คํานํา
เอกสารประกอบการเรียน ชุด โครงสรางขอมูลและอัลกอริทึมเบื้องตน กลุมสาระการเรียนรู
การงานอาชี พ และเทคโนโลยี รายวิ ช าเพิ่ ม เติ ม คอมพิ วเตอร ชั้ น มัธ ยมศึก ษาปที่ 6 จั ด ทําขึ้ น เพื่ อ ใช
ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหกับผูเรียน ซึ่งผูจัดทําไดศึกษาคนควารวบรวมขอมูลจาก
หนังสือหลาย ๆ เลม และเว็บไซตที่เกี่ยวของนํามาจัดทําเอกสารประกอบการเรียน และเรียบเรียงให
สอดคลองกับผูเรียน โดยผูจัดทําไดแบงเนื้อหาออกเปน 5 เลม ประกอบดวย
เลมที่ 1 เรื่อง ระบบคอมพิวเตอร
เลมที่ 2 เรื่อง เลขฐานและชนิดของขอมูล
เลมที่ 3 เรื่อง พื้นฐานโครงสรางขอมูล
เลมที่ 4 เรื่อง การแกปญหาและอัลกอริทึม
เลมที่ 5 เรื่อง ผังงานและรหัสเทียม
เอกสารประกอบการเรียน ชุดโครงสรางขอมูลและอัลกอริทึมเบื้องตนเลมนี้ ประกอบดวย
คําชี้แจงสําหรับครู คําชี้แจงสําหรับนักเรียน แบบทดสอบกอนเรียน ใบความรู ใบงาน แบบทดสอบ
หลั งเรี ยน แนวคํ าตอบของใบงาน เฉลยแบบทดสอบก อ นเรี ย น และเฉลยแบบทดสอบหลั งเรี ย น
นักเรียนควรปฏิบัติตามคําแนะนําและควรมีวินัยตอตนเอง
ผูจัดทําหวังเปนอยางยิ่งวาเอกสารประกอบการเรียนเลมนี้ จะเปนประโยชนแกนักเรียนและ
คุณครูที่มีความสนใจไดนําไปจัดการเรียนการสอนได

นฏยกรณ ทวาสิโก
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คําชี้แจง
เอกสารประกอบการเรียน
เอกสารประกอบการเรียน ชุด โครงสรางขอมูลและอัลกอริทึมเบื้องตน เลมที่ 5 เรื่อง ผังงาน
และรหัสเทียม เป นสื่อประกอบการเรี ยนการสอน ในรายวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร (รายวิช า
เพิ่มเติม) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ขาพเจาจัดทําขึ้น เพื่อนํามาแกปญหา และพัฒนากิจกรรม
การเรียนการสอน ซึ่งเอกสารประกอบการเรียนการสอนในแตละเลมประกอบดวย
1. คําชี้แจงสําหรับเอกสารประกอบการเรียนรู
2. คําชี้แจงสําหรับครู
3. คําชี้แจงสําหรับนักเรียน
4. สาระสําคัญ
5. มาตรฐานการเรียนรู
6. ตัวชี้วัด
7. จุดประสงคการเรียนรู
8. แบบทดสอบกอนเรียน จํานวน 10 ขอ ใชวัดความรูพื้นฐานของนักเรียน
9. ใบความรู เปนเนื้อหาสาระในการเรียนรู
10. ใบงาน เพื่อทดสอบความรูความเขาใจของนักเรียน
11. แบบทดสอบหลังเรียน จํานวน 10 ขอ ใชวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังจาก
ศึกษาเอกสารประกอบการเรียนการสอนเลมนี้
12. ภาคผนวก ประกอบดวย เฉลยแบบทดสอบกอนเรียน แนวคําตอบของใบงาน และ
เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน
13. บรรณานุกรม
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คําชี้แจง
สําหรับครู
เอกสารประกอบการเรียน ชุด โครงสรางขอมูลและอัลกอริทึมเบื้องตน เลมที่ 5 เรื่อง ผังงาน
และรหัสเที ยม เปน สื่ อ ประกอบการเรี ย นการสอน ในรายวิช าเทคโนโลยี คอมพิ ว เตอร (รายวิ ช า
เพิ่มเติม) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ใชเวลาในการจัดกิจกรรมการเรียนรู 4 ชั่วโมง ซึ่งผูสอนควร
ปฏิบัติ ดังนี้
1. ขอควรปฏิบัติกอนดําเนินการสอน
1.1 ศึกษาแผนการจัดการเรียนรูและเอกสารประกอบการเรียนอยางละเอียด
2. ขอควรปฏิบัติขณะดําเนินการสอน
2.1 ชี้แจงกิจกรรมการเรียนรูในผูเรียนทุกคนทราบ
2.2 ดําเนินกิจกรรมการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู เพื่อใหสอดคลองกับผลการเรียนรู
เนื้อหา และเวลาที่กําหนด
2.3 ครูผูสอนตองใหคําแนะนํา ดูแล ติดตาม กระตุน และสงเสริมใหผูเรียนไดพัฒนาทักษะ
การปฏิบัติตามความสามารถและเต็มตามศักยภาพของผูเรียน
2.4 ใหผูเรียนเรียนรูจากเอกสารประกอบการเรียนตามขั้นตอนอยางเครงครัดและมีความ
ซื่อตรงตอตนเอง
2.5 ผูส อนควรเนน เรื่ องคุณ ลัก ษณะที่ พึงประสงค ของผู เรี ยน สอดแทรกคุ ณธรรม
จริยธรรมและหลักเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อพัฒนาใหผูเรียนเปนคนเกง ดี และมีความสุข
3. ขอควรปฏิบัติเมื่อดําเนินการสอนสิ้นสุด
3.1 ตรวจแบบทดสอบและใบงานทุกครั้งที่มีกิจกรรมการเรียนการสอน
3.2 บันทึกคะแนน
3.3 ผูสอนแจงผลการทดสอบและผลการประเมินทุกครั้งที่มีการทดสอบการวัดและ
การประเมินผล เพื่อกระตุนใหผูเรียนเกิดแรงจูงใจในการเรียนรู
3.4 หากมีนักเรียนคนใดยังทําแบบทดสอบหลังเรียน ไมผานรอยละ 70 ใหทําการศึกษา
เอกสารประกอบการเรียนตามขั้นตอนใหมอีกครั้ง เพื่อใหเกิดความเขาใจที่ถูกตอง
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คําชี้แจง
สําหรับนักเรียน
เอกสารประกอบการเรียน ชุด โครงสรางขอมูลและอัลกอริทึมเบื้องตน เลมที่ 5 เรื่อง
ผังงานและรหัสทียม เปนสื่อประกอบการเรียนการสอน ในรายวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร (รายวิชา
เพิ่มเติม) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 นักเรียนควรปฏิบัติตามคําแนะนําดังนี้
1. อานคําแนะนําสําหรับนักเรียนใหเขาใจ กอนลงมือศึกษาเอกสารประกอบการเรียน
2. นักเรียนศึกษาผลการเรียนรูและจุดประสงคการเรียนรู
3. นักเรียนทําแบบทดสอบกอนเรียนเพื่อประเมินความรูพื้นฐานของตนเอง
4. ผูเรียนศึกษาเนื้อหาจากเอกสารประกอบการเรียนและทํากิจกรรมดวยความตั้งใจ
โดยมีครูคอยแนะนําและใหคําปรึกษา
5. ในการทํากิจกรรมตามเอกสารประกอบการเรียนทุกเลม ขอใหนักเรียนปฏิบัติดวย
ความตั้งใจและซื่อสัตยตอตนเอง
6. นักเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียนเพื่อดูความกาวหนาในการเรียนของตนเอง หลัง
ทํากิจกรรมการเรียนการสอน
7. หากนักเรียนยังไมสามารถปฏิบั ติไดตามกรอบกิจกรรมแตละใบงาน นักเรีย น
สามารถรับเอกสารประกอบการเรียนไปศึกษาและฝกปฏิบัติเพิ่มเติมนอกเวลาเรียน เพื่อเพิ่มความรู
ความเขาใจมากยิ่งขึ้น
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ลําดับขั้นตอน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู
1. อานคําชี้แจง
2. ทําแบบทดสอบกอนเรียน
3. ศึกษาเอกสารประกอบการเรียน
เรื่อง ผังงานและรหัสเทียม
4. ทําแบบทดสอบหลังเรียน
5. ตรวจคําตอบจากเฉลย
6. ผานการทดสอบ

ไมผานการทดสอบ

7. ศึกษาเลมถัดไป
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เอกสารประกอบการเรียน

ชุด โครงสรางขอมูลและอัลกอริทึมเบื้องตน
เลมที่ 5 ผังงานและรหัสเทียม

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 รายวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร (เพิ่มเติม)
กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี

1

สาระสําคัญ

โครงสร า งข อ มู ล เป น วิ ธี ก ารเขี ย นโปรแกรมในการจั ด เก็ บ ข อ มู ล เพื่ อ ให ข อ มู ล
ที่ส ามารถนํามาใช อ ยางมี ประสิ ทธิ ภ าพ ซึ่ งจั ด เปน สิ่ งที่ สําคัญ มากในระบบคอมพิ วเตอร
เพราะการได เขาใจถึ งโครงสร างข อมูล แตล ะชนิด ยอ มทําใหเ ราเขาใจถึงตรรกะเกี่ ยวกั บ
วิธีการสราง การดึงขอมูลออกมาใชงาน และการเขาถึงขอมูลอยางรวดเร็ว เพื่อนําขั้นตอนวิธี
ดั ง กล าวมาแก ไ ขป ญ หาที่ ยุ งยากซั บ ซ อ นโดยเฉพาะอย างยิ่ ง การพั ฒ นาโปรแกรมให มี
ประสิทธิภาพ
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มาตรฐานการเรียนรู

มาตรฐาน ง 3.1 เขาใจ เห็นคุณคา และใชกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศใน
การสื บ ค น ข อ มู ล การเรี ย นรู การสื่ อ สาร การแก ป ญ หา การทํ า งาน และอาชี พ อย างมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีคุณธรรม
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ตัวชี้วัด
ม.4-6/5

แกปญหาดวยกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศอยางมี
ประสิทธิภาพ
ม.4-6/6 เขียนโปรแกรมภาษา
ม.4-6/10 ใชคอมพิวเตอรในการประมวลผลขอมูลใหเปนสารสนเทศ
เพื่อประกอบการตัดสินใจ
ม.4-6/11 ใชเทคโนโลยีสารสนเทศนําเสนองานในรูปแบบที่เหมาะสม
ตรงตามวัตถุประสงคของงาน

4

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 มีทักษะกระบวนการคิดและการเชื่อมโยง
4.2.4 มีทักษะการสื่อสารและสื่อความหมาย
4.3 ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค (A)
4.3.1 ความสนใจใฝรู
4.3.2 ความมีระเบียบวินัย
àµÃÕÂÁµÑÇ·íÒ
4.3.3 ความรับผิดชอบ
áºº·´ÊÍº¡‹Í¹àÃÕÂ¹
4.3.4 ความมุงมั่นในการทํางาน
¡Ñ¹¹Ð¤Ð
4.3.5 ความซื่อสัตย สุจริต
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แบบทดสอบ
กอนเรียน
เรื่อง ผังงานและรหัสเทียม
คําชี้แจง 1. ขอสอบชุดนี้มี จํานวน 10 ขอ คะแนนเต็ม 10 คะแนน
2. เลือกคําตอบที่ถูกที่สุดเพียงคําตอบเดียว แลวทําเครื่องหมายกากบาท (X)
ลงในกระดาษคําตอบ
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
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3. ขอใดคือประโยชนของการนําผังงานเขามาชวยในการวิธีการแกปญหา
ก. อธิบายการทํางานไดดีกวาการเขียนอธิบายขั้นตอนวิธีการทํางานแบบลักษณะขอความ
ข. สามารถเห็นลําดับขั้นตอนการทํางานไดชัดเจนขึ้น
ค. ทําใหสะดวกสําหรับการหาขั้นตอนวิธีสําหรับการทํางาน
ง. ถูกทุกขอ
4. สัญลักษณการรับเขาหรือแสดงผลแทนดวยสัญลักษณในขอใด
ก.

ข.

ค.

ง.

5. การเขียนรหัสเทียมมีลักษณะอยางไร
ก. ใชคําสั่งเปนภาษาคอมพิวเตอรระดับสูง
ข. ใชยอหนาในการแสดงกลุมของเงื่อนไขและคําสั่งยอย
ค. ในการเขียนคําสั่งสามารถมีทางออกหรือสิ้นสุดไดหลายทาง
ง. ในการเขียนคําสั่งไมจําเปนตองเรียงลําดับการทํางาน
6.

สัญลักษณนี้ทําหนาที่ในขอใด
ก.
ข.
ค.
ง.

แสดงการประมวลผล
แสดงการสงออกขอมูล
แสดงการตัดสินใจหรือเปรียบเทียบ
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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ใบความรูที่ 5.1
เรื่อง ผังงาน (Flowchart)
ความหมายของผังงาน
ผังงาน (Flowchart) คือ แผนภาพซึ่งแสดงลําดับขั้นตอนของการทํางาน โดยแต
ละขั้นตอนจะถูกแสดงโดยใชสัญลักษณซึ่งมีความหมายบงบอกวาขั้นตอนนั้น ๆ มีลักษณะ
การทํางานแบบใด และแตละขั้ นตอนจะถู กเชื่อมโยงกันดวยลูก ศรเพื่อแสดงลําดับการ
ทํางาน ทําใหงายตอการทําความเขาใจ สามารถทราบวาในการทํางานนั้น ๆ มีขั้นตอน
และมีลําดับการทํางานอยางไร

ประโยชนของผังงาน
1. ชวยลําดับขั้ นตอนการทํ างานของโปรแกรม และสามารถนําไปเขีย นโปรแกรม
โดยไมสับสัน
2. ชวยในการตรวจสอบและแกไขโปรแกรมไดงาย เมื่อเกิดขอผิดพลาด
3. ชวยใหการดัดแปลงหรือแกไขโปรแกรมทําไดอยางสะดวกและรวดเร็ว
4. ชวยใหผูอื่นสามารถศึกษาการทํางานของโปรแกรมไดงายและรวดเร็วมากขึ้น
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ประเภทของผังงาน
1. ผังงานระบบ (System Flowchart)
เปนผังงานซึ่งแสดงขอบเขต และลําดับขั้นตอนการทํางานของระบบหนึ่ง ๆ
รวมทั้งแสดงรูปแบบของขอมูลเขา (Input) และขอมูลออก (Output) วาถูกรับเขาหรือ
แสดงผลโดยผานสื่อประเภทใด
2. ผังงานโปรแกรม (Program Flowchart)
เปนผังงานที่ใชในการแสดงการทํางานของโปรแกรมโดยละเอียดในแตละ
ขั้นตอน ผังงานโปรแกรมเปนสิ่งจําเปนสําหรับผูเขียนโปรแกรม เพราะตองใชเปน
แนวทางในการเขียนโปรแกรม และเมื่อโปรแกรมเกิดขอผิดพลาด การวิเคราะหหา
ขอผิดพลาดจากผังงานโปรแกรมจะทําไดงายกวาการวิเคราะหจากโปรแกรมโดยตรง

วิธีการเขียนผังงานที่ดี
1. ใชสัญลักษณตามที่กําหนดไว
2. การใชคําอธิบายในภาพควรสั้น กะทัดรัด และเขาใจงาย
3. ทุกแผนภาพตองมีลูกศรและทิศทาง เขา-ออก
4. ลูกศรแสดงทิศทางการไหลของขอมูลตองแสดงทิศทางจากบนลงลาง หรือ
จากซายไปขวา
5. ไมควรโยงเสนเขื่อมผังงานที่อยูไกลมาก ๆ ควรใชสัญลักษณจุดเชื่อมตอแทน
6. ผังงานควรมีการทดสอบความถูกตองของการทํางานกอนนําไปเขียนโปรแกรม
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สัญลักษณที่ใชในการเขียนผังงาน
การเขียนผังงาน เปนการเขียนแผนภาพเพื่อแสดงขั้นตอนการทํางาน โดยนําภาพ
สัญลักษณตาง ๆ มาเรียงตอกัน โดยสัญลักษณที่นิยมใชในการเขียนผังงานนั้น หนวยงาน
ที่ชื่อวา American National Standards Institute (ANSI) และ International
Standard Organization (ISO) ไดรวมกันกําหนดสัญลักษณมาตรฐานเพื่อใชในการเขียน
ผังงานซึ่งมีสัญลักษณพื้นฐาน ดังตารางตอไปนี้

สัญลักษณที่ใชในการเขียนผังงาน
สัญลักษณ

ชื่อสัญลักษณ
เทอรมินัล
(Terminal)

ความหมาย
แสดงจุดเริ่มตนและจุดจบใน
การทํางาน

สัญลักษณการนําขอมูลเขา
การรับเขาหรือแสดงผล หรือแสดงผลลัพธโดยไมระบุ
(Input/Output)
ชนิดของอุปกรณที่ใชในการ
รับเขาหรือแสดงผล
แสดงการนําขอมูลเขาโดย
การนําขอมูลเขาดวยมือ
มนุษย เชน การใชแปนพิมพ
(Manual Input)
หรือเมาส
การประมวลผล
(Process)
สัญลักษณเอกสาร
(Document)

แสดงการประมวลผล ไดแก
การคํานวณและการกําหนดคา
แสดงผลลัพธบนกระดาษ โดย
ใชเครื่องพิมพ
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สัญลักษณที่ใชในการเขียนผังงาน (ตอ)
สัญลักษณ

ชื่อสัญลักษณ

ความหมาย

การแสดงผล
(Display)

แสดงการแสดงผลลัพธใน
ขณะที่ยังมีการประมวลผลอยู
ตัวอยางเชน การแสดงผลลัพธ
ทางหนาจอ

การตัดสินใจ
(Decision)
สัญลักษณการเตรียม
(Preparation)

แสดงการตัดสินใจหรือ
การเปรียบเทียบ
แสดงการกําหนดคาตาง ๆ
ลวงหนาในการทํางานหนึ่ง ๆ
ที่มีการทํางานซ้ํา ๆ

แสดงจุดเชื่อมตอของผังงานที่
อยูในหนาเดียวกัน แตไม
จุดเชื่อมตอภายใน
สะดวกที่จะใชเสนโยงหากัน
หนาเดียวกัน
โดยภายในสัญลักษณนี้จะมี
(On-Page Connector)
หมายเลขหรืออักษรกํากับเพื่อ
ไมใหสับสน
แสดงจุดเชื่อมตอของผังงานซึ่ง
จุดเชื่อมตอไปหนาอื่น อยูคนละหนา โดยภายใน
(On-Page Connector) สัญลักษณนี้จะมีหมายเลขหรือ
อักษรกํากับเพื่อไมใหสับสน
รูปที่ 1 สัญลักษณที่ใชในการเขียนผังงาน

ที่มาของภาพ : http://www.conceptdraw.com/How-ToGuide/flowchart-symbols
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ลักษณะโครงสรางผังงาน
ผังงานโดยทั่วไปจะประกอบดวยโครงสรางพื้นฐาน 3 รูปแบบ ตอไปนี้
1. โครงสรางแบบลําดับ (Sequence Structure)
2. โครงสรางแบบทางเลือก (Selection Structure)
3. โครงสรางแบบทําซ้ําหรือวนรอบ (Iteration หรือ Looping Structure)

1. โครงสรางแบบลําดับ
โครงสรางแบบลําดับ (Sequence Structure) เปนโครงสรางแสดงขั้นตอนการ
ทํางานที่เปนไปตามลําดับกอนหลัง และแตละขั้นตอนจะถูกประมวลผลเพียงครั้งเดียว
เทานั้น สามารถแสดงการทํางานโครงสรางนี้โดยใชผังงานไดดังรูป
START
คําสั่ง 1
คําสั่ง 2
คําสั่ง 3

END
รูปแบบผังงานโครงสรางแบบลําดับ
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ตัวอยาง
การแสดงผังงานโครงสรางแบบลําดับ “การคํานวณดอกเบี้ย”
เริ่มตน
รับคาเงินตนและอัตราดอกเบี้ย
คํานวณอัตราดอกเบี้ย
ดอกเบี้ย = เงินตน * อัตราดอกเบี้ย
แสดงคาของดอกเบี้ย
จบ
จากตัวอยางผังงานการคํานวณดอกเบี้ย สามารถอธิบายเปนขั้นตอนไดดังนี้
1. เริ่มตนการทํางาน
2. รับคาเงินตน และอัตราดอกเบี้ยเพื่อใชในการคํานวณหาดอกเบี้ย
3. คํานวณหาดอกเบี้ยโดยใชสมการตอไปนี้ ดอกเบี้ย = เงินตน * อัตราดอกเบี้ย
4. แสดงคาของดอกเบี้ยซึ่งคํานวณได
5. จบการทํางาน
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2. โครงสรางแบบทางเลือก
โครงสรางแบบทางเลือก (Selection Structure) เปนโครงสรางที่มีเงื่อนไข ซึ่ง
ในขั้นตอนการทํางานบางขั้น ตอนตองมีการตัดสินใจ เพื่ อเลือกวิธีการประมวลผลขั้ น
ตอไป และจะมีบางขั้นตอนที่ไมรับการประมวลผล 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

2.1) โครงสรางแบบ 1 ทางเลือก
โครงสรางแบบ 1 ทางเลือก หรือ โครงสราง IF…THEN เปนโครงสรางที่ทดสอบ
เงื่อนไข แลวเลือกวาจะทําหรือไมทํา กอนที่จะไปทํางานอื่นตอไป
เงื่อนไข

ใช

งานที่ตองทํา

ไมใช

งานตอไป
รูปแบบผังงานโครงสรางแบบ IF…THEN
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 ตัวอยางโครงสรางแบบ IF….THEN


แมถามวาหิวหรือไม ถาหิวก็ใหกิน แตถาไมหิว ก็ไมตองกิน
จากนั้นจึงเดินทางไปโรงเรียน (งานตอไป)
หิวใชไหม?

ใช

กินขาว

ไมใช

เดินทางไปโรงเรียน

2.2) โครงสรางแบบ 2 ทางเลือก
โครงสรางแบบ 2 ทางเลือก หรือ โครงสราง IF…THEN…ELSE
ใช
งาน 1

เงื่อนไข

ไมใช
งาน 2

รูปแบบผังงานโครงสรางแบบ IF…THEN...ELSE
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 ตัวอยางโครงสรางแบบ IF….THEN…ELSE
 เงื่อนไข : จงหาวานักเรียนคนใดสอบผานหรือสอบไมผาน”
START
Read Score
ใช

Score > 50

ไมใช
Write “สอบไมผาน”

Write “สอบผาน”

END
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2.3) โครงสรางแบบหลายทางเลือก
โครงสรางแบบหลายทางเลือก หรือ โครงสราง ELSE…IF
เริ่มตน
เงื่อนไข 1

ใช

คําสั่งเมื่อเปนจริง

ไมใช
เงื่อนไข 2

ใช

คําสั่งเมื่อเปนจริง

ไมใช
เงื่อนไข 3

END
รูปแบบผังงานโครงสรางแบบ ELSE…IF
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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
คะแนนสอบต่ํากวา 50 คะแนน ไดเกรด F
START
Read Score

Score >= 80

Y

Grade = ‘A’

N
Score >= 70

Y

Grade = ‘B’

N
Score >= 60

Y

Grade = ‘C’

N
Score >= 50

Y

Grade = ‘D’

N
Grade = ‘F’
Write Grade

END
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3. โครงสรางแบบทําซ้ํา
โครงสรางแบบทําซ้ํา (Iteration Structure) เรียกอีกอยางหนึ่งวาโครงสราง
แบบวนรอบ (Looping Structure) เปนโครงสรางที่มีการประมวลผลกลุมคําสั่งซ้ําหลาย
ครั้ง ตามลักษณะเงื่อนไขที่กําหนด อาจเรียก การทํางานซ้ําแบบนี้ไดอีกแบบวา การวนลูป
(Looping) โครงสรางแบบการทํางานซ้ํานี้จะมีอยู 2 ประเภท คือ
3.1) โครงสรางแบบ Do While
3.2) โครงสรางแบบ Do Until

3.1) โครงสรางแบบ Do While
เปนโครงสรางที่มีการทดสอบเงื่อนไขกอน ถาเงื่อนไขเปนจริงก็จะเขามาทํางานใน
กลุมคําสั่งที่ตองทําซ้ํา ซึ่งเรียกวาการเขาลูป หลังจากนั้นก็จะยอนกลับไปตรวจสอบเงื่อนไข
ใหม อี ก ถ า เงื่ อ นไขยั ง คงเป น จริ ง อยู ก็ ยั ง คงต อ งทํ า กลุ ม คํ า สั่ ง ซ้ํ า หรื อ เข า ลู ป ต อ ไปอี ก
จนกระทั่งเงื่อนไขเปนเท็จ ก็จะออกจากลูปไปทําคําสั่งถัดไปที่อยูถัดจาก Do While หรือ
อาจเปนการจบการทํางาน

Do While

เท็จ

ออกจากการวนลูป

จริง
กลุมคําสั่งที่ตองทําซ้ํา

รูปแบบผังงานโครงสรางแบบ Do While
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 ตัวอยางโครงสรางแบบ Do While
 จงเขียนผังงานแสดงการเพิ่มของขอมูลตัวเลขที่เปนอยูในหนวยความจําที่
แอดเดรส A โดยที่คาเริ่มตนจาก 0 ใหทําการเพิ่มคาทีละ 1 เรื่อยไป
จนกระทั่ง A มีคาขอมูลมากกวา 100 จึงหยุดการทํางาน
START
กําหนดให A = 0

N

END

A <= 100
Y
A=A+1
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3.2) โครงสรางแบบ Do Until
เปนโครงสรางการทํางานแบบทํางานซ้ําเชนเดียวกัน แตมีการทํางานที่แตกตางจาก
Do While คือจะมีการเขาทํางานกลุมคําสั่งที่อยูภายในลูปกอนอยางนอย 1 ครั้ง แลวจึงจะ
ไปทดสอบเงื่อนไข ถาเงื่อนไขเปนเท็จก็จะมีการเขาทํากลุมคําสั่งที่ตองทําซ้ําอีก หลังจากนั้น
ก็จะยอนกลับไปตรวจสอบเงื่อนไขใหมอีก ถาเงื่อนไขยังคงเปนเท็จอยู ก็ยังตองทํากลุมคําสั่ง
ซ้ําหรือเขาลูปตอไปอีก จนกระทั่งเงื่อนไขเปนจริง จึงจะออกจากลูปไปทําคําสั่งถัดจาก Until
หรืออาจเปนการจบการทํางาน

กลุมคําสั่งที่ตองทําซ้ํา

จริง

ออกจากการวนลูป

เท็จ
Do Until

รูปแบบผังงานโครงสรางแบบ Do Until
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 ตัวอยางโครงสรางแบบ Do Until
 จงเขียนผังงานแสดงการเพิ่มของขอมูลตัวเลขที่เปนอยูในหนวยความจําที่
แอดเดรส A โดยที่คาเริ่มตนจาก 0 ใหทําการเพิ่มคาทีละ 1 เรื่อยไป
จนกระทั่ง A มีคาขอมูลมากกวา 100 จึงหยุดการทํางาน
START
กําหนดให A = 0

A=A+1

A > 100 ?

Y

END

N
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ใบงานที่ 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...............................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
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ใบงานที่ 5.1.1 (ตอ)
เรื่อง ผังงานและประโยชนของผังงาน
ชื่อ-สกุล ........................................................................ ชั้น ............... เลขที่ ............

3. ใหนักเรียนบอกประโยชนของผังงาน (3 คะแนน)
ตอบ..............................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
4. ใหนักเรียนสรุปหลักการเขียนผังงานที่ดีมาพอเขาใจ (3 คะแนน)
ตอบ..............................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

รวมคะแนน......................คะแนน

¹Ñ¡àÃÕÂ¹·íÒä´Œ¡Õè¤Ðá¹¹¤Ð

O ผาน (7 คะแนนขึ้นไป) O ไมผาน (ต่ํากวา 7 คะแนน)
ลงชื่อ.............................ผูตรวจ
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ใบงานที่ 5.1.2
เรื่อง การใชสัญลักษณผังงาน
ชื่อ-สกุล ........................................................................ ชั้น ............... เลขที่ ............
คําสั่ง ใหนักเรียนอธิบายความหมายสัญลักษณในการเขียนผังงานตอไปนี้ (10 คะแนน)
รูปที่
1

2

3

4

สัญลักษณ

ความหมาย
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................

5

...............................................................................................
...............................................................................................
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ใบงานที่ 5.1.2 (ตอ)
เรื่อง การใชสัญลักษณผังงาน
ชื่อ-สกุล ........................................................................ ชั้น ............... เลขที่ ............
รูปที่
6

7

8

9

สัญลักษณ

ความหมาย
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................

10

...............................................................................................
...............................................................................................
รวมคะแนน......................คะแนน

¹Ñ¡àÃÕÂ¹·íÒä´Œ¡Õè¤Ðá¹¹¤Ð

O ผาน (7 คะแนนขึ้นไป) O ไมผาน (ต่ํากวา 7 คะแนน)
ลงชื่อ.............................ผูตรวจ
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ใบงานที่ 5.1.3
เรื่อง การเขียนผังงาน
ชื่อ-สกุล ........................................................................ ชั้น ............... เลขที่ ............
คําสั่ง

ใหนักเรียนเขียนรูปผังงานตามที่โจทยกําหนดใหถูกตอง (10 คะแนน)

1. หญิงแย วางแผนอนาคตไววา
• ถาไดเกรดเฉลี่ย 2.7 ขึ้นไป จะตัดสินใจเรียนตอคณะวิศวกรรมศาสตร
• ถาไดนอยกวา 2.7 จะตัดสินใจเลือกเรียนคณะเกษตรศาสตร
จากการวางแผนอนาคตของหญิงแย สามารถเขียนแผนผังงานไดอยางไร (5 คะแนน)
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ใบงานที่ 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

¹Ñ¡àÃÕÂ¹·íÒä´Œ¡Õè¤Ðá¹¹¤Ð

O ผาน (7 คะแนนขึ้นไป) O ไมผาน (ต่ํากวา 7 คะแนน)
ลงชื่อ.............................ผูตรวจ
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ใบความรูที่ 5.2
เรื่อง รหัสเทียม (Pseudo Code)
ความหมายของรหัสเทียม
รหัสเทียม (Pseudo Code) คือ เปนคําสั่งที่จําลองความคิดเปนลําดับขั้นตอนโดยใช
สัญลักษณเปน ประโยคภาษาอังกฤษ ซึ่งรหัสเทียมไมใชภาษาโปรแกรมทางคอมพิวเตอรจึงไม
สามารถนําไปประมวลผลได แตเปนการเขียนจําลองคําสั่งจริงแบบยอ ๆ ตามอัลกอริทึมของ
โปรแกรมระบบ เพื่อนําไปพัฒนาเปนการเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร

ประโยชนของรหัสจําลอง
1. เปนเครื่องมือในการกําหนดโครงรางกระบวนการทํางานของการเขียนโปรแกรม
แตละโปรแกรม
2. เป นต นแบบในการทบทวน ปรับ ปรุ งแกไ ข และพั ฒนาโปรแกรมของนั กเขีย น
โปรแกรม และนักวิเคราะหระบบ
3. เปนตั วกําหนดงานเขีย นโปรแกรม เพื่ อใหนั กเขีย นโปรแกรมนําไปพัฒนาเป น
โปรแกรมคอมพิ ว เตอร เพื่ อ สั่ ง ให ค อมพิ ว เตอร ทํ า งานตามกระบวนการที่ ไ ด จํ า ลอง
กระบวนการจริงไวในรหัสเทียม
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หลักการเขียนรหัสเทียม
1. คําที่ ใ ช เ ขี ย นรหั ส เที ย มและประโยคคํ าสั่ ง (Statement) จะอยู ใ นรู ป แบบของ
ภาษาอังกฤษอยางงาย
2. ในหนึ่งบรรทัด ใหเขียนประโยคคําสั่งเพียงคําสั่งเดียวเทานั้น
3. ใชยอหนาเพื่อแยกแยะคําเฉพาะ (Keywords) ไดชัดเจน รวมถึงโครงสรางการ
ควบคุมใหเปนสัดสวน ซึ่งชวยใหอานโคดไดงาย
4. แตละประโยคคําสั่งใหเขียนลําดับจากบนลงลาง โดยมีทางเขาของขอมูลเพียงทาง
เดียว และมีทางออกของขอมูลทางเดียวเทานั้น
5. กลุม ของประโยคคําสั่ งตาง ๆ อาจจั ดรวมกลุ มเข าด วยกั นในรูปแบบของโมดู ล
เพื่อใหสวนโปรแกรมหลักหรือโมดูลยอย ๆ เรียกใชงานได

คําสั่งพื้นฐานของรหัสเทียม
1. เริ่มตนและจบทายขั้นตอนดวย BEGIN…END
2. คําสั่งในการรับขอมูล ไดแก READ, GET, INPUT
3. คําสั่งในการแสดงผล ไดแก PRINT, WRITE, OUTPUT, DISPLAY
4. คําสั่งในการคํานวณ ไดแก +, -, *, / , ^
5. คําสั่งที่ใชกําหนดคา ไดแก SET, =
6. คําสั่งที่ใชในการเปรียบเทียบหรือตรวจสอบการทํางานตามเงื่อนไข ไดแก
IF...THEN…ELSE…ENDIF, CASE…OF…ENDCASE
7. คําสั่งเกี่ยวกับการทํางานซ้ํา ไดแก DO…WHILE, WHILE…DO…ENDWHILE,
REPEAT…UNTIL, FOR…ENDFOR

32

ตารางเปรียบเทียบระหวางการเขียนอัลกอริทึมและรหัสเทียม
อัลกอริทึม
เริ่มตนการทํางาน
จบการทํางาน
รับคา A
แสดงคา A
กําหนดคาให A = 0

รหัสเทียม
Start, Begin
Stop, End
Read A
Write A, Print A
A=0

ตัวอยางที่ 1
 จงเขียนรหัสเทียม จากโปรแกรมการหาผลรวมของตัวเลข 2 คา
แลวแสดงผลรวมทางหนาจอ
BEGIN
READ x, y
CALCULATE Sum = x + y
PRINT Sum
END

/*
/*
/*
/*
/*

เริ่มตนการทํางาน
รับคา x,y
Sum = x + y
แสดงผล Sum
จบการทํางาน
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ตัวอยางที่ 2
 จงเขียนรหัสเทียม หาพื้นที่ของวงกลม โดยกําหนดให
สูตรพื้นที่วงกลม = 3.1415 x รัศมี x รัศมี
BEGIN
/* เริ่มตนการทํางาน
READ Radius
/* รับคา Radius
Compute Area = 3.1415 * Radius * Radius /* สูตรพื้นที่วงกลม
Display Area
/* แสดงผล Area
END
/* จบการทํางาน

ตัวอยางที่ 3
 จงเขียนรหัสเทียมเพื่อรับคะแนนสอบของนักเรียน ถาคะแนนสอบนอยกวา 50
คะแนน นักเรียนตองเรียนปรับพื้นฐาน
BEGIN
SET Score = 0
GET Score
IF Score < 50
DISPLAY “Study”
ENDIF
END

/*
/*
/*
/*

เริ่มตนการทํางาน
กําหนดคา Score = 0
รับคา Score
ตรวจสอบวาคะแนนสอบ
นอยกวา 50 คะแนนหรือไม
/* ถาเปนจริง แสดงผล Study
/* จบคําสั่ง IF
/* จบการทํางาน
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ตัวอยางที่ 4
 จงเขียนรหัสเทียม การหาผลรวมตั้งแต 1 - N (Sum = 1 + 2 + 3 + … + N)
BEGIN
INPUT N
Sum = 0
FOR i = 1 to N DO
Sum = Sum + i
DISPLAY Sum
ENDFOR
END

/*
/*
/*
/*
/*
/*
/*
/*

เริ่มตนการทํางาน
รับคา N
กําหนดให Sum = 0
ให i = 1 – N
Sum = Sum + i
แสดงผล Sum
จบคําสั่ง FOR
จบการทํางาน

ตัวอยางที่ 5
 จงเขียนรหัสเทียม จากโปรแกรมรับตัวเลข 1 คา แลวตรวจสอบวาเปนเลขคู
หรือเลขคี่
BEGIN
GET x
IF x % 2 = 0

/* เริ่มตนการทํางาน
/* รับคา x
/* ตรวจสอบวาเศษจากการหาร x
ดวย 2 เทากับ 0 หรือไม
THEN DISPLAY “Even” /* ถาเปนจริง แสดงผล Even
ELSE DISPLAY “Odd” /* ถาเปนเท็จ แสดงผล Odd
ENDIF
/* จบคําสั่ง IF...THEN…ELSE
END
/* จบการทํางาน
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รหัสเทียมกับอัลกอริทึม
รหัสเทียม คือ รหัสจําลองที่ใชเปนตัวแทนของอัลกอริทึม โดยมีถอยคําหรือประโยค
คําสั่งที่เขียนอยูในรูปแบบของภาษาอังกฤษที่ไมขึ้นกับภาษาคอมพิวเตอรใดภาษาหนึ่ง ดังนั้น
เราสามารถเขียนรหัสจําลองจากอัลกอริทึมได ดังตัวอยางตอไปนี้

ตัวอยางที่ 1
โปรแกรมรับขอมูลจํานวนสินคาและราคาสินคา เพื่อแสดงผลจํานวนเงินที่ตองชําระ
อัลกอริทึม
1. เริ่มตนการทํางาน
2. กําหนดคาจํานวนเงินที่ชําระ (Price)
เทากับศูนย
3. รับขอมูลจํานวนสินคา (Amt) และราคา
(Cost)
4. คํานวณจํานวนเงินที่ชําระจาก
Price = Amt x Cost
5. แสดงผลจํานวนเงินที่ตองชําระ
6. จบการทํางาน

รหัสเทียม
BEGIN
SET Price = 0
READ Amt, Cost
Price = Amt * Cost
WRITE Price
END
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ตัวอยางที่ 2
โปรแกรมรับรหัสนักเรียน ชื่อนักเรียน และเกรดของนักเรียน โดยทําการเปลี่ยน
คาเกรดของนักเรียนใหเปนสัญลักษณดังนี้
- ถานักเรียนไดเกรด 0 ใหเปลี่ยนเปนสัญลักษณ F
- ถานักเรียนไดเกรด 1 ใหเปลี่ยนเปนสัญลักษณ D
- ถานักเรียนไดเกรด 2 ใหเปลี่ยนเปนสัญลักษณ C
- ถานักเรียนไดเกรด 3 ใหเปลี่ยนเปนสัญลักษณ B
- ถานักเรียนไดเกรด 4 ใหเปลี่ยนเปนสัญลักษณ A
อัลกอริทึม
1. เริ่มตนการทํางาน
2. รับคารหัสนักเรียน ชื่อนักเรียน และคาเกรด
ของนักเรียน
3. เปรียบเทียบคะแนนตามเงื่อนไข ดังนี้
- ถาเกรดมีคาเทากับ 0 ใหพิมพ “F”
- ถาเกรดมีคาเทากับ 1 ใหพิมพ “D”
- ถาเกรดมีคาเทากับ 2 ใหพิมพ “C”
- ถาเกรดมีคาเทากับ 3 ใหพิมพ “B”
- ถาเกรดมีคาเทากับ 4 ใหพิมพ “A”
4. จบการทํางาน

รหัสเทียม
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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ใบงานที่ 5.2.1
เรื่อง รหัสเทียม (Pseudo Code)
ชื่อ-สกุล ........................................................................ ชั้น ............... เลขที่ ............
คําสั่ง

ใหนักเรียนตอบคําถามตอไปนี้ใหถูกตอง (10 คะแนน)

1. จงเขียนรหัสเทียม การหาคาพื้นที่สามเหลี่ยมจากสูตร พื้นที่สามเหลี่ยม = ½ x ฐาน x สูง
(2 คะแนน)
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
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ใบงานที่ 5.2.1 (ตอ)
เรื่อง รหัสเทียม (Pseudo Code)
ชื่อ-สกุล ........................................................................ ชั้น ............... เลขที่ ............

2. จงเขียนรหัสเทียมเพื่อตรวจสอบเพศของผูใชงาน โดยทําการรับตัวอักขระจากผูใชงาน
ถาผูใชงานปอนตัวอักขระ M ใหแสดงขอความ “You are a man” ถาผูใชงานปอน
ตัวอักขระ W ใหแสดงขอความ “You are a woman”
(2 คะแนน)
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
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ใบงานที่ 5.2.1 (ตอ)
เรื่อง รหัสเทียม (Pseudo Code)
ชื่อ-สกุล ........................................................................ ชั้น ............... เลขที่ ............

3. จงเขียนรหัสเทียมเพื่อแสดงการผอนคา iPad ราคา 25,000 บาท โดยตองผอนชําระ
ครั้งละ 2,500 บาท จนกวาจะครบจํานวน (2 คะแนน)
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
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ใบงานที่ 5.2.1 (ตอ)
เรื่อง 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
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

41

ใบงานที่ 5.2.1 (ตอ)
เรื่อง 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 และใหเพิ่ม
คา Number ครั้งละ 1 คา แตถาเปนเท็จใหออกจากการทํางาน
4. จบการทํางาน
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

รวมคะแนน......................คะแนน

¹Ñ¡àÃÕÂ¹·íÒä´Œ¡Õè¤Ðá¹¹¤Ð

O ผาน (7 คะแนนขึ้นไป) O ไมผาน (ต่ํากวา 7 คะแนน)
ลงชื่อ.............................ผูตรวจ
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แบบทดสอบ
หลังเรียน
เรื่อง เลขฐานและชนิดของขอมูล
คําชี้แจง 1. ขอสอบชุดนี้มี จํานวน 10 ขอ คะแนนเต็ม 10 คะแนน
2. เลือกคําตอบที่ถูกที่สุดเพียงคําตอบเดียว แลวทําเครื่องหมายกากบาท (X)
ลงในกระดาษคําตอบ
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
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4. การเขียนรหัสเทียมมีลักษณะอยางไร
ก. ใชคําสั่งเปนภาษาคอมพิวเตอรระดับสูง
ข. ใชยอหนาในการแสดงกลุมของเงื่อนไขและคําสั่งยอย
ค. ในการเขียนคําสั่งสามารถมีทางออกหรือสิ้นสุดไดหลายทาง
ง. ในการเขียนคําสั่งไมจําเปนตองเรียงลําดับการทํางาน
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.
ข.
ค.
ง.

แสดงการประมวลผล
แสดงการสงออกขอมูล
แสดงการตัดสินใจหรือเปรียบเทียบ
แสดงจุดเริ่มตนการทํางาน

9. สัญลักษณการรับเขาหรือแสดงผลแทนดวยสัญลักษณในขอใด
ก.

ข.

ค.

ง.

10. ขอใดคือประโยชนของการนําผังงานเขามาชวยในการวิธีการแกปญหา
ก. อธิบายการทํางานไดดีกวาการเขียนอธิบายขั้นตอนวิธีการทํางานแบบลักษณะขอความ
ข. สามารถเห็นลําดับขั้นตอนการทํางานไดชัดเจนขึ้น
ค. ทําใหสะดวกสําหรับการหาขั้นตอนวิธีสําหรับการทํางาน
ง. ถูกทุกขอ
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เฉลยแบบทดสอบกอนเรียน
เรื่อง ผังงานและรหัสเทียม
ขอ

คําตอบ

1

ค

2

ข

3

ง

4

ก

5

ข

6

ค

7

ง

8

ง

9

ข

10

ค
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เฉลยใบงานที่ 5.1.1
เรื่อง ผังงานและประโยชนของผังงาน
ชื่อ-สกุล ........................................................................ ชั้น ............... เลขที่ ............
คําสั่ง

ใหนักเรียนตอบคําถามตอไปนี้ใหถูกตอง (10 คะแนน)

1. ผังงาน (Flowchart) หมายถึง (2 คะแนน)
ตอบ แผนภาพซึ่งแสดงลําดับขั้นตอนของการทํางาน โดยแตละขั้นตอนจะถูกแสดงโดยใช
สัญลักษณ ซึ่งมีความหมายบงบอกวาขั้นตอนนั้น ๆ มีลักษณะการทํางานแบบใด และแตละ
ขั้นตอนจะถูกเชื่อมโยงกันดวยลูกศร เพื่อแสดงถึงลําดับการทํางาน ทําใหงายตอการทํา
ความเขาใจ สามารถทราบวาในการทํางานนั้น ๆ มีขั้นตอนและมีลําดับการทํางานอยางไร

.
.
.
.

2. จงสรุปความแตกตางระหวางผังงานระบบและผังงานโปรแกรมมาพอเขาใจ (2 คะแนน)
ตอบ ผังงานระบบ เปนผังงานซึ่งแสดงขอบเขต และลําดับขั้นตอนการทํางานของระบบ
หนึ่ง ๆ รวมทั้งแสดงรูปแบบของขอมูลเขา (Input) และขอมูลออก (Output) วาถูกรับเขา
หรือแสดงผลโดยผานสื่อประเภทใดสัญลักษณ ซึ่งมีความหมายบงบอกวาขั้นตอนนั้น ๆ มี
ลักษณะการทํางานแบบใด และแตละขั้นตอนจะถูกเชื่อมโยงกันดวยลูกศร เพื่อแสดงถึง
ลําดับการทํางาน ทําใหงายตอการทําความเขาใจ สามารถทราบวาในการทํางานนั้น ๆ มี
ขั้นตอนและมีลําดับการทํางานอยางไร
ผังงานโปรแกรม เปนผังงานที่ใชในการแสดงการทํางานของโปรแกรมโดยละเอียด
ในแตละขั้นตอน ผังงานโปรแกรมเปนสิ่งจําเปนสําหรับผูเขียนโปรแกรม เพราะตองใช
เปนแนวทางในการเขียนโปรแกรม และเมื่อโปรแกรมเกิดขอผิดพลาด การวิเคราะหหา
ขอผิดพลาดจากผังงานโปรแกรมจะทําไดงายกวาการวิเคราะหจากโปรแกรมโดยตรง
(หรือคําตอบอยูในดุลพินิจของผูสอน)

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
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เฉลยใบงานที่ 5.1.1 (ตอ)
เรื่อง ผังงานและประโยชนของผังงาน
ชื่อ-สกุล ........................................................................ ชั้น ............... เลขที่ ............

3. ใหนักเรียนบอกประโยชนของผังงาน (3 คะแนน)
ตอบ 1. ชวยลําดับขั้นตอนการทํางานของโปรแกรม และสามารถนําไปเขียนโปรแกรม
โดยไมสับสัน
2. ชวยในการตรวจสอบและแกไขโปรแกรมไดงาย เมื่อเกิดขอผิดพลาด
3. ชวยใหการดัดแปลงหรือแกไขโปรแกรมทําไดอยางสะดวกและรวดเร็ว
4. ชวยใหผูอื่นสามารถศึกษาการทํางานของโปรแกรมไดงายและรวดเร็วมากขึ้น

.
.
.
.
.

4. ใหนักเรียนสรุปหลักการเขียนผังงานที่ดีมาพอเขาใจ (3 คะแนน)
ตอบ 1. ใชสัญลักษณตามที่กําหนดไว
2. การใชคําอธิบายในภาพควรสั้น กะทัดรัด และเขาใจงาย
3. ทุกแผนภาพตองมีลูกศรและทิศทาง เขา-ออก
4. ลูกศรแสดงทิศทางการไหลของขอมูลตองแสดงทิศทางจากบนลงลาง หรือจาก
ซายไปขวา
5. ไมควรโยงเสนเขื่อมผังงานที่อยูไกลมาก ๆ ควรใชสัญลักษณจุดเชื่อมตอแทน
6. ผังงานควรมีการทดสอบความถูกตองของการทํางานกอนนําไปเขียนโปรแกรม

.
.
.
.
.
.
.
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เฉลยใบงานที่ 5.1.2
เรื่อง การใชสัญลักษณผังงาน
ชื่อ-สกุล ........................................................................ ชั้น ............... เลขที่ ............
คําสั่ง ใหนักเรียนอธิบายความหมายสัญลักษณในการเขียนผังงานตอไปนี้ (10 คะแนน)
รูปที่
1

2

สัญลักษณ

ความหมาย
แสดงการนําขอมูลเขาโดยมนุษย เชน การใชแปนพิมพ .
หรือเมาส
.
แสดงผลลัพธบนกระดาษ โดยใชเครื่องพิมพ

.

.

3

แสดงการกําหนดคาตาง ๆ ลวงหนาในการทํางานหนึ่ง ๆ .
ที่มีการทํางานซ้ํา ๆ
.
.

4

แสดงจุดเชื่อมตอของผังงานซึ่งอยูคนละหนา โดยภายใน .
สัญลักษณนี้จะมีหมายเลข หรืออักษรกํากับเพื่อไมให .
สับสน
.

5

แสดงการแสดงผลลัพธในขณะที่ยังมีการประมวลผลอยู .
ตัวอยางเชน การแสดงผลลัพธทางหนาจอ
.
.
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เฉลยใบงานที่ 5.1.2 (ตอ)
เรื่อง การใชสัญลักษณผังงาน
ชื่อ-สกุล ........................................................................ ชั้น ............... เลขที่ ............
รูปที่

สัญลักษณ

ความหมาย

6

แสดงจุดเชื่อมตอของผังงานที่อยูในหนาเดียวกัน แตไม .
สะดวกที่จะใชเสนโยงหากัน โดยภายในสัญลักษณนี้อาจมี .
.
หมายเลขหรืออักษรกํากับเพื่อไมใหสับสน

7

แสดงการประมวลผล ไดแก การคํานวณ หรือการ
กําหนดคา

8

สัญลักษณการนําขอมูลเขา หรือแสดงผลลัพธโดยไมระบุ .
ชนิดของอุปกรณที่ใชในการรับเขาหรือแสดงผล
.

9

10

.
.

แสดงการตัดสินใจหรือเปรียบเทียบ

.
.

แสดงจุดเริ่มตนและจุดจบในการทํางาน

.
.

51

เฉลยใบงานที่ 5.1.3
เรื่อง การเขียนผังงาน
ชื่อ-สกุล ........................................................................ ชั้น ............... เลขที่ ............
คําสั่ง

ใหนักเรียนเขียนรูปผังงานตามที่โจทยกําหนดใหถูกตอง (10 คะแนน)

1. หญิงแย วางแผนอนาคตไววา
• ถาไดเกรดเฉลี่ย 2.7 ขึ้นไป จะตัดสินใจเรียนตอคณะวิศวกรรมศาสตร
• ถาไดนอยกวา 2.7 จะตัดสินใจเลือกเรียนคณะเกษตรศาสตร
จากการวางแผนอนาคตของหญิงแย สามารถเขียนแผนผังงานไดอยางไร (5 คะแนน)
START
Add = Grade
ใช

Grade > 2.7

ไมใช
เกษตรศาสตร

วิศวกรรมศาสตร

END

(หรือคําตอบอยูในดุลพินิจของผูสอน)
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เฉลยใบงานที่ 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
เริ่มตน

อายุ > 5 ป

Y

รับประทานครั้งละ 2 ชอนชา

N
อายุ > 2 ป

Y

รับประทานครั้งละ 1 ชอนชา

N
หามรับประทาน

END
(หรือคําตอบอยูในดุลพินิจของผูสอน)
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เฉลยใบงานที่ 5.2.1
เรื่อง รหัสเทียม (Pseudo Code)
ชื่อ-สกุล ........................................................................ ชั้น ............... เลขที่ ............
คําสั่ง

ใหนักเรียนตอบคําถามตอไปนี้ใหถูกตอง (10 คะแนน)

1. จงเขียนรหัสเทียม การหาคาพื้นที่สามเหลี่ยมจากสูตร พื้นที่สามเหลี่ยม = 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)

.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
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เฉลยใบงานที่ 5.2.1 (ตอ)
เรื่อง รหัสเทียม (Pseudo Code)
ชื่อ-สกุล ........................................................................ ชั้น ............... เลขที่ ............

2. จงเขียนรหัสเทียมเพื่อตรวจสอบเพศของผูใชงาน 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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เฉลยใบงานที่ 5.2.1 (ตอ)
เรื่อง รหัสเทียม (Pseudo Code)
ชื่อ-สกุล ........................................................................ ชั้น ............... เลขที่ ............

3. จงเขียนรหัสเทียมเพื่อแสดงการผอนคา 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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เฉลยใบงานที่ 5.2.1 (ตอ)
เรื่อง 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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เฉลยใบงานที่ 5.2.1 (ตอ)
เรื่อง 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 และใหเพิ่ม
คา Number ครั้งละ 1 คา แตถาเปนเท็จใหออกจากการทํางาน
4. จบการทํางาน
ตอบ

Begin
Number = 1
WHILE Number <=5
{
WRITE Number
}
END
(หรือคําตอบอยูในดุลพินิจของผูสอน)

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
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เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน
เรื่อง ผังงานและรหัสเทียม
ขอ

คําตอบ

1

ค

2

ง

3

ค

4

ข

5

ข

6

ข

7

ง

8

ค

9

ก

10

ง
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กระดาษคําตอบ เรื่อง ผังงานและรหัสเทียม
ชื่อ-สกุล ........................................................................ ชั้น ............... เลขที่ ............

ขอ

ก

ข

ค

ง

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
สรุปผล
คะแนนเต็ม

คะแนนที่ได

รวม 10 คะแนน
ลงชื่อ.........................................ครูผูสอน
................/................./...................
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