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เพื่อนที่ให้ค ำแนะน ำ……………………………………………………………………. 

ใบกิจกรรมท่ี 5.1 
ตัวด ำเนินกำร 

1. จำกสูตรทำงคณิตศำสตร์ที่ก ำหนดมำให้ จงน ำมำเขียนเป็นนิพจน์ในภำษำซี 

1.1)  𝑏2 − 4ac        => …………………………………………………………………………………………….. 
 

1.2)  
a+b−c

2
  => …………………………………………………………………………………………….. 

 

1.3)  
a+b

𝑐+𝑑
  => …………………………………………………………………………………………….. 

 

1.4)  
1

1+𝑥𝑥2
  => …………………………………………………………………………………………….. 

 

1.5)  𝑎𝑏 − (𝑐 + 𝑑) => …………………………………………………………………………………………….. 
 
2. จงหำแสดงวิธีหำผลลัพธ์จำกสูตรหรือนิพจน์ที่ก ำหนดมำให้ 
2.1)  v=(p2-p1)/(t2-t1)  โดยที่ p1=4.5, p2=9.0, t1=0.0 และ t2=60.0 
……………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………… 
2.2)  z-(a+b/2)+w*y  โดยที่ z=8, a=3, b=9, w=2 และ y=-5 
……………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………… 
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3. จำกนิพจน์ต่อไปนี้จงหำผลลัพธ์  เมื่อก ำหนดให้ a=12, b=2, c=3 และ e=5 
 
3.1)  a+b/2-d   ผลลัพธ์เท่ำกับ ……………………………….. 
3.2) a+b*c-5   ผลลัพธ์เท่ำกับ ……………………………….. 
3.3) d%b+3*e-a  ผลลัพธ์เท่ำกับ ……………………………….. 
3.4) 2*b+3*(a-c)  ผลลัพธ์เท่ำกับ ……………………………….. 
3.5) d*a-(5+c)%e+b  ผลลัพธ์เท่ำกับ ……………………………….. 
 
 
4. จำกนิพจน์ต่อไปนี้จงหำผลลัพธ์  เมื่อก ำหนดให้ a=6, i=4 และ j=2 
 
4.1) a=i++    ค่ำของ a=……………………….ค่ำของ i = ………………………. 
4.2) a=++I    ค่ำของ a=……………………….ค่ำของ i = ………………………. 
4.3) a=j-- ค่ำของ a=……………………….ค่ำของ j = ………………………. 
4.4) a-=j ค่ำของ a=……………………….ค่ำของ j = ………………………. 
4.5) a+=j ค่ำของ a=……………………….ค่ำของ j = ………………………. 
 
5. จงเติม T เมื่อนิพจน์ที่ก ำหนดให้เป็นจริง และ เติม F เมื่อนิพจน์ที่ก ำหนดให้เป็นเท็จ จำกนิพจน์ต่อไปนี้ 
เมื่อก ำหนดให้ a=3, b=8 และ c=12 
………………….5.1)  (a>2) && (b<=c) 
………………….5.2)  (b>=c) || ((a+b)>c) 
………………….5.3)  ((a+6) > b) && (b==(c-5) ) 
………………….5.4) (b>a) && (a<=c) || (a==0) 
………………….5.5) (a>0) && ((b+4)!=c) 
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ใบกิจกรรมท่ี 5.2 
ประยุกต์กำรใช้งำนตัวด ำเนินกำร 

โจทย์ จงเขียนโปรแกรมค ำนวณหำพ้ืนที่วงกลมเม่ือก ำหนดเส้นผ่ำศูนย์กลำงของวงกลมมีควำมยำว 14 หน่วย 
จำกนั้นแสดงผลลัพธ์ออกทำงหน้ำต่ำง Serial Monitor 
ขั้นตอนที่ 1 กำรวิเครำะห์และก ำหนดรำยละเอียดของปัญหำ 

1) ปัญหำที่ต้องกำรแก้ คือ                                                  
2) ข้อมูลเข้ำ  คือ                                                          
3) ข้อมูลออก คือ                                                          

ขั้นตอนที่ 2 กำรออกแบบโปรแกรม (รหัสล ำลองหรือผังงำน) 
เขียนล ำดับกำรท ำงำนโดยใช้รหัสล ำลอง หรือผังงำนได้ดังนี้ 
2.1 เขยีนล ำดับกำรท ำงำนโดยใช้รหัสล ำลองได้ดังนี้ 
 เริ่มต้น 

1. ก ำหนดตัวแปร ………………………..……… เป็นชนิดจ ำนวนจริงเก็บค่ำผลลัพธ์พ้ืนที่วงกลม 
2. ก ำหนดตัวแปร …………………………………………………เก็บค่ำเส้นผ่ำศูนย์กลำง 

3. ก ำหนดค่ำคงท่ี …………………..……………………………ค่ำ π 
4. ค ำนวณค่ำรัศมี เท่ำกับ …………………..…………………………… 
5. ค ำนวณ ……………………….………………………………….. 
6. ก ำหนดอัตรำเร็วของกำรสื่อสำรเป็น 9600 บิตต่อ 1 วินำที 
7. แสดงผลลัพธ์…………………………………….. 

จบกำรท ำงำน 
2.2 เขยีนล ำดับกำรท ำงำนโดยใช้ผังงำนได้ดังนี้ 
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3. เขียนโค้ดค ำสั่งโปรแกรมที่ใช้ในกำรทดลอง 
ค ำสั่ง ค ำอธิบำยโปรแกรม 

1 float ………………,…………………….…….; // ก ำหนดตัวแปร …………………… เป็นชนิดจ ำนวนจริงเก็บค่ำผลลัพธ ์
2 ……………………. Diameter=14; // ก ำหนดตัวแปร Diameter เป็นชนิดจ ำนวนจริงเก็บค่ำเส้นผ่ำศูนยก์ลำง 
3 #define ………………………………….…. // ก ำหนดค่ำคงท่ี PI=3.14159 
4 void setup() {  
5   R=…………………………………………….; //ค ำนวณค่ำรัศม ี
6   ………………………..……………………….; //ค ำนวณ Area=……………………………………………………………. 
7    ………………………..……………………….; // ก ำหนดอัตรำเร็วของกำรสื่อสำรเป็น 9600 บิตต่อ 1 วินำที 
8   Serial.print("…………..………………");   //แสดงข้อควำม Area = 
9   ………..………..……………..……………..; //แสดงผลลัพธ์ Area 
10 }  
11 void loop() {  
12   
13 }  

 
ขั้นตอนที่ 4 กำรทดสอบโปรแกรม 

4.1) ท ำกำรอัพโหลดโปรแกรม จำกนั้นเปิดหน้ำต่ำง Serial Monitor 
4.2) บันทึกกำรแสดงผลกำรท ำงำน 
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ใบกิจกรรมท่ี 5.3 
แปลงอุณหภูมิ 

โจทย์ จงเขียนโปรแกรมแปลงอุณหภูมิจำกองศำเซลเซียสเป็นองศำฟำเรนไฮต์ เมื่อก ำหนดให้ อุณหภูมิเท่ำกับ 
36 องศำเซลเซียส จำกนั้นแสดงผลลัพธ์ออกทำงหน้ำต่ำง Serial Monitor 
ขั้นตอนที่ 1 กำรวิเครำะห์และก ำหนดรำยละเอียดของปัญหำ 

1) ปัญหำที่ต้องกำรแก้ คือ                                                  
2) ข้อมูลเข้ำ  คือ                                                          
3) ข้อมูลออก คือ                                                          

ขั้นตอนที่ 2 กำรออกแบบโปรแกรม (รหัสล ำลองหรือผังงำน) 
2.1 เขยีนล ำดับกำรท ำงำนโดยใช้รหัสล ำลองหรือผังงำนได้ดังนี้ 
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3. เขียนโค้ดค ำสั่งโปรแกรมที่ใช้ในกำรทดลอง 
ค ำสั่ง ค ำอธิบำยโปรแกรม 

1 ……………………………………………. // ก ำหนดตัวแปร …………………… เป็นชนิดจ ำนวนเต็มเก็บค่ำเซลเซยีส 

2 ……………………………………………. // ก ำหนดตัวแปร ……………………  เป็นชนิดจ ำนวนจริงเก็บค่ำฟำเรนไฮต ์

3 void setup() {  

4   ……………………………………………. //ก ำหนดค่ำ องศำเซลเซียส 

5   ……………………………………………. //ค ำนวณค่ำ ฟำเรนไฮต ์

6   ……………………………………………. // ก ำหนดอัตรำเร็วของกำรสื่อสำรเป็น 9600 บิตต่อ 1 วินำที 

7   …………………………………………….  

8   …………………………………………….  

9 }  

10 void loop() {  
11   
12 }  

 
ขั้นตอนที่ 4 กำรทดสอบโปรแกรม 

4.1) ท ำกำรอัพโหลดโปรแกรม จำกนั้นเปิดหน้ำต่ำง Serial Monitor 
4.2) บันทึกกำรแสดงผลกำรท ำงำน 

 

 

 

 

 

 


