
ภาควชิาคณติศาสตร                       คณะวิทยาศาสตร   
ว.คณ. 467 (206467) นิวรอลเนทเวิรค                                             3(3/3-0/0) 
เงื่อนไขท่ีตองผานกอน  ตามความเหน็ชอบของผูสอน 
 
คําอธิบายลักษณะกระบวนวิชา 
 ภาพรวมของการพัฒนาและการประยกุตของนิวรอลเนทเวิรค  โครงสรางนิวรอลเนทเวิรคและ
กระบวนการเรียนรู   ทฤษฎีสารสนเทศ การขยับสูสถานะดีที่สุดแบบเกรเดียนเดสเซนท เพอรเชพทรอน   เอ
ดาไลน   เนทเวิรคแบบมัลติเลเยอรฟดฟอรเวิรด  และกระบวนการเรียนรูแบบ   แบคพรอพพาเกชัน่  นิวรอล
เนทเวิรคแบบสโตคาสติก  นิโอคอกนิตรอน ทฤษฎีอแดพทีพรีโซแนนส เนทเวิรคแบบรีเคอรแรนท   แค
ออส   แบบจําลองนิวโรไดนามิค  ระบบนวิโรฟชชี   อัลกอริทึม แบบเจเนติค  การประยุกต 
 
วัตถุประสงค 
 1.  เพื่อใหนักศึกษามีความรูเกี่ยวกับการคํานวณแบบนวิรอลและการประยุกตใชงานของนิวรอลเนท  

      เวิรค 
2. เพื่อใหนักศึกษาไดรูเกีย่วกบัคณิตศาสตรตาง ๆ ที่เกี่ยวของ อาทิ ทฤษฎีสารสนเทศการขยับ สู 

สถานะดีที่สุดแบบเกรเดยีนเดสเซนท  ทฤษฎีเซตแบบฟชชี และทฤษฎแีคออส ซ่ึงอยูในกรอบ
ของการประยกุตใชงานนิวรอลเนทเวิรค 

3. เพื่อใหนักศึกษาไดเห็นแนวทาง กระบวนการพยายามโดยใชคณิตศาสตร เพื่อที่จะเขาใจ
เกี่ยวกับธรรมชาติของปญญาและการกําเนดิขึ้นของวิญญาน 

 
เนื้อหากระบวนวิชา                          จํานวนชัว่โมงบรรยาย 
1.  ภาพรวมของการพัฒนานิวรอลเนทเวริค  แนวคิดพืน้ฐานของการ    3 
    คํานวณแบบนิวรอล  ระบบแบบชีวภาพ  การประยกุตใชนิวรอลเนทเวิรค 
2.  โครงสรางของนิวรอลเนทเวิรค  การเรยีนรูแบบมกีารกํากับดูแลและแบบ   3 
    ไมมีการกํากับดูแล  ภาพรวมเกีย่วกับกระบวนวิธีเรียนรูแบบตาง ๆ กัน 
3.  ทบทวนความรูเกี่ยวกับทฤษฎีสารสนเทศ  การวิเคราะหแบบพรินซพิอล คอมโพเนนท 3 
    การจําแนกโดยวิธีมีความเปนไปไดสูงสุดแบบกาวส  การขยับสูสถานะที่ดีที่สุด 
    แบบเกรเดยีนเดสเซนท แบบคอนจูนเกทเกรเดียน  แบบนิวตันและแบบกึ่งนวิตัน 
4.  เพอรเซพตรอน และทฤษฎีบท การลูเขาของเพอรเซพตรอน    3 
5.  สมการไวเนอรฮอพฟ  กระบวนวิธีเรียนรูแบบคาเฉลี่ยกําลังสองต่ําสุด  เอดาไลน  3 
    การลูเขาของกระบวนวิธีแบบ แอลเอ็มเอส 
 



2- 
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6.  นิวรอลเนทเวิรคแบบมัลติเลเยอรฟดฟอรเวิรด  กระบวนวิธีเรียนรูแบบ    6 
    แบคพรอพพาเกชั่น  ทฤษฎีบทของโคเวอร  พื้นผิวของความคลาดเคลื่อน 
    มิติ แวพนิก–เชอรไวเนนกสิ  การลูเขาแบบยูนิฟอรม  และความสามารถในการเรียนรู 
7.  ทบทวนความรูเกี่ยวกับ  ทฤษฎีเซตแบบฟชชี  ตรรกแบบฟชชี  ทฤษฎีระบบ นอนลิเนียร  6 
    ไบฟเคชั่นแบบฮอพฟ  แสตรงแอทแทรกเตอร มิติของแฟรกทอล แคออส 
8.  นิวรอลเนทเวิรดแบบสโตคาสทิก  เครื่องจักรกลแบบ บอลทแมน  และซิมูเลทคแอนนีลล่ิง  6 
    นิโอคอกนติรอล 
9.  เนทเวิรคแบบรีเคอรแรนท  ความจําแบบคอนเทนแอสเดสซาเบิล แบบจําลองฮอฟฟล  6 
    ทฤษฎีบทโคเฮน-กรอสเบิรก แบบจําลองนิวโรไดมาบกิ 
10. ระบบแบบนิวโร-ฟชชี  กระบวนวิธีแบบเจเนตกิ และการโปรแกรมแบบ วิวัฒนาการ  6 
     การประยกุตใชงาน  
          รวม       45



Department of Mathematics                           Faculty of Science 
MATH 467 (206467) NEURAL NETWORKS                          3(3/3-0/0) 
Prerequisite  Fourth year standing in Mathematics, Computer Science or Engineering;  

consent of the instructor. 
 
Course Description: 
 Overview of the development and applications of neural networks. Neural networks structure and 
learning methods. Information theory. Gradient descent optimization.  Perceptron.   Adaline.  Multilayer  
feedforward  networks and  back-propagation learning algorithm,  Stochastic  neural networks. 
Neocognitron. Adaptive resonance theory.  Recurrent network. Chaos. Neurodynamical model. Neuro-
fuzzy systems. Genetic algorithms. Applications. 
 
Course Objectives 
 1.  Introducing students to the concept of neural computing and the modern applications 

    of artificial neural networks. 
2.  Introduce and integrate relevant topics in mathematics such as information theory, 
    Gradient descent optimization, Fuzzy set theory and Chaos under the applications 
    framework of neural networks. 

 3.  Exposing students to the mathematical attempts at understanding the nature of 
    intelligence and the emergence of conciousness, 

 
Course Contents                No. of Lecture Hours 
1.  Overview of artificial neural networks development, Basic concepts in neural  3 
    computing, Biological systems,  Applications of neural networks 
2.  Neural networks structures, Supervised and unsupervised learnings,   3 
    Overview of learning methods 
3.  Review of : Information theory concepts, Principal component analysis,   3 
    Maximum likelihood Gaussian classifier; Steepest descent, Conjugate 
    gradient, Newton and Quasi–Newton optimization methods 
4.  Perceptron, the perceptron convergence theorem     3 
5.  Weiner–Hopf equation, the least–mean–square learning algorithm, Adaline,  3 
    Convergence of the LMS algorithm 
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6.  Multilayer feedforward neural networks, Back-propagation learning   6 
    algorithm, Cover's theorem, Error surfaces, Vapnik-Chervonenkis dimension, 
    Uniform convergence and learnability 
7.  Review of : Fuzzy set theory, Fuzzy-logic,  Nonlinear systems    6 
    theory, Hopf-Bification, Strange attractors, Fractal dimension, Chaos 
8.  Stochastic neural networks, the boltzmann machine and simulated annealing,  6 
    The neocognitron, Vector quantization, Adaptive resonance theory 
9.  Recurrent networks, Content-addressable memory, Hopfield models,  6 
    The Cohen-Grossberg  theorem,  Neurodynamical model. 
10. Neuro-fuzzy system, Genetic algorithm and evolutionary programming,   6 
    Applications. 

       Total   45
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