
แบบทดสอบ 7  การพัฒนาโปรแกรม 

ให้เขียนเคร่ืองหมาย x ทับตัวอักษรหน้าค าตอบที่ถูกต้องที่สุด 

1. การปฏิบัติในข้อใดคือขั้นตอนการวิเคราะห์และออกแบบโปรแกรม 

ก. จัดท าเป็นรายงาน                                                          ข. เตรียมข้อมูลที่พร้อมสมบูรณ์ 

ค. ก าหนดความต้องการของโปรแกรม                             ง. ป้อนข้อมูลต่างๆที่เตรียมไว้ 

2. “แปลงสัญลักษณ์จากผังงาน  ให้เป็นค าสั่งโปรแกรมภาษา”  คือขั้นตอนใดของการพัฒนาโปรแกรม 

ก. วิเคราะห์และออกแบบโปรแกรม                                      ข. เขียนโปรแกรมจากรหัสส ารอง 

ค. เตรียมข้อมูลส าหรับทดสอบโปรแกรม                               ง. ทดสอบโปรแกรม 

3. “ตรวจสอบความถูกต้องของผลลัพธ์ที่ได้” คือ ขั้นตอนใดของการพัฒนาโปรแกรม 

ก. วิเคราะห์และออกแบบโปรแกรม                                      ข. เขียนโปรแกรมจากรหัสส ารอง 

ค. เตรียมข้อมูลส าหรับทดสอบโปรแกรม                               ง. ทดสอบโปรแกรม 

4. การรวบรวมรายละเอียดต่างๆในระหว่างการพัฒนาโปรแกรม ท าเพื่อสิ่งใด 

ก. ใช้อ้างอิงหรือใช้พัฒนาโปรแกรมต่อไปในอนาคต 

ข. ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล 

ค. จะได้ทราบถึงภาษาที่ใช้ 

ง. ข้อ ข และ ค ถูก 

5. ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่ภาษาคอมพิวเตอร์ 

ก. ภาษาเคร่ือง               ข. ภาษาระดับต่ า               ค. ภาษาระดับกลาง                  ง. ภาษาระดับสูง 

6. ภาษาในข้อใดที่มีค าสั่งอยู่ในรูปของเลขฐานสอง 

ก. ภาษาเคร่ือง               ข. ภาษาระดับต่ า               ค. ภาษาระดับกลาง                  ง. ภาษาระดับสูง 

7. ภาษาในข้อใดเป็นภาษาที่มีความใกล้เคียงกับภาษาอังกฤษมากที่สุด 

ก. ภาษาเคร่ือง                ข. ภาษาระดับต่ า               ค. ภาษาระดับกลาง                  ง. ภาษาระดับสูง 

8. โปรแกรมที่เขียนจะต้องแปลให้เป็นภาษาใดก่อนที่จะน าไปใช้งาน 

ก. ภาษาเคร่ือง                ข. ภาษาระดับต่ า               ค. ภาษาระดับกลาง                  ง. ภาษาระดับสูง 

9. ข้อใดคือสิ่งแรกที่ควรพิจารณาในการเลือกใช้ภาษาเพื่อแก้ปัญหา 

ก. ความรู้และประสบการณ์ของนักเขียนโปรแกรม 

ข. ความยาดง่ายของภาษาที่ใช้ 

ค. เลือกภาษาให้เหมาะสมกับลักษณะของปัญหา 

ง. ระยะเวลาของการเขียนโปรแกรม 



10. โปรแกรมภาษาในข้อใดเหมาะสมส าหลับผู้เร่ิมต้นเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

      ก. ภาษาเคร่ือง                                                         ข. ภาษาระดับต่ า 

      ค. ภาษาเชิงกระบวนความ                                       ง. ภาษาเชิงวัตถุ       

11. โปรแกรมภาษาในข้อใดที่ช่วยให้นักเขียนโปรแกรมรู้จักคิดอย่างเป็นระบบ 

      ก. ภาษาเคร่ือง                                                         ข. ภาษาระดับต่ า 

      ค. ภาษาเชิงกระบวนความ                                       ง. ภาษาเชิงวัตถุ       

12. โปรแกรมภาษาในข้อใดที่น ามาประกอบเป็นโปรแกรมที่ใหญ่และซับซ้อนได้ 

      ก. ภาษาเคร่ือง                                                         ข. ภาษาระดับต่ า 

      ค. ภาษาเชิงกระบวนความ                                       ง. ภาษาเชิงวัตถุ       

13.ภาษามีลักษณะการท างานตามล าดับสั่งแรกจนถึงค าสั่งสุดท้าย คือข้อใด 

     ก. COBOL                  ข. Visual Basic            ค. JAVA              ง. HTML 

14. โครงภาษาซีประกอบด้วยฟังก์ชันอย่างน้อยกี่ฟังก์ชัน 

     ก. 1  ฟังก์ชัน               ข. 2  ฟังก์ชัน                ค. 3 ฟังก์ชัน         ง. 4 ฟังก์ชัน 

15. ส่วนของภาษาซีจะขึ้นต้นด้วยเคร่ืองหมายใดเสมอ 

    ก. $                               ข. ฿                              ค. #                     ง. * 

16. ข้อใดคือส่วนของฟังชันก์หลักของภาษาซี 

    ก. main ( )                    ข. Void main ( )            ค. main { }         ง. ข้อ ก และ ข ถูก 

17. หากต้องการหาเขียนค าสั่งในภาษาซี ควรเขียนที่ส่วนใดของโปรแกรม 

     ก. ส่วนหัว                   ข. ฟังก์ชันหลัก               ค. ส่วนรายละเอียด   ง. คอมเมนต์ 

18.  การเขียนค าสั่งในภาษาซีจะเร่ิมต้นและสิ้นสุดด้วยเคร่ืองหมายใด 

     ก.  {.}                          ข. ( . )                              ค. [.]                         ง. {.; 

19. ค าสั่งทุกค าสั่งในภาษาซจีะต้องปิดท้ายด้วยเคร่ืองหมายใดเสมอ 

      ก.  }                          ข.  ;                              ค.  ]                         ง.  ) 

20. หากต้องการใส่ค าอธิบายเพื่อก ากับลงไปใน source code ควรใส่ในส่วนใดของภาษาซี 

      ก. ฟังก์ชัน                 ข. คอมเมนต์                ค. รายละเอียด         ง. ส่วนหัว   

21. การคอมเมนต์ในภาษาซีแบบบรรทัดเดียวควรใช้เคร่ืองหมายใด 

      ก.  /*                          ข.  */                             ค.  //                         ง.  /* */ 

 



22. การคอมเมนต์ในภาษาซีแบบบรรทัดเดียวควรใช้เคร่ืองหมายใด 

            ก.  /*                          ข.  */                             ค.  //                         ง.  /* */ 

23. สร้างโปรแกรมบทเรียน เพื่อนใช้เป็นอุปกรณ์การสอนแทนครู คือโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทใด 

      ก.โครงงานพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา                         ข. โครงงานพัฒนาเคร่ืองมือ 

      ค. โครงงานจ าลองทฤษฎี                                        ง. โครงงานการประยุกต์ 

24. ใช้คอมพิวเตอร์ร่วมกับอุปกรณ์อ่ืน เพื่อประดิษฐ์สิ่งของขึ้นมาใหม่ คือโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทใด 

ก. โครงงานพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา 

ข. โครงงานพัฒนาเคร่ืองมือ 

ค. โครงงานจ าลองทฤษฎี 

ง. โครงงานการประยุกต์ 

25.  การพัฒนาเว็บไซต์ เรื่องสถานที่ท่องเที่ยวในเกาะเกร็ด จัดเป็นโครงงานประเภทอะไร 

ก. โครงงานพัฒนาเคร่ืองมือ 

ข. โครงงานจ าลองทฤษฎี 

ค. โครงงานการประยุกต์ 

ง. โครงงานพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา 

26.  พัฒนาเพื่อให้เกิดความรู้และความเพลิดเพลิน คือโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทใด 

ก. โครงงานพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา 

ข. โครงงานพัฒนาเคร่ืองมือ 

ค. โครงงานพัฒนาเกม 

ง. โครงงานการประยุกต์ 

27.  ข้อใดคือขั้นตอนแรกของการท าโครงงานคอมพิวเตอร์ 

ก. ศึกษาค้นคว้าจากเอกสารและแหล่งข้อมูล 

ข. จัดท าเค้าโครงของโครงงาน 

ค. คัดเลือกหัวข้อโครงงานที่สนใจ 

ง. น าเสนอและแสดงโครงงาน 

 



28.  เพื่อก าหนดขอบเขตของเร่ืองที่จะศึกษา อยู่ในขั้นตอนใดของการท าโครงงานคอมพิวเตอร์ 

ก. ศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโครงงาน 

ข. จัดท าข้อเสนอโครงงาน 

ค. คัดเลือกหัวข้อโครงงาน 

ง. น าเสนอและแสดงโครงงาน 

29.  ท าการอภิปรายผลและเขียนข้อเสนอแนะ อยู่ในขั้นตอนใดของการท าโครงงานคอมพิวเตอร์ 

ก. จัดท าข้อเสนอโครงงาน 

ข. จัดท าโครงงาน 

ค. เขียนรายงาน 

ง. น าเสนอและแสดงโครงงาน 

30.  ข้อใดคือขั้นตอนสุดท้ายของการจัดท าโครงงาน 

ก. การเขียนรายงาน 

ข. น าเสนอและแสดงผลงานของโครงงาน 

ค. จัดท าข้อเสนอโครงงาน 

ง. ศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 

 

 

 

 


