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 ห้องสมุดได้เปิดให้เข้าใช้พ้ืนท่ีบางส่วนแล้ว
ต้ังแต่วันท่ี 22 มิถุนายน 2563 และมีมาตรการ
ปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาลและประกาศของ
สถาบัน โดยยึดความปลอดภัยด้านสุขภาพของ
ผู้ใช้บริการทุกท่านเป็นหลัก ซ่ึงอาจได้รับความไม่
สะดวกบ้าง ต้องขออภัยมา ณ โอกาสน้ีค่ะ ทาง
ห้องสมุดได้มีแนวทางท่ีเอ้ือต่อสมาชิกห้องสมุด 
จึงได้ยกเว้นค่าปรับในช่วงปิดบริการและยืดเวลา
การคืนหนังสือเป็นวันท่ี 8 กรกฎาคม 2563 โดย
คืนได้ท่ีตู้รับคืนอัตโนมัติหน้าห้องสมุด ชั้น L 
อาคารบุญชนะ อัตถากร  

 การเข้าใช้บริการในช่วงน้ียังคงรักษา
ระยะห่าง Social Distancing อย่างเคร่งครัด 
และรักษาความสะอาดจุดสัมผัสต่าง ๆ ใน
ห้องสมุดอยู่เสมอ ทําความสะอาดวัสดุอุปรณ์ 
และจัดวางเจลแอลกอฮอล์ตามจุดบริการทุกจุด 
ผู้ใช้บริการม่ันใจได้และเข้าใช้บริการอย่างสบายใจ
ค่ะ เป็นการใช้ห้องสมุดแบบ New Normal 
จํากัดจํานวนการเข้าใช้ ไม่เกิน 100 ท่าน เม่ือถึง
หน้าห้องสมุด ใส่หน้ากากอนามัย ล้างมือด้วยเจล
แอลกอฮอล์ และ Check In ด้วย QR-Code 
ไทยชนะ และ Check Out เม่ือออกจากห้องสมุด  
 ห้องสมุดนิด้าขอขอบพระคุณผู้ใช้บริการ
ทุกท่านท่ีปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด แล้ว
เราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันค่ะ การ์ดอย่าตก 
อดทนนะคะ แล้วเราจะได้ใช้ชีวิตได้อย่างปกติสุข 



ปฏิทนิห้องสมุด 

 4-7 ก.ค.  ปิดบริการเน่ืองในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา 

 27-28 ก.ค.  ปิดบริการเน่ืองในวันหยุดพิเศษชดเชยวันสงกรานต์ตามมติ ครม. 

    และวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

วันจันทร์-วันเสาร์ 

เวลา 08.00-16.30 น. 

ปิดบรกิารวันอาทิตย ์

แบบ New Normal 

ติดตามระกาศการเปล่ียนแปลงวันทําการและวันหยุดได้ที่      NIDA Library 

Library Hours 

Monday - Saturday 

8.00 a.m. - 4.30 p.m. 

Closed on Sunday 



  ตั้งแต่วันท่ี 22 มิถุนายน 2563 ห้องสมุดได้เปดิให้บริการเข้าใช้พ้ืนท่ีบางส่วน
แล้ว โดยตระหนักถึงความปลอดภัยทางด้านสุขภาพของผู้ใช้บริการเป็นหลัก ซ่ึง
อาจจะได้รับความไม่สะดวกในการรับบริการบ้าง ต้องขออภัยมา ณ ท่ีน้ี และเพ่ือการ
ให้บริการท่ีปลอดภยั ห้องสมุดจึงมีมาตรการการเข้าใช้บริการ ดงัน้ี 

Open Monday-Saturday, 8.30 a.m.-4.30 p.m. 

Services are available only to students and staff of NIDA. 

Scan the QR-code of “Thai Chana” platform when entering and exiting 
the library. 

Number of users is limited to 100 people/day. 

Borrow & Return, Request, Renew services are available. 

Internet zone, Reference service are available. 

PhD Study rooms are available. 

Check your temperature at the checkpoint. 

Always wear a face mask in the library. 

Wash your hands with the alcohol-based gel. 

*Please practice social distancing and preventive measures COVID-19.* 



กําหนดการคนืหนังสือช่วงโควิด 

ยกเวน้ค่าปรับ 
และเลื่อนกําหนดการส่งคืนหนังสือ 

ช่วง 16 มนีาคม ถึง 30 มิถนุายน 2563 

เป็นวันที่ 8 กรกฎาคม 2563 
 

     No late fine for overdue books between 16 March - 30 June 2020 

     Library is waving fines and postpone the return dates from  

     16 March - 30 June 2020 to 8 July 2020 
*ระบบจะ Renew หนงัสือต่อให้อตัโนมตั*ิ 



Downloaded Journals from 

Complete Database  

The service Industries Journal   

Online ISSN 1743-9507  

Total Quality Management &  

Business Excellence 

Online ISSN 1478-3371  

旅游学刊 (Tourism Tribune) 

Print ISSN 1002-5006  

Asia Pacific Journal of Tourism Research 

Online ISSN 1741-6507  

Current Issues in Tourism 

Online ISSN 1747-7603  

Hospitality & Tourism  

https://www.tandfonline.com/toc/fsij20/current
https://www.tandfonline.com/toc/ctqm20/current
http://www.lyxk.com.cn/WKD/WebPublication/index.aspx?mid=lyxk
https://www.tandfonline.com/toc/rapt20/current
https://www.tandfonline.com/toc/rcit20/current


Language in India   

Online  ISSN 1930-2940  

ASHA Leader  
(American Speech-Language-Hearing  
Association)  
Print ISSN 1085-9586 

Journal of the Academy of  
Marketing Science 
Online ISSN 1552-7824  

Journalism Studies    

Online ISSN: 1469-9699  

International Journal of Language & 
Communication Disorders 

Online ISSN 1460-6984  

Communication & Mass Media  
Complete Database  

Downloaded Journals from 

http://www.languageinindia.com
https://leader.pubs.asha.org
https://www.springer.com/journal/11747
https://www.tandfonline.com/toc/rjos20/current
https://onlinelibrary.wiley.com/journal/14606984


Tips & Tricks 

ไปที่ Insert เลือก Page Number 
เลือก Top of Page  

เลือก Plain Number 3  

เลือก Page Number อกีครั้ง 
คลกิ Format Pegs Numbers 
ตั้งค่าการแสดงผล  

* กรณใีช้เป็นเลขหนา้ของหน้าส่วนประกอบตอนตน้ ได้แก ่หน้าปก ถงึ หนา้สารบญัภาพ 
วทิยานพินธภ์าษาไทย ใช ้ก, ข, ค,.....วทิยานิพนธภ์าษาองักฤษ ใช้ i, ii, iii, iv, และหนา้
แรกของหน้าเหลา่นีจ้ะไมป่รากฏเลขหนา้ รายการใดไมจ่บในหนา้เดยีว หรอืมตีัง้แต ่2 หนา้
ขึ้นไป หนา้ที ่2 ตอ้งปรากฏเลขหน้า  
* กรณใีช้เป็นหนา้เนื้อหา ไดแ้ก ่บทที ่1–5 บรรณานกุรม ประวตัผู้เขยีน และภาคผนวก ใช ้
1, 2, 3, ….และหนา้แรกของแตล่ะบท ตอ้งไมป่รากฏเลขหนา้  

ตัวอย่างหน้าที่ไมต่้อง
ปรากฏเลขหน้า และหน้าที่
ต้องปรากฏเลขหน้า 



Tips & Tricks 

การสรา้งตาราง  
1. ไปที่ Insert คลิก Table สร้างจํานวนช่องตารางท่ีต้องการ  
2. ดับเบิ้ลคลกิที่หัวตาราง เพ่ือให้รูปแบบตารางอัตโนมัติปรากฏ จากนั้นเลือกรูปแบบตารางเป็น “List  

Table 6 Colorful” ลบเคร่ืองหมายถูกออกจากช่อง Header Row, First Column และ Banded Row 
3. กรณีที่ตารางไม่จบในหน้าเดียว หน้าต่อใปให้ใช้การซํา้หัวตารางอัตโนมัติ โดยใช้ Repeat Header 

Rows 
4. ขนาดของตารางเท่ากับขอบกั้น หน้า - หลัง ของเนื้อหาในเล่ม โดยใช้ Auto Fit 

 

ตวัอยา่งการสร้างตารางอตัโนมตั ิ
     

 

 

 

 

 

การใส่ชื่อตาราง (Table)/รปูภาพ (Figure)  
1. คลิกขวา ทีต่าราง หรือรูปภาพ จากน้ันคลิก Insert Caption >ช่อง Caption ใส่ช่ือตาราง/ ช่ือรูปภาพ 

ช่อง Label เลือกรูปแบบที่ใช้งาน ช่อง Position เลือกรูปแบบการแสดงผล จากนั้นคลิกที่ Numbering เพ่ือ  
ตั้งค่า Format และทําเคร่ืองหมายถูก R ในช่อง Include เพ่ือให้รูปแบบการแสดงผลเป็น “ปรากฏเลขบทที่+เลข
ลําดับตารางหรือรูปภาพ” คลิก OK 

2. คลิกที่ Styles เลือก Caption Table หรือ Caption Figure เพ่ือให้ช่ือตาราง/ ช่ือรูปภาพ ไปปรากฏ
ในหน้าสารบญัตาราง หรือสารบัญภาพ โดยอัตโนมัติ 

 
ตวัอยา่งการใส่ชื่อตาราง/ รปูภาพ อตัโนมตั ิ
 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

3. ตารางท่ี (Table) ภาพที่ (Figure) แหล่งที่มา (Source) และหมายเหตุ (Note) ใช้ตัวบาง  



 

 

 อาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรนิด้าสามารถขอให้ห้องสมุด
ทําข้อมูลทางบรรณานุกรมในหน้าปกในหรือหน้าลิขสิทธ์ิ และบริการ
ขอเลขมาตรฐานหนังสือ ISBN ได้เช่นกันค่ะ รายละเอียดเพ่ิมเติมท่ี 
http://library.nida.ac.th/2015/index.php/th/service/
inlibrary/cip-cataloging-in-publication  ขั้นตอนการขอดังน้ี 

http://library.nida.ac.th/2015/index.php/th/service/inlibrary/cip-cataloging-in-publication


Horgan, Jane M. (2020). Probability with R: An introduction with  
 computer science applications (2nd ed.). Hoboken, NJ: Wiley.  
 QA 76.9 M35 H781 2020  

ปรญิญา สงวนสตัย.์ (2562). Artificial intelligence with machine learning,  
 AI สรา้งไดด้้วยแมชชนีเลริน์นิ่ง. นนทบรุ:ี ไอดซี ีพรเีมยีร.์   
 QA 76.9 .A77 ป17 2562  

 หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาเก่ียวกับการเรียนรู้ของเครื่อง (Machine Learning) เปน็เครื่องมือที่
ถูกนําไปประยุกต์ใช้งานอยา่งกว้างขวาง อาทิ งานด้านปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence : AI) 
งานด้านการทําเหมืองขอ้มลู (Data Mining) งานดา้นการรู้จาํรูปแบบ (Pattern Recognition) งาน
ด้านคอมพิวเตอร์วิทศัน์ (Computer Vision) และงานในอีกหลายสาขาที่เก่ียวขอ้ง การเข้าใจใน
เครื่องมือพ้ืนฐานของการเรยีนรู้ของเครือ่ง มปีระโยชน์ในการเลือกใช้เครื่องมอืต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับ
งานทีต่้องการ รวมทั้งยังสามารถปรบัปรุงขั้นตอนวธิี เพ่ือให้เหมาะสมกับการใช้งานในแตล่ะงานได้
อย่างมีประสิทธภิาพ โดยผู้เขียนไดอ้าศัยประสบการณ์ในการสอนและการวจิัยในสาขาวิชานี้ ตัง้แต่
ระดบัชั้นปรญิญาตรีถึงปริญญาเอก สอดแทรกตัวอย่างที่ง่ายต่อการเข้าใจ ที่ไดเ้คยใช้ในการอธิบาย
นักศึกษาในช้ันเรียน ตลอดจนประสบการณ์ในการทาํวจิัย ในแต่ละบทประกอบด้วยเนื้อหา ขั้นตอนวธิี 
และโปรแกรมตัวอย่างที่เขยีนขึ้นด้วยภาษา “Python” ซ่ึงเป็นภาษาทีเ่ข้าใจได้ง่ายและได้รบัความนิยม
อย่างมากในปัจจุบนั ทั้งนีร้หสัต้นฉบบั (Source Code) เกือบทั้งหมดในหนังสือเล่มนี้ ผู้เขยีนมีความ
ตั้งใจเขยีนขึ้นมาจากพ้ืนฐานโดยไม่ได้ใช้ไลบารีระดับสูง เพ่ือใหเ้ข้าใจหลักการทาํงานเบื้องหลังอย่างแทจ้ริง ทาํให้ผู้อ่านสามารถนําไป
ประยุกต์ใชด้้วยภาษาทีต่นเองถนัดได้ง่าย  

 This self-contained book integrates the use of computers with introductory 
probability and R, and all new ideas are introduced and illustrated using real     
computer-related examples. R, the widely-popular software, is not only used as a 
tool for calculation and data analysis, but also to illustrate the concepts of      
probability and to simulate distributions. Most examples are related to computing 
and cover a wide range of computer science applications, including testing program 
performance, measuring response time and CPU time, estimating the reliability of 
components and systems, evaluating algorithms and queuing systems, and          
improving wireless communication. This new edition contains a new chapter on 
discrete bivariate distributions. This chapter covers distribution of two discrete   
random variables, joint probabilities, and independence. A Wiley companion site 
provides data and solutions to problems within the book. Applied examples and 
exercises in areas in computing that have evolved over the last ten years will be 
included. Like the first edition, this edition will be primarily addressed to students 
of computer science and related areas. The second edition will bring this book up 
to date and will provide extra sections and examples to incorporate new areas of development, such as 
data mining, machine learning, artificial intelligence, and robotics. 


