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ช่ือ……………………………………………………สกลุ…………………………………………………ช้ัน………………………….เลขท่ี…………..  

 
ใบกิจกรรมท่ี 4.1 

เรื่อง ตัวแปรกับชนิดของข้อมูล 
1. จงเขียนค ำสั่งประกำศตัวแปรเพื่อเก็บข้อมูลดังต่อไปนี้ให้ถูกต้อง 
 1.1) ค่ำเฉลี่ยคะแนน   ค ำสั่ง >………………………………………………………………… 
 1.2) น้ ำหนัก    ค ำสั่ง >………………………………………………………………… 
 1.3) ส่วนสูง    ค ำสั่ง >………………………………………………………………… 
 1.4) เพศ    ค ำสั่ง >………………………………………………………………… 
 1.5) พ้ืนที่สำมเหลี่ยม   ค ำสั่ง >………………………………………………………………… 
 1.6) ค่ำคงที่ แรงดันไฟบ้ำน  ค ำสั่ง >………………………………………………………………… 
 1.7) ค่ำคงที่ แรงโน้มถ่วง   ค ำสั่ง >………………………………………………………………… 
 1.8) สถำนะของหลอดไฟ   ค ำสั่ง >………………………………………………………………… 

1.9) ปริมำตรของลูกบำศก์  ค ำสั่ง >………………………………………………………………… 
1.10) ไอคิวของนักเรียน 6 คน  ค ำสั่ง >………………………………………………………………… 

 
2.  จงพิจำรณำชื่อตัวแปรต่อไปนี้ถูกต้องตำมกฎกำรตั้งชื่อของภำษำ C หรือไม่ โดยใส่เครื่องหมำย   
ถ้ำไม่ถูกต้องใส่เครื่องหมำย     และให้เหตุผลด้วยว่ำเพรำะอะไร 

_____    2.1) GoldenCompass          เหตุผล ………………………………………………………..  
_____    2.2) HELLO_                     เหตุผล ……………………………………………………….. 
_____    2.3) Total-Number            เหตุผล ……………………………………………………….. 
_____    2.4) 7eleven                    เหตุผล  ……………………………………………………….. 
_____    2.5) float                        เหตุผล  ……………………………………………………….. 
_____    2.6) &volts                      เหตุผล  ……………………………………………………….. 
_____    2.7) _ADDR                      เหตุผล  ……………………………………………………….. 
_____    2.8) NUM#1                     เหตุผล ……………………………………………………….. 
_____    2.9) X2                           เหตุผล ……………………………………………………….. 
_____    2.10) Height1                      เหตุผล ……………………………………………………….. 
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ใบกิจกรรมท่ี 4.2 
ใช้งานตัวแปรและข้อมูล 

จงออกแบบโปรแกรมเพ่ือจัดเก็บและแสดงข้อมูลดังต่อไปนี้ ผ่ำนหน้ำต่ำง Serial Monitor 
- ชื่อของนักเรียน 
- ตัวแปร เก็บข้อมูลอำยุของนักเรียน 
- ตัวแปร เกรดเฉลี่ย 

1. ท าการวิเคราะห์และก าหนดรายละเอียดของปัญหา 
1.1) ปัญหำที่ต้องกำรแก้    คือ ………………………………………………………………………………………………… 
1.2) ข้อมูลเข้ำ  คือ ……………………….………………………………………………….………………….…………… 
1.3) ข้อมูลออก  คือ ………………………….……………………………………………….………………….……………

  
2. ด าเนินการออกแบบโปรแกรม (รหัสล าลองหรือผังงาน) 
เขียนล ำดับกำรท ำงำนโดยใช้รหัสล ำลอง หรือผังงำนได้ดังนี้ 
รหัสล าลอง         ผังงาน 
เริ่มต้น 

1. ประกำศตัวแปร Name  เป็นชนิดตัวอักษรเก็บ………………………. 
2. ประกำศตัวแปร…………………ชนิดจ ำนวนจริง เก็บค่ำอำยุ 
3. ประกำศตัวแปร Grade ชนิดจ ำนวนจริง เก็บค่ำเกรดเฉลี่ย 
4. ก ำหนดอัตรำเร็วของกำรสื่อสำร 
5. แสดงข้อควำม "My name is " 
6. แสดงข้อมูลชื่อของตัวแปร Name 
7. แสดงข้อควำม "My old is " 
8. แสดงข้อมูลอำยุของตัวแปร …………………………… 
9. แสดงข้อมูลข้อควำม “My grade is ” 
10. แสดงข้อมูลเกรดเฉลี่ย 

จบการท างาน 
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3. เขียนโค้ดค าสั่งโปรแกรมท่ีใช้ในการทดลอง 
ค าสั่ง ค าอธิบายโปรแกรม 

1 char Name[]="…………………………………………………."; //ประกำศตัวแปร Name  เป็นชนิด………………….…….เก็บช่ือ 

2 int ……………………………=……………………………=; //ประกำศตัวแปร…………………ชนิดจ ำนวนจริง เก็บค่ำอำย ุ

3 …………………………… Grade= ……………………………; //ประกำศตัวแปร Grade ชนิดจ ำนวนจริง เก็บค่ำเกรดเฉลี่ย 

4 void setup() {  

5   Serial.begin(9600); // ก ำหนดอัตรำเร็วของกำรสื่อสำร 

6   Serial.print("My name is "); //แสดงข้อควำม "My name is " 

7   Serial.println(Name); //แสดงข้อมูลช่ือของตัวแปร Name 

8   Serial.print("My old is "); //แสดงข้อควำม "My old is " 

9   Serial.println(……………………………); //แสดงข้อมูลอำยุของตัวแปร …………………………… 

10   Serial.print("My grade is "); //แสดงข้อมูลข้อควำม “My grade is ” 

11   Serial.println(Grade); //แสดงข้อมูลเกรดเฉลี่ย 

12 }  

13 void loop() {  

14 }  

 
ขั้นตอนที่ 4 การทดสอบโปรแกรม 

4.1) ท ำกำรอัพโหลดโปรแกรม จำกนั้นเปิดหน้ำต่ำง Serial Monitor 
4.2) บันทึกกำรแสดงผลกำรท ำงำน 
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ใบกิจกรรมท่ี 4.3 
การประกาศตัวแปรและค่าคงท่ี 

สถานการณ์ปัญหา  ในร้ำนค้ำสะดวกซื้อแห่งหนึ่ง มีกำรจัดโปรโมชั่นลดรำคำสินค้ำ ดังต่อไปนี้ 
- ซื้อสินค้ำ ครบ 1,000 บำท ได้ส่วนลด 5 เปอร์เซ็นต์ 
- ซื้อสินค้ำ ครบ 2,000 บำท ได้ส่วนลด 10 เปอร์เซ็นต์ 

โดยมีกำรค ำนวณภำษีมูลค่ำเพ่ิม 7 เปอร์เซ็นตจ์งเขียนโปรแกรมเพ่ือแสดงรำยละเอียดส่วนลดต่ำงๆ 
โดยมีกำรประกำศและใช้งำนในรูปของค่ำคงที่ 

 
1. ท าการวิเคราะห์และก าหนดรายละเอียดของปัญหา 

1.1) ปัญหำที่ต้องกำรแก้    คือ ………………………………………………………………………………………………… 
1.2) ข้อมูลเข้ำ  คือ ……………………….………………………………………………….……….…………….…………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
1.3) ข้อมูลออก  คือ ………………………….……………………………………………….…….……………….…………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
  

2. ด าเนินการออกแบบโปรแกรม (รหัสล าลองหรือผังงาน) 
เขียนล ำดับกำรท ำงำนโดยใช้รหัสล ำลอง หรือผังงำนได้ดังนี้ 
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3. เขียนโค้ดค าสั่งโปรแกรมท่ีใช้ในการทดลอง 

ค าสั่ง ค าอธิบายโปรแกรม 
1 const int ………………………………..=5; //ประกำศค่ำคงที่ส่วนลด 5 เปอร์เซ็นต ์
2 const int ………………………………..=10; //ประกำศค่ำคงที่ส่วนลด 10 เปอร์เซ็นต ์
3 #define …………………7 //ประกำศค่ำคงที่ภำษีมูลค่ำเพิ่ม 7 เปอร์เซ็นต ์
4 void setup() {  
5   Serial.begin(9600); // ก ำหนดอัตรำเร็วของกำรสื่อสำร 
6   Serial.print("Buy 1,000 baht get "); //แสดงข้อควำม “Buy 1,000 baht get” 
7   Serial.print(………………………………..); //แสดงข้อมูลส่วนลด 5% จำกค่ำคงที ่
8   Serial.println("% discount"); //แสดงข้อควำม “% discount ” 
9   Serial.print("Buy 2,000 baht get "); //แสดงข้อควำม “Buy 2,000 baht get” 
10   Serial.print(………………………………..); //แสดงข้อมูลส่วนลด 10% จำกค่ำคงที ่
11   Serial.println("% discount"); //แสดงข้อควำม “% discount ” 
12   Serial.print("Vat ="); //แสดงข้อควำม “Vat =” 
13   Serial.println(………………………………..);   //แสดงข้อมูลภำษีจำกค่ำคงท่ี 
14 }  
15 void loop() {  
16 }  

 
ขั้นตอนที่ 4 การทดสอบโปรแกรม 

4.1) ท ำกำรอัพโหลดโปรแกรม จำกนั้นเปิดหน้ำต่ำง Serial Monitor 
4.2) บันทึกกำรแสดงผลกำรท ำงำน 
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ใบกิจกรรมที่ 4.4 

การประยุกต์ใช้ตัวแปรและข้อมูล 
ในโรงเรือนเพำะช ำกล้วยไม้ของโรงเรียน ที่จ ำเป็นต้องมีกำรควบคุมอุณหภูมิและควำมชื้นภำยใน

โรงเรือนจงออกแบบโปรแกรมเพ่ือจัดเก็บและแสดงข้อมูลดังกล่ำวออกทำงหน้ำต่ำง Serial Monitor  เมื่อ
ก ำหนดให้ 

- อุณหภูมิภำยในโรงเรือนเท่ำกับ  25 องศำเซลเซียส 
- ควำมชื้นสัมพัทธ์ภำยในโรงเรือนเท่ำกับ 65 เปอร์เซ็นต์ 
- ปริมำณกำรพรำงแสงแดด 78 เปอร์เซ็นต์ 

1. ท าการวิเคราะห์และก าหนดรายละเอียดของปัญหา 
1.1) ปัญหำที่ต้องกำรแก้    คือ ………………………………………………………………………………………………… 
1.2) ข้อมูลเข้ำ  คือ ……………………….………………………………………………….……….…………….…………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
1.3) ข้อมูลออก  คือ ………………………….……………………………………………….…….……………….…………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
  

2. ด าเนินการออกแบบโปรแกรม (รหัสล าลองหรือผังงาน) 
เขียนล ำดับกำรท ำงำนโดยใช้รหัสล ำลอง หรือผังงำนได้ดังนี้ 
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3. เขียนโค้ดค าสั่งโปรแกรมท่ีใช้ในการทดลอง 
ค าสั่ง ค าอธิบายโปรแกรม 

1   
2   
3   
4   
5   
6   
7   
8   
9   
10   
11   
12   
13   
14   
15   
16   
17   
18   
19   
20   
21   
22   
23   

 
ขั้นตอนที่ 4 การทดสอบโปรแกรม 

4.1) ท ำกำรอัพโหลดโปรแกรม จำกนั้นเปิดหน้ำต่ำง Serial Monitor 
4.2) บันทึกกำรแสดงผลกำรท ำงำน 

 


