
  

 แผนการจัดการเรียนรู ้
มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพและบูรณาการ  

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
     วิชา .คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์…  รหัสวิชา ....2204 - 2004.... 

      หลักสูตร          ประกาศนียบัตรวิชาชีพ             ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง   

พุทธศักราช 2556 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สภาพลักษณะรายวิชา 
 

1. รหัสวิชาและช่ือวิชา รหัสวิชา  2204-2004    ช่ือวิชา   คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์        
2. สภาพรายวิชา  ประเภทวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

                               หลักสูตร       ประกาศนียบัตรวิชาชีพพุทธศักราช 2556 
3. ผู้จัดท า    …………………………………………………… 

สาขาวิชา..คอมพิวเตอร์ธุรกิจ………. 
4. เวลาศึกษา   จ านวน...4.........ช่ัวโมง  :  สัปดาห์ ระยะเวลารวม   18  สัปดาห์ 

                                          จ านวนช่ัวโมงรวม…72………..ช่ัวโมง : ภาคเรียน 
5. จ านวนหน่วยกิต   ..3.....  หน่วยกิต 
6. จุดประสงค์รายวิชา 
       1.  เพื่อให้รู้หลักการเกี่ยวกับระบบจ านวน   ระบบเลขฐาน  พีชคณิตบูลีน  พีชคณิต
เส้นตรง  และทฤษฎีเมตริกซ์ 

2.  เพื่อให้มีทักษะในการค านวณทางคณิตศาสตร์ 
3.  เพื่อให้เข้าใจความสัมพันธ์สระหว่างคณิตศาสตร์กับการท างานของเครื่องคอมพิวเตอร์ 
4.  เพื่อให้มีกจินิสัยการท างานอย่างมีระเบียบ 
5.  เพื่อให้มีคุณลักษณะตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

    7. ค าอธิบายรายวิชา 
  ศึกษาและปฎิบัติเกี่ยวกับระบบจ านวน    ระบบเลขฐาน  พีชคณิตเส้นตรง  และทฤษฎี 

เมทริกซ์   คอมพิวเตอร์กับเลขฐาน   ตรรกะกับคอมพิวเตอร์  และหลักการค านวณของเครื่องคอมพิวเตอร์ 
8.  สมรรถนะของรายวิชา 

1.  ค านวณเลขฐาน พีชคณิตบูลีน  พีชคณิตเส้นตรง  ทฤษฎีเมตริกซ์ได้ 
2.  อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างคณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์กับการท างานของเครื่อง

คอมพิวเตอร์ 

 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดหน่วยการสอนและจัดกิจกรรมการเรียนรู้    
วิชา .คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์       .รหัสวิชา  2204-2004     

            จ านวน.....4..........ชั่วโมง/สัปดาห์           รวม......72..........ช่ัวโมง 
 

หน่วยที่ ชื่อหน่วยและหัวข้อเร่ือง 
การเรียนรู้ 

จุดประสงค์ของการเรียนรู้ที่ผู้สอน
คาดหวัง 

ให้เกิดกับผู้เรียน 

จ านวนคาบ 
ทฤษฏี : 
ปฎิบัติ 

- 
 

  ปฐมนิเทศแนะน าแนวทางการ
เรียนรู ้

เตรียมความพร้อมและความเข้าใจการ
เรียน 

2 

1 ระบบจ านวน มีความรู้เกี่ยวกับระบบจ านวน 6 
2 ระบบเลขฐาน มีความรู้เกี่ยวกับระบบเลขฐานต่างๆ 4 
3 การแปลงเลขฐานในระบบ

คอมพิวเตอร์ 
แปลงเลขฐานต่างๆ ในระบบคอมพิวเตอร์

ได้ 
8 

4 หลักการค านวณเลขในระบบ
คอมพิวเตอร์ 

บวก ลบ คูณ และหารเลขฐานต่างๆ ได้ 10 

5 ตรรกศาสตร์ มีความรู้เกี่ยวกับตรรกศาสตร์ 10 
6 พีชคณิตแบบบูลีน มีความรู้เกี่ยวกับพีชคณิตแบบบูลีน 10 
7 เมตริกซ์ มีความรู้เกี่ยวกับเมตริกซ์ 12 
8 พีชคณิตเชิงเส้น แก้สมการหนึ่งและสองตัวแปร 8 
 สอบปลายภาค  2 
    

คาบรวม 72 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

 
 

   แผนการจัดการเรียนรู ้
 

หน่วยที่ ..1......... 
ชื่อวิชา คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์  รหัสวิชา 2204-2004    สอนคร้ังที่ ....1.... 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้   ระบบจ านวน คาบรวม...6...ชั่วโมง 
ชื่อเร่ือง  ระบบจ านวน จ านวนคาบ..6...

ชั่วโมง 
 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
                 จุดประสงค์ท่ัวไป   (จุดประสงค์ปลายทาง) 

            เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับจ านวนจริง และคุณสมบัติต่าง ๆ ของจ านวนจริง 

                 จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม (จุดประสงค์น าทาง) 
                        เมื่อนักศึกษาผู้เรียนๆจบบทเรียนแล้ว  สมรรถนะอาชีพของผู้เรียนสามารถ 

                  1  จ าแนกประเภทของระบบจ านวนจริงได้ 
         2. อธิบายสมบัติต่างๆ ของจ านวนจริงได้ 

สมรรถนะอาชีพประจ าหน่วย  ( ส่ิงท่ีต้องการให้เกิดการประยุกต์ใช้ความรู้  ทักษะ คุณธรรม เข้าด้วยกัน ) 
 
 
 
 
 
 

เนื้อหาสาระส าคัญประจ าหน่วยการเรียน 
1. จ านวนจริง 
- จ านวนเต็ม   
- เศษส่วน      

2. การบวกจ านวนจริง 
- สมบัติของระบบจ านวนจริงกับการบวก 

3. การคูณจ านวนจริง 
- สมบัติของระบบจ านวนจริงกับการคูณ 

          4.  การเท่ากันในระบบจ านวนจริง 

กิจกรรมการเรยีนการสอน 
 
    ขั้นตอนการสอน หรือ  กิจกรรมของครูผู้สอน                      
               การเตรียมน าเข้าสู่บทเรียน                                                       

1.  จัดเตรียมส่ือการเรียนการสอน  เอกสารการสอน ตัวอย่างโครงการสอน หนังสือประกอบอื่น ๆ 
2. ทดสอบก่อนการเรียน  เรื่องระบบจ านวนจริง  ผู้สอนตรวจแล้วให้ผู้เรียนบันทึกคะแนนท่ีได้ไว้เพื่อ

เปรียบเทียบกับการทดสอบหลังการเรียนจบแล้ว 
3. แจ้งจุดประสงค์การเรียนการสอนหน่วยที่ 1 สนทนาเข้าสู่บทเรียน โดยการพูดคุยถึงจ านวนต่าง ท่ี

มนุษย์เริ่มรู้จักใช้เป็นครั้งแรก ซึ่งเกี่ยวข้องกับความเป็นอยู่ คือจ านวนนับ แล้วโยงเข้าสู่ระบบจ านวนจริง 



            
          ขั้นการเรียนสอน       

1. แจ้งรายการท่ีจะสอน ตามเนื้อหาสาระ เรื่องระบบจ านวนจริง 
2. ให้ความรู้ โดยการบรรยาย  อธิบาย และ ยกตัวอย่างประกอบเกี่ยวกับจ านวนจริง 
3. สอดแทรกคุณธรรม  จริยธรรม  ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์                                            

           ขั้นพยายาม (ด าเนินกิจกรรม)                                                   
1. แบ่งผู้เรียนเป็นกลุ่ม ๆ ละ 4 คน  ช่วยกันคิดและท าใบงาน 1  เกี่ยวกับการพิจารณาว่า จ านวนใด

เป็นตรรกยะ จ านวนใดเป็นอตรรกยะ  และคุณสมบัติต่าง ๆ ผู้สอนสังเกต พฤติกรรมของผู้เรียน 
2. ให้ผู้เรียน แสดงผลการตอบของกลุ่มตนเอง ผู้สอนเฉลยค าตอบ แต่ละกลุ่มแก้ไข ให้ถูกต้อง 
3. ผู้สอนน าข้อท่ีเป็นปัญหามาก อธิบายบนกระดานด า โดยระดมความคิดเห็น และสุ่มผู้เรียนถาม

ตามการช้ีแนะของผู้สอน 
           ขั้นส าเร็จผล (สรุปและประเมินผล)                                               

1. ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสรุปเนื้อหาความรู้ 
2. ทดสอบหลังการเรียน  และเปรียบเทียบผลกับการทดสอบก่อนการเรียน และต้องได้คะแนน

เพิ่มขึ้นจากเดิมต้ังแต่ 20% 
3. ผลจากการท าใบงาน  เกณฑ์การผ่าน 70% 
4. ให้ผู้เรียนท าแบบทดสอบประจ าหน่วยที่ 1 เพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ของการเรียน 

กิจกรรมผู้เรียน 
1. จัดเตรียมเอกสาร  หนังสืออ้างอิงตามท่ีผู้สอนและบทเรียนก าหนด 
2. เมื่อมีการน าเข้าสู่บทเรียน  ต้ังใจฟัง  คิดตาม และตอบค าถาม 
3. ท าแบบทดสอบก่อนการเรียนหน่วยที่  2 
4. ต้ังใจฟังค าบรรยาย  และการให้ความรู้ 
5. แบ่งกลุ่มตามความสมัครใจ 
6. เมื่อมีปัญหาร่วมปรึกษาหารือ  และแสดงความคิดเห็น  และซักถามเพื่อให้ผู้สอนอธิบายเพิ่มเติม 
7. ระดมความคิดเพื่อท างานในใบงาน  และแก้ไขข้อผิดพลาด  พร้อมกับหาจุดท่ีผิดพลาด 
8. ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสรุปเนื้อหา 
9. ท าแบบทดสอบประจ าหน่วยที่  2  เพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

งานที่มอบหมาย หรือกิจกรรมการวัดผลและประเมินผล 
ก่อนเรียน    -   ผู้เรียนศึกษา  ค้นคว้าจากเอกสาร ต ารา เกี่ยวกับจ านวนจริง 

- ผู้เรียนท าแบบทดสอบก่อนการเรียน 
ขณะเรียน    

- ท าใบงาน 1  
- ท าแบบฝึกหัดประจ าหน่วย 

หลังเรียน    
- ให้ผู้เรียนช่วยกันสรุปเนื้อหา 
- ท าแบบทดสอบหลังการเรียน 
- ท าแบบทดสอบประจ าหน่วยที่  1  เพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

 



สื่อการเรียนการสอน/การเรียนรู้ 
สื่อสิ่งพิมพ์     

1. เอกสารประกอบการสอน เรื่องระบบจ านวนจริง  
2. ใบงาน 1 เกี่ยวกับจ านวนตรรกยะ  อตรรกยะ 

การประเมินผล 
ผู้สอนได้ด าเนินการปฏิบัติดังนี้ 

1. ตรวจแบบทดสอบก่อนการเรียนและหลังการเรียนหน่วยที่  1  เรื่องระบบจ านวน 
2. สังเกตและประเมินพฤติกรรมการเรียนของผู้เรียนเป็นรวยบุคคล (จิตพิสัย) 
3. สังเกตและประเมินพฤติกรรมการท างานกลุ่ม 
4. สังเกตและประเมินผลพฤติกรรมด้านคุณธรรม  จริยธรรม ค่านิยม  และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
5. ตรวจแบบประเมินผลจากแบบทดสอบประจ าหน่วยที่  1 เรื่องระบบจ านวนจริง 
 

บันทึกหลังการสอน   
ผลของการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..… 
ผลการเรียนของผู้เรียน 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
ผลการสอนของผู้สอน 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
ปัญหาจากใช้แผนการจัดการเรียนรู้                                               
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
                                                                 (ลงช่ือ)…………………………………………… 
                                                                         ( ……………..………………………….) 
                                                                                 ครูผู้สอนประจ าวิชา 
 
 
          
 
 
 



ใบงานปฏบิัติที่..1. 
ชื่อหน่วยการเรียน…ระบบจ านวน………… 

วิชา คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ 
เร่ือง .......ระบบจ านวน.....ระดับชั้น ปวช 2… 

 
 

จุดประสงค์   เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจระบบจ านวน และสมบัติต่างๆ ของจ านวนจริงได้อย่างถูกต้อง 
   ล าดับขั้นการปฎิบัติงาน 
 1. ให้ผู้เรียนแบ่งกลุ่มตามความสมัครใจ กลุ่มละ 6 – 7 คน 
 2.  แต่ละกลุ่มเลือกประธานกลุ่ม และเลขานุการกลุ่ม เพื่อเตรียมการน าเสนอข้อมูล 
 3. ให้แต่ละกลุ่มระดมความคิดจากการศึกษาระบบจ านวนและสมบัติต่างๆ ของจ านวนจริง 
พร้อมสรุปเป็นแผนผังความคิดของแต่ละกลุ่ม ใช้เวลา 20 นาที 
 4.  ให้ตัวแทนกลุ่มน าเสนอหน้าช้ันเรียน กลุ่มละ 5 นาที 
 5. ครูและผู้เรียนร่วมกันสรุปเนื้อหาจากการน าเสนอข้อมูล พร้อมให้ผู้เรียนกลุ่มท่ีไม่ได้
น าเสนอ ท าการประเมินผลการน าเสนอผลงานโดยใช้แบบประเมินผลพฤติกรรมรายกลุ่ม 
  

2. สรุปผลการปฎิบัติงานและความรู้ที่ได้รับ 
นักเรียนมีความรู้เรื่องระบบจ านวนและคุณสมบัติต่างๆ ของระบบจ านวน 

 

3. ค าถามท้ายบทของการปฎิบัติงาน 
      1. จ านวนจริง หมายถึง…………………………………………………………………….. 

      ตัวอย่างเช่น………………………………………………………………….. 
2. จ านวนตรรกยะ หมายถึง………………………………………………………………       
ตัวอย่างเช่น…………………………………………………………………… 

3. จ านวนเต็ม หมายถึง …………………………………………………………………….
 ตัวอย่างเช่น…………………………………………………………………… 
4. จ านวนอตรรกยะ หมายถึง………………………………………………………………. 
 ตัวอย่างเช่น ………………………………………………………………….. 

4. เอกสารและต าราอ้างอิง 
จักรินทร์ วรรณโพธิ์กลาง.  คณิตศาสตร์ม.4 เล่ม 1.  กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์พ.ศ. พัฒนา จ ากัด, 
         2554. 
เพียงสุรีย์ เสาวนิช.  คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์.  กรุงเทพฯ : บริษัทซัคเซส มีเดีย จ ากัด, 2552. 
สุลักษณ์   อัมพะลพ. คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์. นนทบุรี : บริษัทศูนย์หนังสือเมืองไทย จ ากัด, 2557.  
 
 
 
 

 



 

 
 

   แผนการจัดการเรียนรู ้
 

หน่วยที่ ..2......... 
ชื่อวิชา คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์  รหัสวิชา 2204-2004    สอนคร้ังที่ ....7.... 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้   ระบบเลขฐาน คาบรวม...4...ชั่วโมง 
ชื่อเร่ือง  ระบบเลขฐาน จ านวนคาบ..4...

ชั่วโมง 
 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
                 จุดประสงค์ท่ัวไป   (จุดประสงค์ปลายทาง) 

            เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบเลขฐานต่างๆ 

                 จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม (จุดประสงค์น าทาง) 
                        เมื่อนักศึกษาผู้เรียนๆจบบทเรียนแล้ว  สมรรถนะอาชีพของผู้เรียนสามารถ 
                            1  อธิบายเลขฐานท่ีเหมาะสมกับคอมพิวเตอร์ได้ 
                   2. บอกได้ว่าระบบเลขฐานสอง เลขฐานแปดและเลขฐานสิบหกประกอบด้วยตัวเลขใดบ้าง 
                   3. เขียนและอ่านเลขฐานสอง เลขฐานแปดและเลขฐานสิบหกได้ 
สมรรถนะอาชีพประจ าหน่วย  ( ส่ิงท่ีต้องการให้เกิดการประยุกต์ใช้ความรู้  ทักษะ คุณธรรม เข้าด้วยกัน ) 
 
 
 
 
 
 

เนื้อหาสาระส าคัญประจ าหน่วยการเรียน 
            1.  ระบบเลขฐานท่ีใช้ในคอมพิวเตอร์ 
   2.  ระบบเลขฐานสิบ 
   3.  ระบบเลขฐานสอง 
   4.  ระบบเลขฐานแปด 
   5.  ระบบเลขฐานสิบหก   
 

กิจกรรมการเรยีนการสอน 
 
    ขั้นตอนการสอน หรือ  กิจกรรมของครูผู้สอน                      
               การเตรียมน าเข้าสู่บทเรียน                                                       
                   1  ทดสอบก่อนการเรียน  เรื่องระบบเลขฐาน  ผู้สอนตรวจแล้วให้ผู้เรียนบันทึกคะแนนท่ีได้ไว้เพื่อ
เปรียบเทียบกับการทดสอบหลังเรียนจบแล้ว 
                   2  แจ้งจุดประสงค์การเรียนการสอนหน่วยที่  2  สนทนาเข้าสู่บทเรียน โดยเริ่มจากระบบตัว
เลขฐานสิบ  ซึ่งเป็นระบบตัวเลขท่ีใช้ในปัจจุบัน  แล้วโยงไปสู่ระบบตัวเลขฐานอื่น ๆ ซึ่งได้แก่ เลขฐานสอง  เลขฐาน
สาม เลขฐานแปด เลขฐานสิบหก 
                ขั้นการเรียนสอน       
                  1  แจ้งรายการท่ีจะสอนตามเนื้อหาสาระ เรื่องระบบเลขฐาน 
               2  ให้ความรู้โดยการบรรยาย อธิบาย และยกตัวอย่างประกอบ  พร้อมเปรียบเทียบระบบเลขฐานต่าง ๆ 



               3  สอดแทรก คุณธรรม  จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์                                             
             ขั้นพยายาม (ด าเนินกิจกรรม)                                                   

1. ผู้สอนแบ่งกลุ่มผู้เรียนกลุ่มละ  4  คน ให้ช่วยกันท างานในใบงาน 2 เกี่ยวกับเลขฐาน ผู้สอนสังเกต
พฤติกรรมของผู้เรียน 

2. ให้ผู้เรียนแสดงค าตอบของกลุ่มของตนเอง ผู้สอนเฉลยค าตอบให้แต่ละกลุ่มแก้ไขให้ถูกต้อง 
3. ผู้สอนน าข้อท่ีเป็นปัญหาอธิบาย โดยระดมความคิดเห็น  และสุ่มผู้เรียนถามโดยการช้ีแนะของ

ผู้สอน 
           ขั้นส าเร็จผล (สรุปและประเมินผล)                                               

1. ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสรุปความรู้ 
2. ทดสอบหลังการเรียนและเปรียบเทียบผลกับการทดสอบก่อนการเรียน จะต้องขึ้นจากเดิมต้ังแต่

20% 
3. ผลจากการท าใบงาน  เกณฑ์ผ่าน  70% 
4. ให้ผู้เรียนท าแบบทดสอบประจ าหน่วยที่ 2 เพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

กิจกรรมผู้เรียน 
1. จัดเตรียมเอกสาร  หนังสืออ้างอิงตามท่ีผู้สอนและบทเรียนก าหนด 
2. เมื่อมีการน าเข้าสู่บทเรียน  ต้ังใจฟัง  คิดตาม และตอบค าถาม 
3. ท าแบบทดสอบก่อนการเรียนหน่วยที่  2 
4. ต้ังใจฟังค าบรรยาย  และการให้ความรู้ 
5. แบ่งกลุ่มตามความสมัครใจ 
6. เมื่อมีปัญหาร่วมปรึกษาหารือ  และแสดงความคิดเห็น  และซักถามเพื่อให้ผู้สอนอธิบายเพิ่มเติม 
7. ระดมความคิดเพื่อท างานในใบงาน  และแก้ไขข้อผิดพลาด  พร้อมกับหาจุดท่ีผิดพลาด 
8. ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสรุปเนื้อหา 
9. ท าแบบทดสอบประจ าหน่วยที่  2  เพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 

งานที่มอบหมาย หรือกิจกรรมการวัดผลและประเมินผล 
ก่อนเรียน    -   ผู้เรียนศึกษา  ค้นคว้าจากเอกสาร ต ารา เกี่ยวกับจ านวนจริง 

- ผู้เรียนท าแบบทดสอบก่อนการเรียน 
ขณะเรียน    

- ท าใบงาน 2  
- ท าแบบฝึกหัดประจ าหน่วย 

หลังเรียน    
- ให้ผู้เรียนช่วยกันสรุปเนื้อหา 
- ท าแบบทดสอบหลังการเรียน 
- ท าแบบทดสอบประจ าหน่วยที่  2  เพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

สื่อการเรียนการสอน/การเรียนรู้ 
สื่อสิ่งพิมพ์     

1. เอกสารประกอบการสอน เรื่องระบบเลขฐาน  
2. ใบงาน 2 เกี่ยวกับระบบเลขฐาน  



การประเมินผล 
ผู้สอนได้ด าเนินการปฏิบัติดังนี้ 

1. ตรวจแบบทดสอบก่อนการเรียนและหลังการเรียนหน่วยที่  2  เรื่องระบบเลขฐาน 
2. สังเกตและประเมินพฤติกรรมการเรียนของผู้เรียนเป็นรายบุคคล (จิตพิสัย) 
3. สังเกตและประเมินพฤติกรรมการท างานกลุ่ม 
4. สังเกตและประเมินผลพฤติกรรมด้านคุณธรรม  จริยธรรม  ค่านิยม และลักษณะอันพึงประสงค์ 
5. ตรวจแบบประเมินผลจากแบบทดสอบประจ าหน่วยที่  2  

 
บันทึกหลังการสอน   

ผลของการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
ผลการเรียนของผู้เรียน 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ผลการสอนของผู้สอน 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………………………............................................................. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ปัญหาจากใช้แผนการจัดการเรียนรู้                                               
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
                                                                 (ลงช่ือ)…………………………………………… 
                                                                         ( ……………..………………………….) 
                                                                                 ครูผู้สอนประจ าวิชา 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

   แผนการจัดการเรียนรู ้
 

หน่วยที่ ..3......... 
ชื่อวิชา คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์  รหัสวิชา 2204-2004    สอนคร้ังที่ ....11.... 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้   การแปลงเลขฐานต่างๆ ในระบบคอมพิวเตอร์ คาบรวม...8...ชั่วโมง 
ชื่อเร่ือง  การแปลงเลขฐานต่างๆ ในระบบคอมพิวเตอร์ จ านวนคาบ..8...ชั่วโมง 
 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
                 จุดประสงค์ท่ัวไป   (จุดประสงค์ปลายทาง) 

            เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการแปลงเลขฐานสอง เลขฐานแปดและเลขฐานสิบหก 

                 จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม (จุดประสงค์น าทาง) 
                        เมื่อนักศึกษาผู้เรียนๆจบบทเรียนแล้ว  สมรรถนะอาชีพของผู้เรียนสามารถ 

1 แปลงเลขฐานสอง เลขฐานแปด เลขฐานสิบหกเป็นเลขฐานสิบได้ 
2 แปลงเลขฐานสิบเป็นเลขฐานสอง เลขฐานแปดและเลขฐานสิบหกได้ 
3 แปลงเลขฐานสองเป็นเลขฐานแปดได้ 

                           4 แปลงเลขฐานสองเป็นเลขฐานสิบหกได้ 
สมรรถนะอาชีพประจ าหน่วย  ( ส่ิงท่ีต้องการให้เกิดการประยุกต์ใช้ความรู้  ทักษะ คุณธรรม เข้าด้วยกัน ) 
 
 
 
 
 
 

เนื้อหาสาระส าคัญประจ าหน่วยการเรียน 
1. การแปลงเลขฐานสอง เลขฐานแปด เลขฐานสิบหกเป็นเลขฐานสิบ 
2. การแปลงเลขฐานสิบเป็นเลขฐานสอง เลขฐานแปดและเลขฐานสิบหก 
3. การแปลงระหว่างเลขฐานสองและเลขฐานแปด 
4. การแปลงระหว่างเลขฐานสองและเลขฐานสิบหก 

 
กิจกรรมการเรยีนการสอน 

 
    ขั้นตอนการสอน หรือ  กิจกรรมของครูผู้สอน                      
               การเตรียมน าเข้าสู่บทเรียน                                                       
                   1  ทดสอบก่อนการเรียน  เรื่องการแปลงเลขฐานต่างๆ ในระบบคอมพิวเตอร์  ผู้สอนตรวจแล้วให้ผู้เรียน
บันทึกคะแนนท่ีได้ไว้เพื่อเปรียบเทียบกับการทดสอบหลังเรียนจบแล้ว 
                   2  แจ้งจุดประสงค์การเรียนการสอนหน่วยที่  3  สนทนาเข้าสู่บทเรียน โดยเริ่มจากระบบตัวเลขฐานสิบ 
ซึ่งเป็นระบบตัวเลขท่ีใช้ในปัจจุบัน  แล้วโยงไปสู่การแปลงเลขฐานอื่น ๆ ซึ่งได้แก่ เลขฐานสอง  เลขฐาน เลขฐานแปด  
เลขฐานสิบหก  
                ขั้นการเรียนสอน       
                  1  แจ้งรายการท่ีจะสอนตามเนื้อหาสาระ เรื่องการแปลงเลขฐานต่างๆ ในระบบคอมพิวเตอร์ 
                  2  ให้ความรู้โดยการบรรยาย อธิบาย และยกตัวอย่างประกอบ   
               3  สอดแทรก คุณธรรม  จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์                                             



             ขั้นพยายาม (ด าเนินกิจกรรม)                                                   
4. ผู้สอนแบ่งกลุ่มผู้เรียนกลุ่มละ  4  คน ให้ช่วยกันท างานในใบงาน 3 เกี่ยวกับการแปลงเลขฐานสองเป็น 

เลขฐานแปด เลขฐานสิบหกและเลขฐานสิบ ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียน 
5. ให้ผู้เรียนแสดงค าตอบของกลุ่มของตนเอง ผู้สอนเฉลยค าตอบให้แต่ละกลุ่มแก้ไขให้ถูกต้อง 
6. ผู้สอนน าข้อท่ีเป็นปัญหาอธิบาย โดยระดมความคิดเห็น  และสุ่มผู้เรียนถามโดยการช้ีแนะของผู้สอน 

           ขั้นส าเร็จผล (สรุปและประเมินผล)                                               
7. ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสรุปความรู้ 
8. ทดสอบหลังการเรียนและเปรียบเทียบผลกับการทดสอบก่อนการเรียน จะต้องขึ้นจากเดิมต้ังแต่20% 
9. ผลจากการท าใบงาน  เกณฑ์ผ่าน  70% 
10. ให้ผู้เรียนท าแบบทดสอบประจ าหน่วยที่ 3 เพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

กิจกรรมผู้เรียน 
1. จัดเตรียมเอกสาร  หนังสืออ้างอิงตามท่ีผู้สอนและบทเรียนก าหนด 
2. เมือ่มีการน าเข้าสู่บทเรียน  ต้ังใจฟัง  คิดตาม และตอบค าถาม 
3. ท าแบบทดสอบก่อนการเรียนหน่วยที่  3 
4. ต้ังใจฟังค าบรรยาย  และการให้ความรู้ 
5. แบ่งกลุ่มตามความสมัครใจ 
6. เมื่อมีปัญหาร่วมปรึกษาหารือ  และแสดงความคิดเห็น  และซักถามเพื่อให้ผู้สอนอธิบายเพิ่มเติม 
7. ระดมความคิดเพื่อท างานในใบงาน  และแก้ไขข้อผิดพลาด  พร้อมกับหาจุดท่ีผิดพลาด 
8. ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสรุปเนื้อหา 
9. ท าแบบทดสอบประจ าหน่วยที่  3  เพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 

งานที่มอบหมาย หรือกิจกรรมการวัดผลและประเมินผล 
ก่อนเรียน     -  ผู้เรียนศึกษา  ค้นคว้าจากเอกสาร ต ารา เกี่ยวกับการแปลงเลขฐานต่างๆ ในระบบคอมพิวเตอร์ 

- ผู้เรียนท าแบบทดสอบก่อนการเรียน 
ขณะเรียน    

- ท าใบงาน 3 
- ท าแบบฝึกหัดประจ าหน่วย 

หลังเรียน    
- ให้ผู้เรียนช่วยกันสรุปเนื้อหา 
- ท าแบบทดสอบหลังการเรียน 
- ท าแบบทดสอบประจ าหน่วยที่  3  เพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

สื่อการเรียนการสอน/การเรียนรู้ 
สื่อสิ่งพิมพ์     

1. เอกสารประกอบการสอน เรื่องการแปลงเลขฐานต่างๆ ในระบบคอมพิวเตอร์  
2. ใบงาน 3 เกี่ยวกับการแปลงเลขฐานต่างๆ ในระบบคอมพิวเตอร์  

 
 
 



การประเมินผล 
ผู้สอนได้ด าเนินการปฏิบัติดังนี้ 

1. ตรวจแบบทดสอบก่อนการเรียนและหลังการเรียนหน่วยที่  3  เรื่องการแปลงเลขฐานต่างๆ 
 ในระบบคอมพิวเตอร์ 

2. สังเกตและประเมินพฤติกรรมการเรียนของผู้เรียนเป็นรายบุคคล (จิตพิสัย) 
3. สังเกตและประเมินพฤติกรรมการท างานกลุ่ม 
4. สังเกตและประเมินผลพฤติกรรมด้านคุณธรรม  จริยธรรม  ค่านิยม และลักษณะอันพึงประสงค์ 

ตรวจแบบประเมินผลจากแบบทดสอบประจ าหน่วยที่  3  
บันทึกหลังการสอน   

ผลของการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
ผลการเรยีนของผู้เรียน 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
ผลการสอนของผู้สอน 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
ปัญหาจากใช้แผนการจัดการเรียนรู้                                                
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
                                                 

                                                        (ลงช่ือ)…………………………… 
                                                                                         ( ……………………..……….) 
                                                                                 ครูผู้สอนประจ าวิชา 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ใบงานปฏบิัติที่..3. 
ชื่อหน่วยการเรียน…การแปลงเลขฐานต่างๆ ในระบบคอมพิวเตอร์………… 

วิชา คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ 
เร่ือง .......ระบบเลขฐาน.....ระดับชั้น ปวช 2… 

 
 

จุดประสงค์   เพื่อให้ผู้เรียนแปลงเลขฐานสองเป็นเลขฐานแปด เลขฐานสิบหกและเลขฐานสิบได้ 
 
 ล าดับขั้นการปฎิบัติงาน 
 ให้นักเรียนค้นคว้าเฉพาะช่ือจริง (ภาษาไทย) ของนักเรียนแทนด้วยเลขฐานสอง คือเลขใดบ้าง แล้ว
แปลงเลขฐานสองนั้นให้เป็น เลขฐานแปด เลขฐานสิบหกและเลขฐานสิบ พร้อมส่งงานทาง E-mail ให้
ครูผู้สอนท่ี suluck_am@hotmail.com ตามวันและเวลาท่ีก าหนด  
 
สรุปผลการปฎิบัติงานและความรู้ที่ได้รับ 

นักเรียนมีความรู้เรื่องการแปลงเลขฐานต่างๆ ในระบบคอมพิวเตอร์ 
 
ค าถามท้ายบทของการปฎิบัติงาน 

  นักเรียนมีหลักการแปลงเลขฐานต่างๆ อย่างไร เพื่อให้คิดได้อย่างรวดเร็ว 
 
เอกสารและต าราอ้างอิง 

เพียงสุรีย์ เสาวนิช.  คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์.  กรุงเทพฯ : บริษัทซัคเซส มีเดีย จ ากัด, 2552. 
จักรินทร์ วรรณโพธิ์กลาง.  คณิตศาสตร์ม.4 เล่ม 1.  กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์พ.ศ. พัฒนา จ ากัด, 2554. 
สุลักษณ์   อัมพะลพ. คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์. นนทบุรี : บริษัทศูนย์หนังสือเมืองไทย จ ากัด, 2557.  
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   แผนการจัดการเรียนรู ้
 

หน่วยที่ ..4......... 
ชือ่วิชา คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์  รหัสวิชา 2204-2004    สอนคร้ังที่ ....21.... 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้   หลักการค านวณเลขในระบบคอมพิวเตอร์ คาบรวม...10...ชั่วโมง 
ชื่อเร่ือง  หลักการค านวณเลขในระบบคอมพิวเตอร์ จ านวนคาบ..10 ชั่วโมง 
 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
                 จุดประสงค์ท่ัวไป   (จุดประสงค์ปลายทาง) 
            เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการบวก ลบ คูณ และหารเลขฐานต่างๆ 

                 จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม (จุดประสงค์น าทาง) 
                        เมื่อนักศึกษาผู้เรียนๆจบบทเรียนแล้ว  สมรรถนะอาชีพของผู้เรียนสามารถ 

1.  บวกเลขฐานสอง เลขฐานแปด และเลขฐานสิบหกได้ 
2.  ลบเลขฐานสอง เลขฐานแปด และเลขฐานสิบหกได้ 
3.  คูณเลขฐานสอง เลขฐานแปด และเลขฐานสิบหกได้ 
4.  หารเลขฐานสอง เลขฐานแปด และเลขฐานสิบหกได้ 

สมรรถนะอาชีพประจ าหน่วย  ( ส่ิงท่ีต้องการให้เกิดการประยุกต์ใช้ความรู้  ทักษะ คุณธรรม เข้าด้วยกัน ) 
 
 
 
 
 
 

เนื้อหาสาระส าคัญประจ าหน่วยการเรียน 
1.  การบวกเลขฐานสอง เลขฐานแปด และเลขฐานสิบหก 
2.  การลบเลขฐานสอง เลขฐานแปด และเลขฐานสิบหก 
3.  การคูณเลขฐานสอง เลขฐานแปด และเลขฐานสิบหก 
4.  การหารเลขฐานสอง เลขฐานแปด และเลขฐานสิบหก 
 

กิจกรรมการเรยีนการสอน 
    ขั้นตอนการสอน หรือ  กิจกรรมของครูผู้สอน                      
               การเตรียมน าเข้าสู่บทเรียน                                                       
                   1  ทดสอบก่อนการเรียน  เรื่องหลักการค านวณเลขในระบบคอมพิวเตอร์  ผู้สอนตรวจแล้วให้ผู้เรียน
บันทึกคะแนนท่ีได้ไว้เพื่อเปรียบเทียบกับการทดสอบหลังเรียนจบแล้ว 
                   2  แจ้งจุดประสงค์การเรียนการสอนหน่วยที่  4  สนทนาเข้าสู่บทเรียน โดยเริ่มจากระบบตัวเลขฐานสิบ  
ซึ่งเป็นระบบตัวเลขท่ีใช้ในปัจจุบัน แล้วโยงไปสู่การบวก ลบ คูณ และหารเลขฐานสอง เลขฐานแปด และเลขฐานสิบหก  
                ขั้นการเรียนสอน       

1 แจ้งรายการท่ีจะสอนตามเนื้อหาสาระ เรื่องหลักการค านวณเลขในระบบคอมพิวเตอร์   
2 ให้ความรู้โดยการบรรยาย อธิบาย และยกตัวอย่างประกอบหัวข้อการบวก ลบ คูณ และหาร 

เลขฐานสอง เลขฐานแปด และเลขฐานสิบหก   
3 สอดแทรก คุณธรรม  จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์            
                                  



           ขั้นพยายาม (ด าเนินกิจกรรม)                                                   
1. ผู้สอนแบ่งกลุ่มผู้เรียนกลุ่มละ  4  คน ให้ช่วยกันท างานในใบงาน 4 เกี่ยวกับการบวก ลบ คูณ  

และหารเลขฐานสอง เลขฐานแปด และเลขฐานสิบหก   
2.  ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียน 
3. ให้ผู้เรียนแสดงค าตอบของกลุ่มของตนเอง ผู้สอนเฉลยค าตอบให้แต่ละกลุ่มแก้ไขให้ถูกต้อง 
4. ผู้สอนน าข้อท่ีเป็นปัญหาอธิบาย โดยระดมความคิดเห็น  และสุ่มผู้เรียนถามโดยการช้ีแนะของ 

ผู้สอน 
           ขั้นส าเร็จผล (สรุปและประเมินผล)                                               

5. ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสรุปความรู้ 
6. ทดสอบหลังการเรียนและเปรียบเทียบผลกับการทดสอบก่อนการเรียน จะต้องขึ้นจากเดิมต้ังแต่20% 
7. ผลจากการท าใบงาน  เกณฑ์ผ่าน  70% 
8. ให้ผู้เรียนท าแบบทดสอบประจ าหน่วยที่ 4  เพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

กิจกรรมผู้เรียน 
1. จัดเตรียมเอกสาร  หนังสืออ้างอิงตามท่ีผู้สอนและบทเรียนก าหนด 
2. เมื่อมีการน าเข้าสู่บทเรียน  ต้ังใจฟัง  คิดตาม และตอบค าถาม 
3. ท าแบบทดสอบก่อนการเรียนหน่วยที่  4 
4. ต้ังใจฟังค าบรรยาย  และการให้ความรู้ 
5. แบ่งกลุ่มตามความสมัครใจ 
6. เมื่อมีปัญหาร่วมปรึกษาหารือ  และแสดงความคิดเห็น  และซักถามเพื่อให้ผู้สอนอธิบายเพิ่มเติม 
7. ระดมความคิดเพื่อท างานในใบงาน  และแก้ไขข้อผิดพลาด  พร้อมกับหาจุดท่ีผิดพลาด 
8. ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสรุปเนื้อหา 
9. ท าแบบทดสอบประจ าหน่วยที่  4  เพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

 
งานที่มอบหมาย หรือกิจกรรมการวัดผลและประเมินผล 
ก่อนเรียน     -  ผู้เรียนศึกษา  ค้นคว้าจากเอกสาร ต ารา เกี่ยวกับการบวก ลบ คูณ และหารเลขฐานสอง เลขฐานแปด 
และเลขฐานสิบหก   

- ผู้เรียนท าแบบทดสอบก่อนการเรียน 
ขณะเรียน    

- ท าใบงาน 4 
- ท าแบบฝึกหัดประจ าหน่วย 

หลังเรียน    
- ให้ผู้เรียนช่วยกันสรุปเนื้อหา 
- ท าแบบทดสอบหลังการเรียน 
- ท าแบบทดสอบประจ าหน่วยที่  4  เพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

สื่อการเรียนการสอน/การเรียนรู้ 
สื่อสิ่งพิมพ์     

1. เอกสารประกอบการสอน เรื่องหลักการค านวณเลขในระบบคอมพิวเตอร์  
2. ใบงาน 4 เกี่ยวกับหลักการค านวณเลขในระบบคอมพิวเตอร์  



การประเมินผล 
ผู้สอนได้ด าเนินการปฏิบัติดังนี้ 

1. ตรวจแบบทดสอบก่อนการเรียนและหลังการเรียนหน่วยที่ 4 เรื่องหลักการค านวณเลขในระบบ 
คอมพิวเตอร์ 

2.  สังเกตและประเมินพฤติกรรมการเรียนของผู้เรียนเป็นรายบุคคล (จิตพิสัย) 
3. สังเกตและประเมินพฤติกรรมการท างานกลุ่ม 
4. สังเกตและประเมินผลพฤติกรรมด้านคุณธรรม  จริยธรรม  ค่านิยม และลักษณะอันพึงประสงค์ 
5. ตรวจแบบประเมินผลจากแบบทดสอบประจ าหน่วยที่  4  

บันทึกหลังการสอน   
ผลของการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ 
……………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………… 
ผลการเรียนของผู้เรียน 
……………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………… 
ผลการสอนของผู้สอน 
……………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………… 
ปัญหาจากใช้แผนการจัดการเรียนรู้     
……………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………. 
                                            
                                                                              (ลงช่ือ)………………………. 
                                                                          ( ……………..………….) 
                                                                           ครูผู้สอนประจ าวิชา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ใบงานปฏบิัติที่..4 
ชื่อหน่วยการเรียน…หลักการค านวณเลขในระบบคอมพิวเตอร์………… 

วิชา คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ 
เร่ือง .......ระบบเลขฐาน.....ระดับชั้น ปวช 2… 

 
จุดประสงค์     เพื่อให้ผู้เรียนบวกและลบเลขฐานต่างๆได้อย่างถูกต้อง 

 ล าดับขั้นการปฎิบัติงาน 
 1. ให้ผู้เรียนแบ่งกลุ่มตามความสมัครใจ กลุ่มละ 6 – 7 คน 
 2. แต่ละกลุ่มเลือกประธานกลุ่ม และเลขากลุ่ม ให้ประธานกลุ่มจับฉลากหั วข้อ เพื่อเตรียมการ
น าเสนอข้อมูล 
 3. ให้แต่ละกลุ่มระดมความคิดจากการศึกษาหลักการค านวณในระบบคอมพิวเตอร์ ให้บวก และลบ
เลขฐานสอง เลขฐานแปด และเลขฐานสิบหก แต่ละหัวข้อท่ีก าหนดให้ดังต่อไปนี้ พร้อมจัดท ารายงานการ
ประชุมกลุ่ม ใช้เวลา 20 นาที 
 กลุ่มท่ี 1   110112 + 72368 – 3D216 
 กลุ่มท่ี 2   2F9816 – 45318 + 1001.12 
 กลุ่มท่ี 3   66348 + 86D316 – 111012 
 กลุ่มท่ี 4   123B16 – 101112 + 46278 
 กลุ่มท่ี 5    51738 – 11012 + AA9116 
 4. ให้ตัวแทนกลุ่มน าเสนอหน้าช้ันเรียน กลุ่มละ 5 นาที 
 5. ครูและผู้เรียนร่วมกันสรุปเนื้อหาจากการน าเสนอข้อมูล พร้อมให้ผู้เรียนกลุ่มท่ีไม่ได้น าเสนอ ท า
การประเมินผลการน าเสนอผลงานโดยใช้แบบประเมินผลพฤติกรรมรายกลุ่ม 
สรุปผลการปฎิบัติงานและความรู้ที่ได้รับ 
         นักเรียนมีความรู้เรื่องการบวก ลบ คูณ และหารเลขฐานสอง เลขฐานแปด และเลขฐานสิบหก   
ค าถามท้ายบทของการปฎิบัติงาน 

  การบวกเลขฐานต่างๆ กรณีเป็นเลขทศนิยม กับการคูณเลขฐานต่างๆ มีวิธีการคิดเหมือนหรือ 
ต่างกัน  อย่างไรบ้าง 
เอกสารและต าราอ้างอิง 

เพียงสุรีย์ เสาวนิช.  คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์.  กรุงเทพฯ : บริษัทซัคเซส มีเดีย จ ากัด, 2552. 
จักรินทร์ วรรณโพธิ์กลาง.  คณิตศาสตร์ม.4 เล่ม 1.  กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์พ.ศ. พัฒนา จ ากัด, 2554. 
สุลักษณ์   อัมพะลพ. คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์. นนทบุรี : บริษัทศูนย์หนังสือเมืองไทย จ ากัด, 2557.  
 
  
 
 

 



 

 
 

   แผนการจัดการเรียนรู ้
 

หน่วยที่ ..5......... 
ชื่อวิชา คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์  รหัสวิชา 2204-2004    สอนคร้ังที่ ....21.... 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้   ตรรกศาสตร์ คาบรวม...10...ชั่วโมง 
ชื่อเร่ือง  ตรรกศาสตร์ จ านวนคาบ..10 

ชั่วโมง 
 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
                 จุดประสงค์ท่ัวไป   (จุดประสงค์ปลายทาง) 

            เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องตรรกศาสตร์ 

                 จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม (จุดประสงค์น าทาง) 
                        เมื่อนักศึกษาผู้เรียนๆจบบทเรียนแล้ว  สมรรถนะอาชีพของผู้เรียนสามารถ 

1. จ าแนกได้ว่าประโยคใดเป็นประพจน์หรือไม่เป็นประพจน์ 
2. เช่ือมประพจน์ด้วยตัวเช่ือมแบบต่างๆ ได้ 
3. หาค่าความจริงของประพจน์ได้จ าแนกได้ว่าประพจน์ใดเป็นสัจนิรันดร์ ประพจน์ขัดแย้ง และ

คอนทิเจน 
4. หาประพจน์ท่ีสมมูลกันได้ 

สมรรถนะอาชีพประจ าหน่วย  ( ส่ิงท่ีต้องการให้เกิดการประยุกต์ใช้ความรู้  ทักษะ คุณธรรม เข้าด้วยกัน ) 
 
 
 
 
 
 

เนื้อหาสาระส าคัญประจ าหน่วยการเรียน 
1. ประพจน ์
2. การเช่ือมประพจน์ด้วยตัวเช่ือมแบบต่างๆ 
3. การหาค่าความจริงของประพจน ์
4. สัจนิรันดร์ ประพจน์ขัดแย้ง และคอนทิเจน 
5. การสมมูลกันของประพจน ์

 
กิจกรรมการเรยีนการสอน 

    ขั้นตอนการสอน หรือ  กิจกรรมของครูผู้สอน                      
               การเตรียมน าเข้าสู่บทเรียน                                                       
                   1  ทดสอบก่อนการเรียน  เรื่องตรรกศาสตร์  ผู้สอนตรวจแล้วให้ผู้เรียนบันทึกคะแนนท่ีได้ไว้เพื่อ
เปรียบเทียบกับการทดสอบ 
หลังเรียนจบแล้ว 
                   2  แจ้งจุดประสงค์การเรียนการสอนหน่วยที่ 5 สนทนาเข้าสู่บทเรียน โดยเริ่มจากประโยค  การเช่ือม
ประโยคแบบต่างๆ    
                 
 



          ขั้นการเรียนสอน       
                    3 แจ้งรายการท่ีจะสอนตามเนื้อหาสาระ เรื่องตรรกศาสตร์   

4 ให้ความรู้โดยการบรรยาย อธิบาย และยกตัวอย่างประกอบหัวข้อการเช่ือมประพจน์ด้วย 
ตัวเช่ือมแบบต่างๆ  การหาค่าความจริงของประพจน์  สัจนิรันดร์ 

5 สอดแทรก คุณธรรม  จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์                                             
           ขั้นพยายาม (ด าเนินกิจกรรม)                                                   
                    6. ผู้สอนแบ่งกลุ่มผู้เรียนกลุ่มละ  4  คน ให้ช่วยกันท างานในใบงาน 5 เกี่ยวกับการเช่ือมประพจน์
ด้วยตัวเช่ือมแบบต่างๆ  
                  7. ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียน 
                  8. ให้ผู้เรียนแสดงค าตอบของกลุ่มของตนเอง ผู้สอนเฉลยค าตอบให้แต่ละกลุ่มแก้ไขให้ถูกต้อง 
                  9. ผู้สอนน าข้อท่ีเป็นปัญหาอธิบาย โดยระดมความคิดเห็น  และสุ่มผู้เรียนถามโดยการช้ีแนะของ 
ผู้สอน 
           ขั้นส าเร็จผล (สรุปและประเมินผล)                                               

9. ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสรุปความรู้ 
10 ทดสอบหลังการเรียนและเปรียบเทียบผลกับการทดสอบก่อนการเรียน จะต้องขึ้นจากเดิมต้ังแต่ 

20%  ผลจากการท าใบงาน  เกณฑ์ผ่าน  70% 
11 ให้ผู้เรียนท าแบบทดสอบประจ าหน่วยที่ 4  เพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

กิจกรรมผู้เรียน 
12 จัดเตรียมเอกสาร  หนังสืออ้างอิงตามท่ีผู้สอนและบทเรียนก าหนด 
13 เมื่อมีการน าเข้าสู่บทเรียน  ต้ังใจฟัง  คิดตาม และตอบค าถาม 
14 ท าแบบทดสอบก่อนการเรียนหน่วยที่  5 
15 ต้ังใจฟังค าบรรยาย  และการให้ความรู้ 
16  แบ่งกลุ่มตามความสมัครใจ 
17 เมื่อมีปัญหาร่วมปรึกษาหารือ  และแสดงความคิดเห็น  และซักถามเพื่อให้ผู้สอนอธิบายเพิ่มเติม 
18 ระดมความคิดเพื่อท างานในใบงาน  และแก้ไขข้อผิดพลาด  พร้อมกับหาจุดท่ีผิดพลาด 
19 ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสรุปเนื้อหา 
20 ท าแบบทดสอบประจ าหน่วยที่  5  เพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

 
งานที่มอบหมาย หรือกิจกรรมการวัดผลและประเมินผล 
ก่อนเรียน     -  ผู้เรียนศึกษา  ค้นคว้าจากเอกสาร ต ารา เกี่ยวกับตรรกศาสตร์   

- ผู้เรียนท าแบบทดสอบก่อนการเรียน 
ขณะเรียน    

- ท าใบงาน 5 
- ท าแบบฝึกหัดประจ าหน่วย 

หลังเรียน    
- ให้ผู้เรียนช่วยกันสรุปเนื้อหา 
- ท าแบบทดสอบหลังการเรียน 
- ท าแบบทดสอบประจ าหน่วยที่  5  เพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 



สื่อการเรียนการสอน/การเรียนรู้ 
สื่อสิ่งพิมพ์     

  เอกสารประกอบการสอน เรื่องตรรกศาสตร์ 
               ใบงาน 5  การหาค่าความจริงของประพจน์  
การประเมินผล 
ผู้สอนได้ด าเนินการปฏิบัติดังนี้ 

1. ตรวจแบบทดสอบก่อนการเรียนและหลังการเรียนหน่วยที่ 5 เรื่องตรรกศาสตร์ 
2. สังเกตและประเมินพฤติกรรมการเรียนของผู้เรียนเป็นรายบุคคล (จิตพิสัย) 
3. สังเกตและประเมินพฤติกรรมการท างานกลุ่ม 
4. สังเกตและประเมินผลพฤติกรรมด้านคุณธรรม  จริยธรรม  ค่านิยม และลักษณะอันพึงประสงค์ 
5. ตรวจแบบประเมินผลจากแบบทดสอบประจ าหน่วยที่  5  

บันทึกหลังการสอน   
ผลของการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
ผลการเรียนของผู้เรียน 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
ผลการสอนของผู้สอน 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
ปัญหาจากใช้แผนการจัดการเรียนรู้       
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
                                          
                                                                 (ลงช่ือ)………………………… 
                                                                         ( ……………..……….) 
                                                                        ครูผู้สอนประจ าวิชา 
 
 
 
 
 
 
 
 



ใบงานปฏบิัติที่..5 
ชื่อหน่วยการเรียน…การหาค่าความจริงของประพจน…์……… 

วิชา คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ 
เร่ือง .......ระบบเลขฐาน.....ระดับชั้น ปวช 2… 

 
จุดประสงค์     เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจเรื่องการหาค่าความจริงของประพจน์ 

 ล าดับขั้นการปฎิบัติงาน 
 1     ให้ผู้เรียนแบ่งกลุ่มตามความสมัครใจ กลุ่มละ 5 – 6 คน 
 2. แต่ละกลุ่มเลือกประธานกลุ่ม และเลขานุการกลุ่ม   
 3. ให้แต่ละกลุ่มระดมความคิดจากการศึกษาเรื่องการหาค่าความจริงของประพจน์ แล้ว
แข่งขันกันแก้ปัญหาโจทย์ท่ีครูต้ังขึ้นจ านวน 4 ข้อ และจัดท ารายงานการประชุมกลุ่ม ใช้เวลา 20นาที 
  1. ~(p~q)(pq) 
  2.  (pr)~(p~q) 
  3.  (~p~q)(~pr) 
  4.         (~pq)(p~q) 
 4. ให้ตัวแทนกลุ่มน าเสนอหน้าช้ันเรียน กลุ่มละ 5 นาที 
 5. ครูและผู้เรียนร่วมกันสรุปเนื้อหาจากการน าเสนอข้อมูล  พร้อมให้ ผู้เรียนกลุ่มท่ีไม่ได้
น าเสนอ ท าการประเมินผลการน าเสนอผลงานโดยใช้แบบประเมินผลพฤติกรรมรายกลุ่ม 
สรุปผลการปฎิบัติงานและความรู้ที่ได้รับ 
         นักเรียนมีความรู้เรื่องการหาค่าความจริงของประพจน ์
ค าถามท้ายบทของการปฎิบัติงาน 

   ความส าคัญของตัวเช่ือมประพจน์แต่ละแบบมีความส าคัญเท่ากันหรือไม่ 
เอกสารและต าราอ้างอิง 

เพียงสุรีย์ เสาวนิช.  คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์.  กรุงเทพฯ : บริษัทซัคเซส มีเดีย จ ากัด, 2552. 
จักรินทร์ วรรณโพธิ์กลาง.  คณิตศาสตร์ม.4 เล่ม 1.  กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์พ.ศ. พัฒนา จ ากัด, 2554. 

บันทึกของครูผู้สอนท้ายหน่วยการเรียน ( เพิ่มเติม ) 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  

   แผนการจัดการเรียนรู ้
 

หน่วยที่ ..6......... 
ชื่อวิชา คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์  รหัสวิชา 2204-2004    สอนคร้ังที่ ....21.... 

ชือ่หน่วยการเรียนรู้   พีชคณิตบูลีน คาบรวม...10...ชั่วโมง 
ชื่อเร่ือง  พีชคณิตบูลีน จ านวนคาบ..10 ชั่วโมง 
 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
                 จุดประสงค์ท่ัวไป   (จุดประสงค์ปลายทาง) 

            เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องพีชคณิตบูลีน 

                 จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม (จุดประสงค์น าทาง) 
                        เมื่อนักศึกษาผู้เรียนๆจบบทเรียนแล้ว  สมรรถนะอาชีพของผู้เรียนสามารถ 

1. อธิบายและจ าแนกเกต (Gate) ต่างๆ ได้ 
2. เขียนประพจน์บูลีนจากวงจรลอจิกได้ 
3. เขียนวงจรลอจิกจากประพจน์บูลีนได้ 
4. หาค่าผลลัพธ์ (Output) ของประพจน์บูลีนได้ 
5. บอกทฤษฎีบทของพีชคณิตบูลีนได้ 

สมรรถนะอาชีพประจ าหน่วย  ( ส่ิงท่ีต้องการให้เกิดการประยุกต์ใช้ความรู้  ทักษะ คุณธรรม เข้าด้วยกัน ) 
 
 
 
 
 
 

เนื้อหาสาระส าคัญประจ าหน่วยการเรียน 
1. เกต (Gate) พื้นฐาน 
2. การเขียนประพจน์บูลีนจากวงจรลอจิก 
3. การเขียนวงจรลอจิกจากประพจน์บูลีน 
4. การหาค่าผลลัพธ์ (Output) ของประพจน์บูลีน 
5. ทฤษฎีบทของพีชคณิตบูลีน 

กิจกรรมการเรยีนการสอน 
    ขั้นตอนการสอน หรือ  กิจกรรมของครูผู้สอน                      
               การเตรียมน าเข้าสู่บทเรียน                                                       
                   1  ทดสอบก่อนการเรียน  เรื่องพีชคณิตบูลีน  ผู้สอนตรวจแล้วให้ผู้เรียนบันทึกคะแนนท่ีได้ไว้เพื่อ
เปรียบเทียบกับการทดสอบหลังเรียนจบแล้ว 
                   2  แจ้งจุดประสงค์การเรียนการสอนหน่วยที่  6 สนทนาเข้าสู่บทเรียน โดยเริ่มจากวงจรพื้นฐาน 
                ขั้นการเรียนสอน       
                    3 แจ้งรายการท่ีจะสอนตามเนื้อหาสาระ เรื่องพีชคณิตบูลีน 
                    4 ให้ความรู้โดยการบรรยาย อธิบาย และยกตัวอย่างประกอบหัวข้อการเช่ือมประพจน์ด้วยตัวเช่ือม 
แบบต่างๆ  การหาค่าความจริงของประพจน์  สัจนิรันดร์ 
                    5  สอดแทรก คุณธรรม  จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์                                             
           



           ขั้นพยายาม (ด าเนินกิจกรรม)                                                   
                    6 ผู้สอนแบ่งกลุ่มผู้เรียนกลุ่มละ  4  คน ให้ช่วยกันท างานในใบงาน 5 เกี่ยวกับการเช่ือมประพจน์ด้วย 
ตัวเช่ือมแบบต่างๆ  
                    7  ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียน 

8  ให้ผู้เรียนแสดงค าตอบของกลุ่มของตนเอง ผู้สอนเฉลยค าตอบให้แต่ละกลุ่มแก้ไขให้ถูกต้อง 
                    9   ผู้สอนน าข้อท่ีเป็นปัญหาอธิบาย โดยระดมความคิดเห็น  และสุ่มผู้เรียนถามโดยการช้ีแนะของ 
ผู้สอน 
           ขั้นส าเร็จผล (สรุปและประเมินผล)                                               
                  10  ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสรุปความรู้ 

11  ทดสอบหลังการเรียนและเปรียบเทียบผลกับการทดสอบก่อนการเรียน จะต้องขึ้นจากเดิมต้ังแต่ 
20%  ผลจากการท าใบงาน  เกณฑ์ผ่าน  70% 
                  12  ให้ผู้เรียนท าแบบทดสอบประจ าหน่วยที่ 6  เพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

กิจกรรมผู้เรียน 
                  13  จัดเตรียมเอกสาร  หนังสืออ้างอิงตามท่ีผู้สอนและบทเรียนก าหนด 
                  14  เมื่อมีการน าเข้าสู่บทเรียน  ต้ังใจฟัง  คิดตาม และตอบค าถาม 

15 ท าแบบทดสอบก่อนการเรียนหน่วยที่ 6 
                   16  ต้ังใจฟังค าบรรยาย  และการให้ความรู้ แบ่งกลุ่มตามความสมัครใจ 

16 เมื่อมีปัญหาร่วมปรึกษาหารือ  และแสดงความคิดเห็น  และซักถามเพื่อให้ผู้สอนอธิบายเพิ่มเติม 
17 ระดมความคิดเพื่อท างานในใบงาน  และแก้ไขข้อผิดพลาด  พร้อมกับหาจุดท่ีผิดพลาด 
18 ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสรุปเนื้อหา 
19 ท าแบบทดสอบประจ าหน่วยที่  6 เพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

 
งานที่มอบหมาย หรือกิจกรรมการวัดผลและประเมินผล 
ก่อนเรียน     -  ผู้เรียนศึกษา  ค้นคว้าจากเอกสาร ต ารา เกี่ยวกับพีชคณิตบูลีน 

- ผู้เรียนท าแบบทดสอบก่อนการเรียน 
ขณะเรียน    

- ท าใบงาน 6 
- ท าแบบฝึกหัดประจ าหน่วย 

หลังเรียน    
- ให้ผู้เรียนช่วยกันสรุปเนื้อหา 
- ท าแบบทดสอบหลังการเรียน 
- ท าแบบทดสอบประจ าหน่วยที่  6 เพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

สื่อการเรียนการสอน/การเรียนรู้ 
สื่อสิ่งพิมพ์     

3. เอกสารประกอบการสอน เรื่องพีชคณิตบูลีน 
             4    ใบงาน 6 วงจรลอจิกจากประพจน์บูลีนและหาค่าผลลัพธ์ของประพจน์บูลีน 
การประเมินผล 
ผู้สอนได้ด าเนินการปฏิบัติดังนี้ 



1. ตรวจแบบทดสอบก่อนการเรียนและหลังการเรียนหน่วยที่ 6 เรื่องพีชคณิตบูลีน 
2.  สังเกตและประเมินพฤติกรรมการเรียนของผู้เรียนเป็นรายบุคคล (จิตพิสัย) 
3. สังเกตและประเมินพฤติกรรมการท างานกลุ่ม 
4. สังเกตและประเมินผลพฤติกรรมด้านคุณธรรม  จริยธรรม  ค่านิยม และลักษณะอันพึงประสงค์ 
5. ตรวจแบบประเมินผลจากแบบทดสอบประจ าหน่วยที่  6  

บันทึกหลังการสอน   
ผลของการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………. 
ผลการเรียนของผู้เรียน 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………. 
ผลการสอนของผู้สอน 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...… 
…………………………………………………………………………………………………………….............................................................…. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………. 
ปัญหาจากใช้แผนการจัดการเรียนรู้                                               
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
                                                                 (ลงช่ือ)…………………………………………… 
                                                                         ( ……………..………………………….) 
                                                                                 ครูผู้สอนประจ าวิชา 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



ใบงานปฏบิัติที่..6 
ชื่อหน่วยการเรียน…การเขียนวงจรลอจิกจากประพจน์บูลีนและหาค่าผลลัพธ์ของประพจน์บูลีน………… 

วิชา คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ 
เร่ือง .......ระบบเลขฐาน.....ระดับชั้น ปวช 2… 

 
จุดประสงค์     เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเขียนวงจรลอจิกจากประพจน์บูลีนและหาค่าผลลัพธ์ของประพจน์
บูลีน 

 ล าดับขั้นการปฎิบัติงาน 

 1 ให้ผู้เรียนแบ่งกลุ่มตามความสมัครใจ กลุ่มละ 5 คน 
 2. แต่ละกลุ่มเลือกประธานกลุ่ม และเลขานุการกลุ่ม   
          3.   ให้แต่ละกลุ่มเขียนวงจรลอจิกจากประพจน์บูลีนและหาค่าผลลัพธ์ของประพจน์บูลีน โดย
ก าหนดให้ A = 1, B = 0 และ C = 1 จ านวน 5 ข้อ ใช้เวลา 20 นาที 

   1.  ( A C) + (A B) 

   2.   A  (B + AB ) 

   3.   (A + C) + ABC 

   4.   (A B) + ( BA  ) + (B C) 

   5.   ( B + A)  ( AB  ) 
 4. ให้ตัวแทนกลุ่มน าเสนอหน้าช้ันเรียน กลุ่มละ 5 นาที 
 5. ครูและผู้เรียนร่วมกันสรุปเนื้อหาจากการน าเสนอข้อมูล  พร้อมให้ ผู้เรียนกลุ่มท่ีไม่ได้
น าเสนอ ท าการประเมินผลการน าเสนอผลงานโดยใช้แบบประเมินผลพฤติกรรมรายกลุ่ม 
สรุปผลการปฎิบัติงานและความรู้ที่ได้รับ 
         นักเรียนมีความรู้เรื่องการเขียนวงจรลอจิกจากประพจน์บูลีนและการหาค่าผลลัพธ์ 
ค าถามท้ายบทของการปฎิบัติงาน 

   ตัวเช่ือมประพจน์ในทางตรรกศาสตร์และเกตแต่ละแบบเหมือนกันหรือไม ่
เอกสารและต าราอ้างอิง 

เพียงสุรีย์ เสาวนิช.  คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์.  กรุงเทพฯ : บริษัทซัคเซส มีเดีย จ ากัด, 2552. 
จักรินทร์ วรรณโพธิ์กลาง.  คณิตศาสตร์ม.4 เล่ม 1.  กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์พ.ศ. พัฒนา จ ากัด, 2554. 
สุลักษณ์   อัมพะลพ. คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์. นนทบุรี : บริษัทศูนย์หนังสือเมืองไทย จ ากัด, 2557.  
  
 
 
 
 
 



 

 
 

   แผนการจัดการเรียนรู ้
 

หน่วยที่ ..7......... 
ชื่อวิชา คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์  รหัสวิชา 2204-2004    สอนคร้ังที่ ....21.... 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้   เมทริกซ์ คาบรวม...10...ชั่วโมง 
ชื่อเร่ือง  เมทริกซ์ จ านวนคาบ..10 ชั่วโมง 
 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
                 จุดประสงค์ท่ัวไป   (จุดประสงค์ปลายทาง) 

            เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องเมทริกซ์ 

                 จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม (จุดประสงค์น าทาง) 
                        เมื่อนักศึกษาผู้เรียนๆจบบทเรียนแล้ว  สมรรถนะอาชีพของผู้เรียนสามารถ 

1. บอกความหมายและชนิดของเมทริกซ์ได้ 
2. บอกสมาชิกของเมทริกซ์ในแต่ละแถวและคอลัมน์ได้ 
3. หาทรานสโพสของเมทริกซ์ได้ 
4. จ าแนกเมทริกซ์ท่ีเท่ากันได้ 
5. บวก  ลบ  และคูณเมทริกซ์ได้ 
6. หาดีเทอร์มิแนนต์ของเมทริกซ์ได้ 
7. หาอินเวอร์สการคูณของเมทริกซ์ได้ 
8. แก้ระบบสมการเชิงเส้นด้วยเมทริกซ์ได้  

สมรรถนะอาชีพประจ าหน่วย  ( ส่ิงท่ีต้องการให้เกิดการประยุกต์ใช้ความรู้  ทักษะ คุณธรรม เข้าด้วยกัน ) 
 
 
 
 
 
 

เนื้อหาสาระส าคัญประจ าหน่วยการเรียน 
1. ความหมายและชนิดของเมทริกซ์ 
2. ทรานสโพสของเมทริกซ์ 
3. การเท่ากันของเมทริกซ์ 
4. การบวกและการลบเมทริกซ์ 
5. การคูณเมทริกซ์ 
6. ดีเทอร์มิแนนต์ของเมทริกซ์ 
7. อินเวอร์สการคูณของเมทริกซ์ 
8. การแก้ระบบสมการเชิงเส้นด้วยเมทริกซ์ 

 
กิจกรรมการเรยีนการสอน 

    ขั้นตอนการสอน หรือ  กิจกรรมของครูผู้สอน                      
               การเตรียมน าเข้าสู่บทเรียน                                                       
                   1  ทดสอบก่อนการเรียน  เรื่องเมทริกซ์  ผู้สอนตรวจแล้วให้ผู้เรียนบันทึกคะแนนท่ีได้ไว้เพื่อ
เปรียบเทียบกับการทดสอบหลังเรียนจบแล้ว 



                   2  แจ้งจุดประสงค์การเรียนการสอนหน่วยที่  7 สนทนาเข้าสู่บทเรียน โดยเริ่มจากการจัดกลุ่มเป็นแถว 
หลัก 
                ขั้นการเรียนสอน       
                    3 แจ้งรายการท่ีจะสอนตามเนื้อหาสาระ เรื่องเมทริกซ์ 
                    4 ให้ความรู้โดยการบรรยาย อธิบาย และยกตัวอย่างประกอบหัวข้อชนิดของเมทริกซ์ การเท่ากันของ
เมทริกซ์ ทรานสโพสของเมทริกซ์ 
                    5  สอดแทรก คุณธรรม  จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์                                             
           ขั้นพยายาม (ด าเนินกิจกรรม)                                                   
                    6 ผู้สอนแบ่งกลุ่มผู้เรียนกลุ่มละ  4  คน ให้ช่วยกันท างานในใบงาน 7 เกี่ยวกับการหาค่าของเมทริกซ์ 
                    7  ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียน 

9  ให้ผู้เรียนแสดงค าตอบของกลุ่มของตนเอง ผู้สอนเฉลยค าตอบให้แต่ละกลุ่มแก้ไขให้ถูกต้อง 
                    9   ผู้สอนน าข้อท่ีเป็นปัญหาอธิบาย โดยระดมความคิดเห็น  และสุ่มผู้เรียนถามโดยการช้ีแนะของ 
ผู้สอน 
           ขั้นส าเร็จผล (สรุปและประเมินผล)                                               
                  10  ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสรุปความรู้ 

11  ทดสอบหลังการเรียนและเปรียบเทียบผลกับการทดสอบก่อนการเรียน จะต้องขึ้นจากเดิมต้ังแต่ 
20%  ผลจากการท าใบงาน  เกณฑ์ผ่าน  70% 
                  12  ให้ผู้เรียนท าแบบทดสอบประจ าหน่วยท่ี 7  เพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

กิจกรรมผู้เรียน 
                  13  จัดเตรียมเอกสาร  หนังสืออ้างอิงตามท่ีผู้สอนและบทเรียนก าหนด 
                  14  เมื่อมีการน าเข้าสู่บทเรียน  ต้ังใจฟัง  คิดตาม และตอบค าถาม 
                   15  ท าแบบทดสอบก่อนการเรียนหน่วยที่ 7 

16 ต้ังใจฟังค าบรรยาย  และการให้ความรู้ แบ่งกลุ่มตามความสมัครใจ 
17 เมื่อมีปัญหาร่วมปรึกษาหารือ  และแสดงความคิดเห็น  และซักถามเพื่อให้ผู้สอนอธิบายเพิ่มเติม 
18 ระดมความคิดเพื่อท างานในใบงาน  และแก้ไขข้อผิดพลาด  พร้อมกับหาจุดท่ีผิดพลาด 
19 ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสรุปเนื้อหา 
20 ท าแบบทดสอบประจ าหน่วยที่  7 เพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

 
งานที่มอบหมาย หรือกิจกรรมการวัดผลและประเมินผล 
ก่อนเรียน     -  ผู้เรียนศึกษา  ค้นคว้าจากเอกสาร ต ารา เกี่ยวกับเมทริกซ์ 

- ผู้เรียนท าแบบทดสอบก่อนการเรียน 
ขณะเรียน    

- ท าใบงาน 7 
- ท าแบบฝึกหัดประจ าหน่วย 

หลังเรียน    
- ให้ผู้เรียนช่วยกันสรุปเนื้อหา 
- ท าแบบทดสอบหลังการเรียน 
- ท าแบบทดสอบประจ าหน่วยที่  7 เพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 



สื่อการเรียนการสอน/การเรียนรู้ 
สื่อสิ่งพิมพ์     
               เอกสารประกอบการสอน เรื่องเมทริกซ์ 
               ใบงาน 7 เมทริกซ์ 
การประเมินผล 
ผู้สอนได้ด าเนินการปฏิบัติดังนี้ 

1. ตรวจแบบทดสอบก่อนการเรียนและหลังการเรียนหน่วยที่ 7 เรื่องเมทริกซ์ 
2.  สังเกตและประเมินพฤติกรรมการเรียนของผู้เรียนเป็นรายบุคคล (จิตพิสัย) 
3. สังเกตและประเมินพฤติกรรมการท างานกลุ่ม 
4. สังเกตและประเมินผลพฤติกรรมด้านคุณธรรม  จริยธรรม  ค่านิยม และลักษณะอันพึงประสงค์ 
5. ตรวจแบบประเมินผลจากแบบทดสอบประจ าหน่วยที่  7 

บันทึกหลังการสอน   
ผลของการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………. 
ผลการเรียนของผู้เรียน 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………. 
ผลการสอนของผู้สอน 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...… 
…………………………………………………………………………………………………………….............................................................…. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…. 
ปัญหาจากใช้แผนการจัดการเรียนรู้                                               
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
                                                                 (ลงช่ือ)…………………………………………… 
                                                                         ( ……………..………………………….) 
                                                                                 ครูผู้สอนประจ าวิชา 
 
 
 
 
 
 



ใบงานปฏบิัติที่..7 
ชื่อหน่วยการเรียน…เมทริกซ์………… 

วิชา คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ 
เร่ือง .......เมทริกซ์.....ระดับชั้น ปวช 2… 

 
จุดประสงค์     เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจเรื่องเมทริกซ์ 

 ล าดับขั้นการปฎิบัติงาน 
 1        ให้ผู้เรียนแบ่งกลุ่มตามความสมัครใจ กลุ่มละ 5 – 6 คน 
 2. แต่ละกลุ่มเลือกประธานกลุ่ม และเลขานุการกลุ่ม   
       3. ให้แต่ละกลุ่มระดมความคิดจากการศึกษาเมทริกซ์และแข่งขันกันแก้ปัญหาโจทย์ท่ีครูต้ังขึ้น
จ านวน 4 ข้อท่ีก าหนดให้ดังต่อไปนี้ พร้อมจัดท ารายงานการประชุมกลุ่ม ใช้เวลา 20 นาที 

  ก าหนดให้ A = 
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, B = 
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 และ C = 
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 จงหา 
  1.    3A + BC                       
  2.    Ct + 2At – AB 
  3.     det (A) + det (B) + det (C)   
  4.    A-1 + B-1 – C-1 
 4. ให้ตัวแทนกลุ่มน าเสนอหน้าช้ันเรียน กลุ่มละ 5 นาที 
 5. ครูและผู้เรียนร่วมกันสรุปเนื้อหาจากการน าเสนอข้อมูล  พร้อมให้ ผู้เรียนกลุ่มท่ีไม่ได้
น าเสนอ ท าการประเมินผลการน าเสนอผลงานโดยใช้แบบประเมินผลพฤติกรรมรายกลุ่ม  
สรุปผลการปฎิบัติงานและความรู้ที่ได้รับ 
         นักเรียนมีความรู้เรื่องเมทริกซ ์
ค าถามท้ายบทของการปฎิบัติงาน 

   การหาค่าดีเทอร์มิแนนท์วิธีไหนสะดวกและประหยัดเวลากว่ากัน 
เอกสารและต าราอ้างอิง 

เพยีงสุรีย์ เสาวนิช.  คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์.  กรุงเทพฯ : บริษัทซัคเซส มีเดีย จ ากัด, 2552. 
จักรินทร์ วรรณโพธิ์กลาง.  คณิตศาสตร์ม.4 เล่ม 1.  กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์พ.ศ. พัฒนา จ ากัด, 2554. 
สุลักษณ์   อัมพะลพ. คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์. นนทบุรี : บริษัทศูนย์หนังสือเมืองไทย จ ากัด, 2557.  
  
 
 
 
 
 
 



 

 
 

   แผนการจัดการเรียนรู ้
 

หน่วยที่ ..8......... 
ชื่อวิชา คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์  รหัสวิชา 2204-2004    สอนคร้ังที่ ....21.... 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้   พีชคณิตเส้นตรง คาบรวม...10...ชั่วโมง 
ชื่อเร่ือง  พีชคณิตเส้นตรง จ านวนคาบ..10 ชั่วโมง 
 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
                 จุดประสงค์ท่ัวไป   (จุดประสงค์ปลายทาง) 

            เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องพีชคณิตเส้นตรง 
                 จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม (จุดประสงค์น าทาง) 
                        เมือ่นักศึกษาผู้เรียนๆจบบทเรียนแล้ว  สมรรถนะอาชีพของผู้เรียนสามารถ 
 1        อธิบายเรื่องสมการ สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวและสมการเชิงเส้นสองตัวแปรได้ 
 2. แก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวได้ 
 3. แก้สมการเชิงเส้นสองตัวแปรได้ 
สมรรถนะอาชีพประจ าหน่วย  ( ส่ิงท่ีต้องการให้เกิดการประยุกต์ใช้ความรู้  ทักษะ คุณธรรม เข้าด้วยกัน ) 
 
 
 
 
 
 

เนื้อหาสาระส าคัญประจ าหน่วยการเรียน 
           1. ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับสมการ 
 2. สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว 
 3.        การแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว 
 4. สมการเชิงเส้นสองตัวแปร 
 5. การแก้สมการเชิงเส้นสองตัวแปร 

กิจกรรมการเรยีนการสอน 
    ขั้นตอนการสอน หรือ  กิจกรรมของครูผู้สอน                      
               การเตรียมน าเข้าสู่บทเรียน                                                       
                   1  ทดสอบก่อนการเรียน  เรื่องพีชคณิตเส้นตรง  ผู้สอนตรวจแล้วให้ผู้เรียนบันทึกคะแนนท่ีได้ไว้เพื่อ
เปรียบเทียบกับการทดสอบหลังเรียนจบแล้ว 
                   2  แจ้งจุดประสงค์การเรียนการสอนหน่วยที่  8 สนทนาเข้าสู่บทเรียน โดยเริ่มจากสมการท่ีเคยเรียน
มาแล้ว 
                ขั้นการเรียนสอน       
                    3 แจ้งรายการท่ีจะสอนตามเนื้อหาสาระ เรื่องพีชคณิตเส้นตรง 
                    4 ให้ความรู้โดยการบรรยาย อธิบาย และยกตัวอย่างประกอบหัวข้อสมการตัวแปรเดียว  สองตัวแปร 
และการแก้สมการ 
                    5  สอดแทรก คุณธรรม  จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์                                             
           ขั้นพยายาม (ด าเนินกิจกรรม)                                                   
                    6 ผู้สอนแบ่งกลุ่มผู้เรียนกลุ่มละ  4  คน ให้ช่วยกันท างานในใบงาน 8 เกี่ยวกับการแก้สมการแบบต่างๆ 



                    7  ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียน 
                     8  ให้ผู้เรียนแสดงค าตอบของกลุ่มของตนเอง ผู้สอนเฉลยค าตอบให้แต่ละกลุ่มแก้ไขให้ถูกต้อง 
                    9   ผู้สอนน าข้อท่ีเป็นปัญหาอธิบาย โดยระดมความคิดเห็น  และสุ่มผู้เรียนถามโดยการช้ีแนะของ 
ผู้สอน 
           ขั้นส าเร็จผล (สรุปและประเมินผล)                                               
                  10  ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสรุปความรู้ 

11  ทดสอบหลังการเรียนและเปรียบเทียบผลกับการทดสอบก่อนการเรียน จะต้องขึ้นจากเดิมต้ังแต่ 
20%  ผลจากการท าใบงาน  เกณฑ์ผ่าน  70% 
                  12  ให้ผู้เรียนท าแบบทดสอบประจ าหน่วยที่ 8  เพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

กิจกรรมผู้เรียน 
                  13  จัดเตรียมเอกสาร  หนังสืออ้างอิงตามท่ีผู้สอนและบทเรียนก าหนด 

14 เมื่อมีการน าเข้าสู่บทเรียน  ต้ังใจฟัง  คิดตาม และตอบค าถาม 
15 ท าแบบทดสอบก่อนการเรียนหน่วยที่ 8 
16 ต้ังใจฟังค าบรรยาย  และการให้ความรู้ แบ่งกลุ่มตามความสมัครใจ 
17 เมื่อมีปัญหาร่วมปรึกษาหารือ  และแสดงความคิดเห็น  และซักถามเพื่อให้ผู้สอนอธิบายเพิ่มเติม 
18 ระดมความคิดเพื่อท างานในใบงาน  และแก้ไขข้อผิดพลาด  พร้อมกับหาจุดท่ีผิดพลาด 
19 ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสรุปเนื้อหา 
20 ท าแบบทดสอบประจ าหน่วยที่  8 เพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 

งานที่มอบหมาย หรือกิจกรรมการวัดผลและประเมินผล 
ก่อนเรียน     -  ผู้เรียนศึกษา  ค้นคว้าจากเอกสาร ต ารา เกี่ยวกับพีชคณิตเส้นตรง 

- ผู้เรียนท าแบบทดสอบก่อนการเรียน 
ขณะเรียน    

- ท าใบงาน 8 
- ท าแบบฝึกหัดประจ าหน่วย 

หลังเรียน    
- ให้ผู้เรียนช่วยกันสรุปเนื้อหา 
- ท าแบบทดสอบหลังการเรียน 
- ท าแบบทดสอบประจ าหน่วยที่  8 เพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

สื่อการเรียนการสอน/การเรียนรู้ 
สื่อสิ่งพิมพ์     

เอกสารประกอบการสอน เรื่องพีชคณิตเส้นตรง 
                  ใบงาน 8 การแก้สมการ 
การประเมินผล 
ผู้สอนได้ด าเนินการปฏิบัติดังนี้ 

1. ตรวจแบบทดสอบก่อนการเรียนและหลังการเรียนหน่วยที่ 8  เรื่องพีชคณิตเส้นตรง 
2.  สังเกตและประเมินพฤติกรรมการเรียนของผู้เรียนเป็นรายบุคคล (จิตพิสัย) 
3. สังเกตและประเมินพฤติกรรมการท างานกลุ่ม 



4. สังเกตและประเมินผลพฤติกรรมด้านคุณธรรม  จริยธรรม  ค่านิยม และลักษณะอันพึงประสงค์ 
5. ตรวจแบบประเมินผลจากแบบทดสอบประจ าหน่วยที่  8 

บันทึกหลังการสอน   
ผลของการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………. 
ผลการเรียนของผู้เรียน 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………. 
ผลการสอนของผู้สอน 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...… 
…………………………………………………………………………………………………………….............................................................…. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………. 
ปัญหาจากใช้แผนการจัดการเรียนรู้                                               
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
                                                                
                                                                (ลงช่ือ)…………………………………………… 
                                                                         ( ……………..………………………….) 
                                                                                 ครูผู้สอนประจ าวิชา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



ใบงานปฏบิัติที่..8 
ชื่อหน่วยการเรียน เมทริกซ์………… 

วิชา คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ 
เร่ือง .......การแก้สมการ.....ระดับชั้น ปวช 2… 

 
จุดประสงค์     เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจการแก้สมการตัวแปรเดียวและสองตัวแปร 

 ล าดับขั้นการปฎิบัติงาน 
 1. ให้ผู้เรียนแบ่งกลุ่มตามความสมัครใจ กลุ่มละ 5 คน 
 2. แต่ละกลุ่มเลือกประธานกลุ่ม และเลขานุการกลุ่ม  
 3. ให้แต่ละกลุ่มระดมความคิดจากการศึกษาเรื่องการแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวและสอง
ตัวแปร และแข่งขันกันแก้ปัญหาโจทย์ท่ีครูต้ังขึ้นจ านวน 5 ข้อ ใช้เวลา 20 นาที   

   1.  จงแก้สมการ  3
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   2.  จงแก้สมการ  
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   3.  จงแก้สมการ 4x + y = 2 และ 3x – 2y = 18 
   4.  จงแก้สมการ 3x – 2y =  –4 และ x + y =  –3  

   5.  จงแก้สมการ 
1
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 และ 5
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 4. ให้ตัวแทนกลุ่มน าเสนอหน้าช้ันเรียน กลุ่มละ 5 นาที 
 5. ครูและผู้เรียนร่วมกันสรุปเนื้อหาจากการน าเสนอข้อมูล  พร้อมให้ ผู้เรียนกลุ่มท่ีไม่ได้
น าเสนอ ท าการประเมินผลการน าเสนอผลงานโดยใช้แบบประเมินผลพฤติกรรมรายกลุ่ม 
สรุปผลการปฎิบัติงานและความรู้ที่ได้รับ 
         นักเรียนมีความรู้เรื่องการแก้สมการตัวแปรเดียวและสองตัวแปร 
ค าถามท้ายบทของการปฎิบัติงาน 

   วิธีการแก้สมการสองตัวแปรวิธีไหนท าได้ง่ายกวา่กัน  เพราะอะไร 
เอกสารและต าราอ้างอิง 

เพียงสุรีย์ เสาวนิช.  คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์.  กรุงเทพฯ : บริษัทซัคเซส มีเดีย จ ากัด, 2552. 
จักรินทร์ วรรณโพธิ์กลาง.  คณิตศาสตร์ม.4 เล่ม 1.  กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์พ.ศ. พัฒนา จ ากัด, 2554. 
สุลักษณ์   อัมพะลพ. คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์. นนทบุรี : บริษัทศูนย์หนังสือเมืองไทย จ ากัด, 2557.  
 
 
 
 
 

 



ใบงานปฏบิัติที่..2. 
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วิชา คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ 
เร่ือง .......ระบบเลขฐาน.....ระดับชั้น ปวช 2… 

 
 

จุดประสงค์   เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจระบบเลขฐานโดยให้ค้นคว้าหาความรู้เรื่องเลขฐานสองท่ีใช้แทนอักขระต่างๆ 
ล าดับขัน้การปฎิบัติงาน 
 1. ให้ผู้เรียนแบ่งกลุ่มตามความสมัครใจ กลุ่มละ 6 – 7 คน 
 2. แต่ละกลุ่มเลือกประธานกลุ่ม และเลขานุการกลุ่ม ให้ประธานกลุ่มจับฉลากหัวข้อ เพื่อเตรียมการ 
น าเสนอข้อมูล 
 3. ให้แต่ละกลุ่มค้นคว้าข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตหาอักขระท่ีก าหนดให้แต่ละตัวแทนด้วยเลขฐานสองอะไรบ้าง  
ตามหัวข้อท่ีก าหนดให้ดังต่อไปนี้ และจัดท ารายงานการประชุมกลุ่ม  ใช้เวลา 20 นาที 
  กลุ่มท่ี 1 อักษร ก – ง, a – d และ A – D 
  กลุ่มท่ี 2 อักษร จ – ฎ, e - h และ E – H 
  กลุ่มท่ี 3 อักษร ฏ – ถ, I - l และ I – L 
  กลุ่มท่ี 4 อักษร ท – ฝ, m – p และ M – P 
  กลุ่มท่ี 5 อักษร พ – ฤ, q – t และ Q – T 
  กลุ่มท่ี 6 อักษร ล – ห, u – z และ U – Z 
 4. ให้ตัวแทนกลุ่มน าเสนอหน้าช้ันเรียน กลุ่มละ 5 นาที 
 5.  ครูและผู้เรียนร่วมกันสรุปเนื้อหาจากการน าเสนอข้อมูล พร้อมให้ผู้เรียนกลุ่มท่ีไม่ได้น าเสนอ ท าการ 
ประเมินผลการน าเสนอผลงานโดยใช้แบบประเมินผลพฤติกรรมรายกลุ่ม 

1. สรุปผลการปฎิบัติงานและความรู้ที่ได้รับ 
นักเรียนมีความรู้เรื่องระบบเลขฐาน 2, 8, 16 

2. ค าถามท้ายบทของการปฎิบัติงาน 
1. ท าไมเครื่องคอมพิวเตอร์จึงใช้ระบบเลขฐานสองในการท างาน 
2. เลขฐานสองประกอบด้วยตัวเลขอะไรบ้าง 
3. เลขฐานแปดประกอบด้วยตัวเลขอะไรบ้าง 
4. เลขฐานสิบหกประกอบด้วยอะไรบ้าง 
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