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บทสรุปสําหรับผูบริหาร 

ศูนยบริการถายทอดการสื่อสารแหงประเทศไทย  จัดต้ังข้ึนภายใตภารกิจสําคัญของสํานักงาน

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศนและกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (หรือ สํานักงาน กสทช.) 

ในการจัดใหมีบริการโทรคมนาคมพ้ืนฐานโดยท่ัวถึงและบริการเพ่ือสังคมเพ่ือสรางความเทาเทียมในการใหสิทธิ

ใชทรัพยากรโทรคมนาคมของชาติรวมกัน และสิทธิในการเขาถึงบริการโทรคมนาคมอยางเทาเทียม ซ่ึงเปนการ

เปดโอกาสใหกับประชาชนในพ้ืนท่ีหางไกล ผูดอยโอกาส คนพิการ เด็ก สตรี ผูสูงอายุ เขาถึงบริการทาง

การศึกษา บริการทางการแพทย บริการจากภาครัฐ รวมถึงบริการอ่ืนๆ ท่ีเปนประโยชนอีกมากมายผาน

เครือขายโทรคมนาคม  สํานักงาน กสทช. จึงไดจัดทําแผนการจัดใหมีบริการโทรคมนาคมพ้ืนฐานโดยท่ัวถึง

และบริการเพ่ือสังคม พ.ศ.2555-2559 (มิถุนายน 2555 – พฤษภาคม 2560) โดยมีเปาหมายท่ีเก่ียวของในขอ 

4.7 วา จะดําเนินการจัดใหมีระบบการติดตอสื่อสารโทรคมนาคมเฉพาะทางสําหรับผูพิการจํานวนไมนอยกวา 

1 แสนคน ใหสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารไดเชนคนปกติท่ัวไป  สํานักงาน กสทช. จึงรวมกับมูลนิธิสากลเพ่ือ

คนพิการดําเนินงานศูนยบริการถายทอดการสื่อสารแหงประเทศไทย โดยมีเปาหมายเพ่ือใหบริการถายทอด

การสื่อสารแกผูท่ีบกพรองทางการไดยินและผูท่ีบกพรองทางการพูดกับบุคคลท่ัวไป ในอีก 5 ป คือ พ.ศ.2555–

2559 โดยในป พ.ศ. 2555 (มิถุนายน 2555 – พฤษภาคม 2556) ศูนยบริการถายทอดการสื่อสารฯ จะ

ใหบริการถายทอดการสื่อสารจํานวน 6 บริการตอเนื่องจากป 2554 ดังภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากภาพขางตนแสดงการบริการ 6 บริการของ ศูนยบริการถายทอดการสื่อสารแหงประเทศไทย เพ่ือ

เชื่อมตอการสื่อสารระหวางผูท่ีบกพรองทางการไดยินและผูท่ีบกพรองทางการพูด และบุคคลท่ัวไป 

รายงานสรุปผลการดําเนินงานประจําป 2555 ศูนยบริการถายทอดการส่ือสารแหงประเทศไทย 
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บริการถายทอดการสื่อสาร 6 รูปแบบมีชองทางการติดตอมีดังนี้ 

ประเภทของการใหบริการ ชองทางติดตอ 

1. บริการถายทอดการสื่อสารแบบ SMS ท่ัวไป 4221515 ฉุกเฉิน 4221616 

2. บริการถายทอดการสื่อสารแบบ MMS  ท่ัวไป 4221929 ฉุกเฉิน 4221959 

3. บริการถายทอดการสื่อสารแบบสนทนาขอความ www.ttrs.or.th เลือก สนทนาขอความ 

4. บริการถายทอดการสื่อสารแบบสนทนาวิดีโอ www.ttrs.or.th เลือก สนทนาวิดีโอ 

5. บริการถายทอดการสื่อสารแบบผานเครื่อง

บริการถายทอดการสื่อสารสาธารณะ (ตู TTRS) 

ตู TTRS ตามสถานท่ีติดตั้ง  

(ดูรายการสถานท่ีติดตั้งตู TTRS ในภาคผนวก ก) 

6. หมายเลขโทรศัพทติดตอเพ่ือแจงเหตุฉุกเฉิน 1412 กด 1 

7. หมายเลขโทรศัพทติดตอศูนยบริการถายทอด

การสื่อสารฯ  

1412 กด 2 

  

ศูนยบริการถายทอดการสื่อสารฯ มีผลการดําเนินงานตามท่ีกําหนดไวในแผนการดําเนินงานประจําป 

2555  ดังนี้ 

การบริหารจัดการสํานักงานศูนยบริการถายทอดการส่ือสารฯ 

ในป 2555 ศูนยบริการถายทอดการสื่อสารฯ ไดดําเนินการบริหารจัดการสํานักงานศูนยบริการถายทอด

การสื่อสารฯ ตามภาระหนาท่ีท่ีกําหนด ประกอบดวย การจางงานบุคลากรจํานวน 24 คนตามโครงสราง

องคกร พรอมท้ังดําเนินการพัฒนาบุคลากรอยางตอเนื่องใหกับเจาหนาท่ีถายทอดการสื่อสาร เจาหนาท่ีเทคนิค 

และเจาหนาท่ีทุกตําแหนงเพ่ือใหเปนผูเชี่ยวชาญในงานท่ีตองปฏิบัติ  นอกจากนั้นในสวนของการบริหารและ

การกํากับดูแลศูนยบริการถายทอดการสื่อสารฯ นั้น ไดมีการประชุมคณะกรรมการกํากับดูแล 1 ครั้ง และ

ประชุมคณะทํางานศูนยฯ 25 ครั้ง เพ่ือใหการดําเนินงานทุกอยางดําเนินไปตามแผนงานท่ีกําหนด 

การพัฒนาระบบบริการถายทอดการส่ือสาร 

ในป พ.ศ. 2555 ศูนยบริการถายทอดการสื่อสารฯ ไดเปดใหบริการถายทอดการสื่อสารท้ัง 6 ระบบ

อยางตอเนื่อง เพ่ือใหระบบเดิมใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยมีการปรับปรุงระบบเล็กนอย (minor 

change) เม่ือมีปญหาการใชงาน เชน การปรับปรุงระบบบริการ SMS   ระบบบริการสนทนาขอความบน

อินเทอรเน็ต ระบบบริการสนทนาวิดีโอบนอินเทอรเน็ต  ระบบบริการสนทนาวิดีโอบนอินเทอรเน็ตผาน

รายงานสรุปผลการดําเนินงานประจําป 2555 ศูนยบริการถายทอดการส่ือสารแหงประเทศไทย 
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อุปกรณสื่อสารเคลื่อนท่ี และระบบบริการสนทนาวิดีโอผานเครื่องบริการถายทอดการสื่อสารสาธารณะ  สวน

การพัฒนาระบบถายทอดการสื่อสารใหมนั้น ไดเริ่มดําเนินการในสวนเก็บขอมูลเสียงเพ่ือนํามาพัฒนา

แบบจําลองเสียงพูดในระบบรูจําเสียงพูด (speech recognition)  ท่ีจะใชในบริการถายทอดการสื่อสารแบบ

แปลงเสียงเปนขอความสําหรับผูสูงอายุ  

การประชาสัมพันธ 

ศูนยบริการถายทอดการสื่อสารฯ ไดดําเนินการประชาสัมพันธและเผยแพรศูนยฯ ใหเปนท่ีรูจัก โดยได

จัดทําสื่อสิ่งพิมพแนะนําศูนยบริการถายทอดการสื่อสารฯ ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รวมท้ังการจัดทําสื่อ

วิดีโอสําหรับผูท่ีบกพรองทางการไดยินโดยมีการบรรยายเปนภาษามือและทีคําบรรยายแทนภาษามือ สําหรับ 

6 บริการ การจัดนิทรรศการ 7 ครั้ง การประชาสัมพันธผานสื่อมวลชน 3 ครั้ง และการเขารวมประชุมสัมมนา

ระดับนานาชาติในเรื่องการบริการถายทอดการสื่อสาร 2 ครั้ง   

การอบรมการใชบริการถายทอดการส่ือสาร 

ศูนยบริการถายทอดการสื่อสารฯ ไดจัดอบรมการใชบริการถายทอดการสื่อสารใหแกผูท่ีบกพรอง

ทางการไดยินและผูท่ีเก่ียวของ พรอมท้ังทดลองการใชงานผานเครื่องมือโทรคมนาคมตางๆ ไดจํานวน 6 ครั้ง 

ใน 6 จังหวัด คือ จังหวัดกรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี จังหวัดนครปฐม จังหวัดเชียงใหม จังหวัดตาก และ

จังหวัดตรัง มีผูเขารับการอบรมท้ังสิ้นจํานวน 1,377 คน  

การคุมครองสิทธิผูบริโภค 

ในป 2555 ศูนยบริการถายทอดการสื่อสารฯ ไดจัดการประชุมระดมสมองผูบริโภคข้ึน ณ โรงแรมปรินซ 

พาเลซ มีผูเขารวมประชุม 150 คน มีวัตถุประสงคเพ่ือรับฟงความคิดเห็นในการใชบริการถายทอดการสื่อสาร

พรอมท้ังขอเสนอแนะจากผูท่ีบกพรองทางการไดยินในพ้ืนท่ีภาคกลางรวมท้ังผูแทนท้ัง 5 ภูมิภาค   

นอกจากนี้ ศูนยบริการถายทอดการสื่อสารฯ ไดจัดประเมินผลการใชงานบริการถายทอดการสื่อสาร  

พบวา ผูบกพรองทางการไดยินมีความพึงพอใจในดานการบริการ ดังนี้ มีความพึงพอใจในบริการสนทนา

ขอความบนเว็บไซตมีคาเฉลี่ยสูงสุด 4.029 จากคะแนนเต็ม 5 รองลงมาเปนบริการสนทนาวิดีโอบน

อินเทอรเน็ต มีคาเฉลี่ย 3.934 บริการสนทนาวิดีโอผานตู TTRS มีคาเฉลี่ย 3.641 บริการ SMS มีคาเฉลี่ย 

3.571 และบริการ MMS มีคาเฉลี่ย 3.465    ในดานการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี  ผูใชบริการมีระดับความพึง

พอใจในเรื่องการแตงกายท่ีสุภาพและเรียบรอยมากท่ีสุด มีคาเฉลี่ย 4.200 จากคะแนนเต็ม 5  รองลงมาเปน

รายงานสรุปผลการดําเนินงานประจําป 2555 ศูนยบริการถายทอดการส่ือสารแหงประเทศไทย 
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การตอบคําถามจากบริการติดตอสอบถามทุกครั้ง มีคาเฉลี่ย 3.943 เจาหนาท่ีใหความชวยเหลือในเรื่องการ

ลงทะเบียน มีคาเฉลี่ย 3.933 เจาหนาท่ีสรุปขอมูลไดชัดเจนและเขาใจไดงายมีคาเฉลี่ย 3.840 เจาหนาท่ีมี

บุคลิกดีและดูนาเชื่อถือมีคาเฉลี่ย 3.830 เจาหนาท่ี TTRS สามารถตอบเรื่องรองเรียนไดทุกครั้งมีคาเฉลี่ย 

3.803 เจาหนาท่ีมีความสุภาพ ออนนอม ยิ้มแยมแจมใสมีคาเฉลี่ย 3.740  เจาหนาท่ีสามารถพิมพขอความ

ตอบไดรวดเร็วมีคาเฉลี่ย 3.710 ภาษามือของเจาหนาท่ีมีความชัดเจน-ถูกตองมีคาเฉลี่ย 3.580  และสามารถ

เขาใจความตองการของผูบกพรองฯไดอยางรวดเร็วมีคาเฉลี่ย 3.570 ในสวนของความพึงพอใจในภาพรวมท่ีมี

ตอเจาหนาท่ี TTRS นั้นอยูในระดับสูง มีคาเฉลี่ย 3.865 

นอกจากนี้ศูนยบริการถายทอดการสื่อสารฯ ไดกําหนดใหมีมาตรการการรองเรียนการดําเนินการของ

ศูนยฯ ผานชองทางตางๆ เชน คือ อีเมล  โทรศัพท  บริการถายทอดการสื่อสาร รวมท้ังเปดโอกาสใหผูใชงานมี

ชองทางรองเรียน เสนอแนะ สอบถามปญหา ผานเว็บไซต และอีเมล โดยมีคณะทํางานดานการคุมครอง

ผูบริโภคเปนเจาหนาท่ีตรวจสอบขอเท็จจริง  โดยในป 2555 มีผูรองเรียน 9 ครั้ง ไดรับการแกไขปญหาได

ท้ังหมด 

การประเมินโครงการศูนยบริการถายทอดการส่ือสารแหงประเทศไทย 

ศูนยบริการถายทอดการสื่อสารฯ ไดดําเนินการประเมินโครงการศูนยบริการถายทอดการสื่อสารฯ 3

สวนโดยมีผลการประเมินดังนี้คือ 

1. ผลการใหบริการถายทอดการสื่อสาร ประจําป 2555  พบวามีจํานวนสมาชิกจํานวน 1,538 คน มี

จํานวนครั้งในการใชบริการ 58,976 ครั้ง แบงเปนบริการสนทนาวิดีโอผานตู TTRS  28,720 ครั้ง 

คิดเปนรอยละ 48.70 บริการสนทนาวิดีโอบนเว็บไซต 21,374 ครั้ง คิดเปนรอยละ 36.24 บริการ 

SMS  4,906 ครั้ง คิดเปนรอยละ 8.32  บริการสนทนาขอความ 3,899 ครั้ง คิดเปนรอยละ 6.61 

และบริการ MMS 77 ครั้ง คิดเปนรอยละ 0.13 

2. ผลการประเมินมาตรฐานคุณภาพการใหบริการ ประจําป 2555  ใน 5 ดาน สรุปไดวา 

2.1 มาตรฐานดานท่ี 1  ผลการใหบริการสนทนาวิดีโอปกติท้ังบนอินเทอรเน็ตและเครื่อง

บริการถายทอดการสื่อสารสาธารณะผานขอกําหนดมาตรฐาน โดยมีคาเฉลี่ยการรอ

สายวางอยูท่ีรอยละ 7.44 จากท่ีกําหนดจํานวนไมเกินรอยละ 20 

2.2 มาตรฐานดานท่ี 2  ผลการใหบริการสนทนาวิดีโอฉุกเฉินท้ังบนอินเทอรเน็ตและ

เครื่องบริการถายทอดการสื่อสารสาธารณะผานขอกําหนดมาตรฐาน โดยมีคาเฉลี่ย

การรอสายวางอยูท่ีรอยละ 0  จากท่ีกําหนดจํานวนไมเกินรอยละ 10 
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2.3  มาตรฐานดานท่ี 3  ผลการใหบริการสนทนาวิดีโอปกติท้ังบนอินเทอรเน็ตและเครื่อง

บริการถายทอดการสื่อสารผานขอกําหนดมาตรฐาน  โดยมีผูใชบริการสนทนาวิดีโอ

ปกติจํานวนรอยละ 88.85 ไดรับการตอบรับภายใน 20 วินาที จากท่ีกําหนดใหเกิน

รอยละ 80 

2.4 มาตรฐานดานท่ี 4  ผลการใหบริการสนทนาวิดีโอฉุกเฉินท้ังบนอินเทอรเน็ตและ

เครื่องบริการถายทอดการสื่อสารผานขอกําหนดมาตรฐาน  โดยมีผูใชบริการสนทนา

วิดีโอปกติจํานวนรอยละ 100 ตอบรับภายใน 10 วินาที จากท่ีกําหนดใหเกินรอยละ 

80 

2.5 มาตรฐานดานท่ี 5  แบงผลการประเมินเปนเปน 2 มาตรฐานยอย 

2.5.1 มาตรฐานดานท่ี 5 .1 มีจํานวนการรองเรียนการใหบริการผานขอกําหนด

มาตรฐาน  โดยมีจํานวนการรองเรียนรอยละ 0.0136  ของจํานวนการใช

บริการท้ังหมดในรอบปจากท่ีกําหนดไวไมเกินรอยละ 5 

2.5.2 มาตรฐานดานท่ี 5.2 มีจํานวนผูตอบแบบสอบถามท่ีไมพอใจการบริการผาน

ขอกําหนดมาตรฐาน  โดยมีผูตอบไมพอใจหรือพอใจนอยท่ีสุดรอยละ 2.79 

ของจํานวนผูตอบแบบสอบถามท้ังหมดจากท่ีกําหนดไวไมเกินรอยละ 5 

 

3. ผลการประเมินตัวชี้วัดของศูนยบริการถายทอดการสื่อสารฯ ประจําป 2555 ไดผลดังนี้ คือ 

 ตัวช้ีวัด ผลการดําเนินการ 

1. มีการพัฒนาบุคลากรอยางตอเนื่อง  เจาหนาท่ี

สํานักงาน เจาหนาท่ีถายทอดการสื่อสาร เจาหนาท่ี

เทคนิค เจาหนาท่ีประชาสัมพันธ ฯลฯ ไดรับการ

อบรมอยางนอย 1 หลักสูตรในแตละป 

มีการพัฒนาบุคลากรจํานวน 7 หลักสูตร ในป 

2555   

2. คุณภาพของการใหบริการ (service level 

agreement) เปนไปตามกําหนดของแผนงานแตละป 

ผลการประเมินคุณภาพของการบริการท้ัง 5 ดาน

ของป 2555 ผานขอกําหนดมาตรฐานตามแผนการ

ดําเนินการป 2555 ท้ัง 5 ดาน 

3. กลุมเปาหมายไดรับการอบรมจํานวนประมาณ   

450 -650 คนตอป ท่ัวทุกภูมิภาค 

ในป 2555 มีกลุมเปาหมายไดรับการอบรมจํานวน 

1,377 คน  
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 ตัวช้ีวัด ผลการดําเนินการ 

4. มีจํานวนผูเขามาใชบริการจํานวนเพ่ิมข้ึนอยางนอย

300 คนตอป  

มีรายงานจํานวนสมาชิกศูนยบริการถายทอดการ

สื่อสารเพ่ิมข้ึน ในป 2555 จํานวน 1,538 คน  

5. มีรายงานการประเมินการใชงานระบบบริการ

ถายทอดการสื่อสารและและความพึงพอใจ          

ในการใชบริการทุกป พรอมท้ังการประชุมระดม

สมองผูบริโภคทุกป 

• มีรายงานการประเมินการใชงานและความพึง

พอใจในการใชบริการ ป 2555 ในบทท่ี 7   
• มีรายงานการประชุมระดมสมองผูบริโภค ใน

บทท่ี 6   
6. มีรายงานแผนการดําเนินงานประจําปและได

รายงานสรุปผลการดําเนินงานประจําปทุกป  

• มีรายงานแผนการดําเนินงานประจําป  2555 

• รายงานสรุปผลการดําเนินงานประจําป  2555 

 

  

รายงานสรุปผลการดําเนินงานประจําป 2555 ศูนยบริการถายทอดการส่ือสารแหงประเทศไทย 

ฉ 



คํานํา 

ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ

และมูลนิธิ สากลเ พ่ือคนพิการมีบันทึกความรวม มือในการจัด ทําโครงการศูนยบริการถ ายทอด

การสื่อสารแหงประเทศไทย เม่ือวันท่ี 10 ตุลาคม 2556 นั้น มูลนิธิสากลเพ่ือคนพิการจะสงมอบงานรวมท้ังสิ้น 

8 งวด  สําหรับงวดท่ี 1 ประกอบไปดวยแผนการดําเนินงานโครงการ ประจําป 2555 (มิถุนายน 2555 – 

พฤษภาคม 2556)  แผนการดําเนินงานโครงการ ประจําป 2556 (มิถุนายน 2556 – พฤษภาคม 2557)  

แผนการดําเนินงานโครงการ ประจําป 2557 (มิถุนายน 2557 – พฤษภาคม 2558) รายงานสรุปผลการ

ดําเนินงานประจําป 2555 (มิถุนายน 2555 – พฤษภาคม 2556) และรายงานความกาวหนาการดําเนินงาน 6 

เดือนประจําป 2556 (มิถุนายน 2556 – พฤศจิกายน 2556)  จํานวน 5 ฉบับ 

รายงานฉบับนี้เปนรายงานสรุปผลการดาํเนินงานประจําป 2555 (มิถุนายน 2555 – พฤษภาคม 2556)  

ศูนยบริการถายทอดการสื่อสารแหงประเทศไทย ซ่ึงประกอบไปดวยเนื้อหาท่ีสําคัญดังนี้  

• บทนํา 

• การบริหารจัดการศูนยบริการถายทอดการสื่อสารแหงประเทศไทย 

• การพัฒนาระบบบริการถายทอดการสื่อสาร 

• การประชาสัมพันธ 

• การอบรมการใชบริการถายทอดการสื่อสาร 

• การคุมครองสิทธิผูบริโภค 

• การประเมินโครงการศูนยบริการถายทอดการสื่อสารฯ 

การท่ีโครงการนี้บรรลุผลสําเร็จไดดวยดี มูลนิธิสากลเพ่ือคนพิการตองขอขอบคุณคณะกรรมการบริหาร

ศูนยบริการถายทอดการสื่อสารแหงประเทศไทย คณะกรรมการกํากับดูแลและประเมินผลฯ และคณะทํางานฯ   

ท่ีชวยใหคําแนะนําท่ีเปนประโยชนในการดําเนินโครงการอยางมีประสิทธิภาพเพ่ือประโยชนของผูบริโภคท่ีเปน

ผูท่ีบกพรองทางการไดยินและผูท่ีบกพรองทางดานการพูด รวมท้ังหนวยงานตางๆ ท่ีใหความสนใจและใหความ

รวมมือพัฒนาบริการท่ีเปนประโยชนแกสาธารณชนเชนนี้ดวยดี 

 

 

 

(นายวิริยะ นามศิริพงศพันธุ) 
ประธานกรรมการมูลนิธิสากลเพ่ือคนพิการ 
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บทที ่1  

บทนํา 

ศูนยบริการถายทอดการสื่อสารแหงประเทศไทยไดจัดต้ังข้ึนตามภารกิจของสํานักงานคณะกรรมการ

กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศนและกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (สํานักงาน กสทช.) เม่ือป พ.ศ. 2554 

เพ่ือใหสอดคลองกับแผนการจัดใหมีบริการโทรคมนาคมพ้ืนฐานโดยท่ัวถึงและบริการเพ่ือสังคม (พ.ศ. 2555 – 

2559)  ซ่ึงเปนการสรางโอกาสและศักยภาพใหกับประชาชน โดยเฉพาะผูมีรายไดนอย คนพิการ เด็ก คนชรา 

และผูดอยโอกาสในสังคม ใหมีทักษะความรูในการใชอินเทอรเน็ต ตลอดจนมีการวิจัยพัฒนาและสรางสรรค

เนื้อหาขอมูลท่ีเปนประโยชนเพ่ือรองรับการใชงานอินเทอรเน็ตของประชาชนในภูมิภาคตางๆ รวมถึง

กลุมเปาหมายทางสังคม 

จุดประสงคของการจัดตั้งศูนยบริการถายทอดการสื่อสารแหงประเทศไทยเพ่ือเติมเต็มชองวางของ

ขอจํากัดในการใชงานบริการโทรคมนาคมของผูท่ีบกพรองทางการไดยินและผูท่ีบกพรองทางการพูดท่ีไม

สามารถใชบริการโทรคมนาคมพ้ืนฐานไดเหมือนบุคคลท่ัวไป  โดยศูนยบริการถายทอดการสื่อสารฯ จะ

จัดบริการโทรคมนาคมรูปแบบพิเศษท่ีเรียกวา “บริการถายทอดการสื่อสาร” ซ่ึงเปดโอกาสใหผูท่ีบกพรอง

ทางการไดยินและผูท่ีบกพรองทางการพูดไดมีโอกาสใชบริการโทรคมนาคมสื่อสารกับบุคคลท่ัวไปได  อันจะทํา

ใหแนวคิดการบริการท่ัวถึงครอบคลุมไปถึงการใหบริการสําหรับทุกคนตามสิทธิข้ันพ้ืนฐานท่ีทุกคนจะไดรับ

อยางเทาเทียมกัน 

ศูนยบริการถายทอดการสื่อสารฯ ไดจัดทําแผนการดําเนินงานป 2555 - 2559 เพ่ือเปนแนวทางการ

ปฏิบัติงานเพ่ือใหบรรลุผลตามท่ีกําหนด  ดังมีรายละเอียดดังนี้ 

1.1 วัตถุประสงค  

ศูนยบริการถายทอดการสื่อสารแหงประเทศไทยมีวัตถุประสงคหลักท่ีจะใหบริการถายทอดการสื่อสาร

แกกลุมเปาหมายท่ีเปนผูท่ีบกพรองทางการไดยินและผูท่ีบกพรองทางดานการพูด ดังนี้  

1) เพ่ือเปนหลักประกันของความท่ัวถึงและเทาเทียมในการติดตอสื่อสารสําหรับผูท่ีบกพรองทางการได

ยินและผูท่ีบกพรองทางการพูด 

2) เพ่ือดําเนินการตามภารกิจของ กสทช. ท่ีบัญญัติไวในพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถ่ี

และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 
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2553 และ พ.ร.บ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2544 

3) เพ่ือใหศูนยบริการถายทอดการสื่อสารแหงประเทศไทยสามารถใหบริการแกกลุมเปาหมายอยาง

ตอเนื่อง 

4) เพ่ือใหผูท่ีบกพรองทางการไดยินและผูท่ีบกพรองทางการพูดมีชองทางในการติดตอสื่อสารกับคน

ปกติไดอยางกวางขวางมากข้ึน  

5) เพ่ือใหผูท่ีบกพรองทางการไดยินและผูท่ีบกพรองทางการพูด สามารถเขาถึงบริการของภาครัฐและ

เอกชนไดอยางคลองตัวและมีประสิทธิภาพมากข้ึน  

1.2 วิสัยทัศน 

ศูนยบริการถายทอดการสื่อสารฯ มุงเนนการแกปญหาและอุปสรรคของผูท่ีบกพรองทางการไดยินและผู

ท่ีบกพรองทางการพูดท่ีไมสามารถใชบริการโทรคมนาคมไดเทาเทียมกับผูใชท่ัวไป  โดยจัดบริการเสริมดานการ

บริการถายทอดการสื่อสารท่ีไดมาตรฐานการบริการ เพ่ือเปนหลักประกันสิทธิการเขาถึงบริการโทรคมนาคม

อยางท่ัวถึงของประชาชนชาวไทย 

1.3 พันธกิจ 

1) ดําเนินการเพ่ือใหผูท่ีบกพรองทางการไดยินและผูท่ีบกพรองทางการพูดมีชองทางสามารถใชบริการ

โทรคมนาคมเพ่ือสื่อสารกับบุคคลท่ัวไปไดสะดวก โดยใหไดรับบริการถายทอดการสื่อสารผานทาง

ศูนยถายทอดการสื่อสารฯ  ท่ีสามารถตอบสนองตอปญหาความตองการของผูท่ีบกพรองทางการได

ยินและผูท่ีบกพรองทางการพูดไดอยางถูกตองเหมาะสม อยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ท้ังใน

ระดับหลักการ นโยบาย และระดับปฏิบัติการ 

2) สนับสนุนใหเกิดการดําเนินงานภายใตกรอบการประสานความรวมมือ ประสานทรัพยากรและการ

กําหนดเปาหมายรวมกัน ระหวางองคกรและหนวยงานตางๆ ท่ีเก่ียวของกับศูนยบริการถายทอดการ

สื่อสารฯ 

3) ดําเนินการพัฒนาคุณภาพบุคลากรของศูนยบริการถายทอดการสื่อสารฯ ใหมีความรู ความสามารถ

ในการใหบริการอยางมีประสิทธิภาพ 

4) ดําเนินการบริการถายทอดการสื่อสารใหไดมาตรฐานการบริการท่ีกําหนด 

5) ดําเนินการประชาสัมพันธใหกลุมเปาหมายไดทราบและเขาใจถึงประโยชนของบริการของศูนยการ

บริการถายทอดการสื่อสารฯ ท่ีจัดให 
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6) ดําเนินการอบรมผูใชบริการใหเขาใจถึงการใชบริการถายทอดการสื่อสารในเชิงรุก โดยเฉพาะชุมชน

ชนบท รวมท้ังจัดอบรมการใชงานอุปกรณปลายทาง 

7) สงเสริมการใหมีบริการเครื่องบริการถายทอดการสื่อสารสาธารณะในหนวยงานท่ีใหบริการ

ประชาชน เพ่ือพัฒนาคุณภาพการบริการแกผูท่ีบกพรองทางการไดยินและผูท่ีบกพรองทางการพูด  

8) สงเสริมมาตรการการคุมครองผูบริโภคใหไดรับการบริการท่ีเปนธรรม  

1.4 เปาหมายระยะ 5 ป 

1) มีระบบการใหบริการท่ีมีประสิทธิภาพรองรับการใหบริการกลุมเปาหมายไมนอยกวา 150,000 คน 

ในระยะ 5 ป 

2) มีชองทางในการติดตอสื่อสารมายังศูนย TTRS ท่ีมีประสิทธิภาพไมนอยกวา 8 ชองทาง รวมถึง

บริการแจงเหตุฉุกเฉิน  

3) องคกรภาครัฐและเอกชนเขารวมเปนเครือขายในการใหบริการ TTRS ไมนอยกวา 1,000 แหง  

1.5 ตัวช้ีวัดและวิธีการวัด 

ตัวช้ีวัด วิธีการวัดตัวช้ีวัด 

1. มีการบริหารศูนยบริการถายทอด

การสื่อสารแหงประเทศไทยอยางมีประสิทธิภาพ 

รายงานการประเมินองคกร โดยใช CIPP Model 

(Content Input Process and Product Model)  

โดยหนวยงานภายนอก 

2. มีการพัฒนาบุคลากรอยางตอเนื่อง  เจาหนาท่ี

สํานักงาน เจาหนาท่ีถายทอดการสื่อสาร 

เจาหนาท่ีเทคนิค เจาหนาท่ีประชาสัมพันธ ฯลฯ 

ไดรับการอบรมอยางนอย 1 หลักสูตรในแตละป 

รายงานการพัฒนาบุคลากรประจําปและ

ประกาศนียบัตรรับรอง 

3. มีการปรับปรุงระบบบริการถายทอดการสื่อสาร       

6 ระบบ ใหสามารถใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ   

รายงานการปรับปรุงระบบบริการถายทอดการ

สื่อสาร  6 ระบบ  

4. มีการพัฒนาระบบบริการถายทอดการสื่อสารเพ่ิม   

2 ระบบ  

รายงานการระบบบริการถายทอดการสื่อสาร  2 

ระบบ  
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ตัวช้ีวัด วิธีการวัดตัวช้ีวัด 

5. เครื่องบริการถายทอดการสื่อสารสาธารณะไดรับ

การติดตั้งจํานวน 180 เครื่อง ท่ัวทุกภูมิภาค 

รายงานการติดตั้งเครื่องบริการถายทอดการสื่อสาร   

สาธารณะจํานวน 180 เครื่องพรอมรูปถาย 

6. คุณภาพของการใหบริการ (service level 

agreement) เปนไปตามกําหนดของแผนงานแตละป 

รายงานคุณภาพของการบริการประจาํป  

7. กลุมเปาหมายไดรับการอบรมจํานวนประมาณ   

450 -650 คนตอป ท่ัวทุกภูมิภาค 

รายงานการจัดอบรมกลุมเปาหมายประจําป พรอม

รายชื่อ 

8. มีจํานวนผูเขามาใชบริการจํานวนเพ่ิมข้ึนอยางนอย

300 คนตอป รวมท้ังสิ้น 1,500 คน ใน 5 ป  

รายงานสมาชิกศูนยบริการถายทอดการสื่อสาร

ประจาํป พรอมรายชื่อ 

9. มีรายงานการประเมินการใชงานระบบบริการ

ถายทอดการสื่อสารและและความพึงพอใจ          

ในการใชบริการทุกป พรอมท้ังการประชุมระดม

สมองผูบริโภคทุกป 

• รายงานการประเมินการใชงานและความพึง

พอใจในการใชบริการประจําป 

• รายงานการประชุมระดมสมองผูบริโภคประจาํป 

10. มีรายงานแผนการดําเนินงานประจําปและได

รายงานสรุปผลการดําเนินงานประจําปทุกป  

• รายงานแผนการดําเนินงานประจําป   

• รายงานสรุปผลการดําเนินงานประจําป  

 

1.6 ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1) ระบบบริการถายทอดการสื่อสารท่ีปรับปรุงใหม  6 ระบบ 

2) ระบบบริการถายทอดการสื่อสารท่ีพัฒนาเพ่ิมเติม  2 ระบบ 

3) กลุมเปาหมายไดรับการอบรมการใชงานจํานวนไมต่ํากวา 2,500 คน 

4) สามารถใหบริการโทรคมนาคมข้ันพ้ืนฐานแกผูท่ีบกพรองทางการไดยิน ผูท่ีบกพรองทางการพูดและ

ผูสูงอายุ อยางนอย 172,240 คนใน 5 ป  
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1.7 นิยามการบริการถายทอดการส่ือสาร 

1) การบริการถายทอดการส่ือสารแบบ SMS/MMS เปนการใหบริการถายทอดการสื่อสารโดยผูท่ี

บกพรองทางการไดยินใชโทรศัพทเคลื่อนท่ีสง SMSหรือ MMS แจงชื่อและหมายเลขโทรศัพทผูรับ

ปลายทางพรอมขอความติดตอมายังศูนยบริการถายทอดการสื่อสารฯ  จากนั้นเจาหนาท่ีถายทอด

การสื่อสารจะติดตอไปยังผูรับปลายทางเพ่ือแจงใหทราบ ถามีการสอบถามกลับมาเจาหนาท่ี

ถายทอดการสื่อสารจะสง SMS /MMS ออกไปยังผูท่ีบกพรองทางการไดยิน ทําเชนนี้จนจบขอความ

สนทนา 

2) การบริการถายทอดการส่ือสารแบบสนทนาขอความบนอินเทอรเน็ต  เปนการใหบริการถายทอด

การสื่อสารแบบการสงขอความผานเว็บไซต  www.ttrs.or.th  โดยแจงชื่อและหมายเลขโทรศัพท

ผูรับปลายทางพรอมขอความติดตอ  จากนั้นเจาหนาท่ีถายทอดการสื่อสารจะติดตอไปยังผูรับ

ปลายทางเพ่ือแจงใหทราบ ถามีการสอบถามหรือตอบกลับมา เจาหนาท่ีถายทอดการสื่อสารจะ

พิมพขอความโตตอบกับผูท่ีบกพรองทางการไดยิน ทําเชนนี้จนจบขอความสนทนา 

3) การบริการถายทอดการส่ือสารแบบสนทนาวิดีโอบนอินเทอรเน็ต  เปนการใหบริการถายทอดการ

สื่อสารแบบการสนทนาภาษามือผานเว็บไซต  www.ttrs.or.th  โดยแจงชื่อและหมายเลขโทรศัพท

ผูรับปลายทางพรอมขอความติดตอเปนภาษามือ จากนั้นเจาหนาท่ีถายทอดการสื่อสารจะติดตอไป

ยังผูรับปลายทางเพ่ือแจงใหทราบ  ถามีการสอบถามหรือตอบกลับมา เจาหนาท่ีถายทอดการ

สื่อสารจะสนทนาภาษามือโตตอบกับผูท่ีบกพรองทางการไดยิน ทําเชนนี้จนจบการสนทนา 

4) การบริการถายทอดการส่ือสารแบบแบบสนทนาวิดีโอบนอินเทอรเน็ตผานอุปกรณโทรคมนาคม

เคล่ือนท่ี  เปนการใหบริการถายทอดการสื่อสารแบบการสนทนาวิดีโอดวยภาษามือผาน

โทรศัพทเคลื่อนท่ีแบบ smart phone  โดยผูท่ีบกพรองทางการไดยินแจงชื่อและหมายเลข

โทรศัพทผูรับปลายทางพรอมขอความติดตอเปนภาษามือ จากนั้นเจาหนาท่ีถายทอดการสื่อสารจะ

ติดตอไปยังผูรับปลายทางเพ่ือแจงใหทราบ  ถามีการสอบถามหรือตอบกลับกลับมา เจาหนาท่ี

ถายทอดการสื่อสารจะสนทนาภาษามือโตตอบกับผูท่ีบกพรองทางการไดยิน  ทําเชนนี้จนจบการ

สนทนา 

5) การบริการถายทอดการส่ือสารแบบแบบสนทนาวิดีโอบนอินเทอรเน็ตผานเครื่องบริการถายทอด

การส่ือสารสาธารณะ  เปนการใหบริการถายทอดการสื่อสารแบบการสนทนาวิดีโอดวยภาษามือ

ผานเครื่องบริการถายทอดการสื่อสารสาธารณะ (ตู TTRS)  โดยผูท่ีบกพรองทางการไดยินแจงชื่อ

และหมายเลขโทรศัพทผูรับปลายทางพรอมขอความติดตอเปนภาษามือ  จากนั้นเจาหนาท่ีถายทอด
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การสื่อสารจะติดตอไปยังผูรับปลายทางเพ่ือแจงใหทราบ ถามีการสอบถามหรือตอบกลับมา 

เจาหนาท่ีถายทอดการสื่อสารจะสนทนาวิดีโอดวยภาษามือโตตอบกับผูท่ีบกพรองทางการไดยิน  ทํา

เชนนี้จนจบการสนทนา 

6) การบริการถายทอดการส่ือสารเพ่ือแจงเหตุฉุกเฉิน เปนการใหบริการถายทอดการสื่อสารสําหรับ

แจงเหตุฉุกเฉิน  โดยผูท่ีบกพรองทางการไดยินสามารถติดตอมายังศูนยบริการถายทอดการสื่อสารฯ 

ไดตั้งแตแบบท่ี 1-5 ตามเลขหมายฉุกเฉินหรือผานเว็บไซตท่ีเปนชองทางฉุกเฉิน ผูท่ีบกพรอง

ทางการไดยินสามารถติดตอเจาหนาท่ีถายทอดการสื่อสารไดทันทีโดยไมตองเขาคิว 

1.8 การเขาถึงบริการถายทอดการส่ือสาร  

ประเภทของการใหบริการ ชองทางติดตอ 

1. SMS  4221515 (ท่ัวไป) 4221616 (ฉุกเฉิน) 

2. MMS  4221929 (ท่ัวไป) 4221959 (ฉุกเฉิน) 

3. สนทนาขอความ www.ttrs.or.th เลือก สนทนาขอความ 

4. สนทนาวิดีโอ www.ttrs.or.th เลือก สนทนาวิดีโอ 

5. เครื่องบริการสาธารณะ (ตู TTRS) ตู TTRS ตามสถานท่ีติดตั้ง  

(ดูรายการสถานท่ีติดตั้งตู TTRS ในภาคผนวก ก) 

6. โทรศัพทติดตอเพ่ือแจงเหตุฉุกเฉิน 1412 กด 1 

7. โทรศัพทติดตอศูนยบริการถายทอดการสื่อสาร  1412 กด 2 

8. โทรศัพทติดตอบริการปรับปรุงเสียงพูดสําหรับผู

ไรกลองเสียง 

1412 กด 3   

1.9 ชองทางการรองเรียนและการสอบถาม  

ประเภทของการใหบริการ ชองทางติดตอ 

1. อีเมลติดตอ info@ttrs.or.th 

2. การแจงขาวสารตางๆ ttrs@ttrs.or.th 

3. การแจงปญหาการใชบริการ  helpdesk@ttrs.or.th  

www.ttrs.or.th เลือก ติดตอเรา-แจงปญหาการใชงาน 
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ประเภทของการใหบริการ ชองทางติดตอ 

4. แจงขอเสนอแนะ คําติชม รองเรียน feedback@ttrs.or.th 

และ เว็บไซต www.ttrs.or.th เลือก ติดตอเรา-รับเรื่อง

รองเรียน 

1.10 นโยบายการรักษาความลับ 

การเก็บขอมูลสวนบุคคล 

ศูนยบริการถายทอดการสื่อสารฯ มีการเก็บขอมูลจากผูใชการบริการถายทอดการสื่อสาร โดยใหสมัคร

สมาชิก กรอกขอมูล เชน ชื่อ นามสกุล อีเมล หมายเลขโทรศัพท  หมายเลขบัตรประชาชน ความพิการ ท่ีอยู 

อาชีพ โรงพยาบาลท่ีใช บุคคลท่ีใหติดตอฉุกเฉิน เปนตน  ขอมูลดังกลาวจะใชในการใหบริการถายทอดการ

สื่อสารเทานั้น  

การเปดเผยขอมูล 

ศูนยบริการถายทอดการสื่อสารฯ จะเปดเผยขอมูลสมาชิกกับบุคคลท่ี 3 ในกรณีตอไปนี้  

• สําหรับการใหบริการถายทอดการสื่อสาร  

• เม่ือเจาของขอมูลยินยอม  

• เม่ือกฎหมายบังคับใหเปดเผยขอมูล 

• เม่ือมีกระบวนการทางกฎหมายท่ีคําสั่งศาลใหเปดเผย   

• เม่ือมีการเรียกเก็บเงินถามีบริการท่ีตองชําระเงิน   
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บทที ่2  

การบริหารจัดการสํานักงานศูนยบริการถายทอดการสื่อสารแหงประเทศไทย 

ศูนยบริการถายทอดการสื่อสารแหงประเทศไทย ไดดําเนินการบริหารศูนยฯ ใหเปนไปตามแผนการ

ดําเนินงานประจําป 2555  ดังมีรายละเอียดตอไปนี ้

2.1 สถานท่ีตั้ง 

ศูนยบริการถายทอดการสื่อสารแหงประเทศไทยตั้งอยูท่ีเลขท่ี 27/4 ซอยอรุณอัมรินทร 39 ถนนอรุณ

อัมรินทร แขวงอรุณอัมรินทร เขตบางกอกนอย กรุงเทพฯ 10700 โดยมีพ้ืนท่ีการใชงาน 280 ตารางเมตร บน

ชั้นท่ี 3-5 ประกอบไปดวยหองสํานักงาน 1 หอง  หองเจาหนาท่ีถายทอดการสื่อสาร 1 หอง หองประชุม 1 

หอง หองเตรียมอาหาร  1 หอง หองนอน 2 หอง หองน้ํา 4 หอง ดังท่ีปรากฏในภาพท่ี 1  

 
ภาพท่ี 1 อาคารสถานท่ีตั้งศูนยบริการถายทอดการสื่อสารฯ 

 

 
ภาพท่ี 2 หองสํานักงานศูนยบริการถายทอดการสื่อสารฯ ชั้น 3 
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ภาพท่ี 3 หองประชุมชั้น 3 

 

พ้ืนท่ีสําหรับใหบริการถายทอดการสื่อสารฯ ตั้งอยูบนชั้น 4 รองรับเจาหนาท่ีใหบริการถายทอดการ
สื่อสารไดพรอมกันจํานวน 8 ท่ีนั่ง 

 
ภาพท่ี 4 หองศูนยบริการถายทอดการสื่อสาร ชั้น 4 มีจํานวน 8 ท่ีนั่ง 

 

 
ภาพท่ี 5 หองนอนและหองน้ําสําหรับเจาหนาท่ีถายทอดการสื่อสารท่ีทํางานรอบดึก ชั้น 5 
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2.2 บุคลากรประจําป 2555  

ในป 2555 ศูนยบริการถายทอดการสื่อสารมีบุคลากรในตําแหนงตางๆ ตามโครงสรางองคกรของ

ศูนยบริการถายทอดการสื่อสารฯ จํานวน 24 คน ดังมีตําแหนงบุคลากรตามโครงสรางองคกรในภาพท่ี 6  ดังนี้ 

 
ภาพท่ี 6 โครงสรางองคกรของศูนยบริการถายทอดการสื่อสารแหงประเทศไทย 

 

1) ตําแหนงผูอํานวยการศูนยบริการถายทอดการส่ือสารแหงประเทศไทย  

จัดจาง นายสมยศ สุนทรวิภาต   

คุณสมบัติ   

• ประวัติการศึกษา 

 International Tabulating Institute of Philadelphia, Pennsylvania USA 

(Diploma) Programming in LP1, Schematic Wiring Design for IBM 

Accounting machine, COBAL 

 Peirce College, Philadelphia Pennsylvania, USA. (B.Sc.) Data Processing, 

Programming and Business Automation Management. 

 Buck County College, Southampton Pennsylvania ( Associate Degree) 

Software Design, ( COBOL, Fortran, RPG, UNIX, C++ ) 

คณะกรรมการบริหารศูนยบริการถายทอดการสื่อสารแหงประเทศไทย 

คณะกรรมการกํากับดูแลและประเมินผล 

ศูนยบริการถายทอดการสื่อสารแหงประเทศไทย 

ผูอํานวยการ 

งานบริหารสํานักงาน 

เจาหนาที่บริหาร 
งานทั่วไป 

เจาหนาที่การเงิน 

เจาหนาที่บัญชี 

เจาหนาที่ธุรการ 

งานบริการถายทอด 
การสื่อสาร 

เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 

หัวหนาเจาหนาที่ถายทอดการสือ่สาร 

หัวหนากลุม 

เจาหนาที่ถายทอดการสื่อสาร 

งานระบบสารสนเทศ 

เจาหนาที่เทคนิค 

งานประชาสัมพันธและฝกอบรม 

เจาหนาที่ประชาสัมพนัธ 

เจาหนาที่ฝกอบรม 

ที่ปรึกษา 
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 Penn State University, Pennsylvania Continuing Education Programs. 

• มีบุคลิกดี พูด อาน เขียนภาษาอังกฤษและภาษาไทยไดในระดับดีมาก 

• มีความรูดานระบบงานคอมพิวเตอร รวมท้ังการใชโปรแกรมพ้ืนฐานของสํานักงาน 

• มีความสามารถในการประสานงานกับหนวยงานภายในและภายนอก 

• มีทัศนคติท่ีดีตอคนพิการ 

หนาท่ีความรับผิดชอบ  

• ถายทอดนโยบายสูการปฏิบัติ พรอมท้ังควบคุมการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีศูนยบริการ

ถายทอดการสื่อสารฯ ใหดําเนินการตามเปาหมายท่ีวางไว  

• ประสานงานกับหนวยงานภายในและภายนอกเพ่ือใหบริการผูท่ีบกพรองทางการไดยินและ 

ผูท่ีบกพรองทางการพูดอยางมีประสิทธิภาพ  

• เผยแพรและประชาสัมพันธใหศูนยบริการถายทอดการสื่อสารฯ ไดเปนท่ีรูจักในบทบาท

หนาท่ี และเปนท่ียอมรับในการใหบริการท่ีดี มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

• ปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารฯ และคณะกรรมการกํากับ

ดูแลฯ 

2) ตําแหนงเจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป  

จัดจาง นายเฉลิมพล หุนทรงธรรม  

คุณสมบัติ  

• ประวัติการศึกษา 

 ปริญญาโทศึกษาศาสตร สาขาเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  

 ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  

• มีความสามารถในการบริหารงานสํานักงาน การติดตอประสานงาน การจัดการเอกสาร งาน

จัดซ้ือจัดจาง และงานธุรการ สามารถใชโปรแกรมพ้ืนฐานของสํานักงานไดในระดับดี  

• มีความสามารถในการประสานงานกับหนวยงานภายในและภายนอก และมีทัศนคติท่ีดีตอคน

พิการ 

• มีประสบการณในการเปนอาสาสมัครชวยเหลืองานคนพิการใหกับองคกรตางๆ ตั้งแตป 2532 

ถึงปจจุบัน  เชน สมาคมคนพิการแหงประเทศไทย สภาคนพิการทุกประเภทแหงประเทศไทย 
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มูลนิธิเพ่ือเด็กพิการ กลุมเพ่ือน 2000 สมาคมคนตาบอดแหงประเทศไทย สมาคมสตรีตาบอด

แหงประเทศไทย เปนตน 

หนาท่ีความรับผิดชอบ  

• ทําหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป เชน ติดตอ นัดหมาย จัดงานรับรองและงานพิธีตางๆ เตรียมเรื่อง

และเตรียมการสําหรับประชุม จดบันทึก และเรียบเรียง รายงานการประชุมทางวิชาการ และ

รายงานอ่ืนๆ  

• ประสานงาน ติดตอกับหนวยงานและบุคคลตาง ๆ  

• ติดตามผลการปฏิบัติตามมติท่ีประชุม หรือผลการปฏิบัติตามคําสั่ง  

• ปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมายใหมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 

3) ตําแหนงเจาหนาท่ีการเงิน   

จัดจาง นางสาวประภัสสร นามศิริพงศพันธุ   

คุณสมบัติ  

• ปริญญาตรีบัญชีบัณฑิต สาขาการบัญชี  มหาวิทยาลัยสยาม 

• มีประสบการณในดานการเงิน 5 ป สามารถบันทึก ดูแลจัดเตรียมเช็คสั่งจาย เงินสด การรับ

เงิน การจัดเก็บเงิน การนําเงินฝากธนาคาร รวมท้ังตรวจสอบความถูกตองในดานการเงินได

เปนอยางดี  รวมท้ังเปนท่ีปรึกษาดานบัญชีและภาษีอากร 

• สามารถใชโปรแกรมพ้ืนฐานของสํานักงานไดในระดับดี มีความสามารถในการประสานงาน

กับหนวยงานภายในและภายนอก และมีทัศนคติท่ีดีตอคนพิการ 

หนาท่ีความรับผิดชอบ  

• ตรวจสอบความถูกตองของเอกสารดานการเบิกและจาย ทํารายงาน ตรวจสอบความถูก

ตองของเอกสารดานการเงิน 

• บันทึก ดูแลจัดเตรียมเช็คสั่งจาย เงินสด การรับเงิน การจัดเก็บเงิน การนําเงินฝากธนาคาร  

• รายงายผลการใชจายเงินของศูนยบริการถายทอดการสื่อสารฯ เปนประจําทุกเดือน 

• ปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมายใหมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 

 

4) ตําแหนงเจาหนาท่ีบัญชี    

จัดจาง นางสาวอฑิญา เพ็ชรสีนวล  
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คุณสมบัติ 

• ปริญญาตรีบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

• มีประสบการณในดานการบัญชี สามารถจัดทําเอกสาร บันทึกรายการ ตรวจสอบความถูก

ตองครบถวนของการเงินและบัญชี พรอมจัดทํารายงานทางการเงินและบัญชี และการ

จัดเก็บเอกสารทางบัญชีไดเปนอยางดี 

• สามารถใชโปรแกรมพ้ืนฐานของสํานักงานไดในระดับดี มีความสามารถในการประสานงาน

กับหนวยงานภายในและภายนอก และมีทัศนคติท่ีดีตอคนพิการ 

หนาท่ีความรับผิดชอบ  

• รับผิดชอบในการจัดทําเอกสาร บันทึกรายการ ตรวจสอบความถูกตองครบถวนของการเงิน

และบัญชี พรอมจัดทํารายงานทางการเงินและบัญชี และการจัดเก็บเอกสารทางบัญชี  

• จัดทําบัญชี รายรับรายจายของศูนยฯ เปนประจําทุกเดือน 

• ปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมายใหมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 

5) ตําแหนงเจาหนาท่ีธุรการ   

จัดจาง นางสาวกาญจนา สุริยขันธ 

คุณสมบัติ 

• ปริญญาตรีศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

• มีประสบการณการทํางานในสํานักงาน สามารถปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ งานพิมพ

ท่ีเก่ียวกับการรับ-สงหนังสือ จดหมาย เอกสารตางๆ ใหบริการเรื่องสถานท่ี วัสดุ อุปกรณ 

ชวยติดตอประสานงานและอํานวยความสะดวกตางๆ ได 

• มีความสามารถใชโปรแกรมพ้ืนฐานของสํานักงาน การพิมพภาษาไทย การสื่อสาร

ภาษาอังกฤษในระดับดี มีความสามารถในการประสานงานกับหนวยงานภายในและ

ภายนอก รักงานบริการและมีทัศนคติท่ีดีตอคนพิการ 

หนาท่ีความรับผิดชอบ  

• ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ ควบคุมการรับ สง ลงทะเบียน แยกประเภท และจัดสง

หนังสือ เอกสารใหหนวยงานท่ีเก่ียวของ  

• รางหนังสือโตตอบ บันทึก ยอเรื่อง สรุปความเห็น ควบคุมการเก็บ พิมพหนังสือดวยความ

ละเอียดรอบคอบ ตรวจทานหนังสือ  
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• ถายเอกสาร เรียงหนากระดาษ เย็บเลม  

• ใหบริการเรื่องสถานท่ี วัสดุ  และดูแลรักษาอุปกรณสํานักงาน 

• ชวยติดตามรวบรวม และจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงาน 

• ติดตอประสานงานกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ ควบคุมดูแลการจัดเตรียม และอํานวยความ

สะดวกในเรื่องสถานท่ีเพ่ือใชในการจัดการงานตางๆ  

• ปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมายใหมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 

6) ตําแหนงเจาหนาท่ีธุรการ   

จัดจาง นางสาวสายรุง เมืองเจริญ  

คุณสมบัติ 

• ปริญญาตรีเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

• มีประสบการณการทํางานในสํานักงาน สามารถปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ งานพิมพ

ท่ีเก่ียวกับการรับ-สงหนังสือ จดหมาย เอกสารตาง ๆ ใหบริการเรื่องสถานท่ี วัสดุ อุปกรณ 

ชวยติดตอประสานงานและอํานวยความสะดวกตาง ๆ ได 

• มีความสามารถใชโปรแกรมพ้ืนฐานของสํานักงาน การพิมพภาษาไทย การสื่อสาร

ภาษาอังกฤษในระดับดี มีความสามารถในการประสานงานกับหนวยงานภายในและ

ภายนอก รักงานบริการและมีทัศนคติท่ีดีตอคนพิการ 

หนาท่ีความรับผิดชอบ  

• ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ ควบคุมการรับ สง ลงทะเบียน แยกประเภท และจัดสง

หนังสือ เอกสารใหหนวยงานท่ีเก่ียวของ  

• รางหนังสือโตตอบ บันทึก ยอเรื่อง สรุปความเห็น ควบคุมการเก็บ พิมพหนังสือดวยความ

ละเอียดรอบคอบ ตรวจทานหนังสือ  

• ถายเอกสาร เรียงหนากระดาษ เย็บเลม  

• ใหบริการเรื่องสถานท่ี วัสดุ  และดูแลรักษาอุปกรณสํานักงาน 

• ชวยติดตามรวบรวม และจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงาน 

• ติดตอประสานงานกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ ควบคุมดูแลการจัดเตรียม และอํานวยความ

สะดวกในเรื่องสถานท่ีเพ่ือใชในการจัดการงานตางๆ  
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• ปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมายใหมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 

7) ตําแหนงนักวิเคราะห   

จัดจาง นางสาวธิดารัตน เหมรังคะ 

คุณสมบัติ 

• ประวัติการศึกษา 

 ปริญญาโทบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  สาขาการจัดการธุรกิจโทรคมนาคม บัณฑิตวิทยาลัย

การจัดการและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี  

 ปริญญาตรีการจัดการบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) สาขาระบบสารสนเทศเพ่ือการ

จัดการ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล 

• มีประสบการณการทํางานเปนนักวิจัยสําหรับปฏิบัติงานโครงการวิจัยและบริการวิชาการของ

บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรีเปน

ระยะเวลา 4 ป  

• สามารถทํางานดานการวิจัยหรือวิเคราะหขอมูลเพ่ือวางแผนการทํางานได สามารถสื่อสาร

ดวยภาษาอังกฤษและใชโปรแกรมพ้ืนฐานของสํานักงานไดในระดับดี และสามารถใช

โปรแกรม SPSS เพ่ือวิเคราะหขอมูลในเชิงสถิติได มีความสามารถในการประสานงานกับ

หนวยงานภายในและภายนอกมีทัศนคติท่ีดีตอคนพิการ 

หนาท่ีความรับผิดชอบ  

• วิเคราะหขอมูลการดําเนินงานในดานตางๆ ของศูนยบริการถายทอดการสื่อสาร ไดแก ระบบ

การบริการและระบบอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางานใหเปนไปตาม

เปาหมายท่ีกําหนดไว  

• จัดทํารายงานผลการดําเนินงานตางๆ รวมท้ังประมวลผล และเก็บรวบรวมคาสถิติในการใช

งาน 

• จัดทําแผนการพัฒนาบุคลากร  รวมท้ังดําเนินการจัดฝกอบรมบุคลากร   

• ปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมายใหมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 

 

8) ตําแหนงหัวหนากลุมเจาหนาท่ีถายทอดการส่ือสาร   

จัดจาง นางสาวคมคิด ศันสนะเกียรติ  
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คุณสมบัติ 

• ประวัติการศึกษา 

 ปริญญาตรีศิลปกรรมบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป วิชาเอกภาพพิมพ มหาวิทยาลัยรังสิต  

 กําลังศึกษาในระดับปริญญาโท สาขาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  

 ประกาศนียบัตรลามภาษามือ รุนท่ี 1 จากวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล  

 เขารับอบรมครูสอนการศึกษาพิเศษ รุนท่ี 18 กรมสามัญ กระทรวงศึกษาธิการ 

• สามารถใชภาษามือไดเปนอยางดีเนื่องจากเกิดและเติบโตในครอบครัวของคนหูหนวก 

(CODA: Children Of Deaf Adults)  

• มีประสบการณในการทํางานเปนลามภาษามือและหัวหนางานลามภาษามือศูนยบริการ

สนับสนุนนักศึกษาเรียนรวม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ลามภาษามือในรายการโทรทัศน

และหนวยงานตางๆ ท้ังภาครัฐและเอกชน เปนผูตรวจสอบการใหบริการภาษามือ iSign 

บริษัท แอดวานซ คอนแท็ค เซ็นเตอร จํากัด รวมท้ังเปนวิทยากรในการอบรมภาษามือต้ังแต

ป พ.ศ. 2541 จนถึงปจจุบัน  

• ผานการอบรมโครงการฝกอบรมทักษะภาษามือไทยสําหรับลามภาษามือของศูนยบริการ

ถายทอดการสื่อสารสําหรับผูบกพรองทางการไดยินและผูท่ีบกพรองทางการพูด  

• มีความสามารถในการวางแผนจัดอบรม กําหนดหลักสูตร ทดสอบและจัดอบรมเจาหนาท่ี

ถายทอดการสื่อสารได 

• มีความสามารถใชโปรแกรมพ้ืนฐานของสํานักงาน การพิมพภาษาไทย รักงานบริการและมี

ทัศนคติท่ีดีตอคนพิการ 

หนาท่ีความรับผิดชอบ  

• ใหบริการถายทอดการสื่อสารแบบขอความ ภาพเคลื่อนไหวภาษามือ อานริมฝปาก ทวนซํ้า

เสียงพูดของผู ท่ีบกพรองทางการพูด พิมพขอความจากเสียงพูด ท้ังทางโทรศัพทและ

อินเทอรเน็ต โดยสามารถทํางานตามชวงเวลาท่ีกําหนดได  

• กําหนดบุคลากรในการทํางานใหสอดคลองกับการใหบริการ วางแผนการปฏิบัติงานใหเปนไป

ตามมาตรฐานการบริการ  
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• ควบคุมการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีถายทอดการสื่อสาร และเปนท่ีปรึกษาในการแกไข

ปญหาท่ีอาจเกิดข้ึนในการใหบริการ 

• ปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมายใหมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 

9) ตําแหนงหัวหนากลุมเจาหนาท่ีถายทอดการส่ือสาร   

จัดจาง นางสาวดาวศรี โลเกตุ  

คุณสมบัติ 

• ประวัติการศึกษา 

 จบการศึกษาระดับปริญญาตรีเศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง  

 ประกาศนียบัตรสาขาวิชาลามภาษามือไทย วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล 

• มีประสบการณในการทํางานลามภาษามือตั้งแตป 2552 ใหกับกลุมสมาชิกคนหูหนวกภาค

กลาง วิทยาลัยสารพัดชางชลบุรี และสมาคมคนหูหนวกแหงประเทศไทย 

• ผานการอบรมโครงการฝกอบรมทักษะภาษามือไทยสําหรับลามภาษามือของศูนยบริการ

ถายทอดการสื่อสารสําหรับผูบกพรองทางการไดยินและผูท่ีบกพรองทางการพูด  

• มีความสามารถในการใชภาษาไทย ใชโปรแกรมพ้ืนฐานของสํานักงาน การพิมพภาษาไทย รัก

งานบริการและมีทัศนคติท่ีดีตอคนพิการ 

หนาท่ีความรับผิดชอบ  

• ใหบริการถายทอดการสื่อสารแบบขอความ ภาพเคลื่อนไหวภาษามือ อานริมฝปาก ทวนซํ้า

เสียงพูดของผู ท่ีบกพรองทางการพูด พิมพขอความจากเสียงพูด ท้ังทางโทรศัพทและ

อินเทอรเน็ต โดยสามารถทํางานตามชวงเวลาท่ีกําหนดได  

• กําหนดบุคลากรในการทํางานใหสอดคลองกับการใหบริการ วางแผนการปฏิบัติงานใหเปนไป

ตามมาตรฐานการบริการ  

• ควบคุมการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีถายทอดการสื่อสาร และเปนท่ีปรึกษาในการแกไข

ปญหาท่ีอาจเกิดข้ึนในการใหบริการ 

• ปฏบิัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมายใหมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 

 

10) ตําแหนงเจาหนาท่ีถายทอดการส่ือสาร  

จัดจาง นางสาววรรณรัตน พวงมาลัย  

รายงานสรุปผลการดําเนินงานประจําป 2555 ศูนยบริการถายทอดการส่ือสารแหงประเทศไทย 
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คุณสมบัติ 

• ปริญญาตรีศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาหูหนวกศึกษา (ลามภาษามือ) วิทยาลัยราชสุดา 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

• มีประสบการณในการทํางานตําแหนงเจาหนาท่ีลามภาษามือของสภาคนพิการทุกประเภท

แหงประเทศไทยและพนักงานราชการครู (ลามภาษามือ) โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม 

ตั้งแตป พ.ศ. 2552 

• ผานการอบรมโครงการฝกอบรมทักษะภาษามือไทยสําหรับลามภาษามือของศูนยบริการ

ถายทอดการสื่อสารสําหรับผูบกพรองทางการไดยินและผูท่ีบกพรองทางการพูด  

• มีความสามารถในการใชภาษาไทย ใชโปรแกรมพ้ืนฐานของสํานักงาน การพิมพภาษาไทย รัก

งานบริการและมีทัศนคติท่ีดีตอคนพิการ 

หนาท่ีความรับผิดชอบ 

• ใหบริการถายทอดการสื่อสารแบบขอความ ภาพเคลื่อนไหวภาษามือ อานริมฝปาก ทวนซํ้า

เสียงพูดของผู ท่ีบกพรองทางการพูด พิมพขอความจากเสียงพูด ท้ังทางโทรศัพทและ

อินเทอรเน็ต โดยสามารถทํางานตามชวงเวลาท่ีกําหนดได 

• ปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมายใหมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 

11) ตําแหนงเจาหนาท่ีถายทอดการส่ือสาร   

จัดจาง นางสาวดอกออ ฝอยกลาง  

คุณสมบัติ 

• ปริญญาตรีศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาหูหนวกศึกษา (ลามภาษามือ) วิทยาลัยราชสุดา 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

• มีประสบการณการทํางานในตําแหนง พนักงานราชการ (ลามภาษามือ) โรงเรียนโสตศึกษา

จังหวัดชัยภูมิ ป พ.ศ. 2553-2554 และครูอัตราจาง (ลามภาษามือ) โรงเรียนโสตศึกษา

จังหวัดมุกดาหาร ป พ.ศ. 2553  

• ผานการอบรมโครงการฝกอบรมทักษะภาษามือไทยสําหรับลามภาษามือของศูนยบริการ

ถายทอดการสื่อสารสําหรับผูบกพรองทางการไดยินและผูท่ีบกพรองทางการพูด  

• มีความสามารถในการใชภาษาไทย ใชโปรแกรมพ้ืนฐานของสํานักงาน การพิมพภาษาไทย รัก

งานบริการและมีทัศนคติท่ีดีตอคนพิการ 

รายงานสรุปผลการดําเนินงานประจําป 2555 ศูนยบริการถายทอดการส่ือสารแหงประเทศไทย 
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หนาท่ีความรับผิดชอบ 

• ใหบริการถายทอดการสื่อสารแบบขอความ ภาพเคลื่อนไหวภาษามือ อานริมฝปาก ทวนซํ้า

เสียงพูดของผู ท่ีบกพรองทางการพูด พิมพขอความจากเสียงพูด ท้ังทางโทรศัพทและ

อินเทอรเน็ต โดยสามารถทํางานตามชวงเวลาท่ีกําหนดได 

• ปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมายใหมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 

12) ตําแหนง เจาหนาท่ีถายทอดการส่ือสาร   

จัดจาง นางสาวมาลิณี คํามะมูล 

คุณสมบัติ 

• ปริญญาตรีการศึกษาบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) สาขาการศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัย

มหาสารคาม  

• มีประสบการณการทํางานในตําแหนงครูอัตราจาง (สอนเด็กออทิสติก) โรงเรียนโสตศึกษา

จังหวัดชัยภูมิ ป 2553-2554 และศูนยการศึกษาพิเศษจังหวัดสมุทรสงคราม ป 2553  

• ผานการอบรมโครงการฝกอบรมทักษะภาษามือไทยสําหรับลามภาษามือของศูนยบริการ

ถายทอดการสื่อสารสําหรับผูบกพรองทางการไดยินและผูท่ีบกพรองทางการพูด  

• มีความสามารถในการใชภาษาไทย ใชโปรแกรมพ้ืนฐานของสํานักงาน การพิมพภาษาไทย รัก

งานบริการและมีทัศนคติท่ีดีตอคนพิการ 

หนาท่ีความรับผิดชอบ 

• ใหบริการถายทอดการสื่อสารแบบขอความ ภาพเคลื่อนไหวภาษามือ อานริมฝปาก ทวนซํ้า

เสียงพูดของผู ท่ีบกพรองทางการพูด พิมพขอความจากเสียงพูด ท้ังทางโทรศัพทและ

อินเทอรเน็ต โดยสามารถทํางานตามชวงเวลาท่ีกําหนดได 

• ปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมายใหมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
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13) ตําแหนงเจาหนาท่ีถายทอดการส่ือสาร   

จัดจาง นางสาวอัฑฒกา เท่ียงปรีชา  

  คุณสมบัติ 

• ปริญญาตรีครุศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) สาขาการศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัย 

ราชภัฏสวนดสุิต 

• มีประสบการณการทํางานในตําแหนงขาราชการครู โรงเรียนเคหะทุงสองหองวิทยา 2 

กรุงเทพมหานคร ป 2552-2554 และตําแหนงลามภาษามือ ศูนยบริการสนับสนุนนักศึกษา

เรียนรวม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ป 2547-2552 

• ผานการอบรมโครงการฝกอบรมทักษะภาษามือไทยสําหรับลามภาษามือของศูนยบริการ

ถายทอดการสื่อสารสําหรับผูบกพรองทางการไดยินและผูท่ีบกพรองทางการพูด  

• มีความสามารถในการใชภาษาไทย ใชโปรแกรมพ้ืนฐานของสํานักงาน การพิมพภาษาไทย รัก

งานบริการและมีทัศนคติท่ีดีตอคนพิการ 

หนาท่ีความรับผิดชอบ 

• ใหบริการถายทอดการสื่อสารแบบขอความ ภาพเคลื่อนไหวภาษามือ อานริมฝปาก ทวนซํ้า

เสียงพูดของผู ท่ีบกพรองทางการพูด พิมพขอความจากเสียงพูด ท้ังทางโทรศัพทและ

อินเทอรเน็ต โดยสามารถทํางานตามชวงเวลาท่ีกําหนดได 

• ปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมายใหมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 

14) ตําแหนงเจาหนาท่ีถายทอดการส่ือสาร   

จัดจาง นายกนตธร ไกรสุวรรณ  

คุณสมบัติ 

• ปริญญาตรีครุศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

• มีประสบการณการทํางานในตําแหนงครูการศึกษาพิเศษ (เด็กท่ีมีความบกพรองทางการได

ยิน) โรงเรียนพระตําหนักสวนกุหลาบ ป 2553-2554 และลามภาษามือ สภาคนพิการทุก

ประเภท ป 2553  

• ผานการอบรมโครงการฝกอบรมทักษะภาษามือไทยสําหรับลามภาษามือของศูนยบริการ

ถายทอดการสื่อสารสําหรับผูบกพรองทางการไดยินและผูท่ีบกพรองทางการพูด  
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• มีความสามารถในการใชภาษาไทย ใชโปรแกรมพ้ืนฐานของสํานักงาน การพิมพภาษาไทย รัก

งานบริการและมีทัศนคติท่ีดีตอคนพิการ 

หนาท่ีความรับผิดชอบ 

• ใหบริการถายทอดการสื่อสารแบบขอความ ภาพเคลื่อนไหวภาษามือ อานริมฝปาก ทวนซํ้า

เสียงพูดของผู ท่ีบกพรองทางการพูด พิมพขอความจากเสียงพูด ท้ังทางโทรศัพทและ

อินเทอรเน็ต โดยสามารถทํางานตามชวงเวลาท่ีกําหนดได 

• ปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมายใหมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 

15)  ตําแหนงเจาหนาท่ีถายทอดการส่ือสาร   

จัดจาง นายคเชนทร เทพทับทิม  

คุณสมบัติ 

• ปริญญาตรีศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาหูหนวกศึกษา (ลามภาษามือ) วิทยาลัยราชสุดา 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

• มีประสบการณการทํางานในตําแหนงครูการศึกษาพิเศษ (สอนเด็กออทิสติก) ป 2552-2554 

• มีความสามารถในการใชภาษาไทย ใชโปรแกรมพ้ืนฐานของสํานักงาน การพิมพภาษาไทย รัก

งานบริการและมีทัศนคติท่ีดีตอคนพิการ 

หนาท่ีความรับผิดชอบ 

• ใหบริการถายทอดการสื่อสารแบบขอความ ภาพเคลื่อนไหวภาษามือ อานริมฝปาก ทวนซํ้า

เสียงพูดของผู ท่ีบกพรองทางการพูด พิมพขอความจากเสียงพูด ท้ังทางโทรศัพทและ

อินเทอรเน็ต โดยสามารถทํางานตามชวงเวลาท่ีกําหนดได 

• ปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมายใหมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 

16) ตําแหนงเจาหนาท่ีถายทอดการส่ือสาร   

จัดจาง นางสาวชนัญชิดา ชีพเสรี  

คุณสมบัติ 

• ปริญญาตรีครุศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

• มีประสบการณการทํางานในตําแหนงเจาหนาท่ีลามภาษามือ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

สุพรรณบุร ีป 2547-2555 
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• มีความสามารถในการใชภาษาไทย ใชโปรแกรมพ้ืนฐานของสํานักงาน การพิมพภาษาไทย รัก

งานบริการและมีทัศนคติท่ีดีตอคนพิการ 

หนาท่ีความรับผิดชอบ 

• ใหบริการถายทอดการสื่อสารแบบขอความ ภาพเคลื่อนไหวภาษามือ อานริมฝปาก ทวนซํ้า

เสียงพูดของผู ท่ีบกพรองทางการพูด พิมพขอความจากเสียงพูด ท้ังทางโทรศัพทและ

อินเทอรเน็ต โดยสามารถทํางานตามชวงเวลาท่ีกําหนดได 

• ปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมายใหมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 

17) ตําแหนงเจาหนาท่ีถายทอดการส่ือสาร   

จัดจาง นางสาวธิติสุดา ปนแกว  

คุณสมบัติ 

• ปริญญาตรีครุศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

• มีประสบการณการฝกวิชาชีพครู ฝกสอนเด็กท่ีมีความบกพรองทางการไดยิน โรงเรียนเศรษฐ

เสถียร ในพระราชูปถัมภ 

• มีความสามารถในการใชภาษาไทย ใชโปรแกรมพ้ืนฐานของสํานักงาน การพิมพภาษาไทย รัก

งานบริการและมีทัศนคติท่ีดีตอคนพิการ 

หนาท่ีความรับผิดชอบ 

• ใหบริการถายทอดการสื่อสารแบบขอความ ภาพเคลื่อนไหวภาษามือ อานริมฝปาก ทวนซํ้า

เสียงพูดของผู ท่ีบกพรองทางการพูด พิมพขอความจากเสียงพูด ท้ังทางโทรศัพทและ

อินเทอรเน็ต โดยสามารถทํางานตามชวงเวลาท่ีกําหนดได 

• ปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมายใหมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 

18) ตําแหนงเจาหนาท่ีถายทอดการส่ือสาร   

จัดจาง นายภัทรพงศ พิกุลเงิน   

• ปริญญาตรีครุศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

• มีประสบการณการทํางานในตําแหนงครูอัตราจาง (สอนเด็กพิเศษ) โรงเรียนสุพรรณบุรี

ปญญานุกูล และฝกวิชาชีพครู โดยฝกสอนเด็กท่ีมีความบกพรองทางการไดยิน โรงเรียน

เศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ 
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• มีความสามารถในการใชภาษาไทย ใชโปรแกรมพ้ืนฐานของสํานักงาน การพิมพภาษาไทย รัก

งานบริการและมีทัศนคติท่ีดีตอคนพิการ 

หนาท่ีความรับผิดชอบ 

• ใหบริการถายทอดการสื่อสารแบบขอความ ภาพเคลื่อนไหวภาษามือ อานริมฝปาก ทวนซํ้า

เสียงพูดของผู ท่ีบกพรองทางการพูด พิมพขอความจากเสียงพูด ท้ังทางโทรศัพทและ

อินเทอรเน็ต โดยสามารถทํางานตามชวงเวลาท่ีกําหนดได 

• ปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมายใหมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 

19) ตําแหนงเจาหนาท่ีถายทอดการส่ือสาร  

จัดจาง นายจักรี เสนเมือง  
คุณสมบัติ 

• ปริญญาตรีครุศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

• มีประสบการณการทํางานในตําแหนงครู โรงเรียนดวงพร จังหวัดปทุมธานี และฝกวิชาชีพครู 

โดยฝกสอนเด็กท่ีมีความบกพรองทางสติปญญา โรงเรียนราชวินิตมัธยม กรุงเทพมหานคร 

• มีความสามารถในการใชภาษาไทย ใชโปรแกรมพ้ืนฐานของสํานักงาน การพิมพภาษาไทย รัก

งานบริการและมีทัศนคติท่ีดีตอคนพิการ 

หนาท่ีความรับผิดชอบ 

• ใหบริการถายทอดการสื่อสารแบบสนทนาขอความ สนทนาขอความวิดีโอดวยภาษามือ อาน

ริมฝปาก ทวนซํ้าเสียงพูดของผูท่ีบกพรองทางการพูด พิมพขอความจากเสียงพูด ท้ังทาง

โทรศัพทและอินเทอรเน็ต โดยสามารถทํางานตามชวงเวลาท่ีกําหนดได 

• ปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมายใหมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 

20) ตําแหนงเจาหนาท่ีเทคนิค   

จัดจาง นายสุชาติ คําบุญ  

คุณสมบัติ 

• ปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะทรัพยากรและสิ่งแวดลอม 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  

• มีความสามารถในการควบคุม ดูแล บํารุงรักษา รักษาความม่ันคงใหกับระบบคอมพิวเตอรให

สามารถทํางานไดตลอดเวลาในการใหบริการ สามารถผลิตงานศิลปหรือสื่อตางๆ ดวย
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มัลติมีเดีย สามารถดูแลและปรับปรุงเว็บไซต รวมท้ังใหคําแนะนําเก่ียวกับระบบคอมพิวเตอร

ใหกับบุคลากรภายในศูนยบริการถายทอดการสื่อสารฯ ได 

• มีความสามารถพิเศษดานโปรแกรม Photoshop 

• มีใจรักงานบริการและมีทัศนคติท่ีดีตอคนพิการ 

หนาท่ีความรับผิดชอบ 

• ควบคุม ดูแล บํารุงรักษา รักษาความม่ันคงใหกับระบบคอมพิวเตอร ระบบเครือขาย ระบบ

ไฟ ระบบโทรศัพท และระบบอ่ืนๆ  ใหสามารถทํางานไดตลอดเวลาในการใหบริการ  

• ควบคุม ดูแล บํารุงรักษาเครื่องบริการถายทอดการสื่อสาร (ตู TTRS) ขาย ใหสามารถทํางาน

ไดตลอดเวลาในการใหบริการ  

• ดูแลเว็บไซตของศูนยบริการถายทอดการสื่อสารใหบริการไดอยางตอเนื่อง  

• ใหคําปรึกษา แนะนํา ฝกอบรมในการใชงานระบบคอมพิวเตอรแกเจาหนาท่ีในศูนยบริการ

ถายทอดการสื่อสาร 

• ปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมายใหมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 

21) ตําแหนงเจาหนาท่ีเทคนิค   

จัดจาง นายวิศรุต เย็นมี   

คุณสมบัติ 

• ปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะทรัพยากรและสิ่งแวดลอม 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  

• มีความสามารถในการควบคุม ดูแล บํารุงรักษา รักษาความม่ันคงใหกับระบบคอมพิวเตอรให

สามารถทํางานไดตลอดเวลาในการใหบริการ สามารถผลิตงานศิลปหรือสื่อตางๆ ดวย

มัลติมีเดีย สามารถดูแลและปรับปรุงเว็บไซต รวมท้ังใหคําแนะนําเก่ียวกับระบบคอมพิวเตอร

ใหกับบุคลากรภายในศูนยบริการถายทอดการสื่อสารฯ ได 

• มีความสามารถพิเศษดานโปรแกรม Photoshop 

• มีใจรักงานบริการและมีทัศนคติท่ีดีตอคนพิการ 

หนาท่ีความรับผิดชอบ 

• ควบคุม ดูแล บํารุงรักษา รักษาความม่ันคงใหกับระบบคอมพิวเตอร ระบบเครือขาย ระบบ

ไฟ ระบบโทรศัพท และระบบอ่ืนๆ  ใหสามารถทํางานไดตลอดเวลาในการใหบริการ  
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• ควบคุม ดูแล บํารุงรักษาเครื่องบริการถายทอดการสื่อสาร (ตู TTRS)  ใหสามารถทํางานได

ตลอดเวลาในการใหบริการ  

• ดูแลเว็บไซตของศูนยบริการถายทอดการสื่อสารใหบริการไดอยางตอเนื่อง  

• ใหคําปรึกษา แนะนํา ฝกอบรมในการใชงานระบบคอมพิวเตอรแกเจาหนาท่ีในศูนยบริการ

ถายทอดการสื่อสาร 

• ปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมายใหมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 

22) ตําแหนงเจาหนาท่ีเทคนิค   

จัดจาง นายวธัญู บุญอาจินต 

คุณสมบัติ 

• จบการศึกษาระดับปริญญาตรี เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการโฆษณาและ

ประชาสัมพันธ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

• มีประสบการณการฝกสหกิจศึกษา ในตําแหนงเจาหนาท่ีดูแลและพัฒนาเว็บไซต มูลนิธิสากล

เพ่ือคนพิการ ป 2553 

• มีความสามารถในการควบคุม ดูแล บํารุงรักษา รักษาความม่ันคงใหกับระบบคอมพิวเตอรให

สามารถทํางานไดตลอดเวลาในการใหบริการ สามารถผลิตงานศิลปหรือสื่อตางๆ ดวย

มัลติมีเดีย สามารถดูแลและปรับปรุงเว็บไซต รวมท้ังใหคําแนะนําเก่ียวกับระบบคอมพิวเตอร

ใหกับบุคลากรภายในศูนยบริการถายทอดการสื่อสารฯ ได 

• มีความสามารถพิเศษดานโปรแกรม Photoshop, Illustrator, Premiere Pro, Audition, 

Flash และ Dreamweaver 

• มีใจรักงานบริการและมีทัศนคติท่ีดีตอคนพิการ 

หนาท่ีความรับผิดชอบ 

• ควบคุม ดูแล บํารุงรักษา รักษาความม่ันคงใหกับระบบคอมพิวเตอร ระบบเครือขาย ระบบ

ไฟ ระบบโทรศัพท และระบบอ่ืนๆ  ใหสามารถทํางานไดตลอดเวลาในการใหบริการ  

• ควบคุม ดูแล บํารุงรักษาเครื่องบริการถายทอดการสื่อสาร (ตู TTRS)  ใหสามารถทํางานได

ตลอดเวลาในการใหบริการ  

• ดูแลเว็บไซตของศูนยบริการถายทอดการสื่อสารใหบริการไดอยางตอเนื่อง  
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• ใหคําปรึกษา แนะนํา ฝกอบรมในการใชงานระบบคอมพิวเตอรแกเจาหนาท่ีในศูนยบริการ

ถายทอดการสื่อสาร 

• ปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมายใหมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 

23) ตําแหนงเจาหนาท่ีเทคนิค   

จัดจาง นายสุรศักดิ์ บัวขํา 

คุณสมบัติ 

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาอิเล็กทรอนิกส วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี 

• มีประสบการณในการทํางานตําแหนงชางเทคนิค บริษัทอินเทอรเน็ตประเทศไทย จํากัด 

(มหาชน) ป 2553-2554 และตําแหนงชางเขียนแบบ บริษัทโตโย-ไทย คอรปอเรชั่น จํากัด 

(มหาชน) ป 2552 

• มีความสามารถในการควบคุม ดูแล บํารุงรักษา รักษาความม่ันคงใหกับระบบคอมพิวเตอรให

สามารถทํางานไดตลอดเวลาในการใหบริการ รวมท้ังใหคําแนะนําเก่ียวกับระบบคอมพิวเตอร

ใหกับบุคลากรภายในศูนยบริการถายทอดการสื่อสารฯ ได 

• มีความสามารถพิเศษดานโปรแกรม Autocad  

• มีใจรักงานบริการและมีทัศนคติท่ีดีตอคนพิการ 

หนาท่ีความรับผิดชอบ 

• ควบคุม ดูแล บํารุงรักษา รักษาความม่ันคงใหกับระบบคอมพิวเตอร ระบบเครือขาย ระบบ

ไฟ ระบบโทรศัพท และระบบอ่ืนๆ  ใหสามารถทํางานไดตลอดเวลาในการใหบริการ  

• ควบคุม ดูแล บํารุงรักษาเครื่องบริการถายทอดการสื่อสาร (ตู TTRS)  ใหสามารถทํางานได

ตลอดเวลาในการใหบริการ  

• ดูแลเว็บไซตของศูนยบริการถายทอดการสื่อสารใหบริการไดอยางตอเนื่อง  

• ใหคําปรึกษา แนะนํา ฝกอบรมในการใชงานระบบคอมพิวเตอรแกเจาหนาท่ีในศูนยบริการ

ถายทอดการสื่อสาร 

• ปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมายใหมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
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24) ตําแหนงเจาหนาท่ีเทคนิค   

    จัดจาง นายกันตพงษ ศันสนะเกียรติ  

คุณสมบัติ 

• จบการศึกษาระดับปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตรคอมพิวเตอร 

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

• มีประสบการณการทํางานตําแหนง Inventory Supervisor และ Project Coordinator 

บริษัท Progressive จํากัด ป 2548-2556 และตําแหนงพนักงานคอมพิวเตอร บริษัท Post 

form จํากัด ป 2542-2548 

• มีความสามารถในการควบคุม ดูแล บํารุงรักษา รักษาความม่ันคงใหกับระบบคอมพิวเตอรให

สามารถทํางานไดตลอดเวลาในการใหบริการ สามารถผลิตงานศิลปหรือสื่อตางๆ ดวย

มัลติมีเดีย สามารถดูแลและปรับปรุงเว็บไซต รวมท้ังใหคําแนะนําเก่ียวกับระบบคอมพิวเตอร

ใหกับบุคลากรภายในศูนยบริการถายทอดการสื่อสารฯ ได 

• มีความสามารถพิเศษดานโปรแกรม Visual Basic และ Microsoft Access 

• มีใจรักงานบริการและมีทัศนคติท่ีดีตอคนพิการ 

หนาท่ีความรับผิดชอบ 

• ควบคุม ดูแล บํารุงรักษา รักษาความม่ันคงใหกับระบบคอมพิวเตอร ระบบเครือขาย ระบบ

ไฟ ระบบโทรศัพท และระบบอ่ืนๆ  ใหสามารถทํางานไดตลอดเวลาในการใหบริการ  

• ควบคุม ดูแล บํารุงรักษาเครื่องบริการถายทอดการสื่อสาร (ตู TTRS) ขาย ใหสามารถทํางาน

ไดตลอดเวลาในการใหบริการ  

• ดูแลเว็บไซตของศูนยบริการถายทอดการสื่อสารใหบริการไดอยางตอเนื่อง  

• ใหคําปรึกษา แนะนํา ฝกอบรมในการใชงานระบบคอมพิวเตอรแกเจาหนาท่ีในศูนยบริการ

ถายทอดการสื่อสาร 

• ปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมายใหมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 

2.2.1 การพัฒนาบุคลากร 

ศูนยบริการถายทอดการสื่อสารฯ ตระหนักถึงความสําคัญในการพัฒนาบุคลากรของศูนยฯ 

อยางสมํ่าเสมอ  โดยมุงเนนใหบุคลากรมีความสามารถเหมาะสมกับตําแหนง  เพ่ือใหการบริการของ
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ศูนยบริการถายทอดการสื่อสารฯ มีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน  โดยเจาหนาท่ีทุกคนจะตองมีความรูและความเขาใจ

ในลักษณะของการบริการถายทอดการสื่อสารท่ีทางศูนยบริการถายทอดการสื่อสารฯ ใหบริการ สามารถแกไข

ปญหาเบื้องตนหากเกิดปญหาในการใหบริการได เพ่ือใหการดําเนินงานภายในศูนยบริการถายทอดการสื่อสารฯ 

เปนไปดวยความเรียบรอย อีกท้ังสามารถใหขอมูลเก่ียวกับบริการของศูนยบริการถายทอดการสื่อสารฯ ใหกับ

บุคคลท่ัวไปไดรับรูและเขาใจการใหบริการของศูนยบริการถายทอดการสื่อสารฯ รวมท้ังเพ่ือเปนการ

ประชาสัมพันธและเสริมสรางภาพลักษณองคกรสูภายนอกได ผลการพัฒนาบุคลากรไดดําเนินการดังนี้ 

1) การพัฒนาเจาหนาท่ีถายทอดการสื่อสาร 

ศูนยบริการถายทอดการสื่อสารฯ ไดดําเนินการพัฒนาเจาหนาท่ีถายทอดการสื่อสารในดานตางๆ 

ท่ีจําเปนตอการใหบริการถายทอดการสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพ 5 ดาน ดังนี้  1) การพัฒนาบทพูดมาตรฐาน

สําหรับการใหบริการถายทอดการสื่อสาร  2) การทดสอบความรูดานภาษามือ  3) การพัฒนาความสามารถใน

การพิมพภาษาไทย  4) แนวทางการปฏิบัติงานท่ีเปนมาตรฐานเดียวกัน  5) เกณฑมาตรฐานวิชาชีพลามภาษา

มือ  ท้ังนี้เพ่ือใหแนวทางในการใหบริการของเจาหนาท่ีถายทอดการสื่อสารทุกคนของศูนยบริการถายทอดการ

สื่อสารฯ เปนไปในทิศทางเดียวกันและมีมาตรฐานในการใหบริการ  

1.1) การพัฒนาบทพูดมาตรฐานสําหรับการใหบริการถายทอดการสื่อสาร 

การพัฒนาบทพูดมาตรฐานสําหรับการใหบริการถายทอดการสื่อสารผานชองทางตางๆ นั้นมี

ความสําคัญเปนอยางยิ่ง และสามารถนําไปใชกับผูใชบริการถายทอดการสื่อสารท่ีเปนผูบกพรองทางการไดยิน

และผูท่ีบกพรองทางการพูดไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ศูนยบริการถายทอดการสื่อสารฯ ได

ดําเนินการพัฒนาบทพูดมาตรฐานโดยมีข้ันตอนการดําเนินงานดังนี้ 

• นําความรูท่ีไดจากการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง เทคนิคการสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพและ

ศิลปะการบริการ โดย อาจารยสรวิช บัวศรี ซ่ึงไดอบรมไปเม่ือ วันท่ี 29 สิงหาคม 2554 นํามา

เปนแนวทางในการออกแบบบทพูดมาตรฐานเพ่ือใชเปนภาษาสําหรับการสื่อสารกับผูใชบริการ 

และใหมีความสอดคลองกับกฎเกณฑหรือนโยบายในการใหบริการของศูนยฯ   

• เชิญนายวิทยุต บุนนาค อาจารยประจําภาควิชาการศึกษาพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

ซ่ึงเปนผูท่ีบกพรองทางการไดยิน มาเปนผูทรงคุณวุฒิ เพ่ือตรวจสอบบทพูดมาตรฐานรวมกับ

เจาหนาท่ีถายทอดการสื่อสารวาผูท่ีบกพรองทางการไดยินสามารถเขาใจบทพูดมาตรฐาน

ดังกลาว 

• ทดลองใชบทพูดมาตรฐาน  และนําขอแนะนํามาปรับปรุงบทพูดมาตรฐานเพ่ือใหครอบคลุม

ภารกิจของศูนยบริการถายทอดการสื่อสารฯ 
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• จัดอบรมใหกับเจาหนาท่ีถายทอดการสื่อสารฯ ใหนําบทพูดมาตรฐานสําหรับการใหบริการ

ถายทอดการสื่อสารท้ัง 6 ประเภทไปใชในการทํางาน 

• บทพูดมาตรฐานท่ีพัฒนาข้ึน เริ่มใชในป พ.ศ. 2555 ดังมีรายละเอียดปรากฏในภาคผนวก ข 

1.2) การทดสอบความรูดานภาษามือ 

ศูนยบริการถายทอดการสื่อสารไดจัดใหมีการทดสอบความรูภาษามือของเจาหนาท่ีถายทอดการ

สื่อสารเปนประจําอยางตอเนื่อง  โดยมีแบบทดสอบจํานวน 5 แบบ ไดแก  1) แบบทดสอบการสะกดนิ้วมือ 

(เสียงเปนภาษามือ)  2) แบบทดสอบการสะกดนิ้วมือ (ภาษามือเปนภาษาเขียน)  3) แบบทดสอบการแปลจาก

ภาษามือเปนภาษาเขียนระดับ 1    4) แบบทดสอบการแปลจากภาษามือเปนภาษาเขียนระดับ 2   

5) แบบทดสอบทาภาษามือคําเฉพาะ  ศูนยบริการถายทอดการสื่อสารฯ ไดกําหนดข้ันตอนการทดสอบดังนี้ 

1.2.1)  หัวหนาเจาหนาท่ีถายทอดการสื่อสารออกแบบแบบทดสอบความรูดานภาษามือ 5 ดาน 

1.2.2)  หัวหนาเจาหนาท่ีถายทอดการสื่อสารทดสอบความรูดานภาษามือของเจาหนาท่ีถายทอด

การสื่อสารทุกคน ในเดือนพฤศจิกายน 2555 และเดือนกุมภาพันธ 2556 โดยผลการทดสอบแบงเปนกลุมท่ี  

1 – 4  แสดงในตารางท่ี 1 และ 2 ดูรายละเอียดการทดสอบปรากฏในภาคผนวก ข 

 

ตารางท่ี 1 ผลการทดสอบความรูภาษามือประจําป 2555 ของเจาหนาท่ีบริการถายทอดการสื่อสารจํานวน 9 

คน ในเดือนพฤศจิกายน 2555 

 
แบบทดสอบ 

กลุมท่ี 

1 

กลุมท่ี 

2 

กลุมท่ี 

3 

กลุมท่ี 

4 

1 แบบทดสอบการสะกดนิ้วมือ (เสียงเปนภาษามือ)   4 คน 4 คน 2 คน - 

2 แบบทดสอบการสะกดนิ้วมือ (ภาษามือเปนภาษาเขียน) 1 คน 7 คน 2 คน  

3 แบบทดสอบการแปลจากภาษามือเปนภาษาเขียนระดับ 1  2 คน 7 คน - - 

4 แบบทดสอบการแปลจากภาษามือเปนภาษาเขียนระดับ 2 1 คน 5 คน 4 คน - 

5 แบบทดสอบทาภาษามือคําเฉพาะ   2 คน 2 คน 2 คน 4 คน 
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ตารางท่ี 2 ผลการทดสอบความรูภาษามือประจําป 2555 ของเจาหนาท่ีบริการถายทอดการสื่อสารจํานวน 5 

คน ในเดือนกุมภาพันธ 2556  

 แบบทดสอบ กลุมท่ี1 กลุมท่ี 2 กลุมท่ี3 กลุมท่ี 4 

1 แบบทดสอบการสะกดนิ้วมือ (เสียงเปนภาษามือ)   2 2 - 1 

2 แบบทดสอบการสะกดนิ้วมือ (ภาษามือเปนภาษาเขียน) 1 2 2  

3 แบบทดสอบการแปลจากภาษามือเปนภาษาเขียนระดับ 1    1 3 1 - 

4 แบบทดสอบการแปลจากภาษามือเปนภาษาเขียนระดับ 2 1 1 2 1 

5 แบบทดสอบทาภาษามือคําเฉพาะ   1 2 1 1 

 

1.3) การพัฒนาความสามารถในการพิมพภาษาไทย 

ศูนยบริการถายทอดการสื่อสารฯ ไดกําหนดใหเจาหนาท่ีบริการถายทอดการสื่อสารฯ ฝกฝนการ

พิมพภาษาไทยแบบสัมผัสและจัดทดสอบความเร็วในการพิมพ โดกําหนดความเร็วท่ี 25 คําตอนาที 30 คําตอ

นาทีและ 35 คําตอนาทีตามลําดับ  โดยต้ังเกณฑความสําเร็จในป 2555 ท่ี 30 คําตอนาที ผลการทดสอบ

ปรากฏในตารางท่ี 3 

 

ตารางท่ี 3 ผลการทดสอบความเร็วในการพิมพของเจาหนาท่ีบริการถายทอดการสื่อสารฯ 

ความเร็ว จํานวนเจาหนาท่ี (คน) 

25 คําตอนาที 8 คน 

30 คําตอนาที 2 คน 

35 คําตอนาที ไมมีผูผานการทดสอบ 

 

จากผลการทดสอบความเร็วในการพิมพ พบวาเจาหนาท่ีถายทอดความสามารถสวนใหญสามารถ

พิมพไดท่ีความเร็วประมาณ 25-28 คําตอนาที ซ่ึงยังไมผานเกณฑท่ีกําหนดคือ 30 คําตอนาที ดังนั้นยังจะตอง

ทําการฝกฝนและทดสอบอยางตอเนื่อง เพ่ือใหเจาหนาท่ีถายทอดการสื่อสารทุกคนสามารถพิมพได 30 คําตอ

นาทีซ่ึงเปนความเร็วตามมาตรฐานของผูใหบริการ Call Center หรือ Contact Center ในประเทศไทย 

1.4) การประชุมกําหนดแนวทางการปฏิบัติงานท่ีเปนมาตรฐานเดียวกัน 
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ศูนยบริการถายทอดการสื่อสารฯ ไดกําหนดใหมีการประชุมกําหนดแนวทางการปฏิบัติงานท่ีเปน

มาตรฐานเดียวกัน ปละ 2 ครั้งเพ่ือตรวจสอบและทบทวนการปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง  โดยมีรายละเอียดแนว

ทางการปฏิบัติงานฯ ปรากฏในภาคผนวก ข     

1.5) การประชุมการปฏิบัติงานตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพลามภาษามือ 

หัวหนาเจาหนาท่ีบริการถายทอดการสื่อสารกําหนดการประชุมการปฏิบัติงานตามเกณฑมาตรฐาน

วิชาชีพลามภาษามือปละ 2 ครั้งเพ่ือตรวจสอบและทบทวนการปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง  โดยมีรายละเอียด

แนวทางการปฏิบัติงานฯ ปรากฏในภาคผนวก ข  

 นอกจากนี้  ศูนยบริการถายทอดการสื่อสารฯ ยังมีการสงเจาหนาท่ีบริการถายทอดการสื่อสารฯ ไป

รวมประชุม อบรมเชิงปฏิบัติการหรือฝกอบรมเก่ียวกับลามภาษามือ เพ่ือเพ่ิมพูนความรูและประสบการณใน

การปฏิบัติงานลามภาษามือและนําความรูท่ีไดรับมาถายทอดใหกับเจาหนาท่ีถายทอดการสื่อสารคนอ่ืนๆ ดังนี้ 

 

วันเดือนป รายการประชมุ/อบรม รายชื่อเจาหนาท่ี 

สิงหาคม 

2555 

• การประชุมเชิงปฏิบัติการ “แผนปฏิบัติการระยะ 5 ป ตาม

แผนยุทธศาสตรการพัฒนาบริการลามภาษามือ ฉบับท่ี 1 

(พ.ศ. 2555-2559)” จัดโดยสํานักงานสงเสริมและพัฒนา

คุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ 

นางสาวคมคิด ศันสนะเกียรติ 

ธันวาคม 

2555 

 

• การเสวนาโตะกลม เรื่องลามภาษามือ...เรื่องของใคร จัด

โดยสมาคมลามภาษามือแหงประเทศไทย 

นางสาวคมคิด ศันสนะเกียรติ 

นางสาวดาวศรี โลเกตุ 

นางสาวดอกออ ฝอยกลาง 

พฤษภาคม 

2556 

• การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องภาษามือไทย (หลักสูตร 30 

ชั่วโมง) จัดโดยวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล 

นายภัทรพงศ พิกุลเงิน 

นายจักรี เสนเมือง 

 

2) เจาหนาท่ีเทคนิค 

2.1) การฝกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องระบบการใหบริการถายทอดการสื่อสาร 

เจาหนาท่ีเทคนิคไดรับการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการเก่ียวกับระบบการใหบริการตางๆ จาก

บริษัทท่ีพัฒนาระบบอยางตอเนื่อง ดังตารางท่ี 4 
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ตารางท่ี 4 แสดงการอบรมปฏิบัติการเรื่องระบบการใหบริการถายทอดการสื่อสาร 

วันเดือนป รายการประชุม/อบรม รายชื่อเจาหนาท่ี 

2555 • ระบบ AACC สําหรับบริการ SMS MMS และสนทนาขอความ 

โดยบริษัท ชีวาเลียร  เน็ตเวอรค โซลูชั่น ไทย จํากัด 

ทุกคน 

 • ระบบ OneX สําหรับบริการสนทนาวิดีโอและโทรศัพท โดยบริษัท 

ชีวาเลียร  เน็ตเวอรค โซลูชั่น ไทย จํากัด 

ทุกคน 

 • ระบบตรวจสอบสถานะตู TTRS (Kiosk Monitoring) โดยบริษัท 

พรอม คอมพิวติ้ง จํากัด 

ทุกคน 

 • ระบบบันทึกวิดีโอ โดยบริษัท ชีวาเลียร  เน็ตเวอรค โซลูชั่น ไทย 

จํากัด 

ทุกคน 

 • ระบบ Call Center Management โดยบริษัท ชีวาเลียร  

เน็ตเวอรค โซลูชั่น ไทย จํากัด 

ทุกคน 

 • ระบบบริหารจัดการเครือขาย (Network Management) โดย

บริษัท อินเทอรเน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน) 

ทุกคน 

 • ระบบไฟฟาอาคาร โดยบริษัท อินเทอรเน็ตประเทศไทย จํากัด 

(มหาชน) 

ทุกคน 

 • ระบบบริหารจัดการเนื้อหาเว็บไซตและระบบบริหารจัดการสมาชิก 

โดยบริษัท อินเทอรเน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัท 

นําพลัส จํากัด 

ทุกคน 

 

นอกจากนี้ เจาหนาท่ีเทคนิคท่ีมีความรูและประสบการณจะตองทําการถายทอดความรูใหกับ

เจาหนาท่ีเทคนิคคนอ่ืนๆ โดยการใหฝกปฏิบัติจริงเพ่ือใหเจาหนาท่ีเทคนิคทุกคนสามารถปฏิบัติงานไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

3) บุคลากรทุกตําแหนง 

ศูนยบริการถายทอดการสื่อสารฯ ตระหนักถึงการทํางานรวมกันอยางมีประสิทธิภาพ จึงไดจัด

หลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการ โดยเชิญวิทยากรมาใหความรูดังนี้ 
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หลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทํางานรวมกันเปนทีมและการส่ือสารในองคกร 

(Internal Communication & Team Learning Day) 

วิทยากร: ดร.ปรัชญา ปยะมโนธรรม 

ระยะเวลา วันอังคารท่ี 3 กรกฎาคม 2555 เวลา 9.00-16.00 น.  

สถานท่ี ศูนยประชุมอุทยานวิทยาศาสตรแหงประเทศไทย 

หลักการและเหตุผล 

การขับเคลื่อนภารกิจขององคกรจะดําเนินไปอยางราบรื่นได ตองอาศัยทรัพยากร

บุคคลท่ีมีคุณภาพ เพ่ือสงเสริมการเรียนรูของบุคลากร ตลอดจนสรางใหสถาบันฯ มุงไปสูองคกร

แหงการเรียนรู เอ้ือใหเกิดบรรยากาศการสื่อสารท่ีดี จําเปนอยางยิ่งท่ีตองสนับสนุนใหบุคลากร

ใฝหาความรู และแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน คิดใหมทําใหมเพ่ือตอยอดความรูระหวางกัน

ตลอดเวลา โจทยท่ีสําคัญคือ ทําอยางไรใหคนกระหายและใครท่ีจะเรียนรู สรางฉันทะ สรางความ

ตองการท่ีจะพัฒนางาน พัฒนาตนเองใหเกิดข้ึนกับบุคลากร อันจะนําไปสูการเรียนรูท่ียั่งยืน 

“การสื่อสารภายในองคกร” (Internal Communication) ถือเปนเครื่องมือสําคัญ

และมีคุณคาท่ีนําพาองคกรใหประสบความสําเร็จตามเปาหมายท่ีต้ังไว และชวยใหสมาชิกทุกคน

เขาใจถึงบทบาทตางๆ ของตนเอง หนวยงาน และองคกรไดอยางชัดเจน นอกจากนี้การสื่อสารยัง

ชวยในการตัดสินใจ กอใหเกิดการประสานงานภายในอยางราบรื่น การสื่อสารจึงเปรียบเสมือน

เชือกรอยสวนตางๆ เขาดวยกัน เพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานแบบบูรณาการทุกภาคสวน  ดังนั้น

การเรียนรูทักษะการสื่อสารท่ีถูกตองมากเทาไร ยอมสงผลถึงความมีประสิทธิภาพของสถาบันฯ 

และองคกรมากข้ึนเทานั้น 

วัตถุประสงค 

1. เพ่ือใหเจาหนาท่ีของศูนยบริการถายทอดการสื่อสารฯ สรางความคุนเคย และมีปฏิสัมพันธท่ี

ดีตอกัน 

2. เพ่ือใหตระหนัก (Awareness) ถึงความเก่ียวของเชื่อมโยง และความรูสึกถึงการเปนสวนหนึ่ง

ท่ีสําคัญของทีม เพ่ือท่ีจะนําเอาศักยภาพมาใชทํางานรวมกันอยางเต็มท่ี 

3. เพ่ือใหเจาหนาท่ีของศูนยบริการถายทอดการสื่อสารฯ ไดมีโอการฝกปฏิบัติทักษะการสื่อสาร 

เพ่ือใชเปนแนวทางการสื่อสารท้ังภายในและภายนอกองคกร 

4. เพ่ือใหเจาหนาท่ีของศูนยบริการถายทอดการสื่อสารฯ สามารถนําการเรียนรูท่ีไดรับไป

ประยุกตใชในการบริหารจัดการการสื่อสารภายในตอไป 
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รูปแบบการดําเนินการ 

1. วิทยากรบรรยายสรุป 

2. การอภิปรายแบบมีสวนรวม 

3. การทํา Workshop ของเหตุการณสมมติในสถานการณตางๆ  

ผลท่ีไดรับ 

1. เจาหนาท่ีของศูนยบริการถายทอดการสื่อสารฯ มีความมีความคุนเคยและมีปฏิสัมพันธท่ีดีตอ

กัน 

2. เจาหนาท่ีของศูนยบริการถายทอดการสื่อสารฯ มีความรูสึกถึงการเปนสวนหนึ่งท่ีสําคัญของ

ทีม และสามารถนําเอาศักยภาพมาใชทํางานรวมกันอยางเต็มท่ี 

3. เจาหนาท่ีของศูนยบริการถายทอดการสื่อสารฯ ไดฝกปฏิบัติทักษะการสื่อสาร เพ่ือใชเปนแนว

ทางการสื่อสารท้ังภายในและภายนอกองคกร 

4. เจาหนาท่ีของศูนยบริการถายทอดการสื่อสารฯ สามารถนําการเรียนรูท่ีไดรับไปประยุกตใชใน

การบริหารจัดการการสื่อสารภายในตอไป 

2.3 ผลการดําเนินการบริหารและกํากับศูนยบริการถายทอดการส่ือสารแหงประเทศไทย  

ศูนยบริการถายทอดการสื่อสารฯ ไดดําเนินการบริหารในรูปแบบคณะกรรมการบริหารศูนยฯ เพ่ือให

นโยบายในการดําเนินงาน  พรอมกับมีคณะกรรมการกํากับ ดูแลและประเมินผล เพ่ือติดตามการดําเนินงาน 

ใหขอเสนอแนะการทํางาน  รวมท้ังไดมีคณะทํางานของศูนยติดตามการปฏิบัติงาน ดังมีผลการประชุมดังนี้ 

2.3.1 การประชุมคณะกรรมการกํากับดูแลและประเมินผลศูนยบริการถายทอด 

การส่ือสารแหงประเทศไทย 

ศูนยบริการถายทอดการสื่อสารฯ ไดจัดประชุมคณะกรรมการกํากับดูแลและประเมินผล

ศูนยบริการถายทอดการสื่อสารแหงประเทศไทย ครั้งท่ี 1/2555 เม่ือวันจันทรท่ี 11 มิถุนายน 2555  เวลา 

14.00-16.00 น. ณ หองประชุมชั้น 6  อาคารอํานวยการ  สํานักงาน กสทช.  โดยมีสรุปประเด็นในการประชุม 

ดังนี้ 

1) ท่ีประชุมรับทราบคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการกํากับดูแลและประเมินผลศูนยบริการ

ถายทอดการสื่อสารแหงประเทศไทย 
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2) ท่ีประชุมรับทราบการประชุมคณะกรรมการกํากับดูแลผลและประเมินผลศูนยบริการ

ถายทอดการสื่อสารสําหรับผูท่ีบกพรองทางการไดยินและผูท่ีบกพรองทางการพูด  

3) ฝายเลขานุการไดนําเสนอขอเสนอโครงการศูนยบริการถายทอดการสื่อสารแหงประเทศ 

ไทย ระยะท่ี 1 (พ.ศ.2555-2559) นําเสนอระบบบริการถายทอดการสื่อสารท้ัง 6 ระบบ 

และนําเสนอแผนงบประมาณ เปรียบเทียบระหวางบริษัท nWise กับบริษัทชีวาเลียร  

รวมถึงการประชาสัมพันธและการอบรมการใชงาน ภายใน 5 ป 

4) ท่ีประชุมเห็นดวยท่ีจะใชระบบของบริษัท nWise ท่ีรองรับ bandwidth ต่ํา 

5) ท่ีประชุมใหแกไข หัวขอปรับปรุงระบบบริการใหมีประสิทธิภาพดีข้ึนเพ่ือรองรับผูใชงาน 

2,750 คน ใหแกไขวา สามารถใหบริการไดท่ัวถึง 

6) ท่ีประชุมใหแกไขกลุมเปาหมาย เปนผูท่ีบกพรองทางการไดยิน 300,000 คน และผูสูงอายุ 

9,000,000 คน 

2.3.2 การประชุมคณะทํางานศูนยบริการถายทอดการส่ือสารแหงประเทศไทย 

ศูนยบริการถ ายทอดการสื่ อสารฯ ไดจัดประชุมคณะทํางานศูนยบริการถ ายทอด

การสื่อสารแหงประเทศไทย ประจําป 2555 เพ่ือติดตามความกาวหนาในการดําเนินงานของศูนยบริการ

ถายทอดการสื่อสารแหงประเทศไทย ใหเปนไปตามแผนการดําเนินงานประจําป 2555 ไดดําเนินการใชประชุม

รวม 25 ครั้ง ดังตารางท่ี 5 

 

ตารางท่ี 5 การประชุมคณะทํางานศูนยบริการถายทอดการสื่อสารแหงประเทศไทย ป 2555 

ครั้งท่ี วันท่ี สถานท่ี 

1 14 มิถุนายน 2555 ศูนยบริการถายทอดการสื่อสารแหงประเทศไทย ถ.อรุณอมรินทร กรุงเทพฯ 

2 12 กรกฎาคม 2555 ศูนยบริการถายทอดการสื่อสารแหงประเทศไทย ถ.อรุณอมรินทร กรุงเทพฯ 

3 31 กรกฎาคม 2555 ศูนยบริการถายทอดการสื่อสารแหงประเทศไทย ถ.อรุณอมรินทร กรุงเทพฯ 

4 16 สิงหาคม 2555 ศูนยบริการถายทอดการสื่อสารแหงประเทศไทย ถ.อรุณอมรินทร กรุงเทพฯ 

5 6 กันยายน 2555 ศูนยบริการถายทอดการสื่อสารแหงประเทศไทย ถ.อรุณอมรินทร กรุงเทพฯ 

6 11 ตุลาคม 2555 ศูนยบริการถายทอดการสื่อสารแหงประเทศไทย ถ.อรุณอมรินทร กรุงเทพฯ 

7 1 พฤศจิกายน 2555 ศูนยบริการถายทอดการสื่อสารแหงประเทศไทย ถ.อรุณอมรินทร กรุงเทพฯ 
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ครั้งท่ี วันท่ี สถานท่ี 

8 8 พฤศจิกายน 2555 ศูนยบริการถายทอดการสื่อสารแหงประเทศไทย ถ.อรุณอมรินทร กรุงเทพฯ 

9 15 พฤศจิกายน 2555 ศูนยบริการถายทอดการสื่อสารแหงประเทศไทย ถ.อรุณอมรินทร กรุงเทพฯ 

10 27 พฤศจิกายน 2555 ศูนยบริการถายทอดการสื่อสารแหงประเทศไทย ถ.อรุณอมรินทร กรุงเทพฯ 

11 4 ธันวาคม 2555 ศูนยบริการถายทอดการสื่อสารแหงประเทศไทย ถ.อรุณอมรินทร กรุงเทพฯ 

12 12 ธันวาคม 2555 ศูนยบริการถายทอดการสื่อสารแหงประเทศไทย ถ.อรุณอมรินทร กรุงเทพฯ 

13 8 มกราคม 2556 ศูนยบริการถายทอดการสื่อสารแหงประเทศไทย ถ.อรุณอมรินทร กรุงเทพฯ 

14 17 มกราคม 2556 ศูนยบริการถายทอดการสื่อสารแหงประเทศไทย ถ.อรุณอมรินทร กรุงเทพฯ 

15 23 มกราคม 2556 หองประชุม 618 อาคาร สวทช. ถ.พระราม 6 กรุงเทพฯ 

16 29 มกราคม 2556 หองประชุม 103 อาคาร สวทช. ถ.พระราม 6 กรุงเทพฯ 

17 8 กุมภาพันธ 2556 หองบูรพา 4 อาคารเนคเทค อุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทย จ.ปทุมธานี 

18 12 กุมภาพันธ 2556 หองประชุม 618 อาคาร สวทช. ถ.พระราม 6 กรุงเทพฯ 

19 19 กุมภาพันธ 2556 หองประชุม 618 อาคาร สวทช. ถ.พระราม 6 กรุงเทพฯ 

20 5 มีนาคม 2556 หองประจิม 4 อาคารเนคเทค อุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทย จ.ปทุมธานี 

21 12-13 มีนาคม 2556 หองบูรพา 4 และริมสวน 1อาคารเนคเทค อุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทย 

จ.ปทุมธานี 

22 26 มีนาคม 2556 หองริมสวน 1 อาคารเนคเทค อุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทย จ.ปทุมธานี 

23 10 เมษายน 2556 หองประชุม 101B อาคาร สวทช. ถ.พระราม 6 กรุงเทพฯ 

24 23 เมษายน 2556 หองประชุม 101B อาคาร สวทช. ถ.พระราม 6 กรุงเทพฯ 

25 28 พฤษภาคม 2556 หองประชุม 101B อาคาร สวทช. ถ.พระราม 6 กรุงเทพฯ 
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บทที ่3  

การพัฒนาระบบบริการถายทอดการสื่อสาร 

ตั้งแตป 2554 ศูนยบริการถายทอดการสื่อสารแหงประเทศไทย ไดจัดทําบริการถายทอดการสื่อสาร

สําหรับผูท่ีบกพรองทางการไดยินและผูท่ีบกพรองทางการพูด จํานวน 6 ระบบดังนี้คือ  1) ระบบบริการ

ถายทอดการสื่อสารแบบ SMS/MMS  2) ระบบบริการถายทอดการสื่อสารแบบสนทนาขอความบน

อินเทอรเน็ต  3) ระบบบริการถายทอดการสื่อสารแบบสนทนาวิดีโอบนอินเทอรเน็ต  4) ระบบบริการถายทอด

การสื่อสารแบบสนทนาวิดีโอบนอินเทอรเน็ตผานอุปกรณโทรคมนาคมเคลื่อนท่ี  5) ระบบบริการถายทอดการ

สื่อสารผานเครื่องบริการถายทอดการสื่อสารสาธารณะ 6) ระบบบริการถายทอดการสื่อสารแบบการแจงเหตุ

ฉุกเฉิน  

ในป 2555 ศูนยบริการถายทอดการสื่อสารฯ ไดเปดใหบริการท้ัง  6 ระบบอยางตอเนื่อง และเพ่ือให

ระบบเดิมใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ ศูนยบริการถายทอดการสื่อสารฯ ไดรับฟงปญหาจากผูใชงาน และไดมี

การปรับปรุงระบบเล็กนอย (minor change) เม่ือพบปญหาการใชงาน ซ่ึงจะไมกระทบกับการใหบริการใน

ภาพรวม  รวมท้ังศูนยบริการถายทอดการสื่อสารฯ ไดพัฒนาระบบบริการถายทอดการสื่อสารเพ่ิมเติมตาม

แผนการดําเนินงานประจําป 2555 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

3.1 การปรับปรุงระบบบริการถายทอดการส่ือสารเดิม  

ศูนยบริการถายทอดการสื่อสารฯ ไดรับฟงปญหาจากผูใชงานและไดมีการปรับปรุงระบบเล็กนอย เม่ือมี

ปญหาการใชงานหรือหากมีการใชงานท่ีไมสะดวกราบรื่น เพ่ือใหระบบเดิมใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ โดย

ไดทําการปรับปรุงระบบบริการถายทอดการสื่อสารเดิม ดังนี้ 

 

ตารางท่ี 6 การปรับปรุงระบบบริการถายทอดการสื่อสารเดิม 

ระบบบริการถายทอดการสื่อสารเดิม การปรับปรุงระบบบริการถายทอดการสื่อสารเดิม 

1) ระบบบริการถายทอดการสื่อสารแบบ SMS/MMS  

มีปญหาการใชงานดังนี ้  
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ระบบบริการถายทอดการสื่อสารเดิม การปรับปรุงระบบบริการถายทอดการสื่อสารเดิม 

• ระบบไดมีตัดขอความท่ียาวออกเปน 2 
ขอความ  สงมายังศูนยบริการถายทอดการ
สื่อสาร โดยสงไปท่ีเจาหนาท่ีถายทอดการ
สื่อสาร 2 คน ทําใหเกิดปญหาความไม
สะดวกในการใหบริการ  

คณะทํางานฯ ไดใหขอแนะนําเพ่ือใหผูพัฒนาระบบ

ปรับปรุงระบบใหสามารถรวมขอความท่ีแยกเปน 2 

ขอความ เปน 1 ขอความได เพ่ือสงใหกับเจาหนาท่ี

ถายทอดการสื่อสาร 

• ผูใชบริการไมไดรับขอความ SMS ท่ีตอบกลับ
จากศูนยบริการถายทอดการสื่อสาร 
เนื่องมาจากระบบเขาใจวาเปนการโฆษณา 
จึงบล็อกขอความ ทําใหผูใชบริการไมไดรับ 
SMS ตอบกลับ   จึงไมทราบสถานะขอการ 
บริการ 

คณะทํางานฯ ไดแกไขปญหาโดยไดทําจดหมายชี้แจง

ไปท่ีผูใหบริการ SMS ท้ัง 3 แหงคือบริษัท DTAC AIS 
TRUE ชี้แจง วาหมายเลข SMS นี้เปนหมายเลขท่ีใช
เพ่ือใหบริการถายทอดการสื่อสารของศูนยบริการ
ถายทอดการสื่อสารฯ ทําใหมีการแกไขจนผูใชบริการ
ไดรับขอความ SMS ตอบกลับจากศูนยบริการ
ถายทอดการสื่อสารฯ แลว 

2) ระบบบริการถายทอดการสื่อสารแบบสนทนา

ขอความบนอินเทอรเน็ต  

• มีปญหาการใชงานเก่ียวกับลักษณะหนาจอ

การแสดงผลท่ีมีขนาดเล็ก และไมสามารถ

เลื่อนดูขอความดานบนได 

คณะทํางานฯ ไดเสนอผู พัฒนาใหแกไขระบบให

สามารถเลื่อนดูขอความท่ีพิมพไปกอนหนาได 

3) ระบบบริการถายทอดการสื่อสารแบบสนทนาวิดีโอ

บนอินเทอรเน็ต  

• มีรายงานปญหาผู ใชบริการไมสามารถ

มองเห็นเจาหนาท่ีถายทอดการสื่อสาร โดย

จอภาพวิดีโอเปนสีดํา เนื่องมาจากความเร็ว

ของอินเทอรเน็ตต่ํา 
• ในบางกรณี เจาหนาท่ีถายทอดการสื่อสารไม

สามารถเห็นภาพผูใชบริการ โดยจอภาพ

วิดีโอเปนสีดํา เชนเดียวกัน 

คณะทํางานฯ  ไดทดสอบการ ใหบริ การ ท้ั ง ใน

ศูนยบริการถายทอดการสื่อสารฯ และในท่ีพักอาศัย

ของผูใชบริการ สรุปไดเปนปญหามาจากความเร็ว

ของอินเทอรเน็ตต่ํา  จึงแกไขโดยเพ่ิมการใหบริการ

ตรวจสอบความเร็วอินเทอรเน็ตบนเว็บไซต  และแจง

ใหผูใชทราบความเร็วอินเทอรเน็ตข้ันต่ําท่ีจะไมทําให

เกิดปญหาจอภาพวิดีโอสีดํานั้น จะตองมีความเร็วใน

การ upload ไมต่ํากวา 1 Mbps จึงจะใชบริการได 

4) ระบบบริการถายทอดการสื่อสารแบบสนทนาวิดีโอ

บนอินเทอรเน็ตผานอุปกรณโทรคมนาคมเคลื่อนท่ี   

คณะทํางานฯ ไดศึกษาบริการถายทอดการสื่อสาร

แบบสนทนาวิดี โอบนอินเทอร เน็ตผานอุปกรณ

โทรคมนาคมเคลื่อนท่ี ของตางประเทศ เพ่ือปรับปรุง

การใหบริการตอไป   
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ระบบบริการถายทอดการสื่อสารเดิม การปรับปรุงระบบบริการถายทอดการสื่อสารเดิม 

5) ระบบบริการถายทอดการสื่อสารผานเครื่องบริการ

ถายทอดการสื่อสารสาธารณะ (ตู TTRS) 

คณะทํางานฯ ไดดําเนินการเก็บขอมูลจากผูใชบริการ 

เพ่ือนํามาออกแบบเครื่องบริการถายทอดการสื่อสาร

สาธารณะใหม  

6) ระบบบริการถายทอดการสื่อสารแบบการแจงเหตุ

ฉุกเฉิน 

มูลนิธิสากลฯ และสถาบันการแพทยฉุกเฉินแหงชาติ 

(สพฉ.) ไดหาแนวทางความรวมมือในการแจงเหตุ
ฉุกเฉินสําหรับผู ท่ีบกพรองทางการไดยินและผู ท่ี
บกพรองทางการพูดใหสามารถแจงขอความชวยเหลือ
ทางการแพทยไดอยางรวดเร็ว ผานการใหบริการของ
ศูนยบริการถายทอดการสื่อสารฯ  

3.2  การพัฒนาระบบบริการถายทอดการส่ือสารเพ่ิมเติม 

ศูนยบริการถายทอดการสื่อสารฯ ไดพัฒนาระบบบริการถายทอดการสื่อสารเพ่ิมเติม ดังมีรายละเอียด 

ดังนี้ 

3.2.1 ระบบบริการถายทอดการส่ือสารแบบแปลงเสียงเปนขอความ (captioned telephone  

relay service) 

ระบบบริการถายทอดการสื่อสารแบบแปลงเสียงพูดเปนขอความสําหรับผูสูงอายุท่ีมีศักยภาพ

การไดยินถดถอยลง ไดใชบริการโทรศัพทพ้ืนฐานท่ีมีฟงกชันพิเศษ เพ่ือชวยอํานวยความสะดวกใหผูสูงอายุ

สามารถใชโทรศัพทเพ่ือสนทนากับบุคคลอ่ืนๆ ไดตามปกติ  โดยท่ีผูพูดตนทางสามารถใชโทรศัพทแบบเสียง

ตามปกติ สวนผูรับปลายทางท่ีเปนผูสูงอายุสามารถรับทราบเนื้อความไดดวยการอานขอความท่ีถูกถอดความ

อัตโนมัติจากเสียงพูดทวนของเจาหนาท่ีถายทอดการสื่อสารท่ีไดรับการฝกฝนมาเปนพิเศษ  ผานระบบบริการ

ถายทอดการสื่อสารแบบแปลงเสียงพูดเปนขอความ 

ในป 2555 คณะนักวิจัยไดดําเนินการพัฒนาคลังขอมูลเสียงพูดขนาดใหญ ท่ีเพียงพอสําหรับ

การพัฒนาระบบรูจําเสียงพูดภาษาไทยอัตโนมัติ ในสภาวะแวดลอมท่ีเหมาะสมกับการบริการถายทอดการ

สื่อสาร คลังขอมูลเสียงพูดภาษาไทยท่ีพัฒนาข้ึนมีคุณลักษณะดังนี้ 

1) ขนาดไมต่ํากวา 60 ชั่วโมง 

2) เก็บขอมูลเสียงพูดในสภาพแวดลอมแบบผานโทรศัพทเคลื่อนท่ี 

3) ถอดความเสียงเปนขอความ และกํากับขอบเขตของคํา 

4) มีพจนานุกรมรายการคําท่ีปรากฏในคลัง พรอมกํากับเสียงอานเปนลําดับหนวยเสียง 

รายงานการพัฒนาคลังขอมูลเสียงพูดภาษาไทย มีรายละเอียดปรากฏในภาคผนวก ค 
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3.3 การบํารุงรักษาระบบบริการถายทอดการส่ือสาร 

3.3.1 ระบบเครือขาย 

ศูนยบริการถายทอดการสื่อสารฯ ไดทําการบํารุงรักษาระบบเครือขาย โดยแบงเปน 2 สวน 

ดังนี้ 

1) ศูนยบริการอินเทอรเน็ตสําหรับเครื่องแมขาย (Internet Data Center: IDC) 

ศูนยบริการถายทอดการสื่อสารฯ ไดจัดวางระบบบริการถายทอดการสื่อสาร โดยเชาพ้ืนท่ี

วางเครื่องแมขายขนาด 42U ไมจํากัดจํานวนขอมูลรับเขาและสงออก ไวท่ีศูนยบริการอินเทอรเน็ตสําหรับ

เครื่องแมขายของบริษัทอินเทอรเน็ตประเทศไทยจํากัด (มหาชน) ตั้งอยูท่ีอาคารไทยซัมมิททาวเวอร ชั้น 10-12 

และชั้นไอที ถนนเพชรบุรีตัดใหม กรุงเทพมหานคร เพ่ือใหเขาถึงขอมูลและบริการตางๆ ไดอยางรวดเร็ว 

เนื่องจากระบบติดตั้งบน Internet Backbone มีขอบเขตการใหบริการและการบํารุงรักษาตามสัญญาจางท่ี

ปรึกษาโครงการฯ โดยมีทีมวิศวกร (Network Operation Center) ดูแลในเรื่องการแกปญหาการใชงานท่ี

เกิดข้ึน ติดตอประสานกับผูใหบริการวงจรเชาในกรณีตางๆ หรือแมแตการใหคําปรึกษาในดาน network และ

มีทีม Network Call Center ท่ีทําหนาท่ีในการ Monitor Link ของลูกคาตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน 

 

การบํารุงรักษา Internet Data Center มีผลการบํารุงรักษาระบบดังนี้ 

ระบบ ความถี่ในการบํารุงรักษา 

1. ระบบสํารองไฟฟา (UPS) 3 ครั้งตอป 

2. เครื่องกําเนิดไฟฟา (Generator) 4 ครั้งตอป 

3. ระบบดับเพลิง (Fire Suppression) 3 ครั้งตอป 

4. ระบบปรบัอากาศ (Precision Air) 6 ครั้งตอป 

5. ระบบตรวจจบัน้ํารั่ว (Water Leak) 6 ครั้งตอป 

 

2) ระบบเครือขายภายในศูนยบริการถายทอดการสื่อสารฯ 

ศูนยบริการถายทอดการสื่อสารฯ ไดเชาวงจรสื่อสารความเร็วสูงแบบ MPLS (10/10 

Mbps) จํานวน 2 วงจร จาก บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) และบริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) 
เชื่อมระหวางศูนยบริการถายทอดการสื่อสารฯ และศูนยบริการอินเทอรเน็ตสําหรับเครื่องแมขาย 
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ผูใหบริการท้ัง 2 บริษัท มีการบํารุงรักษาตามขอตกลงและเง่ือนไขการใชบริการ โดยจะแจง

มายังศูนยบริการถายทอดการสื่อสารฯ กรณีมีเหตุจําเปนท่ีบริษัทฯ มีการปรับปรุงระบบวงจรสื่อสารจนไม

สามารถใหบริการตามสัญญาได  

 

ตารางท่ี 7 การตรวจสอบและแกไขระบบเครือขายภายในศูนยบริการถายทอดการสื่อสารฯ 

ปญหา การตรวจสอบและการแกไข 

1. IDC ของ บริษัทอินเทอรเน็ตประเทศไทย 

1.1 สัญญาณอินเทอรเน็ตไมเสถียร  

1.2 ไมสามารถเขาดูเว็บไซต 

www.ttrs.or.th ไดจากศูนยบริการ

ถายทอดการสื่อสารฯ 

1.3 ระบบอินเทอรเน็ตไมสามารถใชงานได

ในชวงเดือนพฤศจิกายนและธันวาคม 

1.4 ปญหาโปรแกรม Skype ไมสามารถใช

งานไดภายในศูนยบริการถายทอดการ

สื่อสารฯ 

 

• บริษัทอินเทอรเน็ตประเทศไทยแจงวา Server ถูก

โจมตี (Distributed Denial of Service) จึงมีผลให 

Traffic หนาแนนในชวงเวลาดังกลาว สงผลใหสัญญาณ

อินเทอรเน็ตชา ผูใหบริการไดทําการแกไขและสามารถ

ใชงานไดตามปกติ 

• แกไขโดยการเปลี่ยน DNS Server ของเครื่อง

คอมพิวเตอรทุกเครื่องภายในศูนยบริการถายทอดการ

สื่อสาร 

• บริษัทอินเทอรเน็ตประเทศไทยตรวจสอบพบวา

อุปกรณ Router Cisco 2921  ในฝงศูนยบริการ

ถายทอดการสื่อสารฯ มีปญหา และไดสงเจาหนาท่ีมา

เพ่ือแกไข 

• เกิดปญหาจากการบํารุงรักษาอุปกรณท่ี IDC ของ 

บริษัทอินเทอรเน็ตประเทศไทยทําใหสงผลทําให

อินเทอรเน็ตท่ีศูนยบริการถายทอดการสื่อสารฯ ใชงาน

ไมไดทางเจาหนาท่ีบริษัทอินเทอรเน็ตประเทศไทยทํา

การแกไขโดยการ Reboot เครื่อง Server ทําใหใชงาน

ไดตามปกติ 

2. TOT และ CAT 

2.1 ระบบภาพวิดีโอของเจาหนาท่ีถายทอด

การสื่อสารมีการกระตุก ภาพคางและ

• เกิดจากปญหา Firewall เจาหนาท่ีทําการแกไขและ

สามารถใชงานไดปกติ 
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ปญหา การตรวจสอบและการแกไข 

สายหลุดขณะใหบริการบอยครั้ง 

2.2 ไมสามารถเขาดูเว็บไซตตางประเทศได 

3. อุปกรณ Wireless Router ท่ีศูนยบริการ

ถายทอดการสื่อสารฯ ไมแจก IP ใหกับเครื่อง 

Client (เครื่องลูกขาย)  

• แกไขโดยการ Config คาตางๆ ตามคําแนะนําจาก

เจาหนาท่ีบริษัทอินเทอรเน็ตประเทศไทยเพ่ือให 

Wireless Router แจก IP ใหเครื่อง Client ได และ

แนะนําให Back up ขอมูลการตั้งคาเพ่ือใชคาดังกลาว

หากเกิดปญหาข้ึนอีก 

3.3.2 ระบบบริการถายทอดการส่ือสาร  

ตามท่ีศูนยบริการถายทอดการสื่อสารฯ ไดจัดซ้ือระบบการใหบริการ Contact Center พรอม

การบํารุงรักษาจากบริษัท ชีวาเลียร เน็ตเวอรค โซลูชั่น ไทย จํากัด โดยมีผลการบํารุงรักษาระบบปรากฏใน

ภาคผนวก ง ดังนี้ 

 

ตารางท่ี 8 กําหนดการบํารุงรักษาระบบ Avaya Aura Contact Center 

ลําดับ ระบบ รอบเวลา คร้ัง/ป 
วันท่ีเขาดําเนินการ 

คร้ังท่ี1 คร้ังท่ี2 คร้ังท่ี3 คร้ังท่ี4 

1 ระบบ Avaya ทุก 3 เดือน 4 2 พ.ย. 55 21 ก.พ. 56 29 เม.ย. 56 ก.ค. 56 

 

3.3.3 เครื่องบริการถายทอดการส่ือสารสาธารณะ (ตู TTRS) 

การบํารุงรักษาตู TTRS เปนไปตามขอบเขตการบํารุงรักษาและขอบขาย เชนเดียวกันกับการ

บํารุงรักษาระบบบริการถายทอดการสื่อสาร ในขอ 3.3.2 จํากัด โดยมีผลการบํารุงรักษาตู TTRS ปรากฏใน

ภาคผนวก จ ดังนี้ 
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ตารางท่ี 9 กําหนดการบํารุงรักษาตู TTRS  

ลําดับ ระบบ รอบเวลา คร้ัง/ป 
วันท่ีเขาดําเนินการ 

คร้ังท่ี1 คร้ังท่ี2 คร้ังท่ี3 คร้ังท่ี4 

1 ตู TTRS (กรุงเทพฯ) ทุก 3 

เดือน 

4 ต.ค. 55 ม.ค. 56 เม.ย. 56 ก.ค. 56 

2 ตู TTRS (ตางจังหวัด) ทุก 12 

เดือน 

1 ม.ค. 56    

 

3.3.4 การเตรียมความพรอมของเครื่องใหบริการถายทอดการส่ือสาร  

การเตรียมความพรอมของเครื่องใหบริการถายทอดการสื่อสารดําเนินการโดยเจาหนาท่ีเทคนิค

ท่ีปฏิบัติงานประจํากะนั้น ๆ โดยมีรายละเอียดการปฏิบัติงานดังนี้ 

1) เครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณสําหรับเจาหนาท่ีถายทอดการสื่อสาร 

แผนการดําเนนิการ ผลการดําเนินการ 

1.1 การดูแล และตรวจสอบเครื่องคอมพิวเตอร 

• เปิดเคร่ืองคอมพิวเตอรสําหรับเจาหนาท่ี

ถายทอดการสื่อสารท้ังหมด อัพเดท

โปรแกรม Antivirus และทําการ Scan 

Virus 

• ลบ Temp files ลบ cookies ตางๆ ใน 

Web Browser 

• ลบไฟลขยะใน Recycle Bin 

• ทุกสิ้นเดือนจะทําการจัดระเบียบฮารดดิส  

(Defragmentation Hard Disk)  
1.2 ตรวจสอบและเตรียมความพรอมของอุปกรณ 

ตาง ๆ 

• ทําความสะอาดคียบอรด และทดสอบการใช

งาน 

• มีปัญหาเก่ียวกบัระบบปฏิบัติการ Windows 7 

ไมรองรับโปรแกรม OneX  

• หนาจอคอมพิวเตอรเปดไมติดจากการ

ตรวจสอบปญหาพบวามาจาก Ram ซ่ึงอาจจะ

เกิดจากคราบความชื้นในตัว Ram  

• ปญหาโทรศัพท IP Phone ข้ึน No Ethernet 
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แผนการดําเนนิการ ผลการดําเนินการ 

• ทําความสะอาดเมาส และทดสอบการใชงาน 

• ตรวจสอบการทํางานของกลอง โดย

เจาหนาท่ีถายทอดการสื่อสารจะทําการปรับ

มุมกลองดวยตนเอง 

• ตรวจสอบ IP Phone ทําความสะอาดและ

ทดสอบการใชงาน 

• ตรวจสอบเสียงของชุดหูฟง โดยเจาหนาท่ี

ถายทอดการสื่อสารจะทําความสะอาดชุดหู

ฟงของตนเอง 

• ทําความสะอาดหนาจอคอมพิวเตอรดวย

น้ํายาสําหรับทําความสะอาดหนาจอ 

1.3ระบบเครือขาย 

• ทดสอบความเร็วของอินเทอรเน็ต ท้ัง 

Upload และ Download รวมท้ังตรวจสอบ 

Link ในและนอกประเทศ 

• ทดสอบโดยการ Ping  

• ทดสอบดวยโปรแกรม PRTG Traffic 

Grapher 

• พบปัญหาอินเทอร์เน็ตหลดุบอ่ย ทําให้ไม่

สามารถให้บริการถ่ายทอดการส่ือสารได้อยา่ง

ตอ่เน่ือง แก้ไขปัญหาด้วยการแจ้งผู้ให้บริการ

เพ่ือให้มีการตรวจสอบและแก้ไขปัญหา  
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2) เครื่อง Wall board เพ่ือแสดงคิวของผูใชบริการ 

แผนการดําเนนิการ ผลการดําเนินการ 

2.1 การดูแลและตรวจสอบเครื่องคอมพิวเตอร 

• เปดเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับเจาหนาท่ีถายทอด

การสื่อสารท้ังหมด อัพเดทโปรแกรม Antivirus 

และทําการ Scan Virus 

• ลบ Temp files ลบ cookies ตางๆ ใน Web 

Browser 

• ลบไฟลขยะใน Recycle Bin 

• ทุกสิ้นเดือนจะทําการจัดระเบียบฮารดดิสก  

(Defragmentation Hard Disk)   

2.2 โปรแกรมแสดงคิวรอสายของผูใหบริการ 

• เปดโปรแกรม CMS เพ่ือแสดงสถานะทํางานของ

เจาหนาท่ีถายทอดการสื่อสารและคิวรอสายของ

ผูใชบริการสนทนาวิดีโอผานเว็บไซตและตู TTRS 

แบบ Real-time 

• เปดโปรแกรม AACC แสดงคิวรอสายของ

ผูใชบริการสนทนาขอความผานเว็บไซต แบบ 

Real-time 

• พบปญหาเนื้อท่ีฮารดดิสกไมเพียงพอ เนื่องจากมี

การใชฮารดดิสกเครื่อง Wall board ไปใช

สําหรับการ Back up ขอมูล จึงแกไขปญหาดวย

การลบขอมูลท่ีไมจําเปนออกไปและใชเพ่ือเปน

เครื่อง Wall board เทานั้น 

 

3) เครื่องบริการถายทอดการสื่อสาร (ตู TTRS) 

เจาหนาท่ีเทคนิคจะตรวจสอบตู TTRS จากโปรแกรม Prompt Kiosk RealTime Monitor เพ่ือ

ตรวจสอบสถานะของตู TTRS ท้ัง 30 ตูเปนประจําทุกวัน เพ่ือใหตู TTRS สามารถใหบริการได 

 ความสามารถของโปรแกรม Prompt Kiosk Real-Time Monitor 

โปรแกรม Prompt Kiosk RealTime Monitor ใชหลักการทํางานของลูกขาย-แมขาย (Client-

Server Model)  เปนโปรแกรมควบคุมเครื่องคอมพิวเตอรระยะไกล สามารถเขาไปควบคุมเครื่องคอมพิวเตอร

ท่ีเปนเครื่องเปาหมายได โดยจะสามารถมองเห็นหนาจอ และควบคุมเครื่องนั้นได เสมือนวากําลังนั่งอยูหนา
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คอมพิวเตอรเครื่องนั้นดังนั้นจะสามารถทํางานไดสองโหมดคือ Client  Mode และ Server Mode การทํางาน

ท้ังสองแบบจะอาศัยหลักการของ Port Forwarding เพ่ือเปลี่ยนแปลงการเชื่อมตอของโปรโตคอล หรือ

โปรแกรมบริการพ้ืนฐานใหอยูภายใตการทํางานของการเขารหัส  

การใชโปรแกรม 

1) เขาหนาเว็บผาน IE (Internet Explorer)  Address: http://203.151.21.119/admin 

2) แถบเมนูดานซายจะแบงหนาท่ีในการควบคุม และสั่งการไปยังเครื่อง Kiosk  

2.1  Home เขาสูหนาเมนูหลัก 

2.2  Configuration เปนหนาจัดรูปแบบตัวอักษร สีและตารางในหนา Admin 

2.3  Module Manager คือสวนเสริมการแสดงผลอยูท่ีดานหนา Website 

2.4  User Manager คือกลุมบุคคลท่ีไดรับสิทธิ์ใชงาน การตั้งคา    รวมถึงการเปลี่ยนแปลง 

อ่ืน ๆ ในหนาการแสดงผลของตู Kiosk 

2.5  User Kiosk Profile คือกลุมบุคคลท่ีไดรับมอบหมายใหดูแลตู Kiosk ซ่ึงสามารถแบง    

ออกไปเปนหลายกลุมตู Kiosk 

2.6  Kiosk เปนหนาควบคุมการตั้งคาตู Kiosk ท้ังหมด 

2.7  Kiosk group เปนตัวแบงกลุมตู Kiosk ท้ังหมดจากบริษัทตนสังกัด 

2.8  Kiosk config เปนหนาการตั้งคาเนื้อหา และควบคุมขนาดของหนาจอตู Kiosk 

2.9  Policy เปนระบบการจัดเวลาเปด – ปด ของตู Kiosk 

2.10 Screen layout เปนหนาควบคุมเนื้อหาท่ีจะแสดงผลในหนาจอของตู Kiosk  

ท้ังหมด 

2.11 Start menu เปนตัวกําหนดเม่ือเครื่อง Kiosk เปดแลวจะเปดโปรแกรมโดยอัตโนมัติ 

2.12 Download เปนลิงคท่ีสามารถดาวนโหลดโปรแกรมท่ีสามารถควบคุมตู Kiosk และ

 โปรแกรมท่ีรับขอมูลท่ีถูกสั่งการเขามา 

2.13 Statistics คือขอมูลการไดรับคําสั่งท้ังหมดของเครื่อง Kiosk ท่ีมีสถานะความ

 เคลื่อนไหวเม่ือถูกใชงาน 

2.14 Component คือสวนเสริมขนาดใหญเชนระบบ Keyboard Desktop ซ่ึงจะ

สามารถแสดงไดในสวนของเนื้อหาได 

2.15 Solution คือเม่ือระบบมีปญหา เครื่องจะสั่งการโดยอัตโนมัติใหข้ึนขอความตาง ๆ 

2.16 Advertising Manager คือระบบควบคุมการโฆษณาท่ีจะแสดงผลเม่ือไมมีผูใชงาน 
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2.17 Background Manager คือระบบควบคุมภาพพ้ืนหลังในหนาสถานะพรอมใชงาน 

2.18 Banner Manager คือแผนปายการประชาสัมพันธ 

2.19 Menu Manager คือสวนควบคุมการใชงานสงขอมูลระบบของตู Kiosk เม่ือถูกใช

งาน 

2.20 News Manager คือสวนควบคุมการเผยแพรขาวสาร 

2.21 TTRS Menu เปนหนาแสดงภาพพ้ืนหลัง และเมนูท่ีตองการใหแสดงซ่ึงจะอยูใน

หนาจอ ของตู Kiosk 

2.22 Log out คือการลงชื่อออกจากระบบ 

ปญหาและวิธีการแกไข 

1. ตู TTRS ไมสามารถเรียกใชงานเว็บไซตใน Web server ท่ีใหบริการได 

ปญหา วิธีการแกไข 

1. กรณี Internet Explorer cannot 

display the webpage  ไมสามารถแสดง 

Web page ได 

วิธีท่ี 1. เปดเว็บไซตอ่ืน ๆ เพราะ Web page ท่ีกําลังใชงานอยู

อาจจะเกิดการลมของ Server กะทันหัน เชน 

http://www.google.com  

วิธีท่ี 2. กด Run Diagnose Connection Problems โดยคลิก

ท่ีลิงคในหนา Web page ท่ี IE แจง Error จากนั้นเปด IE เพ่ือ

เขา Web อีกครั้ง 

วิธีท่ี 3. รีเซ็ตโมเดม (Modem) หรือเราทเตอร (Router) โดย

การหยุดการเชื่อมตอ อินเทอรเน็ต ปดโมเดมหรือเราทเตอร 

จากนั้นทําการรีสตารทเครื่องคอมพิวเตอร เชื่อมตอสัญญาณ

อินเทอรเน็ต จากนั้นเปด IE เพ่ือเขา Web อีกครั้ง 

วิธีท่ี 4. เคลียร History Cookies และ Temporary Internet 

Files จากนั้นเปด IE เพ่ือเขา Web อีกครั้ง 

วิธีท่ี 5. ใช Internet Explorer (โหมด No Add-ons) โดยใหไป

ท่ี Start > All Programs หรือ Programs > Accessories > 

System Tools แลวคลิกเมนู Internet Explorer (No Add-

ons) จากนั้นเปด IE เพ่ือเขา Web อีกครั้ง 

วิธีท่ี 6. ใชโปรแกรม Automated Troubleshooting 
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ปญหา วิธีการแกไข 

Services ซ่ึงเปนโปรแกรมเซอรวิสท่ีชวย Fix Error Internet 

Explorer cannot display the webpage โดยนําไปติดตั้ง

เพ่ือ Fix IE ในตู TTRS ท่ีมีปญหาตอไป 

2. Keyboard desktop ไมแสดงในหนาใช

บริการ 

ใชโปรแกรม Prompt Kiosk Real Time Monitor  

1.33 สั่งการโดยเขาไปท่ี Kiosk ID. ท่ีมีปญหา  

คลิกขวาเพ่ือเลือก System Comtrol>Restart Client 

3. ตู TTRS ไมทํางาน กรณีท่ี 1  มีไฟติดท่ีเครื่องคอมพิวเตอรและไฟติดเม่ือเปด

หนาจอ  แตไมแสดงผลบนหนาจอ 

• ตรวจสอบสายไฟท่ีเสียบเขาเครื่องคอมพิวเตอรและ

จอคอมพิวเตอรวาเสียบแนนหรือไม 

• เปลี่ยนจอคอมพิวเตอรท่ีสามารถใชงานได หากเปดเครื่อง

คอมพิวเตอรไดแตไมมีภาพบนหนาจอแสดงวาเมนบอรด

ของเครื่องคอมพิวเตอรนั้นชํารุด 

กรณีท่ี 2 เปดเครื่องคอมพิวเตอรฯ มีเสียงรอง 

ติ๊ด ติ๊ด (เสียงสั้น 2 ครั้ง) หรือเสียงรองติ๊ด … (เสียงรองดังยาว)  

เกิดจาก RAM หลวม หรือ RAM ชํารุด 

4. UPS ไมสํารองไฟ ทดสอบโดยใชเครื่องแรงดันไฟฟาวัดในสวนเตารับ หากทดสอบ

แลวไมมีกําลัง  จะแจงบริษัทฯ ท่ีดูแลเขาไปดําเนินการเปลี่ยน

อุปกรณ 

5. ระบบ Touch Screen ไมตรง  เตน 

และสัมผัสไมได 

ทําการ Calibrate ระบบ Touch Screen ใหม หาก Cursor 

เตน ทําการ Stabilize Cursor 

6. ภาพหนาจอไมชัดเจน กลองมัว ติดตอผูประสานงานของแตละสถานท่ีใหตรวจสอบกลองและ

แกไขปญหาในเบื้องตน  

  

ขอควรระวังและความเสี่ยงของการใชโปรแกรม 

• ตรวจสอบโปรแกรม  Windows Steadystate v2.5 ท่ีติดตั้งในตู Kiosk อยางสมํ่าเสมอเพ่ือ

ปองกันการโจมตีของไวรัสคอมพิวเตอร  
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• การเปลี่ยนแปลงการตั้งคาในโปรแกรม Windows Steadystate v2.5 ตองทําอยางระมัดระวัง

เนื่องจากมีผลกระทบตอตู TTRS นั้นๆ  

 

4) การแจงปญหา 

แผนการดําเนนิการ ผลการดําเนินการ 

• ประสานงานไปยังผูประสานของสถานท่ีเพ่ือทํา

การตรวจสอบเบื้องตน 

• ถาพบปญหาเก่ียวกับอุปกรณและระบบของตู 

TTRS จะแจงไปยัง บริษัท ชีวาเลียร เน็ตวอรค 

โซลูชั่น ไทย จํากัด ตามสัญญาซ้ือขายและ

ขอบเขตการใหบริการ 

• ถาปญหาเก่ียวกับระบบ Network จะแจงไปยัง

บริษัทอินเทอรเน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน) 

ตามสัญญาเชาวางเซิรฟเวอร 

• ถาปญหาเก่ียวกับอินเทอรเน็ต จะแจงไป

หนวยงานท่ีติดตั้งอินเทอรเน็ตของแตละสถานท่ี 

• ปญหาท่ีพบสวนใหญ เปนปญหาเก่ียวกับความไม

เสถียรของอินเทอรเน็ตโดยเฉพาะตู TTRS ท่ี

ติดตั้งในสวนภูมิภาคทําใหภาพกระตุกหรือ

จอภาพดํา ทําใหเกิดปญหาในการสื่อสาร  

• ตู TTRS เกิดไฟฟาสถิตยเนื่องจากระบบไฟของ

สถานท่ีไมมีการติดตั้งสายดิน ทําใหมีการเรียกเขา

มาเองโดยไมมีผูใชบริการบอยครั้ง 

• จุดติดตั้งตูยอนแสงหรือมีแสงไมเพียงพอทําให

เจาหนาท่ีถายทอดการสื่อสาร มองการใชภาษา

มือของผูใชบริการไมชัดเจน 

• เม่ือเกิดปญหา ไดทําการประสานงานไปยัง

หนวยงานท่ีเก่ียวของ เพ่ือตรวจสอบและ

ดําเนินการแกไขปญหาโดยเร็วท่ีสุด 

 

5) การติดตามการแกไขปญหา 

แผนการดําเนนิการ ผลการดําเนินการ 

• หลังจากแจงปญหาแลว จะตองติดตามการแกไข

ปญหาจากหนวยงานท่ีไดทําการประสานงานไป 

และจัดทํารายงานประจําสัปดาห และ

ประจําเดือนเพ่ือเก็บเปนขอมูล 

• หลังจากแจงปญหาไปยังหนวยงานท่ีเก่ียวของ ได

ดําเนินการติดตามการแกไขปญหาดังกลาว จน

สามารถใหบริการถายทอดการสื่อสารไดตามปกติ 

• จัดทํารายงานประจําสัปดาห 
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บทที ่4  

การประชาสัมพันธ 

ศูนยบริการถายทอดการสื่อสารฯ มีมุงหมายสําคัญคือการเพ่ิมจํานวนผูใชบริการถายทอดการสื่อสารให

ไดตามเปาหมายท่ีตั้งไวในแตละป  โดยไดดําเนินการตามแผนประชาสัมพันธท่ีกําหนดไวในแตละป เพ่ือใหผูท่ี

บกพรองและบุคคลท่ัวไปไดรับรูวาการบริการถายทอดการสื่อสารเปนบริการเสริมพิเศษของการบริการ

โทรคมนาคม  ทําหนาท่ีเปนตัวกลางติดตอสื่อสารระหวางผูท่ีบกพรองทางการไดยินและผูท่ีบกพรองทางการ

พูดกับบุคคลท่ัวไปท่ีไมสามารถสื่อสารในชองทางปกติได พรอมท้ังสรางความตระหนักถึงสิทธิการเขาถึงบริการ

โทรคมนาคมข้ันพ้ืนฐานอยางเทาเทียมและท่ัวถึง ประชาสัมพันธถึงรูปแบบการบริการ  สิทธิประโยชน  การ

เขารับการอบรมวิธีการใชบริการ รวมถึง วิธีการการรองเรียน รองทุกข ในการใชบริการ และการรักษาสิทธิ

ขอมูลสวนบุคคล 

4.1 การจัดทําส่ือประชาสัมพันธ  

4.1.1 ส่ือส่ิงพิมพ   

ศูนยบริการถายทอดการสื่อสารฯ ไดจัดทําสื่อสิ่งพิมพเพ่ือเผยแพรประชาสัมพันธศูนยดังนี้ 

1) แผนพับแนะนําศูนยบริการถายทอดการสื่อสารฯ และการบริการถายทอดการสื่อสาร  

เนื้อหาในแผนพับประกอบไปดวย ขอมูลศูนยบริการถายทอดการสื่อสาร สถานท่ีต้ัง เว็บไซต หมายเลข

โทรศัพท และวิธีการใชบริการถายทอดการสื่อสารฯ แตละรูปแบบ คือ  1) บริการ SMS/MMS2) บริการ

สนทนาขอความ  3) บริการสนทนาวิดีโอ  4) บริการสนทนาวิดีโอผานอุปกรณโทรศัพทเคลื่อนท่ี 5) บริการตู 

TTRS  6) บริการฉุกเฉิน  โดยมีขอมูลท้ังภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ดังปรากฏในภาพท่ี 7-10 ดังนี้ 
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ภาพท่ี 7 แผนพับแนะนําศูนยบริการถายทอดการสื่อสารฯ ฉบับภาษาไทย (ดานหนา) 

 

 
ภาพท่ี 8 แผนพับแนะนําศูนยบริการถายทอดการสื่อสารฯ ฉบับภาษาไทย (ดานหลัง) 
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ภาพท่ี 9 แผนพับแนะนําศูนยบริการถายทอดการสื่อสารฯ ฉบับภาษาอังกฤษ (ดานหนา) 

 
ภาพท่ี 10 แผนพับแนะนําศูนยบริการถายทอดการสื่อสารฯ ฉบับภาษาอังกฤษ (ดานหลัง) 
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2) ปายโฆษณา X stand  

เปนปายแนะนําศูนยบริการถายทอดการสื่อสารฯ และการบริการถายทอดการสื่อสาร สําหรับ

เจาหนาท่ีศูนยบริการถายทอดการสื่อสารนําไปจัดนิทรรศการในสถานท่ีตางๆ ดังแสดงในภาพท่ี 11 

 

ภาพท่ี 11 ปายแบบ x-stand 

4.1.2 ส่ือวิดีโอ 

ศูนยบริการถายทอดการสื่อสารฯ ไดจัดทําวิดีโอแนะนําศูนยบริการถายทอดการสื่อสารฯ 

พรอมท้ังบริการถายทอดการสื่อสารท้ัง 6 บริการดังจะเห็นตัวอยางในภาพท่ี 12-20 

• วิดีโอแนะนําการบริการถายทอดการสื่อสารแบบ SMS/MMS 

 
ภาพท่ี 12 วีดีทัศนแนะนําการบริการถายทอดการสื่อสารแบบ SMS 
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ภาพท่ี 13 วิดีโอแนะนําการบริการถายทอดการสื่อสารแบบ MMS 

 

• วิดีโอแนะนําการบริการถายทอดการสื่อสารแบบสนทนาขอความบนอินเทอรเน็ต  

 
ภาพท่ี 14 วิดีโอแนะนําการบริการถายทอดการสื่อสารแบบสนทนาขอความบนอินเทอรเน็ต 

 

• วิดีโอแนะนําการบริการถายทอดการสื่อสารแบบสนทนาวิดีโอบนอินเทอรเน็ต  

 
ภาพท่ี 15 วิดีโอแนะนําการบริการถายทอดการสื่อสารแบบสนทนาวิดีโอบนอินเทอรเน็ต 
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• วิดีโอแนะนําการบริการถายทอดการสื่อสารแบบสนทนาวิดีโอบนอุปกรณโทรคมนาคม

เคลื่อนท่ี 

 
ภาพท่ี 16 วิดีโอแนะนําการบริการถายทอดการสื่อสารแบบสนทนาวิดีโอบนอุปกรณโทรคมนาคมเคลื่อนท่ี 

 

• วิดีโอแนะนําการบริการถายทอดการสื่อสารแบบสนทนาวิดีโอบนเครื่องบริการถายทอดการ

สื่อสารสาธารณะ 

 
ภาพท่ี 17 วิดีโอแนะนําการบริการถายทอดการสื่อสารแบบสนทนาวิดีโอบนเครื่องบริการถายทอด

การสื่อสารสาธารณะ 
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• วิดีโอแนะนําการบริการถายทอดการสื่อสารการเพ่ือแจงเหตุฉุกเฉิน 3 ชองทาง 

 
ภาพท่ี 18 ชองทางท่ี 1 บริการถายทอดการสื่อสารเพ่ือแจงเหตุฉุกเฉินทาง SMS 

 

 
ภาพท่ี 19 ชองทางท่ี 2 บริการถายทอดการสื่อสารเพ่ือแจงเหตุฉุกเฉินทาง MMS 

 

 
ภาพท่ี 20 ชองทางท่ี 3 บริการถายทอดการสื่อสารเพ่ือแจงเหตุฉุกเฉินทางบริการสนทนาวิดีโอบนอินเทอรเน็ต 

 

 

รายงานสรุปผลการดําเนินงานประจําป 2555 ศูนยบริการถายทอดการส่ือสารแหงประเทศไทย 

59 



4.2 การประชาสัมพันธศูนยบริการถายทอดการส่ือสาร  

เพ่ือเปนการสรางความรูความเขาใจใหกลุมเปาหมายไดรูจักการบริการถายทอดการสื่อสารเปนวงกวาง 

ท้ังสื่อวิทยุ โทรทัศน สื่อสิ่งพิมพ และการเขารวมประชุมเสวนาตางๆเพ่ือเผยแพรประชาสัมพันธศูนยบริการ

ถายทอดการสื่อสารดังมีรายละเอียดปรากฏในตารางท่ี 10 

 

ตารางท่ี 10 รายงานการประชาสัมพันธศูนยบริการถายทอดการสื่อสารแหงประเทศไทย 

ลําดับท่ี วันท่ี รายการ 

การจัดนิทรรศการ 

1 11-14 ตุลาคม 2555         “นวัตกรรมและเทคโนโลยีการเรียนรูและสรางสรรคเพ่ือคนพิการแก

ประชาชน” ชั้น 8 หองสมุด TK park เซ็นทรัลเวิลด  

2 10 พฤศจิกายน 2555 งานวันคนพิการ ครั้งท่ี 47 ประจาํป 2555 

3 12 พฤศจิกายน 2555 การประขุมสมัชชาสหภาพคนตาบอดโลก ครั้งท่ี 8 (The World Blind 

Union 8 th General assembly;WBUGA) และสมัชชาสภาระหวาง

ประเทศเพ่ือการศึกษาของคนพิการการการเห็น (International 

Council for Education of People with Visual Impairment 

General Assemly:ICEVIGA) 

4 3 ธันวาคม 2555 งานวันคนพิการสากลประจําป 2555 มีจํานวนคนพิการและประชาชน

ท่ัวไปประมาณ 1,000 คน 

5 6-8 มีนาคม 2556   การประชุมวิชาการการแพทยฉุกเฉินระดับชาติ ประจาํป 2556 ครั้งท่ี 7 

โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม 

6 14-15 พฤษภาคม 2556 งาน KICK OFF “เปลี่ยนภาระเปนพลัง สรางสังคมเพ่ือทุกคน” ตึกสันติ

ไมตรี ทําเนียบรัฐบาล 

7 23-26 พฤษภาคม 2556 งาน Mobile Expo 2013 บูธกสทช. ศูนยการประชุมแหงชาติสิริกิตติ์ 

การประชาสัมพันธผานสื่อมวลชน (สื่อสิ่งพิมพ โทรทัศน เว็บไซต) 

1 8 สิงหาคม 2555 หนูนอยยุคใหมใสใจ ICT 

2 26 สิงหาคม 2555 คูเลิฟตะลอนทัวร: เขตบางกอกนอย 

3 13 ธันวาคม 2555 อินเทอรเน็ตนั้นสําคัญไฉน? 
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ภาพท่ี 21 งานนิทรรศการ “นวัตกรรมและเทคโนโลยีการเรียนรูและสรางสรรคเพ่ือคนพิการแกประชาชน” 

วันท่ี 11-14 ตุลาคม 2555 ณ หองสมุด TK Park และงานนิทรรศการในงานวันคนพิการสากลประจําป 2555 

วันท่ี 3 ธันวาคม 2555 ณ สวนอัมพร 

4.3 การเขารวมประชุมสัมมนาระดับชาติและนานาชาติ 

ศูนยบริการถายทอดการสื่อสารฯ ไดเขารวมนําเสนอผลงานในงานประชุมเรื่องการบริการถายทอดการ

สื่อสารระดับนานาชาติ ดังมีรายละเอียดกําหนดการประชุมในภาคผนวก ฉ ดังนี้ 

ตารางท่ี 11 รายการการเขารวมประชุมสัมมนาระดับชาติและนานาชาติ 

ลําดับท่ี วันท่ี กิจกรรม สถานท่ี ผูเขารวมการประชุม 

1 17-25 ตุลาคม 

2555 

การประชุมสัมมนา 2012 

National Association for 

State Relay 

Administration (NASRA) 

Conference  

ณ Lake Buena 

Vista, Orlando, 

Florida, 

สหรัฐอเมริกา 

นางสาววันทนีย  พันธชาติ 

นางสิริลักษณ  ลักษมีวณิชย 

นางสาวธิดารัตน  เหมรังคะ 

2 5-10 พฤษภาคม  

2556 

การประชุมสัมมนา MMX 

DAY 2013 

ประเทศสวีเดน นางสาววันทนีย  พันธชาติ 

ดร. ณัฐนันท ทัดพิทักษกุล 

ดร. วุฒิพงษ คําวิลัยศักดิ์ 

นายณัฐพงษ เครือภักดี  
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4.4 รางวัลพิเศษ 

ศูนยบริการถายทอดการสื่อสารฯ ไดรับรางวัลจากโครงการ Innovation Thailand สาขาการทํางาน

เพ่ือสังคม ณ หองเลคเชอร ฮอลล โรงแรมแกรนดไฮเอท เอราวัณ จัดโดยกรมทรัพยสินทางปญหารวมกับ 

Google ประเทศไทย เม่ือวันท่ี 14 ธันวาคม 2555 เพ่ือมอบรางวัลใหกับหนวยงานตัวอยางท่ีใชอินเทอรเน็ต

สรางสรรคนวัตกรรมเพ่ือชุมชนและสังคม สงเสริมตัวอยางนวัตกรรมของคนไทยท่ีมีความสรางสรรคและตอก

ย้ําใหเห็นถึงปจจัยสําคัญท่ีมีสวนชวยในการขับเคลื่อนนวัตกรรมของประเทศไทยอยางตอเนื่อง โดยมีนายวเรศ 

บวรสิน รักษาการผูอํานวยการสวนกลุมงานบริการโทรคมนาคมโดยท่ัวถึงและเพ่ือสังคม เปนผูแทนจาก

สํานักงาน กสทช. รับรางวัล 

 

ภาพท่ี 22 ผูแทนจากสํานักงาน กสทช. รับรางวัล Innovation Thailand สาขาการบริการเพ่ือสังคม 
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บทที ่5  

การอบรมการใชบริการถายทอดการสื่อสาร 

5.1 การอบรมการใชบริการถายทอดการส่ือสาร  

5.1.1 กลุมเปาหมาย 

ในป 2555 ศูนยบริการถายทอดการสื่อสารฯ ไดทําการจัดอบรมใหกับผูท่ีบกพรองทางการได

ยิน และผูสนใจท่ัวไปรวม 1,377 คน ท้ังในกรุงเทพมหานครและภูมิภาค โดยไดดําเนินการจัดอบรมดังนี้ 

1) ดําเนินการฝกอบรมใหกับนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนโสตศึกษาท่ีมีการนําตูบริการ

สาธารณะ หรือตู TTRS ไปติดตั้ง เปนโรงเรียนท่ีมีนักเรียนติดตอเขามาในปริมาณไมมาก

นักหรือเปนโรงเรียนท่ีศูนยบริการถายทอดการสื่อสารฯ ตองการใหคําแนะนําในการใช

บริการเพ่ือใหสามารถใชบริการไดอยางเกิดประโยชนสูงสุด และอยูพ้ืนท่ีกรุงเทพฯ หรือ

จังหวัดใกลเคียง 

2) ดําเนินการฝกอบรมใหกับนักเรียน บุคลากรในโรงเรียนและบุคคลท่ัวไปท่ีสนใจบริการ

ถายทอดการสื่อสาร ท่ีมีการนําตูบริการสาธารณะ หรือตู TTRS ไปติดตั้ง ในตางจังหวัด 

เพ่ือใหผูบกพรองทางการไดยินในพ้ืนท่ีตางจังหวัดมีความรูและความเขาใจในบริการตางๆ 

ของศูนยบริการถายทอดการสื่อสารฯ มากยิ่งข้ึน 

5.1.2 วัตถุประสงค 

1) เพ่ือจัดอบรมการใชบริการถายทอดการสื่อสารใหกับผูท่ีบกพรองทางการไดยินไดมีความรู

ความเขาใจในการใชบริการถายทอดการสื่อสาร 6 บริการ 

2) เพ่ือรับสมัครสมาชิกศูนยบริการถายทอดการสื่อสารฯ สําหรับผูท่ีบกพรองทางการไดยิน

ใหไดรับขาวสารท่ีเปนประโยชนและจําเปน ซ่ึงจะสามารถใชบริการผานชองทางตางๆ 

ของศูนยฯ ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

3) เพ่ือติดตามประเมินผลการใชบริการถายทอดการสื่อสารท่ีผานมา 
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5.1.3 วิธีการอบรม 

1) ใชวิธีการบรรยายใหความรูเก่ียวกับการดําเนินงานของ TTRS และบริการถายทอดการ

สื่อสารท้ัง 5 รูปแบบคือประกอบดวย  

1.1) บริการถายทอดการสื่อสารแบบ SMS/MMS  

1.2) บริการถายทอดการสื่อสารแบบขอความออนไลนบนอินเทอรเน็ต  

1.3) บริการถายทอดการสื่อสารแบบภาพเคลื่อนไหวบนอินเทอรเน็ต  

1.4) บริการถายทอดการสื่อสารภาพเคลื่อนไหวบนเครื่องบริการสาธารณะ  

1.5) บริการถายทอดการสื่อสารเพ่ือแจงเหตุฉุกเฉิน  

โดยมีลามภาษามือแปลใหผูเขารับการอบรมไดเขาใจ 

2) ใหผู ท่ีเขารับการอบรมทดลองใชบริการถายทอดการสื่อสาร ผานอุปกรณสื่อสารท่ี

จัดเตรียมให ติดตอเขาใชบริการถายทอดการสื่อสารท้ัง 5 รูปแบบ  

3) เปดโอกาสใหผูท่ีเขารับการอบรมไดรับทราบถึงการแจงปญหาการใชงาน รองเรียน 

เสนอแนะ 

4) เปดโอกาสใหผูท่ีเขารับการอบรมสอบถาม 

5) รับสมัครสมาชิกศูนยบริการถายทอดการสื่อสารฯ  พรอมท้ังแนะนําวิธีการสมัครสมาชิก

ออนไลน 

5.1.4 การอบรมการใชบริการถายทอดการส่ือสารประจาํป 2555 

ศูนยบริการถายทอดการสื่อสารฯ ไดดําเนินการฝกอบรมการใชบริการถายทอดการสื่อสารใน

พ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครและภูมิภาคในป 2555 ดังนี้ 

 

ตารางท่ี 12 รายการฝกอบรมประจําป 2555 

วันท่ี รายการฝกอบรม สถานท่ี 
จํานวนผูเขารับ

การอบรม (คน) 

8 สิงหาคม 2555 อบรมการใชบริการถายทอดการสื่อสารผาน

เครื่องบริการถายทอดการสื่อสารสาธารณะ 

(ตู TTRS)  

ณ โรงเรียนโสตศึกษา

จังหวัดนครปฐม  

60 
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วันท่ี รายการฝกอบรม สถานท่ี 
จํานวนผูเขารับ

การอบรม (คน) 

กรกฎาคม-

กันยายน 2555 

จัดอบรมในโครงการสัมมนา “เวทีถอด

บทเรียนคนหูหนวกและหนวยงานรัฐเตรียม

ความพรอมสถานการณภัยพิบัติ”  

รุนท่ี 1 วันท่ี 6-7 กรกฎาคม 2555 ณ 

โรงแรมทีเค พาเลซ กรุงเทพมหานคร 

รุนท่ี 2 วันท่ี 13-14 กรกฎาคม 2555 ณ 

โรงแรมทีเค พาเลซ กรุงเทพมหานคร 

รุนท่ี 3 วันท่ี 2 กันยายน 2555 ณ โรงแรม

แมกซ กรุงเทพมหานคร 

รุนท่ี 4 วันท่ี 9 กันยายน 2555 ณ โรงแรม

แมกซ กรุงเทพมหานคร 

รุนท่ี 5 วันท่ี 30 กันยายน 2555 ณ โรงแรม

แมกซ กรุงเทพมหานคร 

 457 

18-20 ธันวาคม 

2555 

จัดอบรมการใชบริการถายทอดการสื่อสาร ณ 

จังหวัดเชียงใหมและจังหวัดตาก 

  

 • 18 ธันวาคม 2555  โดยมีนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมเขารับการ

อบรม 

 7 

 • 19 ธันวาคม 2555 โดยมีนักศึกษา

มหาวิทยาลัยเชียงใหม นักเรียนโรงเรียน

โสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัดเชียงใหม 

และผูท่ีบกพรองทางการไดยินจากชมรม

คนหูหนวก จ. เชียงใหม 

 266 

 • 20 ธันวาคม 2555 โดยมีนักเรียนโรงเรียน

โสตศึกษาจังหวัดตากเขารับการอบรม 

 155 

7 กุมภาพันธ 

2556 

การฝกอบรมการใชบริการ TTRS  ณ โรงเรียนโสตศึกษา

จังหวัดนนทบุรี 

60 

10 มีนาคม 2556 การฝกอบรมการใชบริการ TTRS และการ

แจงเหตุฉุกเฉิน 1669 ใหแกชมรมคนหูหนวก

กรุงเทพมหานคร 

ณ โรงเรียนโสตศึกษา

ทุงมหาเมฆ 

กรุงเทพมหานคร 

221 
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วันท่ี รายการฝกอบรม สถานท่ี 
จํานวนผูเขารับ

การอบรม (คน) 

26 เมษายน 

2556 

การฝกอบรมการใชบริการ TTRS แกผูเขา

ประชุมในงานสมัมนาประจําป สมาคมคนหู

หนวกแหงประเทศไทย 

ณ โรงแรมธรรมรนิทร 

จังหวัดตรัง 

151 

รวมจํานวนผูเขารับการอบรมท้ังส้ิน 1,377 

 

1) รายงานการอบรมอบรมการใชบริการถายทอดการส่ือสารผานเครื่องบริการถายทอดการ

ส่ือสารสาธารณะ (ตู TTRS) ณ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม เม่ือ วันท่ี 8 สิงหาคม 

2555  
เนื่องจากคุณครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม ซ่ึงเปนผูดูแลตู TTRS ณ โรงเรียนโสตศึกษา

จังหวัดนครปฐม แจงวาตองการขอยกเลิกการติดตั้งตู TTRS เนื่องจากไดรับแจงจากผูปกครองนักเรียนวา 

นักเรียนโทรศัพทหาบอยครั้งและบิดเบือนคําพูดในการสื่อสาร ทําใหคุณครูถูกผูปกครองตําหนิวามีความ

บกพรองในการดูแลเด็กนักเรียน ศูนยบริการถายทอดการสื่อสารฯ จึงไดทําหนังสือเพ่ือชี้แจงบทบาทและ

หนาท่ีของศูนยบริการถายทอดการสื่อสารฯ ในการใหบริการผานตู TTRS วาศูนยบริการถายทอดการสื่อสารฯ 

มีหนาท่ีในการใหบริการถายทอดการสื่อสารหรือเปนลามภาษามือโดยจะรับผิดชอบความถูกตองในการ

แปลภาษามือและภาษาพูดจากนักเรียนเทานั้น ในสวนของความถูกตองของขอมูลหรือความถ่ีในการใชบริการ

ของนักเรียน ขอใหเปนหนาท่ีของโรงเรียนตางๆ และคุณครูในการบริหารจัดการการใชตู TTRS ใหเปนไปดวย

ความเรียบรอยและเกิดประโยชนสูงสุดกับนักเรียนในโรงเรียน 

ดวยเหตุนี้ ทางโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม จึงทําหนังสือเชิญวิทยากรจากศูนยบริการ

ถายทอดการสื่อสารฯ ไปอบรมการใชบริการตู TTRS ท่ีถูกตองใหกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตนและ

ตอนปลายจํานวน 60 คน รวมท้ังอบรมวิธีการใชบริการ TTRS ผานชองทางอ่ืน ๆ และทดลองใชบริการ

สนทนาวิดีโอผานทางคอมพิวเตอร โดยหลังจากทําการฝกอบรมพบวา นักเรียนท่ีใชบริการตู TTRS จาก

โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม มีการใชบริการท่ีดีข้ึน มีความสุภาพและใชบริการอยางเปนประโยชนมาก

ยิ่งข้ึน 
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ภาพท่ี 23 การอบรมท่ีโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม 

2) โครงการสัมมนา “เวทีถอดบทเรียนคนหูหนวกและหนวยงานรัฐเตรียมความพรอมสถานการณ

ภัยพิบัติ” ณ โรงแรมแมกซ และโรงแรมทีเค พาเลซ กรุงเทพมหานคร  

โครงการนี้เปนโครงการตามแผนการฟนฟูเยียวยาผูไดรับผลระทบจากสถานการณอุทกภัย 

(โครงการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ) สํานักงานสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการการ

แหงชาติ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย ดําเนินงานโดยสมาคมคนหูหนวกแหงประเทศ

ไทยและมูลนิธิสากลเพ่ือคนพิการ เปนโครงการท่ีจัดข้ึนเพ่ือใหผูบกพรองทางการไดยินและผูบกพรองทางการ

พูดมีความรูความเขาใจในการปฏิบัติตนในกรณีเกิดภัยพิบัติ และจัดทําคูมือถอดบทเรียนและคูมือเตรียมพรอม

สําหรับการปฏิบัติตนเม่ือประสบภัยเพ่ือใหผูบกพรองทางการไดยินและผูบกพรองทางการพูดไดเตรียมรับมือ

กับภัยพิบัติท่ีอาจเกิดข้ึนอีกในอนาคต ซ่ึงในการสัมมนาดังกลาว ทางศูนยบริการถายทอดการสื่อสารฯ ได

แนะนําใหรูจักกับชองทางการติดตอศูนยฯ ในกรณีเกิดภัยพิบัติ และรับสมัครสมาชิกเพ่ือรับขาวสารแจงเตือน

ภัยระดับน้ําทาง SMS หากพ้ืนท่ีท่ีผูบกพรองทางการไดยินอาศัยอยูนั้นมีแนวโนมวาจะเกิดอุทกภัย  

 แบงการจัดอบรมเปน 5 รุน ดังนี้ 

รุนท่ี 1 วันท่ี 6-7 กรกฎาคม 2555 ณ โรงแรม ทีเค พาเลซ กรุงเทพมหานคร 

รุนท่ี 2 วันท่ี 13-14 กรกฎาคม 2555 ณ โรงแรม ทีเค พาเลซ กรุงเทพมหานคร 

รุนท่ี 3 วันท่ี 2 กันยายน 2555 ณ โรงแรมแมกซ กรุงเทพมหานคร 

รุนท่ี 4 วันท่ี 9 กันยายน 2555 ณ โรงแรมแมกซ กรุงเทพมหานคร 

 รุนท่ี 5 วันท่ี 30 กันยายน 2555 ณ โรงแรมแมกซ กรุงเทพมหานคร 
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ภาพท่ี 24 การอบรมในงานเวทีถอดบทเรียนคนหูหนวกและหนวยงานรัฐ  

เตรียมความพรอมสถานการณภัยพิบัติ รุนท่ี 1 

  

ภาพท่ี 25 การอบรมในงานเวทีถอดบทเรียนคนหูหนวกและหนวยงานรัฐ 

เตรียมความพรอมสถานการณภัยพิบัติ รุนท่ี 2 

 

 

ภาพท่ี 26 การอบรมในงานเวทีถอดบทเรียนคนหูหนวกและหนวยงานรัฐ 

เตรียมความพรอมสถานการณภัยพิบัติ รุนท่ี 3 

รายงานสรุปผลการดําเนินงานประจําป 2555 ศูนยบริการถายทอดการส่ือสารแหงประเทศไทย 

68 



  

ภาพท่ี 27 การอบรมในงานเวทีถอดบทเรียนคนหูหนวกและหนวยงานรัฐ 

เตรียมความพรอมสถานการณภัยพิบัติ รุนท่ี 4 

 

 

ภาพท่ี 28 การอบรมในงานเวทีถอดบทเรียนคนหูหนวกและหนวยงานรัฐ 

เตรียมความพรอมสถานการณภัยพิบัติ รุนท่ี 5 

 

3) โครงการฝกอบรมการใชบริการถายทอดการส่ือสาร ณ จังหวัดเชียงใหมและจังหวัดตาก  

3.1) หลักการและเหตุผล  

โครงการฝกอบรมการใชบริการถายทอดการสื่อสาร ณ จังหวัดเชียงใหมและจังหวัดตาก 

เปนโครงการฝกอบรมรวมกับศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ ระหวางวันท่ี 18-21 

ธันวาคม 2555 โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหผูท่ีบกพรองทางการไดยินและผูท่ีบกพรองทางการพูดมีความรูความ

เขาใจในการใชบริการถายทอดการสื่อสารใหสามารถสื่อสารกับคนท่ัวไปไดและเปนการเพ่ิมโอกาสในการ

สื่อสารกับคนท่ัวไปผานบริการโทรคมนาคมพ้ืนฐาน รวมถึงการรับสมัครสมาชิก เพ่ือใหสามารถใชบริการ 

ถายทอดการสื่อสารผานชองทางตางๆ ของศูนยบริการถายทอดการสื่อสาร ซ่ึงเปนประโยชนตอสมาชิกเอง  
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3.2) วัตถุประสงค 

• เพ่ือจัดอบรมการใชบริการถายทอดการสื่อสารใหกับผูท่ีบกพรองทางการไดยินไดมี

ความรูความเขาใจการใชบริการถายทอดการสื่อสาร 6 บริการ 

• เพ่ือรับสมัครสมาชิกศูนยบริการถายทอดการสื่อสารแหงประเทศไทยสําหรับผู ท่ี

บกพรองทางการไดยิน ใหไดรับขาวสารท่ีเปนประโยชนและจําเปน ซ่ึงจะสามารถใช

บริการผานชองทางตาง ๆ ของศูนยบริการถายทอดการสื่อสารฯ ไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

• เพ่ือติดตามประเมินผลการใชบริการถายทอดการสื่อสารท่ีผานมา 

3.3) กลุมเปาหมาย 

• ผูท่ีบกพรองทางการไดยิน ในจังหวัดเชียงใหมและจังหวัดตาก จํานวน 400 คน 

• ผูสนใจท่ัวไป เชน คุณครู ผูปกครอง จํานวน 100 คน 

3.4) ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

• มีผูบกพรองทางการไดยินเขาใชบริการถายทอดการสื่อสารเพ่ิมข้ึน 

• ผูท่ีบกพรองทางการไดยินมีความรูความเขาใจในการใชบริการถายทอดการสื่อสารได

ท้ัง 6 บริการ 

ผลการอบรมการใชบริการถายทอดการสื่อสาร 

1. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม  วันท่ี 18 ธันวาคม 2555  

 ผูเขารับการอบรมสวนใหญเปนนักศึกษาซ่ึงเปนผูบกพรองทางการไดยิน และเจาหนาท่ีของ

มหาวิทยาลัยฯ มีนักศึกษาท่ีใชบริการของศูนยบริการถายทอดการสื่อสารฯ ท้ังตู TTRS และสนทนา

วิดีโอบนอินเทอรเน็ต มีการสาธิตการใชบริการใหเพ่ือนๆ ไดชมและบอกเลาความรูสึกจากการใช

บริการเพ่ือใหเพ่ือนๆ ไดเห็นประโยชนของบริการนี้อีกดวย 
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ภาพท่ี 29  การอบรมการใชบริการถายทอดการสื่อสาร ท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 

 

2. มหาวิทยาลัยเชียงใหม  วันท่ี 19 ธันวาคม 2555  

 ผูเขารับการอบรมสวนใหญเปนนักศึกษาซ่ึงเปนผูบกพรองทางการไดยินและเจาหนาท่ีลาม

ภาษามือของมหาวิทยาลัยฯ  จากสถิติการใชบริการตู TTRS ท่ีติดตั้ง ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม พบวา 

มีปริมาณการใชบริการนอยมากถาเปรียบเทียบจากตู TTRS ท่ีติดตั้ง ณ จังหวัดเดียวกัน จากการ

สอบถามเจาหนาท่ีลามภาษามือ ไดขอมูลวา เจาหนาท่ีลามภาษามือมีเพียงพอกับความตองการของ

นักศึกษาและความสัมพันธฉันทพ่ีนองระหวางเจาหนาท่ีลามภาษามือและนักศึกษา ทําใหนักศึกษา

สามารถขอความชวยเหลือจากเจาหนาท่ีฯ ไดในกรณีท่ีตองการติดตอสื่อสารกับคนท่ีมีการไดยิน จึงไม

มีความจําเปนท่ีจะตองใชตู TTRS ท่ีนําไปติดตั้ง ดังนั้น ระหวางการอบรมวิทยากรจึงเนนทําความ

เขาใจและอธิบายถึงประโยชนของการใชบริการถายทอดการสื่อสารใหกับนักศึกษาซ่ึงเปนผูบกพรอง

ทางการไดยินและเจาหนาท่ีฯ เพ่ือสรางทัศนคติท่ีดีและใหเห็นถึงประโยชนของการใชบริการท่ีมีตอ

การดําเนินชีวิตโดยยกตัวอยางการใชบริการท่ีดีและมีประโยชนของผูบกพรองทางการไดยินในภูมิภาค

ตางๆ เพ่ือจูงใจใหใชบริการถายทอดการสื่อสารจากตู TTRS และชองทางอ่ืนๆ มากข้ึนตอไป 
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ภาพท่ี 30 การอบรมการใชบริการถายทอดการสื่อสารท่ีมหาวิทยาลัยเชียงใหม 

 

3. โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัดเชียงใหม  วันท่ี 19 ธันวาคม 2555  

 ผูเขารับการอบรมสวนใหญเปนนักเรียนซ่ึงเปนผูบกพรองทางการไดยิน ผูบกพรองทางการได

ยินจากชุมชนและคณะครู จากสถิติการใชบริการพบวา ตู TTRS ท่ีติดตั้งมีการใชงานอยางตอเนื่อง

และไดรับความรวมมือจากผูอํานวยการโรงเรียนและบุคลากรในการบริหารจัดการการใชตู TTRS เปน

อยางดี นอกจากการอบรมใหผูเขารับการอบรมไดรูจักวิธีการใชบริการถายทอดการสื่อสารผาน

ชองทางตางๆ แลว กลุมผูบกพรองทางการไดยินจากชุมชม ไดแก รองประธาน กรรมการและสมาชิก

จากชมรมคนหูหนวกจังหวัดเชียงใหมไดใหขอเสนอแนะในการใหบริการของศูนยบริการถายทอดการ

สื่อสารฯ ท่ีเปนประโยชนเพ่ือนํามาพัฒนาการใหบริการใหดียิ่งข้ึนอีกดวย 
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ภาพท่ี 31 การอบรมการใชบริการถายทอดการสื่อสารท่ีโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัดเชียงใหม 

 

4. โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดตาก วันท่ี 20 ธันวาคม 2555  

ผูเขารับการอบรมสวนใหญเปนนักเรียนซ่ึงเปนผูบกพรองทางการไดยินและคณะครู จากสถิติการ

ใชบริการพบวา ตู TTRS ท่ีติดตั้งมีปริมาณการใชบริการไมนากนัก ซ่ึงเปนผลจากปญหาเรื่องความเสถียรของ

สัญญาณอินเทอรเน็ต ซ่ึงไดมีการหารือกับคุณครูผูดูแลเพ่ือแกไขปญหาดังกลาว จากการอบรมพบวา มีนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาตอนตนใชบริการถายทอดการสื่อสารผานบริการสนทาวิดีโอบนเว็บไซตจากท่ีบานเพ่ือติดตอกับ

ผูปกครอง ซ่ึงนักเรียนคนนี้ไดคนหาคําวา TTRS จาก Google และไดทําการสมัครสมาชิกเพ่ือใชบริการดวย

ตนเอง วิทยากรจึงใหนักเรียนคนดังกลาวมาสาธิตการใชบริการสนทนาวิดีโอบนอินเทอรเน็ตและบอกเลา

ความรูสึกในการใชบริการใหกับนักเรียนคนอ่ืนๆ และคณะครูไดทราบ 
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ภาพท่ี 32 การอบรมการใชบริการถายทอดการสื่อสารท่ีโรงเรียนโสตศึกษา จังหวัดตาก 

 

4) การฝกอบรมการใชบริการ TTRS ณ โรงเรียนโสตศึกษาจงัหวัดนนทบุรี วันท่ี 7 กุมภาพันธ 

2556  

ศูนยบริการถายทอดการสื่อสารแหงประเทศไทย ไดดําเนินการฝกอบรมการใชบริการถายทอดการ

สื่อสารผานชองทางตางๆ ของ TTRS ใหกับนักเรียนโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรีซ่ึงมีตู TTRS ติดตั้งอยู 

นอกจากจะอบรมในเรื่องวิธีการใชตู TTRS อยางมีประโยชนแลว ยังอบรมการใชบริการถายทอดการสื่อสาร

ผานชองทางสนทนาวิดีโอผานเว็บไซต www.ttrs.or.th ขอควรปฏิบัติในการใชบริการ TTRS วิธีการสมัคร

สมาชิกและเปดโอกาสใหนักเรียนไดทดลองใชบริการถายทอดการสื่อสารผานเว็บไซตอีกดวย 

 

ภาพท่ี 33 แสดงการอบรมบริการถายทอดการสื่อสารใหกับนักเรียนโรงเรียนโสตศึกษา จังหวัดนนทบุรี 
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5) การฝกอบรมการใชบริการ TTRS และการแจงเหตุฉุกเฉิน 1669 ณ โรงเรียนโสตศึกษาทุง

มหาเมฆ กรุงเทพมหานคร วันท่ี 10 มีนาคม 2556  

ศูนยบริการถายทอดการสื่อสารแหงประเทศไทย (TTRS) รวมกับสถาบันการแพทยฉุกเฉินแหงชาติ 

หรือ สพฉ. ไดรับเชิญจากชมรมคนหูหนวกกรุงเทพมหานคร เครือขายของสมาคมคนหูหนวกแหงประเทศไทย

ใหจัดอบรมการใชบริการ TTRS และการแจงเหตุฉุกเฉิน 1669 ผานทาง TTRS และลงทะเบียนสมาชิกในการ

ประชุมใหญสามัญประจําป 2555  

รูปแบบในการอบรม เปนการใชสไลดประกอบการบรรยายและฉายวีดีโอการใชบริการตางๆ ของ 

TTRS และการแจงเหตุฉุกเฉิน 1669 ผาน TTRS และมีลามภาษามือของ TTRS เปนผูแปล โดยมีหัวขอหลัก

ดังนี้ 

1.1) แนะนําสถาบันการแพทยฉุกเฉินแหงชาติ (สพฉ.) 1669 

1.2) แนะนําบริการตาง ๆ ของศูนยบริการถายทอดการสื่อสารแหงประเทศไทย (TTRS) 

1.3) แนะนําการแจงเหตุฉุกเฉิน 1669 ผาน TTRS 

1.4) ทบทวนความเขาใจในเรื่องข้ันตอนการแจงเหตุฉุกเฉินและทบทวนคําถาม-คําตอบในการ

แจงเหตุฉุกเฉิน 

1.5) ระดมความคิดเห็นในเรื่องรูปแบบการแจงเหตุฉุกเฉิน และ ลงคะแนนเลือกหมายเลข

โทรศัพทมือถือสําหรับบริการแจงเหตุฉุกเฉิน 

สรุปการระดมความคิดเห็น 

1. รูปแบบการแจงเหตุฉุกเฉินของผูท่ีบกพรองทางการไดยิน  (ผูท่ีบกพรองทางการไดยินสง SMS 

MMS หรือ แจงผานบริการสนทนาวีดีโอบนเว็บไซต) 

รูปแบบ ดวนหมอ 1. ชื่อ-นามสกุล 2. ปญหาอะไร 3. ตอนนี้อยูท่ีไหน 

2. เม่ือ TTRS ไดรับการแจงเหตุฉุกเฉินจากผูท่ีบกพรองทางการไดยินแลว จะถามคําถาม 3 ขอไปใหผู

ท่ีบกพรองทางการไดยิน 

รูปแบบ ดวนหมอ 1.รูสึกตัวใชไหม 2.หายใจเหนื่อยหอบใชไหม 3.ลุกแลวยืนเวียนหัวใชไหม 

• สง 3 คําถามในครั้งเดียว กรณี SMS และ MMS  

• กรณีใชบริการสนทนาวีดีโอบนเว็บไซต TTRS จะถามครั้งละ 1 คําถาม 
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• หากขอ 1 ตอบ “ไมใช” TTRS จะสงคลิปการชวยฟนคืนชีพ (CPR) ไปใหท้ังทาง SMS และ 

MMS และเรียกรถกูชีพไปรับ (SMS สงเพ่ือใหคนหูดีท่ีอยูในบริเวณนั้นอานขอความเพ่ือ

ชวยเหลือผูประสบเหตุระหวางรอรถกูชีพ) 

3. รูปแบบคําตอบท่ีผูท่ีบกพรองทางการไดยินจะสงมา TTRS 

รูปแบบ  ใชคําวา “ใช” หรือ “ไมใช” 

4. ผลการลงคะแนนเลือกหมายเลขโทรศัพทเพ่ือใชสําหรับบริการแจงเหตุฉุกเฉิน 

อันดับ 1 หมายเลข 086-000-5055   ไดคะแนนโหวต 35 คะแนน  

ภาพท่ี 34 ผูท่ีบกพรองทางการไดยินใหความสนใจในการอบรมเปนจํานวนมาก และวิทยากรในการอบรม 

 

6) การฝกอบรมการใชบริการ TTRS ณ โรงแรมธรรมรินทร จังหวัดตรัง วันท่ี 26 เมษายน 2556  

ศูนยบริการถายทอดการสื่อสารฯ ไดรับเชิญจากสมาคมคนหูหนวกแหงประเทศไทยใหจัดอบรม

การใชบริการ TTRS และแนะนําการใชโทรศัพทวิดีโอสําหรับผูท่ีบกพรองทางการไดยิน พรอมท้ังรวบรวมความ

ตองการและขอเสนอแนะเก่ียวกับการติดตั้งโทรศัพทสาธารณะสําหรับผูท่ีบกพรองทางการไดยินในแตละ

จังหวัด โดยมีรูปแบบในการอบรม เปนการใชสไลดประกอบการบรรยาย ฉายวีดีโอการใชบริการตาง ๆ ของ 

TTRS รวมท้ังใหผูท่ีบกพรองทางการไดยินท่ีเปนสมาชิกทําการสาธิตวิธีการใชบริการใหกับผูท่ีบกพรองทางการ

ไดยินท่ียังไมไดเปนสมาชิกและมีลามภาษามือของ TTRS เปนผูแปล โดยมีหัวขอหลักในเรื่อง 1)  แนะนํา 

TTRS  2) แนะนําการแจงเหตุฉุกเฉินและฉายวิดีโอวิธีการแจงเหตุฉุกเฉิน  3) แนะนําอุปกรณตางๆ ท่ีใชติดตอ 

TTRS 4) แนะนําโทรศัพทวิดีโอสําหรับผูท่ีบกพรองทางการไดยิน และ แนะนําเครื่องบริการถายทอดการ

สื่อสารสาธารณะสําหรับผูท่ีบกพรองทางการไดยิน 5) รวบรวมความตองการและขอเสนอแนะเก่ียวกับการ
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ติดตั้งโทรศัพทวิดีโอสําหรับบานและสํานักงานและเครื่องบริการถายทอดการสื่อสารสาธารณะสําหรับผูท่ี

บกพรองทางการไดยินแตละจังหวัด 

 

 
ภาพท่ี 35 ตัวอยางเครื่องโทรศัพทวิดีโอ 

สําหรับบานหรือสํานักงาน 

 

 
ภาพท่ี 36 ตัวอยางเครื่องบริการถายทอดการสื่อสาร

สาธารณะสําหรับผูท่ีบกพรองทางการไดยิน 

 

 

 

ภาพท่ี 37 ตัวอยางเครื่องบริการถายทอดการสอสารสาธารณะสําหรับผูท่ีบกพรองทางการไดยิน 

ผลการรวบรวมความตองการ สรุปไดดังนี้ 

1) ชมรมท่ีเลือกเครื่องบริการถายทอดการสื่อสารสาธารณะแบบคอมพิวเตอร All in one 

No. ชมรมคนหูหนวกจังหวัด สถานท่ีติดตั้ง 

1 กระบี่ ชมรมคนหูหนวกจังหวัดกระบี่ 

2 ตรัง ชมรมคนหูหนวกจังหวัดตรัง 

3 นครปฐม ชมรมคนหูหนวกจังหวัดนครปฐม 

4 นครพนม ชมรมคนหูหนวกจังหวัดนครพนม 
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No. ชมรมคนหูหนวกจังหวัด สถานท่ีติดตั้ง 

5 นครศรีธรรมราช ศูนยการศึกษาพิเศษประจําจังหวัดนครศรีธรรมราช 

6 นนทบุรี พมจ.นนทบุรี, สถานีตํารวจทาน้ํานนท, โรงพยาบาลชลประทาน 

7 บึงกาฬ ชมรมคนหูหนวกจังหวัดบึงกาฬ 

8 ปทุมธานี ศูนยการศึกษาพิเศษประจําจังหวัดปทุมธานี 

9 พะเยา ศาลากลางจังหวัดพะเยา 

10 พัทลุง ชมรมคนหูหนวกจังหวัดพัทลุง 

11 ยะลา ศูนยการศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 2 

12 รอยเอ็ด ชมรมคนหูหนวกจังหวัดรอยเอ็ด 

13 สกลนคร สมาคมคนพิการ จ.สกลนคร 

14 สงขลา ชมรมคนหูหนวกจังหวัดสงขลา 

15 สุราษฏรธาน ี ชมรมคนหูหนวกจังหวัดสุราษฎรธาน ี

16 หนองบัวลําภ ู สมาคมคนพิการ จ.หนองบัวลําภ ู

 

2) ชมรมท่ีเลือกเครื่องบริการถายทอดการสื่อสารสาธารณะแบบตู TTRS 

No. ชมรมคนหูหนวกจังหวัด สถานท่ีติดตั้ง 

1 เชียงใหม 1. หนาประตูชมรมคนหูหนวกฯ 2. บขส.เชียงใหม  

2 เชียงราย ชมรมคนหูหนวกจังหวัดเชียงราย 

3 แพร พมจ.แพร 

4 แมฮองสอน หนารานดวง (ถนนคนเดิน) อ.ปาย 

5 กรุงเทพมหานคร ชมรมคนหูหนวกจังหวัดกรุงเทพมหานคร 

6 ชลบุร ี 1.โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชลบุรี  

2.วิทยาลัยสารพัดชางชลบุรี  

3.หางแหลมทองบางแสน  

4. หางเซ็นทรัลชลบุรี 

7 ชัยนาท ชมรมคนหูหนวกจังหวัดชัยนาท 

8 นครราชสีมา บขส. ใหม 

9 นครสวรรค ชมรมคนหูหนวกจังหวัดนครสวรรค 

10 นราธิวาส ชมรมคนหูหนวกจังหวัดนราธิวาส 

11 บุรีรัมย บขส.บุรีรัมย 

12 ประจวบคีรีขันธ โรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน 
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No. ชมรมคนหูหนวกจังหวัด สถานท่ีติดตั้ง 

13 ปตตานี  ศูนยการศึกษาพิเศษประจําจังหวัดปตตาน ี

14 พิจิตร โรงพยาบาลพิจิตร 

15 พิษณุโลก 1.สถานีตํารวจ 2. โรงพยาบาลพุทธชินราช 3. บขส.พิษณุโลก 

16 มหาสารคาม ศูนยการศึกษาพิเศษ หรือ โรงพยาบาล 

17 ระยอง พมจ.ระยอง 

18 ศรีสะเกษ สถานีรถไฟ จ.ศรีสะเกษ 

19 สระแกว ศูนยการศึกษาพิเศษประจําจังหวัดสระแกว 

20 สระบุรี บขส.จังหวัดสระบุรี 

21 สุโขทัย ชมรมคนหูหนวกจังหวัดสุโขทัย 

22 สุรินทร บขส 

23 อุตรดิตถ พมจ.อุตรดิตถ 

24 อุบลราชธานี บขส. ใหม 

25 ระนอง ชมรมคนหูหนวกจังหวัดระนอง 

 

3) ชมรมจังหวัดท่ีไมไดเขารวมการอบรม 

1. ตราด   5. สตูล 

2. ตาก 6. สุโขทัย 

3. ภูเก็ต 7. หนองคาย 

4. ยโสธร  

หมายเหตุ ชมรมกรุงเทพมหานคร รอสถานท่ีตั้งชมรมอยางเปนทางการ 

 

 

 

 

ภาพท่ี 38 การอบรมการบริการถายทอดการสื่อสารและทดลองใชงาน 
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5.1.5 การประเมินผล 

• ป 2555 มีกลุมเปาหมายเขารับการอบรมรวม 1,377 คน จากเปาหมายท่ีตั้งไวอยางนอย 

500 คนตอป 

• เนื่องจากในป 2555  ยังไมไดดําเนินการจัดทําแบบสอบถามความพึงพอใจในการจัด

อบรม แตใชวิธีการประเมินผลการฝกอบรมจากการติดตามการใชบริการถายทอดการ

สื่อสารผานตู TTRS ท่ีนําไปติดตั้ง ณ โรงเรียนท่ีไดเดินทางไปจัดอบรม พบวา การใช

บริการตู TTRS จากโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร 

จังหวัดเชียงใหม โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดตากและมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม  มี

จํานวนของนักเรียนท่ีใชบริการอยางมีประสิทธิภาพและใชบริการอยางมีประโยชนมากข้ึน 

ในขณะท่ีปริมาณการใชตู TTRS จากมหาวิทยาลัยเชียงใหมยังคงมีนอยเชนเดิม 
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บทที ่6  

การคุมครองสิทธิผูบริโภค 

6.1 การจัดประชุมระดมความคิดผูบริโภค 

ศูนยบริการถายทอดการสื่อสารแหงประเทศไทยไดจัดการประชุมระดมความคิดเห็นของผูบริโภค

ประจําปของ TTRS ณ หองปรินซบอลรูม 3 โรงแรมปรินซพาเลซ มหานาค กรุงเทพมหานคร วันท่ี 24 

สิงหาคม 2556 เวลา 8.30-16.00 น. โดยเลขาธิการ กสทช. เปนประธานเปดการประชุม  มีผูเขารวมประชุม

ซ่ึงเปนผูบกพรองทางการไดยินท่ีใชบริการของศูนยบริการถายทอดการสื่อสารฯ อยางตอเนื่องตั้งแตป 2554 

ถึงป 2555 และใชบริการอยางตอเนื่อง  ไดแก บริการ SMS MMS สนทนาขอความ สนทนาวิดีโอบนเว็บไซต 

และสนทนาวิดีโอผานตู TTRS จํานวน 100 คน และ ผูท่ีบกพรองทางการไดยินและผูบกพรองทางการพูดซ่ึง

เปนผูแทนจากภูมิภาคตางๆ ของประเทศไทยจํานวน 5 คน ไดแก ผูแทนจากกรุงเทพฯ และปริมณฑล ภาคใต 

ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลาง โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือรับฟงขอมูลท้ังเชิงบวกและเชิงลบท่ี

เก่ียวกับบริการของ TTRS รวมท้ังขอเสนอแนะตางๆ เพ่ือนําขอมูลท่ีไดไปใชประกอบการพิจารณาดําเนินการ

ปรับปรุงระบบการใหบริการใหมีความสมบูรณและเปนประโยชนตอผูท่ีบกพรองทางการไดยินตอไป และเพ่ือ

จัดประเมินคุณภาพ ความพึงพอใจในการใชบริการศูนยบริการถายทอดการสื่อสารฯ โดยมีหัวขอการจัดประชุม 

ดังนี้ 

1. รายงานการใหบริการถายทอดการสื่อสารประจําป 2555-2556 

2. เสียงสะทอนจากผูใชบริการ TTRS  จากภูมิภาคตาง ๆ ของประเทศไทยและเชิญผูเขาประชุมรวม

แสดงความคิดเห็น 

 3. การประชุมกลุมยอยเพ่ือระดมความคิดเห็นและประเมินความพึงพอใจของการใชบริการ TTRS 
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สรุปรายงานการจัดประชุม  

 ศูนยบริการถายทอดการสื่อสารแหงประเทศไทย ไดสรุปหัวขอ “เสียงสะทอนจากผูใชบริการ TTRS 

จากภูมิภาคตางๆ ของประเทศไทย”  ซ่ึงประกอบไปดวยผูแทนจากภูมิภาค 5 ภูมิภาคและผูแทนจากกลุมผูใชตู 

TTRS  ไดแก  

ก) นายวิทยุต บุนนาค ผูแทนจากกรุงเทพฯ และปริมณฑล  

ข) คุณศรีสุข แกวไกร ผูแทนจากภาคใต 

ค) คุณอัญญารัตน รัตนศักดิ์ ผูแทนจากภาคเหนือ 

ง) คุณสุทธิกาญจน จันโทภาส ผูแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

จ) คุณวัชรินทร ชาลี ผูแทนจากภาคกลาง 

ฉ) คุณกัญญารัตน โพธิผล ผูแทนจากกลุมผูใชตู TTRS โรงเรียนเศรษฐเสถียร 

ผลการนําเสนอ “เสียงสะทอนจากผูใชบริการ TTRS” ในเรื่อง ประโยชนของบรกิาร TTRS  ปญหาท่ีพบ

จากการใชบริการ และ ขอเสนอแนะ สามารถสรุปไดดังนี้  

 

ตารางท่ี 13 การนําเสนอเสียงสะทอนจากผูใชบริการ TTRS 

ภูมิภาค ประโยชนของบริการ TTRS   

กรุงเทพฯ และ

ปริมณฑล 
• ชวยใหคนหูหนวกมีอิสระในการสื่อสาร ไมตองขอความชวยเหลือจากคนหูดีโดย

สื่อสารดวยภาษามือผานบริการสนทนาวิดีโอ  

• คนหูหนวกสวนใหญมักจะเขียนประโยคสลับไวยากรณ  TTRS ชวยใหการสื่อสาร

ระหวางคนหูหนวกกับคนหูดีชัดเจนข้ึน 

• มีการใหความรูเก่ียวกับวันสําคัญตาง ๆ ผานทาง Facebook fan page 

สําหรับคนหูตึง 

• ชวยใหคนหูตึงมีความม่ันใจและมีอิสระในการสื่อสาร ไมตองขอความชวยเหลือ

จากคนหูดีโดยสื่อสารดวยบริการสนทนาขอความ เชน สื่อสารในเรื่องการซ้ือ-ขาย

ของ ชวยเรื่องการทําธุรกิจ คุยกับหัวหนางานเรื่องปรับเงินเดือน ขอลาหยุดใน

บริษัทท่ีทํางานอยู  
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ภาคใต • คนหูหนวกสวนใหญรูภาษาแตไมเขาใจประโยค TTRS ทําใหการสื่อสารของคนหู

หนวกสะดวกมากข้ึน 

• TTRS มีชองทางใหเลือกติดตอหลายชองทางแลวแตความถนัด แตคนหูหนวก

สวนใหญชอบบริการสนทนาวิดีโอเพราะไดใชภาษามือ ไมคอยชอบการสื่อสาร

ดวยการพิมพเพราะเรียบเรียงประโยคไมถูกหลักไวยากรณ  
ภาคเหนือ • คนหูหนวกสามารถใชภาษามือท่ีตนเองถนัดในการสื่อสารได โดยสวนใหญชอบ

บริการสนทนาวิดีโอและตู TTRS  

ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ 
• ชวยใหการสื่อสารกับคนหูดีงายข้ึน คนหูหนวกโดยสวนใหญชอบบริการสนทนา

วิดีโอเพราะไดใชภาษามือท่ีตนเองถนัด ไมคอยชอบบริการสนทนาขอความเพราะ

ไมถนัดการพิมพประโยคและตัวอักษรภาษาไทย 

ภาคกลาง • ชวยใหติดตอสื่อสารกับคนหูดีไดสะดวกมากข้ึน ชวยการติดตอในเรื่องตาง ๆ  

• ชอบบริการตู TTRS มากท่ีสุดเพราะใชงานงาย สื่อสารดวยภาษามือไดและภาพ

ชัด บริการสนทนาวิดีโอผานเว็บไซตมักจะมีปญหาเรื่องความเร็วอินเทอรเน็ต

เพราะบานคนหูหนวกสวนใหญอินเทอรเน็ตชา สื่อสารแลวมีปญหาสายหลุด ภาพ

ไมชัด บริการ SMS และ MMS ไมคอยชอบเพราะตองรอนาน  สวนบริการ

สนทนาขอความนั้นคนหูหนวกสวนใหญไมคอยชอบเพราะพิมพภาษาสลับไปมา 

• บริการฉุกเฉินสําหรับคนหูหนวกเปนบริการท่ีดีและมีประโยชน แตควรจะ

สามารถใชไดบนโทรศัพทมือถือเพราะสื่อสารไดรวดเร็วกวา สามารถถายรูปให

เจาหนาท่ีดูไดวามีอาการอยางไรบาง 

กลุมผูใชตู TTRS  • ทําใหไดติดตอสื่อสารกับคุณพอ คุณแม และคนในครอบครัว 
ภูมิภาค ปญหาท่ีพบจากการใชบริการ 

กรุงเทพฯ และ

ปริมณฑล 
• สัญญาณอินเทอรเน็ตหลุด ภาพไมชัด เม่ือทําการติดตอเขามาใหมสวนใหญจะเจอ

เจาหนาท่ีคนใหม ทําใหตองเลาเรื่องท่ีตองการติดตอใหมท้ังหมด  

• ภาษามือของเจาหนาท่ีมีความแตกตางกัน เปนมือตามคํา ยังไมมีมาตรฐาน 

• สัญรูป (Icon) ท่ีจะทําการสมัครสมาชิกไมชัดเจน  ไมทราบวาอยูตรงไหน  

• แบบฟอรมการกรอกขอมูลมีรายละเอียดมาก  

ภาคใต • ภาคใตไมมีตู TTRS และอยากใหมีแผนท่ีบอกจุดติดตั้งตูเพ่ือใหคนหูหนวกทราบ

และไปใชบริการได 

• เจาหนาท่ีมีความสามารถในเรื่องภาษามือแตกตางกัน อยากใหมีการพัฒนา

ความสามารถของเจาหนาท่ีมากข้ึน 
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ภาคเหนือ • ตูท่ีติดตั้งในภาคเหนือไมมีปายขอความและปายประชาสัมพันธวามีตู TTRS 

ติดตั้งอยูท่ีใดบาง 

• ผูใชบริการไมทราบชวงเวลาใหบริการของ TTRS 

• ในชวงเวลากลางคืน บริเวณท่ีติดตั้งตู TTRS ไมคอยมีแสงสวาง ทําใหมองไมคอย

เห็นจอภาพ 

• การติดตั้งตูในโรงเรียน ทําใหคนภายนอกเขาไปใชบริการไมสะดวก สวนใน

สถานท่ีราชการจะเขาไปใชไดในวันและเวลาทําการของราชการเทานั้น 

• ในการลงทะเบียนใชบริการ อยากใหใสขอมูลแคหมายเลขบัตรประชาชนเพ่ือ

ความสะดวกและรวดเร็ว 

ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ 
• ตู TTRS มักจะดับเอง 

• รอเจาหนาท่ีรับสายคอนขางนาน 

ภาคกลาง  • บางโรงเรียนท่ีมีเด็กสติปญญาอยูรวมกับเด็กหูหนวก จะมีปญหาการกดตู TTRS 

เลน ทําใหโรงเรียนไมอยากเปดตู TTRS  

• สัญญาณอินเทอรเน็ตไมดี ทําใหสายหลุดและภาพวิดีโอไมชัดเจน  

• ใชบริการตู TTRS แลวเกิดไฟดูด 

• TTRS  ใหบริการ 7.00-23.00 น. หากหลังจาก 23.00 น. คนหูหนวกเกิดเหตุ

ฉุกเฉินจะสื่อสารอยางไร 

• คนหูหนวกหลายคนยังไมรูจักบริการ TTRS 

กลุมผูใชตู TTRS  • หนาจอของตู TTRS มีขนาดเล็กเกินไป อยากใหเพ่ิมขนาดของหนาจอใหใหญกวา

นี้เพ่ือความชัดเจนในการสื่อสาร 

• แปนพิมพบนหนาจออยูสูงเกินไป ทําใหเด็กตัวเล็ก ๆ พิมพลําบาก 

• คนตัวสูงใชบริการตูแลวตองยอตัวลงมา ทําใหรูสึกอายในการใชบริการตู 

• คนใชบริการตูมีมาก ตองตอคิวใชบริการนาน 

ภูมิภาค ขอเสนอแนะ 

กรุงเทพฯ และ

ปริมณฑล 
• บริการในอนาคตของ TTRS อยากใหมีการสื่อสาร 2 ทาง ท้ังแบบคนหูดีโทรหา

คนหูหนวกได และคนหูหนวกโทรหาคนหูดีไดโดยผาน TTRS  

• เครื่องโทรศัพทบานควรมีสัญญาณไฟเพ่ือใหคนหูหนวกทราบวามีโทรศัพทติดตอ

เขามา 

• บริการ TTRS ผานโทรศัพทมือถือ ดวยสัญญาณ 3G   
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ภาคใต • อยากใหไปจัดอบรมวิธีการใชบริการ TTRS และการสมัครสมาชิกท่ีภาคใต เพราะ

คนหูหนวกในภาคใตสวนใหญไมมีความรูในการใชบริการ TTRS 

• ตู TTRS ควรติดตั้งในท่ีสาธารณะหรือหนวยงานตาง ๆ  

• เจาหนาท่ีควรใชภาษามือไดทุกภาค เพราะบางทามือเจาหนาท่ีดูแลวไมเขาใจ 

ภาคเหนือ • ลดข้ันตอนการลงทะเบียน เพราะคนหูหนวกสวนใหญไมเขาใจการอาน 

• การติดตั้งตู TTRS ควรติดตั้งในท่ีสาธารณะ 

• มีการประชาสัมพันธเก่ียวกับ TTRS ใหมากกวานี้ 

• อยากใหเพ่ิมจํานวนเจาหนาท่ีใหมากข้ึน เพราะตองรอสายนาน 

• อยากใหลามภาษามือใชภาษามือไดทุกภาค เพราะบางทามือคนหูหนวกดูแลวไม

เขาใจ 

• อยากใหเพ่ิมบริการ TTRS ใหโทรศัพทมือถือและแท็บเล็ต 

ภาคตะวันออก เฉียง

เหนือ 
• อยากใหมีบัตรสมาชิกเฉพาะของ TTRS  

• อยากใหปรับปรุงฉากหลังของเจาหนาท่ี 

• อยากใหเพ่ิมจํานวนของเจาหนาท่ี 

• อยากใหเพ่ิมจํานวนตู TTRS ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือใหมากข้ึน และเปด

ใหบริการตั้งแต 7.00-23.00 น.ตามเวลาท่ี TTRS ใหบริการ 

• อยากใหเพ่ิมการปองกันเวลาใชตู เพราะเด็ก ๆ มักจะกดตูเลนบอยครั้ง 

• อยากใหเพ่ิมบริการ TTRS ในโทรศัพทมือถือและแท็บเล็ต เพราะสามารถใช

บริการไดตลอดแมวาจะอยูนอกบาน 

ภาคกลาง • การสื่อสารผานกลองทําใหเห็นสีหนา อารมณ การนั่งทํางานของเจาหนาท่ีชัดเจน

มาก อยากใหเจาหนาท่ีมีสีหนายิ้มแยมแจมใส 

• อยากใหเจาหนาท่ีทุกคนมีภาษามือท่ีมาตรฐาน 

• อยากใหตู TTRS กดรหัสผานกอนใชบริการ เพ่ือลดปญหาการกดตูเลน 

• อยากใหมี Application บนโทรศัพทมือถือ สามารถใชบริการ TTRS ไดทันทีเม่ือ

เกิดเหตุฉุกเฉิน 

• อยากเสนอใหภาคปรับปรุงสัญญาณอินเทอรเน็ตใหมีความเร็วเพ่ิมข้ึนในทุก

จังหวัดและมีบริการ 3G ท่ีเร็วจริง ๆ เพ่ือจะไดใชบริการ TTRS ไดสะดวกมากข้ึน 

• อยากใหเพ่ิมเรื่องการประชาสัมพันธ เพ่ือใหคนหูหนวกรูจักบริการ TTRS มากข้ึน 
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กลุมผูใชตู TTRS  • ขอใหชวยเลื่อนแปนพิมพลงมา 

• อยากใหปรับความสูงของกลองไดตามความสูงของผูใชบริการ 

• อยากใหเพ่ิมจํานวนตูในโรงเรียนมากข้ึน 

 

 
ภาพท่ี 39  เสียงสะทอนจากผูใชบริการ TTRS โดย ผูแทนจากกรุงเทพฯ และปริมณฑล 

 

 
ภาพท่ี 40 เสียงสะทอนจากผูใชบริการ TTRS โดยผูแทนจากภาคใต 
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ภาพท่ี 41 เสียงสะทอนจากผูใชบริการ TTRS โดยผูแทนจากภาคเหนือ 

 

 
ภาพท่ี 42 เสียงสะทอนจากผูใชบริการ TTRS โดย ผูแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 

 
ภาพท่ี 43 เสียงสะทอนจากผูใชบริการ TTRS โดย ผูแทนจากภาคกลาง 
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ภาพท่ี 44 เสียงสะทอนจากผูใชบริการ TTRS โดยผูแทนจากกลุมผูใชตู TTRS  

6.2 รายงานผลการสํารวจความพึงพอใจของผูใชบริการศูนยบริการถายทอดการส่ือสารฯ 

ศูนยบริการถายทอดการสื่อสารแหงประเทศไทย ไดจัดการประชุมระดมความคิดเห็นของผูบริโภค

ประจําปของ TTRS ณ หองปรินซบอลรูม 3 โรงแรมปรินซพาเลซ มหานาค กรุงเทพมหานคร เม่ือวันท่ี 24 

สิงหาคม 2556  พรอมท้ังสํารวจความพึงพอใจของผูใชบริการจํานวน 100 คน โดยคัดเลือกผูใชบริการท่ีมีการ

ใชบริการ TTRS อยางตอเนื่องต้ังแตป 2554 ถึงปจจุบันและใชบริการอยางมีประโยชนในแตละบริการ ไดแก 

บริการ SMS MMS บริการสนทนาขอความ บริการสนทนาวิดีโอบนอินเทอรเน็ต และบริการสนทนาวิดีโอผาน

ตู TTRS โดยการใชแบบสํารวจและแบงผูใชบริการออกเปนกลุมยอย จํานวน 5 กลุม แตละกลุมมีวิทยากรเปน

ผูบกพรองฯและผูชวยทําหนาท่ีอธิบายแบบสํารวจและจดบันทึกขอเสนอแนะตางๆ ซ่ึงแบบสํารวจความพึง

พอใจของผูใชบริการ มีขอมูลดังนี้ 

 

สวนท่ี 1  ขอมูลสวนตัวของผูบริโภค 

ในสวนของขอมูลสวนตัวของผูบริโภคเปนการสอบถามขอมูลพ้ืนฐานของผูบริโภคท่ีใชบริการ TTRS 

โดยไดนําประเด็นเก่ียวกับ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพและรายไดมาวิเคราะหและเสนอผลการวิเคราะห

โดยภาพรวม ดังนี้ 

1.1 เพศ ผูบริโภคท่ีตอบแบบสํารวจความพึงพอใจนี้ เปนเพศชายมากกวาเพศหญิง เพศชายจํานวน 55 คน 

คิดเปนรอยละ 55 เพศหญิงจํานวน 45 คน คิดเปนรอยละ 45 
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1.2 อายุ  ผูบริโภครอยละ 45 มีอายุในชวงระหวาง 25-35 ป รอยละ 32 มีอายุในชวงระหวาง 15-24 ป รอย

ละ 20 มีอายุในชวงระหวาง 36-49 ป และรอยละ 3 อายุ 50 ปข้ึนไป พบวาผูบริโภคสวนใหญเปนผูบกพรอง

ทางการไดยินและการพูดท่ีอยูในวัยทํางานและนักเรียน/นักศึกษา 

 
 

1.3 ระดับการศึกษา ผูบริโภครอยละ 52 จบการศึกษาระดับปริญญาตรี รอยละ 27 จบการศึกษาระดับ

มัธยมศึกษา รอยละ 12 จบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) รอยละ 3 จบการศึกษาระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และรอยละ 6 จบการศึกษาระดับประถมศึกษา 
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1.4 อาชีพ ผูบริโภคสวนใหญรอยละ 23 มีอาชีพเปนพนักงานบริษัทและนักเรียน/นักศึกษา รอยละ 19 ทําการ

คาขายหรือทําธรุกิจสวนตัว รอยละ 9 รับราชการหรือเปนพนักงานราชการในหนวยงานของรัฐบาล รอยละ 8 

รับจาง รอยละ 7 เปนลูกจางในหนวยงานราชการและไมไดประกอบอาชีพ และประกอบอาชีพอ่ืน ๆ รอยละ 4 

 
 

1.5 รายไดตอเดือนโดยเฉล่ีย ผูบริโภคสวนใหญรอยละ 25 มีรายไดมากกวา 13,000 บาท รอยละ 16 มี

รายไดระหวาง 5,001-7,000 บาท รอยละ 13 มีรายไดระหวาง 3,001-5,000 บาท รอยละ 12 มีรายได 

7,001-9,000 บาท และ 9,001-11,000 บาท รอยละ 10 มีรายไดนอยกวา 1,000 บาท รอยละ 8 มีรายได 

1,000-3,000 บาท และรอยละ 4 มีรายไดระหวาง 11,001-13,000 บาท 
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สวนท่ี 2 ความพึงพอใจของผูบริโภคท่ีมีตอบริการ TTRS  

TTRS ไดทําการประเมินความพึงพอใจของผูบริโภคโดยจําแนกตามระบบท่ีใหบริการและบริบทอ่ืน ๆ 

โดยวัดคําตอบเปนระดับความพึงพอใจ 5 ระดับ พรอมท้ังแสดงคารอยละ คาเฉลี่ย ( x ) และคาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (SD.) โดยมีเกณฑการใหคะแนนและเกณฑการประเมิน ดังนี้ 

เกณฑการใหคะแนน 

พอใจมากท่ีสุด    เทากับ    5  คะแนน 

พอใจมาก  เทากับ   4  คะแนน 

พอใจปานกลาง    เทากับ  3  คะแนน 

พอใจนอย    เทากับ  2  คะแนน 

พอใจนอยท่ีสุด    เทากับ  1  คะแนน 

เกณฑการประเมินความพึงพอใจ 

 3.67  ข้ึนไป  เทากับ  มีความพึงพอใจระดับสูง 

 3.67 - 2.34   เทากับ  มีความพึงพอใจระดับปานกลาง 

 2.33 – 1.00  เทากับ  มีความพึงพอใจระดับต่ํา 
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1. ระบบลงทะเบียน การรองเรียน การติดตอสอบถามบนเว็บไซต 

พบวา มีคาเฉลี่ยความพึงพอใจในประเด็นเขาใชงานในเว็บไซตไดงายมากท่ีสุด มีคาเฉลี่ย 3.940 

รองลงมาเปนการเขาลงทะเบียนบนเว็บไซตไดงาย มีคาเฉลี่ย 3.670 สามารถเขาติดตอสอบถามบนเว็บไซตได

งาย มีคาเฉลี่ย 3.420 สามารถเขารองเรียนบนเว็บไซตไดงาย มีคาเฉลี่ย 3.110 และโดยภาพรวมผูใชบริการมี

ระดับความพึงพอใจในระดับสูง มีคาเฉลี่ย 3.680 

 

บริการ 

 

รอยละของระดับความพอใจ 
 

 

S.D. แปลผล มาก

ท่ีสุด 

มาก ปาน

กลาง 

นอย นอย

ท่ีสุด 

1. ระบบลงทะเบียน การรองเรียน 

การติดตอสอบถามบนเว็บไซต 

1.1 เขาใชงานเว็บไซตไดงาย เชน 

รูจักท่ีอยูเว็บไซต 

 

 

31.00 

 

 

38.00 

 

 

26.00 

 

 

 

4.00 

 

 

1.00 

3.564 

 

3.940 

1.053 

 

0.908 

ปานกลาง 

 

สูง 

1.2 สามารถเขาลงทะเบียนบน

เว็บไซตไดงาย 

25.00 27.00 39.00 8.00 1.00 3.670 0.975 ปานกลาง 

1.3 สามารถเขารองเรียนบนเว็บไซต

ไดงาย 

14.00 20.00 39.00 17.00 10.00 3.110 1.154 ปานกลาง 

1.4 สามารถเขาติดตอสอบถามบน

เว็บไซตไดงาย 

25.00 14.00 42.00 16.00 3.00 3.420 1.121 ปานกลาง 

1.5 โดยภาพรวม ทานมีความพึง

พอใจในระดับใด 

26.00 20.00 50.00 4.00 0 3.680 0.909 สูง 

 

2. บริการระบบ TTRS 

พบวาความพึงพอใจบริการสนทนาขอความบนเว็บไซตมีคาเฉลี่ยสูงสุด 4.029 รองลงมาเปนบริการ

สนทนาวิดีโอบนอินเทอรเน็ตมีคาเฉลี่ย 3.934 บริการสนทนาวิดีโอผานตู TTRS มีคาเฉลี่ย 3.641 บริการ SMS 

มีคาเฉลี่ย 3.571 และบริการ MMS มีคาเฉลี่ย 3.465 

ในสวนของการแจงเหตุฉุกเฉินนั้น ผูใชบริการมีความพึงพอใจในบริการแจงเหตุฉุกเฉินแบบสนทนา

วิดีโอบนเอินเทอรเน็ตมากทีสุด มีคาเฉลี่ย 3.688 รองลงมาเปนบริการแจงเหตุฉุกเฉินผาน SMS มีคาเฉลี่ย 

3.179 และบริการแจงเหตุฉุกเฉินผาน MMS มีคาเฉลี่ย 3.098 
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2.1 บรกิาร SMS 

 

บริการ 

 

รอยละของระดับความพอใจ 
 

 

S.D. แปลผล มาก

ท่ีสุด 

มาก ปาน

กลาง 

นอย นอย

ท่ีสุด 

2.1 บริการ SMS      3.571 1.042 ปานกลาง 

2.1.1 เขาถึงบริการไดสะดวก (เชน รู

หมายเลขท่ีใชสง SMS) 

15.87 36.51 26.98 11.11 9.52 3.381 1.170 ปานกลาง 

2.1.2 ไดรับการตอบกลับจาก TTRS 

รวดเร็ว 

12.70 36.51 38.10 6.35 6.35 3.429 1.011 ปานกลาง 

2.1.3 ขอความท่ีไดรับจาก TTRS 

อานแลวเขาใจงาย 

19.05 44.44 23.81 11.11 1.59 3.683 0.964 สูง 

2.1.4 ทานไดรับประโยชนจากบรกิาร

น้ี 

30.16 34.92 23.81 6.35 4.76 3.794 1.095 สูง 

2.1.5 โดยภาพรวม ทานมคีวามพึง

พอใจบริการ SMS ระดับใด 

15.87 36.51 39.68 4.76 3.17 

 

3.571 0.928 ปานกลาง 

 

พบวา ผูใชบริการมีระดับความพึงพอใจในบริการ SMS ในเรื่องการไดรับประโยชนจากบริการมาก

ท่ีสุด มีคาเฉลี่ย 3.794 รองลงมาเปนขอความท่ีไดรับอานแลวเขาใจไดงายม่ีคาเฉลี่ย 3.683 ไดรับการตอบกลับ

จาก TTRS รวดเร็วมีคาเฉลี่ย 3.429 และเขาถึงบริการไดสะดวก เชน รูหมายเลขท่ีใชสง SMS มีคาเฉลี่ย 

3.381 

ในสวนของความพึงพอใจในภาพรวมของบริการ SMS นั้นอยูในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ย 3.571

เนื่องจากผูบกพรองทางการไดยินและการพูดสวนใหญไมถนัดการพิมพขอความและไมคอยเขาใจไวยากรณ

ภาษาไทย  

 

2.2 บริการ MMS 

 

บริการ 

 

รอยละของระดับความพอใจ 
 

 

S.D. แปลผล มาก

ท่ีสุด 

มาก ปาน

กลาง 

นอย นอย

ท่ีสุด 

2.2 บริการ MMS      3.465 1.028 ปานกลาง 
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บริการ 

 

รอยละของระดับความพอใจ 
 

 

S.D. แปลผล มาก

ท่ีสุด 

มาก ปาน

กลาง 

นอย นอย

ท่ีสุด 

2.2.1 เขาถึงบริการไดสะดวก (เชน รู

หมายเลขท่ีใชสง MMS) 

14.29 23.81 42.86 11.90 7.14 3.262 1.083 ปานกลาง 

2.2.2 ไดรับการตอบกลับจาก TTRS 

รวดเร็ว 

19.05 23.81 40.48 16.67 0 3.452 0.993 ปานกลาง 

2.2.3 รูปภาพ/วิดีโอท่ีไดรับจาก 

TTRS ดูแลวเขาใจงาย-ถูกตอง 

26.83 29.27 29.27 12.20 2.44 3.659 1.087  

ปานกลาง 

2.2.4 ทานไดรับประโยชนจากบรกิาร

น้ี 

19.05 35.71 35.71 4.76 4.76 3.595 1.014  

ปานกลาง 

2.2.5 โดยภาพรวม ทานมคีวามพึง

พอใจบริการ MMS ระดบัใด 

 

9.52 

 

35.71 

 

40.48 

 

9.52 

 

4.76 

 

3.357 

 

0.958 

 

ปานกลาง 

 

พบวา ผูใชบริการมีระดับความพึงพอใจในบริการ MMS ในเรื่องรูปภาพหรือวิดีโอท่ีไดรับจาก TTRS ดู

แลวเขาใจไดงายและถูกตอง มีคาเฉลี่ย 3.659 รองลงมาเปนเรื่องประโยชนท่ีไดรับจากบริการ MMS มีคาเฉลี่ย 

3.595 ไดรับการตอบกลับจาก TTRS รวดเร็วมีคาเฉลี่ย 3.452 และเขาถึงบริการไดสะดวก เชน รูหมายเลขท่ี

ใชสง MMS มีคาเฉลี่ย 3.262 

ในสวนของความพึงพอใจในภาพรวมของบริการ MMS นั้นอยูในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ย 3.357 

เพราะถึงแมวาการสงขอความ MMS สามารถสงภาพหรือคลิปวิดีโอภาษามือได แตการใชบริการนี้จะตองเสีย

คาใชจาย 6 บาทตอการสง  MMS 1 ครั้ง และมีระยะเวลาจํากัด 16 วินาทีตอ 1 ขอความทําใหผูบกพรอง

ทางการไดยินและการพูดไมสามารถท่ีจะสื่อสารความตองการไดท้ังหมดภายในครั้งเดียว 

 

2.3 เว็บไซต-บริการสนทนาขอความ 

 

บริการ 

 

รอยละของระดับความพอใจ 
 

 

S.D. แปลผล มาก

ท่ีสุด 

มาก ปาน

กลาง 

นอย นอย

ท่ีสุด 

2.3 เว็บไซต-บริการสนทนาขอความ      4.029 0.862 สูง 

2.3.1 เขาถึงบริการไดสะดวก (เชน 

รูจักท่ีอยูเว็บไซต) 

36.76 39.71 17.65 5.88 0 4.074 0.886 สูง 

2.3.2 เจาหนาท่ีรับสายไดรวดเร็ว 25.00 36.76 35.29 1.47 1.47 3.824 0.880 สูง 
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บริการ 

 

รอยละของระดับความพอใจ 
 

 

S.D. แปลผล มาก

ท่ีสุด 

มาก ปาน

กลาง 

นอย นอย

ท่ีสุด 

2.3.3 เจาหนาท่ีพิมพขอความเขาใจ

ไดงายและรวดเร็ว 

32.35 45.59 17.65 2.94 1.47 4.044 0.871 สูง 

2.3.4 ทานไดรับประโยชนจากบรกิาร

น้ี 

39.71 41.18 17.65 1.47 0 4.191 0.778 สูง 

2.3.5 โดยภาพรวม ทานมคีวามพึง

พอใจบริการสนทนาขอความระดบัใด 

33.82 38.24 23.53 4.41 0 4.015 0.872 สูง 

 

พบวา ผูใชบริการมีระดับความพึงพอใจในบริการสนทนาขอความบนเว็บไซต ในเรื่องประโยชนท่ีไดรับ

จากการใชบริการนี้มากท่ีสุด มีคาเฉลี่ย 4.191 รองลงมาเปนการเขาถึงบริการไดสะดวกมีคาเฉลี่ย 4.074 

เจาหนาท่ีพิมพขอความเขาใจไดงายและรวดเร็วมีคาเฉลี่ย 4.044 และเจาหนาท่ีรับสายไดรวดเร็ว มีคาเฉลี่ย 

3.824  

ในสวนของความพึงพอใจในภาพรวมของบริการสนทนาขอความบนเว็บไซตนั้น อยูในระดับสูง มี

คาเฉลี่ย 4.015 เนื่องจากผูตอบแบบสํารวจสวนใหญเปนผูบกพรองทางการไดยินและการพูดท่ีสามารถสื่อสาร

ดวยการพิมพภาษาไดและสวนใหญพึงพอใจในการใชบริการนี้เนื่องจากไมตองกังวลเรื่องความเร็วของสัญญาณ

อินเทอรเน็ตท่ีจะสงผลใหการสื่อสารไมชัดเจนเพราะใชการพิมพขอความ และรูสึกวามีความเปนสวนตัว

มากกวาการใชบริการสนทนาวิดีโอ 

 

2.4 เว็บไซต-บริการสนทนาวิดีโอ 

 

บริการ 

 

รอยละของระดับความพอใจ 
 

 

S.D. แปลผล มาก

ท่ีสุด 

มาก ปาน

กลาง 

นอย นอย

ท่ีสุด 

2.4 เว็บไซต-บริการสนทนาวิดโีอ      3.934 0.911 สูง 

2.4.1 เขาถึงบริการไดสะดวก (เชน 

รูจักท่ีอยูเว็บไซต) 

 

40.00 

 

38.82 

 

20.00 

 

1.18 

 

0 

 

4.176 

 

0.789 

 

สูง 

2.4.2 เจาหนาท่ีรับสายไดรวดเร็ว 29.41 30.59 31.76 8.24 0 3.812 0.957 สูง 

2.4.3 ภาพวิดีโอชัดเจน 22.35 30.59 31.76 14.12 1.18 3.588 1.027 ปานกลาง 

2.4.4 ทานไดรับประโยชนจากบรกิาร

น้ี 

38.82 35.29 23.53 2.35 0 4.106 0.845 สูง 
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บริการ 

 

รอยละของระดับความพอใจ 
 

 

S.D. แปลผล มาก

ท่ีสุด 

มาก ปาน

กลาง 

นอย นอย

ท่ีสุด 

2.4.5 โดยภาพรวม ทานมคีวามพึง

พอใจในบริการสนทนาวิดโีอระดับใด 

 

28.24 

 

45.88 

 

22.35 

 

3.53 

 

0 

 

3.988 

 

0.809 

 

สูง 

 

พบวา ผูใชบริการมีระดับความพึงพอใจในบริการสนทนาวิดีโอผานเว็บไซต www.ttrs.or.th ในเรื่อง

การเขาถึงบริการไดสะดวกมากท่ีสุด มีคาเฉลี่ย 4.176 รองลงมาเปนการไดรับประโยชนจากบริการมีคาเฉลี่ย 

4.106 เจาหนาท่ีรับสายไดรวดเร็วมีคาเฉลี่ย 3.812 และภาพวิดีโอชัดเจนมีคาเฉลี่ย 3.588 

ในสวนของความพึงพอใจในภาพรวมของบริการสนทนาวิดีโอผานเว็บไซตนั้นอยูในระดับสูง มีคาเฉลี่ย 

3.988 เนื่องจากผูบกพรองทางการไดยินและการพูดสามารถใชภาษามือซ่ึงเปนภาษาท่ีผูบกพรองฯ สวนใหญมี

ความถนัดมากท่ีสุด ทําใหสื่อสารไดโดยสะดวกและรูสึกถึงความมีอิสระในการสื่อสาร 

 

2.5 บริการตู TTRS 

 

บริการ 

 

รอยละของระดับความพอใจ 
 

 

S.D. แปลผล มาก

ท่ีสุด 

มาก ปาน

กลาง 

นอย นอย

ท่ีสุด 

2.5 บริการตู TTRS      3.641 1.059 ปานกลาง 

2.5.1 เขาถึงบริการไดสะดวก (เชน ตู 

TTRS ตั้งอยูในสถานท่ีท่ีเขาไปใชงาน

ไดงาย) 

 

37.68 

 

23.19 

 

21.74 

 

 

13.04 

 

4.35 

 

3.611 

 

1.214 

 

สูง 

2.5.3 ตูเปดใหบริการสม่ําเสมอ 18.84 36.23 31.88 10.14 2.90 3.580 1.006 ปานกลาง 

2.5.4 เขาใจการใชงานบนหนาจอไดดี 

(เชน กดเปด วางสาย เพ่ิมเสยีง) 

 

24.64 

 

33.33 

 

34.78 

 

7.25 

 

0 

 

3.754 

 

0.914 

 

สูง 

2.5.5 ภาพวิดีโอชัดเจน 27.54 34.78 24.64 11.59 1.45 3.754 1.035 สูง 

2.5.6 คียบอรดใชงานงาย 17.65 33.82 33.82 13.24 1.47 3.529 0.985 ปานกลาง 

2.5.7 ใชงานไดดี ไมมีการขัดของ

ระหวางการใชงาน 

 

11.94 

 

32.84 

 

34.33 

 

20.90 

 

0 

 

3.358 

 

0.949 

 

ปานกลาง 

2.5.8 ทานไดรับประโยชนจากบรกิาร

น้ี 

 

31.34 

 

38.81 

 

19.40 

 

7.46 

 

2.99 

 

3.881 

 

1.038 

 

สูง 
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บริการ 

 

รอยละของระดับความพอใจ 
 

 

S.D. แปลผล มาก

ท่ีสุด 

มาก ปาน

กลาง 

นอย นอย

ท่ีสุด 

2.5.9 โดยภาพรวม ทานมคีวามพึง

พอใจการใชตู TTRS ระดับใด 

 

20.59 

 

39.71 

 

27.94 

 

8.82 

 

2.94 

 

3.662 

 

1.002 

 

ปานกลาง 

 

พบวา ผูใชบริการมีระดับความพึงพอใจในบริการสนทนาวิดีโอผานตู TTRS ในเรื่องไดรับประโยชนจาก

บริการนี้มากท่ีสุด มีคาเฉลี่ย 3.881 รองลงมาเปนเขาใจการใชงานบนหนาจอไดดีและภาพวิดีโอชัดเจนมี

คาเฉลี่ย 3.754 เขาถึงบริการไดสะดวกมีคาเฉลี่ย 3.611 ตูเปดใหบริการสมํ่าเสมอมีคาเฉลี่ย 3.580 คียบอรดใช

งานไดงายมีคาเฉลี่ย 3.529 และตู TTRS ใชงานไดเปนอยางดีไมมีการขัดของระหวางการใชงานมีคาเฉลี่ย 

3.358  

ในสวนของความพึงพอใจในภาพรวมของบริการสนทนาวิดีโอผานตู TTRS อยูในระดับสูง มีคาเฉลี่ย 

3.662 ผูบกพรองทางการไดยินและการพูดสวนใหญท่ีใชบริการนี้เปนนักเรียนและนักศึกษาท่ีใชบริการจาก

โรงเรียนและมหาวิทยาลัยท่ีมีการนําตู TTRS ไปติดตั้ง ทําใหสามารถใชบริการติดตอสื่อสารไปยังคนใน

ครอบครัวไดอยางสะดวก  

ตู TTRS ท่ีใชงานเปนประจําของผูท่ีตอบแบบสํารวจ มีดังนี้ 

• สํานักงานสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ (พก.) 

• โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชปูถัมภ กรุงเทพมหานคร  

• โรงเรียนโสตศึกษาทุงมหาเมฆ กรุงเทพมหานคร 

• โรงเรียนดอนบอสโก กรุงเทพมหานคร 

• มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

• สมาคมผูบกพรองฯแหงประเทศไทย 

• สมาคมสมาพันธเครือขายเด็กและสตรีหูหนวกไทย กรุงเทพมหานคร 

• มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

• มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 

• โรงเรียนโสตอนุสารสุนทร จังหวัดเชียงใหม 

• โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแกน 

• โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี 
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• โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม 

• โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี 

• วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

2.6 บริการแจงเหตุฉุกเฉิน โดยสง SMS 

 

บริการ 

 

รอยละของระดับความพอใจ 
 

 

S.D. แปลผล มาก

ท่ีสุด 

มาก ปาน

กลาง 

นอย นอย

ท่ีสุด 

2.6 บริการแจงเหตุฉุกเฉินโดยสง 

SMS 

     3.179 1.027 ปานกลาง 

2.6.1 เขาถึงบริการไดสะดวก (เชน รู

หมายเลขท่ีใช SMS ฉุกเฉิน) 

 

7.41 

 

37.04 

 

29.63 

 

14.81 

 

11.11 

 

3.148 

 

1.134 

 

ปานกลาง 

2.6.2 เขาใจรูปแบบการสง SMS 

ฉุกเฉิน 

 

7.41 

 

22.22 

 

33.33 

 

22.22 

 

14.81 

 

2.852 

 

1.167 

 

ปานกลาง 

2.6.3 ไดรับการตอบกลับจาก TTRS 

รวดเร็ว 

 

3.70 

 

40.74 

 

40.74 

 

7.41 

 

7.41 

 

3.259 

 

0.944 

 

ปานกลาง 

2.6.4 ขอความท่ีไดรับจาก TTRS 

อานแลวเขาใจงาย 

 

11.11 

 

33.33 

 

40.74 

 

7.41 

 

7.41 

 

3.333 

 

1.038 

 

ปานกลาง 

2.6.5 ทานไดรับประโยชนจากบรกิาร

น้ี 

 

7.41 

 

40.74 

 

40.74 

 

3.70 

 

7.41 

 

3.370 

 

0.967 

 

ปานกลาง 

2.6.6 โดยภาพรวม ทานมคีวามพึง

พอใจการแจงเหตุฉุกเฉินโดยสง SMS 

ในระดับใด 

 

0 

 

37.04 

 

44.44 

 

11.11 

 

7.41 

 

3.111 

 

0.892 

 

ปานกลาง 

 

พบวา ผูใชบริการมีระดับความพึงพอใจในบริการแจงเหตุฉุกเฉินโดยสง SMS ในเรื่องไดรับประโยชน

จากบริการนี้มากท่ีสุดมีคาเฉลี่ย 3.370 รองลงมาเปนขอความท่ีไดรับจาก TTRS อานแลวเขาใจงายมีคาเฉลี่ย 

3.333 ไดรับการตอบกลับจาก TTRS รวดเร็ว 3.259 สามารถเขาถึงบริการไดสะดวกมีคาเฉลี่ย 3.148 และ

เขาใจรูปแบบการสง SMS ฉุกเฉินมีคาเฉลี่ย 2.852 

ในสวนของความพึงพอใจในภาพรวมของบริการแจงเหตุฉุกเฉินโดยสง SMS อยูในระดับปานกลาง มี

คาเฉลี่ย 3.111 เนื่องจากผูบกพรองทางการไดยินและการพูดสวนใหญไมถนัดการพิมพขอความและไมคอย
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เขาใจไวยากรณภาษาไทย และมองวาการแจงเหตุฉุกเฉินโดยสง SMS นั้นทําใหการติดตอสื่อสารเพ่ือแจงเหตุ

ฉุกเฉินมีความลาชา 

 

2.7 บริการแจงเหตุฉุกเฉิน โดยสง MMS 

 

บริการ 

 

รอยละของระดับความพอใจ 
 

 

S.D. แปลผล มาก

ท่ีสุด 

มาก ปาน

กลาง 

นอย นอย

ท่ีสุด 

2.7 บริการแจงเหตุฉุกเฉินโดยสง 

MMS 

     3.098 0.978 ปานกลาง 

2.7.1 เขาถึงบริการไดสะดวก (เชน รู

หมายเลขท่ีใชสง MMS ฉุกเฉิน) 

0 24.14 51.72 13.79 10.34 2.897 0.900 ปานกลาง 

2.7.2 เขาใจรูปแบบการสง MMS 

ฉุกเฉิน 

0 27.59 48.28 6.90 17.24 2.862 1.026 ปานกลาง 

2.7.3 ไดรับการตอบกลับจาก TTRS 

รวดเร็ว 

6.90 27.59 55.17 3.45 6.90 3.241 0.912 ปานกลาง 

2.7.4 รูปภาพ/วิดีโอท่ีไดรับจาก 

TTRS ดูแลวเขาใจงาย-ถูกตอง 

3.45 37.93 34.48 13.79 10.34 3.103 1.047 ปานกลาง 

2.7.5 ทานไดรับประโยชนจากบรกิาร

น้ี 

6.90 41.38 37.93 3.45 10.34 3.310 1.039 ปานกลาง 

2.7.6 โดยภาพรวม ทานมคีวามพึง

พอใจการแจงเหตุฉุกเฉินโดยสง MMS 

ในระดับใด 

0 41.38 44.83 3.45 10.34 3.172 0.928 ปานกลาง 

 

พบวา ผูใชบริการมีระดับความพึงพอใจในบริการแจงเหตุฉุกเฉินโดยสง MMS ในเรื่องไดรับประโยชน

จากบริการนี้มากท่ีสุดมีคาเฉลี่ย 3.310 รองลงมาเปนการไดรับการตอบกลับจาก TTRS รวดเร็วมีคาเฉลี่ย 

3.241 รูปภาพหรือวิดีโอท่ีไดรับจาก TTRS ดูแลวเขาใจไดงายและถูกตองมีคาเฉลี่ย 3.103 เขาถึงบริการได

สะดวกมีคาเฉลี่ย 2.897 และเขาใจรูปแบบการสง MMS ฉุกเฉินมีคาเฉลี่ย 2.862 

ในสวนของความพึงพอใจในภาพรวมของบริการ MMS นั้นอยูในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ย 3.172 

เพราะถึงแมวาการสงขอความ MMS สามารถสงภาพหรือคลิปวิดีโอภาษามือได แตการใชบริการนี้จะตองเสีย

คาใชจาย 6 บาทตอการสง  MMS 1 ครั้ง มีระยะเวลาจํากัด 16 วินาทีตอ 1 ขอความทําใหผูบกพรองทางการ
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ไดยินและการพูดไมสามารถท่ีจะสื่อสารความตองการไดท้ังหมดภายในครั้งเดียว และมองวาการแจงเหตุ

ฉุกเฉินโดยสง MMS นั้นทําใหการติดตอสื่อสารเพ่ือแจงเหตุฉุกเฉินมีความลาชา 

 

2.8 บริการแจงเหตุฉุกเฉินผานเว็บไซต 

 

บริการ 

 

รอยละของระดับความพอใจ 
 

 

S.D. แปลผล มาก

ท่ีสุด 

มาก ปาน

กลาง 

นอย นอย

ท่ีสุด 

2.8 บริการแจงเหตุฉุกเฉินผาน

เว็บไซต 

     3.688 1.131 สูง 

 

2.8.1 เขาถึงบริการไดสะดวก (เชน 

รูจักท่ีอยูเว็บไซต) 

28.21 35.90 20.51 7.69 7.69 3.692 1.195 สูง 

2.8.2 เขาใจรูปแบบการบอกขอมลู

เพ่ือแจงเหตุฉุกเฉิน 

23.08 28.21 33.33 7.69 7.69 3.513 1.167 ปานกลาง 

2.8.3 เจาหนาท่ีรับสายไดรวดเร็ว 15.38 51.28 17.95 10.26 5.13 3.615 1.042 ปานกลาง 

2.8.4 ภาพวิดีโอชัดเจน 23.08 46.15 20.51 5.13 5.13 3.769 1.038 สูง 

2.8.5 ทานไดรับประโยชนจากบรกิาร

น้ี 

35.90 30.77 23.08 5.13 5.13 3.872 1.128 สูง 

2.8.6 โดยภาพรวม ทานมคีวามพึง

พอใจการแจงเหตุฉุกเฉินผานเว็บไซต

ในระดับใด 

30.77 30.77 20.51 10.26 7.69 3.667 1.243 ปานกลาง 

 

พบวา ผูใชบริการมีระดับความพึงพอใจในบริการแจงเหตุฉุกเฉินผานเว็บไซต www.ttrs.or.th ในเรื่อง

ไดรับประโยชนจากบริการนี้มากท่ีสุด มีคาเฉลี่ย 3.872 รองลงมาเปนภาพวิดีโอชัดเจนมีคาเฉลี่ย 3.769 เขาถึง

บริการไดสะดวกมีคาเฉลี่ย 3.692 เจาหนาท่ีรับสายไดรวดเร็วมีคาเฉลี่ย 3.615 และเขาใจรูปแบบการบอก

ขอมูลเพ่ือแจงเหตุฉุกเฉินมีคาเฉลี่ย 3.513  

ในสวนของความพึงพอใจในภาพรวมของบริการสนทนาวิดีโอผานเว็บไซตนั้นอยูในระดับสูง มีคาเฉลี่ย 

3.667 เนื่องจากผูบกพรองทางการไดยินและการพูดสามารถใชภาษามือซ่ึงเปนภาษาท่ีผูบกพรองฯ สวนใหญมี

ความถนัดมากท่ีสุดทําใหสื่อสารไดโดยสะดวกและรูสึกถึงความมีอิสระในการสื่อสาร แตยังมีขอจํากัดเรื่อง

สถานท่ีท่ีจะใชบริการ เนื่องจากจะแจงเหตุในชองทางนี้ไดตอเม่ืออยูในบานหรือสถานท่ีท่ีมีเครื่องคอมพิวเตอร

และอินเทอรเน็ตเทานั้น 
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3. เจาหนาท่ี TTRS  

 

พบวา ผูใชบริการมีระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี TTRS ในเรื่องการแตงกายท่ี

สุภาพและเรียบรอยมากท่ีสุด มีคาเฉลี่ย 4.200 รองลงมาเปนเรื่องการตอบคําถามจากบริการติดตอสอบถาม

ทุกครั้ง มีคาเฉลี่ย 3.943 เจาหนาท่ีใหความชวยเหลือในเรื่องการลงทะเบียน มีคาเฉลี่ย 3.933 เจาหนาท่ีสรุป

ขอมูลไดชัดเจนและเขาใจไดงายมีคาเฉลี่ย 3.840 เจาหนาท่ีมีบุคลิกดีและดูนาเชื่อถือมีคาเฉลี่ย 3.830 

เจาหนาท่ี TTRS สามารถตอบเรื่องรองเรียนไดทุกครั้งมีคาเฉลี่ย 3.803 เจาหนาท่ีมีความสุภาพ ออนนอม ยิ้ม

แยมแจมใสมีคาเฉลี่ย 3.740  เจาหนาท่ีสามารถพิมพขอความตอบไดรวดเร็วมีคาเฉลี่ย 3.710 ภาษามือของ

 

บริการ 

 

รอยละของระดับความพอใจ 
 

 

S.D. แปลผล มาก

ท่ีสุด 

มาก ปาน

กลาง 

นอย นอย

ท่ีสุด 

3. เจาหนาท่ี TTRS      3.819 0.970 สูง 

3.1 ภาษามือชัดเจน-ถูกตอง 20.00 27.00 44.00 9.00 0 3.580 0.912 ปานกลาง 

3.2 เขาใจความตองการของผู

บกพรองฯไดอยางรวดเร็ว 

 

19.00 

 

32.00 

 

37.00 

 

11.00 

 

1.00 

 

3.570 

 

0.956 

 

ปานกลาง 

3.3 สรุปขอมูลไดชัดเจนและเขาใจได

งาย 

 

27.00 

 

37.00 

 

29.00 

 

7.00 

 

0 

 

3.840 

 

0.907 

 

สูง 

3.4 พิมพขอความตอบไดรวดเร็ว 26.00 34.00 29.00 7.00 4.00 3.710 1.057 สูง 

3.5 มีความสุภาพ ออนนอม ยิ้มแยม

แจมใส 

 

27.00 

 

31.00 

 

33.00 

 

7.00 

 

2.00 

 

3.740 

 

1.001 

 

สูง 

3.6 บุคลิกดี นาเช่ือถือ 30.00 35.00 25.00 8.00 2.00 3.830 1.016 สูง 

3.7 การแตงกายสุภาพ เรียบรอย 48.00 27.00 22.00 3.00 0 4.200 0.888 สูง 

3.8 เจาหนาท่ี TTRS ใหความ

ชวยเหลือในการลงทะเบียน 

 

34.67 

 

34.67 

 

20.00 

 

10.67 

 

0 

 

3.933 

 

0.991 

 

สูง 

3.9 เจาหนาท่ี TTRS สามารถตอบ

เรื่องรองเรียนไดทุกครั้ง 

 

31.82 

 

33.33 

 

19.70 

 

13.64 

 

1.52 

 

3.803 

 

1.084 

 

สูง 

3.10 เจาหนาท่ี TTRS สามารถตอบ

คําถามของทานจากบริการติดตอ

สอบถามใหทุกครั้ง 

 

31.43 

 

38.57 

 

22.86 

 

7.14 

 

0 

 

3.943 

 

0.915 

 

สูง 

3.11 โดยภาพรวม ทานมีความพึง

พอใจเจาหนาท่ี TTRS ในระดับใด 

 

26.04 

 

36.46 

 

35.42 

 

2.08 

 

0 

 

3.865 

 

0.829 

 

สูง 
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เจาหนาท่ีมีความชัดเจน-ถูกตองมีคาเฉลี่ย 3.580  และสามารถเขาใจความตองการของผูบกพรองฯไดอยาง

รวดเร็วมีคาเฉลี่ย 3.570 ในสวนของความพึงพอใจในภาพรวมท่ีมีตอเจาหนาท่ี TTRS นั้นอยูในระดับสูง มี

คาเฉลี่ย 3.865 

 

4. ความพึงพอใจในการใชบริการ TTRS ทุกบริการ 

 

บริการ 

 

รอยละของระดับความพอใจ 
 

 

S.D. แปลผล มาก

ท่ีสุด 

มาก ปาน

กลาง 

นอย นอย

ท่ีสุด 

4. โดยภาพรวม ทานมีความพึงพอใจ

ในการใชบริการ TTRS “ทุกบริการ

ระดับใด” 

 

25.00 

 

56.00 

 

17.00 

 

2.00 

 

0 

 

4.040 

 

0.710 

 

สูง 

 

 พบวา พบวาผูใชบริการสวนใหญมีความพึงพอใจในระดับมากคิดเปนรอยละ 56 รองลงมามีความพึง

พอใจระดับมากท่ีสุดคิดเปนรอยละ 25 พึงพอใจระดับปานกลางคิดเปนรอยละ 17 และพึงพอใจในระดับนอย

คิดเปนรอยละ 2 และผูใชบริการมีความพึงพอใจในทุกบริการของ TTRS ในระดับสูง มีคาเฉลี่ย 4.040 

 

5. ชอบบริการอะไรของ TTRS มากท่ีสุด 

 

 
 

0

20

40

60

สนทนาวิดีโอ ตู TTRS สนทนาขอความ SMS MMS

60 

43 

23 
18 

7 

คะแนนในแตละบริการท่ีผูตอบแบบสํารวจชื่นชอบ  

(หนวย:คะแนน) 
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พบวา ผูตอบแบบสํารวจชื่นชอบบริการสนทนาวิดีโอบนเว็บไซตมากท่ีสุด 60 คะแนน รองลงมาเปน

บริการสนทนาวิดีโอผานตู TTRS 43 คะแนน บริการสนทนาขอความ 23 คะแนน บริการสงขอความ SMS 18 

คะแนน และบริการ MMS 7 คะแนน 

 

การวิเคราะหเปรียบเทียบความพึงพอใจโดยรวมกับขอมูลสวนตัวของผูตอบแบบสํารวจ 

1. เพศ กับความพึงพอใจในการใชบริการ TTRS ทุกบริการ 

ระดับความพึงพอใจ 
เพศชาย เพศหญิง 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

มากท่ีสุด 15 27.80 10 21.70 

มาก 29 53.70 27 58.70 

ปานกลาง 9 16.70 8 17.40 

นอย 1 1.90 1 2.20 

รวม 54 100 46 100 

 

ระดับความพึงพอใจในการใชบริการ TTRS ทุกบริการ เม่ือจําแนกตามเพศ พบวา 

• เพศชาย สวนใหญมีความพึงพอใจในระดับมาก คิดเปนรอยละ 53.70 รองลงมามีความพึง

พอใจในระดับมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 27.80 มีความพึงพอใจในระดับปานกลางคิดเปนรอย

ละ 16.70 และมีความพึงพอใจในระดับนอยคิดเปนรอยละ 1.90 

• เพศหญิง สวนใหญมีความพึงพอใจในระดับมาก คิดเปนรอยละ 58.70 รองลงมามีความพึง

พอใจในระดับมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 21.70 มีความพึงพอใจในระดับปานกลางคิดเปนรอย

ละ 17.40 และมีความพึงพอใจในระดับนอยคิดเปนรอยละ 2.20 

 

2. อายุกับความพึงพอใจในการใชบริการ TTRS ทุกบริการ 

ระดับความพึงพอใจ 
15-24 ป 25-35 ป 36-49 ป 50 ปข้ึนไป 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

มากท่ีสุด 6 18.80 15 33.30 3 15.00 1 33.30 

มาก 17 53.10 24 53.30 13 65.00 2 66.70 

ปานกลาง 7 21.90 6 13.30 4 20.00 0 0 
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ระดับความพึงพอใจ 
15-24 ป 25-35 ป 36-49 ป 50 ปข้ึนไป 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

นอย 2 6.20 0 0 0 0 0 0 

รวม 32 100 45 100 20 100 3 100 

 

ระดับความพึงพอใจในการใชบริการ TTRS ทุกบริการ เม่ือจําแนกตามอายุ พบวา ทุกชวงอายุมีความ

พึงพอใจในระดับมาก ดังนี้ 

• อายุ 15-24 ป โดยสวนใหญมีความพึงพอใจในระดับมากคิดเปนรอยละ 53.10 รองลงมามี

ความพึงพอใจในระดับปานกลางคิดเปนรอยละ 21.90 มีความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุดคิด

เปนรอยละ 18.80 และมีความพึงพอใจในระดับนอยคิดเปนรอยละ 6.20 

• อายุ 25-35 ป โดยสวนใหญมีความพึงพอใจในระดับมากคิดเปนรอยละ 53.30 รองลงมามี

ความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุดคิดเปนรอยละ 33.30 มีความพึงพอใจในระดับปานกลางคิด

เปนรอยละ 13.30 

• อายุ 36-49 ป โดยสวนใหญมีความพึงพอใจในระดับมากคิดเปนรอยละ 65.00 รองลงมามี

ความพึงพอใจในระดับปานกลางคิดเปนรอยละ 20.00 มีความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุดคิด

เปนรอยละ 15.00 

• อายุ 50 ปข้ึนไป โดยสวนใหญมีความพึงพอใจในระดับมากคิดเปนรอยละ 66.70 รองลงมามี

ความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุดคิดเปนรอยละ 33.30 

  

3. อายุกับความพึงพอใจท่ีมีตอเจาหนาท่ี TTRS  

ระดับความพึงพอใจ 
15-24 ป 25-35 ป 36-49 ป 50 ปข้ึนไป 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

มากท่ีสุด 4 13.80 16 36.40 3 15.00 2 66.70 

มาก 7 24.10 16 36.40 11 55.00 1 33.30 

ปานกลาง 18 62.10 10 22.70 6 30.00 0 0 

นอย 0 0 2 4.50 0 0 0 0 

รวม 29 100 44 100 20 100 3 100 
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ระดับความพึงพอใจท่ีมีตอเจาหนาท่ี TTRS เม่ือจําแนกตามอายุ พบวา  

• อายุ 15-24 ป โดยสวนใหญมีความพึงพอใจในระดับปานกลางคิดเปนรอยละ 62.10 

รองลงมามีความพึงพอใจในระดับมากคิดเปนรอยละ 24.10 และมีความพึงพอใจในระดับ

มากท่ีสุดคิดเปนรอยละ 13.80 

• อายุ 25-35 ป โดยสวนใหญมีความพึงพอใจในระดับมากและมากท่ีสุดคิดเปนรอยละ 36.40 

รองลงมามีความพึงพอใจในระดับปานกลางคิดเปนรอยละ 22.70 และมีความพึงพอใจใน

ระดับนอยคิดเปนรอยละ 4.50 

• อายุ 36-49 ป โดยสวนใหญมีความพึงพอใจในระดับมากคิดเปนรอยละ 55.00 รองลงมามี

ความพึงพอใจในระดับปานกลางคิดเปนรอยละ 30.00 และมีความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด

คิดเปนรอยละ 15.00 

• อายุ 50 ปข้ึนไป โดยสวนใหญมีความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุดคิดเปนรอยละ 66.70 และมี

ความพึงพอใจในระดับมากคิดเปนรอยละ 33.30  

 

4. ระดับการศึกษากับความพึงพอใจในการใชบริการ TTRS ทุกบริการ 

ระดับความ 

พึงพอใจ 

ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ปวช. ปวส. ปริญญาตรี 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

มากท่ีสุด 0 0 6 22.20 3 25.00 0 0 16 30.80 

มาก 5 83.30 11 40.70 7 58.30 3 100.0 30 57.70 

ปานกลาง 1 16.70 8 29.60 2 16.70 0 0 6 11.50 

นอย 0 0 2 7.40 0 0 0 0 0 0 

รวม 6 100 27 100 12 100 3 100 52 100 

 

ระดับความพึงพอใจในการใชบริการ TTRS ทุกบริการ เม่ือจําแนกตามระดับการศึกษา พบวา 

ผูใชบริการท่ีตอบแบบสํารวจนั้นจบการศึกษาระดับปริญญาตรีจํานวนมากท่ีสุดจํานวน 52 คน รองลงมาจบ

การศึกษาระดับมัธยมศึกษาจํานวน 27 คน ระดับ ปวช.จํานวน 12 คน ระดบัประถมศึกษาจํานวน 6 คนและ

ระดับ ปวส.จํานวน 3 คน ซ่ึงทุกระดับการศึกษามีความพึงพอใจในการใชบริการ TTRS ทุกบริการในระดับมาก 

โดยเปนผูจบการศึกษาระดับปริญญาตรีจํานวนมากท่ีสุด 30 คน รองลงมาเปนระดับมัธยมศึกษา 11 คน ระดับ 

ปวช. 7 คน ระดับประถมศึกษา 5 คนและระดับ ปวส. 3 คน ดงันี้ 
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• ผูท่ีจบระดับชั้นประถมศึกษา โดยสวนใหญมีความพึงพอใจในระดับมากคิดเปนรอยละ 83.30 และมี

ความพึงพอใจในระดับปานกลางคิดเปนรอยละ 16.70 

• ผูท่ีจบระดับชั้นมัธยมศึกษา โดยสวนใหญมีความพึงพอใจในระดับมากคิดเปนรอยละ 40.70 รองลงมา

มีความพึงพอใจในระดับปานกลางคิดเปนรอยละ 29.60 มีความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุดคิดเปนรอย

ละ 22.20 และมีความพึงพอใจในระดับนอยคิดเปนรอยละ 7.40 

• ผูท่ีจบระดับชั้น ปวช. โดยสวนใหญมีความพึงพอใจในระดับมากคิดเปนรอยละ 58.30 รองลงมามี

ความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุดคิดเปนรอยละ 25.00 และมีความพึงพอใจในระดับปานกลางคิดเปน

รอยละ 16.70 

• ผูท่ีจบระดับชั้น ปวส. ท้ังหมดมีความพึงพอใจในระดับมาก 

• ผูท่ีจบระดับชั้นปริญญาตรี สวนใหญมีความพึงพอใจในระดับมากคิดเปนรอยละ 57.70 รองลงมามี

ความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุดคิดเปนรอยละ 30.80 และมีความพึงพอใจในระดับปานกลางคิดเปน

รอยละ 11.50 

 

6. ตองการให TTRS เพ่ิมบริการอะไร  

• ผูตอบแบบสํารวจเกือบท้ังหมดอยากใหเพ่ิมบริการ TTRS บนโทรศัพทมือถือและแท็ปเลต็บนระบบ 

iOS และ Android เพราะสามารถใชบริการไดทุกท่ีโดยเฉพาะการแจงเหตุฉุกเฉิน 

• กรณีโทรหาคนท่ีมีการไดยินแลวไมไดรับสาย ควรมีบริการฝากเรื่องไวได เม่ือเจาหนาท่ีติดตอเรียบรอย

แลวใหสง SMS แจงผูบกพรองฯ  

• ควรมี Application แจงจุดท่ีผูบกพรองฯ อยู กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน 

• บริการโทรศัพททางไกลไปตางประเทศ 

• เพ่ิมบริการ TTRS บน Line และ Facebook 

• บริการ TTRS ใจดีชวยแปล เชน แปลขอความในเอกสารเปนภาษามือ แปลจากภาษามือเปนตัวอักษร 

และแปลภาษามือไทยเปนภาษาอังกฤษ 

• บริการแจงเหตุฉุกเฉินเก่ียวกับบัตรสําคัญตาง ๆ เชน บัตร ATM บัตรเครดิต เพราะเคยใชบริการ 

TTRS ทางธนาคารไมรับแจงเพราะไมใชเจาของบัตร 

• บริการอวยพรวันเกิดสมาชิก TTRS 

 

รายงานสรุปผลการดําเนินงานประจําป 2555 ศูนยบริการถายทอดการส่ือสารแหงประเทศไทย 

106 



ตอนท่ี 3 ขอเสนอแนะเพ่ิมเติม 

1. ระบบลงทะเบียน การรองเรียน การติดตอสอบถามบนเว็บไซต 

ปญหา ขอเสนอแนะ 

ระบบลงทะเบียน 

• หัวขอท่ีใหกรอกในการสมัครมีมากเกินไป ควรลด

หัวขอท่ีไมจําเปนออกในการกรอกเพ่ือสมัคร

สมาชิก 

• ผูบกพรองฯสวนใหญอานแบบฟอรมไมเขาใจ 

ตองใหเพ่ือนหรือคนท่ีมีการไดยินชวยกรอก

แบบฟอรมให 

• มีคลิปวิดีโอภาษามือแนะนําการสมัครสมาชิกทุก

ข้ันตอน เพราะผูบกพรองฯสวนใหญไมถนัดการ

อาน  

• หากมีการปรับเปลี่ยนแบบฟอรมใหม ขอใหถาม

เฉพาะคําถามท่ีจําเปนเทานั้น 

• ใชขอมูลจากหมายเลขบัตรประชาชน แทนการ

กรอกขอมูลดวยตนเอง 

• ควรออกแบบ Icon ลงทะเบียนผูใชงานใหสื่อความ

หมายถึงการสมัครสมาชิกมากข้ึนและเขาใจงาย 

การรองเรียนและการติดตอสอบถามบนเว็บไซต 

• สวนใหญไมรูจักและไมเคยใชบริการรองเรียน

หรือการติดตอสอบถามในชองทางนี้ 

 

• ควรสงคลิปวิดีโอภาษามือในการแจงเรื่องรองเรียน

และติดตอสอบถามบนเว็บไซตได โดยแจงชื่อหรือ

รหัสของลามท่ีไดรับการรองเรียน และเพ่ิมรูปถาย

ของลามได 

 

ระบบบริการถายทอดการส่ือสาร (TTRS) 

บริการ SMS 

• เจาหนาท่ีตอบขอความชา 

• ผูบกพรองฯ สวนใหญไมชอบบริการนี้ เพราะไม

ถนัดพิมพขอความ 

• เจาหนาท่ีควรตอบขอความใหเร็วข้ึน 

• หมายเลข SMS ควรสั้นกวานี้ อาจจะเปนหมายเลข 

4 หลัก 

บริการ MMS 

• ผูบกพรองฯ สวนใหญไมเคยใชบริการนี้เพราะ

ตองเสียคาใชจาย 

• เจาหนาท่ีตอบขอความชา 

• คลิปวิดีโอท่ีไดรับจากเจาหนาท่ีไมคอยชัดเจน 

 

• เจาหนาท่ีควรตอบขอความโดยสงคลิปวิดีโอเปน

ภาษามือพรอมกับขอความ 

• ผูบกพรองฯ สวนใหญอยากใหยกเลิกบริการนี้ 

บางสวนอยากใหมีบริการนี้ตอไป 

• ตองการใหอัดคลิปวิดีโอไดประมาณ 40 วินาที 

เว็บไซต-บริการสนทนาขอความ 
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• เจาหนาท่ีรับสายและพิมพขอความตอบกลับชา 

ทําใหผูบกพรองฯ รอสายนาน 

• เจาหนาท่ีไมควรสอบถามผูบกพรองฯ วาตองการ

ติดตอเรื่องอะไร  

• ระหวางท่ีเจาหนาท่ีรับสาย ไมมีการพิมพ

ขอความบอกผูบกพรองฯ ทําใหไมทราบวาคนผูท่ี

มีการไดยินกําลังทําอะไรอยู 

• เจาหนาท่ีพิมพภาษาไทยบางคําไมถูกตอง 

• ปุม “สงขอความ” และ ปุม “จบการสนทนา” 

อยูใกลกันมากเกินไป ตองการกดสงขอความแต

ไปกดจบการสนทนาบอยครั้ง 

• Font การสนทนาของเจาหนาท่ีเปนสีแดง ทําให

แสบตา 

• สงขอความยาว ๆ ไมได  

• ตัวอักษรมีขนาดเล็ก 

 

• เจาหนาท่ีควรบอกอารมณของผูท่ีมีการไดยินใหผู

บกพรองฯ ทราบดวย เชน น้ําเสียงโกรธ รองไห 

หัวเราะ ผูบกพรองฯ จะไดใชคําพูดใหเหมาะสมกับ

อารมณของผูท่ีมีการไดยิน 

• เจาหนาท่ีควรพิมพขอความตามท่ีผูท่ีมีการไดยินพูด

ท้ังหมด  

• เจาหนาท่ีควรสะกดภาษาไทยใหถูกตอง แตใชคําท่ี

ผูบกพรองฯ สามารถเขาใจไดงาย 

• ควรยายปุม “สงขอความ” และ ปุม “จบการ

สนทนา” ใหไกลจากกัน  

• ปรับสี Background ในชองสนทนาขอความเปนสี

ดํา และปรับ Font ของเจาหนาท่ีเปนสีเหลือง 

Font ของผูบกพรองฯเปนสีขาว 

• ตองการใหปรับขนาดตัวอักษรและสีของตัวอักษร

ไดดวยตนเอง 

• ตองการใหมี Icon แสดงอารมณ 

 

เว็บไซต-บริการสนทนาวิดีโอ 

• รอเจาหนาท่ีรับสายนาน 

• ภาพวิดีโอไมคอยชัดเจน  

• พิมพขอความแจงชื่อและหมายเลขโทรศัพท

เรียบรอยแลว แตเจาหนาท่ีไมไดรับขอความ ทํา

ใหตองพิมพใหม 

• ควรมีตัวเลขแสดงคิว เพ่ือใหผูบกพรองฯ ทราบวา

อยูในลําดับท่ีเทาไร 

• ผูบกพรองฯ ควรเลือกเปด-ปดหนาจอของ

เจาหนาท่ีไดเหมือนกับเลือกเปด-ปดหนาจอของผู

บกพรองฯ 

• หนาจอของเจาหนาท่ีกับผูบกพรองฯ ควรอยูใน

หนาจอเดียวกันเหมือน Skype  

• พ้ืนหลังขอใหเรียบเปนสีเดียว ไมมีลายและควร

เปลี่ยนสีพ้ืนหลังเปนสีเขียวออนหรือสีน้ําเงินเขม 

• ไมควรมีสิ่งของหรือคนอ่ืน ๆ เขามาในจอสนทนา 

• ถาใชบริการแลวสายหลุด ควรใหผูบกพรองฯ คุย

กับเจาหนาท่ีคนเดิมเพราะตองเสียเวลาเลาเรื่องท่ี
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ตองการติดตอใหมท้ังหมด 

• ควรมีการกรอกหมายเลขโทรศัพทของผูท่ีมีการได

ยินท่ีตองการติดตอกอนกดใชบริการสนทนาวิดีโอ 

จะไดไมตองพิมพบอกเจาหนาท่ี 

• ควรขยายขนาดของตัวอักษรได  
บริการตู TTRS 

• ไมทราบวามีตูติดตั้งอยูท่ีใดบาง 

• สัญญาณอินเทอรเน็ตไมดี ภาพไมชัด กระตุก 

และสายหลุดขณะใชบริการ 

• ผูบกพรองฯ บางคนใชตูแลวถูกไฟดูด 

• คียบอรดแบบทัชสกรีนใชงานยาก ใชนิ้วมือกด

คียบอรดยากเพราะไมตรงปุม 

• ใชตูแลวรูสึกไมเปนสวนตัว มีคนอ่ืนมายืนดูอยู

ขางหลัง 

 

• ทําแผนท่ีบอกจุดท่ีมีการติดตั้งตูอยางละเอียดท้ังบน

เว็บไซตและแผนพับ 

• ติดตั้งตูในชุมชนท่ีมีผูบกพรองฯอาศัยอยูจํานวน

มาก เชน ดินแดง อนุสาวรียชัยสมรภูมิ 

• เพ่ิมตู TTRS ใหกับโรงเรียนท่ีมีการใชงานมากอีก 1 

ตู 

• มีตู TTRS ในทุกจังหวัดและตามจุดทองเท่ียวสําคัญ 

• มีการปองกันไฟดูดจากการใชตูใหกับผูใชบริการ 

• ควรปรับขนาดความสูงของกลองไดตามความสูง

ของผูใชงาน 

• ควรปรับคียบอรดใหใชงานงายข้ึน เชน ออกแบบ

ใหเหมือนคียบอรดคอมพิวเตอร 

• ตูควรมีฉากหลัง เพ่ือความเปนสวนตัวและชวยบัง

แสง 

• มีไฟติดท่ีตู เพราะบางสถานท่ีปดไฟตอนกลางคืน

ทําใหใชตูไมสะดวก 

• มีการดูแลและทําความสะอาดตูทุก 15 วัน 

• ควรเปลี่ยนจากคียบอรดทัชสกรีนเปนการเขียน

ขอความท่ีหนาจอได 

บริการแจงเหตุฉุกเฉิน โดยสง SMS 

• สวนใหญไมเคยใชบริการนี้ ถาเกิดเหตุข้ึนใหผูท่ีมี

การไดยินท่ีอยูใกล ๆ ติดตอใหจะสะดวกกวา 

• ถาเกิดเหตุ รูสึกไมสะดวกหากตองพิมพเพ่ือแจง

เหตุทาง SMS เพราะใชเวลามากและไมถนัดการ

• ใหเปลี่ยนจากคําวา “ฉุกเฉิน” เปนคําวา “ดวน” 

เพราะเขาใจไดงายกวา 

• มีการแจงเหตุได 24 ชั่วโมง 

• ควรเปลี่ยนจากการพิมพขอความเปนภาษามือ 
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เขียนขอความ เพราะสื่อสารไดสะดวกกวา 

บริการแจงเหตุฉุกเฉิน โดยสง MMS  

• สวนใหญไมเคยใชบริการนี้ ถาเกิดเหตุข้ึนใหผูท่ีมี

การไดยินท่ีอยูใกล ๆ ติดตอใหจะสะดวกกวา 

• ถาเกิดเหตุ รูสึกไมสะดวกหากตองแจงเหตุทาง 

MMS  

• คลิปวิดีโอ MMS ถายไดสั้น ทําใหแจงเหตุ

ฉุกเฉินไมสะดวก 

• ใหเปลี่ยนจากคําวา “ฉุกเฉิน” เปนคําวา “ดวน” 

เพราะเขาใจไดงายกวา 

• การแจงเหตุได 24 ชั่วโมง 

 

บริการแจงเหตุฉุกเฉินผานเว็บไซต  

• สวนใหญไมไดใชบริการนี้ ยกเวนลืมรหัสผาน 

 

• ควรมีหมายเลขโทรศัพทสําคัญบนเว็บไซต  

• ควรมีรายชื่อโรงพยาบาลและหมายเลขโทรศัพทให

ดูบนเว็บไซต 

• เจาหนาท่ีควรมีขอมูลเบอรโทรศัพทเพ่ือแจงเหตุ

ฉุกเฉินตาง ๆ สําหรับใหบริการเพ่ือความรวดเร็วใน

การติดตอ 

• ท่ี Icon แจงเหตุฉุกเฉิน ควรมีไฟกระพริบและสื่อ

ความหมายวาการแจงเหตุฉุกเฉินมีอะไรบางท่ี

สามารถแจงได (รถพยาบาล ตํารวจ ไฟไหม) 

เจาหนาท่ี TTRS  

• หนาตาไมยิ้มแยม ดูโกรธ แสดงสีหนาไมพอใจ

กับผูใชบริการ 

• ทําภาษามือไมชัด ภาษามือของเจาหนาท่ีตอบไม

ตรง แปลไมครบถวน 

• เจาหนาท่ีมีความสามารถแตกตางกันมาก บาง

คนแปลดี บางคนแปลไมเขาใจ 

• เจาหนาท่ีทําภาษามือเร็ว ทําใหผูบกพรองฯดูไม

ทัน 

• เจาหนาท่ีไมบอกจังหวะในการพูด ทําใหผู

บกพรองฯกับเจาหนาท่ีพูดพรอมกัน 

• เจาหนาท่ีบางคนพูดกับคนอ่ืนขณะใหบริการ มี

• ควรใหบริการดวยสีหนาท่ียิ้มแยมแจมใส แต

ในขณะแปลควรทําสีหนาตามอารมณของผูท่ีมีการ

ไดยินท่ีติดตอดวย 

• เจาหนาท่ีควรรักษาความลับของผูใชบริการโดย

เครงครัด 

• ควรมีการอบรมจรรยาบรรณของลามและปฏิบัติ

ตามจรรยาบรรณโดยเครงครัด 

• เจาหนาท่ีมีความสามารถทางภาษามือแตกตางกัน

มาก ทําใหประเมินโดยรวมยาก ควรมีการประเมิน

ความสามารถของเจาหนาท่ีเปนรายบุคคล 

• ควรมีการประเมินการทํางานของเจาหนาท่ีหลังใช
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การขยับปากคุยกับคนอ่ืน  

• เจาหนาท่ีไมควรสอบถามผูบกพรองฯวาตองการ

ติดตอเรื่องอะไร  

• เจาหนาท่ีรูคําศัพทเก่ียวกับสถานท่ีนอย ตองใหผู

บกพรองฯพิมพขอความบอก 

 

บริการเสร็จทันที โดยใหกดปุมรูสึก ชอบ เฉย ๆ 

และไมชอบ  

• ควรมีปายติดหนาอกสําหรับเจาหนาท่ีทดลองงาน  

• เจาหนาท่ีผูหญิงท่ีไวผมยาว ควรรวบผมให

เรียบรอย 

• เจาหนาท่ีควรสวมเสื้อสีดําหรือกรมทา 

• หากเจาหนาท่ีไมเขาใจท่ีผูบกพรองฯ สื่อสาร ควร

สอบถามกอนวาเขาใจถูกตองหรือไม  

• เจาหนาท่ีควรรูคําศัพทใหมากกวานี้ เชน คําศัพท

เก่ียวกับจังหวัด สถานท่ีตาง ๆ  

• ขอเสนอแนะอ่ืน ๆ 

 • มีการประชาสัมพันธเก่ียวกับ TTRS ในสื่อตาง ๆ 

ใหมากกวานี ้

• เพ่ิมชองทางติดตอกับ TTRS ทาง Line และมีการ

อัพเดทขอมูลใน Facebook อยางสมํ่าเสมอ 

• มีผูบกพรองฯรวมทํางานประชาสัมพันธรวมกับ 

TTRS 

• มีการจัดประชุมเพ่ือใหผูใชบริการมาแสดงความ

คิดเห็นอยางสมํ่าเสมอ 

• ตองการบริการ TTRS ผานสมารทโฟนและแท็บ

เล็ต  

• ตองการใหเปดบริการ 24 ชั่วโมง 

• ตองการรูปแบบเมนูในเว็บไซตเหมือน Camfrog 

เพราะใชงานงาย 

• มี Icon เพ่ือใหกดใชบริการบนเว็บไซตไดทันที 

เหมือน Icon ของ IE, Firefox หรือ Chrome 

• มีโลโกภาษาไทยดวย เพราะบางคนอาน

ภาษาอังกฤษไมออก 
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บทที ่7  

การประเมินโครงการศูนยบริการถายทอดการสื่อสารแหงประเทศไทย 

7.1 รายงานการใหบริการของศูนยบริการถายทอดการส่ือสารแหงประเทศไทยป 2555  

7.1.1 ชองทางการเขาถึงบริการถายทอดการส่ือสาร  

ประเภทของการใหบริการ ชองทางติดตอ 

1.  บริการถายทอดการสื่อสารแบบ SMS ท่ัวไป 4221515 ฉุกเฉิน 4221616 

3) บริการถายทอดการสื่อสารแบบ MMS  ท่ัวไป 4221929 ฉุกเฉิน 4221959 

4) บริการถายทอดการสื่อสารแบบสนทนาขอความ www.ttrs.or.th เลือก สนทนาขอความ 

5) บริการถายทอดการสื่อสารแบบสนทนาวิดีโอ www.ttrs.or.th เลือก สนทนาวิดีโอ 

6) บริการถายทอดการสื่อสารแบบผานเครื่อง

บริการถายทอดการสื่อสารสาธารณะ (ตู TTRS) 

ตู TTRS ตามสถานท่ีติดตั้ง  

(ดูรายการสถานท่ีติดตั้งตู TTRS ในภาคผนวก ก) 

7) หมายเลขโทรศัพทติดตอเพ่ือแจงเหตุฉุกเฉิน 1413 กด 1 

8) หมายเลขโทรศัพทติดตอศูนยบริการถายทอด

การสื่อสารฯ  

1412 กด 2 

9) โทรศัพทติดตอบริการปรับปรุงเสียงพูดสําหรับผู

ไรกลองเสียง 

1412 กด 3   

7.1.2 ชองทางการรองเรียนและการสอบถาม  

ประเภทของการใหบริการ ชองทางติดตอ 

1. อีเมลติดตอ info@ttrs.or.th 

2. การแจงขาวสารตางๆ ttrs@ttrs.or.th 

3. การแจงปญหาการใชบริการ  helpdesk@ttrs.or.th  

www.ttrs.or.th เลือก ติดตอเรา-แจงปญหาการใชงาน 
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ประเภทของการใหบริการ ชองทางติดตอ 

4. แจงขอเสนอแนะ คําติชม รองเรียน feedback@ttrs.or.th 

และ เว็บไซต www.ttrs.or.th เลือก ติดตอเรา-รับเรื่อง

รองเรียน 

7.1.3 จํานวนเจาหนาท่ีถายทอดการส่ือสาร 

ป 2555 

(มิถุนายน 2555 – พฤษภาคม 2556) 

จํานวนเจาหนาท่ี (คน) 

Supervisor Agent รวม 

มิถุนายน 2 6 8 

กรกฎาคม 2 6 8 

สิงหาคม 2 6 8 

กันยายน 2 6 8 

ตุลาคม 2 7 9 

พฤศจิกายน 2 5 7 

ธันวาคม 2 6 8 

มกราคม 1 6 7 

กุมภาพันธ 1 6 7 

มีนาคม 1 6 7 

เมษายน 1 6 7 

พฤษภาคม 1 8 9 

 

7.1.4 สรุปขอมูลการใชบริการผานชองทางตางๆ ของ TTRS 

1) จํานวนผูสมัครสมาชิก  จํานวนผูสมัครสมาชิกท้ังสิ้น 1,538 คน 
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2) สรุปภาพรวมในการใหบริการ 

 
 

ขอมูลเปรียบเทียบการใชบริการสนทนาผานชองทางตาง ๆ ของ TTRS ระหวางเดือนมิถุนายน 2555 

ถึง เดือนพฤษภาคม 2556 รวมระยะเวลา 12 เดือน มีผูใชบริการท้ังสิ้น 58,976 ครั้ง ดังนี้ 

• บริการท่ีมีผูใชบริการมากท่ีสุด คือ บริการสนทนาวิดีโอ 50,095 ครั้ง แบงเปนบริการสนทนาวิดีโอ

ผานตู TTRS จํานวน 28,720 ครั้ง คิดเปนรอยละ 48.70 บริการสนทนาวิดีโอบนเว็บไซต 

www.ttrs.or.th จํานวน 21,374 ครั้ง คิดเปนรอยละ 36.24 

• บริการ SMS มีจํานวนการใชบริการ 4,906 ครั้ง คิดเปนรอยละ 8.32   

• บริการสนทนาขอความ มีจํานวนการใชบริการ 3,899 ครั้ง คิดเปนรอยละ 6.61  

• บริการท่ีมีผูใชบริการนอยท่ีสุด คือ บริการ MMS 77 ครั้ง คิดเปนรอยละ 0.13 

วิเคราะหขอมูล 

• สําหรับบริการสนทนาวิดีโอผานตู TTRS  มีจํานวนผูใชบริการมากท่ีสุดเนื่องจากมีการขยายการติดต้ัง

ตูไปตามตางจังหวัด ณ เดือนกรกฎาคม 2555  มีตูท่ีติดตั้งแลวท้ังสิ้น 30 ตู  สําหรับตูท่ีมีการใชบริการ 

TTRS มากนั้นโดยสวนใหญเปนตูท่ีติดตั้งอยูตามโรงเรียนของคนหูหนวก ซ่ึงสวนใหญเด็กหูหนวกจะใช

บริการ TTRS ติดตอกับพอ แมหรือผูปกครองในเวลาพักกลางวันและชวงเลิกเรียน 

บริการแจงเหตุฉุกเฉิน,  -   

, 0.00% 

บริการ SMS,  4,906 , 

8.32% 

บริการ MMS,  77 , 

0.13% 

บริการสนทนาขอความ,  

3,899 , 6.61% 

บริการสนทนาวิดีโอบน

เว็บไซต,  21,374 , 

36.24% 

บริการตู TTRS,  28,720 , 

48.70% 

ผลการใชบริการถายทอดการสื่อสาร ประจําป 2555  

มิถุนายน 2555-พฤษภาคม 2556 
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• บริการสนทนาวิดีโอผาน www.ttrs.or.th ท่ีมีจํานวนผูใชบริการมากเปนอันดับสองนั้น สวนใหญ

ผูใชบริการเปนคนหูหนวกท่ีศึกษาอยูในระดับมหาวิทยาลัยและวัยทํางานซ่ึงใชบริการจากท่ีบานหรือท่ี

ทํางาน คนหูหนวกนิยมใชบริการนี้กันมากเนื่องจากสามารถสื่อสารไดแบบ Real-time และคนหู

หนวกสามารถใชภาษามือซ่ึงเปนการสื่อสารท่ีคนหูหนวกมีความถนัดมากท่ีสุดได 

• บริการ SMS มีจํานวนการใชบริการมากเปนอันดับท่ีสาม บริการนี้มีจํานวนการใชบริการไมมากนัก

เนื่องจากคนหูหนวกตองเสียคาใชจายในการสง SMS ขอความละ 3 บาท ไมสามารถสงขอความ

ท้ังหมดตามท่ีตองการไดภายในขอความเดียวและสื่อสารแบบ Real-time ไมได ลักษณะการใช

บริการจะเปนการสงขอความเพ่ือแจงใหปลายทางทราบ เชน นัดหมายเวลาหรือฝากซ้ือของ เปนตน 

• บริการสนทนาขอความมีจํานวนผูใชบริการมากเปนอันดับสี่ คนหูหนวกท่ีใชบริการนี้โดยสวนใหญเปน

คนหูหนวกท่ีมีทักษะการพิมพท่ีดี หรือกรณีท่ี Webcam มีปญหามองไมเห็นวิดีโอ  

• บริการท่ีมีคนหูหนวกใชนอยท่ีสุด คือ MMS เนื่องจากคนหูหนวกตองเสียคาใชจายในการสง MMS 

ขอความละ 6 บาท และสงไดเฉพาะคลิปวิดีโอสั้น ๆ หรือภาพนิ่งทําใหไมสามารถสื่อสารขอความได

ท้ังหมดตามท่ีตองการ 

จํานวนการใชบริการถายทอดการส่ือสารแบบ SMS  

 
ภาพท่ี 45 จํานวนการใหบริการถายทอดการสื่อสารแบบ SMS 

ในป 2555 (มิถุนายน 2555 – พฤษภาคม 2556)  ไดใหบริการถายทอดการสื่อสารแบบ SMS เปน

จํานวนท้ังสิ้น 4,906 ครั้ง 

 

 

มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม 

SMS 122 86 255 214 428 505 502 633 518 451 553 639

 -

 100

 200

 300

 400

 500

 600

 700

จํานวนการใหบริการถายทอดการสื่อสารแบบ SMS 
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จํานวนการใชบริการถายทอดการส่ือสารแบบ MMS  

 
ภาพท่ี 46 จํานวนการใหบริการถายทอดการสื่อสารแบบ MMS 

ในป 2555 (มิถุนายน 2555 – พฤษภาคม 2556)  ไดใหบริการถายทอดการสื่อสารแบบ MMS เปน

จํานวนท้ังสิ้น 77 ครัง้ 

 

จํานวนการใชบริการถายทอดการส่ือสารแบบสนทนาขอความ  

 
ภาพท่ี 47 จํานวนการใหบริการถายทอดการสื่อสารแบบสนทนาขอความ 

ในป 2555 (มิถุนายน 2555 – พฤษภาคม 2556)  ไดใหบริการถายทอดการสื่อสารแบบสนทนา

ขอความ เปนจํานวนท้ังสิ้น 3,899 ครัง้ 

 

 

มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม 

MMS 1 3 8 7 9 5 13 5 5 1 13 7

 -

 2

 4

 6

 8

 10

 12

 14

จํานวนการใหบริการถายทอดการสื่อสารแบบ MMS 

มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม 
พฤศจิกาย

น 
ธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม 

สนทนาขอความ 178 169 319 208 251 371 381 358 268 523 386 487

 -

 100

 200

 300

 400

 500

 600

จํานวนการใหบริการถายทอดการสื่อสารแบบสนทนาขอความ 
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จํานวนการใชบริการถายทอดการส่ือสารแบบสนทนาวิดีโอบนเว็บไซต 

 
ภาพท่ี 48 จํานวนการใหบริการถายทอดการสื่อสารแบบสนทนาวิดีโอบนเว็บไซต 

ในป 2555 (มิถุนายน 2555 – พฤษภาคม 2556)  ไดใหบริการถายทอดการสื่อสารแบบสนทนาวิดีโอ

บนเว็บไซต เปนจํานวนท้ังสิ้น 21,374 ครั้ง 

 

จํานวนการใชบริการถายทอดการส่ือสารแบบสนทนาวิดีโอผานตู TTRS 

 
ภาพท่ี 49 จํานวนการใหบริการถายทอดการสื่อสารแบบสนทนาวิดีโอผานตู TTRS 

ในป 2555 (มิถุนายน 2555 – พฤษภาคม 2556)  ไดใหบริการถายทอดการสื่อสารแบบสนทนาวิดีโอ

ผานตู TTRS เปนจํานวนท้ังสิ้น 28,720 ครั้ง 

 

มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม 

สนทนาวิดีโอบนเว็บไซต 1,395 1,426 1,623 2,138 2,134 1,865 1,965 2,037 1,574 1,883 1,499 1,835

 -

 500

 1,000

 1,500

 2,000

 2,500

จํานวนการใหบริการถายทอดการสื่อสารแบบสนทนาวิดีโอบนเว็บไซต 

มิถุนายน 
กรกฎาค

ม 
สิงหาคม กันยายน ตุลาคม 

พฤศจิกา

ยน 
ธันวาคม มกราคม 

กุมภาพัน

ธ 
มีนาคม เมษายน 

พฤษภาค

ม 

สนทนาวิดีโอผานตู TTRS 2,465 2,690 3,112 2,255 965 2,827 2,316 2,520 3,916 3,015 992 1,647

 -

 1,000

 2,000

 3,000

 4,000

 5,000

จํานวนการใหบริการถายทอดการสื่อสารแบบสนทนาวิดีโอผานตู TTRS 
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3) ภาพรวมการใหบริการสนทนาวิดีโอของเจาหนาท่ีถายทอดการส่ือสาร 

 

 

ACD 

Calls 

Avg 

Speed 

Ans 

Avg 

ACD 

Time 

Aban 

Calls 

Avg 

Aban 

Time 

Max 

Delay 

Target 

% 

Target 

Seconds 

% Within 

Service 

Level 

มิถุนายน 55 3,860 0:13 3:50 501 1:11 25:14:00 80 20 89% 

กรกฎาคม 55 4,116 0:14 3:58 738 1:24 17:11 80 20 85% 

สิงหาคม 55 4,735 0:18 3:59 899 1:24 11:45 80 20 84% 

กันยายน 55 4,393 0:14 4:17 684 1:17 15:18 80 20 87% 

ตุลาคม 55 3,099 0:08 4:21 208 1:24 11:22 80 20 94% 

พฤศจิกายน 55 4692 0:14 4:03 664 1:11 50:19:00 80 20 88% 

ธันวาคม 55 4281 0:17 4:06 617 1:19 18:30 80 20 87% 

มกราคม 56 4,557 0:16 3:48 813 1:19 15:07 80 20 89 

กุมภาพันธ 56 5,490 0:18 3:33 617 1:21 14:24 80 20 91 

มีนาคม 56 4,898 0:20 3:42 686 1:17 13:50 85 20 91 

เมษายน 56 2,491 0:12 3:31 134 1:23 7:38 85 20 95 

พฤษภาคม 56 3,482 0:13 3:30 292 1:05 15:22 85 20 94 

รวม 50,095 0:14 3:53 6853 1:17 0:50:19 80 20 90% 

 

*คําอธิบายตาราง 

1. ACD Call คือ จํานวนสายท่ีไดรับ  

2. Avg Speed Ans คือ ความเร็วโดยเฉลี่ยในการรับสาย 

3. Avg ACD Time คือ ระยะเวลาโดยเฉลี่ยของการรับสาย 

4. Aban Calls คือ จํานวนสายท่ีไมไดรับ 

5. Avg Aban Time คือ ระยะเวลาการรอสายโดยเฉลี่ยของสายท่ีไมไดรับ 

6. Max Delay คือ ระยะเวลาของสายท่ีรอนานท่ีสุด 

7. Target % คือ กําหนดเปาหมายในการรับสาย 80% จากปริมาณสายเรียกเขาท้ังหมด 

8. Target Seconds คือ แตละสายเรียกเขา เจาหนาท่ีฯ จะตองรับสายภายใน 0:20 (20 วินาที) 

9. % Within Service Level คือ กําหนดเปาหมายในการรับสาย 80% จากปริมาณสายเรียกเขา

ท้ังหมด และแตละสายเรียกเขา เจาหนาท่ีฯ จะตองรับสายภายใน 0:20 (20 วินาที) 
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4) ชวงเวลาท่ีมีการติดตอเขามาใชบริการสนทนาวิดีโอสูงสุด สรุปไดดังนี้ 

 
หมายเหตุ ชวงเวลาท่ีมีการติดตอเขามาใชบริการสนทนาวิดีโอสูงสุดคํานวณจากตัวเลขของ Abandon call 

หรือจํานวนสายท่ีไมไดรับในแตละชวงเวลาเนื่องจาก Agent ใหบริการเต็มทุกคูสาย 

 

ชวงเวลาท่ีมีการติดตอเขามาใชบริการสนทนาวิดีโอสูงสุด ไดแก  

• ชวงเชา 11:00-11:30 น. เปนชวงเวลาท่ีมีสายจากตู TTRS ท่ีติดต้ังตามโรงเรียนโสตศึกษาตาง ๆ 

ติดตอเขามาเนื่องจากเปนชวงพักกลางวันของนักเรียนชั้นประถมศึกษา ทําใหมีนักเรียนติดตอเขามา

เปนจํานวนมากเพ่ือโทรหาผูปกครอง ในสวนของการติดตอผานทางเว็บไซต สวนมากเปนคนหูหนวก

เขามาติดตอเรื่องงานตาง ๆ  

• ชวงกลางวัน 12:00-13:30 น. เปนชวงเวลาท่ีมีสายจากตู TTRS ท่ีติดตั้งตามโรงเรียนโสตศึกษาตาง ๆ 

ติดตอเขามาเนื่องจากเปนชวงพักกลางวันของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ทําใหมีนักเรียนติดตอเขามา

เปนจํานวนมากเพ่ือโทรหาผูปกครอง  

• ชวงบาย 15:00-16:00 น. เปนชวงเวลาท่ีโรงเรียนโสตศึกษาตาง ๆ เลิกเรียนและเปนเวลาท่ีโรงเรียน

อนุญาตใหเด็กนักเรียนใชตู TTRS ได จึงมีผูใชบริการติดตอเขามาพรอมกันทําใหมีสายท่ีเจาหนาท่ี

ไมไดรับเปนจํานวนมาก ในสวนของสายท่ีติดตอผานทางเว็บไซตนั้น ผูใชบริการโดยสวนมากเปน

นักศึกษาระดับมหาวิทยาลัยท่ีเลิกเรียนหรือคนหูหนวกท่ีเลิกงานแลวเขามาใชบริการ 

• ชวงคํ่าแบงเปน 2 ชวงเวลา คือ 20:00-20:30 น. และ 21:30-22:00 น. สวนใหญเปนการใชบริการ

ผานเว็บไซต สนทนากับครอบครัวเพ่ือสอบถามความเปนอยูและเลาเรื่องท่ีพบเจอใหครอบครัวทราบ 
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ขอมูลนี ้จะถูกนําไปจัดเวลาการทํางานของเจาหนาท่ีฯ ใหเพียงพอกับปริมาณสายท่ีโทรเขามาในชวงเวลา

ท่ีมีการใชบริการสูง เพ่ือใหการบริการมีประสิทธิภาพและรองรับความตองการใชบริการของคนหูหนวกไดอยาง

ดีท่ีสุด หรือในอนาคตอาจจะมีการนําระบบ Work force management เขามาชวยในการจัดเจาหนาท่ีฯ เขา

ทํางานในแตละชวงตอไป 

7.2 ผลการดําเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพการใหบริการถายทอดการส่ือสาร (SLA) 

มาตรฐานการบริการถายทอดการส่ือสาร ปพ.ศ. 2555 

 
การรอสายปกติ 

การรอสาย

ฉุกเฉิน 

คาเฉลี่ยในการ 

รับสายปกติ 

คาเฉลี่ยในการ 

รับสายฉุกเฉิน 
การรองเรียน 

มาตรฐาน

คุณภาพ

การ

ใหบริการ 

ผูใชบริการ

สนทนาวิดีโอ

ปกติจะรอสาย

วางไมเกิน 20% 

ของจํานวนสาย

ท้ังหมดตอป  

ผูใชบริการ

สนทนาวิดีโอ

ฉุกเฉินจะรอสาย

วางไมเกิน 10% 

ของจํานวนสาย

ท้ังหมดตอป 

ผูใชบริการ

สนทนาวิดีโอปกติ

เกินกวารอยละ 

80 จะตองไดรับ

การตอบรับ

ภายใน 20 วินาที  

ผูใชบริการ

สนทนาวิดีโอ

ฉุกเฉินเกินกวา

รอยละ 80 

จะตองไดรับการ

ตอบรับภายใน 10 

วินาที  

• จํานวนการรองเรยีนตอง

ไมเกินรอยละ 5 ของ

จํานวนการใชบรกิาร

ท้ังหมดในรอบป 

• จํานวนผูตอบ

แบบสอบถามท่ีไมพอใจ

การบริการจะตองไมเกิน

รอยละ 5 ของผูตอบ

แบบสอบถามท้ังหมด 

 

ผลการใหบริการตามมาตรฐาน 

1)  มาตรฐานการบริการดานท่ี 1:  จํานวนการรอสายการบริการปกติ:    ในการใหบริการสนทนาวิดีโอปกติ   

ผูใชบริการจะรอสายวางจากศูนยบริการถายทอดการสื่อสารฯ จํานวนไมเกินรอยละ 20 

 ผลการใหบริการสนทนาวิดีโอปกติท้ังบนอินเทอรเน็ตและเครื่องบริการถายทอดการสื่อสารสาธารณะ

ผานขอกําหนดมาตรฐาน โดยมีคาเฉลี่ยการรอสายวางอยูท่ีรอยละ 7.44  จากท่ีกําหนดวาไมเกินรอยละ 20  

ดังมีรายละเอียดการใหบริการรายเดือนในตารางท่ี 14 
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ตารางท่ี 14 แสดงการดําเนินงานตามมาตรฐานดานท่ี 1 : จํานวนการรอสายการบริการปกติ 

ป 2555 
จํานวนสาย

เรียกเขา 

จํานวนสาย 

ไมวาง 

รอยละของจาํนวน

สายไมวาง 

มาตรฐานการรอสายไมเกิน

รอยละ 20 

มิถุนายน 4,292  432  10.07   ผาน  

กรกฎาคม 4,257  141  3.31   ผาน  

สิงหาคม 5,264  529  10.05   ผาน  

กันยายน 4,900  507  10.35   ผาน  

ตุลาคม 3,221  122  3.79   ผาน  

พฤศจิกายน 4,898  206  4.21   ผาน  

ธันวาคม 4,638  357  7.70   ผาน  

มกราคม 4,989  432  8.66   ผาน  

กุมภาพันธ 5,631  141  2.50   ผาน  

มีนาคม 5,427  529  9.75   ผาน  

เมษายน 2,998  507  16.91   ผาน  

พฤษภาคม 3,604  122  3.39   ผาน  

รวม 54,119  4,025  7.44  ผาน 

 

2)  มาตรฐานการบริการดานท่ี 2:  จํานวนการรอสายการบริการฉุกเฉิน:    ในการใหบริการสนทนาวิดีโอ

ฉุกเฉิน   ผูใชบริการจะรอสายวางจากศูนยบริการถายทอดการสื่อสารฯ จํานวนไมเกินรอยละ 10 

ผลการใหบริการสนทนาวิดีโอฉุกเฉินท้ังบนอินเทอรเน็ตและเครื่องบริการถายทอดการสื่อสาร

สาธารณะผานขอกําหนดมาตรฐาน โดยมีคาเฉลี่ยการรอสายวางอยูท่ีรอยละ 0 จากท่ีกําหนดวาไมเกินรอยละ 

10  ดังมีรายละเอียดการใหบริการรายเดือนในตารางท่ี 15 

 

ตารางท่ี 15 แสดงการดําเนินงานตามมาตรฐานการบริการดานท่ี 2: จํานวนการรอสายการบริการฉุกเฉิน 

ป 2555 จํานวนสายเรียกเขา 
จํานวนสายท่ี

ไมไดรับ 

รอยละของจาํนวน

สายไมวาง 

มาตรฐานการรอสาย

ไมเกินรอยละ 10 

มิถุนายน 10  -    0.00  ผาน  

กรกฎาคม 68  -    0.00  ผาน  

สิงหาคม 106  -    0.00  ผาน  
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ป 2555 จํานวนสายเรียกเขา 
จํานวนสายท่ี

ไมไดรับ 

รอยละของจาํนวน

สายไมวาง 

มาตรฐานการรอสาย

ไมเกินรอยละ 10 

กันยายน 72  -    0.00  ผาน  

ตุลาคม 113  -    0.00  ผาน  

พฤศจิกายน 46  -    0.00  ผาน  

ธันวาคม 69  -    0.00  ผาน  

มกราคม 90  -    0.00  ผาน  

กุมภาพันธ 14  -    0.00  ผาน  

มีนาคม 55  -    0.00  ผาน  

เมษายน 25  -    0.00  ผาน  

พฤษภาคม 96  -    0.00  ผาน  

รวม 764  -    0.00 ผาน 

 

3)  มาตรฐานการบริการดานท่ี 3:  ผูใชบริการสนทนาวิดีโอปกติจํานวนเกินกวารอยละ 80 จะตองไดรับการ

ตอบรับภายใน 20 วินาที  

ผลการใหบริการสนทนาวิดีโอปกติท้ังบนอินเทอรเน็ตและเครื่องบริการถายทอดการสื่อสารสาธารณะ

ผานขอกําหนดมาตรฐาน โดยมีคาเฉลี่ยการตอบรับภายใน 20 วินาที ท่ี รอยละ 88.85 จากท่ีกําหนดไววาตอง

เกินกวารอยละ 80 ดังมีรายละเอียดการใหบริการรายเดือนในตารางท่ี 16 

 

ตารางท่ี 16 แสดงการดําเนินงานตามมาตรฐานการบริการดานท่ี 3: จํานวนรอยละของการตอบรับภายใน  

20 วินาที ของการบริการสนทนาวิดีโอปกติ 

ป 2555 
จํานวนสายเรียก

เขา 

สายท่ีไดรับการตอบรับ

ภายใน 0-20 วินาที 

รอยละการตอบรับ 

ภายใน 20 วินาที 

มาตรฐานการตอบรับ 

ภายใน 20 วินาที 

มิถุนายน 3,860  3,503 90.75  ผาน  

กรกฎาคม 4,116  3,692 89.70  ผาน  

สิงหาคม 4,735  4,055 85.64  ผาน  

กันยายน 4,393  3,961 90.17  ผาน  

ตุลาคม 3,099  2,958 95.45  ผาน  
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ป 2555 
จํานวนสายเรียก

เขา 

สายท่ีไดรับการตอบรับ

ภายใน 0-20 วินาที 

รอยละการตอบรับ 

ภายใน 20 วินาที 

มาตรฐานการตอบรับ 

ภายใน 20 วินาที 

พฤศจิกายน 4,692  4,163 88.73  ผาน  

ธันวาคม 4,281  3,774 88.16  ผาน  

มกราคม 4,557  4,006 87.91  ผาน  

กุมภาพันธ 5,490  4,744 86.41  ผาน  

มีนาคม 4,898  4,185 85.44  ผาน  

เมษายน 2,491  2,301 92.37  ผาน  

พฤษภาคม 3,482  3,168 90.98  ผาน  

 รวม  50,094  44,510 88.85 ผาน 

 

4)  มาตรฐานการบริการดานท่ี 4:  ผูใชบริการสนทนาวิดีโอฉุกเฉินจํานวนเกินกวารอยละ 80 จะตองไดรับ

การตอบรับภายใน 10 วินาที  

ผลการใหบริการสนทนาวิดีโอฉุกเฉินท้ังบนอินเทอรเน็ตและเครื่องบริการถายทอดการสื่อสาร

สาธารณะผานขอกําหนดมาตรฐาน โดยมีคาเฉลี่ยการตอบรับภายใน 10 วินาที รอยละ 100  จากท่ีกําหนดไว

วาเกินกวารอยละ 80 ดังมีรายละเอียดการใหบริการรายเดือนในตารางท่ี 17 

 

ตารางท่ี 17 แสดงการดําเนินงานตามมาตรฐานการบริการดานท่ี 4:  จํานวนรอยละของการตอบรับภายใน  

10 วินาที ของการบริการสนทนาวิดีโอฉุกเฉิน 

ป 2555 
จํานวนสาย

เรียกเขา 

สายท่ีไดรับการตอบรับ

ภายใน 10 วินาที 

รอยละการตอบรบั

ภายใน 10 วินาที 

มาตรฐานการตอบ

รับภายใน 10 วินาที 

มิถุนายน 0   0 100   ผาน  

กรกฎาคม 0   0 100   ผาน  

สิงหาคม 0   0 100   ผาน  

กันยายน 0   0 100   ผาน  

ตุลาคม 0   0 100   ผาน  

พฤศจิกายน 0   0 100   ผาน  

ธันวาคม 0   0 100   ผาน  
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ป 2555 
จํานวนสาย

เรียกเขา 

สายท่ีไดรับการตอบรับ

ภายใน 10 วินาที 

รอยละการตอบรบั

ภายใน 10 วินาที 

มาตรฐานการตอบ

รับภายใน 10 วินาที 

มกราคม 0   0 100   ผาน  

กุมภาพันธ 0   0 100   ผาน  

มีนาคม 0   0 100   ผาน  

เมษายน 0   0 100   ผาน  

พฤษภาคม 0   0 100   ผาน  

 รวม  0   0 100  ผาน 

 

5)  มาตรฐานการบริการดานท่ี 5:  จํานวนเรื่องรองเรียนท่ีรายงานเขามายังศูนยถายทอดการสื่อสารฯ  หรือ

จากการสํารวจความพึงพอใจในการใชงานบริการ มีผลคุณภาพการบริการดังนี้  

• มาตรฐานการบริการดานท่ี 5.1  ผานขอกําหนดมาตรฐาน โดยมีจํานวนการรองเรียนในการ

ใหบริการรอยละ 0.0136 ของจํานวนการใชบริการท้ังหมดในรอบป  จากท่ีกําหนดไวไมเกิน

รอยละ 5 

 

ตารางท่ี 18 แสดงการดําเนินงานตามมาตรฐานการบริการดานท่ี 5.1: จํานวนเรื่องรองเรียน 

ป 2555 
จํานวนสายเรียก

เขา 

จํานวนเรื่อง

รองเรียน 

รอยละของสายท่ี

ถูกรองเรียน 

มาตรฐานการถูก

รองเรียนไมเกินรอยละ 5 

มิถุนายน 4,161  0 -     ผาน  

กรกฎาคม 4,374  3 0.0686   ผาน  

สิงหาคม 5,317  1 0.0188   ผาน  

กันยายน 4,822  0 -     ผาน  

ตุลาคม 3,787  0 -     ผาน  

พฤศจิกายน 5,573  2 0.0359   ผาน  

ธันวาคม 5,177  0 -     ผาน  

มกราคม 5,553  1 0.0180   ผาน  

กุมภาพันธ 6,281  0 -     ผาน  

มีนาคม 5,873  0 -     ผาน  
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ป 2555 
จํานวนสายเรียก

เขา 

จํานวนเรื่อง

รองเรียน 

รอยละของสายท่ี

ถูกรองเรียน 

มาตรฐานการถูก

รองเรียนไมเกินรอยละ 5 

เมษายน 3,443  0 -     ผาน  

พฤษภาคม 4,615  1 0.0217   ผาน  

 รวม  58,976  8  0.0136  ผาน 

 

• มาตรฐานการบริการดานท่ี 5.2  ผานขอกําหนดมาตรฐาน   โดยผูใชบริการมีความพึงพอใจใน

ระดับนอยท่ีสุด 2.79%  ตามท่ีกําหนดไวรอยละ 5 

 

ตารางท่ี 19 แสดงการดําเนินงานตามมาตรฐานการบริการดานท่ี 5.2: จํานวนรอยละของผูท่ีไมพึงพอใจการ

บริการ 

 ระดับความพึงพอใจ จํานวนครั้งของการตอบ 
เปอรเซ็นตความพึงพอใจ 

ในแตละระดับ 

มากท่ีสุด 988 24.63 

มาก 1,368 34.10 

ปานกลาง 1,221 30.43 

นอย 323 8.05 

นอยท่ีสุด (ไมพึงพอใจ) 112 2.79  

รวม 4,012 100 
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7.3 ผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดประจําป 2555  

ตัวช้ีวัด ผลการดําเนินการ 

1. มีการพัฒนาบุคลากรอยางตอเนื่อง  เจาหนาท่ี

สํานักงาน เจาหนาท่ีถายทอดการสื่อสาร เจาหนาท่ี

เทคนิค เจาหนาท่ีประชาสัมพันธ ฯลฯ ไดรับการ

อบรมอยางนอย 1 หลักสูตรในแตละป 

มีการพัฒนาบุคลากรจํานวน 7 หลักสูตร ในป 

2555  (ดูผลในบทท่ี 2 เรื่องการพัฒนาบุคลากร 

หนา 28 และประกาศนียบัตรในภาคผนวก ข) 

2. คุณภาพของการใหบริการ (service level 

agreement) เปนไปตามกําหนดของแผนงานแตละป 

ผลการประเมินมาตรฐานคุณภาพของการบริการ

ของป 2555 เปนไปตามท่ีกําหนดในแผนการ

ดําเนินการป 2555   (ดูผลในบทท่ี 7 หนา 121) 

3. กลุมเปาหมายไดรับการอบรมจํานวนประมาณ   

450 -650 คนตอป ท่ัวทุกภูมิภาค 

กลุมเปาหมายไดรับการอบรมจํานวน 1,377 คน ดู

จํานวนผูเขารับการอบรมในบทท่ี 5 หนา 63 และดู

รายชื่อผูเขารับอบรมในภาคผนวก ช  

4. มีจํานวนผูเขามาใชบริการจํานวนเพ่ิมข้ึนอยางนอย

300 คนตอป รวมท้ังสิ้น 1,500 คน ใน 5 ป  

มีรายงานจํานวนสมาชิกศูนยบริการถายทอดการ

สื่อสาร ในป 2555 จํานวน 1,538 คน ดูรายชื่อใน

ภาคผนวก ซ  

5. มีรายงานการประเมินการใชงานระบบบริการ

ถายทอดการสื่อสารและและความพึงพอใจ          

ในการใชบริการทุกป พรอมท้ังการประชุมระดม

สมองผูบริโภคทุกป 

มีรายงานการประเมินการใชงานและความพึงพอใจ

ในการใชบริการ ในป 2555 และ รายงานการ

ประชุมระดมสมองผูบริโภค ในบทท่ี 6 หนา 81 

6. มีรายงานแผนการดําเนินงานประจําปและได

รายงานสรุปผลการดําเนินงานประจําปทุกป  

มีรายงานแผนการดําเนินงานประจําป  2555 

รายงานสรุปผลการดําเนินงานประจําป  2555 
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รายช่ือผูจัดทํารายงาน 

1. ศ. วิริยะ นามศิริพงศพันธุ  ท่ีปรึกษา 

2. นางสาววันทนีย พันธชาติ  ประธานคณะทํางาน 

3. นายวุฒิพงษ คําวิลัยศักดิ์  คณะทํางาน 

4. นายณัฐนันท ทัดพิทักษกุล  คณะทํางาน 

5. นายสมยศ สุนทรวิภาต  คณะทํางาน 

6. นางสิริลักษณ ลักษมีวณิชย  คณะทํางานและเลขานุการ 

7. นางสาวธิดารัตน เหมรังคะ  คณะทํางานและผูชวยเลขานุการ 
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