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   3 กันยายน 2561 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ได้จัด
งานรําลึกและเชิดชูความกล้าหาญของเสรีไทย โดยสํานักบรรณสาร
การพัฒนาได้รับหน้าที่เป็นแม่งาน ในการจดัการแข่งขันประกวดคลิป
วีดิโอ ความยาวไม่เกิน 5 นาที ในหัวข้อ “รวมเลือดเน้ือขาติเช้ือไทย” 
โดยรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีทั้งการแข่งขันแบบเด่ียว และ
แบบกลุ่มไม่เกิน 7 คน ผู้ชนะจะได้รับรางวัลเป็นทุนการศึกษา ดังน้ี 
  รางวัลที่ 1 จํานวน 15,000 บาท 
  รางวัลที่ 2 จํานวน 10,000 บาท 
  รางวัลที่ 3 จํานวน 8,000 บาท 
 รางวัลชมเชย จํานวน 4,000 บาท  
  ซึ่งผู้ชนะการประกวดจะได้รับรางวัลบนเวทีในงาน วันที่ 3 
กันยายน 2561 จาก พลเอกสุรยุทธ์ จลุานนท์ องคมนตร ีและช่วง
ครึ่งหลังจะเป็นการเสวนาในหัวข้อ “ขบวนการเสรีไทยและเอกราช
ของไทย” โดยทายาทของเสรีไทยในอดีตมาบอกเล่าเรื่องราวความ
กล้าหาญ ความเสียสละ ความยากลําบากในการทํางานของเสรีไทย
ในอดีต ประกอบด้วย คุณภุชงค์ กันทาธรรม บุตรชายของนายทอง 
กันทาธรรม อดีตหัวหน้าเสรีไทยสายแพร่ และเป็นผู้อํานวยการ 
พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์สงครามโลกคร้ังที่ 2 เสรีไทย และรศ.ดร.
วรากรณ์ สามโกเศศ บุตรของนายสว่าง สามโกเศศ อดีตเสรีไทยสาย
อังกฤษ และปจัจุบันดํารงตําแหน่งอธิการบดี มหาวิทยาลยัธุรกิจ
บัณฑิตย์ 
 นอกจากน้ีผู้เข้าร่วมงานจะได้รับหนังสือที่ระลึก “The Free 
Thai Movement รวมเลือดเน้ือชาติเช้ือไทย” ท่านละ 1 เล่มด้วย
ค่ะ ท่านจะได้รับความรู้ ร่วมซาบซึ้ง และรําลึกถึงความกลา้หาญของ
เหล่าเสรีไทยในอดีต มาปลุกจิตวิญญาณเสรีชนให้พลุ่งพลา่น สํานึก
เลือดรักชาติในใจไทยร่วมกันนะคะ 

ทายาทอดีตเสรีไทย 

หนังสือแจกในงาน 



 

 

       
    
 
Calendar 

13 ต.ค.  ปิดบริการเน่ืองในวันคล้ายวันสวรรคต ร.9 
15 ต.ค.  ปิดบริการเน่ืองในวันหยุดชดเชยวันคล้ายวันสวรรคต ร.9 
23 ต.ค.  ปิดบริการเน่ืองในวันปิยมหาราช 
 

Living Room 

12 ก.ค. 2561 ศ.ดร.สมบัติ ธํารงธัญวงศ์ นําคณะผู้บริหารจาก
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้าเย่ียมชมห้องสมุดอาเซียน ถนัด        
คอมันตร์  

11 ส.ค. 2561 คณะผู้บริหาร จาก Guangxi Administration 
College ประเทศจีน เข้าเย่ียมชมห้องสมุดอาเซียน ถนัด คอมันตร์  

3 ก.ค. 2561 กลุ่มงานกิจการนานาชาตินําคณาจารย์จาก
มหาวิทยาลัยเฉิงตู นําโดย อธิการบดี Peng Xiaolin เข้าเย่ียมชม
ห้องสมุดอาเซียน ถนัด คอมันตร์  

22 ส.ค. 2561 นักศึกษาจาก Zhejiang University ประเทศจีน เข้า
เย่ียมชมห้องสมุดอาเซียน ถนัด คอมันตร์  



 

 

    10 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30-16.30 น.  สํานักบรรณสารการพัฒนาได้จัดการ
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ปลุก Passion ป้ันพลังใจเสริมไฟในการทํางาน” ให้กับบุคลากรของ
สํานักฯ และ ผู้เข้าร่วมการประชุมคณะทํางานฝ่ายบริการห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ณ ห้อง
ประชุม ดร.สมศักด์ิ-คุณหญิงปัทมา ลีสวัสด์ิตระกูล อาคารสยามฯ ชั้น 2 วิทยากรโดย รศ.ดร.  
วาสิตา บุญสาธร อาจารยค์ณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ นิด้า  

Activity DD 



 

 

  11 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00-16.00 น. สํานักบรรณสารการพัฒนาได้
ร่วมงานมหกรรมการจัดการความรู้ NIDA Knowledge Forum 2018  โดยร่วมจัด
นิทรรศการนําเสนอการจัดการความรู้ของห้องสมุด ณ ห้องประชุม จีระ บุญมาก ชั้น 
3 อาคารสยามบรมราชกุมารี ซึ่งในงานนี้ห้องสมุดนําเสนอการเปล่ียนแปลงจากอดีตสู่
ปัจจุบันด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีท่ีเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ เพื่อสร้าง
ความพึงพอใจสูงสุดแก่ผู้ใช้บริการ ในรอบ 10 ท่ีผ่านมา โดยเสนอเปน็วีดิทัศน์ใน
แนวคิด “NIDA Library Anywhere Anytime”  สามารถรับชมได้จากลิ้งนี้ค่ะ 

https://youtu.be/KZVFZarZPi8 
 

Activity DD 

https://www.youtube.com/watch?v=KZVFZarZPi8


 

 

  21 สิงหาคม 2561 คณะผู้แทนจากสํานักบรรณสารการพัฒนาได้เข้าร่วมงาน        
วันเทิดเกียรติเสรีไทย จ. แพร่ และเข้าชมพิพิธภัณฑ์ประวติัศาสตร์สงครามโลก         
คร้ังท่ี 2 เสรีไทย  
 

Activity DD 



 

 

3  กรกฎาคม 2561 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนสมหวัง (นูรุ้ลมุบตาดี) 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
10 กรกฎาคม 2561 โรงเรียนถนอมบุตร 

 

Mobile Library 



 

 

Database Update 

   
 
  เป็นฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (eBooks) หนังสืออ้างอิง 
(eReference) จํานวนมากกว่า 4,000 ชื่อเร่ือง เนื้อหาคลอบคลุมสหสาขาวิชา  
http://sk.sagepub.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  เป็นฐานข้อมูลท่ีรวบรวมกรณีศึกษาที่ผ่านการทบทวนโดยผู้เชี่ยวชาญแล้วกว่า 
1,700 กรณีศึกษา และจะเพิ่มจํานวนถึง 2,500 กรณีศึกษาในปีนี้ กรณีศึกษาจาก
ท่ัวโลกเหล่านี้สามารถนํามาช่วยสนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัยได้เป็น
อย่างดี  
http://sk.sagepub.com/cases 



 

 

Tips & Tricks 

วิธีนํารูปแบบเข้าโปรแกรม 
 1. คลิกท่ีรูปแบบ  
 2. คลิก File >> คลิก Save As… 
 3. ต้ังชื่อเปน็ APA 6th_NIDA Thai 
 4. คลิก Save 

1 

2 

3 

4 



 

 

Tips & Tricks 

วิธีการใช้งาน 
เปิด Library ท่ีเก็บข้อมูล 

 1. คลิกท่ีลูกศร เพื่อเลอืก Style 
 2. คลิก Select Another Style … 
 3. เลือก APA 6th_NIDA Thai  

1 
2 

3 



 

 

สํานักบรรณสารการพฒันา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร.์ (2561). The free Thai movement 
รวมเลือดเน้ือชาติเชื้อไทย. กรุงเทพฯ: เรือนแก้วการพิมพ์.   DS 585 ฟ17 2561  

   
หนังสือเล่มนี้จัดพิมพ์เป็นท่ีระลึกในการเสวนาโครงการสร้างความร่วมมอืเก่ียวกับ
ขบวนการเสรีไทยและการรําลึกเสรีไทย ณ สถาบันบัณฑติพัฒนบริหารศาสตร์ วันท่ี 3 
กันยายน 2561 ภายในเล่มกล่าวถึง วันวีรไทย-สงขลา วีรกรรมของทหารกล้าท่ีต่อสู้กับ
กองทัพญี่ปุน่ท่ียกพลข้ึนบกบริเวณสงขลา เป็นการรบตามยุทธวิธีท่ีมีแบบแผน และ
ปฏิบตัิการกองพันทหารราบท่ี 5 (ค่ายคอหงส์) วีรกรรมคนกล้าท่ีคุ้มค่ากับการจดจาํ 
พันตรีถวัลย์ ศรีเพ็ญไดน้ําทหารออกต่อสู้กับกองทัพญี่ปุน่อย่างกล้าหาญ ในเวลา
เดียวกันกองทัพญี่ปุน่ได้ยกพลข้ึนบกที่อ่าวมะนาว จ.ประจวบคีรขัีนธ์ พลอากาศโท   
ศรีศักดิ์ สุจริตธรรม ได้นําทหารสู้รบตอ่ต้านการบกุรุกอย่างเด็ดเดีย่วจนได้รับสมญานาม 
วีรบุรุษแห่งอ่าวมะนาว นอกจากบทบาทของการสู้รบแล้ว มบีทบาทของข้าราชการไทย
ในกรุงเทพฯ ท่ีให้ความร่วมมือกับขบวนการเสรีไทย เปน็การทํางานสองหน้าให้แก่กลุ่ม
ท่ีอยู่ต่างกันสองข้ัว ในช่วงสงครามโลกครั้งท่ี 2 (พ.ศ. 2484-2488) ของคุณลดา 
อมรทตั และปิดท้ายด้วยระลึกถึงคุณพ่อคุณแม่เสรีไทยคู่หนึ่ง จะได้เห็นบทบาทของ 
ศ.ดร.มาลัย หุวะนันทน์ อดตีอธิการบดีสถาบันบณัฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และ         
ศ. คุณหญิงอุบล หุวะนันทน์ ท้ังสองท่านเปน็เสรไีทยสหรัฐอเมริกา 

Recommended Books 

Reynolds, E. Bruce. (2005). Thailand's secret war : the Free Thai, OSS, and SOE during 
World War II. New York: Cambridge.  D 802 .T5 R338 2005  

 
 
 
 
  This book is an absorbing account of secret operations and 
political intrigue in wartime Thailand. It sheds new light on 
Thailand’s clandestine relations with Britain, the United States 
and China, each of which had ambitions for postwar influence in 
Bangkok, and on the rivalry between the SOE and the OSS. 



 

 

Top 5 Popular books on Jul-Aug 2018 

     CISA 1 Workbook : คลังแบบทดสอบพร้อมเฉลย  
     กลุ่มวิชาที่ 2-4 
       โดย สถาบันพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์ 
      แห่งประเทศไทย 
      HG 4514 ซ32 2549 
 
     Barron’s TOEIC practice exams : with MP3 CD 

     By Lin Lougheed 
     PE 1128 L929br 2014 
 
 

     บทความวิชาการด้าน HR 
      โดย นิสดารก์ เวชยานนท์ 
      HF 5549 น38บ 2548 
 
   
     คณิตศาสตร์สําหรับนักเศรษฐศาสตร์ 
      Mathematics for economists 
      โดย ศาสตรา สุดสวาสด์ิ 
      HB 135 ศ28 2554 
 
     วิ. แพ่งพิสดาร เล่ม 1-3 (ฉบับปรับปรุงใหม่ปี 2560) 
      โดย วิเชียร ดิเรกอุดมศักด์ิ     
      KPT 1704 ว32 2560 

Hot Items in the Library 


