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กิจกรรมพ้ืนฐานภาษาไพทอน 

 ในเอกสารน้ีนักเรียนจะได2เรียนรู2เก่ียวกับโครงสร2างพ้ืนฐานของการเขียนโปรแกรมด2วยภาษาไพ

ทอน การใช2คำส่ังแสดงผล การใช2คำส่ังรับคHา และการเขียนโปรแกรมเพ่ือแก2ปIญหาทางคณิตศาสตรP 

อยHางงHาย 

1. คำส่ังแสดงผล (print) 

 1.1 นักเรียนทดลองรันโค2ดตHอไปน้ี 

number = 50 
gpa = 3.80 
name = "Nattapon" 
surname = "Buaurai" 
print(number) 
print("My gpa is ",gpa) 
print("My name is ",name+" "+surname) 

 ผลการทำงานเปSนอยHางไร (capture ภาพหน2าจอแสดงผลมาใสH) 

 

 1.2 ประกาศตัวแปรช่ือ room กำหนดคHาให2มีคHาเทHากับ 417 และเขียนคำส่ังให2แสดงผล 

  My room is 417  

 จะเขียนคำส่ังอยHางไร 

//วางโค'ดท้ังหมดท่ีน่ี 
 

 

 1.3 นักเรียนทดลองรันโค2ดตHอไปน้ี 

number = 50 
gpa = 3.80 
name = "Nattapon" 
surname = "Buaurai" 
print("%d"%number)  
#%d ใช'แสดงข'อมูลจากตัวแปรท่ีเก็บคBาตัวเลขจำนวนเต็ม 

print("My gpa is %.2f"%gpa)  
#แสดงทศนิยม 2 ตำแหนBง โดย %f ใช'แสดงข'อมูลจากตัวแปรท่ีเก็บคBาจำนวนจริง 
print("My name is %s"%name+" "+surname)  
#%s ใช'แสดงข'อมูลจากตัวแปรท่ีเก็บคBาข'อความ(สตริง) 
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 ผลการทำงานเปSนอยHางไร (capture ภาพหน2าจอแสดงผลมาใสH) 

  

 1.4 ประกาศตัวแปรช่ือ weight กำหนดคHาให2มีคHาเทHากับ 47.5 และเขียนคำส่ังให2แสดงผล 

  My weight is 47.500 kilograms.  

 จะเขียนคำส่ังอยHางไร 

//วางโค'ดท้ังหมดท่ีน่ี 

 

 

 1.5 ทดลองเขียนโปรแกรมใน elabsheet ตHอไปน้ี 

 https://elabsheet.org/elab/taskpads/show/fyzvuur3p3/ 

 

2. คำส่ังรับคGา (input) 

 2.1 ตัวอยBางการรับคBาข'อมูลประเภทสตริง (ข'อความ) 

        name = input() 

ในกรณีท่ีต'องการแสดงข'อความอธิบาย/บอกผู'ใช' สามารถใช'คำส่ัง 

          name = input("Input name : ") 

การแสดงผล 

          Input name : #รอผู'ใช'ปQอนข'อมูลจากคียRบอรRด ซ่ึงจะเก็บข'อมูลอยูBในตัวแปร 

name ในรูปแบบของข'อความ 

 

 2.2 ตัวอยBางการรับคBาข'อมูลประเภทตัวเลขจำนวนเต็ม 

        number = int(input()) 

ในกรณีท่ีต'องการแสดงข'อความอธิบาย/บอกผู'ใช' สามารถใช'คำส่ัง 

        number = int(input("Input number : ")) 

การแสดงผล 

          Input number : #รอผู'ใช'ปQอนข'อมูลจากคียRบอรRด 

ซ่ึงจะเก็บข'อมูลอยูBในตัวแปร number ในรูปแบบของตัวเลขจำนวนเต็ม 
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 2.3 ตัวอยBางการรับคBาข'อมูลประเภทตัวเลขจำนวนจริง (มีทศนิยม) 

       number = float(input()) 

ในกรณีท่ีต'องการแสดงข'อความอธิบาย/บอกผู'ใช' สามารถใช'คำส่ัง 

          number = float(input("Input number : ")) 

การแสดงผล 

          Input number : #รอผู'ใช'ปQอนข'อมูลจากคียRบอรRด ซ่ึงจะเก็บข'อมูลอยูBในตัวแปร 

number ในรูปแบบของตัวเลขจำนวนจริง 

 

 2.4 ทดลองรันโปรแกรมตBอไปน้ี ปQอนคBา input ตามต'องการแล'วสังเกตผลการทำงาน 

number = int(input()) 
gpa = float(input("Input your gpa: ")) 
name = input("Input your name : ") 
print("%d"%number)  
print("My gpa is %.2f"%gpa)  
print("My name is %s"%name)  

 ผลลัพธRการทำงานท่ีได'คือ (capture ผลลัพธRตามใสB) 

 

 2.5 ถ'าต'องการแสดงข'อความให'ผู'ใช'งานรู'วBาบรรทัดแรกต'องปQอนคBาเลขท่ี จะแก'ไขคำส่ังอยBางไร 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 2.6 ถ'าต'องการรับคBาน้ำหนัก สBวนสูง เปiนตัวเลขจำนวนจริง และรับคBานามสกุลเปiนข'อความ 

แล'วนำมาแสดงผลดังตัวอยBางตBอไปน้ี จะแก'ชุดคำส่ังอยBางไร 

 ตัวอยBางผลลัพธR 

 

//วางโค'ดท้ังหมดท่ีน่ี 
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 2.7 ทดลองเขียนโปรแกรมใน elabsheet ตHอไปน้ี 

 https://elabsheet.org/elab/taskpads/show/74em5shqvf/ 

 

3. โปรแกรมคำนวณทางคณิตศาสตร6เบ้ืองต<น 

 3.1 พิจารณาวิธีการคำนวณเพ่ือหาคBาดัชนีมวลกาย (BMI) ดังน้ี 

 
 ถ'านักเรียนรับข'อมูลน้ำหนักมาเก็บไว'ท่ีตัวแปร weight และความสูงเก็บไว'ท่ีตัวแปร height 

จะสามารถเขียนสมการคำนวณเพ่ือหาคBา BMI ในรูปแบบของภาษาโปรแกรมได'อยBางไร 

//เขียนสมการท่ีท่ี 
 
BMI =  
 

 

 3.2 จากชุดคำส่ังในข'อ 2.6 ให'นักเรียนเขียนโปรแกรมคำนวณหาคBา BMI 

และแสดงผลออกทางหน'าจอ 

 ตัวอยBางผลลัพธR 

  

//วางโค'ดท้ังหมดท่ีน่ี 
 

 



เอกสารประกอบการเรียนวิชาวิทยาการคำนวณ (ว31181) ม.4 | หน้า      

 

ครูณัฐพล บัวอุไร โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต [www.nattapon.com] 

20 

4. โจทย6ฝAกคิด 

 4.1 นักเรียนรับข'อมูลอุณหภูมิในหนBวยองศาเซลเซียส แล'วแปลงให'เปiนหนBวยเคลวินและฟาเรนไฮนR 

โดยแสดงเปiนทศนิยม 2 ตำแหนBง 

 4.2 รถยนตRคันหน่ึงเคล่ือนท่ีด'วยความเร็วต'น u m/s เม่ือเวลาผBานไป t วินาที รถยนตRมีความเร็ว v 

m/s ให'นักเรียนเขียนโปรแกรมคำนวณหาคBาระยะทางท่ีรถยนตRเคล่ือนท่ีได' เม่ือทราบคBา u, t และ v 

 4.3 ให'นักเรียนเขียนโปรแกรมหาความยาวของด'านตรงข'ามมุมฉาก 

เม่ือทราบความยาวด'านประกอบมุมฉากคือ a และ b 

 4.4 บ'านหลังหน่ึงมีพ้ืนท่ีช้ันลBางท่ีจะปูกระเบ้ืองกว'าง x เมตร ยาว y เมตร 

แตBด'วยพ้ืนบ'านมีสBวนของพ้ืนเสาท่ีไมBจำเปiนต'องปูกระเบ้ือง โดยมีจำนวนเสาท้ังหมด x ต'น 

และเสามีหน'าตัดเปiนส่ีเหล่ียมจัตุรัสความยาวด'านละ m เซนติเมตร 

ถ'าต'องการซ้ือกระเบ้ืองให'พอดีกับพ้ืนบ'านท่ีต'องการปูกระเบ้ือง จะซ้ือกระเบ้ืองจำนวนก่ีตารางเมตร 


