
โครงการการขบัเคล่ือนการจดัการเรียนรู้โค้ดด้ิงในโรงเรียน
การอบรมคร ูหลกัสตูรการจดัการเรียนรู้วิทยาการค านวณส าหรบัวิทยากรแกนน า

CCT มธัยมศึกษา รุ่นท่ี 2.1
ออนไลน์ วนัท่ี 10-16 พ.ค. 2564
ครวูชัระ วงษ์ดี  สพม.ตาก 
โรงเรียนตากพิทยาคม www.tps.ac.th
น าเสนอส่ือการสอนเรื่องขัน้ตอน
การแก้ปัญหาและการเขียนโปรแกรมแบบ
ล าดบั ทางเลือก และวนซ า้ ด้วยเครื่องมือ 
Flowgorithm และเวบ็ไซต ์ replit.com

เน้ือหาเพ่ิมเติมท่ีเก่ียวข้องได้แก่
- การเพ่ิมระบบตรวจสอบโปรแกรมอตัโนมติั 

(Grader System) ในบทเรียนออนไลน์ด้วย
Moodle CodeRunner

- การแปลง Coding เป็นผงังานด้วยโปรแกรม
Visustin v8 Flow chart generator

- การแปลงรหสัจ าลองเป็นผงังานทางออนไลน์
อตัโนมติัด้วยแอป code2flow

ทีม่าของส่ือต่างๆ :  เว็บไซตว์ิทยาการคอมพวิเตอร ์ ส าหรับโรงเรียนตากพทิยาคม    http://tps.comsci.info

http://www.tps.ac.th/
http://tps.comsci.info/


ข้อเสนอแนะการน าส่ือการสอนนีไ้ปใช้สอนวชิาวทิยาการค านวณในโรงเรียนของท่าน  ในแต่ละระดบัช้ัน
แนะน าโดยครูวชัระ  วงษ์ด ี ฉบับปรับปรุงส่ือวนัที่ 18 พ.ค. 2564  เวลา 03.00 น.

ส่ือการสอนนีม้กีารพฒันาเปลีย่นแปลงข้อมูลตลอดเวลา  เผยแพร่ที่ www.tps.ac.th หรือ
เวบ็ไซต์วทิยาการคอมพวิเตอร์ ส าหรับโรงเรียนตากพทิยาคม  http://tps.comsci.info

(ติดต่อครูวชัระ วงษ์ด ีรร.ตากพทิยาคม ทางอเีมล www.facebook.com/watcom610 หรือ
watcom610@gmail.com )

• ม.1   สามารถน าสไลดท์ัง้หมดไปใช้สอนการเขียนโปรแกรมพืน้ฐาน ไม่แนะน าวนซ า้ 2 รอบ กรณีบาง รร.ไม่พร้อมฯ
• ม.2   ใช้ทบทวนและน าสไลดท์ัง้หมดไปใช้สอนเสริมเก่ียวกบัการแก้ปัญหาด้วยไพทอน วนซ า้ 1-2 รอบ
• ม.3   ใช้ทบทวนก่อนเรียนวิชาวิทยาการค านวณ ม.3 เร่ืองซอฟตแ์วรท่ี์ใช้ในการพฒันาแอปพลิเคชนั (อจท.หน้า89)
• ม.4   ใช้ทบทวนก่อนเรียนวิชาวิทยาการค านวณ ม.4 หรือใช้เสริมการท าโครงงานเกมสท์ดสอบแม่สตูรคณู                    

ซ่ึงอยู่ระหว่างการพฒันาส่ือการสอนสอดแทรกเน้ือหาเก่ียวกบัโครงงาน ซ่ึงอ้างอิงหนังสือ สสวท. 
รวมทัง้การวิเคราะหแ์ละออกแบบระบบของหนังสือบริษทั อจท.  (System Analysis and design : SA)

• ม.5  ใช้ทบทวนตามความเหมาะสม เน้นบรูณาการณ์กบัเน้ือหา Data Science (อยู่ระหว่างพฒันาส่ือฯ)
• ม.6 ใช้ทบทวนตามความเหมาะสม

http://www.tps.ac.th/
http://tps.comsci.info/
http://www.facebook.com/watcom610


หลกัการเขียนโปรแกรมคอมพวิเตอร์เบ้ืองต้น
ในการเขียนโปรแกรมเพ่ือแก้ปัญหาต่างๆจ าเป็นต้องมีการวางแผน และออกแบบโปรแกรมไว้

ล่วงหน้า โดยก าหนดขัน้ตอนวิธีการท างานให้ชดัเจน ซ่ึงกระบวนการวิเคราะห ์และออกแบบ
โปรแกรมเรียกว่า วฏัจกัรการพฒันาระบบงาน System Development Lift Cycle ( SDLC) ซ่ึงมี
กระบวนการท างานเร่ิมต้นจากการวิเคราะหปั์ญหาไปจนถึงการน าโปรแกรมไปใช้งาน และปรบัปรงุ
พฒันาระบบให้ดีขึน้ มีขัน้ตอนของ วฏัจกัรการพฒันาระบบงาน ดงัต่อไปน้ี
• ขัน้ตอนท่ี 1 การวิเคราะหปั์ญหา (Problem Analysis)
• ขัน้ตอนท่ี 2 การออกแบบโปรแกรม (Program Design)
• ขัน้ตอนท่ี 3 การเขียนโปรแกรม (Program Coding)
• ขัน้ตอนท่ี 4 การทดสอบและแก้ไขโปรแกรม ( Program Testing & Verification)
• ขัน้ตอนท่ี 5 การจดัท าเอกสารและคู่มือการใช้งาน (Program Documentation)
• ขัน้ตอนท่ี 6 การใช้งานจริง (Program Implement)
• ขัน้ตอนท่ี 7 การปรบัปรงุและพฒันาโปรแกรม (Program Maintenance)



ตวัอยา่งโจทยปั์ญหา  การหาแมส่ตูรคณู



วเิคราะหปั์ญหา  การหาแมส่ตูรคณู  1 ผลคณู

INPUT = 

OUTPUT =

PROCESS =



วเิคราะหปั์ญหาการหาแมส่ตูรคณู  1 ผลคณู

(PROBLEM  ANALYSIS)
INPUT =  front , back

OUTPUT =  multi

(PROBLEM  ANALYSIS)
PROCESS =  
1) INPUT front
2) INPUT back
3) COMPUTE  multi=front * back
4) OUTPUT  multi



การออกแบบโปรแกรมหรือออกแบบขั้นตอนวธีิ
(Program Design or Algorithms Design)

•ออกแบบโดยใช้ภาษาธรรมชาติ  คือ  เป็นการใช้ภาษาพดูท่ีเข้าใจ
ง่ายเพ่ืออธิบายขัน้ตอนการท างานของโปรแกรม
•ออกแบบโดยใช้รหสัจ าลอง (Pseudo Code)  คือ   เป็นการใช้ภาษา
ท่ีมีโครงสร้างกระชบั และไม่ขึน้กบัภาษาของโปรแกรมใด
•ออกแบบโดยใช้ผงังาน (Flowchart) คือ เป็นการใช้สญัลกัษณ์ เพ่ือ
อธิบายขัน้ตอนการท างานของโปรแกรม



ออกแบบรหสัจ าลอง (Pseudo Code) การหาแมส่ตูรคณู  1 ผลคณู

- PROBLEM  ANALYSIS
INPUT =  front , back
OUTPUT =  multi
PROCESS =  
1) INPUT front
2) INPUT back
3) COMPUTE  multi = front * back
4) OUTPUT  multi

PSEUDO CODE
1) START
2) DECLARE front, back, multi
3) INPUT front
4) INPUT back
5) COMPUTE  multi = front * back
6) OUTPUT  multi
7) STOP



โครงสร้างโปรแกรม  ม ี3 แบบ

• โครงสร้างการท างานแบบเรียงล าดบั  คือ  โปรแกรมท างาน
ต่อเน่ืองกนัเป็นเส้นตรงจากบนลงล่าง
• โครงสร้างโปรแกรมแบบเลือกท า แบบ 1, 2 และหลายทางเลือก
• โครงสร้างโปรแกรมแบบวนซ า้ แบบ while และ do while



โครงสรา้งโปรแกรมแบบล าดบัของโปรแกรมหาแมส่ตูรคณู 1 ผลคณู

ตวัอย่าง



โครงสรา้งโปรแกรมแบบล าดบัของโปรแกรมหาแมส่ตูรคณู 1 ผลคณู

ตวัอย่าง



โครงสรา้งโปรแกรมแบบล าดบัของโปรแกรมหาแมส่ตูรคณู 1 ผลคณู



โครงสรา้งโปรแกรมแบบล าดบัของโปรแกรมหาแมส่ตูรคณู 1 ผลคณู



โครงสรา้งโปรแกรมแบบล าดบัของโปรแกรมหาแมส่ตูรคณู 1 ผลคณู



โครงสรา้งโปรแกรมแบบล าดบัของโปรแกรมหาแมส่ตูรคณู 1 ผลคณู



โครงสรา้งโปรแกรมแบบล าดบัของโปรแกรมหาแมส่ตูรคณู 1 ผลคณู



โครงสรา้งโปรแกรมแบบล าดบัของโปรแกรมหาแมส่ตูรคณู 1 ผลคณู



โครงสรา้งโปรแกรมแบบล าดบัของโปรแกรมหาแมส่ตูรคณู 1 ผลคณู

front = int(input())
back = int(input())
multi = front * back
print(multi)

น ำ Source Code ภำษำไพทอนมำทดสอบโปรแกรมท่ีลิงกนี์ ้  https://replit.com/languages/python3
จะไดผ้ลลพัธด์ำ้นขวำนี ้

https://replit.com/languages/python3


โครงสรา้งโปรแกรมแบบล าดบัของโปรแกรมหาแมส่ตูรคณู 1 ผลคณู

front = int(input())
back = int(input())
multi = front * back
print(multi)

น ำ Source Code ภำษำไพทอนมำทดสอบโปรแกรมท่ีลิงกนี์ ้  https://replit.com/languages/python3
จะไดผ้ลลพัธด์ำ้นขวำนี ้

https://replit.com/languages/python3


โครงสรา้งโปรแกรมแบบล าดบัของโปรแกรมหาแมส่ตูรคณู 1 ผลคณู

front = int(input())
back = int(input())
multi = front * back
print(multi)

น ำ Source Code ภำษำไพทอนมำทดสอบโปรแกรมท่ีลิงกนี์ ้  https://replit.com/languages/python3
จะไดผ้ลลพัธด์ำ้นขวำนี ้

https://replit.com/languages/python3


โครงสรา้งโปรแกรมแบบล าดบัของโปรแกรมหาแมส่ตูรคณู 1 ผลคณู

front = int(input())
back = int(input())
multi = front * back
print(multi)

น ำ Source Code ภำษำไพทอนมำทดสอบโปรแกรมท่ีลิงกนี์ ้  https://replit.com/languages/python3
จะไดผ้ลลพัธด์ำ้นขวำนี ้

https://replit.com/languages/python3


โครงสร้างโปรแกรมแบบ 1 ทางเลือกของแม่สตูรคณู1ผลคณูและวิเคราะหจ์ านวนเตม็

.



โครงสร้างโปรแกรมแบบ 1 ทางเลือกของแม่สตูรคณู1ผลคณูและวิเคราะหจ์ านวนเตม็

.



โครงสร้างโปรแกรมแบบ 1 ทางเลือกของแม่สตูรคณู1ผลคณูและวิเคราะหจ์ านวนเตม็

.



โครงสรา้งโปรแกรมแบบล าดบัของโปรแกรมหาแมส่ตูรคณู 1 ผลคณู

front = int(input())
back = int(input())
multi = front * back
print(multi)
if multi > 0:

print("Positive integers")

น ำ Source Code ภำษำไพทอนมำทดสอบโปรแกรมท่ีลิงกนี์ ้  https://replit.com/languages/python3
จะไดผ้ลลพัธด์ำ้นขวำนี ้

https://replit.com/languages/python3


โครงสร้างโปรแกรมแบบ 2 ทางเลือกของแม่สตูรคณู1ผลคณูและวิเคราะหจ์ านวนเตม็

.



โครงสร้างโปรแกรมแบบ 2 ทางเลือกของแม่สตูรคณู1ผลคณูและวิเคราะหจ์ านวนเตม็

.



โครงสร้างโปรแกรมแบบ 2 ทางเลือกของแม่สตูรคณู1ผลคณูและวิเคราะหจ์ านวนเตม็

.



โครงสรา้งโปรแกรมแบบล าดบัของโปรแกรมหาแมส่ตูรคณู 1 ผลคณู

front = int(input())
back = int(input())
multi = front * back
print(multi)
if multi > 0:

print("Positive integers")
else:

print("Is not a positive integer")

น ำ Source Code ภำษำไพทอนมำทดสอบโปรแกรมท่ีลิงกนี์ ้  https://replit.com/languages/python3
จะไดผ้ลลพัธด์ำ้นขวำนี ้

https://replit.com/languages/python3


โครงสรา้งโปรแกรมแบบหลายทางเลือกของแมส่ตูรคณู1ผลคณูและวิเคราะหจ์ านวนเตม็

.



โครงสรา้งโปรแกรมแบบหลายทางเลือกของแมส่ตูรคณู1ผลคณูและวิเคราะหจ์ านวนเตม็

.



โครงสรา้งโปรแกรมแบบหลายทางเลือกของแมส่ตูรคณู1ผลคณูและวิเคราะหจ์ านวนเตม็

.



โครงสร้างโปรแกรมวนซ า้แบบ while  ของโปรแกรมหาแม่สตูรคณู 1 ผลคณู

.



โครงสร้างโปรแกรมวนซ า้แบบ while  ของโปรแกรมหาแม่สตูรคณู 1 ผลคณู

.



โครงสร้างโปรแกรมวนซ า้แบบ do while  ของโปรแกรมหาแม่สตูรคณู 1 ผลคณู

.



โครงสร้างโปรแกรมวนซ า้แบบ do while  ของโปรแกรมหาแม่สตูรคณู 1 ผลคณู

.



โปรแกรมหาแมส่ตูรคณู แม ่2  หรอื 1 แมส่ตูรคณู

.



โครงสร้างโปรแกรมวนซ า้แบบ for 1 รอบ ของโปรแกรมหา 1 แม่สตูรคณู

.



โครงสร้างโปรแกรมวนซ า้แบบ for 1 รอบ ของโปรแกรมหา 1 แม่สตูรคณู

.



โครงสร้างโปรแกรมวนซ า้แบบ for 1 รอบ ของโปรแกรมหา 1 แม่สตูรคณู

.



โครงสร้างโปรแกรมวนซ า้แบบ while 1 รอบ ของโปรแกรมหา 1 แม่สตูรคณู

.



โครงสร้างโปรแกรมวนซ า้แบบ while 1 รอบ ของโปรแกรมหา 1 แม่สตูรคณู

.



โครงสร้างโปรแกรมวนซ า้แบบ while 1 รอบ ของโปรแกรมหา 1 แม่สตูรคณู

.



โครงสร้างโปรแกรมวนซ า้แบบ do while 1 รอบ ของโปรแกรมหา 1 แม่สตูรคณู

.



โครงสร้างโปรแกรมวนซ า้แบบ do while 1 รอบ ของโปรแกรมหา 1 แม่สตูรคณู

.



โครงสร้างโปรแกรมวนซ า้แบบ do while 2 รอบ ของแม่สตูรคณู แม่1-12

.



โครงสร้างโปรแกรมวนซ า้แบบ do while 2 รอบ ของแม่สตูรคณู แม1่-12

.



โครงสร้างโปรแกรมวนซ า้แบบ do while 2 รอบ ของแม่สตูรคณู แม1่-12

.



โครงสร้างโปรแกรมวนซ า้แบบ do while 2 รอบ ของแม่สตูรคณู แม1่-12

.



เน้ือหาเพิม่เตมิทีเ่กีย่วข้องกบัการโปรแกรม

•-การแปลงรหสัจ าลองเป็นผงังานทางออนไลน์อตัโนมติัด้วย
แอป code2flow  (  https://app.code2flow.com   )
•-การแปลง Coding เป็นผงังานด้วยโปรแกรม Visustin v8 

(Flow chart generator)
•- การเพ่ิมระบบตรวจสอบโปรแกรมอตัโนมติั (Grader System)
ในบทเรียนออนไลน์ด้วย Moodle CodeRunner



การแปลงรหสัจ าลองเป็นผงังานทางออนไลน์อตัโนมตัดิว้ยแอป code2flow  
(  https://app.code2flow.com   )

.



การแปลง Coding เป็นผงังานดว้ยโปรแกรม  Visustin v8 
(Flow chart generator)

.



การเพิม่ระบบตรวจสอบโปรแกรมอตัโนมตั ิ(Grader System)    
ในบทเรยีนออนไลน์ดว้ย Moodle CodeRunner

. CodeRunner is a free open-source question-
type plug-in for Moodle that can run program 
code submitted by students in answer to a 
wide range of programming questions in many 
different languages. It is intended primarily for 
use in computer programming courses 
although it can be used to grade any question 
for which the answer is text. It is normally 
used in Moodle's adaptive quiz mode; 
students paste in their code in answer to each 
programming question and get to see their 
test-case results immediately. They can then 
correct their code and resubmit, typically for a 
small penalty. URL : https://coderunner.org.nz

https://coderunner.org.nz/


การเพิม่ระบบตรวจสอบโปรแกรมอตัโนมตั ิ(Grader System)    
ในบทเรยีนออนไลน์ดว้ย Moodle CodeRunner

CodeRunner is currently 
used on over 1800 
registered Moodle sites 
worldwide, as shown in the 
following chart from the 
Moodle plugin repository:
https://coderunner.org.nz

https://coderunner.org.nz/
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The Architecture of CodeRunner
Although it's straightforward to 
write simple questions using the 
built-in question types, anything 
more advanced than that requires 
an understanding of how 
CodeRunner works.
The block diagram below shows 
the components of CodeRunner 
and the path taken as a student 
submission is graded. 
https://moodle.org/plugins/qtype_
coderunner/3.1.0/12971

https://moodle.org/plugins/qtype_coderunner/3.1.0/12971
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The Architecture of CodeRunner
The Python quiz is recommended 
to give you a feel for 
CodeRunner's capabilities, even if 
you don't understand Python3; 
the questions could (for the most 
part) be written in any of the 
supported Languages (Python2, 
Python3, C, C++, Java, PHP, 
JavaScript, Octave).
https://moodle.org/plugins/qtype_
coderunner/3.1.0/12971

https://moodle.org/plugins/qtype_coderunner/3.1.0/12971
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เข้าสู่เวบ็ไซตวิ์ทยาการคอมพิวเตอรส์ าหรบัโรงเรียนตากพิทยาคม http://tps.comsci.info
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.

หลงัจากนั้นเขา้สู่ระบบบทเรียนอีเลิร์นนิงโดยใชก้ลวธีิปฏิสมัพนัธ์และระบบตรวจสอบโปรแกรมอตัโนมติั (ดว้ยระบบ CodeRunner  
ของ Moogle ท่ีเวบ็ไซต ์   http://moodle.comsci.info/moodle/enrol/index.php?id=3

ตวัอยา่ง Username คือ  y61-tps-grb-c44-n47      Password คือ  12345678aA#

http://moodle.comsci.info/moodle/enrol/index.php?id=3
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.
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.

การวดัผลประเมินผลกรณีท่ี 1   ถ้าระบบ CodeRunner  ใส่เลข 3 และ 7 และด าเนินการ
อตัโนมติั สามารถแสดงผลการนับเลข 3 – 7 ได้ถกูต้อง  ระบบจะเพ่ิม 1 คะแนนโดยอตัโนมติั 
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.

. การวดัผลประเมนิผลกรณีที ่2   ถา้ระบบ CodeRunner  ใสเ่ลข 0 และ 12 และด าเนินการ
อตัโนมตั ิสามารถแสดงผลการนบัเลข 0 – 12 ไดถ้กูตอ้ง  ระบบจะเพิม่ 1 คะแนนโดยอตัโนมตั ิ
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. การวดัผลประเมนิผลกรณีที ่3 ถำ้ระบบ CodeRunner  ใสเ่ลข -2 และ 2 และด ำเนินกำรอตัโนมตัิ 
สำมำรถแสดงผลกำรนบัเลข –2  ถงึเลข 2  ไดถ้กูตอ้ง  ระบบจะเพ่ิม 1 คะแนนโดยอตัโนมติั 


