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รหัส / Code : LB-001
ชื่อเรื่อง : การวิจัยปฏิบัติการเพื่อการสรรค์สร๎างองค์ความรู๎ใหมํสาหรับนักศึกษา
Title : Action Research for Constructing New Knowledge for Students
ผู้เขียน-สัญชาติ : ดร.คง - ไทย
Author-Nationality : Dr.Khong – Thai
ภาษาที่นาเสนอ : ไทย
Language : Thai
สถานที่พิมพ์ : ประเทศไทย
Place of publication : Thailand
ปีที่พิมพ์ : 2553
Printing year : 2010
ระยะเวลาที่ให้ยืม : 45-60 นาที
Assortment : 45-60 Min.
ชนิด (ประเภท) : การศึกษา
Genre : Education
คาสาคัญ : การวิจัยปฏิบัติการ การสรรค์สร๎างองค์ความรู๎ใหมํ
Keywords : Action research, Constructing new knowledge
รายงานย่อ/Book report (abstract) :
“การวิจัยปฏิบัติการเพื่อการสรรค์สร๎างองค์ความรู๎ใหมํสาหรับนักศึกษา” เขียนโดย ดร.คง เขาแบํงการ
นาเสนอเนื้อหาเป็น 2 บท ในบทแรก เขาอธิบายความหมาย ประโยชน์ องค์ประกอบ และกระบวนการของ
“การวิจัยปฏิบัติการเพื่อการสรรค์สร๎างองค์ความรู๎ใหมํสาหรับนักศึกษา” ในบทที่ 2 เขานาเสนอกรณีศึกษาของ
นักศึกษาหลายคนที่ประสบความสาเร็จในการนา “การวิจัยปฏิบัติการเพื่อการสรรค์สร๎างองค์ความรู๎ใหมํสาหรับ
นักศึกษา” ไปทดลองใช๎
“Action Research for Constructing New Knowledge for Students” is written by Dr.Khong.
He divides the content into 2 chapters.
In Chapter 1, he tells about the meaning,
advantages, factors and process of ‘Action Research for Constructing New Knowledge for
Students.’ In Chapter 2, he tells about case studies of students who met success in applying
“Action Research for Constructing New Knowledge for Students”
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ชื่อเรื่อง : ยุทธศาสตร์การเรียนการสอนพูดภาษาอังกฤษสาหรับผู๎เรียนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาตํางประเทศ
Title : English Speaking Instructional Strategies (ESIS) for EFL Learners
ผู้เขียน-สัญชาติ : ผศ.ดร.คงศักดิ์ สังฆมานนท์ - ไทย
Author-Nationality : Asst.Prof.Dr.Khongsak Sangkhamanon – Thai
ภาษาที่นาเสนอ : ไทยหรืออังกฤษ
Language : Thai or English
สถานที่พิมพ์ : ประเทศไทย
Place of publication : Thailand
ปีที่พิมพ์ : 2553
Printing year : 2010
ระยะเวลาที่ให้ยืม : 45-60 นาที
Assortment : 45-60 Min.
ชนิด (ประเภท) : การศึกษา- การเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
Genre : Education- English Instruction
คาสาคัญ : ยุทธศาสตร์การเรียนการสอนพูดภาษาอังกฤษ, ผู๎เรียนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาตํางประเทศ
Keywords : English Speaking Instructional Strategies (ESIS), EFL Learners
รายงานย่อ/Book report (abstract) :
“ยุทธศาสตร์การเรียนการสอนพูดภาษาอังกฤษสาหรับผู๎เรียนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาตํางประเทศ”
เขียนโดย ผศ.ดร.คงศักดิ์ สังฆมานนท์ เขาแบํงการนาเสนอเนื้อหาเป็น 3 บท ในบทแรก เขาอธิบายภูมิหลัง
ปัญหาของการเรียนการสอนพูดภาษาอังกฤษ งานวิจัยที่เกี่ยวข๎อง แนวทางแก๎ไข และ ประโยชน์ทีคาดวําจะ
ได๎รับ ในบทที่ 2 เขานาเสนอจุดเน๎นของระเบียบวิธีดาเนินการของยุทธศาสตร์ฯซึ่งเป็นกระบวนการเชิงกลยุทธ์
5 ขั้นตอน และผลลัพธ์ บทสุดท๎าย
เขาให๎เสนอแนะ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือตอบคาถาม .
‘English Speaking Instructional Strategies (ESIS) for EFL Learners’ is written by
Asst.Prof.Dr.Khongsak Sangkhamanon. He classified the content into 3 chapters. Firstly, it’s
about the background, the problems of English speaking instruction, the related research, the
solution by ESIS, and the expected advantages. Secondly, he presents the focus is on the
methodology of ESIS which comprises 5-stratgeic-process and its outcomes. Finally, he gives
some recommendations and shares ideas or answers questions.
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ชื่อเรื่อง : การเดินทางที่นําอัศจรรย์สูํจุดหมายเอ็กซ์
Title : A Fantastic Journey to X-Destinations
ผู้เขียน-สัญชาติ : คงศักดิ์ สังฆมานนท์ - ไทย
Author-Nationality : Khongsak Sangkhamanon – Thai
ภาษาที่นาเสนอ : ไทยหรืออังกฤษ
Language : Thai or English
สถานที่พิมพ์ : ประเทศไทย
Place of publication : Thailand
ปีที่พิมพ์ : 2553
Printing year : 2010
ระยะเวลาที่ให้ยืม : 30-45 นาที
Assortment : 30-45 Min.
ชนิด (ประเภท) : สารคดี
Genre : Documentary
คาสาคัญ : การเดินทางที่นําอัศจรรย์, จุดหมายเอ็กซ์
Keywords : Fantastic Journey, X-Destinations
รายงานย่อ/Book report (abstract) :
“การเดินทางที่นําอัศจรรย์สูํจุดหมายเอ็กซ์” เขียนโดย คงศักดิ์ สังฆมานนท์ เขาแบํงการนาเสนอเนื้อ
เป็น 2 บท ในบทแรก เขาเลําถึงความเป็นมา ความหมาย จุดประสงค์ และวิธีดาเนินการ ในบทที่ 2 เขาเลําถึง
ผลลัพธ์ ข๎อคิดเห็น และยินดีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือตอบคาถาม
.
‘A Fantastic Journey to X-Destinations’ is written by Khongsak Sangkhamanon. He
divided the content into 2 chapters. Firstly, he tells about the background, the meaning, the
objective and the procedure. Secondly, he talks about the outcomes, opinions and he is
willing to share ideas or to answer questions.
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ชื่อเรื่อง : วิธีการเขียนชื่อไทยเป็นภาษาอังกฤษตามหลักภาษาศาสตร์สมัยใหมํ
Title : How to Write Thai Names into English according to Modern Linguistics
ผู้เขียน-สัญชาติ : ดร.คง - ไทย
Author-Nationality : Dr.Khong – Thai
ภาษาที่นาเสนอ : ไทยหรืออังกฤษ
Language : Thai or English
สถานที่พิมพ์ : ประเทศไทย
Place of publication : Thailand
ปีที่พิมพ์ : 2553
Printing year : 2010
ระยะเวลาที่ให้ยืม : 30-45 นาที
Assortment : 30-45 Min.
ชนิด (ประเภท) : มนุษยศาสตร์-ภาษาศาสตร์
Genre : Humanities- Linguistics
คาสาคัญ : หลักภาษาศาสตร์สมัยใหมํ
Keywords : Modern linguistics
รายงานย่อ/Book report (abstract) :
“วิธีการเขียนชื่อไทยเป็นภาษาอังกฤษตามหลักภาษาศาสตร์สมัยใหมํ” เขียนโดย ดร.คง เขาแบํงการ
นาเสนอเนื้อหาเป็น 2 บท ในบทแรก เขาอธิบายภูมิหลัง ปัญหาของการเขียนชื่อไทยเป็นภาษาอังกฤษ แนว
ทางแก๎ไข และ ประโยชน์ทีคาดวําจะได๎รับ ในบทที่ 2 เขานาเสนอกระบวนการ แบบฝึก และการประเมินผล ในบท
ที่ 3 เขาพูดถึงการสะท๎อนผล ข๎อแนะนา และยินดีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือตอบคาถาม
‘How to Write Thai Names into English according to Modern Linguistics’ is written by Dr.Khong.
He classified the content into 3 chapters. Firstly, he tells about the background, the problems,
the related research, the solution, and the expected advantages. Secondly, he presents the
process, the practice, and the evaluation. Finally, he tells about the reflection, some suggestions
and he is willing to share ideas or to answer questions.
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ชื่อเรื่อง : ห๎องสมุดมนุษย์ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประเทศไทย
Title : Human Library in RMUTI-Thailand
ผู้เขียน-สัญชาติ : คงศักดิ์ สังฆมานนท์ - ไทย
Author-Nationality : Kongnsak Sangkhamanon - Thai
ภาษาที่นาเสนอ : ไทย
Language : Thai
สถานที่พิมพ์ : ประเทศไทย
Place of publication : Thailand
ปีที่พิมพ์ : 2553
Year : 2010
ระยะเวลาที่ให้ยืม : 30-45 นาที
Assortment : 30-45 Min.
ชนิด (ประเภท) : สารคดี
Genre : Documentary
คาสาคัญ : ห๎องสมุดมนุษย์ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
Catchwords : Human Library in RMUTI
รายงานย่อ/Book report :
“Human Library in RMUTI-Thailand” เขียนโดย คงศักดิ์ สังฆมานนท์ (Kongsak
Sangkhamanon) เนื้อหาที่นาเสนอแบํงเป็น 2 บท ในบทที่ 1 เขาเลําถึง ความเป็นมาของโครงการจัดตั้ง
Human Library ใน มทร.อีสาน จ.นครราชสีมา วัตถุประสงค์ การดาเนินงานตามขั้นตอน 4 ชั้นของการวิจัย
ปฏิบัติการ ผลผลิตและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น บทที่ 2 เขาเลําถึงบทเรียนจากประสบการณ์ที่จะได๎เรียนรู๎ ศิลปะใน
การบริหารจัดการ Human Library ข๎อเสนอแนะบางประการ และยินดีตอบคาถามของผู๎อํานทุกข๎อ
“Human Library Human Library in RMUTI-Thailand” is written by Kongnsak
Sangkhamanon . It is deviled into 2 chapters 1, he tells the history of the project, Human
Library in RMUTI-Thailand, purposes, the procedure with 4-sage of action research, outputs
and outcome. In Chapter 2, he tells about meaningful lessons learned, artistic approach in
managing Human Library, some ideas and suggestion, and willing to answer all questions.
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Title : The Fantastic Journeys to X-Destinations of Khong Sang*
Author : Khongsak Sangkhamanon - Thai (Name, Nationality)
Language : English
Place of publication : Thailand
Year of publication : 2010
Estimated time to read : 30-45 min.
Assortment/Genre : Autobiographical short story (specialised book, fiction, non-fiction, etc.)
Catchwords : Struggle overcoming, Wad Wa Phu Kaew, Weluwan Meditation Center, love of
peace, fantastic successful outcomes
Book report :
" The Fantastic Journeys to X-Destinations of Khong Sang“ is presented as a collection
of diaries written by Khongsak Sangkhamanon. The diaries comprise 2 chapters. In Chapter 1,
he gives a very deep account of his short stay as a monk in Wad Wa-Phu-Kaew (a temple on
a hill in Sungnern District, Nakhon Ratchasima, the gate city to the northeast of Thailand) to
collect a great deal of merit by means of ordaining in 1997. In Chapter 2, he’s to overcome
struggles through meditation practice in Weluwan Meditation Centre (a small and peaceful
village, near Khon Kaen, a city with 180 kilometers northeast of Nakhon Ratchasima, in 2008).
He was treated with the very simple ways of living and serious meditation practice by the
monks and the people there. As the results, he has reached X-destinations, i.e., love of
peace and several fantastic or unexpected successful outcomes, from applying merit making
through praying and doing meditation in his daily life.
* This book was invited to be borrowed during 25-26 June, 2010, at Human Library in Festival
Belluard Bollwerk International, 24 June-3 July 2010, Fribourg, Switzerland.
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รหัส / Code : LB-007

ชื่อเรื่อง : วิธีการเตรียมนาเสนอการพูดหรือรายงานเป็นภาษาอังกฤษ
ผู้เขียน - สัญชาติ : ดร.คง - ไทย
ภาษาที่นาเสนอ : ไทย และอังกฤษ
สถานที่พิมพ์ : ประเทศไทย
ปีที่พิมพ์ : 2553
ระยะเวลาที่ให้ยืม : 45-60 นาที
ชนิด/ประเภท : ภาษาอังกฤษศึกษา
คาสาคัญ : วิธีการนาเสนอการพูดหรือรายงานเป็นภาษาอังกฤษ
รายงานย่อ :
“วิธีการเตรียมนาเสนอการพูดหรือรายงานเป็นภาษาอังกฤษ” เขียนโดย ดร.คง เขาแบํงการนาเสนอ
เนื้อหาเป็น 3 บท ในบทแรก เขาอธิบายความสาคัญ ปัญหา แนวทางแก๎ไข และประโยชน์ของ “วิธีการเตรียม
นาเสนอการพูดหรือรายงานเป็นภาษาอังกฤษ” ในบทที่ 2 เขานาเสนอหลักการและวิธีการเตรียมนาเสนอการ
พูดหรือรายงานเป็นภาษาอังกฤษ โดยแบํงเป็น 5 ขั้น คือ ขั้นที่ 1การเปิดการพูดหรือรายงาน ขั้นที่ 2 การ
แนะนาตนเองและเรื่องที่จะพูดหรือรายงาน ขั้นที่ 3 การพูดหรือรายงานเกี่ยวกับรายละเอียดในด๎านความหมาย
ประโยชน์ประเภท และขั้นตอนการปฏิบัติ ขั้นที่ 4 การสรุป และ ขั้นที่ 5 การปิดการพูดหรือรายงาน ในบทที่
3 เขานาเสนอกรณีตัวอยําง และแบบฝึกพร๎อมข๎อแนะนา
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รหัส / Code : LB-008

ชื่อเรื่อง : การใช๎วิจัยปฏิบัติการเพื่อการสรรค์สร๎างองค์ความรู๎สาหรับนักศึกษายุคใหมํ
ผู้เขียน – สัญชาติ : ดร.คง - ไทย
ภาษา : ไทย
สถานที่พิมพ์ : ประเทศไทย
ปีที่พิมพ์ : 2553
ระยะเวลาที่ให้ยืม : 45-60 นาที
ชนิด/ประเภท : การวิจัยประยุกต์
คาสาคัญ : วิจัยปฏิบัติการ การสรรค์สร๎างองค์ความรู๎ นักศึกษายุคใหมํ
รายงานยํอ :
“การใช๎วิจัยปฏิบัติการเพื่อการสรรค์สร๎างองค์ความรู๎สาหรับนักศึกษายุคใหมํ” เขียนโดย ดร.คง เขา
แบํงการนาเสนอเนื้อหาเป็น 2 บท ในบทแรก เขาอธิบายความหมาย องค์ประกอบ กระบวนการ และ
ประโยชน์ของ “การใช๎วิจัยปฏิบัติการเพื่อสรรค์สร๎างองค์ความรู๎สาหรับนักศึกษายุคใหมํ” ในบทที่ 2 เขา
นาเสนอกรณีศึกษาของนักศึกษาหลายคนที่ประสบความสาเร็จในการนา “การใช๎วิจัยปฏิบัติการเพื่อสรรค์สร๎าง
องค์ความรู๎สาหรับนักศึกษายุคใหมํ” ไปทดลองใช๎
------------------------
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ชื่อเรื่อง : วิธีการฝึกปฏิบัติสมาธิเพื่อพัฒนาการเรียนรู๎มิติใหมํสาหรับนักศึกษา
ผู้เขียน - สัญชาติ

: ดร.คง - ไทย

ภาษาที่นาเสนอ : ไทย
สถานที่พิมพ์ : ประเทศไทย
ปีที่พิมพ์ : 2553
ระยะเวลาที่ให้ยืม : 30-45 นาที
ชนิด/ประเภท : ปรัชญาประยุกต์
คาสาคัญ : วิธีการฝึกปฏิบัติสมาธิเพื่อพัฒนาการเรียนรู๎มิติใหมํ
รายงานยํอ :
“วิธีการฝึกปฏิบัติสมาธิเพื่อพัฒนาการเรียนรู๎มิติใหมํสาหรับนักศึกษา” เขียนโดย ดร.คง เขาแบํงการ
นาเสนอเนื้อหาเป็น 2 บท ในบทแรก เขาอธิบายความเป็นมา ปัญหาการขาดสมาธิในการเรียน แนวทางแก๎ไข
ความหมาย ความสาคัญ หลักการและวิธีการ และประโยชน์ของ “วิธีการฝึกปฏิบัติสมาธิเพื่อพัฒนาการเรียนรู๎
มิติใหมํสาหรับนักศึกษา” ในบทที่ 2 เขานาเสนอตัวอยํางการปฏิบัติ และแบบฝึกพร๎อมคาแนะแนว
------------------------

รายการหนังสือมีชีวิต / Living Books Catalog
รหัส / Code : LB-010
ชื่อเรื่อง: เข๎าถึงไวยากรณ์อังกฤษงํายนิดเดียว (EZ Access to English Grammar)
ผู้เขียน – สัญชาติ : ดร.คง - ไทย
ภาษาที่นาเสนอ : ไทย และอังกฤษ
สถานที่พิมพ์ : ประเทศไทย
ปีที่พิมพ์ : 2553
ระยะเวลาที่ให้ยืม : 45-60 นาที
ชนิด/ประเภท : ภาษาอังกฤษศึกษา
คาสาคัญ : เข๎าถึงไวยากรณ์อังกฤษงํายนิดเดียว(EZ Access to English Grammar)
รายงานย่อ :
“เข๎าถึงไวยากรณ์อังกฤษงํายนิดเดียว( EZ Access to English Grammar)” เขียนโดย ดร.คง เขาแบํง
การนาเสนอเนื้อหาเป็น 3 บท ในบทแรก เขาอธิบายความเป็นมา ปัญหาการเข๎าไมํถึงหัวใจของไวยากรณ์
อังกฤษ แนวทางแก๎ไข ความหมาย ความสาคัญ หลักการและวิธีการ และประโยชน์ ในบทที่ 2 เขานาเสนอ
หลักการและวิธีการเข๎าถึงไวยากรณ์อังกฤษอยํางงํายๆ โดยการสร๎างแผนที่ความคิด( mind mapping)ของ
ตนเอง ในบทที่ 3 เขานาเสนอตัวอยําง และแบบฝึกพร๎อมคาชี้แนะ
------------------------

รายการหนังสือมีชีวิต / Living Books Catalog
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ชื่อเรื่อง : สนทนาภาษาอังกฤษงํายนิดเดียว (EZ English Conversation)
ผู้เขียน - สัญชาติ : ดร.คง - ไทย
ภาษาที่นาเสนอ : ไทย และอังกฤษ
สถานที่พิมพ์ : ประเทศไทย
ปีที่พิมพ์ : 2553
ระยะเวลาที่ให้ยืม : 45-60 นาที
ชนิด/ประเภท : ภาษาอังกฤษศึกษา
คาสาคัญ : สนทนาภาษาอังกฤษงํายนิดเดียว EZ English Conversation
รายงานย่อ :
“สนทนาภาษาอังกฤษงํายนิดเดียว(EZ English Conversation)” เขียนโดย ดร.คง เขาแบํงการนาเสนอ
เนื้อหาเป็น 3 บท ในบทแรก เขาอธิบายความสาคัญ ปัญหา แนวทางแก๎ไข และประโยชน์ของ “สนทนา
ภาษาอังกฤษงํายนิดเดียว( EZ English Conversation)” ในบทที่ 2 เขานาเสนอหลักการและวิธีการเข๎าถึง
ความงํายของการสนทนาภาษาอังกฤษ ในบทที่ 3 เขานาเสนอตัวอยําง และแบบฝึกสนทนาพร๎อมคาแนะนา
------------------------
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ชื่อเรื่อง : วิธีการเขียนบทคัดยํองานวิจัยเป็นภาษาอังกฤษ
ผู้เขียน - สัญชาติ : ดร.คง - ไทย
ภาษาที่นาเสนอ : ไทย และอังกฤษ
สถานที่พิมพ์ : ประเทศไทย
ปีที่พิมพ์ : 2553
ระยะเวลาที่ให้ยืม : 45-60 นาที
ชนิด/ประเภท : ภาษาอังกฤษศึกษา
คาสาคัญ : วิธีการเขียนบทคัดยํองานวิจัยเป็นภาษาอังกฤษ
รายงานย่อ :
“วิธีการเขียนบทคัดยํองานวิจัยเป็นภาษาอังกฤษ” เขียนโดย ดร.คง เขาแบํงการนาเสนอเนื้อหาเป็น 3
บท ในบทแรก เขาอธิบายความสาคัญ ปัญหา แนวทางแก๎ไข และประโยชน์ของ “วิธีการเขียนบทคัดยํอ
งานวิจัยเป็นภาษาอังกฤษ” ในบทที่ 2 เขานาเสนอหลักการและวิธีการเขียนโดยแบํงเป็น 6 ขั้น คือ การเขียน
วัตถุประสงค์ของการวิจัย การเขียนถึงรูปแบบการวิจัย การเขียนถึงกลุํมตัวอยํางในการวิจัย การเขียนถึง
เครื่องมือในการวิจัย การเขียนถึงสถิติที่ใช๎ในการวิเคราะห์ข๎อมูล และ การเขียนสรุปผลการวิจัย ในบทที่ 3 เขา
นาเสนอกรณีศึกษาหรือตัวอยําง และแบบฝึกเขียนพร๎อมเฉลย
------------------------
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Title : English Speaking Instructional Strategies(ESIS) for EFL Learners*
Author (Name-Nationality) : Khongsak Sangkhamanon - Thai
Language : English
Place of publication : Thailand
Year of publication : 2010
Estimated time to read : 45-60 min.
Assortment/Genre : Humanities/English language study, education(specialised book, fiction, nonfiction, etc.)
Catchwords : English Speaking Instructional Strategies(ESIS), EFL Learners
Book report (abstract) :

" In ‘English Speaking Instructional Strategies(ESIS) for EFL Learners’, the author classifies
the content into 3 chapters. Firstly, it’s about the background, the problems of English
speaking instruction, the related research, the solution by ESIS, and the expected advantages.
Secondly, the focus is on the methodology of ESIS which comprises 5-stratgeic-process, i.e.,
(1) Motivating-setting groups-presenting projects’ titles(on 5-minute English speaking
presentation), (2) Instructing related language forms, (3) Preparing presentation, (4) Presenting
the project output, and (5) Giving assistance-supporting-promotion. Finally, thirdly, some
students’ project works are to be presented as well as some questions and answers”.
------------------* Summarised from the research report titled “English Speaking Instructional Strategies for English as a

Foreign Language Learners” published and disseminated by the author in 2009.
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ชื่อเรื่อง/ Title : คูํมือเลํมเล็กสาหรับการจัดห๎องสมุดมนุษย์/ A Little Handbook for Organizing a Human Library
ผู้เขียน- สัญชาติ/Author : ดร.คง - ไทย / Dr. Khong – Thai
ภาษาที่นาเสนอ/Language : ไทย-อังกฤษ/Thai-English
สถานที่พิมพ์/Place of publication : ประเทศไทย/Thailand
ปีที่พิมพ์/Year

: 2554/2011

ระยะเวลาที่ให้ยืม/Assortment : 30 - 45 นาที/min.
ชนิด/ประเภท/Genre : สารคดี/Documentary
คาสาคัญ/Catchwords : Human Library in RMUTI
รายงานย่อ/Book report :
“คูํมือเลํมเล็กสาหรับการจัดห๎องสมุดมนุษย์ ” เขียนโดย ดร.คง เนื้อหาที่นาเสนอแบํงเป็น 2 บท ในบทที่
1 เขาเลําถึง ความสาคัญ วัตถุประสงค์ วิธีดาเนินการ ตามขั้นตอน 4 ขั้นของวิจัยปฏิบัติการ และประโยชน์ที่คาดวํา
จะได๎รับ บทที่ 2 เขาเลําถึงบทเรียนจากประสบการณ์ที่ได๎เรียนรู๎จากการบริหารจัดการห๎องสมุดมนุษย์ ข๎อคิด
ข๎อเสนอแนะบางประการ และยินดีตอบคาถามของผู๎อํานทุกข๎อ
“A Little Handbook for Organizing a Human Library” is written by Dr. Khong. It is divided
into 2 chapters. In Chapter 1, he tells the importance, purposes, the procedure with 4-stage of
action research, and expected advantages. In Chapter 2, he tells about meaningful lessons
learned, some ideas and suggestions, and willing to answer all questions.
----------------

