เลขฐานสิบหก มีความสัมพันธ๑กับเลขฐานสอง คือ เลขฐานสองจํา
นวน 4 หลัก แทนด๎วย
เลขฐานสิบหก 1 หลัก ดังนั้นเราจึงสามารถเขียนเลขฐานสอง 8 บิทแทนด๎วยเลขฐานสิบหก 2 บิท การใช๎
เลขฐานสิบหกแทนเลขฐานสองทําให๎จํานวนบิทสั้นลง
5. สื่อและวัสดุอุปกรณ์
1. สไลด๑ เรื่องระบบเลขฐาน
2. กระดานไวท๑บอร๑ด ปากกาไวท๑บอร๑ด
3. สมุดสําหรับบันทึกและทําแบบฝึกหัด
6. ลําดับขั้นการสอน
1. ครูผู๎สอนบรรยายทฤษฎีพร๎อมสื่อการเรียนประกอบ
2. ครูผู๎สอนสาธิตในการเรียนภาคปฏิบัติ
7. การประเมิน
1. ผู๎เรียนมีความเข๎าใจในเนื้อหาที่เรียน
2. ผู๎เรียนสามารถปฏิบัติงานได๎ตามที่เรียน
3. แบบฝึกหัดหรือการปฏิบัติงาน
แผนการสอนรายคาบที่ 3
รหัสวิชา 2201 - 2402 วิชา
คณิตศาสตร๑คอมพิวเตอร๑
จํานวน 3 หน่วยกิต
เรื่อง การแปลงเลขฐานในระบบคอมพิวเตอร๑ ตอนที่ 1 โดย
ครูฉัตร๑มงคล สนพลาย
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. จุดประสงค์การสอน
1. ทราบถึงความสําคัญในการแทนรหัสในระบบคอมพิวเตอร๑
2. มีความรู๎ความเข๎าใจในกระบวนการแปลงเลขฐานสิบเป็นเลขฐานสอง
3. มีความรู๎ความเข๎าใจในกระบวนการแปลงเลขฐานสิบเป็นเลขฐานแปด
4. มีความรู๎ความเข๎าใจในกระบวนการแปลงเลขฐานสิบเป็นเลขฐานสิบ หก
2. รายการสอน
1. การแปลงเลขฐาน
2. การแปลงเลขฐานสิบเป็นเลขฐานสอง
3. การแปลงเลขฐานสิบเป็นเลขฐานแปด
4. การแปลงเลขฐานสิบเป็นเลขฐานสิบหก

3. เนื้อหาสาระ
การเปลี่ยนเลขฐานสิบ เป็นเลขฐานสอง
ให๎พิจารณานําคําคงที่เฉพาะหลักใดๆมารวมกัน เพื่อให๎ได๎คําเทํากับเลขฐานสิบที่กําหนด จากนั้ นเติมเลข
“1“ ณ ตําแหนํงที่นําตัวเลขมารวมนั้น เชํน (26)10จะต๎องใช๎คําคงที่เฉพาะรวมกัน 3 หลัก (16+8+2) ดังนั้น
จึงเติม “1” ณ ตําแหนํง 16,8 และ 2 ตามลําดับ สํวนตําแหนํงที่เหลือให๎เติม “0”

นอกจากนี้ยังสามารถเปลี่ยนคําจากเลขฐานสิบให๎เป็นฐานสอง โดยการหารเลขฐา นสิบด๎วยสองไปเรื่อยๆ
จะได๎เศษจากการหาร คือ เลขฐานสอง ที่ต๎องการ ตําแหนํงของเศษที่เกิดจากการหารก็คือกําลังของ
เลขฐานสอง นั่นคือเศษที่ได๎จากการหารครั้งแรกจะคูณด๎วย 20 เศษที่ได๎จากการหารด๎วย 2 ครั้งที่ 2 จะคูณ
ด๎วย 2 1เป็นต๎น
ตัวอยํางเชํน

การแปลงเลขเศษส่วนในระบบเลขฐานสิบเป็นฐานสอง
การแปลงจํานวนเต็มใช๎หลักการหารด๎วย 2 (หรือการหาผลบวกของคําประจําหลักก็ได๎ ) สําหรับการแปลง
เศษสํวนใช๎วิธีการคูณด๎วย 2 (คูณในระบบฐานสิบ ) เพื่อหาคําที่เป็นจํานวนเต็มหรือตัวทด (ตรงกันข๎ามกับ
การแปลงจํานวนเต็มซึ่งใช๎การหารและหาเศษที่เหลือ ) คําตัวทดที่เกิดขึ้นในการคูณแตํละครั้งให๎เก็บไว๎
เป็นผลลัพธ๑ นําสํวนที่เป็นเศษสํวนมาทําการคูณด๎วยสองตํอไป จนได๎ตัวเลขครบตามจํานวนที่ต๎องการ ผู๎
ศึกษาจงสังเกตด๎วยวําการแปลงเลขเศษสํวนไปสูํระบบฐานสองบางจํานวนไมํอาจแทนได๎อยํางถูกต๎อง
ปรากฎการณ๑นี้เป็นที่มาแหํงความผิดพลาดและ
คลาดเคลื่อนในการคํานวณเลขในระบบเครื่อง
คอมพิวเตอร๑
ตัวอยํางที่ 9 จงแปลงจํานวน 159.356 ให๎เป็นจํานวนในระบบเลขฐานสองกําหนดผลลัพธ๑ไมํเกิน 8 หลัก
จํานวนที่กําหนดให๎มีสองสํวนคือ สํวนที่เป็นจํานวนเต็มได๎แกํ
159 แปลงเป็นจํานวนในระบบฐานสองได๎ 159 = (10100001)2
เศษสํวนคือ .356 ทําการแปลงไปสูํระบบเลขฐานสองด๎วยการคูณด๎วย
2 เก็บผลลัพธ๑จากตัวแรกไปยังตัวสุดท๎าย ดังนี้

ผลลัพธ๑คือ ตัวทดที่ได๎จากการคูณตามลําดับตั้งแตํครั้งที่ 1 ไปจนถึงครั้งสุดท๎าย (ตามลูกศร) โดยให๎เขียน
จุดแสดงเศษข๎างหน๎า
159.356 ป (10100001.01011) 2
ตัวอยํางนี้ แสดงเศษสํวนไว๎เพียง 5 ตําแหนํง ให๎สังเกตวําคํา ( .01011) 2 ไมํเรียกวําเป็น
คําหลังจุดทศนิยม เพราะวําจุดทศนิยมใช๎สําหรับจํานวนในระบบเลขฐานสิบเทํานั้น เศษในระบบฐานสอง
ข๎างต๎นนี้มีคําไมํเทํากับ .356 แตํเป็นเพียงคําประมาณ(ที่น๎อยกวํา)เทํานั้น
การแปลงจํานวนจากฐานหนึ่งไปยังอีกฐานหนึ่งเป็นต๎นเหตุสําคัญของการเกิดคําคลาดเคลื่อน (error)
ในการคํานวณต่างๆซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องระมัดระวังมาก
การแปลงเศษส่วนในระบบฐานสิบเป็นฐานแปดและฐานสิบหก
ให๎คูณเศษสํวนด๎วยคําของฐาน เก็บจํานวนเต็มหรือตัวทดที่เกิดขึ้นไว๎เป็นผลลัพธ๑ นําสํวนที่เหลือด๎วยคํา
ของฐานตํอไป
ตัวอยํางที่ 11 แปลงจํานวน 0.356 ให๎เป็นจํานวนในระบบฐานแปดและฐานสิบหก
ก.แปลง 0.356 ให๎เป็นจํานวนในระบบฐานแปด ให๎คูณด๎วย 8 เก็บตัวทด

ข.แปลง 0.356 เป็นจํานวนในระบบฐานสิบหก ให๎คูณด๎วย 16 เก็บตัวทด

การแปลงเลขเศษสํวนระบบฐานสิบให๎เป็นฐานแปดหรือฐ
านสิบหก อาจทําให๎เป็นเศษสํวน
ในระบบฐานสองกํอน แล๎วให๎การจับกลุํมตัวเลขในระบบฐานสองเป็นกลุํมละ 3 ตัว หรือกลุํมละ 4 ตัว
แล๎วเปลี่ยนคําเลขฐานสองแตํละกลุํมที่ได๎เป็นเลขในระบบฐานแปดหรือฐานสิบหกตามต๎องการ
4. สื่อและวัสดุอุปกรณ์
1. สไลด๑ เรื่องระบบจํานวน
2. กระดานไวท๑บอร๑ด ปากกาไวท๑บอร๑ด
3. สมุดสําหรับบันทึกและทําแบบฝึกหัด
5. ลําดับขั้นการสอน
1. ครูผู๎สอนบรรยายทฤษฎีพร๎อมสื่อการเรียนประกอบ
2. ครูผู๎สอนสาธิตในการเรียนภาคปฏิบัติ

6. การประเมิน
1. ผู๎เรียนมีความเข๎าใจในเนื้อหาที่เรียน
2. ผู๎เรียนสามารถปฏิบัติงานได๎ตามที่เรียน
3. แบบฝึกหัดหรือการปฏิบัติงาน
แผนการสอนรายคาบที่ 4
รหัสวิชา 2201 - 2402 วิชา
คณิตศาสตร๑คอมพิวเตอร๑
จํานวน 3 หน่วยกิต
เรื่อง การแปลงเลขฐานในระบบคอมพิวเตอร๑ ตอนที่ 2 โดย
ครูฉัตร๑มงคล สนพลาย
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. จุดประสงค์การสอน
1. มีความรู๎ความเข๎าใจในกระบวนการแปลงเลขฐานสองเป็นเลขฐานสิบ
2. มีความรู๎ความเข๎าใจในกระบวนการแปลงเลขฐานสองเป็นเลขฐานแปด
3. มีความรู๎ความเข๎าใจในกระบวนการแปลงเลขฐานสองเป็นเลขฐานสิบหก
2. รายการสอน
1. การแปลงเลขฐานสองเป็นเลขฐานสิบ
2. การแปลงเลขฐานสองเป็นเลขฐานแปด
3. การแปลงเลขฐานสองเป็นเลขฐานสิบหก
3. เนื้อหาสาระ
กํอนเปลี่ยนฐานเลขใดๆ จําเป็นต๎องทราบคําคง ที่เฉพาะในแตํละหลักของเลขฐานสองดังนี้
ตาราง แสดงคําคงที่เฉพาะในแตํละหลักของเลขฐานสอง

จากตาราง พบวําคําคงที่เฉพาะ จะมีคําเป็น 2 เทํา จากขวาไปซ๎าย
การเปลี่ยนเลขฐานสอง เป็นเลขฐานสิบ
ให๎นําคําคงที่เฉพาะที่ตรงกับเลข 1 ของฐานสองมารวมกัน เชํนจํานวน (11010)2ประกอบด๎วยเลข
“1” จํานวน 3 ตัว
เมื่อนําคําคงที่เฉพาะที่ตรงกับเลข 1 มารวมกัน ทําให๎ได๎จํานวนในฐานสิบเป็น 16+8+2 = 26 ดังนี้

