


คํานํา

ก

เอกสารประกอบการเรียน ชุด โครงสรางขอมูลและอัลกอริทึมเบื้องตน กลุมสาระการเรียนรู

การงานอาชีพและเทคโนโลยี รายวิชาเพ่ิมเติมคอมพิวเตอร ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6  จัดทําขึ้นเพ่ือใช

ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหกับผูเรียน  ซึ่งผูจัดทําไดศึกษาคนควารวบรวมขอมูลจาก

หนังสือหลาย ๆ เลม และเว็บไซตที่เกี่ยวของนํามาจัดทําเอกสารประกอบการเรียน  และเรียบเรียงให

สอดคลองกับผูเรียน  โดยผูจัดทําไดแบงเนื้อหาออกเปน 5 เลม ประกอบดวย 

เลมที่ 1 เรื่อง  ระบบคอมพิวเตอร

เลมที่ 2 เรื่อง  เลขฐานและชนิดของขอมูล

เลมที่ 3 เรื่อง  พ้ืนฐานโครงสรางขอมูล

เลมที่ 4 เรื่อง  การแกปญหาและอัลกอริทึม

เลมที่ 5 เรื่อง  ผังงานและรหัสเทียม

เอกสารประกอบการเรียน   ชุดโครงสรางขอมูลและอัลกอริทึมเบื้องตนเลมนี้   ประกอบดวย  

คําช้ีแจงสําหรับครู  คําช้ีแจงสําหรับนักเรียน  แบบทดสอบกอนเรียน  ใบความรู    ใบงาน  แบบทดสอบ

หลังเรียน  แนวคําตอบของใบงาน  เฉลยแบบทดสอบกอนเรียน  และเฉลยแบบทดสอบหลังเรียน  

นักเรียนควรปฏิบัติตามคําแนะนําและควรมีวินัยตอตนเอง

ผูจัดทําหวังเปนอยางยิ่งวาเอกสารประกอบการเรียนเลมนี้  จะเปนประโยชนแกนักเรียนและ

คุณครูที่มีความสนใจไดนําไปจัดการเรียนการสอนได

นฏยกรณ  ทวาสิโก
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เอกสารประกอบการเรียน
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เอกสารประกอบการเรียน ชุด โครงสรางขอมูลและอัลกอริทึมเบื้องตน เลมที่ 5  เรื่อง ผังงาน

และรหัสเทียม  เปนส่ือประกอบการเรียนการสอน  ในรายวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร  (รายวิชา

เพ่ิมเติม) นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 ขาพเจาจัดทําข้ึน เพ่ือนํามาแกปญหา และพัฒนากิจกรรม

การเรียนการสอน ซึ่งเอกสารประกอบการเรียนการสอนในแตละเลมประกอบดวย

1.  คําช้ีแจงสําหรับเอกสารประกอบการเรียนรู

2.  คําช้ีแจงสําหรับครู

3.  คําช้ีแจงสําหรับนักเรียน

4.  สาระสําคัญ

5.  มาตรฐานการเรียนรู

6.  ตัวช้ีวัด

7.  จุดประสงคการเรียนรู

8.  แบบทดสอบกอนเรียน จํานวน 10 ขอ ใชวัดความรูพ้ืนฐานของนักเรียน

9.  ใบความรู เปนเนื้อหาสาระในการเรียนรู

10. ใบงาน เพ่ือทดสอบความรูความเขาใจของนักเรียน

11. แบบทดสอบหลังเรียน จํานวน 10 ขอ ใชวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หลังจาก

ศึกษาเอกสารประกอบการเรียนการสอนเลมนี้

12. ภาคผนวก ประกอบดวย เฉลยแบบทดสอบกอนเรียน แนวคําตอบของใบงาน และ

เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน

13. บรรณานุกรม



คําชี้แจง

สําหรับครู
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เอกสารประกอบการเรียน ชุด โครงสรางขอมูลและอัลกอริทึมเบื้องตน เลมที่ 5  เรื่อง ผังงาน

และรหัสเทียม เปนส่ือประกอบการเรียนการสอน  ในรายวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร (รายวิชา

เพ่ิมเติม) นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 ใชเวลาในการจัดกิจกรรมการเรียนรู 4 ช่ัวโมง  ซึ่งผูสอนควร

ปฏิบัติ ดังนี้

1.  ขอควรปฏิบัติกอนดําเนินการสอน

1.1 ศึกษาแผนการจัดการเรียนรูและเอกสารประกอบการเรียนอยางละเอียด

2. ขอควรปฏิบัติขณะดําเนินการสอน

2.1 ช้ีแจงกิจกรรมการเรียนรูในผูเรียนทุกคนทราบ

2.2 ดําเนินกิจกรรมการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู  เพ่ือใหสอดคลองกับผลการเรียนรู 

เนื้อหา และเวลาที่กําหนด

2.3  ครูผูสอนตองใหคําแนะนํา ดูแล ติดตาม กระตุน และสงเสริมใหผูเรียนไดพัฒนาทักษะ

การปฏิบัติตามความสามารถและเต็มตามศักยภาพของผูเรียน

2.4 ใหผูเรียนเรียนรูจากเอกสารประกอบการเรียนตามขั้นตอนอยางเครงครัดและมีความ

ซื่อตรงตอตนเอง

2.5  ผูสอนควรเนนเรื่องคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน  สอดแทรกคุณธรรม

จริยธรรมและหลักเศรษฐกิจพอเพียง  เพ่ือพัฒนาใหผูเรียนเปนคนเกง ดี  และมีความสุข

3.  ขอควรปฏิบัติเมื่อดําเนินการสอนส้ินสุด

3.1  ตรวจแบบทดสอบและใบงานทุกครั้งที่มีกิจกรรมการเรียนการสอน

3.2 บันทึกคะแนน

3.3  ผูสอนแจงผลการทดสอบและผลการประเมินทุกครั้งที่มีการทดสอบการวัดและ

การประเมินผล  เพ่ือกระตุนใหผูเรียนเกิดแรงจูงใจในการเรียนรู

3.4  หากมีนักเรียนคนใดยังทําแบบทดสอบหลังเรียน ไมผานรอยละ 70 ใหทําการศึกษา

เอกสารประกอบการเรียนตามขั้นตอนใหมอีกครั้ง  เพ่ือใหเกิดความเขาใจที่ถูกตอง



คําชี้แจง

สําหรับนักเรียน
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เอกสารประกอบการเรียน  ชุด  โครงสรางขอมูลและอัลกอริทึมเบื้องตน  เลมที่ 5  เรื่อง 

ผังงานและรหัสทียม  เปนส่ือประกอบการเรียนการสอน  ในรายวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร (รายวิชา

เพ่ิมเติม) นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 นักเรียนควรปฏิบัติตามคําแนะนําดังนี้

1.  อานคําแนะนําสําหรับนักเรียนใหเขาใจ  กอนลงมือศึกษาเอกสารประกอบการเรียน

2.  นักเรียนศึกษาผลการเรียนรูและจุดประสงคการเรียนรู 

3. นักเรียนทําแบบทดสอบกอนเรียนเพ่ือประเมินความรูพ้ืนฐานของตนเอง

4.  ผูเรียนศึกษาเนื้อหาจากเอกสารประกอบการเรียนและทํากิจกรรมดวยความต้ังใจ 

โดยมีครูคอยแนะนําและใหคําปรึกษา

5.  ในการทํากิจกรรมตามเอกสารประกอบการเรียนทุกเลม  ขอใหนักเรียนปฏิบัติดวย

ความต้ังใจและซื่อสัตยตอตนเอง

6.  นักเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียนเพ่ือดูความกาวหนาในการเรียนของตนเอง หลัง

ทํากิจกรรมการเรียนการสอน

7.  หากนักเรียนยังไมสามารถปฏิบัติไดตามกรอบกิจกรรมแตละใบงาน  นักเรียน

สามารถรับเอกสารประกอบการเรียนไปศึกษาและฝกปฏิบัติเพ่ิมเติมนอกเวลาเรียน  เพ่ือเพ่ิมความรู

ความเขาใจมากยิ่งขึ้น
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ลําดับขั้นตอน

การจัดกิจกรรมการเรียนรู

1. อานคําชี้แจง

2. ทําแบบทดสอบกอนเรียน

3. ศึกษาเอกสารประกอบการเรียน 

เร่ือง ผังงานและรหัสเทียม

4. ทําแบบทดสอบหลังเรียน

6. ผานการทดสอบ

7. ศึกษาเลมถัดไป

ไมผานการทดสอบ

5. ตรวจคําตอบจากเฉลย
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สาระสําคัญ

โครงสรางขอมูลเปนวิธีการเขียนโปรแกรมในการจัดเก็บขอมูล เพ่ือใหขอมูล          

ที่สามารถนํามาใชอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งจัดเปนส่ิงที่สําคัญมากในระบบคอมพิวเตอร 

เพราะการไดเขาใจถึงโครงสรางขอมูลแตละชนิด ยอมทําใหเราเขาใจถึงตรรกะเกี่ยวกับ

วิธีการสราง การดึงขอมูลออกมาใชงาน และการเขาถึงขอมูลอยางรวดเร็ว เพ่ือนําขั้นตอนวิธี

ดังกลาวมาแกไขปญหาที่ยุงยากซับซอนโดยเฉพาะอยางยิ่ง การพัฒนาโปรแกรมใหมี

ประสิทธิภาพ

มาตรฐาน ง 3.1   เขาใจ เห็นคุณคา และใชกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศใน

การสืบคนขอมูล การเรียนรู การส่ือสาร การแกปญหา การทํางาน และอาชีพอยางมี

ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีคุณธรรม 

มาตรฐานการเรียนรู

เอกสารประกอบการเรียน 
ชุด โครงสรางขอมูลและอัลกอริทึมเบ้ืองตน 

เลมท่ี 5 ผังงานและรหัสเทียม
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 รายวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร (เพิ่มเติม)

กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี

1

2
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ตัวชี้วัด

ม.4-6/5 แกปญหาดวยกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศอยางมี

ประสิทธิภาพ

ม.4-6/6 เขียนโปรแกรมภาษา

ม.4-6/10 ใชคอมพิวเตอรในการประมวลผลขอมูลใหเปนสารสนเทศ 

เพ่ือประกอบการตัดสินใจ

ม.4-6/11 ใชเทคโนโลยีสารสนเทศนําเสนองานในรูปแบบที่เหมาะสม  

ตรงตามวัตถุประสงคของงาน

จุดประสงคการเรียนรู

4.1 ดานความรู (K)

4.1.1 วิเคราะหปญหาตามลําดับขั้นได

4.1.2 เลือกเครื่องมือและออกแบบลําดับขั้นตอนวิธีในการแกปญหาได

4.1.3 อธิบายลักษณะและความหมายของผังงานและรหัสเทียมได

4.1.4 อธิบายลักษณะโครงสรางภาษาคอมพิวเตอรโดยใชผังงานและ   

รหัสเทียมได

4.2 ดานทักษะ/กระบวน (P)

4.2.1 วิเคราะหปญหาตามลําดับขั้นได

4.2.2 มีทักษะในการถายทอดความคิดแบบโครงสรางประเภทตาง ๆ ได 

4.2.3 มีทักษะกระบวนการคิดและการเช่ือมโยง

4.2.4 มีทักษะการส่ือสารและส่ือความหมาย

4.3 ดานคุณธรรม จรยิธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค (A)

4.3.1  ความสนใจใฝรู

4.3.2 ความมีระเบียบวินัย

4.3.3 ความรับผิดชอบ

4.3.4 ความมุงมั่นในการทํางาน

4.3.5 ความซื่อสัตย สุจริต

3

4
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กอนเรียน
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1. ขอใดกลาวถึงความหมายของผังงานไดถูกตอง

ก. แผนผังแสดงการทํางานภายในระบบคอมพิวเตอร

ข.  แผนงานแสดงลําดับขั้นตอนของระบบงานคอมพิวเตอร

ค.  แผนภาพแสดงการทํางานของระบบหรือโปรแกรม

ง.  แผนภูมิแสดงการเรียบเทียบการทํางานของโปรแกรม

2.  ขอใดเรียงลําดับขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรมไดถูกตอง

ก. วิเคราะหปญหา -> เขียนโปรแกรม -> เขียนผังงานและรหัสเทียม -> ทดสอบและแกไข

โปรแกรม -> ทําเอกสาร

ข.  วิเคราะหปญหา -> เขียนผังงานและรหัสเทียม -> เขียนโปรแกรม -> ทดสอบและแกไข

โปรแกรม -> ทําเอกสาร

ค.  วิเคราะหปญหา -> เขียนโปรแกรม -> ทดสอบและแกไขโปรแกรม -> เขียนผังงานและ

รหัสเทียม –>ทําเอกสาร

ง.  วิเคราะหปญหา -> เขียนผังงานและรหัสเทียม -> ทดสอบและแกไขโปรแกรม -> เขียน

โปรแกรม –>ทําเอกสาร

เร่ือง ผังงานและรหัสเทียม

คําชี้แจง  1. ขอสอบชุดนี้มี จํานวน  10 ขอ  คะแนนเต็ม 10 คะแนน

2. เลือกคําตอบที่ถูกที่สุดเพียงคําตอบเดียว แลวทําเคร่ืองหมายกากบาท (X) 

ลงในกระดาษคําตอบ 
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3. ขอใดคือประโยชนของการนําผังงานเขามาชวยในการวิธีการแกปญหา

ก.  อธิบายการทํางานไดดีกวาการเขียนอธิบายขั้นตอนวิธีการทํางานแบบลักษณะขอความ

ข.  สามารถเห็นลําดับขั้นตอนการทํางานไดชัดเจนขึ้น

ค.  ทําใหสะดวกสําหรับการหาขั้นตอนวิธีสําหรับการทํางาน

ง.  ถูกทุกขอ

4.  สัญลักษณการรับเขาหรือแสดงผลแทนดวยสัญลักษณในขอใด

ก. ข.  

ค. ง.  

5.  การเขียนรหัสเทียมมีลักษณะอยางไร

ก.  ใชคําส่ังเปนภาษาคอมพิวเตอรระดับสูง

ข.  ใชยอหนาในการแสดงกลุมของเง่ือนไขและคําส่ังยอย

ค.  ในการเขียนคําส่ังสามารถมีทางออกหรือส้ินสุดไดหลายทาง

ง.  ในการเขียนคําส่ังไมจําเปนตองเรียงลําดับการทํางาน

6.   สัญลักษณนี้ทําหนาที่ในขอใด

ก.  แสดงการประมวลผล

ข.  แสดงการสงออกขอมูล

ค.  แสดงการตัดสินใจหรือเปรียบเทียบ

ง.  แสดงจุดเริ่มตนการทํางาน
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7.  ผังงานระบบใชในงานขอใด

ก.  การแสดงลําดับการคํานวณ

ข.  การอธบายภาพรวมของการประมวลผล

ค.  การนําขอมูลมาประมวลผล 

ง.  การแสดงการทํางานของโปรแกรม

8.  โครงสรางผังงานประเภทใดที่ตองประกอบดวยสัญลักษณการตัดสินใจ

ก.  โครงสรางการทํางานแบบลําดับ

ข.  โครงสรางการเลือกทํา

ค.  โครงสรางการทําซ้ํา

ง.  ถูกทั้งขอ ข. และขอ ค.

9.  ในการเขียนรหัสทียมขอใดไมถูกตอง

ก. ใชคําวา FOR ในการทําซ้ํา

ข.  ใชคําวา if ในการแสดงผลขอมูล

ค.  ใชคําวา print ในการแสดงขอมูล

ง.  ใชคําวา READ ในการรับขอมูล

10. “กําหนดให A, B, C เปนจํานวนเต็ม  และ A เปนผลบวกของ B และ C”

จากขอความดังกลาว ขอใดเขียนการถายทอดความคิดดวยรหัสเทียม ที่แสดงผลลัพธของ

โจทยปญหานี้ไดถูกตอง

ก.  Begin Read A, B A = B + C Print A End

ข. Begin Read B, C Print A A = B + C End

ค. Begin Read B, C A = B + C Print A End 

ง. Begin Read A, B Print C C = A + B End
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ใบความรูท่ี 5.1

เร่ือง ผังงาน (Flowchart)

ผังงาน (Flowchart) คือ  แผนภาพซึ่งแสดงลําดับขั้นตอนของการทํางาน  โดยแต

ละข้ันตอนจะถูกแสดงโดยใชสัญลักษณซึ่งมีความหมายบงบอกวาข้ันตอนนั้น ๆ มีลักษณะ

การทํางานแบบใด  และแตละข้ันตอนจะถูกเช่ือมโยงกันดวยลูกศรเพ่ือแสดงลําดับการ

ทํางาน  ทําใหงายตอการทําความเขาใจ  สามารถทราบวาในการทํางานนั้น ๆ มีข้ันตอน

และมีลําดับการทํางานอยางไร

ความหมายของผังงาน

1. ชวยลําดับข้ันตอนการทํางานของโปรแกรม และสามารถนําไปเขียนโปรแกรม

โดยไมสับสัน

2. ชวยในการตรวจสอบและแกไขโปรแกรมไดงาย เมื่อเกิดขอผิดพลาด

3. ชวยใหการดัดแปลงหรือแกไขโปรแกรมทําไดอยางสะดวกและรวดเร็ว

4. ชวยใหผูอื่นสามารถศึกษาการทํางานของโปรแกรมไดงายและรวดเร็วมากขึ้น

ประโยชนของผังงาน
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ประเภทของผังงาน

1. ผังงานระบบ (System Flowchart)  

เปนผังงานซึ่งแสดงขอบเขต  และลําดับขั้นตอนการทํางานของระบบหนึ่ง ๆ 

รวมทั้งแสดงรูปแบบของขอมูลเขา (Input) และขอมูลออก (Output) วาถูกรับเขาหรือ

แสดงผลโดยผานส่ือประเภทใด

2. ผังงานโปรแกรม (Program Flowchart)

เปนผังงานที่ใชในการแสดงการทํางานของโปรแกรมโดยละเอียดในแตละ

ข้ันตอน  ผังงานโปรแกรมเปนส่ิงจําเปนสําหรับผูเขียนโปรแกรม  เพราะตองใชเปน

แนวทางในการเขียนโปรแกรม  และเมื่อโปรแกรมเกิดขอผิดพลาด  การวิเคราะหหา

ขอผิดพลาดจากผังงานโปรแกรมจะทําไดงายกวาการวิเคราะหจากโปรแกรมโดยตรง

1. ใชสัญลักษณตามที่กําหนดไว

2. การใชคําอธิบายในภาพควรส้ัน กะทัดรัด  และเขาใจงาย

3. ทุกแผนภาพตองมีลูกศรและทิศทาง เขา-ออก  

4. ลูกศรแสดงทิศทางการไหลของขอมูลตองแสดงทิศทางจากบนลงลาง หรือ

จากซายไปขวา

5. ไมควรโยงเสนเขื่อมผังงานที่อยูไกลมาก ๆ ควรใชสัญลักษณจุดเช่ือมตอแทน

6. ผังงานควรมีการทดสอบความถูกตองของการทํางานกอนนําไปเขียนโปรแกรม

วิธีการเขียนผังงานที่ดี
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สัญลักษณที่ใชในการเขียนผังงาน

การเขียนผังงาน  เปนการเขียนแผนภาพเพ่ือแสดงข้ันตอนการทํางาน  โดยนําภาพ

สัญลักษณตาง ๆ มาเรียงตอกัน  โดยสัญลักษณที่นิยมใชในการเขียนผังงานนั้น  หนวยงาน

ที่ช่ือวา American National Standards Institute (ANSI) และ International 

Standard Organization (ISO) ไดรวมกันกําหนดสัญลักษณมาตรฐานเพ่ือใชในการเขียน

ผังงานซึ่งมีสัญลักษณพ้ืนฐาน ดังตารางตอไปนี้

สัญลักษณ ช่ือสัญลักษณ ความหมาย

เทอรมินัล

(Terminal)

แสดงจุดเริ่มตนและจุดจบใน

การทํางาน

การรับเขาหรือแสดงผล

(Input/Output)

สัญลักษณการนําขอมูลเขา  

หรือแสดงผลลัพธโดยไมระบุ

ชนิดของอุปกรณที่ใชในการ

รับเขาหรือแสดงผล

การนําขอมูลเขาดวยมือ

(Manual Input)

แสดงการนําขอมูลเขาโดย

มนุษย เชน การใชแปนพิมพ

หรือเมาส

การประมวลผล

(Process)

แสดงการประมวลผล ไดแก 

การคํานวณและการกําหนดคา

สัญลักษณเอกสาร

(Document)

แสดงผลลัพธบนกระดาษ  โดย

ใชเครื่องพิมพ

สัญลักษณที่ใชในการเขียนผังงาน
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สัญลักษณ ช่ือสัญลักษณ ความหมาย

การแสดงผล

(Display)

แสดงการแสดงผลลัพธใน

ขณะที่ยังมีการประมวลผลอยู 

ตัวอยางเชน การแสดงผลลัพธ

ทางหนาจอ

การตัดสินใจ

(Decision)

แสดงการตัดสินใจหรือ        

การเปรียบเทียบ

สัญลักษณการเตรียม

(Preparation)

แสดงการกําหนดคาตาง ๆ 

ลวงหนาในการทํางานหนึ่ง ๆ 

ที่มีการทํางานซ้ํา ๆ

จุดเช่ือมตอภายใน

หนาเดียวกัน

(On-Page Connector)

แสดงจุดเช่ือมตอของผังงานที่

อยูในหนาเดียวกัน แตไม

สะดวกที่จะใชเสนโยงหากัน  

โดยภายในสัญลักษณนี้จะมี

หมายเลขหรืออักษรกํากับเพ่ือ

ไมใหสับสน

จุดเช่ือมตอไปหนาอื่น

(On-Page Connector)

แสดงจุดเช่ือมตอของผังงานซึ่ง

อยูคนละหนา โดยภายใน

สัญลักษณนี้จะมีหมายเลขหรือ

อักษรกํากับเพ่ือไมใหสับสน

สัญลักษณที่ใชในการเขียนผังงาน (ตอ)

รูปท่ี 1 สัญลักษณท่ีใชในการเขียนผังงาน
ท่ีมาของภาพ : http://www.conceptdraw.com/How-To-

Guide/flowchart-symbols
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ลักษณะโครงสรางผังงาน

ผังงานโดยทั่วไปจะประกอบดวยโครงสรางพ้ืนฐาน 3 รูปแบบ ตอไปนี้

1. โครงสรางแบบลําดับ (Sequence Structure)

2. โครงสรางแบบทางเลือก (Selection Structure)

3. โครงสรางแบบทําซ้ําหรือวนรอบ (Iteration หรือ  Looping Structure)

1. โครงสรางแบบลําดับ

โครงสรางแบบลําดับ (Sequence Structure) เปนโครงสรางแสดงขั้นตอนการ

ทํางานที่เปนไปตามลําดับกอนหลัง  และแตละข้ันตอนจะถูกประมวลผลเพียงครั้งเดียว

เทานั้น  สามารถแสดงการทํางานโครงสรางนี้โดยใชผังงานไดดังรูป

คําสั่ง 1

คําสั่ง 2

คําสั่ง 3

START

END

รูปแบบผังงานโครงสรางแบบลําดับ
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การแสดงผังงานโครงสรางแบบลาํดับ “การคํานวณดอกเบ้ีย”

ตัวอยาง

เริ่มตน

รับคาเงินตนและอัตราดอกเบ้ีย

คํานวณอัตราดอกเบ้ีย

ดอกเบ้ีย = เงินตน * อัตราดอกเบ้ีย

แสดงคาของดอกเบ้ีย

จบ

จากตัวอยางผังงานการคํานวณดอกเบ้ีย สามารถอธิบายเปนข้ันตอนไดดังนี้

1. เริ่มตนการทํางาน

2. รับคาเงินตน และอัตราดอกเบี้ยเพ่ือใชในการคํานวณหาดอกเบี้ย

3. คํานวณหาดอกเบี้ยโดยใชสมการตอไปนี้  ดอกเบี้ย = เงินตน * อัตราดอกเบี้ย

4. แสดงคาของดอกเบี้ยซึ่งคํานวณได

5. จบการทํางาน
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2. โครงสรางแบบทางเลือก

โครงสรางแบบทางเลือก (Selection Structure) เปนโครงสรางที่มีเง่ือนไข ซึ่ง

ในข้ันตอนการทํางานบางข้ันตอนตองมีการตัดสินใจ  เพ่ือเลือกวิธีการประมวลผลข้ัน

ตอไป  และจะมีบางข้ันตอนที่ไมรับการประมวลผล  ในการตัดสินใจอาจมี 2 ทาง  หรือ

มากกวาก็ได  ลักษณะการทํางานของโครงสรางแบบนี้มี 3 ลักษณะ  คือ

2.1) โครงสรางแบบ 1 ทางเลือก หรือ โครงสราง IF…THEN

2.2) โครงสรางแบบ 2 ทางเลือก หรือ โครงสราง IF…THEN…ELSE

2.3) โครงสรางแบบหลายทางเลือก หรือ โครงสราง ELSE…IF

โครงสรางแบบ 1 ทางเลือก หรือ โครงสราง IF…THEN เปนโครงสรางที่ทดสอบ

เง่ือนไข แลวเลือกวาจะทําหรือไมทํา กอนที่จะไปทํางานอื่นตอไป

2.1) โครงสรางแบบ 1 ทางเลือก

เงื่อนไข

งานตอไป

งานท่ีตองทํา
ใช

ไมใช

รูปแบบผังงานโครงสรางแบบ IF…THEN
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 ตัวอยางโครงสรางแบบ IF….THEN

 แมถามวาหิวหรือไม  ถาหิวก็ใหกิน  แตถาไมหิว  ก็ไมตองกิน                    

จากนั้นจึงเดินทางไปโรงเรยีน (งานตอไป)

หิวใชไหม?

เดินทางไปโรงเรียน

กินขาว
ใช

ไมใช

โครงสรางแบบ 2 ทางเลือก หรือ โครงสราง IF…THEN…ELSE

2.2) โครงสรางแบบ 2 ทางเลือก

รูปแบบผังงานโครงสรางแบบ IF…THEN...ELSE

เงื่อนไข
ไมใชใช

งาน 1 งาน 2
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 ตัวอยางโครงสรางแบบ IF….THEN…ELSE

 เงื่อนไข : จงหาวานักเรียนคนใดสอบผานหรือสอบไมผาน”

START

Read Score

Score > 50
ไมใช

Write “สอบไมผาน”Write “สอบผาน”

END

ใช
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โครงสรางแบบหลายทางเลือก หรือ โครงสราง ELSE…IF

2.3) โครงสรางแบบหลายทางเลอืก

รูปแบบผังงานโครงสรางแบบ ELSE…IF

เริ่มตน

เงื่อนไข 1

END

คําสั่งเมื่อเปนจริง

เงื่อนไข 2 คําสั่งเมื่อเปนจริง

เงื่อนไข 3

ใช

ใช

ไมใช

ไมใช

ËÒ¡ÂÑ§äÁ‹à¢ŒÒã¨ ÅÍ§·º·Ç¹ÍÕ¡ÃÍº¹Ð¨�Ð
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 ตัวอยางโครงสรางแบบ ELSE…IF
 โปรแกรมประมวลผลการเรียน

 เงื่อนไข : คะแนนสอบสูงกวา 80 คะแนน  ไดเกรด A

คะแนนสอบ 70-79 คะแนนขึ้นไป ไดเกรด B

คะแนนสอบ 60-69 คะแนนขึ้นไป ไดเกรด C

คะแนนสอบ 50-59 คะแนนขึ้นไป ไดเกรด D

คะแนนสอบตํ่ากวา 50 คะแนน ไดเกรด F

Score >= 80

END

Grade = ‘A’

Score >= 70 Grade = ‘B’

Grade = ‘F’

Y

N

Read Score

Y

N

Grade = ‘C’Score >= 60

Grade = ‘D’Score >= 50

Write Grade

START

N

N

Y

Y
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3. โครงสรางแบบทําซ้ํา

โครงสรางแบบทําซ้ํา (Iteration Structure) เรียกอีกอยางหนึ่งวาโครงสราง 

แบบวนรอบ (Looping Structure) เปนโครงสรางที่มีการประมวลผลกลุมคําส่ังซ้ําหลาย

ครั้ง ตามลักษณะเง่ือนไขที่กําหนด อาจเรียก การทํางานซ้ําแบบนี้ไดอีกแบบวา การวนลูป 

(Looping)  โครงสรางแบบการทํางานซ้ํานี้จะมีอยู 2 ประเภท คือ

3.1) โครงสรางแบบ Do While

3.2) โครงสรางแบบ Do Until

เปนโครงสรางที่มีการทดสอบเง่ือนไขกอน  ถาเง่ือนไขเปนจริงก็จะเขามาทํางานใน

กลุมคําส่ังที่ตองทําซ้ํา ซึ่งเรียกวาการเขาลูป หลังจากนั้นก็จะยอนกลับไปตรวจสอบเง่ือนไข

ใหมอีก ถาเ ง่ือนไขยังคงเปนจริงอยู  ก็ยังคงตองทํากลุมคําส่ังซ้ําหรือเขาลูปตอไปอีก 

จนกระทั่งเง่ือนไขเปนเท็จ ก็จะออกจากลูปไปทําคําส่ังถัดไปที่อยูถัดจาก Do While หรือ

อาจเปนการจบการทํางาน

3.1) โครงสรางแบบ Do While

Do While ออกจากการวนลูป

กลุมคําสั่งท่ีตองทําซ้ํา

จริง

เท็จ

รูปแบบผังงานโครงสรางแบบ Do While
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 ตัวอยางโครงสรางแบบ Do While

 จงเขียนผังงานแสดงการเพ่ิมของขอมูลตัวเลขที่เปนอยูในหนวยความจําที่

แอดเดรส A โดยที่คาเริ่มตนจาก 0  ใหทําการเพ่ิมคาทีละ 1 เรื่อยไป

จนกระทั่ง A มีคาขอมูลมากกวา 100 จึงหยุดการทํางาน

A <= 100

END

Y

N

START

กําหนดให A = 0

A = A + 1
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เปนโครงสรางการทํางานแบบทํางานซ้ําเชนเดียวกัน   แตมีการทํางานที่แตกตางจาก 

Do While คือจะมีการเขาทํางานกลุมคําส่ังที่อยูภายในลูปกอนอยางนอย 1 ครั้ง แลวจึงจะ

ไปทดสอบเง่ือนไข ถาเง่ือนไขเปนเท็จก็จะมีการเขาทํากลุมคําส่ังที่ตองทําซ้ําอีก หลังจากนั้น

ก็จะยอนกลับไปตรวจสอบเง่ือนไขใหมอีก ถาเง่ือนไขยังคงเปนเท็จอยู ก็ยังตองทํากลุมคําส่ัง

ซ้ําหรือเขาลูปตอไปอีก จนกระทั่งเง่ือนไขเปนจริง จึงจะออกจากลูปไปทําคําส่ังถัดจาก Until 

หรืออาจเปนการจบการทํางาน

3.2) โครงสรางแบบ Do Until

Do Until

ออกจากการวนลูปกลุมคําสั่งท่ีตองทําซ้ํา
จริง

เท็จ

รูปแบบผังงานโครงสรางแบบ Do Until
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 ตัวอยางโครงสรางแบบ Do Until

 จงเขียนผังงานแสดงการเพ่ิมของขอมูลตัวเลขที่เปนอยูในหนวยความจําที่

แอดเดรส A โดยที่คาเริ่มตนจาก 0  ใหทําการเพ่ิมคาทีละ 1 เรื่อยไป

จนกระทั่ง A มีคาขอมูลมากกวา 100 จึงหยุดการทํางาน

A > 100 ? END
Y

N

START

กําหนดให A = 0

A = A + 1
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ใบงานท่ี 5.1.1

เรื่อง ผังงานและประโยชนของผังงาน

ชื่อ-สกุล ........................................................................ ชั้น ...............  เลขที่ ............ 

คําสั่ง  ใหนักเรียนตอบคําถามตอไปนี้ใหถูกตอง (10 คะแนน)

1.  ผังงาน (Flowchart) หมายถึง (2 คะแนน)

ตอบ..............................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

2.  จงสรุปความแตกตางระหวางผังงานระบบและผังงานโปรแกรมมาพอเขาใจ (2 คะแนน)

ตอบ...............................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................



ใบงานท่ี 5.1.1 (ตอ)

เรื่อง ผังงานและประโยชนของผังงาน

3.  ใหนักเรียนบอกประโยชนของผังงาน (3 คะแนน)

ตอบ..............................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

4.  ใหนักเรียนสรุปหลักการเขียนผังงานที่ดีมาพอเขาใจ (3 คะแนน)

ตอบ..............................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

ชื่อ-สกุล ........................................................................ ชั้น ...............  เลขที่ ............ 

รวมคะแนน......................คะแนน

O ผาน (7 คะแนนข้ึนไป)    O ไมผาน (ตํ่ากวา 7 คะแนน)

ลงช่ือ.............................ผูตรวจ

¹Ñ¡àÃÕÂ¹·íÒä Œ́¡Õè¤Ðá¹¹¤Ð
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ใบงานท่ี 5.1.2

เรื่อง การใชสัญลักษณผังงาน

ชื่อ-สกุล ........................................................................ ชั้น ...............  เลขที่ ............ 

คําสั่ง  ใหนักเรียนอธิบายความหมายสัญลักษณในการเขียนผังงานตอไปนี้ (10 คะแนน)

รูปท่ี สัญลักษณ ความหมาย

1
...............................................................................................

...............................................................................................

2
...............................................................................................

...............................................................................................

3
...............................................................................................

...............................................................................................

4 ...............................................................................................

...............................................................................................

5
...............................................................................................

...............................................................................................
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ใบงานท่ี 5.1.2 (ตอ)

เร่ือง การใชสัญลักษณผังงาน

ชื่อ-สกุล ........................................................................ ชั้น ...............  เลขที่ ............ 

รูปท่ี สัญลักษณ ความหมาย

6
...............................................................................................

...............................................................................................

7
...............................................................................................

...............................................................................................

8
...............................................................................................

...............................................................................................

9 ...............................................................................................

...............................................................................................

10
...............................................................................................

...............................................................................................

รวมคะแนน......................คะแนน

O ผาน (7 คะแนนข้ึนไป)    O ไมผาน (ตํ่ากวา 7 คะแนน)

ลงช่ือ.............................ผูตรวจ

¹Ñ¡àÃÕÂ¹·íÒä Œ́¡Õè¤Ðá¹¹¤Ð
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ใบงานท่ี 5.1.3

เรื่อง การเขียนผังงาน

ชื่อ-สกุล ........................................................................ ชั้น ...............  เลขที่ ............ 

คําสั่ง  ใหนักเรียนเขียนรูปผังงานตามที่โจทยกําหนดใหถูกตอง (10 คะแนน)

1.  หญิงแย วางแผนอนาคตไววา 

• ถาไดเกรดเฉล่ีย 2.7 ขึ้นไป จะตัดสินใจเรียนตอคณะวิศวกรรมศาสตร

• ถาไดนอยกวา 2.7 จะตัดสินใจเลือกเรียนคณะเกษตรศาสตร  

จากการวางแผนอนาคตของหญิงแย สามารถเขียนแผนผังงานไดอยางไร (5 คะแนน)
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ใบงานท่ี 5.1.3 (ตอ)

เรื่อง การเขียนผังงาน

ชื่อ-สกุล ........................................................................ ชั้น ...............  เลขที่ ............ 

2.  จงเขียนผังงานแสดงวิธีการรับประทานยาสําหรับเด็ก ซึ่งแบงขนาดรับประทานตามอายุ

ของเด็กดังนี้ (5 คะแนน)

• อายุมากกวา 5 ป รับประทานครั้งละ 2 ชอนชา

• อายุมากกวา 2 ป ถึง 5 ป รับประทานครั้งละ 1 ชอนชา

• แรกเกิดถึง 2 ป หามรับประทาน

รวมคะแนน......................คะแนน

O ผาน (7 คะแนนข้ึนไป)    O ไมผาน (ตํ่ากวา 7 คะแนน)

ลงช่ือ.............................ผูตรวจ

¹Ñ¡àÃÕÂ¹·íÒä Œ́¡Õè¤Ðá¹¹¤Ð
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ใบความรูท่ี 5.2

เรื่อง รหัสเทียม (Pseudo Code)

รหัสเทียม (Pseudo Code) คือ เปนคําส่ังที่จําลองความคิดเปนลําดับขั้นตอนโดยใช

สัญลักษณเปน ประโยคภาษาอังกฤษ ซึ่งรหัสเทียมไมใชภาษาโปรแกรมทางคอมพิวเตอรจึงไม 

สามารถนําไปประมวลผลได  แตเปนการเขียนจําลองคําส่ังจริงแบบยอ ๆ ตามอัลกอริทึมของ

โปรแกรมระบบ เพ่ือนําไปพัฒนาเปนการเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร

ความหมายของรหัสเทียม

1. เปนเครื่องมือในการกําหนดโครงรางกระบวนการทํางานของการเขียนโปรแกรม

แตละโปรแกรม 

2. เปนตนแบบในการทบทวน ปรับปรุงแกไข และพัฒนาโปรแกรมของนักเขียน

โปรแกรม และนักวิเคราะหระบบ 

3. เปนตัวกําหนดงานเขียนโปรแกรม เพ่ือใหนักเขียนโปรแกรมนําไปพัฒนาเปน

โปรแกรมคอมพิวเตอร  เพ่ือส่ังใหคอมพิวเตอรทํางานตามกระบวนการที่ไดจําลอง

กระบวนการจริงไวในรหัสเทียม

ประโยชนของรหัสจําลอง
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หลักการเขียนรหัสเทียม

1. คําที่ใชเขียนรหัสเทียมและประโยคคําส่ัง (Statement) จะอยูในรูปแบบของ

ภาษาอังกฤษอยางงาย

2. ในหนึ่งบรรทัด ใหเขียนประโยคคําส่ังเพียงคําส่ังเดียวเทานั้น

3. ใชยอหนาเพ่ือแยกแยะคําเฉพาะ (Keywords) ไดชัดเจน รวมถึงโครงสรางการ

ควบคุมใหเปนสัดสวน ซึ่งชวยใหอานโคดไดงาย

4. แตละประโยคคําส่ังใหเขียนลําดับจากบนลงลาง โดยมีทางเขาของขอมูลเพียงทาง

เดียว และมีทางออกของขอมูลทางเดียวเทานั้น

5. กลุมของประโยคคําส่ังตาง ๆ อาจจัดรวมกลุมเขาดวยกันในรูปแบบของโมดูล 

เพ่ือใหสวนโปรแกรมหลักหรือโมดูลยอย ๆ เรียกใชงานได

คําสั่งพื้นฐานของรหัสเทียม

1. เริ่มตนและจบทายขั้นตอนดวย BEGIN…END

2. คําส่ังในการรับขอมูล ไดแก READ, GET, INPUT

3. คําส่ังในการแสดงผล ไดแก PRINT, WRITE, OUTPUT, DISPLAY

4. คําส่ังในการคํานวณ ไดแก +, -, *, / , ^

5. คําส่ังที่ใชกําหนดคา ไดแก SET, =

6. คําส่ังที่ใชในการเปรียบเทียบหรือตรวจสอบการทํางานตามเง่ือนไข ไดแก  

IF...THEN…ELSE…ENDIF, CASE…OF…ENDCASE

7. คําส่ังเกี่ยวกับการทํางานซ้ํา  ไดแก  DO…WHILE, WHILE…DO…ENDWHILE,

REPEAT…UNTIL, FOR…ENDFOR
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อัลกอริทึม รหัสเทียม

เริ่มตนการทํางาน

จบการทํางาน

รับคา A

แสดงคา A

กําหนดคาให A = 0

Start, Begin

Stop, End

Read A

Write A, Print A

A = 0

ตารางเปรียบเทียบระหวางการเขยีนอัลกอริทึมและรหสัเทียม

 จงเขียนรหัสเทียม จากโปรแกรมการหาผลรวมของตัวเลข 2 คา 

แลวแสดงผลรวมทางหนาจอ

ตัวอยางที่ 1

BEGIN /* เริ่มตนการทํางาน

READ x, y /* รับคา x,y

CALCULATE Sum = x + y /* Sum = x + y

PRINT Sum /* แสดงผล Sum

END /* จบการทํางาน
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 จงเขียนรหัสเทียม หาพ้ืนท่ีของวงกลม  โดยกําหนดให  

สูตรพ้ืนท่ีวงกลม  = 3.1415  x รัศมี  x  รัศมี

ตัวอยางที่ 2

BEGIN /* เริ่มตนการทํางาน

READ Radius /* รับคา Radius

Compute Area = 3.1415 * Radius * Radius /*  สูตรพ้ืนที่วงกลม

Display Area /* แสดงผล Area

END /* จบการทํางาน

 จงเขียนรหัสเทียมเพ่ือรับคะแนนสอบของนักเรียน ถาคะแนนสอบนอยกวา 50

คะแนน นักเรียนตองเรียนปรับพ้ืนฐาน

ตัวอยางที่ 3

BEGIN /* เริ่มตนการทํางาน

SET Score = 0 /* กําหนดคา Score = 0

GET Score /* รับคา Score

IF Score < 50 /* ตรวจสอบวาคะแนนสอบ

นอยกวา 50 คะแนนหรือไม

DISPLAY “Study” /* ถาเปนจริง แสดงผล Study

ENDIF /* จบคําส่ัง IF

END /* จบการทํางาน 
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 จงเขียนรหัสเทียม การหาผลรวมต้ังแต 1 - N   (Sum = 1 + 2 + 3 + … + N)

ตัวอยางที่ 4

 จงเขียนรหัสเทียม จากโปรแกรมรับตัวเลข 1 คา แลวตรวจสอบวาเปนเลขคู     

หรือเลขค่ี

ตัวอยางที่ 5

BEGIN /* เริ่มตนการทํางาน

INPUT N /* รับคา N

Sum = 0 /* กําหนดให Sum = 0

FOR i = 1 to N DO /* ให i = 1 – N 

Sum = Sum + i /* Sum = Sum + i

DISPLAY Sum /* แสดงผล Sum

ENDFOR /* จบคําส่ัง FOR

END /* จบการทํางาน 

BEGIN /* เริ่มตนการทํางาน

GET x /* รับคา x

IF x % 2 = 0 /* ตรวจสอบวาเศษจากการหาร x 

ดวย 2 เทากับ 0 หรือไม

THEN DISPLAY “Even” /* ถาเปนจริง แสดงผล Even

ELSE DISPLAY “Odd” /* ถาเปนเท็จ แสดงผล Odd

ENDIF /* จบคําส่ัง IF...THEN…ELSE

END /* จบการทํางาน 
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รหัสเทียมกับอัลกอริทึม

รหัสเทียม คือ รหัสจําลองที่ใชเปนตัวแทนของอัลกอริทึม โดยมีถอยคําหรือประโยค

คําส่ังที่เขียนอยูในรูปแบบของภาษาอังกฤษที่ไมขึ้นกับภาษาคอมพิวเตอรใดภาษาหนึ่ง  ดังนั้น  

เราสามารถเขียนรหัสจําลองจากอัลกอริทึมได  ดังตัวอยางตอไปนี้

ตัวอยางที่ 1

โปรแกรมรับขอมูลจํานวนสินคาและราคาสินคา เพ่ือแสดงผลจํานวนเงินท่ีตองชําระ

อัลกอริทึม รหัสเทียม

1.  เริ่มตนการทํางาน

2.  กําหนดคาจํานวนเงินที่ชําระ (Price) 

เทากับศูนย

3.  รับขอมูลจํานวนสินคา (Amt) และราคา 

(Cost)

4. คํานวณจํานวนเงินที่ชําระจาก 

Price = Amt x Cost

5. แสดงผลจํานวนเงินที่ตองชําระ

6. จบการทํางาน

BEGIN

SET Price = 0

READ Amt, Cost

Price = Amt * Cost

WRITE Price

END
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ตัวอยางที่ 2

โปรแกรมรับรหัสนักเรยีน ช่ือนักเรียน และเกรดของนักเรียน  โดยทําการเปลี่ยน

คาเกรดของนักเรียนใหเปนสัญลักษณดังนี้ 

- ถานักเรียนไดเกรด  0  ใหเปล่ียนเปนสัญลักษณ  F

- ถานักเรียนไดเกรด  1  ใหเปล่ียนเปนสัญลักษณ D

- ถานักเรียนไดเกรด  2  ใหเปล่ียนเปนสัญลักษณ C

- ถานักเรียนไดเกรด  3  ใหเปล่ียนเปนสัญลักษณ B

- ถานักเรียนไดเกรด  4  ใหเปล่ียนเปนสัญลักษณ A

อัลกอริทึม รหัสเทียม

1.  เริ่มตนการทํางาน

2. รับคารหัสนักเรียน ช่ือนักเรียน และคาเกรด

ของนักเรียน

3. เปรียบเทียบคะแนนตามเง่ือนไข ดังนี้

- ถาเกรดมีคาเทากับ 0 ใหพิมพ “F”

- ถาเกรดมีคาเทากับ 1 ใหพิมพ “D”

- ถาเกรดมีคาเทากับ 2 ใหพิมพ “C”

- ถาเกรดมีคาเทากับ 3 ใหพิมพ “B”

- ถาเกรดมีคาเทากับ 4 ใหพิมพ “A”

4. จบการทํางาน

BEGIN

READ ID, Name, Grade

CASE Grade OF

0 : PRINT ‘F’

1 : PRINT ‘D’

2 : PRINT ‘C’

3 : PRINT ‘B’

4 : PRINT ‘A’

ENDCASE

END
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ใบงานท่ี 5.2.1

เรื่อง รหัสเทียม (Pseudo Code)

ชื่อ-สกุล ........................................................................ ชั้น ...............  เลขที่ ............ 

1. จงเขียนรหัสเทียม การหาคาพ้ืนที่สามเหล่ียมจากสูตร พ้ืนที่สามเหล่ียม = ½ x ฐาน x สูง 

(2 คะแนน)

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

คําสั่ง  ใหนักเรียนตอบคําถามตอไปนี้ใหถูกตอง (10 คะแนน)
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ใบงานท่ี 5.2.1 (ตอ)

เร่ือง รหัสเทียม (Pseudo Code)

ชื่อ-สกุล ........................................................................ ชั้น ...............  เลขที่ ............ 

2. จงเขียนรหัสเทียมเพ่ือตรวจสอบเพศของผูใชงาน  โดยทําการรับตัวอักขระจากผูใชงาน

ถาผูใชงานปอนตัวอักขระ M ใหแสดงขอความ “You are a man” ถาผูใชงานปอน       

ตัวอักขระ W ใหแสดงขอความ “You are a woman”

(2 คะแนน)

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................
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ใบงานท่ี 5.2.1 (ตอ)

เร่ือง รหัสเทียม (Pseudo Code)

ชื่อ-สกุล ........................................................................ ชั้น ...............  เลขที่ ............ 

3. จงเขียนรหัสเทียมเพ่ือแสดงการผอนคา iPad ราคา 25,000 บาท  โดยตองผอนชําระ     

ครั้งละ 2,500 บาท จนกวาจะครบจํานวน (2 คะแนน)

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................
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ใบงานท่ี 5.2.1 (ตอ)

เร่ือง รหัสเทียม (Pseudo Code)

ชื่อ-สกุล ........................................................................ ชั้น ...............  เลขที่ ............ 

4. จากอัลกอริทึมการตัดสินใจซื้อ iPhone ใหนักเรียนเขียนรหัสเทียมใหถูกตอง (2 คะแนน)

1. เริ่มตนการทํางาน

2. รับขอมูลจํานวนเงินที่มี

3. ตรวจสอบวา จํานวนเงินมากกวา 30,000 หรือไม

- ถาจริง แสดงผล “ซื้อ iPhone7”

- ถาไมจริง แสดงผล “ซื้อ iPhone6”

4. จบการทํางาน

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................
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ใบงานท่ี 5.2.1 (ตอ)

เร่ือง รหัสเทียม (Pseudo Code)

ชื่อ-สกุล ........................................................................ ชั้น ...............  เลขที่ ............ 

5. จากอัลกอริทึมโปรแกรมแสดงเลข 1-7  ใหนักเรียนเขียนรหัสเทียมใหถูกตอง (2 คะแนน)

1. เริ่มตนการทํางาน

2. กําหนดคาเริ่มตนตัวเลข Number=1

3. ถา Number มีนอยกวาหรือเทากับ 7 ใหพิมพคาของ Number และใหเพ่ิม      

คา Number ครั้งละ 1 คา แตถาเปนเท็จใหออกจากการทํางาน

4. จบการทํางาน

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

รวมคะแนน......................คะแนน

O ผาน (7 คะแนนข้ึนไป)    O ไมผาน (ตํ่ากวา 7 คะแนน)

ลงช่ือ.............................ผูตรวจ

¹Ñ¡àÃÕÂ¹·íÒä Œ́¡Õè¤Ðá¹¹¤Ð



แบบทดสอบ

หลังเรียน
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1. ขอใดกลาวถึงความหมายของผังงานไดถูกตอง

ก. แผนผังแสดงการทํางานภายในระบบคอมพิวเตอร

ข.  แผนงานแสดงลําดับขั้นตอนของระบบงานคอมพิวเตอร

ค.  แผนภาพแสดงการทํางานของระบบหรือโปรแกรม

ง.  แผนภูมิแสดงการเรียบเทียบการทํางานของโปรแกรม

2.  ผังงานระบบใชในงานขอใด

ก.  การแสดงลําดับการคํานวณ

ข.  การอธบายภาพรวมของการประมวลผล

ค.  การนําขอมูลมาประมวลผล 

ง.  การแสดงการทํางานของโปรแกรม

3. “กําหนดให A, B, C เปนจํานวนเต็ม  และ A เปนผลบวกของ B และ C”

จากขอความดังกลาว ขอใดเขียนการถายทอดความคิดดวยรหัสเทียม ที่แสดงผลลัพธของ

โจทยปญหานี้ไดถูกตอง

ก.  Begin Read A, B A = B + C Print A End

ข. Begin Read B, C Print A A = B + C End

ค. Begin Read B, C A = B + C Print A End 

ง. Begin Read A, B Print C C = A + B End

เร่ือง เลขฐานและชนิดของขอมูล

คําชี้แจง  1. ขอสอบชุดนี้มี จํานวน  10 ขอ  คะแนนเต็ม 10 คะแนน

2. เลือกคําตอบที่ถูกที่สุดเพียงคําตอบเดียว แลวทําเคร่ืองหมายกากบาท (X) 

ลงในกระดาษคําตอบ 
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4.  การเขียนรหัสเทียมมีลักษณะอยางไร

ก.  ใชคําส่ังเปนภาษาคอมพิวเตอรระดับสูง

ข.  ใชยอหนาในการแสดงกลุมของเง่ือนไขและคําส่ังยอย

ค.  ในการเขียนคําส่ังสามารถมีทางออกหรือส้ินสุดไดหลายทาง

ง.  ในการเขียนคําส่ังไมจําเปนตองเรียงลําดับการทํางาน

5.  ขอใดเรียงลําดับขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรมไดถูกตอง

ก. วิเคราะหปญหา -> เขียนโปรแกรม -> เขียนผังงานและรหัสเทียม -> ทดสอบและแกไข

โปรแกรม -> ทําเอกสาร

ข.  วิเคราะหปญหา -> เขียนผังงานและรหัสเทียม -> เขียนโปรแกรม -> ทดสอบและแกไข

โปรแกรม -> ทําเอกสาร

ค.  วิเคราะหปญหา -> เขียนโปรแกรม -> ทดสอบและแกไขโปรแกรม -> เขียนผังงานและ

รหัสเทียม –>ทําเอกสาร

ง.  วิเคราะหปญหา -> เขียนผังงานและรหัสเทียม -> ทดสอบและแกไขโปรแกรม -> เขียน

โปรแกรม –>ทําเอกสาร

6.  ในการเขียนรหัสเทียมขอใดไมถูกตอง

ก. ใชคําวา FOR ในการทําซ้ํา

ข.  ใชคําวา if ในการแสดงผลขอมูล

ค.  ใชคําวา print ในการแสดงขอมูล

ง.  ใชคําวา READ ในการรับขอมูล

7.  โครงสรางผังงานประเภทใดที่ตองประกอบดวยสัญลักษณการตัดสินใจ

ก.  โครงสรางการทํางานแบบลําดับ

ข.  โครงสรางการเลือกทํา

ค.  โครงสรางการทําซ้ํา

ง.  ถูกทั้งขอ ข. และขอ ค.
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8.   สัญลักษณนี้ทําหนาที่ในขอใด

ก.  แสดงการประมวลผล

ข.  แสดงการสงออกขอมูล

ค.  แสดงการตัดสินใจหรือเปรียบเทียบ

ง.  แสดงจุดเริ่มตนการทํางาน

9.  สัญลักษณการรับเขาหรือแสดงผลแทนดวยสัญลักษณในขอใด

ก. ข.  

ค. ง.  

10. ขอใดคือประโยชนของการนําผังงานเขามาชวยในการวิธีการแกปญหา

ก.  อธิบายการทํางานไดดีกวาการเขียนอธิบายขั้นตอนวิธีการทํางานแบบลักษณะขอความ

ข.  สามารถเห็นลําดับขั้นตอนการทํางานไดชัดเจนขึ้น

ค.  ทําใหสะดวกสําหรับการหาขั้นตอนวิธีสําหรับการทํางาน

ง.  ถูกทุกขอ
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เฉลยแบบทดสอบกอนเรียน

ขอ คําตอบ

1 ค

2 ข

3 ง

4 ก

5 ข

6 ค

7 ง

8 ง

9 ข

10 ค

เรื่อง ผังงานและรหัสเทียม
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เฉลยใบงานท่ี 5.1.1

เร่ือง ผังงานและประโยชนของผังงาน

ชื่อ-สกุล ........................................................................ ชั้น ...............  เลขที่ ............ 

คําสั่ง  ใหนักเรียนตอบคําถามตอไปนี้ใหถูกตอง (10 คะแนน)

1.  ผังงาน (Flowchart) หมายถึง (2 คะแนน)

ตอบ แผนภาพซึ่งแสดงลําดับขั้นตอนของการทํางาน  โดยแตละขั้นตอนจะถูกแสดงโดยใช   .

สัญลักษณ  ซึ่งมีความหมายบงบอกวาขั้นตอนนั้น ๆ มีลักษณะการทํางานแบบใด  และแตละ  .

ขั้นตอนจะถูกเช่ือมโยงกันดวยลูกศร   เพ่ือแสดงถึงลําดับการทํางาน    ทําใหงายตอการทํา    .

ความเขาใจ  สามารถทราบวาในการทํางานนั้น ๆ มีขั้นตอนและมีลําดับการทํางานอยางไร     .

2.  จงสรุปความแตกตางระหวางผังงานระบบและผังงานโปรแกรมมาพอเขาใจ (2 คะแนน)

ตอบ ผังงานระบบ เปนผังงานซึ่งแสดงขอบเขต   และลําดับข้ันตอนการทํางานของระบบ    .

หนึ่ง ๆ รวมทั้งแสดงรูปแบบของขอมูลเขา (Input) และขอมูลออก (Output)  วาถูกรับเขา    .

หรือแสดงผลโดยผานส่ือประเภทใดสัญลักษณ  ซึ่งมีความหมายบงบอกวาขั้นตอนนั้น ๆ มี     .

ลักษณะการทํางานแบบใด  และแตละขั้นตอนจะถูกเช่ือมโยงกันดวยลูกศร   เพ่ือแสดงถึง     .

ลําดับการทํางาน  ทําใหงายตอการทาํความเขาใจ  สามารถทราบวาในการทํางานนั้น ๆ มี     .

ข้ันตอนและมีลําดับการทํางานอยางไร                                                                  .

ผังงานโปรแกรม  เปนผังงานที่ใชในการแสดงการทํางานของโปรแกรมโดยละเอียด    .

ในแตละขั้นตอน    ผังงานโปรแกรมเปนส่ิงจําเปนสําหรับผูเขียนโปรแกรม   เพราะตองใช      .

เปนแนวทางในการเขียนโปรแกรม  และเมื่อโปรแกรมเกิดขอผิดพลาด  การวิเคราะหหา    .

ขอผิดพลาดจากผังงานโปรแกรมจะทําไดงายกวาการวิเคราะหจากโปรแกรมโดยตรง            .   

(หรือคําตอบอยูในดุลพินิจของผูสอน)           .



เฉลยใบงานท่ี 5.1.1 (ตอ)

เร่ือง ผังงานและประโยชนของผังงาน

3.  ใหนักเรียนบอกประโยชนของผังงาน (3 คะแนน)

ตอบ 1. ชวยลําดับขั้นตอนการทํางานของโปรแกรม และสามารถนําไปเขียนโปรแกรม       . 

โดยไมสับสัน                                                                                   .

2. ชวยในการตรวจสอบและแกไขโปรแกรมไดงาย เมื่อเกิดขอผิดพลาด                  .

3. ชวยใหการดัดแปลงหรือแกไขโปรแกรมทําไดอยางสะดวกและรวดเร็ว                .

4. ชวยใหผูอื่นสามารถศึกษาการทํางานของโปรแกรมไดงายและรวดเร็วมากขึ้น        .

4.  ใหนักเรียนสรุปหลักการเขียนผังงานที่ดีมาพอเขาใจ (3 คะแนน)

ตอบ 1. ใชสัญลักษณตามที่กําหนดไว                                                                .

2. การใชคําอธิบายในภาพควรส้ัน กะทัดรัด  และเขาใจงาย                                .

3. ทุกแผนภาพตองมีลูกศรและทิศทาง เขา-ออก                                            .  

4. ลูกศรแสดงทิศทางการไหลของขอมูลตองแสดงทิศทางจากบนลงลาง หรือจาก      .

ซายไปขวา                                                                                     .

5. ไมควรโยงเสนเขื่อมผังงานที่อยูไกลมาก ๆ ควรใชสัญลักษณจุดเช่ือมตอแทน         .

6. ผังงานควรมีการทดสอบความถูกตองของการทํางานกอนนําไปเขียนโปรแกรม      .

ชื่อ-สกุล ........................................................................ ชั้น ...............  เลขที่ ............ 

49
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เฉลยใบงานท่ี 5.1.2

เรื่อง การใชสัญลักษณผังงาน

ชื่อ-สกุล ........................................................................ ชั้น ...............  เลขที่ ............ 

คําสั่ง  ใหนักเรียนอธิบายความหมายสัญลักษณในการเขียนผังงานตอไปนี้ (10 คะแนน)

รูปท่ี สัญลักษณ ความหมาย

1
แสดงการนําขอมูลเขาโดยมนุษย เชน การใชแปนพิมพ    . 

หรือเมาส                                                          .

2
แสดงผลลัพธบนกระดาษ โดยใชเครื่องพิมพ                 .                                                                    

.

3

แสดงการกําหนดคาตาง ๆ ลวงหนาในการทํางานหนึ่ง ๆ   .

ที่มีการทํางานซ้ํา ๆ           .

.

4
แสดงจุดเช่ือมตอของผังงานซึ่งอยูคนละหนา โดยภายใน  .

สัญลักษณนี้จะมีหมายเลข  หรืออักษรกํากับเพ่ือไมให      .

สับสน                                                              .

5
แสดงการแสดงผลลัพธในขณะที่ยังมีการประมวลผลอยู    .

ตัวอยางเชน การแสดงผลลัพธทางหนาจอ                   .

.
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เฉลยใบงานท่ี 5.1.2 (ตอ)

เร่ือง การใชสัญลักษณผังงาน

ชื่อ-สกุล ........................................................................ ชั้น ...............  เลขที่ ............ 

รูปท่ี สัญลักษณ ความหมาย

6
แสดงจุดเช่ือมตอของผังงานที่อยูในหนาเดียวกัน แตไม     .

สะดวกที่จะใชเสนโยงหากัน โดยภายในสัญลักษณนี้อาจมี .

หมายเลขหรืออักษรกํากับเพ่ือไมใหสับสน                    .

7
แสดงการประมวลผล  ไดแก การคํานวณ  หรือการ       .

กําหนดคา                                                         .

8
สัญลักษณการนําขอมูลเขา หรือแสดงผลลัพธโดยไมระบุ  .

ชนิดของอุปกรณที่ใชในการรับเขาหรือแสดงผล             .        

9
แสดงการตัดสินใจหรือเปรียบเทียบ                            .

.

10
แสดงจุดเริ่มตนและจุดจบในการทํางาน                       .

.
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เฉลยใบงานท่ี 5.1.3

เรื่อง การเขียนผังงาน

ชื่อ-สกุล ........................................................................ ชั้น ...............  เลขที่ ............ 

คําสั่ง  ใหนักเรียนเขียนรูปผังงานตามที่โจทยกําหนดใหถูกตอง (10 คะแนน)

1.  หญิงแย วางแผนอนาคตไววา 

• ถาไดเกรดเฉล่ีย 2.7 ขึ้นไป จะตัดสินใจเรียนตอคณะวิศวกรรมศาสตร

• ถาไดนอยกวา 2.7 จะตัดสินใจเลือกเรียนคณะเกษตรศาสตร  

จากการวางแผนอนาคตของหญิงแย สามารถเขียนแผนผังงานไดอยางไร (5 คะแนน)

START

Add = Grade

Grade > 2.7
ไมใช

เกษตรศาสตรวิศวกรรมศาสตร

END

ใช

(หรือคําตอบอยูในดุลพินิจของผูสอน)
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เฉลยใบงานท่ี 5.1.3 (ตอ)

เรื่อง การเขียนผังงาน

ชื่อ-สกุล ........................................................................ ชั้น ...............  เลขที่ ............ 

2.  จงเขียนผังงานแสดงวิธีการรับประทานยาสําหรับเด็ก ซึ่งแบงขนาดรับประทานตามอายุ

ของเด็กดังนี้ (5 คะแนน)

• อายุมากกวา 5 ป รับประทานครั้งละ 2 ชอนชา

• อายุมากกวา 2 ป ถึง 5 ป รับประทานครั้งละ 1 ชอนชา

• แรกเกิดถึง 2 ป หามรับประทาน

อายุ > 5 ป

END

รับประทานครั้งละ 2 ชอนชา

หามรับประทาน

Y

เริ่มตน

N

Y
อายุ > 2 ป รับประทานครั้งละ 1 ชอนชา

N

(หรือคําตอบอยูในดุลพินิจของผูสอน)



54

เฉลยใบงานท่ี 5.2.1

เรื่อง รหัสเทียม (Pseudo Code)

ชื่อ-สกุล ........................................................................ ชั้น ...............  เลขที่ ............ 

1. จงเขียนรหัสเทียม การหาคาพ้ืนที่สามเหล่ียมจากสูตร พ้ืนที่สามเหล่ียม = ½ x ฐาน x สูง 

(2 คะแนน)

ตอบ BEGIN .

Set X = 0, Y = 0, Area = 0 .

Get X, Y                                                                            .

Area = 0.5 * X * Y                                                               .

DISPLAY Area                                                                         .

END                                                                                         .

.

(หรือคําตอบอยูในดุลพินิจของผูสอน) .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

คําสั่ง  ใหนักเรียนตอบคําถามตอไปนี้ใหถูกตอง (10 คะแนน)
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เฉลยใบงานท่ี 5.2.1 (ตอ)

เร่ือง รหัสเทียม (Pseudo Code)

ชื่อ-สกุล ........................................................................ ชั้น ...............  เลขที่ ............ 

2. จงเขียนรหัสเทียมเพ่ือตรวจสอบเพศของผูใชงาน  โดยทําการรับตัวอักขระจากผูใชงาน

ถาผูใชงานปอนตัวอักขระ M ใหแสดงขอความ “You are a man” ถาผูใชงานปอน       

ตัวอักขระ W ใหแสดงขอความ “You are a woman” (2 คะแนน)

ตอบ BEGIN .

Set Gender = 0              .

Get Gender                                                                        .

IF Gendet = ‘M’ THEN                                                     .

DISPLAY “You are a man”                                            .

ELSE                                                                             .

DISPLAY “You are a woman” .

ENDIF                                                                            .

END                                                                                         .

.

(หรือคําตอบอยูในดุลพินิจของผูสอน) .

.

.

.

.

.

.
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เฉลยใบงานท่ี 5.2.1 (ตอ)

เร่ือง รหัสเทียม (Pseudo Code)

ชื่อ-สกุล ........................................................................ ชั้น ...............  เลขที่ ............ 

3. จงเขียนรหัสเทียมเพ่ือแสดงการผอนคา iPad ราคา 25,000 บาท  โดยตองผอนชําระ     

ครั้งละ 2,500 บาท จนกวาจะครบจํานวน (2 คะแนน)

ตอบ BEGIN .

Set iPad = 25000, Pay = 0 .

WHILE (iPad>Pay) DO                                                          .

Pay = Pay + 2500                                                           .

ENDWHILE                                                                         .

END                                                                                         .

.

(หรือคําตอบอยูในดุลพินิจของผูสอน) .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.
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เฉลยใบงานท่ี 5.2.1 (ตอ)

เร่ือง รหัสเทียม (Pseudo Code)

ชื่อ-สกุล ........................................................................ ชั้น ...............  เลขที่ ............ 

4. จากอัลกอริทึมการตัดสินใจซื้อ iPhone ใหนักเรียนเขียนรหัสเทียมใหถูกตอง (2 คะแนน)

1. เริ่มตนการทํางาน

2. รับขอมูลจํานวนเงินที่มี

3. ตรวจสอบวา จํานวนเงินมากกวา 30,000 หรือไม

- ถาจริง แสดงผล “ซื้อ iPhone7”

- ถาไมจริง แสดงผล “ซื้อ iPhone6”

4. จบการทํางาน

ตอบ BEGIN .

Read Money .

IF Money > 30000 .

THEN PRINT “ซื้อ iPhone7”                                               .

ELSE PRINT “ซื้อ iPhone6”                                                .

ENDIF                                                                               .

END                                                                                         .

.

(หรือคําตอบอยูในดุลพินิจของผูสอน) .

.

.

.
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เฉลยใบงานท่ี 5.2.1 (ตอ)

เร่ือง รหัสเทียม (Pseudo Code)

ชื่อ-สกุล ........................................................................ ชั้น ...............  เลขที่ ............ 

5. จากอัลกอริทึมโปรแกรมแสดงเลข 1-7  ใหนักเรียนเขียนรหัสเทียมใหถูกตอง (2 คะแนน)

1. เริ่มตนการทํางาน

2. กําหนดคาเริ่มตนตัวเลข Number=1

3. ถา Number มีนอยกวาหรือเทากับ 7 ใหพิมพคาของ Number และใหเพ่ิม      

คา Number ครั้งละ 1 คา แตถาเปนเท็จใหออกจากการทํางาน

4. จบการทํางาน

ตอบ Begin .

Number = 1  .

WHILE Number <=5                                                            .

{                                                                                   .

WRITE Number                                                           .

}                                                                                   .

END                                                                                         .

.

(หรือคําตอบอยูในดุลพินิจของผูสอน) .

.

.



ขอ คําตอบ

1 ค

2 ง

3 ค

4 ข

5 ข

6 ข

7 ง

8 ค

9 ก

10 ง

59

เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน

เรื่อง ผังงานและรหัสเทียม



กระดาษคําตอบ เร่ือง ผังงานและรหัสเทียม

ขอ ก ข ค ง

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

สรุปผล

คะแนนเต็ม คะแนนที่ได

รวม 10 คะแนน

ลงช่ือ.........................................ครูผูสอน

................/................./...................
60

ชื่อ-สกุล ........................................................................ ชั้น ...............  เลขที่ ............ 
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