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เรยีน นกัศกึษาทีล่งทะเบยีนฝึกปฏบิตั ิชุดวชิา 96414 การโปรแกรมคอมพวิเตอร(์Computer 
Programming) ในภาคการศกึษาที ่1/2563 ทีไ่มไ่ดฝึ้กปฏบิตัแิบบเผชญิหน้า ทุกท่าน 

เป็นทีท่ราบกนัดอียูแ่ลว้ว่าวกิฤตไวรสัโคโรน่าสายพนัธใ์หม ่2019 หรอืโควดิ-19 นัน้ เป็นสาเหตุ
ใหท้างมหาวทิยาลยัจ าเป็นตอ้งปรบัเปลีย่นวธิกีารฝึกปฏบิตัใินรายวชิาต่างๆ จากการฝึกแบบเผชญิหน้า
มาเป็นการฝึกปฏบิตัดิว้ยวธิอีื่นๆทีม่คีวามปลอดภยัจากการตดิเชื่อไวรสัมากกว่า โดยส าหรบัชุดวชิานี้จะ
ใชว้ธิกีารส่งกจิกรรมเสรมิทกัษะทดแทนการฝึกปฏบิตัเิสรมิทกัษะ ซึง่ในคู่มอืส าหรบัการฝึกปฏบิตัเิสรมิ
ทกัษะ(เฉพาะกจิ โควดิ-19)นี้ 
จะประกอบดว้ย  

- แนวทางเฉลยกจิกรรมการฝึกเสรมิทกัษะดว้ยตนเอง (การบา้นกจิกรรมที ่และ 2) เพื่อให้
นกัศกึษาสามารถใชเ้ป็นแนวทางในการตอบกจิกรรมการฝึกเสรมิทกัษะภาคสนาม    

- กจิกรรมในการฝึกเสรมิทกัษะภาคสนาม 5 กจิกรรม และแนวทางเฉลยบางกจิกรรม 
- วดิโิอการใชโ้ปรแกรม Eclipse ในการเขยีน source code ในแต่ละกจิกรรม (นักศกึษาสามารถ

เข้าไปศึกษาวิดิโอได้ในเว็บไซต์ eLearning ของมหาวิทยาลัยในชุดวิชา  96414 การโปรแกรม
คอมพวิเตอร ์ภาคการศกึษาที ่1/2563) 

หากนกัศกึษามขีอ้สงสยัใหส้อบถามไปยงั Line กลุ่มชุดวชิา 96414 การโปรแกรมคอมพวิเตอร ์  
 

   คณะกรรมการบรหิารชุดวชิา 96414 การโปรแกรมคอมพวิเตอร ์                                       
 30 ธนัวาคม 2563 
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ค าน า 
 
 ชุดวิชาการโปรแกรมคอมพิวเตอร์  เป็นชุดวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ (เลือก)  ของหลกัสูตร
เทคโนโลยบีณัฑติ  แขนงวชิาเทคโนโลยพีณิชยกรรม  วชิาเอกเทคโนโลยสีารสนเทศธุรกจิ (หลกัสูตร
ปรบัปรุง พ.ศ.2552)   และเป็นชุดวชิาในหมวดวชิาเฉพาะ (บงัคบั) ของหลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑติ 
แขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธริาช 

 ชุดวชิาการโปรแกรมคอมพวิเตอร ์ มลีกัษณะการเรยีนการสอนที่ประกอบด้วยภาคทฤษฎแีละ
ภาคปฏบิตั ิ เมื่อนักศกึษาไดศ้กึษาเอกสารการสอนประจ าชุดวชิาซึง่เป็นส่วนของภาคทฤษฎใีนเบือ้งต้น
แล้ว นักศกึษาจะต้องเขา้รบัการฝึกปฏบิตัเิสรมิทกัษะในการเขยีนโปรแกรมคอมพวิเตอร ์ตามวนั เวลา 
และสถานที่ ที่มหาวทิยาลยัได้ก าหนดไว้  เพื่อน าความรู้ภาคทฤษฎีมาฝึกฝนให้เกิดทกัษะที่สามารถ
น าไปใช้ในการเขยีนโปรแกรมในเบื้องต้นได้อย่างมปีระสทิธิภาพ  อีกทัง้ยงัเป็นโอกาสที่จะได้พบปะ
แลกเปลี่ยนความรูแ้ละประสบการณ์ในการเขยีนโปรแกรมคอมพวิเตอร์ระหว่างคณาจารยก์บันักศกึษา 
ซึง่เป็นแนวทางใหเ้กดิความเขา้ใจในวชิาชพีอนัเป็นประโยชน์แก่นกัศกึษาต่อไป 

 คณะกรรมการกลุ่มผลติชุดวชิาการโปรแกรมคอมพวิเตอร์หวงัว่า คู่มอืวทิยากรส าหรบัการฝึก
ปฏบิตัเิสรมิทกัษะเล่มนี้จะมปีระโยชน์ต่อวทิยากรและผู้ช่วยวทิยากรในการฝึกปฏบิตัิเสรมิทกัษะให้กบั
นักศึกษา เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์ของชุดวชิาที่ก าหนดไว้  หากพบข้อบกพร่องหรอืมขี้อเสนอแนะ
ประการใด  โปรดแจง้สาขาวชิาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธริาช ไดท้ีอ่เีมล 
stoffice@stou.ac.th 

 
 

คณะกรรมการกลุ่มผลติชุดวชิาการโปรแกรมคอมพวิเตอร ์
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ค าช้ีแจงวิธีการศึกษาชุดวิชาการโปรแกรมคอมพิวเตอร ์
 
 ชุดวชิาการโปรแกรมคอมพวิเตอร ์มลีกัษณะการเรยีนการสอนที่ประกอบด้วยภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏบิตั ิซึง่มวีธิกีารศกึษาและการประเมนิผลดงันี้ 
 
1.   วิธีการศึกษา 

1.1  ภำคทฤษฎี  นักศกึษาตอ้งศกึษาจากเอกสารการสอนชุดวชิาการโปรแกรมคอมพวิเตอร ์ซึง่
มเีนื้อหาทัง้หมด 15 หน่วย แบ่งออกเป็น 2 เล่ม คอื เล่มที ่1 ประกอบดว้ยหน่วยการสอนที ่1 ถงึ 8  และ
เล่มที่ 2 ประกอบด้วยหน่วยการสอนที่ 9 ถงึ 15  นักศกึษาควรใชเ้วลาศกึษาเอกสารการสอนวนัละ 1-2 
ชัว่โมง และควรศกึษา 1 หน่วยการสอน ให้จบภายใน 1 สปัดาห์ และก่อนทีน่ักศกึษาจะท าการศกึษาใน
เอกสารการสอนขอใหน้กัศกึษาประเมนิผลตนเองก่อนเรยีนเพื่อประเมนิดวู่านกัศกึษามคีวามรูใ้นเนื้อหาที่
จะศกึษามากน้อยเพยีงใด หลงัจากศกึษาเอกสารการสอนโดยตลอดแลว้ขอใหน้กัศกึษาประเมนิผลตนเอง
หลงัเรยีนอีกครัง้หนึ่งเพื่อประเมนิดูว่าสามารถเข้าใจเนื้อหาที่ศึกษามาแล้วได้หรอืไม่ การประเมนิผล
ตนเองก่อนเรยีนและหลงัเรยีนจะช่วยใหน้กัศกึษาทราบว่าไดร้บัความรูเ้พิม่ขึน้จากเดมิมากน้อยเพยีงใด  

 1.2  ภำคปฏิบติั  นกัศกึษาตอ้งไดร้บัการฝึกปฏบิตัเิสรมิทกัษะใน 2 ลกัษณะ คอื 

 1.2.1  ฝึกปฏบิตัเิสรมิทกัษะดว้ยตนเอง  เป็นการฝึกปฏบิตัทิีน่กัศกึษาฝึกปฏบิตัดิว้ยตนเอง
ทีบ่้าน โดยนักศกึษาจะไดร้บัแบบฝึกปฏบิตัเิสรมิทกัษะด้วยตนเอง 1 เล่ม ซึ่งใชศ้กึษาควบคู่กบัเอกสาร
การสอน หรอือาจใชห้นังสอืดา้นการเขยีนโปรแกรมคอมพวิเตอรอ์ื่นๆ อ่านประกอบในการจดัท ากจิกรรม
ดว้ยตนเอง นักศกึษาตอ้งฝึกปฏบิตักิจิกรรมต่างๆ ตามทีก่ าหนดในแบบฝึกปฏบิตัเิสรมิทกัษะดว้ยตนเอง
ทุกกิจกรรม และน าไปในวนัเข้ารบัการฝึกปฏิบัติเสรมิทกัษะภาคสนามที่มหาวิทยาลยัเพื่อส่งให้กับ
อาจารยป์ระจ ากลุ่มด้วยตนเอง  ทัง้นี้ กิจกรรมในแบบฝึกปฏบิตัเิสรมิทกัษะด้วยตนเองเล่มนี้  เป็นส่วน
หนึ่งของคะแนนสอบในภาคปฏบิตัขิองชุดวชิาการโปรแกรมคอมพวิเตอร ์และยงัเป็นแนวทางในการฝึก
ปฏบิตัิเสรมิทกัษะภาคสนามด้วย ฉะนัน้ในการฝึกปฏบิตัิเสรมิทกัษะด้วยตนเอง นักศึกษาควรท าด้วย
ตนเองใหค้รบถว้นทุกกจิกรรมดว้ยความรอบคอบ และรวบรวมจดัท าเป็นรปูเล่มรายงานเพื่อน าไปส่งดว้ย
ตนเองในวนัเขา้รบัการฝึกปฏบิตัเิสรมิทกัษะภาคสนามทีม่หาวทิยาลยั 

 1.2.2  ฝึกปฏบิตัเิสรมิทกัษะภาคสนาม  นกัศกึษาตอ้งเขา้รบัการฝึกปฏบิตัเิสรมิทกัษะ
ภาคสนามทีม่หาวทิยาลยัจดัขึน้ ตามก าหนด วนั เวลา และสถานที ่ซึง่จะแจง้ใหน้กัศกึษาทราบล่วงหน้า
ก่อนถงึก าหนดการฝึกปฏบิตัเิสรมิทกัษะภาคสนาม 
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2.   การประเมินผล 

  การประเมนิผลในชุดวชิาการโปรแกรมคอมพวิเตอร ์มคีะแนนเตม็ทัง้หมด 100 คะแนน แบ่งการ
ประเมนิผลออกเป็น 2 ส่วน คอื 

2.1  กำรประเมินผลภำคทฤษฎี  เป็นการประเมนิผลจากการสอบภาคทฤษฎี ณ สนามสอบที่
จดัไวต้ามวนัและเวลาทีก่ าหนดไวใ้นตารางสอบ ซึง่การประเมนิผลภาคทฤษฎ ีคดิเป็น 40 คะแนน 

2.2  กำรประเมินผลกำรฝึกปฏิบติัเสริมทกัษะ  เป็นการประเมนิผลจากการฝึกปฏบิตัิเสรมิ
ทักษะ ซึ่งคิดเป็น 60 คะแนน โดยแบ่งเป็นการประเมินผลการฝึกปฏิบัติเสรมิทักษะด้วยตนเอง  10 
คะแนน  และการประเมนิผลการฝึกปฏบิตัเิสรมิทกัษะภาคสนาม 50 คะแนน 

 
 ทัง้นี้  นักศึกษาจะต้องสอบภาคทฤษฎีให้ผ่านร้อยละ 60 และสอบภาคปฏิบติัให้ผ่าน 
ร้อยละ 60  จงึจะถอืว่านกัศกึษาสอบผ่านในชุดวชิาการโปรแกรมคอมพวิเตอร ์
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 ตอ้งการใหน้กัศกึษา  
  1. ค ำนวณหำค่ำผลรวมของเลขจ ำนวนเตม็คี ่ ทีมี่ค่ำตัง้แต่ 1 ถึง 100   

2. ค ำนวณหำค่ำผลรวมของเลขจ ำนวนเตม็คู่  ทีมี่ค่ำตัง้แต่ 1 ถึง 100  
3. ค ำนวณหำค่ำผลต่ำงระหว่ำงผลรวมของเลขจ ำนวนเตม็คู่ และผลรวมของเลขจ ำนวน

เตม็คี ่ทีไ่ด้จำกข้อ 1. และ 2. 
 

แนวทางเฉลยกิจกรรม(ท่ีบ้าน)ท่ี 1.1  

 ท าการวเิคราะหป์ญัหา แลว้ระบุว่า อะไรคอืขอ้มลูทีก่ าหนดมาให ้ อะไรคอืผลลพัธท์ีต่อ้งการ  
และเขยีนวธิกีารขัน้ตอนในการแกป้ญัหาไดด้งันี้ 
 
 วเิคราะหป์ญัหา  ไดด้งันี้  

 ขอ้มลูทีก่ าหนดมา  มดีงันี้ 
 1. เลขจ านวนเตม็ค่ีทีม่คี่าตัง้แต่ 1 ถงึ 100  ซึง่สามารถหาไดจ้ากการน าตวัเลข 
แต่ละตวัมาหารดว้ย 2 แบบหารเอาเศษ  ถา้หารแลว้เหลอืเศษเป็น 1 แสดงว่าตวัเลขนัน้คอื เลขคี ่
 2. เลขจ านวนเตม็คู่ทีม่คี่าตัง้แต่ 1 ถงึ 100  ซึง่สามารถหาไดจ้ากการน าตวัเลข 
แต่ละตวัมาหารดว้ย 2 แบบหารเอาเศษ  ถา้หารแลว้เหลอืเศษเป็น 0 แสดงว่าตวัเลขนัน้คอื เลขคู่ 

 ผลลพัธท์ีต่อ้งการ  คอื   
1. ผลรวมของเลขจ านวนเตม็คู่ทีม่คี่าตัง้แต่ 1 ถงึ 100 
2. ผลรวมของเลขจ านวนเตม็คีท่ีม่คี่าตัง้แต่ 1 ถงึ 100 
3. ผลต่างระหว่างผลรวมของเลขจ านวนเตม็คู่และผลรวมของเลขจ านวนเตม็คี่ 

 

 วธิกีารขัน้ตอน  เป็นดงันี้ 
 1.  ท าซ ้าตัง้แต่เลขจ านวนเตม็ 1 ถงึ 100 โดยตรวจสอบเงือ่นไขสองทางเลอืก ดงันี้ 
 1.1  ถา้เลขจ านวนเตม็ตวัใดหารแบบเอาเศษดว้ย 2 แลว้เหลอืเศษเป็น 1  ใหน้ า 
เลขจ านวนเตม็ตวันัน้บวกเป็นผลรวมของเลขจ านวนเตม็คี่ 
 1.2  แต่ถา้ตรวจสอบเงือ่นไข 1.1 แลว้ไมใ่ช่ ใหน้ าเลขจ านวนเตม็นัน้บวกเป็นผลรวม
ของเลขจ านวนเตม็คู่ 

 2.  น าผลรวมทีไ่ดจ้ากขอ้ 1.2 ลบดว้ยผลรวมทีไ่ดจ้ากขอ้ 1.1 

แนวทางเฉลยกจิกรรม(ทีบ่า้น)ที ่1 
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แนวทางเฉลยกิจกรรม(ท่ีบ้าน)ท่ี 1.2 

เขยีนผงังาน (flowchart)  ไดด้งันี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N <= 100 Subtract = SumEven - SumOdd 

SumEven 
SumOdd 
Subtract 

Y 

N 

Start 

N = 1 
SumOdd = 0 
SumEven = 0 
Subtract = 0 

End 

N % 2 = 1 Y SumOdd = SumOdd + N 

N = N + 1 
 

N 

SumEven = SumEven + N 
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แนวทางเฉลยกิจกรรม(ท่ีบ้าน)ท่ี 1.2  (ต่อ) 

เขยีนรหสัเทยีม (pseudo code)  ไดด้งันี้ 

 
Start Program 

 N = 1 
 SumOdd = 0 
 SumEven = 0 
 Subtract = 0 

For N = 1 to 100 
If N % 2 = 1 then  

SumOdd = SumOdd + N 
Else  

SumEven = SumEven + N 
EndIf  

EndFor 
Subtract = SumEven – SumOdd 

 Display SumOdd, SumEven, Subtract 
 End Program 

 

 



9 

แนวทางเฉลยกิจกรรม(ท่ีบ้าน)ท่ี 1.3 

เขยีนโปรแกรมภาษาจาวา  ไดด้งันี้ 
 

EvenOdd.java 
 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

 

public class EvenOdd { 

 public static void main(String[] args) { 

  int N = 1; 

  int SumOdd = 0, SumEven = 0, Subtract = 0; 

  for (N=1; N<=100; N++) { 

  if (N%2==1) SumOdd+=N; 

   else SumEven+=N; 

  } 

  Subtract = SumEven - SumOdd; 

  System.out.println("SumEven = "+SumEven); 

  System.out.println("SumOdd = "+SumOdd); 

  System.out.println("Subtract = "+Subtract); 

 } 

} 

 

 
ผลการท างานของโปรแกรม เป็นดงันี้ 
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 ตอ้งการใหน้กัศกึษา หำค่ำสงูสดุและต ำ่สดุของเลขจ ำนวนเตม็ 5 จ ำนวน  โดยรบัค่ำ
ตวัเลขจ ำนวนเตม็เข้ำทำงแป้นพิมพ ์ และจดัเกบ็ตวัเลขดงักล่ำวไว้ในโครงสร้ำงข้อมลูแบบ
อำรเ์รย ์พร้อมทัง้ค ำนวณหำค่ำผลรวมและค่ำเฉลีย่  และก าหนดใหส้รา้งเมธอดเพื่อใชง้านใน
โปรแกรม ดงันี้ 

เมธอด inputData ส าหรบัน าขอ้มลูเขา้ทางแป้นพมิพแ์ละจดัเกบ็ไวใ้นอารเ์รย ์
เมธอด findMax ส าหรบัหาค่าสงูสุด  
เมธอด findMin ส าหรบัหาค่าต ่าสุด  
เมธอด sumNum ส าหรบัค านวณหาค่าผลรวม  
เมธอด average ส าหรบัค านวณหาค่าเฉลีย่ 
เมธอด showStat ส าหรบัแสดงผลค่าสงูสุด ต ่าสุด ผลรวม และค่าเฉลีย่ 

 

แนวทางเฉลยกิจกรรม(ท่ีบา้น)ท่ี 2.1 

 ท าการวเิคราะหป์ญัหา แลว้ระบุว่า อะไรคอืขอ้มลูทีก่ าหนดมาให ้ อะไรคอืผลลพัธท์ีต่อ้งการ  
และเขยีนวธิกีารขัน้ตอนในการแกป้ญัหาไดด้งันี้ 

 
 วเิคราะหป์ญัหา  ไดด้งันี้  

 ข้อมลูทีก่ ำหนดมำ  มดีงันี้ 
1. เลขจ านวนเตม็ 5 จ านวน โดยรบัค่าเขา้ทางแป้นพมิพ ์และจดัเกบ็ตวัเลขดงักล่าวไวใ้น

โครงสรา้งขอ้มลูอารเ์รย ์
2. เมธอด inputData ใชส้ าหรบัน าขอ้มลูเขา้ทางแป้นพมิพแ์ละจดัเกบ็ไวใ้นอารเ์รย ์
3. เมธอด findMax ใชส้ าหรบัหาค่าสงูสุด  
4. เมธอด findMin ใชส้ าหรบัหาค่าต ่าสุด  
5. เมธอด sumNum ใชส้ าหรบัค านวณหาค่าผลรวม  
6. เมธอด average ใชส้ าหรบัค านวณหาค่าเฉลีย่ 
7. เมธอด showStat ใชส้ าหรบัแสดงผลค่าสงูสุด ต ่าสุด ผลรวม และค่าเฉลีย่ 

 ผลลพัธที์ต้่องกำร  คอื  ผลรวมของเลขจ านวนเตม็ 5 จำนวน และค่าเฉลีย่ของเลข
จ านวนเตม็ 5 จ านวนทีร่บัเขา้มาทางแป้นพมิพ ์

แนวทางเฉลยกจิกรรม(ทีบ่า้น)ที ่2 
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แนวทางเฉลยกิจกรรม(ท่ีบา้น)ท่ี 2.1  (ต่อ) 
 
 วธิกีารขัน้ตอน  เป็นดงันี้ 
 1.  สรา้งเมธอดดงันี้ 

1.1 เมธอด inputData  ส าหรบัน าขอ้มลูเขา้ทางแป้นพมิพแ์ละจดัเกบ็ไวใ้นอารเ์รย ์
1.2 เมธอด findMax  ส าหรบัหาค่าสงูสุด  
 1) อ่านค่าเลขจ านวนเตม็จากอารเ์รยท์ลีะคู่ 
 2) เปรยีบเทยีบค่าเลขจ านวนเตม็แต่ละตวั เพื่อหาค่าสงูสุด 
1.3 เมธอด findMin  ส าหรบัหาค่าต ่าสุด  
 1) อ่านค่าเลขจ านวนเตม็จากอารเ์รยท์ลีะคู่ 
 2) เปรยีบเทยีบค่าเลขจ านวนเตม็แต่ละตวั เพื่อหาค่าต ่าสุด 
1.4 เมธอด sumNum  ส าหรบัค านวณหาค่าผลรวม  
 1) อ่านค่าเลขจ านวนเตม็จากอารเ์รยท์ลีะตวั 
 2) น าเลขจ านวนเตม็นัน้บวกเป็นผลรวมของเลขจ านวนเตม็ 
1.5 เมธอด average  ส าหรบัค านวณหาค่าเฉลีย่ 
 1) ค านวณค่าเฉลีย่ โดยน าค่าผลรวม หารดว้ย 5 
1.6 เมธอด showStat  ส าหรบัแสดงผลค่าสงูสุด ต ่าสุด ผลรวม และค่าเฉลีย่ 

 2.  รบัค่าเลขจ านวนเตม็ 5 จ านวน เขา้ทางแป้นพมิพ ์และจดัเกบ็ไวใ้นอารเ์รย ์โดย
เรยีกใชเ้มธอด inputData 

 3.  ค านวณหาค่าผลรวมของเลขจ านวนเตม็ 5 จ านวน โดยเรยีกใชเ้มธอด sumNum 
 4.  ค านวณหาค่าเฉลีย่ของเลขจ านวนเตม็ 5 จ านวน โดยเรยีกใชเ้มธอด average 
 5.  แสดงค่าผลรวมและค่าเฉลีย่ของเลขจ านวนเตม็ 5 จ านวน โดยเรยีกใชเ้มธอด 
showStat 
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แนวทางเฉลยกิจกรรม(ท่ีบา้น)ท่ี 2.2 
เขยีนผงังาน (flowchart)  ไดด้งันี้ 

 

inputData

i = 0

i <= A.length

A [i]

i = i+1

Y
End

N

sumNum

i = 0

sum = 0

i <= A.length

i = i+1

Y

return sum

N

sum = sum+A[i]

average

avg = sum/A.length

return avg

showStat

max

min

sum

avg

End

 
Start

A[ ] = int[5]

inputData

sumNum

average

showStat

End

findMax

findMin

   

findMax

i = 1

max = A[0]

i <= A.length

i = i+1

Y

N

return max

N

max = A[i]

max < A[i]

Y

  

findMin

i = 1

min = A[0]

i <= A.length

i = i+1

Y

N

return min

N

min = A[i]

min > A[i]

Y

 



13 

แนวทางเฉลยกิจกรรม(ท่ีบา้น)ท่ี 2.2  (ต่อ) 
เขยีนรหสัเทยีม (pseudo code)  ไดด้งันี้ 

 
 

inputData findMax findMin sumNum 
For i = 0 to Array size 

input Array[] 
EndFor 
 

max = Array[0] 
For i = 1 to Array size 
 If max < Array[i] 
 max = Array[i] 
EndFor 
Return max 

min = Array[0] 
For i = 1 to Array size 
 If min > Array[i] 
 min = Array[i] 
EndFor 
Return min 

sum = 0 
For i = 0 to Array size 

sum = sum + Array[i] 
EndFor 
Return sum 

    
Start Program 
 Array size = 5 
 Call inputData 
 Call findMax 
 Call findMin 
 Call sumNum 
 Call average 
 Call showStat 
End Program 

average showStat  
avg = sum/Array size 
Return avg 

Display maximum 
Display mininum 
Display sumary 
Display average 

 

 



14 

แนวทางเฉลยกิจกรรม(ท่ีบา้น)ท่ี 2.3 
เขยีนโปรแกรมภาษาจาวา  ไดด้งันี้ 

 

CaseH2.java 
 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

49 

50 

51 

52 

 

import java.util.Scanner;  

public class CaseH2 {  

 Scanner sc = new Scanner(System.in); 

 int [] A  = new int[5]; 

 public static void main(String[ ] args) {  

  CaseH2 c2 = new CaseH2(); 

  c2.inputData(); 

  c2.showStat(); 

 }  

 public void inputData() { 

  for (int i=0; i<A.length; i++) { 

   System.out.print("Input Data ["+(i+1)+"] : "); 

   int num = sc.nextInt(); 

   A[i] = num; 

  } 

 } 

 public void showStat() { 

  int Max=0, Min=0, Sum=0;  

  double Avg=0;  

  Max = findMax();  

  Min = findMin();  

  Sum = sumNum();  

  Avg = average(Sum);  

  System.out.println("======================="); 

  System.out.println("Max : " + Max); 

  System.out.println("Min : " + Min); 

  System.out.println("Sum : " + Sum); 

  System.out.println("Avg : " + Avg); 

 } 

 int findMax() {  

  int max = A[0];  

  for (int i=0; i<A.length; i++)  

   if (max < A[i])  max = A[i];  

  return max; 

 }  

 int findMin() {  

  int min = A[0];  

  for (int i=0; i<A.length; i++)  

   if (min > A[i])  min = A[i];  

  return min;  

 }  

 int sumNum() {  

  int sum = 0;  

  for (int i=0; i<A.length; i++)   

   sum += A[i];  

  return sum; 

 } 

 double average(int aver1){  

  double avg = (double)aver1/(double)A.length;  

  return avg; 

 }  

}  
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กิจกรรม(ภาคสนาม)ท่ี 1 
 

วตัถปุระสงค ์
 เมือ่ฝึกกจิกรรมที ่1 จบแลว้ นกัศกึษาสามารถ 
 1.  วเิคราะหป์ญัหาได ้
 2.  วเิคราะหข์อ้มลูน าเขา้ (input) ได ้
 3.  วเิคราะหผ์ลลพัธ ์(output) ได ้
 4.  ก าหนดวธิกีารขัน้ตอนต่างๆ ในการแก้ปญัหาได ้
 5.  เขยีนผงังาน (flowchart) เพื่อแสดงขัน้ตอนของการแกป้ญัหาได ้
 6.  เขยีนโปรแกรมภาษาจาวา เพื่อแกป้ญัหาตามขัน้ตอนในผงังานขอ้ 5. โดยใชโ้ปรแกรม  

Eclipse ได ้
7.  ใชต้วัด าเนินการทางคณิตศาสตร ์(บวก ลบ คณู หาร) ในภาษาจาวาได ้

 8.  ใชค้ าสัง่เพื่อแสดงผลลพัธไ์ด ้
9.  ประมวลผลโปรแกรมทีเ่ขยีนขึน้โดยการใชโ้ปรแกรม Eclipse ได ้

 

กิจกรรม 

ให้นักศึกษา ก ำหนดเลขจ ำนวนข้ึนมำ 2 จ ำนวน แล้วท ำกำรบวก ลบ คูณ และหำร  
เลขจ ำนวน 2 จ ำนวนนัน้  พร้อมทัง้แสดงผลลพัธที์ไ่ด้  

โดยท ากจิกรรมที ่1.1 ถงึ 1.4  ดงันี้ 

กิจกรรมที ่1.1  ให้นักศกึษาท าการวเิคราะห์ปญัหา โดยท าความเขา้ใจกบัปญัหาตามทีก่ าหนด
ขา้งต้น  แล้วระบุว่า  อะไรคอืข้อมูลที่กิจกรรมก าหนดมาให้  อะไรคอืผลลพัธ์ที่ต้องการ  จากนัน้เขยีน
วธิกีารขัน้ตอนในการแกป้ญัหา 

กิจกรรมที ่1.2  ใหน้กัศกึษาน าผลการวเิคราะหป์ญัหาทีไ่ดจ้ากกจิกรรมที ่1.1 มาเขยีน 
ผงังาน (flowchart) 

กิจกรรมที ่1.3  ใหน้กัศกึษาน าผงังานทีไ่ดจ้ากกจิกรรมที ่1.2 มาเขยีนโปรแกรมภาษาจาวา 
โดยการใชโ้ปรแกรม Eclipse 

กิจกรรมที ่1.4  ใหน้กัศกึษาท าการทดสอบโปรแกรมภาษาจาวาทีไ่ดจ้ากกจิกรรมที ่1.3 
 

กจิกรรมฝึกปฏบิตัเิสรมิทกัษะภาคสนาม 
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ข้อก าหนด 

 ให้นักศึกษาเขยีนผลที่ได้จากการท ากิจกรรมที่ 1.1 และ 1.2 ลงในกระดาษ  A4 ให้เรยีบรอ้ย 
ส่วนกจิกรรมที่ 1.3 และ 1.4 ให้เขยีนและทดสอบโปรแกรมภาษาจาวา  โดยใช้โปรแกรม Eclipse และ
พมิพ ์source code ลงในกระดาษ A4 ใหเ้รยีบรอ้ย 
 

ข้อเสนอแนะ 

กิจกรรมที ่1.1  มขีอ้เสนอแนะดงันี้ 
1. ขอ้มลูน าเขา้ เป็นเลขจ านวน 2 จ านวน ซึง่โจทยไ์ม่ไดก้ าหนดว่าเป็นเลขจ านวนชนิดใด ดงันัน้ 

นักศึกษาต้องก าหนดชนิดขอ้มูลให้ถูกต้องตรงกบัข้อมูลที่จะน ามาใช้เพื่อการค านวณตามที่กจิกรรมได้
ก าหนดไว ้

2. ตอ้งก าหนดตวัแปรเพื่อเกบ็ผลลพัธท์ีไ่ดจ้ากการบวก ลบ คณู หาร เลขจ านวน 2 จ านวน โดย
ตอ้งก าหนดชนิดขอ้มลูของตวัแปรใหถู้กตอ้งดว้ย 
 3. ศกึษาแนวทางในการวเิคราะหป์ญัหาและก าหนดวธิกีารขัน้ตอนในการแก้ปญัหา ไดจ้าก
เอกสารการสอนเรือ่งที ่2.1.1  
 

กิจกรรมที ่1.2  มขีอ้เสนอแนะดงันี้ 
 1.  ศกึษาแนวทางในการเขยีนผงังาน (flowchart) ไดจ้ากเอกสารการสอนเรือ่งที ่2.1.2  
 

กิจกรรมที ่1.3  มขีอ้เสนอแนะดงันี้ 
1.  ศกึษาแนวทางการใชต้วัด าเนินการทางคณติศาสตรใ์นการบวก ลบ คณู และหารในภาษาจาวา 

ไดจ้ากเอกสารการสอนเรือ่งที ่6.1.3 
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กิจกรรม(ภาคสนาม)ท่ี 2 

 

วตัถปุระสงค ์
 เมือ่ฝึกกจิกรรมที ่2 จบแลว้ นกัศกึษาสามารถ 
 1.  วเิคราะหป์ญัหาได ้
 2.  วเิคราะหข์อ้มลูน าเขา้ (input) ได ้
 3.  วเิคราะหผ์ลลพัธ ์(output) ได ้
 4.  ก าหนดวธิกีารขัน้ตอนต่างๆ ในการแก้ปญัหาได ้
 5.  เขยีนผงังาน (flowchart) เพื่อแสดงขัน้ตอนของการแกป้ญัหาได ้
 6.  เขยีนโปรแกรมภาษาจาวา เพื่อแกป้ญัหาตามขัน้ตอนในผงังานขอ้ 5. โดยใชโ้ปรแกรม 

Eclipse ได ้
 7.  เขยีนค าสัง่ในการน าขอ้มลูเขา้ผ่านทางแป้นพมิพไ์ด ้

8.  ใชต้วัด าเนินการทางคณิตศาสตร ์(บวก ลบ คณู หาร) ในภาษาจาวาได ้
 9.  ใชค้ าสัง่เพื่อแสดงผลลพัธไ์ด ้

10.  ประมวลผลโปรแกรมทีเ่ขยีนขึน้โดยการใชโ้ปรแกรม Eclipse ได ้
 

กิจกรรม 

ให้นักศึกษา รบัค่ำเลขจ ำนวนข้ึนมำ 2 จ ำนวน เข้ำ (input)  ผ่ำนทำงแป้นพิมพ์  แล้วท ำ
กำรบวก ลบ คณู และหำร เลขจ ำนวน 2 จ ำนวนนัน้  พร้อมทัง้แสดงผลลพัธที์ไ่ด้ 

โดยท ากจิกรรมที ่2.1 ถงึ 2.4  ดงันี้ 
กิจกรรมที ่2.1  ให้นักศกึษาท าการวเิคราะห์ปญัหา โดยท าความเขา้ใจกบัปญัหาตามทีก่ าหนด

ขา้งต้น  แล้วระบุว่า  อะไรคอืข้อมูลที่กิจกรรมก าหนดมาให้  อะไรคอืผลลพัธ์ที่ต้องการ  จากนัน้เขยีน
วธิกีารขัน้ตอนในการแกป้ญัหา 

กิจกรรมที ่2.2  ใหน้กัศกึษาน าผลการวเิคราะหป์ญัหาทีไ่ดจ้ากกจิกรรมที ่2.1 มาเขยีน 
ผงังาน (flowchart) 

กิจกรรมที ่2.3  ใหน้กัศกึษาน าผงังานทีไ่ดจ้ากกจิกรรมที ่2.2 มาเขยีนโปรแกรมภาษาจาวา 
โดยการใชโ้ปรแกรม Eclipse 

กิจกรรมที ่2.4  ใหน้กัศกึษาท าการทดสอบโปรแกรมภาษาจาวาทีไ่ดจ้ากกจิกรรมที ่2.3 
 

ข้อก าหนด 
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 ให้นักศึกษาเขยีนผลที่ได้จากการท ากิจกรรมที่ 2.1 และ 2.2 ลงในกระดาษ  A4 ให้เรยีบรอ้ย 
ส่วนกิจกรรมที่ 2.3 และ 2.4 ให้เขยีนและทดสอบโปรแกรมภาษาจาวา โดยใช้โปรแกรม Eclipse และ
พมิพ ์source code ลงในกระดาษ A4 ใหเ้รยีบรอ้ย 

 
 
ข้อเสนอแนะ 

กจิกรรมที ่2 นี้ เป็นกจิกรรมทีค่ลา้ยกบักจิกรรมที ่1 โดยเปลีย่นจากการก าหนดตวัเลข 2 จ านวน ไว้
ในโปรแกรม  เปลีย่นเป็นรบัค่าขอ้มลูเขา้ทางแป้นพมิพ ์

กิจกรรมที ่2.1  มขีอ้เสนอแนะดงันี้ 
1. ขอ้มลูน าเขา้ เป็นเลขจ านวน 2 จ านวน ซึง่โจทยไ์ม่ไดก้ าหนดว่าเป็นเลขจ านวนชนิดใด ดงันัน้ 

นักศึกษาต้องก าหนดชนิดขอ้มูลให้ถูกต้องตรงกบัข้อมูลที่จะน ามาใช้เพื่อการค านวณตามที่กจิกรรมได้
ก าหนดไว ้

2. ตอ้งก าหนดตวัแปรเพื่อเกบ็ผลลพัธท์ีไ่ดจ้ากการบวก ลบ คณู หาร เลขจ านวน 2 จ านวน โดย
ตอ้งก าหนดชนิดขอ้มลูของตวัแปรใหถู้กตอ้งดว้ย 
 3. ศกึษาแนวทางในการวเิคราะหป์ญัหาและก าหนดวธิกีารขัน้ตอนในการแก้ปญัหา ไดจ้าก
เอกสารการสอนเรือ่งที ่2.1.1  
 

กิจกรรมที ่2.2  มขีอ้เสนอแนะดงันี้ 
 1.  ศกึษาแนวทางในการเขยีนผงังาน (flowchart) ไดจ้ากเอกสารการสอนเรือ่งที ่2.1.2  
 

กิจกรรมที ่2.3  มขีอ้เสนอแนะดงันี้ 
 1.  ศกึษาแนวทางการใชค้ าสัง่เพื่อรบัขอ้มลูเขา้ทางแป้นพมิพ ์ไดจ้ากเอกสารการสอนเรือ่งที ่6.4.1 

2.  ศกึษาแนวทางการใชต้วัด าเนินการทางคณติศาสตรใ์นการบวก ลบ คณู และหารในภาษาจาวา 
ไดจ้ากเอกสารการสอนเรือ่งที ่6.1.3 
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กิจกรรม(ภาคสนาม)ท่ี 3 

 

วตัถปุระสงค ์
 เมือ่ฝึกกจิกรรมที ่3 จบแลว้ นกัศกึษาสามารถ 
 1.  วเิคราะหป์ญัหาได ้
 2.  วเิคราะหข์อ้มลูน าเขา้ (input) ได ้
 3.  วเิคราะหผ์ลลพัธ ์(output) ได ้
 4.  ก าหนดวธิกีารขัน้ตอนต่างๆ ในการแก้ปญัหาได ้
 5.  เขยีนผงังาน (flowchart) เพื่อแสดงขัน้ตอนของการแกป้ญัหาได ้
 6.  สรา้งโปรเจก็ต์ภาษาจาวาดว้ยโปรแกรม Eclipse ได ้

7.  สรา้งคลาสดว้ยโปรแกรม Eclipse ได ้
 8.  เขยีนค าสัง่ในการน าขอ้มลูเขา้ผ่านทางแป้นพมิพไ์ด ้

9.  ใชต้วัด าเนินการทางคณิตศาสตร ์(บวก ลบ คณู หาร) ในภาษาจาวาได ้
 10.  ใชค้ าสัง่เพื่อแสดงผลลพัธไ์ด ้

11.  ประมวลผลโปรแกรมทีเ่ขยีนขึน้โดยการใชโ้ปรแกรม Eclipse ได ้
 

กิจกรรม 
ใหน้ักศกึษา สรำ้งคลำสชือ่ Calculation ส ำหรบัท ำกำรบวก ลบ คณู และหำร เลขจ ำนวน 

2 จ ำนวน  โดยให้รบัค่ำข้อมลูเข้ำ (input)  ผำ่นทำงแป้นพิมพ ์ ในกำรค ำนวณให้ใช้เมธอด 4 เมธ
อด ได้แก่ เมธอด add ส ำหรบักำรบวก  เมธอด  subtract ส ำหรบักำรลบ  เมธอด multiply 
ส ำหรบักำรคณู และเมธอด divide ส ำหรบักำรลบ  พร้อมทัง้ให้เขียนโปรแกรมภำษำจำวำในกำร
เรียกใช้เมธอดเหล่ำน้ีในคลำส Calculation  ในกรณีของกำรหำรจะต้องระบุค ำสัง่เพือ่ดกัจบั
ข้อผิดพลำดทีอ่ำจเกิดจำกตัวหำรเป็นศูนย์  ถ้ำตัวหำรเป็นศูนย์ให้แสดงข้อควำมว่ำ “เกิด
ข้อผิดพลำดเนือ่งจำกตวัหำรเป็นศนูย”์  

โดยท ากจิกรรมที ่3.1 ถงึ 3.4  ดงันี้ 

กิจกรรมที ่3.1  ให้นักศกึษาท าการวเิคราะห์ปญัหา โดยท าความเขา้ใจกบัปญัหาตามทีก่ าหนด
ขา้งต้น  แล้วระบุว่า  อะไรคอืข้อมูลที่กิจกรรมก าหนดมาให้  อะไรคอืผลลพัธ์ที่ต้องการ  จากนัน้เขยีน
วธิกีารขัน้ตอนในการแกป้ญัหา 

กิจกรรมที ่3.2  ใหน้กัศกึษาน าผลการวเิคราะหป์ญัหาทีไ่ดจ้ากกจิกรรมที ่3.1 มาเขยีน 
ผงังาน (flowchart) 

กิจกรรมที ่3.3  ใหน้กัศกึษาน าผงังานทีไ่ดจ้ากกจิกรรมที ่3.2 มาเขยีนโปรแกรมภาษาจาวา 
โดยการใชโ้ปรแกรม Eclipse 
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กิจกรรมที ่3.4  ใหน้กัศกึษาท าการทดสอบโปรแกรมภาษาจาวาทีไ่ดจ้ากกจิกรรมที ่3.3 
 

ข้อก าหนด 

 ให้นักศึกษาเขยีนผลที่ได้จากการท ากิจกรรมที่ 3.1 และ 3.2 ลงในกระดาษ  A4 ให้เรยีบรอ้ย 
ส่วนกิจกรรมที่ 3.3 และ 3.4 ให้เขยีนและทดสอบโปรแกรมภาษาจาวา โดยใช้โปรแกรม Eclipse และ
พมิพ ์source code ลงในกระดาษ A4 ใหเ้รยีบรอ้ย 
 

ข้อเสนอแนะ 

กจิกรรมที ่3 นี้ เป็นกจิกรรมทีค่ลา้ยกบักจิกรรมที ่2 โดยมขีอ้ก าหนดเพิม่เตมิ คอื การใช้เมธอด
ในการค านวณค่า และการดกัจบัขอ้ผดิพลาดทีอ่าจเกดิจากตวัหารเป็นศูนย์ 

กิจกรรมที ่3.1  มขีอ้เสนอแนะดงันี้ 
1. ขอ้มลูน าเขา้ เป็นเลขจ านวน 2 จ านวน ซึง่โจทยไ์ม่ไดก้ าหนดว่าเป็นเลขจ านวนชนิดใด ดงันัน้ 

นักศึกษาต้องก าหนดชนิดขอ้มูลให้ถูกต้องตรงกบัข้อมูลที่จะน ามาใช้เพื่อการค านวณตามที่กจิกรรมได้
ก าหนดไว ้

2. ตอ้งก าหนดตวัแปรเพื่อเกบ็ผลลพัธท์ีไ่ดจ้ากการบวก ลบ คณู หาร เลขจ านวน 2 จ านวน โดย
ตอ้งก าหนดชนิดขอ้มลูของตวัแปรใหถู้กตอ้งดว้ย 
 3. ศกึษาแนวทางในการวเิคราะหป์ญัหาและก าหนดวธิกีารขัน้ตอนในการแก้ปญัหา ไดจ้าก
เอกสารการสอนเรือ่งที ่2.1.1  
 

กิจกรรมที ่3.2  มขีอ้เสนอแนะดงันี้ 
 1.  ศกึษาแนวทางในการเขยีนผงังาน (flowchart) ไดจ้ากเอกสารการสอนเรือ่งที ่2.1.2  
 

กิจกรรมที ่3.3  มขีอ้เสนอแนะดงันี้ 
 1.  ศกึษาแนวทางการใชค้ าสัง่เพื่อรบัขอ้มลูเขา้ทางแป้นพมิพ ์ไดจ้ากเอกสารการสอนเรือ่งที ่6.4.1 
 2.  ศกึษาแนวทางการสรา้งเมธอดและการเรยีกใชเ้มธอด ไดจ้ากเอกสารการสอนตอนที ่12.2 

3.  ศกึษาแนวทางการใชต้วัด าเนินการทางคณติศาสตรใ์นการบวก ลบ คณู และหารในภาษาจาวา 
ไดจ้ากเอกสารการสอนเรือ่งที ่6.1.3 

4.  ศกึษาแนวทางการเขยีนค าสัง่ภาษาจาวาเพื่อดกัจบัขอ้ผดิพลาดระหว่างโปรแกรมท างาน ได้
จากเอกสารการสอนตอนที ่15.1 
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ใหน้ักศกึษา สร้ำงคลำสชือ่ Calculation ส ำหรบัท ำกำรบวก ลบ คณู และหำร เลขจ ำนวน 
2 จ ำนวน  โดยให้รบัค่ำข้อมลูเข้ำ (input)  ผำ่นทำงแป้นพิมพ ์ ในกำรค ำนวณให้ใช้เมธอด 4 เมธ
อด ได้แก่ เมธอด add ส ำหรบักำรบวก  เมธอด  subtract ส ำหรบักำรลบ  เมธอด multiply 
ส ำหรบักำรคณู และเมธอด divide ส ำหรบักำรลบ  พร้อมทัง้ให้เขียนโปรแกรมภำษำจำวำในกำร
เรียกใช้เมธอดเหล่ำน้ีในคลำส Calculation  ในกรณีของกำรหำรจะต้องระบุค ำสัง่เพือ่ดกัจบั
ข้อผิดพลำดทีอ่ำจเกิดจำกตัวหำรเป็นศูนย์  ถ้ำตัวหำรเป็นศูนย์ให้แสดงข้อควำมว่ำ “เกิด
ข้อผิดพลำดเนือ่งจำกตวัหำรเป็นศนูย”์  
 

แนวทางเฉลยกิจกรรม(ภาคสนาม)ท่ี 3.1 
 ท าการวเิคราะหป์ญัหา แลว้ระบุว่า อะไรคอืขอ้มลูทีก่ าหนดมาให ้ อะไรคอืผลลพัธท์ีต่อ้งการ  
และเขยีนวธิกีารขัน้ตอนในการแกป้ญัหาไดด้งันี้ 
 
 วเิคราะหป์ญัหา  ไดด้งันี้  

 ข้อมลูทีก่ ำหนดมำ  มดีงันี้ 
1. เลขจ านวน 2 จ านวน โดยรบัค่าเขา้ทางแป้นพมิพ ์
2. สรา้งคลาส Calculation ซึง่ประกอบดว้ย 4 เมธอด ไดแ้ก่ 

2.1  เมธอด add ใชส้ าหรบับวกเลข 2 จ านวน 
2.2  เมธอด subtract ใชส้ าหรบัลบเลข 2 จ านวน 
2.3  เมธอด multiply ใชส้ าหรบัคณูเลข 2 จ านวน 
2.4  เมธอด divide ใชส้ าหรบัหารเลข 2 จ านวน 

3. ดกัจบัขอ้ผดิพลาดทีอ่าจเกดิจากตวัหารเป็นศูนย ์ถา้ตวัหารเป็นศูนยใ์หแ้สดงขอ้ความ
ว่า “เกดิขอ้ผดิพลาดเนื่องจากตวัหารเป็นศูนย”์ 

 ผลลพัธที์ต้่องกำร  คอื  ผลบวก ลบ คณู หาร ของเลข 2 จ านวน ทีร่บัเขา้มาทาง
แป้นพมิพ ์

 

แนวทางเฉลยกจิกรรม(ภาคสนาม)ที ่3 
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แนวทางเฉลยกิจกรรม(ภาคสนาม)ท่ี 3.1  (ต่อ) 
 
 
 วธิกีารขัน้ตอน  เป็นดงันี้ 
 1.  สรา้งคลาส Calculation ประกอบดว้ย 4 เมธอด ดงันี้ 

1.1  เมธอด add ใชส้ าหรบับวกเลข 2 จ านวน 
1.2  เมธอด subtract ใชส้ าหรบัลบเลข 2 จำ านวน 
1.3  เมธอด multiply ใชส้ าหรบัคณูเลข 2 จ านวน 
1.4  เมธอด divide ใชส้ าหรบัหารเลข 2 จ านวน 

 2.  รบัค่าเลข 2 จำนวน  เขา้ทางแป้นพมิพ ์ 
 3.  ค านวณหาค่าผลบวกของเลข 2 จ านวน โดยเรยีกใชเ้มธอด add 
 4.  ค านวณหาค่าผลต่างของเลข 2 จ านวน โดยเรยีกใชเ้มธอด subtract 
 5.  ค านวณหาค่าผลคณูของเลข 2 จ านวน โดยเรยีกใชเ้มธอด multiply 
 6.  ค านวณหาค่าผลหารของเลข 2 จ านวน โดยเรยีกใชเ้มธอด divide  พรอ้มทัง้ดกัจบั
ขอ้ผดิพลาดทีอ่าจเกดิจากตวัหารเป็นศูนย ์ถา้ตวัหารเป็นศูนยใ์หแ้สดงขอ้ความว่า “เกดิขอ้ผดิพลาด
เนื่องจากตวัหารเป็นศูนย”์ 
 7.  แสดงค่าตวัเลขทีร่บัเขา้ทางแป้นพมิพ ์ผลบวก ลบ คณู และหารของเลข 2 จ านวน 
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แนวทางเฉลยกิจกรรม(ภาคสนาม)ท่ี 3.2 
เขยีนผงังาน (flowchart)  ไดด้งันี้ 

 

add

return add_result

add_result = input1+input2

input1

Input2

 

subtract

return subtract_result

subtract_result = input1-input2

input1

Input2

 

multiply

return multiply_result

multiply_result = input1*input2

input1

Input2

 

divide

return divide_result

divide_result = input1/input2

input1

Input2
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Add result
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Divide result

Y
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แนวทางเฉลยกิจกรรม(ภาคสนาม)ท่ี 3.3 
เขยีนโปรแกรมภาษาจาวา  ไดด้งันี้ 

 

Calculation.java 
 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

 

 

public class Calculation { 

 public int add(int input1,int input2) { 

  int add_result = input1+input2; 

  return add_result; 

 } 

 public int subtract(int input1,int input2) { 

  int subtract_result = input1-input2; 

  return subtract_result; 

 } 

 public int multiply(int input1,int input2) { 

  int multiply_result = input1*input2; 

  return multiply_result; 

 } 

 public double divide(int input1,int input2) { 

  double divide_result = (double)input1/(double)input2; 

  return divide_result; 

 } 

} 

 
Exercise3.java 
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import java.util.*; 

public class Exercise3 { 

 public static void main(String[] args) { 

  Scanner sc = new Scanner(System.in); 

  System.out.print("Number 1 : "); 

  int input1 = sc.nextInt(); 

  System.out.print("Number 2 : "); 

  int input2 = sc.nextInt(); 

  Calculation cal = new Calculation(); 

  System.out.println(input1+" + "+input2+" = "+cal.add(input1,input2)); 

  System.out.println(input1+" - "+input2+" = "+cal.subtract(input1,input2)); 

  System.out.println(input1+" * "+input2+" = "+cal.multiply(input1,input2)); 

  if (input2==0)  

   System.out.println("เกดิขอ้ผดิพลาดเนือ่งจากตัวหารเป็นศูนย"์); 
  else  

   System.out.println(input1+" / "+input2+" = "+cal.divide(input1,input2)); 

 } 

} 
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กิจกรรม(ภาคสนาม)ท่ี 4 
 

วตัถปุระสงค ์
 เมือ่ฝึกกจิกรรมที ่4 จบแลว้ นกัศกึษาสามารถ 
 1.  วเิคราะหป์ญัหาได ้
 2.  วเิคราะหข์อ้มลูน าเขา้ (input) ได ้
 3.  วเิคราะหผ์ลลพัธ ์(output) ได ้
 4.  ก าหนดวธิกีารขัน้ตอนต่างๆ ในการแก้ปญัหาได ้
 5.  เขยีนผงังาน (flowchart) เพื่อแสดงขัน้ตอนของการแกป้ญัหาได ้
 6.  เขยีนค าสัง่ในการน าเขา้ขอ้มลูผ่านทางแป้นพมิพห์ลายๆ จ านวน และเกบ็ขอ้มลูไวใ้นอารเ์รยไ์ด ้

7.  ใชค้ าสัง่ท าซ ้า (loop) ได ้
8.  นบัจ านวนขอ้มลูทีอ่ยูใ่นอารเ์รยไ์ด้ 
9.  หาผลรวมของขอ้มลูทีอ่ยูใ่นอารเ์รยไ์ด้ 

10.  หาค่าเฉลีย่ของขอ้มลูทีอ่ยูใ่นอารเ์รยไ์ด้ 
11.  หาค่าส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานของขอ้มลูทีอ่ยูใ่นอารเ์รยไ์ด้ 
12.  ใชค้ าสัง่เพื่อใหแ้สดงผลลพัธไ์ด ้
13.  ประมวลผลโปรแกรมทีเ่ขยีนขึน้โดยการใชโ้ปรแกรม Eclipse ได ้

 
กิจกรรม 

ให้นักศึกษา รบัค่าตัวเลขจ านวนเต็ม 20 จ านวน เข้าทางแป้นพิมพ์ และหาค่ามชัฌิม 
เลขคณิต หรือค่าเฉลีย่ (mean) และค่าส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน (standard deviation) ของเลข
จ านวนเตม็ 20 จ านวนน้ี 

โดยท ากจิกรรมที ่4.1 ถงึ 4.4  ดงันี้ 

กิจกรรมที ่4.1  ให้นักศกึษาท าการวเิคราะห์ปญัหา โดยท าความเขา้ใจกบัปญัหาตามทีก่ าหนด
ขา้งต้น  แล้วระบุว่า  อะไรคอืข้อมูลที่กิจกรรมก าหนดมาให้  อะไรคอืผลลพัธ์ที่ต้องการ  จากนัน้เขยีน
วธิกีารขัน้ตอนในการแกป้ญัหา 

กิจกรรมที ่4.2  ใหน้กัศกึษาน าผลการวเิคราะหป์ญัหาทีไ่ดจ้ากกจิกรรมที ่4.1 มาเขยีน 
ผงังาน (flowchart) 

กิจกรรมที ่4.3  ใหน้กัศกึษาน าผงังานทีไ่ดจ้ากกจิกรรมที ่4.2 มาเขยีนโปรแกรมภาษาจาวา 
โดยการใชโ้ปรแกรม Eclipse 

กิจกรรมที ่4.4  ใหน้กัศกึษาท าการทดสอบโปรแกรมภาษาจาวาทีไ่ดจ้ากกจิกรรมที ่4.3 
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ข้อก าหนด 

 ให้นักศึกษาเขยีนผลที่ได้จากการท ากิจกรรมที่ 4.1 และ 4.2 ลงในกระดาษ  A4 ให้เรยีบรอ้ย 
ส่วนกิจกรรมที่ 4.3 และ 4.4 ให้เขยีนและทดสอบโปรแกรมภาษาจาวา โดยใช้โปรแกรม Eclipseและ
พมิพ ์source code ลงในกระดาษ A4 ใหเ้รยีบรอ้ย 

 
 
ข้อเสนอแนะ 

กิจกรรมที ่4.1  มขีอ้เสนอแนะดงันี้ 
1. ขอ้มลูตอ้งเป็นเลขจ านวนเตม็ จ านวน 20 ค่า 
2. ตอ้งก าหนดตวัแปรเพื่อเกบ็ผลลพัธท์ีไ่ดจ้ากการหาค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน 

 ค่าส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)   =    
X1  คอื  ขอ้มลู (i = 1, 2, 3, …, N) 
  คอื มชัฌมิเลขคณติ หรอืค่าเฉลีย่ 

N   คอื  จ านวนขอ้มลูทัง้หมด 
 

 3. ศกึษาแนวทางในการวเิคราะหป์ญัหาและก าหนดวธิกีารขัน้ตอนในการแก้ปญัหา ไดจ้าก
เอกสารการสอนเรือ่งที ่2.1.1  
 

กิจกรรมที ่4.2  มขีอ้เสนอแนะดงันี้ 
 1.  ศกึษาแนวทางในการเขยีนผงังาน (flowchart) ไดจ้ากเอกสารการสอนเรือ่งที ่2.1.2  
 

กิจกรรมที ่4.3  มขีอ้เสนอแนะดงันี้ 
 1.  ศกึษาแนวทางการใชค้ าสัง่เพื่อรบัขอ้มลูเขา้ทางแป้นพมิพ ์ไดจ้ากเอกสารการสอนเรือ่งที ่6.4.1 
 2.  ศกึษาแนวทางการใชค้ าสัง่ท าซ ้าในภาษาจาวา ไดจ้ากเอกสารการสอนหน่วยที ่8 
 3.  ศกึษาแนวทางการใชอ้ารเ์รย ์ไดจ้ากเอกสารการสอนหน่วยที ่9 
 



27 

 
กิจกรรม(ภาคสนาม)ท่ี 5 

 

วตัถปุระสงค ์
 เมือ่ฝึกกจิกรรมที ่5 จบแลว้ นกัศกึษาสามารถ 
 1.  วเิคราะหป์ญัหาได ้
 2.  วเิคราะหข์อ้มลูน าเขา้ (input) ได ้
 3.  วเิคราะหผ์ลลพัธ ์(output) ได ้
 4.  ก าหนดวธิกีารขัน้ตอนต่างๆ ในการแก้ปญัหาได ้
 5.  เขยีนผงังาน (flowchart) เพื่อแสดงขัน้ตอนของการแกป้ญัหาได ้
 6.  สรา้งโปรเจก็ต์ภาษาจาวาดว้ยโปรแกรม Eclipse ได ้

7.  สรา้งคลาสดว้ยโปรแกรม Eclipse ได ้
 8.  เขยีนค าสัง่ในการน าขอ้มลูเขา้ผ่านทางแป้นพมิพไ์ด ้

9. นบัจ านวนขอ้มลูทีอ่ยูใ่นอารเ์รยไ์ด้ 
10.  หาผลรวมของขอ้มลูทีอ่ยูใ่นอารเ์รยไ์ด้ 
11.  หาค่าเฉลีย่ของขอ้มลูทีอ่ยูใ่นอารเ์รยไ์ด้ 
12.  หาค่าส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานของขอ้มลูทีอ่ยูใ่นอารเ์รยไ์ด้ 
13.  ใชค้ าสัง่ท าซ ้า (loop) ได ้
14.  ใชค้ าสัง่เพื่อใหแ้สดงผลลพัธไ์ด ้
15.  ประมวลผลโปรแกรมทีเ่ขยีนขึน้โดยการใชโ้ปรแกรม Eclipse ได ้

 

กิจกรรม 

ให้นักศึกษา สร้ำงคลำสชือ่ StatCal ส ำหรบัหำค่ำสถิติของชุดตัวเลขจ ำนวนเต็ม ได้แก่ 
ค่ำเฉลีย่ (mean) และค่ำส่วนเบีย่งเบนมำตรฐำน (standard deviation) โดยรบัค่ำตวัเลขจ ำนวน
เตม็ จ ำนวน 20 ค่ำ เข้ำทำงแป้นพิมพ ์และมีเมธอด  ดงันี้ 
 enter เมธอดส าหรบัรบัค่าเลขจ านวนเตม็ 20 ค่า เกบ็ไวใ้นอารเ์รย ์
 getCount เมธอดส าหรบัคนืค่าจ านวนนบัสมาชกิของอารเ์รย์ 
 getSum เมธอดส าหรบัคนืค่าผลบวกของสมาชกิทัง้หมดในอารเ์รย ์
 getMean เมธอดส าหรบัคนืค่าเฉลีย่ของสมาชกิทัง้หมดในอารเ์รย ์
 getStdDeviation เมธอดส าหรบัคนืค่าส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานของสมาชกิทัง้หมดในอารเ์รย ์
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โดยท ากจิกรรมที ่5.1 ถงึ 5.4  ดงันี้ 

กิจกรรมที ่5.1  ให้นักศกึษาท าการวเิคราะห์ปญัหา โดยท าความเขา้ใจกบัปญัหาตามทีก่ าหนด
ขา้งต้น  แล้วระบุว่า  อะไรคอืข้อมูลที่กิจกรรมก าหนดมาให้  อะไรคอืผลลพัธ์ที่ต้องการ  จากนัน้เขยีน
วธิกีารขัน้ตอนในการแกป้ญัหา 

กิจกรรมที ่5.2  ใหน้กัศกึษาน าผลการวเิคราะหป์ญัหาทีไ่ดจ้ากกจิกรรมที ่5.1 มาเขยีน 
ผงังาน (flowchart) 

กิจกรรมที ่5.3  ใหน้กัศกึษาน าผงังานทีไ่ดจ้ากกจิกรรมที ่5.2 มาเขยีนโปรแกรมภาษาจาวา 
โดยการใชโ้ปรแกรม Eclipse 

กิจกรรมที ่5.4  ใหน้กัศกึษาท าการทดสอบโปรแกรมภาษาจาวาทีไ่ดจ้ากกจิกรรมที ่5.3 
 
ข้อก าหนด 

 ให้นักศึกษาเขยีนผลที่ได้จากการท ากิจกรรมที่ 5.1 และ 5.2 ลงในกระดาษ  A4 ให้เรยีบรอ้ย 
ส่วนกจิกรรมที ่5.3 และ 5.4 ใหเ้ขยีนและทดสอบโปรแกรมภาษาจาวา โดยใชโ้ปรแกรม Eclipse 
 
ข้อเสนอแนะ 

กิจกรรมที ่5.1  มขีอ้เสนอแนะดงันี้ 
1. ขอ้มลูตอ้งเป็นเลขจ านวนเตม็ จ านวน 20 ค่า 
2. ตอ้งก าหนดตวัแปรเพื่อเกบ็ผลลพัธท์ีไ่ดจ้ากการหาค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน 

 3. ศกึษาแนวทางในการวเิคราะหป์ญัหาและก าหนดวธิกีารขัน้ตอนในการแก้ปญัหา ไดจ้าก
เอกสารการสอนเรือ่งที ่2.1.1  
 

กิจกรรมที ่5.2  มขีอ้เสนอแนะดงันี้ 
 1.  ศกึษาแนวทางในการเขยีนผงังาน (flowchart) ไดจ้ากเอกสารการสอนเรือ่งที ่2.1.2  
 

กิจกรรมที ่5.3  มขีอ้เสนอแนะดงันี้ 
 1.  ศกึษาแนวทางการใชค้ าสัง่เพื่อรบัขอ้มลูเขา้ทางแป้นพมิพ ์ไดจ้ากเอกสารการสอนเรือ่งที ่6.4.1 
 2.  ศกึษาแนวทางการใชค้ าสัง่ท าซ ้าในภาษาจาวา ไดจ้ากเอกสารการสอนหน่วยที ่8 
 3.  ศกึษาแนวทางการใชอ้ารเ์รย ์ไดจ้ากเอกสารการสอนหน่วยที ่9 
 4.  ศกึษาแนวทางการสรา้งเมธอดและการเรยีกใชเ้มธอด ไดจ้ากเอกสารการสอนตอนที ่12.2 
 


