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ถอดรหัส

รวมทุกเร�่องที่อยากรู�ก�อนสอบ

คณิตศาสตร�



เจาะเกราะคณิตศาสตร�
ในระบบ TCAS

รูปแบบข�อสอบแต�ละสนาม

เนื้อหาที่ออกสอบ

สนามสอบ รูปแบบขอสอบ เวลา เฉลี่ยขอละ

PAT 1
ปรนัย 30 ขอ + เติมคำ 15 ขอ

(300 คะแนน)

ปรนัย 30 ขอ
(100 คะแนน)

180 นาที 4 นาที

คณิต O-NET
ปรนัย 28 ขอ + เติมคำ 12 ขอ

(100 คะแนน)
120 นาที 3 นาที

คณิต 1 วิชาสามัญ
(พื้นฐาน + เพิ่มเติม)

90 นาที 3 นาที
คณิต 2 วิชาสามัญ

(พื้นฐาน)

วิชา เนื้อหา บทที่ออกเยอะ

PAT 1 ไมออก ทบ.กราฟ
สถิติ, แคลคูลัส, ตรีโกณมิติ, 
ลำดับ และอนุกรม, ฟงกชัน

เอกซโพเนนเชียล และลอการิทึม

คณิต O-NET

คณิต 1 วิชาสามัญ
(พื้นฐาน + เพิ่มเติม)

คณิต 2 วิชาสามัญ (พื้นฐาน)

* จากตารางเปนตัวอยางรูปแบบขอสอบของ Dek 61 สำหรับ Dek 62 ใหติดตามประกาศจาก สทศ.

สถิติ, แคลคูลัส, 
ความนาจะเปน, จำนวนเชิงซอน, 

ลำดับ และอนุกรม

ไมออก ทบ.กราฟ, เซต,
ตรรกศาสตร, ฟงกชัน, 

กำหนดการเชิงเสน

ออกเฉพาะคณิตพื้นฐาน สถิติ, ระบบจำนวนจริง, 
ลำดับ และอนุกรม (จำกัด)

เนื้อหาที่ออกสอบ

ถอดรหัสคณิตศาสตร� TCAS
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ว�เคราะห�เจาะล�กบทไหนออกเยอะ 
บทไหนห�ามพลาด

คะแนนเฉลี่ย

ต.ค. 55 - มี.ค. 60

คะแนน

ก.พ. 61
บท

สถิติ

แคลคูลัส

ตรีโกณมิติ

ลำดับ และอนุกรม

ฟงกชันเอกซโพเนนเชียล และลอการิทึม

เรขาคณิตวิเคราะห และภาคตัดกรวย

ความสัมพันธ และฟงกชัน

ทฤษฎีจำนวน

ความนาจะเปน

เมทริกซ

เซต

ตรรกศาสตร

เวกเตอร

จำนวนเชิงซอน

กำหนดการเชิงเสน

ทฤษฎีกราฟเบื้องตน

รวม

ระบบจำนวนจริง

33

32

31

25

23

20

20

19

19

17

13

12

11

10

8

7

0

300

34

36

24

28

28

18

26

14

14

14

12

14

12

14

6

6

0

300

5 อันดับ บทออกเยอะที่ควรเนน

1. สถิติ  2. แคลคูลัส  3. ตรีโกณมิติ  4. ลำดับ และอนุกรม  5. ฟงกชันเอกซโพเนนเชียล และลอการิทึม

PAT 1

“ รวมทุกเร�่องที่อยากรู�ก�อนสอบ ” 
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คณิตศาสตร� 1 ว�ชาสามัญ ป� 59 - 61

ระบบจำนวนจริง

ทฤษฎีจำนวนเบื้องตน

ระบบสมการเชิงเสน และเมทริกซ

ภาคตัดกรวย

ฟงกชันเอกซโพเนนเชียล และลอการิทึม

ตรีโกณมิติ

เวกเตอร

จำนวนเชิงซอน

ความนาจะเปน

สถิติ

ลำดับ และอนุกรม

แคลคูลัส

รวม

6

6

6

4

10

6

6

12

12

14

6

12

100

ระบบจำนวนจริง

ความสัมพันธ และฟงกชัน

พื้นฐานเรขาคณิต

อัตราสวนตรีโกณมิติ

เลขยกกำลัง

ความนาจะเปน

สถิติ

ลำดับ และอนุกรม

รวม

คณิตศาสตร� 2 ว�ชาสามัญ ป� 59 - 61

เซต

4

6

8

6

6

6

6

10

12

10

14

12

100

4

4

6

8

6

10

6

8

10

14

14

10

100

คะแนน

ป 59 ป 60 ป 61
บท

8

10

2

10

6

10

20

10

24

100

4

12

10

10

6

12

16

8

22

100

4

16

12

10

0

8

20

14

16

100

คะแนน

ป 59 ป 60 ป 61

บท

บท

บทออกเยอะที่ควรเนน

3 อันดับ  

1. สถิติ
2. ลำดับและอนุกรม
3. ระบบจำนวนจริง

บทออกเยอะที่ควรเนน

5 อันดับ  

1. สถิติ
2. แคลคูลัส

3. ความนาจะเปน
4. ลำดับ และอนุกรม
5. จำนวนเชิงซอน

ถอดรหัสคณิตศาสตร� TCAS
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คะแนน มี.ค. 61

– คากลางของขอมูล
– การวัดการกระจายของขอมูล
– การหาตำแหนงที่ของขอมูล

– โจทยปญหาเกี่ยวกับระยะทาง และความสูง

– ความสัมพันธ และฟงกชัน
– กราฟของความสัมพันธ และฟงกชัน

– สมการ และอสมการตัวแปรเดียวดีกรีไมเกินสอง

จำนวนจริง และเลขยกกำลัง

ลำดับ และอนุกรม

สถิต

เซต และการใหเหตุผล

อัตราสวนตรีโกณมิติ

ความสัมพันธ และฟงกชัน

การแกสมการ-อสมการ 
และโจทยปญหาทั่วไป

ความนาจะเปน

รวม

17.5

15

15

7.5

7.5

12.5

12.5

12.5

100

บท

สถิติคะแนนในแต�ละบทที่ออกในคณิตศาสตร�  O-NET

– กฎเกณฑเบื้องตนเกี่ยวกับการนับ
– ความนาจะเปนของเหตุการณ

– ลำดับ และการหาพจนทั่วไปของลำดับจำกัด
– ลำดับเลขคณิต และลำดับเรขาคณิต
– อนุกรมเลขคณิต และอนุกรมเรขาคณิต

– จำนวนจริงที่อยูในรูปเลขยกกำลังที่มีเลขชี้
กำลังเปนจำนวนตรรกยะ และจำนวนจริงที่อยูใน
รูปกรณฑ
– การบวก การลบ การคูณ และการหารจำนวนจริง
– การบวก การลบ การคูณ และการหารจำนวนจริง
ที่อยูในรูปเลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเปนจำนวนตรรกยะ 
และจํานวนจริงที่อยูในรูปกรณฑ
– สมบัติของจำนวนจริง และการนำไปใช

จำนวนจริง และเลขยกกำลัง

ลำดับ และอนุกรม

สถิติ

– เซต และการดำเนินการของเซต
– การใหเหตุผลแบบอุปนัยและนิรนัย
– แผนภาพเวนน - ออยเลอร

เซต และการใหเหตุผล

อัตราสวนตรีโกณมิติ

ความสัมพันธ และฟงกชัน

การแกสมการ - อสมการ และโจทยปญหาทั่วไป

ลำดับและอนุกรม

ความนาจะเปน

คณิตศาสตร�  O-NET 

“ รวมทุกเร�่องที่อยากรู�ก�อนสอบ ” 
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ถอดรหัสข�อสอบ

PAT 1
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บทพ�้นฐาน (ควรเก็บก�อน)

บท

เซต

ระบบจำนวนจริง

ทฤษฎีจำนวน

และความถนัดฯ

ความสัมพันธ

และฟงกชัน

โอเปอเรชัน
สมการ
อสมการ
สมการคาสัมบูรณ
อสมการคาสัมบูรณ
สมการ
อสมการ
ทบ.จำนวน
ความถนัดทางคณิตศาสตร

เรขาคณิตวิเคราะห

และภาคตัดกรวย

เสนตรง และความชัน
ระยะจุดถึงเสนตรง
วงกลม
พาราโบลา
วงรี
ไฮเพอรโบลา

ผลคูณคารทีเชียน และความสัมพันธ
โดเมน และเรนจ
ฟงกชัน, ฟงกชัน 1-1

โอเปอเรชัน และพีชคณิตของเซต
การหาจำนวนสมาชิก 
(แผนภาพเวนน และออยเลอร)

เรื่องที่ออกสอบ PAT1
ต.ค.59

PAT1
มี.ค.60

PAT1
ก.พ.61

f(x) และการประยุกต f(x)
Composite Function (fog, gof), 
อินเวอรส และพีชคณิต

เรขาคณิต
วิเคราะห

ภาคตัดกรวย

เร�่องไหนออกใน PAT 1 บ�างนะ
ทำความเขาใจสัญลักษณในตาราง

           หมายถึง หัวขอที่ออกบอยสุด ๆ ถาพลาดแลวจะเสียใจ

           หมายถึง หัวขอออกบอยรองลงมา จำเปนตองเนน

“ รวมทุกเร�่องที่อยากรู�ก�อนสอบ ” 
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ถอดรหัสคณิตศาสตร� TCAS

สัจนิรันดร
ตัวบงปริมาณ

สมมูล

บททั่วไป
(ออกน�อย        ปานกลาง)

เมทริกซ

Exponential and 

Logarithmic function

อินเวอรส 
เมทริกซผูกพัน
Row Operation
ระบบสมการ

เวกเตอร 3 มิติ
พื้นฐานเรื่องเวกเตอร

ผลคูณเชิงเวกเตอร

ผลคูณเชิงสเกลาร 

สมการ Expo 
สมการ Log

อสมการ Expo
อสมการ Log
เปรียบเทียบเลขยกกำลัง

ดีเทอมิแนนต
สมบัติพื้นฐานของเมทริกซ

บท เรื่องที่ออกสอบ PAT1
ต.ค.59

PAT1
มี.ค.60

PAT1
ก.พ.61

ตรรกศาสตร

Permutation,

Combination 

and Probability

การเรียงสับเปลี่ยนแนววงกลม
การเลือก
การสรางสับเซต
ความนาจะเปน

การเรียงสับเปลี่ยนแนวตรง
การสรางเลข

กำหนดการเชิงเสน คาสูงสุด, ต่ำสุดของตัวแปรจุดประสงค

จำนวนเชิงซอน

พีชคณิตของจำนวนเชิงซอน
สังยุคของจำนวนเชิงซอน
คาสัมบูรณของจำนวนเชิงซอน
รากที่สอง และรากที่สามของจำนวนเชิงซอน

การหาคาความจริง
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“ รวมทุกเร�่องที่อยากรู�ก�อนสอบ ” 

บทขนาดใหญ�
(ออกเยอะ ห�ามพลาด)

สถิติ

Calculus

ตรีโกณมิติ

ลำดับ และอนุกรม

Pr , Dr , Qr  
การกระจายสัมบูรณ และความแปรปรวน  

การกระจายสัมพัทธ  
คามาตรฐาน (z) และพื้นที่ใตโคงปกติ 
ความสัมพันธเชิงฟงกชันระหวางขอมูล
Limit 
ความตอเนื่อง
อนุพันธ (diff) 
ความชันเสนโคง  
อัตราการเปลี่ยนแปลง
ฟงกชันเพิ่ม – ลด
สูงสุด – ต่ำสุดสัมพัทธ 
อินทิเกรต  
พื้นที่ใตเสนโคง
แก ส.ป.ส (a, b, c) ใน f(x) 

พื้นฐานตรีโกณ และฟงกชันของมุม
รอบจุดศูนยกลาง 
มุมประกอบ, 2A, 3A, ผลบวก, ผลตาง,
และผลคูณของมุม 

อินเวอรสฟงกชันตรีโกณมิติ 
การแกสามเหลี่ยมระยะทางและความสูง 
ลำดับ – อนุกรมเลขคณิต 
ลำดับ – อนุกรมเรขาคณิต
ลำดับ และอนุกรมอื่น ๆ

Summation
ลิมิตของลำดับ
ผลบวกของอนุกรมอนันต 

การหาผลบวกของอนุกรมผสม

X, Med, Mode แจกแจงความถี่ (ตาราง)
หา X, Med, Mode ไมแจกแจงความถี่ 

บท เรื่องที่ออกสอบ PAT1
ต.ค.59

PAT1
มี.ค.60

PAT1
ก.พ.61
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ถอดรหัสข�อสอบ

คณิตศาสตร� 1

ว�ชาสามัญ
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“ รวมทุกเร�่องที่อยากรู�ก�อนสอบ ” 

บท เรื่องที่ออกสอบ คณิตฯ 1
วิชาสามัญ 59

คณิตฯ 1
วิชาสามัญ 60

คณิตฯ 1
วิชาสามัญ 61

ทำความเขาใจสัญลักษณในตาราง

           หมายถึง หัวขอที่ออกบอยสุด ๆ ถาพลาดแลวจะเสียใจ

           หมายถึง หัวขอออกบอยรองลงมา จำเปนตองเนน

เร�่องไหนออกใน คณิตศาสตร�1 ว�ชาสามัญ บ�างนะ

ระบบจำนวนจริง

ทฤษฎีจำนวน

และความถนัดฯ

โอเปอเรชัน

สมการ

อสมการ

สมการคาสัมบูรณ

อสมการคาสัมบูรณ

สมการ

อสมการ

ทบ.จำนวน

เรขาคณิตวิเคราะห

และภาคตัดกรวย

เสนตรง และความชัน

ระยะจุดถึงเสนตรง

วงกลม

พาราโบลา

วงรี

ไฮเพอรโบลา

เรขาคณิต
วิเคราะห

ภาคตัดกรวย

บทพ�้นฐาน
(ควรเก็บก�อน)
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ถอดรหัสคณิตศาสตร� TCAS

บททั่วไป
(ออกน�อย        ปานกลาง)

เมทริกซ

Exponential and 

Logarithmic function

อินเวอรส 

เมทริกซผูกพัน
Row Operation

ระบบสมการ

เวกเตอร 3 มิติ
พื้นฐานเรื่องเวกเตอร และสมบัติ

ผลคูณเชิงเวกเตอร

ผลคูณเชิงสเกลาร 

สมการ Expo 
สมบัติ Log และสมการ Log

อสมการ Expo

อสมการ Log
เปรียบเทียบเลขยกกำลัง

ดีเทอมิแนนต

สมบัติพื้นฐานของเมทริกซ

Permutation,

Combination 

and Probability

การเรียงสับเปลี่ยนแนววงกลม
การเลือก

การสรางสับเซต

ความนาจะเปน

การเรียงสับเปลี่ยนแนวตรง

การสรางเลข

จำนวนเชิงซอน

พีชคณิตของจำนวนเชิงซอน
สังยุคของจำนวนเชิงซอน
คาสัมบูรณของจำนวนเชิงซอน

รากที่สอง และรากที่สามของจำนวนเชิงซอน
Polar Form

พหุนาม, การหารพหุนาม
และทฤษฎีบทเศษเหลือ

บท เรื่องที่ออกสอบ คณิตฯ 1
วิชาสามัญ 59

คณิตฯ 1
วิชาสามัญ 60

คณิตฯ 1
วิชาสามัญ 61
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“ รวมทุกเร�่องที่อยากรู�ก�อนสอบ ” 

บทขนาดใหญ�
(ออกเยอะ ห�ามพลาด)

สถิติ

Calculus

ตรีโกณมิติ

ลำดับ และอนุกรม

คาเฉลี่ยเลขคณิต ถวงน้ำหนัก

Limit 
ความตอเนื่อง
อนุพันธ (diff) 
ความชันเสนโคง  
อัตราการเปลี่ยนแปลง
ฟงกชันเพิ่ม – ลด
สูงสุด – ต่ำสุดสัมพัทธ 
อินทิเกรต  
พื้นที่ใตเสนโคง
แก ส.ป.ส (a, b, c) ใน f(x) 
พื้นฐานตรีโกณ และฟงกชันของมุม
รอบจุดศูนยกลาง 
มุมประกอบ, 2A, 3A, ผลบวก, ผลตาง,
และผลคูณของมุม 
อินเวอรสฟงกชันตรีโกณมิติ 
การแกสามเหลี่ยมระยะทางและความสูง 
ลำดับ – อนุกรมเลขคณิต 
ลำดับ – อนุกรมเรขาคณิต
Summation
ลิมิตของลำดับ
ผลบวกของอนุกรมอนันต 
การหาผลบวกของอนุกรมผสม
อนุกรม Telescopic

X, Med, Mode แจกแจงความถี่ (ตาราง)
หา X, Med, Mode ไมแจกแจงความถี่ 

บท เรื่องที่ออกสอบ คณิตฯ 1
วิชาสามัญ 59

คณิตฯ 1
วิชาสามัญ 60

คณิตฯ 1
วิชาสามัญ 61

การกระจายสัมบูรณ และความแปรปรวน  
การกระจายสัมพัทธ  

ความสัมพันธเชิงฟงกชันระหวางขอมูล

Pr , Dr , Qr  

สมบัติของ X, Med

คามาตรฐาน (z) และพื้นที่ใตโคงปกติ 
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-  เจาะเกราะคณิตศาสตร ในระบบ TCAS (P.2)

- วิเคราะหเจาะลึกบทไหนออกเยอะ บทไหนหามพลาด (P.3)

- ถอดรหัสขอสอบ เรื่องไหนออกใน PAT 1 (P.6)

- ถอดรหัสขอสอบ คณิตศาสตร 1 วิชาสามัญ (P.10)

เลมนี้มีอะไรบาง

รวมทุกเร�่องที่อยากรู�ก�อนสอบ


