
แผนการออกข้อสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าค่าย 1  คอมพิวเตอร์  ปี พ.ศ. 2562�

เนื้อหาการออกข้อสอบ ค่าย 1 ปีการศึกษา 2562 วิชาคอมพิวเตอร ์

ระดับชั้น เนื้อหา

 
กลุ่มที ่ 1  

 
1.1  เลขหลัก 

ฟังก์ชัน
1) ความสมัพันธ์และฟังก์ชัน:  ความสัมพันธ ์  โดเมนและเรนจ์   ฟังก์ชัน 
2) ฟังก์ชันเชิงเส้น 
3) ฟังก์ชันกาํลงัสอง:   กราฟของฟังก์ชันกําลังสอง  การนํากราฟไปใชใ้นการแกส้มการและอสมการ     

การแก้ปญัหาโดยใช้ความรุ้เรื่องฟังกชั์นกําลังสองและกราฟ 
4) ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล 

 
กลุ่มที ่ 1 

 
  1.2 เลขเสริม 

กรณฑ์ท่ีสอง 
1) สมบัติของ a  เมื่อ 0a   
2) การดาํเนินการของจํานวนจริงซ่ึงเกี่ยวกับกรณฑ์ท่ี2 

การแยกตัวประกอบพหุนาม 
1) พหุนามดกีรีสอง ท่ีเป็นผลต่างของกําลังสอง 
2) พหุนามดกีรีสอง โดยวิธีทําเป็นกาํลังสองสมบูรณ ์
3) พหุนามดกีรี สงูกวา่ท่ีมีประสิทธิ์เป็นจํานวนเต็ม 
4) พหุนามท่ีม ีสัมประสิทธิ์เป็นจํานวนเต็มโดยใช้ทฤษฎีบทเศษเหลือ 

สมการกําลงัสอง 
1) ทบทวนสมการกําลงัสอง 
2) การแกส้มการกําลงัสองโดยวิธกีาํลังสองสมบรูณ ์

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

 
กลุ่มที ่ 2 

 
2.1 เลขหลัก 

อสมการ
1) อสมการเชิงเสน้ตัวแปรเดียว    2) การแกอ้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว   3) โจทย์ปัญหา

เกี่ยวกับอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว 

ความน่าจะเป็น 

1) ความน่าจะเป็น  2) การทดลองสุม่และเหตุการณ์ 3) ความน่าจะเป็นของเหตกุารณ์  4) ความ
น่าจะเป็นกบัการตัดสินใจ 

สถิต ิ

1) ข้อมลูและการนําเสนอข้อมูล  2) ค่ากลางของข้อมลู 
ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 

1) กิจกรรมพัฒนาทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
  2) ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์กบัตรีโกณมิต ิ
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ระดับชั้น เนื้อหา

 
กลุ่มที ่ 2 

 
  2.2  เลขเสรมิ 

การให้เหตุผลเกีย่วกับรูปสามเหลี่ยม และ รูปสี่เหลี่ยม
1) ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการให้เหตผุลทางเรขาคณิต 
2) ทฤษฎีบทเกี่ยวกับรูปสามเหลี่ยมและรูปสี่เหลี่ยม 
3) การสรา้ง 

ระบบสมการ 
1) ระบบสมการท่ีประกอบดว้ยสมการเชิงเส้น และสมการดกีรสีอง 
2) ระบบสมการท่ีประกอบดว้ยสมการดีกรีสองท้ังสองสมการ 

วงกลม 
1) วงกลม   2) มมุท่ีจุดศูนย์กลางและมุมในส่วนโค้งของวงกลม 
3) คอร์ด    4) เสน้สัมผสัวงกลม 

เศษส่วนของพหุนาม 
1) การดาํเนินการของเศษส่วนของพหุนาม 
2) การแกส้มการเศษส่วนของพหุนาม 

  3) โจทย์ปญัหาเก่ียวกับเศษส่วนของพหุนาม 

 
กลุ่มที ่ 3 

 
3.1  เลขหลัก 

 

เซต:  
เซต เอกภพสัมพัทธ์ สับเซตและเพาเวอร์เซต ยูเนียน อินเตอร์เซกชันและคอมพลีเมนต์ของเซต 

การให้เหตุผล:   
การให้เหตุผลแบบอุปนัย  การให้เหตุผลแบบนิรนัย 

จํานวนจริง:   
1) จํานวนจริง   2) สมบัติของจํานวนจริงเกี่ยวกับการบวกและการคูณ (การเท่ากันในระบบจํานวน 

การบวกและการคูณในระบบจํานวนจริง) 3) การนําสมบัติของจํานวนจริงไปใช้ในการแก้สมการกําลัง
สอง (การแยกตัวประกอบของพหุนาม การแก้สมการกําลังสองตัวแปรเดียว)  4) การไม่เท่ากัน  5) 
ค่าสัมบรูณ์ของจํานวนจริง 
เลขยกกําลัง:  

รากท่ี n ของจํานวนจริง  เลขยกกําลังท่ีมีเลขช้ีกําลังเป็นจํานวนตรรกะ 

 
กลุ่มที ่ 3 

 
3.2 เลขเสริม 

ตรรกศาสตร์เบื้องต้น:   
1) ประพจน์   2) การเช่ือมประพจน์  3) การหาค่าความจริงของประพจน์  4) การสร้างตารางค่า

ความจริง  5) รูปแบบของประพจน์ท่ีสมมูลกัน  6) สัจนิรันดร์  7) การอ้างเหตุผล   8) ประโยคเปิด  9) 
ตัวบ่งปริมาณ  10) ค่าความจริงของประโยคทีมีตัวบ่งปริมาณตัวเดียว  11) สมมูลและนิเสธของประโยค
ท่ีมีตัวบ่งปริมาณ  12) ค่าความจริงของประโยคท่ีมีตัวบ่งปริมาณสองตัว 
ระบบจํานวนจริง:  

1) จํานวนจริง 2) สมบัติของระบบจํานวนจริง  3) การแก้สมการพหุนามตัวแปรเดียว  4) สมบัติของ
การไม่เท่ากัน  5) ช่วงและการแก้อสมการ 6) ค่าสัมบรูณ์  7) การแก้สมการและอสมการในรูปค่าสัมบ
รูณ์ 
ทฤษฎีจํานวนเบื้องต้น:   

1) การหารลงตัว  2) ข้ันตอนวิธีการหาร  3) ตัวหารร่วมมาก  4) ตัวคูณร่วมน้อย 
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กลุ่ม เน้ือหา

 
กลุ่มที ่ 4 

 
4.1 เลขหลัก 

ฟังก์ชัน:
1) ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน (ความสัมพันธ์  โดเมนและเรนจ์  ฟังก์ชัน) 
2) ฟังก์ชันเชิงเส้น 
3) ฟังก์ชันกําลังสอง (กราฟของฟังก์ชันกําลังสอง  การนํากราฟไปใช้ในการแก้สมการและอสมการ 

การแก้ปัญหาโดยใช้ความรุ้เรื่องฟังก์ชันกําลังสองและกราฟ) 
4) ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล    5) ฟังก์ชันค่าสมบรูณ ์    6) ฟังก์ชันข้ันบันได 

อัตราส่วนตรีโกณมิติ: 
1) อัตราส่วนตรีโกณมิต ิ
2) การประยุกต์ของอัตราส่วนตรีโกณมิต ิ

 
กลุ่มที ่ 4 

 
4.2  เลขเสริม 

ระบบสมการเชิงเส้น+เมทริกซ์:
1) ระบบสมการเชิงเส้น    2) เมทริกซ์    3) ตัวผกผันการคุณของเมทริกซ์ 
4) การหาตวัผกผนัการคูณของเมทริกซ์  5) การใช้เมทริกซ์แก้ระบบสมการเชิงเส้น 

ฟังก์ชัน: 
1) ความสัมพันธ์ (ผลคูณคาร์ทีเซียน  ความสัมพันธ์  โดเมนและเรนจ์ของความสัมพันธ์) 
2) ตัวผกผันของความสัมพันธ์ 
3) ฟังก์ชัน (ความหมายของฟังก์ชัน  การดําเนินการของฟังก์ชัน  ฟังก์ชันผกผัน เทคนิคการเขียน

กราฟ) 
เรขาคณิตวิเคราะห์: 

1) ระยะทางระหว่างจุดสองจุด  จุดกึ่งกลางระหว่างจุดสองจุดความชันของเส้นตรง เส้นขนาน  เส้น
ตั้งฉาก  ความสัมพันธ์ซ่ึงมีกราฟเป็นเส้นตรง ระยะห่างระหว่างเส้นตรงกับจุด 

2)  ภาคตัดกรวย (วงกลม  วงรี  พาราโบลาโบลา  ไฮเพอร์โบลา  การเลื่อนกราฟ) 

 


