
แบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ท่ี 2 
 

ค ำช้ีแจง  ให้นักเรยีนเลอืกค าตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว  

1. การเขียนโปรแกรม (Programming) หมายถงึข้อใด  

ก. กระบวนการใช้ภาษาคอมพิวเตอร์ เพื่อ
ก าหนดโครงสร้างของข้อมลู และก าหนด
ขัน้ตอนเพื่อแก้ปัญหา โดยใช้เกณฑ์การเขียน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ของแตล่ะภาษา 

ข. กระบวนการแปลงข้อมลูให้เป็นสารสนเทศ
เพื่อเป็นประโยชน์ตอ่การตดัสนิใจ 

ค. วิธีการท าให้คอมพวิเตอร์มีความสามารถ
คล้ายมนษุย์หรือเลยีนแบบพฤตกิรรมมนษุย์
โดยเฉพาะความสามารถในการคิดเองได้ 
หรือมีปัญญา 

ง. โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่รวบรวมเอาความรู้
ความช านาญและวิธีคดิที่เป็นเหตเุป็นผลของ
มนษุย์น ามาสร้างเป็นฐานความรู้โดยท าหน้าที่
เป็นผู้ เช่ียวชาญให้ค าปรึกษา ให้ค าแนะน า
บอกวิธีการแก้ไขปัญหากบัมนษุย์ในเร่ืองตา่ง ๆ 

2. ข้อใดกลา่วไมถ่กูต้องเก่ียวกบัผงังาน * 

ก. ผงังานคือการใช้สญัลกัษณ์อธิบายขัน้ตอน
การแก้ปัญหาเร่ืองใดเร่ืองหนึง่ 

  ข. การเขยีนผงังานแบบตามล าดบัมี 3 

กระบวนการ คือ อา่นข้อมลู ค านวณ และพิมพ์ 
  ค. รูปลกูศรในหวัผงังานอาจมีหวัลกูศรสองทาง
ได้ 

ง. ล าดบัขัน้ตอนควรเขียนจากบนลงลา่ง หรือ
จากซ้ายไปขวา 

3. ภาษา Pascal , C จดัอยูใ่นรูปแบบภาษาอะไร * 

ก. ภาษาเคร่ือง 
ข. ภาษาระดบัต ่า 

ค. ภาษาระดบักลาง 
ง. ภาษาระดบัสงู 

4.ข้อใดอธิบายความหมายของการออกแบบ
โปรแกรมได้ถูกต้องที่สุด 
  ก.  การเขยีนผงังานการท างานของ
โปรแกรมโดยนักวิเคราะห์ระบบ 
  ข. การน าเอาขัน้ตอนการท างานของ
โปรแกรมมาแสดงตามล าดบั  
  ค. การออกแบบหน้าจอโปรแกรม
เพื่อให้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้ 
  ง. การวาดผงัการเขยีนโปรแกรมด้วย
 ภาษาคอมพิวเตอร์ภาษาใดภาษาหนึ่ง  

 

5. ข้อใดไม่ใช่โครงสร้างโปรแกรม 
  ก. โครงสร้างตามล าดบั 
  ข. โครงสร้างแบบท างานซ ้า 
  ค. โครงสรา้งแบบเรยีงล าดบั 
  ง. โครงสร้างแบบมีทางเลือก  

 

6. หากนักเรียนต้องการเขยีนโปรแกรมค านวณ
คะแนนเฉลี่ยของวิชาคณิตศาสตร์ ที่มีนักเรียน 10 
คน  นักเรียนควรใช้โครงสร้างโปรแกรมแบบใด
จึงจะเหมาะสมที่สุด 
  ก. โครงสร้างแบบต่อเนื่อง 
  ข. โครงสร้างแบบท างานซ ้า 
  ค. โครงสรา้งแบบตามล าดบั 
  ง. โครงสร้างแบบมีทางเลือก  

 

7.  สญัลักษณ์                  แสดงถึงการท างาน
ของโปรแกรมในขัน้ตอนใด 
  ก. เริ่มต้นหรือจบการท างาน  
  ข.การค านวณ 
  ค. การรบัค่า 
  ง.การแสดงผล  

 
 
 
 



 

8.  สญัลักษณ์                  แสดงถึงการท างาน
ของโปรแกรมในขัน้ตอนใด 
  ก. เริ่มต้นหรือจบการท างาน  
  ข.การค านวณ 
  ค. การรบัค่า  
  ง.ติดต่อผู้ใช้งาน 
9. นักเรียนต้องการเขยีนโปรแกรมตรวจสอบ

คะแนนที่รบัเข้าไป แล้วแสดงผลว่า “ผ่าน” หรือ 
“ไม่ผ่าน”นักเรียนจะเลือกใช้โครงสร้างโปรแกรม
แบบใด 

 ก. โครงสร้างแบบต่อเนื่อง 
 ข. โครงสร้างแบบท าซ ้า 
 ค. โครงสรา้งแบบตามล าดบั 
 ง. โครงสร้างแบบมีทางเลือก  

 

10. พิจารณาอลักอริธึมต่อไปนี้ 

 1. เริ่มต้นท างาน 
 2. รบัค่าคะแนนสอบ (Score) 
 3. เปรียบเทียบช่วงคะแนนสอบ 80-100 ได้
เกรด “A” 
  70-79 ให้เกรด “B” 
  60-69 ให้เกรด “C” 
  50-59 ให้เกรด “D” 
  นอกจากนัน้ให้เกรด “F” 
 4. จบค าสัง่การเปรียบเทียบ 
 5. แสดงผลเกรด (Grade) 
 6. จบการท างาน 
 จากอลักอริธึมข้างต้นเป็นการใช้โครงสร้าง
โปรแกรม 
 แบบใด 

 ก. โครงสร้างแบบท างานซ ้า 
 ข. โครงสร้างแบบมีทางเลือก 
 ค. โครงสร้างแบบต่อเนื่อง 
 ง. โครงสรา้งแบบตามล าดบั 

 

11. นักเรียนต้องการก าหนดตัวแปรเพื่อรบัค่า
ตัวเลข 2 จ านวน นักเรียนควรก าหนดชื่อตัวแปร
ตามข้อใดจึงจะเหมาะสมที่สุด 
 ก. x และ y 
 ข. 1 และ 2 
 ค. number1 และ number2 

 ง. score1 และ score2  

 

12. ค าสัง่ WHILE หรือ DO WHILE เป็นค าสัง่ใน
โครงสร้างโปรแกรมแบบใด 
 ก. โครงสรา้งแบบตามล าดบั 
 ข. โครงสร้างแบบท างานซ ้า 
 ค. โครงสร้างแบบมีทางเลือก  
 ง. โครงสร้างแบบต่อเนื่อง 
13. จากรูปด้านล่างนี้ เป็นโครงสร้างโปรแกรมแบบ
ใด 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 ก. โครงสร้างแบบท าซ ้า 
 ข. โครงสร้างแบบมีทางเลือก 
 ค. โครงสร้างแบบต่อเนื่อง  
 ง. โครงสรา้งแบบตามล าดบั 
 

14. ข้อใดคือช่ือตวัแปรท่ีถกูต้อง 
ก. 123ABC  ข. !ABC 

 ค. CAN_02  ง. SA  WAS 
 

ก าหนดค่าเริม่ตน้ 

เพิม่หรอืลดคา่ 

ชุดค าสัง่ เงื่อนไ
ข 

จรงิ 

เทจ็ 



15. ข้อมลูช่ือโรงเรียนควรใช้ตวัแปรชนิดใด 

ก. int   ข. float  
 ค. char   ง. char [] 
16. ข้อมลูดอกเบีย้ธนาคารควรใช้ตวัแปรชนิดใด 

ก. int   ข. float  
 ค. char   ง. char [] 
 17. ข้อมลูใดหมายถึงเลขจ านวนเตม็ 

ก. 150   ข. ‘150’  
 ค. ‚150‛  ง. 150.00 

 
 

18. ข้อมลูใดหมายถึงอกัขระ 
ก. 5   ข. ‘5’   
ค. ‚5‛   ง. (5) 
19. ข้อมลูใดหมายถึงข้อความ 
ก. 15   ข. ‘15’   
ค. ‚15‛   ง. (15) 
20. การน าข้อมลู ตวัแปร และตวัด าเนินการมา
เขียนประกอบกนัเพ่ือท าการประมวลผลเรียกวา่
อะไร 
ก. ค าสัง่  ข. หมายเหต ุ  
ค. ประโยค  ง. นิพจน์ 

 
 
 

 


