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กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณติศาสตร์ ช้ันประถมศึกษาปีที ่4 

หน่วยที ่11 เวลา                             จ  านวน 20 ขอ้ 

จงกา  ทบัตัวอกัษร ตรงกบัตัวเลอืกทีต้่องการลงในกระดาษค าตอบ 
1. พิจารณาขอ้ความต่อไปน้ี 5. พิจารณาขอ้ความต่อไปน้ี 
 1) 9 นาฬิกา 5 นาที เขียนแทนดว้ย 9.50 น.  1) เวลา 8.00 น. นกัเรียนควรยนืตรงเคารพ 
 2) 11.45 น. อ่านวา่ 11 นาฬิกา 45 นาที   ธงชาติ 
 3) 1.30 อ่านวา่ 1 นาฬิกา 30 นาที  2) โรงเรียนหยดุเสาร์-อาทิตยเ์ป็นเวลา 2 วนั 
 ขอ้ใดถูกตอ้ง     คิดเป็น 48 ชัว่โมง 
 ก. 1)   และ   2)   3) เวลา ก่อนถึง  14.00 น .  20 นาที  คือ
 ข.    1)   และ   3)    เวลา 13.40 น. 
 ค. 2)   และ   3)   ขอ้ใดถูกตอ้ง 
 ง.    1) , 2)  และ  3)   ก. 1)   และ   2) ข.  2)   และ   3) 
2. ขณะน้ีเวลา 13.45 น. อีก 45 นาที จะเป็นเวลา  ค. 1)   และ   3) ง. 1) , 2)  และ  3) 
 อะไร   6. ออกจากบา้นเวลา 7.15 น. ถึงท่ีท างานเวลา
 ก. 14.15 น.    8.10 น. ใชเ้วลาเดินทางเท่าไร 
 ข.   14.30 น.    ก. 30   นาที ข. 45   นาที 
 ค. 14.45 น.    ค. 55   นาที ง.  1   ชัว่โมง 
 ง.    15.00 น.   7. สอนหนงัสือ 2 คาบ คาบละ 50 นาที ถา้เร่ิม 
3. ขณะน้ีเวลา 9.20 น. เม่ือ 2 ชัว่โมงคร่ึงท่ีผา่น  สอนเวลา 13.50 น. จะเลิกสอนเวลาเท่าไร
 มาเป็นเวลาอะไร   ก. 14.30 น. ข. 15.30 น. 
 ก. 7.50 น.  ข.   7.20 น.  ค. 15.50 น. ง. 14.20 น. 
 ค. 7.10 น.  ง.   6.50 น. 8. รถยนตค์นัหน่ึงแล่นไดร้ะยะทาง 240 กิโล-
4. ขอ้ใดต่อไปน้ีเป็นเวลาก่อนเท่ียงวนัทั้งหมด  เมตร ในเวลา 3 ชั่งโมง รถคันน้ีแล่นได้
 ก. 6.45 น.   11.50 น.   ระยะทางเฉล่ียชัว่โมงละก่ีกิโลเมตร 
 ข. 7.30 น.   13.10 น.   ก. 240 กิโลเมตร / ชัว่โมง  
 ค. 9.45 น.   15.30 น.   ข. 160 กิโลเมตร / ชัว่โมง 
 ง. 14.00 น. 18.00 น.   ค. 80 กิโลเมตร / ชัว่โมง 
      ง. 40 กิโลเมตร / ชัว่โมง 
 

ข้อสอบพฒันาทกัษะการคดิวเิคราะห์ 
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9. ขณะน้ีเวลา 15.45 น. อีกก่ีนาทีจะเป็นเวลา 13. ถา้ค าตอบคือ 8.30 น. ควรตั้งค  าถามวา่ 
 16.30 น.    อยา่งไร 
 ก. 30   นาที  ข.   45   นาที  ก. ใชเ้วลาท างานก่ีชัว่โมง 
 ค. 60   นาที  ง.   1 ชัว่โมง 20 นาที  ข. เร่ิมท างานเวลาเท่าไร 
10. แมวอาย ุ3 สัปดาห์ สุนขัอายคุร่ึงเดือน   ค. ใครถึงท่ีท างานก่อน 
 กระต่ายอาย ุ20 วนั ขอ้ใดเรียงล าดบัอาย ุ  ง. ถึงท่ีท างานเวลาเท่าไร 
 ของสัตวจ์ากนอ้ยไปมากไดถู้กตอ้ง 14. ปุ้ยเกิดปี พ.ศ. 2528 จอยเกิดปี พ.ศ. 2526 
 ก. สุนขั กระต่าย แมว   หนุ่ยเกิดปี พ.ศ. 2529 กฤษณ์เกิดปี  
 ข. สุนขั แมว กระต่าย   พ.ศ. 2527 ใครมีอายมุากท่ีสุด 
 ค. กระต่าย แมว สุนขั   ก. ปุ้ย  
 ง. แมว กระต่าย สุนขั   ข. จอย 
 จากตาราง ตอบค าถามข้อ 11 – 13  ค. หนุ่ย  
 ตารางแสดงการปฏิบัติกจิกรรมใน 1 วนั  ง. กฤษณ์ 
     15.  “ชีพจรเตน้นาทีละ 72 คร้ัง” ขอ้ใดถูกตอ้ง 
      ก. ในเวลา 5 นาที ชีพจรจะเตน้นอ้ยกวา่ 
       360 คร้ัง 
      ข. ในเวลา 12 นาที ชีพจรจะเตน้มากกวา่ 
       865 คร้ัง 
      ค. ในเวลา 15 นาที ชีพจรจะเตน้นอ้ยกวา่ 
       1,000 คร้ัง 
      ง. ในเวลา 16 นาที ชีพจรจะเตน้มากกวา่ 
       1,100 คร้ัง 
11. หากเดินทางกลบับา้นใชเ้วลา 1 ชัว่โมง  16. ขอ้ใดถูกตอ้ง   
 15 นาที จะถึงบา้นเวลาเท่าไร  ก. 104 สัปดาห์ เป็น 1 ปี 2 เดือน 
 ก. 19.30 น.  ข.   19.45 น.  ข. 42 เดือน เป็น 3 ปีคร่ึง 
 ค. 19.50 น.  ง.   20.00 น.  ค. 63 วนั เป็น 8 สัปดาห์ 2 วนั  
12. ใชเ้วลาท างานพิเศษมากกวา่หรือนอ้ยกวา่  ง. 144 ชัว่โมง เป็น 7 วนั 
 2 ชัว่โมง 30 นาที อยูเ่ท่าไร   
 ก. นอ้ยกวา่ 30 นาที ข.   มากกวา่ 30 นาที     
 ค. มากกวา่ 15 นาที ง.   นอ้ยกวา่ 15 นาที 
 

เวลา กิจกรรม 
  6.30 น.  
  7.00 น. 
  7.30 น. 
  8.30 น. 
12.00 น. 
13.00 น. 
16.30 น. 
18.30 น. 

ต่ืนนอน อาบน ้า 
แต่งตวั 
ถึงท่ีท างาน รับประทานอาหารเชา้ 
เร่ิมท างาน 
พกั รับประทานอาหารเท่ียง 
ท างาน 
ท างานพิเศษ 
กลบับา้น 
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17. ขอ้ใดไม่ถูกต้อง  19. ขอ้ใดไม่ถูกต้อง 
 ก. เขม็สั้นช้ีระหวา่งตวัเลข 7 กบั 8 เขม็ยาว  ก. หน่วยเวลาท่ีเล็กท่ีสุด คือ หน่วยวนิาที 
  ช้ีท่ีตวัเลข 5 เป็นเวลา 7.30 น.  ข. มาตราเวลาเป็นการแสดงความสัมพนัธ์ 
 ข. เขม็สั้นช้ีท่ีตวัเลข 10 เขม็ยาวช้ีท่ีตวัเลข 5   ระหวา่งหน่วยเวลา 
  เป็นเวลา 10.10 น.   ค. ส่วนส าคญัของการเขียนบนัทึกกิจกรรม 
 ค. เขม็สั้นช้ีท่ีตวัเลข 3 เขม็ยาวช้ีท่ีตวัเลข 2   คือ รายละเอียดของวนั เวลา และ 
  เป็นเวลา 15.10 น.    กิจกรรมท่ีไดท้  า 
 ง. เขม็สั้นช้ีระหวา่งตวัเลข 2 กบั 3 เขม็ยาว  ง. ปฏิทินเป็นเคร่ืองแสดงหน่วยเวลาครบ 
  ช้ีท่ีตวัเลข 7 เป็นเวลา 14.40 น.   ทุกหน่วย 
18. ขอ้ใดแตกต่างจากกลุ่ม  20. วชิิตอ่านหนงัสือเวลา 18.10 น. ถึง 19.10 น. 
 ก. นาฬิกา – นาที   เอนกอ่านหนงัสือเวลา 17.30 น. ถึง 18.00 น. 
 ข. ทุ่ม – นาที    วรัิตน์อ่านหนงัสือเวลา 19.20 น. ถึง 19.35 น. 
 ค. ตี – นาที    สุพจน์อ่านหนงัสือเวลา 19.05 น. ถึง 20.00 น. 
 ง. โมง – นาที    ใครใชเ้วลาอ่านหนงัสือนอ้ยท่ีสุด 
      ก. วชิิต ข.  เอนก 
      ค. วรัิตน์ ง. สุพจน์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


