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สารจากอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา
สมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยศูนย์ส่งเสริมการวิจัยคณิตศาสตร์แห่ง
ประเทศไทย (CEPMART) ได้เริ่มจัดการประชุมวิชาการทางคณิตศาสตร์ระดับประเทศ ตั้งแต่ปีพุทธศักราช
2538 ภายใต้ชื่อ “การประชุมวิชาการทางคณิตศาสตร์ประจาปี (The Annual Meeting in Mathematics:
AMM)” โดยมี ภ าควิ ช าคณิ ต ศาสตร์ ข องมหาวิ ท ยาลั ย ต่ า ง ๆ ที่ เ ป็ น สมาชิ ก CEPMART หมุ น เวี ย นกั น เป็น
เจ้าภาพร่วม ในโอกาสอันดีนี้ มหาวิทยาลัยบูรพา มีความยินดีและภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพ
ร่วมในการจัดประชุมวิชาการทางคณิต ศาสตร์ ครั้งที่ 24 ประจาปี 2562 (The 24th Annual Meeting in
Mathematics : AMM 2019)
มหาวิทยาลัยบูรพา มีการลงนามความร่วมมือกับ สานักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก หรือ EEC โดยมุ่งพัฒนาให้มหาวิทยาลัยบูรพาเป็นมหาวิทยาลัยหลักใน EEC เพื่อสร้างบุคลากร
และปรั บ โครงสร้ า งการศึ ก ษาให้ เ ป็ น ไปตามเป้ า หมายของการพั ฒ นาประเทศ การประชุ ม วิ ช าการทาง
คณิตศาสตร์ถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมให้ บรรลุเป้าหมายดังกล่าว โดยเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประสบการณ์ระหว่างนักวิจัยจากสถาบันต่าง ๆ ทั่วประเทศ ให้ได้เรียนรู้หัวข้อการวิจัยทางด้านคณิตศาสตร์ที่
หลากหลายยิ่งขึ้น
ในโอกาสอัน ดีนี้ มหาวิทยาลั ยบู ร พาขอขอบคุณสมาคมคณิตศาสตร์แห่ งประเทศไทยในพระบรม
ราชูป ถัม ภ์ ศูน ย์ ส่ งเสริ มการวิจั ย คณิ ตศาสตร์ แห่ งประเทศไทย ศูนย์ความเป็นเลิ ศด้ า นคณิต ศาสตร์ และ
หน่วยงานต่าง ๆ ที่ให้ความร่วมมือและสนับสนุน ทาให้การประชุมดาเนินไปด้วยดี ขอบคุณวิทยากรที่ให้เกียรติ
มาบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมประชุม ขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านและขอบคุณภาควิชาคณิตศาสตร์
คณาจารย์ นิสิตและบุคลากรของคณะวิทยาศาสตร์ทุกท่าน ที่ได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจ ในการจัดงานครั้งนี้ให้
บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
สุ ด ท้ า ยนี้ ในนามของผู้ บ ริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย บู ร พาหวั ง เป็ น อย่ า งยิ่ ง ว่ า การประชุ ม วิ ช าการทาง
คณิตศาสตร์ในครั้งนี้ จะทาให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านได้รับประโยชน์และประสบผลสาเร็จตามวัตถุประสงค์
พร้อมทั้งนาความรู้ที่ได้รับ ไปพัฒนางานวิจัย การเรียนการสอน เพื่อเป็นแรงขับเคลื่อนในการเสริมสร้างความ
เข้มแข็งทางวิชาการให้กับประเทศชาติอย่างยั่งยืน
รองศาสตราจารย์สมนึก ธีระกุลพิศุทธิ์
ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา
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สารจากนายกสมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์
ในนามของสมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ดิฉันขอแสดงความยินดีเป็น
อย่ า งยิ่ ง ที่ ก ารประชุ ม วิ ช าการทางคณิ ต ศาสตร์ ประจ าปี 2562 ในหั ว ข้ อ Mathematics and Eastern
Economic Corridor (EEC) ส าเร็ จ ลุ ล่ ว งด้ ว ยดี ทั้ ง นี้ โ ดยการทุ่ ม เทท างานหนั ก ของบุ ค ลากรในภาควิ ช า
คณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาเป็นสาคัญ การจัดประชุมวิชาการประจาปีของสมาคม
คณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งดาเนินการโดยศูนย์ส่งเสริมการวิจัยคณิตศาสตร์แห่ง
ประเทศไทย (CEPMART) มีความมุ่งหมายหลัก เพื่อให้มีเวทีสาหรับเสนอผลงานวิจัยทางคณิตศาสตร์ในรอบปี
ที่ผ่านมา ซึ่งนับเป็นกิจกรรมที่จาเป็นยิ่งต่อความก้าวหน้าของวิชาการขั้นสูงทางคณิตศาสตร์ ในปีนี้มีการ
เสนอผลงานวิจัยมากกว่า 160 เรื่อง มีผู้ลงทะเบียนเข้าประชุมกว่า 500 คน กิจกรรมที่มีคุณค่าอีกประการ
หนึ่งสาหรับผู้เข้าประชุม คือ การจัดให้มีการบรรยายพิเศษและการเสวนาทางวิชาการโดยนักคณิตศาสตร์ที่มี
ชื่ อ เสี ย ง การประชุ ม วิ ช าการทางคณิ ต ศาสตร์ นี้ จ ะเป็ น ประโยชน์ ต่ อ การพั ฒ นาทั้ ง คณิ ต ศาสตร์ บ ริ สุ ท ธิ์
คณิตศาสตร์ประยุกต์ และคณิตศาสตร์ศึกษา สาหรับคณาจารย์ และนิสิต/นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ
พร้อมทั้ง ครู อาจารย์ จากโรงเรียนที่มาร่วมประชุมตามคาแนะนาของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี (สสวท.) และบุคลากรของ สสวท. ด้ว ย ทาให้ คุณค่า ของการจั ดประชุ มมิ ไ ด้ มีเ ฉพาะใน
ระดับอุดมศึกษาชั้นสูงเท่านั้น หากยังกระจายไปสู่แวดวงในสังคมโรงเรียน ซึ่งย่อมเป็น ประโยชน์ต่อการพัฒนา
วิชาการทางคณิตศาสตร์ในระดับพื้นฐานที่มีความสาคัญยิ่งด้วย
สมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูป ถัมภ์ ขอขอบคุณสถาบันส่ งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นอย่างยิ่งที่เห็นคุณค่าของการจัดประชุมวิชาการทางคณิตศาสตร์ และให้การ
สนับสนุนอย่างดียิ่ง ช่วยให้การจัดประชุมครั้งนี้สาเร็จลุล่วงได้ด้วยดี ขอแสดงความขอบคุณเป็นพิเศษต่อ
ภาควิ ช าคณิ ต ศาสตร์ คณะวิ ท ยาศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ยบู ร พา ผู้ เ ป็ น เจ้ า ภาพในการจั ด การประชุ ม และ
ขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการจัดการประชุมครั้งนี้ นับว่าท่านได้ร่วมในการส่งเสริมความเจริญของชาติ
ทางด้านคณิตศาสตร์ ซึ่งเป็นศาสตร์ที่เป็นรากฐานสาคัญยิ่งในการพัฒนาวิชาการด้านต่าง ๆ อย่างกว้างขวาง
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และในการพัฒนาประเทศโดยรวม
สมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอถือโอกาสนี้แสดงความชื่นชมกับทุก
ท่านที่ประสบความสาเร็จในการวิจัย ทางคณิตศาสตร์ ซึ่งจาเป็นต้องใช้ความรู้ สติปัญญา และความวิริยะ
อุตสาหะขั้นสูง ขอให้การประชุมในครั้งนี้นาไปสู่ความสาเร็จในการร่วมมือกันระหว่างนักคณิตศาสตร์ของชาติ
จากสถาบันต่าง ๆ ในการศึกษาค้นคว้า สร้างสรร และพัฒนาวิชาการทางคณิตศาสตร์ให้มีความก้าวหน้ายิ่งขึ้น
อันจะนาพาประเทศไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองต่อไป
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์รจิต วัฒนสินธุ์)
นายกสมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
viii

สารจากคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เริ่มก่อตั้งพร้อมกับมหาวิทยาลัยบูรพา ปี พ.ศ. 2498 มุ่งเน้น
การผลิตบุคลากรให้แก่สังคมที่มีความสามารถทางด้านวิชาการในสาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ที่เข็มแข็ง
และให้ความสาคัญในการทาวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ ผลิตผลงานวิชาการที่เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติ
และนานาชาติ ที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์แก่สังคม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาประกอบด้วย 9
ภาควิชา และภาควิ
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งทางวิ
ชาการ
จัดการเรี
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าคณิตตศาสตร์
ศาสตร์เป็เป็นนหนึ
หนึ่งในภาควิ
่งในภาควิชาที
ชาที่มีค่มวามเข้
ีความเช็
มแข็
งทางวิ
ชาการ
จัดการเรี
ยนสอนทั้งใน
ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาของสองสาขาวิชาคือ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสาขาวิชาสถิติ
ในปีนี้คณะวิทยาศาสตร์ โดยภาควิชาคณิตศาสตร์ ได้ร่วมกับ สมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทยใน
พระบรมราชูปถัมภ์ โดยศูนย์ส่งเสริมการวิจัยคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย (CEPMART) ได้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพ
จั ด การประชุ ม วิ ช าการทางคณิ ต ศาสตร์ ครั้ ง ที่ 24 ประจ าปี 2562 (The 24th Annual Meeting in
Mathematics : AMM 2019) ในหัวข้อ “Mathematics and Eastern Economic Corridor” ที่จะเป็นการ
ประชุมที่สาคัญ เป็นเวทีให้นักวิชาการ นักวิจัย นิสิตนักศึกษา และผู้สนใจได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ และ
ความคิดเห็นเชิงวิชาการทางด้านคณิตศาสตร์ร่วมกัน ผ่านการนาเสนอทั้งในรูปแบบบรรยายและโปสเตอร์ มี
วิทยากรบรรยายพิเศษรับเชิญที่มีชื่อเสียงหลายท่านนาเสนอในหัวข้อที่น่าสนใจทั้งในสาขาคณิตศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ศึกษาที่เชื่อมโยงกับศาสตร์ที่จาเป็นสาหรับโลกอนาคต โดยเฉพาะการเสวนาพิเศษในหัวข้อของ
การประชุมที่น่าสนใจเป็นอย่างมาก จึงเชื่อมั่นว่าการประชุมวิชาการ AMM 2019 จะเป็นส่วนที่ผลักดันในเกิด
ความแข็งแกร่งและทาให้เห็นความสาคัญทางวิชาการของสาขาวิชาคณิตศาสตร์ที่มีส่วนในการพัฒนาประเทศ
และนาไปสู่การสร้างเครือข่ายวิจัยร่วมกัน นอกจากนี้ การประชุมครั้งนี้จะเป็นโอกาสอันดีที่ให้ผู้เข้าร่วมประชุม
ได้สัมผัสบรรยากาศที่งดงามของมหาวิทยาลัยบูรพา ชายหาดบางแสน และสถานที่ท่องเที่ยวอื่น ๆ ที่ใกล้เคียง
ร่วมกับผู้เข้าร่วมประชุมท่านอื่น ๆ
ในการนี้ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ขอขอบพระคุณ สมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยศูนย์ส่งเสริมการวิจัยคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย (CEPMART) ที่ได้ให้เกียรติกับ
มหาวิทยาลัยบูรพาได้เป็นเจ้าภาพในการจัดงานประชุมวิชาการในครั้งนี้ ขอบพระคุณวิทยากรทุกท่านที่ได้ให้
เกียรติบรรยายให้ความรู้ มุมมองและประสบการณ์ที่สาคัญแก่ผู้เข้าร่วมประชุม ขอขอบพระคุณหน่วยงานต่าง
ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนที่ให้การสนับสนุ นการประชุมในทุกด้าน ขอขอบพระคุณผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านที่มา
แลกเปลี่ ย นสร้ างสั งคมการเรี ยนรู้ ร่ ว มกัน และขอบพระคุณคณะกรรมการจัดงานทุกท่านโดยเฉพาะจาก
ภาควิชาคณิตศาสตร์ ที่ได้ทุ่มเทและสร้างสรรค์จัดงานการประชุมวิชาการให้ลุล่วงตามวัตถุประสงค์ได้อย่างดียิ่ง
และหวังว่าผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านจะได้รับความรู้ ประสบการณ์ และก่อให้เกิดเครือข่ายวิชาการที่เข้ มแข็ง
และกว้างขวางแก่ประเทศชาติต่อไป
ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์เอกรัฐ ศรีสุข
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
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สารจากผู้อานวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์
ในฐานะผู้อานวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์ แห่งประเทศไทย ดิฉันมีความยินดีอย่างยิ่งที่
ได้ มี โ อกาสเป็ น ผู้ ร่ ว มให้ ค วามสนั บ สนุ น การจั ด ประชุ ม วิช าการทางคณิ ต ศาสตร์ป ระจ าปี ( The Annual
Meeting in Mathematics, AMM) ที่มีมหาวิทยาลัยบูรพาเป็นเจ้าภาพ ในปี 2562 นี้ ศูนย์ความเป็นเลิศด้าน
คณิตศาสตร์ ได้ร่วมเป็นผู้ให้การสนับสนุนการจัดประชุมวิชาการทางคณิตศาสตร์ประจาปี อย่างต่อเนื่องมาเป็น
ประจ าทุกปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 เป็ น ต้น มา ด้ว ยประจักษ์ในความส าคัญที่ประเทศควรจะต้อ งมีเ วที ที่ มี
มาตรฐานและคุณภาพ สาหรับการบรรยายพิเศษและเสวนาทางวิชาการ โดยนักคณิตศาสตร์ที่มีชื่อ เสี ยง
ผู้เชี่ยวชาญ นักวิจัยและนิสิตนักศึกษา อันจะเป็นประโยชน์ แก่ทั้งนักคณิตศาสตร์บริสุทธิ์ นักคณิตศาสตร์
ประยุกต์ นักคณิตศาสตร์ศึกษา ตลอดจน นิสิต นักศึกษาจากมหาวิทยาลัย ต่าง ๆ พร้อมทั้ง ครู อาจารย์ อัน
นั บ เป็ น กิจ กรรมที่จ าเป็ น ยิ่ งต่อความก้าวหน้าของวิช าการขั้นสู งทางคณิตศาสตร์ ศูนย์ความเป็นเลิ ศด้าน
คณิตศาสตร์จึงตระหนักถึงความสาคัญ และพร้อมให้ความสนับสนุนเท่าที่จะเป็นได้ ต่อการประชุมวิชาการทาง
คณิตศาสตร์ครั้งที่ 24 ประจาปี 2562
ในโอกาสอันดีนี้ ศูนย์ความเป็นเลิศ ฯ ขอขอบคุณวิทยากรที่ได้ให้เกียรติ มาบรรยายให้ความรู้แด่ผู้ร่วม
ประชุม ขอบคุณผู้ร่วมประชุมทุกท่าน และคณะกรรมการทุกฝ่าย โดยขออวยพรให้การประชุมครั้งนี้บรรลุ
ความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ด้วยดีทุกประการ
ศาสตราจารย์เกียรติคุณยงค์วิมล เลณบุรี
ผู้อานวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์

x

คานา
ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกับสมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศ
ไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ศูนย์ส่งเสริมการวิจัยคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย และศูนย์ความเป็นเลิศด้าน
คณิตศาสตร์ มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการทางคณิตศาสตร์ครั้งที่
24 ประจ าปี 2562 “The 24th Annual Meeting in Mathematics” (AMM 2019) ในระหว่ า งวั น ที่ 15 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ณ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี
การประชุมวิชาการทางคณิตศาสตร์นี้เป็นการประชุมที่จัดขึ้นเป็นประจาทุกปี มีเป้าหมายเพื่อกระตุ้น
ให้นักคณิตศาสตร์ ในประเทศไทย ตระหนักถึงความสาคัญของการวิจั ยทางคณิตศาสตร์ที่มีต่อการพัฒ นา
ประเทศ และเพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยทางคณิตศาสตร์ของคณาจารย์ นิสิต นักศึกษา จากสถาบันอุดมศึกษาทั่ว
ประเทศ อีกทั้งเป็นการเปิดโอกาสให้คณาจารย์ นิสิต นักศึกษาได้พบปะแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ใน
การทาวิจัยและการเรียนการสอน ทาให้เกิดความร่วมมือทางวิชาการและเสริมสร้างวัฒนธรรมการวิจัยให้มีมาก
ขึ้น รวมทั้งเป็นเครื่องชี้วัดความแข็งแกร่งทางวิชาการด้านคณิตศาสตร์ของประเทศไทยต่อนานาชาติ
ในการจัดการประชุมวิชาการทางคณิ ตศาสตร์ครั้งนี้ได้รับเกียรติจากผู้วิจัย ส่งผลงานเพื่อนาเสนอ
จานวน 168 เรื่อง รวมผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ 500 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2562) ในโอกาส
นี้ยังได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ มาร่วมให้การบรรยายพิเศษ รวมทั้งมีการ
เสวนาในเรื่อง “Mathematics and Eastern Economic Corridor”
ในการนี้คณะกรรมการจัดการประชุม ฯ ขอขอบคุณสมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ ศูนย์ส่งเสริมการวิจัยคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย ศูนย์ความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์ และสถาบัน
ส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อีกทั้งหน่วยงานและผู้ให้การสนับสนุนทุกท่านที่ได้ให้ความร่วมมือ
และสนับสนุนด้านงบประมาณ ขอขอบคุณวิทยากรและผู้ทรงคุณวุฒิผู้พิจารณาบทความทุกท่าน ตลอดจน
นักวิจัย ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ที่สละเวลาอันมีค่าของท่านให้กับการประชุมครั้งนี้
คณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการทางคณิตศาสตร์
ครั้งที่ 24 ประจาปี 2562

xi

สารบัญ
รายนามผู้สนับสนุน
สารจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา
สารจากนายกสมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
สารจากคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
สารจากผู้อานวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์
คานา
สารบัญ
กาหนดการ
ตารางรวมวันที่ 15 พฤษภาคม 2562
ตารางรวมวันที่ 16 พฤษภาคม 2562
ตารางรวมวันที่ 17 พฤษภาคม 2562
ตารางการนาเสนอผลงาน
รายนามวิทยากรรับเชิญ

i
vii
viii
ix
x
xi
xii
1
4
5
6
7
16

บทคัดย่อ Keynote Speakers

Mathematics and robotics: from numbers to robot behaviors & learning
Poramate Manoonpong
New school mathematics as knowledge in teaching mathematics for 21st century
Maitree Inprasitha
Fitting and covering
Wacharin Wichiramala

บทคัดย่อ Invited Speakers

20
21
22

A modern approach to classical problems in number theory
Detchat Samart
24
Pascal distribution and extension
Ampon Dhamacharoen
25
The use of calculus of variations to determine the bending of carbon nanostructures
Duangkamon Baowan
26
Random projection in machine learning
Sanparith Marukatat
27

xii

บทคัดย่อ Contributed Papers
Algebra
ALG – 014
ALG – 018

ALG – 033
ALG – 043
ALG – 044
ALG – 055

ALG – 056
ALG – 057

ALG – 058
ALG – 060

ALG – 069
ALG – 076
ALG – 077
ALG – 078

ALG – 089

Gyrogroups and Maschke’s theorem
Teerapong Suksumran
Many kinds of ideal elements and k -ideal elements of ordered
semirings
Pakorn Palakawong na Ayutthaya
Connections of (m, n) -bi-quasi hyperideals in semihyperrings

32

33

Warud Nakkhasen
34
On 2-absorbing primary ideals in commutative  -semirings
Nuttawut Sangjaer
35
All maximal submonoids of generalization regular classes of HypG (2)
Weerapong Wongpinit
36
Green’s relation of submonoid of generalized hypersubstitutions of
type (n)
Pornpimol Kunama
On right P -comparable ordered semigroups
Panuwat Luangchaisri
Idempotent and regular elements of the monoid of relational
hypersubstitutions for algebraic systems of type ((m),(n))

37

Jukkrit Daengsaen
Menger algebras of term rewriting systems
Thodsaporn Kumduang
Ideal elements and some generalized ideal elements of ordered
ternary semigroups
Patchara Pornsurat
On the ranks of finite transformation semigroups with invariant sets
Saranya Phongchan
On ( P1 , P2 ) -compatible relational hypersubstitutions

39

Nareupanat Lekkoksung
Some remarks on paramedial semigroups and medial semigroups
Nares Sawatraksa
Ternary semigroups in which the radical of every two-sided ideal
is a ternary subsemigroup
Phitthayathon Phetnun
Regularity and finiteness conditions on transformation semigroups
with invariant sets
Preeyanuch Honyam

43

38

40

41
42

44

45

46

xiii

ALG – 097
ALG – 110
ALG – 121

ALG – 180

On some algebraic structures of AG*-groupoids
Punyapat Kammoo
On  -  -prime submodules

Thawatchai Khumprapussorn
48
Left and right magnifying elements in certain linear transformation
semigroups
Pongsan Prakitsri
49
Natural partial order on HypG (n)
Kanruethai Jeenkaew

Analysis, Fixed Point Theory and Applications
ANA – 020 Fixed point theorems for  -Geraghty contraction type maps in
bipolar metric spaces
Somkiat Chaipornjareansri
ANA – 021 Fixed point theorems for  -Geraghty cyclic contraction type maps
in bipolar metric spaces
Somkiat Chaipornjareansri
ANA – 023 On the new stability of a composite functional equation in
quasi -  - normed spaces
ANA – 025

ANA – 026

ANA – 028

ANA – 029

ANA – 030

ANA– 031

xiv

47

Anurak Thanyacharoen
Convergences in Hausdorff content of generalized Hermite-Padé
approximants to polynomial expansions
Methawee Wajasat
On the rate of convergence of poles of generalized Hermite-Padé
approximants to polynomial expansions
Nattapong Bosuwan
On new  -fixed point theorem involving discontinuous control
functions and its applications
Pathaithep Kumrod
Some weaker conditions on relation-theoretic F -contraction
mappings with applications to matrix equations
Kanokwan Sawangsup
Hyperstability results for a generalized p -radical functional
equation in non-Archimedean Banach spaces
Laddawan Aiemsomboon
Variants of multiplicative equation and applications
Wuttichai Suriyacharoen

50

52

53

54

55

56

57

58

59
60

ANA– 032

ANA– 040

ANA– 045

ANA– 046

ANA– 049

ANA– 050

ANA– 054
ANA– 070
ANA– 080

ANA– 083

ANA– 090

ANA– 091

Existence and convergence theorems of common fixed points for
nonlinear semigroups of weak contraction mappings
Thitima Kesahorm
Coincidence best proximity points for generalized
-proximal
cyclic contractive mappings in S -Metric Space
Tiwabhorn Khanpanuk
Jensen type inequalities for Hilbert space operators involving
Tracy-Singh products, Khatri-Rao products, Tracy-Singh sums,
and Khatri-Rao sums
Arnon Ploymukda
Gradient based iterative method with a relaxation parameter and
an optimal convergent factor for a generalized Sylvester matrix
equation
Nunthakarn Boonruangkan
On ∆-convergence theorems for non-expansive mappings on
b-CAT(0) spaces
Cholatis Suanoom
The rectangular quasi-metric space and common fixed point
theorems for  -contraction and  -Kannan mappings
Saowapak Chan-iam
Aggregation functions based on quadratic deviations
Pattira Tongjundee
Quadratic transformation of semi-copulas
Prakassawat Boonmee
Limit distribution functions for sums of the reciprocals of
tangent of random variables
Kanokwan Burimas
Stability of a generalization of Cauchy′s and the quadratic
functional equations in qusic-Banach spaces
Thanatporn Bantaojai
The gradient-based algorithms for solving the split feasibility
problems
Suparat Kesornprom
Strong convergence of the shrinking projection method for
the split equilibrium problem and finite family of relatively
quasi-nonexpansive mappings in Banach spaces
Nutchari Niyamosot

61

62

63

64

65

66
67
68

69

70

71

72

xv

ANA– 095

ANA– 096

ANA– 099

ANA– 100

ANA– 104

ANA– 123

ANA– 127

ANA– 129

ANA– 132

ANA– 133

ANA– 138
ANA– 159
ANA– 164

xvi

The existence theorem for a coincidence point of some admissible
contraction mappings in a generalized metric space
Anchalee Khemphet
Hybrid forward-backward algorithms using linesearch rule for
minimization problem
Nattawut Pholasa
Projection type Ishikawa iteration with perturbations for common
fixed points of two nonself generalized asymptotically
quasi-nonexpansive mappings
Kritsadaphiwat Wongyai
Coupled fixed point theorems for generalized
-rational cyclic
contractions in bipolar metric spaces
Wichai Jisabuy
Accelerated hybrid algorithm for fixed point problems and
equilibrium problems
Habib ur Rehman
Common fixed point theorems for firmly nonspreading mappings
and quasi-nonexpansive mappings in CAT(0) spaces
Tanaphong Prommai
Several types of well-posedness for Lexicographic vector
equilibrium problems with their relations
Thanatporn Bantaojai
New iterative methods for finding common fixed points of
three G-nonexpansive mappings in Hilbert spaces with graph
Kannakan Nuttara
The modified SP and Noor iterations with shrinking projection
methods for three G-nonexpansive mappings in Hilbert spaces
with graphs
Supitcha Pheetarakorn
The modified SP and Noor iterations with CQ method for
three G-nonexpansive mappings in Hilbert spaces with graphs
Naruephon Boonyuang
Fixed point theorems for R -Kanan mapping in b -metric spaces
Chatsuda Chanmanee
Coincidence point sets in digital topology
Muhammad Sirajo Abdullahi
 -admissible Prešic̀ type F -contraction
Jiraporn Janwised

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82
83
84
85

ANA– 169

ANA– 176

Convergence analysis for split feasibility problems via viscosity
iterative scheme
86
Paiwan Wongsasinchai
On approximate quasi solutions for nonsmooth robust semi-infinite
optimization problems
Chanoksuda Khantree
87

Combinatorics and Graph Theory
CAG – 015 Algebraic properties of groups via their Cayley graphs
Tanakorn Udomworarat
CAG – 051 On  -tripartite labelings of odd cycles
CAG – 062

CAG – 063

CAG – 107
CAG – 118
CAG – 130
CAG – 134
CAG – 155
CAG – 156

CAG – 167

Kanyarat Thitiwatthanakan
A sufficient and necessary condition for a chain of r SF graphs
to have panconnected square
Sajika Tubtim
Some forbidden rectangular chessboards with generalized
knight's moves
Krit Karudilok
The characterization of caterpillars with multidimension 3
Supachoke Isariyapalakul
Domination game on circulant graphs
Nattakritta Chantarachada
On disjoint cross intersecting families of permutations
Nuttanon Songsuwan
On the Möbius function and topology of a permutation poset
Jamilu Abubakar
Cayley graphs of 1 -non deranged permutations

90
91

92

93
94
95
96
97

Abdulkarim Hassan Ibrahim
A game played on a public transportation network
in the PM 2.5 crisis of Bangkok

98

Chettaporn Chuesuphan
Improved bounds on the size of separating hash families
of short length
Penying Rochanakul

99

100

xvii

Computer Science
CS – 075
CS – 084

CS – 135

การปรับปรุงวิธีการจาเเนกเเบบถดถอยเชิงเส้นสาหรับการจดจาใบหน้า
ไกรลิขิต ลาดปะละ

Image denoising by a two-step finite elements method
with mesh adaptivity for Perona-Malik equations
Tharana Yosprakob
An adjustable weighted soft discernibility matrix based on
generalized intuitionistic fuzzy soft sets and its applications
in decision making
Muhammad Jabir Khan

Control Stability and Optimization
OPT – 103
A convex optimization problem with a non-convex
quadratic inequality constraints
Seifu Endris Yimer
OPT – 105
Nonlinear function’s optimization with global convergence
on probabilistic approach by different techniques
Guash Haile Taddele
OPT – 125
Feedback controller design for asymptotic stabilization of
neural network with mixed time-varying delays
Chalida Phanlert
OPT – 126
Synchronization of complex dynamical networks with
time-varying delay and mixed-coupling via hybrid
feedback control
Arthit Hongsri
OPT – 165
Finite-time stability of linear system with interval
time-varying delay by using Wirtinger-based inequality
Wanwisa Puangmalai
Differential Equations, Fractional Differential Equations,
Dynamical Systems and Their Applications
DE – 027
On the nonlinear Stokes-Brinkman equations for modeling
flow in PCL
Surachai Phaenchat
DE – 053
Existence and stability analysis of three point boundary value
problem with integral condition
Woraphak Nithiarayaphaks

xviii

102

103

104

106

107

108

109

110

112

113

DE– 068

DE – 073

DE – 074

DE – 101

DE – 113
DE – 114
DE – 115

DE – 117

DE – 163

DE – 166

DE – 170

DE – 175

Nonhomogeneous system of coupled linear matrix
fractional dynamical differential equations in Caputo’s sense
with control delays
Sireeton Wintachai
The modified Kudryashov method for solving the conformable
space-time fractional complex Ginzburg-Landau equations
Takerngsak Leekparn
Exact solutions of the conformable space-time fractional
chiral nonlinear Schrödinger's equations
Nattawut Khansai
Novel analytical solution for time fractional
Kolmogorov-Petrovsky-Piskunov equation with
variety boundary conditions
Thanon Korkiatsakul
Fractional integral inequalities with respect to another function
Chayapat Sudprasert
A new class of impulsive fractional differential equations
Yasintorn Thadang
Pursuit differential game problem with multiple players on
a closed convex set with integral and geometric constraints
Idris Ahmed
Guaranteed pursuit time in a differential game problem on
a convex and compact set
Jewaidu Rilwan
Solutions of the fractional Chaffee-Infante equation via
two-dimensional and modified fractional differential
transforms
Siraphop Makaew
Solving the Saigo space-time fractional Poisson process by
homotopy perturbation method
Sirawit Makaew
Transient pressure-driven electro-osmotic flow through
an elliptic cylindrical microchannel
Pearanat Chuchard
A solution of Volterra integral equations using the new
modification of Adomian decomposition method
Anukul Boonyuang

114

115

116

117
118
119

120

121

122

123

124

125

xix

DE – 177

การหาผลเฉลยของสมการเชิงอนุพันธ์ไม่เชิงเส้นเชิงเศษส่วนแบบกาตูกัมโปลา
โดยใช้วิธีการแยกอโดเมียน
วรชาติ อิ่มเล็ก

126

Mathematical Modeling
MM – 017
MM – 024
MM – 034
MM – 059
MM – 064
MM – 081

MM – 088
MM – 092

MM – 094

MM – 102

MM – 108

MM – 112

MM – 128

xx

การวิเคราะห์ทางอากาศพลศาสตร์ของการเคลื่อนที่ของจรวดโดยวิธีสมาชิกจากัด
สุรสิทธิ์ ปาลสาร
การคานวณของตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์เชิงฟังก์ชันไทรอยด์
อนุสรณ์ หอมสุวรรณ
แบบจาลองทางคณิตศาสตร์ของโรคไข้หวัดใหญ่สองสายพันธุ์โดยพิจารณาการติดเชื้อซ้า
อนุสิทธิ์ ชานาญ
Blood flow through asymmetric stenosis in coronary artery
Pinyo Owasit

แบบจาลองโรคระบาด SIQD บนเครือข่าย และค่าเสถียรภาพ
ประพรรณพร รัตนะ
การพัฒนาแบบจาลองเชิงคณิตศาสตร์สาหรับการกาจัดโลหะหนักในน้าเสีย
โดยใช้วิธีลดรูปการแปลงเชิงอนุพันธ์
เจ จิรังคานนท์

An improved variational model for image restoration
Pornpimon Sroisangwan
Analytical solution for a 3D model of the airflow in a human
upper respiratory tract
Supachara Kongnuan
A variational image registration model for MR images with
intensity inhomogeneities
Kanya Maleelai
A simulation study of granular mixing in gravity conical
mixer using DEM
Wariam Chuayjan
Optimal treatment for the drinking epidemic model with
time delay
Rinrada Thamchai
Modeling sexual transmission in the epidemic dynamic of
Zika virus
Chomkhwan Phinyophap
Mathematical models of the group A streptococcus epidemic
and acute rheumatic fever
Natsuda Yokchoo

128

129

130
131

132

133
134

135

136

137

138

139

140

MM – 131

MM – 161
MM – 168

A study of mathematical models for balancing hormone
levels in the HPA axis to diagnose depression patients
Teerarat Arunrat

แบบจาลองทางคณิตศาสตร์สาหรับระบบควบคุมกลูโคส-อินซูลินของโรคเบาหวาน
นริศรา เส็นสมเอียด
การวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือของกระบวนการผลิตน้าตาลทราย
โดยใช้เทคนิคฟังก์ชันบูลีน
รัฐนันท์ พันธมาศ

Mathematics Education
EDU – 085 Classroom discourse for the development of geometric
thinking in classroom taught through open approach
Jensamut Saengpun
EDU – 098

EDU – 109

EDU – 122

EDU – 143

EDU – 150

EDU – 157

EDU – 160

การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ตาม Model–Eliciting Activities
สาหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์
วุฒิพงษ์ ประทุมมา
การวิเคราะห์กระบวนการทาให้เป็นคณิตศาสตร์ของนักเรียนเรื่องรูปสามเหลี่ยม
และรูปสี่เหลี่ยมในชั้นเรียนคณิตศาสตร์ที่ใช้วิธีการแบบเปิด
ธนจิรวัฒน์ ศรีสุธัญญาวงศ์
ผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคจิ๊กซอว์ที่มีต่อความสามารถ
ในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร
มณฑิชา ศิริรัตน์
การส่งเสริมทักษะการทางานกลุ่มของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้การจัดการ
เรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคจิ๊กซอว์ในสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ชุติกาญจน์ เปียงใจ
การศึกษาความสามารถในการสื่อสารด้านการเขียนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คณิตศาสตร์ เรื่อง การเรียงสับเปลี่ยนและการจัดหมู่ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
โดยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก
กานต์ชนก ผลจันทร์
การจัดการเรียนรู้รูปแบบ 5 แนวปฏิบัติที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคงทน
ในการเรียนรู้ เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
ปุณยวัจน์ เปรมปรีดิ์
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่องความน่าจะเป็น
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ผ่านการจัดการเรียนรู้โดยเน้นการคิดแบบฮิวริสติกส์
สุภาดา ศิริขจร

141

142

143

146

147

148

149

150

151

152

153

xxi

EDU – 173

EDU – 174

EDU – 179

การส่งเสริมทักษะการสื่อสารทางคณิตศาสตร์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้การสืบเสาะหาความรู้เป็นกลุ่ม
จีรนันท์ แก้วปินตา
154
การจัดการเรียนรู้แบบเอส ที เอ ดี กับการใช้เกมเพื่อส่งเสริมการคิดเชิงฟังก์ชัน
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
อัศนีย์ ปันตี
155
การทาให้เป็นคณิตศาสตร์ผ่านงานการแก้ปัญหาในชั้นเรียนที่สอนด้วยวิธีการแบบเปิด :
กรณีศึกษาชั้นเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่สอนในกิจกรรมเปิดชั้นเรียน (Open Class)
บรรเจิด สระปัญญา
156

Number Theory
NT – 013
Construction of Oppenheim continued fractions in the field of
Laurent series
Phornpassorn Boonchu
NT – 037
Bounded partial quotients of quartic Laurent series over
the finite field 3

159

NT – 038

Natthaphong Chitmung
z2
A note on the Diophantine equation 3x  p5 y 

160

NT – 052

Saeree Wananiyakul
Numbers of distinct subgroups ( Sk (n), nk ) of a multiplicative

NT – 071
NT – 079

integer modulo groups
Wasin Sittipunya
Formulas for some restricted partition functions
Sonexay Songvilay
The algebraic structures of cyclic codes of length 7  2s over

161
162
2m

u

Jirayu Phuto
NT – 106
NT – 120
NT – 148
NT – 151

xxii

158

Cyclic DNA codes over the ring

2m

163
4

u

4

u

2

4

Wateekorn Sriwirach
A non-standard ternary representation of integers
Wipawee Tangjai
On the exponential Diophantine 2n  a2m 
b2 and its application
Jumpot Intrakul
Linear and quadratic sum identities for generalized Fibonacci
numbers
Thanwarat Imkamnerd, Bb Kanhavara and Suchawadee Manla

164
165
166

167

NT – 171
NT – 172

How many primitive Pythagorean triples with a given exradius?
Apinya Sriyota
Additive and multiplicative pulsating Fibonacci sequences
Kiattiyot Phibul

Numerical Analysis and Scientific Computing
NUM – 022 Solving linear integro-differential equations based on finite
integration method by using Chebyshev polynomials
Phansphitcha Gugaew
NUM – 041 Gradient based iterative algorithm with a sequence of optimal
convergent factors for solving linear systems
Adisorn Kittisopaporn
NUM – 061 Finite integration method via Chebyshev polynomial expansion
for solving 2-D linear time-dependent and linear space-fractional
differential equations
Arnont Saengsiritongchai
NUM – 111 A derivative-free descent conjugate gradient method for nonlinear
monotone equations with convex constraints
Aliyu Muhammed Awwal
NUM – 136 Makespan minimization for parallel machines environment
with machine dependent processing time by using PBIL
combined with local search
Pensiri Sompong
NUM – 137 Automatic defect detection for apples using Gaussian mixture
entropy modeling
Kotchakorn Tiemtud
NUM – 139 A hybrid algorithm of discrete particle swarm optimization and
crossover operator for the traveling salesman problem
Nawaphong Yoochum
NUM – 144 Numerical solutions of the planetary motion and the elliptic
differential equations by Haar wavelet-quasilinearization technique
Rawipa Yangchareonyuanyong
NUM – 147 A numerical study of efficient sampling strategies for randomized
singular value decomposition
Siriwan Intawichai
NUM – 152 Finite element simulations of natural convection flows in a square
enclosure with uniformly and non-uniformly heated side walls
Achariya Namprai

168
169

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

xxiii

NUM – 178 Solve one-dimensional optimization problems using
Newton-Raphson method
Chuanpit Mungkala

182

Other Related Topics in Mathematics
OTH – 048 Parameters estimation of 3/2 bivariate diffusion model using
closed-form maximum likelihood function
Chananun Onjan

184

OTH – 067

OTH – 145

การตัดสินใจสาหรับการคัดเลือกพนักงานเข้าทางานโดยใช้เมทริกซ์วิภัชนัย
แบบสามเหลี่ยม
สุชาวลี เสือคง
การจัดคลัสเตอร์อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มของประเทศไทย
ด้วยวิธี K–Means และการวิเคราะห์ ABC
ฉัฐไชย์ ลีนาวงศ์

Topology and Geometry
TOG – 019 Complete regularity of topological gyrogroups and related topics
Watchareepan Atiponrat
TOG – 035 On para  -open sets and maps in topological spaces
TOG – 039
TOG – 047
TOG – 065

Ardoon Jongrak
The fixed point property for continuous mappings on a surface in
Preeyaporn Thongin
Surfaces of revolution admitting strongly convex slope metrics
Pipatpong Chansri
Quadratic transformation of copula density
Pharunyou Chanthorn

185

186

188
189
3

190
191
192

Statistics
ST – 141

ST – 154

การวิเคราะห์ปริมาณความเข้มข้นของควันธูปที่ก่อให้เกิดอันตราย
โดยวิธีการถดถอยโลจิสติค
สุรัตน์ พูลสวัสดิ์
นโยบายการอานวยความสะดวกทางการค้าต่อการส่งออกสินค้าเกษตรของไทย
ปุณยาพร โง้วสวัสดิ์

รายนามคณะกรรมการจั
ดการประชุ
คณะกรรมการจัดการประชุ
มฯ ม
กองบรรณาธิการ
ดัชนีผู้นาเสนอผลงาน
xxiv

194

195
197
201
205

กาหนดการ
การประชุมวิชาการทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 24 ประจาปี 2562
The 24th Annual Meeting in Mathematics (AMM 2019)
วันที่ 15 – 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
มหาวิทยาลัยบูรพา
วันพุธที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
8.00 – 9.00 น.
9.00 – 9.30 น.

ลงทะเบียน
กล่าวรายงาน โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิสิทธิ์ ภคพงศ์พันธุ์
ประธานจัดการประชุมวิชาการ ฯ และ หัวหน้าภาควิชาคณิตศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
และ รองศาสตราจารย์ นารถธิดา ตุมราศวิน
ผู้แทนจากศูนย์ความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์
พิธีเปิด โดย อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา
กล่าวต้อนรับ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รจิต วัฒนสินธุ์
นายกสมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
(ห้อง CL-101)
9.30 – 10.30 น. บรรยายพิเศษ เรื่อง Mathematics and Robotics: From Numbers to Robot
Behaviors & Learning
โดย ศาสตราจารย์ ดร.ปรเมษฐ์ มนูญพงศ์
(ห้อง CL-101)
10.30 – 11.00 น. พักรับประทานอาหารว่าง (บริเวณอาคาร CL ชั้น 1)
11.00 – 11.40 น. บรรยายพิเศษ เรื่อง A Modern Approach to Classical Problems in Number
Theory
โดย ดร.เดชชาติ สามารถ
(ห้อง CL-101)
นาเสนอผลงาน
(ห้อง CL-201, CL-202, CL-203, BS-4203, BS-4205)
11.40 – 12.00 น. นาเสนอผลงาน
(ห้องCL-101, CL-201, CL-202, CL-203, BS-4203, BS-4205)
12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (บริเวณอาคาร CL ชั้น 1)
13.00 – 14.00 น. บรรยายพิเศษ เรื่อง New School Mathematics as Knowledge in
Teaching Mathematics for 21st Century
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์
(ห้อง CL-101)
1



14.00 – 15.00 น. นาเสนอผลงาน
(ห้อง CL-101, CL-201, CL-202, CL-203, BS-4203, BS-4205)
15.00 – 17.00 น. ประชุมคณะกรรมการ CEPMART
(ห้อง CL-602)
15.00 – 15.20 น. พักรับประทานอาหารว่าง (บริเวณอาคาร CL ชั้น 1 และ BS ชั้น 4)
15.20 – 17.00 น. นาเสนอผลงาน
(ห้อง CL-101, CL-201, CL-202, CL-203, BS-4203, BS-4205)
17.30 – 20.00 น. งานเลี้ยงรับรอง (บริเวณอาคาร CL ชั้น 1)

วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 *

บรรยายพิเศษ เรื่อง Fitting and Covering
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.วัชรินทร์ วิชิรมาลา
(ห้อง CL-101)
10.00 – 10.20 น. พักรับประทานอาหารว่าง (บริเวณอาคาร CL ชั้น 1)
10.20 – 11.00 น. บรรยายพิเศษ เรื่อง Pascal Distribution and Extension
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.อาพล ธรรมเจริญ
(ห้อง CL-101)
9.00 – 10.00 น.

11.00 – 12.00 น.
12.00 – 13.00 น.
13.00 – 13.30 น.

13.30 – 14.00 น.
14.10 – 15.10 น.
15.10 – 15.30 น.
15.30 – 16.50 น.
9.00 – 17.00 น.*

2

นาเสนอผลงาน
(ห้อง CL-201, CL-202, CL-203, BS-4203, BS-4205)
นาเสนอผลงาน
(ห้อง CL-101, CL-201, CL-202, CL-203, BS-4203, BS-4205)
รับประทานอาหารกลางวัน (บริเวณอาคาร CL ชั้น 1)
บรรยายพิเศษ เรื่อง The Use of Calculus of Variations to Determine the
Bending of Carbon Nanostructures
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงกมล เบ้าวัน
(ห้อง CL-101)
บรรยายพิเศษ เรื่อง Random Projection in Machine Learning
โดย ดร.สรรพฤทธิ์ มฤคทัต
(ห้อง CL-101)
นาเสนอผลงาน
(ห้อง CL-101, CL-201, CL-202, CL-203, BS-4203, BS-4205)
พักรับประทานอาหารว่าง (บริเวณอาคาร CL ชั้น 1 และ BS ชั้น 4)
นาเสนอผลงาน
(ห้อง CL-101, CL-201, CL-202, CL-203, BS-4203, BS-4205)
Workshop สาหรับครู จาก สสวท. (ห้อง SD-506)

วันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
8.40 – 10.00 น.

10.00 – 10.20 น.
10.20 – 11.20 น.

11.20 – 12.20 น.

12.20 – 13.20 น.

นาเสนอผลงาน
(ห้อง CL-201, CL-202, CL-203, BS-4203, BS-4205)
พักรับประทานอาหารว่าง (บริเวณอาคาร CL ชั้น 1)
เสวนาวิชาการ เรื่อง “Mathematics and Eastern Economic Corridor”
โดย
ศาสตราจารย์ ดร.กฤษณะ เนียมมณี
ศาสตราจารย์ ดร.ปรเมษฐ์ มนูญพงศ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ ดร.สันติพัฒน์ อรุณธารี
ดาเนินรายการโดย ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ณยศ คุรุกิจโกศล
(ห้อง CL-101)
พิธีปิด และ พิธีรับมอบธง
จากภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา คืนสู่สมาคม
คณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และจากสมาคมคณิตศาสตร์แห่ง
ประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์สู่ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
อภิสิทธิ์ ภคพงศ์พันธุ์
ประธานจัดการประชุมวิชาการ ฯ และหัวหน้าภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา และ ผู้แทนจากภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
(ห้อง CL-101)
รับประทานอาหารกลางวัน (บริเวณอาคาร CL ชั้น 1)

3

4

ห้อง CL-201

ห้อง CL-202

ห้อง CL-203

ห้อง BS-4203

ห้อง BS-4205

8.00 – 9.00
9.00 – 9.30
9.30 – 10.30
10.30 – 11.00
พักรับประทานอาหารว่าง บริเวณอาคาร CL ชั้น 1
11.00 – 11.20
* ดร.เดชชาติ สามารถ
ANA – 080
MM – 064
CAG – 063
ALG – 014
OPT – 125
11.20 – 11.40
OTH – 048
MM – 108
CAG – 107
ALG – 058
OPT – 126
11.40 – 12.00
TOG – 065
NUM – 147
MM – 112
CAG – 051
ALG – 097
OPT – 165
12.00 – 13.00
พักรับประทานอาหารกลางวัน บริเวณอาคาร CL ชั้น 1
13.00 – 14.00 ** รศ.ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์
15.00 – 17.00
ประชุมคณะกรรมการ CEPMART ณ ห้อง CL-602
14.00 – 14.20
NT – 172
DE – 073
OTH – 145
EDU – 085
ALG – 077
OPT – 103
14.20 – 14.40
NT – 151
DE – 074
ST – 141
EDU – 109
ALG – 076
OPT – 105
14.40 – 15.00
NT – 171
DE – 101
ST – 154
EDU – 179
ALG – 057
OTH – 067
15.00 – 15.20
พักรับประทานอาหารว่าง บริเวณอาคาร CL ชั้น 1
พักรับประทานอาหารว่าง บริเวณอาคาร BS ชั้น 4
15.20 – 15.40
NT – 120
DE – 027
MM – 128
EDU – 122
ALG – 055
ANA – 046
15.40 – 16.00
NT – 038
DE – 170
MM – 024
EDU – 157
ALG – 044
ANA – 090
16.00 – 16.20
NT – 148
MM – 059
MM – 034
EDU – 173
ALG – 180
ANA – 096
16.20 – 16.40
NT – 071
MM – 092
MM – 131
EDU – 174
ALG – 056
ANA – 176
16.40 – 17.00
MM – 081
MM – 161
ALG – 018
TOG – 047
งานเลี้ยงรับรอง บริเวณอาคาร CL ชั้น 1
17.30 – 20.00

ห้อง CL-101
ลงทะเบียน
พิธีเปิด
** ศ. ดร.ปรเมษฐ์ มนูญพงศ์

วันพุธที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

ตารางการนาเสนอผลงาน AMM 2019

5

ห้อง CL-201

ห้อง CL-202

ห้อง CL-203

ห้อง BS-4203

ห้อง BS-4205

9.00 – 10.00
10.00 – 10.20
พักรับประทานอาหารว่าง บริเวณอาคาร CL ชั้น 1
10.20 – 10.40 * รศ. ดร.อาพล ธรรมเจริญ
NT – 037
CS – 075
ALG – 078
ANA – 023
ANA – 020
10.40 – 11.00
NT – 013
CS – 084
ALG – 060
ANA – 030
ANA – 021
11.00 – 11.20
NUM – 178
NT – 106
MM – 088
ALG – 069
ANA – 031
ANA – 032
11.20 – 11.40
NUM – 139
NT – 079
MM – 094
ALG – 089
ANA – 045
ANA – 100
11.40 – 12.00
NUM – 137
NT – 052
CS – 135
ALG – 121
ANA – 083
ANA – 040
12.00 – 13.00
พักรับประทานอาหารกลางวัน บริเวณอาคาร CL ชั้น 1
13.00 – 13.30
* รศ. ดร.ดวงกมล เบ้าวัน
13.30 – 14.00
* ดร.สรรพฤทธิ์ มฤคทัต
14.00 – 14.10
14.10 – 14.30
TOG – 035
DE – 053
MM – 168
ALG – 033
ANA – 049
ANA – 138
14.30 – 14.50
TOG – 019
DE – 115
MM – 102
ALG – 043
ANA – 123
ANA – 050
14.50 – 15.10
TOG – 039
DE – 117
MM – 017
ALG – 110
ANA – 099
ANA – 095
15.10 – 15.30
พักรับประทานอาหารว่าง บริเวณอาคาร CL ชั้น 1
พักรับประทานอาหารว่าง บริเวณอาคาร BS ชั้น 4
15.30 – 15.50
CAG – 156
DE – 175
NUM – 152
ANA – 025
ANA – 129
ANA – 159
15.50 – 16.10
CAG – 167
DE – 177
NUM – 022
ANA – 026
ANA – 132
ANA – 104
16.10 – 16.30
CAG – 118
DE – 113
NUM – 061
ANA – 054
ANA – 133
ANA – 127
16.30 – 16.50
CAG – 062
ANA – 070
ANA – 164
วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 เวลา 9.00 – 17.00 น. มี Workshop สาหรับครู จาก สสวท. (ห้อง SD-506)

ห้อง CL-101
** รศ. ดร.วัชรินทร์ วิชิรมาลา

วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
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ห้อง BS-4203
CAG – 130
CAG – 134
CAG – 155
CAG – 015

Number Theory
Numerical Analysis and Scientific Computing
Control Stability and Optimization
Other Related Topics in Mathematics
STAT Statistics
TOG Topology and Geometry

NT
NUM
OPT
OTH

รับประทานอาหารกลางวัน บริเวณอาคาร CL ชั้น 1

ห้อง CL-201
ห้อง CL-202
ห้อง CL-203
DE – 114
NUM – 144
EDU – 150
DE – 163
NUM – 041
EDU – 160
DE – 166
NUM – 111
EDU – 098
DE – 068
NUM – 136
EDU – 143
พักรับประทานอาหารว่าง บริเวณอาคาร CL ชั้น 1

คาอธิบายอักษรย่อ
ALG Algebra
ANA Analysis, Fixed Point Theory and Applications
CAG Combinatorics and Graph Theory
CS Computer Science
DE Differential Equations, Fractional Differential Equations
Dynamical Systems and Their Applications
EDU Mathematics Education
MM Mathematical Modeling

8.40 – 9.00
9.00 – 9.20
9.20 – 9.40
9.40 – 10.00
10.00 – 10.20
10.20 – 11.20
เสวนาพิเศษ
11.20 – 12.20
พิธีปิด
12.20 – 13.20
** Keynote Speaker, * Invited Speaker

ห้อง CL-101

วันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
ห้อง BS-4205
ANA – 169
ANA – 091
ANA – 028
ANA – 029

10.30 – 11.00 พักรับประทานอาหารว่าง บริเวณอาคาร CL ชั้น 1

Thanwarat Imkamnerd, Bb Kanhavara and Suchawadee Manla, Thammasat University
Linear and quadratic sum identities for generalized Fibonacci numbers
Apinya Sriyota, Kasetsart University, Kamphaeng Saen Campus
How many primitive Pythagorean triples with a given exradius?

14.20 –
14.40
14.40 –
15.00

15.20 –
15.40
15.40 –
16.00
16.00 –
16.20
16.20 –
16.40
16.40 –
17.00

** รองศาสตราจารย์ ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์, มหาวิทยาลัยขอนแก่น
New School Mathematics as Knowledge in Teaching Mathematics for 21st Century
Kiattiyot Phibul, Walailak University
Additive and multiplicative pulsating Fibonacci sequences

13.00 –
14.00
14.00 –
14.20

17.30 – 20.00 งานเลี้ยงรับรอง บริเวณอาคาร CL ชั้น 1

Wipawee Tangjai, Mahasarakham University
A non-standard ternary representation of integers
Saeree Wananiyakul, Walailak University
A note on the Diophantine equation 3x  p5y 
z2
Jumpot Intrakul, Thammasat University
On the exponential Diophantine 2n  a 2 m 
b2 and its application
Sonexay Songvilay, Burapha University
Formulas for some restricted partition functions

15.00 – 15.20 พักรับประทานอาหารว่าง บริเวณอาคาร CL ชั้น 1

12.00 – 13.00 รับประทานอาหารกลางวัน บริเวณอาคาร CL ชั้น 1

Pharunyou Chanthorn, Chiang Mai University
Quadratic transformation of copula density

* ดร.เดชชาติ สามารถ, มหาวิทยาลัยบูรพา
A Modern Approach to Classical Problems in Number Theory

ผู้นาเสนอ/ชื่อเรื่อง
8.00 – 9.00 ลงทะเบียน
9.00 – 9.30 พิธีเปิด
** ศาสตราจารย์ ดร.ปรเมษฐ์ มนูญพงศ์, สถาบันวิทยสิริเมธี
Mathematics and Robotics: From Numbers to Robot Behaviors & Learning

15.20 –
15.40
15.40 –
16.00
16.00 –
16.20
16.20 –
16.40
16.40 –
17.00

14.20 –
14.40
14.40 –
15.00

14.00 –
14.20

11.00 –
11.20
11.20 –
11.40
11.40 –
12.00

เวลา

17.30 – 20.00 งานเลี้ยงรับรอง บริเวณอาคาร CL ชั้น 1

Surachai Phaenchat, King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang
On the nonlinear Stokes-Brinkman equations for modeling flow in PCL
Pearanat Chuchard, Ramkhamhaeng University
Transient pressure-driven electro-osmotic flow through an elliptic cylindrical microchannel
Pinyo Owasit, Chiang Mai University
Blood flow through asymmetric stenosis in coronary artery
Supachara Kongnuan, Thammasat University
Analytical solution for a 3D model of the airflow in a human upper respiratory tract
เจ จิรังคานนท์, มหาวิทยาลัยบูรพา
การพัฒนาแบบจาลองเชิงคณิตศาสตร์สาหรับการกาจัดโลหะหนักในน้าเสียโดยใช้วธิ ีลดรูปการแปลงเชิงอนุพันธ์

15.00 – 15.20 พักรับประทานอาหารว่าง บริเวณอาคาร CL ชั้น 1

Takerngsak Leekparn, King Mongkut's University of Technology North Bangkok
The modified Kudryashov method for solving the conformable space-time fractional complex Ginzburg-Landau
equations
Nattawut Khansai, King Mongkut's University of Technology North Bangkok
Exact solutions of the conformable space-time fractional chiral nonlinear Schrödinger's equations
Thanon Korkiatsakul, King Mongkut's University of Technology North Bangkok
Novel analytical solution for time fractional Kolmogorov-Petrovsky-Piskunov equation with variety boundary
conditions

12.00 – 13.00 รับประทานอาหารกลางวัน บริเวณอาคาร CL ชั้น 1

ผู้นาเสนอ/ชื่อเรื่อง

AMM 2019

**Keynote Speaker, * Invited Speaker

Kanokwan Burimas, Walailak University
Limit distribution functions for sums of the reciprocals of tangent of random variables
Chananun Onjan, Chiang Mai University
Parameters estimation of 3/2 bivariate diffusion model using closed-form maximum likelihood function
Siriwan Intawichai,Thammasat University
A numerical study of efficient sampling strategies for randomized singular value decomposition

ห้อง CL – 201

ตารางการนาเสนอผลงาน วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

11.00 –
11.20
11.20 –
11.40
11.40 –
12.00

9.30 –
10.30

เวลา

ห้อง CL – 101

7

ปุณยาพร โง้วสวัสดิ,์ มหาวิทยาลัยมหิดล
นโยบายการอานวยความสะดวกทางการค้าต่อการส่งออกสินค้าเกษตรของไทย

14.40 –
15.00

Teerarat Arunrat, King Mongkut's University of Technology North Bangkok
A study of mathematical models for balancing hormone levels in the HPA axis to diagnose
depression patients
นริศรา เส็นสมเอียด, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
แบบจาลองทางคณิตศาสตร์สาหรับระบบควบคุมกลูโคส-อินซูลินของโรคเบาหวาน

16.20 –
16.40

17.30 – 20.00 งานเลี้ยงรับรอง บริเวณอาคาร CL ชั้น 1

อนุสรณ์ หอมสุวรรณ, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
การคานวณของตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์เชิงฟังก์ชันไทรอยด์
อนุสิทธิ์ ชานาญ, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
แบบจาลองทางคณิตศาสตร์ของโรคไข้หวัดใหญ่สองสายพันธุโ์ ดยพิจารณาการติดเชือ้ ซ้า

15.40 –
16.00
16.00 –
16.20

16.40 –
17.00

Natsuda Yokchoo, King Mongkut's University of Technology North Bangkok
Mathematical models of the group A streptococcus epidemic and acute rheumatic fever

15.20 –
15.40

15.00 – 15.20 พักรับประทานอาหารว่าง บริเวณอาคาร CL ชั้น 1

ฉัฐไชย์ ลีนาวงศ์, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
การจัดคลัสเตอร์อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดืม่ ของประเทศไทย ด้วยวิธี K–Means และการวิเคราะห์ ABC
สุรัตน์ พูลสวัสดิ,์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
การวิเคราะห์ปริมาณความเข้มข้นของควันธูปที่ก่อให้เกิดอันตรายโดยวิธกี ารถดถอยโลจิสติค

12.00 – 13.00 รับประทานอาหารกลางวัน บริเวณอาคาร CL ชั้น 1

ประพรรณพร รัตนะ, King Mongkut's University of Technology Thonburi
แบบจาลองโรคระบาด SIQD บนเครือข่าย และค่าเสถียรภาพ
Rinrada Thamchai, Naresuan University
Optimal treatment for the drinking epidemic model with time delay
Chomkhwan Phinyophap, King Mongkut's University of Technology North Bangkok
Modeling sexual transmission in the epidemic dynamic of Zika virus

ผู้นาเสนอ/ชื่อเรื่อง

16.40 –
17.00

16.20 –
16.40

15.40 –
16.00
16.00 –
16.20

15.20 –
15.40

14.40 –
15.00

14.00 –
14.20
14.20 –
14.40

11.00 –
11.20
11.00 –
11.40
11.40 –
12.00

เวลา

ผู้นาเสนอ/ชื่อเรื่อง

17.30 – 20.00 งานเลี้ยงรับรอง บริเวณอาคาร CL ชั้น 1

มณฑิชา ศิริรัตน์, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเก้าธนบุรี
ผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรูแ้ บบร่วมมือด้วยเทคนิคจิก๊ ซอว์ทมี่ ีต่อความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรือ่ ง พื้นที่ผวิ
และปริมาตร
ปุณยวัจน์ เปรมปรีดิ์, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเก้าธนบุรี
การจัดการเรียนรูร้ ูปแบบ 5 แนวปฏิบัติทมี่ ตี ่อผลสัมฤทธิท์ างการเรียนและความคงทนในการเรียนรู้ เรือ่ ง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
จีรนันท์ แก้วปินตา, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
การส่งเสริมทักษะการสือ่ สารทางคณิตศาสตร์และผลสัมฤทธิท์ างการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้การสืบ
เสาะหาความรู้เป็นกลุ่ม
อัศนีย์ ปันตี, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
การจัดการเรียนรูแ้ บบเอส ที เอ ดี กับการใช้เกมเพื่อส่งเสริมการคิดเชิงฟังก์ชันของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

15.00 – 15.20 พักรับประทานอาหารว่าง บริเวณอาคาร CL ชั้น 1

AMM 2019

Jensamut Saengpun,Chiang Mai University
Classroom discourse for the development of geometric thinking in classroom taught through open approach
ธนจิรวัฒน์ ศรีสุธญ
ั ญาวงศ์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
การวิเคราะห์กระบวนการทาให้เป็นคณิตศาสตร์ของนักเรียนเรื่องรูปสามเหลี่ยมและรูปสี่เหลี่ยมในชั้นเรียนคณิตศาสตร์ที่ใช้วธิ ีการ
แบบเปิด
บรรเจิด สระปัญญา, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
การทาให้เป็นคณิตศาสตร์ผ่านงานการแก้ปัญหาในชั้นเรียนที่สอนด้วยวิธีการแบบเปิด : กรณีศึกษาชัน้ เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่
สอนในกิจกรรมเปิดชั้นเรียน (Open Class)

12.00 – 13.00 รับประทานอาหารกลางวัน บริเวณอาคาร CL ชั้น 1

Krit Karudilok, Ramkhamhaeng University
Some forbidden rectangular chessboards with generalized knight's moves
Supachoke Isariyapalakul, Srinakharinwirot University
The characterization of caterpillars with multidimension 3
Kanyarat Thitiwatthanakan, Chiang Mai University
On  -tripartite labelings of odd cycles

ห้อง CL – 203

ตารางการนาเสนอผลงาน วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

14.00 –
14.20
14.20 –
14.40

11.00 –
11.20
11.20 –
11.40
11.40 –
12.00

เวลา

ห้อง CL – 202
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Punyapat Kammoo, Naresuan University
On some algebraic structures of AG*-groupoids

Nares Sawatraksa, Naresuan University
Some remarks on paramedial semigroups and medial semigroups
Nareupanat Lekkoksung, Khon Kaen University
On ( P1 , P2 ) -compatible relational hypersubstitutions
Jukkrit Daengsaen, Chiang Mai University
Idempotent and regular elements of the monoid of relational hypersubstitutions for algebraic
systems of type  (m),(n) 

11.40 –
12.00

14.00 –
14.20
14.20 –
14.40
14.40 –
15.00

Weerapong Wongpinit, Rajabhat Mahasarakham University
All maximal submonoids of generalization regular classes of HypG (2)
Kanruethai Jeenkaew, Chiang Mai University
Natural partial order on HypG (n)
Panuwat Luangchaisri, Khon Kaen University
On right P-comparable ordered semigroups
Pakorn Palakawong na Ayutthaya, Khon Kaen University
Many kinds of ideal elements and k -ideal elements of ordered semirings

15.40 –
16.00
16.00 –
16.20
16.20 –
16.40
16.40 –
17.00

17.30 – 20.00 งานเลี้ยงรับรอง บริเวณอาคาร CL ชั้น 1

Pornpimol Kunama, Chiang Mai University
Green’s relation of submonoid of generalized hypersubstitutions of type ( n )

15.20 –
15.40

15.00 – 15.20 พักรับประทานอาหารว่าง บริเวณอาคาร BS ชั้น 4

12.00 – 13.00 รับประทานอาหารกลางวัน บริเวณอาคาร CL ชั้น 1

Teerapong Suksumran, Chiang Mai University
Gyrogroups and Maschke’s theorem
Thodsaporn Kumduang, Chiang Mai University
Menger algebras of term rewriting systems

ผู้นาเสนอ/ชื่อเรื่อง

15.40 –
16.00
16.00 –
16.20
16.20 –
16.40
16.40 –
17.00

15.20 –
15.40

14.00 –
14.20
14.20 –
14.40
14.40 –
15.00

11.40 –
12.00

11.00 –
11.20
11.20 –
11.40

เวลา

17.30 – 20.00 งานเลี้ยงรับรอง บริเวณอาคาร CL ชั้น 1

Nunthakarn Boonruangkan, King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang
Gradient based iterative method with a relaxation parameter and an optimal convergent factor for a
generalized Sylvester matrix equation
Suparat Kesornprom, University of Phayao
The gradient-based algorithms for solving the split feasibility problems
Nattawut Pholasa, University of Phayao
Hybrid forward-backward algorithms using linesearch rule for minimization problem
Chanoksuda Khantree, Naresuan University
On approximate quasi solutions for nonsmooth robust semi-infinite optimization problems
Pipatpong Chansri, King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang
Surfaces of revolution admitting strongly convex slope metrics

15.00 – 15.20 พักรับประทานอาหารว่าง บริเวณอาคาร BS ชั้น 4

Seifu Endris Yimer, King Mongkut's University of Technology Thonburi
A convex optimization problem with a non-convex quadratic inequality constraints
Guash Haile Taddele, King Mongkut's University of Technology Thonburi
Nonlinear function’s optimization with global convergence on probabilistic approach by different techniques
สุชาวลี เสือคง, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
การตัดสินใจสาหรับการคัดเลือกพนักงานเข้าทางานโดยใช้เมทริกซ์วิภัชนัยแบบสามเหลีย่ ม

12.00 – 13.00 รับประทานอาหารกลางวัน บริเวณอาคาร CL ชั้น 1

ผู้นาเสนอ/ชื่อเรื่อง

AMM 2019

Chalida Phanlert, Khon Kaen University
Feedback controller design for asymptotic stabilization of neural network with mixed time-varying delays
Arthit Hongsri, Khon Kaen University
Synchronization of complex dynamical networks with time-varying delay and mixed-coupling via hybrid
feedback control
Wanwisa Puangmalai, Kamphaeng Phet Rajabhat University
Finite-time stability of linear system with interval time-varying delay by using Wirtinger-based inequality

ห้อง BS – 4205

ตารางการนาเสนอผลงาน วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

11.00 –
11.20
11.20 –
11.40

เวลา

ห้อง BS – 4203
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Chettaporn Chuesuphan, Mahidol University
A game played on a public transportation network in the PM2.5 crisis of Bangkok
Penying Rochanakul, Chiang Mai University
Improved bounds on the size of separating hash families of short length
Nattakritta Chantarachada, Silpakorn University
Domination game on circulant graphs
Sajika Tubtim, Ramkhamhaeng University
A sufficient and necessary condition for a chain of r SF graphs to have panconnected square

15.30 –
15.50
15.50 –
16.10
16.10 –
16.30
16.30 –
16.50

15.10 – 15.30 พักรับประทานอาหารว่าง บริเวณอาคาร CL ชั้น 1

Preeyaporn Thongin, Chiang Mai University
The fixed point property for continuous mappings on a surface in

14.50 –
15.10
3

* รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงกมล เบ้าวัน, มหาวิทยาลัยมหิดล
The Use of Calculus of Variations to Determine the Bending of Carbon Nanostructures
* ดร.สรรพฤทธิ์ มฤคทัต, ศูนย์เทคโนโลยีอเิ ล็กโทรนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
Random Projection in Machine Learning
Ardoon Jongrak, Phetchabun Rajabhat University
On para  -open sets and maps in topological spaces
Watchareepan Atiponrat, Chiang Mai University
Complete regularity of topological gyrogroups and related topics

12.00 – 13.00 รับประทานอาหารกลางวัน บริเวณอาคาร CL ชั้น 1

Chuanpit Mungkala, Rambhai Barni Rajabhat University
Solve one-dimensional optimization problems using Newton- Raphson method
Nawaphong Yoochum, King Mongkut's University of Technology Thonburi
A hybrid algorithm of discrete particle swarm optimization and crossover operator for the
traveling salesman problem
Kotchakorn Tiemtud,Thammasat University
Automatic defect detection for apples using Gaussian mixture entropy modeling

15.30 –
15.50
15.50 –
16.10
16.10 –
16.30
16.30 –
16.50

14.50 –
15.10

14.10 –
14.30
14.30 –
14.50

11.40 –
12.00

10.40 –
11.00
11.00 –
11.20
11.20 –
11.40

10.20 –
10.40

เวลา

m

Anukul Boonyuang, Maejo University
A solution of Volterra integral equations using the new modification of Adomian decomposition method
วรชาติ อิ่มเล็ก, มหาวิทยาลัยบูรพา
การหาผลเฉลยของสมการเชิงอนุพันธ์ไม่เชิงเส้นเชิงเศษส่วนแบบกาตูกัมโปลา โดยใช้วิธกี ารแยกอโดเมียน
Chayapat Sudprasert, King Mongkut's University of Technology North Bangkok
Fractional integral inequalities with respect to another function

15.10 – 15.30 พักรับประทานอาหารว่าง บริเวณอาคาร CL ชั้น 1

AMM 2019

Woraphak Nithiarayaphaks, King Mongkut's University of Technology North Bangkok
Existence and stability analysis of three point boundary value problem with integral condition
Idris Ahmed, King Mongkut's University of Technology Thonburi
Pursuit differential game problem with multiple players on a closed convex set with integral and geometric
constraints
Jewaidu Rilwan, King Mongkut's University of Technology Thonburi
Guaranteed pursuit time in a differential game problem on a convex and compact set

12.00 – 13.00 รับประทานอาหารกลางวัน บริเวณอาคาร CL ชั้น 1

Wasin Sittipunya, Chiang Mai University
Numbers of distinct subgroups ( Sk (n), nk ) of a multiplicative integer modulo groups

m

ผู้นาเสนอ/ชื่อเรื่อง

Natthaphong Chitmung, Chulalongkorn University
Bounded partial quotients of quartic Laurent series over the finite field 3
Phornpassorn Boonchu, Chulalongkorn University
Construction of Oppenheim continued fractions in the field of Laurent series
Wateekorn Sriwirach, Naresuan University
Cyclic DNA codes over the ring 4  u 4  u2 4
Jirayu Phuto, Naresuan University
The algebraic structures of cyclic codes of length 7  2s over 2  u 2

ห้อง CL – 201

**Keynote Speaker, * Invited Speaker

ตารางการนาเสนอผลงาน วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

13.00 –
13.30
13.30 –
14.00
14.10 –
14.30
14.30 –
14.50

11.40 –
12.00

10.40 –
11.00
11.00 –
11.20
11.20 –
11.40

* รองศาสตราจารย์ ดร.อาพล ธรรมเจริญ, มหาวิทยาลัยบูรพา
Pascal Distribution and Extension

10.20 –
11.00

10.00 – 10.20 พักรับประทานอาหารว่าง บริเวณอาคาร CL ชั้น 1

ผู้นาเสนอ/ชื่อเรื่อง
** รองศาสตราจารย์ ดร.วัชรินทร์ วิชิรมาลา, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Fitting and Covering

เวลา
9.00 –
10.00

ห้อง CL – 101
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16.30 –
16.50

16.10 –
16.30

15.50 –
16.10

Achariya Namprai, Ubon Ratchathani Rajabhat University
Finite element simulations of natural convection flows in a square enclosure with uniformly
and non-uniformly heated side walls
Phansphitcha Gugaew, Chulalongkorn University
Solving linear integro-differential equations based on finite integration method by using
Chebyshev polynomials
Arnont Saengsiritongchai, The Civil Aviation Authority of Thailand
Finite integration method via Chebyshev polynomial expansion for solving 2-D linear timedependent and linear space-fractional differential equations

15.10 – 15.30 พักรับประทานอาหารว่าง บริเวณอาคาร CL ชั้น 1

Wariam Chuayjan, Thaksin University
A simulation study of granular mixing in gravity conical mixer using DEM
สุรสิทธิ์ ปาลสาร, มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
การวิเคราะห์ทางอากาศพลศาสตร์ของการเคลื่อนที่ของจรวดโดยวิธสี มาชิกจากัด

14.30 –
14.50
14.50 –
15.10

15.30 –
15.50

รัฐนันท์ พันธมาศ, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
การวิเคราะห์ความน่าเชือ่ ถือของกระบวนการผลิตน้าตาลทรายโดยใช้เทคนิคฟังก์ชันบูลีน

12.00 – 13.00 รับประทานอาหารกลางวัน บริเวณอาคาร CL ชั้น 1

ไกรลิขิต ลาดปะละ, มหาวิทยาลัยขอนแก่น
การปรับปรุงวิธกี ารจาเเนกเเบบถดถอยเชิงเส้นสาหรับการจดจาใบหน้า
Tharana Yosprakob, Chulalongkorn University
Image denoising by a two-step finite elements method with mesh adaptivity for Perona-Malik
equations
Pornpimon Sroisangwan, Silpakorn University
An improved variational model for image restoration
Kanya Maleelai, King Mongkut's University of Technology Thonburi
A variational image registration model for MR images with intensity inhomogeneities
Muhammad Jabir Khan, King Mongkut's University of Technology Thonburi
An adjustable weighted soft discernibility matrix based on generalized intuitionistic fuzzy soft
sets and its application in decision making

ผู้นาเสนอ/ชื่อเรื่อง

16.30 –
16.50

16.10 –
16.30

15.50 –
16.10

15.30 –
15.50

14.30 –
14.50
14.50 –
15.10

14.10 –
14.30

11.00 –
11.20
11.20 –
11.40
11.40 –
12.00

10.20 –
10.40
10.40 –
11.00

เวลา

ผู้นาเสนอ/ชื่อเรื่อง

AMM 2019

Prakassawat Boonmee, Chiang Mai University
Quadratic transformation of semi-copulas

Pattira Tongjundee, Chiang Mai University
Aggregation functions based on quadratic deviations

Nattapong Bosuwan, Mahidol University
On the rate of convergence of poles of generalized Hermite-Padé approximants to polynomial expansions

Methawee Wajasat, Mahidol University
Convergences in Hausdorff content of generalized Hermite-Padé approximants to polynomial expansions

15.10 – 15.30 พักรับประทานอาหารว่าง บริเวณอาคาร CL ชั้น 1

Warud Nakkhasen, Mahasarakham University
Connections of ( m, n) -bi-quasi hyperideals in semihyperrings
Nuttawut Sangjaer, Chulalongkorn University
On 2-absorbing primary ideals in commutative  -semirings
Thawatchai Khumprapussorn, King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang
On  -  -prime submodules

12.00 – 13.00 รับประทานอาหารกลางวัน บริเวณอาคาร CL ชั้น 1

Saranya Phongchan, Chiang Mai University
On the ranks of finite transformation semigroups with invariant sets
Preeyanuch Honyam, Chiang Mai University
Regularity and finiteness conditions on transformation semigroups with invariant sets
Pongsan Prakitsri, Kasetsart University, Sriracha Campus
Left and right magnifying elements in certain linear transformation semigroups

Phitthayathon Phetnun, Khon Kaen University
Ternary semigroups in which the radical of every two-sided ideal is a ternary subsemigroup
Patchara Pornsurat, Khon Kaen University
Ideal elements and some generalized ideal elements of ordered ternary semigroups

ห้อง CL – 203

ตารางการนาเสนอผลงาน วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

14.10 –
14.30

11.00 –
11.20
11.20 –
11.40
11.40 –
12.00

10.20 –
10.40
10.40 –
11.00

เวลา

ห้อง CL – 202
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Kannakan Nuttara, University of Phayao
New iterative methods for finding common fixed points of three G-nonexpansive mappings in
Hilbert spaces with graph
Supitcha Pheetarakorn, University of Phayao
The modified SP and Noor iterations with shrinking projection methods for three
G-nonexpansive mappings in Hilbert spaces with graphs
Naruephon Boonyuang, University of Phayao
The modified SP and Noor iterations with CQ method for tree
G-nonexpansive mappings in Hilbert spaces with graphs
Jiraporn Janwised, Rambhai Barni Rajabhat University
 -admissible Prešic̀ type F -contraction

15.30 –
15.50

16.30 –
16.50

16.10 –
16.30

15.50 –
16.10

14.50 –
15.10

15.10 – 15.30 พักรับประทานอาหารว่าง บริเวณอาคาร BS ชั้น 4

Cholatis Suanoom, Kamphaeng Phet Rajabhat University
On ∆-convergence theorems for non-expansive mappings on b-CAT(0) spaces
Tanaphong Prommai, Chiang Mai University
Common fixed point theorems for firmly nonspreading mappings and quasi-nonexpansive
mappings in CAT(0) spaces
Kritsadaphiwat Wongyai, University of Phayao
Projection type Ishikawa iteration with perturbations for common fixed points of two nonself
generalized asymptotically quasi-nonexpansive mappings

12.00 – 13.00 รับประทานอาหารกลางวัน บริเวณอาคาร CL ชั้น 1

14.10 –
14.30
14.30 –
14.50

11.40 –
12.00

11.00 –
11.20
11.20 –
11.40

Anurak Thanyacharoen, Thammasat University
On the new stability of a composite functional equation in quasi -  - normed spaces
Laddawan Aiemsomboon, Thammasat University
Hyperstability results for a generalized p -radical functional equation in non-Archimedean
Banach spaces
Wuttichai Suriyacharoen, Thammasat University
Variants of multiplicative equation and applications
Arnon Ploymukda, King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang
Jensen type inequalities for Hilbert space operators involving Tracy-Singh products, Khatri-Rao
products, Tracy-Singh sums, and Khatri-Rao sums
Thanatporn Bantaojai, Valaya Alongkorn Rajabhat University
Stability of a generalization of Cauchy′s and the quadratic functional equations in qusicBanach spaces

ผู้นาเสนอ/ชื่อเรื่อง

16.30 –
16.50

16.10 –
16.30

15.50 –
16.10

15.30 –
15.50

14.50 –
15.10

14.10 –
14.30
14.30 –
14.50

11.40 –
12.00

11.00 –
11.20
11.20 –
11.40

10.20 –
10.40
10.40 –
11.00

เวลา

ผู้นาเสนอ/ชื่อเรื่อง

AMM 2019

Thanatporn Bantaojai, Valaya Alongkorn Rajabhat University
Several types of well-posedness for Lexicographic vector equilibrium problems with their relations

Habib ur Rehman, King Mongkut's University of Technology Thonburi
Accelerated hybrid algorithm for fixed point problems and equilibrium problems

Muhammad Sirajo Abdullahi, King Mongkut's University of Technology Thonburi
Coincidence point sets in digital topology

15.10 – 15.30 พักรับประทานอาหารว่าง บริเวณอาคาร BS ชั้น 4

Chatsuda Chanmanee, Kamphaeng Phet Rajabhat University
Fixed point theorems for R  -Kanan mapping in b-metric spaces
Saowapak Chan-iam, Kamphaeng Phet Rajabhat University
The rectangular quasi-metric space and common fixed point theorems for  -contraction and  ͲKannan
mappings
Anchalee Khemphet, Chiang Mai University
The existence theorem for a coincidence point of some admissible contraction mappings in a generalized metric
space

12.00 – 13.00 รับประทานอาหารกลางวัน บริเวณอาคาร CL ชั้น 1

Tiwabhorn Khanpanuk, Phetchabun Rajabhat University
Coincidence best proximity points for generalized
-proximal cyclic contractive mappings in S -Metric
Space

Wichai Jisabuy, Rajabhat Mahasarakham University
Coupled fixed point theorems for generalized
-rational cyclic contractions in bipolar metric spaces

Existence and convergence theorems of common fixed points for nonlinear semigroups of weak contraction mappings

Thitima Kesahorm, Thammasat University

Somkiat Chaipornjareansri, Lampang Rajabhat University
Fixed point theorems for  -Geraghty contraction type maps in bipolar metric spaces
Somkiat Chaipornjareansri, Lampang Rajabhat University
Fixed point theorems for  -Geraghty cyclic contraction type maps in bipolar metric spaces
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เสวนาพิเศษ เรื่อง “Mathematics and Eastern Economics Corridor”
ศาสตราจารย์ ดร.กฤษณะ เนียมมณี, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศาสตราจารย์ ดร.ปรเมษฐ์ มนูญพงศ์, สถาบันวิทยสิรเิ มธี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ ดร.สันติพัฒน์ อรุณธารี, ผู้เชี่ยวชาญ EEC
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณยศ คุรุกิจโกศล, มหาวิทยาลัยบูรพา
พิธีปิด
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10.00 – 10.20 พักรับประทานอาหารว่าง บริเวณอาคาร CL ชั้น 1

Nonhomogeneous system of coupled linear matrix fractional dynamical differential equations in Caputo’s sense
with control delays

ผู้นาเสนอ/ชื่อเรื่อง
Yasintorn Thadang, King Mongkut's University of Technology North Bangkok
A new class of impulsive fractional differential equations
Siraphop Makaew, King Mongkut's University of Technology North Bangkok
Solutions of the fractional Chaffee-Infante equation via two-dimensional and modified fractional differential
transforms
Sirawit Makaew, King Mongkut's University of Technology North Bangkok
Solving the Saigo space-time fractional Poisson process by homotopy perturbation method
Sireeton Wintachai, King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang
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วุฒิพงษ์ ประทุมมา, มหาวิทยาลัยบูรพา
การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ตาม Model–Eliciting Activities สาหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายที่มี
ความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
ชุติกาญจน์ เปียงใจ, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
การส่งเสริมทักษะการทางานกลุ่มของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้การจัดการเรียนรูแ้ บบร่วมมือด้วยเทคนิคจิ๊กซอว์ในสาระ
การเรียนรู้คณิตศาสตร์

ผู้นาเสนอ/ชื่อเรื่อง
กานต์ชนก ผลจันทร์, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
การศึกษาความสามารถในการสือ่ สารด้านการเขียนและผลสัมฤทธิท์ างการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง การเรียงสับเปลี่ยนและการจัดหมู่
ในระดับชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยวิธกี ารจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก
สุภาดา ศิริขจร, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่องความน่าจะเป็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ผ่านการ
จัดการเรียนรู้โดยเน้นการคิดแบบฮิวริสติกส์
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ผู้นาเสนอ/ชื่อเรื่อง
Rawipa Yangchareonyuanyong, King Mongkut's University of Technology North Bangkok
Numerical solutions of the planetary motion and the elliptic differential equations by Haar
wavelet-quasilinearization technique
Adisorn Kittisopaporn, King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang
Gradient based iterative algorithm with a sequence of optimal convergent factors for solving
linear systems
Aliyu Muhammed Awwal, King Mongkut's University of Technology Thonburi
A derivative-free descent conjugate gradient method for nonlinear monotone equations with
convex constraints
Pensiri Sompong, Kasetsart University Chalermphrakiat Sakonnakhon Province Campus
Makespan minimization for parallel machines environment with machine dependent
processing time by using PBIL combined with local search
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Kanokwan Sawangsup, Thammasat University
Some weaker conditions on relation-theoretic F-contraction mappings with applications to matrix equations
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ผู้นาเสนอ/ชื่อเรื่อง
Paiwan Wongsasinchai, Rambhai Barni Rajabhat University
Convergence analysis for split feasibility problems via viscosity iterative scheme
Nutchari Niyamosot, Chiang Mai University
Strong convergence of the shrinking projection method for the split equilibrium problem and finite family of
relatively quasi-nonexpansive mappings in Banach spaces
Pathaithep Kumrod, Thammasat University
On new  -fixed point theorem involving discontinuous control functions and its applications
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Tanakorn Udomworarat, Chiang Mai University
Algebraic properties of groups via their Cayley graphs
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Abdulkarim Hassan Ibrahim, King Mongkut's University of Technology Thonburi
Cayley graphs of  1 -non deranged permutations

ผู้นาเสนอ/ชื่อเรื่อง
Nuttanon Songsuwan, King Mongkut's University of Technology Thonburi
On disjoint cross intersecting families of permutations
Jamilu Abubakar, King Mongkut's University of Technology Thonburi
On the Möbius function and topology of a permutation poset
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วิทยากรรับเชิญ Keynote Speakers
ศาสตราจารย์ ดร.ปรเมษฐ์ มนูญพงศ์
สถาบันวิทยสิริเมธี
หัวข้อบรรยาย Mathematics and Robotics: From Numbers
to Robot Behaviors & Learning

รองศาสตราจารย์ ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
หัวข้อบรรยาย New School Mathematics as Knowledge in
Teaching Mathematics for 21st Century

รองศาสตราจารย์ ดร.วัชรินทร์ วิชิรมาลา
ภาควิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาการคอมพิวเตอร์
คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หัวข้อบรรยาย Fitting and Covering
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วิทยากรรับเชิญ Invited Speakers
รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงกมล เบ้าวัน
ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
หัวข้อบรรยาย The Use of Calculus of Variations to
Determine the Bending of Carbon Nanostructures
รองศาสตราจารย์ ดร.อาพล ธรรมเจริญ
ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
หัวข้อบรรยาย Pascal Distribution and Extension

ดร.สรรพฤทธิ์ มฤคทัต
นักวิจัย
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กโทรนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)
หัวข้อบรรยาย Random Projection in Machine Learning

ดร.เดชชาติ สามารถ
ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
หัวข้อบรรยาย A Modern Approach to Classical Problems in
Number Theory
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เสวนาเรื่อง “Mathematics and Eastern Economic Corridor”
ศาสตราจารย์ ดร.กฤษณะ เนียมมณี
หัวหน้าภาควิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาการคอมพิวเตอร์
คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศาสตราจารย์ ดร.ปรเมษฐ์ มนูญพงศ์
สถาบันวิทยสิริเมธี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ ดร.สันติพัฒน์ อรุณธารี
ผู้เชี่ยวชาญ EEC

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณยศ คุรุกิจโกศล
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
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Mathematics and Robotics: From Numbers
to Robot Behaviors & Learning
Poramate Manoonpong
There is an increasing demand for using robots in everyday life for a variety of
applications, like inspection, service, medicine, healthcare, household, industry, companion,
etc. However, there remain many challenges that need to be addressed. One of the challenges
is developing the robot that can exploit its physical (or body) and computational (or brain) parts
to efficiently interact with unpredictable situations in the real world. While the body allows it
to move and interact with the environment, the brain, on the other hand, combines information
from different sensor modalities, generates the movements, and even let it learn to solve
complex tasks. In my talk, I will show how we use mathematical techniques in robotics to create
the robot’s brain which converts numbers into complex robot behaviors (like walking,
climbing) as well as robot learning ability.
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New School Mathematics as Knowledge in
Teaching Mathematics for 21st Century
Maitree Inprasitha
After entering the 21st century, the focus on teaching mathematics has been changed
from traditional knowledge to "thinking skills". However, what is important when teaching
such a way. In other words, what is new aspect of the contents or subject matters of mathematics
needed for teaching thinking skills. Certainly, "students' ideas" is the most important part of it
and this could be intrigued by engaging students with non-routine or open-ended problem. More
importantluly, in the classroom, students have to have a chance to solve their own problem by
themselves. In this sense, students' ideas are the central issue of new school mathematics. For
example, decision making and the flexibility of thinking should be a part of contents of
mathematical knowledge for teaching. From this approach, it transforms school mathematics
as a driving force developing thinking skills.
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Fitting and Covering
Wacharin Wichiramala
In classical geometry, we are interested in determining whether an object A can fit in an
object B or, equivalently B can cover A. One similar question is to find the biggest scaled copy
of A that can fit in B. Besides small problems, we mention some widely spread interesting
problems about fitting and covering on the plane.
1. Lebesgue’s universal covering problem that asks for the least-area convex set that can
cover every set of unit diameter.
2. Lost in a forest problem that asks for the shortest escape path which guarantees to bring
us out of a given forest.
3. Moser’s worm problem that asks for the least-area set that can cover every unit arc.
These problems are involved heavily with convex sets but lead us to many tools in various
branches of mathematics.
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A Modern Approach to Classical Problems in Number Theory
Detchat Samart
Many problems in number theory are easy to understand, yet notoriously hard to solve.
Well-known examples include Fermat’s last theorem, which has been proven successfully by
A. Wiles in 1995. In this talk, we will discuss some classical number-theoretic problems which
can be tackled using newly-developed machinery, namely the theory of elliptic curves and
modular forms. If time permits, we will give examples of real-life applications of these
mathematical objects.
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Pascal Distribution and Extension
Ampon Dhamacharoen
In this talk we discussed the probability distributions of discrete waiting time random
variables, which have some connection to Pascal distribution. We begin with the classical
probability problem, the problem of points and the Banach’s matches boxes problem, which
solution can be recast in term of negative binomial distributions. Their extension to multivariate
cases will be introduced, these lead to complete and incomplete Pascal distributions, multipoint negative multinomial distributions. Their basic properties such as the summation of
functions for all value in the domain, the expected values and variances will be discussed.
Computations of values concerning these distributions are generally difficult, but can be done
through some other related distributions. An application to the coupon collector problem will
be shown as a special case of the complete Pascal distribution.

15 – 17 May 2019, Burapha University, Thailand | 25

The 24th Annual Meeting in Mathematics | AMM 2019
Mathematics and Eastern Economic Corridor

The Use of Calculus of Variations to Determine
the Bending of Carbon Nanostructures
Duangkamon Baowan
Calculus of variations is utilized to minimize the elastic energy arising from the
curvature squared while maximizing the van der Waals energy. Firstly, the shape of folded
graphene sheets is investigated, and an arbitrary constant arising by integrating the Euler–
Lagrange equation is determined. In this study, the structure is assumed to have a translational
symmetry along the fold, so that the problem may be reduced to a two dimensional problem
with reflective symmetry across the fold.
Secondly, both variational calculus technique and least squared minimization procedure
are employed to determine the joining structure involved a C60 fullerene and a carbon
nanotube, namely a nanobud. We find that these two methods are in reasonable overall
agreement. However, there is no experimental or simulation data to determine which procedure
gives the more realistic results.
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Random Projection in Machine Learning
Sanparith Marukatat
Random projection is a simple dimensionality reduction method that preserves several
interesting properties of the original data. In this talk, we review some of its applications such
as approximate nearest neighbors search and classification. We also show how this efficient
projection method could help speed up eigen-decomposition of large kernel that is the
bottleneck of several kernel methods.
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Gyrogroups and Maschke’s theorem
Teerapong Suksumran
Department of Mathematics, Faculty of Science, Chiang Mai University, Chiang Mai, Thailand;
teerapong.suksumran@cmu.ac.th

Abstract: A gyrogroup is a non-associative group-like structure consisting of one set and one binary operation.
Let G be a finite group and let 𝔽 be a field whose characteristic does not divide the order of G (including fields of
characteristic zero). Maschke’s theorem for groups states that if φ: G  GL(V ), where V is a vector space over
𝔽, is a linear representation, then every invariant subspace of V has an invariant direct sum complement. As
gyrogroups suitably generalize groups, in this work, we extend Maschke’s theorem to the case of finite gyrogroups.
We also provide some concrete example of a gyrogroup representation, namely the left regular representation.
Keywords: Maschke’s theorem; linear representation; gyrogroup action; left regular representation; gyrogroup
AMS Math Classification (2010): Primary 20G05; Secondary 20N05.
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Many kinds of ideal elements and k-ideal elements of
ordered semirings
Pakorn Palakawong na Ayutthaya1*, Bundit Pibaljommee2 and Sudathip Songkang3
1,2,3Department

of Mathematics, Faculty of Science, Khon Kaen University, Khon Kaen, Thailand; pakorn1702@gmail.com1,
banpib@kku.ac.th2 and sudathips@kkumail.com3
*Correspondence: pakorn1702@gmail.com1

Abstract: We study the notions of left ideal, right ideal, (two-sided) ideal and interior ideal elements on ordered
semirings, present the notions of quasi- ideal and bi- ideal elements of ordered semirings and investigate their
connections on regular ordered semirings and intra-regular ordered semirings. Moreover, we introduce the notions
of left k-ideal, right k-ideal, (two-sided) k-ideal, k-interior ideal, quasi k-ideal and k-bi-ideal elements of ordered
semirings and study their connections on ordered k- regular semirings and ordered intra k- regular semirings.
Furthermore, we found that if an ordered semiring S is regular and aS = Sa for all a ∈ S, then all types of ideal
elements which are mentioned in this work coincide in S.
Keywords: ideal element; k-ideal element; ordered semiring
AMS Math Classification (2010): 16Y60, 06F25
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Connections of (m, n)-bi-quasi hyperideals in
semihyperrings
Bundit Pibaljommee1 and Warud Nakkhasen2,*
1Department

of Mathematics, Faculty of Science, Khon Kaen University, Khon Kaen, Thailand; banpib@kku.ac.th1
of Excellence in Mathematics CHE, Bangkok, Thailandl; banpib@kku.ac.th1
2Department of Mathematics, Faculty of Science, Mahasarakham University, Maha Sarakham, Thailand;
w.nakkhasen@gmail.com2
*Correspondence: w.nakkhasen@gmail.com2
1Centre

Abstract: We introduce the concept of left ( resp. right) ( m, n) - bi- quasi hyperideals of semihyperrings as a
generalzation of n- bi- hyperideals, where m and n are positive integers. Then, we characterize regular
semihyperrings using their left (resp. right) (m, n)-bi-quasi hyperideals. Moreover, we study connections between
left (resp. right) (m, n)-bi-quasi hyperideals and some many types of hyperideals in semihyperrings.
Keywords: semihyperring; m-bi-hyperideal; (m, n)-quasi hyperideal; (m, n)-bi-quasi hyperideal
AMS Math Classification (2010): 16Y60, 20M12, 20N20

34 | 15 – 17 May 2019, Burapha University, Thailand

The 24th Annual Meeting in Mathematics | AMM 2019
Mathematics and Eastern Economic Corridor

On 2-absorbing primary ideals in commutative
Γ-semirings
Nuttawut Sangjaer1 and Sajee Pianskool2,*
1,2Department

of Mathematics and Computer Science, Faculty of Science, Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand;
nuttawut_tesoro@hotmail.com1 and sajee.p@chula.ac.th2
*Correspondence: sajee.p@chula.ac.th2

Abstract: The definition of 2-absorbing primary ideals which is a generalization of prime ideals and 2-absorbing
ideals in commutative Γ- semirings is given. Then, various properties of 2- absorbing primary ideals are
investigated. Moreover, characterizations of ideals to be 2-absorbing primary ideals are given.
Keywords: Γ-semirings; 2-absorbing primary ideals; 2-absorbing ideals; prime ideals
AMS Math Classification (2010): 16Y60, 16Y99
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All maximal submonoids of generalization regular
classes of HypG(2)
Yanisa Chaiya1 and Weerapong Wongpinit2,*
1Department

of Mathematics and Statistics, Faculty of Science and Technology, Thammasat University, Pathum Thani,
Thailand; yanisa@mathstat.sci.tu.ac.th1
2Department of Mathematics, Faculty of Science and Technology, Rajabhat Mahasarakham University, Maha Sarakham,
Thailand; wrpmathcmu@gmail.com2
*Correspondence: wrpmathcmu@gmail.com2

Abstract: Automata theory is the study of abstract machines and the computational problems that can be solved
by using these abstract machines which are called automata. Tree transformations defined by generalized
hypersubsti- tutions can be realized by tree transducers which are generalization of automata. This allows us to
describe algebraic properties of the set of tree transformations by algebraic properties of the set of all generalized
hypersubstitutions. The purpose of this paper is to determine all maximal submonoids of generalization regular
classes of the set of generalized hypersubstitutions of type τ = (2).
Keywords: generalized hypersubstitution; maximal submonoid; regular element
AMS Math Classification (2010): 20B30, 20M05
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Green’s relation of submonoid of generalized
hypersubstitutions of type (n)
Pornpimol Kunama1 and Sorasak Leeratanavalee2,*
1,2Department

of Mathematics, Faculty of Science, Chiang Mai University, Chiang Mai, Thailand;
pornpimol5331@gmail.com1 and sorasak.l@cmu.ac.th2
*Correspondence: sorasak.l@cmu.ac.th2

Abstract: A generalized hypersubstitution of type τ = (n) is function which takes the n-ary operation symbol f to
the term σ(f ) which dose not necessarily preserve the arity and let HypG(n) be the set of all these generalized
hypersubstitutions of type (n) . The set HypG(n) with a binary operation and identity generalized
hypersubstitutions forms a monoid. The objective of this paper is to study green’ s relation on the set of all
regular elements of HypG(n).
Keywords: generalized hypersubstitutions, green’s relation, regular elements.
AMS Math Classification (2010): 08B15, 20M05, 20M17
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On right P-comparable ordered semigroups
Panuwat Luangchaisri1,* and Thawhat Changphas2
1,2Department

of Mathematics, Faculty of Science, Khon Kaen University, Khon Kaen, Thailand;
desparadoskku@hotmail.com1 and thacha@kku.ac.th2
*Correspondence: desparadoskku@hotmail.com1

Abstract: Let P be a completely prime ideal of an ordered semigroup (S, ·, ≤). Then S is said to be a right P comparable if (aS] ⊆ (bS], (bS] ⊆ (aS] or (aS)T −1 = (bS)T −1. In this paper, we extend the notion of [Halimi
NH. Right P- Comparable Semigroups. Communications in Algebra. 2013;41( 4) : 1442– 1457] to right P –
comparable ordered semigroups.
Keywords: ordered semigroup; P-comparable; completely prime; comparizer; waist
AMS Math Classification (2010): 06F05
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Idempotent and regular elements of the monoid of
relational hypersubstitutions for algebraic systems
of type ((m), (n))
Jukkrit Daengsaen1 and Sorasak Leeratanavalee2,*
of Mathematics, Faculty of Science, Chiang Mai University, Chiang Mai, Thailand; daengsaen.j@gmail.com1
of Excellence in Mathematics and Applied Mathematics,
Department of Mathematics, Faculty of Science, Chiang Mai
University, Chiang Mai, Thailand; sorasak.l@cmu.ac.th2
*Correspondence: sorasak.l@cmu.ac.th2

1Department
2Center

Abstract: An algebraic system of type (τ, τ′) is a structure which consisting of a nonempty set together with a
sequence of operations of type τ and a sequence of relations of type τ′ defined on this set. The concept of a
relational hypersubstitution for algebraic systems of type (τ, τ′) is a canonical extension of the concept of a
hypersubstitution for universal algebra of type τ . The set of all relational hypersubstitutions for algebraic systems
together with a binary operation defined on this set forms a monoid. In this paper, we characterize all idempotent
elements and all regular elements on this monoid of type ((m), (n)) for arbitrary natural numbers m, n ≥ 2.
Keywords: hypersubstitution; algebraic systems; idempotent elements; regular elements
AMS Math Classification (2010): 08B15, 08A05, 20M17
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Menger algebras of term rewriting systems
Thodsaporn Kumduang1 and Sorasak Leeratanavalee2,*
1,2Department

of Mathematics, Faculty of Science, Chiang Mai University, Chiang Mai, Thailand ; kumduang01@gmail.com1,
and sorasak.l@cmu.ac.th2
*Correspondence: sorasak.l@cmu.ac.th2

Abstract: A Menger algebra of rank n is a structure consisting a nonempty set together with the ( n + 1) -ary
operation satisfying the superassociativity. There are many important examples of Menger algebras of rank n such
as a Menger algebra of terms, a power Menger algebra of terms. Using the concept of term rewriting systems, i.e.
a specific method for transforming terms, we introduce the notion of an algebraic structure which is called a
Menger algebra of term rewriting systems. It is closely related to semigroups. Furthermore, we show that our
concepts are the generalization of a Menger algebra of terms.
Keywords: Menger algebras of rank n, term rewriting systems, clone of term rewriting systems
AMS Math Classification (2010): 03B10, 08A05, 08A65
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Ideal elements and some generalized ideal elements of
ordered ternary semigroups
Patchara Pornsurat1,* and Bundit Pibaljommee2
1,2Department

of Mathematics, Faculty of Science, Khon Kaen University, Khon Kaen, Thailand; patcharasiggarn@gmail.com1
and banpib@kku.ac.th2
*Correspondence: patcharasiggarn@gmail.com1

Abstract: We study the notions of left ideal, right ideal, lateral ideal, interior ideal, quasi- ideal and bi- ideal
elements of ordered ternary semigroups and give the connections between these ideal elements on regular, intraregular ordered ternary semigroups. Moreover, we introduce the notions of generalized ideal elements, namely
m-right, n-left and (p, q)-lateral ideal elements of ordered ternary semigroups and study relations between ideal
elements and these generalized ideal elements on ordered ternary semigroups.
Keywords: ideal element; ordered ternary semigroup; generalized ideal
AMS Math Classification (2010): 20M12, 06F25
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On the ranks of finite transformation semigroups with
invariant sets
Saranya Phongchan1 and Preeyanuch Honyam2,*
1,2Department

of Mathematics, Faculty of Science, Chiang Mai University, Chiang Mai, Thailand; saranya_ph@cmu.ac.th1
and preeyanuch.h@cmu.ac.th2
*Correspondence: preeyanuch.h@cmu.ac.th2

Abstract: Let T (X) be the full transformation semigroup on the set X. For a fixed nonempty subset Y of X, let
S(X, Y ) = {α ∈ T (X) : Y α ⊆ Y }. Then S(X, Y ) is a semigroup of total transformations of X which leave a subset
Y of X invariant. In this paper, we consider the semigroup S(X, Y ) when X is a finite set and determine when two
semigroups of this type are isomorphic. Moreover, we describe generating sets and the ranks of S(X, Y ) where
Y = {1, ..., m} and X = {1, ..., n} with 1 ≤ m ≤ n.
Keywords: transformation semigroup; generating set; rank
AMS Math Classification (2010): 20M20
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On (P1, P2)-compatible relational hypersubstitutions
Dara Phusanga1 and Nareupanat Lekkoksung2,*
1

Department of Mathematics, Faculty of Science, Maejo University, Chiang Mai, Thailand; darapu@mju.ac.th1
Department of Mathematics, Faculty of Science, Khon Kaen University, Khon Kaen, Thailand; n.lekkoksung@kkumail.com2
*
Correspondence: n.lekkoksung@kkumail.com2
2

Abstract: Motivated by the notion of P -compatible hypersubstitutions, we introduce a generalized notion of relational hypersubstitutions of type (τ, τ′) into the notion of (P1, P2)-compatible relational hypersubstitutions of type
(τ, τ′). Our main goal in this talk is to show that the set of all (P1, P2)-compatible relational hypersubstitutions of
type (τ, τ′) forms a monoid.
Keywords: hypersubstitutions; algebraic systems; relational quantifier free formulas
AMS Math Classification (2010): 20M07, 08B15
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Some remarks on paramedial semigroups and
medial semigroups
Nares Sawatraksa1 and Chaiwat Namnak2,*
1,2Department

of Mathematics, Faculty of Science, Naresuan University, Phitsanulok, Thailand; naress58@nu.ac.th1
and chaiwatn@nu.ac.th2
*
Correspondence: chaiwatn@nu.ac.th2

Abstract: Let S be a semigroup. We say that S is a medial semigroup if abcd = acbd for all a, b, c, d ∈ S and S is
a paramedial semigroup if abcd = dbca for all a, b, c, d ∈ S. In this paper, we investigate some properties of the
regularity and Green’s relations. Moreover, we describe compatibility with the natural partial order on paramedial
semigroups and medial semigroups.
Keywords: regular; left regular; right regular; intra-regular; Green’s relations; natural partial order
AMS Math Classification (2010): 20M20
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Ternary semigroups in which the radical of every
two-sided ideal is a ternary subsemigroup
Phitthayathon Phetnun1,*, Panuwat Luangchaisri2 and Thawhat Changphas3
1,2,3Department

of Mathematics, Faculty of Science, Khon Kaen University, Khon Kaen, Thailand;
phitthayathon@kkumail.com1, desparadoskku@hotmail.com2 and thacha@kku.ac.th3
1
Correspondence: phitthayathon@kkumail.com1

Abstract: Let A be a nonempty subset of a ternary semigroup T. The radical of A is

A := {x ∈ T | xn ∈ A for some positive odd number n}.
In this paper, we consider a ternary semigroup T in which
sided ideal A of T .

A is a ternary subsemigroup of T for every two-

Keywords: ternary semigroup, ternary subsemigroup, two-sided ideal, bi-ideal, radical.
AMS Math Classification (2010): 20M17
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Regularity and finiteness conditions on transformation
semigroups with invariant sets
Preeyanuch Honyam
Department of Mathematics, Faculty of Science, Chiang Mai University, Chiang Mai, Thailand; preeyanuch.h@cmu.ac.th

Abstract: Let X be a nonempty set and T (X ) denote the semigroup (under composition) of transformations from
X into itself. For a fixed nonempty subset Y of X, let
S(X, Y ) = {α ∈ T (X) : Y α ⊆ Y }.
Then S(X, Y ) is a semigroup of total transformations of X which leave a subset Y of X invariant. In this paper, we
describe coregular elements of S(X, Y ) and consider the relationships between regular and coregular elements.
Moreover, we count the number of coregular elements of S(X, Y ) when X is a finite. Also, we give necessary and
sufficient conditions for S(X, Y ) to be unit-regular and directly finite.
Keywords: transformation semigroups; coregular; unit-regular; directly finite
AMS Math Classification (2010): 20M20
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On some algebraic structures of AG*-groupoids
Punyapat Kammoo1 and Chaiwat Namnak2,*
1,2

Department of Mathematics, Faculty of Science, Naresuan University, Phitsanulok, Thailand; punyapatk59@nu.ac.th1
and chaiwatn@nu.ac.th2
*
Correspondence: chaiwatn@nu.ac.th2

Abstract: An AG*-groupoid S is an AG-groupoid S satisfying the identity (ab)c = b(ac) for all a, b, c ∈ S. In this
paper, we study some properties of AG* - groupoids. Moreover, we construct a congruence relation on a
cancellative AG*-groupoid.
Keywords: AG-groupoid; AG*-groupoid; cancellative; regular; congruence
AMS Math Classification (2010): 20N02
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On ϕ-β-prime submodules
Thawatchai Khumprapussorn
Department of Mathematics, Faculty of Science, King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang, Bangkok, Thailand;
thawatchai.kh@kmitl.ac.th

Abstract: Let R be a commutative ring with identity and M be a unital R-module. Let (M ) be the set of all
submodules of M and ϕ : (M ) → (M ) ∪ {∅} be a function. We define a proper submodule P of M to be
ϕ-β-prime if r ∈ R and m ∈ M with rm ∈ P \ϕ(P ), then r + r ∈ (P : M ) or m + m ∈ P . Some of the properties of
ϕ-β-prime are given. Also, characterizations of ϕ-β-prime are investigated in this paper.
Keywords: prime submodules; β-prime submodules; ϕ-β-prime submodules
AMS Math Classification (2010): 13C99
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Left and right magnifying elements in certain linear
transformation semigroups
Pongsan Prakitsri
Faculty of Science, Kasetsart University, Chonburi, Thailand; pongsan.pr@ku.th

Abstract: An element a in a semigroup S is called a left (right) magnifying element in S if aM = S (Ma = S) for
some proper subset M of S. In this paper, we determine whether or not the linear transformation semigroups with
infinite nullity and co-rank have left and right magnifying elements, and provide a characterization if such elements
exist.
Keywords: left (right) magnifying element, linear transformation semigroups, nullity, co-rank
AMS Math Classification (2010): 20M20
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Natural partial order on HypG(n)
Kanruethai Jeenkaew1 and Sorasak Leeratanavalee2,*
1,2Department
*

of Mathematics, Faculty of Science, Chiang Mai University, Chiang Mai, Thailand; tankan573@outlook.com1
and sorasak.l@cmu.ac.th2

Correspondence: sorasak.l@cmu.ac.th2

Abstract: The concept of generalized hypersubstitution was first introduced by S. Leeratanavalee and K. Deneeke.
They proved that the set of all generalized hypersubstitutions of type τ a.k.a HypG(n) forms a monoid so we can
study semigroup properties on this set. The properties which we are interested is natural partial order on the
monoid. However we are not study on the whole set. In this work we focus in natural partial order on HypG(n).
Keywords: natural partial order; generalized hypersubstitutions; semigroup property
AMS Math Classification (2010): 20M10, 17C27, 06A06
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And Applications

15 – 17 May 2019, Burapha University, Thailand | 51

The 24th Annual Meeting in Mathematics | AMM 2019
Mathematics and Eastern Economic Corridor

Fixed point theorems for α -Geraghty contraction
type maps in bipolar metric spaces
Somkiat Chaipornjareansri
Department of Mathematics, Faculty of Science, Lampang Rajabhat University, Lampang, Thailand; somkiat.chai@gmail.com

Abstract: In this paper, we introduce a notion of α-Geraghty contraction type maps in the setting of a bipolar
metric space. We also establish some fixed point theorems for such maps and give an example to illustrate our
results.
Keywords: fixed point; α-Geraghty contraction; bipolar metric spaces
AMS Math Classification (2010): 47H10, 54H25.
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Fixed point theorems for α -Geraghty cyclic contraction
type maps in bipolar metric spaces
Somkiat Chaipornjareansri
Department of Mathematics, Faculty of Science, Lampang Rajabhat University, Lampang, Thailand; somkiat.chai@gmail.com

Abstract: In this paper, we introduce a notion of α- Geraghty cyclic contraction type maps in the setting of a
bipolar metric space. We also establish some fixed point theorems for such maps and give an example to illustrate
our results.
Keywords: fixed point; α-Geraghty cyclic contraction; bipolar metric spaces
AMS Math Classification (2010): 47H10, 54H25.
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On the new stability of a composite functional equation in
quasi-β-normed spaces
Anurak Thanyacharoen1,* and Wutiphol Sintunavarat2
1,2

Department of Mathematics and Statistics, Faculty of Science and Technology, Thammasat University, Phatumthani,
Thailand; ake_poiuy@yahoo.com1 and wutiphol@mathstat.sci.tu.ac.th2
*
Correspondence: ake_poiuy@yahoo.com1

Abstract: In this work, we prove the generalized Hyers-Ulam-Rassias stability for the following composite functional equation
f (f (x) − f (y)) = f (x + y) + f (x − y) − f (x) − f (y),
where f maps from a (β, p)-Banach space to a (β, p)-Banach space by using a fixed point method and a direct
method.
Keywords: quasi-β-normed spaces; additive functions; functional equations
AMS Math Classification (2010): 39B32, 30D05
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Convergences in Hausdorff content of generalized
Hermite-Padé approximants to polynomial expansions
Methawee Wajasat1 and Nattapong Bosuwan†1,2,*
1

Department of Mathematics, Faculty of Science, Mahidol University, Bangkok,Thailand; methaweewajasat@gmail.com1
and nattapong.bos@mahidol.ac.th2
2
Centre of Excellence in Mathematics, CHE, Bangkok, Thailand; nattapong.bos@mahidol.ac.th2
*
Correspondence: nattapong.bos@mahidol.ac.th2

Abstract: Given a vector of approximated functions analytic on a neighborhood of some compact set of the
complex plane with simply connected complement in the extended complex plane, we prove convergences in
Hausdorff content of the corresponding four generalizations of type II Hermite-Padé approximants on some certain
sequences. These four generalizations are based on orthogonal and Faber polynomial expansions. As consequences
of these convergence results, we give alternate proofs of Montessus de Ballore type theorems for these
generalizations.
Keywords: Padé approximation, orthogonal polynomials, Faber polynomials, Montessus de Ballore’s theorem,
Hausdorff content
AMS Math Classification (2010): 30E10, 41A21, 41A25
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On the rate of convergence of poles of generalized
Hermite-Padé approximants to polynomial expansions
Nattapong Bosuwan
Department of Mathematics, Faculty of Science, Mahidol University, Bangkok, Thailand
Centre of Excellence in Mathematics, CHE, Bangkok, Thailand; nattapong.bos@mahidol.ac.th

Abstract: Starting from the orthogonal and Faber polynomial expansions of a vector of functions F, we study the
asymptotic behaviors of poles of two generalized Hermite-Padé approximations constructed from orthogonal and
Faber polynomials. We prove that each system pole of F of order τ attracts at least τ poles of these approximants
on row sequences geometrically. The exact rate of convergence of these poles is computed for some certain cases.
Keywords: Padé approximation, orthogonal polynomials, Faber polynomials, rate of convergence
AMS Math Classification (2010): 30E10, 41A21, 41A25
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On new φ-fixed point theorem involving discontinuous
control functions and its applications
Pathaithep Kumrod1,* and Wutiphol Sintunavarat2
1,2

Department of Mathematics and Statistics, Faculty of Science and Technology, Thammasat University, Pathumthani,
Thailand; phai.pathaithep@gmail.com1 and wutiphol@mathstat.sci.tu.ac.th2
*
Correspondence: phai.pathaithep@gmail.com1

Abstract: The purpose of this work is to improve and generalize the results of Karapinar et al. [E. Karapinar, D.
O. Regan, B. Samet, On the existence of fixed points that belong to the zero set of a certain function, Fixed Point
Theory Appl, 152 (2015).] by relaxing the continuity condition on control functions in the contractive condition.
Our result is illustrated with some example. By applying our extension, we obtain some homotopy result and the
existence result of a solution for an integral equation.
Keywords: φ-fixed point; φ-Picard mapping; homotopy result
AMS Math Classification (2010): 47H10; 54H25
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Some weaker conditions on relation-theoretic
F-contraction mappings with applications to matrix
equations
Kanokwan Sawangsup1,* and Wutiphol Sintunavarat2
1,2

Department of Mathematics and Statistics, Faculty of Science and Technology, Thammasat University, Pathumthani,
Thailand; juneks.ks@gmail.com1 and wutiphol@mathstat.sci.tu.ac.th2
*
Correspondence: juneks.ks@gmail.com1

Abstract: The aims of this work is to introduce the concept of an (F, γ)ℜ-contraction mapping which is improved
from weaker conditions on F-contraction mappings in metric spaces endowed with a binary relation. We prove
fixed point results for (F, γ)ℜ-contraction mappings and also furnish some examples to demonstrate the benefit of
our main results. As applications, we apply our main results together with the Thompson metric to nonlinear matrix
equations.
Keywords: lower semicontinuous; right upper semicontinuous; transitive relation; Thompson metric
AMS Math Classification (2010): 47H10; 54H25
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Hyperstability results for a generalized p-radical
functional equation in non-Archimedean Banach spaces
Laddawan Aiemsomboon1,* and Wutiphol Sintunavarat2
1,2

Department of Mathematics and Statistics, Faculty of Science and Technology, Thammasat University, Pathumthani,
Thailand; Laddawan_Aiemsomboon@hotmail.com1 and wutiphol@mathstat.sci.tu.ac.th2
*
Correspondence: Laddawan_Aiemsomboon@hotmail.com1

Abstract: In this work, we introduce the following a generalized p-radical functional equation
 k
p
f  p  ai xi
 i 1


 k
   bi f ( xi ),
 i 1


(1)

where f is a mapping on the set of real numbers, ai, bi ∈ R − {0}, p is a natural number and k is an integer such that
k ≥ 2. Also, we establish the hyperstability results of a generalized p- radical functional equation ( 1) in nonArchimedean Banach spaces by using the fixed point method.
Keywords: fixed point method; generalized p-radical functional equation; hyperstability; non-Archimedean Banach space
AMS Math Classification (2010): Primary 39B82, 39B62; Secondary 47H10
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Variants of multiplicative equation and applications
Wuttichai Suriyacharoen1,*, Vichian Laohakosol2 and Wutiphol Sintunavarat3
1,3Department

of Mathematics and Statistics, Faculty of Science and Technology, Thammasat University, Pathum Thani,
Thailand; w.suriyacharoen@gmail.com1 and wutiphol@mathstat.sci.tu.ac.th3
2
Department of Mathematics, Faculty of Science, Kasetsart University; Bangkok, Thailand; fscivil@ku.ac.th2
*
Correspondence: w.suriyacharoen@gmail.com1

Abstract: The present work aims to find the general solutions of the following pexiderized functional equations
f (α(ux ± vy) ± β(uy ± vx), γ(ux ± vy) ± δ(uy ± vx)) = g(αx + βy, γx + δy) · h (αu + δv, γu + δv)
without any regularity assumptions on the unknown functions f, g, h : ℝ2 → ℝ. These equations arise from the
characterizations of the determinant and the permanent of certain matrices, and from certain identities in number
theory. Our approach consists of first transforming the above equations to one of the possible variants of the multiplicative equation for real-valued functions defined over the complex numbers, and second of solving such
variants of the multiplicative equation.
Keywords: multiplicative functions; exponential functions; functional equations; complex numbers
AMS Math Classification (2010): 39B22, 15A15
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Existence and convergence theorems of common fixed
points for nonlinear semigroups of weak contraction
mappings
Thitima Kesahorm1,* and Wutiphol Sintunavarat2
1,2

Department of Mathematics and Statistics, Faculty of Science and Technology, Thammasat University, Pathumthani,
Thailand; thiti.kesa@gmail.com1 and wutiphol@mathstat.sci.tu.ac.th2
*
Correspondence: thiti.kesa@gmail.com1

Abstract: In this talk, we investigate the existence of the common fixed point for nonlinear semigroups of weak
contraction self-mappings in the sense of Berinde on a bounded closed convex subset of a real Banach space with
uniformly normal structure. More precisely, we prove the convergence theorem for the common fixed point of a
weak contraction semigroup. Some illustrative example is presented.
Keywords: common fixed point; weak contraction mapping; nonlinear semigroup; convergence theorem
AMS Math Classification (2010): 47H10; 54H25
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Coincidence best proximity points for generalized  proximal cyclic contractive mappings in S -Metric Space
Tiwabhorn Khanpanuk
Department of Mathematics, Faculty of Science and technology, Phetchabun Rajabhat University, Phetchabun, Thailand;
mathiproof@gmail.com

Abstract: In this paper, we use the concept of  -function to establish the coincidence best proximity point
results for a certain class of proximal cyclic contractive mappings in S -Metric spaces. Our results extend and
improve some known results in the literature. We give an example to analyze and support our main results.
Keywords: cyclic mapping; best proximity point;

 - function (  - function ); S - Metric space

AMS Math Classification (2010): 47H10, 54H25
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Jensen type inequalities for Hilbert space operators
involving Tracy-Singh products, Khatri-Rao products,
Tracy-Singh sums, and Khatri-Rao sums
Arnon Ploymukda1 and Pattrawut Chansangiam2,*
1,2

Department of Mathematics, Faculty of Science, King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang, Bangkok, Thailand;
arnon.p.math@gmail.com1 and pattrawut.ch@kmitl.ac.th2
*
Correspondence: pattrawut.ch@kmitl.ac.th2

Abstract: In this paper, we obtain several inequalities of Jensen type for bounded linear operators on a Hilbert
space, convex/concave functions and unital positive linear maps involving Tracy-Singh products and Khatri-Rao
products. We also establish Jensen type inequalities for Tracy-Singh sums and Khatri-Rao sums for operators. Our
results generalize some matrix results in the literature.
Keywords: Jensen's inequality; Tracy-Singh product (sum); Khatri-Rao product (sum); bounded linear operator
AMS Math Classification (2010): 47A63, 47A80
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Gradient based iterative method with a relaxation
parameter and an optimal convergent factor for a
generalized Sylvester matrix equation
Nunthakarn Boonruangkan1 and Pattrawut Chansangiam2,*
1,2

Department of Mathematics, Faculty of Science, King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang, Bangkok, Thailand;
nunthakarn.boon@gmail.com1 and pattrawut.ch@kmitl.ac.th2
*
Correspondence: pattrawut.ch@kmitl.ac.th2

Abstract: In this paper, we introduce a relaxed gradient based iterative method for solving a generalized Sylvester
p

matrix equation in the form  i 1 Ai XBi  F where Ai , Bi and F are given rectangular matrices. This method is
based on gradients and the hierarchical identification principle. We show that the sequence of approximated
solutions converge to the exact solution for any initial values if and only if the convergent factor is chosen properly
in terms of a relaxation parameter. We also discuss the convergent rate and error estimations. Moreover, we
determine the fastest convergent factor so that the associated iteration matrix has the smallest spectral radius.
Finally, we provide numerical examples to illustrate the efficiency of the proposed method.
Keywords: gradient based iterative method; linear iterative process; matrix norm; generalized Sylvester matrix
equation
AMS Math Classification (2010): 15A69, 65L20, 65F10,65F30
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On ∆-convergence theorems for non-expansive mappings
on b-CAT(0) spaces
Cholatis Suanoom
Program of Mathematics, Faculty of Science and Technology, Kamphaengphet Rajabhat University, Kamphaengphet,
Thailand; cholatis.suanoom@gmail.com

Abstract: In this work, we extend and improve CAT(0) spaces to b-CAT(0) spaces by using the concept of bmetric spaces. Second, we establish new spaces, that is b-CAT(0) spaces and prove the results of a fixed point for
non-expansive mappings on b-CAT(0) spaces. Moreover, we obtain ∆-convergence theorems for non-expansive
mappings on b-CAT(0) spaces and present some property to related and support our results.
Keywords: b-CAT(0); ∆-convergence; non-expansive
AMS Math Classification (2010): 47H10, 54H25
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The rectangular quasi-metric space and common
fixed point theorems for ψ-contraction and
ψ-Kannan mappings
Wongvisarut Khuangsatung1, Saowapak Chan-iam2, Patchara Muangkarn3 and Cholatis Suanoom4,*
1Department

of Mathematics and Computer Science, Faculty of Science and Technology, Rajamangala University of
Technology Thanyaburi, Pathumthani, Thailand; wongvisarutk@rmutt.ac.th1
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Program of Mathematics, Faculty of Science and Technology, Kamphaengphet Rajabhat University, Kamphaengphet,
Thailand; booklnw23@hotmail.com2, putchara_31@windowslive.com3 and cholatis.suanoom@gmail.com4
*
Correspondence: cholatis.suanoom@gmail.com4

Abstract: In this work, we extend and improve rectangular metric spaces to rectangular quasi-metric spaces by
using the concept of quasi-metric spaces. Second, we establish new spaces, that is rectangular quasi-metric spaces
and prove the results of common fixed point for ψ-contraction and ψ-Kannan mappings in such spaces. Moreover,
we obtain common fixed point theorems for ψ-contraction and ψ-Kannan mappings in rectangular quasi-metric
spaces and present some examples to illustrate and support our results.
Keywords: rectangular quasi-metric space; common fixed point; ψ-contraction; ψ-Kannan mappings
AMS Math Classification (2010): 47H05, 47H10, 47J25
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Aggregation functions based on quadratic deviations
Pattira Tongjundee1,* and Santi Tasena2
1,2

Department of Mathematics, Faculty of Science, Chiang Mai University, Chiang Mai, Thailand;
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*
Correspondence: pattira_tong@cmu.ac.th1

Abstract: One of basic questions in data analysis is the construction and characterization of aggregation functions.
This work focuses on the deviation-based method. We prove that all moderate deviation functions can be
constructed from a special type of aggregation functions. Moderate deviation functions which are quadratic
polynomials are characterized. These functions form a cone in five-dimensional vector space. Aggregation
functions associated with these functions are computed and compared.
Keywords: aggregation function; deviation function; moderate deviation function; quadratic deviation function
AMS Math Classification (2010): 26E60, 47A64
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Quadratic transformation of semi-copulas
Prakassawat Boonmee1,* and Pharunyou Chanthorn2
1,2

Department of Mathematics, Faculty of Science, Chiang Mai University, Chiang Mai, Thailand; therdsak_b@cmu.ac.th1
and shaqXshaq@gmail.com2
*
Correspondence: therdsak_b@cmu.ac.th1

Abstract: In this work, we consider transformations TP (S) of semi-copula S to another defined via
TP (S)(x1, ..., xn) = P (x1, ..., xn, S(x1, ..., xn))
where xi ∈ [0, 1] for all i = 1, ..., n and P is quadratic functions. We show that this set of transformations is a
convex set with only two extreme points, that is, it is homeomorphic to a closed interval. General form of these
transformations is also defined.
Keywords: semi-copula; transformation; quadratic
AMS Math Classification (2010): 60E05, 62H05
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Limit distribution functions for sums of the reciprocals of
tangent of random variables
Kittipong Laipaporn1 and Kanokwan Burimas2,*
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1
, ∞) and ( X n ), n = 1, 2, 3, ... be a sequence of independent continuous random variables
2
j
such that Im( X n ) ⊆
−{
|j ∈ }. This paper provides the sufficient conditions guaranteeing the existence
2
n
1
1
 An (r )
of ( An ( r) ) , ( Bn ( r) ) such that the sequence of the distribution functions of

Bn (r ) k 1 | tan X |r
Abstract: Let r ∈ (

k

converges by using the Lévy Canonical Representation Theorem.
Keywords: central limit theorem; infinitely divisible random variables; Levy’s representation
AMS Math Classification (2010): 60E07, 60F05, 60G50
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Stability of a generalization of Cauchy's and the quadratic
functional equations in qusic-Banach spaces
Thanatporn Bantaojai1 and Cholatis Suanoom2,*
1Mathematics

English Program, Faculty of Education, Valaya Alongkorn Rajabhat University under the Royal Patronage,
Pathumtani, Thailand; thanatpornmaths@gmail.com1

2Program

of Mathematics, Faculty of Science and Technology, Kamphaengphet Rajabhat University, Kamphaengphet,
Thailand; cholatis.suanoom@gmail.com2
*Correspondence: cholatis.suanoom@gmail.com2

Abstract: In this paper, we extend and improve the concept of Almahalebi [ Almahalebi, M, Stability of a generalization of Cauchy’ s and the quadratic functional equations, J. Fixed Point Theory Appl. ( 2018) 20: 12, from
https://doi.org/10.1007/s11784-018-0503-z] to qusic-Banach spaces by using the ﬁxed point method. Second, we
investigate the stability of the following generalization of Cauchy’s and the quadratic functional equations
n 1

 f ( x  bk y )  nf ( x)  f ( y ),

k 0

where n  N2bk  exp(2i k ) for 0 ≤ k ≤ n − 1, in qusic-Banach spaces Moreover, we obtain the hyperstability
results of this equation by using the ﬁxed point method.
Keywords: stability; hyperstability; Cauchy functional equation; quadratic functional equation; ﬁxed point
method; qusic-Banach spaces.
AMS Math Classification (2010): 39B52, 54E50, 39B82
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The gradient-based algorithms for solving the split
feasibility problems
Suparat Kesornprom1 , Nattawut Pholasa2 and Prasit Cholamjiak3,*
1,2,3

School of Science, Department of Mathematics, University of Phayao, Phayao, Thailand; suparat.ke@gmail.com1,
nattawut_math@hotmail.com2 and prasitch2008@yahoo.com3
*Correspondence: prasitch2008@yahoo.com3

Abstract: In this work, based on the gradient method and the relaxed CQ algorithm introduced by L´opez et al.
(Inverse Problems 28: 085004, 2012), we introduce two gradient-CQ algorithms for solving the split feasibility
problems in the framework of Hilbert spaces. The main advantage of the proposed method is not only that the
variable stepsizes depending on the information from the current iterate not the operator norm are chosen but also
that the metric projection onto half-spaces, which is convenient to be calculated, is taken into account. Then both
weak and strong convergence are proved under some mild conditions. Finally, numerical experiments in signal
processing reveal that the proposed algorithm is effective and outruns those of Yang, L´opez et al., Gibali et al.
and others.
Keywords: split feasibility problem; CQ algorithm; Hilbert space; gradient method
AMS Math Classification (2010): 47H10, 54H25
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Strong convergence of the shrinking projection method
for the split equilibrium problem and finite family of
relatively quasi-nonexpansive mappings in Banach spaces
Nutchari Niyamosot1,* and Warunun Inthakon2
1,2

Department of Mathematics, Faculty of Science, Chiang Mai University, Chiang Mai, Thailand;
nudchareen@hotmail.com1 and w_inthakon@hotmail.com2
*
Correspondence: nudchareen@hotmail.com1

Abstract: In this talk, we prove a strong convergence theorem by using shrinking projection method for finding
a common element of the solution set of the split equilibrium problem and common fixed points problem of finite
family for quasi-nonexpansive mappings in Banach spaces. Consequently, our main results can be applied to some
equilibrium problems in Banach spaces.
Keywords: split equilibrium problem; equilibrium problem; relatively quasi-nonexpansive; common fixed point;
Banach space
AMS Math Classification (2010): 47H05, 47H09, 47H10, 47J25
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The existence theorem for a coincidence point of some
admissible contraction mappings in a generalized metric
space
Supreedee Dangskul1 and Anchalee Khemphet2,*
1,2

Department of Mathematics, Faculty of Science, Chiang Mai University, Chiang Mai, Thailand;
supreedee.dangskul@cmu.ac.th1 and anchalee.k@cmu.ac.th2
*
Correspondence: anchalee.k@cmu.ac.th2

Abstract: A result on the existence of a coincidence point for some contraction mappings has been proposed.
Here, we consider the mappings that are certain type of admissible contractions under a generalized metric space.
In addition, an example is available to visualize our main result.
Keywords: fixed point; coincidence point; common fixed point; generalized metric
AMS Math Classification (2010): 47H04, 47H10
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Hybrid forward-backward algorithms using linesearch
rule for minimization problem
Kunrada Kankam1 , Nattawut Pholasa 2 and Prasit Cholamjiak3,*
1,2,3School

of Science, Department of Mathematics, University of Phayao, Phayao, Thailand; kunradazzz@gmail.com1,
nattawut_math@hotmail.com2 and prasitch2008@yahoo.com3
* Prasit Cholamjiak: prasitch2008@yahoo.com3

Abstract: In this work, we investigate strong convergence of the sequences generated by the forward- backward
algorithms using hybrid projection method and shrinking projection method for solving the minimization problem.
The main advantage of our algorithms is that the Lipschitz constants of the gradient of functions do not require in
computation. Finally, we present numerical experiments of our algorithms which are defined by two kinds of
projection methods to show the efficiency and the implementation for LASSO problem in signal recovery.
Keywords: forward-backward algorithm, minimization problem, strong convergence, Hilbert space
AMS Math Classification (2010): 47H04, 47H10
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Projection type Ishikawa iteration with perturbations
for common fixed points of two nonself generalized
asymptotically quasi-nonexpansive mappings
Kritsadaphiwat Wongyai1 and Tanakit Thianwan2,*
1,2School

of Science, Department of Mathematics, University of Phayao, Phayao, Thailand; kritsadaphiwat@gmail.com1 and
tanakit.th@up.ac.th2
*Correspondence: tanakit.th@up.ac.th2

Abstract: In this paper, we introduce and study a new type of two-step iterative scheme which is called the
projection type Ishikawa iteration with perturbations for two nonself generalized asymptotically quasinonexpansive mappings in Banach spaces. A sufficient condition for convergence of the iteration process to a
common fixed point of mappings under our setting is also established in a real uniformly convex Banach space.
Furthermore, the strong convergence of a new iterative scheme with perturbations to a common fixed point of two
nonself generalized asymptotically quasi-nonexpansive mappings on a nonempty closed convex subset of a real
Banach space is proved. The results obtained in this paper extend and generalize many important know results in
recent literature.
Keywords: nonself generalized asymptotically quasi-nonexpansive mapping; uniformly L-Lipschitzian; strong
convergence; completely continuous;, common fixed points
AMS Math Classification (2010): 47H10, 47H09, 46B20
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Coupled fixed point theorems for generalized  rational cyclic contractions in bipolar metric spaces
Wichai Jisabuy
Department of Mathematics, Faculty of Science and Technology, Rajabhat Maha sarakham University, Maha sarakham,
Thailand; wichai.jisabuy@gmail.com

Abstract: The purpose of this paper is to present a coupled fixed point theorems through rational expression for a
 - rational cyclic contraction in the setting of a bipolar metric space. We also give an example to illustrate
our results.
Keywords: coupled fixed point;

 - rational cyclic contraction; bipolar metric spaces
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Accelerated hybrid algorithm for fixed point problems and
equilibrium problems
Habib ur Rehman1,* and Poom Kumam2
1,2Department

of Mathematics, Faculty of Science, King Mongkut’s University of Technology Thonburi, Bangkok, Thailand;
hrehman.hed@gmail.com1 and poom.kumam@mail.kmutt.ac.th2
*Correspondence: hrehman.hed@gmail.com1

Abstract: The paper considers the problem of finding a common solution to apseudomonotone and Lipschitz-type
equilibrium problem and a fixed point problem for a quasi-nonexpansive mapping in a Hilbert space. A new hybrid
algorithm is introduced for approximating a solution to this problem. The presented algorithm can be considered
as a combination of the Inertial extragradient method (two-step proximal-like method) and a modified version of
the normal Mann iteration. It is well known that the normal Mann iteration has the weak convergence, but in this
paper, we have obtained the strong convergence of the new algorithm under some mild conditions on parameters.
Several numerical experiments are reported to illustrate the convergence of the algorithm and also to show the
advantages of it over existing methods.
Keywords: proximal-like method; extragradient method; equilibrium problem; fixed point problem
AMS Math Classification (2010): 47H10, 54H25
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Common fixed point theorems for firmly nonspreading
mappings and quasi-nonexpansive mappings in CAT(0)
spaces
Tanaphong Prommai1,* , Attapol Kaewkhao2 and Warunun Inthakon3
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of Mathematics, Faculty of Science, Chiang Mai University, Chiang Mai, Thailand; bankpcc2@hotmail.com1
akaewkhao@yahoo.com2 and w_inthakon@hotmail.com3
*Correspondence: bankpcc2@hotmail.com1

Abstract: In this talk, we prove the existence of common fixed point theorems for firmly nonspreading mappings
and quasi-nonexpansive mappings in CAT(0) spaces. Using the concept of Ishikawa iterative scheme, we define
the sequence {xn } by

 x1  E ,
( A) 
 xn 1   n xn  (1   n ) S (Txn ),
for all n ∈ N . we prove that the sequence ∆ - converges to a common fixed point for firmly nonspreading mappings
and quasi-nonexpansive mappings in CAT(0) spaces.
Keywords: firmly nonspreading; quasi-nonexpansive; common fixed point; CAT(0) spaces
AMS Math Classification (2010): 47H05, 47H09, 47H10, 47J25
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Several types of well-posedness for Lexicographic vector
equilibrium problems with their relations.
Thanatporn Bantaojai1 and Lam Qouc Anh2,*
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Pathumtani, Thailand. thanatpornmaths@gmail.com1
2
Department of Mathematics, Teacher College, Cantho University, Cantho, Vietnam; quocanh@ctu.edu.vn2
*
Correspondence: quocanh@ctu.edu.vn2

Abstract: In this paper, the conceptions of (generalized) Tykhonov well-posedness and Hadamard well-posedness
for Lexicographic Vector Equilibrium Problems are introduced. The metric characterizations are depicted by using
Kuratowski noncompactness measure, and some sufficient criteria are presented, and the relations
between( generalized) Tykhonov well- posedness for Lexicographic Vector Equilibrium Problems and that for
constrained minimizing prob- lems are discussed. Finally, the relations among several types of the well-posedness
are exhibited in detail.
Keywords: Tykhonov well-posedness; Hadamard well-posedness; Kuratowski noncompactness; Lexicographic
vector equilibrium problems
AMS Math Classification (2010): 49K40, 90C31, 91B50
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New iterative methods for finding common fixed points of
three G-nonexpansive mappings in Hilbert spaces with
graph
Kannakan Nuttara1 , Watcharaporn Cholamjiak2 and Nattawut Pholasa3,*
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School University of Phayao, Phayao, Thailand; kannakan2011@gmail.com1
of Science, University of Phayao, Phayao, Thailand; c-wchp007@hotmail.com2 and nattawut_math@hote-mail.com3
*
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2,3School

Abstract: In this work, we introduce new iterative scheme by using CQ and shrinking projection methods for three
G-nonexpansive mappings. We then prove the strong convergence theorems under some control conditions in a
Hilbert space with a directed graph. Finally, we also present numerical examples for supporting our main result
and compare convergence rate between them.
Keywords: shrinking projection; G-nonexpansive mappings; strong convergence; common fixed point
AMS Math Classification (2010): 55M20

80 | 15 – 17 May 2019, Burapha University, Thailand

The 24th Annual Meeting in Mathematics | AMM 2019
Mathematics and Eastern Economic Corridor

The modified SP and Noor iterations with shrinking
projection methods for three G-nonexpansive mappings in
Hilbert spaces with graphs
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Abstract: In this work, we propose two new iterative schemes by modifying the shrinking projection method with
Noor and SP iterations. The strong convergence theorems are given for obtaining a common fixed point of three
G-nonexpansive mappings in a Hilbert space with a directed graph under some suitable conditions. Finally, we
give some numerical examples for supporting our main theorems and compare convergence rate between them.
Keywords: SP-iteration; Shrinking projection; G-nonexpansive mappings; Noor-iteration; Hilbert space
AMS Math Classification (2010): 47H10, 54H25
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The modified SP and Noor iterations with CQ method for
three G-nonexpansive mappings in Hilbert spaces with
graphs
Naruephon Boonyuang1 , Nattawut Pholasa2, and Watcharaporn Cholamjiak3,*
1,2,3School of Science, University of Phayao, Phayao, Thailand; overdoes.0012@gmail.com1, nattawut_math@hotmail.com2
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Abstract: In this work, we propose two iterative schemes by using CQ methods with SP and Noor iterations. This
strategy is intended to find the conditions for obtaining a common fixed point of three G-nonexpansive mappings
in a Hilbert space with a directed graph. We finally provide the numerical examples for supporting our main result
and compare convergence rate between them.
Keywords: SP-iteration; Noor-iteration; G-nonexpansive mappings; strong convergence; common fixed point
AMS Math Classification (2010): 47H10, 54H25
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Fixed point theorems for R -Kanan mapping in
b-metric spaces
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Abstract: In this paper, we extend and improve R′-contractions and via R′-functions mappings to R′-Max-kanan
and R′′-kanan mappings by using the concept of kanan mappings. Second, we establish new mapping, that is R′Max-kanan and R′′-kanan mappings and prove the results of fixed point for R′-Max-kanan and R′′-kanan mappings
in b-metric spaces. Moreover, we obtain fixed point theorems for R′-Max-kanan and R′′-kanan mappings in bmetric spaces and present some examples to illustrate and support our results.
Keywords: fixed point; b-metric spaces; R′-Max-kanan mappings; R′′-kanan mappings; R-function; K-simulation
function
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Coincidence point sets in digital topology
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Abstract: In this article, we investigate some properties of the coincidence point set of a digitally continuous maps.
As Rosenfeld graphical model seems more combinatorial than topological, we expect to achieve results that are
not analogous to the classical topological fixed point theory. We also introduce, generalize and study some notions
related to common fixed point for continuous maps on a digital image. Moreover, we study how the coincidence
point sets are affected by rigidity, deformation retraction and wedge sum.
Keywords: digital topology; coincidence point set; digital continuous maps; fixed point; common fixed point
AMS Math Classification (2010): 47H10, 54E35, 68U10
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α-admissible Prešic̀ type F–contraction
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*
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Abstract: In this paper, we introduce α-admissible mappings on product spaces and obtain F -contraction results
for α-admissible Prešic̀ type operators. Our results extend, unify and generalize some known results of the
literature. We illustrate an example for support our results.
Keywords: α-admissible operator; Prešic̀ type operator; F-contraction
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Convergence analysis for split feasibility problems via
viscosity iterative scheme
Paiwan Wongsasinchai1,* and Anantachai Padcharoen2
1,2

Department of Mathematics, Faculty of Science and Technology, Rambhai Barni Rajabhat University, Chanthaburi,
Thailand; paiwan252653@gmail.com1 and paiwan252653@gmail.com2
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Abstract: In this paper, we intend to solve a split feasibility problem by viscosity iterative algorithm. The bounded
perturbation resilience of the method is examined in Hibert spaces. As tools, averaged mappings and resolvents of
maximal monotone operators are specialized procedure to simplify the proofs of the main results. Under mild
conditions, we prove that our algorithms converge to a solution of the split feasibility problem. Moreover, we show
the convergence and result of the algorithms by a numerical example.
Keywords: viscosity iterative algorithm; split feasibility problem; maximal monotone operator; convergence
analysis; Hilbert spaces
AMS Math Classification (2010): 47H09, 47H10
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On approximate quasi solutions for nonsmooth robust
semi-inﬁnite optimization problems
Rabian Wangkeeree1 and Chanoksuda Khantree2,*
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Abstract: We consider nonsmooth semi-inﬁnite optimization problems involving a locally Lipschitz objective
function and inﬁnitely many locally Lipschitz constraint functions with data uncertainty, and give its robust
counterpart. Moreover, we consider approximate quasi solutions, analogue of the Kuhn-Tucker constraint
qualiﬁcations is given. The generalized convexity for a nonsmooth robust semi-inﬁnite optimization problem is
introduced. By applying generalized convexity to nonsmooth robust semi-inﬁnite optimization problems, we
establish the nonsmooth robust semi-inﬁnite optimality conditions and robust duality theory for robust ϵ-quasisolutions. A robust Wolfe-type duality for an uncertain optimization problem under generalized convexity
assumption is presented.
Keywords: nonsmooth analysis; robust optimality condition; semi-inﬁnite programming; constraint qualiﬁcation;
generalized convexity
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Algebraic properties of groups via their Cayley graphs
Tanakorn Udomworarat1,* and Teerapong Suksumran2
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tnkudomworarat@gmail.com1 and teerapong.suksumran@cmu.ac.th2
*
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Abstract: In this research we indicate relationships between Cayley graphs and algebraic structures of groups by
studying some algebraic properties of groups related to properties of graphs and directed graphs. In particular, we
prove that any component of Cayley graph Cay(G, A) , where G is a group and A ⊆ G, is a subgraph induced by a
coset of the subgroup generated by A. Therefore, the number of components in Cayley graph Cay(G, A) is equal
to the number of cosets of the subgroup generated by A. Moreover, we derive some consequences of this result.
Keywords: group; Cayley graph; coset; graph component
AMS Math Classification (2010): 05C25
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On ρ-tripartite labelings of odd cycles
Kanyarat Thitiwatthanakan1,* and Wannasiri Wannasit2
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Abstract: It is known that a ρ-tripartite labeling of a tripartite graph G with n edges can be use to obtain a cyclic
G-decomposition of K2nx+1 for each positive integer x. We show that if G is an odd cycle, then G admits a ρtripartite labeling.
Keywords: ρ-tripartite labeling; Cyclic G-decomposition; Odd cycles
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A sufficient and necessary condition for a chain of r SF
graphs to have panconnected square
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Abstract: We define the family of graphs called a chain of r SF graphs, denoted by CH(r). A sufficient and
necessary condition for CH(r) to have panconnected square is obtained.
Keywords: square of a graph; panconnected; cyclomatic number
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Some forbidden rectangular chessboards with generalized
knight’s moves
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and kritkarudilok@hotmail.com2
3
Department of Mathematics and Computer Science, Faculty of Science, Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand;
ratinan.b@chula.ac.th3
*Correspondence: kritkarudilok@hotmail.com2

Abstract: The m × n chessboard is an array with squares arranged in m rows and n columns. An (a, b)-knight’s
move or generalized knight’s move is a move from one square to another by moving a knight passing a squares
vertically or a squares horizontally and then passing b squares at 90 degrees angle. A closed (a, b)-knight’s tour is
an (a, b)-knight’s move such that the knight lands on every square on the m × n chessboard once and returns to its
starting square. In this paper, we show that if m = a + b and n ∈ [2b, 4b) ∪ (4b, 5b], then the m × n chessboard
admits no closed (a, b)-knight’s tour, and if m = 2a + 1 and n = 4a + 4, 6a + 6 or 6a + 8, then the m × n chessboard
admits no closed (a, a + 1)-knight’s tour.
Keywords: Hamiltonian cycle; closed knight’s tour; m × n chessboard; generalized knight’s move
AMS Math Classification (2010): 05C38, 05C45
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The characterization of caterpillars with multidimension 3
Varanoot Khemmani1 and Supachoke Isariyapalakul2,*
1,2Department

of Mathematics, Faculty of Science, Srinakharinwirot University, Bangkok, Thailand; varanoot@g.swu.ac.th1
and supachoke.isa@g.swu.ac.th2
*
Correspondence: supachoke.isa@g.swu.ac.th2

Abstract: Let v be a vertex of a connected graph G, and let W = {w1, w2, ..., wk } be a set of vertices of G. The
multirepresentation of v with respect to W is the k-multiset mr(v|W ) = {d(v, w1), d(v, w2), ..., d(v, wk )}. A set W is
called a multiresolving set of G if no two vertices of G have the same multirepresentations with respect to W .
The multidimension of G is the minimum cardinality of a multiresolving set of G. In this paper, we characterize
the caterpillars with multidimension 3.
Keywords: caterpillar; multirepresentation; multiresolving set; multidimension
AMS Math Classification (2010): 05C12
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Domination game on circulant graphs
Nattakritta Chantarachada1 and Chalermpong Worawannotai2,*
1,2Department

of Mathematics, Faculty of Science, Silpakorn University, Nakorn Pathom, Thailand;
augaig1537@gmail.com1 and worawannotai_c@silpakorn.edu2
*
Correspondence: worawannotai_c@silpakorn.edu2

Abstract: The domination game played on a graph G consists of two players, Dominator and Staller, who alternate taking turns choosing a vertex from G such that whenever a vertex is chosen, at least one additional vertex is
dominated. Playing a vertex will make all vertices in its closed neighborhood dominated. The game ends when all
vertices are dominated i.e. the chosen vertices form a dominating set. Dominator’s goal is to finish the game as
soon as possible, and Staller’s goal is to prolong it as much as possible. The game domination number is the total
number of chosen vertices after the game ends when Dominator and Staller play the game by using optimal
strategies. In this paper, we obtain the game domination numbers of some circulant graphs and find optimal
strategies for Dominator and Staller.
Keywords: domination game; game domination number; circulant graph
AMS Math Classification (2010): 05C57, 91A43, 05C69
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On disjoint cross intersecting families of permutations
Nuttanon Songsuwan1, Supida Sengsamak2, Nutchapol Jeerawattana3, Thiradet Jiarasuksakun4 and
Pawaton Kaemawichanurat5,*
1,2,3,4,5Department

of Mathematics, Faculty of Science, King Mongkut's University of Technology Thonburi, Bangkok
Thailand; nuttanon.19701@gmail.com1, supida.gift@gmail.com2, nutchapolj@gmail.com3, thiradet.jia@kmutt.ac.th4
and, pawaton.kae@kmutt.ac.th5
*
Correspondence: pawaton.kae@kmutt.ac.th5

Abstract: For positive integers r and n with r ≤ n, we let Pr,n be the family of all set {(1, x1), (2, x2), . . . , (r, xr )}
where x1, . . . , xr are distinct elements of {1, 2, . . . , n}. Families A, B ⊆ Pr,n are said to be disjoint cross intersecting if A ∩ B  ϕ for all A ∈ A, B ∈ B. In this talk, we find a maximum size of each A, B when A  ∅ and
B  ∅.
Keywords: cross intersecting families; permutation
AMS Math Classification (2010): 05D05
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On the Möbius function and topology of permutation poset
Jamilu Abubakar1,* and Poom Kumam2
1,2

King Mongkut’s University of Technology, Thonburi; abubakar.jamilu@udusok.edu.ng1 and
poom.kumam@mail.kmutt.ac.th2
*
Correspondence: abubakar.jamilu@udusok.edu.ng1

Abstract: A permutation is an ordering of the letters 1, 2, · · · , n. A permutation τ occurs as a pattern in a
permutation π if there is a subsequence of π whose letters appear in the same relative order of size as the letters of
τ, such a subsequence is called an occurrence. The set of all permutations, ordered by pattern containment, is a
poset. In this work we study the behaviour of the Mobius function and topology of the permutation poset on a
special class of permutations generated by a modulo p function.
Keywords: Permutations; occurrence; mobius function
AMS Math Classification (2010): 05A05
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Cayley graphs of Γ1-non deranged permutations
Abdulkarim Hassan Ibrahim1,* and Poom Kumam2
1,2King

Mongkut’s University of Technology, Thonburi; ibrahimkarym@gmail.com1 and poom.kumam@mail.kmutt.ac.th2
Correspondence: ibrahimkarym@gmail.com1

*

Abstract: Cayley graphs give a way of encoding information about group in a graph. Given a group with a,
typically finite, generating set, we can form a Cayley Graph for that group with respect to that generating set. The
purpose of this study is to examine the structural properties of the Cayley graphs obtained from a special class of
permutations generated by a modulo p function.
Keywords: Permutations; Generators; Cayley graphs
AMS Math Classification (2010): 05A05
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A game played on a public transportation network in the
PM2.5 crisis of bangkok
Chettaporn Chuesuphan1 and Chanun Lewchalermvongs2,*
1

Department of Mathematics, Faculty of Science, Mahidol University; chettaporn.chu@student.mahidol.edu1

2

Department of Mathematics, Faculty of Science, and Centre of Excellence in Mathematics, Mahidol University, Bangkok,
Thailand; chanun.lew@mahidol.edu2

*

Correspondence: chanun.lew@mahidol.edu2

Abstract: Extremely high levels of PM2.5 (particulate matter with a diameter of 2.5 micrometers or less) in the
great areas of Bangkok can lead to several problems, especially, health problems, such as eye and skin irritation,
coughing, sneezing, runny nose, and aggravating respiratory condition. People in Bangkok are advised to avoid
affected areas or use an approved respirator protection; however, it is an unavoidable situation for an individual
traveling through affected areas by using the Bangkok public transportation, such as the bus system, the rail system,
and the water- based transport system. In this research, a situation of traveling through affected areas by the public
transportation is simulated by using the game-theoretic ideas. A game is played on a directed graph constructed
from an example of traveling routes between two places in Bangkok. The game is composed of players which are
people at the bus stop in front of Central Plaza Rama II ( Bangkhuntien District) who want to go to Victory
Monument ( Ratchathewi District) ; strategies for each player consisting of the possible public transits; and the
payoff for a player, which is the possible amount of PM2.5 breathed in over the trip. The equilibrium of the game
is studied in terms of how the game responds to the PM2.5 situation.
Keywords: game theory; directed graph; equilibrium
AMS Math Classification (2010): 05C57, 91A43, 91A80
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Improved bounds on the size of separating hash families of
short length
Penying Rochanakul
Department of Mathematics, Faculty of Science, Chiang Mai University, Chiang Mai, Thailand;
penying.rochanakul@cmu.ac.th

Abstract: Let f be a function from a set X to a set Y and let A and B ⊆ X be disjoint. We say f separates A and B
if f (A) ∩ f (B) = ∅. Let |X| = n and |Y | = m. We call a set F of N functions from X to Y an (N ; n, m, {w1, w2})
separating hash family, or an SHF(N ; n, m, {w1, w2}), if for all pairwise disjoint subsets C1, C2 ⊆ A with |Ci| =
wi, for i = 1, 2, there exists f ∈ F that separates C1 and C2. This talk aims to present new upper bounds on the size
of separating hash families when N ≤ 2w2.
Keywords: separating Hash families; frameproof codes; secured-Frameproof codes
AMS Math Classification (2010): 05D99, 94B25
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การปรับปรุงวิธีการจาเเนกเเบบถดถอยเชิงเส้ นสาหรับการจดจาใบหน้ า
ไกรลิขิต ลาดปะละ1,* และจีระยุทธ เวทย์วรี ะพงศ์ 2
1,2

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น; Kralikhit@kkumail.com1 และ wjeera@kku.ac.th2

*Correspondence: Kralikhit@kkumail.com1

บทคัดย่ อ: การจาแนกแบบถดถอยเชิงเส้นสาหรับการจดจาใบหน้าถูกนามาใช้ระบุตวั ตนของบุคคล โดยการสกัดคุณลักษณะของภาพทดสอบ
และเปรียบเทียบกับคุณลักษณะของชุดภาพตัวแทนในฐานข้อมูล วิธีการน้จี ะหาเวกเตอร์ผลรวมเชิงเส้นของชุดเวกเตอร์ภาพตัวแทนของแต่ละคน
ในฐานข้อมูลที่มีระยะทางน้อยที่สุดกับเวกเตอร์ภาพทดสอบด้วยวิธีกําลังสองน้อยสุ ด จากนั้นระบุตวั ตนด้วยชุดภาพตัวแทนของคนที�ให้ระยะทาง
น้อยที่สุดจากชุดภาพตัวแทนทั้งหมด ซ่งึ พบว่ามีประสิ ทธิภาพข้ึนอยูก่ บั การเปลี่ยนแปลงของใบหน้า งานวิจยั น้จี ะปรับปรุงการจดจําใบหน้า
ของวิธีการจําแนกแบบถดถอยเชิงเส้น โดยการปรับปรุ งคุณภาพของฐานข้อมูลด้วยการปรับค่ากลุ่มพิกเซลของภาพให้ใกล้เคียงกันด้วยการใช้หน้า
กากกรองเกาส์เซียนและหน้ากากกรองเฉลี่ย และการใช้วธิ ีการแบ่งกลุ่มภาพเพื่อหาชุดภาพตัวแทนสําหรับฐานข้อมูลด้วยวิธีเคมีน และวิธีแบ่ง
กลุุ่มข้อมูลที่มีขนาดเท่ากัน รวมท้ังการเปลี่ยนวิธีการวัดระยะทาง ผลการทดลองแสดงให้เห็นว่าวิธีการปรับปรุ งคุณภาพที่นําเสนอช่วยเพิ่ม
ประสิ ทธิภาพในการจดจําใบหน้าได้มากข้ึน
คาสําคัญ: การจดจําใบหน้า; การจําแนกแบบถดถอยเชิงเส้น; วิธีกําลังสองน้อยสุ ด; วิธีเคมีน
AMS Math Classification (2010): 68T10
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Image denoising by a two-step finite element method
with mesh adaptivity for Perona-Malik equations
Tharana Yosprakob1,2 and Khamron Mekchay3,*
1,3

Department of Mathematics and Computer Science, Faculty of Science, Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand;

t.yosprakob@gmail.com1 and k.mekchay@gmail.com3
Division of Mathematical and Physical Sciences, Graduate School of Natural Science and Technology, Kanazawa University,
Japan; t.yosprakob@gmail.com2
*Correspondence: k.mekchay@gmail.com3
2

Abstract: Perona-Malik equation has been widely used in the image processing researches, especially on an edge
detection and denoising. As most of the images nowadays contain the certain plain areas which are unnecessary
to be denoised, instead of using finite different scheme for solving the equation, which is computationally
challenging due to a very large memory requirement, an adaptive finite element method is chosen here as a support
for the computation. In this study, an algorithm for two step adaptive finite element method is proposed. We
establish the denoised image by our scheme on the artificial high-contrast image and a standard test image. Then
the parameter of the Perona-Malik equation are investigated. And the computation time with respect to number of
adaptivities are presented.
Keywords: Perona-Malik equation; finite elements method; image processing; image denoising
AMS Math Classification (2010): 68U10, 65M60
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An adjustable weighted soft discernibility matrix based on
generalized intuitionistic fuzzy soft set and its applications
in decision making
Muhammad Jabir Khan1and Poom Kumam2,*
1,2King

Mongkut’s University of Technology Thonburi, Fixed Point Lab, Department of Mathematics, Faculty of Science,

Point Theory and Applications Research Group ( KMUTT- FPTA) , Center of Excellence in Theoretical and
Computational Science ( TaCS- CoE) , Faculty of Science, King Mongkut’ s University of Technology Thonburi, Bangkok,
Thailand; jabirkhan.uos@gmail.com1and poom.kum@kmutt.ac.th2
*
Correspondence: poom.kum@kmutt.ac.th2
1,2KMUTT- Fixed

Abstract: In this paper, we introduced a method to solve decision making problems using adjustable weighted
soft discernibility matrix in a generalized intuitionistic fuzzy soft set. We define the threshold functions like midthreshold, top- bottom- threshold, bottom- bottom- threshold, top- top- threshold, med- threshold function and their
level soft sets of generalized intuitionistic fuzzy soft set. After, we proposed two algorithms on the basis of
threshold functions, weighted soft discernibility matrix and generalized intuitionistic fuzzy soft set and also to
show the supremacy of given methods we illustrate a descriptive example using weighted soft discernibility matrix
in the generalized intuitionistic fuzzy soft set. Results indicate that the proposed method is more effective and
generalized over all existing methods of the fuzzy soft set.
Keywords: generalized intuitionistic fuzzy soft set; adjustable approach; soft discernibility matrix; multi-criteria
decision making
AMS Math Classiﬁcation (2010): 15B15
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A convex optimization problem with a non-convex
quadratic inequality constraints
Seifu Endris Yimer1,* and Poom Kumam2
1

Department of Mathematics, Faculty of Science, King Mongkut’s University of Technology Thonburi, Bangkok,
Thailand; seifuendris@gmail.com1
2
Theoretical and Computational Science Center (TaCS), Faculty of Science, King Mongkut’s University of
Technology Thonburi, Bangkok, Thailand; poom.kuman@mail.kmutt.ac.th2
*
Correspondence: seifuendris@gmail.com1
Abstract: A Convex optimization problem usually refers to the minimization of a convex function over a convex
set. However, the convex feasible set may not necessarily be described by convex inequality constraints. In this
article, we consider a particular convex optimization problem with quadratic inequality constraints which are not
necessarily convex. We show that Karush-Kuhn-Tucker optimality condition is both necessary and sufficient if
the Slater constraint qualification is satisfied under the assumption of a simple non-degeneracy condition.
Keywords: convex optimization; convex programming; quadratic programming; Karush-Kuhn-Tucker optimality
conditions
AMS Math Classification (2010): 46N10
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Nonlinear function’s optimization with global convergence
on probabilistic approach by different techniques
Guash Haile Taddele1,* and Poom Kuman2
1

Department of Mathematics, Faculty of Science, King Mongkut’s University of Technology Thonburi,
Bangkok, Thailand; guashhaile79@gmail.com1
2
Theoretical and Computational Science Center (TaCS), Faculty of Science, King Mongkut’s University
of Technology Thonburi, Bangkok, Thailand; poom.kuman@mail.kmutt.ac.th2
*Correpondence: guashhaile79@gmail.com1
Abstract: From the Revolution of Mathematics by Newton’ s Calculus most of mathematicians,
Scholars, researchers try to find optimization of Linear and Non Linear Problems ( NLP) . Up to 19th
century most of researchers developed many techniques for solving linear types only. After Hilbert and Banach
implementations especially in Functional Analysis and Theory of Approximations, scholars focused their mission
in NLP. Kuhn – Tucker, wolf’ s identified and applied their own ideas to solve NLP. In this paper we try to
solve NLP by Trust – Region methods, Rate Analysis of Unconstrained Methods, Linear Search Concepts and
Direct Search Approach by Conjugate Gradient Concept with Globally convergence
Keywords: minimum norm gradient; generic probabilistic; noise scales; line searches strategy; hyper parameters
AMS Math Classification (2010): 46N10
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Feedback controller design for asymptotic stabilization of
neural network with mixed time-varying delays
Chalida Phanlert1 and Thongchai Botmart2,*
1,2

Department of Mathematics, Faculty of Science, Khon Kaen University, Khon Kaen, Thailand; chalida_ p@kkumail.com1
and thongbo@kku.ac.th2
*
Correspondence: thongbo@kku.ac.th2

Abstract: This paper investigates the asymptotic stability for neural network with mixed time-varying delays via
feedback control. The mixed time-delay are considered both of the discrete and the distributed time-varying delays.
The proposed conditions allow us to design the feedback controller which stabilize the neural network system. By
constructing an appropriate Lyapunov–Krasovskii functional includes double integral term and triple integral term,
utilizing Writinger- based integral inequality, extended reciprocally convex inequality and Jensen integral
inequality, the sufficient criteria are derived in terms of linear matrix inequalities technique which ensure the
asymptotic stability of proposed neural network with mixed time-varying delays. Finally, a numerical example is
given to illustrate the effectiveness of the theoretical results.
Keywords: neural network; feedback control; asymptotically stable; mixed time-varying delays
AMS Math Classification (2010): 92B20, 93B52, 37B25, 34D20
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Synchronization of complex dynamical networks with
time-varying delay and mixed-coupling via hybrid
feedback control
Arthit Hongsri1 and Thongchai Botmart2,*
1,2

Department of Mathematics, Faculty of Science, Khon Kaen University, Khon Kaen, Thailand; Arthit.star@gmail.com1
and thongbo@kku.ac.th2
*
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Abstract: This paper is concerned with the problem for synchronization of complex dynamical networks with
time-varying delay and mixed-coupling. In our work, delay is assumed to be interval time-varying delay, which
means that the upper and lower bound of delay are adopted. To derive suitable conditions, we design hybrid
feedback control, which contains error linear term and time- varying delay error linear term, using LyapunovKrasovkii functional deal with some new integral inequalities and combined with improved reciprocally convex.
These sufficient conditions are presented in the term of linear matrix inequalities (LMIs). Finally, the effectiveness
of our proposed method is employed to demonstrate via a numerical example.
Keywords: complex dynamical networks; time-varying delay; linear matrix inequalities (LMIs); exponential
synchronization
AMS Math Classification (2010): 05C82, 34D06, 34D20, 34-06
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Finite-time stability of linear system with interval timevarying delay by using Wirtinger-based inequality
Wanwisa Puangmalai1 and Jirapong Puangmalai2,*
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of Mathematics, Faculty of Science and Technology, Kamphaeng Phet Rajabhat University, Kamphaeng Phet,
Thailand; rakpuang.wan@gmail.com1
2
Department of Mathematics, Faculty of Education, Kamphaeng Phet Rajabhat University, Kamphaeng Phet, Thailand;
puangmalai.j@gmail.com2
*

Correspondence: puangmalai.j@gmail.com2

Abstract: This work is concerned with the finite-time stability of linear system with interval time-varying delays.
The new sufficient finite-time stability conditions have been proposed in the forms of inequalities and linear matrix
inequalities by using Wirtinger-based inequality. In addition, we compare these criteria with other works. In the
last section, a numerical example is given to illustrate the efficiency of the proposed method.
Keywords: finite-time stability; Lyapunov-Krasovskii ; Wirtinger inequality; linear matrix inequalities (LMIs)
AMS Math Classification (2010): 93C05
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On the nonlinear Stokes-Brinkman equations for modeling
flow in PCL
Surachai Phaenchat1* and Kanognudge Wuttanachamsri2
1,2

Department of Mathematics, Faculty of Science, King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang, Bangkok, Thailand;
s.phaenchat@gmail.com1 and whychamsri@hotmail.com2
*
Correspondence: s.phaenchat@gmail.com1

Abstract: Nowadays, people have several respiratory diseases. One of the main reasons is the inhalation of strange
particles such as dust and harmful smoke particles. When an irritant settles in the human body, goblet cells standing
within a surface epithelium secrete mucus to catch those particles and then it forms a mucous layer and lies on the
tip of cilia aligned along the ciliated epithelial cells. Then the mucus is moved out of the body by the movement
of the cilia. The layer consisting of the hair-like structures and also a Newtonian fluid under the mucous layer is
called Periciliary Layer (PCL). In order to study the velocity of the mucus, in this work, we first focus on the
velocity of the fluid in the PCL so that it can be used as a boundary condition of the mucous layer. The StokesBrinkman equations embedding a nonlinear term is employed for solving this problem. The velocity of the cilia is
also imposed in the model. The nonlinear structure is converted into a linear form by using a classical linearization
method. In this research we discretize the model by using a finite element method where the numerical solutions
will be provided in future work.
Keywords: moving solid phases; finite element method; Galerkin method; nonlinear Stoke-Brinkman equations
AMS Math Classification (2010): 65P99, 92B05
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Existence and stability analysis of three point boundary
value problem with integral condition
Woraphak Nithiarayaphaks1,* ,Suphawat Asawasamrit2 and Jessada Tariboon3
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Intelligent and Nonlinear Dynamic Innovations Research Center, Department of Mathematics, Faculty of Applied
Science, King Mongkut’s University of Technology North Bangkok, Bangkok, Thailand; woraphak.n@gmail.com1,
suphawat.a@sci.kmutnb.ac.th2 and jessada.t@sci.kmutnb.ac.th3
*
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Abstract: This article deals with some existence and uniqueness of solutions for a three–point boundary value
problem with fractional order integral condition of fractional differential equations. Further, we also establish
different kinds of Ulam stability such as Ulam-Hyers (UH) stability, generalized Ulam-Hyers (GUH) stability,
Ulam-Hyers-Rassias (UHR) stability and generalized Ulam-Hyers-Rassias (GUHR) stability for the proposed
problem. The concerned analysis is carried out via using classical technique of nonlinear functional analysis. The
main results are demonstrated by providing couple of examples.
Keywords: Caputo fractional derivative; boundary conditions; integral condition; Green function; fixed point
theorem; Ulam Hyers stability
AMS Math Classification (2010): 34A08, 34K10, 34K20
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Nonhomogeneous system of coupled linear matrix
fractional dynamical differential equations in
Caputo’s sense with control delays
Sireeton Wintachai1 and Pattrawut Chansangiam2,*
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Abstract: In this paper, we investigate a nonhomogeneous system of coupled linear matrix fractional dynamical
differential equations with delays in control. The fractional derivative considered here is taken in Caputo’s sense.
We obtain an explicit form of its general solution in terms of the Kronecker product, the vector operator and matrix
series concerning Mittag-Leffler functions.
Keywords: Linear matrix fractional differential equation; Caputo’ s derivative; Kronecker product; Vector
operator; Mittag-Leffler functions
AMS Math Classification (2010): 15A16, 15A69, 26A33, 33E12, 34A50
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The modified Kudryashov method for solving the
conformable space-time fractional complex GinzburgLandau equations
Takerngsak Leekparn1, Sekson Sirisubtawee2,3,* and Surattana Sungnul4,5
1,2,4

Department of Mathematics, Faculty of Applied Science, King Mongkut’s University of Technology North Bangkok,
Bangkok, Thailand; takerngsak.kmutnb@gmail.com1, sekson.s@sci.kmutnb.ac.th2 and surattana.s@sci.kmutnb.ac.th4
3,5Centre of Excellence in Mathematics, CHE, Bangkok, Thailand; sekson.s@sci.kmutnb.ac.th3 and
surattana.s@sci.kmutnb.ac.th5
*
Correspondence: sekson.s@sci.kmutnb.ac.th2,3

Abstract: In this work, we apply the modified Kudryashov method to obtain exact traveling wave solutions of
the space-time fractional ( 1+1) -dimensional Ginzburg-Landau ( GL) equation with cubic nonlinearity and the
space- time fractional ( 1+ 1) - dimensional cubic- quintic Ginzburg- Landau equation based on the conformable
derivative. As a result, many obtained analytical exact solutions consist of reciprocal solutions of exponential
functions and symmetrical Fibonacci function solutions. All of the solutions have been verified back into their
corresponding equations with the aid of a symbolic software package. The performance of the method for solving
the equations is simple, powerful, and trustworthy.
Keywords: nonlinear conformable space-time fractional complex Ginzburg-Landau equations; conformable
fractional derivative; modified Kudryashov method; analytical exact solutions
AMS Math Classification (2010): 35R11, 35G20, 35C07, 35C08, 35A25
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Exact solutions of the conformable space-time fractional
chiral nonlinear Schrödinger's equations
Nattawut Khansai1, Montri Torvattanabun2, Sanoe Koonprasert3,4 and Sekson Sirisubtawee5,6,*
1,3,5

Department of Mathematics, Faculty of Applied Science, King Mongkut’s University of Technology North
Bangkok, Bangkok, Thailand; nattawut.khansai@gmail.com1, sanoe.k@sci.kmutnb.ac.th3 and
sekson.s@sci.kmutnb.ac.th5
2Department of Mathematics, Faculty of Science and Technology, Loei Rajabhat University, Loei, Thailand;
montri_kai@windowslive.com2
4,6Centre of Excellence in Mathematics, CHE, Bangkok, Thailand; sanoe.k@sci.kmutnb.ac.th4 and
sekson.s@sci.kmutnb.ac.th6
*
Correspondence: sekson.s@sci.kmutnb.ac.th5,6

Abstract: In this paper, the modified simple equation method is used to obtain exact solutions of the space-time
fractional ( 1+ 1) and ( 2+ 1) - dimensional chiral nonlinear Schrödinger equations based on the conformable
fractional derivative. Using the method, we acquire exact solutions of the equations including soliton solutions.
The existence conditions of the valid soliton solutions are given. All of the obtained solutions have been verified
back into their corresponding equations with the aid of a symbolic software package. The performance of the
method is concise, effective and reliable for solving nonlinear fractional partial differential equations.
Keywords: exact solutions; space- time fractional ( 1+ 1) and ( 2+ 1) - dimensional chiral nonlinear Schrödinger
equations; modified simple equation method; conformable fractional derivative
AMS Math Classification (2010): 35R11, 35G20, 35C08, 35A25
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Novel analytical solution for time fractional Kolmogorov–
Petrovsky–Piskunov equation with variety boundary
conditions
Thanon Korkiatsakul1, Sanoe Koonprasert2,3,* and Khomsan Neampream4,5
1,2,4

Department of Mathematics, Faculty of Applied Science, King Mongkut’s University of Technology North
Bangkok, Bangkok, Thailand; thanon.kor@sru.ac.th1, sanoe.k@sci.kmutnb.ac.th2 and khomsan.n@sci.kmutnb.ac.th4
3,5Centre of Excellence in Mathematics, CHE, Bangkok, Thailand; sanoe.k@sci.kmutnb.ac.th3and
khomsan.n@sci.kmutnb.ac.th5
*
Correspondence: sanoe.k@sci.kmutnb.ac.th2,3

Abstract: The generalize time fractional Kolmogorov– Petrovsky– Piskunov equation ( FKPP) , Dt  ( x, t ) 

a( x, t ) Dxxω(x, t) + f (ω(x, t)), plays an important rule for engineering, physics problems and a diffusion coefficient,
a(x, t), is a function of x and t. KPP equation when a is constant, α = 1 belongs to the class of reaction-diffusion
equation which is commonly arises in chemistry, heat and mass transfer, biology and ecology. KPP equation
describes the process of interaction between diffusion and reaction. In this paper, we develop a framework wavelet
including shift Chebyshev polynomial of the first kind as a mother wavelet to obtain analytical solutions for FKPP
equation with variety of initial-boundary conditions (Dirichlet, Dirichlet-Neumann etc.). The Chebyshev wavelet
is method its simplicity and efficiency in analytical approximations, due to their fast convergence, Chebyshev
wavelet method does not undergo from the instability problems related to other numerical methods. The designed
scheme accuracy is first order in time and second order in space. The comparison of the Chebyshev wavelet results
indicates that the proposed method not only gives satisfactory results but also do not need large amount of CPU
times.
Keywords: Kolmogorov–Petrovsky–Piskunov equation (KPP); Reaction-diffusion equation; Chebyshev wavelet
AMS Math Classification (2010): 65T60, 35K35, 35K61

15 – 17 May 2019, Burapha University, Thailand | 117

The 24th Annual Meeting in Mathematics | AMM 2019
Mathematics and Eastern Economic Corridor

Fractional integral inequalities with respect to another
function
Chayapat Sudprasert1,*, Suphawat Asawasamrit2 and Jessada Tariboon3
1,2,3

Intelligent and Nonlinear Dynamic Innovations Research Center, Department of Mathematics, Faculty of Applied
Science, King Mongkut's University of Technology North Bangkok, Bangkok, Thailand; Chayapat.sud@gmail.com1,
suphawat.a@sci.kmutnb.ac.th2 and jessada.t@sci.kmutnb.ac.th3
*
Correspondence: Chayapat.sud@gmail.com1

Abstract: In this paper, we establish some new fractional integral inequalities via fractional integrals with respect
to another function. Several new integral inequalities are obtained including a Grüss type fractional integral
inequality with respect to another function and also some results by using Young and Weighted AM- GM
inequalities. Many special cases are also discussed.
Keywords: fractional integrals with respect to another function; integral inequalities
AMS Math Classification (2010): 26A33, 26D10, 26D15
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A new class of impulsive fractional differential equations
Yasintorn Thadang1,*, Suphawat Asawasamrit2 and Jessada Tariboon3
1,2,3

Intelligent and Nonlinear Dynamic Innovations Research Center, Department of Mathematics, Faculty of Applied
Science, King Mongkut’s University of Technology North Bangkok, Bangkok, Thailand; yasintorn009@hotmail.com1,
suphawat.a@sci.kmutnb.ac.th2 and jessada.t@sci.kmutnb.ac.th3
*
Correspondence: yasintorn009@hotmail.com1

Abstract: The aim of this article is to establish a new class of impulsive fractional differential equations. Using
fixed point theorems, some existence results of initial value problems for mixed fractional derivatives are proved.
Examples illustrating the main results are also given.
Keywords: impulsive fractional differential equations; fixed point theorems; initial value problems; mixed fractional order derivatives
AMS Math Classification (2010): 26A33, 34B37
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Pursuit differential game problem with multiple players on
a closed convex set with integral and geometric constraints
Idris Ahmed1 and Poom Kumam2,3,*
1,2

KMUTTFixed Point Research Laboratory, Department of Mathematics„ Fixed Point Laboratory, Faculty of Science,
King Mongkut’s University of Technology Thonburi, Bangkok, Thailand; idrisahamedgml1988@gmail.com1 and
poom.kumam@mail.kmutt.ac.th2
3
KMUTT-Fixed Point Theory and Applications Research Group (KMUTT-FPTA), Theoretical and Computational Science
Center (TaCS), Faculty of Science, King Mongkut’s University of Technology Thonburi, Bangkok, Thailand;
poom.kumam@mail.kmutt.ac.th3
*
Correspondence: poom.kumam@mail.kmutt.ac.th2,3

Abstract: We study a pursuit differential game with many but finite number of pursuers and evaders on a
nonempty closed convex subset C of ℝn. Players’ motion obey ordinary differential equations and stayed inside
the closed convex set C throughout the game. Control functions of the pursuers and evaders are subject to integral
and geometric constraints respectively. We obtained sufficient conditions for completion of pursuit. Moreover,
pursuers’ strategies that ensure completion of pursuit in a finite time are constructed.
Keywords: pursuit; control functions, mixed constraints; strategies
AMS Math Classification (2010): 91A23, 49N755
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Guaranteed pursuit time in a differential game problem on
a convex and compact set
Jewaidu Rilwan1,2,* and Poom Kumam3,4
1,3

KMUTTFixed Point Research Laboratory, Department of Mathematics, Faculty of Science, King Mongkut’s University of
Technology Thonburi, Bangkok, Thailand; jawadrilwan3945@gmail.com1, poom.kumam@mail.kmutt.ac.th3 and
aliyumagsu@gmail.com
2
Department of Mathematical Sciences, Faculty of Science, Bayero University, Kano, Nigeria;
4
KMUTT-Fixed Point Theory and Applications Research Group, Theoretical and Computational Science Center (TaCS),
Faculty of Science, King Mongkut’s University of Technology Thonburi, Bangkok, Thailand;
poom.kumam@mail.kmutt.ac.th4
*
Correspondence: jawadrilwan3945@gmail.com1,2

Abstract: In this study, simple motion differential game of one pursuer one evader is considered in a compact and
convex subset of Rn. Control functions of the players are subject to coordinate- wise integral constraints.
Throughout the game, both players are confined within the given set. Pursuit is said to be completed at a finite
time T whenever the distance between both players at time T is zero. We obtained an estimate for the guaranteed
pursuit time T which depends on the maximum energy of the pursuer ρi, the dimension of the space n and mass of
the pursuer m. Moreover, we construct pursuer’s strategy that ensure completion of pursuit at the time T.
Keywords: differential game; control; integral constraints; phase constraints
AMS Math Classification (2010): 91A23, 49N75
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Solutions of the fractional Chaffee-Infante equation via
two-dimensional and modified fractional differential
transforms
Siraphop Makaew1, Khomsan Neamprem2,3,* and Sanoe Koonprasert4,5
1,2,4

Department of Mathematics, Faculty of Applied Science, King Mongkut’s University of Technology North
Bangkok, Bangkok, Thailand; mk.siraphop@gmail.com1, khomsan.n@sci.kmutnb.ac.th2 and sanoe.k@sci.kmutnb.ac.th4
3,5Centre of Excellence in Mathematics, CHE, Bangkok, Thailand; khomsan.n@sci.kmutnb.ac.th3 and
sanoe.k@sci.kmutnb.ac.th5
*
Correspondence: khomsan.n@sci.kmutnb.ac.th2,3

Abstract: The main objective of this paper is to solve the fractional Caputo space-time Chaffee-Infante equation.
The fractional Caputo space-time Chaffee-Infante equation is solved by using the two-dimensional fractional differential transform method (FDTM) and the modified fractional differential transform method (MFDTM) to find
approximate solutions. Finally, Maple symbolic algebra program is using to plot the solutions of fractional Caputo
space-time Chaffee-Infante equation.
Keywords: nonlinear fractional Chaffee-Infante equation; Caputo time-fractional derivative; two-dimensional
fractional differential transform method (FDTM); modified fractional differential transform method (MFDTM)
AMS Math Classification (2010): 26A33, 65M12, 65M15, 65M20
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Solving the Saigo space-time fractional Poisson process by
homotopy perturbation method
Sirawit Makaew1, Khomsan Neamprem2 and Sanoe Koonprasert3,*
1,2,3

Department of Mathematics, Faculty of Applied Science, King Mongkut’s University of Technology North
Bangkok, Bangkok, Thailand; sirawit.makaew@gmail.com1, khomsan.n@sci.kmutnb.ac.th2 and
sanoe.k@sci.kmutnb.ac.th3
*Correspondence: sanoe.k@sci.kmutnb.ac.th3

Abstract: In this paper, we focus on solving a non- local problem for a differential equation, which contains the
Saigo space- time fractional Poisson process involving the Caputo type Saigo differential operator. The Saigo
 ,  ,
(t ,  )}t 0 for parameters 0 < α ≤ 1, 0 <  ≤ 1, β < 0 and γ ∈ ℝ as
space-time fractional Poisson process {N
 ,  ,
(n, t )  Pr{N , , (t ,  )  n} satisfies
the stochastic process whose state probabilities p
 ( )
,  ,  , ,
r (1) r B r p , , (n, t ), n  0

p
(n, t )   

t
r 0 r !

 ,  ,
,  ,
( 1, t )  0 and subject to
where 
denotes Caputo version of the Saigo fractional derivative, with p
t
 ,  ,
(0, 0)  1 and p ,  , (n, 0)  0, n  1 and B is the backward shift operator acting on
the initial conditions p
the state space, i.e., B( p(n, t ))  p(n 1, t ) and also above equation can be rewritten as
,  ,  ,  ,
p
(n, t )   (1  B ) p , , (n, t ), n  0

t

( )r
(1)r B r is the fractional difference operator and ( )r   (  1) (  r  1) denotes
where (1  B)   
r 0
r!
the falling factorial. We apply an improved homotopy perturbation method which is efficient and powerful in
solving wide fractional order equations to solve a solution of the Saigo space-time fractional Poisson process. This
HPM solution that has advantage of being more concise for analytical and numerical solution is considered as an
infinite series expansion where it converges rapidly to the exact solution. The results obtained reveal that HPM is
very effective and simple.
Keywords: fractional Poisson processes; fractional derivatives; homotopy perturbation method
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Transient pressure-driven electro-osmotic flow through an
elliptic cylindrical microchannel
Nattakarn Numpanviwat1 and Pearanat Chuchard2,*
1

Department of Applied Mathematics, Faculty of Science and Technology, Valaya Alongkorn Rajabhat University under the
Royal Patronage, Pathum Thani, Thailand; nattakarn.num@vru.ac.th1
2
Department of Mathematics, Faculty of Science, Ramkhamhaeng University, Bangkok, Thailand; pearanat@rumail.ru.ac.th2
*
Correspondence: pearanat@rumail.ru.ac.th2

Abstract: A semi-analytical solution of fluid velocity for combined pressure-driven electro-osmotic flow through
an elliptic cylindrical microchannel is derived from the Navier- Stokes equations and the linearized PoissonBoltzmann equation using the Laplace transform method. Numerical results of flow characteristics are obtained
by numerical inverse Laplace transform. Moreover, the effects of eccentricity of the ellipse on the flow behavior
are presented.
Keywords: elliptic microchannel; Electro-Osmotic flow; eccentricity; Navier-Stokes equations; linearized
Poisson-Boltzmann equation
AMS Math Classification (2010): 35Q30
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A solution of Volterra integral equations using the new
modification of Adomian decomposition method
Anukul Boonyuang1, Buraskorn Nuntadilok2 and Kamonthep Mecam3,*
1,2,3

Maejo University, Chiang Mai, Thailand; anukul.boonywug@gmail.com1, buraskorn.nun@gmail.com2 and
buraskorn.nun@gmail.com3
*
Correspondence: kamonthep943@gmail.com3

Abstract: In this paper, we find a solution of weakly singular Volterra integral equations using the new
modification of Adomian decomposition method (NMADM). we obtain the formula for some specific equations.
Some examples are given to illustrate the ability and effectiveness of this formula.
Keywords: adomian decomposition; volterra integral equation
AMS Math Classification (2010): 45D05, 45E99
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การหาผลเฉลยของสมการเชิงอนุพนั ธ์ ไม่ เชิงเส้ นเชิงเศษส่ วนแบบกาตูกมั โปลา โดยใช้ วธิ กี ารแยก
อโดเมียน
1,*

2

วรชาติ อิม่ เล็ก ชาติไทย ไทยประยูร และนิติธร สุ ขวงค์

3

1,2

ภาควิชาคณิ ตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี; chatja555@hotmail.com1 และ chatthai@buu.ac.th2

3

คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่ งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ระยอง; nithithon.s@sciee.kmutnb.ac.th3

*Correspondence: chatja555@hotmail.com1

บทคัดย่ อ: ปั จจุบนั มีการนาแคลคูลสั เชิ งเศษส่ วนมาประยุกต์ใช้ในการอธิ บายปรากฎการณ์ทางธรรมชาติอย่างกว้างขวาง แต่พบว่าในการหาผล
เฉลยของสมการเชิ งอนุ พนั ธ์ไม่เชิ งเส้นเชิ งเศษส่ วนยังคงเป็ นวิธีการที่ดูซบั ซ้อน ในงานวิจยั นี้ จึงได้นาวิธีการแยกอโดเมียนมาใช้ในการศึกษาการ
หาผลเฉลยของสมการเชิ งอนุพนั ธ์ไม่เชิ งเส้นเชิ งเศษส่ วนแบบกาตูกมั โปลา ซึ่งวิธีการนี้ จะทาการประมาณค่าเทอมไม่เชิ งเส้น ให้อยูใ่ นรู ปอนุกรม
อนันต์ และสร้างสู ตรการทาซ้ าเพื่อหาผลเฉลยโดยประมาณ นอกจากนี้ ยงั มีการใช้โปรแกรมเมเปิ ล เพื่อคานวณหาผลเฉลยโดยประมาณพร้ อมทั้ง
วาดกราฟเปรี ยบเทียบผลเฉลยจริ งและผลเฉลยโดยประมาณ
คาสาคัญ: แคลคูลสั เชิ งเศษส่ วน; วิธีการแยกอโดเมียน; สมการเชิ งอนุ พนั ธ์เชิ งเศษส่ วนแบบกาตูกมั โปลา; อนุพนั ธ์เชิ งเศษส่ วนแบบกาตูกมั โป
ลา; ปริ พนั ธ์เชิงเศษส่ วนแบบกาตูกมั โปลา
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การวิเคราะห์ ทางอากาศพลศาสตร์ ของการเคลื่อนที่ของจรวดโดยวิธีสมาชิกจากัด
สุ รสิทธิ์ ปาลสาร
สาขาวิชาคณิ ตศาสตร์ คณะครุ ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ; surasith62@gmail.com

บทคัดย่อ: งานวิจยั นี้ได้ทาการศึกษาและจาลองการไหลของอากาศผ่านจรวด 4 ประเภท คือ แบบปลายเหลี่ยม แบบปลายกลม แบบปลายเรี ยว และ
แบบปลายดินสอ ด้วยวิธีสมาชิ กจากัด โดยทาการวิเคราะห์ที่ความเร็ วการไหลของอากาศเท่ากับ 100 m/s ผลของการจาลองจะแสดงในรู ปเวกเตอร์
ความเร็ วและความดันอากาศรอบๆ จรวดประเภทต่างๆ ผลการคานวณแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างความดันกับความเร็ วซึ่งเป็ นไปใน
ลักษณะผกผันกัน ซึ่ งเป็ นตามหลักอากาศพลศาสตร์ ของการไหลแบบศักย์ ลักษณะของจรวดที่ช่วยลดความดันด้านหน้าได้ดีที่สุดเรี ยงตามลาดับ
คือ แบบปลายเรี ยว แบบปลายดินสอ แบบปลายกลม และแบบปลายเหลี่ยม ตามลาดับ ทาให้สรุ ปได้วา่ จรวดแบบเรี ยวมีแรงต้านจากความดันมี
ค่าต่าสุด ส่วนจรวดแบบปลายเหลี่ยม มีแรงต้านจากความดันสู งที่สุด
คาสาคัญ: อากาศพลศาสตร์ ; พลศาสตร์ของไหลเชิงการคานวณ; วิธีสมาชิกจากัด; การไหลแบบศักย์
AMS Math Classification (2010): 76G25
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การคานวณของตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ เชิงฟังชันไทรอยด์
1,*

อนุสรณ์ หอมสุ วรรณ และ กาญจนา คานึงกิจ

2

1,2

ภาควิชาคณิ ตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กรุ งเทพมหานคร; aporsh.70@gmail.com1 และ

kkumnungkit@gmail.com2
Correspondence: aporsh.70@gmail.com1

บทคัดย่ อ: ต่อมไทรอยด์เป็ นต่อมไร้ ท่อชนิ ดหนึ่ งที่ มีความสาคัญต่ อมนุ ษย์ ทาหน้าที่ ผลิ ตและหลัง่ ฮอร์ โมน โดยที่ฮอร์ โมน์สาคัญ 2 ชนิ ดคือ
Thyroxnie (T4) และ Triiodothyronine (T3) ฮอร์ โมน 2 ชนิ ดนี้ ทาหน้าที่ควบคุมอัตราการเจริ ญเติบโต และอัตราการเผาผลาญอื่นๆ ของ
ร่ างกาย ต่ อ มไทรอยด์ ท างานผิ ด ปกติ จ ะก่ อ ให้ เ กิ ด โรค โรคไทรอยด์ มี 2 ลัก ษณะ คื อ ลัก ษณะที่ ต่ อ มไทรอยด์ ท างานมากกว่ า ปกติ
(Hyperthyroidism) และลักษณะที่ต่อมไทรอยด์ทางานน้อยกว่าปกติ (Hypothyroidism) ในงานวิจยั นี้ ได้ทาการศึกษาละปรับปรุ งตัวแบบ
เชิ งคณิ ตศาสตร์ การทางานผิดปกติของต่อมไทรอยด์ กรณี ที่ต่อมไทรอยด์ทางานมากกว่าปกติ ที่รักษาโดยการให้ยา โดยการให้ยามี 2 กรณี คือ
กรณี ที่ให้ยาในปริ มาณคงที่ และกรณี เปลี่ยนแปลงปริ มาณยาตามระยะเวลา โดยที่ตวั แบบเชิ งคณิ ตศาสตร์ ที่ปรับปรุ งนี้ เป็ นตัวแบบเชิ งคณิ ตศาสตร์
เชิงฟังก์ชนั ไทรอยด์เป็ นระบบสมการไม่เชิ งเส้น และการจาลองผลทางคอมพิวเตอร์ถูกนามาใช้เพื่อแสดงผลของการประมาณระดับฮอร์โมน T4
ที่ต่อมไทรอยด์หลัง่ ออกมาจนกระทัง่ อยูใ่ นสถานะเสถียร และได้ประมาณระยะเวลาความเป็ นปกติของร่ างกาย (หลังจากรับยาทั้ง 2 วิธี) วิธีรุงเง
คุตตาอันอับ 4 วิธีอดัมส์-แบทฟอร์ทและอดัมส์-โมลตันถูกนามาใช้สาหรับการจาลองผลทางคอมพิวเตอร์ น้ ี
คาสาคัญ: ไทรอยด์; สภาวะต่อมไทรอยด์ทางานมากผิดปกติ; แบบจาลองทางคอมพิวเตอร์ ; รุ งเงคุตทาอันดับ 4; วิธีอดัมส์-แบทฟอร์ทและอดัมส์โมลตัน
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แบบจาลองทางคณิตศาสตร์ของโรคไข้ หวัดใหญ่สองสายพัน ธุ์ โดยพิจารณาการติดเชือ้ ซ้า
อนุสิทธ์ิ ชานาญ1 และพันธนี พงศ์ สัมพันธ์ 2,*
1,2

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กรุ งเทพฯ; anusitcham@gmail.com1 และ

kppuntan@kmitl.ac.th2
kppuntan@kmitl.ac.th2

*Correspondence:

บทคัดย่ อ: โรคไข้หวัดใหญ่เป็ นโรคที่เกิดจากเช้ือไวรัสไข้หวัดใหญ่ (influenza virus) ไข้หวัดใหญ่ในคนมีสองกลุ่มใหญ่ ๆ คือ ไข้หวัด
ใหญ่ตามฤดูกาล และไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ ซึ�งสามารถพบได้บ่อยและตลอดท้ังปี ในงานวิจยั น้ไี ด้พิจารณาสายพันธุ์ที่พบบ่อยในประเทศไทย
ได้แก่ ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์เอ และสายพันธุ์บีโดยการสร้างแบบจําลองทางคณิ ตศาสตร์แบบ SEIR (S: คือประชากรที่เสี ่ยงต่อการติดเช้ือ
E: คือประชากรที่ติดเช้ือแต่ยังไม่สามารถถ่ายทอดเช้ือได้ I: คือประชากรที่ติดเช้ือและสามารถถ่ายทอดเช้ือได้ และ R: คือประชากรที่ฟ�ื นไข้)
โดยได้พิจารณาการติดเช้ือซํ�า จุดสมดุล ค่าสื บพันธุ์พ้ืนฐานและผลเฉลยเชิงตัวเลขนํามาแสดงในงานวิจยั น้ี
คาสาคัญ: ไข้หวัดใหญ่; ค่าสื บพันธุ์พ้ืนฐาน; จุดสมดุล; แบบจําลองทางคณิ ตศาสตร์
AMS Math Classification (2010): 34D20; 37C75; 65L20; 97M10
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Blood flow through asymmetric stenosis in coronary artery
Pinyo Owasit1 and Somchai Sriyab2,*
1,2Department

of Mathematics, Faculty of Science, Chiang Mai University, Chiang Mai, Thailand; auroy32140@gmail.com1
and somchai.sriyab@gmail.com2
*Correspondence: somchai.sriyab@gmail.com2

Abstract: A mathematical model of blood flow through combined shape between bell and polynomial shape that
are asymmetric stenosis was studied in our work. The non- Newtonian model that use to describe blood flow
behavior is Power law model. The blood flow is considered in two-dimensional and steady flow. The axial velocity
and the radial velocity are solved numerically by using finite different scheme. The result can be concluded that
the shape of stenosis significantly effects to radial and axial velocity. The radial velocity is very low when we
compare with the axial velocity. Not only the shape of stenosis effect to radial and axial velocity but also the nonNewtonian behavior affect to both velocities too. The radial and axial velocity of the non-Newtonian blood flow
are higher than the velocity of Newtonian blood flow.
Keywords: non-Newtonian fluid; power law model and asymmetric stenosis
AMS Math Classification (2010): 76Z05
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แบบจาลองโรคระบาด SIQD บนเครื อข่ าย และค่ าเสถียรภาพ
ประพรรณพร รัตนะ
โมดูลคณิ ตศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ราชบุรี; prapanporn.rat@mail.kmutt.ac.th

บทคัดย่อ: งานวิจยั ครั้งนี้ ศึกษาและสร้างแบบจาลองโรคระบาด SIQD pairwise และ stochastic simulation บนเครื อข่ายที่ประชากรทุกคนมีค่าการ
เชื่อมต่อคงที่เดียวกัน (homogeneous network) เพื่อศึกษาการแพร่ ระบาดของโรครวมทั้งผลกระทบของโครงสร้างเครื อข่ายต่อการระบาด ผลเฉลย
เชิ งตัวเลขของแบบจาลอง SIQD พบว่าแบบจาลองทั้ง pairwise และ stochastic simulation มีความสอดคล้องแม่นยากันเป็ นอย่างดี นอกจากนี้ ยงั
ได้วิเคราะห์เสถียรภาพของแบบจาลอง pairwise ด้วยค่าระดับการติดเชื้ อพื้นฐาน R0 ผลการทดลองเชิงตัวเลขและการคานวณพบว่าเมื่อ R0 < 1
จานวนผูท้ ี่ติดเชื้ อลู่เข้าสู่ ศูนย์ และ R0 > 1 จานวนผูท้ ี่ติดเชื้ อลู่เข้าสู่ จุดสมดุลที่โรคคงอยู่ ซึ่ งมีความสอดคล้องกันตรงตามทฤษฎี นอกจากนี้ ผล
เฉลยเชิ งตัวเลขของแบบจาลองยังได้แสดงการเปรี ยบเทียบจานวนประชากรในแต่ละกลุ่ม และช่ วงเวลาของการระบาดตามการเปลี่ ยนแปลง
ค่าพารามิเตอร์ต่างๆ อีกด้วย
คาสาคัญ: pairwise model; stochastic simulation; เครื อข่าย; โรคติดต่อ; แบบจาลองทางคณิ ตศาสตร์
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การพัฒนาแบบจาลองเชิงคณิตศาสตร์ สาหรับการกาจัดโลหะหนักในน้าเสี ยโดยใช้ วิธีลดรู ปการ
แปลงเชิงอนุพนั ธ์
1

2

เจ จิรังคานนท์ ดวงกมล ผลเต็ม และ สินีนาฏ ศรีมงคล
1,2,3

3,*

ภาควิชาคณิ ตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี; jay_jirangkanon@hotmail.com1, duangkamolp@buu.ac.th2 และ

sineenart@buu.ac.th3
sineenart@buu.ac.th3

*Correspondence:

บทคัดย่ อ: งานวิจยั นี้ มีการนาเสนอแบบจาลองเชิ งคณิ ตศาสตร์ สาหรั บการกาจัดโลหะหนักจากน้ าเสี ยโดยใช้การดูดซึ บของสาหร่ ายในระบบ
บาบัดน้ าเสี ยแบบทริ คคลิ งฟิ ลเตอร์ ศึกษาประสิ ทธิ ภาพในการดูดซับของสาหร่ ายโดยใช้โลหะหนักนิ กเกิล สมการควบคุมประกอบด้วย สมการ
reaction-diffusion และ pseudo-first order model โดยใช้วิธีลดรู ปการแปลงเชิ งอนุพนั ธ์ทาให้ได้ผลเฉลยแบบประมาณค่าของผลเฉลยวิเคราะห์ผล
ที่ได้สามารถนาไปใช้อธิ บายค่าความเข้มข้นของโลหะหนักในระบบบาบัดน้ าเสี ยแบบโปรยกรองได้
คาสาคัญ: การบาบัดน้ าเสี ย; วิธีลดรู ปการแปลงเชิงอนุพนั ธ์; แบบจาลองเชิงคณิ ตศาสตร์
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An improved variational model for image restoration
Pornpimon Sroisangwan1,* and Noppadol Chumchob2,3
1,2

Department of Mathematics, Faculty of Science, Silpakorn University, Nakorn Pathom, Thailand;
p.sroisangwan@gmail.com1 and chumchob_n@silpakorn.edu2
3
Centre of Excellence in Mathematics, CHE, Bangkok, Thailand; chumchob_n@silpakorn.edu3
*
Correspondence: p.sroisangwan@gmail.com1

Abstract: Image restoration is the most fundamental task in image processing. The goal is to remove or reduce
the noise from a given corrupted digital image for improving the quality and ability of human or machine vision
identifications. Total variation ( TV) model, which is a classic model in image restoration, is well- known for
reducing noise and recovering sharp edges from a observed noisy image. However, it suffers form the undesired
artifacts, such as the staircase effect. To overcome the drawback of the TV model, this work proposes a hybrid
model combining the TV regularization and the high-order regularization. As a result, the associated minimization
problem is not appropriate to directly solve by some classical algorithms. We therefore develop a new alternating
minimization algorithm. Numerical experiments on both synthetic and real medical images show that the quality
of restored images by the proposed method is better than those by the TV model.
Keywords: alternating minimization algorithm; total variation; regularization; image restoration
AMS Math Classification (2010): 62H35, 65N22, 65N55, 74G65, 74G75
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Analytical solution for a 3D model of the airflow in a
human upper respiratory tract
Supachara Kongnuan1,* and Chatvarin Tasawang2
1,2 Department

of Mathematics and Statistics, Faculty of Science and Technology, Thammasat Univeristy, Phathum Thani,
Thailand; supachara@mathstat.sci.tu.ac.th1 and chatvarin.ts@gmail.com2
*Correspondence: supachara@mathstat.sci.tu.ac.th1

Abstract: Understanding characteristic of the airflow in the human respiratory tract is the very important factor in
the treatment of respiratory diseases. This paper aims to demonstrate the behaviors of airflow in a human upper
respiratory. To do this, we propose a three-dimensional mathematical model under the assumption that the airflow
is axially symmetric flow and driven by the oscillating pressure gradient within the pulmonary. The threedimensional Navier-Stokes equations and the continuity equation. In this paper, we propose a method of analytical
solution based on the Fourier-Bessel series form for the airflow field. The airflow field is simulated on a threedimensional geometry of a human respiratory tract, which the obtained results show magnitude and direction of
the airflow correspond to the fact of airflow behaviors in the human airway and the previous researchers as well.
Keywords: human upper respiratory, three-dimensional mathematical model, Navier-Stokes equations, analytical
solution, Fourier-Bessel series
AMS Math Classification (2010): 76D05; 9208
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A variational image registration model for MR images
with intensity inhomogeneities
Kanya Maleelai1, Chatchawan Watchararuangwit2,* and Noppadol Chumchob3
1,2

Department of Mathematics, Faculty of Science, King Mongkut’s University of Technology Thonburi, Bangkok, Thailand;
pm_kanya@hotmail.com1 and w_chat@hotmail.com2
3
Department of Mathematics, Faculty of Science, Silpakorn University, Nakorn Pathom, Thailand; chumchob@gmail.com3
*
Correspondence: w_chat@hotmail.com2

Abstract: Image registration is one of the most interesting tasks within digital imaging. Variational image registration models have been successfully proven to be very valuable tools in several applications. It is non-rigid and
deformable imaging techniques for accurate registration of two images. Image registration has a role in many areas of applications. Particularly, in medical applications, it can improve medical diagnosis, surgery planning and
simulation as well as treatment guidance and monitoring. Magnetic resonance imaging (MRI) is one of popular
medical imaging. However intensity inhomogeneity can occur during the imaging process. It is an artifact that
can easily observe. In this work, we propose a variational image registration model for MR images with intensity
inhomogeneities. The new model consists of the diffusive and total variation regularizers. In order to compute the
numerical solutions of the associated nonlinear systems resulting from the Euler-Lagrange equations, we propose
an alternating minimization method to solve the minimization problem. Consequently, we use a coupled outerinner iteration method by using the fixed point iteration at each outer step and ω- PCGS method at each
corresponding inner step. Synthetic and real test images are used to show that the proposed model are significantly
more accurate than the classical model.
Keywords: diffusive regularizer; finite difference method; intensity correction; total variational regularizer; variational image registration
AMS Math Classification (2010): 65K10, 65M06
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A simulation study of granular mixing in gravity conical
mixer using DEM
Wariam Chuayjan1,*, Theeradach Kaewong2 and Sutthiwat Thongnak3
1,2,3Department

of Mathematics and Statistics, Faculty of Science, Thaksin University, Phatthalung, Thailand;
cwariam@tsu.ac.th1, theeradachmath@gmail.com2 and t.sutthiwat@gmail.com3
*Correspondence: cwariam@tsu.ac.th1

Abstract: Granular mixing is a normal process in many industries concerning blended ingredients such as in the
food, pharmaceutical and cosmetic industries. The mixing process is very complex. It depends on several factors
to obtain good quality of the mixed product. Thus, understanding the granular mixing is very necessary. In this
article, we simulated the mixing process of a granular solid in gravity conical mixers with an angle increased from
15 , 30 , 45 to 60 . The Discrete Element Method (DEM) based on Newton’s second law of motion was applied
in this simulation. The coordinate mixing index was used to analyze the effectiveness of the solids mixing. The
simulation revealed that the mixer with an angle of 15 gave the highest coordinate mixing number, which was
also the best mixing quality.
Keywords: discrete element method; coordinate mixing index; mixer; granular material
AMS Math Classification (2010): 37M05
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Optimal treatment for the drinking epidemic model with
time delay
Rinrada Thamchai
Department of Mathematics, Faculty of Science, Naresuan University, Phitsanulok, Thailand; rinrada_th@hotmail.com

Abstract: The main scope of this paper is to study the optimal control strategies of drinking epidemic model with
time delay. In order to do this, we use optimal approach to minimize the number of drinkers and maximize the
number of recovered drinkers. We derive the basic reproduction number and investigate the dynamic behavior of
controlled model. The existence of the optimal control is also proved. The optimality system is derived and the
numerical simulation is carried out. The obtained results confirm the performance of the optimization strategy.
Keywords: drinking epidemic; optimal control; time delay; numerical simulation
AMS Math Classification (2010): 93C95

138 | 15 – 17 May 2019, Burapha University, Thailand

The 24th Annual Meeting in Mathematics | AMM 2019
Mathematics and Eastern Economic Corridor

Modeling sexual transmission in the epidemic dynamic of
Zika virus
Chomkhwan Phinyophap1, Nichaphat Patanarapeelert2,* and Klot Patanarapeelert3
1,2

Department of Mathematics, Faculty of Applied Science, King Mongkut’s University of Technology North Bangkok,
Bangkok, Thailand; chomkhwan.phinyophap@gmail.com1 and nichaphat.p@sci.kmutnb.ac.th2
3Department of Mathematics, Faculty of Science, Silpakorn University, Nakhon Pathom, Thailand; klotpat@gmail.com3
*
Correspondence: nichaphat.p@sci.kmutnb.ac.th2

Abstract: Zika is a vector-borne infectious disease that can be harmful to the pregnant woman. Although the virus
share the common vector as Dengue virus, the report cases are rare in some regions. In addition to mosquitoes, the
virus is known to be capable of transmitted by sex, which forms epidemiological complex. In this study, we
formulate a mathematical model to describe the transmission dynamics of Zika virus on a women population where
the effect of sexual transmission is focused. The stability analysis and the numerical solution technique are
employed. We show that the disease-free equilibrium does not exist if the sexual transmission is in effect. The
endemic equilibrium is derived, and its stability depends only on a single parameter which can be accounted for
the basic reproduction number of the model. Finally, we show how the transmission by sex contributes the
epidemic potential under the variation of fraction of pregnancy of the population.
Keywords: Zika virus; sexual transmission; mathematical model
AMS Math Classification (2010): 97M60
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Mathematical models of the group A streptococcus
epidemic and acute rheumatic fever
Natsuda Yokchoo1, Nichaphat Patanarapeelert2,* and Klot Patanarapeelert3
1,2

Department of Mathematics, Faculty of Applied Science, King Mongkut’s University of Technology North Bangkok,
Bangkok, Thailand; natsudayokchoo@gmail.com1 and nichaphat.p@sci.kmutnb.ac.th2
3Department of Mathematics, Faculty of Science, Silpakorn University, Nakhon Pathom, Thailand; klotpat@gmail.com3
*
Correspondence: nichaphat.p@sci.kmutnb.ac.th2

Abstract: In this paper, we propose a deterministic epidemic model as the system of differential equations for the
acute rheumatic fever (ARF) caused by an infection of beta-hemolytic group A streptococcus (GAS). The symptomatic and asymptomatic (carrier) GAS individuals are considered in this model. We analyze the equilibrium
points, stability and basic reproduction number. Our results shows that the disease-free equilibrium is locally stable
when R0 < 1 and endemic equilibrium is locally stable when R0 > 1. We also develop a stochastic model with
continuous time Markov chain (CTMC) based on the deterministic models. By the numerical simulations, we show
that the deterministic and stochastic models give the similar dynamics based on the ensemble averages.
Keywords: acute rheumatic fever; beta-hemolytic group A streptococcus; deterministic epidemic model; continuous time Makov chain
AMS Math Classification (2010): 97M60
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A study of mathematical models for balancing hormone
levels in the HPA axis to diagnose depression patients
Teerarat Arunrat1 and Sanoe Koonprasert2,*
1,2

Department of Mathematics, Faculty of Applied Science, King Mongkut’s University of Technology North Bangkok,
Bangkok, Thailand; YK.Teerarat@gmail.com1 and sanoe.k@sci.kmutnb.ac.th2
*
Correspondence: sanoe.k@sci.kmutnb.ac.th2

Abstract: Depression is a common neuropsychiatric disorder marked by depression mood for at least two weeks,
with depression being able to strike anyone and at any time. The World Health Organization (WHO) predicts that
depression will be the number one leading cause of disease and injury burden and the world's population are currently suffering from the disease and patients repeat 50-70 percent. In this paper we present depression model in
term of non-linear differential equations that describes the association between the Hypothalamic-pituitary-adrenal
axis ( HPA) and depression which caused by the changing level of the three hormones, namely Corticotropin
releasing hormone (CRH), Adrenocorticotropic hormone (ACTH) and Cortisol. We analyse equilibrium points,
basic repro- duction number, local stability and numerical approach in order to provide knowledge of hormonal
mechanisms and some conditions of biological parameters to heal patients. The results of sensitivity analysis which
provides the most effective parameters to reduce level of Cortisol hormone in the HPA axis may help to understand
and useful in diagnosing patients more thoroughly and effectively in the future.
Keywords: depression; HPA axis; mathematical modeling
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แบบจาลองทางคณิตศาสตร์ สาหรับระบบควบคุมกลูโคส-อินซูลนิ ของโรคเบาหวาน
1,*
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นริศรา เส็ นสมเอียด และกาญจนา คํานึงกิจ
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ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กรุ งเทพ; narisar-nah@hotmail.com1 และ

kanchana.ku@kmitl.ac.th2
Correspondence: narisar-nah@hotmail.com1

*

บทคัดย่ อ:ปั จจุบนั เป็ นที่ยอมรับกันโดยทัว่ ไปว่าโรคเบาหวานเป็ นภัยเงียบที่ผคู ้ นทัว่ โลกเป็ นกันจานวนมาก โดยสาเหตุเกิดจากการออกกาลังกาย
น้อยและบุคคลที่มีภาวะอ้วน ซึ่ งโรคเบาหวานเป็ นโรคที่เกี่ยวกับการหลัง่ สารกลูโคสอินซูลินในระบบเผาผลาญ และระบบจะแสดงลักษณะของ
น้ าตาลในเลื อดสู ง (Hyperglycemia) ซึ่ งเกิ ดจากพฤติ ก รรมการหลั่งอิ น ซู ลินและกลู โคส ดังนั้นค่าระดับน้ าตาลในเลื อดจึ งเป็ นเกณฑ์วดั ของ
โรคเบาหวาน งานวิจยั นี้ จึงศึกษาการใช้วิธีการประมานค่าใหม่ในการควบคุมระดับน้ าตาลในเลื อดของโรคเบาหวาน ได้เสนอแบบจาลองทาง
คณิ ตศาสตร์ เพื่อศึกษาการเกิดโรคเบาหวานแบบจาลองดังกล่าวพิจารณาความเข้มข้นของน้ าตาลกลูโคสในเลือดทั้งหมด ความเข้มข้นของอินซูลิน
ทัว่ ไป และความเข้มข้นของอิ นซู ลินในเลื อดด้วยระบบสมการเชิ งอนุ พนั ธ์แบบไม่เชิ งเส้นสมการ โดยใช้วิธีการแก้ปัญหาเชิ งตัวเลขแสดงถึ ง
สภาวะที่ ซั บ ซ้ อ นของผู้ป่ วยโรคเบาหวาน แบบจ าลองด้ว ยโปรแกรมคอมพิ ว เตอร์ (computer simulation ) ได้ถู ก น ามาใช้ เ พื่ อ หาค่ า ที่ มี
ประสิ ทธิภาพของแบบจาลองนี้
คาสาคัญ: กลูโคส-อินซูลิน;โรคเบาหวาน; สภาวะสมดุล; แบบจาลองด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
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การวิเคราะห์ ความน่ าเชื่ อถือของกระบวนการผลิตนา้ ตาลทรายโดยใช้ เทคนิคฟังก์ชันบูลนี
1

รัฐนันท์ พันธมาศ และเอกชัย คุณวุฒิปรีชาชาญ

2,*

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กรุ งเทพ; jomjonkidconan1412@gmail.com1
และ ekkachai.k@sci.kmutnb.ac.th2

1,2

*

Correspondence: ekkachai.k@sci.kmutnb.ac.th2

บทคัดย่ อ: อ้อยเป็ นพืชเศรษฐกิจที่มีความสาคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศไทย โดยส่ วนใหญ่ออ้ ยจะถูกนาไปใช้ในกระบวนการผลิตน้ าตาลทราย
ในงานนี้ เป็ นการศึ กษาและวิเคราะห์ ความน่ าเชื่ อถื อของกระบวนการผลิ ตน้ าตาลทรายในโรงงานน้ าตาล โดยสร้ างตัวแบบทางคณิ ตศาสตร์
สาหรับกระบวนการดังกล่าว และประยุกต์ใช้ฟังก์ชนั บูลีนเพื่อวิเคราะห์หาความน่ าเชื่ อถือของระบบ โดยกาหนดสมมติฐานให้ค่าความเสี ยหายมี
การแจกแจงแบบเอ็กโพเนนเชี ยลและแบบไวบูลล์ ในการประเมินค่าความน่ าเชื่ อถื อและการตรวจสอบประสิ ทธิ ภาพของระบบนั้นจะพิจารณา
จากเวลาเฉลี่ยก่อนที่ชิ้นส่ วนจะชารุ ดเสี ยหายเปรี ยบเทียบ จากผลการศึกษาพบว่าเครื่ องจักรที่มีอตั ราความเสี ยหายตามการแจกแจงแบบไวบูลล์มี
ค่าความน่าเชื่ อถือของระบบลดลงเร็ วกว่าเครื่ องจักรที่มีอตั ราความเสี ยหายตามการแจกแจงแบบเอ็กซ์โพเนนเชี ยล ซึ่ งจะมีผลทาให้เครื่ องจักรมี
ความเสี ยหายได้ง่ายกว่า ซึ่ งผลที่ได้น้ นั สามารถนามาใช้เป็ นส่ วนหนึ่งในการประเมินและปรับปรุ งระบบการบารุ งรักษาของโรงงานน้ าตาล
คาสาคัญ: ความน่าเชื่ อถือ; อัตราความเสี ยหาย; ระยะเวลาเฉลี่ยก่อนที่ชิ้นส่ วนจะชารุ ดเสี ยหาย, ฟังก์ชนั บูลีน
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Classroom discourse for the development of geometric
thinking in classroom taught through open approach
Jensamut Saengpun
Program in Mathematics Education, Faculty of Education, Chiang Mai University, Chiang Mai, Thailand;
jensamut.s@cmu.ac.th

Abstract: This study was to investigate the ways for facilitating classroom discourse for developing geometrical
thinking in classroom taught through open approach. The target group were 3 lesson study teams of grade 1 and
grade 4 among 3 schools in Chiang Mai which is innovated by lesson study and open approach. Research data
were collected and analyzed through the cycle of lesson study with multiple qualitative instruments. The results
revealed the ways teacher used for facilitating classroom discourse for development of geometric thinking in
classroom taught by open approach were (1) articulating geometric thinking and establishing expectations through
problem- solving tasks ( 2) fine- tuning geometric thinking through language ( 3) communicating geometrical
constructs within mathematics community and ( 4) shaping geometric argumentations for establishing formal
discourse and concepts. These classroom discourse practices corresponded to four steps of open approach and
helped student have development of geometric thinking from connecting geometrical reasoning, visualization and
construction processes.
Keywords: classroom discourse; geometric thinking; open approach; lesson study
AMS Math Classification (2010): 97D40
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การพัฒนาความคิดสร้ างสรรค์ ทางคณิตศาสตร์ ตาม Model-Eliciting Activities สาหรับ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทีม่ คี วามสามารถพิเศษด้ านวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
1,*

2

วุฒิพงษ์ ประทุมมา และพูลพงศ์ สุ ขสว่ าง
1,2

วิทยาลัยวิทยาการวิจยั และวิทยาการปัญญา มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี; kondeekhongma@gmail.com1 และ psuksawang@gmail.com2

*Correspondence:

kondeekhongma@gmail.com1

บทคัด ย่ อ : การวิ จ ัย ครั้ งนี้ มี ว ตั ถุ ป ระสงค์เ พื่ อ 1) สร้ า งกิ จ กรรมการพัฒ นาความคิ ด สร้ า งสรรค์ท างคณิ ต ศาสตร์ ต าม Model-Eliciting
Activities 2) เพื่ อ ศึ ก ษาผลของกิ จ กรรมพัฒ นาความคิ ด สร้ า งสรรค์ท างคณิ ต ศาสตร์ ต าม Model-Eliciting Activities ต่ อ ความคิ ด
สร้างสรรค์ทางคณิ ตศาสตร์ ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั เป็ นนักเรี ยนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรี ยนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี และโรงเรี ยน
ชลราษฎรอารุ ง จานวน 72 คนได้มาจากการสุ่ มแบบกลุ่ม แบ่งเป็ น 3 กลุ่ม กลุ่มละ 24 คน เครื่ องมื อวิจยั ที่ ใช้ คื อ กิ จกรรมการพัฒนาความคิด
สร้างสรรค์ทางคณิ ตศาสตร์ และแบบวัดความคิด สร้างสรรค์ทางคณิ ตศาสตร์ วิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติทดสอบที
และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว ผลการวิจยั พบว่า 1) กิจกรรมการพัฒนาความคิดสร้ างสรรค์ทางคณิ ตศาสตร์ ตาม Model-Eliciting
Activities มี 6 ขั้นตอน คื อ 1. จาลองโครงสร้ างปั ญหา 2. ออกแบบสถานการณ์ 3. ประเมิ นการแก้ปัญหาของตนเอง 4. สื บค้นและจัดทา
เอกสาร 5. แบ่งปันวิธีการแก้ปัญหา และ 6. ปรับปรุ งต้นแบบการแก้ปัญหา 2) กลุ่มตัวอย่างที่ได้รับการฝึ กกิจกรรมการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์
ทางคณิ ตศาสตร์ตาม Model-Eliciting Activities มีความคิดสร้างสรรค์ทางคณิ ตศาสตร์ สูงกว่าก่อนได้รับการฝึ กอย่างมีนยั สาคัญทางสถิ ติที่
ระดับ .05 3) กลุ่มตัวอย่างที่ได้รับการฝึ กด้วยกิ จกรรมการพัฒนาความคิ ดสร้ างสรรค์ทางคณิ ตศาสตร์ ตาม Model-Eliciting Activities มี
ความคิดสร้างสรรค์ทางคณิ ตศาสตร์ สูงกว่ากลุ่มที่ได้รับการฝึ กด้วยกิจกรรมการเรี ยนรู ้แบบปกติอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
คาสาคัญ: โมเดลอิลิสซิติงแอคทิวิตี; ความคิดสร้างสรรค์; ความคิดสร้างสรรค์ทางคณิ ตศาสตร์ ; นักเรี ยนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์
และคณิ ตศาสตร์
AMS Math Classification (2010): 97D40
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การวิเคราะห์ กระบวนการทาให้ เป็ นคณิตศาสตร์ ของนักเรียนเรื่ องรู ปสามเหลีย่ มและรู ปสี่ เหลีย่ ม
ในช้ันเรียนคณิตศาสตร์ ทใี่ ช้ วธิ ีการแบบเปิ ด
1

ธนจิรวัฒน์ ศรีสุธัญญาวงศ์ และเจนสมุทร แสงพันธ์
1,2

2,*

สาขาวิชาคณิ ตศาสตรศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่; thanajirawat_sr@cmu.ac.th1 และ

jensamut.s@cmu.ac.th2
Correspondence: jensamut.s@cmu.ac.th2

*

ของนักเรี ยนในช้ันเรี ยน
บทคัดย่อ: งานวิจยั นี�มีวตั ถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์กระบวนการทํา ให้เป็ นคณิตศาสตร์ (Mathematisation)
คณิ ตศาสตร์ที่ใช้วธิ ีการแบบเปิ ด ในบทเรียนเรือ่ ง รูปสามเหลี่ยม รูปสี ่เหลี่ยม กลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียน ช้ันประถมศึกษาปี ที่ 2 โรงเรียนต้นกล้า
จ.เชียงใหม่ ซึ�งเป็ นโรงเรียนที่ใช้นวัตกรรมการศึกษาช้ันเรียนและวิธีการแบบเปิ ด งานวิจยั น้ใี ช้กรอบแนวคิดเรือ่ งการทําให้เป็ นคณิ ตศาสตร์ใน
ลําดับของบทเรียน (Flow of lesson) ที่เคลื่อนจากโลกจริงของนักเรียนไปสู่ โลกทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนตามแนวทางของวิธีการแบบเปิ ด
(Open Approach) (ไมตรี อินทร์ ประสิ ทธิ� , 2562) เครือ่ งมือวิจยั ประกอบด้วย แผนจัดการเรียนรู ้เรือ่ ง รู ปสามเหลี่ยม รู ปสี ่เหลี่ยม เน้นใน
การตรวจสอบความเข้าใจเรือ่ ง รู ปสามเหลี่ยม รู ปสี� เหลี�ยม ของนักเรียน แบบบันทึกการสังเกตช้นั เรียน เครือ่ งบันทึกวีดีทศั น์ และภาพนิ่ง และผล
งานของนักเรียน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการบันทึกวีดีทศั น์และบันทึกภาพนิ่ง วิเคราะห์ข้อมูลช้ันเรียนโดยใช้การวิเคราะห์โพรโทคอลและการ
พรรณนาเชิงวิเคราะห์ ผลการวิจยั พบว่ากระบวนการทําให้เป็ นคณิ ตศาสตร์ในช้ันเรียนน้เี กิดขึ�นในตําแหน่งที่นกั เรียนจําแนกว่ารู ปใดเป็ นรูปสาม
เหลี่ยม รูปสี ่เหลีย่ ม ซ่งึ เป็ นรูปสามเหลี่ยม รูปสี ่เหลี่ยมในโลกจริงของนักเรียนผ่านการให้เหตุผล จากน้นั กระบวนการทําให้เป็ นคณิ ตศาสตร์จึง
รูปสี ่เหลีย่ มให้ได้หลากหลายแบบจากการลากเส้นเชื่อมจุดซ่งึ ถือว่าเป็ นการสร้าง
เคลื่อนย้ายไปในตําแหน่งทีน่ กั เรียนสร้างรูปสามเหลี่ยมและ
แบบจําลองก่ึงรู ปธรรม ต่อจากน้ันจึงเคลื่อนย้ายไปในตําแหน่งที่มีความเป็ นนามธรรมซ่งึ นักเรียนจะต้องตัดรูปสี ่เหลี่ยมให้เป็ นรูปสี ่เหลี่ยม 2 รู ป
รู ปสามเหลี่ยม 2 รู ป และรู ปสามเหลี่ยม 1 รู ปและ รู ปสี ่เหลี่ยม 1 รู ป การอภิปราย การยอมรับและการสร้างข้อสรุ ปจากแนวคิดน้เี ป็ นกระบวนการ
ทําให้เป็ นคณิ ตศาสตร์ซ� ึงเกิดขึ�นในตําแหน่งที่นกั เรียนยอมรับคณิ ตศาสตร์เป็ นของตัวนักเรียนเอง
คาสาคัญ: กระบวนการทําให้เป็ นคณิ ตศาสตร์; ลําดับของบทเรียน; วิธีการแบบเปิ ด
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ผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ แบบร่ วมมือด้ วยเทคนิคจิ๊กซอว์ ทมี่ ตี ่ อความสามารถในการ
แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่ อง พืน้ ทีผ่ วิ และปริมาตร
1

2,*

มณฑิชา ศิริรัตน์ และวราภรณ์ จาตนิล

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กรุ งเทพ; monticha713@gmail.com1 และ

1,2

waraporn.chat@kmutt.ac.th2
waraporn.chat@kmutt.ac.th2

*Correspondence:

บทคัดย่อ: งานวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์ ของนักเรี ยนหลังได้รับการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้
แบบร่ วมมือด้วยเทคนิ คจิ๊กซอว์ เรื่ อง พื้นที่ผิวและปริ มาตร กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ คือ นักเรี ยนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 ภาคเรี ยนที่ 2
ปี การศึกษา 2561 ที่ได้มาจากการเลือกแบบเจาะจงจานวน 39 คน เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั คือ 1) แผนการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมื อด้วย
เทคนิ คจิ๊กซอว์ เรื่ อง พื้นที่ผิวและปริ มาตร 2) แบบทดสอบย่อยระหว่างการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ และ 3) แบบทดสอบวัดความสามารถในการ
แก้ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์ เรื่ อง พื้นที่ผิวและปริ มาตร ผลการวิจยั พบว่า หลังได้รับการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้แบบรว่ มมือด้วยเทคนิ คจิ๊กซอว์ เรื่ อง
พื้นที่ผิวและปริ มาตร นักเรี ยนมี ความสามารถในการแก้ปั ญหาทางคณิ ตศาสตร์ เรื่ อง พื้นที่ ผิวและปริ มาตร สู งกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และนักเรี ยนที่ผ่านเกณฑ์มีจานวนร้ อยละ 71.79 ของจานวนนักเรี ยนทั้งหมด นอกจากนี้ พฤติกรรมการเขียนงาน
ของนักเรี ยนยังสะท้อนให้เห็นว่า การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ดว้ ยเทคนิ คจิ๊กซอว์ช่วยเสริ มสร้ างความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์ ของ
นักเรี ยน
คาสาคัญ: การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือด้วยเทคนิ คจิ๊กซอว์; ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์ ; พื้นที่ผิวและปริ มาตร
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การส่ งเสริมทักษะการทํางานกล่ มุ ของนักเรียนชั�นมัธยมศึกษาปี ที� 2 โดยใช้การจัดการเรียนรู้
แบบร่วมมือด้วยเทคนิคจิก๊ ซอว์ในสาระการเรียนร้คู ณิตศาสตร์
1,*

2

ชุ ติกาญจน์ เปี ยงใจ และพรทิพย์ โรจน์ ศิรพิศาล
1,2

สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา ภาควิชาหลักสู ตร การสอนและการเรี ยนรู ้ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่;

chutikan.piangchai@gmail.com1 และ porntip.r@cmu.ac.th2
*Correspondence:

chutikan.piangchai@gmail.com1

บทคัดย่ อ: งานวิจยั ครั�งนี�มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาทักษะการทํางานกลุ่มของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปี ที่ 2 ที่เรียนรู ้โดยการใช้การเรียนรู ้แบบ
ร่ วมมือด้วยเทคนิคจิ�กซอว์ กลุ่มเป้าหมายเป้านักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปี ที่ 2/2 จํานวน 39 คน ซึ�งนักเรียนกลุ่มนีเ้ ป็ นนักเรียนที่มีความสามารถด้าน
การเรียนคละกันท้ังเก่ง ปานกลาง และอ่อน เครื� องมือในการวิจยั ประกอบด้วยแผนการจัดการเรียนรู ้แบบร่ วมมือด้วยเทคนิคจิ�กซอว์จํานวน 5 แผน
แบบประเมินพฤติกรรมการทํางานกลุ่ม แบบบันทึกการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การวิเคราะห์ขอ้ มูลจะวิเคราะห์ขอ้ มูลท้ังเชิงปริมาณและ
คุณภาพ วิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงปริมาณจากข้อมูลของแบบประเมินพฤติกรรมการทํางานกลุ่มโดยใช้สถิติเชิงพรรณนาแล้วรายงานผลเป็ นร้อยละ และ
วิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงคุณภาพจากแบบบักทึกการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้การพรรณนาวิเคราะห์ ผลการวิจยั พบว่า ทักษะการทํางานกลุ่ม
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปี ที่ 2 ที่เรียนรู ้โดยการใช้การเรียนรู ้แบบร่ วมมือด้วยเทคนิคจิ๊กซอว์ ร้อยละ 64 ของจํานวนนักเรียนมีทกั ษะการทํางาน
กลุ่มในด้านการวางแผนภายในกลุ่ม อยูใ่ นระดับ ดี ร้อยละ 61 ของจํานวนนักเรียนมีทกั ษะการทํางานกลุ่มในด้านปฎิบตั ิร่วมกัน อยูใ่ น ระดับ ดี
ร้อยละ 73 ของจํานวนนักเรียนมีทกั ษะการทํางานกลุ่มในด้านการสื ่อสาร อยูใ่ นระดับ ดี และร้อยละ 63 ของจํานวนนักเรียนมีทกั ษะการทํางาน
กลุ่มในด้านการสรุ ปความคิด อยูใ่ นระดับ ดี
คําสําคัญ: การเรียนรู ้แบบร่ วมมือด้วยเทคนิคจิ�กซอว์; ทักษะการทํางานกลุ่ม; การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรี สอง
AMS Math Classification (2010): 97C70, 97D40, 97H20
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การศึกษาความสามารถในการสือ่ สารด้านการเขียนและผลสั มฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์
เรือ่ ง การเรียงสั บเปลี่ยนและการจัดหมู่ ในระดับช้นั มัธยมศึกษาปี ที่ 5
โดยวิธีการจัดการเรียนร้แู บบเชิงรุก
1

2,*

กานต์ ชนก ผลจันทร์ และธีระเดช เจียรสุ ขสกุล

ั
ภาควิชาคณิ ตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี กรุ งเทพมหานคร; kanchanokbr@gmail.com1 และ

1,2

Thiradet.jia@kmutt.ac.th2
Thiradet.jia@kmutt.ac.th2

*Correspondence:

บทคัดย่ อ: งานวิจยั น้มี ีวตั ถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาความสามารถในการสื่ อสารทางคณิ ตศาสตร์ดา้ นการเขียนและ 2) เพื่อศึกษาผลสัมฤทธ์ทางการ
ิ
เรี ยนในวิชาคณิ ตศาสตร์ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปี ที่ 5 เรือ่ ง การเรียงสับเปลี่ยนและการจัดหมู่ ภายหลังการได้รับวิธีการจัดการเรียนรู ้แบบ
เชิงรุก 3)เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการสื ่ อสารทางคณิ ตศาสตร์ดา้ นการเขียนและผลสัมฤทธ์ทางการเรี
ิ
ยนในวิชาคณิ ตศาสตร์
มีกลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียนในระดับช้ันมัธยมศึกษาปี ที่ 5 โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุ งเทพมหานคร จํานวน 30 คน
โดยใช้วธิ ีการเลือกแบบเจาะจง เครือ่ งมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบด้วย แบบวัดความสามารถในการสื่ อสารทางคณิ ตศาสตร์ดา้ นการ
เขียนและแบบวัดผลสัมฤทธ์ทางการเรี
ิ
ยนในวิชาคณิตศาสตร์ สถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล คือ T-Test for One Sample และ Pearson
product moment correlation ผลการวิจยั พบว่า ความสามารถในการสื่ อสารทางคณิ ตศาสตร์ ดา้ นการเขียนของนักเรียนภายหลังการได้รับ
วิธีการจัดการเรียนรู ้แบบเชิงรุกสู งกว่าเกณฑ์ร้อยละ 75 อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และผลสัมฤทธ์ทางการเรี
ิ
ยนในวิชาคณิ ตศาสตร์
ของนักเรียนสู งกว่าเกณฑ์ร้อยละ 75 อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นอกจากน้คี วามสามารถในการสื่ อสารทางคณิ ตศาสตร์ดา้ นการเขียน
และผลสัมฤทธ์ทางการเรี
ิ
ยนในวิชาคณิตศาสตร์ยงั มีความสัมพันธ์กนั อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีระดับของความสัมพันธ์อยู่ใน
ระดับสู ง (.770) และมีทิศทางของความสัมพันธ์ในทิศทางบวก
คําสํ าคัญ: ความสามารถในการสื่ อสารทางคณิ ตศาสตร์ดา้ นการเขียน; ผลสัมฤทธ์ทางการเรี
ิ
ยน; การจัดการเรียนรู ้แบบเชิงรุ ก
AMS Math Classification (2010): 97D40, 97B20
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การจัดการเรียนรู้ รูปแบบ 5 แนวปฏิบัติทมี่ ตี ่ อผลสั มฤทธิ์ทางการเรียนและความคงทนใน
การเรียนรู้ เรื่ อง สมการเชิงเส้ นตัวแปรเดียว
1

ปุณยวัจน์ เปรมปรีด์ิ และวราภรณ์ จาตนิล
1,2

2,*

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กรุ งเทพ; pozmappo@gmail.com1 และ

waraporn.chat@kmutt.ac.th2
*Correspondence: waraporn.chat@kmutt.ac.th2

บทคัดย่อ: การวิจยั ในครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์คือ (1) เพื่อเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชาคณิ ตศาสตร์ เรื่ อง สมการ 14 เชิงเส้นตัวแปรเดี ยว
ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 โดยใช้การจัดการเรี ยนรู้รูปแบบ 5 แนวปฏิบตั ิ กับเกณฑ์ร้อยละ 70 และ (2) เพื่อศึกษาความคงทนในการเรี ยนรู้
วิชาคณิ ตศาสตร์ เรื่ อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 โดยใช้การจัดการเรี ยนรู้รูปแบบ 5 แนวปฏิบตั ิ กลุ่มตัวอย่างที่
ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ ได้แก่ นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 โรงเรี ยนสาธิ ตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (ฝ่ ายมัธยม) ภาคเรี ยนที่ 2 ปี
การศึกษา 2561 จานวน 29 คน ซึ่ งได้มาจากการสุ่ มแบบแบ่งกลุ่ม จากทั้งหมด 4 ห้องเรี ยน เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ประกอบด้วย (1) แผนการ
จัดการเรี ยนรู้ เรื่ อง สมการเชิ งเส้นตัวแปรเดียว จานวน 10 แผน และ (2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน เรื่ อง สมการเชิ งเส้นตัวแปร
เดียว ซึ่งเป็ นข้อสอบอัตนัย จานวน 5 ข้อ ผลการวิจยั พบว่า ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาคณิ ตศาสตร์ เรื่ อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ของนักเรี ยน
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 หลังเรี ยนโดยใช้การจัดการเรี ยนรู้รูปแบบ 5 แนวปฏิบตั ิสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิ ติที่ระดับ .01 และ
นักเรี ยนมีความคงทนในการเรี ยนรู้วิชาคณิ ตศาสตร์ เรื่ อง สมการเชิ งเส้นตัวแปรเดียว อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
คาสาคัญ: การจัดการเรี ยนรู้รูปแบบ 5 แนวปฏิบตั ิ; ความคงทน; สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว; ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
AMS Math Classification (2010): 97D40
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ผลสั มฤทธิ์ทางการเรียน และทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่ องความน่ าจะเป็ นของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 ทีผ่ ่ านการจัดการเรียนรู้ โดยเน้ นการคิดแบบฮิวริสติกส์
1

2

3

สุ ภาดา ศิริขจร ธีระพล สลีวงศ์ และ ธีระเดช เจียรสุ ขสกุล

ภาควิชาคณิ ตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี; pookaew_555@hotmail.com1,
teerapol.sal@kmutt.ac.th2 และ thiradet.jia@kmutt.ac.th3

1,2,3

บทคัดย่ อ: งานวิจยั นี้ เป็ นการศึ กษาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน และทักษะการแก้ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์ เรื่ องความน่ าจะเป็ น ของนักเรี ยนชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 5 ที่ได้รับการเรี ยนรู ้ ที่เน้นการคิ ดแบบฮิ วริ สติ กส์ กลุ่มทดลองเป็ นนักเรี ยนแผนการเรี ยนคณิ ตศาสตร์ – ภาษาอังกฤษ จานวน
นักเรี ยน 36 คน โดยใช้วิธีจาแนกผูเ้ รี ยนตามผลการเรี ยนออกเป็ นกลุ่มเก่ง กลุ่มปานกลาง และกลุ่มอ่อน เครื่ องมือที่ใช้ในการทดลอง ประกอบด้วย
แผนการจัดการเรี ยนรู้ที่เน้นการคิดแบบฮิวริ สติกส์ จานวน 6 แผน ใช้เวลาในการจัดการเรี ยนรู้ จานวน 10 คาบ แบบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน
ก่อนเรี ยน และหลังเรี ยนจานวน 15 ข้อ และแบบวัดทักษะการแก้ปัญหาจานวน 5 ข้อ จากการวิจยั พบว่านักเรี ยนที่ได้รับการเรี ยนรู ้ที่เน้นการคิด
แบบฮิวริ สติกส์ มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนคณิ ตศาสตร์ ไม่แตกต่างกันในแต่ละกลุ่ม โดยมีค่าเฉลี่ ยสู งกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 ของคะแนนสอบทั้ง
ฉบับอย่างมีนยั สาคัญที่ระดับ .05 และมีนกั เรี ยนร้อยละ 69.44 ของจานวนนักเรี ยนทั้งหมดที่ได้คะแนนผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนคณิ ตศาสตร์ สูง
กว่าเกณฑ์น้ ี ส่ วนด้านทักษะการแก้ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์ ก็ไม่แตกต่างกันในแต่ละกลุ่ม โดยมีค่าเฉลี่ยสู งกว่าเกณฑ์ร้อยละ 60 ของคะแนนสอบ
ทั้งฉบับอย่างมีนยั สาคัญที่ระดับ .05 และมีนกั เรี ยนร้อยละ 80.56 ของจานวนนักเรี ยนทั้งหมดที่ได้คะแนนทักษะการแก้ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์ สูง
กว่าเกณฑ์น้ ี
คาสาคัญ: การเรี ยนรู้ที่เน้นการคิดแบบฮิวริ สติกส์; ความน่าจะเป็ น; ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน; ทักษะการแก้ปัญหา
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การส่ งเสริมทักษะการสื่ อสารทางคณิตศาสตร์ และผลสั มฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 โดยใช้ การสื บเสาะหาความรู้ เป็ นกลุ่ม
1,*

2

จีรนันท์ แก้วปิ นตา และนัฐจิรา บุศย์ ดี
1,2

สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา ภาควิชาหลักสู ตร การสอนและการเรี ยนรู ้ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชียงใหม่; jeeranun.kpt@gmail.com1 และ

nnuutt37@hotmail.com2
jeeranun.kpt@gmail.com1

*Correspondence:

บทคัดย่ อ: การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาทักษะการสื่ อสารทางคณิ ตศาสตร์ และ 2) เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนคณิ ตศาสตร์
ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 ที่ได้รับการจัดการเรี ยนรู ้แบบสื บเสาะหาความรู ้เป็ นกลุ่ม โดยมีกลุ่มเป้ าหมายคือนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2/1
ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2561 จานวน 35 คน เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ประกอบไปด้วย แผนการจัดการเรี ยนรู้ เรื่ อง ทฤษฎี บทพีทาโกรัส
จานวน 6 แผน ที่ใช้การเรี ยนแบบสื บเสาะหาความรู ้เป็ นกลุ่ม [โดยแบ่งเป็ น 6 ขั้นตอน คือ 1) นาเข้าสู่ บทเรี ยนและกาหนดปัญหา 2) วางแผนการ
ทางานภายในกลุ่ม 3) การทางานกลุ่ม 4) เตรี ยมนาเสนอรายงาน 5) นาเสนอรายงาน 6) วัดผลและประเมินผล] แบบทดสอบวัดทักษะการสื่ อสาร
ทางคณิ ตศาสตร์ จานวน 6 ฉบับ แบบบันทึกพฤติกรรมการสื่ อสารทางคณิ ตศาสตร์ และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาคณิ ตศาสตร์
[เป็ นข้อสอบแบบปรนัย เรื่ อง ทฤษฎี พีทาโกรัส จานวน 14 ข้อ] ผลการวิจยั พบว่า นักเรี ยนที่มีทกั ษะการสื่ อสารทางคณิ ตศาสตร์ ดงั นี้ ด้านการ
พูดอยูใ่ นระดับดีมากและดีร้อยละ 65.71 และ 34.29 ตามลาดับ และด้านการเขียนอยูใ่ นระดับดี มาก ดีและพอใช้ ร้อยละ 51.43 45.71 และ 2.86
ตามลาดับ นอกจากนี้ นกั เรี ยนทาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ได้คะแนนเฉลี่ย 10.71 คิดเป็ นร้อยละ 76.53 และมีนกั เรี ยน 26 คน คิดเป็ นร้อยละ
74.28 ของจานวนนักเรี ยนทั้งหมดผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70
คาสาคัญ : การสื บเสาะหาความรู ้ เป็ นกลุ่ม; การจัดการเรี ยนรู ้ โดยใช้การสื บเสาะหาความรู ้ เป็ นกลุ่ม; ทฤษฎี บทพีทาโกรัส ; การสื่ อสารทาง
คณิ ตศาสตร์
AMS Math Classification (2010): 97C70, 97D40

154 | 15 – 17 May 2019, Burapha University, Thailand

The 24th Annual Meeting in Mathematics | AMM 2019
Mathematics and Eastern Economic Corridor

การจัดการเรียนรู้ แบบเอส ที เอ ดี ร่ วมกับการใช้ เกมเพื่อส่ งเสริมการคิดเชิงฟังก์ชันของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4
1

2,*

อัศนีย์ ปันตี และนัฐจิรา บุศย์ ดี

สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา ภาควิชาหลักสู ตร การสอนและการเรี ยนรู ้ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชียงใหม่; asanee.pantee@gmail.com1
และ nnuutt37@hotmail.com2

1,2

*Correspondence:

nnuutt37@hotmail.com2

บทคัดย่ อ: การวิจยั ในครั้งนี้ เป็ นวิจยั เชิ งปฏิ บตั ิ การในชั้นเรี ยนมี วตั ถุ ประสงค์เพื่อศึ กษาความสามารถในการคิ ดเชิ งฟั งก์ชันของนักเรี ยนชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 4 ที่จดั การเรี ยนรู้ แบบเอส ที เอ ดี ร่ วมกับการใช้เกม โดยมี กลุ่มเป้ าหมายคื อนักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 4 ภาคเรี ยนที่ 2 ปี
การศึกษา 2561 จานวน 48 คน โรงเรี ยนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชี ยงใหม่ เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ประกอบด้วย (1) แผนการจัดการเรี ยนรู้เรื่ อง
ความสัมพันธ์และฟั งก์ชันจานวน 9 แผน ที่เน้นการจัดการเรี ยนรู้ แบบเอส ทีเอ ดี ร่วมกับการใช้เกมโดยแบ่งเป็ นทั้งหมด 5 ขั้นตอน คือ 1)
นาเสนอบทเรี ยน 2) เรี ยนรู ้เป็ นกลุ่ม 3) ทดสอบย่อย 4) ตรวจสอบคะแนนพัฒนาการ และ 5) ให้รางวัลกลุ่มที่ทาได้ดี โดยเกมมีบทบาทสาคัญใน
การส่งเสริ มความเข้าใจความคิดรวบยอดเรื่ องความสัมพันธ์และฟังก์ชนั (2) แบบทดสอบย่อยท้ายแผนการจัดการเรี ยนรู ้และ (3) แบบทดสอบวัด
การคิดเชิงฟังก์ชนั ทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการทาให้อยูใ่ นรู ปทัว่ ไปและการนาไปใช้ ด้านการใช้รูปแบบแสดงแทน และด้านการใช้เหตุผลในการ
คาดการณ์พฤติกรรมของฟั งก์ชนั ของนักเรี ยน ผลวิจยั พบว่า หลังจากจัดการเรี ยนรู้แบบเอส ทีเอ ดี กบั การใช้เกม เมื่อวิเคราะห์จากแบบทดสอบ
ย่อยท้ายแผนการจัดการเรี ยนรู ้ นักเรี ยนมีการคิดเชิ งฟังก์ชนั ในระดับที่ดีข้ ึนโดยเฉพาะด้านการทาให้อยูใ่ นรู ปทัว่ ไปและการนาไปใช้ ส่ วนผลจาก
แบบทดสอบวัดการคิดเชิ งฟังก์ชนั พบว่าการคิดเชิ งฟังก์ชนั อยูใ่ นระดับดีโดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 1.39 หรื อคิดเป็ นร้อยละ 69.35
คาสาคัญ: การจัดการเรี ยนรู้แบบเอส ที เอ ดี; การใช้เกม; การจัดการเรี ยนรู้แบบเอส ที เอ ดี ร่ วมกับการใช้เกม; การคิดเชิ งฟังก์ชนั
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การทาให้ เป็ นคณิตศาสตร์ ผ่านงานการแก้ปัญหาในชั้นเรียนทีส่ อนด้ วยวิธีการแบบเปิ ด :
กรณีศึกษาชั้นเรียนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 ทีส่ อนในกิจกรรมเปิ ดชั้นเรียน (Open Class)
1

บรรเจิด สระปัญญา และเจนสมุทร แสงพันธ์

2,*

สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชียงใหม่; banjerd_sapanya@cmu.ac.th1 และ jensamut.s@cmu.ac.th2
*Correspondence: jensamut.s@cmu.ac.th2
1,2

บทคัดย่อ: การวิจยั นี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์กระบวนการทาให้เป็ นคณตศาสตร์ ผา่ นงานการแก้ปัญหาในชั้นเรยนที่สอนด้วยวิธีการแบบเปิ ด :
กรณี ศึกษาชั้นเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 ที่สอนในกิ จกรรมเปิ ดชั้นเรี ยน (Open Class) ซึ่ งเป็ น นักเรี ยนของโรงเรี ยนวัดสวนดอก จังหวัด
เชียงใหม่ ที่ใช้นวัตกรรมการศึกษาชั้นเรี ยนและวิธีการแบบเปิ ด การวิจยั นี้ เป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพและใช้กรอบแนวคิดการวิจยั เรื่ อง กระบวนการ
ทาให้เป็ นคณิ ตศาสตร์ ในลาดับของบทเรี ยน (Flow of lesson) ที่เคลื่อนจากโลกจริ งของนักเรี ยนไปสู่ โลกทางคณิ ตศาสตร์ ตามแนวทางของ
วิธีการแบบเปิ ด (Open Approach) เครื่ องมือที่ นามาใช้ในการวิจยั ประกอบด้วย แผนการจัดการเรี ยนรู้ แบบบันทึกการสังเกตชั้นเรี ยน เครื่ อง
บันทึกวีดีทศั น์และภาพนิ่ ง และผลงานของนักเรี ยนวิเคราะห์ช้ นั เรี ยนโดยใช้การวิเคราะห์โพรโทคอลและการพรรณนาเชิงวิเคราะห์ ผลการวิจยั
พบว่า กระบวนการทาให้เป็ นคณิ ตศาสตร์ ผ่านงานการแก้ปัญหาในชั้นเรี ยนที่สอนด้วยวิธีการแบบเปิ ดเป็ นดังนี้ 1) ในขั้นการนาเสนอสถานการณ์
ปั ญหาปลายเปิ ด นักเรี ยนรับรู้ เรื่ องของการเลือกซื้ อของในโลกของความเป็ นจริ ง เมื่อสัมผัสถึงความ ต้องการในการแก้ปัญหา จึงรับสถานการณ์
ปั ญหาเหล่านั้นมาเป็ นปั ญหาของตัวเองและเริ่ มต้นการคิ ดแก้ไขปั ญหาด้วยตนเอง 2) ขั้นการเรี ยนรู้ ด้วยตนเองของนักเรี ยน พบว่า จากการที่
นักเรี ยนรับปัญหามาเป็ นของตนเอง ทาให้นกั เรี ยนพยายามแสดงแนวคิดในการแก้ปัญหาด้วยการคิดเลขในใจ การนับนิ้วซึ่ งถูกแทนด้วยความเป็ น
สิ บ และใช้สติ๊กเกอร์ ในการวิเคราะห์จนถึง การสร้างประโยคสัญลักษณ์ 3) ขั้นการอภิปรายและเปรี ยบเทียบร่ วมกันทั้งชั้นเรี ยน พบว่า นักเรี ยนมี
การแสดงแนวคิดรวมจานวนให้เต็มร้ อยผ่านสติ๊กเกอร์ และประโยคสัญลักษณ์ที่แตกต่างกัน 4 รู ปแบบ ในการแก้ปัญหาด้วยการอภิปรายร่ วมกัน
ใน กลุ่ม และ 4) ขั้นสรุ ปบทเรี ยนจากการเชื่ อมโยงแนวคิดของนักเรี ยนที่เกิดขึ้นในชั้นเรี ยน พบว่า นักเรี ยนสามารถสรุ ปประเด็น ของการรวมให้
เต็มร้อยในหลายวิธี และสามารถเชื่อมโยงการใช้บล็อกแทนการรวมจานวนที่เป็ นกลุ่มของสิ บได้
คาสาคัญ: กระบวนการทาให้เป็ นคณิ ตศาสตร์ ; งานการแก้ปัญหาในชั้นเรี ยน; วิธีการแบบเปิ ด
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Construction of Oppenheim continued fractions in
the field of Laurent series
Phornpassorn Boonchu1,* ,Tuangrat Chaichana2 and Jittinart Rattanamoong3
1,2Department

of Mathematics and Computer Science, Faculty of Science, Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand;
pat_1140@hotmail.com1 and tuangrat.c@chula.ac.th2
3Department of Mathematics, Faculty of Science, Srinakharinwirot University, Bangkok, Thailand; jittinart@g.swu.ac.th3
*
Correspondence: pat_1140@hotmail.com1

Abstract: A class of continued fractions, called Oppenheim continued fractions, in the field of Laurent series
analogous to the case of real numbers is constructed. Some basic properties, a convergence and a haracterization
of rationality by this continued fraction are shown. Moreover, some interesting examples are presented.
Keywords: Oppenheim continued fraction; field of Laurent series; arithmetic properties
AMS Math Classification (2010): 11A55; 11D88; 11J70
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Bounded partial quotients of quartic Laurent series
over the finite field 𝔽3
Natthaphong Chitmung1,* and Tuangrat Chaichana2
1,2Department

of Mathematics and Computer Science, Faculty of Science, Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand;
ying_e-com@hotmail.com1 and tuangrat.c@chula.ac.th2
*
Correspondence: ying_e-com@hotmail.com1

Abstract: In this paper, we investigate badly approximable elements in the field of formal Laurent series over the
finite field F3 through considering bounded partial quotients of their continued fraction expansions. Moreover, we
present a new class of quartic formal Laurent series with bounded partial quotients as a result.
Keywords: formal Laurent series; continued fractions; bounded partial quotients; badly approximation
AMS Math Classification (2010): 11J70
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A note on the Diophantine equation 3x + p5y = z2
Saeree Wananiyakul1,* , Kittipong Laipaporn2 and Prathomjit Khachorncharoenkul3
1,2,3School of

Science, Walailak University, Nakhon Si Thammarat, Thailand; s.wananiyakul@gmail.com1, lkittipo@wu.ac.th2
and prathomjit@gmail.com3
*Correspondence: S.Wananiyakul@gmail.com1

Abstract: In this talk, we show that for any prime p if p ≡ 5 mod 24 or p ≡ 17 mod 24, then the Diophantine
equation 3x + p5y = z2 where x, y and z are nonnegative integers has no solution. Moreover, we give some results
of the equation rpx + sqy = zn where p, q, r and s are odd and n is greater than 1.
Keywords: exponential Diophantine equation; Catalan's conjecture; Pillai’s conjecture
AMS Math Classification (2010): 11D61
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Numbers of distinct subgroups (Sk(n), ·nk) of a
multiplicative integer modulo groups
Wasin Sittipunya1 and Pradthana Jaipong2,*
1,2

Department of Mathematics, Faculty of Science, Chiang Mai University, Chiang Mai, Thailand;
wasin_sittipunya@hotmail.com1 and pradthana.j@cmu.ac.th2
*
Correspondence: pradthana.j@cmu.ac.th2

Abstract: In 2005, Ruth I. Berger investigated a construction of the set Sk (n) : k U (n) for any n ∈ ℤ+ where
k ∈ U(n), the set of all representation numbers of invertible elements in the multiplicative group ( *n , n ). It was
shown that Sk (n) is a group under multiplication modulo nk and Sk (n)  *n . We are interested in finding
possible numbers of distinct subgroups Sk (n) . For any m ∈ ℤ + , we prove that there are exactly 2l distinct
subgroups (Sk (n), nk ) under multiplication modulo m = nk where l is the number of distinct primes
decomposition of m. On the other hand, if we allow the product nk not necessary equals to m, we show that there
are at least (k1  1)(k2  1) (kl 1)  l distinct subgroups (Sk (n), nk ) . For cyclic case, we find that there are
exactly  ik11 pi   kj 02 ( p  1) p j distinct subgroups (Sk (n), nk ) .
Keywords: modulo groups; numbers of subgroups; cyclic groups; primes decomposition
AMS Math Classification (2010): 20K01, 20K27
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Formulas for some restricted partition functions
Areerak Chaiworn1, Detchat Samart2 and Sonexay Songvilay3,*
1,2,3

Department of Mathematics, Faculty of Science, Burapha University, Chonburi, Thailand; areerak@buu.ac.th1,
detchat.sa@buu.ac.th2 and songvilay.sonexay@gmail.com
*
Correspondence: songvilay.sonexay@gmail.com3

Abstract: In this paper, we modify the method of Andrews and Erikson by using the generating function and qpartial fractions to find formulas for some restricted partition functions p(n|S) valid for all positive integers n, and
for some finite subset S of ℕ.
Keywords: partition functions, q-Partial fractions.
AMS Math Classification (2010): 05A17, 11P81
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The algebraic structures of cyclic codes of length
7 · 2s over 2m + u 2m
Jirayu Phuto1 and Chakkrid Klin-eam2,*
1,2Department

of Mathematics, Faculty of Science, Naresuan University, Phitsanulok, Thailand; jirayup60@email.nu.ac.th1
and chakkridk@nu.ac.th2
*
Correspondence: chakkridk@nu.ac.th2

Abstract: In this research, the algebraic structures of all cyclic codes of length 7 · 2s over the finite commutative
chain ring 𝔽2m + u𝔽2m where u2 = 0 are studied. Moreover, we classify the algebraic structures of such cyclic codes
into 2 cases, i.e., 2m ≡ 1 (mod 7) and 2m ≡ 2, 4 (mod 7). In particular, the case 2m ≡ 1 (mod 7), we obtain that each
cyclic code of length 7 · 2s is a direct sum of seven constacyclic codes of length 2s over such ring.
Keywords: cyclic codes; finite chain rings; local rings; repeated-root codes
AMS Math Classification (2010): 94B15, 94B05
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Cyclic DNA codes over the ring 4 + u 4 + u24
Wateekorn Sriwirach1 and Chakkrid Klin-eam2,*
1,2

Department of Mathematics, Faculty of Science, Naresuan University, Phitsanulok, Thailand; wateekorns@hotmail.com1
and chakkridk@nu.ac.th2
2
Research Center for Academic Excellence in Mathematics, Naresuan University, Phitsanulok, Thailand; chakkridk@nu.ac.th2
*
Correspondence: chakkridk@nu.ac.th2

Abstract: In this research, we study the structure of cyclic DNA codes of arbitrary length over the ring ℤ4[u]/⟨u3⟩
which play an important role in DNA computing. We establish an a one-to-one correspondence between the 64
elements of ℤ4[u]/⟨u3⟩ and the 64 codons over the alphabet {A, T, G, C 3}. We discuss on cyclic codes of arbitrary
length over ℤ4[u]/⟨u3⟩ satisfying the reverse constraint and the reverse-complement constraint. The structure and
existence of such codes are also studied.
Keywords: cyclic DNA codes; reversible cyclic codes; reversible-compliment cyclic codes
AMS Math Classification (2010): 94B05, 94B15
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A non-standard ternary representation of integers
Wipawee Tangjai
Mathematics and Applied Mathematics Research Unit, Department of Mathematics, Mahasarakham University,
Mahasarakham, Thailand; wipawee.t@msu.ac.th

Abstract: In this paper, we introduce a family A{0,1,5} of representations in base three with an index set {0, 1,
5}, i.e.,



 r

A{0,1,5}     i 3i :  i  {0, 1, 5}, for 0  i  r and r  0  .


i 0

We first discuss a structure and properties of the increasing sequence of the elements in A{0,1,5} . We show that
the sequence is 3- automatic and we give some interesting structures and properties of the sequences associated
with the sequences of maximal sets of consecutive integers called max-sets in A{0,1,5} . We find that the sequences
associated with the sequences of max-sets can be expressed in the forms of Pell and Pell-Lucas numbers.
AMS Math Classification (2010): 11B85, 05A19
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On the exponential Diophantine 2n + a2m = b2 and
its application
Jumpot Intrakul1,* and Wichairat Chuntee2
1

Department of Mathematics and Statistics, Faculty of Science and Technology, Thammasat University, Lampang, Thailand;
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2
Department of Mathematics and Statistics, Faculty of Science and Technology, Thammasat University, Pathumthani,
Thailand; wichairat@mathstat.sci.tu.ac.th2
*
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Abstract: We gives all solutions in positive integers of the exponential Diophantine 2n + a2m = b2 and its application on the theoretical characterization of Mersenne primes.
Keywords: Catalan’s conjecture; diophantine equation; Mersenne prime
AMS Math Classification (2010): 11D61
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Linear and quadratic sum identities for generalized
Fibonacci numbers
Wichairat Chuntee1,*, Jumpot Intrakul2, Thanwarat Imkamnerd3, BB Kanhavara4 and Suchawadee Manla5
1,3,4,5Department

of Mathematics and Statistics, Faculty of Science and Technology, Thammasat University, Pathumthani,
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daonysucha@hotmail.com5
2Department of Mathematics and Statistics, Faculty of Science and Technology, Thammasat University, Lampang, Thailand;
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*Correspondence: wichairat@mathstat.sci.tu.ac.th2
n
n
Abstract: We establish two identities related to the linear sum  j m f j and the quadratic sum  j m f j f j b
j 1

j 1

of a generalized Fibonacci sequence f j 2  af j 1  f j where a, f 0 and f1 are real numbers, and m is a nonnegative integer.
Keywords: linear; quadratic; Fibonacci
AMS Math Classification (2010): 11B39
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How many primitive Pythagorean triples with a given
exradius?
Apinya Sriyota1,*, Nitipume Sukchai2, Panthipa Waisong3, Sangkhae Suwansuntorn4,* and Winate Sanhan5
1,2,3Science

Classrooms in University-Affiliated School Project, Kasetsart University, Nakornpathom, Thailand;
apinyasriyota@gmail.com1
4,5Department of Mathematics Statistics and Computer Science, Faculty of Liberal Arts and Science, Kasetsart University,
Nakornpathom, Thailand; faassky@ku.ac.th4
*Correspondence: apinyasriyota@gmail.com1, faassky@ku.ac.th4

Abstract: The exradius of a triangle is the radius of the circle outside of a triangle that is tangent to one of its sides
and also to the other two sides that have been extended. In particular, the exradius of a primitive Pythagorean
triangle is always an integer. We show how to find the number of primitive Pythagorean triples with a given
exradius.The exradius of a triangle is the radius of the circle outside of a triangle that is tangent to one of its sides
and also to the other two sides that have been extended. In particular, the exradius of a primitive Pythagorean
triangle is always an integer. We show how to find the number of primitive Pythagorean triples with a given
exradius.
Keywords: exradius; excircle; primitive Pythagorean triangle; primitive Pythagorean triples
AMS Math Classification (2010): 11A05
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Additive and multiplicative pulsating Fibonacci sequences
Kittipong Laipaporn1 and Kiattiyot Phibul2,*
1,2 School

of Science, Walailak University, Nakhon Si Thammarat, Thailand; lkittipo@wu.ac.th1 and skeattiyos@gmail.com2
*Correspondence: skeattiyos@gmail.com2

Abstract: This paper gives several additive and multiplicative pulsating Fibonacci sequences. The closed-form
solutions are proved by matrix methods and some results are presented and discussed together with more examples.
Keywords: additive pulsating Fibonacci sequences; multiplication; diagonalization
AMS Math Classification (2010): 11B39; 11C20
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Solving linear integro-differential equations based on
finite integration method by using Chebyshev polynomials
Phansphitcha Gugaew1 and Ratinan Boonklub2,*
1,2

Department of Mathematics and Computer Science, Faculty of Science, Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand;
poohdd28@hotmail.com1 and ratinan.b@chula.ac.th2
*
Correspondence: ratinan.b@chula.ac.th2

Abstract: In this paper, we derive a numerical algorithm for finding approximate solutions of the linear integrodifferential equations via the finite integration method (FIM) with Chebyshev expansion. Based on the zeros of
Chebyshev polynomial of a certain degree, this method transforms the integro-differential equation into a matrix
equation, that is, a system of linear equations. Thus, the solutions can be found by solving this linear system. We
also demonstrate the performance of our algorithm by comparing our results which obtained via the FIM using
Chebyshev polynomials with other methods.
Keywords: finite integration method; Chebyshev polynomials; linear integro-differential equations
AMS Math Classification (2010): 45J05, 65L09, 65L10, 78M12
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Gradient based iterative algorithm with a sequence of
optimal convergent factors for solving linear systems
Adisorn Kittisopaporn1 and Pattrawut Chansangiam2,*
1,2

Department of Mathematics, Faculty of Science, King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang, Bangkok, Thailand;
a.kittisopaporn@gmail.com1 and pattrawut.ch@kmitl.ac.th2
*
Correspondence: pattrawut.ch@kmitl.ac.th2

Abstract: In this paper, we introduce a new iterative algorithm for solving linear systems. The algorithm is based
on a gradient and along with a sequence of optimal convergent factors. We show that the algorithm is applicable
with any initial vector as long as the coefficient matrix is invertible. Then we analyse the convergence rate and
error estimates. Furthermore, we demonstrate the numerical simulations comparing to well-known methods and
recent methods.
Keywords: linear system; iterative algorithm; gradient; condition number; norm.
AMS Math Classification (2010): 26B25, 65F10, 65F35
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Finite integration method via Chebyshev polynomial
expansion for solving 2-D linear time-dependent and
linear space-fractional diﬀerential equations
Ratinan Boonklurb1,*, Ampol Duangpan2 and Arnont Saengsiritongchai3
1,2Department

of Mathematics and Computer Science, Faculty of Science, Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand;
ratinan.b@chula.ac.th1 and ty_math@hotmail.com2
3Airport Slot Allocation Group, The Civil Aviation Authority of Thailand, Bangkok, Thailand; arnont.plug.s@gmail.com3
*Correspondence: ratinan.b@chula.ac.th1

Abstract: In this paper, we modify the finite integration method (FIM) using Chebyshev polynomial, to construct
a numerical algorithm for finding approximate solutions of two-dimensional linear time- dependent differential
equations. Comparing with the traditional FIMs using trapezoidal and Simpson’s rules, the numerical results
demonstrate that our proposed algorithm give a better accuracy even for a large time step. In addition, we also
devise a numerical algorithm based on the idea of FIM using Chebyshev polynomial to find approximate solutions
of a linear space-fractional differential equations under Riemann-Liouville definition of fractional order derivative.
Several numerical examples are given and accuracy of our numerical method is demonstrated comparing to their
exact solutions. It is shown that the our proposed method can give a good accuracy as high as 10-5 even with a few
numbers of computational node.
Keywords: finite integration method; Chebyshev polynomial expansion; linear time-dependent differential
equation; linear space-fractional differential equation
AMS Math Classification (2010): 65L05, 65L10, 65N30
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A derivative-free descent conjugate gradient method for
nonlinear monotone equations with convex constraints
Aliyu Muhammed Awwal1,2,* and Poom Kumam3,4
1,3
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2
Department of Mathematics, Faculty of Science, Gombe State University, Gombe, Nigeria;
aliyumagsu@gmail.com2
3
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Faculty of Science, King Mongkut's University of Technology Thonburi, Bangkok, Thailand;
poom.kumam@mail.kmutt.ac.th3
*
Correspondence: aliyumagsu@gmail.com1,2

Abstract: In this paper, we propose an iterative spectral conjugate gradient algorithm for solving nonlinear monotone equations with convex constraints based on the projection strategy. The search direction generated at each
iteration satisfies the sufficient descent condition. Due to its lower storage and derivative-free information, the
proposed method can be applied to solve large-scale non-smooth problems. Under some standard assumptions, the
global convergence of the proposed algorithm is established. Preliminary numerical comparison with similar
existing methods shows that the proposed method is efficient and promising.
Keywords: monotone equations; conjugate gradient method; projection method; global convergence
AMS Math Classification (2010): 90C30, 90C06

15 – 17 May 2019, Burapha University, Thailand | 175

The 24th Annual Meeting in Mathematics | AMM 2019
Mathematics and Eastern Economic Corridor

Makespan minimization for parallel machines
environment with machine dependent processing time by
using PBIL combined with local search
Pensiri Sompong1,* and Sungkom Srisomporn2
1

Department of General Science, Faculty of Science and Engineering, Kasetsart University, Sakon Nakhon, Thailand;
pensiri.so@ku.th1
2Department ofMechanical and Manufacturing Engineering, Faculty of Science and Engineering, Kasetsart University, Sakon
Nakhon, Thailand; sungkom.s@ku.th2
*
Correspondence: pensiri.so@ku.th1

Abstract: Population-based incremental learning algorithm (PBIL) is proposed to solve parallel machines scheduling problem with machine dependent processing time. The initial population of proposed algorithm is created
based on probability vector resulting from the solution obtained from applying shortest processing time (SPT)
dispatching rule for parallel machines to represent the jobs assigned on the machines. Local search is performed
during the process to move a job to appropriate machine that makespan is minimized. The performance of the
algorithm is illustrated by numerical examples. The solutions obtained from PBIL are compared to the solution
from SPT. The results show that the assignment of jobs by using PBIL combined with local search can reduce
makespan and it is suitable for solving parallel machines scheduling problem with machine dependent processing
time.
Keywords: makespan; parallel machines; population-based incremental learning algorithm; machine dependent
processing time
AMS Math Classification (2010): 90C59, 68M20
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Automatic defect detection for apples using Gaussian
mixture entropy modeling
Kotchakorn Tiemtud1 , Pornpimon Saprasert2 , Thanikarn Tormok3 and Saifon Chaturantabut4,*
1,2,3,4Department

of Mathematics and Statistics, Thammsat University, Pathumthani , Thailand;
kotchakorntiemtud@gmail.com1, pornpimonsaprasert@gmail.com2, thanikarn1106@gmail.com3 and
saifon@mathstat.sci.tu.ac.th4
*Correspondence: saifon@mathstat.sci.tu.ac.th4

Abstract: Quality inspection process of agricultural products recently becomes a crucial part of food industries.
As the amount of these products gets larger, manual quality control based on traditional visual inspection
performed by human can be tedious, time-consuming, labor-intensive, and inconsistent. Machine leaning can be
used to automate the quality inspection, which will make this process more rapid, consistent, accurate and costefficient. This work focuses on identifying defects on apple surfaces. Existing works are mainly based on
supervised learning approaches, which generally require certain training information of the products to be
inspected. However, this information may not be readily available in practice. This work applies non-extensive
entropy with Gaussian mixture modeling, which is an unsupervised automated texture defect detection technique
and therefore it does not require any training image samples in advance. The numerical results from this approach
are shown to be effective in detecting various defects, such as cracks, dark spots and bruises from apple image
samples. This work also investigates different window sizes used in entropy computation, which will affect the
trade-off between computational speed and detection accuracy.
Keywords: machine leaning; Gaussian mixture model; non-extensive entropy; apple defect detection
AMS Math Classification (2010): 68T45; 68T10; 90-04
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A hybrid algorithm of discrete particle swarm
optimization and crossover operator for the traveling
salesman problem
Nawaphong Yoochum1, Dawud Thongtha2 and Poom Kumam3,*
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2
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3
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Center ( TaCS) , Department of Mathematics, Faculty of Science, King Mongkut’ s University of Technology Thonburi,
Bangkok, Thailand; poom.kum@kmutt.ac.th3
*
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Abstract: This paper proposes a new hybrid algorithm of Discrete Particle Swarm Optimization (DPSO) with
crossover operator to solve the Traveling Salesman Problem (TSP). The DPSO can be designed for TSP based on
the binary version of particle swarm optimization. The DPSO updates the position of each particle by using TSP
tour construction based on probability trail. Crossover operator is a strategy used in genetic algorithm to create the
best solutions. A result from new Hybrid algorithm is compared to results obtained by using other algorithms such
as genetic algorithm, particle swarm optimization algorithm, and ant colony optimization algorithm. The
experimental results indicate that the hybrid algorithm is able to find very high-quality solutions for all instances
and have smaller error of results than other algorithms.
Keywords: traveling salesman problem; particle swarm optimization; crossover operator
AMS Math Classification (2010): 90C27, 90C90
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Numerical solutions of the planetary motion and the
elliptic differential equations by Haar waveletquasilinearization technique
Rawipa Yangchareonyuanyong1, Sekson Sirisubtawee2 and Sanoe Koonprasert3,*
1,2Department

of Mathematics, Faculty of Applied Science, King Mongkut's University of Technology North Bangkok,
Bangkok, Thailand; y.rawipa@gmail.com1, sekson.s@sci.kmutnb.ac.th2 and sanoe.k@sci.kmutnb.ac.th3
*

Correspondence: sanoe.k@sci.kmutnb.ac.th3

Abstract: In this paper, we present a numerically stable algorithm on Haar wavelet- quasilinearization for the
Planetary motion and the elliptic differential equations which are a nonlinear differential equation. First,
quasilinearization method which is a generalized Newton-Raphson technique is used to linearize the Planetary
motion and the elliptic differential equations and the Haar wavelet method is secondly applied to a linearized
ordinary differential equation. In each iteration of quasilinearization technique, a solution is updated by the Haar
wavelet method. The numerical results can be compared with the results obtained by the other technique and an
exact solution. Several initial and boundary value problem are solved by Haar wavelet-quasilinearization technique
which gives excellent results and converges monotonelly and quadratically to the exact solutions.
Keywords: Haar wavelet; the elliptic differential equation; quasilinearization method; the Planetary motion equation; generalized Newton-Raphson technique; linearized ordinary differential equation
AMS Math Classification (2010): 65T60, 34B05
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A numerical study of efficient sampling strategies for
randomized singular value decomposition
Siriwan Intawichai1 and Saifon Chaturantabut2,*
1,2
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*
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Abstract: The randomized singular value decomposition (rSVD) method is a powerful dimension reduction technique that uses random projection matrices to project the data onto lower dimensional subspace. A crucial step of
rSVD algorithm is the sampling process, which will be used further to generate a low-dimensional basis for the
subspace of available data. To improve computational performance, this paper incorporates rSVD with different
efficient sampling strategies, which include uniform column/row sampling, sampling with K-mean clustering and
Gaussian sampling. The numerical tests compare the accuracy and the execution time used in computing optimal
low-rank basis by applying rSVD with each of these sampling methods.
Keywords: randomized singular value decomposition; uniform sampling; K-mean clustering; Gaussian sampling
AMS Math Classification (2010): 65F15, 65F30
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Finite element simulations of natural convection flows in a
square enclosure with uniformly and non-uniformly
heated side walls
Achariya Namprai
Department of Mathematics, Faculty of Science, Ubon Ratchathani Rajabhat University, Ubon Ratchathani, Thailand;
achariya.n@ubru.ac.th

Abstract: In this paper, numerical study of a natural convection in a square enclosure with uniformly and nonuniformly heated walls has been performed for various thermal boundary conditions based on thermal aspect ratio
on bottom and side walls whereas the top wall is well insulated. The study investigates the effect of thermal aspect
ratio for thermal boundary conditions by varying thermal aspect ratio from 0 to 1. Various thermal boundary
conditions are imposed on the bottom and side walls. A finite element method is used for solving the governing
equations. The numerical solutions are calculated by using MATLAB program and displayed in terms of isotherms,
streamlines, local Nusselt number and average Nusselt number.
Keywords: natural convection; numerical simulation; Penalty finite element method; square cavity; uniform and
non-uniform heating
AMS Math Classification (2010): 65N30, 35Q30
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Solve one-dimensional optimization problems using
Newton-Raphson method
Chuanpit Mungkala1,* and Jiraporn Janwised2
1,2
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Thailand; chuanpit.t@rbru.ac.th1 and jiraporn.j@rbru.ac.th2
*
Correspondence: chuanpit.t@rbru.ac.th1

Abstract: This research studied solve one-dimensional optimization problems using Newton-Raphson Method.
This method uses first derivatives to solve solutions. It was tested with 12 function tests and tested the efficiency
of the solution convergence rate Newton-Raphson method and the random search method. It was found that the
Newton-Raphson method was more effective in converging rate to better answers than random search methods.
The error value and the iteration are indicative.
Keywords: optimization, Newton-Raphson method, random search method
AMS Math Classification (2010): 47H09, 49M05
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Parameters estimation of 3/2 bivariate diffusion model
using closed-form maximum likelihood function
Chananun Onjan1,* and Parkpoom Phetpradap2
1,2

Department of Mathematics, Faculty of Science, Chiang Mai University, Chiang Mai, Thailand; beau_608@hotmail.com1
and parkpoom.phetpradap@cmu.ac.th2
*
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Abstract: In this paper, we obtain the closed-form expansion of log-likelihood function for 3/2 bivariate diffusion
model. We estimate parameters of model by the method of maximum likelihood. The simulation studies show
that the estimation result by method of maximum likelihood estimation based on the closed-form of log-likelihood
function are effective. The result can be used to find the parameters of 3/2 volatility model when the volatility
process are known.
Keywords: closed-form likelihood function; 3/2 bivariate diffusion model; maximum likelihood estimation
AMS Math Classification (2010): 62M05, 60J60, 91G70
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การตัดสิ นใจสาหรับการคัดเลือกพนักงานเข้ าทางานโดยใช้ เมทริกซ์ วภิ ัชนัยแบบสามเหลีย่ ม
1,*

2

3

4

กนกณัฏฐช์ วัฒนแจ่ มศรี ลัทธวรรณ จันทรสุ ขา สุ ชาวลี เสื อคง สุ มิตรา สุ ขนนท์ และอัคคัญญ์ นรบิน
1,2,3,4ภาควิชาคณิ ตศาสตร์ ,

5

คณะวิทยาศาสตร์, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กรุ งเทพ; whychamsri@hotmail.com1,

58050141@kmitl.ac.th2, suchawalee16@gmail.com3 and 58050182@kmitl.ac.th4
5ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ,

คณะวิทยาศาสตร์, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กรุ งเทพ; santit.n@gmail.com5

*

Correspondence: whychamsri@hotmail.com1

บทคัดย่อ: เนื่องจากนักศึกษาเมื่อจบการศึกษาแล้วมีนกั ศึกษาบางส่ วนประสบปั ญหาในการสมัครเข้าทางานในสถานประกอบการต่าง ๆ งานวิจยั
นี้ จัดทาขึ้ นเพื่อศึ ก ษาวิ เ คราะห์ คุณสมบัติของนัก ศึ ก ษาชั้น ปี 4 ภาควิช าคณิ ตศาสตร์ ในการสมัค รเข้าทางานกับ สถานประกอบการ โดยให้
ผูป้ ระกอบการของแต่ละรายมีกรรมการ 3 คนเป็ นผูค้ ดั เลือกนักศึกษาเข้าทางาน ซึ่ งคุณสมบัติบางอย่างของนักศึกษา สร้ างความลาบากใจ ให้แก่
คณะกรรมการในการคัดเลือกนักศึกษาเข้าทางานและค่อนข้างคลุมเครื อ ดังนั้นเครื่ องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ปัญหาพิเศษนี้ จึงใช้วิธีวิภชั นัยแบบ
สามเหลี่ ยม และในบางครั้งผลการวิเคราะห์ อาจยังไม่สามารถสรุ ปได้ว่าผูป้ ระกอบการจะเลื อกรับนักศึกษาคนใดเข้าทางาน เพราะนักศึกษา
มากกว่า 1 คนอาจมีสิทธิ์ ได้รับการคัดเลือกเข้าทางานจากผูป้ ระกอบการรายเดี ยวกัน งานวิจยั นี้ จึงได้ทากระบวนการที่ 2 ซึ่ งก็คือ การตัดสิ นใจ
ภายใต้สภาวะแวดล้อมวิภชั นัยแบบสามเหลี่ ยม ที่สร้างเมทริ กซ์เปรี ยบเทียบ โดยข้อมูลในเมทริ กซ์น้ นั เป็ นข้อมูลที่ให้นกั ศึกษาทุกคนที่ มีสิทธิ์
ได้รับการคัดเลือกเข้าทางานจากผูป้ ระกอบการรายเดี ยวกัน ให้คะแนนตนเองและนักศึกษาคนอื่นๆว่านักศึกษาคนใดที่จะได้รับการคัดเลือกเข้า
ทางานมากที่ สุด ซึ่ งข้อมู ล การเปรี ยบเที ยบนี้ เ ป็ นข้อมู ลที่ ยงั ไม่ มี ค วามถู กต้องหรื อเป็ นข้อมู ล ที่ ยงั ไม่ ส ามารถเชื่ อถื อได้ เราจึ งน าข้อมูล การ
เปรี ยบเทียบนี้ ไปคานวณโดยใช้ฟังก์ชนั สัมพันธภาพ เพื่อให้ได้ขอ้ มูลที่มีความน่ าเชื่ อถื อ และได้ค่าที่สามารถสรุ ปได้ว่านักศึกษาคนใดที่จะถูก
เลือกเข้าทางานมากที่สุดในแต่ละสถานประกอบการ
คาสาคัญ: จานวนวิภชั นัยแบบสามเหลี่ยม; ฟังก์ชนั สัมพันธภาพ; เมทริ กซ์จานวนวิภชั นัยแบบสามเหลี่ยม; เมทริ กซ์เปรี ยบเทียบ
AMS Math Classification (2010): 03B52, 91B06
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การจัดคลัสเตอร์ อตุ สาหกรรมอาหารและเครื่ องดื่มของประเทศไทย ด้ วยวิธี K-Means และการ
วิเคราะห์ ABC
1,*

2

3

ฉัฐไชย์ ลีนาวงศ์ ธิญดา หิรัญธนาเดช รวิภา สนทนา และพิชญาพร แจ่ มวิถีเลิศ

4

ภาควิชาคณิ ตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กรุ งเทพ; cleenawong@gmail.com1,

1,2,3,4

s57050074@kmitl.ac.th2, s57050115@kmitl.ac.th3 and p.jamvitheelert@gmail.com4
*Correspondence: cleenawong@gmail.com1

บทคัดย่ อ: งานวิจยั ชิ้ นนี้ ทาการจัดคลัสเตอร์ อุตสาหกรรมอาหารและเครื่ องดื่มของประเทศไทย โดยทาการวิเคราะห์ขอ้ มูล (Data Analytics)
รายเดื อนจานวน 10 ปี ตั้งแต่ พ.ศ. 2550-2559 ของสิ นค้าจานวน 30 ชนิ ด โดยจะพิจารณาแอตทริ บิวต์ ต่อไปนี้ คือ ยอดขายภายในประเทศ
(Domestics) ยอดขายต่างประเทศ (Export) จานวนสิ นค้าคงคลัง (Inventory) จานวนสิ นค้าที่ผลิ ตเอง (Production) และจานวนสิ นค้า
นาเข้า (Import) โดยจะเริ่ มจากการทาเหมืองข้อมูลด้วยการจาแนกกลุ่ม Clusters โดยวิธี K-Means ควบคู่ไปกับการจัดลาดับความสาคัญ
ของสิ นค้าโดยใช้วิธีการวิเคราะห์ ABC เพื่อการบูรณาการการจัดคลัสเตอร์ ที่สมบูรณ์ ตัวอย่างผลการสกัดข้อมูลที่เด่นๆ คือ ทราบว่าเบียร์ เป็ น
สิ นค้าที่ขายดีที่สุดภายในประเทศ ขณะที่ปลาทูน่ากระป๋ อง น้ าตาลทรายขาวบริ สุทธิ์ และกุง้ แช่แข็ง ส่ งออกไปขายยังต่างประเทศมากที่สุด ภาครัฐ
และเอกชนจะสามารถนาผลลัพธ์คลัสเตอร์ ที่ได้น้ ี ไปใช้ประโยชน์ได้ในการวางแผนด้านต่างๆ เช่น แผนการผลิต แผนการนาเข้า แผนการจัดการ
สิ นค้าคงคลัง แผนการขายทั้งในและต่างประเทศ
คาสาคัญ: การจัดคลัสเตอร์ ; การทาเหมืองข้อมูล; วิธี K-Means; การวิเคราะห์ ABC
AMS Math Classification (2010): 62-07, 62H30
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Complete regularity of topological gyrogroups and related
topics
Watchareepan Atiponrat
Department of Mathematics, Faculty of Science, Chiang Mai University, Chiang Mai, Thailand; watchareepan.a@cmu.ac.th

Abstract: In this work, we show that every regular topological gyrogroup equipped with some mild conditions is
completely regular. In addition, we provide some examples supporting our result and pose questions related to the
topic.
Keywords: Topological gyrogroup; completely regular; topological group
AMS Math Classification (2010): 22A99
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On para β-open sets and maps in topological spaces
Ardoon Jongrak
Mathematics Program, Faculty of Science and Technology, Phechabun Rajabhat University, Phechabun, Thailand;
Ardulaya@gmail.com

Abstract: In this paper, the concept of a new class of sets called para β- open sets and para β- closed sets in
topological spaces is studied in order to obtain some properties of such sets. Para β-continuous and para β-irresolute
maps with their basic properties and their relation to other continuities are also explored.
Keywords: para β-open sets; para β-closed sets; para β-continuous maps; para β-irresolute maps
AMS Math Classification (2010): 54A05, 54C08
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The fixed point property for continuous mappings on a
surface in 3
Preeyaporn Thongin1,* and Worapong Fupinwong2
1,2Department

of Mathematical, Faculty of Science, Chiang Mai University, Chiang Mai, Thailand; fai570551066@gmail.com1
and g4865050@hotmail.com2
2Center of Excellence in Mathematics and Applied Mathematics, Department of Mathematics, Faculty of Science, Chiang
Mai University, Chiang Mai, Thailand; g4865050@hotmail.com2
*Correspondence: fai570551066@gmail.com1

Abstract: Let D be an open subset of 2 , a map   (1, 2 , 3 ) : D  3 is said to be a proper patch if ξ is a
one-to-one, regular, differentiable and  1 :  ( D)  D 

2 is continuous. A surface in

3 is a subset X of

3

such that for each p  X , there is a proper patch ξ in X with p   ( D) . A subset E of a surface X is called convex
if, for all x, y  E, E contains a shortest geodesic joining x and y. A Banach space X is said to have the fixed point
property if for each continuous function T : E  E on a bounded closed convex subset E of X has a fixed point.
In this paper, we give some examples of surfaces in 3 that do not have the fixed point property. Moreover, we
show that the surface z = y2 and the upper hemisphere of the sphere of radius r centered at (0, 0, 0) with north pole
and equator removed have the fixed point property.
Keywords: Brouwer fixed point theorem; fixed point property; surfaces in
AMS Math Classification (2010): 47H10, 53A05
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Surfaces of revolution admitting strongly convex slope
metrics
Pipatpong Chansri1, Pattrawut Chansangiam2,* and Sorin V. Sabau3
1,2

Department of Mathematics, Faculty of Science, King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang, Bangkok, Thailand;
chansri38416@gmail.com1 and pattrawut.ch@kmitl.ac.th2
3
Department of Mathematics, Tokai University, Sapporo, Japan; sorin@tokai.ac.jp3
*
Correspondence: pattrawut.ch@kmitl.ac.th2

Abstract: This paper discusses the geometry of a surface endowed with a slope metrics through limaçon algebraic
curve properties. We obtain necessary and sufficient conditions for any surface of revolution to admit a strongly
convex slope metric. Such conditions involve certain inequalities for the derivative of the associated function on
the Cartesian coordinate and the polar coordinate. In particular, we apply this result to certain well-known surfaces
of revolution.
Keywords: slope metric; surface of revolution; strongly convex curve; limaçon
AMS Math Classification (2010): 53A35, 58B20, 53C60
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Quadratic transformation of copula density
Pharunyou Chanthorn
Department of Mathematics, Faculty of Science, Chiang Mai University, Chiang Mai, Thailand;
Pharunyou.Chanthorn@cmu.ac.th

Abstract: Over the years, the construction and characterization of data distribution and representation are studied
in many work, especially quadratic type. This is via quadratic transformations. In this work, we are interested in
quadratic transformations which transform a copula density to another copula density. We observe that the
quadratic transforms T are always in the form

T (u, v, c)  a1  2(1  a1  a4 )(u  v)  a4c(u, v)  4(a1  a4 1)uv,
for all (u, v)  [0,1]2 and all copula density c :[0,1]2  [0,1] , where a1, a4  0 and a1  2a4  2 .
Keywords: density; copula; quadratic; construction
AMS Math Classification (2010): 60E05, 62H05
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การวิเคราะห์ ปริมาณความเข้ มข้ นของควันธูปทีก่ ่อให้ เกิดอันตรายโดยวิธีการถดถอยโลจิสติค
สุ รัตน์ พูลสวัสดิ์1 และ บุษยมาส พิมพ์พรรณชาติ2,*
1,2

ภาควิชาคณิ ตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กรุ งเทพฯ;
Surat_Poolsawat@hotmail.com1 และ busayamas.pi@kmitl.ac.th2

*Correspondence: busayamas.pi@kmitl.ac.th2

บทคัดย่ อ: ปั จจุบนั ปั ญหาเกี่ ยวกับมลพิษในสิ่ งแวดล้อมเป็ นปั ญหาในระดับโลกที่ ได้รับความสนใจเป็ นอย่างมาก ซึ่ งสาเหตุ ส่ วนใหญ่เกิ ดจาก
มนุษย์ นอกจากมลพิษที่เกิดจากโรงงานอุตสาหกรรม และมลพิษจากยานพาหนะแล้ว ยังสามารถ เกิดได้จากบริ เวณภายในวัดและศาลเจ้ามีการจุด
ธูปเพื่อประกอบพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา และพิธีกรรมทางความเชื่ อ ด้านต่าง ๆ งานวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อตรวจวัดสภาพแวดล้อม ณ
บริ เวณที่จุดธูปภายในศาลเจ้าว่าอยูใ่ นระดับที่มีแนวโน้ม ที่ก่อให้เกิ ดอันตรายหรื อไม่ กล่าวคือ ควันธู ปนั้นมีสารก่อมะเร็ งที่เป็ นอันตราย โดยใน
การวิจยั มีอุปกรณ์ TTP เป็ นเครื่ องมือในการเก็บข้อมูลของตัวแปรที่ศึกษา คือ ควันธูปอุณหภูมิ ความชื้ น และแสง ซึ่ งเก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่าง ณ
ศาลเจ้าแม่จนั ทร์ เทวี จํานวน 488 ชุด และนํามาวิเคราะห์ โดยวิธีการถดถอยโลจิสติค เพื่อหาแบบจําลองที่เหมาะสมเพื่อนําไปใช้ ในการตรวจวัด
อุปกรณ์ TTP สามารถตรวจวัดได้วา่ สภาพแวดล้อม ณ บริ เวณที่จุดธูปนั้นมีความเสี่ ยงที่จะก่อให้เกิดอันตราย ต่อสุ ขภาพหรื อไม่ โดยพิจารณาจาก
ค่าความน่ าจะเป็ น ถ้าความน่ าจะเป็ นมี ค่ามากกว่า 0.5 หมายความว่าอยู่ในระดับ อันตราย ผลการวิจยั พบว่าอุปกรณ์ TTP สามารถพยากรณ์
ถูกต้องเฉลี่ยโดยรวมได้ร้อยละ 99.09 นอกจากนี้ อุปกรณ์ TTP มีจุดเด่นที่สามารถเก็บข้อมูลเป็ นระบบเรี ยลไทม์ไว้ที่ Google Sheets และมี
Mobile Application ที่จะเตือนและแสดงผล ของการตรวจวัดได้
คําสําคัญ: ควันธูป; ถดถอยโลจสิ ค; ไมโครคอนโทรลเลอร์ ; ศาลเจ้า
AMS Math Classification (2010): 62-07, 62J02, 62P99
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นโยบายการอํานวยความสะดวกทางการค้ าต่ อการส่ งออกสิ นค้ าเกษตรของไทย
1,*

2

ปุณยาพร โง้วสวัสดิ์ ศิริลกั ษณ์ สุ วรรณวงศ์ และรัชพงษ์ กลิน่ ศรีสุข

3

ภาควิชาคณิ ตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิ ดล กรุ งเทพ; aom_gifted@hotmail.com1 และ sirilak.suw@mahidol.ac.th2
คณะสิ่ งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิ ดล นครปฐม; ratchaphong.kli@mahidol.ac.th3

1,2
3

*Correspondence: aom_gifted@hotmail.com1

บทคัดย่อ: งานศึกษานี้ ศึกษาความสัมพันธ์ของนโยบายการอํานวยความสะดวกทางการค้าต่อการส่ งออกสิ นค้าเกษตรของไทย ในกรณี ศึกษาการ
ส่งออกสิ นค้าพริ กจากประเทศไทยไปประเทศเยอรมนี โดยใช้ขอ้ มูลทุติยภูมิแบบรายปี ตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2549-2558 ผ่านการศึกษาด้วยวิธีการ
วิเคราะห์การถดถอยพหุ คูณในรู ปแบบการวิเคราะห์ถดถอยที่ใช้วิธีกาํ ลังสองน้อยสุ ด ตัวแปรตามคือปริ มาณการส่ งออกพริ กจากไทยไปเยอรมนี
ตัวแปรอิสระของสมการประกอบด้วย 2 ส่ วนคือตัวแปรพื้นฐานมีค่า GDP และจํานวนประชากรของไทยและเยอรมนี ตัวแปรอีกส่ วนคือตัว
แปรที่สนใจ ประกอบด้วย ค่า MRL ที่กาํ หนดโดยประเทศผูน้ าํ เข้า และระยะเวลาและจํานวนเอกสารที่ตอ้ งใช้ในการส่ งออก โดยสมการที่ดี
ที่ สุ ด มี ดัง นี้ ln Export = -589.5 - 3ln GDP_G + 4.98ln GDP_T + 94.2ln Pop_G – 64. 3ln Pop_T + 127.2MRL –
2lnDoc ค่า R2 ของสมการเท่ากับ 98.59% และมีค่า F-test = 35.04 (p-value=0.0072) ดังนั้นตัวแปรอิสระทั้งหมดนี้ จึงเหมาะสมต่อ
การใช้อธิบายปริ มาณการส่ งออก จากผลการศึกษาพบว่า การดําเนิ นการเพื่อให้เกิดการอํานวยความสะดวกทางการค้าผ่านการลดระยะเวลาและ
ลดจํานวนเอกสารที่ ใช้ในการส่ งออกส่ งผลดี ต่อการส่ งออกสิ นค้าเกษตรแต่ไม่มีนยั สาคัญทางสถิ ติ แต่อย่างไรก็ตามด้วยข้อตกลงที่ ไทยได้ลง
สัตยาบัน TFA ไว้จึงทําให้ไม่สามารถมองข้ามการพัฒนาในด้านนี้ ไปได้ ในขณะที่การปฏิบตั ิตามมาตรฐานสิ นค้าที่กาํ หนดโดยประเทศผูน้ าํ เข้า
ส่งผลดีต่อการส่งออกสิ นค้าเกษตรของไทยและมีนยั สาคัญทางสถิติ ดังนั้นการปฏิบตั ิตามมาตรฐานสิ นค้าของประเทศผูน้ าํ เข้าจึงเป็ นหัวใจสําคัญ
ของการสร้างความอานวยความสะดวกทางการค้า นอกจากนี้ นโยบายด้านการอํานวยความสะดวกทางการค้ายังเป็ นลู่ทางสาคัญในการพัฒนาการ
ค้าสิ นค้าเกษตรให้เติบโตไปอย่างยัง่ ยืน เนื่ องจากเป็ นนโยบายที่ก่อให้เกิดประโยชน์ท้ งั 3 ด้าน คือ สังคม เศรษฐกิจ และสิ่ งแวดล้อม
คําสําคัญ: การอํานวยความสะดวกทางการค้า; TFA; การปฏิบตั ิตามมาตรฐานสิ นค้า; สิ นค้าเกษตร
AMS Math Classification (2010): 62P20; 91B60
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