
แบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน 
รหัสวิชา ง32241 รายวิชา การเขียนโปรแกรมภาษาซี 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 จ านวน  40  ข้อ  เวลา  50  นาที 
************************ 

ค าชี้แจง : ให้นักเรียนเลือกค ำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว 
1. ใครคือผู้คิดค้นภำษำซี 
 1) Mark Suckerberk 
 2) Danis Berkamp 
 3) Danis Ritchie 
 4) David Beckham 
 5) Steve Jobs 
2. ภำษำซีเป็นภำษำระดับใด 
 1) ภำษำระดับต่ ำ 
 2) ระดับภำษำเครื่อง 
 3) ภำษำระดับกลำง 
 4) ภำษำระดับสูง 
 5) ภำษำธรรมชำติ 
3. ข้อใดเป็นนำมสกุลของไฟล์ที่ได้จำกกำร 
executable ไฟล์ 
 1) work.xee 
 2) work.eex 
 3) work.exa 
 4) work.exe 
 5) work.axe 
4. ภำษำซีใช้ตัวแปลแบบใด 
 1) compiler 
 2) computer 
 3) interpreter 
 4) internet 
 5) intercompile 
5. กำรบอกให้คอมไพเลอร์น ำเฮดเดอร์ไฟล์เข้ำมำร่วม
แปลนั้น ต้องเริ่มต้นด้วยเครื่องหมำยใด 
 1) เครื่องหมำย # 
 2) เครื่องหมำย @ 
 3) เครื่องหมำย $ 
 4) เครื่องหมำย & 
 5) เครื่องหมำย % 

6. ในทุก ๆ กำรเขียนโปรแกรมจ ำเป็นต้องมี
เหมือนกัน คือ สิ่งใด 
 1) {  } 
 2) comment 
 3) argument 
 4) main() 
 5) #include <conio.h> 
7. กำรท ำงำนของฟังก์ชันจะเริ่มต้นที่ใด และสิ้นสุดที่
ใด 
 1) เริ่มต้นที่ { และสิ้นสุด } 
 2) เริ่มต้นที่ < และสิ้นสุด > 
 3) เริ่มต้นที่ / และสิ้นสุด \ 
 4) เริ่มต้นที่ ( และสิ้นสุด ) 
 5) เริ่มต้นที่ # และสิ้นสุด } 
8. กำรหมำยเหตุในภำษำซี ข้อใดไม่ถูกต้อง 
 1) //comment 
 2) //\\comment 
 3) /* comment */ 
 4) /* comment / 
 5) ///* comment */ 
9. ข้อใดคือขั้นตอนแรกในกำรพัฒนำโปรแกรม 
 1) วิเครำะห์ปัญหำ   
 2) จัดท ำเอกสำรประกอบ 
 3) ออกแบบวิธีกำรแก้ปัญหำ  
 4) ข้อตกลงของผู้เขียนโปรแกรมกับผู้ใช้งำน 
 5) เขียนโปรแกรม 
10. Flowchart มีบทบำทต่อขั้นตอนใด 
 1) วิเครำะห์ปัญหำ   
 2) เขียนโปรแกรม 
 3) กำรทดสอบโปรแกรม   
 4) ออกแบบวิธีกำรแก้ปัญหำ 
 5) จัดท ำเอกสำรประกอบ 



11. ขั้นตอนใดที่สำมำรถตรวจสอบได้ว่ำโปรแกรมมี
ข้อผิดพลำด 
 1) วิเครำะห์ปัญหำ    
 2) เขียนโปรแกรม 
 3) กำรทดสอบโปรแกรม   
 4) จัดท ำเอกสำรประกอบ 
 5) ออกแบบวิธีกำรแก้ปัญหำ 
12. ขั้นตอนใดที่สำมำรถพัฒนำโปรแกรมให้เป็น
ภำษำซี 
 1) วิเครำะห์ปัญหำ    
 2) เขียนโปรแกรม 
 3) กำรทดสอบโปรแกรม   
 4) จัดท ำเอกสำรประกอบ 
 5) ออกแบบวิธีกำรแก้ปัญหำ 
13. ข้อใดคือขั้นตอนแรกในกำรเขียนโฟลวชำร์ต 
 1) วิเครำะห์ปัญหำ    
 2) ขั้นตอนกำรท ำงำน 
 3) ทดสอบโปรแกรม 
 4) เขียนโฟลวชำร์ต 
 5) เขียนโปรแกรม 
14. Flowchart มีควำมหมำยอย่ำงไร 
 1) กำรวิเครำะห์ปัญหำโดยใช้สัญลักษณ์ 
 2) กำรแสดงขั้นตอนกำรท ำงำนโดยใช้
รูปภำพ 
 3) กำรทดสอบโปรแกรมโดยใช้สัญลักษณ์ 
 4) กำรแสดงขั้นตอนกำรท ำงำนโดยใช้
สัญลักษณ์ 
 5) จัดท ำเอกสำรประกอบโปรแกรมโดยใช้
สัญลักษณ์ 
15. สัญลักษณ์                              คืออะไร 
 
 1) เริ่มต้น 
 2) เริ่มต้น / จบ 
 3) ประมวลผล 
 4) ตัดสินใจ 
 5) แสดงผลทำงจอภำพ 

16.  จำกโฟลวชำร์ต  
ค ำตอบเป็นเท่ำไหร่ 
 1) 6     
 2) 10 
 3) 16 
 4) 30 
 5) 60 
17. ข้อมูลเป็นประเภทจ ำนวนเต็ม จะก ำหนดตัวแปร
เป็นแบบใด 
 1) int 
 2) char 
 3) float 
 4) long 
 5) double 
18. รูปแบบกำรประกำศตัวแปรในข้อใดถูกต้อง 
 1) type name 
 2) name type 
 3) name type; 
 4) type name: 
 5) type name; 
19. กำรตั้งชื่อตัวแปร ข้อใดไม่ถูกต้อง 
 1) goto1 
 2) num 
 3) int1 
 4) break 
 5) feel_good 



20. ครูมีเงินจ ำนวน 500000.25 บำท ตัวแปรควร
เป็นประเภทใด 
 1) char 
 2) int 
 3) long 
 4) unsigned int 
 5) float 
21. ค ำสั่งแสดงผลออกทำงจอภำพ ต้องอ้ำงอิง
ไลบรำรีเป็นแบบใด 
 1) stdio.h 
 2) conio.h 
 3) math.h 
 4) stdlib.h 
 5) time.h 
22. ข้อมูลที่ต้องกำรแสดงผลออกทำงจอภำพ ต้อง
เขียนในเครื่องหมำยใด 
 1) เครื่องหมำย : : 
 2) เครื่องหมำย ‘ ‘ 
 3) เครื่องหมำย “ “ 
 4) เครื่องหมำย # # 
 5) เครื่องหมำย / / 
23. ถ้ำต้องกำรแสดงผลค่ำของตัวแปรชนิดจ ำนวน
เต็ม ต้องใช้รหัสควบคุมรูปแบบใด 
 1) %s 
 2) %u 
 3) %c 
 4) %f 
 5) %d 
24. ถ้ำต้องกำรแสดงข้อควำม Hello แล้วขึ้นบรรทัด
ใหม่ จำกนั้นแสดงข้อควำม Good bye ต้องใช้ค ำสั่ง
รูปแบบใด 
 1) printf(“Hello\nGood bye\n”); 
 2) printf(“Hello\bGood bye\n); 
 3) printf(“Hello\tGood bye”); 
 4) printf(“Hello\nGood bye”); 
 5) printf(“Hello\nGood bye); 

25. ค ำสั่งรับข้อมูลจำกแป้นพิมพ์ ภำษำซีเป็นค ำสั่งใด 
 1) main(); 
 2) getch(); 
 3) scanf(); 
 4) printf(); 
 5) compile(); 
26. ข้อมูลที่ต้องกำรรับมำจำกแป้นพิมพ์ ต้องเขียน
เครื่องหมำยควบคุมรูปแบบใด 
 1) เครื่องหมำย % 
 2) เครื่องหมำย $ 
 3) เครื่องหมำย & 
 4) เครื่องหมำย # 
 5) เครื่องหมำย @ 
27. ถ้ำต้องกำรรับตัวเลขจ ำนวนเต็มจำกแป้นพิมพ์ มำ
เก็บไว้ในตัวแปรชื่อ x ต้องใช้ค ำสั่งรูปแบบใด 
 1) printf(“%d”,%x); 
 2) printf(“%d”,&x); 
 3) scanf(“%s”,&x); 
 4) scanf(“%s”,&x); 
 5) scanf(“%d”,&x); 
28. ค ำสั่งรอรับข้อมูลจำกแป้นพิมพ์ เช่น กด enter 
หรือ กด Esc เป็นต้น ภำษำซีเป็นค ำสั่งใด 
 1) main(); 
 2) getch(); 
 3) scanf(); 
 4) printf(); 
 5) compile(); 
29. เครื่องหมำยด ำเนินกำรทำงคณิตศำสตร์ ข้อใดไม่
ถูกต้อง 
 1) a+2/b 
 2) a-2%b 
 3) a$2/b 
 4) a*2-b 
 5) a%2*b 
 



30. ถ้ำประกำศตัวแปรเป็น int i; และ float x; แล้ว
ประเภทข้อมูลจำกนิพจน์ x+i; เป็นแบบใด 
 1) ทศนิยม 2) จ ำนวนเต็ม 
 3) อักขระ 4) ข้อควำม 
 5) ไม่มีข้อใดถูก 
31. ถ้ำตัวแปรจ ำนวนเต็ม x, y และ z  มีค่ำเป็น 8, 3, 
-5  แล้ว ค่ำนิพจน์ (x*z)%y จะมีค่ำเท่ำกับ 
 1) 13  2) -13 
 3) -1  4) 1 
 5) 8 
32. ถ้ำมีกำรประกำศตัวแปรเป็น int a = 8; แล้ว
นิพจน์  a+ = 2 ; จะมีค่ำเป็นเท่ำใด 
 1) 10  2) 8 
 3) 6  4) 2 
 5) 0 
33. ค ำสั่งใดบ้ำงที่เป็นค ำสั่งแบบมีเงื่อนไขของภำษำซี 
 1) if  2) if else 
 3) else if 4) switch 
 5) ถูกทุกข้อ 
34. ค ำสั่ง if (score >= 50) printf(“\nPass”); เมื่อ 
score = 60 จะแสดงผลอย่ำงไร 
 1) แสดงข้อควำม \nPass 
 2) แสดงข้อควำม Pass 
 3) ขึ้นบรรทัดใหม่ แล้วแสดงข้อควำม 
\nPass 
 4) แสดงข้อควำม Pass แล้วขึ้นบรรทัดใหม่ 
 5) ขึ้นบรรทัดใหม่ แล้วแสดงข้อควำม Pass 
35. ค ำสั่งตรวจสอบเงื่อนไขใด เขียนถูกต้อง 
 1) if(number => 2) 
 2) if(x <! 100)  
 3) if(y >= 5); 
 4) if(a != 0) 
 5) if(8 == b) 

36. ถ้ำมีกำรตรวจสอบตัวเลข แล้วผลกำรตรวจสอบ
ตัวเลขจะเป็นเดือนทั้ง 12 เดือน ควรใช้ค ำสั่งใดเขียน
โปรแกรมตรวจสอบเงื่อนไข 
 1) if 
 2) if-else 
 3) else-if 
 4) switch 
 5) ไม่มีข้อใดถูก 
37. ใดเขียนข้อควำมในวงเล็บของ for ถูกต้อง 
 1) for (i ; i < 3 ; i++ ) 
 2) for (i ; i < 3 ; i ) 
 3) for (i ; i ; i++ ) 
 4) for (i = 1; i < 3 ; i++ ) 
 5) for (i ; 3 ; i++ ) 
38. ข้อใดใช้ค ำสั่งวนซ้ ำ while ถูกต้อง 
 1) while(x != 1) 
 2) while(y = 0) 
 3) while(z = 0); 
 4) while(a => 10) 
 5) while(b <= 10); 
39. ค ำสั่งวนซ้ ำ do…while ท ำงำนอย่ำงไร 
 1) ท ำงำนเสร็จแล้วจึงตรวจสอบเงื่อนไข 
 2) ตรวจสอบเงื่อนไขเสร็จแล้วจึงท ำงำน 
 3) ท ำงำนไปด้วย ตรวจสอบเงื่อนไขไปด้วย 
 4) ตรวจสอบเงื่อนก่อนก็ได้ หรือท ำงำนก่อน
ก็ได้ 
 5) ท ำงำนและตรวจสอบเงื่อนไขพร้อมกัน 
40. ข้อใดไม่เป็นค ำสั่งวนซ้ ำในภำษำซี 
 1) while 
 2) do…while 
 3) do…for 
 4) for 
 5) ไม่มีข้อใดถูก 

 
/************** Hello World **************/ 


