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คํานํา 
 
  หนังสือพีชคณิตเชิงเสนเลมนี้เรียบเรียงขึ้น เพื่อใชสอนนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอรและสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  โดยใชประกอบ    
การสอนวิชา คณ. 114 : พีชคณิตเชิงเสน (3 หนวยกิต) ผูเขียนไดจัดทําหนังสือเลมน้ีขึ้นมาใหครอบคลุมเน้ือหาวิชา
พีชคณิตเชิงเสน เชน เมทริกซ  ดีเทอรมิเนนต ระบบสมการเชิงเสน ปริภูมิเวกเตอร ปริภูมิผลคูณภายใน การแปลง
เชิงเสน เปนตน ความรูดังกลาวเปนพ้ืนฐานที่สําคัญ ซ่ึงจะชวยผลักดันใหมีการนําเอาพีชคณิตเชิงเสนมาประยุกตใช
กันอยางกวางขวางมากยิ่งขึ้น 
  ผูเขียนขอขอบคุณ ศาสตราจารย ดร.ณรงค  ปนนิ่ม และ รองศาสตราจารย ดร.สุชาดา   
บวรกิติวงศ ที่ใหความกรุณาตรวจสอบ แกไข ตนฉบับใหถูกตองและสมบูรณมากยิ่งขึ้น นอกจากน้ีผูเขียน
ขอขอบคุณบุคลากรในสํานักพิมพมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ที่ไดใหความชวยเหลือและประสานงานในการจัดทําหนังสือ
เลมน้ีกับผูเขียนอยางดีย่ิง 
 

สุชาติ  เจริญนิตย 
เบ็ญจะ  นิสสัยสุข 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
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