ผู้ให้ข้อมูลนางสาวกุหลาบ คงมั่น ตาแหน่งนักวิชาการศึกษา กศน.เขตคลองเตย
ข้อมูลทั่วไป ศูนย์บริการเพื่อการเรียนรู้ กศน.เขตคลองเตย
ที่ตั้ง 928 ศูนย์วิทยศาสตร์เพื่อการศึกษา อาคาร 4 ชั้น 3 เขตคลองเตย กรุงเทพฯ เบอร์
โทร 02-381-2633 Face Book ศูนย์บริการเพื่อการเรียนรู้ กศน.เขตคลองเตย เปิดบริการทุกวัน
ตั้งแต่เวลา 09.00 น. – 17.00 น. ปิดบริการ วันหยุดนักขัตฤกษ์
ตามที่ กศน.เขตคลองเตย ได้รับมอบภารกิจจาก สานักงาน กศน. ให้บริหารจัดการการจัด
กิจกรรม ของศูนย์บริการเพื่อการเรียนรู้ สถาบันการศึกษาทางไกล เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2565
โดย กศน.เขตคลองเตย ได้ดาเนินการจัดกิจกรรมของศูนย์บริการเพื่อการเรียนรู้ตามแนวทาง
การดาเนินการของ ศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบ Co-Learning Space ดังนี้
1. นายฐปนรรฆ์ ชุติชัยวิวัฒน์กุล ผู้อานวยการ กศน.เขตคลองเตย ประชุมบุคลากร กศน.
เขตคลองเตย เพื่อรับทราบการบริหารจัดการของศูนย์บริการเพื่อการเรียนรู้ ชั้น 3
2. กศน.เขตคลองเตย ดาเนินการส่งหนังสือถึงสานักงาน กศน.กทม. เพื่อแจ้งการเปลี่ยน
ชื่อจาก “ศูนย์บริการเพื่อการเรียนรู้ สถาบันการศึกษาทางไกล” เปลี่ยนเป็น “ศูนย์บริการเพื่อการ
เรียนรู้ กศน.เขตคลองเตย” และเปลี่ยนโลโก้ของศูนย์บริการเพื่อการเรียนรู้ กศน.เขตคลองเตย
3. จากการประชุมชี้แจงรายละเอียดแนวทางการบริหารจัดการภารกิจของศูนย์บริการเพื่อ
การเรียนรู้ กศน.เขตคลองเตย และเพื่อให้การบริ หารจั ดการภารกิ จเป็นอย่ างมีประสิท ธิ ภ าพ
กศน.เขตลองเตย จึงได้จัดโครงการศึกษาดูงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
เพื่ อ การจั ด การศู น ย์ บ ริ ก ารเพื่ อ การเรี ย นรู้ กศน.เขตคลองเตย และการใช้ พื้ น ที่ เ รี ย นรู้ ร่ ว ม
(Co – Learning Space) ระหว่างวันที่ 7-9 มกราคม 2565 ณ ห้องสมุดเฉลิมราชกุมารี อ.ขุนหาญ
จ.ศรีษะเกษ, ห้องสมดุเฉลิมราชกุมารี อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา และห้องสมุดประชาชน อ.เมือง
จ.อุบลราชธานี ขึ้น เพื่อให้บุคลากรได้ศึกษาแนวทางการบริหารจัดการ ภารกิจของห้องสมุดและ
นาความรู้มาปรับใช้ในการบริหารจัดการภารกิจของศูนย์บริการเพื่อการเรียนรู้ กศน.เขตลองเตย
ให้เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ต่อไป

บทบาทของห้องสมุดกับการพัฒนาพื้นที่การอ่าน
ศูนย์บริการเพื่อการเรียนรู้ กศน.เขตคลองเตย (Co - Learning Space) มีพื้นที่ให้บริการ
การเรียนรู้ร่วมกันที่ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการทุกช่วงวัย ดังนี้
1. มุมทางาน หรือประชุม (Co – Working Corner)
2. มุมส่งเสริมการอ่าน ค้นคว้าข้อมูล สื่อ (Find a book Corner)
3. มุมกิจกรรม (Activities Corner)
4. มุมคอมพิวเตอร์ (Computer Corner)
5. มุมพักผ่อน (Relax Corner)
6. มุมกาแฟ (Coffee Corner)
7. มุมเด็ก (Kid Corner)
ศูนย์บริการเพื่อการเรียนรู้ กศน.เขตคลองเตย มีพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และพื้นที่
การอ่าน ดังนี้
1. มีการจัดพื้นที่การให้บริการและจัดกิจกรรมการเรียนรู้เป็นไปตามองค์ประกอบของ
ศูนย์บริการเพื่อการเรียนรู้ กศน.เขตคลองเตย โดยหลังจากการศึกษาดูงาน ผู้บริหารและบุคลากร
ได้ร่วมกันสรุปแนวทางที่สามารถนามาปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่และประชาชนที่มาใช้
บริการ กศน.เขตคลองเตย จึงได้ดาเนินการปรับปรุงศูนย์บริการเพื่อการเรียนรู้ กศน.เขตคลองเตย
ตามแนวทางการดาเนินงานศูนย์การเรียนต้นแบบ Co-Learning Space
2. มีการจัดสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก สามารถให้บริการและจัดกิจกรรมตาม
ความต้องการของผู้รับบริการทุกช่วงวัย โดยศูนย์บริการเพื่อการเรียนรู้ กศน.เขตคลองเตย ได้
ปรับปรุงพื้นที่ให้มีความพร้อมในการให้บริการประชาชน ซึ่งอยู่ในระหว่างการดาเนินการปรับปรุง
พื้นที่อย่างต่อเนื่อง
3. จัดพื้นที่ให้มีความเป็นระเบียบ โปร่ง โล่ง สบาย และสะอาดเรียบร้อย ศูนย์บริการเพื่อ
การเรียนรู้ กศน.เขตคลองเตย ได้ดาเนินการจัดสภาพแวดล้อมภายในให้มีพร้อมสาหรับให้บริการ
กับประชาชน เช่น การจัดที่นั่งอ่านหนังสือโดยการเว้นระยะห่าง มีบริการวัดอุณหภูมิก่อนเข้าใช้
บริการ และจุดบริการแอลกอฮอล์

4. มีการปรับเปลี่ยนสถานที่ให้มีจุด Check in เพื่อดึงดูดความสนใจ และปรับปรุงพื้นที่
ให้มีแสงสว่างที่เพียงพอต่อการอ่านหนังสือ และจัดมุมทางานที่เป็นส่วนตัว มีบริการ WIFI ปลั๊กไฟ
สาหรับเสียบโน้ตบุ๊คและโทรศัพท์ให้กับประชาชน
5. การให้บริการสืบค้นข้อมูลทั้งในรูปแบบ Onsite และ Online การบริการ ยืม - คืน
หนังสือ และมีบริการสืบค้นข้อมูลจากระบบคอมพิวเตอร์
6. การให้บริการสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และได้รับการสนับสนุนจากบริษัท อัมรินทร์บุ๊คใน
การลงโปรแกรมหนังสือ E – Book และจัดการระบบ
7. จัดมุมพักผ่อนให้บริการกับผู้มาใช้บริการหรือผู้ปกครองที่ นาเด็กมาร่วมกิจกรรม
8. จัดกิจกรรมการเรียนรู้สาหรับผู้รับบริการทั่วไป ทุกช่วงวัย ด้วยกิจกรรมที่หลากหลาย
เป็ น ประจ าทุ ก เดื อ น โดยจั ด ท าตารางการจั ด กิ จ กรรมประจ าเดื อ นอย่ า ง ชั ด เจน โดยมี ก าร
ประชาสัมพันธ์และรับสมัครเข้าร่วมกิจกรรมผ่านช่องทางออนไลน์ เช่น Facebook/Page/Line
official โดยได้รับการสนับสนุนจากวิทยากรจิตอาสามาให้ความรู้ด้านต่าง ๆ
9. ส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้สาหรับนักศึกษา กศน. โดยนักศึกษา กศน.เขตคลองเตย
เข้ามาใช้บริการสืบค้นข้อมูล และค้นคว้าความรู้เพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง
10. จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านโดยใช้แบบทดสอบออนไลน์ในหัวข้อต่าง ๆ ได้แก่ คาไทย
ที่มักเขียนผิด , รู้จักสถานที่ท่องเที่ยวไทย , ประวัติศาสตร์สมัยต่าง ๆ , เศรษฐกิจพอเพียง , ตานาน
สมเด็จพระนเรศวร , วัดประจา 10 รัชกาล เป็นต้น
11. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามอัธยาศัย อื่น ๆ เช่น นิทรรศการ และบอร์ดวันสาคัญต่าง ๆ
เป็นต้น
12. ศูนย์บริการเพื่อการเรียนรู้ กศน.เขตคลองเตย เป็นแหล่งเรียนรู้ให้แก่นักศึกษาคณะครุ
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง เข้าศึกษา ดูงานเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมให้กับผู้มาใช้บริการ
ศู น ย์ บ ริ การเพื่อ การเรีย นรู้ กศน.เขตคลองเตย ได้ รั บ การนิเทศติ ด ตามการด าเนินงาน
อย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาพื้นที่แ ละการจัด กิจกรรมให้เป็ นไปตามแนวทางการด าเนิน งานของ
ศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบ Co-Learning Space ดังนี้
1. เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2565 รองผู้อานวยการสถาบันส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรม
การเรียนรู้ นายประวิตร ประธรรมโย และนางธนัญญา หม่อมสาย ครูชานาญการพิเศษ ได้เข้า
มาเยี่ยมชมและให้คาแนะนา การจัดพื้นที่และการจัดกิจกรรมภายในศูนย์บริการเพื่อการเรียนรู้
กศน.เขตคลองเตย ตามแนวทางการดาเนินงานของศูนย์บริการเพื่อการเรียนรู้ต้นแบบ
Co
– Learning Space

2. เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 นางรัชนุช สละโวหาร ผู้อานวยการสานักงาน กศน.
กทม. นิเทศติดตามและเยี่ยมชม พร้อมทั้งให้คาแนะนาการจัดพื้นที่และการจัดกิจกรรมภายใน
ศูนย์บริการเพื่อการเรียนรู้ กศน.เขตคลองเตย
3. เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 นางสาวอุราพร เข็มพงษ์ ศึกษานิเทศก์ชานาญการ
และคณะนิเทศติดตามและเยี่ยมชม พร้อมทั้งให้คาแนะนาการจัดพื้นที่และการจัดกิจกรรมของ
ศูนย์บริการเพื่อการเรียนรู้ กศน.เขตคลองเตย
4. เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 นางสาวณัฐภัสสร แดงมณี รองผู้อานวยการ สถาบัน
ภาคกลาง และคณะนิเทศติดตามการดาเนินงานและเยี่ยมชม พร้ อมทั้งให้คาแนะนาการจัดพื้นที่
และการจัดกิจกรรมของ ศูนย์บริการเพื่อการเรียนรู้ ก ศน.เขตคลองเตยให้ตอบสนองต่อ ความ
ต้องการของประชาชนและบริบทของพื้นที่

การสร้างความร่วมมือ
ศูนย์บริการเพื่อการเรียนรู้ กศน.เขตคลองเตย มีภาคีเครือข่าย จากวิทยากรจิตอาสา,
ชุมชนหัวโค้ง,นานมีบุ๊ค และยัง มีกิจกรรมการเรียนรู้สาหรับผู้รับบริการทุกช่วงวัย มี กิจกรรมที่
หลากหลายเป็นประจาทุกเดือน โดยได้รับการสนับสนุนจากวิทยากรจิตอาสามาให้ความรู้ด้านต่าง ๆ
ดังนี้
1. กิจกรรมนาฏศิลป์ วิทยากร นายศตวรรษ พลับประสิทธิ์ /นางวรวรรณ พลับประสิทธิ์
2. กิจกรรมภาษาจีนกลางเบื้องต้น วิทยากร นาย สมเกียรติ สุทวีปราโมชานนท
3. กิจกรรมศิลปะสีน้า วิทยากร นายประภาษ รัตนพันธุ์ / นางสุวรีย์ รัตนพันธุ์
4. กิจกรรมร้องเพลงไทย-สากล วิทยากร นายนอบ ไข่แก้ว / นางศศิญา วัฒนาวงศ์
5. กิจกรรมสนทนาภาษาญี่ปุ่น วิทยากร อ.ยูโกะ / อ.โทโมะ
6. กิจกรรมไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่น วิทยากร อ.มิวะ
7. กิจกรรม DIY กระเป๋าผ้า วิทยากร นางสาวจิระพันธ์ ชาติชินเชาวน์
8. กิจกรรมภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว วิทยากร นางสาวหยาดอรุณ ลักษณเศรษฐ์
9. กิจกรรมการเพ้นท์เสื้อ วิทยากร นางสาวพิไลรัตน์ ณ น่าน
10. กิจกรรมการทาเบเกอรี่และอาหารว่าง วิทยากร นางสาวอภิชยา พุ่มแตงอ่อน
11. กิจกรรมถักโครเชต/นิตติ้ง วิทยากร นางสาวอัญชนา ธรรมสุริเชษฐ์
12. กิจกรรมดนตรีสากล วิทยากร นายเดวิด โฆษิตธนากร / นางสาวนาริสา เรือง
รัตนาประทีป
13. กิจกรรมเทคนิคการขายออนไลน์ วิทยากร นายณรงค์ศักดิ์ กุญชรทรัพย์

14. กิจกรรมเส้นสีสร้างสุข / ศิลปะเพื่อการพัฒนาด้านใน วิทยากร นางสาวนภ วอนยิน
15. กิจกรรมฟังเพื่อความสุขความสาเร็จ วิทยากร นางสาวภฑิต สุทธิเชื้อชาติ
16. กิจกรรมนวดผ่อนคลายแก้เครียด วิทยากร นายโชคอุดม วชิวณิชกิจ
17. กิจกรรมร้อยพวงมาลัยไหว้พระ วิทยากร นางแสงอรุณ พลที
18. กิจกรรมสานตะกร้าพลาสติก วิทยากร นางวีรนุช เสือลอย
19. กิจกรรมเครื่องดื่มค็อกเทล/ม็อคเทล วิทยากร นายนิยม เรืองโรจน์
20. กิจกรรมถุงน่องผึ้งน้อย/ห่อของขวัญโอริกามิ วิทยากร นางสาววรภา วรมงคลชัย
ศูนย์บริการเพื่อการเรียนรู้ กศน.เขตคลองเตย มีการสารวจความต้อ งการในการ
เรียนรู้กิจกรรม และความต้องการหนังสือของผู้รับบริการ โดยได้จัดแบบสอบถามความพึงพอใจ
แก่ผู้รับบริการ เพื่อจะได้จัดกิจกรรมและหนังสือ ให้ตรงต่อความต้องการของผู้รับบริการต่อไป
และมีการรับบริจาคหนังสือ เพื่อนาหนังสือลงสูบ่ ้านหนังสือชุมชน กศน.เขตคลองเตย

การบริการของศูนย์บริการเพื่อการเรียนรู้ กศน.เขตคลองเตย
การบริการของศูนย์บริการเพื่อการเรียนรู้ กศน.เขตคลองเตย มีแนวคิดตามวิถี ชี วิ ต
การเรียนรู้ การทางานของคนในยุคปัจจุบันที่เปลี่ยนไป รูปแบบการทางาน มักจะไปนั่งทางาน
อ่านหนังสือ ประชุม หรือทางานกลุ่มตามสถานที่สาธารณะมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นร้านกาแฟ ห้องสมุด
หรือตาม Co - working Space ต่าง ๆ ด้วยเหตุผลหลากหลายไม่ว่าจะเป็นต้องการพื้นที่ใ นการ
สร้างแรงบันดาลใจใหม่ ๆ ที่เอื้อต่อการเกิดแนวคิดใหม่ ๆ ในการทางาน หรือบางครั้งจะรู้สึกว่ามี
สมาธิมากกว่า ที่บ้าน ที่โรงเรียน หรือที่ทางาน แต่พื้นที่ลักษณะเช่นนี้ที่มีให้บริการอยู่ในปัจจุบัน
ยังเป็นข้อจากัดในการเข้าถึงของหลาย ๆ คน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของระยะเวลา การเปิด – ปิด
บริการ ค่าใช้จ่าย หรือถ้าเปิดให้ใช้บริการฟรี สิ่งอานวยความสะดวกต่าง ๆ หรือบรรยากาศอาจยัง
ไม่ตอบโจทย์สาหรับการทางาน หรือการอ่านหนังสือ อย่างมีสมาธิ รวมไปถึงความปลอดภัยต่าง ๆ
ในการเดินทางไปใช้บริการตามสถานที่เหล่านั้น ประกอบกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปทาให้
รู ป แบบการเรี ย นรู้ ข องผู้ รั บ บริ ก ารห้ อ งสมุ ด เปลี่ ย นไปด้ ว ยคนในปั จ จุ บั น เปลี่ ย นไปมี ก ารน า
เทคโนโลยีมาใช้ในการค้นคว้าหาความรู้มากขึ้น ด้วยเหตุนี้ ศูนย์บริการเพื่อการเรียนรู้ กศน.เขต
คลองเตย จึงจาเป็นต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริการให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาให้มีรูปแบบที่
หลากหลายเป็ น ไปตามความต้อ งการของผู้ รั บ บริ ก ารทุ ก ช่ ว งวั ย ยิ่ งขึ้ น การจั ด การศึ ก ษาตาม
อัธยาศัยให้กับประชาชนทุกช่วงวัย และมีแหล่งเรียนรู้ให้บริการหลากหลายรูปแบบ เข้าถึงได้ง่าย
สามารถตอบทุกโจทย์ปัญหาความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง เป็นสถานที่ในการสร้าง

แรงบันดาลใจ และแสดงถึงการแบ่งปัน ที่ไม่เพียงแค่แ บ่งปันพื้นที่สาหรับทุกคนได้ใช้ประโยชน์
ร่วมกัน แต่ทุกคนที่มายังได้ความรู้และแรงบันดาลใจดี ๆ กลับไปด้วยเสมอ
ศูนย์บริการเพื่อการเรียนรู้ กศน.เขตคลองเตย จัดพื้นที่ให้บริการด้วยความเป็นระเบียบ
โปร่ง โล่ง สบาย และสะอาดเรียบร้อยจัดสภาพแวดล้อมภายในให้มีพร้อมสาหรับให้บริการกับ
ประชาชน เช่น การจัดที่นั่งอ่านหนังสือโดยการเว้นระยะห่าง มีบริการวัดอุณหภูมิก่อนเข้าใช้
บริการ และจุดบริการแอลกอฮอล์ เป็นต้น มีการปรับเปลี่ยนพื้นที่ให้มีจุดดึงดูดความสนใจให้เข้า
ใช้บริการ โดยปรับปรุงพื้นที่ให้มีแสงสว่างที่เพียงพอต่อการอ่านหนังสือ และจัดมุมทางานที่เป็น
ส่วนตัว มีบริการ WIFI และปลั๊กไฟสาหรับเสียบโน้ตบุ๊คและโทรศัพท์ให้กับ ผู้รับบริการ มีบริการ
สืบค้นข้อมูลทั้งในรูปแบบ Onsite และ Online การให้บริการ ยืม - คืนหนังสือ และสืบค้นข้อมูล
จากระบบคอมพิวเตอร์ โดยมีการแบ่งพื้นที่การให้บริการเป็นมุมต่าง ๆ ดังนี้
1. มุมทางาน หรือประชุม (Co – Working Corner)
2. มุมส่งเสริมการอ่าน ค้นคว้าข้อมูล สื่อ (Find a book Corner)
3. มุมกิจกรรม (Activities Corner)
4. มุมคอมพิวเตอร์ (Computer Corner)
5. มุมพักผ่อน (Relax Corner)
6. มุมกาแฟ (Coffee Corner)
7. มุมเด็ก (Kid Corner)

กิจกรรมส่งเสริมการอ่านในยุควิถีชีวิตใหม่
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านในยุควิถีชีวิตใหม่ของศูนย์บริการเพื่อการเรียนรู้ กศน.เขตคลองเตย
(Co - Learning Space) มีการดาเนินการ ดังนี้
1. ศู น ย์ บ ริ ก ารเพื่ อ การเรี ย นรู้ กศน.เขตคลองเตย มี กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ ส าหรั บ
ผู้รับบริการทั่วไป ทุกช่วงวัย ด้วยกิจกรรมที่หลากหลายเป็นประจาทุก เดือ น โดยจัดทาตาราง
การจัดกิจกรรมประจาเดือนอย่างชัดเจน โดยมีการประชาสัมพันธ์และรับสมัครเข้าร่วมกิจกรรม
ผ่านช่องทางออนไลน์ เช่น Facebook/Page/Line official
2. มี ก ารจั ดกิ จ กรรมส่ งเสริ ม การอ่ านที่ หลากหลาย เช่ น กิ จ กรรมส่ งเสริ ม การอ่ า น
การสืบค้นคว้าหาความรู้ทั้งลักษณะ on line และ off line โดยการน าเทคโนโลยี ม าช่ว ยในการสืบค้น
เช่น ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้ ONIE E-Library e – book และ Application ต่าง ๆ
3. มี ก ารจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ ต ามอั ธ ยาศั ย ส าหรั บ คนทุ ก ช่ ว งวั ย ด้ ว ยรู ป แบบ
และวิธีต่าง ๆ เช่น กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพสาหรับผู้สูงอายุ กิจกรรมหลังเรียนสาหรับเด็กวัยเรียน

กิ จ กรรมส่ งเสริ ม การเรี ย นรู้ ข องนั ก ศึ ก ษา กศน. กิ จ กรรมการอบรมระยะสั้ น ตามความสนใจ
ของผู้รับบริการ กิจกรรม DIY นิทรรศการส่งเสริมการเรียนรู้ ฯลฯ
4. มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมในโอกาสต่างๆ เช่น เทศกาลลอยกระทง
มีการประดิษฐ์กระทงจากวัสดุธรรมชาติ , เทศกาลสงกรานต์ มีการรดน้าดาหัวผู้ใหญ่ เป็นต้น
5. มี ก ารจั ด กิ จ กรรมนิ ท รรศการเทิ ด พระเกี ย รติ พ ระราชกรณี ย กิ จ ของพระบรม
วงศานุวงศ์
6. มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านโดยใช้แบบทดสอบออนไลน์ในเรื่องต่าง ๆ ได้แก่
คาไทยที่มักเขียนผิด , รู้จักสถานที่ท่องเที่ยวไทย , ประวัติศาสตร์สมัยต่าง ๆ , เศรษฐกิจพอเพียง
ตานานสมเด็จพระนเรศวร , วัดประจา 10 รัชกาล เป็นต้น

จากการดาเนินงานสิ่งที่อยากให้เกิดขึ้นต่อไป
หลังจากพัฒนาปรับปรุงมุมต่างๆแล้ว ด้วยบริบทและที่มีพื้นที่จากัด ศูนย์บริการเพื่อการเรียนรู้
กศน.เขตคลองเตยอยากให้แบ่งพื้นที่ให้เป็นสัดส่วน เพื่อจะได้ไม่กระทบต่อผู้ใช้บริการท่านอื่น
ยั งขาดห้ อ งประชุม และการเพิ่ม ช่องทางในการประชาสั ม พั นธ์ กิจ กรรมให้ มี ความหลากหลาย
และตามนโยบายที่ จ ะให้ มี ก ารเปิ ด ท าการ 24 ช.มนั้ น ยั ง มี ข้ อ จ ากั ด ควรได้ รั บ ค าปรึ ก ษา
จากหน่วยงานต้นสังกัดต่อไป

