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เรื่อง จำนวนและตวัเลข 

 

โดย 

ว่าที่ร้อยตรีธีรวัฒน ์  เงินแท่ง 
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หลักสูตร :หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
รายวิชา : คณิตศาตร์คอมพิวเตอร์ 
โมดูลที่ 1 : ความหมายของจำนวนและตัวเลข 
โมดูลย่อย 1.1 : จำนวนและตัวเลข 

ใบคำนำ 
หน้าที่  

ก 
แผ่นที่ : 1 

 

คำนำ 

บทเรียนโมดูลย่อย 1.1 ความเป็นมาของจำนวนและตัวเลขเล่มนี้ จัดทำขึ้นเพื่อใช้ประกอบการเรียนการ

สอนในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

กระทรวงศึกษาธิการ ทั้งนี้เพ่ือให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาสมรรถนะด้านคณิตศาตร์คอมพิวเตอร์ 

คณะผู้จัดทำได้จัดแบ่งเนื้อหาในโมดูลย่อย 1.1 ความเป็นมาของคณิตศาตร์คอมพิวเตอร์ประกอบด้วย (1) 

จำนวนและตัวเลข (2) ระบบฐานของตัวเลข (1) การเปลี่ยนฐานของตัวเลขในระบบคอมพิวเตอร์ (4) การคำนวณ

เลขฐาน(5) ตรรกศาสตร์เบื้องต้น (6) ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับพืชคณิตบูลีนและวงจรตรรกะ และ (7)ทฤษฎีเมตริกซ์ 

และพีชคณิตเชิงเส้น พร้อมทั้ง แบบฝึกหัดและแบบทดสอบหลังเรียน เพ่ือให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะในสถานการณ์ต่าง 

ๆ มีทักษะการคิดและแก้ปัญหา และบูรณาการกับการทำงานตามสาขาอาชีพต่าง ๆต่อไป 

ผู้เรียบเรียงและฝ่ายวิชาการ ศูนย์หนังสือ เมืองไทย หวังเป็นอย่างยิ่งว่า หนังสือเรียนวิชา คณิตศาสตร์ 

คอมพิวเตอร์ เล่มนี้ จะสามารถใช้ศึกษาให้เกิดความรู้และเกิดประโยชน์แก่ผู้เรียน ผู้สอน ตลอดจนผู้สนใจศึกษา

ทั่วไปได้เป็นอย่างดี หากมีข้อผิดพลาดประการใด ผู้เรียบเรียงและฝ่ายวิชาการ ศูนย์หนังสือ เมืองไทยขอน้อม

รับคำติชมเพ่ือเป็นประโยชน์ในการปรับปรุงแก้ไขในโอกาสต่อไป



 

 

หลักสูตร :หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
รายวิชา : คณิตศาตร์คอมพิวเตอร์ 
โมดูลที่ 1 : ความหมายของจำนวนและตัวเลข 
โมดูลย่อย 1.1 : จำนวนและตัวเลข 

ใบสารบัญ 
หน้าที่  

ข 
แผ่นที่ : 1 

 

สารบัญ                                                                                                        

      หน้า 

     คำนำ ก 

     สารบัญ ข 

     ใบขั้นตอนการใช้บทเรียนโมดูล 1 

     ใบคำชี้แจงการใช้บทเรียนโมดูล 2 

     ใบแบบทดสอบก่อนเรียน 6 

     ใบกระดาษคำตอบก่อนเรียน 9 

     ใบเฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน 10 

     ใบจุดประสงค์ 11 

     ใบเนื้อหา 12 

     ใบแบบฝึกหัด 20  

     ใบเฉลยแบบฝึกหัด 21 

     ใบปฏิบัติงาน 23 

     ใบเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน 24 

     ใบประเมินผลการปฏิบัติงาน 26 

     ใบเฉลยการปฏิบัติงาน 27 

     ใบแบบทดสอบหลังเรียน 28 

     ใบกระดาษคำตอบหลังเรียน 30 

     ใบเฉลยแบบทดสอบหลังเรียน 31 
 

 

 

 



 

 

หลักสูตร :หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
รายวิชา : คณิตศาตร์คอมพิวเตอร์ 
โมดูลที่ 1 : ความหมายของจำนวนและตัวเลข 
โมดูลย่อย 1.1 : จำนวนและตัวเลข 

ใบขั้นตอนการใช้
บทเรียนโมดูล หน้าที่  

1 
แผ่นที่ : 1 

 

ขั้นตอนการใช้บทเรียนโมดูล 

 

 

 

ท าแบบทดสอบก่อนเรียน 

 

 

ตรวจค าตอบจากใบเฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน 

 

 

ศึกษาเนื้อหาบทเรียน 

 

 

ท าแบบฝึกหัด / ท าใบปฏิบัติงาน 

 

 

ตรวจค าตอบจากใบเฉลยแบบฝึกหัด  

/ ใบเฉลยใบปฏิบัติงานและด าเนินการตามเงื่อน ขที่ก าหนด 

 

 

แบบทดสอบ 

 

 

ประเมินผล ร้อยละ 60 

 
 

 

 ม่ผ่านเกณฑ์                  ผ่านเกณฑ์ 

 

 

ทบทวนโมดูลที่ ม่ผ่าน        ศึกษาโมดูลต่อ ป
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โมดูลย่อย 1.1 : จำนวนและตัวเลข 

ใบคำชี้แจงการ
ใช้บทเรียนโมดูล หน้าที่  

2 
แผ่นที่ : 1 

 
คำชี้แจงใช้บทเรียนโมดูลย่อยที่ 1.1 

 

     คำแนะนำสำหรับผู้เรียน 

บทเรียนโมดูลย่อย 1.1 ความเป็นมาของคณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์เป็นบทเรียนโมดูลที่ผลิตขึ้นมาเพ่ือ

ใช้เป็นสื่อประกอบการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 เพื่อให้เกิดคุณภาพ

ตามสมรรถนะอาชีพที่กำหนดไว้ โดยแบ่งเนื้อหาบทเรียนออกเป็น 7 หัวข้อย่อย ได้แก่ 

1. ความหมายของของจำนวนและตัวเลข   

2. ตัวเลขอียิปต์โบราณ 

3. ตัวเลขบาบิโลน 

4. ตัวเลขโรมัน 

5. จำนวนจริง 

6. ระบบจำนวนเต็ม 

7. ความสัมพันธ์ระหว่างคณิตศาสตร์กับการทำงานของคอมพิวเตอร์ในการนำจำนวนและตัวเลขไปใช้ 

          ส่วนประกอบบทเรียนโมดูลประกอบด้วย 

1. ใบแบบทดสอบก่อนเรียนและใบกระดาษคำตอบ 

2. ใบเฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน 

3. ใบจุดประสงค์ 

4. ใบเนื้อหา 

5. ใบแบบฝึกหัด/ใบสั่งงาน/ใบปฏิบัติงาน 

6. ใบเฉลยแบบฝึกหัด/ใบเฉลยใบปฏิบัติงาน 

7. ใบแบบทดสอบหลังเรียนและใบกระดาษคำตอบ 

8. ใบเฉลยแบบทดสอบหลังเรียน 

 



 

 

 

หลักสูตร :หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
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ใบคำชี้แจงการ
ใช้บทเรียนโมดูล หน้าที่  

3 
แผ่นที่ : 2 

 

คำชี้แจงใช้บทเรียนโมดูล 1.1 

 

     คำแนะนำในการใช้บทเรยีนโมดูล 

1. ให้ผู้เรียนศึกษาหลักการและเหตุผล (Prospectus) และจดุมุ่งหมาย (Objectives) ของบทเรียน

โมดูลให้เข้าใจ 

2. ให้ผู้เรียนปฏิบัติตามคำแนะนำและข้ันตอนการใช้อย่างเคร่งครัด 

3. ผู้เรียนต้องมีความซื่อสัตย์ต่อตนเอง โดยไม่เปิดดูใบเฉลยคำตอบก่อนทำแบบทดสอบก่อนเรียน

แบบฝึกหัด/ใบปฏิบัติงาน และแบบทดสอบหลังเรียนเพราะจะทำให้ผู้เรียนขาดความมั่นใจในการ

เรียนด้วยตนเองและไม่เกิดความเข้าใจที่แท้จริง 

4. บทเรียนโมดูลนี้ ผู้เรียนสามารถใช้เรียนได้ตามความต้องการ ความพร้อมและความสะดวกโดยไม่

จำกัดเวลาเรียน และสถานที่เรียน 

     ขั้นตอนการใช้บทเรียนโมดูล 

1. ให้ผู้เรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียนโดยทำเฉพาะข้อที่ผู้เรียนมีความรู้แท้จริง โปรดอย่าเดา 

คำตอบ ถ้าข้อใดไม่มีความรู้ให้ข้ามข้อนั้นไป โดยทำลงในกระดาษคำตอบ 

2. ดูเฉลยใบแบบทดสอบก่อนเรียนแล้วประเมินผลการทำแบบทดสอบก่อนเรียน เป็นการวัดพื้น

ฐานความรู้ของผู้เรียนโดยไม่มีผลใด ๆ ต่อคะแนนในการเรียนบทเรียนโมดูลนี้ 

3. ให้ผู้เรียนศึกษาจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

4. ให้ผู้เรียนศึกษาเนื้อหาบทเรียนจากใบเนื้อหาให้มีความรู้ความเข้าใจ 

5. เมื่อศึกษาเนื้อหาบทเรียนเข้าใจดีแล้ว ให้ผู้เรียนทำแบบฝึกหัด/ใบปฏิบัติงานในบทเรียนนั้น ๆ ลง

ในใบแบบฝึกหัด / ใบปฏิบัติงาน 

 

 

 



 

 

หลักสูตร :หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
รายวิชา : คณิตศาตร์คอมพิวเตอร์ 
โมดูลที่ 1 : ความหมายของจำนวนและตัวเลข 
โมดูลย่อย 1.1 : จำนวนและตัวเลข 

ใบคำชี้แจงการ
ใช้บทเรียนโมดูล หน้าที่  

4 
แผ่นที่ : 3 

 

คำชี้แจงใช้บทเรียนโมดูล 1.1 

ขั้นตอนการใช้บทเรียนโมดูล (ต่อ) 

6. เมื่อทำแบบฝึกหัด/ปฏิบัติงานแล้วให้ตรวจคำตอบจากใบเฉลยแบบฝึกหัด/ใบเฉลยการปฏิบัติงาน 

7. ถ้าผ่านเกณฑ์การประเมินที่ตั้งไว้ให้ผู้เรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน แต่ถ้าไม่ผ่านเกณฑ์การ

ประเมินให้กลับไปเรียนเนื้อหาเดิม และทำแบบฝึกหัด/ปฏิบัติงานใหม่อีกครั้ง 

8. เมื่อผู้เรียนผ่านเกณฑ์การประเมินแล้ว ให้ทำแบบทตสอบหลังเรียนโดยทำลงในกระดาษคำตอบ 

9. ตรวจคำตอบจากใบเฉลยแบบทดสอบหลังเรียนเพ่ือประเมินผลสัมฤทธิ์ของการเรียน 

10. ถ้าผลการประเมินไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนดผู้เรียนต้องเรียนซ่อมเสริมทบทวนเนื้อหา

ของบทเรียนโมดูลนี้ จนกว่าจะผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนด 

หลักการและเหตุผล (Prospectus) 

การจัดการศึกษาหลักสูตรหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 ซึ่งมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้

นำความรู้ไปใช้ด้านวิชาชีพ ดังนั้นบทเรียนโมดูลนี้จึงได้จัดเนื้อหาให้ผู้เรียนสามารถศึกษาบทเรียนโมดูลตาม

คำแนะนำได้ตามความพร้อมและความสะดวกโดยไม่จำกัดเวลาเรียนและสถานที่เรียน 

ในชีวิตของมนุษย์จะต้องเกี่ยวข้องกับจำนวนและตัวเลขมาตั้งแต่สมัยดึกดำบรรพ์มนุษย์ได้พัฒนาการ

จัดระบบแต่ระบบที่นิยมใช้ในปัจจุบันคือ ระบบจากความจำเป็นของมนุษย์ในการจำนวนและตัวเลขให้

เหมาะสมกับยุคสมัยและวิวัฒนาการของแต่ละชนชาติเลขฐานสิบ ไม่ว่าจะเป็นระบบใดก็ตามจะต้องเกี่ยวข้อง

กับจำนวนและตัวเลขเสมอสื่อสารบอกปริมาณ  

 บทเรียนโมดูลย่อย 1.1 ความเป็นมาของคณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ เป็นโมดูลย่อยของการเรียนของ

โมดูลที ่ 1 ความหมายของจำนวนและตัวเลข ที ่ผลิตขึ ้นมาเพื ่อใช้เป็นสื ่อประกอบการเรียนหลักสูตร

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 เพื่อให้ผู้เรียนและผู้ที่สนใจด้านจำนวนและตัวเลข การสามารถ

นำไปศึกษาเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็น 7 หัวข้อย่อย ได้แก่ ความหมายของของจำนวนและ

ตัวเลข ตัวเลขมัน ตัวเลขบาบิโลน ตัวเลขโรมัน จำนวนจริง ระบบจำนวนเต็ม ความสัมพันธ์ระหว่างคณิตศาสตร์

กับการทำงานของคอมพิวเตอร์ในการนำจำนวนและตัวเลขไปใช้  โดยในแต่ละหัวข้อมีเนื้อหาสัมพันธ์กันไป

ตามลำดับก่อน - หลัง และมีใบปฏิบัติงาน แบบก่อนเรียน - หลังเรียน เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจด้าน

ธุรกิจโรงแรมมากยิ่งขึ้นสามารถเชื่อมโยงความรู้และนำไปประยุกต์ใช้ต่อไป 



 

 

หลักสูตร :หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
รายวิชา : คณิตศาตร์คอมพิวเตอร์ 
โมดูลที่ 1 : ความหมายของจำนวนและตัวเลข 
โมดูลย่อย 1.1 : จำนวนและตัวเลข 

ใบคำชี้แจงการ
ใช้บทเรียนโมดูล หน้าที่  

5 
แผ่นที่ : 4 

 

คำชี้แจงใช้บทเรียนโมดูล 1.1 

 จุดมุ่งหมาย (Objective) 

         เมื ่อผู ้เรียนได้ศึกษาและทดสอบผ่านบทเรียนโมดูลย่อยนี ้แล้ว  ผู ้เรียนจะมีความรู ้ใน ได้แก่

ความหมายของของจำนวนและตัวเลข ตัวเลขมัน ตัวเลขบาบิโลน ตัวเลขโรมัน จำนวนจริง ระบบจำนวนเต็ม 

ความสัมพันธ์ระหว่างคณิตศาสตร์กับการทำงานของคอมพิวเตอร์ในการนำจำนวนและตัวเลขไปใช้ 

ความรู้พื้นฐาน (Prerequisites) 

    ในการเรียนบทเรียนโมดูลย่อยนี้ให้ได้ผลดีนั้น นักเรียนควรอ่านความหมายของจำนวนและตัวเลข

มาก่อนเพื่อทดสอบความรู้พ้ืนฐานด้านคณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ 

 



 

 

หลักสูตร :หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
รายวิชา : คณิตศาตร์คอมพิวเตอร์ 
โมดูลที่ 1 : ความหมายของจำนวนและตัวเลข 
โมดูลย่อย 1.1 : จำนวนและตัวเลข 

ใบแบบทดสอบ
ก่อนเรียน หน้าที่  

6 
แผ่นที่ : 1 

 

แบบทดสอบก่อนเรียนโมดูลย่อยที่ 1.1 

 คำชี้แจง :  1. แบบทดสอบฉบับนี้เป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4ตัวเลือก จำนวน 10 ข้อ 

                 2. ใหเ้ลือกคำตอบที่ถูกท่ีสุดเพียงข้อเดียว แล้วทำเครื่องหมายกากบาท (X) 

                 3. เวลาที่ใช้ในการทำแบบทดสอบ 15 นาที 

1. จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมที่ 1 บอกความหมายของของจำนวนและตัวเลข   

1. ข้อใดใช้ตัวเลขแทนจำนวนได้ถูกต้อง 

ก. กะทิเรียนเก่งกว่าสมศรี 

ข. มานะเก็บเงินได้มากกว่ากิ่งแก้ว 

ค. นารีมีมะม่วงอยู่ห้าลูก 

ง. ชูใจทำข้อสอบได้คะแนนมากกว่าทุกคนในห้อง 

2. ข้อใดให้ความหมายจำนวนได้ถูกต้อง 

ก. สิ่งที่บ่งบอกปริมาณมากกว่า น้อยกว่า หรือเท่ากันของสิ่งต่างๆ 

ข. ตัวเลขที่นำมาเขียนแทนปริมาณ 

ค. สัญลักษณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ร่วมกับจำนวนเพื่อให้ทราบว่ามีปริมาณมากน้อยต่างกันเท่าไร 

ง. ที่กล่าวมาถูกทุกข้อ 

2. จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมที่ 2 บอกตัวเลขโรมัน 

3. กำหนดให้ 94 ตรงกับตัวเลขโรมันในข้อใด 

ก. CIV 

ข. XCIV 

ค. DCXIV 

ง. IIIIX 

4. ข้อใดมีจำนวนเท่ากับ DCCXLI 

ก. 1983 

ข. 1266 

ค. 180  ง.741 



 
 

 

หลักสูตร :หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
รายวิชา : คณิตศาตร์คอมพิวเตอร์ 
โมดูลที่ 1 : ความหมายของจำนวนและตัวเลข 
โมดูลย่อย 1.1 : จำนวนและตัวเลข 

ใบแบบทดสอบ
ก่อนเรียน หน้าที่  

7 
แผ่นที่ : 2 

  3. จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมที่ 3 บอกตัวเลขบาบิโลน 

  5. ข้อใดเป็นจำนวนนับ 

ก. 0, 1,2 

ข. 1.2.3. ... 

ค. -1. 0, 1 

ง. 0,5 

 4. จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมที่ 4 บอกจำนวนจริง 

   6.  √
23

5
เป็นจำนวนใด 

ก. อตรรกยะ 

ค. จำนวนเต็ม 

ข. เศษส่วน 

ง. ถูกทุกข้อ 

  7.  ข้อใดต่อไปนี้มีคุณสมบัติแตกต่างจากพวก 

ก. จำนวนนับ 

ข. จำนวนเต็มบวก 

ค. จำนวนจริง 

ง. จำนวนธรรมชาต ิ

 5. จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมที่ 5 ระบบจำนวนเต็ม 

  8. ข้อใดคือเอกลักษณ์ของการบวกจำนวน 

ก. 0 

ข. 1 

ค. -1 

ง. 2 

  9. ข้อใดต่อไปนี้ไม่สามารถหาคำตอบได ้

ก. 
2

−1
 

ข. 
2

0
 

ค. 
0

2
   

ง. √9 



 

 

หลักสูตร :หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
รายวิชา : คณิตศาตร์คอมพิวเตอร์ 
โมดูลที่ 1 : ความหมายของจำนวนและตัวเลข 
โมดูลย่อย 1.1 : จำนวนและตัวเลข 

ใบแบบทดสอบ
ก่อนเรียน หน้าที่  

8 
แผ่นที่ : 3 

  10. ข้อใดเขียนตัวเลขจำนวนจริงได้ถูกต้อง 

ก. 25 

ข. -29 

ค. 9 

ง. 9.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

หลักสูตร :หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
รายวิชา : คณิตศาตร์คอมพิวเตอร์ 
โมดูลที่ 1 : ความหมายของจำนวนและตัวเลข 
โมดูลย่อย 1.1 : จำนวนและตัวเลข 

ใบกระดาษคำตอบ
ก่อนเรียน หน้าที่  

9 
แผ่นที่ : 1 

 

กระดาษคำตอบแบบทดสอบก่อนเรียนโมดูลย่อยที่ 1.1 

ชื่อ-สกุล........................................................ ระดับ................ รหัสนักเรียน/นักศึกษา........................ 

. 

ข้อ ก ข ค ง 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

 

คะแนนเต็ม 10 คะแนน ได้คะแนน ......... คะแนน 

                                            สรุปผล   (  )  ผ่านเกณฑ์ 

   (  )  ไม่ผ่านเกณฑ์ 

 

ลงชื่อ ................................................ ผู้ตรวจ  

(.....................................................................) 

หรือสร้างแบบทดสอบ 

ใน Google form 

แล้วทำ QR Code เพื่อ Scan 

ทำแบบทดสอบ ด้เช่นเดียวกัน 



 

 

หลักสูตร :หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
รายวิชา : คณิตศาตร์คอมพิวเตอร์ 
โมดูลที่ 1 : ความหมายของจำนวนและตัวเลข 
โมดูลย่อย 1.1 : จำนวนและตัวเลข 

ใบเฉลย
แบบทดสอบก่อน

เรียน 
หน้าที่  
10 

แผ่นที่ : 1 

 

เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียนโมดูลย่อยที่ 1.1 

 

ข้อ คำตอบ 

1. ก 

2. ง 

3. ค 

4. ข 

5. ง 

6. ข 

7. ข 

8. ก 

9. ก 

10. ข 

 

 

 

 

 

 



 

 

หลักสูตร :หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
รายวิชา : คณิตศาตร์คอมพิวเตอร์ 
โมดูลที่ 1 : ความหมายของจำนวนและตัวเลข 
โมดูลย่อย 1.1 : จำนวนและตัวเลข 

ใบจุดประสงค์ 
หน้าที่  
11 

แผ่นที่ : 1 

 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

 หลังจากท่ีผู้เรียนได้ศึกษาเรื่องนี้แล้ว ผู้เรียนสามารถ 

1. บอกความหมายของจำนวนและตัวเลขได้ 

2. จำแนกตวัเลขได้ว่าเป็นตัวเลขอียิปต์ บาบิโลน โรมัน หรือฮินดู-อารบิก 

3. เปลี่ยนตัวเลขระหว่างตัวเลขฮินดู-อารบิกกับตัวเลขโรมันได้ 

4. บอกความหมายของจำนวนต่างๆได้ 

5. บอกตัวเลขที่เป็นเอกลักษณ์ของการบวกและการคูณจำนวนได้ 

6. จำแนกจำนวนต่างๆ ได้ 

7. แสดงการจำนวนและตัวเลขไปใช้ได้ถูกต้อง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

หลักสูตร :หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
รายวิชา : คณิตศาตร์คอมพิวเตอร์ 
โมดูลที่ 1 : ความหมายของจำนวนและตัวเลข 
โมดูลย่อย 1.1 : จำนวนและตัวเลข 

ใบเนื้อหา 
หน้าที่  
12 

แผ่นที่ : 1 

 

ความหมายของจำนวนและตัวเลข  

โดยทั่วไปมักใช้คำว่า "จำนวน" กับ "ตัวเลข" ปะปนกันอยู ่เสมอ ซึ ่งความจริงแล้วคำทั ้งสองนี้มี

ความหมายต่างกัน 

จำนวน (Numbers) คือ คำที่บอกปริมาณ ว่ามากน้อยอย่างไร เช่น สามมากกว่าสอง ยี่สิบสอง

มากกว่าสิบเก้า 

ตัวเลข (Numerals) คือ สัญลักษณ์ที่ใช้แทนจำนวน ดังนั้นจึงเห็นได้ว่า จำนวนเดียวกัน อาจจะใช้

สัญลักษณ์แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับภาษาและวิธีการเขียน 

การเขียนตัวเลขแทนจำนวนมีหลายรูปแบบ จะเขียนเป็นตัวอักษรหรือตัวเลขก็ได้ เพ่ือความสะดวกใน

การคิดคำนวณ จะแทนจำนวนด้วยตัวเลข ซึ่งมีรูปแบบแตกต่างกัน เช่น ตัวเลขอียิปตั ตัวเลขบาบิโลนตัวเลข

โรมัน และตัวเลขฮินดู ซึ่งเป็นตัวเลขที่ใช้แพร่หลายในสมัยโบราณ 

ในชีวิตประจำวันมีการใช้คำว่าจำนวนและตัวเลขอยู่ เสมอแต่บางครั้งอาจใช้ไม่ถูกต้อง เช่น คำกล่าว

ที่ว่า "เลขค่ีบวกเลขค่ีเป็นเลขคู่" "เลขสองจำนวนรวมกันได้ 20" "นักเรียนคนนี้คิดเลขเร็ว" เป็นต้น 

จากข้อความดังกล่าวนี้ได้กล่าวถึงการคำนวณ ในความเป็นจริงแล้วไม่สามารถนำตัวเลขมาดำเนินการ

กันได้ ดังนั้นข้อความข้างต้นจึงหมายถึงนำจำนวนมาดำเนินการกัน เมื่อกล่าวถึงจำนวนจะใช้"สัญลักษณ์" แทน

จำนวน เรียกสัญลักษณ์ที่ใช้แทนจำนวนว่า "ตัวเลข" การใช้ตัวเลขจะแตกต่างกันขึ้นกับ ลักษณะระบบและ

วิธีการเขียนในแต่ละชาติ แต่ละภาษา ตัวเลขอียิต์ ตัวเลขบาบิโลน ตัวเลขโรมัน และตัวเลขฮินดู-อารบิก ซึ่งเป็น

ตัวเลขที่ใช้แพร่หลายในสมัยโบราณ ตัวเลขบางแบบเลิกใช้แล้ว บางแบบยังใช้ในปัจจุบัน บางแบบใช้หรือเข้าใจ

กันแต่เฉพาะชาติของตนเอง ตัวเลขที่ถือว่าเป็นระบบตัวเลขสากลใช้กันทั่ว โลกคือ "ระบบตัวเลขฮินดู-อารบิก" 

ผู้คิดขึ้นเป็นคนแรก เป็นซาวฮินดัส ต่อมาชาวอาหรับได้นำไปเผยแพร่ในยุโรป 

ตัวเลขอียิปต์โบราณ 

ในสมัยโบราณชาวอียิปต์เป็นชาติที่เจริญรุ่งเรืองทางด้านศิลปะวิทยาการ เป็นชาติที่บันทึกจำนวนโดย

ใช้ภาพเป็นสัญลักษณ์แทนจำนวนต่าง ๆ ดังนี้ความหมายต่างกันมากกว่าสิบเก้า เป็นต้น 

ตัวเลขบาบิโลน 

 ชาวบาบิโลนใช้ลักษณ์ท่ีมีลักษณะคล้ายรูปลิ่ม ซึ่งเป็นผลจากการบันทึกรอยของวัตถุที่มีหน้าตัดเป็นรูป

คล้ายลิ่มแทนจำนวน 



 

 

หลักสูตร :หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
รายวิชา : คณิตศาตร์คอมพิวเตอร์ 
โมดูลที่ 1 : ความหมายของจำนวนและตัวเลข 
โมดูลย่อย 1.1 : จำนวนและตัวเลข 

ใบเนื้อหา 
หน้าที่  
13 

แผ่นที่ : 2 

 

 ตัวเลขโรมัน 

 ระบบตัวเลขโรมัน (Roman) เป็นการเขียนตัวเลขที่มีฐานเป็น 10 ระยะเริ่มต้นได้มีการเขียนโดยใช้
ลักษณ์รียงบวกกันไป ต่อมาใช้การหักลบด้วย เช่น 4 เกิดจาก 5 หักออก 1 โดยการเขียนหรือ ง เกิดจาก 10 
หักออก 1 จะเขียน 1 นำหน้า 10 เป็นต้น ตัวเลขโรมันมีสัญลักษณ์พื ้นฐานที่ใช้ 7 ตัว โดยใช้ตัวอักษร
ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่แทนจำนวน 
 ตารางท่ี 1.1 สัญลักษณ์พื้นฐานของตัวเลขโรมัน 

สัญลักษณ์ จำนวน 
I 1 
V 5 
X 10 
L 50 
C 100 
D 500 
M 1000 

 

การเขียนเลขโรมัน แทนจำนวนต่าง ๆ มีหลักการดังนี้ 
1.หลักการเพิ่ม คือเขียนตัวเลขเยงกันตามลำดับจากค่ามาก (ตัวเลขหลัก) ไปหาค่าน้อยแล้วตัวเลขแต่ละตัวมา
บวกกัน และตัวเลขที่ เรียนด้านขวาของตัวเลขหลักสามารถเป็นตัวเลขที่ซ้ำกันได้ตั้งแต่ 1-3 ตัว เช่น 

VI = 5+1  = 6 
VII = 5+1+1  = 7 
VIII = 5+1+1+1 = 8 = 8 
XI = 10+1  = 11 
LXXX=50+10+10+10  = 80 
CXX = 100+10+10  = 120 
DLXI =500+50+10+1  = 561 
DCC = 500 + 100 +100 =  700 
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ข้อสังเกต 

ไม่เขียน IIII  แทน 4   แต่จะเขียนแทนด้วย  IV 

ไม่เขียน VIIII  แทน 9  แต่จะเขียนแทนด้วย  IX 

ไม่เขียน XXXX  แทน 40  แต่จะเขียนแทนด้วย  XL 

ไม่เขียน LXXXX   แทน 90  แต่จะเขียนแทนด้วย  XC  

ไม่เขียน CCCC    แทน 400   แต่จะเขียนแทนด้วย  CD 

ไม่เขียน DCCCC  แทน 900  แต่จะเขียนแทนด้วย  CM 

2. หลักการลด คือ เขียนตัวเลขที่มีค่าน้อยกว่าไว้ข้างหน้าตัวเลขที่มีค่ามาก (ตัวเลขหลัก) แล้วนำค่าตัวเลขทั้ง

สองลบกัน หลักการเขียนตัวเลขซึ่งอยู่ด้านข้ายของตัวเลขหลักมีเงื่อนไขดังนี้ 

(1) ตัวเลขที่ใช้เป็นตัวลบ ได้ แต่ I, X และ C เท่านั้น 

(2) ตัวเลขที่อยู่หน้าของ X หรือ V ได้แก่ ! เพียงตัวเดียว 

เช่น IV แทน 4 

IX แทน 9 

(3) ตัวเลขที่อยู่ข้างหน้าของ L หรือ C ได้แก่ X เพียงตัวเดียว 

เช่น  XL แทน 40 

XC แทน 90 
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ตารางท่ี 1.2 ตัวอย่างการเขียนตัวเลขโรมันและฮินดู-อารบิก 
เลขฮินดู-อารบิก เลขโรมัน ค่าของตัวเลข เลขฮินดู-อารบิก เลขโรมัน ค่าของตัวเลข 

1 I หนึ่ง 100 C หนึ่งร้อย 
2 II สอง 200 CC สองร้อย 
3 III สาม 300 CCC สามร้อย 
4 IV ส่ี 400 CD สี่ร้อย 
7 VII เจ็ด 700 DCC เจ็ดร้อย 
9 IX เก้า 900 CM เก้าร้อย 
10 X สิบ 1000 M หนึ่งพัน 
11 XI สิบเอ็ด 2000 MM สองพัน 

 
จำนวนจริง 

จำนวนจริง (Real Number) ใช้สัญลักษณ์ R แทนจำนวนจริงจำนวนจริง คือ จำนวนซึ่งหามีอยู่จริงใน
ธรรมชาติ ประกอบด้วย จำนวนตรรกยะและจำนวนอตรรกยะ นิยมใช้บันทึกข้อมูลเลขที่มี ทศนิยมหรือเป็น
ตัวเลขเศษส่วน มักใช้ในการคำนวณทางคณิตศาสตร์ หรือใช้เป็นตัวเลขบอกปริมาณที่ไม่เป็นจำนวนเต็ม เช่น 
น้ำหนัก ราคา กำไร ภาษี เป็นตัน เลขจำนวนจริงนี้สามารถใช้กับเครื่องหมายดำเนินการ +,-, *, % ได้ ลักษณะ
ทั่วไปของจำนวนจริงประกอบด้วย 

1. ต้องเริ่มต้นด้วยตัวเลขอย่างนัอย 1 ตัว ตามด้วยทศนิยน หลังทศนิยมต้องมีตัวเลขอย่างน้อย 1 ตัว 
เช่น 7.314.00. 0.25. 305.021 เป็นต้น 

2. จำนวนจริงอาจจะมี Scale factor ซึ ่งขึ ้นด้วยตัวอักษร E ใหญ่ ตามด้วยเลขจำนวนเต็ม เช่น 
123E4. 142.0E6, 32.02E-9 โดยค่า E4 หมายความว่า คูณด้วย 104 หรือ E-9 หมายความว่า คูณด้วย 10−9 
ดังนั้น 123.0E5 จึงเท่ากับ 142.0 X106 = 123000000 เป็นต้น 

3. จำนวนจริงอาจมีเครื่องหมาย + , - นำหน้า เช่น -9.0 หรือ +720.15 เป็นต้น 
4. หากตัวเลข 2 ตัวกระทำด้วยเครื่องหมายหาร (/) ผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นเลขจำนวนจริงเสมอ 
5. เครื่องหมาย + หลัง E สามารถละไว้ในฐานที่เข้าใจได้ เช่น 48.0E + 3 จะมีค่าเท่ากับ 48.0E3 

และ 6E4 จะมีค่าเท่ากับ 6 x 104 = 60000 เป็นต้น 
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ปัจจุบันแบ่งจำนวนจริงออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ 1 คือ จำนวนตรรกยะ และจำนวนอตรรกยะ ผลรวมหรือผล
ผนากของเซตทั้งสองนี้ เรียกว่า เซตของจำนวนจริง (Real) เขียนแทนด้วย R 
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 จำนวนตรรกยะ 
จำนวนตรรกยะ (Rational Numbers) คือ จำนวนซึ่งสามารถเขียนในรูปจำนวนเต็ม เศษส่วนหรือ

ทศนิยมซ้ำ ซึ่งรูปทั่วไปของจำนวนตรกยะ คีอ  โดยที่ 2, b เป็นจำนวนเต็ม และ b # 0 เช่น 
1

2

9

1

−5

1
  

0.8, 1.6 = 1.60, ทศนิยมซ้ำซึ่งไมไช่ศูนย์ เช่น 9.7342 เป็นต้น 
จำนวนอตรรกยะ 

จำนวนอตรรกยะ (Irational Number) คือ จำนวนที่ไม่สามารถเขียนให้อยู่ในรูปเศษส่วนจำนวนอต
รรกยะประกอบด้วยจำนวนประเกทต่าง ๆ ดังนี้ 

1. กรณฑ์ คือ เครื่องหมาย ใช้เป็นสัญลักษณ์แทนจำนวนซึ่งไม่สามารถหาค่ท่ีแน่นอนได้เช่น √2 − 
√3 เป็นต้น 

2. 𝜋 มีคำเท่ากับ 22

7
 และ 3.14 ซึ่งค่ท้ังสองอาจทำให้เข้าใจว่า 𝜋 เป็นจำนวนตรรกยะ แต่ในความ

เป็นจริง22

7
 และ 3.14 เป็นค่าประมาณของ 𝜋 คำท่ีแน่นอน 𝜋 ไม่สามารถหาค่าได้จึงทำให้ 𝜋เป็นจำนวน        

อตรรกยะ e ≈  2.718 
3. จำนวนทศนิยมไม่ช้ำ เช่น 1.1707168... 0.4455235...เป็นต้น 

 ระบบจำนวนเต็ม 

จำนวนเต็ม คือ จำนวนที่เป็นเลขไม่มีเศษ เช่น -5, 0, 3 เป็นต้น  

     1. จำนวนเต็มลบ คือ จำนวนเต็มที่มีค่าน้อยกว่า 0 จำนวนเต็มลบเริ่มตั้งแต่ -1 ลดลงครั้งละ -1 

ไปเรื่อย ๆ ไม่สิ้นสุด เช่น 

-1 

-1-1 = -2 

-2-1 = -3 

-3-1 = 4 
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ความสัมพันธ์ระหว่างคณิตศาสตร์กับการทำงานของคอมพิวเตอร์ในการนำจำนวนและตัวเลข ปใช้ 

 การนำความรู้ด้านจำนวนกับตัวเลขไปใช้ประโยชน์เพื่อสร้างสรรค์สิ่งต่างๆ ในการแก้ไขปัญหาให้เกิด

ความสะดวกและสื่อความหมายที่เข้าใจได้เหมาะเจาะกับสภาพของงานด้านนั้นๆ เช่น ด้านสถิติ ด้านทะเบียน

ราษฎร์ ด้านขนส่ง ด้านการเงินการธนาคาร ด้านการพาณิชย์ ด้านการขายตลาด เป็นต้น เพื่อลดปัญหา ลด

ต้นทุน และการซับซ้อน โดยเฉพาะระบบงานที่ยำเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในการทำงานให้เกิด

ประสิทธิภาพ ตลอดจนป้องกันการเข้าใจที่ไม่ตรงกันของผู้ใช้ จึงได้มีการกำหนดความหมายของข้อมูลแต่ละ

ประเภทเพื่อประมวลผลและนำข้อมูลสารสนเทศไปใช้ประโยชน์ โดยมีหลักการเบื้องต้นในการกำหนดพื้นฐาน

ของการนำไปใช้เบื้องต้น ประกอบด้วย 

 ข้อมูล (Data) หรือ ข้อมูลดิบ หมายถึง ข้อเท็จจริง ที่อยู่ในรูปแบบของข้อความ ตัวเลข สัญลักษณ์ 

พิเศษ เสียง หรือรูปภาพ รวมไปถึงทุกสิ่งทุกอย่างที่สนใจ เช่น คน สัตว์ สิ่งของ อาคาร สถานที่ เป็นต้น 

สารสนเทศ (Information) หมายถึง ข้อมูลที่ผ่านการนำช้อมูล (Dala) มาประมวลผล แล้วนำไปใช้ 

ประโยชน์ในสถานการณ์ต่าง ๆ ตามวัตถุประสงค์ของเรื่องราวนั้น ๆ 

ตัวแปร (Variable) หมายถึง ข้อความ พยัญชนะ ที่กำหนดขึ้นมาเป็นรหัสแทนค่ข้อมูล สามารถใช้ 

พยัญชนะภาษาอังกฤษ A-2, ๒-2 ตัวเล็กหรือตัวใหญ่ สื ่อความหมายถึงสิ ่งที ่ต้องการจัดเก็บที ่สามารถ

เปลี่ยนแปลงไปตามข้อมูลนั้น ๆ ส่วนตัวแปรคงที่ หมายถึง ตัวแปรที่มีค่าคงที่ กำหนดค่าไว้อย่างใดอย่าง หนึ่ง 

ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอ่ืนได้โดยมีชนิดของตัวแปรในการนำไปประมวลผล ดังนี้ 

1. ตัวแปร Character เป็นชนิดข้อมูลอักขระเก็บ 1 ตัวอักษร อยู่ภายใต้เครื่องหมาย อัญประกาศ. 

เช่น "A" "a" "ธ"เป็นต้น ข้อมูลชนิดนี้ไม่สามารถนำไปคำนวณ บวก ลบ คูณ หาร ได้ 

2. ตัวแปร String เป็นชนิดข้อมูลอาร์เรย์ที่เป็นข้อความ ประกอบด้วยหลาย ๆ ตัวอักขระ อยู่ภายใต้ 

เครื่องหมายอัญประกาศ "" เช่น "Computer, "COMPUTER", "24/6" เป็นต้น ข้อมูลชนิดนี้ไม่สามารถนำไป

ประมวลผลด้วยเครื่องหมายดำเนินการ บวก ลบ คูณ หาร ได้ 

3. ตัวแปร Integer เป็นชนิดข้อมูลที่เก็บตัวเลขเฉพาะจำนวนเต็ม เช่น 34, 25 เป็นต้น ข้อมูลชนิดนี้ 

นำไปประมวลผลด้วยเครื่องหมายดำเนินการ บวก ลบ คูณ หาร ได้ 

4. ตัวแปร Real เป็นชนิดข้อมูลจำนวนจริง เก็บตัวเลขท้ังจำนวนเต็มและทศนิยม เช่น 34.50, 25.00 

เป็นต้น ข้อมูลชนิดนี้นำไปประมวลผลด้วยเครื่องหมายดำเนินการ บวก ลบ คูณ หาร ได้ 



 

หลักสูตร :หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
รายวิชา : คณิตศาตร์คอมพิวเตอร์ 
โมดูลที่ 1 : ความหมายของจำนวนและตัวเลข 
โมดูลย่อย 1.1 : จำนวนและตัวเลข 

ใบเนื้อหา 
หน้าที่  
19 

แผ่นที่ : 8 

 

 สรุป 

ในชีวิตของมนุษย์จำเป็นต้องเกี ่ยวข้องกับจำนวนและตัวเลขมาตั้งแต่สมัยดึกดำบรรพั มนุษย์ได้
พัฒนาการจัดระบบจำนวนและตัวเลขให้เหมาะสมกับยุคสมัยและวิวัฒนาการของแต่ละชนชาติ แต่ระบบที่
นิยมใช้ในปัจจุบันคือ ระบบเลขฐานสิบ ไม่ว่าจะเป็นระบบใดก็ตามจะเกี่ยวข้องกับจำนวนและตัวเลขเสมอซึ่งมี
ความจำเป็นในการที่มนุษย์ได้นำไปใช้ในการติดต่อสื่อสาร แลกเปลี่ยน ซื้อขาย โดยที่จำนวนใช้แทนความหมาย
ในการให้ความรู้สึก บอกปริมาณมาก น้อย หรือเท่ากัน ส่วนสัญลักษณ์ที่มนุษย์ได้คิดค้นและกำหนดขึ้นมาเพ่ือ
สะดวกในการสื่อสารให้ได้ความหมายและความเข้าใจที่ตรงกันในทุกชาติทุกภาษา ซึ่งสัญลักษณ์ต่าง ๆ นั้น 
เรียกว่า ตัวเลข โดยตัวเลขในแต่ละประเทศมีความแตกต่างกันออกไปแล้วแต่วัฒนธรรมของชนในชาติ แต่ตัว
เลขที่ยอมรับเป็นสากลในการนำไปใช้สื่อสารในปัจจุบัน คือ ตัวเลขอินดู-อารบิก 

จำนวนและตัวเลขที่เกี่ยวช้องในการนำไปใช้เพื่อการคำนวณ การแลกเปลี่ยนซื้อขาย และการดำเนิน
ชีว ิตประจำวันของมนุษย์ ทุกชาติทุกภาษา คือเลขฐานสิบ ประกอบด้วย จำนวนจริง ซึ ่งจำนวนจริง
ประกอบด้วยจำนวน 2 ประเภท คือ จำนวนตรรกยะกับจำนวนอตรรกยะ จำนวนตรรกยะ ประกอบด้วย
จำนวนย่อย 3 จำนวน คือ จำนวนเต็ม เศษส่วน และทศนิยมซ้ำ ซึ่งจำนวนเต็ม ประกอบด้วย จำนวนเต็มลบ
จำนวนศูนย์ และจำนวนเต็มบวก หรือจำนวนนับหรือจำนวนธรรมชาติ ส่วนจำนวนอตรรกยะ เป็นจำนวนทีไม่
สามารถเขียนแทนในรูปเศษส่วนได้ จำนวนอตรรกยะที่ใช้บ่อย ๆ คือ 7 กรณฑ์ และทศนิยมไม่ซ้ำ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

หลักสูตร :หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
รายวิชา : คณิตศาตร์คอมพิวเตอร์ 
โมดูลที่ 1 : ความหมายของจำนวนและตัวเลข 
โมดูลย่อย 1.1 : จำนวนและตัวเลข 

ใบแบบฝึกหัด 
หน้าที่  
20 

แผ่นที่ : 1 

 

ใบแบบฝึกหัดโมดูลย่อยที่ 1.1 

 

ชื่อ-สกุล........................................................ ระดับ................ รหัสนักเรียน/นักศึกษา........................ 

    คำชี้แจง : จงตอบคำถามต่อไปนี้ 

1. จำนวนหมายถึง 
2. ตัวเลขหมายถึง 
3. ให้ทำเครื่องหมาย √ ในช่องที่มีความสัมพันธ์กัน 

 
 

 

 

 

 

 

4. เปลี่ยนตัวเลขระหว่างตัวเลขโรมันกับตัวเลขอารบิก 

 

 

 

 

 

 



 

 

หลักสูตร :หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
รายวิชา : คณิตศาตร์คอมพิวเตอร์ 
โมดูลที่ 1 : ความหมายของจำนวนและตัวเลข 
โมดูลย่อย 1.1 : จำนวนและตัวเลข 

ใบแบบฝึกหัด 
หน้าที่  
21 

แผ่นที่ : 2 

 

ใบแบบฝึกหัดโมดูลย่อยที่ 1.1 

 

ชื่อ-สกุล........................................................ ระดับ................ รหัสนักเรียน/นักศึกษา........................ 

5. จำนวนต่อไปนี้มีความหมายว่าอย่างไร 

5.1 จำนวนเต็ม 

5.2 จำนวนตรรรกยะ 

5.3 จำนวนอตรรกยะ 

5.4 จำนวนจริง 

6. จงเติมตัวเลขที่เป็นสัญลักษณ์ของการบวกและเอกลักษณ์การคูณจำนวน 

คือ เป็นเอกลักษณ์ของการบวกจำนวน จงให้เหตุผล 

คือ เป็นเอกลักษณ์ของการคูณจำนวน จงให้เหตุผล 

7. จำนวนต่อไปนี้เป็นจำนวนชนิดใด 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

หลักสูตร :หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
รายวิชา : คณิตศาตร์คอมพิวเตอร์ 
โมดูลที่ 1 : ความหมายของจำนวนและตัวเลข 
โมดูลย่อย 1.1 : จำนวนและตัวเลข 

ใบเฉลย
แบบฝึกหัด หน้าที่  

22 
แผ่นที่ : 3 

 

ใบแบบฝึกหัดโมดูลย่อยที่ 1.1 

8. จงหาคำตอบจากท่ีกำหนดให้ต่อไปนี้ 

   8.1      
0

25
 

8.2       
25

0
 

8.3     
100

 0
 

9. จำนวนและตัวเลขนำไปใช้ในชีวิตประจำวันอย่างไร ยกตัวอย่างไม่น้อยกว่า 3 ตัวอย่าง 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................... .............................................. 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................... .............................................. 

 10.อธิบายในหลักการนำจำนวนและตัวเลขไปใช้ในคอมพิวเตอร์ 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................... .............................................. 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................... .............................................. 



   

 

หลักสูตร :หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
รายวิชา : คณิตศาตร์คอมพิวเตอร์ 
โมดูลที่ 1 : ความหมายของจำนวนและตัวเลข 
โมดูลย่อย 1.1 : จำนวนและตัวเลข 

ใบปฏิบัติงาน 
หน้าที่  
23 

แผ่นที่ : 1 

 

ใบปฏิบัติงานโมดูลย่อยที่ 1.1 

 

ชื่อ-สกุล........................................................ ระดับ................ รหัสนักเรียน/นักศึกษา........................ 

ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มออกเป็น  5 กลุ่ม กลุ่มละ 3 คน  และค้นคว้าหาข้อมูล  สรุปผล  และนำเสนอหน้าชั้นเรียน 

ความหมายของจำนวน 
และตัวเลข 

สรุปข้อมูล 

ความหมายของของจำนวนและ
ตัวเลข   

 

ตัวเลขอียิปต์โบราณ  
ตัวเลขบาบโิลน  
ตัวเลขโรมัน  
จำนวนจริง  
ระบบจำนวนเต็ม  
ความสัมพันธ์ระหว่างคณิตศาสตร์
กับการทำงานของคอมพิวเตอร์ใน
การนำจำนวนและตัวเลขไปใช้ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

หลักสูตร :หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
รายวิชา : คณิตศาตร์คอมพิวเตอร์ 
โมดูลที่ 1 : ความหมายของจำนวนและตัวเลข 
โมดูลย่อย 1.1 : จำนวนและตัวเลข 

ใบเกณฑ์การ
ประเมินผลการ

ปฏิบตัิงาน 
หน้าที่  
24 

แผ่นที่ : 1 

 

ใบเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานโมดูลย่อยที่ 1.1 

     ข้อพิจารณา  

1.  ชิ้นงาน/ภาระงาน 

2. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

     การให้คะแนน 

1. คะแนนเต็มข้อละ 2 คะแนน 

2. การพิจารณาให้คะแนนโดยใช้เกณฑ์การให้คะแนน 

     เกณฑ์การให้คะแนน  

รายการประเมิน 
ระดับคะแนน 

3 2 1 0 
1.ความหมายของของจำนวน
และตัวเลข   

สรุปได้ถูกต้อง 
เหมาะสม 
สมบูรณ ์

สรุปได้ถูกต้อง 
เหมาะสม 

 

สรุปได้ถูกต้อง สรุปไม่ถูกต้อง 
 

2.ตัวเลขอียิปตโ์บราณ สรุปได้ถูกต้อง 
เหมาะสม สมบูรณ ์

สรุปได้ถูกต้อง 
เหมาะสม 

สรุปได้ถูกต้อง สรุปไม่ถูกต้อง 
 

3.ตัวเลขบาบโิลน สรุปได้ถูกต้อง 
เหมาะสม สมบูรณ ์

สรุปได้ถูกต้อง 
เหมาะสม 

สรุปได้ถูกต้อง สรุปไม่ถูกต้อง 
 

4.ตัวเลขโรมัน สรุปได้ถูกต้อง 
เหมาะสม สมบูรณ ์

สรุปได้ถูกต้อง 
เหมาะสม 

สรุปได้ถูกต้อง สรุปไม่ถูกต้อง 
 

5.จำนวนจริง สรุปได้ถูกต้อง 
เหมาะสม สมบูรณ ์

สรุปได้ถูกต้อง 
เหมาะสม 

สรุปได้ถูกต้อง สรุปไม่ถูกต้อง 
 

6.ระบบจำนวนเต็ม สรุปได้ถูกต้อง 
เหมาะสม สมบูรณ ์

สรุปได้ถูกต้อง 
เหมาะสม 

สรุปได้ถูกต้อง สรุปไม่ถูกต้อง 
 

7. คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ปฏิบัติงานด้วยความ
ละเอียดรอบคอบ สะอาด
เรียบร้อย 

ปฏิบัติงานด้วยความ
ละเอียดรอบคอบ ไม่
สะอาดไม่เรียบร้อย 

ปฏิบัติงานด้วยไม่มีความ
ละเอียดรอบคอบ ไม่
สะอาดไม่เรียบร้อย 

- 



 

 

หลักสูตร :หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
รายวิชา : คณิตศาตร์คอมพิวเตอร์ 
โมดูลที่ 1 : ความหมายของจำนวนและตัวเลข 
โมดูลย่อย 1.1 : จำนวนและตัวเลข 

ใบเกณฑ์การ
ประเมินผลการ

ปฏิบตัิงาน 
หน้าที่  
25 

แผ่นที่ : 2 

 

ใบเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานโมดูลย่อยที่ 1.1 

    

  เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ      

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 

8 – 10   ดีมาก 

5 - 7 ดี 

3 – 4  พอใช้ 

0 – 2  ปรับปรุง 

 

     เกณฑ์การประเมิน  

             เกณฑ์ผ่าน : ร้อยละ 60 หรือ ด้คะแนนในระดับคุณภาพ ดีมาก 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

หลักสูตร :หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
รายวิชา : คณิตศาตร์คอมพิวเตอร์ 
โมดูลที่ 1 : ความหมายของจำนวนและตัวเลข 
โมดูลย่อย 1.1 : จำนวนและตัวเลข 

ใบประเมินผล
การปฏิบัติงาน หน้าที่  

26 
แผ่นที่ : 1 

 

ใบประเมินผล การปฏิบัติงานโมดูลย่อยที่ 1.1 

 

ชื่อ-สกุล........................................................ ระดับ................ รหัสนักเรียน/นักศึกษา........................ 

รายการปฏิบัติงาน 

 

รวมคะแนน ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง 

3 2 1 0 

1.ความหมายของของจำนวน
และตัวเลข   

    
 

2.ตัวเลขอียิปต์โบราณ      

3.ตัวเลขบาบิโลน      

4.ตัวเลขโรมัน      

5.จำนวนจริง      

6.ระบบจำนวนเต็ม      

7. คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์      

รวมคะแนน      

คิดเป็นร้อยละ (ของคะแนนเต็ม ...... คะแนน)  

ผลการประเมินอยู่ในระดับ ....................................... 

 

ลงช่ือ ................................................ ผู้ประเมิน 

(.........................................................) 

……./…………/…………. 

 



 

 

หลักสูตร :หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
รายวิชา : คณิตศาตร์คอมพิวเตอร์ 
โมดูลที่ 1 : ความหมายของจำนวนและตัวเลข 
โมดูลย่อย 1.1 : จำนวนและตัวเลข 

ใบเฉลยการ
ปฏิบัติงาน หน้าที่  

27 
แผ่นที่ : 1 

 

ใบเฉลยการปฏิบัติงานโมดูลย่อยที่ 1.1 

 

ความหมายของของจำนวน 
และตัวเลข   

สรุปข้อมูล 

ความหมายของของจำนวน
และตัวเลข   

โดยทั่วไปมักใช้คำว่า "จำนวน" กับ "ตัวเลข" ปะปนกันอยู่เสมอ ซึ่งความจริง
แล้วคำท้ังสองนี้มีความหมายต่างกันจำนวน (Numbers) คือ คำที่บอก
ปริมาณ ว่ามากน้อยอย่างไร เช่น สามมากกว่าสอง ยี่สิบสองมากกว่าสิบเก้า
ตัวเลข (Numerals) คือ สัญลักษณ์ที่ใช้แทนจำนวน ดังนั้นจึงเห็นได้ว่า 
จำนวนเดียวกัน อาจจะใช้สัญลักษณ์แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับภาษาและวิธีการ
เขียน 

ตัวเลขอียิปต์โบราณ ในสมัยโบราณชาวอียิปต์เป็นชาติที่เจริญรุ่งเรืองทางด้านศิลปะวิทยาการ เป็น
ชาติที่บันทึกจำนวนโดยใช้ภาพเป็นสัญลักษณ์แทนจำนวนต่าง ๆ ดังนี้
ความหมายต่างกันมากกว่าสิบเก้า เป็นต้น 

ตัวเลขบาบิโลน ชาวบาบิโลนใช้ลักษณ์ท่ีมีลักษณะคล้ายรูปลิ่ม ซึ่งเป็นผลจากการบันทึกรอย
ของวัตถุที่มีหน้าตัดเป็นรูปคล้ายลิ่มแทนจำนวน 

ตัวเลขโรมัน ระบบตัวเลขโรมัน (Roman) เป็นการเขียนตัวเลขที่มีฐานเป็น 10 ระยะ
เริ่มต้นได้มีการเขียนโดยใช้ลักษณ์รียงบวกกันไป 

จำนวนจริง จำนวนจริง (Real Number) ใช้สัญลักษณ์ R แทนจำนวนจริงจำนวนจริง คือ 
จำนวนซึ่งหามีอยู่จริงในธรรมชาติ ประกอบด้วย จำนวนตรรกยะและ
จำนวนอตรรกยะ นิยมใช้บันทึกข้อมูลเลขที่มีทศนิยมหรือเป็นตัวเลขเศษส่วน 
มักใช้ในการคำนวณทางคณิตศาสตร์ 

ระบบจำนวนเต็ม จำนวนเต็ม คือ จำนวนที่เป็นเลขไม่มีเศษ เช่น -5, 0, 3 เป็น 
ความสัมพันธ์ระหว่าง
คณิตศาสตร์กับการทำงาน
ของคอมพิวเตอร์ในการนำ
จำนวนและตัวเลขไปใช้ 

การนำความรู้ด้านจำนวนกับตัวเลขไปใช้ประโยชน์เพื่อสร้างสรรค์สิ่งต่างๆ ใน
การแก้ไขปัญหาให้เกิดความสะดวกและสื่อความหมายที่เข้าใจได้เหมาะเจาะ
กับสภาพของงานด้านนั้นๆ เช่น ด้านสถิติ ด้านทะเบียนราษฎร์ ด้านขนส่ง 
ด้านการเงินการธนาคาร ด้านการพาณิชย์ ด้านการขายตลาด เป็นต้น 

 



 

 

หลักสูตร :หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
รายวิชา : คณิตศาตร์คอมพิวเตอร์ 
โมดูลที่ 1 : ความหมายของจำนวนและตัวเลข 
โมดูลย่อย 1.1 : จำนวนและตัวเลข 

ใบแบบทดสอบ
ก่อนเรียน หน้าที่  

28 
แผ่นที่ : 2 

  3. จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมที่ 3 บอกตัวเลขบาบิโลน 

  5. ข้อใดเป็นจำนวนนับ 

ก. 0, 1,2 

ข. 1.2.3. ... 

ค. -1. 0, 1 

ง. 0,5 

 4. จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมที่ 4 บอกจำนวนจริง 

   6.  √
23

5
เป็นจำนวนใด 

ก. อตรรกยะ 

ค. จำนวนเต็ม 

ข. เศษส่วน 

ง. ถูกทุกข้อ 

  7.  ข้อใดต่อไปนี้มีคุณสมบัติแตกต่างจากพวก 

ก. จำนวนนับ 

ข. จำนวนเต็มบวก 

ค. จำนวนจริง 

ง. จำนวนธรรมชาต ิ

 5. จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมที่ 5 ระบบจำนวนเต็ม 

  8. ข้อใดคือเอกลักษณ์ของการบวกจำนวน 

ก. 0 

ข. 1 

ค. -1 

ง. 2 

  9. ข้อใดต่อไปนี้ไม่สามารถหาคำตอบได ้

ก. 
2

−1
 

ข. 
2

0
 

ค. 
0

2
   

ง. √9 

 



 

 

หลักสูตร :หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
รายวิชา : คณิตศาตร์คอมพิวเตอร์ 
โมดูลที่ 1 : ความหมายของจำนวนและตัวเลข 
โมดูลย่อย 1.1 : จำนวนและตัวเลข 

ใบแบบทดสอบ
ก่อนเรียน หน้าที่  

29 
แผ่นที่ : 3 

  10. ข้อใดเขียนตัวเลขจำนวนจริงได้ถูกต้อง 

ก. 25 

ข. -29 

ค. 9 

ง. 9.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

หลักสูตร :หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
รายวิชา : คณิตศาตร์คอมพิวเตอร์ 
โมดูลที่ 1 : ความหมายของจำนวนและตัวเลข 
โมดูลย่อย 1.1 : จำนวนและตัวเลข 

ใบกระดาษคำตอบ
ก่อนเรียน หน้าที่  

30 
แผ่นที่ : 1 

 

กระดาษคำตอบแบบทดสอบก่อนเรียนโมดูลย่อยที่ 1.1 

ชื่อ-สกุล........................................................ ระดับ................ รหัสนักเรียน/นักศึกษา........................ 

. 

ข้อ ก ข ค ง 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

 

คะแนนเต็ม 10 คะแนน ได้คะแนน ......... คะแนน 

                                            สรุปผล   (  )  ผ่านเกณฑ์ 

   (  )  ไม่ผ่านเกณฑ์ 

 

ลงชื่อ ................................................ ผู้ตรวจ  

(.....................................................................) 

หรือสร้างแบบทดสอบ 

ใน Google form 

แล้วทำ QR Code เพื่อ Scan 

ทำแบบทดสอบ ด้เช่นเดียวกัน 



 

 

หลักสูตร :หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
รายวิชา : คณิตศาตร์คอมพิวเตอร์ 
โมดูลที่ 1 : ความหมายของจำนวนและตัวเลข 
โมดูลย่อย 1.1 : จำนวนและตัวเลข 

ใบเฉลย
แบบทดสอบก่อน

เรียน 
หน้าที่  
31 

แผ่นที่ : 1 

 

เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียนโมดูลย่อยที่ 1.1 

 

ข้อ คำตอบ 

1. ก 

2. ง 

3. ค 

4. ข 

5. ง 

6. ข 

7. ข 

8. ก 

9. ก 

10. ข 

 

 

 

 

 

 


