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รายวิชา 04-000-101  การปฏิบัติงานเชิงวิศวกรรม (Engineering Workshop)
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ตอนที่ 1 เรื่อง Algorithm คืออะไร



บล็อกลีเกมส์ : เขาวงกต 

https://blockly.games/maze?lang=th

สร้างพื้นฐานความรู้ก่อนเริ่มเรียนด้วย

เวลา 9.00-9.30 น.

https://blockly.games/maze?lang=th


3เวลา 9.00-9.30 น. วิธีการเลน่บล็อกลีเกมส์ : เขาวงกต 



ขั้นตอนวิธี หรือ อัลกอริทึม (Algorithm)
อาจารย์บรรยาย เวลา 9.30-10.00 น.



อัลกอริทึม (Algorithm)

อัลกอริทึม (Algorithm) หมายถึง ขั้นตอนหรือล าดับการประมวลผลในการแก้ปัญหาใดปัญหาหนึ่งซึ่งจะช่วยให้
ผู้พัฒนาโปรแกรมเห็นขั้นตอนการเขียนโปรแกรมอย่างง่ายขึ้น
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หลักการเขียนอลักอริทมึ

1. เรียงล าดับความส าคัญของงานที่จะท า

2. เขียนออกมาในลักษณะภาษาเขียนสามารถเข้าใจง่าย

3. มีความละเอียดของโครงสร้างพอสมควร
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อัลกอริทึมการหุงข้าวสวย



รูปแบบของอัลกอริทึม

การเขียนอัลกอริทึมมีหลายรูปแบบ โดยผู้เขียนสามารถใช้อัลกอริทึมหลายรูปแบบประกอบกันในการออกแบบ
อัลกอริทึมนั้นเพื่อใช้ในการแก้ปัญหาการเขียนโปรแกรมได้

1. แบบล าดับ (Sequential)

2. แบบทางเลือก (Decision)

3. แบบท าซ้ า (Repetition)
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รูปแบบของอัลกอริทึม

1. แบบล าดับ (Sequential) มีลักษณะการท างานเป็นไป
ตามขั้นตอน ก่อน-หลัง ต่อเนื่องกันไปเป็นล าดับ โดยการ
ท างานแต่ละขั้นตอนต้องท าให้เสร็จก่อน แล้วจึงไปท าขั้น
ตอนต่อไป
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อัลกอริทึม การทอดไข่เจียว
1. หยิบไข่ไก่
2. ตอกไข่ไก่ใส่ภาชนะ
3. ปรุงรส ด้วยเครื่องปรุง
4. ตีไข่ด้วยช้อนส้อม
5. ตั้งกระทะบนเตา
6. เปิดแก๊ส และติดไฟ
7. ใส่น้ ามันพืช
8. น าไข่ที่ปรุงรสแล้วใส่ลงในกระทะที่ร้อน
9. ทอดจนสุก
10. ตักไข่ใส่จานที่เตรียมไว้



รูปแบบของอัลกอริทึม

2. แบบทางเลือก (Decision) อัลกอริทึมรูปแบบนี้ มีเงื่อนไขเป็น
ตัวก าหนดเส้นทางการท างานของกระบวนการแก้ปัญหา โดย
ตัวเลือกนั้นอาจจะมีต้ังแต่ 2 ตัวขึ้นไป เช่น สอบข้อเขียน คะแนน
เต็ม 50 ได้คะแนน 30 สอบผ่าน ถ้าต่ ากว่า 30 สอบไม่ผ่าน
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อัลกอริทึม ตัดเกรดวิชาคอมพิวเตอร์
1. คะแนนสอบของนักเรียน
2. ตรวจสอบคะแนน (สอบผ่าน 30 คะแนน)
3. ถ้ามากกว่า 30 คะแนน สอบผ่าน
4. ถ้าน้อยกว่า 30 คะแนน สอบตก
5. ประกาศผล



รูปแบบของอัลกอริทึม

3. แบบท าซ้ า (Repetition) อัลกอริทึมแบบนี้คล้ายกับแบบ
ทางเลือก คือ มีการตรวจสอบเงื่อนไข แต่แตกต่างกันตรงที่เมื่อ
การท างานตรงตามเงื่อนไขที่ก าหนด โปรแกรมจะกลับไปท างาน
อีกครั้งวนการท างานแบบนี้เรื่อยๆ จนกระทั่งไม่ตรงกับเงื่อนไขที่
ก าหนดไว้จึงหยุดการท างานหรือท างานในขั้นต่อไป
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อัลกอริทึม การซื้อมังคุด 1 กิโลกรัม
1. หยิบถุงพลาสติก
2. ตรวจสอบเงื่อนไข (น้อยกว่า 1 กิโลกรัม)
3. ถ้าจริง เลือกหยิบมังคุดใส่ถุง
4. ถ้าเท็จ หยุดเลือก
5. จ่ายเงินให้กับผู้ที่ขาย



ผังงาน (Flowchart)
นักศึกษาได้ผ่านการเรียนวิชา การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Computer Programming) มาแล้ว



ผังงาน (Flowchart)

ผังงาน (Flowchart) คือ แผนภาพแสดงล าดับขั้นตอนการท างานของ Algorithm, Workflow, Process เป็น
เครื่องมือใช้การรวบรวมจัดล าดับความคิด เพื่อให้เห็นขั้นตอนการท างานที่ชัดเจนและใช้วางแผนการท างานขั้น
แรก โดยสัญลักษณ์ Flowchart แสดงถึงการท างานลักษณะต่างๆ เชื่อมต่อกัน

Flowchart ถูกใช้ในการออกแบบ เพื่อช่วยให้เห็นภาพสิ่งที่เกิดขึ้นและช่วยให้เข้าใจกระบวนการท างานและบางที
อาจช่วยหาข้อบกพร่องภายในงานอีกด้วย เช่น ปัญหาคอขวด (ปัญหาที่มีงานไปกองที่ส่วนใดส่วนหนึ่งและส่วนอื่น
เกิดการรอ) เป็นต้น
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ลักษณะการท างานของผังงาน (Flowchart)

Process 1

Process 3

Process 2

Decision

Process 1 Process 2 Decision

Process
true false

true
false

Sequence Decision Repetition



ตัวอย่างที่ 1 ผังงานการต้มบะหมี่ส าเร็จรูป
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ลักษณะการท างานของผังงาน การท างานแบบตามล าดับ (Sequence)

เริ่มต้น

ตัวอย่างการเขียนผังงาน 

ต้มน้ า

น าน้ าเดือดใส่ลงชาม

1

น าบะหมี่ส าเร็จรูปใส่ลงชาม

จบ

ปิดฝา

บะหมี่พร้อมรับประทาน

1

รอ 3 นาที



ตัวอย่างที่ 2 ผังงานหาพื้นที่สี่เหลี่ยม
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เริ่มต้น

ตัวอย่างการเขียนผังงาน 

รับค่า ความกว้าง และ ความยาว

ค านวณหาพื้นที่สี่เหลี่ยมจากสูตร
พื้นที่สี่เหลี่ยม = ความกว้าง x ความยาว

แสดงผลพ้ืนที่สี่เหลี่ยม

จบ

เริ่มต้น

รับค่า W, L

Area = W*L

แสดงผล Area

จบ

W = ความกว้าง
L = ความยาว

Area = พื้นที่
สี่เหลี่ยม

ลักษณะการท างานของผังงาน การท างานแบบตามล าดับ (Sequence)



ตัวอย่างที่ 3 ผังงานตัดสินผลการเข้าร่วมกิจกรรม
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ลักษณะการท างานของผังงาน การเลือกกระท าตามเงื่อนไข (Decision)

เริ่มต้น

ตัวอย่างการเขียนผังงาน 

จบ

รับค่า ชื่อ และ คะแนน

ไม่ผ่าน

คะแนน >= 50

แสดงผล “ผ่าน”

ใช่ ไม่ใช่



ตัวอย่างที่ 4 ผังงานเดินทางไปเรียน
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เริ่มต้น

จบ

รถไฟฟ้าเต็ม?ขึ้นรถไฟฟ้าไปลงรังสิต

เดินทางไปรถไฟฟ้า

รอขบวนต่อไป
ใช่ไม่ใช่

ต่อรถไป มทร.ธัญบุรี

1

1

มีรถเมล์?

มี

ไม่มี

ขึ้นรถเมล์ไป มทร.ธัญบุรี

ขึ้นรถตู้ไป มทร.ธัญบุรี

ถึง มทร.ธัญบุรี

ลักษณะการท างานของผังงาน การท าซ้ า (Repetition)
ตัวอย่างการเขียนผังงาน 



หมดเวลาบรรยายเนื้อหาตอนที่ 1 เวลา 10.00 น.
ท าแบบทดสอบ Algorithm เพ่ือเก็บคะแนน 15 คะแนน ใช้เวลา 30 นาที 


