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การแข่งขันฟุตบอลสานสันพันธ์   3  
 “สุขภาพดีส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่”

โครงการอบรมหลักสูตรกลยุทธ์การประชาสัมพันธ ์  5 
 ผ่านสือ่ออนไลน์ด้วยการใช้ “เฟซบุก๊” (Facebook)

การแต่งตั้งตั้งข้าราชการรัฐสภาสามัญให้ดำารง  7
 ตำาแหน่งผู้บังคับบัญชากลุ่มหรือกลุ่มงาน
 ในประเภทวิชาการ
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 นายมาร์ค ฟีลด์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง
 การต่างประเทศ ดูแลกิจการด้านเอเชียและ
 แปซฟิิกแห่งสหราชอาณาจักร

กิจกรรมแจกหนังสือและของที่ระลึก 12
 งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ

รองอธกิารบดมีหาวทิยาลยัหวัเฉยีว เข้าพบ 14 
 เลขาธกิารวุฒิสภา เพื่อหารือโครงการพัฒนา 
 ทักษะด้านภาษาจีนสำาหรับสมาชิกสภานิต ิ
 บญัญตัแิห่งชาต/ิสมาชกิวฒุสิภา และข้าราชการ    
 สำานกังานเลขาธกิารวุฒิสภา

HR ไปสู่ยุค HR Digital 15

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเสริมสร้าง 17
 ภาพลักษณ์องค์กรด้วยสื่อดิจิทัล”

การออกแบบหนังสือให้เหมาะสมกับงาน 18

วนันัน้ วนันี ้วนัครบรอบ 15 ปี สำานกักรรมาธกิาร 3 19 
 “มุ่งผลสัมฤทธิ์ สุจริตโปร่งใส 
 ใส่ใจบริการ เชี่ยวชาญงานสภา”
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สารบัญบรรณาธิการ
 เข ้าสู ่ เดือนธันวาคมเดือนสุดท้ายของปีแล ้ว  
อากาศหนาวมาพร้อมลมเย็นให้เราได้สัมผัส นอกจากนี ้
ยังมาพร้อมกับโรคที่แพร่ระบาดตามสภาพภูมิอากาศ 
ซึ่งโรคที่พบบ่อย อาทิ ไข้หวัดและไข้หวัดใหญ่ จึงขอให้ 
ทุกคนดูแลรักษาสุขภาพร่างกายให้ดี  จะได้ต้อนรับปีใหม่ 
ด้วยความสนุกสนานรื่นเริง
 เมื่อกล่าวถึงการออกกำาลังกาย กิจกรรมหน่ึง 
ที่ เป ็นที่นิยมคงจะหนีไม ่พ ้นกีฬาฟุตบอล ซึ่ งคณะ 
อนุกรรมการสื่อมวลชนสัมพันธ ์ ในคณะกรรมการ
ดำาเนินงานโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
พบประชาชน ก็ได้จัดการแข่งขันฟุตบอลสานสัมพันธ์ 
“สุขภาพดีส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่” ขึ้น ณ สนาม
กีฬากองทัพภาคที่ 1 เพื่อสนับสนุนให้ทุกฝ่ายได้เชื่อม 
ความสัมพันธ์อันดีและมีกิจกรรมร่วมกัน รวมทั้งเพื่อ 
สนับสนุนให้มีสุขภาพที่ดีอีกด้วย
 นอกจากนี้ ยังมีสาระความรู้ที่น่าสนใจ อาทิ การ 
แต่งตั้งข้าราชการรัฐสภาสามัญให้ดำารงตำาแหน่ง ผู้บังคับ 
บญัชากลุม่หรอืกลุม่งานในประเภทวชิาการ การออกแบบ
หนังสือให้เหมาะสมกับงานการมีหัวใจบริการ (Service 
Mind) รวมทั้งบทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจอีกมากมาย  
ติดตามได้ภายในเล่ม
 กองบรรณาธิการยงัคงเปิดรบับทความและกจิกรรม 
ข่าวสารดี ๆ  ที่เกิดขึ้นในสำานักต่าง ๆ  ทั้ง 18 สำานัก จึงขอ 
เชิญชวนทุกสำานักร่วมเป็นส่วนหนึ่งในจุลสาร “บอกเล่า
ข่าว สนง.” ส่งข้อมูลข่าวสาร สาระความรู้ และกิจกรรม 
ความเคล่ือนไหวต่าง ๆ มาที ่กลุม่งานผลติเอกสารเผยแพร่ 
สำานักประชาสัมพันธ์ แล้วพบกันในฉบับหน้า

     กองบรรณาธิการ
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 Bird Eye View : PR Senate
ส�ำนักประชำสัมพันธ์

 ศาสตราจารย์พเิศษพรเพชร วชิติชลชยั ประธานสภานติบิญัญตั ิ
แห่งชาต ิ เป็นประธานเปิดการแข่งขนัฟตุบอลสานสมัพนัธ์ “สขุภาพดี 
ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่” ของบุคลากรในวงงานรัฐสภา ประกอบด้วย  
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ข้าราชการสำานักงานเลขาธิการวุฒิสภา  
ข้าราชการสำานกังานเลขาธกิารสภาผูแ้ทนราษฎร และสือ่มวลชนประจำารฐัสภา 
จัดโดย คณะอนุกรรมการสื่อมวลชนสัมพันธ์ ในคณะกรรมการดำาเนินงาน 
โครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน ซึ่งจัดข้ึนเม่ือวันท่ี 20  
ธันวาคม 2560 เวลา 16.00 นาฬิกา ณ สนามกีฬากองทัพภาคที่ 1  
ถนนราชดำาเนินนอก กรุงเทพฯ 

การแข่งขันฟุตบอลสานสัมพันธ์
“สุขภาพดีส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่”

 โอกาสนี ้นายพรีะศกัดิ ์พอจติ รองประธานสภานติบิญัญตั ิ
แห่งชาติ คนที่สอง ในฐานะประธานคณะกรรมการดำาเนินงาน 
โครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน ได้กล่าว 
รายงาน โดยมี นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภา 
นิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง พร้อมด้วยสมาชิกสภานิติบัญญัติ 
แห่งชาติ ผู้บริหาร ข้าราชการของสำานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
ข้าราชการของสำานักงานเลขาธิการสภาผู ้แทนราษฎร และ
สื่อมวลชนประจำารัฐสภา เข้าร่วมกิจกรรม 
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ส�ำนักประชำสัมพันธ์

 ภายหลังจากจบการแข่งขันทุกรายการแล้ว สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ข้าราชการสำานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
ข้าราชการสำานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และสื่อมวลชนประจำารัฐสภา ได้รับประทานอาหารร่วมกัน ณ อาคาร 
กองบญัชาการกองทพัภาคที ่๑ รวมทัง้จบัฉลากลุน้ของรางวลั เพือ่เป็นกำาลงัใจเลก็ ๆ น้อย ๆ ในการปฏบิตัหิน้าทีใ่นปีต่อไป

 โดยภายในงานเป็นการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ระหว่างคู่ต่าง ๆ ประกอบด้วย 

 การแข่งขันแชร์บอลหญิง ระหว่าง 

 ข้าราชการสำานักงานเลขาธิการวุฒิสภา กับข้าราชการสำานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 

 การแข่งขันฟุตบอล ระหว่าง

 - สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (อาวุโส) ร่วมกับอนุกรรมการจัดกิจกรรมออกกำาลังกายประจำาสัปดาห์ 
กับสื่อมวลชนหญิง 
 - ข้าราชการสำานักงานเลขาธิการวุฒิสภา กับข้าราชการสำานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
 - การรวมทีมกันระหว่างสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ อนุกรรมการจัดกิจกรรมออกกำาลังกายประจำาสัปดาห์ 
ผู้บริหาร และสื่อมวลชน
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โครงการอบรมหลักสูตรกลยุทธ ์

การประชาสัมพันธ ์

ผ่านสื่อสังคมออนไลน ์

ด้วยการใช้ “เฟซบุ๊ก” (Facebook)

 Bird Eye View : PR Senate
ส�ำนักประชำสัมพันธ์

 ปัจจุบันสื่อสังคมออนไลน์เป ็นเครื่องมือหรือ 
ช ่องทางสำาคัญ ที่หน ่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน 
บุคคลทั่วไป รวมถึงองค์กรต่าง ๆ ต่างเห็นข้อดีและ 
คุณประโยชน ์อันมากมายนำามาใช ้ ในการเผยแพร ่
ข้อมูลข่าวสารหรือประชาสัมพันธ์หน่วยงานของตน 
ท้ังนี้ ด้วยเป็นสื่อที่ช่วยเสริมสร้างภาพลักษณ์ สร้างการม ี
ส ่วนร ่วมหรือการมีปฏิสัมพันธ ์กับบุคคลภายนอก 
ได้อย่างรวดเรว็ ประหยดัต้นทนุและสามารถเข้าถงึกลุม่คน 
ได้เป็นจำานวนมากในคราวเดียวกัน 

 ด้วยคุณสมบัติพิเศษของสื่อสังคมออนไลน์นี้
คณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อการ 
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์บทบาทอำานาจหน้าที่และภารกิจ 
ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ 
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได ้มีมติให ้จัดโครงการฝึกอบรม 
หลกัสตูร กลยทุธ์การประชาสมัพนัธ์ผ่านสือ่สงัคมออนไลน์ด้วยการใช้ “เฟซบุก๊” 
(Facebook) ซึง่เป็นโครงการทีมุ่ง่เน้นให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ซึ่งเป็นองค์กรด้านนิติบัญญัติสามารถ 
ดำาเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภารกิจ ผลงานและการดำาเนินงานเหล่านั้นผ่านสื่อสังคมออนไลน ์
ไปสู ่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนเกิดการรับรู ้การยอมรับ มีทัศนคติที่ด ี
ต่อองค์กร สร้างความเชื่อมั่นและให้ความร่วมมือ ตลอดจนให้การสนับสนุนในกิจการต่าง ๆ ของสภานิติบัญญัติแห่งชาต ิ
เป็นอย่างดี 
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 โดยแบ่งกลุ่มเป้าหมายออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 
 1. โครงการฝึกอบรมหลกัสตูรกลยทุธ์การประชาสมัพนัธ์ 
ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ด้วยการใช้ “เฟซบุ๊ก” (Facebook) 
สำาหรับข้าราชการผู้ปฏิบัติงานด้านประชาสัมพันธ์และ
ด้านสื่อสารมวลชน เมื่อวันจันทร์ที่ 18 ธันวาคม 2560 
เวลา 09.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 13 
อาคารสุขประพฤติ โดยมี นายพงศ์กิตติ์ อรุณภักดีสกุล 
ทีป่รกึษาด้านการเมอืง การปกครอง และการบรหิารจดัการ
กล่าวเปิดการอบรม ผูช่้วยศาสตราจารย์พภิชั ดวงคำาสวสัดิ์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยศรีป ทุม 
และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นเิวศ จิระวชิติชยั พร้อมทมีงาน 
เป็นวทิยากรให้ความรูแ้ก่ผูเ้ข้ารบัการอบรมซึง่ประกอบด้วย
ผู้ปฏิบัติงานด้านประชาสัมพันธ์และด้านสื่อสารมวลชน
ของสำานักงานเลขาธิการวุฒิสภา และสำานักงานเลขาธิการ
สภาผู้แทนราษฎร รวมจำานวน 40 คน
 2. โครงการอบรมหลกัสตูร กลยทุธ์การประชาสมัพนัธ์ 
ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ด้วยการใช้ “เฟซบุ๊ก” (Facebook) 
สำาหรับสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 
21 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุม
คณะกรรมาธกิารหมายเลข 306-307 ชัน้ 3 อาคารรฐัสภา 2
โดยมี นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติ 
บัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง เป็นประธานเปิดการอบรม และ
นายพงศ์กิตติ์ อรุณภักดีสกุล ที่ปรึกษาด้านการเมือง 
การปกครอง และการบริหารจัดการ กล่าวรายงาน 

 ดังน้ัน สำานักประชาสัมพันธ์ สำานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าท่ีสำานักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาต ิ
จงึได้จดัโครงการฝึกอบรมหลกัสตูรดงักล่าวขึน้ เพือ่ให้สมาชิกสภานิตบิญัญตัแิห่งชาต ิข้าราชการสำานักงานเลขาธกิารวฒุสิภา 
และข้าราชการสำานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ได้มีทักษะ ความรู้ความเข้าใจในการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคม 
ออนไลน์ด้วยการใช้เฟซบุก๊ (Facebook) และสามารถนำาไปประยกุต์ใช้ให้สอดคล้องกบัการดำาเนินงานได้อย่างมีประสทิธภิาพ
โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
 1. เพื่อเสริมสร้างทักษะ ความรู้ความเข้าใจ กลยุทธ์และเทคนิคการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ด้วยการใช้ 
“เฟซบุ๊ก” (Facebook) 
 2. เพือ่เสรมิสร้างความสามารถและเพิม่ประสทิธภิาพในการสือ่สารเนือ้หาด้านนติบิญัญตั ิหรอืภารกจิด้านกรรมาธกิาร
ต่าง ๆ ไปสู่ประชาชน โดยการใช้ “เฟซบุ๊ก” (Facebook)
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การแต่งตั้งข้าราชการรัฐสภาสามัญ
ให้ด�ารงต�าแหน่งผู้บังคับบัญชากลุ่ม

หรือกลุ่มงานในประเภทวิชาการ

 โดยปัจจุบัน ก.ร. ได้กำาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไขการแต่งตั้งข้าราชการรัฐสภาสามัญให้ 
ดำารงตำาแหน่งผู้บังคับบัญชากลุ่มหรือกลุ่มงานในประเภทวิชาการ ตามหนังสือคณะกรรมการข้าราชการรัฐสภา 
ที่ 6/2559 (ว 2) ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการรัฐสภาสามัญให้ดำารงตำาแหน่ง 
ผู้บังคับบัญชากลุ่มหรือกลุ่มงานในประเภทวิชาการ ซึ่งกำาหนดให้ดำาเนินการเลือกสรรโดยคำานึงถึง
 1. ระบบคณุธรรม ลกัษณะของงานในตำาแหน่งท่ีจะแต่งตัง้ ผลสมัฤทธิข์องงานและประสทิธภิาพขององค์กร
รวมท้ังเหตผุลความจำาเป็นเพือ่ประโยชน์ของทางราชการ ตลอดจนศกัยภาพ ความประพฤต ิและพฤตกิรรมทางจรยิธรรม
 2. ความรูค้วามสามารถ ทกัษะ สมรรถนะ ความชำานาญงาน ความเช่ียวชาญ และประสบการณ์ท่ีเหมาะสม
กับตำาแหน่งที่จะแต่งตั้ง และมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ในความสามารถ

  1) มีคุณสมบัติเฉพาะสำาหรับตำาแหน่งที่จะแต่งตั้ง 
   เช่น ประสงค์สมัครเข้ารับการเลือกสรรตำาแหน่งผู้บังคับบัญชากลุ่มงาน (นิติกร) ผู้สมัครต้องมี
คุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
   (1) ได้รับปริญญาตรี ในสาขาวิชานิติศาสตร์
   (2) ได้รับปริญญาโท ในสาขาวิชานิติศาสตร์
   (3) ได้รับปริญญาเอก ในสาขาวิชานิติศาสตร์ และ
  2)  ดำารงตำาแหน่งในประเภทวิชาการ และในระดับที่กำาหนด และ
  3)  ปฏบิตังิานในตำาแหน่งทีจ่ะแต่งตัง้หรอืงานอืน่ท่ีเกีย่วข้องตามท่ี ก.ร. กำาหนดมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
ตามหนังสือคณะกรรมการข้าราชการรัฐสภา ที่ 26/2557 (ว 11) ลงวันที่ 26 มีนาคม 2557 เรื่อง การกำาหนดกลุ่ม
สายงานทีเ่กีย่วข้อง ซึง่ได้กำาหนดกลุม่สายงานท่ีมีความคล้ายคลงึกนั เหมือนกนั หรอืมีหน้าท่ีและความรบัผดิชอบ 
ใกล้เคียงกัน
   เช่น ประสงค์สมคัรเข้ารบัการเลอืกสรรตำาแหน่งผูบ้งัคบับญัชากลุม่งาน (นติกิร) สายงานทีเ่กีย่วข้อง  
คอื สายงานวทิยาการ สายงานวเิทศสมัพนัธ์ สายงานบรรณารกัษ์ สายงานประชาสมัพนัธ์ สายงานวชิาการตรวจสอบ 
ภายใน สายงานวเิคราะห์นโยบายและแผน สายงานทรพัยากรบคุคล สายงานวเิคราะห์งบประมาณ และสายงาน 
จัดการงานทั่วไป

การดำาเนินการเลือกสรร

 1. เมือ่ประกาศรบัสมคัรข้าราชการรฐัสภาสามัญทีมี่คณุสมบตัเิข้ารบัการเลอืกสรรเพือ่แต่งตัง้ให้ดำารงตำาแหน่ง
ผู้บังคับบัญชากลุ่มหรือกลุ่มงานในประเภทวิชาการแล้ว ให้ข้าราชการรัฐสภาสามัญที่มีคุณสมบัติและประสงค์ 
จะสมัครเข้ารับการเลือกสรรกรอกรายละเอียดตามแบบขอเข้ารับการเลือกสรร ส่งให้สำานักบริหารงานกลาง  
โดยสำานกับรหิารงานกลางจะเป็นผูด้ำาเนนิการตรวจสอบคณุสมบตัขิองผูส้มคัร
  โดยผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำาหรับตำาแหน่ง ตามที่กำาหนดไว้ในมาตรฐาน 
กำาหนดตำาแหน่งที่จะแต่งตั้ง ดังต่อไปนี้
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  1)  ประธานกรรมการ ให้แต่งตั้งจากรองหัวหน้าส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
  2)  กรรมการจำานวนไม่น้อยกว่า 3 คน แต่ไม่เกิน 5 คน ให้แต่งตั้งจาก
   (1) ข้าราชการรัฐสภาสามัญซึ่งดำารงตำาแหน่งประเภทบริหารหรือประเภทอำานวยการระดับสูง 
   (2) ผู้บังคับบัญชาของตำาแหน่งที่จะแต่งตั้ง 
   (3) ข้าราชการรฐัสภาสามญัซึง่ดำารงตำาแหน่งประเภทวชิาการระดบัทรงคณุวฒุ ิซึง่มคีวามเชีย่วชาญ
ในสายงานของตำาแหน่งทีจ่ะแต่งตัง้
   ให้แต่งตัง้ข้าราชการรฐัสภาสามญัจากหน่วยงานการเจ้าหน้าทีเ่ป็นเลขานกุาร

  1) กำาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรรให้เหมาะสมกับตำาแหน่งท่ีจะแต่งตั้ง โดยคำานึงถึงความรู้
ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ ประสบการณ์ ความชำานาญงาน ความเชี่ยวชาญ ผลงาน ความประพฤติ 
ประวตักิารรบัราชการ และศกัยภาพในการปฏบิตังิานในตำาแหน่งทีจ่ะแต่งตัง้ รวมถงึให้มกีารประเมนิสมรรถนะ 
ทางการบริหาร ได้แก่ ภาวะผู้นำา วิสัยทัศน์ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การวางกลยุทธ์ภาครัฐ ศักยภาพเพ่ือนำา 
การเปลีย่นแปลง การควบคมุตนเอง การสอนงานและการมอบหมายงาน เพือ่ประกอบการพจิารณา และอาจกำาหนด 
วธิกีารเลอืกสรร เช่น การสอบข้อเขยีน การสมัภาษณ์ หรอืวธิกีารใดวธิกีารหนึง่หรอืหลายวธิ ีตามความเหมาะสม 
กับตำาแหน่งที่จะแต่งตั้ง 
  2) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร หลักเกณฑ์ และวิธีการเลือกสรร เกณฑ์การตัดสิน
ก่อนการเลือกสรรไม่น้อยกว่า 7 วันทำาการ
  3) ดำาเนินการเลือกสรรตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีกำาหนด โดยพิจารณาเปรียบเทียบข้อมูลบุคคล
กับหน้าที่ความรับผิดชอบและความต้องการของตำาแหน่ง แล้วเสนอรายช่ือผู้อยู่ในเกณฑ์ได้รับการพิจารณา
แต่งตั้ง จำานวนไม่เกิน 3 คนต่อตำาแหน่งว่าง 1 ตำาแหน่ง เพื่อให้เลขาธิการวุฒิสภาพิจารณาพร้อมทั้งเหตุผล 
เพื่อประกอบการพิจารณา
  4) รายงานผลการเลอืกสรรต่อเลขาธกิารวฒุสิภาพจิารณา พร้อมทัง้เหตผุลเพือ่ประกอบการพจิารณา

 2. เลขาธิการวุฒิสภาแต่งตั้งคณะกรรมการเลือกสรรเพื่อดำาเนินการเลือกสรรตามหลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเงื่อนไขที่กำาหนด โดยคณะกรรมการเลือกสรรประกอบด้วย

 3.  ให้คณะกรรมการเลือกสรรมีหน้าที่
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 5. คณะกรรมการเลือกสรรฯ ดำาเนินการเลือกสรรตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีกำาหนด โดยพิจารณา
เปรยีบเทยีบข้อมลูบคุคลกบัหน้าทีค่วามรบัผดิชอบและความต้องการของตำาแหน่ง แล้วเสนอรายช่ือผูอ้ยูใ่นเกณฑ์ 
ได้รับการพิจารณาแต่งตั้ง จำานวนไม่เกิน 3 คนต่อตำาแหน่งว่าง 1 ตำาแหน่ง เพื่อให้เลขาธิการวุฒิสภาพิจารณา 
พร้อมทั้งเหตุผลเพื่อประกอบการพิจารณา

 6. เลขาธิการวุฒิสภาพิจารณาเลือกผู้ที่สมควรได้รับแต่งตั้งจากรายช่ือผู้อยู่ในเกณฑ์เข้าสู่ตำาแหน่ง
ผู้บังคับบัญชากลุ่มหรือกลุ่มงานในประเภทวิชาการ จากรายช่ือตามที่คณะกรรมการเลือกสรรเสนอ และ
ดำาเนินการแต่งตั้งผู้ได้รับเลือกให้ดำารงตำาแหน่งต่อไป

 ท้ังนี ้ สำานกังานเลขาธกิารวฒุสิภาได้ดำาเนนิการเลือกสรรข้าราชการ 
รัฐสภาสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำารงตำาแหน่งผู ้บังคับบัญชากลุ ่มหรือ 
กลุ่มงานในประเภทวิชาการ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข ที่ ก.ร.  
กำาหนด

   1) ชือ่และจำานวนตำาแหน่งว่าง พร้อมท้ังรายละเอยีดเกีย่วกบัหน้าท่ีความรบัผดิชอบและความต้องการ
ของตำาแหน่งที่จะแต่งตั้ง เช่น ขอบเขตของงานในหน้าท่ีของตำาแหน่ง ลักษณะงาน เทคนิค และวิธีการทำางาน 
การควบคุมบังคับบัญชา ความสัมพันธ์กับตำาแหน่งอื่น และข้อมูลอื่น ๆ  เกี่ยวกับงานของตำาแหน่งที่จะแต่งตั้ง 
อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการเลือกสรร
  2) ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับประวัติการรับราชการและประวัติส่วนตัวของผู้สมัครทุกคน รวมทั้งประวัติ
การศกึษา การฝึกอบรม ดงูาน ประสบการณ์ ความสามารถ ความชำานาญ คณุลกัษณะพเิศษ ผลงานสำาคญัพเิศษ 
ผลงานที่เป็นที่ประจักษ์ในความสามารถ ประวัติทางวินัยและทางจริยธรรมของข้าราชการผู้นั้น และผลการ
ปฏิบัติราชการของผู้สมัคร 4 รอบการประเมิน 

 4. สำานักบริหารงานกลางเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลต่าง ๆ ของตำาแหน่งที่จะแต่งตั้งและข้อมูล
ของผู้สมัครทุกคนต่อคณะกรรมการเลือกสรร โดยข้อมูลดังกล่าวประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้
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ข่าวสารการต่างฯ
ส�านักการต่างประเทศ

ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาตใิห้การรับรอง 

นายมาร์ค ฟีลด์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ 

ดูแลกิจการด้านเอเชียและแปซิฟิกแห่งสหราชอาณาจักร 

 วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10.00 
นาฬิกา ณ ห้องรับรองพิเศษ ชั้น 2 อาคารรัฐสภา 2 
ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภา
นิติบัญญัติแห่งชาติ พร้อมด้วย นายวรพล โสคติยานุรักษ์ 
ในฐานะประธานคณะกรรมการพิจารณาศึกษาและเสนอ
แนวทางการแก้ไขกฎหมายเพื่อพัฒนาและกำากับดูแล
ธุรกิจเทคโนโลยีทางการเงิน ให้การรับรอง นายมาร์ค ฟีลด์ 
รัฐมนตรีช ่วยว ่าการกระทรวงการต่างประเทศดูแล
กิจการด้านเอเชียและแปซิฟิกแห่งสหราชอาณาจักร 
และนางสาวมากาเร็ต ทังก ์  อัครราชทูตจากสถาน 
เอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักรประจำาประเทศไทย 
ในโอกาสเดินทางมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การพิจารณาศึกษาและเสนอแนวทางการแก้ไขกฎหมาย 
เพื่อพัฒนาและกำากับดูแลธุรกิจเทคโนโลยีการเงินและ
การทำาธุรกรรมด้วยเทคโนโลยีทางการเงินหรือเป็นที่รู้จัก
กันอย่างแพร่หลายว่า “FinTech”
 Financial Technology: FinTech หรือ นวัตกรรม
การเงนิ      คือ      การใช้เทคโนโลยเีข้ามาช่วยในเรือ่งของการเงนิ 
ได ้แก ่ ตู ้  ATM การจ่ายเงินด้วยบัตรเครดิตที่รูดผ ่าน 
เคร่ืองรูด รวมถึงการจ่ายเงินด้วยบัตรเครดิตผ่านระบบ
ออนไลน์ การจ่ายเงินผ่านทาง Paypal หรือการจ่ายเงิน 
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ข่าวสารการต่างฯ
ส�านักการต่างประเทศ

ที่สามารถนำามาวิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือ 
บริการ เพื่อให้เข้าถึงและตอบสนองความต้องการของ 
ผู้บริโภคได้อย่างแท้จริง รวมท้ังเพื่อนำาไปใช้ประโยชน ์
ในการพัฒนาประเทศ และอำานวยความสะดวกในการ 
ประกอบธุรกิจ ตลอดจนการทำาธุรกรรมด้วยวิธีการ 
ทางดิจิทัล ส่งเสริมการประกอบธุรกิจด้วยเทคโนโลย ี
ทางการเงิน เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเข้าถึง 
บริการทางการเงินได้อย่างทั่วถึง และลดต้นทุนในการทำา 
ธุรกรรมทางการเงินโดยรวมของประเทศได้อีกด้วย 
 การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างประธานสภา
นิติบัญญัติแห่งชาติและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง 
การต่างประเทศดูแลกิจการด้านเอเชียและแปซิฟิก 
ในครั้งนี้จะนำาไปสู ่ความร่วมมือและแลกเปลี่ยนข้อมูล
ข่าวสารที่เป็นประโยชน์ซึ่งกันและกันในอันที่จะทำาให้
ประเทศไทยได้เรียนรู้และสามารถนำาเอาประสบการณ์
จากสหราชอาณาจักรในฐานะที่มี เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมทางการเงินท่ีทันสมัยมาใช้กับประเทศไทย 
ได้ต่อไปในอนาคต

ด ้ วยระบบการเ งินผ ่ านแอปพลิ เคชันต ่ าง  ๆ  อาท ิ
Rabbit pay, mPay, AliPay, LINE pay ซึ่งนวัตกรรม
ทางการเงินเหล่านี้สอดคล้องกับนโยบายขับเคลื่อน 
ประ เทศ ไทย  หรื อ ไทยแลนด ์  4 . 0  เ ป ็ นอย ่ า ง ด ี
โดยฝ่ายรัฐบาลได้ให้การสนับสนุนและได้มีการวางแผน 
ให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่จะลดการใช้จ่ายเงินสด
เปลี่ยนมาเป็นจ่ายเงินด้วยระบบออนไลน์กันมากขึ้น 
ไม่ว่าจะเป็นการจ่ายผ่านมือถือหรือบัตรเครดิตเพื่อความ
สะดวกของประชาชน อีกทั้งเป็นการลดต้นทุนในการผลิต 
ธนบัตรและเหรียญกษาปณ์ออกใช ้อีกด ้วย ซึ่ ง เมื่อ 
ประเทศไทยทำาสำาเร็จแล้วก็จะสามารถเชื่อมต่อกับระบบ 
การเงนิของประเทศอืน่ ๆ ทัว่โลกได้อย่างสะดวกและรวดเรว็
 ด ้วยเหตุผลดังกล ่าวประธานสภานิติบัญญัติ 
แห่งชาติจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นเพื่อพิจารณา 
ศกึษา และเสนอแนะแนวทางการแก้ไขกฎหมายเพือ่พฒันา 
และกำากับดูแลธุรกิจเทคโนโลยีการเงินให้สอดคล้อง
กับนโยบายการขับเคลื่อนประเทศไทยของฝ่ายรัฐบาล 
รวมถึงการพิจารณาแก้ไขอุปสรรคในการเข้าถึงข้อมูล 
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 1พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช [Online], 2560 แหล่งที่มา https://goo.gl/LKw1Za 
[13 ธันวาคม 2560]

เรื่องเลาขาวสํานักวิชาการ 
.                 . 
  

   

รายชื่อหนังสอื สถานท่ีรบัหนังสือ และช่วงเวลาการรบัหนังสือ 
 ลําดบั ชื่อหนังสือ สถานท่ีรับหนังสอื ช่วงเวลาการรับหนังสือ 

1. บรมกษัตริย์วัฒนสถาน สํานักพระราชวงั ได้รับในวันงานพระราชพิธี
2. ราชสรีรานุสรณีย์ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม 1 - 30 พฤศจกิายน 2560
3. พระราชดํารัสพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วัดบวรนิเวศวหิาร 1 - 30 พฤศจกิายน 2560

4. มหานิบาตชาดก ทศชาติฉะบับชินวร เล่ม 1 – 2 สํานักงานพระพุทธศาสนา
แห่งชาติ 1 - 30 พฤศจกิายน 2560 

5. พระผู้สถิตในหทัยราษฎร ์ กรมสง่เสรมิวัฒนธรรม 1 - 30 พฤศจกิายน 2560
6. จากนภา ผ่านภูผา สู่มหานที สํานักงาน กปร. 15 - 30 พฤศจิกายน 2560
7. ถนนทุกสายมุ่งสู่ประชาชน สํานักงาน กปร. 15 - 30 พฤศจิกายน 2560

8. 

ชุดของท่ีระลึกพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเดจ็ 
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดลุยเดช บรมนาถบพิตร 
  - ชุดภาพพระราชกรณียกิจ 89 พระบรมราโชวาทและ 
พระราชดํารัสอันเป็นมงคลสูงสดุ 

สํานักงาน กปร.  15 - 30 พฤศจิกายน 2560 

9. “นวมินทราศิรวาทราชสดุด”ี ร้อยกรองเฉลิมพระเกียรติ  
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดลุยเดช บรมนาถบพิตร กรมศิลปากร  1 พฤศจกิายน –  

29 ธันวาคม 2560

10. พระเสด็จสู่ฟ้า ราษฎร์ล้วนอาลัย กรมศิลปากร  1 พฤศจกิายน 2560 -  
29 ธันวาคม 2560

11. บทเพลงจากดวงใจแด่ในหลวงรัชกาลท่ี 9 “พระผู้สถิตในหทัยราษฏร์” กรมสง่เสรมิวัฒนธรรม 1 ธันวาคม 2560 -  
28 กุมภาพันธ์ 2561

12. ความเห็นเรื่อง เรอื “ส” สํานักพระราชวงั 1 - 31 มกราคม 2561
13. เจ้านายเล็ก ๆ - ยุวกษัตริย์ สํานักพระราชวงั 1 - 31 มกราคม 2561

14. บันทึกการเสดจ็พระราชดําเนินพระราชทานกระแสพระราชดําร ิ 
เรื่อง ปญัหาการใช้คําไทย สํานักพระราชวงั  1 - 31 มกราคม 2561 

15. 
รวมบทความเกี่ยวกับพระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  
บรมนาถบพิตร ท่ีพิมพ์ลงในวารสารมูลนิธิชัยพัฒนา เล่ม 1 – 3  
(ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)

สํานักพระราชวงั  1 - 31 มกราคม 2561 

16. 

พระราชสาส์น ลายพระราชหัตถ์ ลายพระหัตถ์ สาส์น ซ่ึงพระประมุข  
พระราชวงศ์ และประมุขประเทศตา่ง ๆ แสดงความเศร้าสลด 
พระราชหฤทัย เศร้าพระทัย และเสยีใจ ในการท่ีพระบาทสมเด็จ 
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดลุยเดช บรมนาถบพิตร เสด็จสวรรคต

สํานักพระราชวงั  1 - 31 มกราคม 2561 

17. มิวเซียม ฤา รัตนโกษ เล่ม 1 – 3 สํานักพระราชวงั 1 - 31 มกราคม 2561

18. “เครื่องประกอบพระราชอิสริยยศงานพระบรมศพระบาทสมเดจ็ 
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดลุยเดชบรมนาถบพิตร” กรมศิลปากร  1 มีนาคม –  

31 กรกฎาคม 2561

19. พระเมรุมาศสมัยรตันโกสินทร ์ กรมศิลปากร  30 มีนาคม -  
30 กันยายน  2561

20. พระเมรุในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดลุยเดช  
บรมนาถบพิตร 

กรมศิลปากร  30 มีนาคม -  
30 กันยายน  2561

21. เครื่องประกอบพระบรมราชอิสริยยศ สํานักพระราชวงั 1 - 30 เมษายน 2561
22. รวมพระธรรมเทศนา สํานักพระราชวงั 1 - 30 เมษายน 2561

23. 
จดหมายเหตุงานพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทร 
มหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จกัรีนฤบดินทร  
สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร 

กรมศิลปากร  1 กันยายน –  
30 พฤศจิกายน 2561 

24. เรื่องพระราชานุกจิ สํานักพระราชวงั 1 - 31 ตุลาคม 2561

25. 
พระราชพิธีราชาภิเษกสมรส พระราชพิธีบรมราชาภิเษก  
และพระราชพิธีเฉลิมพระราชมณเฑียร พระบาทสมเด็จ 
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดลุยเดช สยามินทราธิราช พ.ศ. 2493

สํานักพระราชวงั  
 1 - 31 ตุลาคม 2561 

 พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบด ี
จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร เป็นพระราชพิธีที่รัฐบาลไทยจัดขึ้นเพื่อแสดงความอาลัยเป็นครั้งสุดท้าย 
ภายหลังการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร จัดข้ึน ณ พระเมรุมาศ 
มณฑลพิธีท้องสนามหลวง ระหว่างวันที่ 25 - 29 ตุลาคม 2560 โดยในวันที่ 26 ตุลาคม 2560 เป็นวันถวายพระเพลิง 
พระบรมศพ1  ซึ่งมีพระประมุขและพระราชวงศ์ต่างประเทศ ตลอดจนผู้แทนรัฐบาลต่างประเทศ ได้เสด็จพระราชดำาเนิน 
และเดนิทางมาร่วมงานพระราชพธิดีงักล่าว รวมถงึสมาชิกสภานติบิญัญตัแิห่งชาตกิไ็ด้เข้าร่วมงานในพระราชพธิถีวายพระเพลงิ 
พระบรมศพเช่นกัน ทั้งนี้ ผู ้เข ้าร่วมงานเนื่องในวาระโอกาสนี้จะได้รับหนังสือและของที่ระลึกเพื่อน้อมรำาลึกใน 
พระมหากรณุาธคิณุของพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช บรมนาถบพติร ซึง่หน่วยงานต่าง ๆ ได้จดัทำาขึน้

ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ หมายเลข 108 ชั้น 1 อาคารรัฐสภา 2 จากนั้น เมื่อเจ้าหน้าที่รับหนังสือและของที่ระลึก 
จากหน่วยงานต่าง ๆ  เรียบร้อยแล้ว จึงได้ประชาสัมพันธ์ผ่านทางกรุ๊ปไลน์สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติเพื่อให้สมาชิกฯ 
มารับหนังสือและของที่ระลึกเป็นระยะในวันที่มีการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ซึ่งขณะนี้ได้มีการส่งมอบหนังสือ 
บางส่วนที่ได้รับให้กับสมาชิกฯ แล้ว ณ ห้องบริการวิชาการ หมายเลข 107 ชั้น 1 อาคารรัฐสภา 2 

 ในการน้ี สำานักวิชาการได้รับมอบหมายจากสำานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา ในการอำานวยความสะดวกแก่สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  
ในการรับหนังสือจากหน่วยงานต่าง ๆ จึงได้แต่งตั้งคณะทำางานดำาเนิน
การเปิดรับบัตรรับหนังสือและของที่ระลึก ซึ่งจะมีการส่งมอบหนังสือ
ตามกำาหนดเวลาท่ีระบุไว้ในบัตรรับหนังสือ ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 
2560 - ตุลาคม 2561 โดยมีการประชาสัมพันธ์ผ่านทางกรุ๊ปไลน์สมาชิก 
สภานิติบัญญัติแห่งชาติเพื่อให้สมาชิกฯ นำาบัตรรับหนังสือและบัตรรับ 
ของท่ีระลึกส่งมอบให้กับเจ้าหน้าท่ี ตั้งแต่วันท่ี 22 พฤศจิกายน 2560  

กิจกรรมแจกหนังสือ 
และของที่ระลึก 
งานพระราชพิธี 

ถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ
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เรื่องเลาขาวสํานักวิชาการ 
.                 . 
  

   

รายชื่อหนังสอื สถานท่ีรบัหนังสือ และช่วงเวลาการรบัหนังสือ 
 ลําดบั ชื่อหนังสือ สถานท่ีรับหนังสอื ช่วงเวลาการรับหนังสือ 

1. บรมกษัตริย์วัฒนสถาน สํานักพระราชวงั ได้รับในวันงานพระราชพิธี
2. ราชสรีรานุสรณีย์ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม 1 - 30 พฤศจกิายน 2560
3. พระราชดํารัสพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วัดบวรนิเวศวหิาร 1 - 30 พฤศจกิายน 2560

4. มหานิบาตชาดก ทศชาติฉะบับชินวร เล่ม 1 – 2 สํานักงานพระพุทธศาสนา
แห่งชาติ 1 - 30 พฤศจกิายน 2560 

5. พระผู้สถิตในหทัยราษฎร ์ กรมสง่เสรมิวัฒนธรรม 1 - 30 พฤศจกิายน 2560
6. จากนภา ผ่านภูผา สู่มหานที สํานักงาน กปร. 15 - 30 พฤศจิกายน 2560
7. ถนนทุกสายมุ่งสู่ประชาชน สํานักงาน กปร. 15 - 30 พฤศจิกายน 2560

8. 

ชุดของท่ีระลึกพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเดจ็ 
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดลุยเดช บรมนาถบพิตร 
  - ชุดภาพพระราชกรณียกิจ 89 พระบรมราโชวาทและ 
พระราชดํารัสอันเป็นมงคลสูงสดุ 

สํานักงาน กปร.  15 - 30 พฤศจิกายน 2560 

9. “นวมินทราศิรวาทราชสดุด”ี ร้อยกรองเฉลิมพระเกียรติ  
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดลุยเดช บรมนาถบพิตร กรมศิลปากร  1 พฤศจกิายน –  

29 ธันวาคม 2560

10. พระเสด็จสู่ฟ้า ราษฎร์ล้วนอาลัย กรมศิลปากร  1 พฤศจกิายน 2560 -  
29 ธันวาคม 2560

11. บทเพลงจากดวงใจแด่ในหลวงรัชกาลท่ี 9 “พระผู้สถิตในหทัยราษฏร์” กรมสง่เสรมิวัฒนธรรม 1 ธันวาคม 2560 -  
28 กุมภาพันธ์ 2561

12. ความเห็นเรื่อง เรอื “ส” สํานักพระราชวงั 1 - 31 มกราคม 2561
13. เจ้านายเล็ก ๆ - ยุวกษัตริย์ สํานักพระราชวงั 1 - 31 มกราคม 2561

14. บันทึกการเสดจ็พระราชดําเนินพระราชทานกระแสพระราชดําร ิ 
เรื่อง ปญัหาการใช้คําไทย สํานักพระราชวงั  1 - 31 มกราคม 2561 

15. 
รวมบทความเกี่ยวกับพระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  
บรมนาถบพิตร ท่ีพิมพ์ลงในวารสารมูลนิธิชัยพัฒนา เล่ม 1 – 3  
(ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)

สํานักพระราชวงั  1 - 31 มกราคม 2561 

16. 

พระราชสาส์น ลายพระราชหัตถ์ ลายพระหัตถ์ สาส์น ซ่ึงพระประมุข  
พระราชวงศ์ และประมุขประเทศตา่ง ๆ แสดงความเศร้าสลด 
พระราชหฤทัย เศร้าพระทัย และเสยีใจ ในการท่ีพระบาทสมเด็จ 
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดลุยเดช บรมนาถบพิตร เสด็จสวรรคต

สํานักพระราชวงั  1 - 31 มกราคม 2561 

17. มิวเซียม ฤา รัตนโกษ เล่ม 1 – 3 สํานักพระราชวงั 1 - 31 มกราคม 2561

18. “เครื่องประกอบพระราชอิสริยยศงานพระบรมศพระบาทสมเดจ็ 
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดลุยเดชบรมนาถบพิตร” กรมศิลปากร  1 มีนาคม –  

31 กรกฎาคม 2561

19. พระเมรุมาศสมัยรตันโกสินทร ์ กรมศิลปากร  30 มีนาคม -  
30 กันยายน  2561

20. พระเมรุในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดลุยเดช  
บรมนาถบพิตร 

กรมศิลปากร  30 มีนาคม -  
30 กันยายน  2561

21. เครื่องประกอบพระบรมราชอิสริยยศ สํานักพระราชวงั 1 - 30 เมษายน 2561
22. รวมพระธรรมเทศนา สํานักพระราชวงั 1 - 30 เมษายน 2561

23. 
จดหมายเหตุงานพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทร 
มหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จกัรีนฤบดินทร  
สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร 

กรมศิลปากร  1 กันยายน –  
30 พฤศจิกายน 2561 

24. เรื่องพระราชานุกจิ สํานักพระราชวงั 1 - 31 ตุลาคม 2561

25. 
พระราชพิธีราชาภิเษกสมรส พระราชพิธีบรมราชาภิเษก  
และพระราชพิธีเฉลิมพระราชมณเฑียร พระบาทสมเด็จ 
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดลุยเดช สยามินทราธิราช พ.ศ. 2493

สํานักพระราชวงั  
 1 - 31 ตุลาคม 2561 
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 ในวันพุธที่ 29 พฤศจิกายน 2560 เวลา 14.00 นาฬิกา 
ณ ห้องรบัรอง 1-2 ชัน้ 3 อาคารรฐัสภา 2 นายเจงิ ลู ่(Mr. Zeng Lu)
รองอธกิารบดีมหาวทิยาลัยหวัเฉียว เซยีะเหมนิ สาธารณรฐัประชาชนจนี
พร้อมคณะจำานวน 4 คน เดินทางมาเยือนประเทศไทยและเข้าพบ 
นายนัฑ ผาสุข เลขาธิการวุฒิสภา เพื่อหารือข้อราชการเกี่ยวกับ 
แนวทางการดำาเนินงานโครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาจีน
สำ าหรับสมาชิ กสภา นิติบัญญัติ แห ่ งชาติ /สมาชิ กวุฒิ สภา 
 และข้าราชการสำานักงานเลขาธิการวุฒิสภา    ซึ่งได้มีการลงนาม 
ในบันทึกข ้อตกลงว ่ าด ้ วยความร ่วมมือระหว่างสำานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภาและสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2560 ซึ่งโครงการนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการ
พัฒนาทักษะทางด้านภาษาจีนและการเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมจีน
อย่างลึกซึ้ง 
 มหาวิทยาลัยหัวเฉียว สาธารณรัฐประชาชนจีน และ 
สมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย - จีน ได้ร่วมกับสำานักงาน 
กิจการชาวจีนโพ้นทะเลแห่งคณะรัฐมนตรี จัดตั้งโครงการทุน 
การศึกษาสำาหรับข้าราชการไทยเพื่อเดินทางไปศึกษาภาษาจีน 
ที่มหาวิทยาลัยหัวเฉียว เมืองเซียะเหมิน มณฑลฝูเจี้ยน สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน เป็นเวลา 1 ปี เป็นทุนการศึกษาแบบให้เปล่า ทั้งนี ้

การสนับสนุนทุนฝ ึกอบรมภาษาจีนดั งกล ่าวเป ็นโครงการ
ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสำานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
และมหาวิทยาลัยหัวเฉียวที่ดำาเนินการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต ่
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 ถงึปัจจบุนั โดยสำานกังานเลขาธกิารวฒุสิภา 
ได้ส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น จำานวน 18 ทุน ในโอกาสนี ้
ได้มีตัวแทนข้าราชการที่เคยได้รับทุนไปศึกษาที่มหาวิทยาลัย
หัวเฉียว เข้าร่วมต้อนรับรองอธิการบดีและคณะในครั้งนี้
 นอกจากนี้ การมาเยือนของรองอธิการบดีมหาวิทยาลัย
หัวเฉียวและคณะ เป็นการสร้างความสัมพันธ์ท่ีดีระหว่างสำานักงาน 
เลขาธกิารวฒุสิภาและมหาวทิยาลยัหวัเฉยีว และกระชับความสัมพันธ์ 
ไทย - จีน ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น อันจะนำาไปสู่ความร่วมมือทางวิชาการ
ในด้านอื่น ๆ ต่อไป ทั้งนี้ โครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาจีนสำาหรับ
สมาชิกสภานิตบิญัญตัแิห่งชาต/ิสมาชิกวฒุสิภา และข้าราชการสำานกังาน 
เลขาธิการวุฒิสภา จะดำาเนินการระหว่างเดือนมกราคม - เดือน 
กรกฎาคม 2561 ใช้ระยะเวลาในการอบรมรวมทั้งสิ้น 80 ชั่วโมง 
ซึ่งวิทยากรบรรยายโดยรองศาสตราจารย์กาว ฮุ่ยหมิ่น ผู้อำานวยการ 
สถาบนัขงจือ่ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ โดยสำานกัภาษาต่างประเทศ 
กลุ่มงานภาษาจีนและภาษาอื่นเป็นผู้รับผิดชอบโครงการนี้

รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียว เข้าพบเลขาธิการวุฒิสภา
เพื่อหารือโครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาจีนส�าหรับ

สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ/สมาชิกวุฒิสภา และข้าราชการส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภา
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HR ไปสู่ยุค HR Digital

 เมือ่โลกเราได้ก้าวเข้าสูจ่ดุท่ีทุกสิง่ทุกอย่างมกีารเชือ่มโยงกนัไว้ด้วยเทคโนโลย ีเครอืข่ายอนิเทอร์เนต็ ทีเ่ปิดโลกของการ
ใช้ชวีติทีส่ะดวกมากขึน้ของคนรุน่ใหม่ เป็นการพฒันาอย่างไม่มทีีส่ิน้สดุ ไม่ว่าจะเป็นการใช้ชวีติ การเรยีนรู ้การทำางาน รวมไปถงึ
การสร้างสรรค์นวัตกรรมต่าง ๆ ซึ่งแน่นอนว่า Internet of Things มีความสำาคัญต่อการบริหารงานบุคคลในยุค 4.0 นี้
อย่างหลกีเลีย่งไม่ได้จากการพฒันาแอปพลเิคชนัใหม่เพือ่ปรบัปรงุระบบการทำางานให้มปีระสทิธภิาพสงูขึน้ เป็นการบรหิารจดัการ
ข้อมูล Big Data ที่เน้นการเชื่อมต่อกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการดำาเนินงานภายในองค์กร
เมื่อ Internet of Things เข้ามาเปลี่ยนแปลงระบบการทำางานใหม่ ๆ  ของ HR ให้กลายเป็น Digital HR บูรณาการเทคโนโลยี
เข้ากับการบริหารจัดการบุคคลให้เกิดประสิทธิภาพ

การบริหารงานของ HR โดยหลักการท�างานของ Digital HR 

  Digital HR สามารถดึงดูดใจพนักงานยุคใหม่ท่ีมีความต้องการหาสถานท่ีทำางานท่ีสามารถตอบสนองความต้องการที่จะ
ร่วมเป็นส่วนหน่ึงของภายในองค์กรได้ ความเปลีย่นแปลงด้าน HR กเ็พือ่ให้การบรหิารจดัการเกีย่วกบัข้อมลูต่าง ๆ สะดวกต่อการเข้าถงึ
และสามารถดึงดูดพนักงานรุ่นใหม่ให้เข้ามาร่วมทำางานภายในองค์กรน้ัน ๆ  ได้อย่างรวดเร็ว ผ่านทางอุปกรณ์เคลื่อนท่ีซ่ึงสามารถ
ใช้งานได้ตลอดเวลา
 Digital HR  สร้างนวัฒนธรรมใหม่ ๆ ให้กับคนทำางาน อย่างเช่น Gen Y และ Gen Z ท่ีกำาลังจะก้าวเข้าสู่องค์กรได้มี
การเปลีย่นแปลงแนวคดิเกีย่วกบัสถานทีท่ำางานให้หลดุออกจากกรอบเดมิทีซ่ำา้ซากจำาเจ ส่งเสรมิให้การทำางานและการมปีฏสิมัพนัธ์
ระหว่างกันมากขึ้นผ่านทางโซเชียล โดย HR จะต้องเป็นผู้ที่มีส่วนช่วยสร้างความเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมในสถานที่ทำางานน้ี
ให้ก้าวเข้าสู่ความเป็นดิจิทัลที่ทันสมัย
 Digital HR คือศูนย์กลางของข้อมูลเพื่อพัฒนาบุคลากร การเข้าถึงข้อมูลเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล ท่ีจะเป็นตัวช่วย
สำาคญัในการจดัการให้กับผู้บรหิารและพนกังานในการวางแผนกำาหนดความก้าวหน้าในสายอาชพี และรวมถงึการพฒันาศกัยภาพ
ของบุคลากรภายในองค์กรให้มคีณุภาพมากขึน้ ทัง้นีก้เ็พือ่ให้ตรงกบัเป้าหมาย และวตัถุประสงค์ท่ีตัง้เอาไว้ตัง้แต่แรกให้ก้าวเดนิต่อไป
ได้อย่างต่อเนื่องไม่มีวันสิ้นสุดอีกด้วย 
 Digital HR คือข้อได้เปรียบในการสรรหา การนำาเสนอคุณค่าให้กับพนักงานผ่านช่องทางดิจิทัล ช่วยให้องค์กรสามารถ
ค้นหาผู้สมัครงานและรักษาพนักงานที่มีศักยภาพสูงไว้ภายในองค์กรได้ ซึ่งส่งผลดีต่อความเจริญก้าวหน้าขององค์กรน้ัน ๆ ด้วย
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อ้างอิงบทความ
 - ประคลัภ์ ปัณฑพลังกูร. (ธันวาคม 2559). HR ไปสู่ยคุ HR Digital ยงัไงกป็ฏเิสธไม่ได้. สบืค้นเมือ่วนัที ่15 ธนัวาคม 2560, จาก http://prakal.wordpress.com
    - HR ยคุใหม่ บรหิารงานอย่างไรในยคุ Internet of things. (กนัยายน 2560). สบืค้นเมือ่วนัท่ี 15 ธนัวาคม 2560, จาก https://www.aecjoblisting.com/advice/hr

พัฒนางาน พัฒนาคน พัฒนาองค์กร
Online 

  E-learning
 ดงันัน้ สิง่ที ่HR จำาเป็นต้องมกีารเปลีย่นแปลงเพ่ือเข้าสูย่คุดจิิทัลกนัอย่างเตม็ตวั ได้แก่ 

 ระบบฐานข้อมลูทางด้านการบรหิารทรพัยากรบคุคล สิง่สำาคญัในยคุข้อมลูข่าวสารกค็อื 
ข้อมลูทีจ่ะใช้ในการวเิคราะห์และตดัสนิใจ ในเรือ่งของการบรหิารคนกเ็ช่นกนั เรากต้็องอาศยัข้อมูล
พนกังานจรงิทีเ่กดิขึน้ในองค์กรมาเป็นข้อมลูประกอบการตดัสนิใจในการบรหิารคนขององค์กร
ไม่ว่าจะเป็นการวางแผนอัตรากำาลังคน การสรรหาคัดเลือก การพัฒนาพนักงาน การบริหาร 
ค่าตอบแทนและสวสัดกิาร การวางแผนความก้าวหน้าสายอาชพี การวางแผนทดแทนตำาแหน่ง
รวมถึงการบริหารจัดการในเรื่องของความรู้สึกของพนักงานเอง สิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วแต่ต้อง
อาศยัข้อมลู ซ่ึงถ้าองค์กรเรามรีะบบการเกบ็และบรหิารจัดการข้อมูลทรพัยากรบคุคลท่ีด ี กจ็ะทำาให้เราสามารถท่ีจะวางแผนและป้องกนั
ปัญหาทางด้านการบริหารคนได้ดีขึ้น ทำาให้การบริหารคนสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ขององค์กรมากข้ึนไปอีก

 การสรรหาคัดเลือกพนักงาน การที่เราเข้าสู่ยุคดิจิทัล เรื่องของการสรรหาและคัดเลือกพนักงานก็ต้องมีการ
ทำาให้ทันสมัย ช่องทางใหม่ ๆ ในการหาคนและคัดเลือกคนมีมากขึ้นเรื่อย ๆ Social Network ต่าง ๆ ที่เราเห็นว่า
เหมอืนเป็นของเล่น แต่ถ้าเรานำาเอามาใช้ในการทำางานอย่างจรงิจงัแล้ว มนัสามารถทีจ่ะช่วยให้เราสรรหา และคดัเลือก
พนกังานได้อย่างเหมาะสมยิง่ขึน้ องค์กรใดทีย่งัคงใช้ช่องทางในการสรรหาพนกังานแบบเดมิ ๆ  อยู ่กต้็องเริม่มองหา
ช่องทางใหม่โดยอาศัยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเหล่าน้ีให้เป็นประโยชน์บ้าง เช่น Linkedin หรือ facebook 

ช่องทางเหล่านี้ช่วยให้เราสามารถพบเจอกับบุคคลที่เหมาะสมได้ไม่ยาก ทำาให้เราเข้าถึงกลุ่มบุคคลต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็วและตรง
กลุ่มเป้าหมาย อีกทั้งยังทำาให้เรามองเห็นตัวตนที่แท้จริงของคนแต่ละคนผ่านสิ่งที่เขาแชร์กัน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการหาคน
เข้าทำางานกับองค์กรอย่างมากทีเดียว

 การพัฒนาพนักงาน ยุคนี้เราสามารถที่จะพัฒนาพนักงานโดยไม่ต้องส่งพนักงานไปภายนอกเลยก็ยังได้ e-learning
การเรยีนหนงัสอืผ่านเวบ็ไซต์ทีไ่ด้มาตรฐานกม็มีากมาย บางองค์กรผกูหลกัสตูรไว้กบัมหาวทิยาลยัชัน้นำาของโลกเลยเพือ่ให้พนกังาน
เข้าไปเรยีน และพัฒนาความรู้และทักษะที่จำาเป็นต่อการทำางาน ซึ่งในอดีตนั้น เราแทบจะไม่สามารถทำาแบบนี้ได้เลย 

 การบริหารจดัการเรือ่งของระบบทรพัยากรบุคคล ระบบต่าง ๆ  ในการบรหิารคน ไม่ว่าจะเป็นเรือ่งการขอลา ขออนมุตัต่ิาง ๆ  
การบรหิารสวสัดกิาร ค่าจ้างเงินเดอืน ข้อมลูประวตัพินกังาน การประเมนิ ผลงาน การประเมนิผลฝึกอบรม ฯลฯ สิง่เหล่านีเ้ราสามารถ 
ทีจ่ะบรหิารจดัการผ่านระบบได้ทัง้หมด โดยทีไ่ม่จำาเป็นต้องใช้คน หรอืใช้เอกสารอกีต่อไป บางองค์กรเริม่ทีจ่ะเช่ือมระบบเหล่านีเ้ข้ากบั
โทรศัพท์มือถือของพนักงานแต่ละคน พนักงานสามารถที่จะเข้าระบบจากที่ไหนก็ได้ เพื่อที่จะทำาเรื่องขอลา หรือขออนุมัติต่าง ๆ
ในเร่ืองของการบรหิารทรพัยากรบคุคลทกุเรือ่งได้อย่างสะดวกสบาย นอกจากนี ้พนกังานเองกย็งัสามารถทีจ่ะเรยีกดขู้อมลูของตนเอง
ได้ทัง้หมด โดยไม่จำาเป็นทีจ่ะต้องเดนิเข้าไปทีฝ่่ายบคุคลเพือ่ขอข้อมลูของตนเองอกีต่อไป

 เช่ือมระบบการทำางาน เพื่อทำางานที่อื่นได้ นอกจากระบบทางด้านการบริหารคนแล้ว สิ่งท่ีเกิดข้ึนและหลีกเลี่ยงไม่ได้เลย
ในอนาคตกค็อื ระบบทีพ่นกังานสามารถทีจ่ะเข้าถงึเพือ่ทำางานได้ ไม่ว่าจะอยูท่ีไ่หนของโลก ปัจจบุนันีก้ม็หีลายองค์กรทีใ่ห้พนกังาน
บางกลุม่เริม่ทำางานทีบ้่านได้อย่างเป็นบางวัน และสามารถท่ีจะทำางานได้ไม่ว่าจะอยูใ่นหรอืนอกองค์กรกต็าม เม่ือระบบเหล่านีเ้กดิขึน้
ระบบการบรหิารทรพัยากรบคุคลทีเ่หมาะสมกต้็องเกดิขึน้ด้วยเช่นกัน เช่น ระบบการลงเวลาทำางานก็อาจจะไม่จำาเป็นอีกต่อไปในอนาคต
เราจะวัดกันที่ผลงานจริง ๆ ของพนักงานแต่ละคน เรื่องของเวลาเข้างาน ออกงาน มันไม่ใช่เรื่องที่สำาคัญอีกต่อไป เมื่อเป็นแบบนี้ 
ระบบในการประเมินผลงานของพนักงานที่ดีก็ต้องเกิดขึ้น 

 ทั้งนี้ สำานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นโดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วย คือ เรื่องของการประเมิน
ผลการฝึกอบรม ในอดีตจะมีการแจกแบบฟอร์มการประเมินให้กับผู้เข้าอบรมประเมินผลการฝึกอบรมว่ามีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การฝึกอบรมอย่างไร แต่ตอนนี้จะใช้ QR Code สำาหรับการประเมินผลการฝึกอบรมแทน โดยจะเปิดไว้ในหน้าจอคอมพิวเตอร์ 
หรอืในเอกสารการฝึกอบรมหน้าสดุท้าย หรอืในข้อสอบหลงัการอบรม เพือ่ให้พนกังานสแกนเพือ่ทำาแบบประเมนิผลการฝึกอบรมทนัที 
ซึ่งเราสามารถที่จะใส่คะแนนประเมินได้เลย ทำาให้ประมวลผลสรุปผลการฝึกอบรมได้รวดเร็ว
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 สำานกัเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร ได้จดักจิกรรมตามนโยบายของคณะกรรมการเทคโนโลยสีารสนเทศและ
การสื่อสารของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ร่วมกับบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน) จัดการฝึกอบรมให้กับ
ข้าราชการสำานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ข้าราชการสำานักงานเลขาธิการวุฒิสภา และบุคลากรของบริษัทดังกล่าว 
ในวนัพฤหสับดทีี ่14 ธนัวาคม 2560 เวลา 09.00 นาฬิกา โดยม ีนายสรุชยั เลีย้งบญุเลศิชยั รองประธานสภานติบิญัญตัแิห่งชาติ  
คนที่หนึ่ง ในฐานะประธานกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เป็นประธานพิธีเปิด 
การฝึกอบรมเชงิปฏบิตักิาร พร้อมทัง้บรรยายพเิศษ เรือ่ง “เดนิหน้าสูร่ฐัสภาดจิทิลั” ณ ห้องสารนเิทศ ชัน้ 1 อาคารรฐัสภา  1  
จากนัน้เป็นการบรรยาย เรือ่ง “การบรหิารจัดการและการเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กรในยุคดิจิทัล” โดย นายพงศ์กิตติ์ 
อรุณภักดีสกุล ที่ปรึกษาด้านการเมือง การปกครอง และการบริหารจัดการ ในฐานะผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง  
และการบรรยายและการฝึกปฏิบัติ เรื่อง “ใช้อุปกรณ์ดิจิทัลอย่างไรให้สมาร์ทในชีวิตจริงและไม่ทิ้งงาน” โดย ดร.ชิติวัฒน์  
สุวัตถิพงศ์ อาจารย์ประจำาสำานักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 ทั้งนี้ เพื่อนำาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง โดยได ้
เสริมสร้างศักยภาพ ICT ให้ครอบคลุมภารกิจทุกด้านของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เพื่อก้าวสู่การเป็นสภาดิจิทัลต่อไป

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 

เรื่อง “การเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กรด้วยสื่อดิจิทัล”

ICT Insights
ส�านักเทคโนโลยีสารสนเทศฯ
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 กระบวนการขัน้ตอนต่าง ๆ ของการออกแบบ การเริม่ดำาเนนิการออกแบบสือ่สิง่พมิพ์ สามารถนำาองค์ประกอบและหลกัการ
ออกแบบมาประยุกต์ใช้เพิ่มเติมในการจัดหน้าสิ่งพิมพ์ การวาง Layout การออกแบบปก รวมถึงแนวคิดการออกแบบ 
เพื่อให้ผลงานเป็นไปตามที่ออกแบบไว้และเหมาะสมกับงานท่ีใช้ ซึ่งหลักและองค์ประกอบของการออกแบบมีดังต่อไปนี้
 1. กำาหนดลกัษณะของงานให้สอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ทีก่ำาหนดไว้ ตัง้แต่รปูแบบของสิง่พมิพ์ เช่น แผ่นพบั โบรชวัร์
โปสเตอร์ ฯลฯ วัสดุที่ใช้สำาหรับพิมพ์ การดำาเนินเนื้อเรื่อง แนวภาพที่จะนำามาประกอบ ลักษณะตัวอักษรที่ปรากฏ สีสัน
 2. เรียบเรียงเนื้อหา หัวเรื่องหลัก หัวเรื่องรอง รวบรวมภาพประกอบ (หากมี) หรือหาแนวลักษณะภาพที่ต้องการ 
มาประกอบในชิ้นงาน ภาพดังกล่าวอาจเป็นภาพถ่ายหรือภาพกราฟิก
 3. เลอืกรปูแบบและการวางผงั (Layout) ทีเ่หมาะสมกบังาน ทำาการวางแบบเลย์เอาท์ นำาส่วนประกอบต่าง ๆ มาลอง
วางลงในหน้ากระดาษ เพื่อดูว่าต้องการเพิ่มเติมส่วนใด ดูความเข้ากันของส่วนประกอบท้ังหมดโดยใช้องค์ประกอบศิลปะ
ช่วยในการจัดแบบ
 4. ตรวจสอบความถกูต้องของตวัอกัษร และตรวจสอบแบบท่ีจัดทำาข้ึนว่าตรงกบัวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้หรอืไม่ น่าสนใจเพยีงใด

เลนส์ส่องการพิมพ์

 1. แบบอักษรชัดเจน
 2. ขนาดของตัวอักษร
 3. รูปแบบการจัดวางหน้า (Layout)
 4. ความคมชัดของตัวอักษร
 5. สีสันของตัวอักษร

 1. ปกหน้าของหนงัสอืเป็นหน้าทีส่ำาคญัทีส่ดุ โดยต้องดงึดดูความสนใจของผูพ้บเหน็ และต้องเหมาะสมกบัเน้ือหาของงาน
รายละเอยีดบนแผ่นปก จะประกอบด้วยชือ่เรือ่งหรอืชือ่หนงัสอื ชือ่ผูแ้ต่งหรอืผูแ้ปลและรปูภาพประกอบ ทัง้สามส่วนมคีวาม
สำาคญัเท่ากนั ผูอ้อกแบบจะต้องจดัวางองค์ประกอบต่าง ๆ ให้เหมาะสมสวยงามตามคณุลกัษณะของการจดัวางองค์ประกอบ
 2. การออกแบบจดัหน้า เนือ้ในงานสิง่พมิพ์ ซึง่สิง่พมิพ์แต่ละประเภทมีหน้าท่ีและบทบาทแตกต่างกนัออกไปตามบคุลกิ
ของหนังสือนั้น ๆ การออกแบบจัดหน้าจะสอดคล้องกับลักษณะเนื้อหาและลักษณะของรูปเล่ม ซึ่งจะเปลี่ยนไปตลอดเวลา 
ในการคิดและวางแผนการออกแบบจึงควรศึกษาถึงวัตถุประสงค์ในการนำาไปใช้งาน

องค์ประกอบของการออกแบบหนังสือ

เอกสารอ้างอิงลำาดับที่ 1
การออกแบบและจัดทำาหนังสือ บทที่ 9

http://library.tru.ac.th/images/academic/book/b48424/14chap09.pdf

เอกสารอ้างอิงลำาดับที่ 2
วารสารศูนย์บริการวิชาการ ปีที่ ๑๕ ฉบับที่ ๔ ประจำาเดือนตุลาคม-ธันวาคม ๒๕๕๐
https://home.kku.ac.th/uac/journal/year_15_4_2550/06_15_4_2550.pdf

การออกแบบหนังสือให้เหมาะสมกับงาน

ตัวอย่างการออกแบบหนังสือ
องค์ประกอบสำาคัญในการใช้ตัวอักษร
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การออกแบบหนังสือให้เหมาะสมกับงาน

 สำานกังานเลขาธกิารวฒุสิภา จดัตัง้ขึน้ตามพระราชบญัญตัจิดัระเบยีบปฏบิตัริาชการฝ่ายรฐัสภา พ.ศ. 2518 แก้ไขเพิม่เตมิ
โดยพระราชบัญญัติจัดระเบียบปฏิบัติราชการฝ่ายรัฐสภา (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2535 ต่อมาด้วยภารกิจหน้าท่ีตลอดจน
ความเปลี่ยนแปลงที่มาและจำานวนของสมาชิกวุฒิสภา ท่ีเพิ่มมากข้ึนตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศกัราช 2540 ทำาให้สำานกังานเลขาธกิารวฒุสิภาจำาเป็นต้องทำาการปรบัปรงุโครงสร้างการบรหิาร อตัรากำาลงัและระบบงาน
ทีท่นัสมยั เพือ่ให้สามารถรองรบัภารกจิของวฒุสิภาได้อย่างมีประสทิธภิาพ โดยประกาศรฐัสภา เรือ่ง การแบ่งส่วนราชการภายใน
สำานักงานเลขาธิการวุฒิสภา พ.ศ. 2544 ให้แบ่งส่วนราชการเป็น 10 สำานัก และมีการแบ่งส่วนราชการเพิ่มอีก 5 สำานัก 
ตามประกาศรฐัสภา เรือ่ง การแบ่งส่วนราชการภายในสำานกังานเลขาธกิารวฒุสิภา (ฉบบัที ่4) พ.ศ. 2546 ลงวนัที ่3 พฤศจกิายน
2546 ซึ่งสำานักกรรมาธิการ 3 ได้ถือกำาเนิดขึ้นตามประกาศดังกล่าวเพื่อรองรับบทบาทหน้าที่วุฒิสภาที่เพิ่มมากข้ึนตาม
รัฐธรรมนูญ
 จากวนัทีร่ฐัสภาประกาศให้มกีารแบ่งสำานกักรรมาธกิาร 3 เป็นสำานักหน่ึงของส่วนราชการภายในสำานักงานเลขาธกิาร
วุฒิสภา ตั้งแต่ พ.ศ. 2546 ถึงปัจจุบันนับเป็นเวลา 15 ปี ที่บุคลากรสำานักกรรมาธิการ 3 ปฏิบัติหน้าที่สนับสนุนภารกิจ
ในวงงานรฐัสภาของสำานกังานเลขาธิการวุฒสิภาโดยตรงรวมทัง้การปฏบิตัหิน้าทีใ่นฐานะสำานกังานเลขาธกิารสภานติบิญัญตัิ
แห่งชาตมิาอย่างต่อเนือ่ง โดยบทบาทหน้าทีข่องสำานกักรรมาธกิาร 3 จะสนบัสนนุการปฏบิตังิานของคณะกรรมาธกิารด้านสังคม
ตลอดจนการพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ด้วยก้าวย่างการขับเคลื่อนสนับสนุนภารกิจ
ในวงงานรฐัสภาของสำานกักรรมาธกิาร 3 ได้ดำาเนนิมาครบรอบ 15 ปี ผูอ้ำานวยการสำานกักรรมาธกิาร 3 จงึได้มแีนวคดิในการ
สร้างการรับรู้และสร้างความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ให้กับบุคลากรในสำานัก ตลอดจนเพื่อเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของบุคลากรภายในสำานัก รวมทั้งเผยแพร่ประชาสัมพันธ์บทบาทหน้าที่ของสำานักกรรมาธิการ 3 
 คณะทำางานด้านประชาสัมพันธ์และกิจกรรมพิเศษสำานักกรรมาธิการ 3 ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้อำานวยการสำานัก
กรรมาธิการ 3 จึงเสนอให้จัดโครงการประกวดคำาขวัญประจำาสำานักกรรมาธิการ 3 เพื่อเป็นการสร้างเสริมค่านิยมหลัก
ของสำานกัและเป็นส่วนหนึง่ของการจดักจิกรรม “ครบรอบ 15 ปี สำานกักรรมาธิการ 3 จากอดตีสู่อนาคต” โดยการจดักจิกรรม
ทั้ง 2 ได้รับความร่วมมือจากบุคลากรสำานักกรรมาธิการ 3 เป็นอย่างดียิ่งดังจะเห็นได้จากจำานวนการมีส่วนร่วมในแต่ละ
กิจกรรม 

เล่าข่าวกรรม 3

กรรมาธิการ 3

วันนั้น วันนี้ วันครบรอบ 15 ปี สำ�นักกรรม�ธิก�ร 3

 “มุ่งผลสัมฤทธิ์ สุจริตโปร่งใส ใส่ใจบริก�ร เชี่ยวช�ญง�นสภ�”
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เล่าข่าวกรรม 3

กรรมาธิการ 3

1. ใส่ใจคุณภาพงาน ประสานความร่วมมือ ยึดถือคุณธรรม
2. วิชาการเด่น เน้นคนดี มีคุณธรรม สร้างสรรค์องค์กร
3. เป็นเลิศทุกด้าน  จิตบริการต้องมี ซื่อสัตย์ในหน้าที่ พร้อมภักดีองค์กร
4. ส่งเสริมงานนิติบัญญัติ ปฏิบัติโดยชอบ รอบคอบมีคุณธรรม
5. มุ่งผลสัมฤทธิ์  สุจริตโปร่งใส ใส่ใจบริการ เชี่ยวชาญงานสภา
6. ทำางานด้วยใจ ใฝ่คุณธรรม นำาวิชาการ ก้าวทันเทคโนโลยี

  กิจกรรมการประกวดคำาขวัญประจำาสำานักกรรมาธิการ 3 เริ่มดำาเนินโครงการตั้งแต่วันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 
ซึ่งเป็นวันเริ่มต้นการส่งคำาขวัญเข้าประกวด โดยกำาหนดเนื้อหาสาระของคำาขวัญต้องเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และอำานาจ
ของสำานักกรรมาธกิาร 3 และสอดคล้องกบัวสิยัทศัน์และพนัธกจิ ตลอดจนแผนยทุธศาสตร์ของสำานกังานเลขาธกิารวฒุสิภา 
ตามกรอบนโยบายของผู้บริหารระดับสูง ทั้งนี้ มีผู้ส่งคำาขวัญเข้าประกวดถึง 42 คำาขวัญ เมื่อครบกำาหนดเวลาการส่ง
คำาขวัญแล้วจึงเข้าสู่ขั้นตอนการคัดเลือกคำาขวัญรอบแรกให้เหลือจำานวน 5 คำาขวัญ โดยการตัดสินของผู้อำานวยการสำานัก
กรรมาธิการ 3 พร้อมด้วยผูบ้งัคับบญัชากลุม่งานทกุกลุม่เมือ่วนัที ่8 ธนัวาคม 2560 ม ี6 คำาขวญัทีผ่่านการคดัเลอืกรอบแรก 

 หลังจากได้คำาขวญัทีน่่าสนใจและสอดคล้องตามหลกัเกณฑ์ทีต่ัง้ไว้       จงึเสนอคำาขวญัดงักล่าวต่อรองเลขาธกิารวฒุสิภา 
(นายสุรัตน์  หวังต่อลาภ) ในฐานะรองเลขาธิการวุฒิสภา ซึ่งกำากับดูแลสำานักกรรมาธิการ 3 และเป็นผู้มีความรอบรู้ด้าน
ภาษาศาสตร์เป็นอย่างดี เพื่อพิจารณาตัดสินคำาขวัญท่ีมีความเหมาะสมจะเป็นคำาขวัญประจำาสำานักกรรมาธิการ 3 สำาหรับ
คำาขวัญที่ชนะเลิศ คือ “มุ่งผลสัมฤทธิ์ สุจริตโปร่งใส ใส่ใจบริการ เชี่ยวชาญงานสภา” โดยนายวรเชษฐ  เข็มวิชัย 
ส่งเข้าประกวด ซ่ึงจะได้ใช้สื่อสารเพื่อเป็นการสร้างเสริมค่านิยมหลักของสำานัก สร้างการจดจำาและเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่
และอำานาจของสำานักกรรมาธิการ 3 ต่อไป 

  สำาหรบักจิกรรม “ครบรอบ 15 ปี สำานกักรรมาธกิาร 3 จากอดตีสูอ่นาคต” ได้จดัขึน้ในวนัศกุร์ที ่15 ธนัวาคม 2560
ณ สโมสรนายทหารอากาศ บางซื่อ โดยงานในวันดังกล่าวได้เชิญอดีตผู้บังคับบัญชาตลอดจนบุคลากรท่ีเคยปฏิบัติหน้าที่
ในสำานักกรรมาธิการ 3 มาร่วมเป็นเกียรติและร่วมบอกเล่าความรู้สึก ร่วมรำาลึกย้อนความหลังกับภาพความทรงจำาวันวาน
ในช่วงทีเ่คยร่วมปฏบิตังิาน ซึง่อดตีผูบ้งัคับบญัชาทีจ่ะร่วมเล่าประสบการณ์และหวนรำาลกึถงึความรกัและความผกูพนัในคำา่คนื
งานครบรอบ 15 ปี ได้แก่ ป้าปุ้มของน้อง ๆ (ท่านท่ีปรึกษา วราภรณ์ มีเปรมปรีดิ์ อดีตผู้อำานวยการสำานักกรรมาธิการ 3 
คนแรก) พี่เจี๊ยบ (ท่านที่ปรึกษา นิภาวรรณ ศิริบำารุง อดีตผู้อำานวยการสำานักกรรมาธิการ 3 คนที่สาม) และ พี่ใบ (ผอ.สมใบ
มลูจนัท ีอดตีผูอ้ำานวยการสำานกักรรมาธกิาร 3 คนทีส่ี)่ นอกจากจะมกีารประกาศผลการคดัเลอืกคำาขวญัข้างต้นแล้ว ยงัได้จดั
กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความสามัคคีและการมีส่วนร่วม รวมถึงยังได้เชิญข้าราชการที่เคยปฏิบัติงานในสำานักกรรมาธิการ 3 
กลับมาร่วมกิจกรรม ทำาให้การจัดงานบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ และยังแสดงให้เห็นความพร้อมในการก้าวสู่ปีต่อ ๆ ไปของ
สำานักกรรมาธิการ 3 อย่างมั่นคงด้วย

คณะทำ�ง�นด้�นประช�สัมพันธ์และกิจกรรมพิเศษ 
พิจ�รณ�ตรวจสอบคำ�ขวัญว�่ตรงต�มหลักเกณฑ์หรือไม่

ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักกรรม�ธิก�ร 3 พร้อมผู้บังคับบัญช�กลุ่มง�นทุกกลุ่ม 
ร่วมพิจ�รณ�คัดเลือกคำ�ขวัญรอบแรก

น�ยวรเชษฐ เข็มวิชัย
ผู้ชนะเลิศก�รประกวดคำ�ขวัญ
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การม ี
หัวใจบริการ

 ปัจจุบันนี้หน่วยงานราชการทุกภาคส่วนได้มีการบริหารราชการเพื่อรองรับระบบราชการ 4.0 อาจกล่าวได้ว่า 
ความท้าทายของระบบราชการในบริบทไทยแลนด์ 4.0 คือ ทำาอย่างไรการบริหารราชการจึงจะมีธรรมาภิบาล เพื่อให ้
ประชาชนมคีวามสขุจากการได้รบัการบรกิารของภาครฐั โดยมกีารนำานวตักรรมและเทคโนโลยมีาใช้ในการบรกิารประชาชน 

 การผลักดันภาครัฐไปสู่ระบบราชการ 4.0 ได้น้ันจะต้องมีการปฏิรูป 
ในเรื่องทัศนคติและพฤติกรรมควบคู่ไปกับการปฏิรูปโครงสร้างและกฎ 
ระเบียบ “เพื่อให้ระบบราชการสามารถตอบสนองต่อความต้องการของ
ประชาชนและปัญหาต่างๆได้อย่างรวดเร็วและเป็นเสาหลักในการขับเคลื่อน
ประเทศแบบเชิงรุกให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลกในอนาคตได้”

 ในการนี้เพื่อให้เกิดทัศนคติในการบริการที่ดี จึงขอกล่าวถึงหัวใจหลักในการให้บริการคือ “การมีจิตใจในการให ้
บริการที่ดี” หรือ คำาว่า Service Mind  ถือเป็นหัวใจสำาคัญของงานบริการทั้งในภาครัฐและเอกชน คนที่ทำางานบริการ 
จะต้องให้บริการแก่ผู้รับบริการด้วยจิตใจที่รักงานบริการอย่าง เต็มเปี่ยม และแสดงออกให้ผู้รับบริการเห็นถึงความเอาใจใส่
ของผู้ให้บริการที่มีต่อการให้บริการ โดยคำาว่า Service Mind สามารถแยกออกเป็น 11 คำา ตามตัวอักษร ได้ดังนี้       

S = Smile 
ต้องมีรอยยิ้ม

R = Responsiveness 
มีความรับผิดชอบ 
ในหน้าที่ 
ที่มีต่อลูกค้า

I = Impression 
ให้บรกิารอย่างประทบัใจ

E = Endurance 
ความอดทน 
เก็บอารมณ์

E = Enthusiasm 
ความกระตือรือร้น 
เอาใจใส่ลูกค้า

V = Value 
ให้บริการลูกค้า 
อย่างมีคุณค่า

C = Courtesy 
บริการลูกค้า 
อย่างสุภาพ 
อ่อนโยน

D = Devote 
การอทุศิตนN = Necessitate 

การให้ความส�าคัญ
I = Insist  
การยอมรับ

M = Make Believe 
มีความเชื่อ

มีความหมายดังนี้

สำานักนโยบายและแผน
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การเป็นผู้ให้บริการที่เป็นเลิศนั้น ผู้ปฏิบัติงานทุกท่านควรคำานึงถึงข้ออื่น ๆ อีก ดังนี้ 
 - ต้องมีความรู้ในงานที่ให้บริการ (Knowledge) 
ผู้ให้บริการต้องมีความรู้ในงานที่ตนรับผิดชอบสามารถตอบข้อซักถามจากผู้รับบริการได้อย่างถูกต้องและแม่นยำา
ในเรื่องของสินค้าที่นำาเสนอ ประวัติองค์กร ระเบียบ นโยบายและวิธีการต่าง ๆ ในองค์กร เพื่อมิให้เกิดความ 
ผิดพลาดเสียหาย และต้องขวนขวายหาความรู้จากเทคโนโลยีใหม่ ๆ เพิ่มขึ้นอย่างสมำ่าเสมอ
             - มีความช่างสังเกต (Observe)
                             ผู้ทำางานบริการจะต้องมีลักษณะเฉพาะตัวเป็นคนมีความช่างสังเกต เพราะหากมีการรับรู้ว่า             
                              บริการอย่างไรจึงจะเป็นที่พอใจของผู้รับบริการก็จะพยายามนำามาคิดสร้างสรรค์ ให้เกิดบริการ 
                              ที่ดียิ่งขึ้น เกิดความพอใจและตอบสนองความต้องการของลูกค้าหรือผู้รับบริการได้มากยิ่งขึ้น
 - ต้องมีความกระตือรือร้น (Enthusiasm)
พฤติกรรมความกระตือรือร้น จะแสดงถึงความมีจิตใจในการต้อนรับ ให้ความช่วยเหลือ แสดงความห่วงใย จะทำาให้เกิด 
ภาพลักษณ์ที่ดีในการช่วยเหลือผู้รับบริการ
 - ต้องมีกิริยาวาจาสุภาพ (Manner)
กิริยาวาจาเป็นสิ่งที่แสดงออกจากความคิด ความรู้สึก และส่งผลให้เกิดบุคลิกภาพที่ดี
ดังนั้น เพื่อให้ลูกค้าหรือผู้รับบริการมีความสบายใจที่จะติดต่อขอรับบริการ
 - ต้องมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ (Creative) 
                          ผูใ้ห้บรกิารควรมคีวามคิดใหม่ ๆ ไม่ควรยดึตดิกบัประสบการณ์หรอืบรกิารทีท่ำาอยู ่เคยปฏบิตัมิาอย่างไร         
                            กท็ำาไปอย่างนัน้ ไม่มกีารปรบัเปลีย่นวธิกีารให้บรกิาร จงึควรมคีวามคดิใหม่ ๆ ในการปฏริปูงานบรกิารได้ด ี
                           - ต้องสามารถควบคุมอารมณ์ได้ (Emotional control)
                            งานบริการเป็นงานที่ให้ความช่วยเหลือจากผู้อื่น ต้องพบปะผู้คนมากมายหลายชนชั้นมกีารศกึษา 
ทีต่่างกนั ดงันัน้ กริยิามารยาทจากผูร้บับรกิารจะแตกต่างกนั เมือ่ผูร้บับรกิารไม่ได้ตั้งใจ อาจจะถูกตำาหนิ  
พูดจาก้าวร้าว กิริยามารยาทไม่ดี ซึ่งผู้ให้บริการต้องสามารถควบคุมสติอารมณ์ได้เป็นอย่างดี
 - ต้องมีสติในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น (Calmness) 
          ผู้รับบริการส่วนใหญ่จะติดต่อขอความช่วยเหลือตามปกติ แต่บางกรณีลูกค้าที่มีปัญหาเร่งด่วน ผู้ให้บริการจะต้อง    
          สามารถวิเคราะห์ถึงสาเหตุและคิดหาวิธีในการแก้ไขปัญหาอย่างมีสติ อาจจะเลือกทางเลือกที่ดีที่สุดจากหลาย      
          ทางเลือกในการให้บริการแก่ลูกค้า 
 - มีทัศนคติต่องานบริการดี (Attitude)
การบริการเป็นการช่วยเหลือ ผู้ทำางานบริการเป็นผู้ให้จึงต้องมีความคิดความรู้สึกต่องานบริการ 
ในทางที่ชอบ และเต็มใจที่จะให้บริการ ถ้าผู้ใดมีความคิดความรู้สึกไม่ชอบงานบริการ แม้จะพอใจ 
ในการรับบริการจากผู้อื่น ก็ไม่อาจจะทำางานบริการให้เป็นผลดีได้ ถ้าบุคคลใดมีทัศนคติต่องานบริการดี
ก็จะให้ความสำาคัญต่องานบริการ และปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ เป็นผลให้งานบริการมีคุณค่าและนำาไปสู่ความเป็นเลิศ
 - มีความรับผิดชอบต่อลูกค้าหรือผู้รับบริการ (Responsibility) 
ในด้านงานทางการตลาด การขาย และงานบริการ การปลูกฝังทัศนคติให้เห็นความสำาคัญของลูกค้าหรือผู้รับบริการด้วย
การยกย่องว่า “ลกูค้าคือบุคคลทีส่ำาคัญทีสุ่ด” และ “ลกูค้าเป็นฝ่ายถูกเสมอ” ท้ังน้ีกเ็พือ่ให้ผูใ้ห้บรกิารมีความรบัผดิชอบ 
ต่อลูกค้าอย่างดีที่สุด
 ดังนั้น เพื่อคุณภาพและคุณค่าในงานบริการ ทุกฝ่ายในองค์การจะต้องให้ความร่วมมือร่วมใจกันในการทำางาน 
เพือ่ทำาให้บรรลวุตัถปุระสงค์ทีก่ำาหนด โดยได้รบัผลประโยชน์ทัง้สองฝ่าย ผูร้บับรกิารพงึพอใจต่อการปฏบิตังิานของบคุลากร 
องค์การก็มีผลการปฏิบัติงานที่ดีบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ (Win - win Strategy) จึงสามารถสรุปได้ว่า บริการคือ
ปัจจัยแห่งความสำาเร็จขององค์การ

อ้างอิง
 ระบบราชการไทยในบริบทไทยแลนด์ 4.0 สำานักวิจัยและพัฒนาระบบงานบุคคล สำานักงาน ก.พ. การมีหัวใจบริการ (Service Mind) 
จาก www.SoftBankThai.com
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ส�ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ องค์กรแห่งควำมสุข

ส�ำนักเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร

ส�ำนักพัฒนำทรัพยำกรบุคคล (HRD SENATE)

สำมำรถติดตำมจุลสำร “บอกเล่ำข่ำว สนง.” ได้ที่

วสิัยทัศน์ (VISION)

“องค์กรที่เป็นเลิศในการส่งเสริม สนับสนุนงานฝ่ายนิติบัญญัติ” 

พันธกิจ (MISSION)

“ส่งเสริมและสนับสนุนงานฝ่ายนิติบัญญัติตามรัฐธรรมนูญและกฎหมาย”

ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategy Issue)

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  การบริหารจัดการองค์กรที่ดีและมีประสิทธิภาพ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาความเป็นเลิศด้านกฎหมายและวิชาการ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้ก้าวหน้าและทันสมัย 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4  การประชาสัมพันธ์และการสร้างภาพลักษณ์องค์กร
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีความเป็นเลิศ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6  การพัฒนาเครือข่ายและความร่วมมือทั้งในและต่างประเทศ

พันธกิจ

ค่านิยมหลัก

วิสัยทัศน์

ประเด็น
ยุทธศาสตร์

ค่านิยมหลัก (Core Value)
SENATE ประกอบด้วย
S  =  Service Mind จิตบริการ 
E  =  Ethics จริยธรรม 
N  =  Nation Interest เพื่อประเทศชาติ 
A  =  Accountability สำานึกรับผิดชอบ 
T  =  Team Work ทำางานเป็นทีม 
E  =  Effectiveness ประสิทธิผล


