
แบบรายงานบ�านหนังสืออัจฉริยะ 

กศน.ตําบลบางสัก   กศน.อําเภอกันตัง  สํานักงานกศน.จังหวัด 

คําแนะนํา : กรุณาตอบแบบรายงานบ�านหนังสืออัจฉริยะให�ครบถ�วน 
๑.ชื่อบ�านหนังสือ บ�านบางสัก หมู� ๑  ชื่อเจ�าของบ�าน นายนิพันธ�  ภิรมทอง 
๒.ชื่ออาสาสมัครส�งเสริมการอ�าน นายนิพันธ�  ภิรมทอง 
๓.ท่ีตั้ง บ�านเลขท่ี  ๔๘  ชื่อหมู�บ�าน  บ�านบางสัก  หมู�ท่ี ๑  ถนน กันตัง  - บางสัก    ตําบลบางสัก      
  อําเภอกันตังจังหวัดตรัง    โทรศัพท�  ๐๘๕-๗๘๘๙๕๐๗ 
  สถานท่ีใกล�เคียง ตลาดนัดบางสัก 
๔.จํานวนผู�ใช�บริการเฉลี่ยต�อคน/วัน           ๒๕            คน     จํานวนหนังสือพิมพ�วันละ ๒ ฉบับ   

 หนังสือขวัญเรือน  ๒  เล�ม/ เดือน    หนังสือคู�สร�างคู�สม ๔ เล�ม /เดือน    
 หนังสือ วารสารอ่ืน ๆ ๑๐ เล�ม/เดือน 

๕.จํานวนวัสดุ อุปกรณ�   ป=าย    ๑   ชิ้น   โต>ะ     ๑    ตัว    เก�าอ้ี       ๔     ตัว 
   ชั้นวาง   ๑   ตัว     อ่ืน ๆ     -    
๖.ป@ญหา/ข�อจํากัด/อุปสรรค   เนื่องจากสถานท่ีจัดวางหนังสือ สิ่งพิมพ� อยู�ติดกับตลาดนัด ทําให�มีผู�มาใช�บริการ
มาก และคนพลุกพล�าน จึงเกิดการหยิบหนังสือ วารสาร หนังสือพิมพ�ไปอ�าน แล�วไม�นํากลับมาเก็บไว�ท่ีเดิม 
๗.แนวทางในการแก�ไข /ข�อเสนอแนะ  จัดทําป=ายความเปEนมาของโครงการ และเขียนคําแนะนําในการใช�บริการ
หนังสือเพ่ือสร�างจิตสํานึก และนิสัยรักการอ�าน 
๘.แผนท่ีตั้งบ�านหนังสืออัจฉริยะ และภาพถ�ายบ�านหนังสืออัจฉริยะ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   สะพาน 

โรงพกั 

ตลาดนดั บางสกั 

บ้านหนงัสือ

อจัฉริยะ 

ไปตําบลนาเกลอื 

แผนที ตั !งบ้านหนงัสอือจัฉริยะ 
ภาพถ่ายบ้านหนงัสอือจัฉริยะ 



 

แบบรายงานบ�านหนังสืออัจฉริยะ 

กศน.ตําบลบางสัก   กศน.อําเภอกันตัง  สํานักงาน กศน.จังหวัด 

คําแนะนํา : กรุณาตอบแบบรายงานบ�านหนังสืออัจฉริยะให�ครบถ�วน 
๑.ชื่อบ�านหนังสือ บ�านบางสัก หมู� ๒  ชื่อเจ�าของบ�าน นายธีระศักด์ิ  โชติมณีกาจญ� 
๒.ชื่ออาสาสมัครส�งเสริมการอ�าน นายธีระศักด์ิ  โชติมณีกาจญ� 
๓.ท่ีตั้ง บ�านเลขท่ี  ๑๗/๕   ชือ่หมู�บ�าน  บ�านบางสัก  หมู�ท่ี ๒    ถนน กันตัง  - บางสัก    ตําบลบางสัก   

อําเภอกันตัง     จังหวัดตรัง    โทรศัพท�  ๐๘๔-๘๔๗๔๗๕๕ 
 สถานท่ีใกล�เคียง  ตรงข�ามร�านขายปุGย ร�านสุรินทร�ทิพย�การเกษตร  
๔.จํานวนผู�ใช�บริการเฉลี่ยต�อคน/วัน    ๓๐        คน    จาํนวนหนังสือพิมพ�วันละ ๒ ฉบับ   

 หนังสือขวัญเรือน  ๒  เล�ม/ เดือน    หนังสือคู�สร�างคู�สม ๔ เล�ม /เดือน    
 หนังสือ วารสารอ่ืน ๆ ๑๐ เล�ม/เดือน 

๕.จํานวนวัสดุ อุปกรณ�   ป=าย    ๑   ชิ้น   โต>ะ     ๕    ตัว    เก�าอ้ี       ๒๐      ตัว 
   ชั้นวาง   ๑   ตัว     อ่ืน ๆ     -    
๖.ป@ญหา/ข�อจํากัด/อุปสรรค   บ�านดังกล�าวเปEนร�านอาหารตามสั่ง ซ่ึงผู�ท่ีมาใช�บริการคือผู�ท่ีมารับประทาน
อาหารเท�านั้นซ่ึงมีจํานวนมากกว�าวันละ ๓๐ คน และร�านจะปJดในช�วงบ�ายและวันอาทิตย�  ซ่ึงทําให�ไม�สามารถ
เปJดให�บริการได�  
๗.แนวทางในการแก�ไข /ข�อเสนอแนะ  พูดคุยทําความเข�าใจกับอาสาสมัครและ ประชาสัมพันธ� เรื่องบ�านหนังสือ
อัจฉริยะ และปลูกฝ@งนิสัยรักการอ�านของคนในชุมชน 
๘.แผนท่ีตั้งบ�านหนังสืออัจฉริยะ และภาพถ�ายบ�านหนังสืออัจฉริยะ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โรงพยาบาลสง่เสริมสขุภาพ 

ตําบลบางสกั 

ตลาดบางสกั 

ร้านขาย

ปุ๋ ย 

โรงเรียนบ้านบางสกั 

บ้านหนงัสือ

อจัฉริยะ 

หมู ่๒ 

แผนที ตั !งบ้านหนงัสอือจัฉริยะ 

ภาพถ่ายบ้านหนงัสอือจัฉริยะ 

สะพาน 



 

แบบรายงานบ�านหนังสืออัจฉริยะ 

กศน.ตําบลบางสัก   กศน.อําเภอกันตัง  สํานักงานกศน.จังหวัด 

คําแนะนํา : กรุณาตอบแบบรายงานบ�านหนังสืออัจฉริยะให�ครบถ�วน 
๑.ชื่อบ�านหนังสือ บ�านบางสัก หมู� ๓  ชื่อเจ�าของบ�าน  นางผ�องศรี  รักแหลมแค 
๒.ชื่ออาสาสมัครส�งเสริมการอ�าน   นางผ�องศรี  รักแหลมแค 
๓.ท่ีตั้ง บ�านเลขท่ี  ๑๓๒/๑ ชือ่หมู�บ�าน  บ�านควนตุ�งกู  หมู�ท่ี ๓   ถนน กันตัง  - บางสัก     ตําบลบางสัก 

  อําเภอ  กันตัง     จังหวัดตรัง    โทรศัพท�  ๐๙๐-๑๖๕๗๒๒๑     
 สถานท่ีใกล�เคียง  ตรงข�ามวัดควนตุ�งกู  
๔.จํานวนผู�ใช�บริการเฉลี่ยต�อคน/วัน     ๒๐         คน    จํานวนหนังสือพิมพ�วันละ ๒ ฉบับ   

 หนังสือขวัญเรือน  ๒  เล�ม/ เดือน    หนังสือคู�สร�างคู�สม ๔ เล�ม /เดือน    
 หนังสือ วารสารอ่ืน ๆ ๑๐ เล�ม/เดือน 

๕.จํานวนวัสดุ อุปกรณ�   ป=าย    ๑   ชิ้น   โต>ะ     ๒    ตัว    เก�าอ้ี      ๘      ตัว 
   ชั้นวาง   ๑   ตัว     อ่ืน ๆ     -    
๖.ป@ญหา/ข�อจํากัด/อุปสรรค   ท่ีตั้งบ�านดังกล�าวอยู�ไกล และบ�านแต�ละหลังจะอยู�กระจาย ไม�หนาแน�น   
      ในบางครั้งการรับหนังสืออาจล�าช�าบ�าง 
 ๗.แนวทางในการแก�ไข /ข�อเสนอแนะ  พูดคุยทําความเข�าใจกับอาสาสมัครและ ประชาสัมพันธ�  
      เรื่องบ�านหนังสืออัจฉริยะ และปลูกฝ@งนิสัยรักการอ�านของคนในชุมชน 
๘.แผนท่ีตั้งบ�านหนังสืออัจฉริยะ และภาพถ�ายบ�านหนังสืออัจฉริยะ 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตลาดนดับางสกั 

รร.บ้านนํ !าราบ 
วดัควนตุ้งก ู

แผนที ตั !งบ้านหนงัสอือจัฉริยะ 

ภาพถ่ายบ้านหนงัสอือจัฉริยะ 
ไปตําบลนาเกลือ 

บ้านหนงัสือ

อจัฉริยะหมู่๓ 
ท่าเรือเกาะมกุข์ 


