
สมอ.07 

แบบรายงานขอมูลหลักสูตรและการจัดการศึกษารายภาคการศึกษา 

รายงานประจําภาคการศกึษา 2 ปการศึกษา 2548 
 

1.  ชื่อหลักสูตร   วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาคณิตศาสตร 
2.  รายชื่ออาจารยประจําหลักสตูร (ใสเครื่องหมาย * ทายชื่ออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร) 

1.  ผศ.ดร.สรศักด์ิ ลี้รัตนาวล ี* 

2.  รศ.จินตนา  แสนวงศ * 

3.  รศ.นิตยา  ณ เชียงใหม * 

4.  รศ.ดร.วิเทศ  ลงกาณ ี

 5.  ผศ.กรรณิกา  เกียนวัฒนา 

 

3.  ขอมูลวิชาที่เปดสอน (ใสเครื่องหมาย * ทายชื่ออาจารยผูสอนที่เปนอาจารยพิเศษของสถาบนัฯ) 

 

รหัสวิชา ชื่อยอวิชา จํานวนผูเรียน ชื่อผูสอน 

206722 FIELD THEORY 8 รศ.จินตนา   แสนวงศ 

206725 UNIVERSAL ALGEBRAS 4 ผศ.ดร.สรศักด์ิ   ลี้รัตนาวล ี

206732 REAL ANALYSIS II 3 ศ.ดร.สมพงษ   ธรรมพงษา 

206733 COMPLEX ANALYSIS 4 อ.ดร.ปยะพงศ  เนียมทรัพย 

206734 FUNCTION ANALYSIS 7 รศ.ดร.สุเทพ   สวนใต 

206736 GRAPH THEORY AND APPL 12 รศ.นิตยา   ณ เชียงใหม 

206743 THEORY OF DIFF EQUAT 8 ศ.อํานวย  ขนันไทย 

206762 METHOD OF APP MATH II 2 ผศ.ดร.สุทธิรักษ  เจียรพินิจนันท 

206789 (1) SELECTED TOPICS IN MATH 2 รศ.จินตนา   แสนวงศ 

206789 (2) SELECTED TOPICS IN MATH 4 ผศ.ดร.ศรีจันทร   อาวรณ 

206790 SEMINAR IN MATH II 6 ผศ.ดร.ศรีจันทร Co., จินตนา,  

   สุเทพ, สรศักด์ิ, สมลักษณ, นิตยา 

   ปฤษณา, สมพงษ 

206799 THESIS 5 รศ.ดร.สุเทพ, รศ.จินตนา 
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4.  ขอมูลวิทยานิพนธ (เฉพาะที่สอบผานในภาคการศึกษาน้ี) 

    4.1   (1)  ชื่อเรื่องวิทยานิพนธ    สมภาคใหญสุดเฉพาะกลุมบนกึ่งกรุปบางชนิด  
               (Maximal Congruences  on Some Semigroups) 
 (2)  ชื่อนักศึกษาผูวิจัย  นายบูรพา    สิงหา    (4725062) 

 (3)  ชื่ออาจารยที่ปรึกษาหลัก รศ.จินตนา   แสนวงศ 

 (4)  ชื่อาจารยที่ปรึกษารวม (ถามี) -ไมมี- 

 (5)  ชื่ออาจารยผูสอบวิทยานิพนธ 

  ประธานกรรมการ  รศ.จินตนา  แสนวงศ 

   กรรมการ ศ.ดร.สมพงษ ธรรมพงษา 

   กรรมการ Prof.Dr.Robert Patrick Sullivan    (The University of Western Australia) 

    4.2 (1)  ชื่อเรื่องวิทยานิพนธ    การทําซ้ําจุดตรึงสําหรับการสงแบบไมขยายในปริภูมิบานาค (Fixed Point  

             Iterations for Nonexpansive Mappings in a Banach Space) 

 (2)  ชื่อนักศึกษาผูวิจัย  นายจักรกฤษ   กลิ่นเอี่ยม   (4725018) 

 (3)  ชื่ออาจารยที่ปรึกษาหลัก รศ.ดร.สุเทพ   สวนใต    

 (4)  ชื่อาจารยที่ปรึกษารวม (ถามี) -ไมมี- 

 (5)  ชื่ออาจารยผูสอบวิทยานิพนธ  

  ประธานกรรมการ  รศ.ดร.สุเทพ   สวนใต 

   กรรมการ ศ.อํานวย   ขนันไทย 

   กรรมการ รศ.ดร.สมยศ   พลับเที่ยง    (มหาวิทยาลัยนเรศวร) 

    4.3 (1)  ชื่อเรื่องวิทยานิพนธ    การลูเขาแบบเขมของการทําซ้ําของมันนที่ดัดแปรแลวพรอมความ 
              คลาดเคลื่อน (Strong Convergence of Modified Mann Iterations  
                  with Errors) 
 (2)  ชื่อนักศึกษาผูวิจัย  นายสุวิชา   อิ่มนาง     (4725147) 

 (3)  ชื่ออาจารยที่ปรึกษาหลัก รศ.ดร.สุเทพ   สวนใต 

 (4)  ชื่อาจารยที่ปรึกษารวม (ถามี) -ไมมี- 

 (5)  ชื่ออาจารยผูสอบวิทยานิพนธ  

  ประธานกรรมการ  รศ.ดร.สุเทพ   สวนใต 

   กรรมการ ศ.อํานวย   ขนันไทย 

   กรรมการ รศ.ดร.สมยศ   พลับเที่ยง    (มหาวิทยาลัยนเรศวร) 

    4.4 (1)  ชื่อเรื่องวิทยานิพนธ    จํานวนที่บังคับความเปนเชิงเสนของมอดูลอิสระบนโลคอลริง 
              (Forcing Linearity Numbers of Free Modules over a Local Ring) 

 (2)  ชื่อนักศึกษาผูวิจัย  นายคนิติน   สมานมิตร    (4525007) 

 (3)  ชื่ออาจารยที่ปรึกษาหลัก รศ.ดร.สุเทพ   สวนใต 
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 (4)  ชื่อาจารยที่ปรึกษารวม (ถามี) -ไมมี- 

 (5)  ชื่ออาจารยผูสอบวิทยานิพนธ  
  ประธานกรรมการ  รศ.ดร.สุเทพ   สวนใต 

   กรรมการ ศ.อํานวย   ขนันไทย 

   กรรมการ รศ.ดร.สมยศ   พลับเที่ยง    (มหาวิทยาลัยนเรศวร) 

 

5.  จํานวนผูสําเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาน้ี    4   คน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


