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คํานํา 

  
 หนังสือเลมน้ีเขียนขึ้นเพ่ือใชในการเรียนวิชาคณิตศาสตรไมตอเน่ือง (Discrete Mathematics) ซ่ึงเปนวิชา
พื้นฐานสําคัญสําหรับผูเรียนคณะวิทยาศาสตร เชน ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
วิศวกรรมซอฟตแวร เปนตน วิชาคณิตศาสตรไมตอเน่ืองจึงไดถูกกําหนดใหเปนวิชาแกน (Core Course) ในสาขา
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ลักษณะสําคัญของวิชานี้ คือ การผสมผสาน
ความรูดานคณิตศาสตรกับศาสตรทางคอมพิวเตอรอยางสอดคลอง เพ่ือนําไปประยุกตใชกับระบบคอมพิวเตอร    
ในปจจุบัน 
 ผูเขียนไดรวบรวมขอมูลจากประสบการณในการสอน และจากตําราตางๆ ทั้งของไทยและของตางประเทศ
มาเขียนเปนหนังสือ โดยไดรับความชวยเหลือ คือ รองศาสตราจารยสิริวรรณ ตั้งจิตวัฒนกุล อาจารยประจํา
ภาควิชาคณิตศาสตร คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง ผูใหความชวยเหลือและเสียสละเวลาในการอาน
หนังสือเลมน้ีจนทําใหหนังสือมีความสมบูรณ 
 สุดทายน้ีผูเขียนหวังเปนอยางย่ิงวาหนังสือเลมน้ีจะเปนประโยชนตอนักศึกษาและผูท่ีสนใจ อยางไรก็ตาม 
หากหนังสือมีขอบกพรองผูเขียนขอนอมรับและจะนําไปพัฒนาปรับปรุงใหหนังสือมีความสมบูรณย่ิงขึ้น 
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สารบัญ 
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