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บทสรุปสําหรับผูบริหาร 

ศูนยบริการถายทอดการสื่อสารแหงประเทศไทย  จัดตั้งข้ึนภายใตภารกิจสําคัญของสํานักงาน

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. จึงรวมกับมูลนิธิสากลเพ่ือคนพิการดําเนินงานศูนยบริการถายทอดการสื่อสารฯ  โดย

มีเปาหมายเพ่ือใหบริการถายทอดการสื่อสารแกผูท่ีบกพรองทางการไดยินและผูท่ีบกพรองทางการพูดกับ

บุคคลท่ัวไป ในอีก 5 ป คือ พ.ศ.2555 – 2559 โดยในป 2556 (มิถุนายน 2556 – พฤษภาคม 2557)  

ศูนยบริการถายทอดการสื่อสารฯ จะใหบริการถายทอดการสื่อสารจํานวน 6 บริการตอเนื่องจากป 2554 ดัง

ภาพ 
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จากภาพขางตนแสดงบริการ 6 บริการของ ศูนยบริการถายทอดการสื่อสารแหงประเทศไทย เพ่ือ

เชื่อมตอการสื่อสารระหวางผูท่ีบกพรองทางการไดยินและผูท่ีบกพรองทางการพูด และบุคคลท่ัวไป 

 

บริการถายทอดการสื่อสาร 6 รูปแบบมีชองทางการติดตอมีดังนี้ 

บริการ ชองทางการติดตอ 

1. บริการถายทอดการสื่อสารแบบขอความสั้น (SMS) เลขหมายโทรศัพท:  08 6000 5055  

2. บริการถายทอดการสื่อสารแบบสนทนาขอความผาน

แอปพลิเคชัน TTRS Message 

ดาวนโหลดแอปพลิเคชัน ท่ี Play Store 

(Android) และ App Store (iOS) 

3. บริการถายทอดการสือ่สารแบบสนทนาขอความบน

อินเทอรเน็ต 

www.ttrs.or.th เลือก สนทนาขอความ 

4. บริการถายทอดการสื่อสารแบบสนทนาวิดีโอบน

อินเทอรเน็ต 

www.ttrs.or.th เลือก สนทนาวิดีโอ 

5. บริการถายทอดการสื่อสารแบบสนทนาวิดีโอผาน

เครื่องบริการถายทอดการสื่อสารสาธารณะ (ตู TTRS) 

ดูรายชื่อสถานท่ีติดตั้งตูท่ี www.ttrs.or.th 

6. บริการถายทอดการสื่อสารแบบการแจงเหตุฉุกเฉิน ทุกชองทางการติดตอท่ีมีสัญลักษณฉุกเฉิน 

 

ศูนยบริการถายทอดการสื่อสารฯ มีผลการดําเนินงานตามท่ีกําหนดไวในแผนการดําเนินงานประจําป 

2556 ดังนี้ 

การบริหารจัดการสํานักงานศูนยบริการถายทอดการส่ือสารฯ 

ในป 2556 ศูนยบริการถายทอดการสื่อสารฯ ไดดําเนินการบริหารจัดการสํานักงานของศูนยบริการ

ถายทอดการสื่อสารฯ ตามภาระหนาท่ีท่ีกําหนด ประกอบดวย การจางงานบุคลากรจํานวน 34 คนตาม

โครงสรางองคกร  พรอมท้ังดําเนินการพัฒนาบุคลากรอยางตอเนื่องใหกับเจาหนาท่ีถายทอดการสื่อสาร 

เจาหนาท่ีเทคนิค และเจาหนาท่ีทุกตําแหนงเพ่ือใหเปนผูเชี่ยวชาญในงานท่ีตองปฏิบัติ   นอกจากนั้นในการ

บริหารและการกํากับดูแลศูนยบริการถายทอดการสื่อสารฯ นั้น ไดมีการประชุมคณะกรรมการกํากับดูแล 2 

ครั้ง และประชุมคณะทํางานศูนยบริการถายทอดการสื่อสารฯ 28 ครั้ง เพ่ือใหการดําเนินงานทุกอยางเปนไป

ตามแผนงานท่ีกําหนด 
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การพัฒนาระบบบริการถายทอดการส่ือสาร 

ในป พ.ศ. 2556 ศูนยบริการถายทอดการสื่อสารฯ ไดเปดใหบริการถายทอดการสื่อสารเดิมท้ัง 6 ระบบ

อยางตอเนื่อง เพ่ือใหระบบเดิมใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยมีการปรับปรุงระบบบริการถายทอดการ

สื่อสาร 6 ระบบดังนี้คือ 1) ปรับปรุงระบบบริการถายทอดการสื่อสารแบบ SMS  โดยพัฒนาโปรแกรมประยุกต

บนอุปกรณสื่อสารเคลื่อนท่ี เพ่ือรองรับการใชงานซิมท่ีคนท่ีบกพรองทางการไดยินใชงานอยู โดยไมผานบริการ 

SMS Gateway 2) ปรับปรุงระบบบริการถายทอดการสื่อสารแบบสนทนาขอความบนอินเทอรเน็ต ใหใชงาน

ไดตามความตองการของผูใช  3)  ปรับปรุงระบบบริการถายทอดการสื่อสารแบบสนทนาวิดีโอบนอินเทอรเน็ต 

โดยพัฒนาระบบสทนาวิดีโอบนเครื่องแมขายใหมและโปรแกรมประยุกตสนทนาวิดีโอบนเครื่องลูกขาย 4) 

ปรับปรุงระบบบริการถายทอดการสื่อสารแบบสนทนาวิดีโอบนอินเทอรเน็ตผานอุปกรณสื่อสารเคลื่อนท่ีโดย

พัฒนาโดยพัฒนาโปรแกรมประยุกตระบบสนทนาวิดีโอผานอุปกรณสื่อสารเคลื่อนท่ีบนระบบปฏิบัติการ IOS 

และแอนดรอยด 5) จัดทําเครื่องบริการถายทอดการสื่อสารสาธารณะ โดยไดออกแบบใหเหมาะสมกับความ

ตองการของผูใช  6) ปรับปรุงระบบบริการถายทอดการสื่อสารแบบการแจงเหตุฉุกเฉิน โดยพัฒนาระบบ

สนทนาวิดีโอการแจงเหตุฉุกเฉินบนเครื่องแมขายใหม และโปรแกรมประยุกตระบบสนทนาวิดีโอแบบการแจง

เหตุฉุกเฉินบนเครื่องลูกขายของอุปกรณืการสื่อสารเคลื่อนท่ีบนระบบปฏบิัติการ IOS และแอนดรอยด 

สวนในการพัฒนาระบบถายทอดการสื่อสารใหมนั้น ไดดําเนินการ 1) พัฒนาระบบบริการถายทอดการ

สื่อสารแบบปรับปรุงเสียงพูดสําหรับผูท่ีบกพรองทางการพูด โดยพัฒนา speech enhancement engine 

สําหรับผูไรกลองเสียง และบุคคลปากแหวงเพดานโหว และพัฒนาบริการถายทอดการสื่อสารแบบปรับปรุง

เสียงพูดสําหรับผูท่ีบกพรองทางการพูดบนเครื่องแมขายใหม 2)  พัฒนาระบบบริการถายทอดการสื่อสารแบบ

แปลงเสียงเปนขอความ โดยไดเก็บขอมูลเสียงเพ่ือนํามาพัฒนาแบบจําลองเสียงพูดในระบบรูจําเสียงพูด และ

พัฒนา speech recognition engine รวมท้ังพัฒนาโปรแกรมประยุกตแปลงเสียงเปนขอความบนอุปกรณ

สื่อสารเคลื่อนท่ีบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด 

การประชาสัมพันธ 

ศูนยบริการถายทอดการสื่อสารฯ ไดดําเนินการประชาสัมพันธและเผยแพรศูนยฯ ใหเปนท่ีรูจัก โดยได

จัดทําสื่อสิ่งพิมพแนะนําศูนยบริการถายทอดการสื่อสารฯ ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รวมท้ังการจัดทําสื่อ

วิดีโอสาธิตการแจงเหตุฉุกเฉินทางการแพทยเพ่ือใหความรูเก่ียวกับอาการเจ็บปวยฉุกเฉิน การปฐมพยาบาล

เบื้องตน การชวยฟนคืนชีพ (CPR) และวิธีการแจงเหตุฉุกเฉินผานชองทางการใหบริการตางๆ สําหรับผูท่ี

บกพรองทางการไดยินโดยเปนการบรรยายเปนภาษามือและมีคําบรรยายแทนภาษามือใหอาน   

รายงานสรุปผลการดําเนินงานประจําป 2556 ศูนยบริการถายทอดการส่ือสารแหงประเทศไทย 

ค 



นอกจากนี้ไดมีการประชาสัมพันธและแนะนําศูนยบริการถายทอดการสื่อสารฯ โดยไดมีการจัด

นิทรรศการ 3 ครั้ง การประชาสัมพันธผานสื่อมวลชน 2 ครั้ง และการเขารวมประชุมสัมมนาระดับนานาชาติใน

เรื่องการบริการถายทอดการสื่อสาร 2 ครั้ง   

การอบรมการใชบริการถายทอดการส่ือสาร 

ศูนยบริการถายทอดการสื่อสารฯ ไดจัดอบรมการใชบริการถายทอดการสื่อสารใหแกผูท่ีบกพรอง

ทางการไดยินและผูท่ีเก่ียวของ พรอมท้ังทดลองการใชงานผานเครื่องมือโทรคมนาคมตางๆ ไดจํานวน 4 ครั้ง 

ใน 4 จังหวัด คือ จ. ขอนแกน จ. มุกดาหาร จ. อุดรธานี และจ.ชลบุรี มีผูเขารับการอบรมท้ังสิ้นจํานวน 587 

คน  

การคุมครองสิทธิผูบริโภค 

ในป 2556 ศูนยบริการถายทอดการสื่อสารฯ จัดการประชุมระดมสมองผูบริโภคข้ึน ณ โรงแรมอโมรา 

ทาแพ จ. เชียงใหม เม่ือวันท่ี 11 ธันวาคม 2556  มีผูเขารวมประชุม 100 คน โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือรับฟง

ความคิดเห็นในการใชบริการถายทอดการสื่อสารพรอมท้ังขอเสนอแนะจากผูท่ีบกพรองทางการไดยินในพ้ืนท่ี

ภาคกลางรวมท้ังผูแทนท้ัง 5 ภูมิภาค   

นอกจากนี้ ศูนยบริการถายทอดการสื่อสารฯ ไดจัดประเมินผลการใชงานบริการถายทอดการสื่อสาร  

พบวา ผูบกพรองทางการไดยินมีความพึงพอใจในดานการบริการเรียงตามลําดับ ดังนี้ บริการถายทอดการ

สื่อสารแบบสนทนาขอความบนเว็บไซต  รองลงมาคือบริการถายทอดการสื่อสารแบบสนทนาวิดีโอบน

อินเทอรเน็ต บริการบริการถายทอดการสื่อสารแบบ SMS บริการบริการถายทอดการสื่อสารแบบสนทนาวิดีโอ

ผานตู TTRS สุดทายคือ บริการถายทอดการสื่อสารแบบ MMS  และไดดําเนินการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของ

การประเมินผลในการใชบริการถายทอดการสื่อสารประจําป 2555 และ 2556 พบวาผูใชบริการมีความพึง

พอใจสูงข้ึนในทุกดาน ยกเวนขอ 2.3 เว็บไซต-บริการสนทนาขอความ และขอ  2.4 เว็บไซต-บริการสนทนา

วีดีโอ อยางไรก็ดีการแปลผลของความพึงพอใจอยูในระดับสูงท้ังคู  ดังมีผลแสดงในตารางดานลาง 

 

บริการ 

ป 2555 ป 2556 เปรียบเทียบ

ผลคาเฉลี่ยป 

2555-2556 𝒙𝒙� แปลผล 𝒙𝒙� แปลผล 

1. ระบบลงทะเบียน การรองเรียน การ

ติดตอสอบถามบนเว็บไซต 

3.564 

 

ปานกลาง 

 

3.839 

 

สูง 

 

สูงกวาเดิม 

2. ระบบบริการถายทอดการสื่อสาร      

รายงานสรุปผลการดําเนินงานประจําป 2556 ศูนยบริการถายทอดการส่ือสารแหงประเทศไทย 

ง 



บริการ 

ป 2555 ป 2556 เปรียบเทียบ

ผลคาเฉลี่ยป 

2555-2556 𝒙𝒙� แปลผล 𝒙𝒙� แปลผล 

2.1 บริการ SMS 3.571 ปานกลาง 3.836 สูง สูงกวาเดิม 

2.2 บริการ MMS 3.465 ปานกลาง 3.800 สูง สูงกวาเดิม 

2.3 เว็บไซต-บริการสนทนาขอความ 4.029 สูง 4.026 สูง นอยกวาเดิม 

2.4 เว็บไซต-บริการสนทนาวีดโีอ 3.934 สูง 3.924 สูง นอยกวาเดิม 

2.5 บริการตู TTRS 3.641 ปานกลาง 3.684 สูง สูงกวาเดิม 

2.6 บริการแจงเหตุฉุกเฉินโดยสง SMS 3.179 ปานกลาง 4.014 สูง สูงกวาเดิม 

2.7 บริการแจงเหตุฉุกเฉินโดยสง MMS 3.098 ปานกลาง 3.600 ปานกลาง สูงกวาเดิม 

2.8 บริการแจงเหตุฉุกเฉินบนเว็บไซต 3.688 สูง 4.015 สูง สูงกวาเดิม 

3. เจาหนาท่ี TTRS 3.819 สูง 4.014 สูง สูงกวาเดิม 

4. โดยภาพรวม ทานมีความพึงพอใจใน

การใชบริการ “TTRS” ทุกบริการระดับ

ใด 

4.040 สูง 4.245 สูง สูงกวาเดิม 

 

นอกจากนี้ศูนยบริการถายทอดการสื่อสารฯ ไดกําหนดใหมีมาตรการการรองเรียนการดําเนินการของ

ศูนยฯ ผานชองทางตางๆ รวมท้ังเปดโอกาสใหผูใชงานมีชองทางรองเรียน เสนอแนะ สอบถามปญหา ผาน

เว็บไซต และอีเมล โดยมีคณะทํางานดานการคุมครองผูบริโภคเปนเจาหนาท่ีตรวจสอบขอเท็จจริง โดยในป 

2556 มีผูรองเรียน 7 ครั้ง ไดรับการแกไขปญหาไดท้ังหมด 

การประเมินโครงการศูนยบริการถายทอดการส่ือสารแหงประเทศไทย 

ศูนยบริการถายทอดการสื่อสารฯ ไดดําเนินการประเมินโครงการศูนยบริการถายทอดการสื่อสารฯ 3

สวนโดยมีผลการประเมินดังนี้คือ 

1. ผลการใหบริการถายทอดการสื่อสาร ประจําป 2556 (มิถุนายน 2556 – พฤษภาคม 2557)  พบวา

มีจํานวนสมาชิกเพ่ิมข้ึนจํานวน 3,352 คน จากสมาชิกท้ังหมด 5,141 คน  มีจํานวนครั้งในการใช

บริการ 111,020 ครั้ง แบงเปนบริการถายทอดการสื่อสารแบบสนทนาวิดีโอผานตู TTRS  46,557 

ครั้ง คิดเปนรอยละ 41.94 บริการถายทอดการสื่อสารแบบ SMS  39,237 ครั้ง คิดเปนรอยละ 

35.34 บริการถายทอดการสื่อสารแบบสนทนาวิดีโอผานอินเทอรเน็ต 20,182 ครั้ง คิดเปนรอยละ 

18.18  และบริการถายทอดการสื่อสารแบบสนทนาขอความ 5,042 ครั้ง คิดเปนรอยละ 4.54  

รายงานสรุปผลการดําเนินงานประจําป 2556 ศูนยบริการถายทอดการส่ือสารแหงประเทศไทย 

จ 



2. ผลการประเมินมาตรฐานคุณภาพการใหบริการ ประจําป 2556  ใน 5 ดาน สรุปไดวา 

2.1 มาตรฐานดานท่ี 1  ผลการใหบริการสนทนาวิดีโอปกติท้ังบนอินเทอรเน็ตและเครื่องบริการ

ถายทอดการสื่อสารสาธารณะผานขอกําหนดมาตรฐาน โดยมีคาเฉลี่ยการรอสายวางอยูท่ี

รอยละ 6.15 จากท่ีกําหนดจํานวนไมเกินรอยละ 15 

2.2 มาตรฐานดานท่ี 2  ผลการใหบริการสนทนาวิดีโอฉุกเฉินท้ังบนอินเทอรเน็ตและเครื่องบริการ

ถายทอดการสื่อสารสาธารณะผานขอกําหนดมาตรฐาน โดยมีคาเฉลี่ยการรอสายวางอยูท่ี

รอยละ 0  จากท่ีกําหนดจํานวนไมเกินรอยละ 10 

2.3 มาตรฐานดานท่ี 3  เวลาในการตอบรับของเจาหนาท่ีถายทอดการสื่อสาร 

2.3.1 มาตรฐานดานท่ี 3.1 ผลการตอบรับของเจาหนาท่ีถายทอดการสื่อสารในการใหบริการ 

SMS ปกติ ผานขอกําหนดมาตรฐาน โดยมีคาเฉลี่ยการตอบรับท่ี 0.43 นาที จากท่ี

กําหนดไวไมเกิน 1.47 นาที 

2.3.2 มาตรฐานดานท่ี 3.2  ไดปดปรับปรุงระบบบริการ MMS จึงไมสามารถประเมิน

มาตรฐานได  

2.3.3 มาตรฐานดานท่ี 3.3 ผลการตอบรับของเจาหนาท่ีถายทอดการสื่อสารในการใหบริการ

สนทนาขอความบนอินเทอรเน็ตปกติ ผานขอกําหนดมาตรฐาน โดยมีคาเฉลี่ยการ

ตอบรับท่ี 0.28 นาที จากท่ีกําหนดไวไมเกิน 1.12 นาที 

2.3.4 มาตรฐานดานท่ี 3.4  ผลการตอบรับของเจาหนาท่ีถายทอดการสื่อสารในการ

ใหบริการสนทนาวิดีโอปกติ ผานขอกําหนดมาตรฐาน โดยมีคาเฉลี่ยการตอบรับ

ภายใน 15 วินาที ท่ีรอยละ 90.61 จากท่ีกําหนดไวใหเกินรอยละ 85 

2.4 มาตรฐานดานท่ี 4  ผลการใหบริการสนทนาวิดีโอฉุกเฉินผานขอกําหนดมาตรฐาน  โดยมี

คาเฉลี่ยการตอบรับภายใน 10 วินาที อยูท่ีรอยละ 100  จากท่ีกําหนดไวใหเกินรอยละ 90  

2.5 มาตรฐานดานท่ี 5  แบงผลการประเมินเปนเปน 2 มาตรฐานยอย 

2.5.1 มาตรฐานดานท่ี 5 .1 มีจํานวนการรองเรียนการใหบริการผานขอกําหนดมาตรฐาน  

โดยมีผูรองเรียนท่ีรอยละ 0.0063  ของจํานวนการใชบริการท้ังหมดในรอบป จากท่ี

กําหนดไวไมเกินรอยละ 5 

2.5.2 มาตรฐานดานท่ี 5.2 มีจํานวนผูตอบแบบสอบถามท่ีไมพอใจการบริการผาน

ขอกําหนดมาตรฐาน  โดยมีผูตอบไมพอใจหรือพอใจนอยท่ีสุดรอยละ 1.16  ของ

จํานวนผูตอบแบบสอบถามท้ังหมดจากท่ีกําหนดไวไมเกินรอยละ 5  

รายงานสรุปผลการดําเนินงานประจําป 2556 ศูนยบริการถายทอดการส่ือสารแหงประเทศไทย 

ฉ 



3. ผลการประเมินตัวชี้วัดของศูนยบริการถายทอดการสื่อสารฯ ประจําป 2556 ไดผลดังนี้ คือ  

ตัวช้ีวัดประจําป 2556 ผลการดําเนินงานป 2556 

1. มีการพัฒนาบุคลากรอยางตอเนื่อง  เจาหนาท่ี

สํานักงาน เจาหนาท่ีถายทอดการสื่อสาร 

เจาหนาท่ีเทคนิค เจาหนาท่ีประชาสัมพันธ ฯลฯ 

ไดรับการอบรมอยางนอย 1 หลักสูตรในแตละป 

• มีการพัฒนาบุคลากร ในสวนของเจาหนาท่ี

ถายทอดการสื่อสาร จํานวน 2 หลักสูตร และ

เจาหนาท่ีเทคนิค 9 เรื่อง  

2. มีการปรับปรุงระบบบริการถายทอดการสื่อสาร       

6 ระบบ ใหสามารถใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ   

• มีรายงานการปรบัปรุงระบบบริการถายทอด

การสื่อสาร  

3. มีการพัฒนาระบบบริการถายทอดการสื่อสารเพ่ิม   

2 ระบบ  

• มีรายงานการพัฒนาระบบบริการถายทอดการ

สื่อสารเพ่ิม  

4. มีการออกแบบเครื่องบริการถายทอดการสื่อสาร

สาธารณะใหม 

• มีรายงานการออกแบบเครื่องบรกิารถายทอด

การสื่อสารสาธารณะใหม  

5. คุณภาพของการใหบริการ (service level 

agreement) เปนไปตามกําหนดของแผนงานแต

ละป 

• ผลการประเมินมาตรฐานคุณภาพของการ

ใหบริการตามแผนการดําเนินงานป 2556 

เปนไปตามขอกําหนดมาตรฐานคุณภาพของการ

ใหบริการ   

6. กลุมเปาหมายไดรับการอบรมจํานวนประมาณ   

500 คนตอป ท่ัวทุกภูมิภาค 

• กลุมเปาหมายไดรับการอบรมจํานวน 587 คน  

7. มีจํานวนผูเขามาใชบริการจํานวนเพ่ิมข้ึนอยางนอย

300 คน 

• สมาชิกศูนยบริการถายทอดการสื่อสาร เพ่ิมข้ีน

ในป พ.ศ. 2556  จํานวน 3,352 คน  

8. มีรายงานการประเมินการใชงานระบบบริการ

ถายทอดการสื่อสารและและความพึงพอใจ          

ในการใชบริการทุกป พรอมท้ังการประชุมระดม

สมองผูบริโภคทุกป 

• มีรายงานการประเมินการใชงานและความพึง

พอใจในการใชบริการ ในป 2556   

• มีรายงานการประชุมระดมสมองผูบริโภค  

9. มีรายงานแผนการดําเนินงานประจําป 2556 และ

รายงานสรุปผลการดําเนินงานประจําป 2556 

• มีรายงานแผนการดําเนินงานประจําป  2556 

• มีรายงานสรุปผลการดําเนินงานประจําป 2556 
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คํานํา 

ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ

และมูลนิธิ สากลเ พ่ือคนพิการมีบันทึกความรวม มือในการจัด ทําโครงการศูนยบริการถ ายทอด

การสื่อสารแหงประเทศไทย เม่ือวันท่ี 10 ตุลาคม 2556 นั้น มูลนิธิสากลเพ่ือคนพิการจะสงมอบงานรวมท้ังสิ้น 

8 งวด  สําหรับงวดท่ี 2 นี้เปนการสงรายงานสรุปผลการดําเนินงานประจําป 2556 (มิถุนายน 2556 – 

พฤษภาคม 2557)  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  ดังมีรายละเอียดดังนี ้

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  

1.7 นิยามการบริการถายทอดการส่ือสาร 

1) การบริการถายทอดการส่ือสารแบบ SMS/MMS เปนการใหบริการถายทอดการสื่อสารโดยผูท่ี

บกพรองทางการไดยินใชโทรศัพทเคลื่อนท่ีสง SMSหรือ MMS แจงชื่อและหมายเลขโทรศัพทผูรับ

ปลายทางพรอมขอความติดตอมายังศูนยบริการถายทอดการสื่อสารฯ  จากนั้นเจาหนาท่ีถายทอด
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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

การสื่อสารจะติดตอไปยังผูรับปลายทางเพ่ือแจงใหทราบ ถามีการสอบถามหรือตอบกลับมา 

เจาหนาท่ีถายทอดการสื่อสารจะสนทนาวิดีโอดวยภาษามือโตตอบกับผูท่ีบกพรองทางการไดยิน  ทํา

เชนนี้จนจบการสนทนา 
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6) การบริการถายทอดการส่ือสารเพ่ือแจงเหตุฉุกเฉิน เปนการใหบริการถายทอดการสื่อสารสําหรับ

แจงเหตุฉุกเฉิน  โดยผูท่ีบกพรองทางการไดยินสามารถติดตอมายังศูนยบริการถายทอดการสื่อสารฯ 

ไดตั้งแตแบบท่ี 1-5 ตามเลขหมายฉุกเฉินหรือผานเว็บไซตท่ีเปนชองทางฉุกเฉิน ผูท่ีบกพรอง

ทางการไดยินสามารถติดตอเจาหนาท่ีถายทอดการสื่อสารไดทันทีโดยไมตองเขาคิว 

1.8 การเขาถึงบริการถายทอดการส่ือสาร  

บริการ ชองทางการติดตอ 

1. บริการถายทอดการสื่อสารแบบขอความสั้น (SMS) เลขหมายโทรศัพท:  08 6000 5055  

2. บริการถายทอดการสื่อสารแบบสนทนาขอความผาน

แอปพลิเคชัน TTRS Message 

ดาวนโหลดแอปพลิเคชัน ท่ี Play Store 

(Android) และ App Store (iOS) 

3. บริการถายทอดการสื่อสารแบบสนทนาขอความบน

อินเทอรเน็ต 

www.ttrs.or.th เลือก สนทนาขอความ 

4. บริการถายทอดการสื่อสารแบบสนทนาวิดีโอบน

อินเทอรเน็ต 

www.ttrs.or.th เลือก สนทนาวิดีโอ 

5. บริการถายทอดการสื่อสารแบบสนทนาวิดีโอผาน

เครื่องบริการถายทอดการสื่อสารสาธารณะ (ตู TTRS) 

ดูรายชื่อสถานท่ีติดตั้งตูท่ี www.ttrs.or.th 

6. บริการถายทอดการสื่อสารแบบการแจงเหตุฉุกเฉิน ทุกชองทางการติดตอท่ีมีสัญลักษณฉุกเฉิน 

 

1.9 ชองทางการรองเรียนและการสอบถาม  

ประเภทของการใหบริการ ชองทางติดตอ 

1. อีเมลติดตอ info@ttrs.or.th 

2. การแจงขาวสารตางๆ ttrs@ttrs.or.th 

3. การแจงปญหาการใชบริการ  helpdesk@ttrs.or.th  

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

4. แจงขอเสนอแนะ คําติชม 

รองเรียน 

feedback@ttrs.or.th 

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

การบริหารจัดการศูนยบริการถายทอดการสื่อสารแหงประเทศไทย 

ศูนยบริการถายทอดการสื่อสารแหงประเทศไทย ไดดําเนินการบริหารศูนยฯ ใหเปนไปตามแผนการ

ดําเนินงานประจําป 2556  ดังมีรายละเอียดตอไปนี้ 

2.1 สถานท่ีตั้ง 

ศูนยบริการถายทอดการสื่อสารแหงประเทศไทยตั้งอยูท่ีชั้นท่ี 3-5 ของบานเลขท่ี 27/4 ซอยอรุณ

อมรินทร 39 ถนนอรุณอมรินทร แขวงอรุณอมรินทร เขตบางกอกนอย กรุงเทพฯ 10700  ในการดําเนินงาน

ประจําป 2556 ศูนยบริการถายทอดการสื่อสารฯ ไดขยายพ้ืนท่ีจากเดิมใชพ้ืนท่ี 280 ตารางเมตร เปน 490 

ตารางเมตร โดยปรับเปลี่ยนหองถายทอดการสื่อสารจากหองรวม 1 หองเปนหองสตูดิโอเดี่ยว 9 หอง  และ

เพ่ิมหองนอนเจาหนาท่ี 1 หองและหองออกกําลังกาย 1 หอง  ดังแสดงในภาพท่ี 1-3   ดังนั้นพ้ืนท่ีท่ีศูนยฯ ใช

ในป 2556 ประกอบดวยหองสํานักงาน 1 หอง  หองประชุม 1 หอง  หองสตูดิโอเดี่ยวสําหรับเจาหนาท่ี

ถายทอดการสื่อสาร 9 หอง  หองเซิรฟเวอร 1  หอง หองอาหาร  1 หอง หองนอน 3 หอง หองออกกําลังกาย 

1 หอง และหองน้ํา 4 หอง  

 

ภาพท่ี 1 แปลนพ้ืนท่ีชั้น 3 

รายงานสรุปผลการดําเนินงานประจําป 2556 ศูนยบริการถายทอดการส่ือสารแหงประเทศไทย 

9 



 

ภาพท่ี 2 แปลนพ้ืนท่ีชั้น 4 

 

ภาพท่ี 3 แปลนพ้ืนท่ีชั้น 5 
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ภาพท่ี 4 หองบริการถายทอดการสื่อสารจํานวน 8 ท่ีนั่ง บนชั้น 4 

 
 ภาพท่ี 5 หองนอนและหองน้ําสําหรับเจาหนาท่ีถายทอดการสื่อสารท่ีทํางานรอบดึก ชั้น 5 

2.2 บุคลากรประจําป 2556 

ในป พ.ศ. 2556 ศูนยบริการถายทอดการสื่อสารมีบุคลากรในตําแหนงตางๆ ตามโครงสรางองคกรของ

ศูนยบริการถายทอดการสื่อสารฯ  จํานวน 34 คน ตามโครงสรางองคกรในภาพท่ี 7  ดังนี้ 
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ภาพท่ี 6 โครงสรางองคกรของศูนยบริการถายทอดการสื่อสารแหงประเทศไทย 

 

1) ตําแหนงผูอํานวยการศูนยบริการถายทอดการส่ือสารแหงประเทศไทย  

จัดจาง นายสมยศ สุนทรวิภาต  เม่ือวันท่ี 1 เดือนกุมภาพันธ  พ.ศ. 2554  

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++ ) 

 Penn State University, Pennsylvania Continuing Education Programs. 

• มีบุคลิกดี พูด อาน เขียนภาษาอังกฤษและภาษาไทยไดในระดับดีมาก 

• มีความรูดานระบบงานคอมพิวเตอร รวมท้ังการใชโปรแกรมพ้ืนฐานของสํานักงาน 

• มีความสามารถในการประสานงานกับหนวยงานภายในและภายนอก 

คณะกรรมการบริหารศูนยบริการถายทอดการสื่อสารแหงประเทศไทย 

คณะกรรมการกํากับดูแลและประเมินผล 

ศูนยบริการถายทอดการสื่อสารแหงประเทศไทย 

ผูอํานวยการ 

งานบริหารสํานักงาน 

หัวหนางานบริหาร

สํานักงาน 

เจาหนาที่บริหาร 

งานทั่วไป 

เจาหนาที่การเงิน 

เจาหนาที่บัญชี 

เจาหนาที่ธุรการ 

งานบริการถายทอด 

การสื่อสาร 

หัวหนางานบริการถายทอดการ

สื่อสาร 

เจาหนาที่วิเคราะหนโยบาย

และแผน 

หัวหนากลุม 

เจาหนาที่ถายทอดการ

สื่อสาร 

งานระบบสารสนเทศ 

หัวหนาเจาหนาที่เทคนิค 

เจาหนาที่เทคนิค 

งานประชาสัมพันธและฝกอบรม 

หัวหนางานประชาสัมพันธและ

ฝกอบรม 

เจาหนาที่ประชาสัมพันธ 

เจาหนาที่ฝกอบรม 

ที่ปรึกษา 
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• มีทัศนคติท่ีดีตอคนพิการ 

หนาท่ีความรับผิดชอบ  

• ถายทอดนโยบายสูการปฏิบัติ พรอมท้ังควบคุมการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีศูนยบริการ

ถายทอดการสื่อสารฯ ใหดําเนินการตามเปาหมายท่ีวางไว  

• ประสานงานกับหนวยงานภายในและภายนอกเพ่ือใหบริการผูท่ีบกพรองทางการไดยินและ 

ผูท่ีบกพรองทางการพูดอยางมีประสิทธิภาพ  

• เผยแพรและประชาสัมพันธใหศูนยบริการถายทอดการสื่อสารฯ ไดเปนท่ีรูจักในบทบาท

หนาท่ี และเปนท่ียอมรับในการใหบริการท่ีดี มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

• ปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารฯ และคณะกรรมการกํากับ

ดูแลฯ 

2) ตําแหนงเจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป  

จัดจาง นายเฉลิมพล หุนทรงธรรม  เม่ือวันท่ี 1 เดือนกุมภาพันธ  พ.ศ. 2554 

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 

มูลนิธิเพ่ือเด็กพิการ กลุมเพ่ือน 2000 สมาคมคนตาบอดแหงประเทศไทย สมาคมสตรีตาบอด

แหงประเทศไทย เปนตน 
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หนาท่ีความรับผิดชอบ  

• ทําหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป เชน ติดตอ นัดหมาย จัดงานรับรองและงานพิธีตางๆ เตรียมเรื่อง

และเตรียมการสําหรับประชุม จดบันทึก และเรียบเรียง รายงานการประชุมทางวิชาการ และ

รายงานอ่ืน ๆ  

• ประสานงาน ติดตอกับหนวยงานและบุคคลตาง ๆ  

• ติดตามผลการปฏิบัติตามมติท่ีประชุม หรือผลการปฏิบัติตามคําสั่ง  

• ปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมายใหมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 

3) ตําแหนงเจาหนาท่ีการเงิน   

จัดจาง นางสาวประภัสสร นามศิริพงศพันธุ   เม่ือวันท่ี 1 เดือนกุมภาพันธ  พ.ศ. 2554 

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  เม่ือวันท่ี 1 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2554 

คุณสมบัติ 

• ปริญญาตรีบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
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• 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) ตําแหนงเจาหนาท่ีบัญชี    

จัดจาง นางสาวปรางคทิพย สรสิทธิ์  เม่ือวันท่ี 1 เดือนมีนาคม  พ.ศ. 2557 

คุณสมบัติ 

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาการบัญชี โรงเรียนเทคโนโลยีพลพณิชยการ  

• มีประสบการณในดานการบัญชี สามารถจัดทําเอกสาร บันทึกรายการ ตรวจสอบความถูก

ตองครบถวนของการเงินและบัญชี พรอมจัดทํารายงานทางการเงินและบัญชี และการ

จัดเก็บเอกสารทางบัญชี ไดเปนอยางดี  

• สามารถใชโปรแกรมพ้ืนฐานของสํานักงานไดในระดับดี มีความสามารถในการประสานงาน

กับหนวยงานภายในและภายนอก และมีทัศนคติท่ีดีตอคนพิการ 

หนาท่ีความรับผิดชอบ  

• รับผิดชอบในการจัดทําเอกสาร บันทึกรายการ ตรวจสอบความถูกตองครบถวนของการเงิน

และบัญชี พรอมจัดทํารายงานทางการเงินและบัญชี และการจัดเก็บเอกสารทางบัญชี  

• จัดทําบัญชี รายรับรายจายของศูนยฯ เปนประจําทุกเดือน 

• ปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมายใหมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 

6) ตําแหนงเจาหนาท่ีธุรการ   

จัดจาง นางสาวพิมพมาดา ทรัพยวิทย เม่ือวันท่ี 1 เดือนเมษายน  พ.ศ. 2557 
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คุณสมบัติ 

• ปริญญาตรีบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจระหวางประเทศ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

• มีประสบการณการทํางานเอกสารในสํานักงาน สามารถปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ 

งานพิมพท่ีเก่ียวกับการรับ-สงหนังสือ จดหมาย เอกสารตาง ๆ ใหบริการเรื่องสถานท่ี วัสดุ 

อุปกรณ ชวยติดตอประสานงานและอํานวยความสะดวกตางๆ ได 

• มีความสามารถใชโปรแกรมพ้ืนฐานของสํานักงาน การพิมพภาษาไทย การสื่อสาร

ภาษาอังกฤษในระดับดี สามารถในการประสานงาน กับหนวยงานภายในและภายนอก รัก

งานบริการและมีทัศนคติท่ีดีตอคนพิการ 

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  

• ปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมายใหมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 

7) ตําแหนงนักวิเคราะหนโยบายและแผน   

จัดจาง นางสาวธิดารัตน เหมรังคะ เม่ือวันท่ี 1 เดือนกรกฎาคม  พ.ศ. 2554 

คุณสมบัติ 

• ประวัติการศึกษา 

 ปริญญาโทบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  สาขาการจัดการธุรกิจโทรคมนาคม บัณฑิตวิทยาลัย

การจัดการและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี  

รายงานสรุปผลการดําเนินงานประจําป 2556 ศูนยบริการถายทอดการส่ือสารแหงประเทศไทย 

16 



 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 รวมท้ังประมวลผลและรวบรวมคาสถิติในการใชงาน 

• จัดทําแผนการพัฒนาบุคลากร  รวมท้ังดําเนินการจัดฝกอบรมบุคลากร   

• ปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมายใหมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 

8) ตําแหนงหัวหนาเจาหนาท่ีถายทอดการส่ือสาร   

จัดจาง นางสาวคมคิด ศันสนะเม่ือวันท่ี 1 เดือนมิถุนายน  พ.ศ. 2554 

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)  

รายงานสรุปผลการดําเนินงานประจําป 2556 ศูนยบริการถายทอดการส่ือสารแหงประเทศไทย 
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• มีประสบการณในการทํางานเปนลามภาษามือและหัวหนางานลามภาษามือศูนยบริการ

สนับสนุนนักศึกษาเรียนรวม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ลามภาษามือในรายการโทรทัศน

และหนวยงานตางๆ ท้ังภาครัฐและเอกชน เปนผูตรวจสอบการใหบริการภาษามือ iSign 

บริษัท แอดวานซ คอนแท็ค เซ็นเตอร จํากัด รวมท้ังเปนวิทยากรในการอบรมภาษามือตั้งแต

ป พ.ศ. 2541 จนถึงปจจุบัน  

• ผานการอบรมโครงการฝกอบรมทักษะภาษามือไทยสําหรับลามภาษามือของศูนยบริการ

ถายทอดการสื่อสารสําหรับผูบกพรองทางการไดยินและผูท่ีบกพรองทางการพูด  

• มีความสามารถในการวางแผนจัดอบรม กําหนดหลักสูตร ทดสอบและจัดอบรมเจาหนาท่ี

ถายทอดการสื่อสารได 

• มีความสามารถใชโปรแกรมพ้ืนฐานของสํานักงาน การพิมพภาษาไทย รักงานบริการและมี

ทัศนคติท่ีดีตอคนพิการ 

หนาท่ีความรับผิดชอบ  

• ใหบริการถายทอดการสื่อสารแบบสนทนาขอความ สนทนาขอความวิดีโอ ภาษามือ อานริม

ฝปาก ทวนซํ้าเสียงพูดของผู ท่ีบกพรองทางการพูด พิมพขอความจากเสียงพูด ท้ังทาง

โทรศัพทและอินเทอรเน็ต โดยสามารถทํางานตามชวงเวลาท่ีกําหนดได  

• กําหนดบุคลากรในการทํางานใหสอดคลองกับการใหบริการ วางแผนการปฏิบัติงานใหเปนไป

ตามมาตรฐานการบริการ  

• ควบคุมการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีถายทอดการสื่อสาร และเปนท่ีปรึกษาในการแกไข

ปญหาท่ีอาจเกิดข้ึนในการใหบริการ 

• ปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมายใหมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 

9) ตําแหนงหัวหนากลุมเจาหนาท่ีถายทอดการส่ือสาร   

จัดจาง นางสาวอัฑฒกา เท่ียงปรีชา  เม่ือวันท่ี 1 เดือนกรกฎาคม  พ.ศ. 2554 

คุณสมบัติ 

• ปริญญาตรีครุศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) สาขาการศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัย 

ราชภัฏสวนดสุิต 

รายงานสรุปผลการดําเนินงานประจําป 2556 ศูนยบริการถายทอดการส่ือสารแหงประเทศไทย 
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• มีประสบการณการทํางานในตําแหนงขาราชการครู โรงเรียนเคหะทุงสองหองวิทยา 2 

กรุงเทพมหานคร ป 2552-2554 และตําแหนงลามภาษามือ ศูนยบริการสนับสนุนนักศึกษา

เรียนรวม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ป 2547-2552 

• ผานการอบรมโครงการฝกอบรมทักษะภาษามือไทยสําหรับลามภาษามือของศูนยบริการ

ถายทอดการสื่อสารสําหรับผูบกพรองทางการไดยินและผูท่ีบกพรองทางการพูด  

• มีความสามารถในการใชภาษาไทย ใชโปรแกรมพ้ืนฐานของสํานักงาน การพิมพภาษาไทย รัก

งานบริการและมีทัศนคติท่ีดีตอคนพิการ 

หนาท่ีความรับผิดชอบ  

• ใหบริการถายทอดการสื่อสารสนทนาขอความ สนทนาขอความวิดีโอดวยภาษามือ อานริม

ฝปาก ทวนซํ้าเสียงพูดของผู ท่ีบกพรองทางการพูด พิมพขอความจากเสียงพูด ท้ังทาง

โทรศัพทและอินเทอรเน็ต โดยสามารถทํางานตามชวงเวลาท่ีกําหนดได  

• กําหนดบุคลากรในการทํางานใหสอดคลองกับการใหบริการ วางแผนการปฏิบัติงานใหเปนไป

ตามมาตรฐานการบริการ  

• ควบคุมการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีถายทอดการสื่อสาร และเปนท่ีปรึกษาในการแกไข

ปญหาท่ีอาจเกิดข้ึนในการใหบริการ 

• ปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมายใหมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 

10) ตําแหนงเจาหนาท่ีถายทอดการส่ือสาร   

จัดจาง นายกนตธร ไกรสุวรรณ  เม่ือวันท่ี 1 เดือนกรกฎาคม  พ.ศ. 2554 

คุณสมบัติ 

• ปริญญาตรีครุศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

• มีประสบการณการทํางานในตําแหนงครูการศึกษาพิเศษ (เด็กท่ีมีความบกพรองทางการได

ยิน) โรงเรียนพระตําหนักสวนกุหลาบ ป 2553-2554 และลามภาษามือ สภาคนพิการทุก

ประเภท ป 2553  

• ผานการอบรมโครงการฝกอบรมทักษะภาษามือไทยสําหรับลามภาษามือของศูนยบริการ

ถายทอดการสื่อสารสําหรับผูบกพรองทางการไดยินและผูท่ีบกพรองทางการพูด  

• มีความสามารถในการใชภาษาไทย ใชโปรแกรมพ้ืนฐานของสํานกังาน การพิมพภาษาไทย รัก

งานบริการและมีทัศนคติท่ีดีตอคนพิการ 

รายงานสรุปผลการดําเนินงานประจําป 2556 ศูนยบริการถายทอดการส่ือสารแหงประเทศไทย 
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หนาท่ีความรับผิดชอบ 

• ใหบริการถายทอดการสื่อสารแบบสนทนาขอความ สนทนาขอความวิดีโอดวยภาษามือ  อาน

ริมฝปาก ทวนซํ้าเสียงพูดของผูท่ีบกพรองทางการพูด พิมพขอความจากเสียงพูด ท้ังทาง

โทรศัพทและอินเทอรเน็ต โดยสามารถทํางานตามชวงเวลาท่ีกําหนดได 

• ปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมายใหมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 

11)  ตําแหนงเจาหนาท่ีถายทอดการส่ือสาร   

จัดจาง นายคเชนทร เทพทับทิม  เม่ือวันท่ี 1 เดือนตุลาคม  พ.ศ. 2554 

คุณสมบัติ 

• ปริญญาตรีศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาหูหนวกศึกษา (ลามภาษามือ) วิทยาลัยราชสุดา 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

• มีประสบการณการทํางานในตําแหนงครูการศึกษาพิเศษ (สอนเด็กออทิสติก) ป 2552-2554 

• มีความสามารถในการใชภาษาไทย ใชโปรแกรมพ้ืนฐานของสํานักงาน การพิมพภาษาไทย รัก

งานบริการและมีทัศนคติท่ีดีตอคนพิการ 

หนาท่ีความรับผิดชอบ 

• ใหบริการถายทอดการสื่อสารแบบสนทนาขอความ สนทนาวิดีโอดวยภาษามือ อานริมฝปาก 

ทวนซํ้าเสียงพูดของผูท่ีบกพรองทางการพูด พิมพขอความจากเสียงพูด ท้ังทางโทรศัพทและ

อินเทอรเน็ต โดยสามารถทํางานตามชวงเวลาท่ีกําหนดได 

• ปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมายใหมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 

12) ตําแหนงเจาหนาท่ีถายทอดการส่ือสาร   

จัดจาง นางสาวชนัญชิดา ชีพเสรี  เม่ือวันท่ี 1 เดือนตุลาคม  พ.ศ. 2555 

คุณสมบัติ 

• ปริญญาตรีครุศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

• มีประสบการณการทํางานในตําแหนงเจาหนาท่ีลามภาษามือ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

สุพรรณบุร ีป 2547-2555 

• มีความสามารถในการใชภาษาไทย ใชโปรแกรมพ้ืนฐานของสํานักงาน การพิมพภาษาไทย รัก

งานบริการและมีทัศนคติท่ีดีตอคนพิการ 
  

รายงานสรุปผลการดําเนินงานประจําป 2556 ศูนยบริการถายทอดการส่ือสารแหงประเทศไทย 
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หนาท่ีความรับผิดชอบ 

• ใหบริการถายทอดการสื่อสารแบบสนทนาขอความ สนทนาวิดีโอดวยภาษามือ อานริมฝปาก 

ทวนซํ้าเสียงพูดของผูท่ีบกพรองทางการพูด พิมพขอความจากเสียงพูด ท้ังทางโทรศัพทและ

อินเทอรเน็ต โดยสามารถทํางานตามชวงเวลาท่ีกําหนดได 

• ปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมายใหมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 

13) ตําแหนงเจาหนาท่ีถายทอดการส่ือสาร   

จัดจาง นายภัทรพงศ พิกุลเงิน   เม่ือวันท่ี 1 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2555 

คุณสมบัติ 

• ปริญญาตรีครุศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

• มีประสบการณการทํางานในตําแหนงครูอัตราจาง (สอนเด็กพิเศษ) โรงเรียนสุพรรณบุรี

ปญญานุกูล และฝกวิชาชีพครู โดยฝกสอนเด็กท่ีมีความบกพรองทางการไดยิน โรงเรียน

เศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ 

• มีความสามารถในการใชภาษาไทย ใชโปรแกรมพ้ืนฐานของสํานักงาน การพิมพภาษาไทย รัก

งานบริการและมีทัศนคติท่ีดีตอคนพิการ 

หนาท่ีความรับผิดชอบ 

• ใหบริการถายทอดการสื่อสารแบบสนทนาขอความ สนทนาวิดีโอดวยภาษามือ อานริมฝปาก 

ทวนซํ้าเสียงพูดของผูท่ีบกพรองทางการพูด พิมพขอความจากเสียงพูด ท้ังทางโทรศัพทและ

อินเทอรเน็ต โดยสามารถทํางานตามชวงเวลาท่ีกําหนดได 

• ปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมายใหมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 

14) ตําแหนงเจาหนาท่ีถายทอดการส่ือสาร  

จัดจาง นายจักรี เสนเมือง เม่ือวันท่ี 17 เดือนเมษายน  พ.ศ. 2556 

คุณสมบัติ 

• ปริญญาตรีครุศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

• มีประสบการณการทํางานในตําแหนงครู โรงเรียนดวงพร จังหวัดปทุมธานี และฝกวิชาชีพครู 

โดยฝกสอนเด็กท่ีมีความบกพรองทางสติปญญา โรงเรียนราชวินิตมัธยม กรุงเทพมหานคร 

• มีความสามารถในการใชภาษาไทย ใชโปรแกรมพ้ืนฐานของสํานักงาน การพิมพภาษาไทย รัก

งานบริการและมีทัศนคติท่ีดีตอคนพิการ 

รายงานสรุปผลการดําเนินงานประจําป 2556 ศูนยบริการถายทอดการส่ือสารแหงประเทศไทย 
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หนาท่ีความรับผิดชอบ 

• ใหบริการถายทอดการสื่อสารแบบสนทนาขอความ สนทนาวิดีโอดวยภาษามือ อานริมฝปาก 

ทวนซํ้าเสียงพูดของผูท่ีบกพรองทางการพูด พิมพขอความจากเสียงพูด ท้ังทางโทรศัพทและ

อินเทอรเน็ต โดยสามารถทํางานตามชวงเวลาท่ีกําหนดได 

• ปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมายใหมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 

15) ตําแหนงเจาหนาท่ีถายทอดการส่ือสาร   

จัดจาง นางสาวจารุวรรณ ฤทธิ์เนติกุล เม่ือวันท่ี 3 เดือนมิถุนายน  พ.ศ. 2556 

คุณสมบัติ 

• ปริญญาตรีศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาหูหนวกศึกษา (หลักสูตร 5 ป) วิชาเอกลามภาษามือไทย 

วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล 

• มีประสบการณการทํางานในตําแหนงครูอัตราจาง สอนเด็กท่ีมีความบกพรองทางการไดยิน

โรงเรียนศึกษาสงเคราะหจิตตอารี จังหวัดลําปาง ป 2552-2556 

• มีความสามารถในการใชภาษาไทย ใชโปรแกรมพ้ืนฐานของสํานักงาน การพิมพภาษาไทย รัก

งานบริการและมีทัศนคติท่ีดีตอคนพิการ 

หนาท่ีความรับผิดชอบ 

• ใหบริการถายทอดการสื่อสารแบบสนทนาขอความ สนทนาวิดีโอดวยภาษามือ อานริมฝปาก 

ทวนซํ้าเสียงพูดของผูท่ีบกพรองทางการพูด พิมพขอความจากเสียงพูด ท้ังทางโทรศัพทและ

อินเทอรเน็ต โดยสามารถทํางานตามชวงเวลาท่ีกําหนดได 

• ปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมายใหมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 

16) ตําแหนง เจาหนาท่ีถายทอดการส่ือสาร   

จัดจาง นางสาวอรนุช ศุภเลิศชัยมงคล เม่ือวันท่ี 3 เดือนมิถุนายน  พ.ศ. 2556 

คุณสมบัติ 

• ปริญญาตรีบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตรธุรกิจ (ระหวางประเทศ) มหาวิทยาลัย

ราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา และประกาศนียบัตรลามภาษามือไทย จากวิทยาลัยราชสุดา 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

รายงานสรุปผลการดําเนินงานประจําป 2556 ศูนยบริการถายทอดการส่ือสารแหงประเทศไทย 
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• มีประสบการณการทํางานในตําแหนงเจาหนาท่ีอํานวยบริการ บมจ.ธนาคารกรุงเทพ ป 

2553-2556 และนักวิชาการลามภาษามือไทย วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล ป 

2553 

• มีความสามารถในการใชภาษาไทย ใชโปรแกรมพ้ืนฐานของสํานักงาน การพิมพภาษาไทย รัก

งานบริการและมีทัศนคติท่ีดีตอคนพิการ 

หนาท่ีความรับผิดชอบ 

• ใหบริการถายทอดการสื่อสารแบบสนทนาขอความ สนทนาวิดีโอดวยภาษามือ อานริมฝปาก 

ทวนซํ้าเสียงพูดของผูท่ีบกพรองทางการพูด พิมพขอความจากเสียงพูด ท้ังทางโทรศัพทและ

อินเทอรเน็ต โดยสามารถทํางานตามชวงเวลาท่ีกําหนดได 

• ปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมายใหมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 

17) ตําแหนงเจาหนาท่ีถายทอดการส่ือสาร   

     จัดจาง นางสาวฐิตารีย เก่ียวคุมภัย เม่ือวันท่ี 1 เดือนกรกฎาคม  พ.ศ. 2556 

คุณสมบัติ 

• ปริญญาตรีครุศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

• มีประสบการณการทํางานในตําแหนงเจาหนาท่ีภาคสนาม มูลนิธิเพ่ือการพัฒนาท่ียังยืน ป 

2555-2556 ตําแหนงเจาหนาท่ีธุรการท่ัวไป ป 2550-2555 และตําแหนงลามภาษามือ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ป 2548-2549 

• มีความสามารถในการใชภาษาไทย ใชโปรแกรมพ้ืนฐานของสํานักงาน การพิมพภาษาไทย รัก

งานบริการและมีทัศนคติท่ีดีตอคนพิการ 

หนาท่ีความรับผิดชอบ 

• ใหบริการถายทอดการสื่อสารแบบสนทนาขอความ สนทนาวิดีโอดวยภาษามือ อานริมฝปาก 

ทวนซํ้าเสียงพูดของผูท่ีบกพรองทางการพูด พิมพขอความจากเสียงพูด ท้ังทางโทรศัพทและ

อินเทอรเน็ต โดยสามารถทํางานตามชวงเวลาท่ีกําหนดได 

• ปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมายใหมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 

18) ตําแหนงเจาหนาท่ีถายทอดการส่ือสาร  

จัดจาง นายจารุพัฒน หิรัญศรีตระกูล เม่ือวันท่ี 1 เดือนเมษายน พ.ศ. 2557 

  

รายงานสรุปผลการดําเนินงานประจําป 2556 ศูนยบริการถายทอดการส่ือสารแหงประเทศไทย 
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คุณสมบัติ 

• ปริญญาตรีศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาลามภาษามือไทย วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล 

• มีประสบการณทํางานในตําแหนงลามภาษามือ (ผูชวย) กับสมาคมคนหูหนวกแหงประเทศ

ไทย เปนระยะเวลา 1 เดือน 

• มีความสามารถในการใชภาษาไทย ใชโปรแกรมพ้ืนฐานของสํานักงาน การพิมพภาษาไทย รัก

งานบริการและมีทัศนคติท่ีดีตอคนพิการ 

หนาท่ีความรับผิดชอบ 

• ใหบริการถายทอดการสื่อสารแบบสนทนาขอความ สนทนาวิดีโอดวยภาษามือ อานริมฝปาก 

ทวนซํ้าเสียงพูดของผูท่ีบกพรองทางการพูด พิมพขอความจากเสียงพูด ท้ังทางโทรศัพทและ

อินเทอรเน็ต โดยสามารถทํางานตามชวงเวลาท่ีกําหนดได 

• ปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมายใหมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 

19) ตําแหนงเจาหนาท่ีถายทอดการส่ือสาร  

จัดจาง นางสาวชวาลา สวัสดิส์วาง เม่ือวันท่ี 1 เดือนเมษายน พ.ศ. 2557 

คุณสมบัติ 

• ปริญญาตรีศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาลามภาษามือไทย วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล 

• มีประสบการณทํางานในตําแหนงลามภาษามือ (ผูชวย) กับสมาคมคนหูหนวกแหงประเทศ

ไทย เปนระยะเวลา 1 เดือน 

• มีความสามารถในการใชภาษาไทย ใชโปรแกรมพ้ืนฐานของสํานักงาน การพิมพภาษาไทย รัก

งานบริการและมีทัศนคติท่ีดีตอคนพิการ 

หนาท่ีความรับผิดชอบ 

• ใหบริการถายทอดการสื่อสารแบบสนทนาขอความ สนทนาวิดีโอดวยภาษามือ อานริมฝปาก 

ทวนซํ้าเสียงพูดของผูท่ีบกพรองทางการพูด พิมพขอความจากเสียงพูด ท้ังทางโทรศัพทและ

อินเทอรเน็ต โดยสามารถทํางานตามชวงเวลาท่ีกําหนดได 

• ปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมายใหมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 

20) ตําแหนงเจาหนาท่ีถายทอดการส่ือสาร  

จัดจาง นางสาวดวงฤดี แสนสุข เม่ือวันท่ี 1 เดือนเมษายน พ.ศ. 2557 

  

รายงานสรุปผลการดําเนินงานประจําป 2556 ศูนยบริการถายทอดการส่ือสารแหงประเทศไทย 
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คุณสมบัติ 

• ปริญญาตรีศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาหูหนวกศึกษา (หลักสูตร 5 ป) วิชาเอกลามภาษามือไทย 

วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล 

• มีประสบการณการทํางานในตําแหนงลามภาษามือ (ผูชวยสอน) ประจําชั้นอนุบาล 1 และ

อนุบาล 2 สอนเด็กท่ีมีความบกพรองทางการไดยิน โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัด

นครศรีธรรมราช ป 2555-2556 

• มีความสามารถในการใชภาษาไทย ใชโปรแกรมพ้ืนฐานของสํานักงาน การพิมพภาษาไทย รัก

งานบริการและมีทัศนคติท่ีดีตอคนพิการ 

หนาท่ีความรับผิดชอบ 

• ใหบริการถายทอดการสื่อสารแบบสนทนาขอความ สนทนาวิดีโอดวยภาษามือ อานริมฝปาก 

ทวนซํ้าเสียงพูดของผูท่ีบกพรองทางการพูด พิมพขอความจากเสียงพูด ท้ังทางโทรศัพทและ

อินเทอรเน็ต โดยสามารถทํางานตามชวงเวลาท่ีกําหนดได 

• ปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมายใหมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 

21) ตําแหนงเจาหนาท่ีถายทอดการส่ือสาร  

จัดจาง นางสาวกัลชุยา ตองเรียน เม่ือวันท่ี 1 เดือนเมษายน 2557 

คุณสมบัติ 

• ปริญญาตรีศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาหูหนวกศึกษา (หลักสูตร 5 ป) วิชาเอกลามภาษามือไทย 

วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล 

• มีประสบการณการทํางานในตําแหนงลามภาษามือ (ผูชวยสอน) ประจําชั้นระดับชั้นอนุบาล 

1 และอนุบาล 2 สอนเด็กท่ีมีความบกพรองทางการไดยิน โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม 

ป 2555-2556 

• มีความสามารถในการใชภาษาไทย ใชโปรแกรมพ้ืนฐานของสํานักงาน การพิมพภาษาไทย รัก

งานบริการและมีทัศนคติท่ีดีตอคนพิการ 

หนาท่ีความรับผิดชอบ 

• ใหบริการถายทอดการสื่อสารแบบสนทนาขอความ สนทนาวิดีโอดวยภาษามือ อานริมฝปาก 

ทวนซํ้าเสียงพูดของผูท่ีบกพรองทางการพูด พิมพขอความจากเสียงพูด ท้ังทางโทรศัพทและ

อินเทอรเน็ต โดยสามารถทํางานตามชวงเวลาท่ีกําหนดได 

รายงานสรุปผลการดําเนินงานประจําป 2556 ศูนยบริการถายทอดการส่ือสารแหงประเทศไทย 
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• ปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมายใหมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 

22) ตําแหนงเจาหนาท่ีถายทอดการส่ือสาร  

จัดจาง นางสาวพจี เอ่ียมขํา เม่ือวันท่ี เดือนเมษายน 2557 

คุณสมบัติ 

• ปริญญาตรีศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาหูหนวกศึกษา (หลักสูตร 5 ป) วิชาเอกลามภาษามือไทย 

วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล 

• มีประสบการณการทํางานในตําแหนงครูประจําชั้นระดับประถมศึกษาปท่ี 2 สอนเด็กท่ีมี

ความบกพรองทางการไดยิน โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช ป 2555-2556 

• มีความสามารถในการใชภาษาไทย ใชโปรแกรมพ้ืนฐานของสํานักงาน การพิมพภาษาไทย รัก

งานบริการและมีทัศนคติท่ีดีตอคนพิการ 

หนาท่ีความรับผิดชอบ 

• ใหบริการถายทอดการสื่อสารแบบสนทนาขอความ สนทนาวิดีโอดวยภาษามือ อานริมฝปาก 

ทวนซํ้าเสียงพูดของผูท่ีบกพรองทางการพูด พิมพขอความจากเสียงพูด ท้ังทางโทรศัพทและ

อินเทอรเน็ต โดยสามารถทํางานตามชวงเวลาท่ีกําหนดได 

• ปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมายใหมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 

23) ตําแหนงเจาหนาท่ีถายทอดการส่ือสาร  

จัดจาง นางสาวฤดี พานิช เม่ือวันท่ี 1 เดือนเมษายน 2557 

คุณสมบัติ 

• ปริญญาตรีศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาหูหนวกศึกษา (หลักสูตร 5 ป) วิชาเอกลามภาษามือไทย 

วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล 

• มีประสบการณการทํางานในตําแหนงลามภาษามือ (ผูชวยสอน) ประจําชั้นอนุบาล โรงเรียน

โสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี 

• มีความสามารถในการใชภาษาไทย ใชโปรแกรมพ้ืนฐานของสํานักงาน การพิมพภาษาไทย รัก

งานบริการและมีทัศนคติท่ีดีตอคนพิการ 

  

รายงานสรุปผลการดําเนินงานประจําป 2556 ศูนยบริการถายทอดการส่ือสารแหงประเทศไทย 
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หนาท่ีความรับผิดชอบ 

• ใหบริการถายทอดการสื่อสารแบบสนทนาขอความ สนทนาวิดีโอดวยภาษามือ อานริมฝปาก 

ทวนซํ้าเสียงพูดของผูท่ีบกพรองทางการพูด พิมพขอความจากเสียงพูด ท้ังทางโทรศัพทและ

อินเทอรเน็ต โดยสามารถทํางานตามชวงเวลาท่ีกําหนดได 

• ปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมายใหมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 

24) ตําแหนงเจาหนาท่ีถายทอดการส่ือสาร  

จัดจาง นางสาวอรพินทร เมืองนก เม่ือวันท่ี 1 เดือนเมษายน 2557 

คุณสมบัติ 

• ปริญญาตรีศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาหูหนวกศึกษา (หลักสูตร 5 ป) วิชาเอกลามภาษามือไทย 

วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล 

• มีประสบการณการทํางานในตําแหนงลามภาษามือ (ผูชวยสอน) วิทยาลัยการอาชีพพุทธ

มณฑล ป 2556-2557 และมีประสบการณการทํางานในตําแหนงลามภาษามือ (ผูชวยสอน) 

ประจําชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดรอยเอ็ด 

• มีความสามารถในการใชภาษาไทย ใชโปรแกรมพ้ืนฐานของสํานักงาน การพิมพภาษาไทย รัก

งานบริการและมีทัศนคติท่ีดีตอคนพิการ 

หนาท่ีความรับผิดชอบ 

• ใหบริการถายทอดการสื่อสารแบบสนทนาขอความ สนทนาวิดีโอดวยภาษามือ อานริมฝปาก 

ทวนซํ้าเสียงพูดของผูท่ีบกพรองทางการพูด พิมพขอความจากเสียงพูด ท้ังทางโทรศัพทและ

อินเทอรเน็ต โดยสามารถทํางานตามชวงเวลาท่ีกําหนดได 

• ปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมายใหมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 

25) ตําแหนงเจาหนาท่ีถายทอดการส่ือสาร  

จัดจาง นายนพพล ไกยราช เม่ือวันท่ี 1 เดือนเมษายน 2557 

คุณสมบัติ 

• ปริญญาตรีศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาหูหนวกศึกษา (หลักสูตร 5 ป) วิชาเอกลามภาษามือไทย 

วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล 

• มีประสบการณการทํางานในตําแหนงลามภาษามือ (ผูชวยสอน) ประจําชั้นประถมศึกษาปท่ี 

2 โรงเรียนศึกษาสงเคราะหจิตตอารี จังหวัดลําปาง ป 2555-2556 

รายงานสรุปผลการดําเนินงานประจําป 2556 ศูนยบริการถายทอดการส่ือสารแหงประเทศไทย 

27 



• มีความสามารถในการใชภาษาไทย ใชโปรแกรมพ้ืนฐานของสํานักงาน การพิมพภาษาไทย รัก

งานบริการและมีทัศนคติท่ีดีตอคนพิการ 

หนาท่ีความรับผิดชอบ 

• ใหบริการถายทอดการสื่อสารแบบสนทนาขอความ สนทนาวิดีโอดวยภาษามือ อานริมฝปาก 

ทวนซํ้าเสียงพูดของผูท่ีบกพรองทางการพูด พิมพขอความจากเสียงพูด ท้ังทางโทรศัพทและ

อินเทอรเน็ต โดยสามารถทํางานตามชวงเวลาท่ีกําหนดได 

• ปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมายใหมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 

26) ตําแหนงเจาหนาท่ีถายทอดการส่ือสาร  

จัดจาง นางสาววัชรา อสิพงษ เม่ือวันท่ี 1 เดือนเมษายน 2557 

คุณสมบัติ 

• ปริญญาตรีศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาหูหนวกศึกษา (หลักสูตร 5 ป) วิชาเอกลามภาษามือไทย 

วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล 

• มีประสบการณการทํางานในตําแหนงลามภาษามือ (ผูชวยสอน) วิทยาลัยการอาชีพพุทธ

มณฑล ป 2556-2557 และมีประสบการณการทํางานในตําแหนงลามภาษามือ (ผูชวยสอน) 

ประจําชั้นประถมศึกษาปท่ี 2 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี 

• มีความสามารถในการใชภาษาไทย ใชโปรแกรมพ้ืนฐานของสํานักงาน การพิมพภาษาไทย รัก

งานบริการและมีทัศนคติท่ีดีตอคนพิการ 

หนาท่ีความรับผิดชอบ 

• ใหบริการถายทอดการสื่อสารแบบสนทนาขอความ สนทนาวิดีโอดวยภาษามือ อานริมฝปาก 

ทวนซํ้าเสียงพูดของผูท่ีบกพรองทางการพูด พิมพขอความจากเสียงพูด ท้ังทางโทรศัพทและ

อินเทอรเน็ต โดยสามารถทํางานตามชวงเวลาท่ีกําหนดได 

• ปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมายใหมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 

27) ตําแหนงเจาหนาท่ีถายทอดการส่ือสาร  

จัดจาง นางสาวพัชรี ศรีสุกใส เม่ือวันท่ี 1 เดือนเมษายน 2557 

คุณสมบัติ 

• ปริญญาตรีศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาหูหนวกศึกษา (หลักสูตร 5 ป) วิชาเอกลามภาษามือไทย 

วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล 

รายงานสรุปผลการดําเนินงานประจําป 2556 ศูนยบริการถายทอดการส่ือสารแหงประเทศไทย 
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• มีประสบการณการทํางานในตําแหนงลามภาษามือ (ผูชวยสอน) ประจําชั้นประถมศึกษาปท่ี 

1 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดรอยเอ็ด 

• มีความสามารถในการใชภาษาไทย ใชโปรแกรมพ้ืนฐานของสํานักงาน การพิมพภาษาไทย รัก

งานบริการและมีทัศนคติท่ีดีตอคนพิการ 

หนาท่ีความรับผิดชอบ 

• ใหบริการถายทอดการสื่อสารแบบสนทนาขอความ สนทนาวิดีโอดวยภาษามือ อานริมฝปาก 

ทวนซํ้าเสียงพูดของผูท่ีบกพรองทางการพูด พิมพขอความจากเสียงพูด ท้ังทางโทรศัพทและ

อินเทอรเน็ต โดยสามารถทํางานตามชวงเวลาท่ีกําหนดได 

• ปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมายใหมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 

28) ตําแหนงเจาหนาท่ีถายทอดการส่ือสาร  

จัดจาง นางสาวพัชรินทร วัฒนโชคกุล เม่ือวันท่ี 1 เดือนเมษายน 2557 

คุณสมบัติ 

• ปริญญาตรีศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาหูหนวกศึกษา (หลักสูตร 5 ป) วิชาเอกลามภาษามือไทย 

วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล 

• มีประสบการณการทํางานในตําแหนงลามภาษามือ (ผูชวยสอน) ประจําชั้นประถมศึกษาปท่ี 

1 โรงเรียนศึกษาสงเคราะหจิตตอารี จังหวัดลําปาง 

• มีความสามารถในการใชภาษาไทย ใชโปรแกรมพ้ืนฐานของสํานักงาน การพิมพภาษาไทย รัก

งานบริการและมีทัศนคติท่ีดีตอคนพิการ 

หนาท่ีความรับผิดชอบ 

• ใหบริการถายทอดการสื่อสารแบบสนทนาขอความ สนทนาวิดีโอดวยภาษามือ อานริมฝปาก 

ทวนซํ้าเสียงพูดของผูท่ีบกพรองทางการพูด พิมพขอความจากเสียงพูด ท้ังทางโทรศัพทและ

อินเทอรเน็ต โดยสามารถทํางานตามชวงเวลาท่ีกําหนดได 

• ปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมายใหมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 

29) ตําแหนงเจาหนาท่ีถายทอดการส่ือสาร  

จัดจาง นางสาวกนกอร วงษคําหาญ เม่ือวันท่ี 1 เดือนเมษายน 2557 

  

รายงานสรุปผลการดําเนินงานประจําป 2556 ศูนยบริการถายทอดการส่ือสารแหงประเทศไทย 
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คุณสมบัติ 

• ปริญญาตรีศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาหูหนวกศึกษา (หลักสูตร 5 ป) วิชาเอกลามภาษามือไทย 

วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล 

• มีประสบการณการทํางานในตําแหนงลามภาษามือ (ผูชวยสอน) วิทยาลัยการอาชีพพุทธ

มณฑล ป 2555-2556 และมีประสบการณการทํางานในตําแหนงลามภาษามือ (ผูชวยสอน) 

ประจําชั้นอนุบาล โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดตาก 

• มีความสามารถในการใชภาษาไทย ใชโปรแกรมพ้ืนฐานของสํานักงาน การพิมพภาษาไทย รัก

งานบริการและมีทัศนคติท่ีดีตอคนพิการ 

หนาท่ีความรับผิดชอบ 

• ใหบริการถายทอดการสื่อสารแบบสนทนาขอความ สนทนาวิดีโอดวยภาษามือ อานริมฝปาก 

ทวนซํ้าเสียงพูดของผูท่ีบกพรองทางการพูด พิมพขอความจากเสียงพูด ท้ังทางโทรศัพทและ

อินเทอรเน็ต โดยสามารถทํางานตามชวงเวลาท่ีกําหนดได 

• ปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมายใหมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 

30) ตําแหนงเจาหนาท่ีเทคนิค   

    จัดจาง นายกันตพงษ ศันสนะเกียรติ เม่ือวันท่ี 1 เดือนเมษายน พ.ศ. 2556 

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 

รายงานสรุปผลการดําเนินงานประจําป 2556 ศูนยบริการถายทอดการส่ือสารแหงประเทศไทย 

30 



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 

31) ตําแหนงเจาหนาท่ีเทคนิค   

จัดจาง นายวิศรุต เย็นมี  เม่ือวันท่ี 1 เดือนกุมภาพันธ  พ.ศ. 2555 

คุณสมบัติ 

• ปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะทรัพยากรและสิ่งแวดลอม 

มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร  

• 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  

• ควบคุม ดูแล บํารุงรักษาเครื่องบริการถายทอดการสื่อสาร (ตู TTRS)  ใหสามารถทํางานได

ตลอดเวลาในการใหบริการ  

• ดูแลเว็บไซตของศูนยบริการถายทอดการสื่อสารใหบริการไดอยางตอเนื่อง  
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• ใหคําปรึกษา แนะนํา ฝกอบรมในการใชงานระบบคอมพิวเตอรแกเจาหนาท่ีในศูนยบริการ

ถายทอดการสื่อสาร 

• ปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมายใหมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 

32) ตําแหนงเจาหนาท่ีเทคนิค   

จัดจาง นายวธัญู บุญอาจินต เม่ือวันท่ี 1 เดือนมิถุนายน  พ.ศ. 2554 

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  

• ใหคําปรึกษา แนะนํา ฝกอบรมในการใชงานระบบคอมพิวเตอรแกเจาหนาท่ีในศูนยบริการ

ถายทอดการสื่อสาร 

• ปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมายใหมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
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33) ตําแหนงเจาหนาท่ีเทคนิค   

จัดจาง นายเอกลักษณ เหลื่อมล้ํา เม่ือวันท่ี 1 เดือนกรกฎาคม  พ.ศ. 2556 

คุณสมบัติ 

• จบการศึกษาระดับปริญญาตรีการศึกษาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัย

บูรพา (หลักสูตรตอเนื่องหนึ่งปครึ่ง)  

• มีประสบการณการทํางานตําแหนงเจาหนาท่ีคอมพิวเตอร บริษัท BKP 1990 จํากัด ป 2555 

• มีความสามารถในการควบคุม ดูแล บํารุงรักษา รักษาความม่ันคงใหกับระบบคอมพิวเตอรให

สามารถทํางานไดตลอดเวลาในการใหบริการ สามารถผลิตงานศิลปหรือสื่อตางๆ ดวย

มัลติมีเดีย สามารถดูแลและปรับปรุงเว็บไซต รวมท้ังใหคําแนะนําเก่ียวกับระบบคอมพิวเตอร

ใหกับบุคลากรภายในศูนยบริการถายทอดการสื่อสารฯ ได 

• มีความสามารถพิเศษดานโปรแกรม Windows Server 2003 และ Linux 

• 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 

34) ตําแหนงเจาหนาท่ีประชาสัมพันธ 

จัดจาง นางสาวสายรุง เมืองเจริญ เม่ือวันท่ี 18 เดือนกุมภาพันธ  พ.ศ. 2556 

คุณสมบัติ 

• ปริญญาตรีเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

• มีประสบการณการทํางานดานการประชาสัมพันธ การทําสื่อประชาสัมพันธ 

รายงานสรุปผลการดําเนินงานประจําป 2556 ศูนยบริการถายทอดการส่ือสารแหงประเทศไทย 

33 



• มีความสามารถใชโปรแกรมพ้ืนฐานของสํานักงาน การพิมพภาษาไทย การสื่อสาร

ภาษาอังกฤษในระดับดี มีความสามารถในการประสานงานกับหนวยงานภายในและ

ภายนอก รักงานบริการและมีทัศนคติท่ีดีตอคนพิการ 

หนาท่ีความรับผิดชอบ  

• เผยแพร ประชาสัมพันธศูนยบริการถายทอดการสื่อสารฯ ใหสังคมมีความรูความเขาใจใน

บทบาทหนาท่ีของศูนยฯ และใหผูบกพรองทางการไดยินและการพูด ไดรับรูการใชบริการ

ถายทอดการสื่อสารฯ  

• รับผิดชอบการจัดอบรมการใชงานระบบบริการถายทอดการสื่อสารฯ การใชอุปกรณ

โทรคมนาคม  

• สงเสริมใหหนวยงานท่ีบริการประชาชนติดตั้งเครื่องบริการถายทอดการสื่อสารสาธารณะใน

หนวยงานตาง ๆ ใหเปนไปตามเปาหมายของศูนยฯ 

2.2.1 การพัฒนาบุคลากร 

ศูนยบริการถายทอดการสื่อสารฯ ไดตระหนักถึงความสําคัญในการพัฒนาบุคลากรของศูนยฯ 

อยางสมํ่าเสมอ  โดยมุงเนนใหบุคลากรมีความสามารถเหมาะสมกับตําแหนงเพ่ือใหการบริการของศูนยฯ มี

ประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน   เจาหนาท่ีทุกคนจะตองมีความรูและความเขาใจในลักษณะของการบริการถายทอดการ

สื่อสาร   สามารถแกไขปญหาเบื้องตนหากเกิดปญหาในการใหบริการไดเพ่ือใหการดําเนินงานภายในศูนยฯ 

เปนไปดวยความเรียบรอย อีกท้ังสามารถใหขอมูลเก่ียวกับบริการของศูนยฯ ใหกับบุคคลท่ัวไปไดรับรูและ

เขาใจการใหบริการของศูนยฯ รวมท้ังเพ่ือเปนการประชาสัมพันธและเสริมสรางภาพลักษณองคกรสูภายนอก

ได   ผลการพัฒนาบุคลากรประจาํป 2556  ไดดําเนินการดังนี้ 

1) การพัฒนาเจาหนาท่ีถายทอดการสื่อสาร 

ศูนยบริการถายทอดการสื่อสารฯ ไดดําเนินการพัฒนาเจาหนาท่ีถายทอดการสื่อสารในดานตางๆ 

ท่ีจําเปนตอการใหบริการถายทอดการสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพ 7 ดาน ดังนี้  1) การพัฒนาบทพูดมาตรฐาน

สําหรับการใหบริการถายทอดการสื่อสาร 2) การทดสอบความรูดานภาษามือ 3) การพัฒนาความสามารถใน

การพิมพภาษาไทย 4)  แนวทางการปฏิบัติงานท่ีเปนมาตรฐานเดียวกัน 5) เกณฑมาตรฐานวิชาชีพลามภาษา

มือ  6) การพัฒนาทักษะ ความรูและความเขาใจในการใหบริการใหมๆ 7) การออกแบบประเมินผลการ

ปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีถายทอดการสื่อสารท้ังนี้เพ่ือใหแนวทางในการใหบริการของเจาหนาท่ีถายทอดการ
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สื่อสารฯ ทุกคนของศูนยบริการถายทอดการสื่อสารฯ เปนไปในทิศทางเดียวกันและมีมาตรฐานในการ

ใหบริการ  

1.1) การพัฒนาบทพูดมาตรฐานสําหรับการใหบริการถายทอดการสื่อสาร 

การพัฒนาบทพูดมาตรฐานสําหรับการใหบริการถายทอดการสื่อสารผานชองทางตางๆ นั้นมี

ความสําคัญเปนอยางยิ่ง และสามารถนําไปใชกับผูใชบริการถายทอดการสื่อสารท่ีเปนผูบกพรองทางการไดยิน

และผูท่ีบกพรองทางการพูดไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ศูนยฯ ไดดําเนินการพัฒนาบทพูด

มาตรฐานโดยมีข้ันตอนการดําเนินงานดังนี้ 

• นําความรูท่ีไดจากการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง เทคนิคการสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพและศิลปะ

การบริการ โดย อาจารยสรวิช บัวศรี ซ่ึงไดอบรมไปเม่ือ วันท่ี 29 สิงหาคม 2554 นํามาเปน

แนวทางในการออกแบบบทพูดมาตรฐานเพ่ือใชเปนภาษาสําหรับการสื่อสารกับผูใชบริการ  และ

ใหมีความสอดคลองกับกฎเกณฑหรือนโยบายในการใหบริการของศูนยฯ   

• เชิญนายวิทยุต บุนนาค อาจารยประจําภาควิชาการศึกษาพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

ซ่ึงเปนผูท่ีบกพรองทางการไดยินมาเปนผูทรงคุณวุฒิ เพ่ือตรวจสอบบทพูดมาตรฐานรวมกับ

เจาหนาท่ีถายทอดการสื่อสารวาผูท่ีบกพรองทางการไดยินสามารถเขาใจบทพูดมาตรฐานดังกลาว 

• ทดลองใชบทพูดมาตรฐาน  และนําขอแนะนํามาปรับปรุงบทพูดมาตรฐานเพ่ือใหครอบคลุม

ภารกิจของศูนยบริการถายทอดการสื่อสารฯ 

• จัดอบรมใหกับเจาหนาท่ีถายทอดการสื่อสารฯ ใหนําบทพูดมาตรฐานสําหรับการใหบริการ

ถายทอดการสื่อสารท้ัง 6 ประเภทไปใชในการทํางาน   

• บทพูดมาตรฐานท่ีพัฒนาข้ึน เริ่มใชในป พ.ศ. 2556 ดังมีรายละเอียดปรากฏในภาคผนวก ก 

1.2) การทดสอบความรูดานภาษามือ 

ศูนยบริการถายทอดการสื่อสารฯ ไดจัดใหมีการทดสอบความรูภาษามือของเจาหนาท่ี

ถายทอดการสื่อสารเปนประจําอยางตอเนื่อง  โดยมีแบบทดสอบจํานวน 5 แบบทดสอบ ไดแก  1) 

แบบทดสอบการสะกดนิ้วมือ (เสียงเปนภาษามือ)  2) แบบทดสอบการสะกดนิ้วมือ (ภาษามือเปนภาษาเขียน)  

3) แบบทดสอบการแปลจากภาษามือเปนภาษาเขียนระดับ 1   4)  แบบทดสอบการแปลจากภาษามือเปน

ภาษาเขียนระดับ 2  5) แบบทดสอบทาภาษามือคําเฉพาะ  ท้ังนี้ ไดกําหนดข้ันตอนการทดสอบดังนี้ 

หัวหนาเจาหนาท่ีถายทอดการสื่อสารออกแบบและจัดทําแบบทดสอบความรูดานภาษามือ 5 

แบบทดสอบ โดยหัวหนาเจาหนาท่ีฯ ไดจัดการทดสอบความรูดานภาษามือของเจาหนาท่ีถายทอดการสื่อสาร

ทุกคน ผลการทดสอบความรูดานภาษามือของเจาหนาท่ีถายทอดการสื่อสารในเดือนมิถุนายน 2556 ดังแสดง
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ในตารางท่ี 1 เดือนกันยายน 2556 แสดงในตารางท่ี 2 เดือนพฤศจิกายน 2556 แสดงในตารางท่ี 3 ในเดือน

มีนาคม 2557 แสดงในตารางท่ี 4 

 

ตารางท่ี 1 ผลการทดสอบความรูภาษามือของเจาหนาท่ีบริการถายทอดการสื่อสารจํานวน 8 คน ในเดือน

มิถุนายน 2556 

 แบบทดสอบ กลุมท่ี1 กลุมท่ี 2 กลุมท่ี3 กลุมท่ี 4 

1 แบบทดสอบการสะกดนิ้วมือ (เสียงเปนภาษามือ)   2 3 3 - 

2 แบบทดสอบการสะกดนิ้วมือ (ภาษามือเปนภาษาเขียน) 2 3 3  

3 แบบทดสอบการแปลจากภาษามือเปนภาษาเขียนระดับ 1  2 4 2 - 

4 แบบทดสอบการแปลจากภาษามือเปนภาษาเขียนระดับ 2 1 3 4 - 

5 แบบทดสอบทาภาษามือคําเฉพาะ   - 3 3 2 

  

ตารางท่ี 2 ผลการทดสอบความรูภาษามือของเจาหนาท่ีบริการถายทอดการสื่อสารจํานวน 9 คน ในเดือน

กันยายน 2556 

 แบบทดสอบ กลุมท่ี1 กลุมท่ี 2 กลุมท่ี3 กลุมท่ี 4 

1 แบบทดสอบการสะกดนิ้วมือ (เสียงเปนภาษามือ)   2 4 3 - 

2 แบบทดสอบการสะกดนิ้วมือ (ภาษามือเปนภาษาเขียน) 2 4 3  

3 แบบทดสอบการแปลจากภาษามือเปนภาษาเขียนระดับ 1  2 5 2 - 

4 แบบทดสอบการแปลจากภาษามือเปนภาษาเขียนระดับ 2 1 4 4 - 

5 แบบทดสอบทาภาษามือคําเฉพาะ   - 3 4 2 

 

ตารางท่ี 3 ผลการทดสอบความรูภาษามือของเจาหนาท่ีบริการถายทอดการสื่อสารจํานวน 9 คน ในเดือน

พฤศจิกายน 2556 

 แบบทดสอบ กลุมท่ี1 กลุมท่ี 2 กลุมท่ี3 กลุมท่ี 4 

1 แบบทดสอบการสะกดนิ้วมือ (เสียงเปนภาษามือ)   2 4 3 - 

2 แบบทดสอบการสะกดนิ้วมือ (ภาษามือเปนภาษาเขียน) 2 4 3  

3 แบบทดสอบการแปลจากภาษามือเปนภาษาเขียนระดับ 1  2 5 2 - 
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 แบบทดสอบ กลุมท่ี1 กลุมท่ี 2 กลุมท่ี3 กลุมท่ี 4 

4 แบบทดสอบการแปลจากภาษามือเปนภาษาเขียนระดับ 2 2 3 4 - 

5 แบบทดสอบทาภาษามือคําเฉพาะ   1 2 4 2 

 

ตารางท่ี 4 ผลการทดสอบความรูภาษามือของเจาหนาท่ีบริการถายทอดการสื่อสารจํานวน 9 คน ในเดือน

มีนาคม 2557 
 

 แบบทดสอบ กลุมท่ี1 กลุมท่ี 2 กลุมท่ี3 กลุมท่ี 4 

1 ความถูกตองตามเนื้อหาในการแปล - 2 3 4 

2 การสะกดนิ้วมือ (จากการฟงเปนภาษามือ) 5 1 3 - 

3 ความรูรอบตัวทางภาษามือ (ชื่อประเทศตางๆ)  2 1 3 3 

4 บุคลิกภาพและความม่ันใจในขณะแปล 2 2 4 1 

5 การเลือกใชภาษามือเหมาะสมกับเหตุการณ 2 3 2 2 

  

1.3) การพัฒนาความสามารถในการพิมพภาษาไทย 

ศูนยบริการถายทอดการสื่อสารฯ  ไดกําหนดใหเจาหนาท่ีบริการถายทอดการสื่อสารฯ ฝกฝนการพิมพ

ภาษาไทยแบบสัมผัสและทดสอบความเร็วในการพิมพ โดยเริ่มจาก 25 คําตอนาที 30 คําตอนาทีและ 35 คํา

ตอนาทีในป 2555  สวนป 2556 ไดเพ่ิมการทดสอบความเร็วและประเมินผลการพิมพแบบกาวหนาท่ี 30 คํา

ตอนาที 35 คําตอนาที และ 40 คําตอนาทีตามลําดับ โดยมีผลการทดสอบดังนี้ 

 

ตารางท่ี 5 แสดงผลการทดสอบการพิมพภาษาไทยแบบสัมผัส 

ความเร็ว จํานวนเจาหนาท่ี (คน) 

25 คําตอนาที 5 คน 

30 คําตอนาที 5 คน 

35 คําตอนาที ไมมีผูผานการทดสอบ 

40 คําตอนาที ไมมีผูผานการทดสอบ 
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ผลการทดสอบความเร็วในการพิมพสัมผัส พบวาเจาหนาท่ีถายทอดการสื่อสาร สวนใหญสามารถพิมพ

ไดท่ีความเร็วประมาณ 25-30 คําตอนาที   ดังนั้นเจาหนาท่ีบางคนยังจะตองทําการฝกฝนและทดสอบอยาง

ตอเนื่อง เพ่ือใหทุกคนสามารถพิมพได 30 คําตอนาทีซ่ึงเปนความเร็วการพิมพสัมผัสตามมาตรฐานของผู

ใหบริการ Call Center หรือ Contact Center ในประเทศไทย 

1.4) การประชุมกําหนดแนวทางการปฏิบัติงานท่ีเปนมาตรฐานเดียวกัน 

ศูนยบริการถายทอดการสื่อสารฯ ไดกําหนดใหมีการประชุมกําหนดแนวทางการปฏิบัติงานท่ี

เปนมาตรฐานเดียวกัน ปละ 2 ครั้งเพ่ือตรวจสอบและทบทวนการปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง  โดยมีรายละเอียด

แนวทางการปฏิบัติงานฯ ปรากฏในภาคผนวก ข   

1.5) การประชุมการปฏิบัติงานตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพลามภาษามือ 

ศูนยบริการถายทอดการสื่อสารฯ กําหนดการประชุมการปฏิบัติงานตามเกณฑมาตรฐาน

วิชาชีพลามภาษามือปละ 2 ครั้งเพ่ือตรวจสอบและทบทวนการปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง  โดยมีรายละเอียด

แนวทางการปฏิบัติงานฯ ปรากฏในภาคผนวก ข 

1.6) การพัฒนาทักษะ ความรูและความเขาใจในการใหบริการใหมๆ 

มูลนิธิสากลเพ่ือคนพิการและสถาบันการแพทยฉุกเฉินแหงชาติ ไดมีการทําบันทึกความ

รวมมือโครงการพัฒนาระบบการแพทยฉุกเฉินเพ่ือชวยเหลือผูท่ีบกพรองทางการไดยิน เม่ือวันท่ี 18 มิถุนายน 

2556 ดังนั้น เจาหนาท่ีถายทอดการสื่อสารจึงตองมีความรูและความเขาใจเก่ียวกับการปฐมพยาบาลเบื้องตน

และการใหคําแนะนําท่ีจําเปนตาง ๆ กอนท่ีชุดปฏิบัติการฉุกเฉินของสถาบันการแพทยฉุกเฉินแหงชาติไปถึงตัว

ผูเจ็บปวยท้ังนี้ เพ่ือใหเจาหนาท่ีฯ สามารถถายทอดการสื่อสารไปยังผูบกพรองฯ ไดอยางชัดเจนและถูกตอง  

เจาหนาท่ีฯ ไดเขารับการอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องตนกับทีมแพทยของโรงพยาบาลรามาธิบดี 

นอกจากนี้  ศูนยบริการถายทอดการสื่อสารฯ ไดสงเจาหนาท่ีถายทอดการสื่อสารเขารวม

ประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการหรือฝกอบรมเก่ียวกับลามภาษามือ เพ่ือเพ่ิมพูนความรูและประสบการณในการ

ปฏิบัติงานลามภาษามือและนําความรูท่ีไดรับมาถายทอดใหกับเจาหนาท่ีคนอ่ืนๆ ดังนี้ 

 

ตารางท่ี 6 การเขารวมประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการและการฝกอบรมในป 2556 

วันเดือนป รายการประชมุ/อบรม รายชื่อเจาหนาท่ี 

มิถุนายน 

2556 

• การอบรมปฐมพยาบาลเบื้องตนและการปฏิบั ติการ

ชวยชีวิตข้ันพ้ืนฐาน (CPR) โดยแพทยและทีมวิทยากรจาก

โรงพยาบาลรามาธิบดี รวมกับสถาบันการแพทยฉุกเฉิน

แหงชาติ 

นางสาวคมคิด ศันสนะเกียรติ 

นางสาวอัฑฒกา เท่ียงปรีชา 
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วันเดือนป รายการประชมุ/อบรม รายชื่อเจาหนาท่ี 

กรกฎาคม 

2556 

• การอบรมการใชระบบ SMS ในการใหบริการถายทอดการ

สื่อสาร 

ลามภาษามือและเจาหนาท่ี

เทคนิคทุกคน 

สิงหาคม 

2556 

• การอบรม American Sign Language โดยมหาวิทยาลัย

ราชภัฏสวนดุสิต 

 

นายสมยศ  สุนทรวิภาต 

นางสาวธิดารัตน เหมรังคะ 

นางสาวคมคิด ศันสนะเกียรติ 

นายกนตธร ไกรสุวรรณ 

นางสาวชนัญชิดา ชีพเสรี 

นางสาวอรนุช ศุภเลิศชัยมงคล 

นายกันตพงษ ศันสนะเกียรติ 

นางสาวสายรุง เมืองเจริญ 

กรกฎาคม 

2556 

• ประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพรอมแนวทางการพัฒนา

ศักยภาพลามภาษามือ โดย สํานักงานสงเสริมและพัฒนา

คุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ 

นางสาวคมคิด ศันสนะเกียรต ิ

นายคเชนทร เทพทับทิม 

มกราคม 

2557 

• วิทยากร บรรยายในหัวขอ “กรณีศึกษาเก่ียวกับปญหา

จรรยาบรรณวิชาชีพลามภาษามือจากมุมมองลามภาษา

มือ” โดยวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล 

นางสาวคมคิด ศันสนะเกียรต ิ

 

1.7) การประเมินผลการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีถายทอดการสื่อสาร 

หัวหนาเจาหนาท่ีถายทอดการสื่อสารไดสรุปหัวขอการประเมินผลการปฏิบัติงานของ

เจาหนาท่ีถายทอดการสื่อสารเพ่ือจะใชเปนแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี โดยมี

รายละเอียดปรากฏในภาคผนวก ข 

 

2) เจาหนาท่ีเทคนิค 

2.1) การฝกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องระบบการใหบริการถายทอดการสื่อสาร 

เจาหนาท่ีเทคนิคไดรับการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการเก่ียวกับระบบการใหบริการตางๆ จาก

บริษัทท่ีพัฒนาระบบอยางตอเนื่อง ในเรื่องตอไปนี้  
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ตารางท่ี 7 แสดงการอบรมปฏิบัติการเรื่องระบบการใหบริการถายทอดการสื่อสาร 

วันเดือนป รายการประชุม/อบรม รายชื่อเจาหนาท่ี 

2556 • 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 

 • SMS ระบบใหม โดยทีมนักวิจัยจากศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส

และคอมพิวเตอรแหงชาติ (NECTEC) 

ทุกคน 

 

นอกจากนี้ เจาหนาท่ีเทคนิคท่ีมีความรูและประสบการณจะตองทําการถายทอดความรูใหกับเจาหนาท่ี

เทคนิคคนอ่ืนๆ โดยการใหฝกปฏิบัติจริงเพ่ือใหเจาหนาท่ีเทคนิคทุกคนสามารถปฏิบัติงานไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 
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2.3 ผลการดําเนินการบริหารและกํากับศูนยบริการถายทอดการส่ือสารแหงประเทศไทย  

ศูนยบริการถายทอดการสื่อสารฯ ไดดําเนินการบริหารในรูปแบบคณะกรรมการบริหารศูนยบริการ

ถายทอดการสื่อสารฯ เพ่ือใหนโยบายในการดําเนินงาน  พรอมกับมีคณะกรรมการกํากับ ดูแลและประเมินผล 

เพ่ือติดตามการดําเนินงาน ใหขอเสนอแนะการทํางาน  รวมท้ังมีคณะทํางานของศูนยบริการถายทอดการ

สื่อสารฯ ติดตามการปฏิบัติงาน ดังมีผลการประชุมดังนี้ 

2.3.1 การประชุมคณะกรรมการบริหารศูนยบริการถายทอดการส่ือสารแหงประเทศไทย  

ไมมีการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนยบริการถายทอดการสื่อสารฯ ในป 2556 

2.3.2 การประชุมคณะกรรมการกํากับ ดูแลและประเมินผลศูนยบริการถายทอด

การส่ือสารแหงประเทศไทย 

ศูนยบริการถายทอดการสื่อสารฯ ไดจัดประชุมคณะกรรมการกํากับดูแลและประเมินผล

ศูนยบริการถายทอดการสื่อสารแหงประเทศไทย จํานวน 2 ครั้ง ดังนี้ 

ครั้งท่ี 1 การประชุมคณะกรรมการกํากับดูแลและประเมินผลศูนยบริการถายทอด

การสื่อสารแหงประเทศไทย ครั้งท่ี 1/2556 เม่ือวันพุธท่ี 4 ธันวาคม 2556  เวลา 14.00-16.00 น. ณ หอง

ประชุมชั้น 6  อาคารอํานวยการ  สํานักงาน กสทช.  โดยมีสรุปประเด็นในการประชุม ดังนี้ 

1) คณะทํางานไดนํ า เสนอผลการดํา เนินงาน ท่ีผ านมาของ ศูนยบริ การถ ายทอด

การสื่อสารแหงประเทศไทยท่ีผานมาในเรื่องดังตอไปนี้ 

 การจัดทําบันทึกความรวมมือโครงการศูนยบริการถายทอดการสื่อสารแหง 
ประเทศไทยระหวางสํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ

โทรทัศนและกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ กับมูลนิธิสากลเพ่ือคนพิการ เม่ือ

วันท่ี 10 ตุลาคม 2556 ณ หอประชุมชั้น 1 สํานักงาน กสทช. 
มติท่ีประชุม   รับทราบ 

 รายงานแผนการดําเนินงานประจําป 2555 และรายงานสรุปผลการดําเนินงาน

ประจําป 2555 
มติท่ีประชุม   รับทราบและเสนอใหปรับแกไขเรื่องมาตรฐานคุณภาพการ

ใหบริการในบทท่ี 7 
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 รายงานแผนการดําเนินงานประจําป 2556 และรายงานสรุปผลการดําเนินงาน 

6 เดือน ประจําป 2556 
มติท่ีประชุม   รับทราบและเสนอใหปรับแกไขเรื่องมาตรฐานคุณภาพการ

ใหบริการในบทท่ี 7 

 รายงานแผนการดําเนินงานประจําป 2557 
มติท่ีประชุม   รับทราบและเสนอใหปรับแกไขเรื่องมาตรฐานคุณภาพการ

ใหบริการในบทท่ี 7 

2) ประธานคณะกรรมการเสนอใหติดตั้งตู TTRS ท่ีศาลากลาง จ.พิษณุโลก และจ.หนองคาย 

เพ่ือใหเห็นรูปแบบการใหบริการ และเปนการประชาสัมพันธการใหบริการ เปนการ

ทํางานเชิงสัญลักษณ 

มติท่ีประชุม   รับทราบและใหศูนยบริการถายทอดการสื่อสารฯ  รับไปดําเนินการ 

 

ครั้งท่ี 2 การประชุมคณะกรรมการกํากับดูแลและประเมินผลศูนยบริการถายทอด

การสื่อสารแหงประเทศไทย ครั้งท่ี 1/2557 เม่ือวันพฤหัสท่ี 6 กุมภาพันธ 2557   เวลา 10.00-12.00 น. ณ 

หองประชุมชั้น 6  อาคารอํานวยการ  สํานักงาน กสทช.  โดยมีสรุปประเด็นในการประชุม ดังนี้ 

2) ประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 2 เรื่องดังนี้ 

2.1) การยกเลิกคําสั่งของมูลนิธิสากลเพ่ือคนพิการไดยกเลิกคําสั่ง ท่ี 1/2555 และคําสั่ง 

ท่ี 2/2555  โดยมีคําสั่งมูลนิธิสากลเพ่ือคนพิการป 2557 ใหมแทน ดังนี้  

• คําสั่งมูลนิธิสากลเพ่ือคนพิการ ท่ี 1/2557 เรื่องแตงตั้งคณะกรรมการบริหาร 

ศูนยบริการถายทอดการสื่อสารแหงประเทศไทย 

• คําสั่ ง มูลนิธิสากลเ พ่ือคนพิการ ท่ี  2/2557 เรื่องแตงตั้ งคณะกรรมการ

คณะกรรมการกํากับ ดูแลและประเมินผลศูนยบริการถายทอดการสื่อสารแหงประเทศไทย 

2.2) การเสนอขอปรับแผนการติดตั้งตู TTRS จํานวน 60 ตู อยูระหวางขออนุมัติปรับ

แผนจาก เลขาธิการสํานักงาน กสทช. 

3) ฝายเลขานุการแจงใหทราบวา 

3.1) ไดจัดสงแผนการดําเนินงานประจําป 2555 และรายงานสรุปผลการดําเนินงาน

ประจําป 2555 ให กสทช. จํานวนอยางละ 5 ชุดเรียบรอยแลว 
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3.2) ไดนําเสนอแนวทางการจัดทํารายงานผลการดําเนินงานประจําป 2556 และรายงาน

สรุปผลการ ดําเนินงาน 6 เดือน ประจําป 2556 ซ่ึงท่ีประชุมขอใหปรับปรุงบทสรุปผูบริหารโดยเพ่ิม Diagram 

ท้ัง 6 ระบบ เนนงานในป 2556 และ นําไปใชกับทําแผนการดําเนินงานประจําป 2557 ดวย 
 

2.3.3 การประชุมคณะทํางานศูนยบริการถายทอดการส่ือสารแหงประเทศไทย  

ศูนยบริการถายทอดการสื่อสารฯ ไดจัดประชุมคณะทํางานศูนยบริการถายทอดการสื่อสารแหง 

ประเทศไทยในป 2556 โดยไดดําเนินการในการประชุมรวม 28 ครั้ง ดังนี้ 

ครั้งท่ี วันท่ี สถานท่ี 

1 6 มิถุนายน 2556 ศูนยบริการถายทอดการสื่อสารแหงประเทศไทย ถ.อรุณอมรินทร กรุงเทพฯ 

2 24 มิถุนายน 2556 ศูนยบริการถายทอดการสื่อสารแหงประเทศไทย ถ.อรุณอมรินทร กรุงเทพฯ 

3 15 กรกฎาคม 2556 ศูนยบริการถายทอดการสื่อสารแหงประเทศไทย ถ.อรุณอมรินทร กรุงเทพฯ 

4 29 กรกฎาคม 2556 ศูนยบริการถายทอดการสื่อสารแหงประเทศไทย ถ.อรุณอมรินทร กรุงเทพฯ 

5 5 สิงหาคม 2556 ศูนยบริการถายทอดการสื่อสารแหงประเทศไทย ถ.อรุณอมรินทร กรุงเทพฯ 

6 13 สิงหาคม 2556 ศูนยบริการถายทอดการสื่อสารแหงประเทศไทย ถ.อรุณอมรินทร กรุงเทพฯ 

7 19 สิงหาคม 2556 ศูนยบริการถายทอดการสื่อสารแหงประเทศไทย ถ.อรุณอมรินทร กรุงเทพฯ 

8 20 กันยายน 2556 หองบูรพา 4 อาคารเนคเทค อุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทย จ.ปทุมธานี 

9 21 ตุลาคม 2556 ศูนยบริการถายทอดการสื่อสารแหงประเทศไทย ถ.อรุณอมรินทร กรุงเทพฯ 

10 1 พฤศจิกายน 2556 หองริมสวน 1 อาคารเนคเทค อุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทย จ.ปทุมธานี 

11 18 พฤศจิกายน 2556 ศูนยบริการถายทอดการสื่อสารแหงประเทศไทย ถ.อรุณอมรินทร กรุงเทพฯ 

12 28 พฤศจิกายน 2556 หองประจิม 5 และบูรพา 4 อาคารเนคเทค อุทยานวิทยาศาสตรประเทศ

ไทย จ.ปทุมธานี 

13 6 ธันวาคม 2556 ศูนยบริการถายทอดการสื่อสารแหงประเทศไทย ถ.อรุณอมรินทร กรุงเทพฯ 

14 23 ธันวาคม 2556 ศูนยบริการถายทอดการสื่อสารแหงประเทศไทย ถ.อรุณอมรินทร กรุงเทพฯ 

15 6 มกราคม 2557 หองประชุมชั้น 1 มูลนิธิสากลเพ่ือคนพิการ ซอยอรุณอมรินทร 39 กรุงเทพฯ 

16 16 มกราคม 2557 หองประชุมชั้น 1 มูลนิธิสากลเพ่ือคนพิการ ซอยอรุณอมรินทร 39 กรุงเทพฯ 

17 23 มกราคม 2557 หองประชุมชั้น 1 มูลนิธิสากลเพ่ือคนพิการ ซอยอรุณอมรินทร 39 กรุงเทพฯ 

18 27 มกราคม 2557 หองประชุมบูรพา 2 อาคารเนคเทค อุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทย จ.

ปทุมธานี 
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ครั้งท่ี วันท่ี สถานท่ี 

19 17 กุมภาพันธ 2557 หองประชุมชั้น 1 มูลนิธิสากลเพ่ือคนพิการ ซอยอรุณอมรินทร 39 กรุงเทพฯ 

20 27 กุมภาพันธ 2557 หองประชุมชั้น 1 มูลนิธิสากลเพ่ือคนพิการ ซอยอรุณอมรินทร 39 กรุงเทพฯ 

21 3 มีนาคม 2557 หองประชุมชั้น 1 มูลนิธิสากลเพ่ือคนพิการ ซอยอรุณอมรินทร 39 กรุงเทพฯ 

22 14 มีนาคม 2557 หองประชุมชั้น 1 มูลนิธิสากลเพ่ือคนพิการ ซอยอรุณอมรินทร 39 กรุงเทพฯ 

23 19 มีนาคม 2557 หองประชุมชั้น 1 มูลนิธิสากลเพ่ือคนพิการ ซอยอรุณอมรินทร 39 กรุงเทพฯ 

24 28 มีนาคม 2557 หองประชุมชั้น 1 มูลนิธิสากลเพ่ือคนพิการ ซอยอรุณอมรินทร 39 กรุงเทพฯ 

25 3 เมษายน 2557 หองประชุมริมสวน 3 อาคารเนคเทค อุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทย จ.

ปทุมธานี 

26 18 เมษายน 2557 หองประชุมบูรพา 4 อาคารเนคเทค อุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทย จ.

ปทุมธานี 

27 23 เมษายน 2557 หองประชุมชั้น 1 มูลนิธิสากลเพ่ือคนพิการ ซอยอรุณอมรินทร 39 กรุงเทพฯ 

28 7 พฤษภาคม 2557 หองประชุมชั้น 1 มูลนิธิสากลเพ่ือคนพิการ ซอยอรุณอมรินทร 39 กรุงเทพฯ 
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บทที ่3  

การพัฒนาระบบบริการถายทอดการสื่อสาร 

ศูนยบริการถายทอดการสื่อสารแหงประเทศไทย ไดใหบริการถายทอดการสื่อสารสําหรับผูท่ีบกพรอง

ทางการไดยินและผูท่ีบกพรองทางการพูด จํานวน 6 ระบบดังนี้คือ  1) ระบบบริการถายทอดการสื่อสารแบบ 

SMS/MMS  2) ระบบบริการถายทอดการสื่อสารแบบสนทนาขอความบนอินเทอรเน็ต  3) ระบบบริการ

ถายทอดการสื่อสารแบบสนทนาวิดีโอบนอินเทอรเน็ต  4) ระบบบริการถายทอดการสื่อสารแบบสนทนาวิดีโอ

บนอินเทอรเน็ตผานอุปกรณโทรคมนาคมเคลื่อนท่ี  5) ระบบบริการถายทอดการสื่อสารผานเครื่องบริการ

ถายทอดการสื่อสารสาธารณะ  6) ระบบบริการถายทอดการสื่อสารแบบการแจงเหตุฉุกเฉิน  

ศูนยบริการถายทอดการสื่อสารฯ ไดใหบริการตอเนื่อง และเพ่ือใหระบบเดิมใชงานไดอยางมี

ประสิทธิภาพ ศูนยบริการถายทอดการสื่อสารฯ ไดรับฟงปญหาจากผูใชงานและไดปรับปรุงระบบใหม ซ่ึงจะไม

กระทบกับการใหบริการในภาพรวม และศูนยบริการถายทอดการสื่อสารฯ ไดพัฒนาระบบบริการถายทอดการ

สื่อสารเพ่ิมเติมตามแผนการดําเนินงานประจําป 2556 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

3.1 การปรับปรุงระบบบริการถายทอดการส่ือสารเดิม  

ศูนยบริการถายทอดการสื่อสารฯ ปรับปรุงระบบบริการถายทอดการสื่อสารเดิม ใหมีประสิทธิภาพมาก

ยิ่งข้ึน โดยดําเนินการดังนี้ 

3.1.1 การปรับปรุงระบบบริการถายทอดการส่ือสารแบบ SMS/MMS  

การปรับปรุงระบบบริการถายทอดการสื่อสารแบบ SMS/MMS โดยการเปลี่ยนรูปแบบจาก

บริการถายทอดการสื่อสารแบบ SMS/MMS บนอุปกรณสื่อสารเคลื่อนท่ี  เปนโปรแกรมประยุกตบนอุปกรณ

สื่อสารเคลื่อนท่ี เพ่ือใหผูท่ีบกพรองทางการไดยินสามารถใชบริการ SMS/MMS ผานโปรแกรมประยุกตบน

อุปกรณสื่อสารเคลื่อนท่ีโดยไมตองเสียคาใชจายในการสง SMS/MMS โดยระบบจะแบงเปน 2 สวน คือ 1) 

บริการถายทอดการสื่อสารแบบ SMS/MMS ผานโปรแกรมประยุกตบนอุปกรณสื่อสารเคลื่อนท่ี  2) บริการรับ

ขาวสาร โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้  

1) บริการถายทอดการสื่อสารแบบ SMS/MMS ผานโปรแกรมประยุกตบนอุปกรณสื่อสาร

เคลื่อนท่ี  โดยมีแผนผังบริการถายทอดการสื่อสารแบบ SMS/MMS ผานโปรแกรมประยุกตบนอุปกรณสื่อสาร

เคลื่อนท่ี ดังภาพท่ี 7 
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ภาพท่ี 7 แผนผังบริการถายทอดการสื่อสารแบบ SMS/MMS  

ผานโปรแกรมประยุกตบนอุปกรณสื่อสารเคลื่อนท่ี 

 

โดยมีข้ันตอนการทํางานดังนี้ 

1. ผูท่ีบกพรองทางการไดยินพิมพขอความ ภาพ และวิดีโอ พรอมระบุพิกัดปจจุบันของตน 

ผานโปรแกรมประยุกตบนโทรศัพทเคลื่อนท่ี 

2. ผูท่ีบกพรองทางการไดยินสงขอความไปยังเซิรฟเวอรแจงชื่อตนเองและชื่อผูรับปลายทาง

พรอมเบอรโทรศัพท 

3. เจาหนาท่ีถายทอดการสื่อสารไดรับขอความ และติดตอบุคคลปลายทางท่ีคนหูหนวกแจง 

4. เจาหนาท่ีถายทอดการสื่อสารไดรับคําตอบจากผูรับปลายทางแลวสงขอความตอบ

กลับไปยงัโทรศัพทของผูท่ีบกพรองทางการไดยิน 

5. โทรศัพทของผูท่ีบกพรองทางการไดยินแสดงการแจงเตือนเพ่ือใหทราบวามีขอความเขา

มา 

2) บริการรับขาวสาร โดยมีแผนผังบริการรับขาวสาร ดังภาพท่ี 8 

 

ภาพท่ี 8 แผนผังบริการรับขาวสาร 
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ข้ันตอนการบริการรับขาวสาร มีดังนี้ 

1. เจาหนาท่ีถายทอดการสื่อสารเพ่ิมขาวลงบนเซิรฟเวอร 

2. ผูท่ีบกพรองทางการไดยินใชงานโปรแกรมประยุกตบนโทรศัพทเคลื่อนท่ี 

ดึงขาวจากบนเซิรฟเวอรมาแสดง 

3.1.2 การปรับปรุงระบบบริการถายทอดการส่ือสารแบบสนทนาขอความบนอินเทอรเน็ต  

การปรับปรุงระบบบริการถายทอดการสื่อสารแบบสนทนาขอความบนอินเทอรเน็ต  ในสวนของ

โปรแกรมประยุกตสนทนาขอความบนเครื่องลูกขายใหเปนแบบขอความในเวลาจริง ไดถูกพัฒนารวมอยูใน

ระบบบริการถายทอดการสื่อสาร MMX  ซ่ึงจะอธิบายในขอ 3.1.4 เรื่องการปรับปรุงระบบบริการถายทอดการ

สื่อสารแบบสนทนาวิดีโอบนอินเทอรเน็ตผานอุปกรณสื่อสารเคลื่อนท่ี 

3.1.3 การปรับปรุงระบบบริการถายทอดการส่ือสารแบบสนทนาวิดีโอบนอินเทอรเน็ต  

การปรับปรุงระบบบริการถายทอดการสื่อสารแบบสนทนาวิดีโอบนอินเทอรเน็ต ในสวนของ

ระบบสนทนาวิดีโอบนเครื่องแมขายใหม และโปรแกรมประยุกตสนทนาวิดีโอบนเครื่องลูกขาย ไดถูกพัฒนาเขา

ไปรวมอยูในระบบถายทอดการสื่อสาร MMX ซ่ึงจะอธิบายในขอ 3.1.4 เรื่องการปรับปรุงระบบบริการ

ถายทอดการสื่อสารแบบสนทนาวิดีโอบนอินเทอรเน็ตผานอุปกรณสื่อสารเคลื่อนท่ี 

3.1.4 การปรับปรุงระบบบริการถายทอดการส่ือสารแบบสนทนาวิดีโอบนอินเทอรเน็ตผานอุปกรณ

ส่ือสารเคล่ือนท่ี   

การปรับปรุงระบบบริการถายทอดการสื่อสารแบบสนทนาวิดีโอบนอินเทอรเน็ตผานอุปกรณ

สื่อสารเคลื่อนท่ี มีจุดมุงหมายท่ีจะใหบริการถายทอดการสื่อสารแบบครบถวน (Total Communication)  

โดยจะใชโหมดการสื่อสารหลายโหมดไมวาจะเปน การใชภาษามือ ภาษาพูด และภาษาเขียน รวมกันในการ

บริการสื่อสาร ท้ังนี้เพ่ือตอบสนองแกบุคคลกลุมพิเศษท่ีตองการการสื่อสารท่ีแตกตางกัน ซ่ึงผูใชสามารถเลือก

โหมดการสื่อสารได   

คณะทํางานไดทําการศึกษาระบบบริการถายทอดการสื่อสารใหม คือระบบ MMX เปนระบบการ

ใหบริการถายทอดการสื่อสารแบบครบถวน เนนการติดตอสื่อสารบุคคลท่ีเนนไปท่ีผูท่ีตองการความชวยเหลือ

เปนพิเศษ  ซ่ึงรวมไปถึงผูบกพรองทางการไดยิน ผูสูงอายุ ซ่ึงระบบถายทอดการสื่อสาร MMX นี้เปนลิขสิทธิ์
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ของบริษัท nWise ซ่ึงเปนบริษัทแนวหนาของยุโรปท่ีใหการใหบริการการติดตอสื่อสารท้ังแบบสนทนาวิดิโอ

และสนทนาขอความ รวมไปถึงเปนผูใหบริการซอฟตแวรสําหรับโทรศัพทวิดีโอ และโทรศัพทขอความ  ท้ังนี้

โครงสรางตนแบบของระบบบริการถายทอดการสื่อสาร MMX ถูกพัฒนาข้ึนโดยบริษัท Ericsson กอนท่ีจะมา

ทําเสร็จสมบูรณเพ่ือใชเชิงการคาโดยบริษัท nWise 

ระบบบริการถายทอดการสื่อสาร MMX สามารถใหบริการสนทนาวิดีโอ บริการสนทนาขอความ บริการ

แปลงเสียงเปนขอความบนอุปกรณสื่อสารเคลื่อนท่ี บริการสนทนาขอความในเวลาจริง บริการลามทางไกล 

บริการแปลงภาษามือเปนขอความ ฯลฯ  รองรับการใหบริการแบบครบถวน 

ในการนําระบบบริการถายทอดการสื่อสาร MMX เขามาใชในศูนยบริการถายทอดการสื่อสารฯ 

คณะทํางานไดออกแบบโครงสรางการใหบริการท่ีรวมเอาระบบการใหบริการท่ีมีอยูแลวรวมเขากับระบบ

บริการถายทอดการสื่อสาร MMX ดังแสดงในภาพท่ี 9 

 

 

 
 

ภาพท่ี 9  โครงสรางการออกแบบการใหบริการรวมระบบบริการถายทอดการสื่อสาร MMX และระบบบริการ

ถายทอดการสื่อสาร Avaya 

 

ท้ังนี้จะเห็นไดวามีการแบงแยกระบบการใหบริการอยางชัดเจน โดยท่ีระบบบริการถายทอดการสื่อสาร  

Avaya จะใชเพ่ือการใหบริการสนทนาวิดีโอบนอินเทอรเน็ต และเครื่องบริการถายทอดการสื่อสาร   ในขณะท่ี

ระบบบริการถายทอดการสื่อสาร nWise จะใหบริการสนทนาวิดีโออานอุปกรณสื่อสารเคลื่อนท่ี   ท้ังสอง

MMX 
Avaya 

Mobile Application 

And PC Client 
Web application 

Deaf 
Deaf 

Agent Avaya 
Agent MMX  

SIP 
SIP 

Voice Channel  

Voice Channel  

Normal People 

02-xxx-xxxxx 
New Number 

1412 
Old Number 

Call Forward 
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ระบบจะติดตอสื่อสารโดยการใช SIP protocol ผานระบบอินเทอรเน็ตหรือระบบเครือขายบรอดแบรนดไร

สาย   เม่ือคนท่ัวไปตองการท่ีจะติดตอผูบกพรองทางการไดยินหรือผูท่ีบกพรองทางการพูดสามารถเขาถึงการ

ใหบริการผานทางโทรศัพทหมายเลข 1412 ซ่ึงจะเขามาทางระบบบริการถายทอดการสื่อสาร Avaya แตถาจะ

ติดตอผูบกพรองทางการไดยินหรือผูท่ีบกพรองทางการพูดทางอุปกรณสื่อสารเคลื่อนท่ี ระบบจะโอนมายัง

ระบบบริการถายทอดการสื่อสาร MMX เพ่ือท่ีจะใหเจาหนาท่ีถายทอดการสื่อสารติดตอผูท่ีบกพรองทางการได

ยินผานระบบบริการถายทอดการสื่อสาร MMX ตอไป ในกรณีของคนท่ัวไป   จะไมไดแยกระบบการเขาถึง

ออกมาสองระบบคือระบบบริการถายทอดการสื่อสาร MMX และ Avaya นั้น เพ่ือปองกันการมีหลายเลข

หมายในการเขาถึงการใหบริการและปองกันความสับสนของผูใชบริการท่ีเปนคนท่ัวไป  

โครงสรางระบบบริการถายทอดการสื่อสาร MMX สามารถท่ีจะออกแบบไดดังภาพท่ี 10 และสรุปเปน

ตารางไดดังตารางท่ี 8 

 
ภาพท่ี 10 รูปโครงสรางระบบบริการถายทอดการสื่อสาร MMX 

 

 

 

Media Gateway, 
SDG (PSTN GW) 

Sip firewall:  
CISCO 5510 

Interpreters Mobile 
Application 

   

Client server MMX 2 MMX 1 Proxy server 

 

Call Center and PSTN gateway
1
 

 

Queue 

 

End-user Server 

 

Firewall 
transpassing 

Note:  
(1) PSTN may be 
replaced by a SIP-

  

Avaya 

1412 
(PSTN GW) 

Call Forward 
via Voice Channel 

Normal people  

Voice channel 
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ตารางท่ี 8 อุปกรณท่ีเปนสวนประกอบของโครงสรางระบบ MMX 

ช่ือ (Name) 
ประเภท 

(Type) 
หนาท่ี System Requirement 

MMX1 Server ใหบริการระบบบริการถายทอดการ

สื่อสาร MMX 

- HP Proliant DL380 Gen8 with 

Xeon Quad Core 8GB RAM, 

HDD ~200 GB Raid 5  with DVD 

reader, ILO and dual power 

supply or equivalent hardware 

- OpenSuse 12.2 64-bit 

MMX2 Server Redundant เพ่ือเพ่ิมความเสถียรใน

การใหบริการระบบบริการถายทอดการ

สื่อสาร MMX 

- HP Proliant DL380 Gen8 with 

Xeon Quad Core 8GB RAM, 

HDD ~200 GB Raid 5  with DVD 

reader, ILO and dual power 

supply or equivalent hardware 

- OpenSuse 12.2 64-bit 

Queue & 

PSTN 

Gateway 

Server and 

accessories 

จัดการระบบคิวและถายโอนโทรศัพท

จากระบบบริการถายทอดการสื่อสาร 

Avaya ไปยังระบบบริการถายทอดการ

สื่อสาร nWise 

- HP Proliant DL380 Gen8 with 

Xeon Quad Core 12GB RAM, 

HDD ~150 GB Raid 5 with DVD 

reader, ILO and dual power 

supply  or equivalent hardware 

- OpenSuse 12.2 64-bit 

- Dialogic card1  

Ended User Server จัดการติดตอสื่อสารระหวางผูท่ีบกพรอง

ทางการไดยินดวยกันเองผานระบบ 

MMX 

-HP Proliant DL380 Gen8 with 

Xeon Quad Core 8GB RAM, 

HDD ~200 GB Raid 5 with DVD 

reader, ILO and dual power 

supply or equivalent hardware 

-OpenSuse 12.2 64-bit 
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ช่ือ (Name) 
ประเภท 

(Type) 
หนาท่ี System Requirement 

Proxy  Server ใชเพ่ือเปน proxy สําหรับระบบบริการ

ถายทอดการสื่อสาร MMX เพ่ือลดภาระ

การใชงานของ MMX server 

- OpenSuse 12.3 CPU: Intel 

Xeon (Quad core) 2.0 GHz 

HDD: 100GB 

Memory: 12 GB 

SIP Firewall Firewall ใชเพ่ือรักษาความปลอดภัยใหแกระบบ

การใหระบบบริการถายทอดการสื่อสาร 

MMX 

Cisco 5510 

Internet 

Connection 

Network ใชเพ่ือเชื่อมตอเพ่ือโอนถายขอมูลสอง

ทางระหวางผูใหบริการและผูใชบริการ 

-อยางนอย 2x512 kbps สําหรับ

วิดีโอ  2x100 kbps สําหรับเสียง 

และ 2x10 kbps สําหรับขอความ  

ตอหนึ่งคูสาย 

 

ในสวนของการวางโครงสรางพ้ืนฐานของโครงขายเพ่ือเพ่ิมการใหบริการจากระบบบริการถายทอดการ

สื่อสาร nWise ไดแยกโครงขายการเชื่อมตอของระบบบริการถายทอดการสื่อสาร nWise กับระบบเดิมและมี

การใช Leased line จากผูประกอบการใหม ในสวนนี้มีจุดประสงคเพ่ือทําใหระบบการติดตั้งและการใชงาน

ระบบบริการถายทอดการสื่อสาร nWise ไมกระทบกับระบบบริการถายทอดการสื่อสาร Avaya ท่ีมีการใชอยู

เดิม เพ่ือการใหบริการมีเสถียรภาพมากข้ึน ท้ังนี้ศูนยบริการถายทอดการสื่อสารฯ ไดออกแบบใหการเชื่อมตอ

ระบบออกมาเปนสองโครงขายยอยดังแสดงดังภาพท่ี 11 
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ภาพท่ี 11 รูปแสดงการเชื่อมตอโครงขายของระบบบริการถายทอดการสื่อสาร AVAYA และ nWise จากศูนย 

บริการถายทอดการสื่อสาร ฯ ไปยังศูนยขอมูลอินเทอรเน็ตและเชื่อมตอไปยังอินเทอรเน็ตภายนอก 

 

โครงขายแรกซ่ึงเปนโครงขายท่ีใหบริการถายทอดการสื่อสารจากระบบบริการถายทอดการสื่อสาร 

Avaya ซ่ึงจะมีการเชื่อมตอจากศูนยบริการถายทอดการสื่อสารฯ ไปยังศูนยขอมูลอินเทอรเน็ตโดยการใช 

Leased line ของบริษัท TOT จํากัด (มหาชน)  และบริษัท CAT ซ่ึงศูนยขอมูลอินเทอรเน็ตจะเชื่อมตอออก

อินเทอรเน็ตขางนอก  

โครงขายท่ีสองเปนโครงขายท่ีต้ังข้ึนมาใหมซ่ึงจะเปนโครงขายท่ีสรางไวเพ่ือรอการติดตั้งระบบ nWise 

และ ระบบการใหบริการท่ีศูนยบริการถายทอดการสื่อสารฯ จะมีการใหบริการใหมในอนาคต ท้ังนี้ เพ่ือความ

เสถียรของการใหบริการ ศูนยบริการถายทอดการสื่อสารฯ ไดเชื่อมตอระบบไปยังศูนยขอมูลอินเทอรเน็ตโดย

การใช Leased line ของ บริษัท Symphony ซ่ึงจะไมมีผลกระทบการเชื่อมตอของ Leased line ของ TOT 

และ CAT ท้ังนี้การติดตั้งระบบตางๆ จะมีการรวมมือกับ nWise อาทิเชน การ config firewall ตอไป 
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3.1.5 การปรับปรุงระบบบริการถายทอดการส่ือสารผานเครื่องบริการถายทอดการส่ือสาร

สาธารณะ (ตู TTRS) 

การปรับปรุงระบบบริการถายทอดการสื่อสารผานเครื่องบริการถายทอดการสื่อสารสาธารณะ (ตู 

TTRS) ไดออกแบบเครื่องบริการถายทอดการสื่อสารสาธารณะใหม ดังภาพท่ี 12-13  โดยมีคุณลักษณะดังนี้  

1) โครงตูทําดวยเหล็กซ้ิง หนา 1.2 mm พนสฟีา 

2) จอภาพทัชสกรีนขนาด 17 นิ้ว 3M MicroTouch Monitor 

3) หนวยประมวลผล Kiosk CPU Core i3 3.10 GHz Cache 3 MB 

4) หนวยความจํา RAM 4 GB 

5) ฮารดดิสกแบบ Solid state drive (SSD) 60 GB 

6) คียบอรดสแตนเลส 

7) กลอง HD Web Camera จํานวน 2 ตัว สําหรับเด็กและผูใหญ 

8) หูโทรศัพท 

9) เครื่องอานบัตร Smart Card Reader 

 

ภาพท่ี 12 การออกแบบตู TTRS แบบใหม 
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ภาพท่ี 13 ตู TTRS แบบใหม 

3.1.6 การปรับปรุงระบบบริการถายทอดการส่ือสารแบบการแจงเหตุฉุกเฉิน 

ศูนยบริการถายทอดการสื่อสารฯ ไดรวมมือกับสถาบันการแพทยฉุกเฉินแหงชาติ (สพฉ.) และ

โรงพยาบาลรามาธิบดีใหบริการถายทอดการสื่อสารแบบการแจงเหตุฉุกเฉิน โดยไดออกแบบข้ันตอนการแจง

เหตุฉุกเฉินระหวางผูท่ีบกพรองทางการไดยินกับเจาหนาท่ีถายทอดการสื่อสารและข้ันตอนการแจงเรื่องตอ

ระหวางเจาหนาท่ีถายทอดการสื่อสารและเจาหนาท่ี สพฉ. ในการศึกษาและออกแบบข้ันตอนการแจงเหตุ

ฉุกเฉินสําหรับผูท่ีบกพรองทางการไดยิน เจาหนาท่ีถายทอดการสื่อสาร และเจาหนาท่ี สพฉ. สามารถสื่อสาร

กันได โดยการแจงเหตุฉุกเฉินทําไดดังนี้ 

 

วิธีท่ี 1 การแจงเหตุฉุกเฉิน 1669 ผาน SMS หมายเลข 086-000-5055 มีข้ันตอนการแจงเหตุฉุกเฉินดังนี้ 

1) ผูท่ีบกพรองทางการไดยินสงขอความแจงเหตุฉุกเฉิน มีรูปแบบคือ ดวนหมอ 1. ชื่อ-นามสกุล 2. ปญหา

อะไร 3. ตอนนี้อยูท่ีไหน  ซ่ึงแสดงดังภาพ 
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2) เม่ือเจาหนาท่ีถายทอดการสื่อสารไดรับขอความ จะสง SMS ถามผูท่ีบกพรองทางการไดยิน มีรูปแบบ 

คือ 1. รูสึกตัวใชไหม 2.หายใจเหนื่อยหอบใชไหม 3. ลุกแลวยืนเวียนหัวใชไหม ซ่ึงแสดงดังภาพ 

 
 

3) เม่ือผูท่ีบกพรองทางการไดยินไดรับขอความท่ีเปนคําถาม  จะสงคําตอบทาง SMS กลับมาท่ีเจาหนาท่ี

ถายทอดการสื่อสาร มีรูปแบบ คือ ดวนหมอ 1.ไมใช 2.ใช 3.ใช  

• สําหรับกรณีตอบขอ 1 วา ไมใช ถือวาอยูในภาวะวิกฤติ เจาหนาท่ีถายทอดการสื่อสารจะแจง

เจาหนาท่ีศูนยรับแจงเหตุฯ 1669 ใหรีบนํารถพยาบาลไปรับ  จะสง SMS เพ่ือใหผูท่ีบกพรอง

ทางการไดยินขอความชวยเหลือจากคนท่ีมีการไดยินท่ีอยูบริเวณเกิดเหตุ  และสง  MMS เปน

คลิปการชวยฟนคืนชีพ (Cardiopulmonary resuscitation: CPR) เพ่ือใหผูท่ีบกพรองทางการได

ยินและคนท่ีชวยเหลือรูวิธีการทํา CPR  นอกจากนี้ เจาหนาท่ีถายทอดการสื่อสาร จะสอบถามกับ

เจาหนาท่ีศูนยรับแจงเหตุฯ 1669 ทางโทรศัพทตลอดเวลาเกิดเหตุ เพ่ือจะอธิบายใหกับผู ท่ี

บกพรองทางการไดยินไดรับทราบ 

 
หมายเหตุ: ผูท่ีบกพรองทางการไดยินตองพิมพคําวา “ดวนหมอ” ทุกครั้งสําหรับการสง SMS และ MMS เพ่ือ

แจงเหตุฉุกเฉิน เพ่ือใหระบบสามารถคัดกรองไดวาเปนการแจงเหตุฉุกเฉิน 
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4) ในกรณีท่ีตอบขอ 1 วาใช  ซ่ึงไมใชภาวะวิกฤติ  เจาหนาท่ีถายทอดการสื่อสารจะกรอกขอมูลจากการ

ตอบคําถาม 3 ขอ ในระบบแจงเหตุฉุกเฉินทางการแพทย  แลวแจงเจาหนาท่ีศูนยรับแจงเหตุฯ 1669วา

มีผูท่ีบกพรองทางการไดยินแจงขอความชวยเหลือทางการแพทยฉุกเฉินเขามา  เจาหนาท่ีศูนยรับแจง

เหตุฯ 1669 จะเปดฐานขอมูลรายชื่อผูท่ีบกพรองทางการไดยินจากในระบบ เพ่ือใหคําปรึกษาหรือสง

รถพยาบาลไปรับ โดยจะเปนการสื่อสารกัน 3 สาย 

 

 
 

วิธีท่ี 2 การแจงเหตุฉุกเฉิน 1669 ผานสนทนาวิดีโอแบบการแจงเหตุฉุกเฉินบนเครื่องแมขายใหม และ

โปรแกรมประยุกตระบบสนทนาวิดีโอแบบการแจงเหตุฉุกเฉินบนเครื่องลูกขายของอุปกรณส่ือสารเคล่ือนท่ี 

บนระบบปฏิบัติการ iOS และแอนดรอยด  (ผานระบบบริการถายทอดการสื่อสาร MMX)  ในสวนนี้จะแสดง

เฉพาะบนเว็บไซตเทานั้น เนื่องจากมีข้ันตอนเหมือนกัน ดังนี้ 

1) ผูท่ีบกพรองทางการไดยินใชบริการสนทนาวิดีโอบนอินเทอรเน็ต ผานเว็บไซต www.ttrs.or.th แจง

เจาหนาท่ีถายทอดการสื่อสาร ดังนี้ ดวนหมอ 1. ชื่อ-นามสกุล 2. ปญหาอะไร 3. ตอนนี้อยูท่ีไหน 
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2) เจาหนาท่ีถายทอดการสื่อสารจะถาม 3 คําถาม คือ 1. รูสึกตัวใชไหม 2.หายใจเหนื่อยหอบใชไหม 3. 

ลุกแลวยืนเวียนหัวใชไหม 

 
 

3) ผูท่ีบกพรองทางการไดยินตอบคําถามดวยภาษามือ   ดวนหมอ 1.ไมใช 2.ใช 3.ใช  

• สําหรับกรณีตอบขอ 1 วา ไมใช ถือวาอยูในภาวะวิกฤติ เจาหนาท่ีถายทอดการสื่อสารจะแจง

เจาหนาท่ีศูนยรับแจงเหตุฯ 1669 ใหรีบนํารถพยาบาลไปรับ  จะสง SMS เพ่ือใหผูท่ีบกพรอง

ทางการไดยินขอความชวยเหลือจากคนท่ีมีการไดยินท่ีอยูบริเวณเกิดเหตุ  และสง  MMS เปน

คลิปการชวยฟนคืนชีพ (CPR)  เพ่ือใหผูท่ีบกพรองทางการไดยินและคนท่ีชวยเหลือรูวิธีการทํา 

CPR  นอกจากนี้ เจาหนาท่ีถายทอดการสื่อสาร จะสอบถามกับเจาหนาท่ีศูนยรับแจงเหตุฯ 1669 

ทางโทรศัพทตลอดเวลาเกิดเหตุ เพ่ือจะอธิบายใหกับผูท่ีบกพรองทางการไดยินไดรับทราบ 

สําหรับกรณีตอบขอ 1 วา ไมใช ลามสง SMS และ MMS การทํา CPR และแจง สพฉ. ใหรีบ

นํารถพยาบาลไปรับโดยท่ีการสง SMS จะทําเพ่ือใหผูท่ีบกพรองทางการไดยินขอความชวยเหลือ

จากคนท่ีมีการไดยินท่ีอยูบริเวณเกิดเหตุ และสง MMS เพ่ือใหผูท่ีบกพรองทางการไดยินรูวิธีการ

ทํา CPR นอกจากนี้ เจาหนาท่ีถายทอดการสื่อสารจะปรึกษา สพฉ. ทางโทรศัพท จากนั้น

เจาหนาท่ีถายทอดการสื่อสารสงขอความบอกผูท่ีบกพรองทางการไดยินใหทราบ 

 

รายงานสรุปผลการดําเนินงานประจําป 2556 ศูนยบริการถายทอดการส่ือสารแหงประเทศไทย 

57 



 
 

4) เจาหนาท่ีถายทอดการสื่อสารกรอกขอมูลจากการตอบคําถาม 3 ขอ ในระบบ  แลวแจงตอ สพฉ. 

ไดรับการแจงเตือนวามี Case แจงเขามา เจาหนาท่ีถายทอดการสื่อสารอาจจะโทรติดตอ สพฉ. เพ่ือ

แจงวามีการเหตุฉุกเฉินเพ่ือให สพฉ. ดูขอมูลในระบบ จากนั้น สพฉ. จะใหคําปรึกษา หรือสง

รถพยาบาลไปรับ 

 
 

ในกรณีออกแบบระบบการแจงเหตุฉุกเฉินผานเว็บไซต ดวยการใชระบบสนทนาวีดีโอแบบประชุมสาม

สาย เพ่ือใหผูท่ีบกพรองทางการไดยิน เจาหนาท่ีถายทอดการสื่อสาร และเจาหนา สพฉ. สามารถสื่อสารกันได

นั้นจะยังใชของระบบ Avaya ซ่ึงจะมีโครงสรางการใชงานดังภาพ 
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ภาพท่ี 14 โครงสรางระบบการแจงเหตุฉุกเฉิน 

 

ในสวนการสนทนาสามสายจําตองมีการเพ่ิมระบบ Multipoint Control Unit (MCU) เขามาซ่ึง

ระบบนี้จะทําหนาท่ีแสดงวิดีโอจาก ผูท่ีบกพรองทางการไดยิน เจาหนาท่ีถายทอดการสื่อสาร และ เจาหนาท่ี 

สพฉ. เขาดวยกัน ในสวนนี้จะมีขอดีคือ Bandwidth ของการสนทนาจะเพ่ิมข้ึนตามผูท่ีสนทนา ทําใหผูท่ี

บกพรองทางการไดยินไมจําเปนตองใชอินเตอรเน็ตท่ีมีความเร็วเพ่ิมข้ึนก็สามารถใชบริการแจงเหตุฉุกเฉินได 

นอกจากนี้ ยังมีแนวคิดในการออกแบบโปรแกรมประยุกตการแจงเหตุฉุกเฉินบนอุปกรณสื่อสาร

เคลื่อนท่ีระบบปฏิบัติการ Android เพ่ือชวยในการสงขอความและวิดีโอใหมีความสะดวกและรวดเร็วยิ่งข้ึน 

สําหรับรูปแบบการสงขอมูลมีอยูดวยกัน 2 รูปแบบ คือ แบบกรณีไมมีการเชื่อมตออินเตอรเน็ต (อันนี้จะสง

ขอความในรูปแบบ SMS แตผูท่ีบกพรองทางการไดยินไมตองพิมพเองท้ังหมด โดยใหเลือกจากตัวเลือกบน

โปรแกรมจากนั้นโปรแกรมจะสงขอความใหแบบอัตโนมัติ) แบบกรณีมีการเชื่อมตออินเตอรเน็ต อันนี้จะสง

ขอมูลไดท้ังขอความ วิดีโอ พรอมกับพิกัดผูใช อันนี้จะเพ่ิมความเร็วและความแมนยําในการเขาใหการ

ชวยเหลือมากยิ่งข้ึน โดยท้ังสองแบบมีโครงสรางการทํางานดังนี้  

โปรแกรมประยุกตการแจงเหตุฉุกเฉินบนอุปกรณสื่อสารเคลื่อนท่ีระบบปฏิบัติการ Android กรณีไมได

เชื่อมตออินเตอรเน็ต  
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ภาพท่ี 15 การแจงเหตุฉุกเฉินบนอุปกรณสื่อสารเคลื่อนท่ีระบบปฏิบัติการ Android  

กรณีไมไดเชื่อมตออินเตอรเน็ต 

 

1) ผูท่ีบกพรองทางการไดยินสง SMS ท่ีมีคําวา “ดวนหมอ” พรอมกับระบุชื่อ-นามสกุล ปญหา ท่ีอยู 

และตอบคําถามเหลานี้  

• รูสึกตัวใชไหม (ใช/ไมใช)  

• หายใจเหนื่อยหอบใชไหม (ใช/ไมใช)  

• ลุกแลวยืนเวียนหัวใชไหม (ใช/ไมใช)  

 เชน “ดวนหมอ แดง ไมดํา เจ็บหนาอก บาน ใช ใช ไมใช” มาท่ีเบอรของศูนย ท่ีเปดใหบริการรับ SMS 

2) โทรศัพทมือถือท่ีใชเปนเครื่องสําหรับทําหนาท่ีสงตอไดรับขอความ 

3) โปรแกรมประยุกตบนโทรศัพทมือถือตรวจพบคําวา “ดวนหมอ” อยูในขอความ สงตอขอความไป

ยังเซิฟเวอรพรอมระบุวาเปนขอความแจงเหตุฉุกเฉิน 

4) เจาหนาท่ีไดรับขอความ และติดตอไปยังสถาบันการแพทยฉุกเฉิน 

5) สถาบันการแพทยฉุกเฉินสงเจาหนาท่ีไปใหความชวยเหลือผูใชบริการ 

6) เจาหนาท่ีสง SMS ตอบกลับไปยังผูใชบริการ 
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โปรแกรมประยุกตการแจงเหตุฉุกเฉินบนอุปกรณสื่อสารเคลื่อนท่ีระบบปฏิบัติการ Android กรณี

เชื่อมตออินเตอรเน็ต 

 
 

ภาพท่ี 16 การแจงเหตุฉุกเฉินบนอุปกรณสื่อสารเคลื่อนท่ีระบบปฏิบัติการ Android กรณีเชื่อมตออินเตอรเน็ต 

ข้ันตอนการแจงเหตุฉุกเฉิน 

1) ผูท่ีบกพรองทางการไดยินพิมพระบุอาการ และตอบคําถามเบื้องตน 3 คําถามเหลานี้ 

• รูสึกตัวใชไหม (ใช/ไมใช)  

• หายใจเหนื่อยหอบใชไหม (ใช/ไมใช)  

• ลุกแลวยืนเวียนหัวใชไหม (ใช/ไมใช)  

จากนั้นพิมพขอความ ใสภาพและวีดิโอ รายละเอียด และระบุพิกัดปจจุบันของตน บน

โปรแกรมประยุกตบนโทรศัพทมือถือ 

2) ผูท่ีบกพรองทางการไดยินสงขอความไปยังเซิฟเวอร 

3) เจาหนาท่ีไดรับขอความ และติดตอสถาบันการแพทยฉุกเฉิน 

4) สถาบันการแพทยฉุกเฉินสงเจาหนาท่ีไปใหความชวยเหลือผูท่ีบกพรองทางการไดยิน 

5) เจาหนาท่ีสงขอความกลับไปยังโทรศัพทผูท่ีบกพรองทางการไดยิน 

6) โทรศัพทมือถือแสดงการแจงเตือนผูท่ีบกพรองทางการไดยิน 
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3.2 การพัฒนาระบบบริการถายทอดการส่ือสารเพ่ิมเติม 

ศูนยบริการถายทอดการสื่อสารฯ ไดพัฒนาระบบบริการถายทอดการสื่อสารเพ่ิมเติมดังนี้ 

3.2.1 ระบบบริการถายทอดการส่ือสารแบบปรับปรุงเสียงพูด (Speech Enhancement Relay 

Service) 

ระบบบริการถายทอดการสื่อสารแบบปรับปรุงเสียงพูด ไดพัฒนา Speech enhancement 

engine สําหรับผูไรกลองเสียง และ Speech enhancement engine สําหรับบุคคลปากแหวงเพดานโหว จะ

ชวยใหเสียงของผูไรกลองเสียง และบุคคลปากแหวงเพดานโหวท่ีสงผานระบบโทรคมนาคมมีความคมชัดข้ึนจน

ใกลเคียงกับเสียงพูดแบบธรรมชาติ ในการพัฒนาระบบบริการถายทอดการสื่อสารแบบปรับปรุงเสียงพูด  

การออกแบบระบบบริการถายทอดการสื่อสารแบบปรับปรุงเสียงพูด คือ เม่ือผูไรกลองเสียง

ตองการโทรหาคูสนทนาผานระบบบริการถายทอดการสื่อสารแบบปรับปรุงเสียงพูดกอน โดยจะผานเขาท่ี

เครื่องแมขาย ท่ีทําหนาท่ีเปนตูสาขาแลวนําสัญญาณเสียงสงผานไปยัง window server  ระบบจะทําการ

ปรับปรุงคุณภาพเสียง แลวสงออกไปท่ีผูรับปลายทาง โดยผานไปยังตูสาขาอีกครั้ง โดยระบบนี้ตองมีการ

ลงทะเบียนกอน เม่ือมีการโทรเขามาในระบบ ระบบจะทําการเพ่ิมความชัดเจนของเสียงสระ การตัดเสียง

รบกวนจากสภาพแวดลอม และปรับคาความเขมเสียงควบคุมความดังของเสียง ใหใกลเคียงกับการพูดแบบ

ธรรมชาติมากข้ึน จากนั้นระบบจะสงสัญญาณเสียงท่ีปรับปรุงแลวสงผานไปยังปลายทางโดยโทรศัพทท่ีใชตองมี

การลงทะเบียนการใชงานกอน สามารถใชไดกับโทรศัพทบาน โทรศัพทสาธารณะ และโทรศัพทเคลื่อนท่ี โดย

ระบบปรับปรุงเสียงพูดมีคุณลักษณะดังนี้ 

• การเพ่ิมความชัดเจนของเสียงสระ  

• การตัดเสียงรบกวนจากสภาพแวดลอม  

• การปรับความเขมเสียง  

• การควบคุมความดังของเสียง 

• ใชไดกับโทรศัพทบาน โทรศัพทสาธารณะ และโทรศัพทเคลื่อนท่ี 

• รองรับไดอยางนอย 4 สายพรอมกัน โดยมี Delay Time ไมเกิน 2 วินาที 
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Asteris 
Server Window server

มรกแรปโ ง อขนอ้ ซบัซมาว ค

User Database

Soft E1

Public TCP/IP

Private TCP/IP

 
ภาพท่ี 17 แผนผังระบบบริการถายทอดการสื่อสารเพ่ือใชในการปรับปรุงคุณภาพเสียงสําหรับผูไรกลองเสียง 

 

ระบบบริการถายทอดการสื่อสารแบบปรับปรุงเสยีงพูด ประกอบไปดวย 3 สวนหลัก คือ  

• สวนระบบแมขายชุมสายอัตโนมัติ  

• สวนระบบแมขายเพ่ือปรับคุณภาพเสียง  

• สวนโปรแกรมท่ีใชในการปรับคุณภาพเสียง  
1) สวนระบบแมขายชุมสายอัตโนมัติ 

Server Asterisk Server Windows

E1
Internet

 
ภาพท่ี 18 สวนระบบแมขายชุมสายอัตโนมัติ 

ลักษณะการทํางาน 

1. เครื่องแมขาย Asterisk เชื่อมตอกับ E1 ผานระบบอินเตอรเน็ต 

2. เครื่องแมขาย Asterisk สงขอมูลระหวางเครื่องแมขายปรุงเสียงท่ีเปนระบบปฏิบัติการ 

windows โดยผานระบบอินเตอรเน็ตภายใน 

3. สรางระบบโทรศัพทภายในมีท้ังหมด 4 กลุมเพ่ือการรองรับได 4 สายพรอมกัน ดังภาพท่ี 37

โดยแตละคูสายจะเปนดังภาพท่ี 38 
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Server Asterisk
02-XXXXXX

SIP11,SIP12

SIP21,SIP22

SIP31,SIP32

SIP41,SIP42

E1
Internet

 
ภาพท่ี 19 สวนระบบแมขายเพ่ือปรับคุณภาพเสียง 

 

Windows Server

SIP11 SIP12Convert
Sound

 

ภาพท่ี 20 ระบบโทรศัพทภายใน 1 คูสาย 

 

2) สวนระบบแมขายเพ่ือปรับปรุงคุณภาพเสียง 

หนาท่ีหลักของเครื่องแมขายเพ่ือปรับปรุงคุณภาพเสียง 

1. เชื่อมระบบโทรศัพทกับเครื่องแมขาย Asterisk 

2. จําลองระบบโทรศัพทท้ังหมด 4 กลุม โดย SIP xx  จะเปน User จําลองเพ่ือใชในการดัก

สัญญาณเสียงเพ่ือมาทําการปรับปรุงเสียงพูด ดังภาพท่ี 21 

3. กําหนดเสนทางของเสียงเขาและออกใหกับผูสนทนา 

4. ปรุงเสียงใหกับกลุมตางๆ โดยประกอบดวย 

• ผูไรกลองเสียงกับผูไรกลองเสียง 

• ผูไรกลองเสียงกับคนท่ัวไป 

• คนท่ัวไปกับผูไรกลองเสียง 
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5. รับโทรศัพทอัตโนมัติและตรวจสอบการทํางาน 

 

SIP11 SIP12

Convert
Sound

Convert
Sound

 
ภาพท่ี 21 ระบบเปน User จําลองเพ่ือใชในการดักสัญญาณเสียงและแปลงเสียง 

 

ตัวอยางของระบบเปน User จําลอง 

1. ผูไรกลองเสียงจะสงเสียงเขาและออกใหกับ SIP11 

2. คนท่ัวไปจะรับเสียงเขาและออกจาก SIP12 

3. SIP11 จะสงเสียงใหโปรแกรมปรงุเสียง และสงตอใหกับไมคของ SIP12 

4. SIP12 จะสงเสียงใหโปรแกรมปรุงเสียง และสงตอใหกับไมคของ SIP11 

 

3) สวนโปรแกรมท่ีใชในการปรับคุณภาพเสียง 

โปรแกรมสําหรับปรับปรุงเสียงพูดท่ีใช FIR Band Pass Filter อยางเดียวนั้น เปนโปรแกรมท่ี

สามารถปรับปรุงเสียงพูดไดท้ังท่ีผาน microphone และ สามารถเปดจากแฟมขอมูลเสียงท่ีอัดไวได ซ่ึง

โปรแกรมนี้สามารถปรับไดท้ังหมด 4 แถบความถ่ี และสามารถปรับพารามิเตอรตางๆ อาทิเชนคา ความถ่ี cut-

off ดานต่ําและสูงของฟลเตอรแตละตัว จํานวนฟลเตอรของแตละแถบความถ่ีท่ีปรับไดอิสระ จาก order 1-

301 อัตราขยายท่ีปรับไดแตละแถบความถ่ีตั้งแต -60dB ถึง +20dB หรือ 0.001-10เทา และนําสัญญาณขา

ออกของแตละแถบความถ่ีมารวมกัน และแสดงผลสัญญาณขาเขาและสัญญาณขาออกเปน โดเมนเวลาและ

โดเมนความถ่ี และเพ่ิมเติม Kalman Filter เขาไปเพ่ือทําใหม่ีความเรียบ/ตอเนื่องของสัญญาณเสียงใน โดเมน

ความถ่ีเพ่ิมข้ึน แลวสังเคราะหสัญญาณความถ่ีต่ําเพ่ิมเติม ใหเปนธรรมชาติเพ่ิมข้ึน ดังแสดงในภาพท่ี 22 โดย

พารามิเตอรทีเพ่ิมข้ึนนั้นแสดงเปนแผนผังดังภาพท่ี 23 
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ภาพท่ี 22 โปรแกรมสําหรับปรบัปรุงเสียงพูด (สวนปรับพารามิเตอร) 

 

 
ภาพท่ี 23 โปรแกรมสําหรับปรบัปรุงเสียงพูด (สวนแสดงผล) 

การประเมินคุณภาพผลงาน 

การประเมินคุณภาพผลงานโดยการทดสอบใหผูไรกลองเสียงสนทนากับผูไรกลองเสียง จํานวน 15 คน 

และทดสอบใหผูไรกลองเสียงสนทนากับคนท่ัวไป จํานวน 15 คน มีผลการทดสอบดังนี้ 
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ผลประเมินจากผูไรกลองเสียง 

• โทรติดงาย    3.6 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน 

• ข้ันตอนการใชงาน เขาใจงาย  3.7 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน 

• คุณภาพเสียง    3.4 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน 

• ความพึงพอใจในภาพรวม   4.1 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน  
ผลประเมินจากคนท่ัวไป 

• ความพึงพอใจในภาพรวมไมผานระบบ 2.4 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน 

• ความพึงพอใจในภาพรวมผานระบบ 2.9 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน 

3.2.2 ระบบบริการถายทอดการส่ือสารแบบแปลงเสียงเปนขอความ (Captioned Telephone  

Relay Service) 

การใหบริการถายทอดการสื่อสารแบบแปลงเสียงเปนขอความเปนระบบท่ีพัฒนาข้ึนเพ่ือให

บริการผูสูงอายุท่ีมีปญหาทางการไดยินสามารถสื่อสารผานทางระบบโทรศัพทดวยการแปลงเสียงคูสนทนาเปน

ขอความและแสดงบนหนาจอ ทําใหผูสูงอายุเขาใจคําพูดของคูสนทนาได สําหรับผลการการพัฒนาโปรแกรม

ประยุกตเพ่ือใหบริการแปลงเสียงเปนขอความบนอุปกรณสื่อสารเคลื่อนท่ี (tablet) บนระบบปฏิบัติการ 

Android  ไดทําการศึกษาและออกแบบระบบบริการถายทอดการสื่อสารแบบแปลงเสียงเปนขอความสําหรับ

ผูสูงอายุแบบ Manual มีโครงสรางการทํางานดังภาพ 

 

ภาพท่ี 24 แผนผังระบบบริการถายทอดการสื่อสารแบบแปลงเสียงเปนขอความ 
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คุณสมบัติเดนของระบบ 

1) คุณสมบัติการตอสายไปยังโอเปอเรเตอรและดึงเบอรปลายทางอัตโนมัติ 

เม่ือผูใชทําการใชแอปพลิเคชั่นผูใชงานเพียงแคกดหมายเลขปลายทางท่ีผูใชงานตองการติดตอ ระบบ

จะทําการตอสายไปยังโอเปอเรเตอรใหอัตโนมัติ ผูใชจึงไมรูสึกวาระบบยุงยากเพราะระบบทําใหผูใชใช

งานโดยกดเบอรปลายทางโทรออกปกติ 

2) คุณสมบัติการโชวหนาตางขอความอัตโนมัติ 

เม่ือมีการรับสายระบบจะแสดงหนาตางสําหรับการโตตอบระหวางโอเปอเรเตอรและตนทางอัตโนมัติ 

3) คุณสมบัติการสงขอความตอบรับอัตโนมัติ 

เม่ือโอเปอเรเตอรรับสาย ระบบจะมีการสงขอความไปยังตนทางใหทราบถึงสถานะวา ณ ขณะนี้เกิด

เหตุการณใดบาง เชน กําลังรับสายหรือกําลังติดตอปลายทางให เปนตน 

4) คุณสมบัติการสงขอความ (Text Chat) 

สําหรับโอเปอเรเตอรพิมพขอความสงไปยัง Client 

5) คุณสมบัติการประชุมสายอัตโนมัติ 

เม่ือปลายทางท่ีตองการติดตอรับสาย ระบบจะทําการประชุมสายใหอัตโนมัติ 

6) คุณสมบัติระบบจัดเก็บขอความยอนหลัง (chat history)  

หลังจากวางสาย ระบบจะทําการเก็บบันทึกการสนทนาอัตโนมัติ 

7) คุณสมบัติสําหรับแยกเบอรท่ีโทรเขามาโดยใช Asterisk (กดโทรเขามาเปนหมายเลขมือถือ 10 หลัก 

เชน 088-000-0000) 

สําหรับฟงกชันแยกเบอรท่ีโทรเขามายังระบบ ตองมีการกําหนด Context สําหรับหมายเลข 

Extension เพ่ือใหสามารถเรียกใชงานตาม Context ท่ีเราไดระบุไว 

8) คุณสมบัติการโอนหมายเลขท่ีโทรมาเขาระบบคิว (Queues)  

สําหรับฟงกชันโอนหมายเลขท่ีโทรมาเขามาในระบบเพ่ือโอนเขาระบบคิว ในกระบวนการนี้จะมีการ

กําหนดใน Dialplan ของ Asterisk 

9) คุณสมบัติเก็บหมายเลขท่ีกดโทรเขามาโดยใช AGI ของ Asterisk 

ฟงกชันเก็บหมายเลขท่ีกดโทรเขามาโดยใช AGI ของ Asterisk เพ่ือเรียกเอพีไอ เพ่ือจัดเก็บหมายเลข

ท่ีกดโทรเขามาลงฐานขอมูล 

10) เอพีไอสําหรับเก็บหมายเลขท่ีโทรเขามาลงฐานขอมูล 

สําหรับเอพีไอในการจัดเก็บหมายเลขท่ีกดโทรเขามาลงในฐานขอมูล โดยเอพีไอ ในสวนนี้จะถูก

เรียกใชงานโดย AGI ของ Asterisk ซ่ึงจะรับคาหมายเลข Extension ท่ีใชโทรเขามาในระบบและ
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หมายเลขท่ีใชกดมายังระบบ 

11) เอพีไอสําหรับเก็บประวัติการสนทนาลงฐานขอมูล 

สําหรับการเก็บประวัติการการสนทนาดวยขอความลงฐานขอมูล โดยเอพีไอจะมีหนาทีสําหรับเก็บ

ประวัติการสนทนาดวยขอความ ซ่ึงจะถูกเรียกใชงานขณะมีการ สนทนาดวยขอความ ซ่ึงจะสงเขามา

รูปแบบของ JSON จะประกอบดวย เวลาท่ีสงขอความใน การสนทนา, ขอความท่ีสนทนา, หมายกด

ของ Extension ท่ีใชโทรเขามา, หมายเลขท่ีกดโทร เขามายังระบบ 

12) เอพีไอสําหรับเรียกดูหมายเลขท่ีกดโทรเขามาในระบบ 

สําหรับเรียกดูหมายเลขท่ีกดโทรเขามายังระบบ ซ่ึงสามารถเรียกใชดวย การสงคาหมายเลขของ 

Extension ท่ีใชโทรเขามา แลวจะมีการ Return ผลลัพธในรูปแบบ ของ XML 

13) คุณสมบัติสําหรับการโทรออกไปยังหมายเลขท่ีเปนมือถือ 

สําหรับฟงกชันโทรออกไปยังหมายเลขท่ีเปนเบอรมือถือ จะมีตองมีการเชื่อมตอกับ Trunk ท่ีสามารถ

โทรออกไปยังเลขหมายท่ีเปนเบอรมือถือได 

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 
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การบํารุงรักษา Internet Data Center มีผลการบํารุงรักษาระบบดังนี้ 

ระบบ ความถี่ในการบํารุงรักษา 

1. ระบบสํารองไฟฟา (UPS) 3 ครั้งตอป 

2. เครื่องกําเนิดไฟฟา (Generator) 4 ครั้งตอป 

3. ระบบดับเพลิง (Fire Suppression) 3 ครั้งตอป 

4. ระบบปรับอากาศ (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 
ผูใหบริการท้ัง 2 บริษัท มีการบํารุงรักษาตามขอตกลงและเง่ือนไขการใชบริการ โดยจะแจง

มายังศูนยบริการถายทอดการสื่อสารฯ กรณีมีเหตุจําเปนท่ีบริษัทฯ มีการปรับปรุงระบบวงจรสื่อสารจนไม

สามารถใหบริการตามสัญญาได  

 

ตารางท่ี 9 การตรวจสอบและแกไขระบบเครือขายภายในศูนยบริการถายทอดการสื่อสารฯ 

ปญหา การตรวจสอบและการแกไข 

1. IDC 

สัญญาณอินเทอรเน็ตไมเสถียร  

• ทาง IDC แจงวา Server ถูกโจมตี (Distributed Denial of 

Service) จึงมีผลให Traffic หนาแนนในชวงเวลาดังกลาว สงผล

ใหสัญญาณอินเทอรเน็ตชา ทางผูใหบริการไดทําการแกไขและ

สามารถใชงานไดตามปกติ 

2. TOT 

ภาพวิดีโอฝงเจาหนาท่ีถายทอดการ

สื่อสารมีการกระตุก ภาพคางและ

สายหลุดขณะใหบริการบอยครั้ง 

• Access Switches ท่ี Node จรัญสนิทวงศของ TOTมีปญหา 

เจาหนาท่ี TOT ไดเขาไปแกไขปญหาดังกลาว จึงสลับสายไปใช

ของ CAT 

• หลังจากนั้นพบปญหาสัญญาณอินเทอรเน็ตชาอีกครั้ง ทาง TOT 

เสนอใหเพ่ิม Speed โดยใหทําหนังสือแจงความประสงคเขาไป 

เนื่องจากตองใชเวลาในการพิจารณาความเหมาะสม จึงทําการ

สลับลายไปใชของ CAT เพ่ือใหบริการไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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ปญหา การตรวจสอบและการแกไข 

3. CAT 

โปรแกรมและอุปกรณการใหบริการ

ของเจาหนาท่ีถายทอดการสื่อสารท่ี

ตองใชสัญญาณอินเทอรเน็ตไม

สามารถใชงานไดตามปกติ 

• เจาหนาท่ีของ CAT แจงวามีการบํารุงรักษาสายสงสัญญาณใตน้ํา

บริเวณประเทศสิงคโปร สงผลใหมีปญหาของสัญญาณ

อินเทอรเน็ตในชวงเวลาดังกลาว จึงสลับสายไปใชของ TOT 

• iNET เขามาท่ีศูนยฯ เพ่ือตรวจสอบสัญญาณอินเทอรเน็ตของท้ัง 

TOT และ CAT ดวยการ Ping ผลการทดสอบพบ Time out ท้ัง 

2 เสน จึงทําการเคลียรคาสัญญาณท่ีคางในสาย ทําใหสามารถใช

งานอินเทอรเน็ตไดตามปกติ 

• ณ เดือนมิถุนายน 2556 ใชสายของ CAT เปนหลัก เนื่องจากมี

ปญหาเก่ียวกับสัญญาณอินเทอรเน็ตนอยกวาของ TOT  

 

3.3.2 ระบบบริการถายทอดการส่ือสาร  

ตามท่ีศูนยบริการถายทอดการสื่อสารฯ ไดจัดซ้ือระบบการใหบริการ Contact Center พรอม

การบํารุงรักษาจากบริษัท ชีวาเลียร เน็ตเวอรค โซลูชั่น ไทย จํากัด โดยไดดําเนินการเขาบํารุงรักษาระบบตาม

ตารางท่ี 10 และมีผลการบํารุงรกัษาระบบปรากฏในภาคผนวก ค ดังนี้ 

 

ตารางท่ี 10 กําหนดการบํารุงรักษาระบบ Avaya Aura Contact Center 

ลําดับ ระบบ รอบเวลา ปท่ี  
วันท่ีเขาดําเนินการ 

คร้ังท่ี1 คร้ังท่ี2 คร้ังท่ี3 คร้ังท่ี4 

1 ระบบ Avaya ทุก 3 เดือน 1 2 พ.ย. 55 21 ก.พ. 56 29 เม.ย. 56 18 ก.ค. 56 

   2 29 ต.ค. 56 5 ก.พ. 57 24 เม.ย. 57 ก.ค. 57 

 

3.3.3 เครื่องบริการถายทอดการส่ือสารสาธารณะ (ตู TTRS) 

การบํารุงรักษาตู TTRS เปนไปตามขอบเขตการบํารุงรักษาและขอบขาย เชนเดียวกันกับการ

บํารุงรักษาระบบบริการถายทอดการสื่อสาร ในขอ 3.3.2 โดยไดดําเนินการเขาบํารุงรักษาระบบตามตารางท่ี 

11 และมีผลการบํารุงรักษาตู TTRS ปรากฏในภาคผนวก ง 
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ตารางท่ี 11 ตารางการบํารุงรักษาตู TTRS 

ลําดับ ระบบ รอบเวลา ปท่ี  
วันท่ีเขาดําเนินการ 

ครั้งท่ี1 ครั้งท่ี2 ครั้งท่ี3 ครั้งท่ี4 

1 ตู TTRS ในกรุงเทพ ทุก 3 เดือน 1 ต.ค. 55 ม.ค. 56 เม.ย. 56 ก.ค. 56 

   2 ม.ค. 57 เม.ย. 57 ก.ค. 57 ต.ค. 57 

2 ตู TTRS ในตางจังหวัด ทุก 12 เดือน 1 ม.ค. 56    

   2 ก.พ. 57    

 

ตารางท่ี 12 สถานท่ีติดตั้งตู TTRS 

สถานท่ี ติดตั้งเม่ือ 
ความเร็วอินเทอรเน็ต 

(Upload/Download) 

1. สํานักงานสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

คนพิการแหงชาติ (พ.ก.) 

23 กันยายน 2554 ของสถานท่ี 10/10 Mbps 

2. มูลนิธิสากลเพ่ือคนพิการ 26 กันยายน 2554  ของสถานท่ี 9/1 Mbps 

3. สมาคมคนหูหนวกแหงประเทศไทย 16 ธันวาคม 2554  True 9/1 Mbps 

4. โรงเรียนโสตศึกษาทุงมหาเมฆ 16 ธันวาคม 2554  True 9/1 Mbps 

5. สถานีตํารวจทุงมหาเมฆ 16 ธันวาคม 2554 True 9/1 Mbps 

6. โรงเรียนเศรษฐเสถียร 26 ธันวาคม 2554 True 9/1 Mbps 

7. โรงพยาบาลราชวิถี 26 ธันวาคม 2554 ของสถานท่ี 

8. มหาวิทยาลัยรามคําแหง 26 ธันวาคม 2554 True 9/1 Mbps 

9. สมาคมสมาพันธเครือขายเด็กและสตรีหู

หนวกไทย 

27 มกราคม 2555 True 9/1 Mbps 

10. ศูนยสิรินธรเพ่ือการฟนฟูสมรรถภาพ

ทางการแพทยแหงชาติ 

27 มกราคม 2555 True 9/1 Mbps 

11. สถานีขนสงหมอชิต 21 กุมภาพันธ 2555 True 9/1 Mbps 

12. โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี 21 กุมภาพันธ 2555 True 9/1 Mbps 

13. โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม 22 กุมภาพันธ 2555  CAT 8/1 Mbps 

14. วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล 22 กุมภาพันธ 2555 TOT 10/1 Mbps 

15. โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุร ี 22 กุมภาพันธ 2555 TOT 10/1 Mbps 

16. โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแกน 2 พฤษภาคม 2555 CAT 8/1 Mbps 
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สถานท่ี ติดตั้งเม่ือ 
ความเร็วอินเทอรเน็ต 

(Upload/Download) 

17. โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร 3 พฤษภาคม 2555 CAT 8/1 Mbps 

18. โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธาน ี 3 พฤษภาคม 2555 CAT 8/1 Mbps 

19. โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี 10 พฤษภาคม 2555 TOT 10/1 Mbps 

20. สํานักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของ

มนุษยพิษณุโลก  

11 พฤษภาคม 2555 TOT 10/1 Mbps 

21. โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดตาก 23 พฤษภาคม 2555 CAT 8/1 Mbps 

22. โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัด

เชียงใหม 

24 พฤษภาคม 2555 CAT 8/1 Mbps 

23. มหาวิทยาลัยเชยีงใหม 24 พฤษภาคม 2555 ของสถานท่ี 

24. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 24 พฤษภาคม 2555 ของสถานท่ี 

25. โรงเรียนดอนบอสโก กรุงเทพ  28 พฤษภาคม 2555 True 9/1 Mbps 

26. มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต  28 พฤษภาคม 2555 ของสถานท่ี 

27. โรงเรียนโสตเทพรัตน  25 มิถุนายน 2555 ของสถานท่ี 

28. โรงเรียนภัทรญาณวิทยา 13 กรกฎาคม 2555 CAT 8/1  Mbps 

29. สถานีรถไฟหัวลําโพง 4 กุมภาพันธ 2556 ของสถานท่ี 

30. สนามบินดอนเมือง 28 เมษายน 2556 ของสถานท่ี 

 

3.3.4 การเตรียมความพรอมของเครื่องใหบริการถายทอดการส่ือสาร  

เจาหนาท่ีเทคนิคท่ีปฏิบัติงานไดดําเนินการเตรียมความพรอมของเครื่องใหบริการถายทอดการ

สื่อสาร โดยมีรายละเอียดการปฏิบัติงานดังนี้ 

1) เครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณสําหรับเจาหนาท่ีถายทอดการสื่อสาร 

แผนการดําเนนิการ ผลการดําเนินการ 

1.1 การดูแล และตรวจสอบเครื่องคอมพิวเตอร 

• เปดเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับเจาหนาท่ีถายทอดการ

สื่อสารท้ังหมด อัพเดทโปรแกรม Antivirus และทําการ 

Scan Virus 

• ลบ Temp files ลบ cookies ตางๆ ใน Web 

 

• อุปกรณแรม (RAM) เครื่อง

คอมพิวเตอรมีปญหา ทําการ

เปลี่ยนแรม (RAM) 1 ชุด  

• ทําการเปลี่ยน Switcher 
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แผนการดําเนนิการ ผลการดําเนินการ 

Browser 

• ลบไฟลขยะใน Recycle Bin 

• ทุกสิ้นเดือนจะทําการจัดระเบียบฮารดดิสก  

(Defragmentation Hard Disk)  

1.2 ตรวจสอบและเตรียมความพรอมของอุปกรณ 

ตางๆ 

• ทําความสะอาดคียบอรด และทดสอบการใชงาน 

• ทําความสะอาดเมาส และทดสอบการใชงาน 

• ตรวจสอบการทํางานของกลอง โดยเจาหนาท่ีถายทอด

การสื่อสารจะทําการปรับมุมกลองดวยตนเอง 

• ตรวจสอบ IP Phone ทําความสะอาดและทดสอบการ

ใชงาน 

• ตรวจสอบเสียงของชุดหูฟง โดยเจาหนาท่ีถายทอดการ

สื่อสารจะทําความสะอาดชุดหูฟงของตนเอง 

• ทําความสะอาดหนาจอคอมพิวเตอรดวยน้ํายาสําหรับ

ทําความสะอาดหนาจอ 

เนื่องจากสายอุปกรณขาดภายใน 

• ทําการเปลี่ยนเมาสท้ังหมด 

เนื่องจากเมาสสวนใหญมีปญหาใน

การคลิกเพ่ือใชงาน 

1.3 ระบบเครือขาย 

• ทดสอบความเร็วของอินเทอรเน็ต ท้ัง Upload และ 

Download รวมท้ังตรวจสอบ Link ในและนอก

ประเทศ 

• ทดสอบโดยการ Ping  

• ทดสอบดวยโปรแกรม PRTG Traffic Grapher 

• พบปญหาอินเทอรเน็ต เนื่องจาก

ระบบอินเทอรเน็ตของ TOT มีปญหา

ท่ีอุปกรณ Access switch ทําการ

แกไขปญหาโดยสลับสายไปใชงาน

ระบบอินเทอรเน็ต CAT 

1.4 ระบบใหบริการ SMS 

• เปดเครื่องโทรศัพทมือถือท่ีใหบริการ SMS 

• ตรวจสอบสัญญาณโทรศัพทและอินเทอรเน็ต 

• ตรวจสอบ Application  

 

• พบปญหาการสงขอความออกไปหา

ผูใชบริการไมได มีปญหาท่ีผู

ใหบริการ SMS (Smile)แกปญหา

โดยสลับไปใช SMS ขาออกของผู

ใหบริการอีกราย (iNET) 

• พบปญหาเจาหนาท่ีลามภาษามือเขา

หนาเว็บไซตท่ีใหบริการ SMS ไมได
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แผนการดําเนนิการ ผลการดําเนินการ 

เนื่องจาก Server ท่ีใหบริการมี

ปญหา แกไขปญหาโดย Restart 

Server ใหม  

 

2) เครื่อง Wall board เพ่ือแสดงคิวของผูใชบริการ 

แผนการดําเนนิการ ผลการดําเนินการ 

2.1 การดูแลและตรวจสอบเครื่องคอมพิวเตอร 

• เปดเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับเจาหนาท่ีถายทอดการสื่อสาร

ท้ังหมด อัพเดทโปรแกรม Antivirus และทําการ Scan 

Virus 

• ลบ Temp files ลบ cookies ตางๆ ใน Web Browser 

• ลบไฟลขยะใน Recycle Bin 

• ทุกสิ้นเดือนจะทําการจัดระเบียบฮารดดิสก 

(Defragmentation Hard Disk)  

2.2 ระบบ Network 

• ทดสอบความเร็วอินเตอร Speed Test 

• ตรวจสอบโดยการ Ping ไปยังเครื่องท่ีตองการตรวจสอบ 

• ตรวจสอบดวยโปรแกรม PRTG Traffic Grapher  

2.3 โปรแกรมแสดงคิวรอสายของผูใหบริการ 

• เปดโปรแกรม CMS เพ่ือแสดงสถานะทํางานของเจาหนาท่ี

ถายทอดการสื่อสารและคิวรอสายของผูใชบริการสนทนา

วิดีโอผานเว็บไซตและตู TTRS แบบ Real-time 

• เปดโปรแกรม AACC แสดงคิวรอสายของผูใชบริการ SMS 

และสนทนาขอความผานเว็บไซต แบบ Real-time 

• พบปญหาอินเทอรเน็ต Down ทําให

โปรแกรม CMS และ AACC ท่ีแสดง

คิวรอสายของผูใหบริการไมทํางาน 

แกไขปญหาหลังจากสามารถใชบริการ

อินเทอรเน็ตไดตามปกติดวยการ 

Restart โปรแกรมแลวเปดใหมอีกครั้ง 

• ทําการเพ่ิมโปรแกรม AACC เพ่ือแสดง

คิวรอสายของผูใชบริการ SMS และ

สนทนาขอความผานเว็บไซต แบบ 

Real-time เพ่ือใหเจาหนาท่ีบริหาร

เวลาในการรับสายไดรวดเร็วข้ึน 

 

3) ตู TTRS 

• ทําการตรวจสอบตู TTRS จากโปรแกรม Prompt Kiosk Real-Time Monitor เพ่ือตรวจสอบ

สถานะของตู TTRS ท้ัง 30 ตูเปนประจําทุกวัน เพ่ือใหตู TTRS สามารถใหบริการได 
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• การตรวจสอบตู TTRS จํานวน 30 ตูท่ีกระจายตามจุดใหบริการตางๆ ท้ังในกรุงเทพและสวน

ภูมิภาค จําเปนตองใชโปรแกรม Prompt Kiosk Real-Time Monitor เพ่ือดูสถานะตู TTRS 

วาเปดใชงาน (On line) อยูหรือไม รวมท้ังสามารถปรับแกอุปกรณและโปรแกรมของตูใน

เบื้องตนได เชน ปรับมุมกลองใหเหมาะสม แกไขปญหาภาพกระตุกเบื้องตน ความเหมาะสม

ของระดับเสียงท้ังไมโครโฟนและลําโพง ติดตั้งไดรเวอร เปนตน 

 

ข้ันตอนและวิธีการดําเนินงานมีดังนี้ 

1. เวลา 10.00 น และเวลา 16.00 น. ของทุกวัน เจาหนาท่ีเทคนิคท่ีปฏิบัติงานประจํากะ จะทําการ

ตรวจสอบตู TTRS ท้ัง 30 ตูดวยโปรแกรม 

2. หากตรวจสอบสถานะ พบวาไมไดเปดใชงาน (Off line) เจาหนาท่ีเทคนิคจะติดตอไปยังผู

ประสานงานของสถานท่ีท่ีติดตั้งตูใหชวยตรวจสอบอาการเบื้องตน ดังนี้ 

• ตรวจสอบ Swithch ปด-เปดเครื่อง วาเปดอยูหรือไม (ไฟสีแดง) 

• ตรวจสอบปลั๊กไฟ วาเสียบใชงานอยูหรือไม 

• ตรวจสอบสัญญาณอินเทอรเน็ตวาใชงานไดหรือไม 

• ตรวจสอบหนาแรกของตู วาแสดงผลพรอมใชบริการหรือไม   

 
 

• ตรวจสอบ Keyboard วาใชงานไดหรือไม 
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• กดปุมเพ่ือใชบริการถายทอดการสื่อสาร เพ่ือตรวจสอบวามองเห็นหนาจอของเจาหนาท่ี

ถายทอดการสื่อสารหรือไม  

3. กรณีไมสามารถแกไขเบื้องตนได เจาหนาท่ีเทคนิคจะแจงอาการเสียท่ีพบจากการตรวจสอบ

เบื้องตนไปยังฝาย Support ของบริษัทชีวาเลียรฯเพ่ือดําเนินการแกไข 

4. เม่ือดําเนินการแกไขเรียบรอยแลว ฝาย Support ของบริษัทชีวาเลียรฯ แจงผลมาใหเจาหนาท่ี

เทคนิค 

 
 

ภาพท่ี 25 แผนผังแสดงข้ันตอนการตรวจสอบตู TTRS 
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ปญหาท่ีพบ: 

 1. สถานท่ีติดตั้งตู TTRS:  

• ตู TTRS บางแหงติดตั้งในท่ีหางไกลจากผูดูแล ทําใหมีปญหาของการกดตูเลน 

• ติดตั้งตูยอนแสง ทําใหเจาหนาท่ีถายทอดการสื่อสารมองเห็นภาษามือของผูใชบริการไม

ชัดเจน 

• ติดตั้งตูในท่ีเปดโลง ถูกไอน้ําหรือฝนสาด ทําใหเกิดไฟช็อต 

• ไมติดตั้งสายดิน ทําใหเกิดไฟฟาสถิต ตูเรียกเขามายังเจาหนาท่ีถายทอดการสื่อสารโดยไมมี

ผูใชบริการอยางตอเนื่อง ทําใหรบกวนการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีฯ 

 2. ปญหาเรื่องสัญญาณอินเทอรเน็ต:  

• สัญญาณอินเทอรเน็ตไมเสถียร ทําใหภาพวิดีโอกระตุก เกิดเปนบล็อกและจอภาพดํา  

 3. อุปกรณของตู TTRS ชํารุด: 

• มีเสียงดังออกมาจากตู ลักษณะเหมือนเสียงสะทอน เกิดจากอุปกรณเสื่อมสภาพ 

• Mainboard เสีย ทําใหเปดตูไมไดและจอภาพเปนสีดํา 

• UPS ใชงานไมได จากการไมเสียปลั๊กไฟทําใหไมมีไฟฟาเขาไปเลี้ยงระบบสํารองไฟ หรือฟาผา  

• Power Supply ใชงานไมได เกิดจากไฟฟาไมเสถียรทําใหไฟกระชาก หรือเสื่อมสภาพตาม

เวลา  

การแจงปญหา: 

• ประสานงานไปยังผูประสานของสถานท่ีเพ่ือทําการตรวจสอบเบื้องตน 

• ปญหาเก่ียวกับอุปกรณและระบบของตู TTRS จะแจงไปยัง บริษัท ชีวาเลียร เน็ตเวอรค 

โซลูชั่น ไทย จํากัด ตามสัญญาซ้ือขายและขอบเขตการใหบริการ 

• ปญหาเก่ียวกับระบบ Network จะแจงไปยังบริษัท อินเทอรเน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน) 

ตามสัญญาจางท่ีปรึกษา 

• ปญหาเก่ียวกับอินเทอรเน็ต จะแจงไปหนวยงานท่ีติดตั้งอินเทอรเน็ตของแตละสถานท่ี 

การติดตามการแกไขปญหา 

• หลังจากแจงปญหาแลว ไดทําการติดตามการแกไขปญหาจากหนวยงานท่ีไดทําการ

ประสานงานไป และจัดทํารายงานประจําสัปดาห 
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4) การแจงปญหา 

แผนการดําเนนิการ ผลการดําเนินการ 

• ประสานงานไปยังผูประสานของสถานท่ีเพ่ือทํา

การตรวจสอบเบื้องตน 

• ปญหาเก่ียวกับอุปกรณและระบบของตู TTRS 

จะแจงไปยัง บริษัท ชีวาเลียร เน็ตเวอรค โซลูชั่น 

ไทย จํากัด ตามสัญญาซ้ือขายและขอบเขตการ

ใหบริการ 

• ปญหาเก่ียวกับระบบ Network จะแจงไปยัง

บริษัท อินเทอรเน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน) 

ตามสัญญาจางท่ีปรึกษา 

• ปญหาเก่ียวกับอินเทอรเน็ต จะแจงไปหนวยงานท่ี

ติดตั้งอินเทอรเน็ตของแตละสถานท่ี 

• เม่ือเกิดปญหา ไดทําการประสานงานไปยัง

หนวยงานท่ีเก่ียวของ เพ่ือตรวจสอบและ

ดําเนินการแกไขปญหาโดยเร็วท่ีสุด 

 

5) การติดตามการแกไขปญหา 

แผนการดําเนนิการ ผลการดําเนินการ 

• หลังจากแจงปญหาแลว จะตองทําการติดตาม

การแกไขปญหาจากหนวยงานท่ีไดทําการ

ประสานงานไป และจัดทํารายงานประจําสัปดาห 

และประจําเดือนเพ่ือเก็บเปนขอมูล 

• หลังจากแจงปญหาไปยังหนวยงานท่ีเก่ียวของ ได

ดําเนินการติดตามการแกไขปญหาดังกลาว จน

สามารถใหบริการถายทอดการสื่อสารไดตามปกติ 

• จัดทํารายงานประจําสัปดาห 
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บทที ่4  

การประชาสัมพันธ 

ศูนยบริการถายทอดการสื่อสารฯ มีมุงหมายสําคัญคือการเพ่ิมจํานวนผูใชบริการถายทอดการสื่อสารให

ไดตามเปาหมายท่ีตั้งไวในแตละป  โดยไดดําเนินการตามแผนประชาสัมพันธท่ีกําหนดไวในแตละป เพ่ือใหผูท่ี

บกพรองและบุคคลท่ัวไปไดรับรูวาการบริการถายทอดการสื่อสารเปนบริการเสริมพิเศษของการบริการ

โทรคมนาคม  ท่ีทําหนาท่ีเปนตัวกลางติดตอสื่อสารระหวางผูท่ีบกพรองทางการไดยินและผูท่ีบกพรองทางการ

พูดกับบุคคลท่ัวไปท่ีไมสามารถสื่อสารในชองทางปกติได พรอมท้ังสรางความตระหนักถึงสิทธิการเขาถึงบริการ

โทรคมนาคมข้ันพ้ืนฐานอยางเทาเทียมและท่ัวถึง ประชาสัมพันธถึงรูปแบบการบริการ  สิทธิประโยชน  การ

เขารับการอบรมวิธีการใชบริการ รวมถึงวิธีการการรองเรียน รองทุกข ในการใชบริการ และการรักษาสิทธิ

ขอมูลสวนบุคคล 

4.1 การจัดทําส่ือประชาสัมพันธ  

4.1.1 ส่ือส่ิงพิมพ   

ศูนยบริการถายทอดการสื่อสารฯ ไดจัดทําสื่อสิ่งพิมพเพ่ิมเติมเพ่ือเผยแพรประชาสัมพันธศูนย

ดังนี้ 

1) แผนพับแนะนําศูนยบริการถายทอดการสื่อสารฯ และการบริการถายทอดการสื่อสาร  

เนื้อหาในแผนพับประกอบไปดวย ขอมูลศูนยบริการถายทอดการสื่อสาร สถานท่ีตั้ง 

เว็บไซต หมายเลขโทรศัพท และวิธีการใชบริการถายทอดการสื่อสารฯ แตละรูปแบบ คือ 1) บริการถายทอด

การสื่อสารแบบ SMS/MMS  2) บริการถายทอดการสื่อสารแบบสนทนาขอความบนอินเทอรเน็ต  3) บริการ

สนทนาวีดีโอบนอินเทอรเน็ต  4) บริการถายทอดการสื่อสารแบบสนทนาวิดีโอผานอุปกรณโทรคมนาคม

เคลื่อนท่ี  5) บริการถายทอดการสื่อสารแบบแบบสนทนาวิดีโอผานตู TTRS  6) บริการถายทอดการสื่อสาร

แบบแจงเหตฉุุกเฉิน  ดังปรากฏในภาพ 26-27 ดังนี้ 
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ภาพท่ี 26 แผนพับแนะนําศูนยบริการถายทอดการสื่อสารฯ ดานหนา 

 

 
ภาพท่ี 27 แผนพับแนะนําศูนยบริการถายทอดการสื่อสารฯ ดานหลัง 
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2) ปายประชาสัมพันธแบบ X stand  

เปนปายแนะนําศูนยบริการถายทอดการสื่อสารฯ และการบริการถายทอดการสื่อสาร 

สําหรับเจาหนาท่ีศูนยบริการถายทอดการสื่อสารนําไปจัดนิทรรศการในสถานท่ีตางๆ ดังแสดงในภาพท่ี 28 

 

ภาพท่ี 28 ปายแบบ X stand 

 

4.1.2 ส่ือวิดีโอ 

นอกจากสื่อวิดี โอแนะนําการใชบริการถายทอดการสื่อสารของศูนยบริการถายทอด

การสื่อสารแหงประเทศไทย 6 ชองทางแลว  ในปนี้ สถาบันการแพทยฉุกเฉินแหงชาติ (สพฉ.) รวมกับ

โรงพยาบาลรามาธิบดี และศูนยบริการถายทอดการสื่อสารแหงประเทศไทย จัดทําสื่อวีดีโอสาธิตการแจงเหตุ

ฉุกเฉินทางการแพทย 1669 ของผูบกพรองทางการไดยิน เพ่ือใหความรูเก่ียวกับอาการเจ็บปวยฉุกเฉิน การ

ปฐมพยาบาลเบื้องตน การชวยฟนคืนชีพ (CPR) และวิธีการแจงเหตุผานชองทางการใหบริการตางๆของ

ศูนยบริการถายทอดการสื่อสารฯ ดังนี้ 
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เหตุการณท่ี 1 คุณแมของผูบกพรองทางการไดยินหมดสติในบาน แจงเหตุผานบริการ MMS 

 

ภาพท่ี 29 คุณแมของผูท่ีบกพรองทางการไดยินหมดสติในบาน แจงเหตุผาน MMS 

 

ภาพท่ี 30 แสดงการติดตอศูนยบริการถายทอดการสื่อสารฯ ผาน MMS 

 

เหตุการณท่ี 2 ลูกอายุ 3 ขวบ ไอ หอบ และหมดสติ แจงเหตุผานบริการแจงเหตุฉุกเฉินทาง SMS 

 

ภาพท่ี 31 แสดงเหตุการณแมเขามาพบลูกหมดสติ 
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ภาพท่ี 32 แสดงการติดตอศูนยบริการถายทอดการสื่อสารฯ ผาน SMS 

 

เหตุการณท่ี 3  สามีเกิดอาการปากเบ้ียว แขนขาออนแรงซีกขวากะทันหัน แจงเหตุผานทางบริการแจง

เหตุฉุกเฉินผานอินเทอรเน็ต  (www.ttrs.or.th) 

เนื้อเรื่อง  สามีเกิดอาการปากเบี้ยว แขนขาออนแรงซีกขวากะทันหัน  ภรรยาทําการติดตอ TTRS ผานทาง 

www.ttrs.or.th เพ่ือขอความชวยเหลือ  เจาหนาท่ีถายทอดการสื่อสารสอบถามอาการและกรอกขอมูลตาม

แบบฟอรมในระบบ โทรศัพทติดตอไป 1669 ติดตอเจาหนาท่ีศูนยรับแจงเหตุ เจาหนาท่ีจะพิจารณาลักษณะ

อาการเพ่ือใหคําแนะนําในการปฐมพยาบาลเบื้องตน และติดตอรถพยาบาลเพ่ือใหไปรับผูปวย ณ จุดเกิดเหตุ

ตอไป 

 

 

ภาพท่ี 33 แสดงเหตุการณสามีเกิดอาการปากเบี้ยว แขนขาออนแรงซีกขวากะทันหัน 
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ภาพท่ี 34 แสดงภาพเจาหนาท่ีถายทอดการสื่อสารสอบถามอาการ 

 

เหตุการณท่ี 4  สามีมีอาการเหง่ือออก ตัวเย็น เจ็บหนาอกดานซายกะทันหัน แจงเหตุผานทางบริการแจง

เหตุฉุกเฉินผานเว็บไซต  www.ttrs.or.th 

เนื้อเรื่อง   สามีมีอาการเหง่ือออก ตัวเย็น เจ็บหนาอกดานซายกะทันหัน  ภรรยาทําการติดตอ TTRS ผานทาง 

www.ttrs.or.th เพ่ือขอความชวยเหลือ   เจาหนาท่ีถายทอดการสื่อสารสอบถามอาการและกรอกขอมูลตาม

แบบฟอรมในระบบ โทรศัพทติดตอไป 1669 ติดตอเจาหนาท่ีศูนยรับแจงเหตุ เจาหนาท่ีจะพิจารณาลักษณะ

อาการเพ่ือใหคําแนะนําในการปฐมพยาบาลเบื้องตน และติดตอรถพยาบาลเพ่ือใหไปรับผูปวย ณ จุดเกิดเหตุ

ตอไป 

 

ภาพท่ี 35 แสดงเหตุการณสามีมีอาการเหง่ือออก ตัวเย็น เจ็บหนาอกดานซายกะทันหัน 
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เหตุการณท่ี 5 เด็กมีไขสูง ซึมลง แจงเหตุผานทางบริการแจงเหตุฉุกเฉินผานเว็บไซต www.ttrs.or.th 

เนื้อเรื่อง   เด็กมีไขสูง แมทําการติดตอ TTRS ผานทาง www.ttrs.or.th เพ่ือขอความชวยเหลือ เจาหนาท่ี

ถายทอดการสื่อสารสอบถามอาการและกรอกขอมูลตามแบบฟอรมในระบบ โทรศัพทติดตอไป 1669 ติดตอ

เจาหนาท่ีศูนยรับแจงเหตุ เจาหนาท่ีจะพิจารณาลักษณะอาการเพ่ือใหคําแนะนําในการปฐมพยาบาลเบื้องตน 

และติดตอรถพยาบาลเพ่ือใหไปรับผูปวย ณ จุดเกิดเหตุตอไป 

 

 

ภาพท่ี 36 แสดงเหตุการณเด็กมีไขสูง แมติดตอ TTRS ผานทาง www.ttrs.or.th เพ่ือขอความชวยเหลือ 

 

เหตุการณท่ี 6 ประสบอุบัติเหตุถูกรถชน แจงเหตผุานทางบริการสนทนาวิดีโอผานอุปกรณเคล่ือนท่ี  

เนื้อเรื่อง   มีผูท่ีบกพรองทางการไดยินประสบอุบัติเหตุถูกรถชน ใชโทรศัพทมือถือติดตอศูนยบริการถายทอด

การสื่อสารฯเจาหนาท่ีถายทอดการสื่อสารสอบถามอาการและกรอกขอมูลตามแบบฟอรมในระบบ โทรศัพท

ติดตอไป 1669 ติดตอเจาหนาท่ีศูนยรับแจงเหตุ เจาหนาท่ีจะพิจารณาลักษณะอาการเพ่ือใหคําแนะนําในการ

ปฐมพยาบาลเบื้องตน และติดตอรถพยาบาลเพ่ือใหไปรับผูปวย ณ จุดเกิดเหตุตอไป 
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ภาพท่ี 37 แสดงเหตุการณผูท่ีบกพรองทางการไดยินประสบอุบัติเหตุถูกรถชน ใชโทรศัพทมือถือติดตอ TTRS 

 

ภาพท่ี 38 เจาหนาท่ีถายทอดการสื่อสารสอบถามอาการ 

 

4.2 การประชาสัมพันธศูนยบริการถายทอดการส่ือสาร ฯ 

เพ่ือเปนการสรางความรูความเขาใจใหกลุมเปาหมายไดรูจักการบริการถายทอดการสื่อสารเปนวงกวาง 

ท้ังสื่อวิทยุ โทรทัศน สื่อสิ่งพิมพ และการเขารวมประชุมเสวนาตางๆ เพ่ือเผยแพรประชาสัมพันธศูนยบริการ

ถายทอดการสื่อสารดังมีรายละเอียดปรากฏในตารางท่ี 13 
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ตารางท่ี 13 รายงานการประชาสัมพันธศูนยบริการถายทอดการสื่อสารแหงประเทศไทย 

ลําดับท่ี วันท่ี รายการ 

การจัดนิทรรศการ 

1 14 มิถุนายน 2556 การประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนยุทธการพัฒนาคุณภาพชีวิตคน

พิการ “ทิศทางการวิจัยการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสิ่งอํานวย

ความสะดวกสําหรับคนพิการ”โรงแรมปริ๊นซ พาเลซ 

2 3 ตุลาคม 2556 งานสัมมนารับฟงความคิดเห็นเรื่อง “การสงเสริมการเขาถึงเทคโนโลยี

สิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับผูพิการ ผูสูงอายุ หรือผูดอยโอกาสอยาง

ยั่งยืน” โดยสํานักงาน กสทช. ณ โรงแรมพูลแมน จังหวัดขอนแกน 

3 12 ธันวาคม 2556 งานสัมมนารับฟงความคิดเห็นเรื่อง”การสงเสริมการเขาถึงเทคโนโลยีสิ่ง

อํานวยความสะดวกสําหรับผูพิการ ผูสูงอายุ หรือผูดอยโอกาสอยาง

ยั่งยืน” โดยสํานักงาน กสทช. โรงแรมดิเอ็มเพลสจังหวัดเชียงใหม 

การประชาสัมพันธผานสื่อมวลชน (สื่อสิ่งพิมพ โทรทัศน เว็บไซต) 

1 21 เมษายน 2557 รายการสถานีประชาชน ชวงเปดตา ตอนเทคโนโลยีการสื่อสารเพ่ือคนหู

หนวก TTRS ตอนท่ี 1 ทางชอง Thai PBS 

2 25 เมษายน 2557 รายการสถานีประชาชน ชวงเปดตา ตอนเทคโนโลยีการสื่อสารเพ่ือคนหู

หนวก TTRS ตอนท่ี 2 ทางชอง Thai PBS 

การเปนวิทยากรบรรยายแนะนําศูนย TTRS 

1 25 มิถุนายน 2556 แนะนําศูนย TTRS ในงานการอบรมการสื่อสารภาษามือใหกับตํารวจ 

ในสังกัดนครบาล ณ อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน

ดุสิต 
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4.3 การเขารวมประชุมสัมมนาระดับชาติและนานาชาติ 

ศูนยบริการถายทอดการสื่อสารฯ ไดเขารวมนําเสนอผลงานในงานประชุมเรื่องการบริการถายทอดการ

สื่อสารระดับนานาชาติ   ดังนี้ 

วันท่ี รายการ สถานท่ี ผูเขารวมสัมมนา 

25-2 ตุลาคม 

2556 

การประชุมสมัมนา 2013 National 

Association for State Relay 

Administration (NASRA) 

Conference  และ 

Telecommunications Equipment 

Distribution Program Association 

(TEDPA) 2013 Conference 

ณ เมือง 

Albuquerque 

รัฐ New Mexico  

สหรัฐอเมริกา 

นางสาววันทนีย  พันธชาติ 

นางสาวคมคิด ศันสนะเกียรติ 

นายวิทยุต บุนนาค 

นางสาววิลัยลักษณ พงษเสือ   

นางนารถวลี  ศูนยกลาง   

14 - 23 

พฤษภาคม 

2557 

การประชุมสมัมนา MMX DAY 2014 

และศึกษาดูงานการใหบริการลาม

ภาษามือของประเทศสวีเดน 

ประเทศสวีเดน นางสาววันทนีย  พันธชาติ  

นางสาววิลัยลักษณ พงษเสือ  

นางสาววดี เพ็ชรศรี 

นางสาวคมคิด ศันสนะเกียรติ 

นายวิทยุต บุนนาค 

ดร. ณัฐนันท  ทัดพิทักษกุล 
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บทที ่5  

การอบรมการใชบริการถายทอดการสื่อสาร 

5.1 การอบรมการใชบริการถายทอดการส่ือสาร  

5.1.1 กลุมเปาหมาย 

ป 2556 ศูนยบริการถายทอดการสื่อสารฯ ไดทําการจัดอบรมใหกับผูท่ีบกพรองทางการไดยิน 

และผูสนใจท่ัวไปรวม 587 คน ท้ังในกรุงเทพมหานครและภูมิภาค โดยไดดําเนินการจัดอบรมดังนี้ 

1) ดําเนินการฝกอบรมใหกับนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนโสตศึกษาท่ีมีการนําตูบริการ

สาธารณะ หรือตู TTRS ไปติดตั้ง เปนโรงเรียนท่ีมีนักเรียนยังติดตอเขามาในปริมาณไมมาก

นัก หรือเปนโรงเรียนท่ีศูนยบริการถายทอดการสื่อสารฯ จําเปนตองแนะนําการใชบริการ

เพ่ือใหสามารถใชบริการใหไดประโยชนสูงสุด ในพ้ืนท่ีกรุงเทพฯ ปริมณฑล และในภูมิภาค 

2) ดําเนินการฝกอบรมใหกับชมรมคนบุคคลหูหนวกท่ีสนใจบริการถายทอดการสื่อสาร ท่ีมีการ

นําตูบริการสาธารณะ หรือตู TTRS ไปติดตั้ง กรุงเทพ ปริมณฑล และในภูมิภาคเพ่ือใหผู

บกพรองทางการไดยินในพ้ืนท่ีตางจังหวัดมีความรูและความเขาใจในบริการตางๆ ของ

ศูนยบริการถายทอดการสื่อสารฯ มากยิ่งข้ึน 

5.1.2 วัตถุประสงค 

1) เพ่ือจัดอบรมการใชบริการถายทอดการสื่อสารใหกับผูท่ีบกพรองทางการไดยินไดมีความรู

ความเขาใจในการใชบริการถายทอดการสื่อสาร 6 บริการ 

2) เพ่ือรับสมัครสมาชิกศูนยบริการถายทอดการสื่อสารฯ สําหรับผูท่ีบกพรองทางการไดยินให

ไดรับขาวสารท่ีเปนประโยชนและจําเปน ซ่ึงจะสามารถใชบริการผานชองทางตางๆ ของ

ศูนยฯ  ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

3) เพ่ือติดตามประเมินผลการใชบริการถายทอดการสื่อสารท่ีผานมา 
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5.1.3 วิธีการอบรม 

1) ใชวิธีการบรรยายใหความรูเก่ียวกับการดําเนินงานของ TTRS และบริการถายทอดการ

สื่อสาร 5 รูปแบบ  โดยมีลามภาษามือแปลใหผูเขารับการอบรมไดเขาใจ  ประกอบดวย  

1.1) บริการถายทอดการสื่อสารแบบ SMS/MMS  

1.2) บริการถายทอดการสื่อสารแบบสนทนาขอความบนอินเทอรเน็ต  

1.3) บริการถายทอดการสื่อสารแบบสนทนาวิดีโอบนอินเทอรเน็ต  

1.4) บริการถายทอดการสื่อสารแบบสนทนาวิดีโอผานเครื่องบริการถายทอดการสื่อสาร

สาธารณะ  

1.5) บริการถายทอดการสื่อสารเพ่ือแจงเหตุฉุกเฉิน  

2) ใหผู ท่ีเขารับการอบรมทดลองใชบริการถายทอดการสื่อสารผานอุปกรณสื่อสารท่ี

จัดเตรียมให ติดตอเขาใชบริการถายทอดการสื่อสารท้ัง 5 รูปแบบ  (ไมรวมตู TTRS) 

3) เปดโอกาสใหผูท่ีเขารับการอบรมไดรับทราบถึงการแจงปญหาการใชงาน รองเรียน 

เสนอแนะ 

4) เปดโอกาสใหผูท่ีเขารับการอบรมสอบถาม 

5) รับสมัครสมาชิกศูนยบริการถายทอดการสื่อสารฯ  พรอมท้ังแนะนําวิธีการสมัครสมาชิก

ออนไลน 

5.1.4 การอบรมประจําป 2556  

ศูนยบริการถายทอดการสื่อสารฯ ไดดําเนินการฝกอบรมการใชบริการถายทอดการสื่อสารใน

พ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครและภูมิภาคในป 2556 ดังนี้ 

 

วัน-เดือน-ป รายละเอียด สถานท่ี 
จํานวนผูเขารับ 

การอบรม (คน) 

8 กรกฎาคม 2556 การฝกอบรมการใชบริการถายทอดการ

สื่อสารใหแกนักเรียนและบุคคลผูพิการ

ทางการไดยิน  

ณ โรงเรียนโสตศึกษา 

จังหวัดขอนแกน 

143 
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วัน-เดือน-ป รายละเอียด สถานท่ี 
จํานวนผูเขารับ 

การอบรม (คน) 

9 กรกฎาคม 2556 การฝกอบรมการใชบริการถายทอดการ

สื่อสารใหแกนักเรียนและบุคคลผูพิการ

ทางการไดยิน 

ณ โรงเรียนโสตศึกษา 

จังหวัดมุกดาหาร 

155 

10 กรกฎาคม 2556 การฝกอบรมการใชบริการถายทอดการ

สื่อสารใหแกนักเรียนและบุคคลผูพิการ

ทางการไดยิน  

ณ โรงเรียนโสตศึกษา 

จังหวัดอุดรธาน ี

209 

1 พฤษภาคม 2557 การใชบริการถายทอดการสื่อสารผาน

ชองทางตาง ๆ ของ TTRS ในการอบรม

เชิงปฏิบัติการ “การใชโปรแกรม ITEMS 

ของระบบการแพทยฉุกเฉินผาน

หมายเลขโทรศัพท 1669 เชื่อมโยงกับ

ระบบการทํางานของ TTRS” 

โรงแรมดี วารี จอม

เทียน บีชโฮเต็ล พัทยา

ใต จังหวัดชลบุร ี

80 

รวมจํานวนผูเขาอบรมท้ังสิ้น 587 คน 

 

รายละเอียดของการฝกอบรมมีดังนี้   

1) การฝกอบรมการใชบริการถายทอดการสื่อสารใหแกนักเรียนและผูบกพรองทางการไดยิน ณ โรงเรียน

โสตศึกษา จังหวัดขอนแกน วันท่ี 8 กรกฎาคม 2556  

ศูนยบริการถายทอดการสื่อสารฯ ไดจัดทําโครงการฝกอบรมการใชบริการถายทอดการสื่อสารสําหรับผู

บกพรองทางการไดยิน ในพ้ืนท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัดขอนแกนซ่ึงเปนจังหวัดนํารองของการ

ฝกอบรมในสวนภูมิภาคท่ีมีการติดตั้งเครื่องบริการถายทอดการสื่อสาร (ตู TTRS) เพ่ือเปนการเพ่ิมศักยภาพใน

การใหบริการและเพ่ิมการกระจายตัวของผูบกพรองทางการไดยินใหใชบริการไดท่ัวถึงไมจํากัดอยูเพียงเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเทานั้น  ไดมีการนําตู TTRS ไปติดต้ังในโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแกนเพ่ือ

อํานวยความสะดวกในการสื่อสารใหกับผูบกพรองทางการไดยิน  ท้ังท่ีอยูในสถานศึกษาและอยูนอก

สถานศึกษาสามารถใชบริการถายทอดการสื่อสารติดตอกับบุคคลท่ัวไปได แตผูบกพรองทางการไดยินสวนใหญ

ยังขาดความรู ความเขาใจในการใชบริการและยังไมทราบถึงรูปแบบการใหบริการในชองทางอ่ืนๆ ของ

ศูนยบริการถายทอดการสื่อสารฯ ซ่ึงเปนสิ่งสําคัญอยางยิ่งท่ีจะทําใหผูบกพรองทางการไดยินสามารถใชบริการ

ตางๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด นําไปสูการเขาถึงบริการสื่อสารไดอยางท่ัวถึงและเทาเทียม  
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เนื้อหาการอบรบใชรูปแบบการบรรยายและฉายวีดีทัศนโดยมีลามภาษามือเปนผูแปล มีหัวขอในการ

บรรยายดังนี้ 

1) แนะนําศูนยบริการถายทอดการสื่อสารฯ และวัตถุประสงคในการจัดตั้ง 

2) แนะนําการบริการ 6 บริการและใหผูบกพรองทางการไดยินทดลองใชบริการตางๆ ของ 

ศูนยบริการถายทอดการสื่อสารฯ 

3) แนะนําสถานท่ีติดตั้งตู TTRS 

4) ใหความรูเก่ียวกับขอควรปฏิบัติในการใชบริการตูและบริการสนทนาวีดีโอของศูนยบริการถายทอด

การสื่อสารฯ  

5) แนะนําใหรูจักการใหบริการของสถาบันการแพทยฉุกเฉินแหงชาติ 1669 

6) ใหความรูเก่ียวกับวิธีการแจงเหตุฉุกเฉินทางการแพทย 1669  ผานบริการถายทอดการสื่อสารและ

ทดลองใชบริการแจงเหตุฉุกเฉิน 

7) ใหความรูเก่ียวกับเทคโนโลยีใหมๆ สําหรับผูบกพรองทางการไดยิน 

8) ใหความรูเก่ียวกับการใชบริการถายทอดการสื่อสารเพ่ือการสมัครงานสําหรับผูบกพรองทางการได

ยิน 

9) แสดงคลิปวีดีโอความประทับใจของคนหูหนวกท่ีมีตอบริการถายทอดการสื่อสารและนําเสนอ

รางวัล Innovation Idol ท่ีไดรับจาก Google ประเทศไทยรวมกับกรมทรัพยสินทางปญญา เพ่ือ

แสดงใหผูบกพรองทางการไดยินไดเห็นถึงมาตรฐานการใหบริการและมีความม่ันใจในการใชบริการ

ของศูนยบริการถายทอดการสื่อสารฯ 

10) เปดโอกาสใหผูบกพรองทางการไดยินแสดงความคิดเห็นและใหขอเสนอแนะเก่ียวกับ ศูนยบริการ

ถายทอดการสื่อสารฯ 
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ภาพท่ี 39 การจัดการฝกอบรมการใชบริการถายทอดการสื่อสารใหแกนักเรียนและผูบกพรองทางการไดยิน  

ณ โรงเรียนโสตศึกษา จังหวัดขอนแกน 

2) การฝกอบรมการใชบริการถายทอดการสื่อสารใหแกนักเรียนและผูบกพรองทางการไดยิน ณ โรงเรียน

โสตศึกษา จังหวัดมุกดาหาร วันท่ี 9 กรกฎาคม 2556 

ศูนยบริการถายทอดการสื่อสารฯ ไดจัดทําโครงการฝกอบรมการใชบริการถายทอดการสื่อสารสําหรับผู

บกพรองทางการไดยินในพ้ืนท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัดมุกดาหาร ซ่ึงเปนโรงเรียนท่ีมีการติดต้ังตู 

TTRS เพ่ือเปนการเพ่ิมศักยภาพในการใหบริการและเพ่ิมการกระจายตัวของผูบกพรองทางการไดยิน ใหใช

บริการไดท่ัวถึง  ไมจํากัดอยูเพียงเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเทานั้น ศูนยบริการถายทอดการสื่อสารฯ 

ไดนําตู TTRS ไปติดตั้งในโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหารเพ่ืออํานวยความสะดวกในการสื่อสารใหกับผู

บกพรองทางการไดยินท้ังท่ีอยูในสถานศึกษาและอยูนอกสถานศึกษาสามารถใชบริการถายทอดการสื่อสาร

ติดตอกับบุคคลท่ัวไปได แตผูบกพรองทางการไดยินสวนใหญยังขาดความรู ความเขาใจในการใชบริการและยัง

ไมทราบถึงรูปแบบการใหบริการในชองทางอ่ืนๆ ของศูนยบริการถายทอดการสื่อสารฯ ซ่ึงเปนสิ่งสําคัญอยาง

ยิ่งท่ีจะทําใหผูบกพรองทางการไดยินสามารถใชบริการตางๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุดนําไปสูการเขาถึง

บริการสื่อสารไดอยางท่ัวถึงและเทาเทียม  

1) แนะนําศูนยบริการถายทอดการสื่อสารฯ และวัตถุประสงคในการจัดตั้ง 

2) แนะนําการบริการ 6 บริการและใหผูบกพรองทางการไดยินทดลองใชบริการตางๆ ของ 

ศูนยบริการถายทอดการสื่อสาร 

3) แนะนําสถานท่ีติดตั้งตู TTRS 

4) ใหความรูเก่ียวกับขอควรปฏิบัติในการใชบริการตูและบริการสนทนาวีดีโอของศูนยบริการถายทอด

การสื่อสารฯ  

5) แนะนําใหรูจักการใหบริการของสถาบันการแพทยฉุกเฉินแหงชาติ 1669 
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6) ใหความรูเก่ียวกับวิธีการแจงเหตุฉุกเฉินทางการแพทย 1669  ผานบริการถายทอดการสื่อสารและ

ทดลองใชบริการแจงเหตุฉุกเฉิน 

7) ใหความรูเก่ียวกับเทคโนโลยีใหม ๆ สําหรับผูบกพรองทางการไดยิน 

8) ใหความรูเก่ียวกับการใชบรกิารถายทอดการสื่อสารเพ่ือการสมัครงานสําหรับผูบกพรองทางการได

ยิน 

9) แสดงคลิปวีดีโอความประทับใจของคนหูหนวกท่ีมีตอบริการถายทอดการสื่อสารและนําเสนอ

รางวัล Innovation Idol ท่ีไดรับจาก Google ประเทศไทยรวมกับกรมทรัพยสินทางปญญา เพ่ือ

แสดงใหผูบกพรองทางการไดยินไดเห็นถึงมาตรฐานการใหบริการและมีความม่ันใจในการใชบริการ

ของศูนยบริการถายทอดการสื่อสารฯ 

10) เปดโอกาสใหผูบกพรองทางการไดยินแสดงความคิดเห็นและใหขอเสนอแนะเก่ียวกับ ศูนยบริการ

ถายทอดการสื่อสารฯ 

 

 
 

 

 

 

ภาพท่ี 40 การจัดการฝกอบรมการใชบริการถายทอดการสื่อสารใหแกนักเรียนและผูบกพรองทางการไดยิน  

ณ โรงเรียนโสตศึกษา จังหวัดมุกดาหาร 
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3) การฝกอบรมการใชบริการถายทอดการสื่อสารใหแกนักเรียนและบุคคลผูบกพรองทางการไดยิน ณ 

โรงเรียนโสตศึกษา จังหวัดอุดรธานี วันท่ี 10 กรกฎาคม 2556 

ศูนยบริการถายทอดการสื่อสารฯ ไดจัดทําโครงการฝกอบรมการใชบริการถายทอดการสื่อสารสําหรับผู

บกพรองทางการไดยิน ในพ้ืนท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัดอุดาธานี ซ่ึงเปนโรงเรียนท่ีมีการติดต้ังตู 

TTRS เพ่ือเปนการเพ่ิมศักยภาพในการใหบริการและเพ่ิมการกระจายตัวของผูบกพรองทางการไดยิน ใหใช

บริการไดท่ัวถึง ไมจํากัดอยูเพียงเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเทานั้น ศูนยบริการถายทอดการสื่อสารฯ 

ไดนําตู TTRS ไปติดตั้งในโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานีเพ่ืออํานวยความสะดวกในการสื่อสารใหกับผู

บกพรองทางการไดยินท้ังท่ีอยูในสถานศึกษาและอยูนอกสถานศึกษา สามารถใชบริการถายทอดการสื่อสาร

ติดตอกับบุคคลท่ัวไปได  แตผูบกพรองทางการไดยินสวนใหญยังขาดความรู ความเขาใจในการใชบริการ และ

ยังไมทราบถึงรูปแบบการใหบริการในชองทางอ่ืนๆ ของศูนย TTRS ซ่ึงเปนสิ่งสําคัญอยางยิ่งท่ีจะทําใหผู

บกพรองทางการไดยินสามารถใชบริการตางๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด นําไปสูการเขาถึงบริการสื่อสารได

อยางท่ัวถึงและเทาเทียม   

เนื้อหาการอบรบใชรูปแบบการบรรยายและฉายวีดีทัศนโดยมีลามภาษามือเปนผูแปล มี หัวขอใน การ

บรรยายดังนี้ 

1) แนะนําศูนยบริการถายทอดการสื่อสารฯ และวัตถุประสงคในการจัดตั้ง 

2) แนะนําการบริการ 6 บริการและใหผูบกพรองทางการไดยินทดลองใชบริการตาง ๆ ของ 

ศูนยบริการถายทอดการสื่อสาร 

3) แนะนําสถานท่ีติดตั้งตู TTRS 

4) ใหความรูเก่ียวกับขอควรปฏิบัติในการใชบริการตูและบริการสนทนาวีดีโอของศูนยบริการถายทอด

การสื่อสารฯ  

5) แนะนําใหรูจักการใหบริการของสถาบันการแพทยฉุกเฉินแหงชาติ 1669 

6) ใหความรูเก่ียวกับวิธีการแจงเหตุฉุกเฉินทางการแพทย 1669  ผานบริการถายทอดการสื่อสารและ

ทดลองใชบริการแจงเหตุฉุกเฉิน 

7) ใหความรูเก่ียวกับเทคโนโลยีใหม ๆ สําหรับผูบกพรองทางการไดยิน 

8) ใหความรูเก่ียวกับการใชบริการถายทอดการสื่อสารเพ่ือการสมัครงานสําหรับผูบกพรองทางการได

ยิน 

9) แสดงคลิปวีดีโอความประทับใจของคนหูหนวกท่ีมีตอบริการถายทอดการสื่อสารและนําเสนอ

รางวัล Innovation Idol ท่ีไดรับจาก Google ประเทศไทยรวมกับกรมทรัพยสินทางปญญา เพ่ือ
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แสดงใหผูบกพรองทางการไดยินไดเห็นถึงมาตรฐานการใหบริการและมีความม่ันใจในการใชบริการ

ของศูนยบริการถายทอดการสื่อสารฯ 

10) เปดโอกาสใหผูบกพรองทางการไดยินแสดงความคิดเห็นและใหขอเสนอแนะเก่ียวกับ ศูนยบริการ

ถายทอดการสื่อสารฯ 

  

 

 

ภาพท่ี 41 การจัดการฝกอบรมการใชบริการถายทอดการสื่อสารใหแกนักเรียนและผูบกพรองทางการไดยิน  

ณ โรงเรียนโสตศึกษา จังหวัดอุดรธานี 

 

4) จัดการอบรมเรื่อง “การอบรมการ ใชโปรแกรม ITEMS ของระบบการแพทยฉุกเฉินผานหมายเลข

โทรศัพท 1669 เชื่อมโยงกับการทํางานของ TOT และ TTRS ผานศูนยบริการถายทอดการสื่อสารสําหรับผู

บกพรองทางการไดยินและการพูด” ณ โรงแรม ดีวารีจอมเทียนบีชโฮเต็ล พัทยาใต จังหวัดชลบุรี วันท่ี 1 

พฤษภาคม 2557 

ภายใตบันทึกขอตกลง ความรวมมือ (MOU) ระหวาง สพฉ. และมูลนิธิสากลเพ่ือคนพิการ ในการ

ใหบริการถายทอดการสื่อสาร จากผูพิการทางการไดยินไปยัง ศูนยบริการแพทยฉุกเฉิน โดยรวมกับ สํานักงาน

สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี สถาบันการแพทยฉุกเฉินแหงชาติ เพ่ือใหผูท่ีบกพรองทางการไดยินและการพูด
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สามารถแจงเหตุเจ็บปวยฉุกเฉินผานการใหบริการตางๆ ของ ศูนยบริการถายทอดการสื่อสารไปยังศูนยรับแจง

เหตุฉุกเฉิน เพ่ือจัดสงความชวยเหลือไปยัง ผูบกพรองทางการไดยินและการพูดไดอยางรวดเร็วข้ึน 

ในงานนี้ ศูนยรับแจงเหตุและสั่งการจังหวัด ไดจัดเจาหนาท่ีรับแจงเหตุเขารวมอบรม 10 จังหวัด นํารอง 

ไดแก จังหวัดนนทบุรี ชลบุรี ระยอง เชียงใหม สงขลา ขอนแกน หนองบัวลําภู กาฬสินธุ อุดรธานี อุบลราชธานี 

และนครพนม รวมจํานวนผูเขาอบรมท้ังสิ้น 80 คน โดยมีรายชื่อผูเขารับการอบรมดังปรากฎตามภาคผนวก ช 

และมีหัวขอการจัดอบรม จํานวน 3 หัวขอดังนี้ 

1.1) แผนการดําเนินการระบบการชวยเหลือผูบกพรองทางการ ไดยินและการพูด 

บรรยาย โดย อ.วันทนีย พันธชาติ  

สาธิตสถานการณโดย  นายสมคิด ปรัชญากาญจน     ในฐานะผูใชบริการ  

นางสาวคมคิด ศันสนะเกียรติ  ในฐานะผูใหบริการ 

  

ภาพท่ี 42 แสดงการบรรยายและสาธิตระบบการชวยเหลือผูบกพรองทางการไดยินและการพูด 

 

1.2) กระบวนการแจงเหตุฉุกเฉินสําหรับผูบกพรองทางการไดยินและการพูด  

บรรยายโดย นางสาวธิดารัตน เหมรังคะ  

1.2.1) SMS สําหรับผูท่ีไมมีอุปกรณสื่อสารเคลื่อนท่ีแบบสมารทโฟนหรือแท็บเล็ตหรือใช

บริการจากใน สถานท่ีท่ีไมมีสัญญาณอินเทอรเน็ต สามารถสงขอความ SMS แจงเรื่องฉุกเฉินไดมาท่ีหมายเลข 

0860005055 โดยพิมพคําวา “ดวนหมอ 1. ชื่อ-นามสกุล 2. ปญหาอะไร 3. ตอนนี้อยูท่ีไหน” 

1.2.2) แอปพลิเคชัน TTRS Message สําหรับผูท่ีมีอุปกรณสื่อสารเคลื่อนท่ีแบบสมารท

โฟนหรือ แท็บเล็ตใชระบบปฏิบัติการแอนดรอยและมีสัญญาณ 3G หรืออินเทอรเน็ต สามารถแจง เรื่องฉุกเฉิน

ไดเพียง ดาวนโหลดแอปพลิเคชันและสมัครสมาชิก TTRS กอนใชบริการผูแจงเหตุสามารถสงคลิปวิดีโอภาษามือ

ท่ีมี ความยาวไมเกิน 60 วินาทีหรือรูปถายแนบมาได 
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1.2.3) บริการสนทนาวิดีโอผานเว็บไซต www.ttrs.or.th เลือกบริการ “แจงเหตุฉุกเฉิน” 

หรือตู TTRS ท่ีติดตั้งท้ังในกรุงเทพฯ และสวนภูมิภาคซ่ึงในปจจุบันมีจํานวน 30 ตู 

1.3) การคียขอมูลและใชฐานขอมูลบริการแจงเหตุฉุกเฉิน TTRS และ สพฉ  .ผานทาง 

http://miemscrm.caas.in.th  

บรรยายโดย ดร.ณัฐนันท ทัดพิทักษกุล 

สาธิตสถานการณโดย  นายสมคิด ปรัชญากาญจน     ในฐานะผูใชบริการ  

นางสาวคมคิด ศันสนะเกียรติ  ในฐานะผูใหบริการ 

  
 

ภาพท่ี 43 แสดงการบรรยายและสาธิตการคียขอมูลและใชฐานขอมูลบริการแจงเหตุฉุกเฉินระหวาง 

ศูนยบริการถายทอดการสื่อสารฯ และ สพฉ. ผาน http://miemscrm.caas.in.th 

 

นอกจากนี้  ยังมีการปรึกษาหารือ เรื่องการพัฒนาและการจัดเก็บขอมูลท่ีจําเปนในการ

ติดตอสื่อสาร ทางการแพทย เชนการเก็บขอมูลการใชประโยชนจากขอมูลเพ่ือการติดตอสื่อสารระหวาง ผู

พิการ เจาหนาท่ี ถายทอดการสื่อสาร เจาหนาท่ีรับแจงเหตุฉุกเฉินและขอมูลอ่ืนๆ ท่ีจําเปนทางการแพทย ท้ัง

ยังมีผูเก่ียวของจาก สํานักงาน กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการ

โทรคมนาคม เพ่ือประโยชน สาธารณะ จํานวน 5 คน และจากสํานักบริการโทรคมนาคมโดยท่ัวถึงและเพ่ือ

สังคม จํานวน 3 คน เขารวม สังเกตการณ 
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5.1.5 การประเมินผล 

• ป 2556 มีกลุมเปาหมายเขารับการอบรมรวม 587 คน จากเปาหมายท่ีตั้งไวอยางนอย 

500 คนตอป 

• ป 2556  ใชวิธีการประเมินผลการฝกอบรมจากการติดตามการใชบริการถายทอดการ

สื่อสารผานตู TTRS ท่ีนําไปติดตั้ง ณ โรงเรียนท่ีไดเดินทางไปจัดอบรม พบวา การใช

บริการตู TTRS จากโรงเรียนโสตโสตศึกษาจังหวัดขอนแกน โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัด

มุกดาหาร และ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี มีจํานวนของนักเรียนใชบริการอยางมี

ประสิทธิภาพและใชบริการอยางมีประโยชนมากข้ึน ในขณะท่ีผูบกพรองทางการไดยิน

ชุมชนมีการใชบริการถายทอดการสื่อสารผานชองทางอ่ืนๆ ท่ีใชอยูเดิมเพ่ิมข้ึนเชนกัน  
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บทที ่6  

การคุมครองสิทธิผูบริโภค 

ศูนยบริการถายทอดการสื่อสารฯ ไดกําหนดการคุมครองสิทธิผูบริโภคสําหรับการใหบริการถายทอดการ

สื่อสารใหเปนไปอยางเปนอยางเหมาะสม ถูกตอง และเพ่ือใชในการปรับปรุงการใหบริการใหท้ังผูบกพรอง

ทางการไดยินและผูท่ีบกพรองทางการพูด รวมท้ังบุคคลท่ัวไปท่ีมาใชบริการสามารถใชเปนชองทางในการให

ความเห็น เสนอแนะ หรือรองเรียนใหเกิดการปรับปรุงการใหบริการท่ีดีข้ึนในดานตางๆ โดยผานผูรับเรื่อง

รองเรียน เว็บไซต อีเมล  ผลการดําเนินงานดานการคุมครองสิทธิผูบริโภคในป  2556 มีดังนี้ 

6.1 การจัดประชุมระดมความคิดผูบริโภค 

ศูนยบริการถายทอดการสื่อสารฯ ไดจัดการประชุมระดมความคิดเห็นของผูบริโภคประจําปของ TTRS 

ณ หองบอลรูม ชั้น M โรงแรมอโมรา ทาแพ จังหวัดเชียงใหม วันท่ี 11 ธันวาคม 2556 เวลา 8.30-16.00 น. มี

ผูเขารวมประชุมซ่ึงเปนผูบกพรองทางการไดยินท่ีใชบริการของศูนยบริการถายทอดการสื่อสารฯ  ไดแก 

บริการ SMS MMS สนทนาขอความ สนทนาวิดีโอบนเว็บไซต และสนทนาวิดีโอผานตู TTRS  อยางตอเนื่อง

ตั้งแตป 2554 ถึงป 2556 จํานวน 100 คน โดยเชิญผูท่ีบกพรองทางการไดยินจากภูมิภาคตางๆ  ไดแก ผูแทน

จากภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขารวมแสดงความคิดเห็น 

โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือรับฟงขอมูลท้ังเชิงบวกและเชิงลบท่ีเก่ียวกับบริการของศูนยบริการถายทอดการสื่อสารฯ  

รวมท้ังขอเสนอแนะตางๆ เพ่ือนําขอมูลท่ีไดไปใชประกอบการพิจารณาดําเนินการปรับปรุงระบบการใหบริการ

ใหมีความสมบูรณและเปนประโยชนตอผูท่ีบกพรองทางการไดยินตอไป  และเพ่ือจัดประเมินประเมินคุณภาพ 

ความพึงพอใจในการใชบริการศูนยบริการถายทอดการสื่อสารฯ โดยมีหัวขอการจัดประชุม ดังนี้ 

1. รายงานการใหบริการถายทอดการสื่อสารประจําป 2555-2556 

2. เสียงสะทอนจากผูใชบริการถายทอดการสื่อสารจากภูมิภาคตาง ๆ ของประเทศไทย 

3. ผูเขาประชุมรวมแสดงความคิดเห็น 

 4. การประชุมกลุมยอยเพ่ือระดมความคิดเห็นและประเมินความพึงพอใจของการใชบริการ TTRS 

 5. แผนการดําเนินการใหบริการถายทอดการสื่อสารในป 2557  
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สรุปรายงานการจัดประชุม 

ศูนยบริการถายทอดการสื่อสารฯ  ไดสรุปหัวขอ “เสียงสะทอนจากผูใชบริการ TTRS จากภูมิภาคตางๆ 

ของประเทศไทย” ไวดังนี้ 

1. นายรุงอรัณ วงคแกวมูล ประธานกลุมสมาชิกคนหูหนวกภาคเหนือและประธานชมรมคนหูหนวกจังหวัด

เชียงใหม ไดใหขอเสนอแนะและขอคิดเห็นดังนี้ 

 
ภาพท่ี 44 นายรุงอรัณ วงคแกวมูลใหขอเสนอแนะและขอคิดเห็น 

 

ประโยชนของบริการถายทอดการสื่อสาร  

• ลามในภาคเหนือมีจํานวนไมมาก เม่ือกอนตองใหลามภาษามือชวยโทรศัพทให แตตอนนี้สามารถ

ติดตอสื่อสารไดดวยตนเองผานการบริการของศูนยบริการถายทอดการสื่อสารฯ   

• บริการของศูนยบริการถายทอดการสื่อสารฯ  ทําใหคนหูหนวกรุนใหม ๆ ท่ีเปนเยาวชนไดเรียนรูการ

ใชเทคโนโลยีและสิ่งอํานวยความสะดวกของคนหูหนวก 

• คนหูหนวกในภาคเหนือมีการใชบริการถายทอดการสื่อสารเพ่ิมข้ึนในป 2556 สวนใหญใชบริการใน

ชองทางบริการสนทนาวิดีโอบนเว็บไซตและบริการ SMS  

ปญหาท่ีพบจากการใชบริการ 

• ปญหาท่ีพบในชวงป 2554-2555 คือการท่ีเจาหนาท่ีถายทอดการสื่อสารไมเห็นผูใชบริการ โดยจะเห็น

จอภาพดํา เพราะสวนใหญมีปญหาเก่ียวกับความเร็วของสัญญาณอินเทอรเน็ตของผูใชบริการ  

ขอเสนอแนะถายทอดการสื่อสาร 

• ตองการใหมีการติดตั้งตู TTRS ในภาคเหนือเพ่ิมเติม เนื่องจากมีคนหูหนวกตองการใชบริการถายทอด

การสื่อสารแบบสนทนาวิดีโอโดยใชภาษามือผานตู TTRS จํานวนมาก โดยเสนอใหติดตั้งในสถานท่ี
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ดังตอไปนี้ อาเขตหรือสถานีขนสงจังหวัดเชียงใหม ชมรมคนหูหนวก จังหวัดเชียงใหม  โรงพยาบาล

สวนดอก จังหวัดเชียงใหม  โรงเรียนศึกษาสงเคราะหจิตตอารี จังหวัดลําปาง  และนิคมอุตสาหกรรม 

จังหวัดลําพูน  

• ตองการใหเปลี่ยนจุดติดตั้งตู TTRS ท่ีมหาวิทยาลัยเชียงใหม จากเดิมท่ีอยูดานหลังของโรงอาหาร 

ขอใหเปลี่ยนเปนดานหนาของโรงอาหารหรือศูนยบริการนักศึกษาพิการ (DSS) เพ่ือใหคนหูหนวกเขา

ไปใชบริการไดงายข้ึน 

 

2. นายธันวา ฉันทะรัตน ประธานชมรมคนหูหนวกจังหวัดสุโขทัย ผูแทนภาคเหนือ ไดใหขอเสนอแนะและ

ขอคิดเห็นดังนี้ 

 

ภาพท่ี 45 นายธันวา ฉันทะรัตนใหขอเสนอแนะและขอคิดเห็น 

 

ประโยชนของบริการถายทอดการสื่อสาร  

• กอนหนานี้ เคยทดลองใชโทรศัพทสาธารณะแบบมีแปนพิมพ (TTY) ท่ีโรงเรียนโสตศึกษาทุงมหาเมฆ 

กรุงเทพมหานคร รูสึกวาใชงานไดไมสะดวก ตอมาป 2555 ไดรูจักบริการถายทอดการสื่อสาร จึง

ทดลองใชบริการสนทนาขอความ สนทนาวิดีโอทางเว็บไซตและตู TTRS รูสึกวามีประโยชนกับคนหู

หนวกมาก 

ปญหาท่ีพบจากการใชบริการ 

• ตู TTRS มีจํานวนนอย ไมครอบคลุมทุกจังหวัดท่ัวประเทศไทย 

• ภาพวิดีโอไมคอยชัด ภาพกระตุก เพราะในตางจังหวัดสวนใหญมีปญหาเก่ียวกับความเร็วของสัญญาณ

อินเทอรเน็ต  
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• คนหูหนวกไมคอยนิยมใชบริการถายทอดการสื่อสารแบบ  MMS เพราะเวลาท่ีใชในการถายคลิปวิดีโอ

มีจํากัด  ทําใหไมสามารถสื่อสารความตองการไดครบถวน 

ขอเสนอแนะ 

• ตองการใหมีการติดตั้งตู TTRS ครบทุก 77 จังหวัดท่ัวประเทศไทย โดยเสนอใหมีการติดตั้งในสถานท่ี

ตางๆ ไดแก  พมจ.ประจําจังหวัดตาง ๆ  โรงพยาบาลประจําจังหวัด และ สถานีขนสงประจําจังหวัด 

• หากคนหูหนวกใชบริการสนทนาวิดีโอ แลวสายหลุดไป เม่ือตอสายเขามาใชบริการอีกครั้งขอให

สื่อสารกับเจาหนาท่ีลามภาษามือคนเดิมไดทันที เพ่ือจะไดสื่อสารไดอยางตอเนื่อง 

• ตองการใหปรับสีฉากหลังของเจาหนาท่ีบริการถายทอดการสื่อสารเปนสีฟา 

• ตัวอักษรท่ีใชในการพิมพขอความ ตองการใหปรับตัวอักษรของผูใชบริการเปนสีดํา และตัวอักษรของ

ลามภาษามือเปนสีน้ําเงิน 

 

3. นายเรวัต กาญจนกิตติชัย พนักงานในบริษัทเอกชน ผูแทนภาคกลาง ไดใหขอเสนอแนะและขอคิดเห็นดังนี้ 

 

ภาพท่ี 46 นายเรวัต กาญจนกิตติชัย ใหขอเสนอแนะและขอคิดเห็น 

 

ประโยชนของบริการถายทอดการสื่อสาร  

• เปนเวลากวา 6 ปท่ีตองใหคนท่ีมีการไดยินชวยโทรศัพทให ซ่ึงบอยครั้งก็ไมมีใครสามารถชวยโทรศัพท

ใหได ทําใหรูสึกหงุดหงิดมาก ต้ังแตมีบริการถายทอดการสื่อสาร ทําใหสามารถติดตอสื่อสารไดดวย

ตนเอง ขอบคุณศูนยบริการถายทอดการสื่อสารฯ มากท่ีมีบริการเพ่ือคนหูหนวก 
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• สวนใหญใชบริการถายทอดการสื่อสาร  เพ่ือติดตอครอบครัว แสดงความคิดถึงและพูดคุยเรื่องตาง ๆ 

ติดตอหัวหนาท่ีบริษัทเวลาท่ีเขียนหนังสือสื่อสารกันแลวไมเขาใจ 

ปญหาท่ีพบจากการใชบริการ 

• สญัญาณอินเทอรเน็ตท่ีบานแรงไมพอ ทําใหติดตอสื่อสารในชองทางบริการสนทนาวิดีโอไดเฉพาะท่ี

ทํางานเทานั้น 

ขอเสนอแนะ 

• ตองการใหมีการประชาสัมพันธเก่ียวกับบริการถายทอดการสื่อสารใหมากข้ึน มีเพ่ือนๆ หลายคนซ่ึง

เปนคนหูหนวกสอบถามเก่ียวกับการใชบริการของศูนยบริการถายทอดการสื่อสาร เพราะยังไมรูจัก

และยังไมเคยทดลองใชบริการ 

 

4. คุณสุภาภรณ ภูงาแกว ประธานชมรมคนหูหนวกจังหวัดรอยเอ็ด ผูแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไดให

ขอเสนอแนะและขอคิดเห็นดังนี้ 

 
ภาพท่ี 47 คุณสุภาภรณ ภูงาแกว ใหขอเสนอแนะและขอคิดเห็น 

 

ประโยชนของบริการถายทอดการสื่อสาร  

• ไดรูจักและทดลองใชบริการ TTRS ตั้งแตเริ่มเปดศูนยบริการถายทอดการสื่อสารฯ  ซ่ึงมีการเปด

อบรมท่ีกรุงเทพฯ และใชบริการอยางตอเนื่องตั้งแตนั้นเปนตนมา เพราะสามารถสื่อสารกับคนท่ีมีการ

ไดยินไดดวยตนเอง 

• ลามในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีนอย ทําใหการติดตอสื่อสารระหวางเจาหนาท่ีของชมรมฯ กับคนท่ี

มีการไดยินเปนไปดวยความลําบาก 
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• คนหูหนวกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือท่ีรูจักบริการถายทอดการสื่อสารสวนใหญจะใชบริการสนทนา

วิดีโอผานเว็บไซต แตบริการท่ีชอบท่ีสุดคือตู TTRS เพราะใชบริการไดงายและไมตองเสียคา

อินเทอรเน็ต 

ปญหาท่ีพบจากการใชบริการ 

• หากมีเหตุฉุกเฉิน เชน ตองแจงตํารวจหรือติดตอโรงพยาบาล บริการ TTRS ในชองทางบริการสนทนา

วิดีโอผานเว็บไซตอาจจะทําใหติดตอไดไมสะดวก 

ขอเสนอแนะ 

• ตองการใหมีบริการถายทอดการสื่อสารผานโทรศัพทมือถือ เพ่ือจะไดติดตอไดสะดวกมากข้ึน 

• ตองการใหมีการจัดอบรมการใชบริการถายทอดการสื่อสาร ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือใหกับคนหู

หนวกชุมชน เพราะมีคนหูหนวกอีกมากท่ียังไมเคยใชบริการ  

• ตองการใหมีการติดตั้งตูในชุมชนดวย เพราะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีการติดตั้งตู TTRS 3 แหง

คือโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแกน และโรงเรียนโสตศึกษา

จังหวัดมุกดาหาร 

 

5. นางสาวญาณิศา จันทรเปยง และ นายณัฐพงษ คลี่เกสร ผูแทนนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม ไดให

ขอเสนอแนะและขอคิดเห็นดังนี้ 

 

ภาพท่ี 48 นางสาวญาณิศา จันทรเปยง และ นายณัฐพงษ คลี่เกสร ใหขอเสนอแนะและขอคิดเห็น 
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ประโยชนของบริการถายทอดการสื่อสาร  

• ไดใชบริการตู TTRS ทุกวันตั้งแตอยูชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 ในโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร ปจจุบัน

ไดใชตูท่ีมหาวิทยาลัยเชียงใหม ขอบคุณศูนยบริการถายทอดการสื่อสารฯ มาก ๆ ท่ีทําใหสามารถ

ติดตอสื่อสารกับคนท่ีมีการไดยินไดสะดวกมากข้ึน 

ปญหาท่ีพบจากการใชบริการ 

• ตู TTRS ติดตั้งในโรงอาหาร ทําใหไปใชบริการไดไมสะดวกเนื่องจากไมมีท่ีจอดรถ มีคนพลุกพลาน ทํา

ใหรูสึกอายเวลาใชบริการ 

ขอเสนอแนะ 

• ตองการใหยายตู TTRS จากโรงอาหารไปติดตั้งท่ีอ่ืน เชน หนาศูนยบริการนักศึกษาพิการหรือใกล

คณะศิลปะกรรมท่ีสามารถใชบริการไดตลอดเวลา เพราะตองการใชบริการถายทอดการสื่อสาร 

สื่อสารกับเพ่ือนในคณะเวลามีปญหาสอบถามเก่ียวกับการเรียนหรือการทําโปรเจคเพ่ือสงอาจารย 

เพราะเขาใจกันไดงายและถูกตองมากกวาการเขียน 

• ตองการใหเจาหนาท่ีถายทอดการสื่อสารยิ้มแยมแจมใสกับผูใชบริการ และใหความสนใจกับ

ผูใชบริการโดยการมองหนาผูใชบริการมากข้ึน 

• ตองการใหใชบริการถายทอดการสื่อสารผานโทรศัพทมือถือได 

• ตองการใหตู TTRS สามารถปรับกลองไดตามระดับความสูงของผูใชบริการ  

• ตองการใหมีการประชาสัมพันธบริการถายทอดการสื่อสารมากข้ึน เพ่ือท่ีคนท่ีมีการไดยินจะไดรูจัก

และไมคิดวาเปนเจาหนาท่ีคอลเซ็นเตอรหลอกลวงเหมือนท่ีปรากฏเปนขาว 
6. นายพลกฤษณ สินภิบาล ผูแทนนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ไดใหขอเสนอแนะและ

ขอคิดเห็นดังนี้ 

 

ภาพท่ี 49 นายพลกฤษณ สินภิบาล ใหขอเสนอแนะและขอคิดเห็น 
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ประโยชนของบริการถายทอดการสื่อสาร  

• บริการถายทอดการสื่อสารมีประโยชนมาก ทําใหติดตอสื่อสารกับคนท่ีมีการไดยินได รวมท้ังสามารถ

ติดตอรานอาหารแบบสงถึงบาน  (Delivery) ใหมาสงไดอีกดวย 

ปญหาท่ีพบจากการใชบริการ 

• กลองของตู TTRS มีระดับเดียว คนตัวสูงตองยอตัวหรือยืนกางขาเพ่ือใหเจาหนาท่ีลามภาษามือเห็น

มือไดชัดเจน คนตัวเล็กตองยืนหางจากตูคอนขางมากทําใหเจาหนาท่ีลามภาษามือมองเห็นภาษามือไม

ชัดเจน 

• คนท่ีมีการไดยินชอบมากดตูเลน ตองการใหมีการเสียบบัตรเพ่ือใหคนหูหนวกสามารถใชบริการได

เทานั้น 

• มีสายหลุดระหวางใชบริการ ทําใหตองเลาเรื่องใหมตั้งแตตน รูสึกวาเสียเวลามาก 

ขอเสนอแนะ 

• สําหรับคนหูหนวกในตางจังหวัดท่ีตองการสั่งอาหารแบบ Delivery ตองมีเบอรโทรศัพทรานอาหาร

ของแตละจังหวัดเพ่ือใหเจาหนาท่ีลามภาษามือติดตอโดยตรงดวย  

 

7. นายถิรพิทย กาบจอก ผูแทนนักเรียน และนายวรวุฒิ ก่ิงแกว ประธานชมรมศิษยเกา โรงเรียนโสตศึกษาอนุ

สารสุนทร ไดใหขอเสนอแนะและขอคิดเห็นดังนี้ 

 

 
ภาพท่ี 50 นายถิรพิทย กาบจอก ใหขอเสนอแนะและขอคิดเห็น 
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ประโยชนของบริการถายทอดการสื่อสาร  

• บริการถายทอดการสื่อสารมีประโยชนมากเวลาตองการติดตอกับผูปกครอง การติดตอกับผูปกครอง

โดยผานคุณครูทําใหไมสามารถสื่อสารไดตรง ๆ แตถาหากใชบริการถายทอดการสื่อสาร เจาหนาท่ี 

ลามจะแปลตรงกับท่ีคนหูหนวกทําภาษามือ 

ปญหาท่ีพบจากการใชบริการ 

• ในชวงแรกท่ีมีการติดตั้งตู TTRS ท่ีโรงเรียน มีนอง ๆ ไปกดตูเลนจํานวนมากจนตูเสีย ทําใหตูใชงาน

ไมได 

•  สนทนาวิดีโอมีภาพกระตุกบอยครั้ง ทําใหการสื่อสารติดขัด 

ขอเสนอแนะ 

• ตองการใหมีการปองกันการกดเลน โดยอาจจะปอนรหัสหรือเสียบบัตรคนพิการกอนใชบริการ และ

เจาหนาท่ีลามภาษามือสามารถเห็นขอมูลของผูใชบริการได คนหูหนวกจะไดใชบริการอยางรวดเร็ว 

ไมตองพิมพขอความแจงชื่อและหมายเลขโทรศัพทของตนเองใหกับเจาหนาท่ี 

• ตองการใหมีบริการคนท่ีมีการไดยินสามารถติดตอกับคนหูหนวกได เพราะปจจุบันคนหูหนวกติดตอ

คนท่ีมีการไดยินเพียงฝายเดียว 

• อาจจะปรับลดขนาดของตู TTRS เพ่ือความสะดวกในการติดตั้งและเคลื่อนยาย แตจอภาพควรมีขนาด

ใหญเพ่ือใหมองเห็นภาษามือไดชัดเจน หรือในบางสถานท่ีอาจจะติดตั้งโทรศัพทวิดีโอเพราะมีขนาด

เล็กกวา 

• ตองการใหมีปายสัญญาณแจงวามีตู TTRS ติดตั้งท่ีไหนบาง รวมท้ังระบุเวลาเปด-ปดของ TTRS ให

ชัดเจน 

• ตองการใหติดตั้งตู TTRS ตามรานสะดวกซ้ือเพราะรานเปด 24 ชั่วโมง มีไฟสวางและปลอดภัย 

• ตองการใหเจาหนาท่ีถายทอดการสื่อสารยิ้มแยมกับผูใชบริการ และทําภาษามือแนะนําตัวเองใหชาลง 

 

8. นายจิรายุทธ จันทิยะ ผูแทนนักเรียนจากโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดตาก ไดใหขอเสนอแนะและขอคิดเห็น

ดังนี้ 

รายงานสรุปผลการดําเนินงานประจําป 2556 ศูนยบริการถายทอดการส่ือสารแหงประเทศไทย 

111 



  

ภาพท่ี 51 นายจิรายุทธ จันทิยะ ใหขอเสนอแนะและขอคิดเห็น 

 

ประโยชนของบริการถายทอดการสื่อสาร  

• สวนใหญใชบริการ TTRS เพ่ือติดตอคุณพอและคุณแม  

ปญหาท่ีพบจากการใชบริการ 

• ไมคอยกลาใชบริการ เพราะตู TTRS อยูบริเวณหองพักครู 

• สัญญาณอินเทอรเน็ตไมคอยดี ภาพวิดีโอไมคอยชัด 

• มองภาพไมคอยชัดเจน เพราะหนาจอสวางเกินไป 

• ลามภาษามือบางคน ทําภาษามือไมคอยเขาใจ 

ขอเสนอแนะ 

• ตองการใหเจาหนาท่ียิ้มแยมกับผูใชบริการ  

• ตองการใหเจาหนาท่ีทําภาษามือใหชาลงและทําทาภาษามือใหชัดเจนมากยิ่งข้ึน 

• ตองการใหตู TTRS สามารถปรับความสวางของหนาจอได 

• ตองการใหเลือกลามภาษามือท่ีตนเองตองการได 

6.2 รายงานผลการสํารวจความพึงพอใจของผูใชบริการศูนยบริการถายทอดการส่ือสารแหงประเทศ 

ไทย (TTRS) 

ศูนยบริการถายทอดการสื่อสารแหงประเทศไทย ไดจัดการประชุมระดมความคิดเห็นของผูบริโภค

ประจําปของ TTRS ณ หองบอลรูม ชั้น M โรงแรมอโมรา ทาแพ จังหวัดเชียงใหม วันท่ี 11 ธันวาคม 2556 

เวลา 8.30-16.00 น. โดยทําการสํารวจความพึงพอใจของผูใชบริการจํานวน 100 คน โดยคัดเลือกผูใชบริการ
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ท่ีมีการใชบริการ TTRS อยางตอเนื่องต้ังแตป 2554 ถึงปจจุบันและใชบริการอยางมีประโยชนในแตละบริการ 

ไดแก บริการ SMS MMS สนทนาขอความ สนทนาวีดีโอบนเว็บไซต และสนทนาวีดีโอบนตู TTRS โดยการใช

แบบสํารวจและแบงผูใชบริการออกเปนกลุมยอย จํานวน 4 กลุม แตละกลุมมีวิทยากรเปนผูบกพรองฯและ

ผูชวยทําหนาท่ีอธิบายแบบสํารวจและจดบันทึกขอเสนอแนะตางๆ ซ่ึงแบบสํารวจความพึงพอใจของผูใชบริการ 

มีขอมูลดังนี้ 

สวนท่ี 1 ขอมูลสวนตัวของผูบริโภค 

ในสวนของขอมูลสวนตัวของผูบริโภคเปนการสอบถามขอมูลพ้ืนฐานของผูบริโภคท่ีใชบริการ TTRS โดยไดนํา

ประเด็นเก่ียวกับ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพและรายไดมาวิเคราะหและเสนอผลการวิเคราะหโดย

ภาพรวม ดังนี้ 

1.1 เพศ  ผูบริโภคท่ีตอบแบบสํารวจความพึงพอใจนี้ เปนเพศชายมากกวาเพศหญิง เพศชายจํานวน 

53 คน คิดเปนรอยละ 53 เพศหญิงจํานวน 47 คน คิดเปนรอยละ 47 

 

1.2 อายุ ผูบริโภครอยละ 46 มีอายุในชวงระหวาง 14-25 ป รอยละ 43 มีอายุในชวงระหวาง 26-35 ป รอย

ละ 11 มีอายุในชวงระหวาง 36-56 ป จากขอมูลจะเห็นวาผูบริโภคสวนใหญเปนผูบกพรองทางการไดยินท่ีอยู

ในวัยทํางานและนักเรียน/นักศึกษา 
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ชาย หญิง 
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รอยละผูตอบ จําแนกตามเพศ 
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1.3 ระดับการศึกษา ผูบริโภครอยละ 55 จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา รอยละ 32 จบการศึกษาระดับ

ปริญญาตรี รอยละ 7 จบการศึกษาระดับประถมศึกษา รอยละ 3 จบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ชั้นสูง (ปวส.) รอยละ 2 จบการศึกษาระดับปริญญาโท และรอยละ 1 ไมไดรับการศึกษา  

 

1.4 อาชีพ ผูบริโภคสวนใหญรอยละ 45 เปนนักเรียนหรือนักศึกษา รอยละ 14 ทําการคาขายหรือทําธุรกิจ

สวนตัว รอยละ 12 ประกอบอาชีพรับจาง รอยละ 11 ประกอบอาชีพพนักงานบริษัท รอยละ 8 เปนลูกจางใน

หนวยงานราชการและไมไดประกอบอาชีพ และรับราชการหรือเปนพนักงานราชการรอยละ 2 
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1.5 รายไดตอเดือนโดยเฉล่ีย ผูบริโภคสวนใหญรอยละ 34 มีรายไดนอยกวา 1,000 บาท รอยละ 16 มีรายได

ระหวาง 3,001-5,000 บาท รอยละ 13 มีรายไดระหวาง 7,001-9,000 บาท และ 1,000-3,000 บาท รอยละ 

11 มีรายไดมากกวา 13,000 บาท รอยละ 6 มีรายไดระหวาง 11,001-13,000 บาท รอยละ 4 มีรายได

ระหวาง 5,001-7,000 บาท และรอยละ 3 มีรายไดระหวาง 9,001-11,000 บาท 

 

นักเรียน/นักศึกษา 

45% 

คาขาย/ทําธุรกิจ

สวนตัว 

14% 

รับจาง 

12% 

พนักงานบริษัท 

11% 

ลูกจางในหนวยงาน

ราชการ 

8% 

ไมไดประกอบอาชีพ 

8% 

รับราชการ/พนักงาน

ราชการ 

2% 

รอยละผูตอบ จําแนกตามอาชีพ 
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สวนท่ี 2 ความพึงพอใจของผูบริโภคท่ีมีตอบริการ TTRS  

ศูนยบริการถายทอดการสื่อสารฯ ไดประเมินความพึงพอใจของผูบริโภคโดยจําแนกตามระบบท่ีใหบริการและ

บริบทอ่ืน ๆ โดยวัดคําตอบเปนระดับความพึงพอใจ 5 ระดับ พรอมท้ังแสดงคารอยละ คาเฉลี่ย ( x ) และคา

เบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD.) โดยมีเกณฑการใหคะแนนและเกณฑการประเมิน ดังนี้ 

เกณฑการใหคะแนน 

พอใจมากท่ีสุด    เทากับ    5  คะแนน 

พอใจมาก  เทากับ   4  คะแนน 

พอใจปานกลาง    เทากับ  3  คะแนน 

พอใจนอย    เทากับ  2  คะแนน 

พอใจนอยท่ีสุด    เทากับ  1  คะแนน 

  

นอยกวา 1,000 บาท 

34% 

3,001-5,000 บาท 

16% 7,001-9,000 บาท 

13% 

1,000-3,000 บาท 

13% 

>13,001 บาท 

11% 

11,001-13,000 บาท 

6% 

5,001-7,000 บาท 

4% 

9,001-11,000 บาท 

3% 

รอยละผูตอบ จําแนกตามรายได 
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เกณฑการประเมินความพึงพอใจ 

 3.67  ข้ึนไป  เทากับ  มีความพึงพอใจระดับสูง 

 3.67 - 2.34   เทากับ  มีความพึงพอใจระดับปานกลาง 

 2.33 – 1.00  เทากับ  มีความพึงพอใจระดับต่ํา 

ผลการประเมินความพึงพอใจท่ีไดในป 2556  พบวาผูใชบริการสวนใหญมีความพึงพอใจในทุกบริการ

ของศูนยบริการถายทอดการสื่อสารฯ ระดับมากคิดเปนรอยละ 66 รองลงมาเปนระดับมากท่ีสุดคิดเปนรอยละ 

28  ระดับปานกลางคิดเปนรอยละ 4  และไมมีผูใชบริการตอบในระดับนอยและนอยท่ีสุด สวนคาเฉลี่ยความ

พึงพอใจในทุกบรกิารอยูในระดับสูง มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.245 

 สวนการเรียงลําดับความพึงพอใจตอแตละบริการ พบวาผูใชบริการพึงพอใจตอบริการสนทนา

ขอความบนเว็บไซตอยูในอันดับท่ี 1 รองลงมาเปนบริการสนทนาวีดีโอบนเว็บไซตเปนอันดับท่ี 2  อันดับ 3 

เปนบริการ SMS อันดับ 4 เปนบริการตู TTRS  และบริการ MMS ผูใชบริการมีความพึงพอใจเปนอันดับ

สุดทาย  

 
ภาพท่ี 52 แสดงการบริการถายทอดการสื่อสารท่ีผูใชบริการชอบมากท่ีสุด 

พบวา ผูใชบริการชอบบริการสนทนาวิดีโอบนเว็บไซตมากท่ีสุด 73 คะแนน รองลงมาเปนบริการ

สนทนาวดิีโอผานตู TTRS 47 คะแนน บริการสงขอความ SMS 18 คะแนน บริการสนทนาขอความ 8 คะแนน 

และบริการ MMS 0 คะแนน 
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สวนท่ี 3  ขอเสนอแนะเพ่ิมเติม 

ผูใชบริการในภาคเหนือไดใหขอเสนอแนะการดําเนินงานของศูนยบริการถายทอดการสื่อสารฯ ดังมี

รายละเอียดตอไปนี้ 

ปญหา ขอเสนอแนะ 

ระบบลงทะเบียน การรองเรียน การติดตอสอบถามบนเว็บไซต 

• แบบฟอรมการลงทะเบียนบน

เว็บไซตมีรายละเอียดท่ีตองกรอก

ขอมูลมากเกินไป 

• กรณีลืม Password ควรมีการสง SMS และ  

e-mail ใหกับผูใชบริการตามรายละเอียดท่ีได

ลงทะเบียนไว 

• ลงทะเบียนเปนสมาชิกยาก อาน

ภาษาไทยไมเขาใจ 

• ควรมีภาษามืออธิบายวิธีการลงทะเบียนเปนสมาชิก 

 • ควรมีบัตรสมาชิกแบบคียการดท่ีออกแบบสวยงาม 

จะไดสะดวกในการใชบริการ 

 • ควรมีการเปลี่ยนหนาเว็บไซตบอย ๆ จะไดไมจําเจ 

 • ควรมีการแจงเวลาเปดและเวลาปดการบริการให

ชัดเจน บนเว็บไซต กอนท่ีผูบกพรองฯ จะเขาไปใช

บริการ 

บริการ SMS 

• ขอความท่ีไดรับจากเจาหนาท่ีไมครบ 

สะกดไมถูกตอง 

• เปนบริการท่ีมีประโยชนกับผูบกพรองฯ ท่ีมีรายได

นอยใหสามารถเขาถึงบริการ TTRS ไดสะดวก 

• ไดรับขอความตอบกลับจาก

เจาหนาท่ีฯ คอนขางชา 

• เจาหนาท่ีควรใชคําและประโยคท่ีงายตอความเขาใจ

ของผูบกพรองฯ 

 • ในกรณีท่ีไมแนใจความหมายของขอความนั้น 

เจาหนาท่ีควรมีการทวนขอความโดยใช MMS สงไป

ถามผูใชบริการวาตองการติดตอเรื่องนี้ใชหรือไม 

 • ควรมีบริการสง SMS ถึงผูใชบริการท่ีอาศัยอยูใน

ตางประเทศ 

บริการ MMS 

• คลิปวิดีโอท่ีไดรับจาก TTRS ไม

ชัดเจน ภาพแตก ทําใหไมเขาใจ

ความหมาย 
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ปญหา ขอเสนอแนะ 

• เจาหนาท่ี TTRS ไมไดรับ MMS ท่ี

ผูใชบริการสงไป 

 

บริการสนทนาขอความบนเว็บไซต 

• เจาหนาท่ีพิมพขอความชา  • ผูใชบริการควรปรับสีตัวอักษรและขนาดของตัวอักษร

ไดดวยตนเอง 

 • ตองการใหแยกชองสนทนาเปนดานซายและขวา 

เพ่ือใหงายในการสื่อสาร 

 • ตองการใหออกแบบหนาจอการใชบริการใหสวยงาม 

 • ควรมีสติ๊กเกอรหรือสัญลักษณแสดงอารมณในฝง

ผูใชบริการ 

บริการสนทนาวิดีโอบนเว็บไซต 

• วิดีโอรอสายเปนวิดีโอเดิม อยากให

เปลี่ยนวิดีโอสมํ่าเสมอ 

• ควรมีการประเมินการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี

หลังจากใหบริการเสร็จแลว 

• จอภาพดํา เพราะอินเทอรเน็ตท่ีบาน

ของผูใชบริการมีสัญญาณแรงไมพอ 

• ควรเปลี่ยนฉากหลังเปนสีน้ําเงินเขม 

• สีพ้ืนหลังของเจาหนาท่ีถายทอดการ

สื่อสาร สวางเกินไป ทําใหแสบตา 

• ควรปรับหนาจอของเจาหนาท่ีและผูใชบริการใหอยู

ในระดับเดียวกัน ในลักษณะดานซายและดานขวา  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 • ควรเลือกปรับขนาดความกวางของหนาจอและความ

สวางของหนาจอตามท่ีผูใชบริการตองการได 

 • ควรมีการประเมินความพึงพอใจของผูบกพรองฯ 

หลังจากใชบริการเสร็จเรียบรอย 

เจาหนาท่ี ผูบกพรองฯ 

พ้ืนท่ีพิมพขอความ 
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ปญหา ขอเสนอแนะ 

บริการตู TTRS 

• คนตัวสูงตองยอตัวเอง คนตัวเล็ก

ตองยืนหางจากตูคอนขางไกล  

• ควรมีชองเสียบบัตรเพ่ือเริ่มการทํางานของตู ถาไมได

เสียบบัตรใหตูอยูในสถานะ Standby เพ่ือประหยัด

คาไฟ และปองกันการกดตูเลน 

• ไมกลาใชบริการ เพราะตูติดตั้งในท่ี

สาธารณะเกินไป 

• ควรปรับระดับของกลองและมุมกลองได สําหรับคนท่ี

มีความสูงแตกตางกัน 

• ใชบริการแลวไฟดูด • ควรเพ่ิมแสงหรือลดแสงสวางของหนาจอได  

• แปนพิมพบนหนาจอใชงานยาก 

พิมพไมคอยติด  

• ควรมีฉากก้ัน เพ่ือความเปนสวนตัวของผูบกพรองฯ 

เวลาใชบริการ 

• สายหลุดบอย • กรณีท่ีจอภาพไมชัด เจาหนาท่ีควรแจงผูบกพรองฯให

ทราบ 

 • ควรติดตั้งตูในท่ีชุมชน เชน สถานีขนสง โรงพยาบาล 

รานสะดวกซ้ือ หางสรรพสินคาตาง ๆ  

 • ควรมีแปนพิมพเพราะใชงานไดสะดวกกวาแปนพิมพ

บนหนาจอของตู TTRS 

บริการแจงเหตุฉุกเฉินโดยสง SMS 

• ไมคอยสะดวกในการใชบริการ • ควรมีการเปดใหบริการตลอด 24 ชั่วโมง 

บริการแจงเหตุฉุกเฉินโดยสง MMS 

• ไมคอยสะดวกในการใชบริการ  

บริการแจงเหตุฉุกเฉินผานเว็บไซต 

• ไมคอยสะดวกในการใชบริการกรณี

อยูนอกบาน หรือไมมีเครื่อง

คอมพิวเตอรในการสื่อสาร 

• ควรมี Application บนสมารทโฟนหรือ 

แท็บเล็ต 

 • ควรมีสัญลักษณแสดงบริการแจงเหตุฉุกเฉิน เชน 

ตํารวจ โรงพยาบาลและไฟไหม เพ่ือใหผูใชบริการ

ทราบวาจะแจงเหตุฉุกเฉินอะไรไดบาง 

 • เจาหนาท่ีฯ สามารถทราบพิกัดท่ีผูใชบริการอยูใน

ขณะท่ีเกิดเหตุฉุกเฉินได 
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ปญหา ขอเสนอแนะ 

เจาหนาท่ีศูนยบริการถายทอดการส่ือสาร  

• เจาหนาท่ีหนาตาไมยิ้มแยม สีหนาดู

บึ้งตึง 

• ควรใชภาษามือไทยเปนหลัก และควรเรียนรูภาษามือ

ตางประเทศดวย 

• เจาหนาท่ีใชภาษามือตามภาษาพูด 

ไมเชี่ยวชาญในการใชภาษามือไทยท่ี

ถูกตอง 

• เจาหนาท่ีควรเรียนรูภาษามือเพ่ิมเติมและมีการ

พัฒนาทักษะภาษามืออยางสมํ่าเสมอ 

• เจาหนาท่ีทําภาษามือตอนแนะนําตัว

และระหวางใหบริการเร็วเกินไป ทํา

ใหดูภาษามือไดไมชัดเจน 

• ควรรูและเขาใจวัฒนธรรมของผูใชบริการรวมท้ัง

ภาษามือของผูใชบริการในแตละภูมิภาคของประเทศ

ไทย 

• เจาหนาท่ีพิมพขอความชา • ผูใชบริการควรเลือกเจาหนาท่ีท่ีจะสนทนาภาษาถ่ิน

ของแตละภาคได 

 • ผูใชบรกิารควรเลือกเจาหนาท่ีท่ีตนเองตองการได 

โดยมีรูปเจาหนาท่ีใหเลือกพรอมระบุวามีเจาหนาท่ี

คนใดใหบริการไดบาง 

 • ควรปรับปรุงน้ําเสียงการพูดใหดูนาเชื่อถือ 

 • ควรมีระบบการใหคะแนนเจาหนาท่ีหลังจาก

ผูใชบริการใชบริการเสร็จแลว โดยออกแบบเปนสี

หนายิ้มแยม หนาเฉยๆ และสีหนาไมพอใจ 

 • ควรพิมพขอความไดอยางรวดเร็ว ไมควรให

ผูใชบริการรอนาน 

 • เจาหนาท่ีควรแตงหนาและทําผมใหเรียบรอย เพราะ

สงผลตอภาพลักษณและเพ่ิมความนาเชื่อถือ 

ขอเสนอแนะอ่ืน ๆ 

• เจาหนาท่ีมีนอยเกินไป ทําใหตองรอ

สายนาน 

• ควรมีบรกิาร TTRS บนสมารทโฟนหรือ 

แท็บเล็ต 

• คลิปวิดีโอประชาสัมพันธของ TTRS 

ท่ีจัดทําให TTRS Fan Page ใน 

Facebook มีคําบรรยายใตภาพ

ขนาดเล็กเกินไป มองไมคอยชัดเจน 

• ควรมีบริการคนท่ีมีการไดยินติดตอผูใชบริการ ได 
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ปญหา ขอเสนอแนะ 

 • ควรมีบริการชวยเขียนภาษาไทยท่ีถูกตอง หรือบริการ

ลามชวยแกไขภาษา 

 • ควรมีการมอบรางวัลใหกับผูใชบริการดีเดนประจําป 

 • ควรมีบรกิาร TTRS 24 ชั่วโมง 

 • เจาหนาท่ีควรสื่อสารภาษาอังกฤษได 

 • ควรมีชองโทรทัศนของ TTRS โดยเฉพาะ 

 • ควรมีการแจงขาวสารตาง ๆ ของ TTRS ผาน SMS  

 

  

  
 

ภาพท่ี 53 การแบงกลุมเพ่ือระดมความคิดเห็นเก่ียวกับบริการตางๆ ของศูนยบริการถายทอดการสื่อสารฯ 
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6.2.1 การเปรียบเทียบผลการประเมินความพึงพอใจของป 2555 กับป 2556 

เม่ือนําผลการประเมินความพึงพอใจของป 2556 มาเปรียบเทียบกับผลการประเมินความพึงพอใจใน

ป 2555  โดยดูจากคาเฉลี่ยของแตละขอยอย และขอใหญ  สามารถเปรียบเทียบผลคาเฉลี่ยความพึงพอใจของ

ผูใชบริการท้ัง 2 ปไดดังนี้  

 

ตารางท่ี 14 แสดงการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของการประเมินความพึงพอใจในป 2555 และ ป 2556 

บริการ 

ป 2555 ป 2556 เปรียบเทียบ

ผลป 2555-

2556 𝒙𝒙� แปลผล 𝒙𝒙� แปลผล 

1. ระบบลงทะเบียน การรองเรียน การ

ติดตอสอบถามบนเว็บไซต 

3.564 

 

ปานกลาง 

 

3.839 

 

สูง 

 

มากกวาเดิม 

1.1 เขาใชงานเว็บไซตไดงาย เชน รูจักท่ี

อยูเว็บไซต 

3.940 สูง 4.264 สูง เทาเดิม 

1.2 สามารถเขาลงทะเบียนบนเว็บไซต

ไดงาย 

3.670 ปานกลาง 3.847 สูง มากกวาเดิม 

1.3 สามารถเขารองเรียนบนเว็บไซตได

งาย 

3.110 ปานกลาง 3.472 ปานกลาง เทาเดิม 

 1.4 สามารถเขาตดิตอสอบถามบน

เว็บไซตไดงาย 

3.420 ปานกลาง 3.764 สูง มากกวาเดิม 

1.5 โดยภาพรวม ทานมีความพึงพอใจใน

ระดับใด 

3.680 สูง 3.847 สูง เทาเดิม 

2.1 บริการ SMS 3.571 ปานกลาง 3.836 สูง มากกวาเดิม 

2.1.1 เขาถึงบริการไดสะดวก (เชน รู

หมายเลขท่ีใชสง SMS) 

3.381 ปานกลาง 3.712 สูง มากกวาเดิม 

2.1.2 ไดรับการตอบกลับจาก TTRS 

รวดเร็ว 

3.429 ปานกลาง 3.667 สูง มากกวาเดิม 

2.1.3 ขอความท่ีไดรับจาก TTRS อาน

แลวเขาใจงาย 

3.683 สูง 3.924 สูง เทาเดิม 

2.1.4 ทานไดรับประโยชนจากบรกิารน้ี 3.794 สูง 4.091 สูง เทาเดิม 

2.1.5 โดยภาพรวม ทานมคีวามพึงพอใจ 3.571 ปานกลาง 3.788 สูง มากกวาเดิม 
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บริการ 

ป 2555 ป 2556 เปรียบเทียบ

ผลป 2555-

2556 𝒙𝒙� แปลผล 𝒙𝒙� แปลผล 

บริการ SMS ระดับใด 

2.2 บริการ MMS 3.465 ปานกลาง 3.800 สูง มากกวาเดิม 

2.2.1 เขาถึงบริการไดสะดวก (เชน รู

หมายเลขท่ีใชสง MMS) 

3.262 ปานกลาง 3.800 สูง มากกวาเดิม 

2.2.2 ไดรับการตอบกลับจาก TTRS 

รวดเร็ว 

3.452 ปานกลาง 3.900 สูง มากกวาเดิม 

2.2.3 รูปภาพ/วีดีโอท่ีไดรับจาก TTRS ดู

แลวเขาใจงาย-ถูกตอง 

3.659 ปานกลาง 3.900 สูง มากกวาเดิม 

2.2.4 ทานไดรับประโยชนจากบรกิารน้ี 3.595 ปานกลาง 3.850 สูง มากกวาเดิม 

2.2.5 โดยภาพรวม ทานมคีวามพึงพอใจ

บริการ MMS ระดับใด 

3.357 ปานกลาง 3.950 สูง มากกวาเดิม 

2.3 เว็บไซต-บริการสนทนาขอความ 4.029 สูง 4.026 สูง เทาเดิม 

2.3.1 เขาถึงบริการไดสะดวก (เชน รูจัก

ท่ีอยูเว็บไซต) 

4.074 สูง 4.000 สูง เทาเดิม 

2.3.2 เจาหนาท่ีรับสายไดรวดเร็ว 3.824 สูง 3.887 สูง เทาเดิม 

2.3.3 เจาหนาท่ีพิมพขอความเขาใจได

งายและรวดเร็ว 

4.044 สูง 4.094 สูง เทาเดิม 

2.3.4 ทานไดรับประโยชนจากบรกิารน้ี 4.191 สูง 4.170 สูง เทาเดิม 

2.3.5 โดยภาพรวม ทานมคีวามพึงพอใจ

บริการสนทนาขอความระดับใด 

4.015 สูง 3.981 สูง เทาเดิม 

2.4 เว็บไซต-บริการสนทนาวีดีโอ 3.934 สูง 3.924 สูง เทาเดิม 

2.4.1 เขาถึงบริการไดสะดวก  

(เชน รูจักท่ีอยูเว็บไซต) 

4.176 สูง 4.147 สูง เทาเดิม 

2.4.2 เจาหนาท่ีรับสายไดรวดเร็ว 3.812 สูง 3.750 สูง เทาเดิม 

2.4.3 ภาพวีดีโอชัดเจน 3.588  ปานกลาง 3.824 สูง มากกวาเดิม 

2.4.4 ทานไดรับประโยชนจากบรกิารน้ี 4.106 สูง 4.074 สูง เทาเดิม 

2.4.5 โดยภาพรวม ทานมคีวามพึงพอใจ

ในบริการสนทนาวีดีโอระดับใด 

3.988 สูง 3.824 สูง เทาเดิม 
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บริการ 

ป 2555 ป 2556 เปรียบเทียบ

ผลป 2555-

2556 𝒙𝒙� แปลผล 𝒙𝒙� แปลผล 

2.5 บริการตู TTRS 3.641 ปานกลาง 3.684 สูง มากกวาเดิม 

2.5.1 เขาถึงบริการไดสะดวก (เชน ตู 

TTRS ตั้งอยูในสถานท่ีท่ีเขาไปใชงานได

งาย) 

3.611 สูง 3.730 สูง เทาเดิม 

2.5.3 ตูเปดใหบริการสม่ําเสมอ 3.580 ปานกลาง 3.635 ปานกลาง เทาเดิม 

2.5.4 เขาใจการใชงานบนหนาจอไดดี 

(เชน กดเปด วางสาย เพ่ิมเสยีง) 

3.754 สูง 3.703 สูง เทาเดิม 

2.5.5 ภาพวีดีโอชัดเจน 3.754 สูง 3.838 สูง เทาเดิม 

2.5.6 คียบอรดใชงานงาย 3.529 ปานกลาง 3.608 ปานกลาง เทาเดิม 

2.5.7 ใชงานไดดี ไมมีการขัดของ

ระหวางการใชงาน 

3.358 ปานกลาง 3.176 ปานกลาง เทาเดิม 

2.5.8 ทานไดรับประโยชนจากบรกิารน้ี 3.881 สูง 4.000 สูง เทาเดิม 

2.5.9 โดยภาพรวม ทานมคีวามพึงพอใจ

การใชตู TTRS ระดับใด 

3.662 ปานกลาง 3.784 สูง มากกวาเดิม 

2.6 บริการแจงเหตุฉุกเฉินโดยสง SMS 3.179 ปานกลาง 4.014 สูง มากกวาเดิม 

2.6.1 เขาถึงบริการไดสะดวก (เชน รู

หมายเลขท่ีใช SMS ฉุกเฉิน) 

3.148 ปานกลาง 3.917 สูง มากกวาเดิม 

2.6.2 เขาใจรูปแบบการสง SMS ฉุกเฉิน 2.852 ปานกลาง 4.00 สูง มากกวาเดิม 

2.6.3 ไดรับการตอบกลับจาก TTRS 

รวดเร็ว 

3.259 ปานกลาง 4.083 สูง มากกวาเดิม 

2.6.4 ขอความท่ีไดรับจาก TTRS อาน

แลวเขาใจงาย 

3.333 ปานกลาง 4.000 สูง มากกวาเดิม 

2.6.5 ทานไดรับประโยชนจากบรกิารน้ี 3.370 ปานกลาง 4.167 สูง มากกวาเดิม 

2.6.6 โดยภาพรวม ทานมคีวามพึงพอใจ

การแจงเหตุฉุกเฉินโดยสง SMS ในระดับ

ใด 

3.111 ปานกลาง 3.917 สูง มากกวาเดิม 

2.7 บริการแจงเหตุฉุกเฉินโดยสง MMS 3.098 ปานกลาง 3.600 ปานกลาง เทาเดิม 

2.7.1 เขาถึงบริการไดสะดวก (เชน รู 2.897 ปานกลาง 3.400 ปานกลาง เทาเดิม 
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บริการ 

ป 2555 ป 2556 เปรียบเทียบ

ผลป 2555-

2556 𝒙𝒙� แปลผล 𝒙𝒙� แปลผล 

หมายเลขท่ีใชสง MMS ฉุกเฉิน) 

2.7.2 เขาใจรูปแบบการสง MMS ฉุกเฉิน 2.862 ปานกลาง 3.400 ปานกลาง เทาเดิม 

2.7.3 ไดรับการตอบกลับจาก TTRS 

รวดเร็ว 

3.241 ปานกลาง 3.600 ปานกลาง เทาเดิม 

2.7.4 รูปภาพ/วีดีโอท่ีไดรับจาก TTRS ดู

แลวเขาใจงาย-ถูกตอง 

3.103 ปานกลาง 3.800 สูง มากกวาเดิม 

2.7.5 ทานไดรับประโยชนจากบรกิารน้ี 3.310 ปานกลาง 3.600 ปานกลาง เทาเดิม 

2.7.6 โดยภาพรวม ทานมคีวามพึงพอใจ

การแจงเหตุฉุกเฉินโดยสง MMS ใน

ระดับใด 

3.172 ปานกลาง 3.800 สูง มากกวาเดิม 

2.8 บริการแจงเหตุฉุกเฉินบนเว็บไซต 3.688 สูง 4.015 สูง เทาเดิม 

2.8.1 เขาถึงบริการไดสะดวก (เชน รูจัก

ท่ีอยูเว็บไซต) 

3.692 สูง 3.955 สูง เทาเดิม 

2.8.2 เขาใจรูปแบบการบอกขอมลูเพ่ือ

แจงเหตุฉุกเฉิน 

3.513 ปานกลาง 4.045 สูง มากกวาเดิม 

2.8.3 เจาหนาท่ีรับสายไดรวดเร็ว 3.615 ปานกลาง 3.955 สูง มากกวาเดิม 

2.8.4 ภาพวีดีโอชัดเจน 3.769 สูง 4.045 สูง เทาเดิม 

2.8.5 ทานไดรับประโยชนจากบรกิารน้ี 3.872 สูง 4.136 สูง เทาเดิม 

2.8.6 โดยภาพรวม ทานมคีวามพึงพอใจ

การแจงเหตุฉุกเฉินผานเว็บไซตในระดับ

ใด 

3.667 ปานกลาง 3.955 สูง มากกวาเดิม 

3. เจาหนาท่ี TTRS 3.819 สูง 4.014 สูง เทาเดิม 

3.1 ภาษามือชัดเจน-ถูกตอง 3.580 ปานกลาง 4.158 สูง มากกวาเดิม 

3.2 เขาใจความตองการของผูบกพรองฯ

ไดอยางรวดเร็ว 

3.570 ปานกลาง 4.053 สูง มากกวาเดิม 

3.3 สรุปขอมูลไดชัดเจนและเขาใจไดงาย 3.840 สูง 4.074 สูง เทาเดิม 

3.4 พิมพขอความตอบไดรวดเร็ว 3.710 สูง 3.968 สูง เทาเดิม 

3.5 มีความสุภาพ ออนนอม ยิ้มแยม

แจมใส 

3.740 สูง 3.821 สูง เทาเดิม 
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บริการ 

ป 2555 ป 2556 เปรียบเทียบ

ผลป 2555-
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3.6 บุคลิกดี นาเช่ือถือ 3.830 สูง 3.832 สูง เทาเดิม 

3.7 การแตงกายสุภาพ เรียบรอย 4.200 สูง 4.211 สูง เทาเดิม 

3.8 เจาหนาท่ี TTRS ใหความชวยเหลือ

ในการลงทะเบียน 

3.933 สูง 3.966 สูง เทาเดิม 

3.9 เจาหนาท่ี TTRS สามารถตอบเรื่อง

รองเรียนไดทุกครั้ง 

3.803 สูง 3.932 สูง เทาเดิม 

3.10 เจาหนาท่ี TTRS สามารถตอบ

คําถามของทานจากบริการติดตอ

สอบถามใหทุกครั้ง 

3.943 สูง 3.977 สูง เทาเดิม 

3.11 โดยภาพรวม ทานมีความพึงพอใจ

เจาหนาท่ี TTRS ในระดับใด 

3.865 สูง 4.158 สูง เทาเดิม 

4. โดยภาพรวม ทานมีความพึงพอใจ

ในการใชบริการ TTRS “ทุกบริการ

ระดับใด” 

4.040 สูง 4.245 สูง เทาเดิม 

 

ผลการเปรียบเทียบการประเมินความพึงพอใจของผูใชบริการตอการใหบริการของศูนยบริการ

ถายทอดการสื่อสารฯ ในป 2555 กับป 2556 ในดานตางๆ 11 ดาน พบวาผูใชบริการมีความพึงพอใจในระดับ

ปานกลางเทาเดิม 2 ดาน  ระดับสูงเทาเดิม 6 ดาน  และพอใจระดับมากกวาเดิม 3 ดาน ดังมีรายละเอียดดังนี้ 

1) ผูใชบริการมีความพึงพอใจกับระบบลงทะเบียน การรองเรยีน การติดตอสอบถามบนเว็บไซต ใน

ป 2555 อยูในระดับปานกลาง แตในป 2556 อยูในระดับสูง  แสดงวาผูใชบริการมีความพึงพอใจ

มากข้ึนกวาเดิม  

2) ผูใชบริการมีความพึงพอใจกับบริการ SMS ในป 2555 อยูในระดับปานกลาง แตในป 2556 อยู

ในระดับสูง  แสดงวาผูใชบริการมีความพึงพอใจมากข้ึนกวาเดิม  

3) ผูใชบริการมีความพึงพอใจกับบริการ MMS ในป 2555 อยูในระดับสูงเชนเดียวกับป 2556 แสดง

วาผูใชบริการมีความพึงพอใจในระดับสูงเทาเดิม  

4) ผูใชบริการมีความพึงพอใจกับบริการสนทนาขอความบนเว็บไซต ในป 2555 อยูในระดับสูง

เชนเดียวกับป 2556 แสดงวาผูใชบริการมีความพึงพอใจในระดับสูงเทาเดิม 
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5) ผูใชบริการมีความพึงพอใจกับบริการสนทนาวิดีโอบนเว็บไซต ในป 2555 อยูในระดับสูง

เชนเดียวกับป 2556 แสดงวาผูใชบริการมีความพึงพอใจในระดับสูงเทาเดิม 

6) ผูใชบริการมีความพึงพอใจกับบริการตู TTRS  ในป 2555 อยูในระดับปานกลาง แตในป 2556 

อยูในระดับสูง  แสดงวาผูใชบริการมีความพึงพอใจมากข้ึนกวาเดิม  

7) ผูใชบริการมีความพึงพอใจกับบริการฉุกเฉินโดยสง SMS ในป 2555 อยูในระดับปานกลาง 

เชนเดียวกับป 2556 แสดงวาผูใชบริการมีความพึงพอใจในระดับปานกลางเทาเดิม 

8) ผูใชบริการมีความพึงพอใจกับบริการฉุกเฉินโดยสง MMS ในป 2555 อยูในระดับปานกลาง 

เชนเดียวกับป 2556 แสดงวาผูใชบริการมีความพึงพอใจในระดับปานกลางเทาเดิม 

9) ผูใชบริการมีความพึงพอใจกับบริการฉุกเฉินบนเว็บไซตในป 2555 อยูในระดับสูงเชนเดียวกับป 

2556 แสดงวาผูใชบริการมีความพึงพอใจในระดับสูงเทาเดิม 

10) ผูใชบริการมีความพึงพอใจกับบริการของเจาหนาท่ีของศูนยบริการถายทอดการสื่อสารฯ อยูใน

ระดับสูงเชนเดียวกับป 2556 แสดงวาผูใชบริการมีความพึงพอใจในระดับสูงเทาเดิม 

11) ผูใชบริการมีความพึงพอใจกับภาพรวมของการใชบริการ TTRS ทุกบริการ อยูในระดับสูง

เชนเดียวกับป 2556 แสดงวาผูใชบริการมีความพึงพอใจในระดับสูงเทาเดิม 

6.3 การรองเรียนการใหบริการ  

ศูนยบริการถายทอดการสื่อสารฯ มีเปนมาตรการท่ีกําหนดใหผูใชบริการมีชองทางในการติดตอ

เจาหนาท่ีรับเรื่องรองเรียนไดโดยตรงเพ่ือรับเรื่อง และ แกไขปญหาการรองเรียน ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

กําหนดแนวทางปฏิบัติในการแกไขปญหาเรื่องรองเรียนของผูบริโภคอยางเปนธรรม ดังมีรายงานการรองเรียน

การตรวจสอบและการดําเนินการแกไข ดังตอไปนี้  

กรณีท่ี1 วันท่ีรองเรียน: 24 ส.ค. 2556 วันท่ีรับเรื่องรองเรียน: 26 ส.ค. 2556 

 เรื่องรองเรียน: ผูใชบริการแจงวา

เจาหนาท่ีฯ ท่ีปรากฏอยูบน Powerpoint 

ในชองท่ี 8 ขณะมีการบรรยายในการจัด

ประชุมระดมความคิดเห็นของผูบริโภค

ประจาํปของ TTRS นั้น ขณะท่ีสนทนา

ไมไดมองท่ีหนาจอคนหูหนวกและสนใจ

ทางขางของจออยูตลอดเวลา 

การตรวจสอบ: คณะทํางานฯ ไดตรวจสอบไฟลวิดีโอการ

ใหบริการของเจาหนาท่ีฯ แตไมพบรายละเอียด สอบถาม

จากเจาหนาท่ีฯ ท่ีถูกรองเรียนทราบวาวันนั้นมีผูใชบริการ

จํานวนมาก โปรแกรม Camtasia ท่ีใชสําหรับบันทึกวิดีโอ

ข้ึนหนาจอเตือนการทํางานถัดไปทําใหเจาหนาท่ีฯ ตองหัน

หนาไปกดปุม “ยอมรับ” เพ่ือใหโปรแกรม Camtasia 

สามารถทํางานตอไปได ผูรองเรียนจึงเขาใจวาเจาหนาท่ีฯ 

รายงานสรุปผลการดําเนินงานประจําป 2556 ศูนยบริการถายทอดการส่ือสารแหงประเทศไทย 

128 



ไมใหความสนใจใหบริการ 

 การดําเนินการ: หัวหนาเจาหนาท่ีถายทอดการสื่อสารไดขออภัยผูรองเรียนในเบื้องตนในงานประชุม

ดังกลาว และไดเรียกเจาหนาท่ีรับทราบเรื่องรองเรียนเม่ือวันท่ี 26 ส.ค. 2556  รวมท้ังใหแนวทางในการ

ปฏิบัติงานวาเจาหนาท่ีฯ ควรใหความสําคัญกับผูใชบริการทุกคน และใหปรับเปลี่ยนโปรแกรม 

Camtasia มาไวในหนาจอท่ีใหบริการ 

กรณีท่ี2 วันท่ีรองเรียน: 4 ก.ย. 2556 วันท่ีรับเรื่องรองเรียน: 5 กันยายน 2556 

 เรื่องรองเรียน: ผูใชบริการแจงวาใช

บริการ TTRS สื่อสารกับคนท่ีมีการไดยิน

ลําบาก ถาใชบริการตอไปอาจจะทําให

เขาใจคลาดเคลื่อนกัน   

การตรวจสอบ: คณะทํางานฯ ไดตรวจสอบไฟลวิดีโอการ

ใหบริการของเจาหนาท่ีฯ พบวา  

1. เจาหนาท่ีฯ เลือกท่ีจะแปลมือมากกวาแปลพูด 

2. เจาหนาท่ีฯ จับประเด็นในการแปลคลาดเคลื่อน 

3. เจาหนาท่ีฯ ขาดความสามารถในการควบคุมสาย ทําให

ตัวเจาหนาท่ีฯ จับประเด็นไมทันและแปลคลาดเคลื่อน 

 การดําเนินการ: หัวหนาเจาหนาท่ีถายทอดการสื่อสารไดเรียกเจาหนาท่ีฯ มารับทราบขอรองเรียนและให

แนวทางการปฏิบัตงิานและแนวทางแกไข เจาหนาท่ีฯ รับทราบ 

กรณีท่ี3 วันท่ีรองเรียน: 10 มกราคม 2557 วันท่ีรับเรื่องรองเรียน: 10 มกราคม 2557 

ชองทางการรองเรียน: เว็บไซต TTRS หัวขอ: รองเรียนเก่ียวกับปญหาในการใชบริการ 

เรื่องรองเรียน: ผูรองเรียนติดตอ TTRS ทาง 

SMS และสนทนาขอความใหติดตอคุณแม

หลาย ครั้ง ใหหมายเลขโทรศัพทมาท้ังหมด 

3 หมายเลข คือ หมายเลขโทรศัพทของคุณ

พอ คุณแม และ นองสาว เจาหนาท่ีแจงวา

หมายเลขท่ีตองการ ติดตอท้ัง 3 หมายเลข

นั้นโทรไมติด ผูรองเรียน ไดทดลอง 

โทรศัพทไปท้ัง 3 หมายเลข ปรากฏวา โทร

ติด เจาหนาท่ีสอบถามไดขอมูลเพ่ิมเติมวา

ท้ัง 3 หมายเลขอยูในภาคเหนือ  

ผลการตรวจสอบ:  

1. ทดลองใชหมายเลขโทรศัพท 02 105 6600 ติดตอ 3 

หมายเลข ผลคือโทรไมติดท้ัง 3 หมายเลข 

2. ทดลองใชหมายเลข 02 434 0208 ติดตอ 3 หมายเลข 

ผลคือโทรติดท้ัง 3 หมายเลข 

3. แจงปญหาไปยังผูใหบริการโทรศัพท 

4. ผูใหบริการโทรศัพทรับแจงปญหา ตรวจสอบ ปญหา 

และดําเนินการแกไขแลวเสร็จภายในวันท่ี 11 มกราคม 

2557 และติดตามผลการโทรศัพท ตอเนื่องถึงวันท่ี 12 ม.ค. 

จนไมพบปญหาดังกลาว 

การดําเนินการ: TTRS แจงผูรองเรียนวาไดแกไขปญหาดังกลาวแลว เม่ือวันท่ี 12 มกราคม 2557  

กรณีท่ี4 วันท่ีรองเรียน: 18 มกราคม 2557 วันท่ีรับเรื่องรองเรียน:  18 มกราคม 2557 

ชองทางการรองเรียน: สงขอความผาน

ทาง TTRS Facebook Fanpage 

หัวขอ: รองเรียนเก่ียวกับปญหาดานความปลอดภัย ของ

ขอมูลระบบลงทะเบียน 

เรื่องรองเรียน: ผูรองเรียนแจงวาทํา การ

คนหา ชื่อของตนเองใน Google แลว พบ

ผลการตรวจสอบ:  

1. ตรวจสอบ Link ท่ีผูใชบริการสงมารองเรียนพบวามี ขอมูล
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ชื่อตนเอง และหมายเลขบัตรประชาชน 

พรอมท้ังสงรูป มาใหดู เปนหลักฐาน 

 

ของสมาชิก ปรากฏอยูบนเว็บไซตจริง 

2. แจงปญหาไปยังผูพัฒนาระบบลงทะเบียนให ดําเนิน การ

แกไขและแจงปญหาไปยัง Google ใหทําการลบ Cached 

ท่ีปรากฏบนเว็บไซตออก 

การดําเนินการ:  

1. การแกปญหาในฝงผูพัฒนาระบบลงทะเบียน  ไดทําการแกไขปญหาดังกลาวโดยใส Robot ค่ันหนา 

เว็บไซตกอนถึงหนา  http://app.ttrs.or.th/TTRS/Log  หากเขาดูขอมูลโดยตรงจะตองทําการ Log in 

โดยใช Username และ Password ท่ีถูกตองกอนจึงจะสามารถใชงานได โดยสิทธิ์การดูขอมูลของ User 

และ Administrator จะแตกตางกัน 

2. การแกปญหาในฝงเว็บไซตของ Google หลังจากสงคําขอลบ Cached ท่ีปรากฏบนเว็บไซตออก 

ประมาณ 3 วันทําการ TTRS Fanpage Administrator ไดติดตามการแกไขปญหาดังกลาว ดวยการ กด 

Link ท่ีผูใชบริการรองเรียนมาอีกครั้งพบวาไมพบหนาดังกลาวบน Google 

3. แจงผลการดําเนินการและการแกไขปญหาใหกับผูรองเรียนทราบวันท่ี 25 มกราคม 2557 

กรณีท่ี5 วันท่ีรองเรียน: 20 มกราคม 2557 วันท่ีรับเรื่องรองเรียน: 29 มกราคม 2557 

ชองทางการรองเรียน: เว็บไซต TTRS หัวขอ: รองเรียนเก่ียวกับการใหบริการของ เจาหนาท่ี 

ถายทอดการสื่อสาร 

เรื่องรองเรียน: พฤติกรรมของเจาหนาท่ีฯ 

ไมเหมาะสม  

1. ผูรองเรียนตองการติดตอปลายสายติด 

กอน จากนั้นเจาหนาท่ีฯ จึงพูดตามท่ีผูรอง 

เรียน ทําภาษามือแตเจาหนาท่ี แจงวาตอง 

ทราบชื่อของปลายสายกอน จึงจะ

ใหบริการ ได ผูรองเรียนมีความรูสึกวา 

เจาหนาท่ี กดข่ี ผูรองเรียน ตองการใหได

คําตอบ 

2. เม่ือปลายสายรับสาย เจาหนาท่ีไมทํา 

ภาษามือ ตามท่ีพูดจนปลายทําการวาง 

สายไป  

ผลการตรวจสอบ: จากการตรวจสอบการใหบริการของ 

เจาหนาท่ีฯ พบวามีพฤติกรรม ในการใหบริการ ไมเหมาะ 

สม ตามคํารองเรียน TTRS ได แจงขอรองเรียน ตักเตือน 

และใหแนวทางในการปฏิบัติงาน ท่ีถูกตองกับเจาหนาท่ีฯ 

คนดังกลาว ดังนี้ 

1. ควรมีความยืดหยุนในการใหบริการ: ตามสคริปในการ 

ใหบริการของ TTRS นั้น เจาหนาท่ีจะขอขอมูลจากผูใช 

บริการ คือ 1.ชื่อคนหูดี 2.เบอรโทรศัพทคนหูดี 3.ชื่อคนหู

หนวก 4.เบอรโทรศัพทคนหูหนวก 

    ท้ังนี้การสอบถาม“ชื่อคนหูดี” สามารถยืดหยุนได เชน 

พอ แมหรือเจาหนาท่ี(กรณีรานคา หนวยงานอ่ืนๆ ไม ทราบ

วาใครจะเปนผูรับสาย) 

2. ควรรับฟงผูใชบริการกอนภาษามือแทรกผูใชบริการ หาก

จะอธิบาย ควรรอใหผูใชบริการ อธิบายเรียบรอยกอน 

3. ควรใชคําถามในเชิงบวก ใชทาภาษามือท่ีสุภาพและให 

เกียรติตอผูใชบริการ 
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4. บทบาทเจาหนาท่ีถายทอดการสื่อสาร ตอง ไมเพ่ิม หรือ

ลดทอนขอความท่ีคนหูหนวก และคนหูดีสนทนากัน 

5. ควรทําภาษามือขณะสนทนากับคนหูดีทุกครั้ง เพ่ือให 

คนหูนวกทราบเนื้อหาในการสนทนาตลอดการใหบริการ  

6. ควรยิ้มแยมและมีใจใหบริการ (Service Mind) 

7. หากเจาหนาท่ีฯ ตองการปรึกษาจาก Supervisor ควร

แจงใหผูใชบริการ ท้ัง 2 ฝาย ทราบกอน 

8. หากผูใชบริการตองการเปลี่ยนเจาหนาท่ีใหบริการ เจา

หนาท่ีฯ ควรแจงให Supervisor ประจาํกะทราบทุกครั้ง ไม

ควรวางสายผูใชบริการทันที 

การดําเนินการ: ไดแจงเจาหนาท่ีรับทราบขอรองเรียน ลงชื่อรับทราบ และใหแนวทางการปฏิบัติงาน ท่ี

ถูกตอง วันท่ี 30 มกราคม 2557  และทําการแจงผลการดําเนินการตามขอรองเรียนทางอีเมลวันท่ี 7 

กุมภาพันธ 2557 

กรณีท่ี6 วันท่ีรองเรียน: 31 มกราคม 2557 วันท่ีรับเรื่องรองเรียน: 6 กุมภาพันธ 2557 

ชองทางการรองเรียน: เว็บไซต TTRS หัวขอ: รองเรียนเก่ียวกับการใหบริการของ เจาหนาท่ี

ถายทอดการสื่อสาร 

เรื่องรองเรียน:  ผูรองเรียนสงเรื่อง

รองเรียนมาทางอีเมล  

1. รูสึกไมดีกับเจาหนาท่ีหมายเลข 14 

เพราะ เจาหนาท่ีเอาตัดสินเอง ถาควรตอง

บอกหมด เวลา แตพูดแทรกไมไดบอกมา

กอน 

2. ถาผูบริการจดเบอรโทรใหตามท่ี

เจาหนาท่ีทํา ตามท่ีผูบริการตองการเลย ก็

ไมใชเจาหนาท่ีตัด สินเอง ตัวอยาง 0-

2291-5867-71 นับจํานวน ตัวเลขเกินไป

ก็ลองทําตามท่ีผูบริการ ตองการ ตอนแรก

ดูนับตัวเลขผิด จะโทร0-2291-5867 ไม

ติดเลย ก็ตามเว็บไซตบอก0-2291-5867-

71 แตเจาหนาท่ีเอาท่ีเดิมตอนครั้งแรกคะ 

3. ผูบริการรูสึกบริการไมคอยนับถือกับผู

บริการ สังเกตวาเจาหนาท่ีเปนคน 

ผลการตรวจสอบ:  

1. แจง Supervisor และหัวหนางานถายทอดการ สื่อสาร

ทราบเรื่องรองเรียนดังกลาว 

2. คนไมพบวิดีโอการใหบริการในเครื่องท่ีเจาหนาท่ีฯ 

ใหบริการ ตรวจจากระบบ ACR พบวามีบริการจริง นาน 

2.14 นาทีแตไมพบไฟล เนื่องจาก IP ของคอมฯ ท่ีใหบริการ 

ดังกลาวยังไมไดทําการตั้งคา 

3. สอบถามผูรองเรียน คลิปวิดีโอภาษามือและสงอีเมล เลา

เหตุการณ เพ่ือใชสอบสวน เจาหนาท่ีฯ เม่ือ 10 ก.พ. 2557 

แตยังไมไดรับอีเมลตอบกลับ 

4. ระหวาง 10-12 ก.พ. เปนวันหยุดของหัวหนา เจาหนาท่ี

ฯ 12-13 ก.พ. และผูถูกรองเรียน 14 ก.พ. เปนวันหยุดของ

เจาหนาท่ีดูแลงานรองเรียน จึงแจง เรื่องรองเรียนให เจา

หนาท่ีฯ คนดังกลาวทราบในวันท่ี 17 ก.พ. 2557 
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attitude ไมดีเลย 

การดําเนินการ: ไดแจงเจาหนาท่ีรับทราบขอรองเรียน ลงชื่อรับทราบ และใหแนวทางการปฏิบัติงาน ท่ี

ถูกตอง 

กรณีท่ี7 วันท่ีรองเรียน: 6 พฤษภาคม 2557  วันท่ีรับเรื่องรองเรียน: 8 พฤษภาคม 2557 

ชองทางการรองเรียน: เว็บไซต TTRS หัวขอ: รองเรียนเก่ียวกับการใหบริการของเจาหนาท่ี 

ถายทอดการสื่อสาร 

เรื่องรองเรียน:  ผูใชบริการไดตอสายเขา

มา เปนครั้งท่ี 3 ใน ครั้งแรกเจาหนาท่ีทํา

ภาษามือ ไมเขาใจเลย จึงติดตอเขามาใหม 

ครั้งท่ี 2 สายหลุดระหวางใชบริการและใน

ครั้งท่ี 3 จึงได มีการแจงเรื่องรองเรียนกับ

เจาหนาท่ีฯ ท่ีกําลัง ใหบริการอยูวาใหชวย

แจงกับเจาหนาท่ีคน ดังกลาววาควร

พัฒนาภาษามือใหดีข้ึน 

ผลการตรวจสอบ: พบวา เจาหนาท่ีฯ ควรเรียนรู คําศัพท

ภาษามือและการใชภาษามือและวัฒนธรรม ของคนหูหนวก

เพ่ิมเติมใหมากข้ึน และควรหาวิธีการ สื่อสารใหคนหูหนวก

เขาใจ 

 

การดําเนินการ: ไดแจงผูถูกรองเรียน ลงชื่อรับทราบ ใหแนวทางการปฏิบัติงาน และแนวทางแกไข 
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บทที ่7  

การประเมินโครงการศูนยบริการถายทอดการสื่อสารแหงประเทศไทย 

7.1 รายงานการใหบริการของศูนยบริการถายทอดการส่ือสารแหงประเทศไทยป 2556  

1) ชองทางการเขาถึงบริการถายทอดการสื่อสาร  

บริการ ชองทางการติดตอ 

1. บริการถายทอดการสื่อสารแบบขอความสั้น (SMS) เลขหมายโทรศัพท:  08 6000 5055  

2. บริการถายทอดการสื่อสารแบบสนทนาขอความผาน

แอปพลิเคชัน TTRS Message 

ดาวนโหลดแอปพลิเคชัน ท่ี Play Store 

(Android) และ App Store (iOS) 

3. บริการถายทอดการสื่อสารแบบสนทนาขอความบน

อินเทอรเน็ต 

www.ttrs.or.th เลือก สนทนาขอความ 

4. บริการถายทอดการสื่อสารแบบสนทนาวิดีโอบน

อินเทอรเน็ต 

www.ttrs.or.th เลือก สนทนาวิดีโอ 

5. บริการถายทอดการสื่อสารแบบสนทนาวิดีโอผาน

เครื่องบริการถายทอดการสื่อสารสาธารณะ (ตู TTRS) 

ดูรายชื่อสถานท่ีติดตั้งตูท่ี www.ttrs.or.th 

6. บริการถายทอดการสื่อสารแบบการแจงเหตุฉุกเฉิน ทุกชองทางการติดตอท่ีมีสัญลักษณฉุกเฉิน 

 

2) ชองทางการรองเรียนและการสอบถาม  

ประเภทของการใหบริการ ชองทางติดตอ 

1. อีเมลติดตอ info@ttrs.or.th 

2. การแจงขาวสารตางๆ ttrs@ttrs.or.th 

3. การแจงปญหาการใชบริการ  helpdesk@ttrs.or.th  และ www.ttrs.or.th เลือก 

ติดตอเรา-แจงปญหาการใชงาน 

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

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

รองเรียน 
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3) จํานวนเจาหนาท่ีถายทอดการสื่อสาร ประจําป 2556 

เดือน  
จํานวนเจาหนาท่ี (คน) 

หัวหนา หัวหนากลุม เจาหนาท่ี รวม 

มิถุนายน 1 - 8 9 

กรกฎาคม 1 - 9 10 

สิงหาคม 1 - 9 10 

กันยายน 1 1 8 10 

ตุลาคม 1 1 8 10 

พฤศจิกายน 1 1 8 10 

ธันวาคม 1 1 8 10 

มกราคม 1 1 8 10 

กุมภาพันธ  1 1 8 10 

มีนาคม  1 1 8 10 

เมษายน  1 1 20 22 

พฤษภาคม 1 1 20 22 

 

4) จํานวนสมาชิกของศูนยบริการถายทอดการสื่อสารฯ  

จํานวนสมากชิกศูนยบริการถายทอดการสื่อสารฯ ในป 2556 เพ่ิมข้ึน 3,352 คน รวมกับจํานวน

สมาชิกเดิมเม่ือป 2554 - 2555  ซ่ึงมี 1,789 คน  คิดเปนยอดรวมของสมาชิกศูนยบริการถายทอด

การสื่อสารฯ จนถึงปจจุบัน มีจํานวน 5,141 คน ดังแสดงในภาคผนวก ฉ 

5) สรุปขอมูลการใชบริการถายทอดการสื่อสารผานบริการ 5 รูปแบบของศูนยบริการถายทอดการ

สื่อสารฯ 

ศูนยบริการถายทอดการสื่อสารฯ  ไดดําเนินการใหบริการถายทอดการสื่อสารประจําป 2556 (มิถุนายน 

2556 – พฤษภาคม 2557) รวมมีผูใชบริการท้ังหมดจํานวน 111,020 ครั้ง  ผานบริการถายทอดการสื่อสาร 5 

รูปแบบ เรียงลําดับตามการใชบริการดังนี้  อันดับ 1 บริการเครื่องบริการถายทอดการสื่อสารสาธารณะ (ตู 

TTRS)  จํานวน 46,557 ครั้ง คิดเปนรอยละ 41.94  อันดับ 2 บริการถายทอดการสื่อสารแบบ SMS จํานวน 

39,237 ครั้ง คิดเปนรอยละ 35.34  อันดับ 3 บริการสนทนาวิดีโอผานอินเทอรเน็ตจํานวน 20,182 ครั้ง คิด
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เปนรอยละ 18.18  และอันดับ 4 บริการสนทนาขอความบนอินเทอรเน็ตจํานวน 5,042 ครั้ง คิดเปนรอยละ 

4.54  ดังไดแสดงเปนกราฟในภาพท่ี 54 

 

ภาพท่ี 54 ผลการใชบริการถายทอดการสื่อสารผานบริการ 5 รูปแบบประจําป 2556 

 

ขอมูลเปรียบเทียบการใชบริการสนทนาผานชองทางตาง ๆ ของ TTRS ระหวางเดือนมิถุนายน 2556 

ถึง เดือนพฤษภาคม 2557 รวมระยะเวลา 12 เดือน มีผูใชบริการท้ังสิ้น 111,020 ครั้ง ดังนี้ 

• บริการท่ีมีผูใชบริการมากท่ีสุด คือ บริการสนทนาวิดีโอ 66,739 ครั้ง แบงเปนบริการสนทนาวิดีโอ

ผานตู TTRS จํานวน 46,557 ครั้ง คิดเปนรอยละ 41.94 บริการสนทนาวิดีโอบนเว็บไซต 

www.ttrs.or.th จํานวน 20,182 ครั้ง คิดเปนรอยละ 18.18 

• บริการ SMS มีจํานวนการใชบริการ 39,237 ครั้ง คิดเปนรอยละ 35.34   

• บริการท่ีมีผูใชบริการนอยท่ีสุด คือ บริการสนทนาขอความ มีจํานวนการใชบริการ 5,042 ครั้ง คิดเปน

รอยละ 4.54 

 

  

ฉุกเฉิน,  2 , 0.00% 
บริการ SMS,  

39,237 , 35.34% 

บริการสนทนา

ขอความ,  5,042 , 

4.54% 

บริการสนทนาวิดีโอ

บนเว็บไซต,  20,182 , 

18.18% 

บริการสนทนาวิดีโอ

ผานตู TTRS,  46,557 

, 41.94% 

ผลการใชบริการถายทอดการสื่อสาร ประจําป 2556  

มิถุนายน 2556-พฤษภาคม 2557 
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จํานวนการใชบริการถายทอดการส่ือสารแบบ SMS  

 
ภาพท่ี 55 จํานวนการใหบริการถายทอดการสื่อสารแบบ SMS 

ในป 2556  ไดใหบริการถายทอดการสื่อสารแบบ SMS เปนจํานวนท้ังสิ้น 39,237 ครั้ง 

 

จํานวนการใชบริการถายทอดการส่ือสารแบบสนทนาขอความ  

 
ภาพท่ี 56 จํานวนการใหบริการถายทอดการสื่อสารแบบสนทนาขอความ 

ในป 2556  ไดใหบริการถายทอดการสื่อสารแบบสนทนาขอความ เปนจํานวนท้ังสิ้น 5,042 ครั้ง 

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

SMS 539 3,875 2,808 2,753 2,893 2,464 3,629 4,307 3,535 4,423 4,075 3,936

 -

 500

 1,000

 1,500

 2,000

 2,500

 3,000

 3,500

 4,000

 4,500

 5,000

จํานวนการใหบริการถายทอดการสื่อสารแบบ SMS 

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

สนทนาขอความ 537 513 475 425 341 264 239 312 471 536 401 528

 -

 100

 200

 300

 400

 500

 600

จํานวนการใหบริการถายทอดการสื่อสารแบบสนทนาขอความ 
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จํานวนการใชบริการถายทอดการส่ือสารแบบสนทนาวิดีโอบนเว็บไซต 

 
ภาพท่ี 57 จํานวนการใหบริการถายทอดการสื่อสารแบบสนทนาวิดีโอบนเว็บไซต 

ในป 2556 ไดใหบริการถายทอดการสื่อสารแบบสนทนาวิดีโอบนเว็บไซต เปนจํานวนท้ังสิ้น 20,182 

ครั้ง 

 

จํานวนการใชบริการถายทอดการส่ือสารแบบสนทนาวิดีโอผานตู TTRS 

 
ภาพท่ี 58 จํานวนการใหบริการถายทอดการสื่อสารแบบสนทนาวิดีโอผานตู TTRS 

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

สนทนาวิดีโอบนเว็บไซต 2,135 2,175 2,161 2,076 1,759 1,351 1,408 1,330 1,552 1,358 1,319 1,558

 -

 500

 1,000

 1,500

 2,000

 2,500

จํานวนการใหบริการถายทอดการสื่อสารแบบสนทนาวิดีโอบนเว็บไซต 

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

สนทนาวิดีโอผานตู TTRS 3,562 3,804 4,988 5,818 1,528 5,334 5,430 4,949 5,172 3,152 786 2,034

 -

 1,000

 2,000

 3,000

 4,000

 5,000

 6,000

 7,000

จํานวนการใหบริการถายทอดการสื่อสารแบบสนทนาวิดีโอผานตู TTRS 
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ในป 2556 ไดใหบริการถายทอดการสื่อสารแบบสนทนาวิดีโอผานตู TTRS เปนจํานวนท้ังสิ้น 46,557 

ครั้ง 

 

จํานวนการใชบริการถายทอดการส่ือสารเพ่ือแจงเหตุฉุกเฉิน 

 
ภาพท่ี 59 จํานวนการใหบริการถายทอดการสื่อสารเพ่ือแจงเหตุฉุกเฉิน 

ในป 2556  ไดใหบริการถายทอดการสื่อสารเพ่ือแจงเหตุฉุกเฉิน เปนจํานวนท้ังสิ้น 2 ครั้ง 

 

7.2 ผลการดําเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพการใหบริการถายทอดการส่ือสาร  

ขอกําหนดมาตรฐานคุณภาพการใหบริการถายทอดการสื่อสาร ป 2556 ท่ีไดกําหนดไวในแผนการ

ดําเนินการประจําป  2556 มีดังนี้ 

 การรอสาย

ปกติ 

การรอสาย

ฉุกเฉิน 

คาเฉลี่ยในการ 

รับสายปกติ 

คาเฉลี่ยในการ 

รับสายฉุกเฉิน 
การรองเรียน 

มาตรฐาน

การบริการ 

มีผูใชบริการ

สนทนาวิดีโอ

ปกตริอสายวาง

ไมเกินรอยละ 

15 ของจํานวน

มีผูใชบริการ

สนทนาวิดีโอ

ฉุกเฉินรอสาย

วางไมเกินรอย

ละ 10 ของ

ผูใชบริการ SMS ปกติ จะไดรับการ

ตอบรับภายใน 1.47 วินาที  

• จํานวนการรองเรยีนตอง

ไมเกินรอยละ 5 ของ

จํานวนการใชบริการ

ท้ังหมดในรอบป 

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

ฉุกเฉิน 1 1

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

จํานวนการใหบริการถายทอดการสื่อสารเพ่ือแจงเหตุฉุกเฉิน 
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 การรอสาย

ปกติ 

การรอสาย

ฉุกเฉิน 

คาเฉลี่ยในการ 

รับสายปกติ 

คาเฉลี่ยในการ 

รับสายฉุกเฉิน 
การรองเรียน 

สายท้ังหมดตอ

ป  

จํานวนสาย

ท้ังหมดตอป 

• จํานวนผูตอบ

แบบสอบถามท่ีไมพอใจ

การบริการจะตองไมเกิน

รอยละ 5 ของผูตอบ

แบบสอบถามท้ังหมด 

   ผูใชบริการ MMS ปกติ และฉุกเฉิน

จะไดรับการตอบรับภายใน 1.25 

วินาที 

   ผูใชบริการสนทนาขอความบน

อินเทอรเน็ตปกตจิะไดรับการตอบ

รับภายใน 1.12 วินาที 

   มีผูใชบริการ

สนทนาวิดโีอ

ปกติไมนอยกวา

รอยละ 85 ไดรับ

การตอบรับ

ภายใน 15 วินาที  

มีผูใชบริการ

สนทนาวิดีโอ

ฉุกเฉินไมนอย

กวารอยละ 85

ไดรับการตอบรับ

ภายใน 15 วินาที  

 

ผลการดําเนินงานตามขอกําหนดมาตรฐานคุณภาพการใหบริการถายทอดการสื่อสารป  2556 ใน 5 

ดาน มีดังตอไปนี้ 

1) มาตรฐานดานท่ี 1 จํานวนการรอสายการบริการปกติ:  ในการใหบริการสนทนาวิดีโอปกติ มีผูใชบริการ

รอสายวางจากศูนยบริการถายทอดการสื่อสารฯ จํานวนไมเกินรอยละ 15 

 ผลการใหบริการสนทนาวิดีโอปกติท้ังบนอินเทอรเน็ตและเครื่องบริการถายทอดการสื่อสารสาธารณะ

ผานขอกําหนดมาตรฐาน โดยมีคาเฉลี่ยการรอสายวางอยูท่ีรอยละ 6.15 จากท่ีกําหนดไวไมเกินรอยละ 15  

ดังมีรายละเอียดการใหบริการรายเดือนในตารางท่ี  15 

 

ตารางท่ี 15 แสดงผลการรอสายวางในการใหบริการสนทนาวิดีโอปกติ ประจําป 2556 

ป 2556 
จํานวน 

สายเรียกเขา 

จํานวน 

สายท่ีไมไดรับ 

เปอรเซ็นต 

ของจํานวนสายไมวาง 

มาตรฐานการ

รอสายไมเกิน 

15% 

มิถุนายน 5,903 206 3.49  ผาน  

กรกฎาคม 6,101 122 2.00  ผาน  
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ป 2556 
จํานวน 

สายเรียกเขา 

จํานวน 

สายท่ีไมไดรับ 

เปอรเซ็นต 

ของจํานวนสายไมวาง 

มาตรฐานการ

รอสายไมเกิน 

15% 

สิงหาคม 7,962 813 10.21  ผาน  

กันยายน 8,511 617 7.25  ผาน  

ตุลาคม 3,973 686 17.27  ผาน  

พฤศจิกายน 6,819 134 1.97  ผาน  

ธันวาคม 7,130 292 4.10  ผาน  

มกราคม 6,572 293 4.46  ผาน  

กุมภาพันธ 7,489 765 10.21  ผาน  

มีนาคม 4,714 204 4.33  ผาน  

เมษายน 2,152 47 2.18  ผาน  

พฤษภาคม 3,785 193 5.10  ผาน  

รวม 71,111 4,372 6.15 ผาน 

 

2) มาตรฐานดานท่ี  2 การรอสายการบริการฉุกเฉิน :  ในการใหบริการสนทนาวิดีโอฉุกเฉิน   มีผูใชบริการ

รอสายวางจากศูนยบริการถายทอดการสื่อสารฯ จํานวนไมเกินรอยละ 10 

ผลการใหบริการสนทนาวิดีโอฉุกเฉินท้ังบนอินเทอรเน็ตและเครื่องบริการถายทอดการสื่อสารสาธารณะ

ผานขอกําหนดมาตรฐาน โดยมีคาเฉลี่ยการรอสายวางอยูท่ีรอยละ 0 ดังมีรายละเอียดการใหบริการรายเดือน

ในตารางท่ี  16 

 

ตารางท่ี 16 แสดงผลการรอสายวางในการใหบริการสนทนาวิดีโอฉุกเฉิน ประจําป 2556 

ป 2556 
จํานวน 

สายเรียกเขา 

จํานวน 

สายท่ีไมไดรับ 

เปอรเซ็นต 

ของจํานวนสายไมวาง 

มาตรฐาน 

ท่ีกําหนด 10% 

มิถุนายน 0 0 0 ผาน 

กรกฎาคม 0 0 0 ผาน 

สิงหาคม 0 0 0 ผาน 

กันยายน 0 0 0 ผาน 

ตุลาคม 0 0 0 ผาน 

พฤศจิกายน 0 0 0 ผาน 

ธันวาคม 0 0 0 ผาน 
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ป 2556 
จํานวน 

สายเรียกเขา 

จํานวน 

สายท่ีไมไดรับ 

เปอรเซ็นต 

ของจํานวนสายไมวาง 

มาตรฐาน 

ท่ีกําหนด 10% 

มกราคม 1 0 0 ผาน 

กุมภาพันธ 1 0 0 ผาน 

มีนาคม 0 0 0 ผาน 

เมษายน 0 0 0 ผาน 

พฤษภาคม 0 0 0 ผาน 

รวม 2 0 0 ผาน 

 

3) มาตรฐานดานท่ี 3 เวลาในการตอบรับของเจาหนาท่ีถายทอดการส่ือสาร:   
3.1) ในการใหบริการ SMS (ปกติ) ผูใชบริการจะไดรับการตอบรับภายใน 1.47 นาที  

ผลการใหบริการ SMS (ปกติ) ผานขอกําหนดมาตรฐาน โดยมีคาเฉลี่ยการตอบรับภายใน 0.43 

นาที ดังมีรายละเอียดการใหบริการรายเดือนในตารางท่ี 17 

 

ตารางท่ี 17 แสดงผลคาเฉลี่ยระยะเวลาตอบรับในการใหบริการ SMS (ปกติ) ประจําป 2556 

ป 2556 จํานวนขอความ 

ระยะเวลารวมในการ

ตอบรับ/เดือน 

(ช่ัวโมง:นาที:วินาที) 

ระยะเวลาในการ 

ตอบรับโดยเฉลี่ยตอเดือน 

(นาที:วินาที) 

มาตรฐานการตอบ

รับภายใน 1.47 

นาที 

มิถุนายน 539 6:53:12 1:22 ผาน 

กรกฎาคม 3,875 11:02:53 1:05 ผาน 

สิงหาคม 2,808 16:59:11 0:59 ผาน 

กันยายน 2,753 16:57:52 0:27 ผาน 

ตุลาคม 2,893 23:09:51 0:40 ผาน 

พฤศจิกายน 2,464 27:51:01 0:54 ผาน 

ธันวาคม 3,629 28:35:49 0:51 ผาน 

มกราคม 4,307 41:12:54 0:59 ผาน 

กุมภาพันธ 3,535 11:02:49 0:28 ผาน 

มีนาคม 4,423 4:20:36 0:14 ผาน 

เมษายน 4,075 5:01:36 0:21 ผาน 

พฤษภาคม 3,936 8:23:43 0:27 ผาน 

รวม 39,237 9:31:27 0:43 ผาน 
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3.2) ในการให้บริการ MMS (ปกต)ิ  ผู้ใช้บริการจะได้รับการตอบรับภายใน 1.25 นาที  

ผลการใหบริการ MMS (ปกติ) ไมสามารถประเมินได เนื่องจากปดปรับปรุงระบบ 
 

3.3) ในการให้บริการสนทนาข้อความบนอินเทอร์เน็ต (ปกติ) ผู้ ใช้บริการจะได้รับการตอบรับภายใน 1.12 

นาที  

ผลการใหบริการสนทนาขอความบนอินเทอรเน็ต (ปกติ)  ผานขอกําหนดมาตรฐาน โดยมีคาเฉลี่ยการ

ตอบรับตอปได  0.28 นาที ดังมีรายละเอียดการใหบริการรายเดือนในตารางท่ี  18 
 

ตารางท่ี 18 แสดงผลคาเฉลี่ยในตอบรับการใหบริการสนทนาขอความ (ปกติ) ประจําป 2556 

ป 2556 จํานวนขอความ 

ระยะเวลารวมใน

การรอสาย/เดือน 

(ช่ัวโมง:นาที:วินาที) 

ระยะเวลาในการ 

รอสายโดยเฉล่ีย/เดือน 

(นาที:วินาที) 

มาตรฐาน 1.12 

นาที 

มิถุนายน 537 4:26:35 0:46  ผาน  

กรกฎาคม 513 6:24:51 0:40  ผาน  

สิงหาคม 475 5:35:12 0:38  ผาน  

กันยายน 425 11:43:35 0:26  ผาน  

ตุลาคม 341 7:26:57 0:28  ผาน  

พฤศจิกายน 264 7:19:47 0:29  ผาน  

ธันวาคม 239 5:05:14 0:32  ผาน  

มกราคม 312 34:32:38 0:31  ผาน  

กุมภาพันธ 471 3:51:50 0:27  ผาน  

มีนาคม 536 1:57:03 0:15  ผาน  

เมษายน 401 1:13:23 0:13  ผาน  

พฤษภาคม 528 9:00:35 0:19  ผาน  

รวม 5,042 8:13:08 0:28 ผาน 

 

3.4) ในการใหบริการสนทนาวิดีโอ (ปกติ) มีผูใชบริการจํานวนไมนอยกวารอยละ 85 ไดรับการตอบรับ

ภายใน 15 วินาที  

ผลการใหบริการสนทนาวิดีโอปกติท้ังบนอินเทอรเน็ตและเครื่องบริการถายทอดการสื่อสารสาธารณะ

ผานขอกําหนดมาตรฐาน โดยมีการตอบรับภายใน 15 วินาที อยูท่ีรอยละ 90.61  ดังมีรายละเอียดการ

ใหบริการรายเดือนในตารางท่ี 19 
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ตารางท่ี 19 แสดงผลการตอบรับภายใน 15 วินาที ในการใหบริการสนทนาวิดีโอปกติ ประจําป 2556 

ป 2556 
จํานวนสาย 

เขา 

สายท่ีไดรับการ 

ตอบรับภายใน  

0-15 วินาที 

เปอรเซ็นต 

การตอบรับใน 

15 วินาที 

มาตรฐาน 

คุณภาพบริการท่ี 

รอยละ 85 

มิถุนายน 5,697 4,877 85.61  ผาน  

กรกฎาคม 5,979 5,313 88.86  ผาน  

สิงหาคม 7,149 6,490 90.78  ผาน  

กันยายน 7,894 6,890 87.28  ผาน  

ตุลาคม 3,287 3,141 95.56  ผาน  

พฤศจิกายน 6,685 6,104 91.31  ผาน  

ธันวาคม 6,838 6,238 91.23  ผาน  

มกราคม 6,279 5,850 93.17  ผาน  

กุมภาพันธ 6,724 5,903 87.79  ผาน  

มีนาคม 4,510 4,261 94.48  ผาน  

เมษายน 2,105 2,039 96.86  ผาน  

พฤษภาคม 3,592 3,363 93.62  ผาน  

รวม 66,739 60,469 90.61 ผาน 

 
4) การตอบรับสายสนทนาวิดีโอฉุกเฉิน:   มีผูใชบริการสนทนาวิดีโอฉุกเฉินจํานวนไมนอยกวารอยละ 85

ไดรับการตอบรับภายใน 10 วินาที  
ผลการใหบริการสนทนาวิดีโอฉุกเฉินท้ังบนอินเทอรเน็ตและเครื่องบริการถายทอดการสื่อสารสาธารณะ

ผานขอกําหนดมาตรฐาน โดยมีคาเฉลี่ยการตอบรับภายใน 10 วินาที อยูท่ีรอยละ 100 ดังมีรายละเอียดการ

ใหบริการรายเดือนในตารางท่ี  20 

ตารางท่ี 20 แสดงผลการตอบรับภายใน 10 วินาที ในการใหบริการสนทนาวิดีโอฉุกเฉิน ประจําป 2556   

ป 2556 

จํานวนสาย 

เขา 

สายท่ีไดรับการ 

ตอบรับภายใน  

0-10 วินาที 

เปอรเซ็นต 

การตอบรับใน  

10 วินาที 

มาตรฐาน 

คุณภาพบริการท่ี 

รอยละ 85 

มิถุนายน 0 0 100  ผาน  

กรกฎาคม 0 0 100  ผาน  

สิงหาคม 0 0 100  ผาน  
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ป 2556 

จํานวนสาย 

เขา 

สายท่ีไดรับการ 

ตอบรับภายใน  

0-10 วินาที 

เปอรเซ็นต 

การตอบรับใน  

10 วินาที 

มาตรฐาน 

คุณภาพบริการท่ี 

รอยละ 85 

กันยายน 0 0 100  ผาน  

ตุลาคม 0 0 100  ผาน  

พฤศจิกายน 0 0 100  ผาน  

ธันวาคม 0 0 100  ผาน  

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. จํานวนเรื่องรองเรียน 
5.1 มีจํานวนการรองเรียนการใหบรกิาร ไมเกินรอยละ 5 ของจํานวนการใชบริการท้ังหมดในรอบป 

ผลการรวบรวมจํานวนรองเรียนการใหบริการถายทอดการสื่อสาร ผานมาตรฐานท่ีกําหนดโดยมีการ

รองเรียนอยูรอยละ 0.0063 ดังตารางท่ี 21 

 

ตารางท่ี 21 แสดงจํานวนการรองเรียนการใหบริการ ประจําป 2556 

ป 2556 
จํานวน 

เรื่องรองเรียน 

จํานวนสาย 

ท่ีเจาหนาท่ีไดรับ 

เปอรเซ็นตของ

สายท่ีรองเรียน 

มาตรฐานท่ีกําหนด 

ไมเกิน 5% 

มิถุนายน 0 6,773 - ผาน 

กรกฎาคม 0 10,367 - ผาน 

สิงหาคม 1 10,432 0.0096 ผาน 

กันยายน 1 11,072 0.0090 ผาน 

ตุลาคม 0 6,521 - ผาน 

พฤศจิกายน 0 9,413 - ผาน 

ธันวาคม 0 10,706 - ผาน 

มกราคม 4 10,899 0.0367 ผาน 

กุมภาพันธ 0 10,731 - ผาน 
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ป 2556 
จํานวน 

เรื่องรองเรียน 

จํานวนสาย 

ท่ีเจาหนาท่ีไดรับ 

เปอรเซ็นตของ

สายท่ีรองเรียน 

มาตรฐานท่ีกําหนด 

ไมเกิน 5% 

มีนาคม 0 9,469 - ผาน 

เมษายน 0 6,581 - ผาน 

พฤษภาคม 1 8,056 0.0124 ผาน 

 7 111,020 0.0063 ผาน 
 

5.2 มีจํานวนผูตอบแบบสอบถามท่ีไมพอใจการใหบริการ ไมเกินรอยละ 5 ของจํานวนผูตอบแบบสอบถาม

ท้ังหมด 

ผลการตอบแบบสอบถามท่ีผูตอบตอบวาไมพึงพอใจในการใหบริการ มีจํานวนรอยละ 1.16 แสดงวา

ผานขอกําหนดมาตรฐาน ดังท่ีแสดงในตารางท่ี 23 

 

ตารางท่ี 22 แสดงผลการตอบแบบสอบถามตามระดับความพึงพอใจ 

ระดับความพึงพอใจ จํานวนครั้งของการตอบ 
เปอรเซ็นตความพึงพอใจ 

ในแตละระดับ 

มากท่ีสุด 878 26.14 

มาก 1,562 46.50 

ปานกลาง 694 20.66 

นอย 186 5.54 

นอยท่ีสุด (ไมพึงพอใจ) 39 1.16 

รวม 3,359 100.00 
 

7.3 ผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดประจําป 2556 

ตัวช้ีวัดประจําป 2556 ผลการดําเนินงานป 2556 

1. มีการพัฒนาบุคลากรอยางตอเนื่อง  เจาหนาท่ี

สํานักงาน เจาหนาท่ีถายทอดการสื่อสาร 

เจาหนาท่ีเทคนิค เจาหนาท่ีประชาสัมพันธ ฯลฯ 

ไดรับการอบรมอยางนอย 1 หลักสูตรในแตละป 

• มีการพัฒนาบุคลากร ในสวนของเจาหนาท่ี

ถายทอดการสื่อสาร  จํานวน 2 หลักสูตร และ

เจาหนาท่ีเทคนิค 9 เรื่อง ดูผลในบทท่ี 2 เรื่อง

การพัฒนาบุคลากร หนา  34 
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ตัวช้ีวัดประจําป 2556 ผลการดําเนินงานป 2556 

2. มีการปรับปรุงระบบบริการถายทอดการสื่อสาร       

6 ระบบ ใหสามารถใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ   

• มีรายงานการปรับปรุงระบบบริการถายทอด

การสื่อสาร ในบทท่ี 3 หนา 45 

3. มีการพัฒนาระบบบริการถายทอดการสื่อสารเพ่ิม   

2 ระบบ  

• มีรายงานการพัฒนาระบบบริการถายทอดการ

สื่อสารเพ่ิม ในบทท่ี 3 หนา 62 

4. มีการออกแบบเครื่องบริการถายทอดการสื่อสาร

สาธารณะใหม 

• มีรายงานการออกแบบเครื่องบริการถายทอด

การสื่อสารสาธารณะใหม ในบทท่ี 3 หนา 53 

5. คุณภาพของการใหบริการ (service level 

agreement) เปนไปตามกําหนดของแผนงานแต

ละป 

• ผลการประเมินมาตรฐานคุณภาพของการ

ใหบริการตามแผนการดําเนินงานป 2556 

เปนไปตามขอกําหนดมาตรฐานคุณภาพของการ

ใหบริการ  (ดูผลในบทท่ี 7 หนา 138) 

6. กลุมเปาหมายไดรับการอบรมจํานวนประมาณ   

500 คนตอป ท่ัวทุกภูมิภาค 

• กลุมเปาหมายไดรับการอบรมจํานวน 587 คน 

(ดูบทท่ี 5 หนา 91 และดูรายชื่อผูเขารับอบรม

ในภาคผนวก จ หนา 182) 

7. มีจํานวนผูเขามาใชบริการจํานวนเพ่ิมข้ึนอยางนอย

300 คน 

• มีจํานวนสมาชิกศูนยบริการถายทอดการสื่อสาร 

ในป 2556 เพ่ิมข้ึน จํานวน 3,352 คน (ดู

รายชื่อสมาชิกในภาคผนวก ฉ หนา 217) รวม

กับจํานวนสมาชิกเดิมจํานวน 1,789 คน รวม

เปนสมาชิกท้ังหมด 5,141 คน  

8. มีรายงานการประเมินการใชงานระบบบริการ

ถายทอดการสื่อสารและและความพึงพอใจ          

ในการใชบริการทุกป พรอมท้ังการประชุมระดม

สมองผูบริโภคทุกป 

• มีรายงานการประเมินการใชงานและความพึง

พอใจในการใชบริการ ในป 2556  ในบทท่ี 6 

หนา 112 

• มีรายงานการประชุมระดมสมองผูบริโภค ในบท

ท่ี 6 หนา 103 
9. มีรายงานแผนการดําเนินงานประจําป 2556 และ

รายงานสรุปผลการดําเนินงานประจําป 2556 

• มีรายงานแผนการดําเนินงานประจําป  2556 

และรายงานสรุปผลการดําเนินงานประจําป 

2556 
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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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