111 = 7
การแปลงเลขฐานสิบหกเป็นเลขฐานแปดด๎วยวิธีลัดกระทําดังนี้
การแปลงเลข (4B)16 ให๎เป็นเลขฐานแปด
4
B
เลขฐานสิบหก
0100 1011
เลขฐานสองที่แปลงจากเลขฐานสิบหก
1 001 011
เลขฐานสองในรูปของเลขฐานแปด
1 1 3
เลขฐานแปด
เมื่อนํามาเรียงลําดับกันก็จะได๎เป็น 113 ฐานแปด
โดยตัวเลขศูนย๑ตัวแรกสุดทางซ๎ายมือออกไป
ดังนั้น (4B)16 = (113)8
4. สื่อและวัสดุอุปกรณ์
สไลด๑ เรื่องระบบจํานวน
กระดานไวท๑บอร๑ด ปากกาไวท๑บอร๑ด
สมุดสําหรับบันทึกและทําแบบฝึกหัด
5. ลําดับขั้นการสอน
ครูผู๎สอนบรรยายทฤษฎีพร๎อมสื่อการเรียนประกอบ
ครูผู๎สอนสาธิตในการเรียนภาคปฏิบัติ
6. การประเมิน
ผู๎เรียนมีความเข๎าใจในเนื้อหาที่เรียน
ผู๎เรียนสามารถปฏิบัติงานได๎ตามที่เรียน
แบบฝึกหัดหรือการปฏิบัติงาน
แผนการสอนรายคาบที่ 7
รหัสวิชา 2201 - 2402 วิชา
คณิตศาสตร๑คอมพิวเตอร๑
จํานวน 3 หน่วยกิต
เรื่อง
การคํานวณเลขฐานสิบและฐานสอง
โดย
ครูฉัตร๑มงคล สนพลาย
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. จุดประสงค์การสอน
1. มีความเข๎าใจหลักการคํานวณในระบบคอมพิวเตอร๑
2. สามารถคํานวณเลขฐานสิบในระบบคอมพิวเตอร๑ได๎
3. มีเข๎าใจหลักคํานวณเลขฐานสองในระบบคอมพิวเตอร๑

4. สามารถบวกและลบเลขฐานสองในระบบคอมพิวเตอร๑ได๎
5. สามารถคูณและหารเลขฐานสองในระบบคอมพิวเตอร๑ได๎
2. รายการสอน
1. หลักการคํานวณในระบบคอมพิวเตอร๑
2. การคํานวณเลขฐานสิบในระบบคอมพิวเตอร๑
3. หลักคํานวณเลขฐานสองในระบบคอมพิวเตอร๑
4. การบวกและลบเลขฐานสองในระบบคอมพิวเตอร๑
5. การคูณและหารเลขฐานสองในระบบคอมพิวเตอร๑
3. เนื้อหาสาระ
การบวก ลบ คูณ หาร เลขฐานสอง
คอมพิวเตอร๑มีความสามารถในการดําเนินการทางคณิต คือ ทําการบวก ลบ คูณ หาร ได๎ด๎วยความเร็วที่
สูงมาก ในอัตราความเร็วถึง 16,600 ครั้งตํอ 1 วินาทีหรือสูงกวําทั้งนี้ขึ้นอยูํกับสมรรถนะขอ ง
คอมพิวเตอร๑แตํละรุํนแตํละระบบ ซึ่งสามารถทําการบวก ดําเนินกรรมวิธี การโยกย๎ายข๎อมูลได๎อยําง
อัตโนมัติ คอมพิวเตอร๑ดําเนินการตําง ๆ ด๎วยระบบเลขฐานสอง จึงทําให๎ขีดความสามารถในการทํางาน
ทางเลขคณิตมีประสิทธิภาพที่สูงมาก เพราะระบบเลขฐานสองมีลักษณะตรงกับสถานะ การปิด เปิด
กระแสไฟฟ้าเพื่อป้อนให๎กับเครื่องคอมพิวเตอร๑หรือเครื่องอิเล็กทรอนิกส๑ทํางาน
1. การบวกเลขฐานสอง
การบวกเลขฐานสองมีวิธีปฏิบัติเชํนเดียวกันกับการบวกในเลขฐานสิบแตํเนื่องจากระบบเลขฐานสองมี
ตัวเลขเพียงสองตัวคือ 0 กับ 1 ดังนั้นการบวกจึงมีหลักเกณฑ๑ดังนี้
1 + 1 = 0 และทดไว๎ 1 เพื่อบวกกับเลขหลักตํอไป
1+0=1
0+1=1
0+0=0
วิธีดําเนินการบวกเลขฐานสองมีหลักการเชํนเดียวกับเลขฐานสิบ คือ นําจํานวนเลขทั้งสองมาตั้งให๎ตรง
หลักกันแล๎วจึงทําการบวกเลขในหลักนั้นๆ ถ๎าผลบวกในตําแหนํงใดมีการทด 1 ก็ให๎นําไปบวกกับเลข
ตําแหนํงถัดไปด๎วย ดังตัวอยํางตํอไปนี้
2. การลบเลขฐานสอง
การลบเลขฐานสอง ซึ่งเป็นวิธีตรงกันข๎ามกับการบวกเลขฐานสอง มีหลักเกณฑ๑ เชํนเดียวกับการลบใน
เลขฐานสิบ ดังตํอไปนี้
1-1=0

1–0=1
0-0=0
0 - 1 = 1 ต๎องยืมจากหลักที่สูงกวํามา 1
ในการยืมคําตัวเลขในเลขฐานสองจะทําให๎ตัวเลขที่ถูกยืมลดคําลง 1 แล๎วตัวเลขนั้นจะกลาย เป็น 0 ไป
ถ๎าตัวเลขที่ถูกยืมถัดไปมีคําเป็น 0 ให๎ยืมในหลักถัดไปเรื่อยๆ จนกระทั่งมีเลข 1 เมื่อทําการยืมคํามาแล๎ว
เลข 1 ในคอลัมน๑นั้นก็จะกลายเป็น 0 ไป สํวนเลข 0 ในคอลัมน๑ซึ่งไมํสามารถยืมได๎นั้นก็จะกลายเป็น
1 ดังตัวอยํางตํอไปนี้
3. การคูณเลขฐานสอง
ในการคูณเลขระบบใดๆ ก็ตาม หมายความวําเป็นการบวกเลขจํานวนนั้น ด๎วยตัวมันเองเป็นจํานวนกี่ครั้ง
ตามคําตัวคูณนั้น เชํน จํานวนเลข 8x5 หมายความวํา จํานวนเลข 8 บวกด๎วยตัวมันเอง 5 ครั้ง คือ
8+8+8+8+8=40
สําหรับการคูณเลขฐานสอง มีหลักการดําเนินการเชํนเดียวกับเลขฐานสิบคือ เมื่อทําการคู ณเลขฐานสอง
ด๎วยตัวเองที่เป็น 1 ก็จะได๎ผลคูณเทํากับตัวตั้งที่ทําการคูณนั้น ถ๎าตัวคูณเป็น 0 ผลคูณ ก็จะได๎เป็น 0 เชํนกัน
เมื่อได๎ทําการคูณ ตัวตั้งด๎วยตัวคูณทุกตําแหนํงแล๎วให๎ทําการบวกโดยใช๎กฎการบวกเลขฐานสองตามที่
กลําวมาแล๎ว ทุกประการ การคูณจึงมีหลักเกณฑ๑ดังนี้
1×1=1
1×0=0
0×1=0
0×0=0
4. การหารเลขฐานสอง
ในการหารเลขระบบใดๆ ก็ตาม เป็นการกระทําที่ตรงกันข๎ามกับการคูณ คือเป็นการหาจํานวนครั้งที่นํา
ตัวเลขจํานวนนั้นไปลบออกจากเลขจํานวนหนึ่งจนกระทั่งเหลือเศษ 0 หรืออาจเป็นจํานวนหนึ่ง ที่มีคํา
น๎อยกวํา 3 เกณฑ๑การหารเลขฐานสองสรุปได๎ดังตํอไปนี้
01 =0
11 =1
4. สื่อและวัสดุอุปกรณ์
1. สไลด๑ เรื่องระบบจํานวน
2. กระดานไวท๑บอร๑ด ปากกาไวท๑บอร๑ด
5. ลําดับขั้นการสอน
1. ครูผู๎สอนบรรยายทฤษฎีพร๎อมสื่อการเรียนประกอบ
2. ครูผู๎สอนสาธิตในการเรียนภาคปฏิบัติ

6. การประเมิน
1. ผู๎เรียนมีความเข๎าใจในเนื้อหาที่เรียน
2. ผู๎เรียนสามารถปฏิบัติงานได๎ตามที่เรียน
3. แบบฝึกหัดหรือการปฏิบัติงาน
แผนการสอนรายคาบที่ 8
รหัสวิชา 2201 - 2402 วิชา
คณิตศาสตร๑คอมพิวเตอร๑
จํานวน 3 หน่วยกิต
เรื่อง
การคํานวณเลขฐานแปด
โดย
ครูฉัตร๑มงคล สนพลาย
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. จุดประสงค์การสอน
1. มีความเข๎าใจหลักการคํานวณในระบบคอมพิวเตอร๑
2. มีเข๎าใจหลักคํานวณเลขฐานแปดในระบบคอมพิวเตอร๑
3. สามารถบวกและลบเลขฐานแปดในระบบคอมพิวเตอร๑ได๎
4. สามารถคูณและหารเลขฐานแปดในระบบคอมพิวเตอร๑ได๎
2. รายการสอน
1. หลักการคํานวณในระบบคอมพิวเตอร๑
2. หลักคํานวณเลขฐานแปดในระบบคอมพิวเตอร๑
3. การบวกและลบเลขฐานแปดในระบบคอมพิวเตอร๑
4. การคูณและหารเลขฐานแปดในระบบคอมพิวเตอร๑
3. เนื้อหาสาระ
การบวก ลบ คูณ หาร เลขฐานแปด
1. การบวกเลขฐานแปด
การบวกเลขฐานแปดมีวิธีปฏิบัติเชํนเดียวกันกับการบวกในเลขฐานสิบแตํเนื่อง จากระบบเลขฐานแปดมี
ตัวเลขที่ใช๎เพียงแปดตัวคือ 0 1 2 3 4 5 6 และ 7 ดังนั้นหลักเกณฑ๑ของการบวกสามารถดูได๎จากดังตัวอยําง
ตํอไปนี้
ตัวอย่างที่ 2.12 จงบวกเลขฐานแปดต่อไปนี้
(4356)8 + (5726)8 = (………..)8
วิธีทํา
4356
+
5726
12304
 (4356)8 + (5726)8 = (12304)8

