


สรุปสาระส าคัญ 

ประเทศไทยก าลังก้าวเข้าสู่ดิจิทัล ซึ่งเป็นยุคที่มีการสร้างสรรค์ความรู้ และน าความรู้มาใช้อย่าง
มีประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคม นอกจากนั้นความก้าวหน้า
ของเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเฉพาะเทคโนโลยีด้านอินเทอร์เน็ต ระบบประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ  
(Cloud computing) การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ การใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ และ
เครือข่ายสังคม (Social Network) ท าให้ทั่วโลกก้าวเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) ซึ่ง
จะมีเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นกลจักรส าคัญในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้
ได้ส่งผลกระทบอย่างมากกับหลายองค์กร ซึ่งต้องปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลง ด้วยการสร้าง
บุคลากรและองค์ความรู้ต่าง ๆ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นตัวขับเคลื่อน ในการนี้มีนโยบายส าคัญ
ในระดับชาติ อาทิ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี , นโยบาย Thailand 4.0 และระดับองค์กรหลายประการ
ออกมารองรับความเปลี่ยนแปลงดังกล่าวรัฐสภามีหน่วยงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศท าหน้าที่เป็น
หน่วยงานหลักที่รับผิดชอบงานด้านบริหารจัดการและบ ารุงรักษาโครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัลและระบบ
สารสนเทศซึ่งหน่วยงานของรัฐสภาทั้งส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรและส านักงานเลขาธิการ
วุฒิสภาจัดท าแผนพัฒนา Digital Parliament ของรัฐสภา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) ขึ้นเพื่อใช้
เป็นกรอบแนวทางการด าเนินงานพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของทั้งสองส่วนราชการและใช้เป็น
กรอบนโยบายและทิศทางในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีการเชื่อมโยงและ
บูรณาการภารกิจในกระบวนการนิติบัญญัติร่วมกันของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา เพ่ือมุ่งไปสู่การเป็น 
Digital Parliament ตามวิสัยทัศน์และพันธกิจที่ก าหนดไว้ ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาจึงได้มีการ
จัดท าแผนการขับเคลื่อนแผนพัฒนา Digital Parliament ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ระยะ 5 ปี 
(พ.ศ. 2561 - 2565) ไปใช้เป็นกรอบในการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายตามที่แผนพัฒนา Digital 
Parliament ของรัฐสภา ระยะ  5 ปี  (พ.ศ. 2561-2565) ดังวิสัยทัศน์ “รัฐสภาดิจิทัล (Digital 
Parliament) หมายถึง องค์กรที่สามารถสร้างสรรค์และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างเต็ม
ศักยภาพในการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน นวัตกรรม ข้อมูล ทุนมนุษย์ และทรัพยากรอื่นใด               
เพื่อสนับสนุนงานด้านนิติบัญญัติ และก าหนดยุทธศาสตร์ไว้ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่  1 พัฒนาระบบและบูรณาการฐานข้อมูลมุ่งสู่การเป็น Digital Parliament   
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน และระบบความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล 
ยุทธศาสตร์ที่  3 ส่งเสริมและสนับสนุน ให้สมาชิกรัฐสภา และบุคคลในวงงานรัฐสภา มีความรู้ 

ความสามารถ และทักษะในการประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ดังนั้น ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา จึงต้องมีการบริการให้ความรู้ในการใช้งานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร และการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ รู้เท่าทันการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม ถูกต้อง และปลอดภัย  ส านักเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารจึงได้จัดท าองค์ความรู้ เรื่องการเตรียมความพร้อมด้านการให้บริการด้าน



เทคโนโลยีดิจิทัลส าหรับสมาชิกวุฒิสภา ประกอบด้วยการเตรียมความพร้อมด้านการปฏิบัติต่อการ
ให้บริการสมาชิกวุฒิสภา ด้วยหลักการ 10 S   

1 s-Smooth  

2 s-Smile  

3 s-Speak  

4 s-Small  

5 s-Smart  

6 s-Special  

7 s-Spirit  

8 s-Speed  

9 s-Super  

10 s- Save  

และการเตรียมความพร้อมด้านคู่มือการใช้งานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลให้สมาชิกวุฒิสภา เพื่อให้มี
ความรู้และเข้าใจ และสามารถน าความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้เพื่อประกอบการปฏิบัติงานที่รองรับภารกิจ
ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา และสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้ เพ่ือให้ไปสู่ Digital Parliament ให้มี
ขีดความสามารถในการรองรับ และสนับสนุนการด าเนินงานภารกิจของสถาบันนิติบัญญัติแนวนโยบาย
รัฐบาล กรอบทิศทางการพัฒนาประเทศตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจและสังคม และแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ของประเทศไทย ตลอดจนผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 

 

 

 

 

 



ค าน า 

องค์ความรู้ หัวข้อ การเตรียมความพร้อมด้านการให้บริการด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
ส าหรับสมาชิกวุฒิสภา ฉบับนี้จัดท าขึ้นโดยวัตถุประสงค์ เพื่อรวบรวมวิธีและหลักการ การให้บริการที่ดี
น่าประทับใจเพ่ือสร้างความประทับใจแก่ผู้รับบริการ สมาชิกวุฒิสภา และผู้ปฎิบัติงาน ท่ีจะต้อง
ปฏิบัติงานของวงงานสภานิติบัญญัติ ประสานทั้งหน่วยงานภายในและภายนอกเป็นงานที่ต้องให้การ 
บริการเป็นส่วนใหญ่ ดังนั้นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในด้านการบริการถือว่าเป็นหัวใจส าคัญ ซึ่งผลตอบ
รับในด้านการ ให้บริการที่ดีไม่เพียงแค่การได้รับค าชื่นชมในการให้บริการเท่านั้น แต่ยังส่งผล  ต่อ
ภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร ส่งผลต่อการประเมินผลด้วย นั่นก็คือ ประเมินผลจากการที่ผู้ใช้บริการกล่าว
ชื่นชมและขอบคุณ และยินดีกลับมาใช้บริการอีกครั้ง  

ส านักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารหวังเป็นอย่างยิ่งว่า องค์ความรู้ฉบับนี้             
จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งและเป็นแนวทางในการยึดถือ  ปฏิบัติไม่ใช่แค่เพียงเจ้าหน้าที่ของส านัก
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเท่านั้น แต่จะยังมีประโยชน์ส าหรับผู้ที่สนใจและ สามารถน าไป
ปฏิบัติได้หากเอกสาร ฉบับนี้มีความผิดพลาดประการใดกราบขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย 

                                                                

 

 

 สิงหาคม 2562 

                                                                     ส านักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร 

 

 

 

 

 

 

 



สารบญั 

          หน้า 

บทน า 

องค์ความรู้ เรื่องการเตรียมความพรอ้มด้านการใหบ้รกิารด้านเทคโนโลยีดิจทิัล      2 
ส าหรบัสมาชกิวฒุิสภา 

1. การเตรียมความพร้อมด้านการปฏิบตัติ่อการให้บริการสมาชิกวุฒิสภา           5 
 ด้วยหลักการ 10 S   
2. การเตรียมความพร้อมด้านคู่มือการใช้งานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล                  7 

ให้สมาชิกวุฒิสภา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



บทน ำ 
 
ประเทศไทยก าลังก้าวเข้าสู่ดิจิทัล ซึ่งเป็นยุคที่มีการสร้างสรรค์ความรู้ และน าความรู้มาใช้อย่าง

มีประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคม นอกจากนั้นความก้าวหน้า
ของเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเฉพาะเทคโนโลยีด้านอินเทอร์เน็ต ระบบประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ  
(Cloud computing) การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ การใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ และ
เครือข่ายสังคม (Social Network) ท าให้ทั่วโลกก้าวเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) ซึ่ง
จะมีเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นกลจักรส าคัญในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้
ได้ส่งผลกระทบอย่างมากกับหลายองค์กร ซึ่งต้องปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลง ด้วยการสร้าง
บุคลากรและองค์ความรู้ต่าง ๆ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นตัวขับเคลื่อน ในการนี้มีนโยบายส าคัญ
ในระดับชาติ อาทิ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี , นโยบาย Thailand 4.0 และระดับองค์กรหลายประการ
ออกมารองรับความเปลี่ยนแปลงดังกล่าวรัฐสภามีหน่วยงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศท าหน้าที่เป็น
หน่วยงานหลักที่รับผิดชอบงานด้านบริหารจัดการและบ ารุงรักษาโครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัลและระบบ
สารสนเทศซึ่งหน่วยงานของรัฐสภาทั้งส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรและส านักงานเลขาธิการ
วุฒิสภาจัดท าแผนพัฒนา Digital Parliament ของรัฐสภา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) ขึ้นเพื่อใช้
เป็นกรอบแนวทางการด าเนินงานพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของทั้งสองส่วนราชการและใช้เป็น
กรอบนโยบายและทิศทางในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ มีการเชื่อมโยงและ
บูรณาการภารกิจในกระบวนการนิติบัญญัติร่วมกันของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา เพ่ือมุ่งไปสู่การเป็น 
Digital Parliament ตามวิสัยทัศน์และพันธกิจที่ก าหนดไว้ ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาจึงได้มีการ
จัดท าแผนการขับเคลื่อนแผนพัฒนา Digital Parliament ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ระยะ 5 ปี 
(พ.ศ. 2561 - 2565) ไปใช้เป็นกรอบในการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายตามที่แผนพัฒนา Digital 
Parliament ของรัฐสภา ระยะ  5 ปี  (พ.ศ. 2561-2565) ดังวิสัยทัศน์ “รัฐสภาดิจิทัล (Digital 
Parliament) หมายถึง องค์กรที่สามารถสร้างสรรค์และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างเต็ม
ศักยภาพในการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน นวัตกรรม ข้อมูล ทุนมนุษย์ และทรัพยากรอื่นใด               
เพื่อสนับสนุนงานด้านนิติบัญญัติ และก าหนดยุทธศาสตร์ไว้ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่  1 พัฒนาระบบและบูรณาการฐานข้อมูลมุ่งสู่การเป็น Digital Parliament   
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน และระบบความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล 
ยุทธศาสตร์ที่  3 ส่งเสริมและสนับสนุน ให้สมาชิกรัฐสภา และบุคคลในวงงานรัฐสภา มีความรู้ 

ความสามารถ และทักษะในการประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ดังนั้น ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา จึงต้องมีการบริการให้ความรู้ในการใช้งานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร และการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ รู้เท่าทันการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม ถูกต้อง และปลอดภัย ส านักเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารจึงได้จัดท าองค์ความรู้ เรื่องการเตรียมความพร้อมด้านการให้บริการด้าน



เทคโนโลยีดิจิทัลส าหรับสมาชิกวุฒิสภา ประกอบด้วยการเตรียมความพร้อมด้านการปฏิบัติต่อการ
ให้บริการสมาชิกวุฒิสภา ด้วยหลักการ 10 S  1 s-Smooth,  2 s-Smile,  3 s-Speak,  4 s-Small,                 
5 s-Smart,  6 s-Special,  7 s-Spirit,  8 s-Speed,  9 s-Super,  10 s- Save  และการเตรียมความ
พร้อมด้านคู่มือการใช้งานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลให้สมาชิกวุฒิสภา เพ่ือให้มีความรู้และเข้าใจ และ
สามารถน าความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้เพ่ือประกอบการปฏิบัติงานที่รองรับภารกิจของส านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา และสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้  เ พ่ือให้ ไปสู่  Digital Parliament ให้มีขีด
ความสามารถในการรองรับ และสนับสนุนการด าเนินงานภารกิจของสถาบันนิติบัญญัติแนวนโยบาย
รัฐบาล กรอบทิศทางการพัฒนาประเทศตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจและสังคม และแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ของประเทศไทย ตลอดจนผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

หัวข้อ กำรเตรียมควำมพร้อมด้ำนกำรให้บริกำรด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัลส ำหรับสมำชิกวุฒิสภำ 

1. S - Smooth (สมู้ท) หมายถึง อารมณ์ของผู้ให้บริการ ผู้ให้บริการที่ดีควรมีอารมณ์มั่นคง
สม่ าเสมอ แม้ขณะที่ผู้รับการบริการจะแสดงอารมณ์เสียใส่ ผู้ให้บริการก็ควรพยายามข่มใจไม่แสดง
อารมณ์ที่ไม่ดีตอบโต้กลับไป 

2. S - Smile (สมาย) หมายถึง การบริการด้วยรอยยิ้ม ผู้บริการที่มีหน้าใบหน้าที่ยิ้มแย้ม 
แจ่มใส ไม่บูดบึ้งเมื่อมีผู้มาติดต่อขอรับบริการ จะสร้างความประทับใจให้แก่ผู้มารับบริการ 

3. S - Speak (สปีค) หมายถึง การพูดจาดีน้ าเสียงการพูดจาไพเราะ มีสัมมาคารวะ เนื่องจาก
การบริการจะต้องเจอกับบุคคลที่มีความต้องการที่หลากหลาย บางครั้งผู้รับบริการเป็นบุคคลเจ้า
อารมณ์พูดจาไม่สุภาพหรือขาดสัมมาคารวะพูดจาไม่น่าฟัง แต่ผู้ให้บริการจ่าเป็นจะต้องใจเย็น และ
พูดจาให้ไพเราะน่าฟัง 

4. S - Small (สมอล) หมายถึง ผู้บริการต้องปฏิบัติตนด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตน ไม่อวดอ้าง 
ว่าตัวเองเป็นใหญ่หรือเป็นผู้มียศมีต่าแหน่งการงานที่ดีกว่า มีความรู้มากกว่าผู้มารับบริการ แต่ควรยินดี
และเต็มใจให้บริการ 

5. S - Smart (สมาท) หมายถึง ผู้ให้บริการที่มีบุคลิกภาพที่ดีสง่างามจะสร้างความประทับใจ
ให้กับผู้รับบริการตั้งแต่แรกเห็น 

6. S – Special (สเปเชี่ยล) หมายถึง ผู้ให้บริการให้ความส าคัญกับผู้รับบริการ โดยมองว่า 
ผู้รับบริการเป็นบุคคลพิเศษ จะต้องปฏิบัติให้ผู้รับบริการรู้สึกเสมือนว่าผู้รับบริการเป็นบุคคลพิเศษ 

7. S - Spirit (สปิริท) หมายถึง ผู้บริการต้องยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้รับบริการยอมเป็น
ผู้รับฟังที่ดี 

8. S – Speed (สปีด) หมายถึง การให้บริการด้วยความรวดเร็ว เนื่องจากการให้บริการ          
ที่เป็นไปด้วยความรวดเร็ว สามารถประหยัดเวลาในการให้บริการและผู้ให้บริการสามารถให้บริการ             
แก่บุคคลอื่นได้จ านวนมากขึ้น และที่ส าคัญผู้บริการไม่ต้องเสียเวลาในการคอยรับบริการ 

9. S – Super (ซุปเปอร์ ) หมายถึง การให้บริการที่มากกว่า มากกว่าในที่นี้  หมายถึง                     
การให้บริการที่มากกว่าสิ่งที่ผู้รับบริการคาดหวังหรือคาดคิด 

กำรเตรียมควำมพร้อมด้ำนกำรปฏิบัติต่อกำรให้บริกำรสมำชิกวุฒิสภำ ด้วยหลักกำร 10 S 

องค์ควำมรู้ 



10. S – Save (เซฟ) หมายถึง การประหยัด ประหยัดในที่นี้หมายถึงการประหยัดเวลาใน           
การด าเนินการให้บริการ และการประหยัดวัสดุของหน่วยงาน เนื่องจากในการให้บริการบางครั้ง
จ าเป็นต้องใช้วัสดุภายในหน่วยงาน เช่น ใช้เอกสาร การถ่ายเอกสาร หากผู้ให้บริการให้บริการด้วย 
ความแม่นย่าถูกต้องตามขั้นตอนในครั้งเดียวจะช่วยประหยัดค่าวัสดุภายในส่านักงานและประหยัดเวลา 

ดังนั้นเ พ่ือคุณภาพและคุณค่าในงานบริการ ในยุคดิจิทัล           
ทุกฝ่ายจะต้องให้ความร่วมมือกันเพ่ือท าให้บรรลุวัตถุประสงค์ได้รับ
ผลประโยชน์ทั้งสองฝ่าย ผู้รับบริการพอใจองค์กรก็อยู่รอด ตาม
แนวทางที่กล่าว  ได้ท างานด้านศูนย์บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่ อส ารก็ ไ ด้ รั บกา ร
ตอบสนองของสมาชิกวุฒิสภา
เป็นผู้รับบริการ เปรียบเสมือน
ลู ก ค้ า ไ ด้ รั บ ค ว าม พึ งพอ ใ จ               
อย่างดีเยี่ยม ปัจจุบันศูนย์บริการ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศใช้

หลักการ 10S เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมด้านการให้บริการ           
ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลส าหรับสมาชิกวุฒิสภา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

กำรเตรียมควำมพร้อมด้ำนคู่มือกำรใช้งำนด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัลให้สมำชิกวฒุิสภำ 





คู่มือการใช้งาน iPad เบื้องต้น และแอพพลิเคชันในวงงานวุฒิสภา 
ส่วนประกอบของ iPad  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

หมายเหต:ุ iPad ที่ส ำนักงำนฯ ให้ยืมใช้งำน
เป็น iPad 9.7 นิ้ว รุน่ Wi-Fi + Cellular 
พ้ืนที่จัดเกบ็ข้อมูล 32 GB   
ปำกกำ Apple Pencil 
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การจับคู่ Apple Pencil กับ iPad   

ให้ถอดฝำออกแล้วเสียบเข้ำกับขั้วต่อ Lightning บน iPad ของผู้ใช้  (ระวังฝำปิดปำกกำสูญหำย) 

 

จะปรำกฏหน้ำจอกำรจับคู่ ให้แตะที่ปุ่มนั้น 

หลังจำกท่ีผู้ใช้จับคู่ Apple Pencil แล้ว ปำกกำจะยังจับคู่ต่อไปจนกว่ำผู้ใช้จะรีสตำร์ท iPad  หรือ เปิดโหมด
เครื่องบิน หรือจับคู่กับ iPad กับเครื่องอ่ืน เพียงแค่จับคู่ Apple Pencil ของผู้ใช้อีกครั้งเมื่อต้องกำรใช้งำน 

หาก Apple Pencil ของผู้ใช้ไม่จับคู่กับ iPad  
1. รีสตำร์ท iPad ของคุณ (ปิดเครื่องแล้วเปิดใหม่) จำกนั้นลองจับคู่อีกครั้ง 

2. ไปทีก่ารตั้งค่า > บลูทูธ แล้วตรวจสอบให้แน่ใจว่ำบลูทูธเปิดอยู่ 

3. ให้มองหำ Apple Pencil ให้แตะ  จำกนั้นแตะเลิกใช้อุปกรณ์เครื่องนี้ 

4. ต่อ Apple Pencil กับ iPad แล้วแตะปุ่มจับคู่เม่ือปุ่มปรำกฏขึ้นหลังจำกผ่ำนไปสองถึงสำมวินำที  

5. หำกคุณไม่เห็นปุ่มจับคู่ ให้รอเป็นเวลำหนึ่งนำทีในระหว่ำงที่ Apple Pencil ก ำลังชำร์จ จำกนั้นลอง
เชื่อมต่อ Apple Pencil อีกครั้งแล้วรอจนกว่ำคุณจะเห็นปุ่มจับคู่ 

 
การวาดรูปหรือท าเครื่องหมายบน iPad 
  กรณีผู้ใช้แคปหน้ำจอ เพ่ือบนัทึกภำพหน้ำจอบน iPad  ด้วยกำรกดปุม่เพำวอร์ดำ้นบนและปุม่
โฮม โดยกดทัง้สองปุ่มพร้อมกันแลว้ปลอ่ย จะปรำกฏภำพถ่ำยหน้ำจอ ผู้ใชส้ำมำรถเขียนค ำอธิบำย
ประกอบภำพ ภำพหน้ำจอ และอืน่ ๆ ไดด้้วยเครื่องมือวำดภำพในตวั หรือในแอพบำงตวั ผู้ใช้งำนยัง
สำมำรถเพิ่มขอ้ควำม ค ำพูด รูปร่ำงอืน่ ๆ และลำยเซน็ ได้ดว้ย  
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1. ในแอพที่รองรับ ใหแ้ตะ ท ำเครื่องหมำย หรือ  

2. กำรใช้ปำกกำ Apple Pencil ตำมวิธตี่ำง ๆ  ต่อไปนี้ 

 เลือกเครื่องมือวำดภำพ: แตะเครือ่งมือปากกา (ส ำหรับเขียน) เครื่องมือปากกามารค์เกอร์ 
(ส ำหรบัไฮไลท์หรือเน้นข้อควำม) หรอืเครื่องมอืดินสอ (ส ำหรบัวำดเขียด) แตะที่เครือ่งมืออกี
ครั้งเพ่ือปรับควำมหนำของเส้นและควำมทึบแสง 

 เปลี่ยนสี: แตะสีอื่น หรือแตะตวัเลือกสีส ำหรบัตวัเลือกเพ่ิมเติม 

 เพิ่มข้อควำม: แตะทีรู่ป  จำกนั้นแตะ ข้อความ แตะกลอ่งข้อความ แลว้แตะ แกไ้ข 

จำกนัน้ป้อนข้อควำมของคณุ ในกำรเปลี่ยนแบบอักษรหรือเค้ำโครง ใหแ้ตะที่รูป  ลำก
เพื่อย้ำยกล่องขอ้ควำม 

 สำมำรถเพิ่มลำยเซ็นของคณุ: แตะทีรู่ป  จำกนั้นแตะ ลายเซ็น 

 เพิ่มเอฟเฟ็กตแ์วน่ขยำย: แตะที่รปู  จำกนั้นแตะ แว่นขยาย ในกำรเปลี่ยนแปลงระดับ
กำรขยำย ให้ลำกจุดสีเขียว ในกำรปรับขนำดของแวน่ขยำย ให้ลำกจดุสีน้ ำเงนิ 

 เพิ่มรูปรำ่ง: แตะที่รปู  จำกนั้นแตะ รูปร่าง 

ลำกเพื่อย้ำยรูปร่ำง ในกำรปรับขนำดรูปร่ำง ให้ลำกจดุสนี้ ำเงนิ ในกำรเตมิรูปร่ำงด้วยสีหรือ

เปลี่ยนควำมหนำของเส้น ให้แตะทีรู่ป  ในกำรปรับรปูแบบของรูปร่ำงทีม่ีจุดสเีขียว ให้
ลำกจุดสีเขียวนั้น ในกำรลบหรือท ำส ำเนำรูปร่ำง ใหแ้ตะที่รูปร่ำง แล้วเลือกตัวเลอืก 

 ซูมเข้ำ: กำงนิ้วเพื่อให้คุณสำมำรถวำดแบบละเอียดได ้แล้วหนีบนิว้เพื่อซูมออก ในกำรเลื่อนเมื่อ
คุณซูมเข้ำ ให้ใช้สองนิ้วลำก 

 ย้ำยองค์ประกอบของภำพวำด:  แตะทีรู่ป  ลำกบ่วงไปรอบๆ องคป์ระกอบเพื่อเลือก แลว้
ยกนิ้วของผู้ใชข้ึ้น จำกนัน้ลำกสิ่งที่คุณเลอืกไปยังต ำแหนง่ใหม ่

 เลิกท ำสิ่งที่ผู้ใชว้ำดผิด: สลับไปเปน็ยำงลบ หรือแตะลูกศรย้อนกลบั  

3. เมื่อท ำเสร็จแลว้ ใหแ้ตะ เสร็จสิ้น 
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การใช้งานแอพพ้ืนฐาน iPad ร่วมกับ Apple Pencil  
การอ่านเอกสาร PDF ในแอพหนังสือบน iPad  
1. กำรบนัทึกเอกสำรเพ่ือน ำไปแก้ไข เปิดเอกสำรแลว้ท ำกำรเลือกบนัทึกไปยัง App หนังสอื  แล้ว
เลือก          ที่ชือ่ว่ำ “คัดลอกไปยังหนังสือ” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
2. เมื่อท ำกำรคดัลอกแลว้ใหไ้ปยัง app ที่ชื่อวำ่ หนังสือ 
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3. เปิด App ขึ้นมำจะได้หนำ้ต่ำงดังนี้ ใหท้ ำกำรเลือกไปท่ี คลัง เพื่อท ำกำรสร้ำงที่เกบ็เอกสำร 

 
4. เลือกสรำ้ง คอลเลกชั่น ที่ต้องกำร แลว้ท ำกำรตั้งชื่อที่จะจัดเก็บเอกสำร 
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5. ท ำกำรสร้ำง คอลเลกชั่นใหม่ ท ำกำรตั้งชื่อตำมทีต่้องกำร 
 

 
 
6. เมื่อท ำกำรสร้ำงเสร็จ ไปยัง คลัง เลือก เอกสำรที่ต้องกำรย้ำยไปยัง คอลเลกชั่นที่ สร้ำงมำกอ่นหน้ำนี ้
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7. กลับไปยัง คอลเลกชั่น ทีย่้ำยเอกสำรเข้ำไป ก็จะมี File เอกสำรที่ท ำกำรย้ำย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

หมายเหตุ: กำรจัดระเบียบหนังสือในแอพหนังสือบน iPad ในแอพหนังสือ  หนังสือและ
หนังสือเสียงที่ผู้ใช้ซื้อจะถูกบันทึกลงในคลังของคุณ และจัดเรียงให้เป็นคอลเลกชั่นโดยอัตโนมัติ เช่น  
คอลเลกชั่นหนังสือเสียง คอลเลกชั่นต้องกำรอ่ำน และคอลเลกชั่นเสร็จแล้ว 
 
การสร้างคอลเลกชั่นและเพิ่มหนังสือลงในคอลเลกชั่น 
ผู้ใช้สำมำรถสร้ำงคอลเลกชั่นของคุณเองเพ่ือปรับแต่งคลังให้เข้ำกับผู้ใช้ได้ ดังนี้ 

1. แตะ  คลัง แตะ  คอลเลกชั่น แล้วแตะ คอลเลกชั่นใหม่ 

2. ตั้งชื่อคอลเลกชั่น เช่น ประชุมวุฒิสภา หรือ ประชุมผู้บริหาร หรือประชุมวิสามัญกิจการวุฒิสภา แล้ว
แตะ เสร็จสิ้น 

3. ในกำรเพิ่มหนังสือไปยังคอลเลกชั่น ให้แตะ  ด้ำนล่ำงปกหนังสือ (หรือในหน้ำรำยละเอียดของหนังสือ
ในร้ำนหนังสือ) แตะ  เพิ่มไปยังคอลเลกชั่น แล้วเลือก  คอลเลกชั่น โดยผู้ใช้สำมำรถเพ่ิมหนังสือเล่ม
เดียวกันไปยังคอลเลกชั่นต่ำง ๆ ไดต้ำมต้องกำร 

 

* ผู้ใช้ สำมำรถเขียน หรือวำด
ด้วยนิ้ วหรื อ ใช้ปำกกำ  Apple 
Pencil ลง ใน เอกสำร  PDF ใน
แอพหนังสือ ได้ 
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การใช้แอพโน้ต เพื่อเพิม่ไฟล์แนบไปยังแอพโน้ตบน iPad 

ในแอพโน้ต  ผู้ใช้สำมำรถแนบรูปภำพ วิดีโอและเอกสำรที่สแกนได้ รวมทั้งสำมำรถเพ่ิมข้อมูลจำกแอพอ่ืน 
เช่น แผนที่ ลิงก์ เอกสำรและอ่ืน ๆ ได้ 

 
 
เพิ่มรูปหรือวิดีโอ 

1. ในโน้ต ให้แตะ  

2. ถ่ำยรูปหรือวิดีโอใหม่ หรือแตะคลังรูปภำพเพ่ือเพ่ิมรูปภำพและวิดีโอที่มีอยู่แล้ว 

3. ในกำรเปลี่ยนมุมมองกำรแสดงตัวอย่ำงของไฟล์แนบ ให้แตะไฟล์แนบค้ำงไว้ แล้วเลือก ภำพเล็ก หรือ ภำพ
ใหญ ่

ในกำรบันทึกรูปภำพหรือวิดีโอที่คุณถ่ำยในแอพโน้ตไปยังแอพรูปภำพโดยอัตโนมัติ ให้ไปที่ การตั้งค่า 

 > แอพโน้ต แล้วเปิดใช้ บันทึกไปยังรูปภาพ 
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การสแกนเอกสารลงในโน้ตโดยใช้กล้อง 

1. ในโน้ต ให้แตะ จำกนั้นเลือกสแกนเอกสำร 

2. จัดต ำแหน่ง iPad เพ่ือให้หน้ำเอกสำรแสดงขึ้นบนหน้ำจอ: iPad จะจับภำพของหน้ำโดยอัตโนมัติ 

ในกำรจับภำพหน้ำด้วยตัวเอง ให้แตะ หรือกดปุ่มปรับเสียง ในกำรเปิดใช้หรือปิดใช้แฟลช ให้แตะ  

กำร  

 
3. สแกนหน้ำเพ่ิมเติม แล้วแตะ บันทึก เมื่อเสร็จสิ้น 

4. ในกำรเปลี่ยนแปลงเอกสำรที่บันทึก ให้แตะเอกสำรนั้น จำกนั้นปฏิบัติตำมวิธี ดังนี้: 

 เพ่ิมหน้ำเพ่ิมเติม: แตะ  

 ครอบตัดภำพ: แตะ  
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 ปรับใช้ฟิลเตอร์: แตะ จำกนั้นเลือกเพ่ือสแกนหน้ำเป็นเอกสำรสี ระดับสีเทำ หรือด ำและขำว 
หรือเป็นรูปภำพ 

 หมุนภำพ: แตะ  

 เพ่ิมเครื่องหมำย: แตะ แล้วแตะ จำกนั้นวำดด้วยนิ้วของคุณ ในกำรเพ่ิมลำยเซ็น ให้แตะ 

จำกนั้นแตะ ลายเซ็น 

 ลบเอกสำรกำรสแกน: แตะ  

การเพิ่มข้อมูลจากแอพอื่นไปยังโน้ต 

คุณสำมำรถเพ่ิมข้อมูลจำกแอพอ่ืนเป็นไฟล์แนบไปยังโน้ตได้ ตัวอย่ำงเช่น ต ำแหน่งที่ตั้งในแอพแผนที่ หน้ำเว็บ
ใน Safari หรือ PDF ในแอพไฟล์ 

1. ในแอพอ่ืน ให้เปิดรำยกำรที่คุณต้องกำรแชร์ (ตัวอย่ำงเช่น แผนที่หรือหน้ำเว็บ) 

2. แตะ แชร์ หรือ  จำกนั้นแตะ เพ่ิมไปยังแอพโน้ต 

3. แตะ เลือกแอพโน้ต จำกนั้นเพ่ิมไฟล์แนบไปยังโน้ตใหม่หรือโน้ตที่มีอยู่ 
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การใช้งานแอพพลิเคชันในวงงานวุฒิสภา 
การใช้งานปฏิทินการประชุม (ก าหนดการประชุม/ศึกษา/ดูงาน)  
  ปฏิทินการประชุม เป็นเว็บแอพพลิเคชันส ำหรับสมำชิกวุฒิสภำ เพื่อเรียกดูข้อมูล ก ำหนดกำรประชุม 
กำรศึกษำ ดูงำน ทั้งกำรประชุมวุฒิสภำ กำรประชุมคณะกรรมำธิกำร ในวงงำนวุฒิสภำ  

การใช้งาน 

1. แตะที ่เว็บแอพ ปฏิทินการประชุม    
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2. รำยละเอียดปฏิทินกำรประชุม ประกอบด้วย 
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แตะ Back Button              แสดงข้อมูลกำรประชุม ก่อนหน้า 

 

เลือก เดือน                                      แสดงข้อมูล เดือน ที่ต้องกำร (แสดงข้อมูล วัน เดือน ปี 
ปัจจุบัน) 

 
  เลือก ปี                                         แสดงข้อมูล ปี ที่ต้องกำร 

 

แตะ Forward Button           แสดงข้อมูลกำรประชุม ถัดไป 

 
รายการข้อมูลการประชุม  แสดงรำยละเอียดข้อมูลกำรประชุมครั้งล่ำสุด (ตำมรำยกำรปัจจุบัน) 

 

ข้อมูลกำรประชุมรายวัน                      แสดงข้อมูลกำรประชุม วันนี้ (ปัจจุบัน) 

 

ข้อมูลกำรประชุมรายเดือน                       แสดงข้อมูลกำรประชุม รายเดือน (ข้ึนกับกำรเลือก
ของผู้ใช้) 

รายละเอียดข้อมูลการประชุม  แสดงรำยละเอียดข้อมูลกำรประชุมตำมล ำดับรำยกำร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

1 1 

2 1 

3  

4 1 

5 1 

6 1 

7 1 

8
7 
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การใช้งานแอพพลิเคชัน Senate Channel 
  Senate Channel เป็นแอพพลิเคชันส ำหรับติดตำมข่ำวและควำมเคลื่อนไหวต่ำง ๆ ของวุฒิสภำ 
กำรถ่ำยทอดสดกำรประชุมวุฒิสภำ ผ่ำนทำงช่องทีวีรัฐสภำ และข่ำวในวงงำนวุฒิสภำ ทั้งระบบปฏิบัติกำร 
Android และ iOS 
 
 
วิธ ี
การใช้งาน 
1. แตะที่ แอพ Senate Channel  

 

  

*ผู้ใช้สามารถดาวน์โหลดแอพพลิเคชัน Senate 
Channel ได้ที่ Google Play หรือ App Store 
หรือสแกน QR Code ตามรูป 
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2. รำยละเอียดข้อมูลแอพพลิเคชัน Senate Channel ประกอบด้วย 

 
IPTV1  แสดงข้อมูลกำรถ่ำยทอดกำรประชุมวุฒิสภำ  

      รำยกำรสด แสดงข้อมูลกำรถ่ำยทอดสดกำรประชุมวุฒิสภำ 

            รำยกำรย้อนหลัง แสดงข้อมูลรำยกำรย้อนหลัง 
 

1.2
-=2 

1 1 

1.1 1 

2 
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          NLA Radio แสดงข้อมูลวิทยุของวุฒิสภำ  

     (รำยละเอียดและผังรำยกำร ผู้ใช้ศึกษำเพิ่มเตมิที่ Facebook สแกน QR Code) > 

          News  แสดงข้อมูลภำพข่ำววุฒิสภำ ข่ำวคณะกรรมำธิกำร ข่ำวส ำนักงำนเลขำธิกำร 
    วุฒิสภำ 

Legislation  แสดงข้อมูลกำรติดตำมกำรพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติ วุฒิสภำ 

 
Book  แสดงข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ eBook (รัฐธรรมนูญ พระรำชบัญญัติ  พระรำชก ำหนด 
พระรำชกฤษฎีกำ วำรสำรวุฒิสภำ หนังสืออ่ืนในวงงำนวุฒิสภำ) 

Privacy  แสดงข้อมูลนโยบำยกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

About แสดงข้อมูลเกี่ยวกับกำรสนับสนุนของแอพพลิเคชัน (ลิขสิทธิ์) 

 

การใช้งานแอพลิเคชัน รัฐธรรมนูญ 
  แอพพลิเคชันรัฐธรรมนูญ เป็นแอพพลิเคชันรวมรัฐธรรมนูญ เพื่อเผยแพร่ควำมรู้เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ
แห่งรำชอำณำจักรไทย ผ่ำนระบบปฏิบัติกำร iOS 
 

 

 

การใช้งาน 
1. แตะที่ แอพ รัฐธรรมนูญ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 1 

3  

4 1 

5 1 

6 1 

7 1 

 

 

*ผู้ใช้สามารถดาวน์โหลดแอพพลิเคชัน 
รัฐธรรมนูญได้ที่ App Store หรือสแกน QR 
Code ตามรูป > 
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2.  แตะ เริ่มต้นใช้งาน จะปรำกฏรำยละเอียดข้อมูลแอพพลิเคชันรัฐธรรมนูญ ประกอบด้วย 
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แตะ เริ่มต้นใช้งาน  แอพจะแสดงข้อมูลหน้ำรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย ดังนี้ 

       รำยกำรข้อมูลรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย 

      รำยละเอียดของรัฐธรรมนูญเรียงตำมมำตรำ  

      รูปแบบกำรแสดงผลของแอพรัฐธรรมนูญแบบเต็มจอพร้อมรำยละเอียด  

      กำรรีเฟรชข้อมูล  

 
 

 

1 1 

1.2
-=2 

2 

1.1
-=2 

2 

1.3
-=2 

2 

1.4
-=2 

2 
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          แตะ                แสดงข้อมูลหน้ำรัฐธรรมนูญแบบเต็มจอพร้อมรำยละเอียด 

      ช่องค้นหา ผู้ใช้สำมำรถป้อนค ำค้น ที่เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญได้  

      แสดงข้อมูลรัฐธรรมนูญรำยมำตรำ ผู้ใช้สำมำรถ แตะ เพ่ือดูรำยละเอียดเพ่ิมเติมของข้อมูลได้     
 หำกต้องกำรไปหน้ำหลักให้แตะ กลับ (1) 

      แสดงข้อมูล รัฐธรรมนูญเป็นไฟล์ pdf   

 
 

แตะ                    แสดงข้อมูลเกี่ยวกับกำรสนับสนุนของแอพพลิเคชัน (ลิขสิทธิ์) 

การใช้งานแอพลิเคชัน ข้อบังคับการประชุม 
  แอพพลิเคชัน ข้อบังคับการประชุม เป็นแอพพลิเคชันรวมข้อบังคับกำรประชุม เพ่ือเผยแพร่ควำมรู้
เกี่ยวกับข้อบังคับกำรประชุมฯ ผ่ำนระบบปฏิบัติกำร iOS 
 

 

 

 

3 

2 

1 

1 

 

 

2.1
-=2 

1 

2.2
2-
=2 

2 

2.3
-=2 

2 

 

*ผู้ใช้สามารถดาวน์โหลดแอพพลิเคชัน ข้อบังคับการประชุมได้ที่ 
App Store หรือสแกน QR Code ตามรูป > 
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การใช้งาน 
1. แตะที่ แอพ ข้อบังคับการประชุม  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. แตะ เริ่มต้นใช้งาน จะปรำกฏรำยละเอียดข้อมูลแอพพลิเคชัน ข้อบังคับกำรประชุม ประกอบด้วย 
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แตะ เริ่มต้นใช้งาน  แอพจะแสดงข้อมูลหน้ำข้อบังคับกำรประชุม ดังนี้ 

       รำยกำรข้อมูลข้อบังคับกำรประชุม 

      รำยละเอียดของข้อบังคับกำรประชุมเรียงตำมล ำดับข้อ 

      รูปแบบกำรแสดงผลของแอพข้อบังคับกำรประชุมแบบเต็มจอพร้อมรำยละเอียด  

      กำรรีเฟรชข้อมูล  
 

 
 

1 1 
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          แตะ                แสดงข้อมูลหน้ำข้อบังคับกำรประชุมแบบเต็มจอพร้อมรำยละเอียด 

      ช่องค้นหา ผู้ใช้สำมำรถป้อนค ำค้น ที่เกี่ยวกับข้อบังคับกำรประชุมได้  

      แสดงข้อมูลข้อบังคับกำรประชุมเรียงตำมล ำดับข้อ ผู้ใช้สำมำรถ แตะ เพ่ือดูรำยละเอียด   
 เพ่ิมเติมของข้อมูลได้หำกต้องกำรไปหน้ำหลักให้แตะ กลับ (1) 

      แสดงข้อมูลข้อบังคับกำรประชุมเป็นไฟล์ pdf  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แตะ                    แสดงข้อมูลเกี่ยวกับกำรสนับสนุนของแอพพลิเคชัน (ลิขสิทธิ์) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1
-=2 

1 

2.2
2-
=2 

2 

2.3
-=2 

2 

 
3 1  

2 1  



23 | 

สัญลักษณ์และความหมายของไอคอนสถานะ iPad 

ไอคอนในแถบสถำนะท่ีอยู่ด้ำนบนสุดของหน้ำจอจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับ iPad 

ไอคอนสถานะ รายละเอียดข้อมูล 

 

Wi-Fi  iPad มีกำรเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตไร้สำย Wi-Fi ยิ่งมีแถบมำกเท่ำไหร่  
กำรเชื่อมต่อก็ยิ่งแรงมำกข้ึนเท่ำนั้น  

 

สัญญาณเซลลูลาร์  iPad (รุ่น Wi-Fi + Cellular) อยู่ในระยะของเครือข่ำยเซลลูลำร์  
ถ้ำไม่มีสัญญำณ จะมีค ำว่ำ “ไม่มีบริกำร” แสดงขึ้นมำ 

 

โหมดเครื่องบิน  โหมดเครื่องบินเปิดอยู่ คุณสมบัติไม่ไร้สำยสำมำรถใช้งำนได้  
แตะฟังก์ชั่นไร้สำยอำจปิดใช้งำนได้  

 

LTE  iPad (รุ่น Wi-Fi + Cellular) เชื่อมต่ออยู่กับอินเทอร์เน็ตผ่ำนเครือข่ำย 4G LTE  
(ไม่สำมำรถใช้งำนได้ในบำงประเทศ)  

 

5G E  คุณสำมำรถใช้เครือข่ำย 5G E ของผู้ให้บริกำรของคุณได้ และคุณสำมำรถใช้  
เพ่ือเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตผ่ำนเครือข่ำยนั้นได้ (ไม่มีให้บริกำรในบำงภูมิภำค)  

 

4G  iPad (รุ่น Wi-Fi + Cellular) เชื่อมต่ออยู่กับอินเทอร์เน็ตผ่ำนเครือข่ำย 4G (ไม่มีในบำงภูมิภำค)  

 

3G  iPad (รุ่น Wi-Fi + Cellular) เชื่อมต่ออยู่กับอินเทอร์เน็ตผ่ำนเครือข่ำย 3G  

 

EDGE  iPad (รุ่น Wi-Fi + Cellular) เชื่อมต่ออยู่กับอินเทอร์เน็ตผ่ำนเครือข่ำย EDGE  

 

GPRS  iPad (รุ่น Wi-Fi + Cellular) เชื่อมต่ออยู่กับอินเทอร์เน็ตผ่ำนเครือข่ำย GPRS  

 

ฮอตสปอตส่วนบุคคล  iPad ก ำลังให้ ฮอตสปอตส่วนบุคคล ส ำหรับอุปกรณ์อ่ืน  

 

การเชื่อมข้อมูล  iPad ก ำลังเชื่อมข้อมูลกับ iTunes  
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ไอคอนสถานะ รายละเอียดข้อมูล 

 

กิจกรรม  มีเครือข่ำยหรือกิจกรรมอ่ืน ๆ แอพของบริษัทอ่ืนบำงแอพใช้ไอคอนนี้เพ่ือแสดงกิจกรรมแอพ 

 

VPN  iPad เชื่อมต่อกับเครือข่ำยโดยใช้ VPN  (virtual private network) มีกำรเข้ำถึงที่ปลอดภัย 
ผ่ำนอินเทอร์เน็ตถึงเครือข่ำยส่วนตัว เช่น เครือข่ำยที่องค์กร 

 

ล็อค  iPad ของผู้ใช้ล็อคอยู่  

 

RTT  RTT เปิดใช้อยู่  

 

ห้ามรบกวน  ห้ำมรบกวน เปิดใช้อยู่  

 

ล็อคหน้าจอ  แนวของหน้ำจอล็อคอยู่  

 

บริการหาต าแหน่งที่ตั้ง  แอพก ำลังใช้ บริกำรหำต ำแหน่งที่ตั้งอยู่  

 

นาฬิกาปลุก  นำฬิกำปลุกถูกตั้งอยู่  

 

หูฟังเชื่อมต่ออยู่  iPad จับคู่กับหูฟังบลูทูธซึ่งเปิดอยู่และอยู่ในช่วงสัญญำณบลูทูธ  

 

แบตเตอรี่บลูทูธ  แสดงระดับแบตเตอรี่ของอุปกรณ์บลูทูธที่จับคู่ที่รองรับ 

 

แบตเตอรี่  แสดงระดับแบตเตอรี่หรือสถำนะกำรชำร์จ  
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รายละเอียดการใช้งาน ด้านอื่น ๆ  ผู้ใช้สำมำรถศึกษำเพิ่มเติมได้ที ่
 https://support.apple.com/th-th/guide/ipad/welcome/ios  หรือสแกน QR-Code 

 

 

https://support.apple.com/th-th/guide/ipad/welcome/ios


บทสรุป 

ประเทศไทยก าลังก้าวเข้าสู่ดิจิทัล ซึ่งเป็นยุคที่มีการสร้างสรรค์ความรู้ และน าความรู้มาใช้อย่าง
มีประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคม นอกจากนั้นความก้าวหน้า
ของเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเฉพาะเทคโนโลยีด้านอินเทอร์เน็ต (Cloud computing) การใช้อปุกรณ์
คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ และเครือข่ายสังคม (Social Network) ท าให้ทั่วโลกก้าวเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล 
(Digital Economy) ซึ่งจะมีเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นกลจักรส าคัญในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจ
ความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ได้ส่งผลกระทบอย่างมากกับหลายองค์กร ซึ่งต้องปรับตัวให้ทันกับการ
เปลี่ยนแปลง ด้วยการสร้างบุคลากรและองค์ความรู้ต่าง ๆ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นตัว
ขับเคลื่อน ในการนี้มีนโยบายส าคัญในระดับชาติ อาทิ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี , นโยบาย Thailand 4.0 
และระดับองค์กรหลายประการออกมารองรับความเปลี่ยนแปลงดังกล่าวรัฐสภามีหน่วยงานด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศท าหน้าที่เป็นหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบงานด้านบริหารจัดการและบ ารุงรักษา
โครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัลและระบบสารสนเทศซึ่งหน่วยงานของรัฐสภาทั้งส านักงานเลขาธิการสภา
ผู้แทนราษฎรและส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาจัดท าแผนพัฒนา Digital Parliament ของรัฐสภา ระยะ 
5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) ใช้เป็นกรอบในการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายตามที่แผนพัฒนา Digital 
Parliament ของรัฐสภา ระยะ  5 ปี  (พ.ศ. 2561-2565) ดังวิสัยทัศน์ “รัฐสภาดิจิทัล (Digital 
Parliament) หมายถึง องค์กรที่สามารถสร้างสรรค์และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างเต็ม
ศักยภาพในการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน นวัตกรรม ข้อมูล ทุนมนุษย์ และทรัพยากรอื่นใด เพ่ือ
สนับสนุนงานด้านนิติบัญญัติ และก าหนดยุทธศาสตร์ไว้ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่  1 พัฒนาระบบและบูรณาการฐานข้อมูลมุ่งสู่การเป็น Digital Parliament   
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน และระบบความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล 
ยุทธศาสตร์ที่  3 ส่งเสริมและสนับสนุน ให้สมาชิกรัฐสภา และบุคคลในวงงานรัฐสภา มีความรู้ 

ความสามารถ และทักษะในการประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา จึงต้องมีการบริการให้ความรู้ในการใช้งานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร และการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ รู้เท่าทันการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม ถูกต้อง และปลอดภัย ส านักเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารจึงได้จัดท าองค์ความรู้ เรื่องการเตรียมความพร้อมด้านการให้บริการด้าน
เทคโนโลยีดิจิทัลส าหรับสมาชิกวุฒิสภา ประกอบด้วยการเตรียมความพร้อมด้านการปฏิบัติต่อการ
ให้บริการสมาชิกวุฒิสภา ด้วยหลักการ 10 S  1 s-Smooth,  2 s-Smile,  3 s-Speak,  4 s-Small,                 
5 s-Smart,  6 s-Special,  7 s-Spirit,  8 s-Speed,  9 s-Super,  10 s- Save  และการเตรียมความ
พร้อมด้านคู่มือการใช้งานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลให้สมาชิกวุฒิสภา เพ่ือให้มีความรู้และเข้าใจ และ
สามารถน าความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้เพ่ือประกอบการปฏิบัติงานที่รองรับภารกิจของส านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา และสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้  เ พ่ือให้ ไปสู่  Digital Parliament ให้มีขีด



ความสามารถในการรองรับ และสนับสนุนการด าเนินงานภารกิจของสถาบันนิติบัญญัติแนวนโยบาย
รัฐบาล กรอบทิศทางการพัฒนาประเทศตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจและสังคม และแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ของประเทศไทย ตลอดจนผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 
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