
แบบรายงานบ�านหนังสืออัจฉริยะ 
กศน.ตําบล      โคกยาง กศน.อําเภอ      กันตัง           สํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง 

 

 
คําแนะนํา : กรุณาตอบแบบรายงานบ�านหนังสืออัจฉริยะให�ครบถ�วน 
 

1. ชื่อบ�านหนังสือ    บ�านหนังสืออัจฉริยะบ�านโคกยาง        ชื่อเจ�าของบ�าน       นางสาวโสภา   หนูเรือง                                    
2. ชื่ออาสาสมัครส+งเสริมการอ+าน            นางสาวโสภา   หนูเรือง 
3. ท่ีต้ัง บ�านเลขท่ี 83/2   ชื่อหมู+บ�าน   โคกยาง    หมู+ท่ี    2       ถนน.    -      ตําบล  โคกยาง    อําเภอ กันตัง       

จังหวัด ตรัง               โทรศัพท4   075-571036 
สถานท่ีใกล�เคียง ท่ีทําการกองทุนหมู+บ�าน  หมู+   2  บ�านโคกยาง 

4. จํานวนผู�ใช�บริการเฉลี่ยต+อคน/วัน.      17     คน    จํานวนหนังสือขวัญเรือน 2 เล+ม,คู+สร�างคู+สม 4 เล+ม ต+อเดือน /สื่อ
สิ่งพิมพ4วันละ     2  ฉบับ 

5. จํานวนวัสดุ อุปกรณ4  ป>าย       1           ชิ้น   โต?ะ..............1................ตัว  เก�าอ้ี..........4...............ตัว  
                               ชั้นวาง    1           ตัว อ่ืนๆ  โต?ะ- ม�านั่ง หินอ+อนจํานวน 1 ชุด  ศาลาพักผ+อน 1 หลัง       

6. ปAญหา/ข�อจํากัด/อุปสรรค 
-  หนังสือเพ่ิมมากข้ึน แต+ชั้นวางมีเท+าเดิม ไม+เพียงพอ 
-  ผู�ใช�บริการอยากได�หนังสือท่ีหลากหลาย  เช+น หนังสือพิมพ4ท�องถ่ิน หนังสือ-นิตยสาร เก่ียวกับ กีฬา   ชีวจิต                             
หนังสือสําหรับเด็ก 

 -  ผู�ใช�บริการไม+ชอบลงชื่อเวลามาใช�บริการอ+านหนังสือ ซ่ึงอาสาสมัครไม+มีเวลาได�ดูแลตลอดเวลา 
-  ผู�ใช�บริการส+วนใหญ+ยังเปGนกลุ+มเดิมๆท่ีใช�บริการประจํา 

7. แนวทางแก�ไข/ข�อเสนอแนะ 
 - ต�องการชั้นวางหนังสือเพ่ิม 
 - ควรรับหนังสือหรือหมุนเวียนท่ีหลากหลาย  

8. แผนท่ีตั้งบ�านหนังสืออัจฉริยะ และภาพถ+ายบ�านหนังสืออัจฉริยะ 
 

                 

                                           ถนน ตรัง – บางสัก        
              

                   ภาพถ�ายบ�านหนังสืออัจฉริยะ 
                      หมู� 2  โคกยาง ต.โคกยาง อ.กันตัง 
           

 
แผนท่ีตั้งบ�านหนังสืออัจฉริยะ      ภาพถ�ายบ�านหนังสืออัจฉริยะ 

 
 

รพ.สต โคก
ยาง 

บ�านอัจฉริยะ 
หมู� 2 

ร.ร.โคก
ยาง  กศน

ตําบล 

วักโคกยาง  



แบบรายงานบ�านหนังสืออัจฉริยะ 
กศน.ตําบล      โคกยาง กศน.อําเภอ      กันตัง           สํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง 

 
 

คําแนะนํา : กรุณาตอบแบบรายงานบ�านหนังสืออัจฉริยะให�ครบถ�วน 
 

1.ชื่อบ�านหนังสือ     บ�านยะหรม      ชื่อเจ�าของบ�าน นายไสว   หนูสนิท                     
2. ชื่ออาสาสมัครส+งเสริมการอ+าน            นายไสว  หนูสนิท                     
3. ท่ีต้ัง บ�านเลขท่ี  78  ชื่อหมู+บ�าน    ยะหรม  หมู+ท่ี    3       ถนน.    ตรัง - บางสัก      ตําบล  โคกยาง    อําเภอ กันตัง       

จังหวัด ตรัง               โทรศัพท4...........084-7458437................................      
สถานท่ีใกล�เคียง  ปAIมน้ํามันศิวัชปJโตรเลียม 

4. จํานวนผู�ใช�บริการเฉลี่ยต+อคน/วัน     23     คน     จํานวนหนังสือขวัญเรือน/คู+สร�างคู+สม /สื่อสิ่งพิมพ4  4/2  เล+มฉบับ 
5. จํานวนวัสดุ อุปกรณ4  ป>าย     1    ชิ้น   โต?ะ       -     ตัว        เก�าอ้ี.          -       ตัว  

                               ชั้นวาง    1     ตัว อ่ืนๆ   หินอ+อนของทางร�านจํานวน   4  ชุด         
6. ปAญหา/ข�อจํากัด/อุปสรรค 

 - ชั้นวางหนังสือเล็ก วางได�จํานวนน�อย    
 - ผู�ใช�บริการไม+ต�องการลงชื่อเวลามาใช�บริการอ+านหนังสือ  
 - ต�องการหนังสือวารสาร หมุนเวียนท่ีหลากหลายและมากกว+านี้ 

7. แนวทางแก�ไข/ข�อเสนอแนะ 
 -  

     8. แผนท่ีตั้งบ�านหนังสืออัจฉริยะ และภาพถ+ายบ�านหนังสืออัจฉริยะ 
 
 

                                                                                              

                 ภาพถ�ายบ�านหนังสืออัจฉริยะ 
             หมู� 3 บ�านยะหรม  ต.โคกยาง อ.กันตัง 
 
 

แผนท่ีตั้งบ�านหนังสืออัจฉริยะ      ภาพถ+ายบ�านหนังสืออัจฉริยะ 
 
 
 
 
 

                ถนน ตรัง  -  บางสัก 

บ�านหนังสือ
อัจฉริยะ ม. 3  

สถานีตํารวจ   

ปAKมนํ้ามัน 
 

อบต.โคกยาง 
 



 
แบบรายงานบ�านหนังสืออัจฉริยะ 

กศน.ตําบล      โคกยาง กศน.อําเภอ      กันตัง           สํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
 

 
คําแนะนํา : กรุณาตอบแบบรายงานบ�านหนังสืออัจฉริยะให�ครบถ�วน 
 

1. ชื่อบ�านหนังสือ     บ�านหนองเหม�า      ชื่อเจ�าของบ�าน      นายหวน  เพ็ชรสว+าง                                      
2. ชื่ออาสาสมัครส+งเสริมการอ+าน            นายไสว  เพ็ชรสว+าง 
3. ท่ีต้ัง บ�านเลขท่ี  132/1  ชื่อหมู+บ�าน    หนองเหม�า      หมู+ท่ี    5      ถนน.    -      ตําบล  โคกยาง    อําเภอ กันตัง       

จังหวัด ตรัง               โทรศัพท4   087-8817351     
สถานท่ีใกล�เคียง สามแยกบ�านหนองเหม�า  

4. จํานวนผู�ใช�บริการเฉลี่ยต+อคน/วัน.......18....... คน     จํานวนหนังสือขวัญเรือน/คู+สร�างคู+สม /สื่อสิ่งพิมพ4  4/2  เล+ม/ฉบับ 
5. จํานวนวัสดุ อุปกรณ4  ป>าย..............1............ ชิ้น   โต?ะ........................ตัว        เก�าอ้ี...............ตัว  

                               ชั้นวาง.............1............ตัว อ่ืนๆ  ชุดโต?ะหินอ+อน 1 ชุด  ศาลาพักผ+อน 1 หลัง 
6. ปAญหา/ข�อจํากัด/อุปสรรค.......................................……………………………………………………………………………………………. 

       - ผู�ใช�บริการอยากได�หนังสือพิมพ4ท�องถ่ิน รายสัปดาห4 
 -  เนื่องจากมีหนังสือ นิตยสาร สิ่งพิมพ4เพ่ิมข้ึน ท้ังท่ีรับประจํา และผู�นํามาบริจาค แต+ขาดชั้นวาง ตู� การเก็บและการ 
    ดูแลจึงไม+สามารถเก็บให�อยู+ในสภาพท่ีดีได� 
 -  การลงชื่อผู�ใช�บริการ  ทําได�ยาก ผู�ใช�ส+วนใหญ+ไม+ต�องการเพราะเห็นว+าเสียเวลา บางคนมาอ+านทุกวันก็ต�อง     
             ลงชื่อทุกวัน  บางคนไม+ชอบเขียนหนังสือ 

7. แนวทางแก�ไข/ข�อเสนอแนะ............................................................................................................................................. 
  

8. แผนท่ีตั้งบ�านหนังสืออัจฉริยะ และภาพถ+ายบ�านหนังสืออัจฉริยะ 
 
                   

                
                ภาพถ�ายบ�านหนังสืออัจฉริยะ 
     ไปบ�านหนองเหม�า    หมู� 5  บ�านหนองเหม�า  ต.โคกยาง  อ.กันตัง 
   
 

แผนท่ีตั้งบ�านหนังสืออัจฉริยะ      ภาพถ+ายบ�านหนังสืออัจฉริยะ 
 
 

ถนน ตรัง-บางสัก 

ถังเก็บนํ้า 

 

 

ไป 
นา

เมือง
เพชร 

บ�านอัจฉริยะ 
ม.5 

 

บ�าน  
  

 

บ�าน 
  

 

บ�าน 
  



 
 

แบบรายงานบ�านหนังสืออัจฉริยะ 
กศน.ตําบล      โคกยาง กศน.อําเภอ      กันตัง           สํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง 

 

 
คําแนะนํา : กรุณาตอบแบบรายงานบ�านหนังสืออัจฉริยะให�ครบถ�วน 
 

1. ชื่อบ�านหนังสือ     บ�านสว+างคีรี      ชื่อเจ�าของบ�าน              นางเอ้ือมพร  โกเอ้ียน                                   
2. ชื่ออาสาสมัครส+งเสริมการอ+าน            นางเอ้ือมพร   โกเอ้ียน        
3. ท่ีต้ัง บ�านเลขท่ี  82/6  ชื่อหมู+บ�าน สว+างคีรี  หมู+ท่ี    6       ถนน.    -      ตําบล  โคกยาง    อําเภอ กันตัง        
4. จังหวัด ตรัง               โทรศัพท4    -    

สถานท่ีใกล�เคียง  
5. จํานวนผู�ใช�บริการเฉลี่ยต+อคน/วัน........19............ คน     จาํนวนหนังสือขวัญเรือน/คู+สร�างคู+สม /สื่อสิ่งพิมพ4  4/2  เล+ม/ฉบับ

จํานวนวัสดุ อุปกรณ4  ป>าย........1........ ชิ้น   โต?ะ..........2....ตัว        เก�าอ้ี......8.....ตัว  
                               ชั้นวาง.....1  .ตัว   
                               อ่ืนๆ   ชุดโต?ะหินอ+อน 1 ชุด 

6. ปAญหา/ข�อจํากัด/อุปสรรค.......................................……………………………………………………………………………………………. 
 -  การลงชื่อผู�ใช�บริการ  ทําได�ยาก ผู�ใช�ส+วนใหญ+ไม+ต�องการเพราะเห็นว+าเสียเวลา บางคนมาอ+านทุกวันก็ต�อง            
    ลงชื่อทุกวัน 
 -  การยืม-คืน หนังสือ ผู�รับบริการบางคนยืมไปแล�วไม+ดูแลหนังสือฉีกขาด 
 -  ยังไม+มีชั้นวางหรือท่ีแขวนหนังสือพิมพ4ยังวางบนโต?ะดูไม+เปGนระเบียบ    

7. แนวทางแก�ไข/ข�อเสนอแนะ............................................................................................................................................. 
  -  

8. แผนท่ีตั้งบ�านหนังสืออัจฉริยะ และภาพถ+ายบ�านหนังสืออัจฉริยะ 
 
             

                                     
                                                                                            ภาพถ�ายบ�านหนังสืออัจฉริยะ 
                        หมู� 6 บ�านสว�างคีรี  ต.โคกยาง  อ.กันตัง 
 
 

แผนท่ีตั้งบ�านหนังสืออัจฉริยะ      ภาพถ+ายบ�านหนังสืออัจฉริยะ 
 

บ�านอัจฉริยะ 
ม.6 

ไปนาเมืองเพฃร 

ร.ร.บ�านนํ้าฉา 

ขายของชํา 

บ�านผู�ช+วย ม.6 


