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1. ศึกษาความรูจากหัวขอท่ี 2.2 เรื่องชนิดขอมูล ตัวแปร คาคงท่ี และตัวดําเนินการ จากเว็บไซต 

https://www.binaryprogramming.net 

2. ใบงานนี้ไดแบงออกเปน 2 ตอน ดังนี้ ตอนท่ี 1 คือแบบฝกหัด และตอนท่ี 2 คือแบบฝกปฏิบัติ 

 

ตอนที่ 1 : แบบฝกการใชงานชนิดขอมูล ตัวแปร คาคงที่ และตัวดําเนินการ 
 

1.  จงกําหนดชนิดของขอมูลใหกับตัวแปร ใหเหมาะสมและถูกตอง 

ตัวแปร กําหนดชนิดขอมูล 

1. ชื่อ (name)  

2.  ตัวเลขจํานวนเต็มท่ี1 (number1)  

3.  ผลการเรียน 4 เกรด 1,2,3,4 (grade)  

4.  อายุ (age)  

5.  น้ําหนัก (weight)  

6.  ป (year)  

7.  พ้ืนท่ี (area)  

8.  คะแนน (score)  

9.  ความสูง (high)  

10.   ความกวาง (width)  

 

 

 

ใบงานท่ี 2.2 เรื่องชนิดขอมูล ตัวแปร คาคงท่ี และตัวดําเนินการ 

สมาชิกในกลุม 

  1.ชื่อ-สกุล.................................................................................ชั้น...........เลขท่ี........ 

  2.ชื่อ-สกุล.................................................................................ชั้น...........เลขท่ี........ 

  3.ชื่อ-สกุล.................................................................................ชั้น...........เลขท่ี........ 
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2. จงประกาศตัวแปรท่ีกําหนดใหถูกตองและเหมาะสม 

ตัวแปร ตั้งช่ือตัวแปร 

1.  ความสูง  

2.  ความกวาง  

3.  ฐาน  

4.  รัศมี  

5.  พ้ืนท่ี  

6.  สี่เหลี่ยม  

7.  สามเหลี่ยม  

8.  เกรด  

9.  ตัวเลข  

10.  คะแนน  

 

3. พิจารณาชื่อตัวแปรตอไปนี้วาถูกตองตามกฎเกณฑการตั้งชื่อหรือไมพรอมท้ังอธิบายเหตุผลหากชื่อนั้นไมถูกตองตาม

กฎเกณฑ และเปลี่ยนชื่อตัวแปรนั้นใหถูกตอง 

ช่ือ ใชไดหรือไมได อธิบายเหตุผลกรณีท่ีไมถูกตอง แกไขใหมใหถูกตอง 

1.  width    

2.  age_3    

3. null    

4. number123    

5. 1_score    

6. area!    

7. f-name    

8. weight    

9. a*b    

10. _ grade    
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4. จงเปลี่ยนประโยคขอความตอไปนี้ใหเปนการประกาศตัวแปร หรือประกาศคาคงท่ี และใชชนิดขอมูลใหเหมาะสม 

 4.1 เขียนคําสั่งประกาศตัวแปรชื่อ number ท่ีมีชนิดขอมูลเปน double โดยไมมีการกําหนดคาเริ่มตน 

 .................................................................................................................................................................... 

 4.2 เขียนคําสั่งประกาศคาคงท่ีชื่อ PI ท่ีมีชนิดขอมูลเปน double เพ่ือใชเก็บคา 3.14 

 .................................................................................................................................................................... 

 4.3 เขียนคําสั่งประกาศคาคงท่ีชื่อ my_name เพ่ือใชแทนชื่อจริงของนักเรียน 

 .................................................................................................................................................................... 

4.4 เขียนคําสั่งประกาศตัวแปรชื่อ temp เพ่ือเก็บคาอุณหภูมิเปนองศาเซลเซียส 

 .................................................................................................................................................................... 

4.5 เขียนคําสั่งประกาศตัวแปรชื่อ sum เพ่ือเก็บคาคะแนนรวม โดยมีคาเริ่มตนเทากับ 0 

 .................................................................................................................................................................... 

5. หาผลลัพธจากการจากการใชตัวดําเนินการแบบตางๆ โดยกําหนดคาเริ่มตนให ดังนี้ 

กําหนด a = 8 และ  b = 4 

 5.1 a%b ผลลัพธ คือ.............................  เพราะ................................................... 

 5.2 a>=b ผลลัพธ คือ.............................  เพราะ................................................... 

 5.3 a+=b ผลลัพธ คือ.............................  เพราะ................................................... 

 5.4 a/=b ผลลัพธ คือ.............................  เพราะ................................................... 

 5.5 a-=b ผลลัพธ คือ.............................  เพราะ................................................... 

 5.6 a++ ผลลัพธ คือ.............................  เพราะ................................................... 

 5.7 a--  ผลลัพธ คือ.............................  เพราะ................................................... 

 5.8 a+b ผลลัพธท่ีเปนชนิด string คือ....................... เพราะ................................................... 
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ตอนที่ 2 : แบบฝกปฏิบตั ิเร่ือง ชนิดขอมูล ตัวแปร คาคงที่ และตัวดําเนินการ 

 

คําช้ีแจง : ใหผูเรียนศึกษาความรูเรื่องชนิดขอมูล ตัวแปร คาคงท่ี และตัวดําเนินการ จากเว็บไซต 

www.binarytechno.com แลวสรางโปรแกรมหาคาตัวดําเนินการดวยโปรแกรม MS Visual c# 2015 ตามข้ันตอนใน

ใบงาน และตอบคําถามตอไปนี้ 

 

1. เปดโปรแกรม MS Visual c# 2015 

2. สรางโปรเจ็กตใหม                         ตั้งชื่องาน WS22_ช่ือของผูเรียน บันทึกงานไวในโฟลเดอรของนักเรียน

ในไดร D  

3. ออกแบบหนาจอ ดังรูป 

 

  

 

 

 

 

 โดยมี Control ท่ีใช และปรับแตงคาตางๆ ดังตาราง ตอไปนี้ 

Control Properties รายละเอียดท่ีปรับแตง 

1. Form1 Background Image รูปภาพพ้ืนหลังตามท่ีผูเรียนตองการ 

 Text โปรแกรมบวกเลข 

2. Label1 Font TH Niramit AS, 24pt, style=Bold 

 ForeColor สีดํา 

 Text กรอกจํานวนท่ี 1 : 

3. TextBox1 Font TH Niramit AS, 16pt, style=Bold 

 ForeColor สีน้ําเงิน 
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Control Properties รายละเอียดท่ีปรับแตง 

4. Label2 Font TH Niramit AS, 24pt, style=Bold 

 ForeColor สีดํา 

 Text กรอกจํานวนท่ี 2 : 

5. TextBox2 Font TH Niramit AS, 16pt, style=Bold 

 ForeColor สีน้ําเงิน 

6. PictureBox1 Image รูปภาพเครื่องหมายบวก 

 SizeMode StretchImage 

7. Button1 Font TH Niramit AS, 20pt, style=Bold 

 ForeColor สีน้ําเงิน 

 Text คลิกแสดงผลลัพธ  

2. Label3 Font TH Niramit AS, 28pt, style=Bold 

 ForeColor สีแดง 

 Text ผลลัพธเทากับ : 

3. TextBox3 Font TH Niramit AS, 16pt, style=Bold 

 ForeColor สีน้ําเงิน 

 

4. ดับเบิ้ลคลิกท่ีปุม                              กอนเขียนคําสั่งตรวจสอบกอนวาเขียนคําสั่งในตําแหนงท่ีถูกตอง

หรือไม โดยดูวาเคอเซอรกระพริบอยูในเมท็อด Button1_Click  ตามรูปหรือไม ถาไมใชใหกลับไปหนาออกแบบ

แลวดับเบิ้ลคลิกใหมอีกครั้ง        

                           

 

 

 

พิมพคําสั่งตรงนี้ 

เมท็อด Button1_Click   
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 เม่ือตรวจสอบตําแหนงแลวใหเขียนคําสั่งนําตัวเลขท่ีกรอกในชอง TextBox1 และ  TextBox2 มาบวกกันและ

แสดงผลลัพธท่ีชอง TextBox3 ดังนี้ 

 

 

 

 

เม่ือเขียนคําสั่งเสร็จแลว จะไดหนาจอสําหรับเขียนคําสั่ง ดังรูป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. บันทึกงานคลิกท่ี             และสั่งรันเพ่ือทดสอบการทํางานของคําสั่ง ใหคลิกท่ี                    ใหกรอกจํานวน

ท่ี 1 เทากับ 5 และ กรอกจํานวนท่ี 2  เทากับ 5  แลวคลิกท่ีปุม คลิกแสดงผลลัพธ จะไดผลลัพธเทากับ...............   

เม่ือตรวจสอบจากการคํานวณผลลัพธถูกตองหรือไม............................................................................................... 

 

 

int number1, number2, sum = 0; 

            number1 = int.Parse(textBox1.Text); 

            number2 = int.Parse(textBox2.Text); 

            sum = number1 + number2; 

            textBox3.Text = sum.ToString(); 
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6. จากคําสั่งในขอ 4 ใหผูเรียนตอบคําถามตอไปนี้ 

6.1 คําสั่งประกาศตัวแปร คือ................................................................................................................................... 

6.2 มีตัวแปรก่ีตัว.............................ไดแก 

ช่ือตัวแปร ความหมาย ชนิดขอมูล คาเริ่มตน 

    

    

    

    

 

6.3 คําสั่งท่ีใชตัวดําเนินการทางคณิตศาสตรมาใชในการคํานวณผลลัพธของโปรแกรมนี้คือ 

........................................................................................................................................................................ 

7. ปดหนาจอการรันโปรแกรมโดยคลิกท่ีกากบาทมุมขวาบน 

8. กดรันใหมอีกครั้ง ครั้งนี้ใหผูเรียนกรอกจํานวนท่ี 1 เทากับ 5.5 และ กรอกจํานวนท่ี 2  เทากับ 2.2  แลวคลิกท่ี

ปุม คลิกแสดงผลลัพธ โปรแกรมทํางานไดถูกตองหรือไม..................................เพราะเหตุใด............................... 

.............................................................................................................................................................................. 

ควรแกไขคําสั่งอยางไรใหโปรแกรมสามารถคํานวณไดถูกตอง..............................................................................     

9. ปดหนาจอการรันโปรแกรมโดยคลิกท่ีกากบาทมุมขวาบน 

 

10. จากขอ 8 แกไขคําสั่ง  ดังนี้ 

 

 

 

 

 

11. กดรันใหมอีกครั้งใหผูเรียนกรอกจํานวนท่ี 1 เทากับ 5.5 และ กรอกจํานวนท่ี 2  เทากับ 2.2 ชุดเดิม แลวคลิกท่ี

ปุม คลิกแสดงผลลัพธ จะไดผลลัพธเทากับ......................  ผลลัพธถูกตองหรือไม................................................ 

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

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

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

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

………………………………………………………………………………………………………… 
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12. สรุปองคความรูท่ีไดรับจากกิจกรรมนี้ โดยการเขียนคําสั่งจากขอความท่ีกําหนดให 

12.1  ประกาศตัวแปรชื่อ mid , final และ sum=0 เปนชนิดขอมูลทศนิยม  

........................................................................................................................................................................ 

12.2  รับคาจาก textBox1 มาเก็บท่ีตัวแปร mid 

........................................................................................................................................................................ 

12.3  รับคาจาก textBox2 มาเก็บท่ีตัวแปร final 

........................................................................................................................................................................ 

12.4  นําคาท่ีรับมาจาก textBox1 และ textBox2 มาบวกกันและเก็บผลลัพธท่ี sum 

........................................................................................................................................................................ 

12.5  แสดงผลลัพธ (sum) ท่ี textBox3 

........................................................................................................................................................................ 

 

 

 

 

 


