
   
กระบวนวชิาปรับปรุง 

ตารางเปรยีบเทียบการเปลีย่นแปลงกระบวนวชิา  

ลําดับ

ที ่

กระบวนวชิาเดมิ สวนที่เปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลงเปน เหตุผล 

1 ว .คณ . 730  ) 206730   (ทฤษฎจีุดตรึงและการประยุกต 

                       (Fixed Point Theory and Applications) 

จํานวนหนวยกติ  3(3-0-6) 

เงื่อนไขท่ีตองผานกอน  ตามความเห็นชอบของผูสอน 

 

1.  เนื้อหากระบวนวชิา 1. ตามเอกสารแนบ 

 

 

1. เพื่อใหเนื้อหามีความเหมาะสมและ  

สัมพันธกับหัวขออื่นมากขึ้น และเพื่อให

เนื้อหามขีอบเขตที่กวางขึ้น 

 

 
       

  การปรับปรุงกระบวนวชิาดังกลาวขางตน ไดผานความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการบัณฑติศึกษาประจําคณะวทิยาศาสตร ในคราวประชุมคร้ังท่ี 11/2562 

เมื่อวันท่ี   10   ตุลาคม  2562  กําหนดใหมผีลบังคับใชต้ังแตภาคการศึกษาท่ี  2  ปการศึกษา 2562  เปนตนไป  

 
 

                  
                                                               (ผูชวยศาสตราจารย ดร.จรัิฏฐ   แสนทน) 

                                       รองคณบดีฝายวชิาการ ปฏบัิติการแทน 

                                                   คณบดีคณะวทิยาศาสตร 

                                                                                    วันท่ี  15  ตุลาคม  2562     



 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผดิชอบมาตรฐานผลการเรยีนรูสูกระบวนวิชา (Curriculum mapping)   

กระบวนวิชา คุณธรรม จรยิธรรม ความรู 

 

ทักษะทางปญญา 

 

ทักษะ

ความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและ

ความรับผดิชอบ 

 

ทักษะการวิเคราะห

เชิงตัวเลข การ

ส่ือสาร และการใช

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 
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รายละเอียดของกระบวนวิชา 

1. ชื่อสถาบันอุดมศกึษา มหาวทิยาลัยเชยีงใหม  (CHIANG MAI UNIVERSITY) 

2. คณะ/ภาควชิา  คณะวทิยาศาสตร   ภาควชิาคณติศาสตร 

  Faculty of Science   Department of Mathematics 

3. รหัสกระบวนวชิา  206730 

 ชื่อกระบวนวชิา  ทฤษฎจีุดตรึงและการประยุกต 

    (Fixed Point Theory and Applications) 

4. หนวยกติ   3(3-0-6)  

หมวดท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป 

1. หลักสูตรและประเภทของกระบวนวชิา 

 1.1 กระบวนวชิานี้ใชสําหรับ 

  หลักสูตร.......................... 

  หลายหลักสูตร  วท.ม. สาขาคณติศาสตร และ ปร.ด. สาขาคณติศาสตร       

1.2 ประเภทของกระบวนวชิา           

   วชิาบังคับ     ในสาขาวชิา    นอกสาขา  

   วชิาเลอืก     ในสาขาวชิา    นอกสาขา  

 วชิาตามเงื่อนไขของสาขาวชิา     

 วทิยานพินธ/การคนควาแบบอสิระ 

2. อาจารยผูรับผดิชอบกระบวนวชิาและอาจารยผูสอน        

2.1  ชื่ออาจารยผูรับผดิชอบ 

  รศ.ดร.บญัชา  ปญญานาค 

2.2 อาจารยผูสอน (ทุกคน)  

   รศ.ดร.บัญชา  ปญญานาค, ศ.ดร.สุเทพ  สวนใต, ผศ.ดร.หทัยรัตน  ยิ่งทวสีทิธกุิล, ผศ.ดร.อรรถพล  แกวขาว 

   ผศ.ดร.ภักด ี เจริญสวรรค, ผศ.ดร.วารุนันท  อนิถากอน, ผศ.ดร.วรพงศ  ฟูปนวงศ, ผศ.ดร.นราวด ี ภูดลสทิธพิัฒน 

3. ภาคการศกึษา/ชั้นปท่ีเรยีน    

 ภาคการศกึษาที่  1  ช้ันปที่ 1, 2 

4. สถานท่ีเรยีน     

 ในสถานที่ตัง้ของมหาวทิยาลัยเชียงใหม 

 นอกสถานที่ตัง้ของมหาวทิยาลัยเชียงใหม (ระบ)ุ ............................................. 

5. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหท่ีอาจารยจะใหคาํปรกึษาและแนะนําทางวชิาการแกนกัศกึษา 

    เปนรายบคุคล 

 ไมนอยกวา 1 ช่ัวโมงตอสัปดาห 
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หมวดท่ี 2 ลักษณะและการดําเนนิการ 

 
ภาควชิาคณติศาสตร                   คณะวทิยาศาสตร  

ว.คณ. 730  ) 206730(   ทฤษฎจีุดตรึงและการประยุกต                            3(3- 0- 6( 

ลักษณะกระบวนวชิา   บรรยาย        ปฏบิัติการ           

   ฝกปฏบิัต ิ     วทิยานพินธ/การคนควาแบบอสิระ 

การวัดและประเมนิผล               A-F            S/U                  P 
กรณขีองกระบวนวชิา Selected Topic        นับจํานวนหนวยกติสะสมเพื่อการสําเร็จการศกึษาทุกคร้ัง 
                                                           นับจํานวนหนวยกติสะสมเพื่อการสําเร็จการศกึษาเพยีงคร้ังเดียว 
 
เงื่อนไขท่ีตองผานกอน  :  ตามความเห็นชอบของผูสอน  
  
คําอธิบายลักษณะกระบวนวชิา  

           ทบทวนแนวคิดของปริภูมบิานาคและปริภูมฮิลิแบรต ทฤษฎจีุดตรึงในปริภูมเิมตริก ทฤษฎจีุดตรึงในปริภูมฮิลิแบรต 

ทฤษฎบีทจุดตรงึในปริภูมบิานาค และการประมาณคาของจดุตรึง 

  
วัตถุประสงคกระบวนวชิา   :  นักศกึษาสามารถ 

1. อธบิายและพสิูจนทฤษฎบีทที่สําคัญเก่ียวกับทฤษฎจีุดตรึงได 

2. นําความรูในทฤษฎบีทตางๆเก่ียวกับทฤษฎจีุดตรึงไปประยุกตใชได 

 

เนื้อหากระบวนวชิา                                           จํานวนชั่วโมงบรรยาย 

1. ทบทวนแนวคิดของปริภูมบิานาคและปริภมูฮิลิแบรต       3 

1.1 ปริภูมเิมตริก  

1.2 ปริภูมนิอรมและปริภูมบิานาค  

1.3 ปริภูมผิลคูณภายในและปริภูมฮิลิแบรต  

1.4 สมบัตบิางประการของปริภูมฮิลิแบรต            

2. ทฤษฎจีุดตรึงในปริภมูเิมตริก          9 

2.1 หลักการหดตัวของบานาค 

2.2 ทฤษฎบีทการมอียูจริงในปริภูมเิมตริกบริบูรณ 

2.3 ลมิติบานาคและคาเฉลีย่ยนืยง 

2.4 การหาลักษณะเฉพาะของความบริบูรณของเมตริก 

3. ทฤษฎจีุดตรึงในปริภูมฮิลิแบรต          12 

3.1 ทฤษฎบีทจุดตรึงสําหรับการสงแบบไมขยาย  

3.2 ทฤษฎบีทเออกอดกิไมเชิงเสนของไบลอน  

3.3 ทฤษฎบีทจุดตรึงสําหรับก่ึงกรุปแบบไมขยาย  

3.4 ทฤษฎบีทเออกอดกิไมเชิงเสนที่วางนัยทั่วไป  

3.5 ทฤษฎบีทจุดตรึงสําหรับก่ึงกรุปลพิชิทเซยีน 
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เนื้อหากระบวนวชิา                                    จํานวนชั่วโมงบรรยาย 

4. ทฤษฎบีทจุดตรงึในปริภมูบิานาค         15 

4.1 ความคอนเวกซบางประการของปริภูมบิานาค  

4.2 การสงภาวะคูกัน  

4.3 การหาอนุพนัธไดของนอรม  

4.4 การสงแบบไมขยายในปริภูมบิานาค  

4.5 ทฤษฎบีทจุดตรึงสาํหรับวงศแบบไมขยาย  

4.6 ทฤษฎบีทการมอียูจริงสําหรับการสงแบบไมขยายเชิงเสนกํากับ  

4.7 ทฤษฎบีทการมอียูจริงสําหรับการสงแบบแอลลพิชิทเซยีนแบบเอกรูป  

4.8 ทฤษฎบีทการมอียูจริงสําหรับการสงแบบหดเทยีม  

4.9 ทฤษฎบีทการมอียูจริงของการสงแบบไมขยายหลายคา 

5. การประมาณคาของจุดตรึง          6 

5.1 กระบวนการทําซ้ําของมนัน 

5.2 กระบวนการทําซ้ําของมนันที่ดดัแปลงแลว  

5.3 กระบวนการทําซ้ําของอชิิกาวา 

5.4 กระบวนการทําซ้ําของบราวเดอร 

5.5 กระบวนการทําซ้ําลูกฮาลเพริน 

            รวม    45 

 

หลักการ /เหตุผล/ความจําเปนในการ ปรับปรุงกระบวนวชิา 

  1.  เพื่อใหเนื้อหามคีวามเหมาะสมและสมัพันธกับหัวขออื่นมากขึ้น 

 2.  เพื่อใหเนื้อหามขีอบเขตทีก่วางขึ้น 

 

  กระบวนวชิานี้ไดผานความเหน็ชอบจากที่ประชุมกรรมการบัณฑติศกึษาประจําคณะวทิยาศาสตร ในคราว

ประชุมคร้ังที่  11/2562   เมือ่วันที่  10  เดอืน  ตุลาคม  พ.ศ.2562  กําหนดมผีลบงัคับใชตัง้แตภาคการศกึษาที ่2 ปการศกึษา 

2562  เปนตนไป 

 

            
                                            (ผูชวยศาสตราจารย ดร.จรัิฏฐ   แสนทน) 

        รองคณบดฝีายวชิาการ ปฏบิัตกิารแทน 

                    คณบดคีณะวทิยาศาสตร 

                              วนัที ่15 ตุลาคม   2562      
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Department of Mathematics                                                  F                              Faculty of Science 

MATH 730 (206730)              Fixed Point Theory and Applications      3(3-0-6) 
Abbreviation   :       FIXED POINT THEORY AND APPL 
  Course Type        Lecture      Lab           
    Practicum   Thesis/I.S. 
Measurement and Evaluate      A-F            S/U                  P 
Selected Topic (if any)                  Count the accumulated credits for graduation every times 
                                                  Count the accumulated credits for graduation one-time only 
 

Prerequisite :      Consent of the instructor 

 
Course Description  :   
   Review the concepts of Banach spaces and Hillbert  spaces,  fixed point theory in metric spaces, fixed point 

theory in Hilbert spaces,  fixed point theorems in Banach spaces and  approximation of  fixed points 
 

Course Objectives :   Students will be able to 
1. explain and prove some important  fixed point theorems in fixed point theory, 

   2. apply knowledge  of fixed point theorems.   

 
Course Contents                                 No. of Lecture Hours 

1.  Review the concepts of Banach spaces and Hillbert  spaces                             3   

  1.1  Metric spaces   

1.2  Normed spaces and Banach spaces  

1.3  Inner product spaces and Hilbert spaces  

1.4  Some properties of Hilbert spaces 

2.  Fixed point theory in Metric spaces                     9  

2.1  Banach contraction principle 

2.2  Existence theorems in complete metric spaces 

2.3  Banach limits and invariant means 

2.4  Characterizations of metric completeness 

3.  Fixed point theory in Hilbert spaces                 12 

3.1  Fixed point theorem for nonexpansive mappings                           

3.2  Bailon’s nonlinear ergodic theorem           

3.3  Fixed point theorems for nonexpansive semigroups         

3.4  Generalized nonlinear ergodic theorems         

3.5  Fixed point theorems for Lipschitzian semigroups        
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Course Contents                                  No. of Lecture Hours 

4.  Fixed point theorems in Banach spaces         15 

   4.1  Some convexity of Banach spaces           

  4.2  Duality mappings            

  4.3  Differentiability of norms           

  4.4  Nonexpansive mappings in Banach spaces         

 4.5  Fixed point theorems for nonexpansive families        

  4.6  Existence theorems for  asymptotically nonexpansive mappings      

  4.7  Existence theorems for  uniformly L-lipschitzian  mappings       

  4.8  Existence theorems for  pseudocontractive  mappings        

  4.9  Existence theorems of  multivalued nonexpansive mappings       

5.  Approximation of  fixed points          6 

  5.1  Mann iteration process 

  5.2  The modified Mann iteration process 

  5.3  The Ishikawa iteration process 

  5.4  The Browder iteration process 

  5.5  The Halpern iteration process 

 

 

             Total  45 
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หมวดท่ี 3 การพัฒนาผลการเรยีนรูของนักศกึษา 

 
 

1. คุณธรรม จรยิธรรม   

คุณธรรม จรยิธรรมที่ตองพฒันา กิจกรรมการเรยีนการสอน วธิกีารประเมินผล 

 1.1 ตระหนักในคุณคาและคุณธรรม 

จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตยสุจริต มี

จรรยาบรรณทางวชิาการและวชิาชีพ 

 บรรยาย  ปฏบัิตกิาร  

 ฝกปฏบัิติ 

 อื่นๆ (ระบุ) ....................... 

 สอบ   รายงาน  

 แฟมสะสมงาน  

 อื่นๆ (ระบุ)....................................... 

 

 1.2 มีวิ นัย  ตรงตอ เวลา  และความ

รับผิดชอบตอตนเองและสังคม  เคารพ

กฎระเบียบและขอบังคับตางๆ ขององคกร

และสังคม 

 บรรยาย  ปฏบัิตกิาร  

 ฝกปฏบัิติ 

 อื่นๆ (ระบุ) เช็คเวลาเขาเรียน

และใหทําการบาน 

 สอบ   รายงาน  

 แฟมสะสมงาน  

 อื่นๆ )ระบุ(  

 1.3 มีภาวะความเปนผู นําและผูตาม 

สามารถทํางานเปนทีมและสามารถแกไขขอ

ขัดแยงและลําดับความสําคัญ 

 บรรยาย  ปฏบัิตกิาร  

 ฝกปฏบัิติ 

 อื่นๆ (ระบุ) ....................... 

 สอบ   รายงาน  

 แฟมสะสมงาน  

 อื่นๆ (ระบุ)....................................... 

 1.4 เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็น

ของผูอื่น รวมท้ังเคารพในคุณคาและศักดิ์ศรี

ของความเปนมนุษย 

 บรรยาย  ปฏบัิตกิาร  

 ฝกปฏบัิติ 

 อื่นๆ (ระบุ)  

 สอบ   รายงาน  

 แฟมสะสมงาน  

 อื่นๆ (ระบุ)....................................... 

2. ความรู 

ความรูที่จะไดรับ กิจกรรมการเรยีนการสอน วธิกีารประเมินผล 

 2.1 มีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับ

หลักการและทฤษฎีท่ีสําคัญในเนื้อหาท่ี

ศึกษา 

 บรรยาย  ปฏบัิตกิาร  

 ฝกปฏบัิติ 

 อื่นๆ (ระบุ) ..................... 

 สอบ   รายงาน  

 แฟมสะสมงาน  

 อื่นๆ (ระบุ)....................................... 

 2.2 สามารถวิเคราะหปญหา รวมท้ัง

ประยุกตความรูทักษะ และการใชเคร่ืองมือ

ท่ีเหมาะสมกับการแกไขปญหา 

 บรรยาย  ปฏบัิตกิาร  

 ฝกปฏบัิติ 

 อื่นๆ (ระบุ) ........................... 

 สอบ   รายงาน  

 แฟมสะสมงาน  

 อื่นๆ (ระบุ)....................................... 
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ความรูที่จะไดรับ กิจกรรมการเรยีนการสอน วธิกีารประเมินผล 

 2.3 สามารถติดตามความกาวหนาทาง

วิชาการ และมีความรูในแนวกวางของ

สาขาวิ ชา ท่ี ศึกษา เพื่ อ ให เ ล็ ง เ ห็นการ

เปลี่ยนแปลง และเขาใจผลกระทบของ

เทคโนโลยใีหมๆ  

 บรรยาย  ปฏบัิตกิาร  

 ฝกปฏบัิติ 

 อื่นๆ (ระบุ) ........................... 

 สอบ   รายงาน  

 แฟมสะสมงาน  

 อื่นๆ (ระบุ)....................................... 

 

 2.4 สามารถบูรณาการความรูในท่ี

ศึกษาในศาสตรของตนกับความรูในศาสตร

อื่นๆ ท่ีเกี่ยวของ 

 บรรยาย  ปฏบัิตกิาร  

 ฝกปฏบัิติ 

 อื่นๆ (ระบุ) ........................... 

 สอบ   รายงาน  

 แฟมสะสมงาน  

 อื่นๆ (ระบุ)....................................... 

3. ทักษะทางปญญา 

ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา กิจกรรมการเรยีนการสอน วธิกีารประเมินผล 

 3.1 คดิอยางมวีจิารณญาณและอยาง

เปนระบบ 

 บรรยาย  ปฏบัิตกิาร  

 ฝกปฏบัิติ 

 อื่นๆ (ระบุ) ........................... 

 สอบ   รายงาน  

 แฟมสะสมงาน  

 อื่นๆ (ระบุ)....................................... 

 3.2 สามารถสบืคน รวบรวม ศึกษา 

วเิคราะห และสรุปประเด็นปญหา เพื่อใชใน

การแกไขปญหาอยางสรางสรรค 

 บรรยาย  ปฏบัิตกิาร  

 ฝกปฏบัิติ 

 อื่นๆ (ระบุ) ........................... 

 สอบ   รายงาน  

 แฟมสะสมงาน  

 อื่นๆ (ระบุ)....................................... 

 3.3 สามารถประยุกตความรูและทักษะ

กับการแกไขปญหาไดอยางเหมาะสม 

 

 บรรยาย  ปฏบัิตกิาร  

 ฝกปฏบัิติ 

 อื่นๆ (ระบุ) ........................... 

 สอบ   รายงาน  

 แฟมสะสมงาน  

 อื่นๆ (ระบุ)....................................... 

4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผดิชอบ 

ทักษะความสัมพนัธระหวางบคุคลและ

ความรับผดิชอบที่ตองพัฒนา 
กิจกรรมการเรยีนการสอน วธิกีารประเมินผล 

 4.1 มมีนุษยสัมพันธท่ีด ีสามารถสื่อสาร

กับกลุมคนหลากหลายท้ังภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษไดอยางมปีระสทิธิภาพ 

 บรรยาย  ปฏบัิตกิาร  

 ฝกปฏบัิติ 

 อื่นๆ (ระบุ) ........................... 

 สอบ   รายงาน  

 แฟมสะสมงาน  

 อื่นๆ (ระบุ)....................................... 

 4.2 สามารถใชความรูในศาสตรมาช้ีนํา

สังคมในประเด็นท่ีเหมาะสม และเปนผูริเร่ิม

แสดงประเด็นในการแกไขสถานการณท้ัง

สวนตัวและสวนรวม พรอมท้ังแสดงจุดยนื

อยางพอเหมาะท้ังของตนเองและของกลุม 

 บรรยาย  ปฏบัิตกิาร  

 ฝกปฏบัิติ 

 อื่นๆ (ระบุ) ........................... 

 สอบ   รายงาน  

 แฟมสะสมงาน  

 อื่นๆ (ระบุ)....................................... 

 

 4.3 มคีวามรับผดิชอบการพัฒนาการ

เรียนรูท้ังของตนเองและทางวชิาชีพอยาง

ตอเนื่อง 

 บรรยาย  ปฏบัิตกิาร  

 ฝกปฏบัิติ 

 อื่นๆ (ระบุ)   

 สอบ   รายงาน  

 แฟมสะสมงาน  

 อื่นๆ (ระบุ)   
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5. ทักษะการวเิคราะหเชงิตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ทักษะการวเิคราะห การสื่อสารและการ

ใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตองพัฒนา 
กิจกรรมการเรยีนการสอน วธิกีารประเมินผล 

 5.1 มทัีกษะในการใชเคร่ืองมือท่ีจาํเปนท่ี

มีอยูในปจจุบันตอการทํางานท่ีเกี่ยวกับการ

ใชสารสนเทศและเทคโนโลยีสื่อสารอยาง

เหมาะสม 

 บรรยาย  ปฏบัิตกิาร  

 ฝกปฏบัิติ 

 อื่ น ๆ  ( ร ะ บุ ) 

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

 สอบ   รายงาน  

 แฟมสะสมงาน  

 อื่นๆ (ระบุ)....................................... 

 

 5.2 สามารถแกไขปญหาโดยใช

สารสนเทศทางคณติศาสตร หรือนําสถติิมา

ประยุกตใชในการแกปญหาท่ีเกีย่วของอยาง

สรางสรรค 

 บรรยาย  ปฏบัิตกิาร  

 ฝกปฏบัิติ 

 อื่ น ๆ  ( ร ะ บุ ) 

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

 สอบ   รายงาน  

 แฟมสะสมงาน  

 อื่นๆ (ระบุ)....................................... 

 

 5.3 สามารถสื่อสารอยางมี

ประสทิธิภาพ ท้ังปากเปลาและการเขยีน 

เลอืกใชรูปแบบของสื่อการนําเสนออยาง

เหมาะสม 

 บรรยาย  ปฏบัิตกิาร  

 ฝกปฏบัิติ 

 อื่นๆ (ระบุ) เช็คเวลาเขาเรียน

และใหทําการบาน 

 สอบ   รายงาน  

 แฟมสะสมงาน  

 อื่นๆ (ระบุ)  
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