โรงเรียนวัดบวรนิเวศ
ภาคเรียนที่ 2
รายวิชา วิทยาการคำนวณ

การสอบกลางภาค
ปการศึกษา 2562
รหัสวิชา ว21104
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
คะแนนเต็ม 20 คะแนน
ขอสอบทั้งหมด 5 หนา
สอบวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ.2562
เวลา 13.30-14.20 น.
ตัวชี้วัด
1. ออกแบบอัลกอริทึมที่ใชแนวคิดนามธรรมเพื่อแกปญหาหรืออธิบายการทำงานที่พบในชีวิตจริง
(ตอนที่ 1 ขอที่ 1-15 และตอนที่ 2)
2. ออกแบบและเขี ย นโปรแกรมอย า งง า ยเพื ่ อ แก ป  ญ หาทางคณิ ต ศาสตร หรื อ วิ ท ยาศาสตร
(ตอนที่ 1 ขอที่ 16-30)
คำชี้แจง แบบทดสอบมีทั้งหมด 2 ตอน (20 คะแนน)
ตอนที่ 1 ใหนักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกตองที่สุดเพียงขอเดียวเทานั้น จำนวน 30 ขอ (15 คะแนน)
ตอนที่ 2 ใหนักเรียนพิจารณาภาพแลวตอบคำถาม จำนวน 3 ขอ (5 คะแนน)
ตอนที่ 1 จงเลือกคำตอบที่ถูกตองที่สุดเพียงขอเดียว แลวทำเครื่องหมาย X ลงในกระดาษคำตอบ (15 คะแนน)
1. ขอใดกลาวถึงแนวคิดเชิงนามธรรมไดถูกตองที่สุด
ก. แนวคิดที่ใชแกปญหาเฉพาะทางสังคมศาสตร
ข แนวคิดที่ใชแกปญหาเฉพาะโจทยปญหาทางคณิตศาสตร
ค. แนวคิดที่ไมสามารถจับตองได และยากที่จะทำความเขาใจ
ง. แนวคิดที่แกปญหาอยางเปนระบบ แยกแยะรายละเอียดความสำคัญของปญหาแตละประเด็น
2. หากพิจารณาแนวคิดเชิงนามธรรมของการเกิดฝนตกแลว จะมีองคประกอบสำคัญตรงกับขอใด
ก. น้ำ การซึมน้ำผานดิน การระเหยของน้ำ หยาดน้ำฟา
ข. น้ำ ไอน้ำ ความรอน ถานหิน เมฆขนาดใหญ อุณหภูมิลด
ค. น้ำ การสังเคราะหดวยแสงของใบ การระเหยของน้ำ การควบแนน
ง. น้ำ ไอน้ำ จับกลุมรวมตัวเปนกอนเมฆ เมฆขนาดใหญ หยาดน้ำฟา
3. การคิดเชิงคำนวณมีประโยชนอยางไร
ก. ชวยใหมีทักษะการคิดเหมือนคอมพิวเตอร
ข. แกปญหาไดอยางเปนระบบและมีขั้นตอน
ค. ตอบปญหาโจทยทางคณิตศาสตรไดอยางรวดเร็ว
ง. จดจำขอมูลไดเปนจำนวนมาก
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4. หลักการคิดเชิงคำนวณสามารถนำไปประยุกตในสถานการณใดไดบาง
ก. การรับประทานอาหาร
ข. การใชงานอินเทอรเน็ต
ค. การชมภาพยนตรใน Youtube
ง. การหาสถิติการทำประตูของนักกีฬาฟุตบอล
5. สถานการณในขอใดใชหลักการคิดเชิงคำนวณ
ก. แพทยวิเคราะหหาสาเหตุการปวยเปนโรคไขเลือดออกของผูปวยในชุมชน โดยการสัมภาษณ ผูเกี่ยวของ
ข. นักเรียนจดรายละเอียดทุกขั้นตอนของบทเรียนคณิตศาสตร และทองจำเพื่อใชในการสอบปลายภาค
ค. นักทองเที่ยวเดินทางไปยังสถานที่ทองเที่ยวตาง ๆ ที่อยากไปโดยไมตองวางแผนลวงหนา
ง. ชาวนาหันมาปลูกยางพารา แทนการปลูกขาวในพื้นที่นาทั้งหมด เนื่องจาก ราคาดีกวาปกอน
6. ประโยชนของการคิดเชิงนามธรรมคืออะไร
ก. ชวยใหเขาใจปญหา และมองเห็นปญหาไดชัดเจนขึ้น
ข. ทำใหเห็นรายละเอียดของสิ่งที่สนใจไดชัดเจนทั้งหมด
ค. การออกแบบชิ้นงานตรงกับสภาพจริงทุกประการ
ง. ชวยลดขั้นตอนการทำงานที่มีความซ้ำซอน
7. ภาพใดไมใชการซอนรายละเอียด
ก.
ข.

ค.

ง.

8. ภาพสิ่งมีชีวิต 8 ภาพ ดังนี้
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การเลนเกมทายใจ ผูตั้งปริศนา (ผูเลนคนที่ 1) จะตองเลือกรูปที่เปนคำตอบไวในใจ 1 รูป ในที่นี้เลือก
หมีแพนดา หลังจากนั้นใหผูตั้งคำถาม (ผูเลนคนที่ 2) ทายคำตอบโดยตั้งคำถามที่เปน คุณลักษณะของ
สิ่งมีชีวิตที่ตองการทาย และผูตั้ง ปริศนาสามารถตอบไดเพียง “ใช” หรือ “ไมใช” เทานั้น หลักการทาย
ทั่วไปควรเปนคำถามที่ สามารถตัดภาพที่ไมตองการออกไปใหไดมากที่สุด ในการถามแตละรอบผูตั้งคำถาม
ตองเริ่มตนดวย คำถามใดเพื่อทายภาพสิ่งมีชีวิตที่ผูตั้งปริศนา เลือกไว
ก. มีปกหรือไม
ข. มีครีบหรือไม
ค. มีกานหรือไม
ง. มีขาหรือไม
9. เมื่อเขารหัสคำวา BANGKOK ไดคำใหมเปน NOAKBGK แลวคำวา IPST เมื่อเขารหัสโดยใช รูปแบบเหมือน
การเขารหัสของ BANGKOK ไดเปนขอใด
ก. SPIT
ข. PIST
ค. STPI
ง. TPSI
10.การเขียนโปรแกรมใชหลักการใดของแนวคิดเชิงคำนวณ
ก. การหารูปแบบ
ข. การแยกสวนประกอบและการยอยปญหา
ค. การคิดเชิงนามธรรม
ง. ถูกทุกขอ
11.ขั้นตอน Logical idea คือขั้นตอนใดของการบวนการคิด
ก. ทำงานรวมกัน
ข. ความคิดริเริ่ม
ค. คิดเปนระบบ
ง. คิดมีเหตุผล
12.การ Debugging คือวิธีใดในกระบวนการคิดเชิงคำนวณ
ก. การคิดริเริ่มสรางสรรค
ข. การแกไขจุดบกพรอง
ค. สรางความอดทน ความพยายาม
ง. สรางความชัดเจน
13.ขอใดไมใชคำจำกัดความของแนวคิดเชิงคำนวณ
ก. ไมไดจำกัดอยูแคเพียงคอมพิวเตอร
ข. ตองเปนคอมพิวเตอรเทานั้น
ค. คือกระบวนการคิดแกปญหาของมนุษย
ง. ชวยใหปญหาที่ซับซอนเขาใจไดงายขึ้น
14.รูปแบบ Pattern Recognition คือขั้นตอนใดของแนวคิดเชิงคำนวณ
ก. การยอยปญหา
ข. การเรียงลำดับของปญหา
ค. หารูปแบบหรือลักษณะที่เหมือนกันของปญหา
ง. การตั้งรหัสผานหนาจอโทรศัพทมือถือ
15.ขอใดไมใชคำจำกัดความของแนวคิดเชิงคำนวณ
ก. ไมไดจำกัดอยูแคเพียงคอมพิวเตอร
ข. ตองเปนคอมพิวเตอรเทานั้น
ค. คือกระบวนการคิดแกปญหาของมนุษย
ง. ชวยใหปญหาที่ซับซอนเขาใจไดงายขึ้น
16.ขอใดไมใชรูปแบบการเขียนอัลกอริทึม
ก. ฟงกชัน (function)
ข. รหัสจำลอง (Pseudo Code)
ค. การเขียนผังงาน (Flowchart)
ง. การบรรยาย (Narrative Description)
17.ขอใดไมใชโครงสรางโปรแกรม
ก. โครงสรางตามลำดับ
ข. โครงสรางแบบทำงานซ้ำ
ค. โครงสรางแบบมีทางเลือก
ง. โครงสรางแบบมีทางเลือกทำงานซ้ำ
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18.คำนวณ พื้นที่วงกลม = πr2 เปนการเขียนอัลกอริทึมในรูปแบบใด
ก. รหัสจำลอง
ข. ภาษาธรรมชาติ
ค. ภาษาตางประเทศ
ง. ภาษาคอมพิวเตอร
19.คำนวณผลตางระหวางจำนวนแรกและจำนวนที่สอง เขียนอัลกอริทึมดวยรหัสจำลองไดตรงกับขอใด
ก. COMPUTE area = width x length
ข. COMPUTE area = 0.5 x high x base
ค. COMPUTE difference = number1 + number2 ง. COMPUTE difference = number1 - number2
20.การเขียนผังงานจะตองอางอิงจากกระบวนการทางคอมพิวเตอรตรงตามขอใด
ก. รับขอมูล การประมวลผล การแสดงผลลัพธ
ข. การแสดงผลลัพธ รับขอมูล การประมวลผล
ค การประมวลผล การแสดงผลลัพธ รับขอมูล
ง. การนำขอมูลเขา การประมวลผล การนำขอมูลออก
21.สัญลักษณในขอใดที่ใชเขียนผังงานในลักษณะที่นำขอมูลไปเปรียบเทียบเพื่อเลือกกระทำอยางใดอยางหนึ่ง
ก.
ข.

ค.

ง.

22.การตรวจสอบผลรวมของน้ำหนักของผลไม 2 ชนิด มากกวาหรือเทากับ 10 กิโลกรัม ซึ่งเขียนอัลกอริทึม
ดวยรหัสจำลองไดตรงกับขอใด
ก. INPUT fruit1
ข. OUTPUT totalweight
ค. IF totalweight > = 10 THEN
ง. COMPUTE totalweight = fruit1 + fruit2
23.ขอใดไมใชประโยชนของการเขียนผังงาน
ก. ไมคอยมีขอผิดพลาด
ข. แยกแยะปญหาไดงาย
ค. ทำความเขาใจโปรแกรมไดงาย
ง. แสดงลำดับขั้นตอนการทำงานชัดเจน
24.การใชกระบวนการแกปญหามีประโยชนอยางไร
ก. สามารถแกไขปญหาไดอยางเปนระบบ
ข. สามารถแกไขปญหาไดดวยตนเอง
ค. สามารถแกไขปญหาไดทุกอยาง
ง. สามารถสรางเงื่อนไขในการแกปญหาของตนเองได
25.กระบวนการแกปญหาจะตองเริ่มจากขั้นตอนใดเปนขั้นตอนแรก
ก. ดำเนินการแกไข
ข. วางแผนการแกปญหา
ค. ตรวจสอบและปรับปรุง
ง. วิเคราะหและกำหนดรายละเอียดของปญหา
26.ขอใดไมใชรูปแบบของผังงาน
ก. รูปแบบเรียงลำดับ
ข. รูปแบบเงื่อนไข
ค. รูปแบบวนรอบ
ง. รูปแบบขั้นบันได
27.การเขียนผังงานอยูในขั้นตอนใดของการพัฒนาโปรแกรม
ก. การจัดทำเอกสาร
ข. การเขียนโปรแกรม
ค. การวิเคราะหระบบ
ง. การออกแบบโปรแกรม
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28.สัญลักษณในขอใด สามารถมีเพียงสัญลักษณเดียวเทานั้นในผังงาน
ก. การตัดสินใจ
ข. การประมวลผล
ค. การรับคาขอมูล
ง. จุดสิ้นสุดของผังงาน
29."คำสั่งที่จำลองความคิดเปนลำดับขั้นตอนโดยใชสัญลักษณเปนประโยคภาษาอังกฤษ" จากขอความนี้
เกี่ยวของกับขอใดมากที่สุด
ก. การเขียนอัลกอริทึมดวยภาษาธรรมชาติ
ข. การเขียนอัลกอริทึมดวยรหัสจำลอง
ค. การเขียนอัลกอริทึมดวยผังงาน
ง. การเขียนอัลกอริทึมดวยแผนภาพ
30. "ภาษาที่เขาใจงาย มีการใชคำสั่งเปนภาษาอังกฤษ มีลักษณะใกลเคียงกับภาษาของมนุษยมาก"
จากขอความนี้หมายถึงภาษาระดับใด
ก. ระดับภาษาเครื่อง
ข. ระดับต่ำ
ค. ระดับกลาง
ง. ระดับสูง
ตอนที่ 2 ใหนักเรียนตอบคำถามตอไปนี้ลงในกระดาษคำตอบที่จัดให (5 คะแนน)
จงพิจารณาภาพตอไปนี้ แลวตอบคำถาม

1. เสนทางเดินจากโรงเรียนกลับบานใชระยะทางสั้นที่สุด ตองใชเสนทางใด และมีระยะทางเทาใด (1 คะแนน)
2. เสนทางเดินจากโรงเรียนกลับบานใชระยะทางสั้นที่สุด โดยแวะรานขายขนม ตองใชเสนทางใด
และมีระยะทางเทาใด (2 คะแนน)
3. เสนทางเดินจากโรงเรียนกลับบานใชระยะทางสั้นที่สุด โดยแวะรานขายขนม และเลือกเดินเฉพาะถนนที่มี
รมเงาเทานั้น ตองใชเสนทางใด และมีระยะทางเทาใด (2 คะแนน)
*************************************
ผูออกขอสอบ นายจรูญ พิทักษไชยวงศ
ผูตรวจทาน……………………………………………
(นางอนุช วงศชุมเย็น)
หัวหนากลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร

กระดาษคำตอบ
รหัสวิชา ว21104 : วิทยาการคำนวณ
การสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2562
ชื่อ.....................................................................................................ชั้น ม.1/..................เลขที่…………
ตอนที่ 2 ใหนักเรียนตอบคำถามตอไปนี้ลงในกระดาษคำตอบที่จัดให (5 คะแนน)
จงพิจารณาภาพตอไปนี้ แลวตอบคำถาม

1. เสนทางเดินจากโรงเรียนกลับบานใชระยะทางสั้นที่สุด ตองใชเสนทางใด และมีระยะทางเทาใด (1 คะแนน)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
2. เสนทางเดินจากโรงเรียนกลับบานใชระยะทางสั้นที่สุด โดยแวะรานขายขนม ตองใชเสนทางใด
และมีระยะทางเทาใด (2 คะแนน)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
3. เสนทางเดินจากโรงเรียนกลับบานใชระยะทางสั้นที่สุด โดยแวะรานขายขนม และเลือกเดินเฉพาะถนนที่มี
รมเงาเทานั้น ตองใชเสนทางใด และมีระยะทางเทาใด (2 คะแนน)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
*************************************

