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206171 Semester 1/2017 
Checklist for the Mid-term Examination 
 

Disclaimer:  

This checklist should be used for checking yourself whether you have already understood the concepts in the classes.  
เอกสารนีจ้ดัท าขึน้เพื่อชว่ยให้นกัศกึษาสามารถทบทวนประเด็นส าคญัที่เก่ียวข้องกบัเนือ้หาที่ได้ศกึษามา  

วิธีการใช้เอกสารนี ้

เอกสารนีไ้ด้รวบรวมหวัข้อ / ประเด็น / จดุเน้นท่ีนกัศกึษาควรทราบ นกัศกึษาควรใช้เอกสารนีเ้ป็นแนวทางในการเขยีนแจกแจงรายละเอียด
เนือ้หาที่ได้เรียนมาแล้ว เพื่อเป็นการทบทวนด้วยตนเอง 

Chapter 1 Matrices and System of Linear Equations 

Part 1: Solving linear equation systems   การแก้ระบบสมการเชิงเส้น 

1. System of two equations in two variables  ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร 
วิธีการแก้ระบบสมการเชิงเส้นสองตวัแปร 
- Graphing Method  การวาดกราฟ 

o Interpretation of the linear equation (slope / y-intercept) 
การตีความหมายของระบบสมการ : ความชนั / จดุตดัแกน y 

- Method of Substitution การแทนคา่ตวัแปร 
- Elimination by addition การก าจดัตวัแปรโดยการบวกสมการ 

2. Consideration of the equation systems การพิจารณาค าตอบของระบบสมการ 
- Consistent 

o Dependent / independent 
- Inconsistent  
- Interpretation with graphing Method (in the case of two variables) 

การตีความกบัวิธีการวาดกราฟ (ในกรณีของสมการเชิงเส้นสองตวัแปร) 
3. Solving linear equations using augmented matrices  การแก้ระบบสมการโดยใช้เมทริกซ์แต่งเติม 

- Augmented matrix  เมทริกซ์แตง่เติม 
- Row-equivalent matrix  การสมมลูตามแถว 

o Interchange between rows   การสลบักนัระหวา่งแถว 
o Multiplication with nonzero constant การคณูด้วยคา่คงที่ทัง้แถว 
o Multiplication a row with constant and addition to other row 

การคณูแถวด้วยคา่คงที่ แล้วไปบวกทัง้สมการ 
- Elementary row operations and Gauss-Jordan elimination 

การด าเนินการตามแถวและการก าจดัแบบเกาส์ – จอร์แดน 
o Conditions of the solutions  เง่ือนไขการมีค าตอบจากกระบวนการ 
o Reduced row echelon form and their conditions (P. 7) 

     รูปแบบขัน้บนัไดและเง่ือนไขที่เก่ียวข้อง 
o Procedure of Gauss-Jordan Elimination  ขัน้ตอนการก าจดัแบบเกาส์-จอร์แดน 

(Refers to the row-equivalent matrix)  สอดคล้องกบัการสมมลูตามแถว 
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4. Applications  โจทย์ปัญหา 
- Determine the variable  ก าหนดตวัแปร 
- Construct the equation system  สร้างระบบสมการ 
- Solve the equation system using the studied techniques แก้ระบบสมการโดยวิธีทีศ่กึษา 
- Interpret the solution (Remark that the solution may occur in the dependent case. How to interpret the 

solution?) 
ตีความค าตอบของระบบสมการ ค าตอบของระบบสมการอาจมีได้หลายค าตอบ ต้องพิจารณาค าตอบที่เป็นไปได้และ
สมเหตสุมผล 

Part 2: Matrices Algebra  พีชคณิตของเมทริกซ์ 

1. Basic Operation of matrices การด าเนินการระหว่างเมทริกซ์ 
- Addition and subtraction of matrices: When can we add or subtract two matrices? 

การบวกและลบของเมทริกซ์ ท าได้เมื่อไร? 
- Multiplication of matrices: When can we multiply two matrices? How can we multiply two matrices? 

การคณูเมทริกซ์สองเมทริกซ์ จะท าได้เมื่อไร? และเราจะหาผลคณูของเมทริกซ์ได้อยา่งไร 
- Some algebraic properties of matrices  สมบตัิทางพชีคณิตของเมทริกซ์ 

o Identity matrices  เมทริกซ์เอกลกัษณ์ 
o Matrix Inverses  อินเวอร์สของเมทริกซ์ 

 Non-singular matrix / singular matrix 
 Finding the inverse of matrices  การหาอินเวอร์สของเมทริกซ์ 

 2 x 2 matrix: Formula ? การหาอินเวอร์สของเมทริกซ์ขนาด 2 x 2 
 General dimension: We use augmented matrix with Gauss-Jordan el. 

กรณีมิติทัว่ไป ใช้เมทริกซ์แตง่เตมิ แล้วใช้กระบวนการก าจดัเกาส์-จอร์แดนช่วย 
o Addition Properties : Associative, Commutative, Additive identity, Additive Inverse 

สมบตัิภายใต้การบวก : เปลีย่นกลุม่, สลบัท่ี, เอกลกัษณ์การบวก, อินเวอร์สการบวก 
o Multiplicative Properties : Associative, Multiplicative identity, Multiplicative Inverse 

สมบตัิภายใต้การคณู : เปลีย่นกลุม่, เอกลกัษณ์การคณู, อินเวอร์สการคณู 
Matrix does not have the commutative properties under multiplication!! 
เมทริกซ์ไมม่ีสมบตัิการสลบัท่ีภายใต้การคณู 

o Other properties: Distributive properties, Equality properties 
สมบตัิอื่นๆ เช่น การแจกแจง (ระหวา่งการบวก – คณู) สมบตักิารเทา่กนัของเมทริกซ์ 

2. Matrix Equations   สมการเมทริกซ์ 
We can use the properties of matrices to solve the system of equations. 
เราสามารถใช้สมบตัิของเมทริกซ์ช่วยในการแก้ระบบสมการได้ 
 
From the equation system, we can construct the matrix equation  AX = B. 
X can be solved by X = A-1B when A-1 is the inverse of the matrix A (if exists). 
จากระบบสมการ สร้างเมทริกซ์  AX = B  
การหา X หาได้จาก X = A-1B เมือ่ A-1 เป็นอินเวอร์สของเมทริกซ์ A (ถ้ามี) 
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Chapter 2 Linear Programming 

Part 1: Basic linear programming problem  ก าหนดการเชิงเส้นพืน้ฐาน 

1. Constructing a model for LP   การสร้างแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ส าหรับปัญหาก าหนดการเชิงเส้น 
- Main parts of LP  องค์ประกอบพืน้ฐานของก าหนดการเชิงเส้น 

o Nonnegative variables ตวัแปรที่ไม่เป็นลบ 
o Objective function  ฟังก์ชนัจดุประสงค์ 

Analyze that the problem is Max / Min problem. วิเคราะห์ปัญหาวา่ให้หาคา่สงูสดุหรือต ่าสดุ 
o Constraints   อสมการข้อจ ากดั 

Minimize (or Maximize) Objective function 
Subject to  constraint 1 
   constraint 2 
   … 
   Constraint m 
Such that all variables are nonnegative 

2. Geometric method for solving LP  การแก้ก าหนดการเชิงเส้นโดยวิธีเชิงเรขาคณิต 
- Graph of linear inequalities กราฟของอสมการเชิงเส้น 

Draw the region satisfying the condition of constraints ≤, ≥, < or > 

การวาดอาณาบริเวณที่สอดคล้องกบัอสมการข้อจ ากดั  ≤, ≥, < หรือ > 

- Solving LP using geometric method 
o Consider the all of region and find the intersection of regions to obtain feasible region 

พิจารณาอาณาบริเวณทัง้หมด แล้วหา intersection ของบริเวณทัง้หมดเพื่อพิจารณาบริเวณที่เป็นไปได้ 
o Consider the corner points of the region to check the max / min  with objective function 

พิจารณาจดุมมุทัง้หมดที่เกิดจาก intersection ของบริเวณ แล้วตรวจสอบการให้คา่สงูสดุ / ต ่าสดุในฟังก์ชนั
จดุประสงค์ 

o Some LP problem may not have solution! บางปัญหาอาจไมม่ีค าตอบที่เป็นไปได้ 

Part 2: Simplex Method  วิธีซิมเพล็กซ์ 

1. Formation of the simplex tableau  การสร้างตารางซิมเพลก็ซ์ 
- Standard Maximization problem in the standard form 

Maximize P = c1x1 + c2x2 + … + cnxn 
Subject to the constraints in the form (with m constraints) 
  am1x1 + am2x2 + … + amnxn  ≤ bm 
with nonnegative constraints  x1, x2, …, xn ≥ 0 

- Formulate the LP problem to the equation system with Slack variables 
แปลงปัญหา LP ให้อยูใ่นรูประบบสมการโดยใช้ตวัแปรชว่ย  

- Write the simplex tableau with the objective function เขียนตารางซิมเพลก็ซ์โดยรวมฟังก์ชนัจดุประสงค์ด้วย 
2. Basic operation on the simplex table การด าเนินการเบือ้งต้นในตารางซิมเพล็กซ์ 

- Choosing the Entering column by ? เลอืก entering column โดย ? 
- Choosing the Departing row by ? เลอืก departing row โดย ? 

o Consider the conditions to choose the departing row พิจารณาเง่ือนไขการเลอืก departing row 
- Choosing the pivot ?   เลอืก pivot โดย ? เลอืกอยา่งไร ? เลอืกได้หรือไม ่? 
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- Switch the nonbasic variable to basic variable from the entering column to departing row 
เปลีย่นตวัแปลอมลูฐาน เป็นตวัแปรมลูฐาน จาก entering column สู ่departing row 

- Employ the operation in the row with specified rules. (in P.9) 
ด าเนินการตามแถว โดยวิธีการท่ีระบไุว้ (ในหน้า 9) 

- Repeat the processes until all of the last row elements are positive or we cannot find the pivot while some 
elements of the last row are negative. In the latter case, there are no optimal solution. 
ท าวิธีเดิมซ า้ จนกระทัง่สมาชิกในแถวสดุท้าย (แถวของฟังก์ชนัจดุประสงค์) เป็นบวกทัง้หมด หรือ ไมส่ามารถหา pivot 
ได้แล้ว ถึงแม้จะมีสมาชิกที่เป็นลบก็ตาม (ในกรณีนีจ้ะไมม่คี าตอบ optimal) 

- Interpretation of the solution from the table  อา่นค าตอบจากตาราง simplex ตามแถว 
3. Dual Problem ปัญหาควบคู่ 

- The standard LP problem is to find Max. We would like to find the minimum in this problem. 
ปัญหา LP มาตรฐาน ต้องการหา max แตเ่ราต้องการหาปัญหา min 

- The minimization problem is formulated by transforming the problem to its dual problem. 
ปัญหาคา่ต ่าสดุสามารถท าได้โดยการแปลงปัญหาไปสูปั่ญหาที่คูก่นักบัปัญหา max 

- From the initial problem, construct the augmented matrix A (make sure that the problem is the standard 
LP problem) 
จากปัญหาดัง้เดมิ สร้างเมทริกซ์แตง่เติม A อยา่ลมืตรวจสอบให้มัน่ใจวา่ปัญหาอยูใ่นรูปมาตรฐานแล้วหรือยงั 

- Find the matrix AT of the matrix A, and interpret the problem which is minimization problem. 
หาเมทริกซ์ AT (transpose of A) แล้วสร้างระบบท่ีคูก่นั ซึง่เป็นการหา min 

- Solve the dual problem using simplex method, and interpret the solution. Don’t forget to interpret back to 
the original problem. 
แก้ปัญหาควบคูโ่ดยวิธีซิมเพลก็ซ์ จากนัน้ตคีวามค าตอบ อยา่ลมืตคีวามกลบัไปสูปั่ญหาดัง้เดมิด้วย 

4. Big M method วิธี Big M 
- In this case, the constraints may include other sign ( ≥ or = ). Therefore, we try to transform the 

constraints to the standard form of LP. 
โดยทัว่ไป อสมการข้อจ ากดัอาจจะอยูใ่นรูปแบบท่ีผสมเคร่ืองหมาย เราจงึต้องพยายามท าให้อยูใ่นรูป standard form 

- In the case of  ≥, we use surplus variable Si and add artificial variable ai 
กรณีที่อสมการข้อจ ากดัอยูใ่นรูป ≥ เราจะท าการหกั surplus variable Si แล้วเติม artificial variable (ตวัแปรเทียม)ai 

- In the case of = , we add artificial variable ai. 
กรณีที่อสมการข้อจ ากดัอยูใ่นรูป = เราจะเติม artificial variable ai 

- When we add artificial variables ai, don’t forget to subtract the objective function with Mai. 
ทกุครัง้ที่มกีารเติม artificial variable อยา่ลมืหกั Mai ออกจาก objective function. 

- Construct the preliminary simplex tableau with all slack variables and artificial variables. 
สร้างตารางซิมเพลก็ซ์ขัน้ปฐม โดยติดเทอม M ในแถวสดุท้ายของตวัแปรเทยีม  ai 

- Eliminate the variable M in the column of artificial variables ai to construct the initial simplex tableau. 
ก าจดัตวัแปร M ในแถวของตวัแปรเทียม เพื่อสร้างตารางซิมเพลก็ซ์ขัน้ต้น 

- Solve the simplex problem as usual. 
แก้ตารางซิมเพลก็ซ์ตามขัน้ตอนที่ศกึษามาแล้ว 

- In the minimization problem, change the objective function by multiplying -1 to the objective function. 
Then solve for the maximization problem. The interpretation of the optimal value is done by multiplying -1 , 
then we get the solution of the minimization problem. 
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ในปัญหาคา่ต า่สดุ ให้คณุ -1 ในฟังก์ชนัจดุประสงค์ จากปัญหา min ให้กลายเป็นปัญหา max จากนัน้ท าการแก้แบบ
ปกติเช่นเดมิ ค าตอบที่ได้ ให้คณูด้วย – 1 เพื่อแปลงค าตอบของ max ให้กลายเป็น min 

5. Transportation Problem  ปัญหาการขนส่ง 
- Determine the variable from the factories to warehouses 

ก าหนดตวัแปร จากโรงงานผลติ สูศ่นูย์กระจายสนิค้า 
- Consider the objective function by maximizing the profit or minimizing the cost of shipping. 

ฟังก์ชนัจดุประสงค์พจิารณาจากการ max ก าไร หรือ min คา่ขนสง่ 
- Constraints will be considered from the conditions of products available from factory i, and the conditions 

of products required at warehouse j. 
อสมการข้อจ ากดั พิจารณาจากเง่ือนไข 

o จ านวนสนิค้าที่ผลติได้จากแตล่ะโรงงาน  
o จ านวนสนิค้าที่ศนูย์กระจายสนิค้าต้องการ 

- Drawing the diagram may help you to formulate the problem. 
การเขยีนแผนภาพอาจจะช่วยให้สามารถเขียนปัญหาได้งา่ยขึน้ 

Chapter 3 Functions and Graphs 

Part 1: Basic Definitions and graphs  นิยามพืน้ฐานและสมบัตเิบือ้งต้นของกราฟของฟังก์ชัน 

1. Definitions   นิยามของฟังก์ชันพืน้ฐาน 
- Definition of function  นิยามของฟังก์ชนั 

o Function in the form of coordinates ฟังก์ชนัในรูปแบบของคูอ่นัดบั 
o Function in the form of formulas ฟังก์ชนัในรูปแบบของสตูร 
o Domain and range of the functions โดเมนและเรนจ์ของฟังก์ชนั 

 Finding the domain of functions หาโดเมนของฟังก์ชนั 
- Verifying the function using the vertical line test  

การตรวจสอบการเป็นฟังก์ชนัโดยการสร้างเส้นขนานแกน y 
2. Elementary functions and its transformation  ฟังก์ชนัพืน้ฐานและการแปลงรูปแบบของกราฟ 

- Transformation of graphs การแปลงกราฟ 
o Translation  การเลือ่นแกนทางขนาน : ย้ายจดุอ้างองิของกราฟสู ่(h, k) 
o Reflection  สะท้อนกราฟด้วยการคณูด้วยเคร่ืองหมายลบ 
o Stretch  การยอ่ / ขยายกราฟ ด้วยการคณูด้วยคา่คงที่ (A > 1 / 0 < A < 1) 

Part 2: Some important functions  ฟังก์ชันท่ีส าคัญ 

Consider on their domains, understand the graph of function  พิจารณาโดเมนของฟังก์ชนั, วาดกราฟของฟังก์ชนั 
1. Piecewise-defined function ฟังก์ชนัที่นิยามตามเงื่อนไข 
2. Quadratic function  ฟังก์ชนัก าลงัสอง 

- Analysis of its graph  การวเิคราะห์กราฟของฟังก์ชนัก าลงัสอง 
3. Polynomial function  ฟังก์ชนัพหุนาม 
4. Rational function   ฟังก์ชนัตรรกยะ 

- Horizontal asymptote  เส้นก ากบัแนวนอน 
- Vertical asymptote  เส้นก ากบัแนวตัง้ (แนวยืน) 

5. Trigonometric function  ฟังก์ชนัตรีโกณมิต ิ
- Radian VS degrees  มมุในหนว่ยเรเดียน และองศา 
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- Trigonometric function value of the important angle 
คา่ของฟังก์ชนัตรีโกณมติิในคา่มมุที่ส าคญั 

6. Exponential and Logarithmic function ฟังก์ชนัเอกซ์โปเนนเชียลและลอการิทึม 
- Graphs of exponential and logarithmic functions  

กราฟของฟังก์ชนัเอกซ์โปเนนเชียลและลอการิทมึ 
o Graph of the case a > 1, 0 < a < 1 

กราฟในกรณี a > 1, 0 < a < 1 
- Basic properties of exponential and logarithmic function (P. 16, 17) 

สมบตัิตา่งๆ ของฟังก์ชนัเอกซ์โปเนนเชียลและลอการิทมึ (หน้า 16, 17) 

 

 

 

Good luck for the mid-term examination 

ขอให้ทุกคนโชคดีในการสอบกลางภาค 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   


