ใบงานที่ 2.2 เรื่องชนิดขอมูล ตัวแปร คาคงที่ และตัวดําเนินการ
สมาชิกในกลุม
1.ชื่อ-สกุล.................................................................................ชั้น...........เลขที่........
2.ชื่อ-สกุล.................................................................................ชั้น...........เลขที่........
3.ชื่อ-สกุล.................................................................................ชั้น...........เลขที่........

1. ศึกษาความรูจากหัวขอที่ 2.2 เรื่องชนิดขอมูล ตัวแปร คาคงที่ และตัวดําเนินการ จากเว็บไซต
https://www.binaryprogramming.net

2. ใบงานนี้ไดแบงออกเปน 2 ตอน ดังนี้ ตอนที่ 1 คือแบบฝกหัด และตอนที่ 2 คือแบบฝกปฏิบัติ

ตอนที่ 1 : แบบฝกการใชงานชนิดขอมูล ตัวแปร คาคงที่ และตัวดําเนินการ
1. จงกําหนดชนิดของขอมูลใหกับตัวแปร ใหเหมาะสมและถูกตอง
ตัวแปร

กําหนดชนิดขอมูล

1. ชื่อ (name)
2. ตัวเลขจํานวนเต็มที่1 (number1)
3. ผลการเรียน 4 เกรด 1,2,3,4 (grade)
4. อายุ (age)
5. น้ําหนัก (weight)
6. ป (year)
7. พื้นที่ (area)
8. คะแนน (score)
9. ความสูง (high)
10. ความกวาง (width)
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2. จงประกาศตัวแปรที่กําหนดใหถูกตองและเหมาะสม
ตัวแปร
1. ความสูง
2. ความกวาง
3. ฐาน
4. รัศมี
5. พื้นที่
6. สี่เหลี่ยม
7. สามเหลี่ยม
8. เกรด
9. ตัวเลข
10. คะแนน

ตั้งชื่อตัวแปร

3. พิจารณาชื่อตัวแปรตอไปนี้วาถูกตองตามกฎเกณฑการตั้งชื่อหรือไมพรอมทั้งอธิบายเหตุผลหากชื่อนั้นไมถูกตองตาม
กฎเกณฑ และเปลี่ยนชื่อตัวแปรนั้นใหถูกตอง
ชื่อ

ใชไดหรือไมได

อธิบายเหตุผลกรณีที่ไมถูกตอง

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 หรือประกาศคาคงที่ และใชชนิดขอมูลใหเหมาะสม
4.1 เขียนคําสั่งประกาศตัวแปรชื่อ number ที่มีชนิดขอมูลเปน double โดยไมมีการกําหนดคาเริ่มตน
....................................................................................................................................................................
4.2 เขียนคําสั่งประกาศคาคงที่ชื่อ PI ที่มีชนิดขอมูลเปน double เพื่อใชเก็บคา 3.14
....................................................................................................................................................................
4.3 เขียนคําสั่งประกาศคาคงที่ชื่อ my_name เพื่อใชแทนชื่อจริงของนักเรียน
....................................................................................................................................................................
4.4 เขียนคําสั่งประกาศตัวแปรชื่อ temp เพื่อเก็บคาอุณหภูมิเปนองศาเซลเซียส
....................................................................................................................................................................
4.5 เขียนคําสั่งประกาศตัวแปรชื่อ sum เพื่อเก็บคาคะแนนรวม 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

ผลลัพธที่เปนชนิด string คือ....................... เพราะ...................................................
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ตอนที่ 2 : แบบฝกปฏิบตั ิ เรื่อง ชนิดขอมูล ตัวแปร คาคงที่ และตัวดําเนินการ
คําชี้แจง : ใหผูเรียนศึกษาความรูเรื่องชนิดขอมูล ตัวแปร คาคงที่ และตัวดําเนินการ จากเว็บไซต
www.binarytechno.com แลวสรางโปรแกรมหาคาตัวดําเนินการดวยโปรแกรม MS Visual c# 2015 ตามขั้นตอนใน
ใบงาน และตอบคําถามตอไปนี้
1. เปดโปรแกรม MS Visual c# 2015
ตั้งชื่องาน WS22_ชื่อของผูเรียน บันทึกงานไวในโฟลเดอรของนักเรียน

2. สรางโปรเจ็กตใหม
ในไดร D
3. ออกแบบหนาจอ ดังรูป

โดยมี Control ที่ใช และปรับแตงคาตางๆ ดังตาราง ตอไปนี้
Control
1. Form1
2. Label1

3. TextBox1

Properties

รายละเอียดที่ปรับแตง

Background Image

รูปภาพพื้นหลังตามที่ผูเรียนตองการ

Text

โปรแกรมบวกเลข

Font

TH Niramit AS, 24pt, style=Bold

ForeColor

สีดํา

Text

กรอกจํานวนที่ 1 :

Font

TH Niramit AS, 16pt, style=Bold

ForeColor

สีน้ําเงิน
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Control
4. Label2

5. TextBox2
6. PictureBox1
7. Button1

2. Label3

3. TextBox3

Properties

รายละเอียดที่ปรับแตง

Font

TH Niramit AS, 24pt, style=Bold

ForeColor

สีดํา

Text

กรอกจํานวนที่ 2 :

Font

TH Niramit AS, 16pt, style=Bold

ForeColor

สีน้ําเงิน

Image

รูปภาพเครื่องหมายบวก

SizeMode

StretchImage

Font

TH Niramit AS, 20pt, style=Bold

ForeColor

สีน้ําเงิน

Text

คลิกแสดงผลลัพธ

Font

TH Niramit AS, 28pt, style=Bold

ForeColor

สีแดง

Text

ผลลัพธเทากับ :

Font

TH Niramit AS, 16pt, style=Bold

ForeColor

สีน้ําเงิน

4. ดับเบิ้ลคลิกที่ปุม

กอนเขียนคําสั่งตรวจสอบกอนวาเขียนคําสั่งในตําแหนงที่ถูกตอง

หรือไม โดยดูวาเคอเซอรกระพริบอยูในเมท็อด Button1_Click ตามรูปหรือไม ถาไมใชใหกลับไปหนาออกแบบ
แลวดับเบิ้ลคลิกใหมอีกครั้ง
เมท็อด Button1_Click
พิมพคําสั่งตรงนี้
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เมื่อตรวจสอบตําแหนงแลวใหเขียนคําสั่งนําตัวเลขที่กรอกในชอง TextBox1 และ TextBox2 มาบวกกันและ
แสดงผลลัพธที่ชอง TextBox3 ดังนี้

int number1, number2, sum = 0;
number1 = int.Parse(textBox1.Text);
number2 = int.Parse(textBox2.Text);
sum = number1 + number2;
textBox3.Text = sum.ToString();
เมื่อเขียนคําสั่งเสร็จแลว จะไดหนาจอสําหรับเขียนคําสั่ง ดังรูป

5. บันทึกงานคลิกที่

และสั่งรันเพื่อทดสอบการทํางานของคําสั่ง ใหคลิกที่

ใหกรอกจํานวน

ที่ 1 เทากับ 5 และ กรอกจํานวนที่ 2 เทากับ 5 แลวคลิกที่ปุม คลิกแสดงผลลัพธ จะไดผลลัพธเทากับ...............
เมื่อตรวจสอบจากการคํานวณผลลัพธถูกตองหรือไม...............................................................................................

การเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร ชั้น ม.6 : กาญจนา โนหลักหมื่น

6

6. จากคําสั่งในขอ 4 ใหผูเรียนตอบคําถามตอไปนี้
6.1 คําสั่งประกาศตัวแปร คือ...................................................................................................................................
6.2 มีตัวแปรกี่ตัว.............................ไดแก
ชื่อตัวแปร

ความหมาย

ชนิดขอมูล

คาเริ่มตน

6.3 คําสั่งที่ใชตัวดําเนินการทางคณิตศาสตรมาใชในการคํานวณผลลัพธของโปรแกรมนี้คือ
........................................................................................................................................................................
7. ปดหนาจอการรันโปรแกรมโดยคลิกที่กากบาทมุมขวาบน
8. กดรันใหมอีกครั้ง ครั้งนี้ใหผูเรียนกรอกจํานวนที่ 1 เทากับ 5.5 และ กรอกจํานวนที่ 2 เทากับ 2.2 แลวคลิกที่
ปุม คลิกแสดงผลลัพธ โปรแกรมทํางานไดถูกตองหรือไม..................................เพราะเหตุใด...............................
..............................................................................................................................................................................
ควรแกไขคําสั่งอยางไรใหโปรแกรมสามารถคํานวณไดถูกตอง..............................................................................
9. ปดหนาจอการรันโปรแกรมโดยคลิกที่กากบาทมุมขวาบน
10. จากขอ 8 แกไขคําสั่ง ดังนี้

…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
11. กดรันใหมอีกครั้งใหผูเรียนกรอกจํานวนที่ 1 เทากับ 5.5 และ กรอกจํานวนที่ 2 เทากับ 2.2 ชุดเดิม แลวคลิกที่
ปุม คลิกแสดงผลลัพธ จะไดผลลัพธเทากับ...................... ผลลัพธถูกตองหรือไม................................................
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12. สรุปองคความรูที่ไดรับจากกิจกรรมนี้ โดยการเขียนคําสั่งจากขอความที่กําหนดให
12.1 ประกาศตัวแปรชื่อ mid , final และ sum=0 เปนชนิดขอมูลทศนิยม
........................................................................................................................................................................
12.2 รับคาจาก textBox1 มาเก็บที่ตัวแปร mid
........................................................................................................................................................................
12.3 รับคาจาก textBox2 มาเก็บที่ตัวแปร final
........................................................................................................................................................................
12.4 นําคาที่รับมาจาก textBox1 และ textBox2 มาบวกกันและเก็บผลลัพธที่ sum
........................................................................................................................................................................
12.5 แสดงผลลัพธ (sum) ที่ textBox3
........................................................................................................................................................................
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