับความแตกต่างระหวา่งบุคคล 
 
26. ขอ้ใดคือจุดเยือกแขง็ของน ้า 
 ก.   25   องศาเซลเซียส 
 ข.     0   องศาฟาเรนไฮต ์
 ค.   32   องศาฟาเรนไฮต ์
 ง. 100   องศาเซลเซียส 
 
27. ถา้ตอ้งการศึกษาเร่ืองอุณหภูมิของอากาศนกัเรียนจะท าการทดลองอยา่งไร 
 ก. ใชเ้ทอร์มอมิเตอร์วดัอุณหภูมิของอากาศในเวลาต่างๆ กนั ท่ีเดียวกนั 

ข. ใชเ้ทอร์มอมิเตอร์วดัอุณหภูมิของอากาศในเวลาเดียวกนัท่ีเดียวกนั  
 ค. ใชบ้ารอมิเตอร์วดัอุณหภูมิของอากาศในระดบัความสูงต่างๆ กนั 

ง. ใชบ้ารอมิเตอร์วดัอุณหภูมิของอากาศในเวลาต่างๆ กนั  
 
28. ผลท่ีเกิดข้ึนจากการหมุนรอบตวัเองของโลกคือขอ้ใด 
 ก. บริเวณต่างๆ   บนโลกไดรั้บแสงจากดวงอาทิตยเ์ท่ากนั 
 ข. บริเวณต่างๆ    บนโลกไดรั้บแสงจากดวงอาทิตยไ์ม่เท่ากนั 
 ค. บริเวณขั้วโลกเหนือจะไดรั้บแสงต่อเน่ืองตลอดทั้งปี 
 ง. บริเวณขั้วโลกใตจ้ะไดรั้บแสงต่อเน่ืองตลอดทั้งปี 
 
29. “เคาะส้อมเสียงแลว้จุ่มลงในน ้าจะเกิดคล่ืนบนผิวน ้าเป็นวงกลมออกจากส้อมเสียง”  

การทดลองน้ีเก่ียวกบัเร่ืองใด 
 ก. การเคล่ือนท่ีของเสียง 
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 ข. การสั่นสะเทือนของเสียง 
 ค. การวดัระดบัความดงัของเสียง 
 ง. การวดัความยาวของคล่ืนเสียง 
 
 
30. จากการทดลองในขอ้  29  สรุปผลการทดลองไดว้า่อยา่งไร 
 ก. เสียงเดินทางเป็นเส้นตรง 
 ข. ส้อมเสียงสั่นท าใหผ้วิน ้าสั่นเป็นคล่ืน 
 ค. น ้ากระจายเป็นวงกลมออกจากส้อมเสียง 
 ง. เสียงเดินทางออกจากแหล่งก าเนิดเสียงในรูปคล่ืนทุกทิศทาง 
 
31. คนกบัชา้งมีการเจริญเติบโตคลา้ยกนัอยา่งไร 
 ก. มีการเปล่ียนแปลงลกัษณะและรูปร่าง 
 ข. ไม่มีการเปล่ียนแปลงลกัษณะและรูปร่าง 
 ค. มีการเปล่ียนแปลงลกัษณะแต่ไม่เปล่ียนแปลงรูปร่าง 
 ง. ไม่มีการเปล่ียนแปลงลกัษณะแต่มีการเปล่ียนแปลงรูปร่าง 
 
32. สมองเจริญเติบโตไดเ้ตม็ท่ีเม่ืออายเุท่าใด 
 ก. 5      ปี 
 ข. 20    ปี 
 ค 50    ปี 
 ง. ตลอดชีวิต 
 
33. ขอ้ใดจดัเป็นอวยัวะภายนอกทั้งหมด 
 ก. หู ไต 
 ข. ตา หวัใจ 
 ค. ล้ิน ผวิหนงั 
 ง. ฟัน กระเพาะอาหาร 
 
34. ระบบนิเวศใดใหญ่ท่ีสุด 
 ก. ทะเลทราย 
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 ข. ทุ่งหญา้ 
 ค. ทะเล 
 ง. โลก 
 
 
 
35. ขอ้ใดเป็นการอนุรักษท์รัพยากรป่าไม ้
 ก. ประกาศเขตอนุรักษป่์า 
 ข. ตดัเฉพาะตน้ไมใ้หญ่ 
 ค. ใหส้ัมปทานป่าไม ้
 ง. ปล่อยสัตวเ์ขา้ป่า 
 
36. ขอ้ใดจดัเป็นแร่โลหะทั้งหมด 
 ก. ดีบุก ยปิซมั 
 ข. เหล็ก ถ่านหิน 
 ค. ตะกัว่ ทองแดง 
 ง. ทงัสเตน     แคลไซต ์
 
37. มนุษยใ์ชส่ิ้งใดแบ่งโลกออกเป็นซีกโลกเหนือและซีกโลกใต ้
 ก. เส้นผา่นศูนยก์ลาง 
 ข. เส้นศูนยสู์ตร 
 ค. เส้นแวง 
 ง. เส้นรุ้ง 
 
38. คืนพระจนัทร์เตม็ดวงตรงกบัวนัในขอ้ใด 
 ก. วนัแรม  15  ค  ่า 
 ข. วนัแรม  8  ค  ่า 
 ค. วนัข้ึน  15  ค  ่า 
 ง. วนัข้ึน   8  ค  ่า 
 
39. ชาวไทยในสมยัก่อนเรียก  “จนัทรุปราคา”  วา่อะไร 
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 ก. กบกินเดือน 
 ข. ราหูอมจนัทร์ 
 ค. พระจนัทร์ทรงกลด 
 ง. พระจนัทร์เดือนมืด 
 
 
 
40. วนัในขอ้ใดสัมพนัธ์กบัวนัข้ึน  15  ค  ่า 
 ก. วนัลอยกระทง 
 ข. วนัเขา้พรรษา 
 ค. วนัรัฐธรรมนูญ 
 ง. วนัข้ึนปีใหม่ 
 
41. สารท่ีช่วยเร่งการเจริญเติบโตของพืชและสัตวคื์อสารในขอ้ใด 
 ก. สารท่ีใชใ้นการปรุงอาหาร 
 ข. สารท่ีใชใ้นการซกัลา้ง 
 ค. สารท่ีใชใ้นการเกษตร 
 ง. สารท่ีใชรั้กษาโรค 
 
42. ส่ิงท่ีส าคญัท่ีสุดในการเลือกใชส้ารตรงกบัขอ้ใด 
 ก. ราคา 
 ข. สีสัน 
 ค. ปริมาณ 
 ง. คุณภาพ 
 
43. ขอ้ใดเป็นผลท่ีเกิดจากการเทผงซกัฟอกลงสู่แหล่งน ้า 
 ก. น ้าสะอาดข้ึน 
 ข. มีอาหารใหป้ลามากข้ึน 
 ค. วชัพืชในน ้าแพร่พนัธ์ุเร็วข้ึน 
 ง. ระบบนิเวศในน ้าสมบูรณ์มากข้ึน 
 



 

เรียนออนไลน์ ทุกท่ี ทุกเวลา www.K-CYBER.COM 

 

 

44. อุปกรณ์ใดมีหนา้ท่ีควบคุมการปิดและเปิดวงจรไฟฟ้า 
 ก. ปลัก๊ 
 ข. สวติซ์ 

ค. สายไฟ 
ง. หลอดไฟ 

 
 
 
45. ขอ้ใดคือคุณสมบติัของ  “ตวัน า” 
 ก. วสัดุท่ีใหป้ระจุไฟฟ้าไหลผา่นได ้
 ข. วสัดุท่ีไม่ใหป้ระจุไฟฟ้าไหลผา่น 
 ค. วสัดุท่ีใชเ้ป็นตวักกัเก็บประจุไฟฟ้า 
 ง. วสัดุท่ีท ามาจากพลาสติกชนิดอ่อน 
 
46. การหวผีมในวนัท่ีอากาศแหง้จะก่อใหเ้กิดไฟฟ้าประเภทใด 
 ก. ไฟฟ้าดูด 
 ข. ไฟฟ้าสถิต 
 ค. ไฟฟ้ากระแส 
 ง. ไฟฟ้าแรงสูง 
 
47. ในสมยัโบราณมนุษยศึ์กษาดวงดาวต่างๆ  ดว้ยวธีิใด 
 ก. ส่งจรวดข้ึนไปส ารวจ 
 ข. ส่งดาวเทียมข้ึนไปส ารวจ 
 ค. ส่งยานอวกาศข้ึนไปส ารวจ 
 ง. สังเกตดว้ยตาเปล่าแลว้จดบนัทึกไว ้
 
48. ถา้นกัเรียนตอ้งการใชป้ระโยชน์ดา้นการส่ือสารจะใชด้าวเทียมใด 
 ก. ไทยคม 
 ข. โวสตอ็ก 
 ค. เทลสตาร์ 
 ง. ถูกทั้งขอ้  ก  และ ค 
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49. ขอ้ใดไม่ใช่ภารกิจของยานขนส่งอวกาศ 
 ก. น าอุปกรณ์และนกับินอวกาศไปยงัสถานีอวกาศ 
 ข. น าดาวเทียมท่ีเสียแลว้กลบัมายงัพื้นโลก 
 ค. น านกับินอวกาศไปลงบนดวงจนัทร์ 
 ง. น ายานอวกาศข้ึนไปในอวกาศ 
 
 
 
50. ยานอวกาศใดท่ีน านกับินอวกาศลงบนดวงจนัทร์เป็นคร้ังแรก 
 ก. ดิสคพัเวอร่ี 
 ข. อะพอลโล  11 
 ค. ลูนา  1   
 ง. เรนเจอร์ 
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