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INTRODUCTION TO MATHEMATICAL OPTIMIZATION 
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Instructors: 
Dr. Vorapong Suppakitpaisarn (Quantum Technology Foundation, Thailand) 
Dr. Thaned Pruttivarasin (Quantum Technology Foundation, Thailand) 
 
Course description: 
This is a course aimed to survey various optimization problems and techniques, including 
linear programming, integer linear programming and combinatorial programming, time 
complexity of various algorithms, state-of-the-art tools, and applications in industry. The 
course includes for theoretical description of mathematical models and solution finding 
techniques and hands-on problem solving with modern programming tools. There are six 
assignments in this course. The evaluation of this course will be from theses assignments. 

 
Course organization: 

- On-demand lecture videos 
- On-demand programming tutorial videos 
- Live question and answer (Q&A) sessions  

 
Pre-requisite: 

- Elementary calculus 
- Elementary linear algebra 

 
Course syllabus: 
Module 1: Linear Programming, mathematical optimization, simplex algorithm 
Module 2: Integer Linear Programming, Graphs or networks, Vertex Cover Problem and linear 
programming, integer linear programming (ILP), introduction to computational complexity, 
branch and cut concepts 
Module 3: Packing Problems, Knapsack Problems, Bin Packing Problem 
Module 4: Quadratic Unconstrained Binary Optimization, Minimum and Maximum Cut 
Problems 
Module 5: Network Flow Problems, Minimum and Maximum Flow Problems  
Module 6: Path problems, Shortest Paths, Travelling Salesperson Problems 
Module 7: Other topics 
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Interludes: Various real-world cases such as artificial intelligence, machine learning, quantum 
outlooks, use cases in electric flow 
 
Evaluation: 
60%: Six assignments 
40%: Final project 
 
Free Sample Module:  
The free sample module of introduction to mathematical optimization course is available to 
all. This trial course contains both on-demand lecture videos and programming tutorial 
videos from Module 1 of this course. Prospective subscribers can get a glimpse of this course 
by following this link.  
 
Recommended Textbooks: 
- Bernhard Korte and Jens Vygen. 2012. Combinatorial Optimization: Theory and Algorithms 
(5th. ed.). Springer Publishing Company. 
- A. Schrijver, Combinatorial Optimization: Polyhedra and Efficiency, Springer-Verlag, 2003. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://canvas.instructure.com/enroll/JTAC86
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ขั้นตอนการลงทะเบียน 
 

1. ผู้สมัครเรียนกรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม  
2. สำหรับผู้สมัครเรียนที่เป็นนักเรียน นิสิต นักศึกษาที่ประสงค์จะขอรับส่วนลดค่าเรียน ทาง QTFT 

Academy จะติดต่อแจ้งผลการพิจารณาเพื่อให้คุณชำระค่าลงทะเบียนเรียนที่ได้รับส่วนลดแล้ว 
3. ผู้สมัครเรียนชำระเงิน โดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกสิกรไทย ช่ือบัญชี บริษัท ควอนตัมเทคโนโลยีฟาว

เดช่ัน (ประเทศไทย) จำกัด เลขที่บัญชี: 0653628927ตามอัตราค่าเรียนในแต่ละหลักสูตร หรืออัตรา
ค่าเรียนที่ได้รับส่วนลดแล้ว และส่งสลิปหลักฐานการชำระเงินมาที่ academy@qtft.org  

4. ผู ้ที ่สมัครเรียนสำเร็จและชำระเงินแล้วจะได้รับอีเมล์ที ่มี link สำหรับเข้าสู ่บทเรียนซึ ่งอยู ่บน
แพลตฟอร์ม CANVAS (by Instructure) โดยผู้เรียนจะต้องใช้อีเมลด์ังกล่าวสมคัรบัญชี CANVAS เพื่อ
เข้าสู่บทเรียน  

5. ผู้เรียนสามารถเข้าถึงบทเรียนได้เป็นระยะเวลา 1 ปี หลังจากเริ่มเข้าสู่บทเรียนครั้งแรก  
6. เมื่อผู้เรียนเรียนจบตามเงื่อนไขของหลักสูตรจะได้รับประกาศนียบัตรจาก QTFT Academy 
7. ผู ้เรียนที ่ประสงค์จะขอรับหน่วยกิตผ่านระบบคลังหน่วยกิต (Credit Bank) ของมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) ในหลักสูตรปริญญาโท สาขาบูรณาการด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม 
(Integrated Science and Innovation :ISI) สามารถดำเนินการได้ภายใน 1 ปี หลังจากวันที่ได้รับ
ประกาศนียบัตรจาก QTFT โดยส่งคำขอพร้อมใบประกาศนียบัตรมาที่ academy@qtft.org ทาง
มหาวิทยาลัยจะดำเนินการลงทะเบียน เก็บค่าลงทะเบียนเรียน (ค่าหน่วยกิตละ 2,400 บาท จำนวน 2 
หน่วยกิต รวมเป็นเงิน 4,800 บาท) และจัดสอบวัดผลเพื่อประเมินระดับคะแนน (เกรด) ของผู้เรียน
ต่อไป (คลิ ๊กเพื ่อดูรายละเอียดของระบบคลังหน่วยกิตของ มทส. และหลักสูตรบูรณาการด้าน
วิทยาศาสตร์และนวัตกรรมของ มทส.)  

สำหรับลูกค้าองค์กรที่สนใจหลักสูตรของ QTFT Academy โปรดกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มเพื่อให้เจ้าหน้าที่
ติดต่อกลับ  
 
นอกจากนี้ ผู้ที่สนใจสมัครเรียนสามารถทดลองเรียน Module 1 ของหลักสูตรนี้ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ทั้ง
เนื้อหาการบรรยายและปฏิบัติการ โดยสามารถเข้าสู่บทเรียนได้ตาม Link นี้  
 
 

https://forms.gle/YHWtTCTfw7KDcvAY6
mailto:academy@qtft.org
mailto:academy@qtft.org
file:///C:/QTFT/QTFT%20Academy/Optimization/shorturl.at/fzE57
http://sutgateway.sut.ac.th/admissions2021/ces/course/M/2564/1_11_2.pdf
http://sutgateway.sut.ac.th/admissions2021/ces/course/M/2564/1_11_2.pdf
https://forms.gle/7qC8cUJowWYPQP3S8
https://canvas.instructure.com/enroll/JTAC86
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