กระบวนวิชา 204101
ชื่อ-สกุล ........................................................ รหัสนักศึกษา ......................... ตอน .......... ลำดับที่.............ปฏิบตั กิ ารที่ 2
ปฏิบัติการที่ 2 เรื่อง Sequential Programming
คำสั่ง
1. จงวิเคราะห์ปญ
ั หา เขียน flowchart และ เขียนโปรแกรมภาษา python
2. ให้นักศึกษาสร้างโฟล์เดอร์สำหรับเก็บไฟล์โปรแกรม (ในวิชาปฏิบตั ิการ โดยตั้งชื่อเป็นรหัสนักศึกษาไว้ที่ไดร์ฟ D: )
3. เมื่อเขียนโปรแกรมภาษาไพทอน ต้องทดสอบการทำงานให้สมบูรณ์ก่อน
4. การตั้งชื่อไฟล์ อยูใ่ นรูปแบบ Paa_b_xxxxxxxxx.XXX เมื่อ aa หมายถึง หมายเลขปฏิบตั ิการ b หมายถึง ลำดับข้อ และ
xxxxxxxxx คือ รหัสประจำตัวนักศึกษา เช่น P02_1_621610034.XXX หมายถึงเป็นงานในปฏิบตั ิการที่ 2 ลำดับข้อที่ 1
และรหัสนักศึกษา คือ 621610034
5. XXX คือ ไฟล์นามสกุล (Filetype) คือ pdf หรือ doc หรือ docx หรือ png หรือ jpg
6. การส่งงาน เมื่อนักศึกษาดำเนินการศึกษาและเขียนโปรแกรมภาษาไพทอน พร้อมทั้งได้ทดสอบการทำงานของโปรแกรมว่า
ทำงานได้ถูกต้องเรียบร้อย ให้นักศึกษา upload ที่ เว็บไซต์ของภาควิชา http//:www.cs.science.cmu.ac.th
> คลิกเมนูหัวข้อ Courses > Assignment Submission System
หลังจากนั้นให้ Login ด้วย Username และ Password เพื่อ Upload การบ้าน (Username และ Password
เป็นอันเดียวกันกับที่นักศึกษาได้รบั จากมหาวิทยาลัยสำหรับใช้งานอีเมลล์ของมหาวิทยาลัย)
หมายเหตุ ชื่อไฟล์ที่ upload ต้องกำหนดให้ถูกต้อง ระบบการบ้านจะรับเฉพาะชื่อไฟล์ที่ถูกต้องเท่านั้น (ตัวอักษรพิมพ์เล็ก
พิมพ์ใหญ่ ระบบรับได้ทั้งคู่ ถือว่าเป็นตัวเดียวกัน)
(จะให้คะแนนเฉพาะไฟล์ทตี่ ั้งชื่อถูกต้อง คอมไพล์ผา่ น และทำงานได้ถูกต้องตามโจทย์กำหนดเท่านั้น)
โจทย์ข้อที่ 1. ให้เขียนโปรแกรมภาษา python เพือ่ รับอุณหภูมเิ ป็นองศาฟาเรนไฮต์และแปลงเป็นองศาเซลเซียส โดยให้มีผล
การ Run ดังแสดงด้านล่าง

โจทย์ข้อที่ 2.ให้เขียนโปรแกรมภาษา python เพื่อรับอุณหภูมเิ ป็นองศาเซลเซียส และแปลงเป็นองศาฟาเรนไฮต์ โดยให้มี ผล
การ Run ดังแสดงด้านล่าง

โจทย์ข้อที่ 3.ให้เขียนโปรแกรมภาษา python คํานวณดัชนีมวลกาย โดยให้นําเข้าข้อมูลน้ำหนักอยู่ในหน่วยกิโลกรัม และ
ส่วนสูงอยู่ในหน่วยเซ็นติเมตร

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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กระบวนวิชา 204101
ชื่อ-สกุล ........................................................ รหัสนักศึกษา ......................... ตอน .......... ลำดับที่.............ปฏิบตั กิ ารที่ 2
โจทย์ข้อที่ 4. ให้เขียนโปรแกรมภาษา python เพื่อหาจุดตัดของเส้นตรงสองเส้น ที่มีสมการอยู่ในรูป y = m1x + b1 และ y
= m2x + b2 โดยกําหนดให้ m1, b1, m2, และ b2 เป็นจํานวนจริง และ m1≠m2 เราสามารถเขียนสมการเชิงเส้น (Linear
Equation: https://th.wikipedia.org/wiki/สมการเชิงเส้น) ในรูป y = mx + b โดย m คือ slope และ b คือจุดตัดบนแกน
y ตัวอย่างเช่น จุดตัดของ y = 3x + 4 และ y = 2x + 3 จะอยู่ที่จุด (-1, 1)
รูปซ้ายใช้ประกอบคำอธิบาย รูปด้านขวาใช้ประกอบการเขียนโปรแกรม

โจทย์ข้อที่ 5. ให้เขียนโปรแกรมภาษา python เพื่อแปลงหน่วยเวลา จากหน่วยเสีย้ ววินาที (millisecond) ให้อยู่ในรูปแบบ
ของ จํานวน วัน ชั่วโมง นาที วินาที และเสีย้ ววินาที ดังตัวอย่าง
• 186,400,500: 2 วัน 3 ชั่วโมง 46 นาที 40 วินาที 500 เสี้ยววินาที
• 85,000,200: 0 วัน 23 ชั่วโมง 36 นาที 40 วินาที 200 เสี้ยววินาที
• 3,504,500: 0 วัน 0 ชั่วโมง 58 นาที 24 วินาที 500 เสี้ยววินาที
• 48,500: 0 วัน 0 ชั่วโมง 0 นาที 48 วินาที 500 เสี้ยวววินาที โดยให้รับค่าข้อมูลเสีย้ ววินาทีจาก Keyboard และให้มีผลการ
Run ดังนี้

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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