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ก ำหนดกำรสอน  
(Course Syllabus) 

 
รหัสวชิำ :   2204-2004  
ช่ือวชิำ :   คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์     
จ ำนวน :    2  หน่วยกิต  3  ชัว่โมง 
 
หลกัสูตรกำรศึกษำ(Course status) : ปวช.1  (ชพค.1/1) สาขาวชิาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
ควำมรู้พืน้ฐำน(Pre-requisite) :  คณิตศาสตร์พื้นฐาน 
 
ภำคเรียนที ่(Semester) :  2/2559  
วนั-เวลำทีเ่รียน(Class Meeting) : วนัองัคาร 14.20 – 16.20 น /วนัศุกร์ 10.20 – 11.20 น. 
 
ช่ือผู้สอน(Instructor) :   นางสาวปิยมาส  แกว้อินตา  
ทีท่ ำงำน(Office) :  สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ  ประเภทวชิาบริหารธุรกิจ   
 วทิยาลยัอาชีวศึกษาเชียงราย 
โทรศัพท์(Phone) :   094-757-5632  
อเีมล์(E-Mail) :   piyamas.kaew@gmail.com 
 
หนังสือเรียน(Text Book) : จารว ี ขาวเจริญ คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์. กรุงเทพฯ: ส านกัพิมพ ์ศูนยส่์งเสริมอาชีวะ, 

มปพ. 
แหล่งค้นคว้ำเพิม่เติม (Reference) : km.kknic.ac.th/files/130320088554645_13032113132243.pdf , 

   www.rcbat.ac.th/files/1305221616322724_14031014142655.pdf       

   vichakarn.triamudom.ac.th/comtech/studentproject/final54/.../Real.html 

   www.myfirstbrain.com/student_view.aspx?id=90359 , www.gotoknow.org  

จุดประสงค์รำยวชิำ  เพื่อให้ 
1. มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัววิฒันาการของระบบจ านวนและความสัมพนัธ์ระหวา่งคณิตศาสตร์กบัการท างาน

ของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
2. มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัระบบจ านวน ระบบเลขฐาน พีชคณิตบูลีน พีชคณิตเชิงเส้นและทฤษฎีเมตริกซ์ 
3. มีทกัษะในการค านวณทางคณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ 
4. มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีดี 
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มำตรฐำนรำยวชิำ 
 1. แสดงความรู้เก่ียวกบัระบบจ านวน ระบบเลขฐาน พีชคณิตบูลีน พีชคณิตเชิงเส้นและทฤษฎีเมตริกซ์ 
 2. แสดงความรู้เก่ียวกบัการค านวณทางคณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ 
 
ค ำอธิบำยรำยวชิำ 
 ศึกษาเก่ียวกับวิวฒันาการของระบบจ านวนและความสัมพนัธ์ระหว่างคณิตศาสตร์กับการท างานของเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ ระบบเลขฐาน พีชคณิตบูลีน คอมพิวเตอร์กบัเลขฐาน หลกัการค านวณของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ พีชคณิตเชิงเส้น
และทฤษฎีเมตริกซ์ 
 
สมรรถนะ (Competency) 
 ควำมรู้ 
  1. แสดงความรู้ ความเขา้ใจ เก่ียวกบัระบบจ านวน ระบบเลขฐาน      
  2. แสดงความรู้ ความเขา้ใจ เก่ียวกบัพีชคณิตบูลีน พีชคณิตเชิงเส้น        
  3. แสดงความรู้ ความเขา้ใจ เก่ียวกบัทฤษฎีเมตริกซ์     
  4. แสดงความรู้ ความเขา้ใจ เก่ียวกบัการค านวณทางคณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์  
 
 ทกัษะ 

1. การค านวณทางคณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ 
2. การท าตามล าดบัขั้นตอน 
 

 คุณธรรม 
 1. ความมีวนิยั – ความรับผดิชอบ 

2. ความซ่ือสัตย ์- ความสนใจใฝ่รู้ – ความมีมนุษยส์ัมพนัธ์ 
 

ตัวช้ีวดั(KPI : Key Performance Indicator) 
1. ผูเ้รียนน าความรู้ ความเขา้ใจ เก่ียวกบัการใชร้ะบบจ านวน ระบบเลขฐาน พีชคณิตบูลีน พีชคณิตเชิงเส้นและ

ทฤษฎีเมตริกซ์ไปประยกุตใ์ชใ้นการค านวณทางดา้นคอมพิวเตอร์ได้ 
2. ผูเ้รียนสามารถประยกุตใ์ชค้วามรู้เก่ียวกบัการค านวณทางคณิตศาสตร์ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
3. ผูเ้รียนร้อยละ 80 ผา่นการประเมินในระดบัคะแนน 2.0 ข้ึนไป 
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เกณฑ์กำรให้คะแนน(Mark Allocation) 

แบ่งเป็น 5 ส่วน      100% 
   1. เวลาเรียน การแต่งกาย และความประพฤติ    20% 

2. สอบกลางภาคเรียน            20% 
3. สอบปลายภาคเรียน        20% 
4. สอบเก็บคะแนน        20% 
5. แบบฝึกหดั, ใบงาน, สมุด, หนงัสือ     20% 

วธีิกำรสอน(Instructional Strategies) 
จดัการเรียนการสอนแบบผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง (CIPPA Model) มุ่งให้ผูเ้รียนไดมี้ส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้    

ทั้งทางดา้นร่างกาย สติปัญญา สังคม และอารมณ์ ดงัน้ี 

  1.  อธิบายและใหน้กัเรียนท าการคน้ควา้จากหนงัสือ และอินเตอร์เน็ต 

  2.  ประยกุตใ์ชค้วามรู้เก่ียวกบัคณิตศาสตร์เพื่อพฒันาตนเอง 

  3.  มอบหมายงานใหน้กัเรียนศึกษา เรียนรู้ ฝึกปฏิบติั ท าแบบฝึกหดั ใบงาน 

  4.  ก าหนดโจทยแ์บบฝึกหัด ใบงานให้นักเรียน ฝึกความคิด ฝึกปฏิบติั ระบบเลขฐาน เมตริกซ์ พีชคณิต

บูลีน ตรรกศาสตร์ 

  5. การสอนทุกคร้ังใชภ้าพน่ิง Power point ภาพเคล่ือนไหว และหนงัสือ ประกอบการสอน 

  6. ทุกสัปดาห์ท่ีเรียนนกัเรียนทุกคนตอ้งไดรั้บความรู้ค าศพัทภ์าษาองักฤษคร้ังละอยา่งนอ้ย 5 ค า 

กำรมอบหมำยงำนให้นักศึกษำค้นคว้ำ(Work Assignments) 

ให้นักเรียนศึกษาค้นควา้ข้อมูล เร่ือง ระบบจ านวน คอมพิวเตอร์กับเลขฐาน ระบบเลขฐาน เมตริกซ์ พีชคณิตบูลีน 

ตรรกศาสตร์ และหลกัการค านวณของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

เกณฑ์กำรประเมินผล (Assessment) 

ระดับคะแนน ระดับผลกำรเรียน ควำมหมำย  ระดับคะแนน ระดับผลกำรเรียน ควำมหมำย 

80 - 100 4.0 การเรียนดีเยีย่ม  60 - 64 2.0 การเรียนพอใช้ 

75 - 79 3.5 การเรียนดีมำก  55 - 59 1.5 การเรียนอ่อน 

70 - 74 3.0 การเรียนดี  50 - 54 1.0 การเรียนอ่อนมำก 

65 - 69 2.5 การเรียนดีพอใช้  0 - 49 0 การเรียนขั้นต ่ำ 
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รำยละเอยีดก ำหนดกำรสอน  ช่ือวชิำ : คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ 7 หน่วยการเรียน 18 คร้ัง 54 ชัว่โมง 

 

ที่ หัวข้อ 
กจิกรรม 

และกระบวนกำรสอน 
ส่ือกำรสอน 

กำร

ประเมินผล 

สมรรถนะของ

ผู้เรียน 

1 คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ 

 

ฟังครูแนะน าการเรียน 

และบรรยายถึงภาพรวม

เก่ียวกบัวชิาคณิตศาสตร์

คอมพิวเตอร์    : CI 

กระดาน 

ปากกาไวท์

บอร์ด 

Power Point 

Pre-Test, 

ประเมิน 

ตามสภาพ

จริง 

ใชห้อ้งปฏิบติัการ

คอมพิวเตอร์ได้

อยา่งถูกตอ้ง 

ตามกฎระเบียบ 

2 ระบบจ านวน เรียนรู้เก่ียวกบัระบบ

จ านวน : CIPP 

กระดาน 

ปากกาไวท์

บอร์ด 

Power Point 

หนงัสือเรียน 

งานท่ีส่ง, 

ประเมิน

ตามสภาพ

จริง 

มีความรู้เก่ียวกบั

ระบบจ านวน  

3 คอมพิวเตอร์กบัเลขฐาน 

 

ศึกษา เรียนรู้เร่ือง

คอมพิวเตอร์กบัเลขฐาน : 

CIPP 

กระดาน 

ปากกาไวท์

บอร์ด 

Power Point 

หนงัสือเรียน 

งานท่ีส่ง, 

ประเมิน 

ตามสภาพ

จริง 

มีความรู้ในเร่ือง

ระบบเลขฐานท่ีใช้

ในคอมพิวเตอร์ 

4 ระบบเลขฐาน การแปลงเลขฐาน 

 

ศึกษา เรียนรู้เร่ือง 

การแปลงเลขฐานต่างๆ: CI 

กระดาน 

ปากกาไวท์

บอร์ด 

Power Point 

หนงัสือเรียน 

งานส่ง, 

ประเมิน 

ตามสภาพ

จริง 

ฝึกทกัษะ 

ปฏิบติัการแปลง

เลขฐานต่างๆได ้

อยา่งถูกตอ้ง  

ตามขั้นตอน 

5 ระบบเลขฐาน การแปลงระบบ

เลขฐาน 

 

ศึกษา เรียนรู้เร่ืองการ

แปลงเลขฐานต่างๆ: CI 

กระดาน 

ปากกาไวท์

บอร์ด 

Power Point 

หนงัสือเรียน 

งานส่ง, 

ประเมิน 

ตามสภาพ

จริง 

ฝึกทกัษะ 

ปฏิบติัการแปลง

ระหวา่งเลขฐาน

ต่างๆไดอ้ยา่ง

ถูกตอ้ง  

ตามขั้นตอน 
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ที่ หัวข้อ 
กจิกรรม 

และกระบวนกำรสอน 
ส่ือกำรสอน 

กำร

ประเมินผล 

สมรรถนะของ

ผู้เรียน 

6 เมตริกซ์ 

 

ศึกษา เรียนรู้เร่ืองเมตริกซ์: 

CIPP 

กระดาน 

ปากกาไวท์

บอร์ด 

Power Point 

หนงัสือเรียน 

งานท่ีส่ง, 

ประเมิน 

ตามสภาพ

จริง 

เขา้ใจ มีความรู้

เก่ียวกบัเมตริกซ์ 

7 เมตริกซ์ ชนิดของเมตริกซ์  

การบวก ลบ เมตริกซ์ 

ศึกษา เรียนรู้เร่ืองชนิดของ

เมตริกซ์ การบวก ลบ

เมตริกซ์ 

: CIPP 

กระดาน 

ปากกาไวท์

บอร์ด 

Power Point 

หนงัสือเรียน 

งานท่ีส่ง, 

ประเมิน 

ตามสภาพ

จริง 

มีความรู้ เขา้ใจเร่ือง

เมตริกซ์ 

8 การเท่ากนัของเมตริกซ์ ศึกษา เรียนรู้เร่ืองชนิดของ

เมตริกซ์ การบวก ลบ

เมตริกซ์ 

: CIPP 

กระดาน 

ปากกาไวท์

บอร์ด 

Power Point 

หนงัสือเรียน 

งานท่ีส่ง, 

ประเมิน 

ตามสภาพ

จริง 

เรียนรู้ เขา้ใจ  

มีความรู้การเท่ากนั

ของเมตริกซ์ 

 

9 การคูณเมตริกซ์ 

 

ศึกษา เรียนรู้เร่ืองการคูณ

เมตริกซ์ การหาค่าตวัแปร 

: CIPP 

กระดาน 

ปากกาไวท์

บอร์ด 

Power Point 

หนงัสือเรียน 

 

งานท่ีส่ง, 

ประเมิน 

ตามสภาพ

จริง 

เรียนรู้ เขา้ใจ  

มีความรู้การคูณ

เมตริกซ์ การหา

ค่าตวัแปรเมตริกซ์ 

10 พีชคณิตบูลีน 

 

ศึกษา เรียนรู้เร่ืองพีชคณิต

บูลีน 

: CIPP 

กระดาน 

ปากกาไวท์

บอร์ด 

Power Point 

หนงัสือเรียน 

 

งานท่ีส่ง, 

ประเมิน 

ตามสภาพ

จริง 

เรียนรู้ เขา้ใจ  

มีความรู้ฝึกปฏิบติั 

พีชคณิตบูลีน 
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ที่ หัวข้อ 
กจิกรรม 

และกระบวนกำรสอน 
ส่ือกำรสอน 

กำร

ประเมินผล 

สมรรถนะของ

ผู้เรียน 

11 พีชคณิตบูลีน เกต การต่อเกตเขา้

ดว้ยกนั 

  

ศึกษา เรียนรู้เร่ืองเกต  

การต่อเกตเขา้ดว้ยกนั: 

CIPP 

กระดาน 

ปากกาไวท์

บอร์ด 

Power Point 

หนงัสือเรียน 

งานท่ีส่ง, 

ประเมิน 

ตามสภาพ

จริง 

เรียนรู้ เขา้ใจ  

มีความรู้ฝึกปฏิบติั 

เกต การต่อเกตเขา้

ดว้ยกนั 

12 ตรรกศาสตร์ ศึกษา เรียนรู้เร่ือง

ตรรกศาสตร์: CIPP 

กระดาน 

ปากกาไวท์

บอร์ด 

Power Point 

หนงัสือเรียน 

งานท่ีส่ง, 

ประเมิน 

ตามสภาพ

จริง 

เรียนรู้ เขา้ใจ  

มีความรู้

ตรรกศาสตร์ 

13 ตรรกศาสตร์ ประพจน์ การหาค่า

ความจริง การวเิคราะห์ค่าความ

จริง 

ศึกษา เรียนรู้เร่ืองประพจน์ 

การหาค่าความจริง: CIPP 

กระดาน 

ปากกาไวท์

บอร์ด 

Power Point 

หนงัสือเรียน 

งานท่ีส่ง, 

ประเมิน 

ตามสภาพ

จริง 

เรียนรู้ เขา้ใจ  

มีความรู้ฝึก

ปฏิบติัการหาค่า

ความจริง  

การวเิคราะห์ค่า

ความจริง 

14 หลกัการค านวณของเคร่ือง

คอมพิวเตอร์ 

ศึกษา เรียนรู้เร่ืองอลักอทึม 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์: 

CIPP 

กระดาน 

ปากกาไวท์

บอร์ด 

Power Point 

หนงัสือเรียน 

งานท่ีส่ง, 

ประเมิน 

ตามสภาพ

จริง 

เรียนรู้ เขา้ใจ  

มีความรู้เก่ียวกบั

อลักอริทึม 

โปรแกรม

คอมพิวเตอร์ 

15 ตวัแปร ค่าคงท่ี  ศึกษา เรียนรู้ตวัแปร 

ค่าคงท่ี: CIPP 

กระดาน 

ปากกาไวท์

บอร์ด 

Power Point 

หนงัสือเรียน 

 

งานท่ีส่ง, 

ประเมิน 

ตามสภาพ

จริง 

เรียนรู้ เขา้ใจ  

มีความรู้เก่ียวกบัตวั

แปร ค่าคงท่ี 
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ที่ หัวข้อ 
กจิกรรมและกระบวนกำร

สอน 
ส่ือกำรสอน 

กำร

ประเมินผล 

สมรรถนะของ

ผู้เรียน 

16 ผงังาน ลูป ศึกษา เรียนรู้ผงังาน

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

ลูป: CIPP 

กระดาน 

ปากกาไวท์

บอร์ด 

Power Point 

หนงัสือเรียน 

 

งานท่ีส่ง, 

ประเมิน 

ตามสภาพ

จริง 

เรียนรู้ เขา้ใจ  

มีความรู้ฝึกปฏิบติั

เก่ียวกบัผงังาน

โปรแกรม 

คอมพิวเตอร์  ลูป 

17 โปรแกรมซูโดโคด้ รูปแบบของ

โปรแกรมซูโดโคด้ 

ศึกษา เรียนรู้โปรแกรมซู

โดโคด้: CIPP 

กระดาน 

ปากกาไวท์

บอร์ด 

Power Point 

หนงัสือเรียน 

งานท่ีส่ง, 

ประเมิน 

ตามสภาพ

จริง 

เรียนรู้ เขา้ใจ  

มีความรู้เก่ียวกบั

โปรแกรมซูโดโคด้ 

18 ทดสอบสอบปลำยภำคเรียน ทดสอบมำตรฐำนรำยวชิำ 

: PPA 

แบบทดสอบ, 

Computer 

กำรทดสอบ  

 

หมำยเหตุ 

รำยละเอยีดก ำหนดกำรสอน    

ช่ือวชิา : คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์   
กระบวนการจดัการเรียนการสอน ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง (CIPPA Model) มีความหมาย ดงัน้ี 
C (Construction)   คือ  ผูส้อนจดักิจกรรมท่ีใหผู้เ้รียนมีโอกาสสร้างความรู้ดว้ยตนเอง 
I (Interaction)   คือ  ผูเ้รียนท ากิจกรรมท่ีเปิดโอกาสใหมี้ปฏิสัมพนัธ์ทางสังคมกบับุคคล และ 
   แหล่งความรู้ท่ีหลากหลาย 
P (Physical Participation) คือ  จดักิจกรรมท่ีใหผู้เ้รียนไดเ้คล่ือนไหวร่างกาย 
P (Process Learning)   คือ  จดักิจกรรมท่ีใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้กระบวนการต่าง ๆ เช่นกระบวนการคิด  

   กระบวนการแกปั้ญหากระบวนการท างานให้เกิดผลส าเร็จ 
A (Application)   คือ  การจดักิจกรรมท่ีใหผู้เ้รียนไดน้ าความรู้ไปประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจ าวนั
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