






IEEE spectrum



ทำไมถึงแนะนำคุณครูให้รู้จัก Python





Python vs C





Start…
• Editors
• Variable
• Operators
• Output : print()
• Input : input()
• Sequence Problem Solving
• Library
• Elabsheet.org

• Selection Problem Solving
• If-Else()

• Repetition Problem Solving
• For(), While()

• List
• Function
• Python Turtle



Editor : www.python.org



Editor : https://colab.research.google.com

https://colab.research.google.com/


Editor : www.repl.it



Varible



Operators



Output: print()



ขอให้ผู้เข้ารับการอบรมทำกิจกรรมท่ี 3.1
โดยเขียนโปรแกรมใน Colab.Google
แล้วส่งลิงค์ Colab ในแบบฟอร์มต่อไปนี้

shorturl.at/tyzEL
**อย่าลืมเปิดสถานะลิงค์ท่ีส่งด้วยนะครับ

กิจกรรมท่ี 3.1



Input: input()



Sequence Problem Solving
จงเขียนโปรแกรมรับค่าตัวเลขจำนวนเต็ม 2 จำนวน 
แล้วแสดงผลบวก ลบ คูณ และหารของเลข 2 จำนวนนั้น
ออกทางหน้าจอ



Sequence Problem Solving
จงเขียนโปรแกรมรับค่าตัวเลขจำนวนเต็ม 2 จำนวน 
แล้วแสดงผลบวก ลบ คูณ และหารของเลข 2 จำนวนนั้นออกทางหน้าจอ



ขอให้ผู้เข้ารับการอบรมทำกิจกรรมท่ี 3.2
โดยเขียนโปรแกรมใน Colab.Google
แล้วส่งลิงค์ Colab ในแบบฟอร์มต่อไปนี้

shorturl.at/hABSY
**อย่าลืมเปิดสถานะลิงค์ท่ีส่งด้วยนะครับ

กิจกรรมท่ี 3.2



Sequence Problem Solving
1. จงเขียนโปรแกรมรับค่าปี พ.ศ. แล้วเปลี่ยนเป็นปี ค.ศ.



Sequence Problem Solving
2. จงเขียนโปรแกรมรับค่าอุณหภูมิในหน่วยองศาเซลเซียส แล้วเปลี่ยนให้อยู่ในหน่วยอ่ืนๆ
(องศาเคลวิน และองศาฟาเรนไฮต์)



Sequence Problem Solving
3. ครูโจ๊กเดินขึ้นไปทางเหนือ x หน่วย และเดินต่อไปทางทิศตะวันออก y หน่วย
อยากทราบว่าครูโจ๊กอยู่ห่างจากจุดเริ่มต้นก่ีหน่วย (วัดการกระจัด)



Sequence Problem Solving
4. จงเขียนโปรแกรมคำนวณหาค่า BMI โดยรับค่าน้ำหนัก (kg) และความสูง (cm.)



Sequence Problem Solving
5. จงเขียนโปรแกรมตู้ ATM โดยรับจำนวนเงินที่ต้องการถอน และแสดงผลเป็นธนบัตรชนิดต่างๆ
(ตู้จ่ายเงินเป็นธนบัตร 3 ชนิดคือ 1,000 500 และ 100 บาทเท่านั้น และกำหนดให้ผู้ใช้ป้อน
จำนวนเงินที่ลงท้ายด้วยหลักร้อยเท่านั้น) เช่น



Sequence Problem Solving
6. ครูโจ๊กซื้อนาฬิกาจับเวลามาเรือนหนึ่งสำหรับจับเวลาในการว่ิงออกกำลังกาย เม่ือทดลองใช้แล้ว
พบว่านาฬิกาแสดงผลเป็นหน่วยวินาทีเท่านั้น คุณครูช่วยเขียนโปรแกรมคำนวณเวลาให้ครูโจ๊ก
หน่อยครับ

โดยโปรแกรมรับค่าเวลาเป็นหน่วยวินาท ีแล้วคำนวณและแสดงผลออกมาว่าครูโจ๊กว่ิงไปแล้ว
ก่ีช่ัวโมง ก่ีนาท ีและก่ีวินาที



Elabsheet.org



Elabsheet.org

Problem1:     gg.gg/ctelab1

Problem2:     gg.gg/ctelab2



Elabsheet.org

shorturl.at/rKX05



gg.gg/ctelab3
มาสร้างโจทย์ปัญหาด้วย Elabsheet.org กันครับ

สง่ลงิค์โจทย์ gg.gg/ctelab4
โจทย์ทั -งหมด gg.gg/ctelab5



Selection Problem Solving

•Equals: a == b
•Not Equals: a != b
•Less than: a < b
•Less than or equal to: a <= b
•Greater than: a > b
•Greater than or equal to: a >= b



Selection Problem Solving



Selection Problem Solving
โปรแกรมตรวจสอบตัวเลขจำนวนเต็มบวก เต็มลบ หรือศูนย:

ข"อมูลนำเข"าคือ ตัวเลข 1 ตัว
การประมวลผลคือ ตรวจสอบว:าตัวเลขน้ันเป<นตัวเลขจำนวนเต็มบวก เต็มลบ หรือศูนยA
ข"อมูลส:งออกคือ จำนวนเต็มบวก เต็มลบ หรือศูนยA



Selection Problem Solving

• กำหนดตัวแปร x ให/ในโปรแกรม จงเขียนเขียนคำสั่งตัดสินใจตามเงื่อนไขต@อไปนี้

• กำหนดให' ! " =
|" − 4|, เม่ือ " < 0

*+,
*+- , เม่ือ 0 ≤ " ≤ 100

", เม่ือ " > 100



ขอให้ผู้เข้ารับการอบรมทำกิจกรรมที ่3.3
โดยเขียนโปรแกรมใน Colab.Google
แล้วส่งลิงค์ Colab ในแบบฟอร์มต่อไปน้ี

gg.gg/ctpython1
โจทย์ gg.gg/ctpython
**อย่าลืมเปิดสถานะลิงค์ที่ส่งด้วยนะครับ

กิจกรรมท่ี 3.3



Elabsheet.org

http://gg.gg/ctelab7



shorturl.at/bxSWY
มาสร้างโจทย์ปัญหาด้วย Elabsheet.org กันครับ

สง่ลงิค์โจทย์ shorturl.at/izV48
โจทย์ทั -งหมด shorturl.at/aATZ0



Repetition Problem Solving :



มาทำเกมทายตัวเลขกัน :

เกมทายตัวเลข
โปรแกรมจะทำการสุ่มเลขจำนวนเต็ม (1 – 1000) เก็บไว้ 1 จำนวน
ให้ผู้เล่นป้อนตัวเลขจนกว่าจะถูกต้อง โดยโปรแกรมจะบอกเพียงว่า...
เลขที่ป้อนน้ันถูกต้อง น้อยเกินไป มากเกินไป
หากถูกต้องให้จบโปรแกรม



มาทำเกมทายตัวเลขกัน (เก็บคะแนน) :

เกมทายตัวเลข จะมีคะแนนเต็ม 10 คะแนน
โปรแกรมจะทำการสุ่มเลขจำนวนเต็ม (1 – 1000) เก็บไว้ 1 จำนวน
ให้ผู้เล่นป้อนตัวเลขจนกว่าจะถูกต้อง โดยโปรแกรมจะบอกเพียงว่า...
เลขที่ป้อนน้ันถูกต้อง น้อยเกินไป มากเกินไป
หากถูกต้องให้จบโปรแกรม
เม่ือจบโปรแกรมแล้วโปรแกรมจะแสดงคะแนน โดยคะแนนเกิดจาก...
คะแนนเต็ม (10) ลบด้วยจำนวนคร้ังที่ผู้เล่นทาย ลบด้วย 1



ขอให้ผู้เข้ารับการอบรมทำกิจกรรมท่ี 3.4
โดยเขียนโปรแกรมใน Colab.Google
แล้วส่งลิงค์ Colab ในแบบฟอร์มต่อไปนี้

shorturl.at/kwEGP
**อย่าลืมเปิดสถานะลิงค์ท่ีส่งด้วยนะครับ

กิจกรรมท่ี 3.4



shorturl.at/qJLX6
มาสร้างโจทย์ปัญหาด้วย Elabsheet.org กันครับ

สง่ลงิค์โจทย์ shorturl.at/izV48
โจทย์ทั -งหมด shorturl.at/aATZ0



Function
ฟ"งก%ชัน (function) หรือโปรแกรมย+อย (subroutine) เป9นกลุ+มคำส่ังท่ีมีการนิยามช่ือท่ีใชIสำหรับอIางอิง
แทนกลุ+มคำส่ังเหล+าน้ัน เพ่ือใหIสามารถเรียกทำงานไดIตามตIองการ กลุ+มของคำส่ังท่ีประกอบกันขึ้นเป9นฟUงกVชัน
จะทำหนIาท่ีอย+างใดอย+างหน่ึงโดยเฉพาะ

def ชื่อฟUงกVชัน():
กลุ+มของคำสั่งท่ีจะใหIทำงานในฟUงกVชันนี้

ตัวอย7างการสร;างฟ"งก%ชันแสดงข;อมูลส7วนบุคคล



Function

ตัวอย&างการสร,างฟ.งก/ชันคำนวณพ้ืนท่ีสามเหล่ียม



ตัวอย&างการเรียกใช/ฟ1งก2ชัน
บรรทัดท่ี 1-4 ประกาศฟ1งก2ชัน show_info() 

บรรทัดท่ี 6-10 ประกาศฟ1งก2ชัน triangle_area()

บรรทัดท่ี 12 แสดงข/อความ First Function

บรรทัดท่ี 13 เรียกใช/ฟ1งก2ชัน show_info()

บรรทัดท่ี 14 แสดงข/อความ Second Fucntion

บรรทัดท่ี 15 เรียกใช/ฟ1งก2ชัน triangle_area()

ผลการรันโปรแกรม



บรรทัดที่ 1-3 สร-างฟ1งก3ชัน print_name มีพารามิเตอร3 name และ surname ในการรับคLา
จากโปรแกรมหลัก

บรรทัดที่ 5-6 สLวนของโปรแกรมหลักที่มีการรับคLาอักขระทางคีย3บอร3ดเก็บไว-ในตัวแปร

บรรทัดที่ 7 สLงคLาจากตัวแปร firstname และ lastname ไปยังฟ1งก3ชัน print_name()

ตัวอย&างโปรแกรมท่ีมีการรับค&าทางคีย4บอร4ดและส&งค&าไปยังฟ;งก4ชันด>วยพารามิเตอร4



ตัวอย&างโปรแกรมท่ีมีการคืนค&าจากฟ7งก8ชัน



ขอให้ผู้เข้ารับการอบรมทำกิจกรรมท่ี 3.5
โดยเขียนโปรแกรมใน Colab.Google
แล้วส่งลิงค์ Colab ในแบบฟอร์มต่อไปนี้

gg.gg/ctpython2
**อย่าลืมเปิดสถานะลิงค์ท่ีส่งด้วยนะครับ

กิจกรรมท่ี 3.5


