
 

   รายละเอยีดของกระบวนวชิา 

1. ชื่อสถาบันอุดมศกึษา มหาวทิยาลัยเชยีงใหม  (CHIANG MAI UNIVERSITY) 

2. คณะ/ภาควชิา  คณะวทิยาศาสตร   ภาควชิาคณติศาสตร 

  Faculty of Science   Department of Mathematics 

3. รหัสกระบวนวชิา  206831 

 ชื่อกระบวนวชิา  การวเิคราะหคอนเวกซ 

    Convex Analysis 

4. หนวยกติ   3(3-0-6)  

หมวดท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป 

1. หลักสูตรและประเภทของกระบวนวชิา 

 1.1 กระบวนวชิานี้ใชสําหรับ 

  หลักสูตร.................................สาขาวชิา................................................ 

  หลายหลักสูตร        

1.2 ประเภทของกระบวนวชิา           

  วชิาบังคับ     ในสาขาวชิา    นอกสาขา   
  วชิาเลอืก     ในสาขาวชิา    นอกสาขา  

 วชิาตามเงือ่นไขของสาขาวชิา     

 วทิยานพินธ/การคนควาแบบอสิระ 

2. อาจารยผูรับผดิชอบกระบวนวชิาและอาจารยผูสอน        

2.1  ชื่ออาจารยผูรับผดิชอบ 

  1.  ผศ.ดร.ธนะศักดิ ์  หมวกทองหลาง 

2.2 อาจารยผูสอน (ทุกคน)  

  1.  ผศ.ดร.ธนะศักดิ ์  หมวกทองหลาง 

3. ภาคการศกึษา/ชั้นปท่ีเรยีน    

  ช้ันปที่ 1 หรอื 2 หรอื 3 

4. สถานท่ีเรยีน     

 ในสถานที่ตัง้ของมหาวทิยาลยัเชียงใหม 
 นอกสถานทีต่ัง้ของมหาวทิยาลัยเชียงใหม (ระบุ) ............................................. 

5. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหท่ีอาจารยจะใหคาํปรกึษาและแนะนําทางวชิาการแกนกัศกึษา 

    เปนรายบคุคล 

 ไมนอยกวา 1 ช่ัวโมงตอสัปดาห 
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หมวดท่ี 2 ลักษณะและการดําเนนิการ 

ภาควชิาคณติศาสตร                               คณะวทิยาศาสตร 

ว.คณ.831 (206831)         การวเิคราะหคอนเวกซ              3(3-0-6) 

  ลักษณะกระบวนวชิา    บรรยาย        ปฏบิัตกิาร            

       ฝกปฏบิตัิ       วทิยานพินธ/การคนควาแบบอสิระ 

การวัดและประเมนิผล                A-F            S/U             P 
กรณขีองกระบวนวชิา Selected Topic      นับจํานวนหนวยกติสะสมเพื่อการสําเร็จการศกึษาทุกคร้ัง 
                                                         นับจํานวนหนวยกติสะสมเพือ่การสําเร็จการศกึษาเพยีงคร้ังเดียว 
 
เง่ือนไขที่ตองผานกอน : ตามความเห็นชอบของผูสอน 
 

คําอธบิายลักษณะกระบวนวชิา  

   เซตคอนเวกซและฟงกชันคอนเวกซ ระนาบเกนิและการสังยุค เซตคอนเวกซและการหาคาเหมาะที่สุด เซตคอน

เวกซซึ่งมหีลายหนา ภาวะคูกันของรูปเรขาคณติ ทฤษฎภีาวะคูกัน ซับเกรเดยีนดและเงื่อนไขของคาเหมาะที่สุด ขัน้ตอนวธิี 
 

วัตถุประสงคกระบวนวชิา  :  นักศกึษาสามารถ  

 1.  อธบิายความรูพื้นฐานของการหาคาเหมาะที่สุดไดในเชิงลกึ 

 2. วเิคราะหความรูเบื้องตนของการวเิคราะหคอนเวกซได 

  3. ประยุกตความรูเบื้องตนของการวเิคราะหคอนเวกซได 
 

เน้ือหากระบวนวชิา                    จํานวนช่ัวโมงบรรยาย 

1. เซตคอนเวกซและฟงกชันคอนเวกซ        3  

2. ระนาบเกนิและการสังยุค         3 

3. เซตคอนเวกซและการหาคาเหมาะที่สุด       6 

4. เซตคอนเวกซซึ่งมหีลายหนา         3 

5. ภาวะคูกันของรูปเรขาคณติ         3 

6. ทฤษฎภีาวะคูกัน            

6.1 ภาวะคูกันลากรานจ         1.5 

6.2 ภาวะคูกันเฟนเชล         1.5 

6.3 ภาวะคูกันแบบกรวย         1.5 

6.4 ทฤษฎจุีดอานมา         1.5 

7. ซับเกรเดยีนดและเงื่อนไขของคาเหมาะที่สุด       6 
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เนื้อหากระบวนวชิา                         จํานวนชั่วโมงบรรยาย 

8. ขัน้ตอนวธิ ี            

8.1 วธิซีับเกรเดยีนด         3   

8.2 วธิกีารประมาณดวยรูปหลายเหลี่ยม       3 

8.3 วธิรีวบยอดและรวมชุด        3 

8.4 วธิจุีดภายใน          3 

8.5 วธิทีี่เหมาะสมสุดและความซับซอน       3 

 

          รวม  45  
 
เหตุผลในการเปดกระบวนวชิา 

  1.  เพื่อเปนกระบวนวชิาเลอืกของหลักสูตรปรัชญาดุษฎบีัณฑติ สาขาวชิาเศรษฐมติ ิ(หลักสูตรนานาชาต)ิ 

               หลักสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร และหลักสูตรปรัชญาดุษฎบีัณฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร 

  2.  เพื่อเปนความรูพื้นฐานทางดานคณติศาสตรวเิคราะห 

 

 กระบวนวิชานี้ไดผานความเห็นชอบจากที่ประชุมกรรมการบัณฑิตศึกษา ประจําคณะวิทยาศาสตร ในคราวประชุมคร้ังที่ 

12/2557  เมื่อวันที่ 11 เดอืน พฤศจกิายน  พ.ศ.2557  กําหนดเปดสอนตัง้แตภาคการศกึษาที่ 2  ปการศกึษา 2557  เปนตนไป 

 

       
      (รองศาสตราจารย ดร.สมัพันธ   สงิหราชวราพันธ) 

                       คณบดคีณะวทิยาศาสตร 

              วนัที่ 21 เดอืนพฤศจกิายน  พ.ศ. 2557 
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Department of Mathematics                                          Faculty of Science 

MATH 831 ( 831206 )  :   CONVEX ANALYSIS                                           3(3-0-6) 
 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 department 

 
Course Description :   

  Convex sets and convex functions, hyperplanes and conjugacy, convexity and optimization, polyhedral 

convexity, geometric duality framework, duality theory, subgradients and optimality conditions, algorithms. 

 
Course Objective : Students will be able to 

 1.  describe deeply the development of a fundamental optimization topic, 

 2.  analyze the basic knowledge of convex analysis, 

 3.  apply the basic knowledge of convex analysis to various kinds of problems. 

 
Course Contents                No. of Lecture Hours 

1. Convex sets and convex functions        3  

2. Hyperplanes and conjugacy         3 

3. Convexity and optimization         6 

4. Polyhedral convexity          3 

5. Geometric duality framework        3 

6. Duality theory:            

6.1 Lagrangian duality,         1.5 

6.2 Fenchel duality,          1.5 

6.3 Conic duality,          1.5 

6.4 Saddle point theory         1.5 

7. Subgradients and optimality conditions       6 
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Course Contents                 No. of Lecture Hours 

8. Algorithms:             

   8.1  Subgradient methods,         3   

    8.2  Polyhedral approximation methods,       3 

    8.3  Proximal and bundle methods,        3 

   8.4  Interior point methods,         3 

   8.5  Optimal algorithms and complexity      3 

 

                 Total      45 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


	หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

