
เนื้อหาส าหรับการสอบคัดเลือกเข้าค่าย 1 วิชาคอมพิวเตอร์ ส าหรับปีการศึกษา 2563 
 

ระดับชั้น เนื้อหา  

 
กลุ่มที่  1  

 
1.1  เลขหลัก 

ฟังก์ชัน 
1) ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน:  ความสัมพันธ์   โดเมนและเรนจ์   ฟังก์ชัน 
2) ฟังก์ชันเชิงเส้น 
3) ฟังก์ชันก าลังสอง: กราฟของฟังก์ชันก าลังสอง การน ากราฟไปใช้ในการแก้สมการและอสมการ  การแก้ปัญหาโดย

ใช้ความรุ้เรื่องฟังก์ชันก าลังสองและกราฟ 
4) ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล 

 
กลุ่มที่  1 

 
1.2 เลขเสรมิ 

กรณฑ์ท่ีสอง 
1) สมบัติของ a  เมื่อ 0a   
2) การด าเนินการของจ านวนจริงซ่ึงเกี่ยวกับกรณฑ์ที่2 

การแยกตัวประกอบพหุนาม 
1) พหุนามดีกรีสอง ท่ีเป็นผลต่างของก าลังสอง 
2) พหุนามดีกรีสอง โดยวิธีท าเป็นก าลังสองสมบูรณ์ 
3) พหุนามดีกรี สูงกว่าท่ีมีประสิทธิ์เป็นจ านวนเต็ม 
4) พหุนามท่ีมี สัมประสิทธิ์เป็นจ านวนเต็มโดยใช้ทฤษฎีบทเศษเหลือ 

สมการก าลังสอง 
1) ทบทวนสมการก าลังสอง 
2) การแก้สมการก าลังสองโดยวิธีก าลังสองสมบรูณ์ 

พาราโบลา 
สมการของพาราโบลา ก าหนดด้วย y = ax2,  y = ax2+k,  y = a(xh)2+k,  y = ax2+bk+c 

 
กลุ่มที่  2 

 
2.1 เลขหลัก 

อสมการ 
1) อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว    2) การแก้อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว   3) โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับอสมการ

เชิงเส้นตัวแปรเดียว 

ความน่าจะเป็น 

1) ความน่าจะเป็น  2) การทดลองสุ่มและเหตุการณ์ 3) ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์  4) ความน่าจะเป็นกับ
การตัดสินใจ 

สถิต ิ

1) ข้อมูลและการน าเสนอข้อมูล  2) ค่ากลางของข้อมูล 
ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 

1) กิจกรรมพัฒนาทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
  2) ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์กับตรีโกณมิติ 

 
กลุ่มที่  2 

 
   

2.2 เลขเสรมิ 
 

 

 

การให้เหตุผลเกี่ยวกับรูปสามเหล่ียม และ รูปสี่เหล่ียม 
1) ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการให้เหตุผลทางเรขาคณิต 
2) ทฤษฎีบทเกี่ยวกับรูปสามเหลี่ยมและรูปส่ีเหลี่ยม 
3) การสร้าง 

ระบบสมการ 
1) ระบบสมการท่ีประกอบด้วยสมการเชิงเส้น และสมการดีกรีสอง 
2) ระบบสมการท่ีประกอบด้วยสมการดีกรีสองทั้งสองสมการ 

วงกลม 
1) วงกลม   2) มุมท่ีจุดศูนย์กลางและมุมในส่วนโค้งของวงกลม 
3) คอร์ด    4) เส้นสัมผัสวงกลม 

เศษส่วนของพหุนาม 
1) การด าเนินการของเศษส่วนของพหุนาม 
2) การแก้สมการเศษส่วนของพหุนาม 

  3) โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเศษส่วนของพหุนาม 
 



กลุ่ม เนื้อหา  

 
กลุ่มที่  3 

 
3.1 เลขหลัก 

 

เซต:  
เซต เอกภพสัมพัทธ์ สับเซตและเพาเวอร์เซต ยูเนียน อินเตอร์เซกชันและคอมพลีเมนต์ของเซต 

การให้เหตุผล:   
การให้เหตุผลแบบอุปนัย  การให้เหตุผลแบบนิรนัย 

จ านวนจริง:   
1) จ านวนจริง   2) สมบัติของจ านวนจริงเกี่ยวกับการบวกและการคูณ (การเท่ากันในระบบจ านวน การบวกและ

การคูณในระบบจ านวนจริง) 3) การน าสมบัติของจ านวนจริงไปใช้ในการแก้สมการก าลังสอง (การแยกตัวประกอบ
ของพหุนาม การแก้สมการก าลังสองตัวแปรเดียว)  4) การไม่เท่ากัน  5) ค่าสัมบรูณ์ของจ านวนจริง 
เลขยกก าลัง:  

รากท่ี n ของจ านวนจริง  เลขยกก าลังท่ีมีเลขชี้ก าลังเป็นจ านวนตรรกะ 

 
กลุ่มที่  3 

 
3.2 เลขเสรมิ 

ตรรกศาสตร์เบื้องต้น:   
1) ประพจน์   2) การเชื่อมประพจน์  3) การหาค่าความจริงของประพจน์  4) การสร้างตารางค่าความจริง  5) 

รูปแบบของประพจน์ท่ีสมมูลกัน  6) สัจนิรันดร์  7) การอ้างเหตุผล   8) ประโยคเปิด  9) ตัวบ่งปริมาณ  10) ค่าความ
จริงของประโยคทีมีตัวบ่งปริมาณตัวเดียว  11) สมมูลและนิเสธของประโยคท่ีมีตัวบ่งปริมาณ  12) ค่าความจริงของ
ประโยคท่ีมีตัวบ่งปริมาณสองตัว 
ระบบจ านวนจริง:  

1) จ านวนจริง 2) สมบัติของระบบจ านวนจริง  3) การแก้สมการพหุนามตัวแปรเดียว  4) สมบัติของการไม่เท่ากัน      
5) ช่วงและการแก้อสมการ 6) ค่าสัมบรูณ์  7) การแก้สมการและอสมการในรูปค่าสัมบรูณ์ 

ทฤษฎีจ านวนเบื้องต้น:   
1) การหารลงตัว  2) ขั้นตอนวิธีการหาร  3) ตัวหารร่วมมาก  4) ตัวคูณร่วมน้อย 

 
กลุ่มที่  4 

 
4.1 เลขหลัก 

ฟังก์ชัน: 
1) ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน (ความสัมพันธ ์ โดเมนและเรนจ์  ฟังก์ชัน) 
2) ฟังก์ชันเชิงเส้น 
3) ฟังก์ชันก าลังสอง (กราฟของฟังก์ชันก าลังสอง  การน ากราฟไปใช้ในการแก้สมการและอสมการ การแก้ปัญหา

โดยใช้ความรุ้เรื่องฟังก์ชันก าลังสองและกราฟ) 
4) ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล    5) ฟังก์ชันค่าสมบรูณ์     6) ฟังก์ชันขั้นบันได 

อัตราส่วนตรีโกณมิติ: 
1) อัตราส่วนตรีโกณมิติ 
2) การประยุกต์ของอัตราส่วนตรีโกณมิติ 

 
กลุ่มที่  4 

 
4.2  เลขเสรมิ 

ระบบสมการเชิงเส้น และเมทริกซ์: 
1) ระบบสมการเชิงเส้น    2) เมทริกซ์    3) ตัวผกผันการคูณของเมทริกซ์ 
4) การหาตัวผกผันการคูณของเมทริกซ์  5) การใช้เมทริกซ์แก้ระบบสมการเชิงเส้น 

ฟังก์ชัน: 
1) ความสัมพันธ์ (ผลคูณคาร์ทีเซียน  ความสัมพันธ ์ โดเมนและเรนจ์ของความสัมพันธ์) 
2) ตัวผกผันของความสัมพันธ์ 
3) ฟังก์ชัน (ความหมายของฟังก์ชัน  การด าเนินการของฟังก์ชัน  ฟังก์ชันผกผัน เทคนิคการเขียนกราฟ) 

เรขาคณิตวิเคราะห์: 
1) ระยะทางระหว่างจุดสองจุด  จุดกึ่งกลางระหว่างจุดสองจุดความชันของเส้นตรง เส้นขนาน  เส้นตั้งฉาก  

ความสัมพันธ์ซ่ึงมีกราฟเป็นเส้นตรง ระยะห่างระหว่างเส้นตรงกับจุด 
2)  ภาคตัดกรวย (วงกลม  วงรี  พาราโบลาโบลา  ไฮเพอร์โบลา  การเลื่อนกราฟ) 

 
 
 

 




