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รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินงำนประจ ำป ี2557 ศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแห่งประเทศไทย 
ก 

บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 

ศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแห่งประเทศไทย  จัดตั้งขึ้นภำยใต้ภำรกิจส ำคัญของส ำนักงำน

คณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์และกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ (หรือ ส ำนักงำน กสทช.) 

ในกำรจัดให้มีบริกำรโทรคมนำคมพ้ืนฐำนโดยทั่วถึงและบริกำรเพ่ือสังคมเพ่ือสร้ำงควำมเท่ำเทียมในกำรให้สิทธิ

ใช้ทรัพยำกรโทรคมนำคมของชำติร่วมกัน และสิทธิในกำรเข้ำถึงบริกำรโทรคมนำคมอย่ำงเท่ำเทียม ซึ่งเป็นกำร

เปิดโอกำสให้กับประชำชนในพ้ืนที่ห่ำงไกล ผู้ด้อยโอกำส คนพิกำร เด็ก สตรี ผู้สูงอำยุ เข้ำถึงบริกำรทำง

กำรศึกษำ บริกำรทำงกำรแพทย์ บริกำรจำกภำครัฐ รวมถึงบริกำรอ่ืนๆ ที่เป็นประโยชน์อีกมำกมำยผ่ำน

เครือข่ำยโทรคมนำคม   ส ำนักงำน กสทช. จึงได้จัดท ำแผนกำรจัดให้มีบริกำรโทรคมนำคมพ้ืนฐำนโดยทั่วถึง

และบริกำรเพ่ือสังคม พ.ศ. 2555-2559  โดยมีเป้ำหมำยที่เกี่ยวข้องในข้อ 4.7 ว่ำ จะด ำเนินกำรจัดให้มีระบบ

กำรติดต่อสื่อสำรโทรคมนำคมเฉพำะทำงส ำหรับผู้พิกำรจ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 1 แสนคน ให้สำมำรถเข้ำถึงข้อมูล

ข่ำวสำรได้เช่นคนปกติทั่วไป  

ส ำนักงำน กสทช. จึงร่วมกับมูลนิธิสำกลเพื่อคนพิกำรด ำเนินงำนศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรฯ  โดย

มีเป้ำหมำยเพ่ือให้บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแก่ผู้ที่บกพร่องทำงกำรได้ยินและผู้ที่บกพร่องทำงกำรพูดกับ

บุคคลทั่วไป ในอีก 5 ปี คือ พ.ศ. 2555 – 2559 โดยในปี 2557 ศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรฯ จะให้บริกำร

ถ่ำยทอดกำรสื่อสำรจ ำนวน 8 บริกำรต่อเนื่องจำกปี 2554 ดังภำพ 

 



รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินงำนประจ ำป ี2557 ศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแห่งประเทศไทย 
ข 

บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำร มีช่องทำงกำรติดต่อมีดังนี้ 

ประเภทของการให้บริการ ช่องทางติดต่อ 

1. บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบข้อควำมสั้น (SMS)  หมำยเลขโทรศัพท์  

086 000 5055  (ท่ัวไปและฉุกเฉิน) 
2. บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำร แบบรับ-ส่ง ข้อควำมผ่ำน 

แอปพลิเคชั่น TTRS Message 

ดำวน์โหลดแอปพลิเคชันที่ Play Store 
(Android) และ App Store (IOS) 

3. บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบสนทนำข้อควำมบน

อินเทอร์เน็ต  

www.ttrs.or.th เลือก สนทนำข้อควำม 

4. บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบสนทนำวิดีโอบน

อินเทอร์เน็ต 

www.ttrs.or.th เลือก สนทนำวิดีโอ 

5. บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบสนทนำวิดีโอผ่ำน 

แอปพลิเคชั่น TTRS Video  

ดำวน์โหลดแอปพลิเคชั่นที่ Play Store 

(Android) และ App Store (IOS) 

6. บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบสนทนำวิดีโอผ่ำนเครื่อง 

บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรสำธำรณะ (ตู้ TTRS ) 

ดูรำยชื่อสถำนที่ติดตั้งตู้ได้ที่ www.ttrs.or.th 

7. บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบปรับปรุงเสียงพูด

ส ำหรับผู้ไร้กล่องเสียงและผู้ที่ปำกแหว่งเพดำนโหว่  

เลขหมำยโทรศัพท์ 1412  

กด 3 ส ำหรับผู้ไร้กล่องเสียง  

กด 4 ส ำหรับผู้ที่ปำกแหว่งเพดำนโหว่ 

8. บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบแปลงเสียงเป็นข้อควำม

ผ่ำนแอปพลิเคชัน TTRS Captioned Phone  

ดำวน์โหลดแอปพลิเคชันที่ Play Store 

(Android) และ App Store (IOS) 

9. บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบกำรแจ้งเหตุฉุกเฉิน ทุกช่องทำงกำรติดต่อที่มีสัญลักษณ์ฉุกเฉิน 

 

ศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรฯ มีผลกำรด ำเนินงำนตำมที่ก ำหนดไว้ในแผนกำรด ำเนินงำนประจ ำปี 

2557 ดังนี้ 

การบริหารจัดการส านักงานศูนย์บริการถ่ายทอดการสื่อสารฯ 

ในปี 2557 ศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรฯ ได้ด ำเนินกำรบริหำรจัดกำรส ำนักงำนของศูนย์บริกำร

ถ่ำยทอดกำรสื่อสำรฯ ตำมภำระหน้ำที่ที่ก ำหนด ประกอบด้วย กำรจ้ำงงำนบุคลำกรจ ำนวน 38 คนตำม

โครงสร้ำงองค์กร  พร้อมทั้งด ำเนินกำรพัฒนำบุคลำกรอย่ำงต่อเนื่องให้กับเจ้ำหน้ำที่ถ่ำยทอดกำรสื่อสำร 
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ค 

เจ้ำหน้ำที่เทคนิค และเจ้ำหน้ำที่ทุกต ำแหน่งเพ่ือให้เป็นผู้เชี่ยวชำญในงำนที่ต้องปฏิบัติ  นอกจำกนั้นในกำร

บริหำรและกำรก ำกับดูแลศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรฯ นั้น ได้มีกำรประชุมคณะกรรมกำรก ำกับดูแล 1 

ครั้ง และประชุมคณะท ำงำนศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรฯ 32 ครั้ง เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปตำม

แผนงำนที่ก ำหนด 

การพัฒนาระบบบริการถ่ายทอดการสื่อสาร 

ในปี 2557 ศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรฯ ได้เปิดให้บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรเดิมทั้ง 6 ระบบอย่ำง

ต่อเนื่อง เพ่ือให้ระบบเดิมใช้งำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยมีกำรปรับปรุงระบบบริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำร 6 

ระบบดังนี ้คือ  

1) ระบบบริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบ SMS ที่ปรับปรุงใหม่ได้ผ่ำนกำรทดสอบกำรใช้งำนแล้ว และ

เปิดให้บริกำรตั้งแต่เดือนกรกฎำคม 2556 และระบบบริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบ MMS ที่ปรับปรุงใหม่อยู่

ในรูปแบบแอปพลิเคชัน TTRS Message บนระบบปฏิบัติกำร Android และ iOS ได้ผ่ำนกำรทดสอบกำรใช้

งำนแล้ว และเปิดให้บริกำรตั้งแต่เดือนตุลำคม 2557  

2) ระบบบริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบสนทนำข้อควำมบนอินเทอร์เน็ต อยู่ระหว่ำงปรับปรุงส่วน

ติดต่อผู้ใช้บนเว็บไซต์ใหม ่ 

3) ระบบบริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบสนทนำวิดีโอบนอินเทอร์เน็ต อยู่ระหว่ำงปรับปรุงส่วนติดต่อ

ผู้ใช้บนเว็บไซต์ใหม่  

4) ระบบบริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบสนทนำวิดีโอบนอินเทอร์เน็ตผ่ำนอุปกรณ์สื่อสำรเคลื่อนที่ อยู่

ระหว่ำงทดสอบกำรใช้งำนบนระบบปฏิบัติกำร Android และ iOS 

5) เครื่องบริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรสำธำรณะ ได้สร้ำงตู้ TTRS จ ำนวน 90  ตู้ เรียบร้อยแล้ว และอยู่

ระหว่ำงกำรปรับปรุงตู้เก่ำ 30 ตู้ โดยได้ด ำเนินกำรติดตั้งตู้ TTRS แล้วจ ำนวน 35 ตู้ 

6)  ระบบบริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบกำรแจ้งเหตุฉุกเฉิน ได้พัฒนำระบบรับแจ้งเหตุฉุกเฉินทำงกำร

แพทย์แล้ว  

ส่วนในกำรพัฒนำระบบถ่ำยทอดกำรสื่อสำรใหม่นั้น ได้ด ำเนินกำร ดังนี้ 

1) ระบบบริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบปรับปรุงเสียงพูดส ำหรับผู้ที่บกพร่องทำงกำรพูดส ำหรับผู้ไร้

กล่องเสียง ได้เปิดให้บริกำรแล้ว และระบบบริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบปรับปรุงเสียงพูดส ำหรับบุคคลปำก

แหว่งเพดำนโหว่ อยู่ระหว่ำงพัฒนำ 

 2) ระบบบริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบแปลงเสียงเป็นข้อควำม ได้ติดตั้งระบบบริกำรถ่ำยทอดกำร

สื่อสำรแบบแปลงเสียงเป็นข้อควำมแบบ Manual แล้ว อยู่ระหว่ำงกำรทดสอบระบบ 



รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินงำนประจ ำป ี2557 ศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแห่งประเทศไทย 
ง 

การประชาสัมพันธ์ 

ในปี 2557 ศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรฯ ได้จัดท ำสื่อสิ่งพิมพ์ทั้งภำษำไทยและภำษำอังกฤษ สมุด

โน้ตประกอบกำรประชำสัมพันธ์และจัดท ำชุดนิทรรศกำร เพ่ือกำรจัดนิทรรศกำรนอกสถำนที่ ซึ่งประกอบด้วย 

1) ชุด Roll up 2) เคำน์เตอร์ประชำสัมพันธ์ และ 3) Backdrop  มีกำรจัดนิทรรศกำร จ ำนวน 4 ครั้ง และมี

กำรประชำสัมพันธ์ผ่ำนสื่อมวลชน จ ำนวน 7 ครั้ง รวมทั้งได้จัดท ำสื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) บริกำร

กลุ่มสมำชิก ในโซเชียลมีเดีย FACEBOOK FANPAGE TTRS THAILAND ให้แก่ผู้พิกำรทำงกำรได้ยิน ในรูปสื่อ

วีดิทัศน์ภำษำมือ จ ำนวน 47 เรื่อง นอกจำกนี้ได้มีกำรเข้ำร่วมประชุม สัมมนำ และอบรมระดับนำนำชำติ 3 

ครั้ง  

การอบรมการใช้บริการถ่ายทอดการสื่อสาร 

ในปี 2557  ศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรฯ ได้จัดอบรมให้กลุ่มเป้ำหมำย 5 ครั้ง โดยมีผู้เข้ำอบรม

จ ำนวน 550 คน  

การคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค 

ในปี 2557 ศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรฯ จัดกำรประชุมระดมควำมคิดเห็นของผู้บริโภคประจ ำปี  

ณ โรงแรมเอเชีย  เมื่อวันที่ 20 ธันวำคม 2558 มีผู้เข้ำร่วมประชุม 110 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือรับฟังควำม

คิดเห็นในกำรใช้บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรพร้อมทั้งข้อเสนอแนะจำกผู้ที่บกพร่องทำงกำรได้ยินในพ้ืนที่ภำค

กลำงรวมทั้งผู้แทนทั้ง 5 ภูมิภำค 

นอกจำกนี้ ศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรฯ ได้จัดประเมินผลกำรใช้งำนบริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำร

พบว่ำ ผู้บกพร่องทำงกำรได้ยินมีควำมพึงพอใจในด้ำนกำรบริกำรเรียงตำมล ำดับ ดังนี้ บริกำรถ่ำยทอดกำร

สื่อสำรแบบสนทนำข้อควำมบนอินเทอร์เน็ต บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำร แบบรับ -ส่ง ข้อควำมผ่ำน 

แอปพลิเคชั่น TTRS Message บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบสนทนำวิดีโอผ่ำนเครื่อง บริกำรถ่ำยทอดกำร

สื่อสำรสำธำรณะ (ตู้ TTRS) บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบสนทนำข้อควำมบนอินเทอร์เน็ต  และบริกำร

ถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบข้อควำมสั้น (SMS) และได้ด ำเนินกำรเปรียบเทียบค่ำเฉลี่ยของกำรประเมินผลในกำร

ใช้บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรประจ ำปี 2556 และ 2557 โดยมีรำยละเอียดดังนี้ 

บริการ 
ปี 2556 ปี 2557 

�̅� แปลผล �̅� แปลผล 
1. ระบบลงทะเบยีน กำรร้องเรียน กำรติดต่อ
สอบถำมบนเว็บไซต ์

3.839 
 

สูง 
 

3.994 สูง 

2.1 บริกำร SMS 3.836 สูง 3.556 ปำนกลำง 



รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินงำนประจ ำป ี2557 ศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแห่งประเทศไทย 
จ 

บริการ 
ปี 2556 ปี 2557 

�̅� แปลผล �̅� แปลผล 
2.2 บริกำร MMS 3.800 สูง ยกเลิกระบบกำรให้บริกำร 

     บริกำรแอปพลิเคชัน TTRS Message ยังไม่เปดิใช้บริกำร 3.778 สูง 
2.3 เว็บไซต-์บริกำรสนทนำข้อควำม 4.026 สูง 3.856 สูง 
2.4 เว็บไซต-์บริกำรสนทนำวีดโีอ 3.924 สูง 4.033 สูง 
2.5 บริกำรตู้ TTRS 3.684 สูง 3.862 สูง 
2.6 บริกำรแจ้งเหตุฉุกเฉินโดยส่ง SMS 4.014 สูง 3.447 ปำนกลำง 

2.7 บริกำรแจ้งเหตุฉุกเฉินโดยส่ง MMS 3.600 ปำนกลำง ยกเลิกระบบกำรให้บริกำร 
     บริกำรแจ้งเหตุฉุกเฉิน โดยส่ง  
แอปพลิเคชัน TTRS Message 

ยังไม่เปดิใช้บริกำร 3.679 สูง 

2.8 บริกำรแจ้งเหตุฉุกเฉินผ่ำนเว็บไซต ์ 4.015 สูง 3.550 ปำนกลำง 
3. เจ้ำหน้ำที่ TTRS 4.014 สูง 4.015 สูง 

4. โดยภำพรวม ท่ำนมีควำมพึงพอใจในกำรใช้
บริกำร TTRS “ทุกบริกำรระดับใด” 

4.245 สูง 4.147 สูง 

การประเมินโครงการศูนย์บริการถ่ายทอดการสื่อสารแห่งประเทศไทย 

ศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรฯ ได้ด ำเนินกำรประเมินโครงกำรศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรฯ 3

ส่วนโดยมีผลกำรประเมินดังนี้คือ 

1. ผลกำรให้บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำร พบว่ำมีจ ำนวนสมำชิกเพ่ิมขึ้นจ ำนวน 9,479 คน รวมมีสมำชิก

ทั้งหมด 11,869 คน  มีจ ำนวนครั้งในกำรใช้บริกำรรวมทั้งสิ้น 121,664 ครั้ง  ดังนี้   

1.1. บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบสนทนำวิดีโอผ่ำนตู้ TTRS 49,504 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 40.69 

1.2. บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบข้อควำมสั้น (SMS) 39,401 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 32.39 

1.3. บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบสนทนำวิดีโอผ่ำนอินเทอร์เน็ต 16,993 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 13.97 

1.4. บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบรับ-ส่ง ข้อควำมผ่ำน แอปพลิเคชั่น TTRS Message 9,947 ครั้ง คิด

เป็นร้อยละ 8.18  

1.5. บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบสนทนำข้อควำม 5,451 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 4.48 

1.6. บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบปรับปรุงเสียงพูดส ำหรับผู้ไร้กล่องเสียง 364 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 0.3 

1.7. บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบสนทนำวิดีโอเพ่ือแจ้งเหตุฉุกเฉิน 4 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 0.0033 

2. ผลกำรประเมินมำตรฐำนคุณภำพกำรให้บริกำร ใน 5 ด้ำน สรุปได้ดังนี ้



รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินงำนประจ ำป ี2557 ศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแห่งประเทศไทย 
ฉ 

2.1. มำตรฐำนด้ำนที่ 1  ผลกำรให้บริกำรสนทนำวิดีโอปกติทั้งบนอินเทอร์เน็ตและเครื่องบริกำรถ่ำยทอด

กำรสื่อสำรสำธำรณะผ่านข้อก าหนดมาตรฐาน โดยมีค่ำเฉลี่ยกำรรอสำยว่ำงอยู่ที่ร้อยละ 4.75 จำกที่

ก ำหนดจ ำนวนไม่เกินร้อยละ 15 

2.2. มำตรฐำนด้ำนที่ 2  ผลกำรให้บริกำรสนทนำวิดีโอฉุกเฉินทั้งบนอินเทอร์เน็ตและเครื่องบริกำร

ถ่ำยทอดกำรสื่อสำรสำธำรณะผ่านข้อก าหนดมาตรฐาน โดยมีค่ำเฉลี่ยกำรรอสำยว่ำงอยู่ที่ร้อยละ 0 

จำกที่ก ำหนดจ ำนวนไม่เกินร้อยละ 10 

2.3. มำตรฐำนด้ำนที่ 3  เวลำในกำรตอบรับของเจ้ำหน้ำที่ถ่ำยทอดกำรสื่อสำร 

2.3.1. มำตรฐำนด้ำนที่ 3.1 ผลกำรตอบรับของเจ้ำหน้ำที่ถ่ำยทอดกำรสื่อสำรในกำรให้บริกำร SMS 

ปกติ ผ่านข้อก าหนดมาตรฐาน โดยมีค่ำเฉลี่ยกำรตอบรับที่ 0:34 นำที จำกที่ก ำหนดไว้ไม่

เกิน 1:47 นำที 

2.3.2. มำตรฐำนด้ำนที่ 3.2  ได้ปิดปรับปรุงระบบบริกำร MMS และเปิดให้บริกำรถ่ำยทอดกำร

สื่อสำรแบบรับส่งข้อควำมผ่ำนแอปพลิเคชั่น TTRS Message ตั้งแต่วันที่ 17 สิงหำคม 2557 

และจะท ำกำรเก็บข้อมูลเพื่อก ำหนดค่ำมำตรฐำนคุณภำพกำรให้บริกำรต่อไป 

2.3.3. มำตรฐำนด้ำนที่ 3.3 ผลกำรตอบรับของเจ้ำหน้ำที่ถ่ำยทอดกำรสื่อสำรในกำรให้บริกำร

สนทนำข้อควำมบนอินเทอร์เน็ตปกติ ผ่านข้อก าหนดมาตรฐาน โดยมีค่ำเฉลี่ยกำรตอบรับที่ 

0:29 นำท ีจำกที่ก ำหนดไว้ไม่เกิน 1:12 นำที 

2.3.4. มำตรฐำนด้ำนที่ 3.4  ผลกำรตอบรับของเจ้ำหน้ำที่ถ่ำยทอดกำรสื่อสำรในกำรให้บริกำร

สนทนำวิดีโอปกติ ผ่านข้อก าหนดมาตรฐาน โดยมีค่ำเฉลี่ยกำรตอบรับภำยใน 15 วินำที ที่

ร้อยละ 93.85 จำกที่ก ำหนดไว้ให้เกินร้อยละ 85 

2.4. มำตรฐำนด้ำนที่ 4  ผลกำรให้บริกำรสนทนำวิดีโอฉุกเฉินผ่านข้อก าหนดมาตรฐาน  โดยมีค่ำเฉลี่ย

กำรตอบรับภำยใน 10 วินำที อยู่ทีร่้อยละ 100  จำกที่ก ำหนดไว้ให้เกินร้อยละ 90  

2.5. มำตรฐำนด้ำนที่ 5  แบ่งผลกำรประเมินเป็นเป็น 2 มำตรฐำนย่อย 

2.5.1. มำตรฐำนด้ำนที่ 5.1 มีจ ำนวนกำรร้องเรียนกำรให้บริกำรผ่านข้อก าหนดมาตรฐาน  โดยมีผู้

ร้องเรียนที่ร้อยละ 0.0074  ของจ ำนวนกำรใช้บริกำรทั้งหมดในรอบปี จำกที่ก ำหนดไว้ไม่เกิน

ร้อยละ 3 

2.5.2. มำตรฐำนด้ำนที่ 5.2 มีจ ำนวนผู้ตอบแบบสอบถำมที่ไม่พอใจกำรบริกำรผ่านข้อก าหนด

มาตรฐาน  โดยมีผู้ตอบไม่พอใจหรือพอใจน้อยที่สุดร้อยละ 2.85 ของจ ำนวนผู้ตอบ

แบบสอบถำมทั้งหมด จำกมำตรฐำนไม่เกินร้อยละ 3 
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ผลกำรประเมินมำตรฐำนคุณภำพกำรให้บริกำร 

การรอสาย

ปกต ิ

การรอสาย

ฉุกเฉิน 

ค่าเฉลี่ยในการ 

รับสายปกติ 

ค่าเฉลี่ยในการ 

รับสายฉุกเฉิน 
การร้องเรียน 

ผลกำร

ให้บริกำร

สนทนำวิดีโอ

ปกต ิผ่าน

ข้อก าหนด

มาตรฐาน 

โดยมีค่ำเฉลี่ย

กำรรอสำย

ว่ำงอยู่ที่ร้อย

ละ 4.75 จำก

ที่ก ำหนด

จ ำนวนไม่เกิน

ร้อยละ 15  

  

ผลกำร

ให้บริกำร

สนทนำวิดีโอ

ฉุกเฉิน ผ่าน

ข้อก าหนด

มาตรฐาน 

โดยมีค่ำเฉลี่ย

กำรรอสำยว่ำง

อยู่ที่ร้อยละ 0 

จำกที่ก ำหนด

จ ำนวนไม่เกิน

ร้อยละ 10 

  

ผลกำรตอบรับของเจ้ำหน้ำที่ถ่ำยทอดกำร

สื่อสำรในกำรให้บริกำร SMS ปกติ ผ่าน

ข้อก าหนดมาตรฐาน โดยมีค่ำเฉลี่ยกำรตอบรับ

ที่ 0:34 นำที จำกที่ก ำหนดไว้ไม่เกิน 1:47 นำท ี 

 จ ำนวนกำรร้องเรียน

กำรให้บริกำรผ่าน

ข้อก าหนดมาตรฐาน  

โดยมีผู้ร้องเรียนที่

ร้อยละ 0.0074  ของ

จ ำนวนกำรใช้บริกำร

ทั้งหมดในรอบปี จำก

ที่ก ำหนดไว้ไม่เกิน

ร้อยละ 3 

 จ ำนวนผู้ตอบ

แบบสอบถำมที่ไม่

พอใจกำรบริกำรผ่าน

ข้อก าหนดมาตรฐาน 

โดยมีผู้ตอบไม่พอใจ

หรือพอใจน้อยที่สุด

ร้อยละ 2.85 ของ

จ ำนวนผู้ตอบ

แบบสอบถำมทั้งหมด 

จำกมำตรฐำนไม่เกิน

ร้อยละ 3 

บริกำร MMS ปกติ และฉุกเฉินอยู่ระหว่ำง

ปรับปรุงระบบ 

ผลกำรตอบรับของเจ้ำหน้ำที่ถ่ำยทอดกำร

สื่อสำรในกำรให้บริกำรสนทนำข้อควำมบน

อินเทอร์เน็ตปกติ ผ่านข้อก าหนดมาตรฐาน 

โดยมีค่ำเฉลี่ยกำรตอบรับที่ 0:29 นำที จำกที่

ก ำหนดไว้ไม่เกิน 1:12 นำที 

ผลกำรตอบรับของ

เจ้ำหน้ำที่ถ่ำยทอด

กำรสื่อสำรในกำร

ให้บริกำรสนทนำ

วิดีโอปกติ ผ่าน

ข้อก าหนดมาตรฐาน 

โดยมีค่ำเฉลี่ยกำร

ตอบรับภำยใน 15 

วินำที ที่ร้อยละ 

93.85 จำกที่ก ำหนด

ไว้ให้เกินร้อยละ 85 

ผลกำรให้บริกำร

สนทนำวิดีโอฉุกเฉิน

ผ่านข้อก าหนด

มาตรฐาน  โดยมี

ค่ำเฉลี่ยกำรตอบรับ

ภำยใน 10 วินำที อยู่

ทีร่้อยละ 100  จำกที่

ก ำหนดไว้ให้เกินร้อย

ละ 90 
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3. ผลกำรประเมินตัวชี้วัดของศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรฯ ในปี 2557 ได้ผลดังนี้ คือ  

ตัวช้ีวัดประจ าปี 2557 ผลการด าเนินงานปี 2557 

1. มีกำรพัฒนำบุคลำกรอย่ำงต่อเนื่อง  เจ้ำหน้ำที่

ส ำนักงำน เจ้ำหน้ำที่ถ่ำยทอดกำรสื่อสำร 

เจ้ำหน้ำที่เทคนิค เจ้ำหน้ำที่ประชำสัมพันธ์ ฯลฯ 

ได้รับกำรอบรมอย่ำงน้อย 1 หลักสูตรในแต่ละปี 

 มีกำรพัฒนำบุคลำกร จ ำนวน 14 หลักสูตร ดูผล

ในบทที่ 2 เรื่องกำรพัฒนำบุคลำกร  

2. มีกำรปรับปรุงระบบบริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำร       

6 ระบบ ให้สำมำรถใช้งำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ   

 มีรำยงำนกำรปรับปรุงระบบบริกำรถ่ำยทอด

กำรสื่อสำร  ในบทที่ 3  

1) ระบบบริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบ 

SMS/MMS ที่ปรับปรุงใหม่ 

  1.1) ระบบบริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบ 

SMS ที่ปรับปรุงใหม่ ได้ผ่ำนกำรทดสอบกำรใช้

งำนแล้ว  อยู่ในขั้นตอนเปิดให้บริกำรตั้งแต่

เดือน กรกฎำคม 56 จนถึงปัจจุบัน 

  1.2)  ระบบบริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำร

แบบ MMS ที่ปรับปรุงใหม่อยู่ในรูปแบบแอป

พลิเคชัน TTRS  Message ได้ผ่ำนกำรทดสอบ

กำรใช้งำนแล้ว อยู่ในขั้นตอนเปิดให้บริกำร

ตั้งแต่เดือน ตุลำคม 57 จนถึงปัจจุบัน 

2) ระบบบริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบ

สนทนำข้อควำมบนอินเทอร์เน็ตที่ปรับปรุงใหม่ 

อยู่ระหว่ำงปรับปรุงส่วนติดต่อผู้ใช้บนเว็บไซต์

ใหม่ 

3) ระบบบริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบ

สนทนำวิดีโอบนอินเทอร์เน็ต อยู่ระหว่ำง

ปรับปรุงส่วนติดต่อผู้ใช้บนเว็บไซต์ใหม่ 

4) ระบบบริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบ

สนทนำวิดีโอบนอินเทอร์เน็ตผ่ำนอุปกรณ์
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โทรคมนำคมเคลื่อนที่ ได้ด ำเนินกำรติดตั้ง

เครื่องแม่ข่ำยใหม่ และก ำลังด ำเนินกำรทดสอบ

กำรใช้งำนบนระบบปฏิบัติกำรแอนดรอยด์ 

จ ำนวน 40 คน และ ไอโอเอส จ ำนวน 4 คน 

5) ระบบบริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบ

สนทนำวิดีโอผ่ำนเครื่องบริกำรถ่ำยทอดกำร

สื่อสำรสำธำรณะ (ตู้ TTRS) ผ่ำนกำรออกแบบ

และสร้ำงตู้ TTRS แล้ว 90 ตู้  และอยู่ระหว่ำง

ปรับปรุงตู้เก่ำ  30 ตู้ 

6) ระบบบริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรเพื่อแจ้ง

เหตุฉุกเฉิน ได้พัฒนำระบบรับแจ้งเหตุฉุกเฉิน

ทำงกำรแพทย์แล้ว รวมทั้งทดลองให้บริกำร

แจ้งเหตุฉุกเฉินผ่ำนระบบ SMS และแอปพลิเค

ชัน TTRS  Message  และได้จัดท ำข้อมูลคนหู

หนวกในจังหวัดอุบลรำชธำนี เพื่อเตรียมอบรม

กำรใช้งำน 

3. มีกำรพัฒนำระบบบริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรเพ่ิม   

2 ระบบ  

 มีรำยงำนกำรพัฒนำระบบบริกำรถ่ำยทอดกำร

สื่อสำรเพิ่ม  

1) ระบบบริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบ

ปรับปรุงเสียงพูดส ำหรับผู้ไร้กล่องเสียง เปิด

ให้บริกำรแล้ว 

2) ระบบบริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบแปลง

เสียงเป็นข้อควำม ได้ด ำเนินกำรติดตั้งบริกำร

ถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบแปลงเสียงเป็น

ข้อควำม แบบ Manual อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร

ทดสอบระบบ 
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4. มีกำรออกแบบเครื่องบริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำร

สำธำรณะใหม่ 

 มีรำยงำนกำรออกแบบเครื่องบริกำรถ่ำยทอด

กำรสื่อสำรสำธำรณะใหม่  

5. คุณภำพของกำรให้บริกำร (service level 

agreement) เป็นไปตำมก ำหนดของแผนงำนแต่

ละป ี

 ผลกำรประเมินมำตรฐำนคุณภำพของกำร

ให้บริกำรตำมแผนกำรด ำเนินงำนปี 2557

เป็นไปตำมข้อก ำหนดมำตรฐำนคุณภำพของกำร

ให้บริกำร   

6. กลุ่มเป้ำหมำยได้รับกำรอบรมจ ำนวนประมำณ   

550 คนต่อปี ทั่วทุกภูมิภำค 

 กลุ่มเป้ำหมำยได้รับกำรอบรมจ ำนวน 550 คน  

7. มีจ ำนวนผู้เข้ำมำใช้บริกำรจ ำนวนเพิ่มขึ้นอย่ำงน้อย

300 คน 

 สมำชิกศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำร เพ่ิมข้ีน

ในปี 2557 จ ำนวน 9,479 คน รวมสมำชิก

ทั้งหมด 11,869  คน 

8. มีรำยงำนกำรประเมินกำรใช้งำนระบบบริกำร

ถ่ำยทอดกำรสื่อสำรและควำมพึงพอใจในกำรใช้

บริกำรทุกปี พร้อมทั้งกำรประชุมระดมสมอง

ผู้บริโภคทุกป ี

 มีรำยงำนกำรประเมินกำรใช้งำนระบบบริกำร

ถ่ำยทอดกำรสื่อสำรและควำมพึงพอใจในกำรใช้

บริกำร  

 มีรำยงำนกำรประชุมระดมสมองผู้บริโภค

ประจ ำปี 2557 

9. มีรำยงำนแผนกำรด ำเนินงำนประจ ำปี 2557 และ

รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี 2557 

 มีรำยงำนแผนกำรด ำเนินงำนประจ ำปี  2557 

 มีรำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี 2557  
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ตำมที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ

และมูลนิ ธิสำกลเพ่ื อคนพิกำรมีบันทึ กควำมร่วมมือในกำรจัดท ำโครงกำรศูนย์บริกำรถ่ ำยทอด

กำรสื่อสำรแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 10 ตุลำคม 2556 นั้น มูลนิธิสำกลเพ่ือคนพิกำรจะส่งมอบงำนรวมทั้งสิ้น 

8 งวด  กำรส่งงำนงวดที่ 4 นี้ เป็นกำรส่งรำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี 2557 ศูนย์บริกำรถ่ำยทอด

กำรสื่อสำรแห่งประเทศไทย ซึ่งประกอบไปด้วยเนื้อหำที่ส ำคัญดังนี้  

 บทน ำ 

 กำรบริหำรจัดกำรศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแห่งประเทศไทย 

 กำรพัฒนำระบบบริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำร 

 กำรประชำสัมพันธ์ 

 กำรอบรมกำรใช้บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำร 

 กำรคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค 

 กำรประเมินโครงกำรศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรฯ 

กำรที่โครงกำรนี้บรรลุผลส ำเร็จได้ด้วยดี มูลนิธิสำกลเพ่ือคนพิกำรต้องขอขอบคุณคณะกรรมกำรบริหำร

ศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแห่งประเทศไทย คณะกรรมกำรก ำกับดูแลและประเมินผลฯ และคณะท ำงำนฯ   

ที่ช่วยให้ค ำแนะน ำที่เป็นประโยชน์ในกำรด ำเนินโครงกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพเพ่ือประโยชน์ของผู้บริโภคท่ีเป็น

ผู้ที่บกพร่องทำงกำรได้ยินและผู้ที่บกพร่องทำงด้ำนกำรพูด รวมทั้งหน่วยงำนต่ำงๆ ที่ให้ควำมสนใจและให้ควำม

ร่วมมือพัฒนำบริกำรที่เป็นประโยชน์แก่สำธำรณชนเช่นนี้ด้วยดี 

 

 
 

(นำยวิริยะ นำมศิริพงศ์พันธุ์) 
ประธำนกรรมกำรมูลนิธิสำกลเพ่ือคนพิกำร 
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บทที ่1  

บทน า 

ศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแห่งประเทศไทยได้จัดตั้งขึ้นตำมภำรกิจของส ำนักงำนคณะกรรมกำร

กิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์และกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ (ส ำนักงำน กสทช.) เมื่อปี พ.ศ. 2554 

เพ่ือให้สอดคล้องกับแผนกำรจัดให้มีบริกำรโทรคมนำคมพ้ืนฐำนโดยทั่วถึงและบริกำรเพ่ือสังคม (พ.ศ. 2555–

2559)  ซึ่งเป็นกำรสร้ำงโอกำสและศักยภำพให้กับประชำชน โดยเฉพำะผู้มีรำยได้น้อย คนพิกำร เด็ก คนชรำ 

และผู้ด้อยโอกำสในสังคม ให้มีทักษะควำมรู้ในกำรใช้อินเทอร์เน็ต ตลอดจนมีกำรวิจัยพัฒนำและสร้ำงสรรค์

เนื้อหำข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพ่ือรองรับกำรใช้งำนอินเทอร์เน็ตของประชำชนในภูมิภำคต่ำงๆ รวมถึง

กลุ่มเป้ำหมำยทำงสังคม 

จุดประสงค์ของกำรจัดตั้งศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแห่งประเทศไทยเพ่ือเติมเต็มช่องว่ำงของ

ข้อจ ำกัดในกำรใช้งำนบริกำรโทรคมนำคมของผู้ที่บกพร่องทำงกำรได้ยินและผู้ที่บกพร่องทำงกำรพูดที่ไม่

สำมำรถใช้บริกำรโทรคมนำคมพ้ืนฐำนได้เหมือนบุคคลทั่วไป  โดยศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรฯ จะ

จัดบริกำรโทรคมนำคมรูปแบบพิเศษที่เรียกว่ำ “บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำร” ซึ่งเปิดโอกำสให้ผู้ที่บกพร่อง

ทำงกำรได้ยินและผู้ที่บกพร่องทำงกำรพูดได้มีโอกำสใช้บริกำรโทรคมนำคมสื่อสำรกับบุคคลทั่วไปได้  อันจะท ำ

ให้แนวคิดกำรบริกำรทั่วถึงครอบคลุมไปถึงกำรให้บริกำรส ำหรับทุกคนตำมสิทธิขั้นพ้ืนฐำนที่ทุกคนจะได้รับ

อย่ำงเท่ำเทียมกัน 

ศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรฯ ได้จัดท ำแผนกำรด ำเนินงำนปี 2555 – 2559 เพ่ือเป็นแนวทำงกำร

ปฏิบัติงำนเพื่อให้บรรลุผลตำมที่ก ำหนด  ดังมีรำยละเอียดดังนี้ 

1.1 วัตถุประสงค์  

ศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแห่งประเทศไทยมีวัตถุประสงค์หลักที่จะให้บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำร

แก่กลุ่มเป้ำหมำยที่เป็นผู้ที่บกพร่องทำงกำรได้ยินและผู้ที่บกพร่องทำงด้ำนกำรพูด ดังนี้  

1) เพ่ือเป็นหลักประกันของควำมทั่วถึงและเท่ำเทียมในกำรติดต่อสื่อสำรส ำหรับผู้ที่บกพร่องทำงกำรได้

ยินและผู้ที่บกพร่องทำงกำรพูด 

2) เพ่ือด ำเนินกำรตำมภำรกิจของ กสทช. ที่บัญญัติไว้ในพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นควำมถี่

และก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 
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2553 และ พ.ร.บ. กำรประกอบกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2544 

3) เพ่ือให้ศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแห่งประเทศไทยสำมำรถให้บริกำรแก่กลุ่มเป้ำหมำยอย่ำง

ต่อเนื่อง 

4) เพ่ือให้ผู้ที่บกพร่องทำงกำรได้ยินและผู้ที่บกพร่องทำงกำรพูดมีช่องทำงในกำรติดต่อสื่อสำรกับคน

ปกติได้อย่ำงกว้ำงขวำงมำกขึ้น  

5) เพ่ือให้ผู้ที่บกพร่องทำงกำรได้ยินและผู้ที่บกพร่องทำงกำรพูด สำมำรถเข้ำถึงบริกำรของภำครัฐและ

เอกชนได้อย่ำงคล่องตัวและมีประสิทธิภำพมำกข้ึน  

1.2 วิสัยทัศน์ 

ศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรฯ มุ่งเน้นกำรแก้ปัญหำและอุปสรรคของผู้ที่บกพร่องทำงกำรได้ยินและผู้

ที่บกพร่องทำงกำรพูดที่ไม่สำมำรถใช้บริกำรโทรคมนำคมได้เท่ำเทียมกับผู้ใช้ทั่วไป  โดยจัดบริกำรเสริมด้ำนกำร

บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรที่ได้มำตรฐำนกำรบริกำร เพ่ือเป็นหลักประกันสิทธิกำรเข้ำถึงบริกำรโทรคมนำคม

อย่ำงทั่วถึงของประชำชนชำวไทย 

1.3 พันธกิจ 

1) ด ำเนินกำรเพ่ือให้ผู้ที่บกพร่องทำงกำรได้ยินและผู้ที่บกพร่องทำงกำรพูดมีช่องทำงสำมำรถใช้บริกำร

โทรคมนำคมเพ่ือสื่อสำรกับบุคคลทั่วไปได้สะดวก โดยให้ได้รับบริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรผ่ำนทำง

ศูนย์ถ่ำยทอดกำรสื่อสำรฯ  ที่สำมำรถตอบสนองต่อปัญหำควำมต้องกำรของผู้ที่บกพร่องทำงกำรได้

ยินและผู้ที่บกพร่องทำงกำรพูดได้อย่ำงถูกต้องเหมำะสม อย่ำงมีประสิทธิภำพ ประสิทธิผล ทั้งใน

ระดับหลักกำร นโยบำย และระดับปฏิบัติกำร 

2) สนับสนุนให้เกิดกำรด ำเนินงำนภำยใต้กรอบกำรประสำนควำมร่วมมือ ประสำนทรัพยำกรและกำร

ก ำหนดเป้ำหมำยร่วมกัน ระหว่ำงองค์กรและหน่วยงำนต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำร

สื่อสำรฯ 

3) ด ำเนินกำรพัฒนำคุณภำพบุคลำกรของศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรฯ ให้มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ

ในกำรให้บริกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

4) ด ำเนินกำรบริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรให้ได้มำตรฐำนกำรบริกำรที่ก ำหนด 

5) ด ำเนินกำรประชำสัมพันธ์ให้กลุ่มเป้ำหมำยได้ทรำบและเข้ำใจถึงประโยชน์ของบริกำรของศูนย์กำร

บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรฯ ที่จัดให้ 
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6) ด ำเนินกำรอบรมผู้ใช้บริกำรให้เข้ำใจถึงกำรใช้บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรในเชิงรุก โดยเฉพำะชุมชน

ชนบท รวมทั้งจัดอบรมกำรใช้งำนอุปกรณป์ลำยทำง 

7) ส่งเสริมกำรให้มีบริกำรเครื่องบริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรสำธำรณะในหน่วยงำนที่ให้บริกำร

ประชำชน เพ่ือพัฒนำคุณภำพกำรบริกำรแก่ผู้ที่บกพร่องทำงกำรได้ยินและผู้ที่บกพร่องทำงกำรพูด  

8) ส่งเสริมมำตรกำรกำรคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับกำรบริกำรที่เป็นธรรม  

1.4 เป้าหมายระยะ 5 ปี 

1) มีระบบกำรให้บริกำรที่มีประสิทธิภำพรองรับกำรให้บริกำรกลุ่มเป้ำหมำยไม่น้อยกว่ำ  150,000 คน 

ในระยะ 5 ปี  

2) มีช่องทำงในกำรติดต่อสื่อสำรมำยังศูนย์ TTRS ที่มีประสิทธิภำพไม่น้อยกว่ำ 8 ช่องทำง รวมถึง

บริกำรแจ้งเหตุฉุกเฉิน  

3) องค์กรภำครัฐและเอกชนเข้ำร่วมเป็นเครือข่ำยในกำรให้บริกำร TTRS ไม่น้อยกว่ำ 1,000 แห่ง  

1.5 ตัวช้ีวัดและวิธีการวัด 

ตัวช้ีวัด วิธีการวัดตัวชี้วัด 

1. มีกำรบริหำรศูนย์บริกำรถ่ำยทอด

กำรสื่อสำรแห่งประเทศไทยอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

รำยงำนกำรประเมินองค์กร โดยใช้ CIPP Model 

(Content Input Process and Product Model)  

โดยหน่วยงำนภำยนอก 

2. มีกำรพัฒนำบุคลำกรอย่ำงต่อเนื่อง  เจ้ำหน้ำที่

ส ำนักงำน เจ้ำหน้ำที่ถ่ำยทอดกำรสื่อสำร 

เจ้ำหน้ำที่เทคนิค เจ้ำหน้ำที่ประชำสัมพันธ์ ฯลฯ 

ได้รับกำรอบรมอย่ำงน้อย 1 หลักสูตรในแต่ละปี 

รำยงำนกำรพัฒนำบุคลำกรประจ ำปีและ

ประกำศนียบัตรรับรอง 

3. มีกำรปรับปรุงระบบบริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำร       

6 ระบบ ให้สำมำรถใช้งำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ   

รำยงำนกำรปรับปรุงระบบบริกำรถ่ำยทอดกำร

สื่อสำร  6 ระบบ  

4. มีกำรพัฒนำระบบบริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรเพ่ิม   

2 ระบบ  

รำยงำนกำรระบบบริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำร  2 

ระบบ  
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ตัวช้ีวัด วิธีการวัดตัวชี้วัด 

5. เครื่องบริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรสำธำรณะได้รับ

กำรติดตั้งจ ำนวน 180 เครื่อง ทั่วทุกภูมิภำค 

รำยงำนกำรติดตั้งเครื่องบริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำร   

สำธำรณะจ ำนวน 180 เครื่องพร้อมรูปถ่ำย 

6. คุณภำพของกำรให้บริกำร (service level 

agreement) เป็นไปตำมก ำหนดของแผนงำนแต่ละปี 

รำยงำนคุณภำพของกำรบริกำรประจ ำปี  

7. กลุ่มเป้ำหมำยได้รับกำรอบรมจ ำนวนประมำณ   

450 -650 คนต่อปี ทั่วทุกภูมิภำค 

รำยงำนกำรจัดอบรมกลุ่มเป้ำหมำยประจ ำปี พร้อม

รำยชื่อ 

8. มีจ ำนวนผู้เข้ำมำใช้บริกำรจ ำนวนเพิ่มขึ้นอย่ำงน้อย

300 คนต่อปี รวมทั้งสิ้น 1,500 คน ใน 5 ปี  

รำยงำนสมำชิกศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำร

ประจ ำปี พร้อมรำยชื่อ 

9. มีรำยงำนกำรประเมินกำรใช้งำนระบบบริกำร

ถ่ำยทอดกำรสื่อสำรและและควำมพึงพอใจ          

ในกำรใช้บริกำรทุกปี พร้อมทั้งกำรประชุมระดม

สมองผู้บริโภคทุกปี 

 รำยงำนกำรประเมินกำรใช้งำนและควำมพึง

พอใจในกำรใช้บริกำรประจ ำปี 

 รำยงำนกำรประชุมระดมสมองผู้บริโภคประจ ำปี 

10. มีรำยงำนแผนกำรด ำเนินงำนประจ ำปีและได้

รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปีทุกปี  

 รำยงำนแผนกำรด ำเนินงำนประจ ำปี   

 รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี  

1.6 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1) ระบบบริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรที่ปรับปรุงใหม่  6 ระบบ 

2) ระบบบริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรที่พัฒนำเพิ่มเติม  2 ระบบ 

3) กลุ่มเป้ำหมำยได้รับกำรอบรมกำรใช้งำนจ ำนวนไม่ต่ ำกว่ำ 2,500 คน 

4) สำมำรถให้บริกำรโทรคมนำคมขั้นพ้ืนฐำนแก่ผู้ที่บกพร่องทำงกำรได้ยิน ผู้ที่บกพร่องทำงกำรพูดและ

ผู้สูงอำยุ อย่ำงน้อย 172,240 คนใน 5 ปี  

1.7 นิยามการบริการถ่ายทอดการสื่อสาร 

1) การบริการถ่ายทอดการสื่อสารแบบ SMS เป็นกำรให้บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรโดยผู้ที่บกพร่อง

ทำงกำรได้ยินใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ส่ง SMS แจ้งชื่อและหมำยเลขโทรศัพท์ผู้รับปลำยทำงพร้อม

ข้อควำมติดต่อมำยังศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรฯ  จำกนั้นเจ้ำหน้ำที่ถ่ำยทอดกำรสื่อสำรจะ
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ติดต่อไปยังผู้รับปลำยทำงเพ่ือแจ้งให้ทรำบ ถ้ำมีกำรสอบถำมกลับมำเจ้ำหน้ำที่ถ่ำยทอดกำรสื่อสำร

จะส่ง SMS /MMS ออกไปยังผู้ที่บกพร่องทำงกำรได้ยิน ท ำเช่นนี้จนจบข้อควำมสนทนำ 

2) การบริการถ่ายทอดการสื่อสาร แบบรับ-ส่ง ข้อความผ่านแอปพลิเคชัน TTRS Message เป็น

กำรให้บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรโดยผู้ที่บกพร่องทำงกำรได้ยินใช้โทรศัพท์ สมำรท์โฟนรับ-ส่ง

ข้อควำมผ่ำนแอปพลิเคชัน TTRS Message โดยแจ้งชื่อและหมำยเลขโทรศัพท์ผู้รับปลำยทำงพร้อม

ข้อควำมติดต่อซึ่งสำมำรถแนบไฟล์วิดีโอ หรือไฟล์ภำพ มำยังศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรฯ  

จำกนั้นเจ้ำหน้ำที่ถ่ำยทอดกำรสื่อสำรจะติดต่อไปยังผู้รับปลำยทำงเพ่ือแจ้งให้ทรำบ  ถ้ำมีกำร

สอบถำมกลับมำเจ้ำหน้ำที่ถ่ำยทอดกำรสื่อสำรจะส่ง ข้อควำมผ่ำน  แอปพลิเคชัน TTRS ออกไปยังผู้

ที่บกพร่องทำงกำรได้ยิน ท ำเช่นนี้จนจบข้อควำมสนทนำ 

3) การบริการถ่ายทอดการสื่อสารแบบสนทนาข้อความบนอินเทอร์เน็ต  เป็นกำรให้บริกำรถ่ำยทอด

กำรสื่อสำรแบบกำรส่งข้อควำมผ่ำนเว็บไซต์  www.ttrs.or.th  โดยแจ้งชื่อและหมำยเลขโทรศัพท์

ผู้รับปลำยทำงพร้อมข้อควำมติดต่อจำกนั้นเจ้ำหน้ำที่ถ่ำยทอดกำรสื่อสำรจะติดต่อไปยังผู้รับ

ปลำยทำงเพ่ือแจ้งให้ทรำบ ถ้ำมีกำรสอบถำมหรือตอบกลับกลับมำ เจ้ำหน้ำที่ถ่ำยทอดกำรสื่อสำรจะ

พิมพ์ข้อควำมโต้ตอบกับผู้ที่บกพร่องทำงกำรได้ยิน ท ำเช่นนี้จนจบข้อควำมสนทนำ 

4) การบริการถ่ายทอดการสื่อสารแบบสนทนาวิดีโอบนอินเทอร์เน็ต  เป็นกำรให้บริกำรถ่ำยทอดกำร

สื่อสำรแบบกำรสนทนำภำษำมือผ่ำนเว็บไซต์  www.ttrs.or.th  โดยแจ้งชื่อและหมำยเลขโทรศัพท์

ผู้รับปลำยทำงพร้อมข้อควำมติดต่อเป็นภำษำมือ จำกนั้นเจ้ำหน้ำที่ถ่ำยทอดกำรสื่อสำรจะติดต่อไป

ยังผู้รับปลำยทำงเพ่ือแจ้งให้ทรำบ  ถ้ำมีกำรสอบถำมหรือตอบกลับกลับมำ เจ้ำหน้ำที่ถ่ำยทอดกำร

สื่อสำรจะสนทนำภำษำมือโต้ตอบกับผู้ที่บกพร่องทำงกำรได้ยิน ท ำเช่นนี้จนจบกำรสนทนำ 

5) การบริการถ่ายทอดการสื่อสารแบบแบบสนทนาวิดีโอบนอินเทอร์เน็ตผ่านอุปกรณ์ สื่อสาร

เคลื่อนที่  เป็นกำรให้บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบกำรสนทนำภำษำมือผ่ำนโทรศัพท์เคลื่อนที่

แบบ smart phone  โดยผู้ที่บกพร่องทำงกำรได้ยินแจ้งชื่อและหมำยเลขโทรศัพท์ผู้รับปลำยทำง

พร้อมข้อควำมติดต่อเป็นภำษำมือ จำกนั้นเจ้ำหน้ำที่ถ่ำยทอดกำรสื่อสำรจะติดต่อไปยังผู้รับ

ปลำยทำงเพ่ือแจ้งให้ทรำบ  ถ้ำมีกำรสอบถำมหรือตอบกลับกลับมำ เจ้ำหน้ำที่ถ่ำยทอดกำรสื่อสำร

จะสนทนำภำษำมือโต้ตอบกับผู้ที่บกพร่องทำงกำรได้ยิน  ท ำเช่นนี้จนจบกำรสนทนำ 

6) การบริการถ่ายทอดการสื่อสารแบบแบบสนทนาวิดีโอผ่านเครื่องบริการถ่ายทอดการสื่อสาร

สาธารณะ  เป็นกำรให้บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบกำรสนทนำภำษำมือผ่ำนเครื่องบริกำร

ถ่ำยทอดกำรสื่อสำรสำธำรณะ (ตู้ TTRS)  โดยผู้ที่บกพร่องทำงกำรได้ยินแจ้งชื่อและหมำยเลข
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โทรศัพท์ผู้รับปลำยทำงพร้อมข้อควำมติดต่อเป็นภำษำมือ  จำกนั้นเจ้ำหน้ำที่ถ่ำยทอดกำรสื่อสำรจะ

ติดต่อไปยังผู้รับปลำยทำงเพ่ือแจ้งให้ทรำบ  ถ้ำมีกำรสอบถำมหรือตอบกลับกลับมำ เจ้ำหน้ำที่

ถ่ำยทอดกำรสื่อสำรจะสนทนำภำษำมือโต้ตอบกับผู้ที่บกพร่องทำงกำรได้ยิน  ท ำเช่นนี้จนจบกำร

สนทนำ 

7) การบริการถ่ายทอดการสื่อสารเพื่อแจ้งเหตุฉุกเฉิน เป็นกำรให้บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรส ำหรับ

แจ้งเหตุฉุกเฉิน  โดยสำมำรถติดต่อมำยังศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรฯ ได้ตั้งแต่แบบที่ 1-5 ตำม

เลขหมำยฉุกเฉินหรือช่องทำงบนเว็บไซต์ที่ก ำหนดไว้ ช่องทำงฉุกเฉินดังกล่ำวจะสำมำรถลัดคิวเข้ำถึง

เจ้ำหน้ำที่ถ่ำยทอดกำรสื่อสำรได้ทันที 

8) การบริการถ่ายทอดการสื่อสารแบบปรับปรุงเสียงพูดส าหรับผู้ที่บกพร่องทางการพูด เป็นกำร

ให้บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรส ำหรับผู้ที่บกพร่องทำงกำรพูดที่มีปัญหำกำรพูดไม่ชัดเช่น ผู้ไร้กล่อง

เสียง ผู้ที่ปำกแหว่งเพดำนโหว่  ผู้ที่สมองพิกำร เป็นต้น กลุ่มคนเหล่ำนี้ เมื่อใช้โทรศัพท์สื่อสำรกับ

ผู้รับปลำยทำงท ำให้ผู้รับปลำยทำงไม่สำมำรถรับฟังได้ชัด  จึงมีบริกำรสำยพิเศษที่มีโปรแกรมปรับ

เสียงพูดของผู้ไร้กล่องเสียงและผู้ที่ปำกแหว่งเพดำนโหว่ให้ชัดขึ้นและส่งเสียงที่ปรับปรุงให้ใหม่กับให้

ผู้รับปลำยทำง  และส ำหรับผู้สมองพิกำรที่ไม่สำมำรถพุดสื่อสำรได้จะมีบริกำรเชื่อมต่อโปรแกรม

ระบบภำษำภำพภำษำไทยเพ่ือสังเคำระหืเสียงพูดส่งผ่ำนระบบโทรศัพท์ไปยังผู้รับปลำยทำง   

9) การบริการถ่ายทอดการสื่อสารแบบแปลงเสียงเป็นข้อความ  เป็นกำรให้บริกำรให้บริกำรถ่ำยทอด

กำรสื่อสำรส ำหรับผู้ที่ต้องกำรติดต่อผู้ที่บกพร่องทำงกำรได้ยินแบบหูตึงหรือผู้สูงอำยุ สำมำรถ

โทรศัพท์เข้ำมำยังศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรฯ ผ่ำนโปรแกรมประยุกต์ส ำหรับแปลงเสียงเป็น

ข้อควำมช่วยให้ผู้ที่บกพร่องทำงกำรได้ยินแบบหูตึงหรือผู้สูงอำยุได้ยินเสียงพร้อมกับเห็นข้อควำมที่

ตรงกับเสียงไปพร้อมกัน 

1.8 การเข้าถึงบริการถ่ายทอดการสื่อสาร  

ประเภทของการให้บริการ ช่องทางติดต่อ 

1) บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบข้อควำมสั้น (SMS)  หมำยเลขโทรศัพท์  

086 000 5055  (ท่ัวไปและฉุกเฉิน) 

2) บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำร แบบรับ-ส่ง ข้อควำมผ่ำน 

แอปพลิเคชั่น TTRS Message 

ดำวน์โหลดแอปพลิเคชันที่ Play Store 

(Android) และ App Store (IOS) 
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ประเภทของการให้บริการ ช่องทางติดต่อ 

3) บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบสนทนำข้อควำมบน 

อินเทอร์เน็ต  

www.ttrs.or.th เลือก สนทนำข้อควำม 

4) บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบสนทนำวิดีโอบน

อินเทอร์เน็ต 

www.ttrs.or.th เลือก สนทนำวิดีโอ 

5) บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบสนทนำวิดีโอ ผ่ำน 

แอปพลิเคชั่น TTRS Video  

ดำวน์โหลดแอปพลิเคชั่นที่ Play Store 

(Android) และ App Store (IOS) 

6) บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบสนทนำวิดีโอผ่ำนเครื่อง 

บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรสำธำรณะ (ตู้ TTRS ) 

ดูรำยชื่อสถำนที่ติดตั้งตู้ได้ที่ www.ttrs.or.th 

7) บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบปรับปรุงเสียงพูด

ส ำหรับผู้ไร้กล่องเสียงและผู้ที่ปำกแหว่งเพดำนโหว่  

เลขหมำยโทรศัพท์ 1412  

กด 3 ส ำหรับผู้ไร้กล่องเสียง  

กด 4 ส ำหรับผู้ที่ปำกแหว่งเพดำนโหว่ 

8) บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบแปลงเสียงเป็นข้อควำม

ผ่ำนแอปพลิเคชัน TTRS Captioned Phone  

ดำวน์โหลดแอปพลิเคชันที่ Play Store 

(Android) และ App Store (IOS) 

9) บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบกำรแจ้งเหตุฉุกเฉิน ทุกช่องทำงกำรติดต่อที่มีสัญลักษณ์ฉุกเฉิน 

1.9 ช่องทางการร้องเรียนและการสอบถาม  

ประเภทของการให้บริการ ช่องทางติดต่อ 

1. อีเมล์ติดต่อ info@ttrs.or.th 

2. กำรแจ้งข่ำวสำรต่ำงๆ ttrs@ttrs.or.th 

3. กำรแจ้งปัญหำกำรใช้บริกำร  helpdesk@ttrs.or.th  

และ เว็บไซต์ www.ttrs.or.th เลือก ติดต่อเรำ-แจ้งปัญหำกำรใช้งำน 

4. แจ้งข้อเสนอแนะ ค ำติชม 

ร้องเรียน 

feedback@ttrs.or.th 

และ เว็บไซต์ www.ttrs.or.th เลือก ติดต่อเรำ-รับเรื่องร้องเรียน 
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1.10 นโยบายการรักษาความลับ 

กำรเก็บข้อมูลส่วนบุคคล 

ศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรฯ มีกำรเก็บข้อมูลจำกผู้ใช้กำรบริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำร โดยให้สมัคร

สมำชิก กรอกข้อมูล เช่น ชื่อ นำมสกุล อีเมล์ หมำยเลขโทรศัพท์  หมำยเลขบัตรประชำชน ควำมพิกำร ที่อยู่ 

อำชีพ โรงพยำบำลที่ใช้ บุคคลที่ให้ติดต่อฉุกเฉิน เป็นต้น  ข้อมูลดังกล่ำวจะใช้ในกำรให้บริกำรถ่ำยทอดกำร

สื่อสำรเท่ำนั้น  

กำรเปิดเผยข้อมูล 

ศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรฯ จะเปิดเผยข้อมูลสมำชิกกับบุคคลที่ 3 ในกรณีต่อไปนี้  

 ส ำหรับกำรให้บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำร  

 เมื่อเจ้ำของข้อมูลยินยอม  

 เมื่อกฎหมำยบังคับให้เปิดเผยข้อมูล 

 เมื่อมีกระบวนกำรทำงกฎหมำยที่ค ำสั่งศำลให้เปิดเผย   

 เมื่อมีกำรเรียกเก็บเงินถ้ำมีบริกำรที่ต้องช ำระเงิน   
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บทที ่2  

การบริหารจัดการศูนย์บริการถ่ายทอดการสื่อสารแห่งประเทศไทย 

ศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแห่งประเทศไทย ได้ด ำเนินกำรบริหำรศูนย์ฯ ให้เป็นไปตำมแผนกำร

ด ำเนินงำนประจ ำปี 2557  ดังมีรำยละเอียดต่อไปนี้ 

2.1 สถานที่ตั้ง 

ศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแห่งประเทศไทย ตั้งอยู่ที่ชั้น 3 - 5 ของบ้ำนเลขที่ 27/4 ซอยอรุณ

อมรินทร์ 39 ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบำงกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700  ในปี 2557 

ศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรฯ ได้ขยำยพ้ืนที่จำกเดิมใช้พ้ืนที่ 490 ตำรำงเมตร เป็น 690 ตำรำงเมตร 

ประกอบด้วย  

ชั้น 3 ห้องผู้อ ำนวยกำรศูนย์ฯ 1 ห้อง, ห้องระบบสำรสนเทศ 1 ห้อง, ห้องส ำนักงำน 1 ห้อง  

ห้องประชุม 1 ห้อง, ห้องเตรียมอำหำร 1 ห้อง, ห้องและห้องน้ ำ 3 ห้อง,  ดังแสดงในภำพที่ 1 - 5 

ชั้น 4 ห้องสตูดิโอเดี่ยวส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ถ่ำยทอดกำรสื่อสำร 15 ห้อง, ห้องเทคนิค 1 ห้อง ห้อง

เซิร์ฟเวอร์ 1 ห้อง ห้องโถงพักผ่อน 1 ห้อง และห้องน้ ำ 2 ห้อง ดังแสดงในภำพที่ 6 - 9 

ชั้น 5 ห้องอำหำร  1 ห้อง ห้องออกก ำลังกำย 1 ห้อง ห้องเก็บของ 1 ห้อง ห้องนอน 3 ห้อง และห้องน้ ำ 

2 ห้อง ดังแสดงในภำพที่ 10 – 13 

                 

ภำพที ่1 ห้องผู้อ ำนวยกำรศูนย์ฯ 
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ภำพที ่2 ห้องระบบสำรสนเทศ 

 

   

ภำพที ่3 ห้องส ำนักงำน 

 

    

ภำพที ่4 ห้องประชุม 
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ภำพที ่5 ห้องเตรียมอำหำร 

 

           

   

ภำพที่ 6 ห้องสตูดิโอเดี่ยวส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ถ่ำยทอดกำรสื่อสำร 
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ภำพที ่7 ห้องเทคนิค 

 

   
ภำพที ่8 ห้อง Server 

 

  
ภำพที ่9 ห้องโถงพักผ่อน 
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ภำพที ่10 ห้องอำหำร 

 

     
ภำพที ่11 ห้องออกก ำลังกำย 

 

   
ภำพที ่12 ห้องเก็บของ 
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ภำพที่ 13 ห้องนอน 

2.2 บุคลากรประจ าปี 2557 

ในปี 2557 ศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรมีบุคลำกรในต ำแหน่งต่ำงๆ ตำมโครงสร้ำงองค์กรของ

ศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรฯ  จ ำนวน 38 คน ตำมโครงสร้ำงองค์กรในภำพที่ 14 ดังนี้ 

 
ภำพที่ 14 โครงสร้ำงองค์กรของศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแห่งประเทศไทย 

 

1) ต าแหน่งผู้อ านวยการศูนย์บริการถ่ายทอดการสื่อสารแห่งประเทศไทย  

จัดจ้ำง นำงนิสำรัตน์ กำยะสิทธิ์ เมื่อวันที่ 1 เดือนกันยำยน  พ.ศ. 2557 

คุณสมบัต ิ  

 Bachelor of science in Biology Manila Central University 

 มีบุคลิกดี พูด อ่ำน เขียนภำษำอังกฤษและภำษำไทยได้ในระดับดีมำก 
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 มีควำมรู้ด้ำนระบบงำนคอมพิวเตอร์ รวมทั้งกำรใช้โปรแกรมพ้ืนฐำนของส ำนักงำน 

 มีควำมสำมำรถในกำรประสำนงำนกับหน่วยงำนภำยในและภำยนอก 

 มีทัศนคติที่ดีต่อคนพิกำร 

หน้าที่ความรับผิดชอบ  

 ถ่ำยทอดนโยบำยสู่กำรปฏิบัติ พร้อมทั้งควบคุมกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ศูนย์บริกำร

ถ่ำยทอดกำรสื่อสำรฯ ให้ด ำเนินกำรตำมเป้ำหมำยที่วำงไว้  

 ประสำนงำนกับหน่วยงำนภำยในและภำยนอกเพ่ือให้บริกำรผู้ที่บกพร่องทำงกำรได้ยินและผู้

ที่บกพร่องทำงกำรพูดอย่ำงมีประสิทธิภำพ  

 เผยแพร่และประชำสัมพันธ์ให้ศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรฯ ได้เป็นที่รู้จักในบทบำท

หน้ำที่ และเป็นที่ยอมรับในกำรให้บริกำรที่ดี มีประสิทธิภำพและประสิทธิผล 

 ปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริหำรฯ และคณะกรรมกำรก ำกับ

ดูแลฯ 

2) ต าแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารส านักงาน 

จัดจ้ำง นำงสำวประภัสสร นำมศิริพงศ์พันธุ์   เมื่อวันที่ 1 เดือนกุมภำพันธ์  พ.ศ. 2554 

คุณสมบัติ  

 ปริญญำตรีบัญชีบัณฑิต สำขำกำรบัญชี  มหำวิทยำลัยสยำม 

 มีประสบกำรณ์ในด้ำนกำรเงิน 5 ปี สำมำรถบันทึก ดูแลจัดเตรียมเช็คสั่งจ่ำย เงินสด กำรรับ

เงิน กำรจัดเก็บเงิน กำรน ำเงินฝำกธนำคำร รวมทั้งตรวจสอบควำมถูกต้องในด้ำนกำรเงินได้

เป็นอย่ำงดี  รวมทั้งเป็นที่ปรึกษำด้ำนบัญชีและภำษีอำกร 

 สำมำรถใช้โปรแกรมพ้ืนฐำนของส ำนักงำนได้ในระดับดี มีควำมสำมำรถในกำรประสำนงำน

กับหน่วยงำนภำยในและภำยนอก และมีทัศนคติที่ดีต่อคนพิกำร 

หน้าที่ความรับผิดชอบ  

 บริหำรงำนบุคคล งำนบัญชี-พัสดุ งำนกำรเงิน และงำนธุรกำร ให้มีเสถียรภำพ และ

ประสิทธิภำพ เพื่อสนับสนุนภำรกิจขององค์กร และของฝ่ำย 

 วำงแผน มอบหมำยงำน ติดตำม และก ำกับดูแลกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรในกลุ่มงำน ให้

บรรลุผลส ำเร็จตำมแผนอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
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 เสนอแนวทำง ให้ค ำปรึกษำ กำรด ำเนินงำน และแผนพัฒนำกลุ่มงำนภำยใต้ควำม

รับผิดชอบ ให้เป็นไปอย่ำงถูกต้อง และสอดคล้องกับทิศทำงกำรด ำเนินงำนขององค์กร 

 ให้ค ำแนะน ำ และปรับปรุงกำรปฏิบัติงำน และกำรให้บริกำรของกลุ่มงำนให้มีประสิทธิภำพ

อยู่เสมอ 

 รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนเพ่ือน ำเสนอผู้บังคับบัญชำ 

 งำนอ่ืนๆ ตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 

3) ต าแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานบุคคล 

จัดจ้ำง นำยเฉลิมพล หุ่นทรงธรรม  เมื่อวันที่ 1 เดือนกุมภำพันธ์  พ.ศ. 2554 

คุณสมบัติ  

 ประวัติกำรศึกษำ 

 ปริญญำโทศึกษำศำสตร์ สำขำเทคโนโลยีกำรศึกษำ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์  

 ปริญญำตรีบริหำรธุรกิจ สำขำกำรเงิน มหำวิทยำลัยกรุงเทพ  

 มีควำมสำมำรถในกำรบริหำรงำนส ำนักงำน กำรติดต่อประสำนงำน กำรจัดกำรเอกสำร งำน

จัดซื้อจัดจ้ำง และงำนธุรกำร สำมำรถใช้โปรแกรมพ้ืนฐำนของส ำนักงำนได้ในระดับดี  

 มีควำมสำมำรถในกำรประสำนงำนกับหน่วยงำนภำยในและภำยนอก และมีทัศนคติที่ดีต่อคน

พิกำร 

 มีประสบกำรณ์ในกำรเป็นอำสำสมัครช่วยเหลืองำนคนพิกำรให้กับองค์กรต่ำงๆ ตั้งแต่ปี 2532 

ถึงปัจจุบัน เช่น สมำคมคนพิกำรแห่งประเทศไทย สภำคนพิกำรทุกประเภทแห่งประเทศไทย 

มูลนิธิเพ่ือเด็กพิกำร กลุ่มเพ่ือน 2000 สมำคมคนตำบอดแห่งประเทศไทย สมำคมสตรีตำบอด

แห่งประเทศไทย เป็นต้น 

หน้าที่ความรับผิดชอบ  

 บริหำรงำนบุคคล ให้มีเสถียรภำพ และประสิทธิภำพ เพื่อสนับสนุนภำรกิจขององค์กร และ

ของฝ่ำย 

 รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนเพ่ือน ำกำรน ำเสนอผู้บังคับบัญชำ 

 งำนอ่ืนๆ ตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 
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4) ต าแหน่งเจ้าหน้าที่บัญชี    

จัดจ้ำง นำงสำวปรำงค์ทิพย์ สรสิทธิ์  เมื่อวันที่ 1 เดือนมีนำคม  พ.ศ. 2557 

คุณสมบัติ 

 ประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง (ปวส.) สำขำกำรบัญชี โรงเรียนเทคโนโลยีพลพณิชยกำร  

 มีประสบกำรณ์ในด้ำนกำรบัญชี สำมำรถจัดท ำเอกสำร บันทึกรำยกำร ตรวจสอบควำมถูก

ต้องครบถ้วนของกำรเงินและบัญชี พร้อมจัดท ำรำยงำนทำงกำรเงินและบัญชี และกำร

จัดเก็บเอกสำรทำงบัญชี ได้เป็นอย่ำงดี  

 สำมำรถใช้โปรแกรมพ้ืนฐำนของส ำนักงำนได้ในระดับดี มีควำมสำมำรถในกำรประสำนงำน

กับหน่วยงำนภำยในและภำยนอก และมีทัศนคติที่ดีต่อคนพิกำร 

หน้าที่ความรับผิดชอบ  

 รับผิดชอบในกำรจัดท ำเอกสำร บันทึกรำยกำร ตรวจสอบควำมถูกต้องครบถ้วนของกำรเงิน

และบัญชี พร้อมจัดท ำรำยงำนทำงกำรเงินและบัญชี และกำรจัดเก็บเอกสำรทำงบัญชี  

 จัดท ำบัญชี รำยรับรำยจ่ำยของศูนย์ฯ เป็นประจ ำทุกเดือน 

 ปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำยให้มีประสิทธิภำพ ประสิทธิผล 

5) ต าแหน่งเจ้าหน้าที่การเงิน 

จัดจ้ำง นำงสำวอฑิญำ เพ็ชรสีนวล  เมื่อวันที่ 1 เดือนกุมภำพันธ์  พ.ศ. 2554 

คุณสมบัติ 

 ปริญญำตรีบริหำรธุรกิจบัณฑิต สำขำบริหำรธุรกิจ มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ 

 มีประสบกำรณ์ในด้ำนกำรบัญชี สำมำรถจัดท ำเอกสำร บันทึกรำยกำร ตรวจสอบควำมถูก

ต้องครบถ้วนของกำรเงินและบัญชี พร้อมจัดท ำรำยงำนทำงกำรเงินและบัญชี และกำร

จัดเก็บเอกสำรทำงบัญชีได้เป็นอย่ำงดี 

 สำมำรถใช้โปรแกรมพ้ืนฐำนของส ำนักงำนได้ในระดับดี มีควำมสำมำรถในกำรประสำนงำน

กับหน่วยงำนภำยในและภำยนอก และมีทัศนคติที่ดีต่อคนพิกำร 

หน้าที่ความรับผิดชอบ  

 รับผิดชอบในกำรจัดท ำเอกสำร บันทึกรำยกำร ตรวจสอบควำมถูกต้องครบถ้วนของกำรเงิน

และบัญชี พร้อมจัดท ำรำยงำนทำงกำรเงินและบัญชี และกำรจัดเก็บเอกสำรทำงบัญชี  

 จัดท ำบัญชี รำยรับรำยจ่ำยของศูนย์ฯ เป็นประจ ำทุกเดือน 
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 ปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำยให้มีประสิทธิภำพ ประสิทธิผล 

6) ต าแหน่งเจ้าหน้าที่การเงิน 

จัดจ้ำง นำงสำวกุลธิดำ มิ่งขวัญ  เมื่อวันที่ 1 เดือนสิงหำคม  พ.ศ. 2557 

คุณสมบัติ 

 ปริญญำตรีคณะบริหำรธุรกิจ (บริหำรงำนทรัพยำกรมนุษย์) มหำวิทยำลัยรำชภัฎบ้ำน

สมเด็จเจ้ำพระยำ  

 มีประสบกำรณ์ในด้ำนกำรบัญชี สำมำรถจัดท ำเอกสำร บันทึกรำยกำร ตรวจสอบควำมถูก

ต้องครบถ้วนของกำรเงินและบัญชี พร้อมจัดท ำรำยงำนทำงกำรเงินและบัญชี และกำร

จัดเก็บเอกสำรทำงบัญชีได้เป็นอย่ำงดี 

 สำมำรถใช้โปรแกรมพ้ืนฐำนของส ำนักงำนได้ในระดับดี มีควำมสำมำรถในกำรประสำนงำน

กับหน่วยงำนภำยในและภำยนอก และมีทัศนคติที่ดีต่อคนพิกำร 

หน้าที่ความรับผิดชอบ  

 รับผิดชอบในกำรจัดท ำเอกสำร บันทึกรำยกำร ตรวจสอบควำมถูกต้องครบถ้วนของกำรเงิน

และบัญชี พร้อมจัดท ำรำยงำนทำงกำรเงินและบัญชี และกำรจัดเก็บเอกสำรทำงบัญชี  

 จัดท ำบัญชี รำยรับรำยจ่ำยของศูนย์ฯ เป็นประจ ำทุกเดือน 

 ปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำยให้มีประสิทธิภำพ ประสิทธิผล 

7) ต าแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ   

จัดจ้ำง นำงสำวพิมพ์มำดำ ทรัพย์วิทย์ เมื่อวันที่ 1 เดือนเมษำยน  พ.ศ. 2557 

คุณสมบัติ 

 ปริญญำตรีบริหำรธุรกิจบัณฑิต สำขำบริหำรธุรกิจระหว่ำงประเทศ 

มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 

 มีประสบกำรณ์กำรท ำงำนเอกสำรในส ำนักงำน สำมำรถปฏิบัติงำนธุรกำร งำนสำรบรรณ 

งำนพิมพ์ที่เกี่ยวกับกำรรับ-ส่งหนังสือ จดหมำย เอกสำรต่ำงๆ ให้บริกำรเรื่องสถำนที่ วัสดุ 

อุปกรณ์ ช่วยติดต่อประสำนงำนและอ ำนวยควำมสะดวกต่ำงๆ ได้ 

 มีควำมสำมำรถใช้โปรแกรมพ้ืนฐำนของส ำนักงำน กำรพิมพ์ภำษำไทย กำรสื่อสำร

ภำษำอังกฤษในระดับดี สำมำรถในกำรประสำนงำน กับหน่วยงำนภำยในและภำยนอก รัก

งำนบริกำรและมีทัศนคติที่ดีต่อคนพิกำร 
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หน้าที่ความรับผิดชอบ  

 ปฏิบัติงำนธุรกำร งำนสำรบรรณ ควบคุมกำรรับ ส่ง ลงทะเบียน แยกประเภท และจัดส่ง

หนังสือ เอกสำรให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง  

 ร่ำงหนังสือโต้ตอบ บันทึก ย่อเรื่อง สรุปควำมเห็น ควบคุมกำรเก็บ พิมพ์หนังสือด้วยควำม

ละเอียดรอบคอบ ตรวจทำนหนังสือ  

 ถ่ำยเอกสำร เรียงหน้ำกระดำษ เย็บเล่ม  

 ให้บริกำรเรื่องสถำนที่ วัสดุ  และดูแลรักษำอุปกรณ์ส ำนักงำน 

 ช่วยติดตำมรวบรวม และจัดท ำรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน 

 ติดต่อประสำนงำนกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ควบคุมดูแลกำรจัดเตรียม และอ ำนวยควำม

สะดวกในเรื่องสถำนที่เพ่ือใช้ในกำรจัดกำรงำนต่ำงๆ  

 ปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำยให้มีประสิทธิภำพ ประสิทธิผล 

8) ต าแหน่งหัวหน้าเจ้าหน้าที่ถ่ายทอดการสื่อสาร   

จัดจ้ำง นำงสำวคมคิด ศันสนะเกียรติ เมื่อวันที่ 1 เดือนมิถุนำยน  พ.ศ. 2554 

คุณสมบัติ 

 ประวัติกำรศึกษำ 

 ปริญญำตรีศิลปกรรมบัณฑิต สำขำวิชำทัศนศิลป์ วิชำเอกภำพพิมพ์ มหำวิทยำลัยรังสิต  

 ก ำลังศึกษำในระดับปริญญำโท สำขำจิตวิทยำอุตสำหกรรมและองค์กำร 

มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์  

 ประกำศนียบัตรล่ำมภำษำมือ รุ่นที่ 1 จำกวิทยำลัยรำชสุดำ มหำวิทยำลัยมหิดล  

 เข้ำรับอบรมครูสอนกำรศึกษำพิเศษ รุ่นที่ 18 กรมสำมัญ กระทรวงศึกษำธิกำร 

 สำมำรถใช้ภำษำมือได้เป็นอย่ำงดีเนื่องจำกเกิดและเติบโตในครอบครัวของคนหูหนวก 

(CODA: Children Of Deaf Adults)  

 มีประสบกำรณ์ในกำรท ำงำนเป็นล่ำมภำษำมือและหัวหน้ำงำนล่ำมภำษำมือศูนย์บริกำร

สนับสนุนนักศึกษำเรียนร่วม มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนดุสิต ล่ำมภำษำมือในรำยกำรโทรทัศน์

และหน่วยงำนต่ำงๆ ทั้งภำครัฐและเอกชน เป็นผู้ตรวจสอบกำรให้บริกำรภำษำมือ iSign 

บริษัท แอดวำนซ์ คอนแท็ค เซ็นเตอร์ จ ำกัด รวมทั้งเป็นวิทยำกรในกำรอบรมภำษำมือตั้งแต่

ปี พ.ศ. 2541 จนถึงปัจจุบัน  
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 ผ่ำนกำรอบรมโครงกำรฝึกอบรมทักษะภำษำมือไทยส ำหรับล่ำมภำษำมือของศูนย์บริกำร

ถ่ำยทอดกำรสื่อสำรส ำหรับผู้บกพร่องทำงกำรได้ยินและผู้ที่บกพร่องทำงกำรพูด  

 มีควำมสำมำรถในกำรวำงแผนจัดอบรม ก ำหนดหลักสูตร ทดสอบและจัดอบรมเจ้ำหน้ำที่

ถ่ำยทอดกำรสื่อสำรได ้

 มีควำมสำมำรถใช้โปรแกรมพ้ืนฐำนของส ำนักงำน กำรพิมพ์ภำษำไทย รักงำนบริกำรและมี

ทัศนคติที่ดีต่อคนพิกำร 

หน้าที่ความรับผิดชอบ  

 ให้บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบสนทนำข้อควำม สนทนำข้อควำมวิดีโอ ภำษำมือ อ่ำนริม

ฝีปำก ทวนซ้ ำเสียงพูดของผู้ที่บกพร่องทำงกำรพูด พิมพ์ข้อควำมจำกเสียงพูด ทั้งทำง

โทรศัพท์และอินเทอร์เน็ต โดยสำมำรถท ำงำนตำมช่วงเวลำที่ก ำหนดได้  

 ก ำหนดบุคลำกรในกำรท ำงำนให้สอดคล้องกับกำรให้บริกำร วำงแผนกำรปฏิบัติงำนให้เป็นไป

ตำมมำตรฐำนกำรบริกำร  

 ควบคุมกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ถ่ำยทอดกำรสื่อสำร และเป็นที่ปรึกษำในกำรแก้ไข

ปัญหำที่อำจเกิดข้ึนในกำรให้บริกำร 

 ปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำยให้มีประสิทธิภำพ ประสิทธิผล 

9) ต าแหน่งหัวหน้ากลุ่มเจ้าหน้าที่ถ่ายทอดการสื่อสาร   

จัดจ้ำง นำงสำวอัฑฒกำ เที่ยงปรีชำ  เมื่อวันที่ 1 เดือนกรกฎำคม  พ.ศ. 2554 

คุณสมบัติ 

 ปริญญำตรีครุศำสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) สำขำกำรศึกษำพิเศษ มหำวิทยำลัย 

รำชภัฏสวนดสุิต 

 มีประสบกำรณ์กำรท ำงำนในต ำแหน่งข้ำรำชกำรครู โรงเรียนเคหะทุ่งสองห้องวิทยำ 2 

กรุงเทพมหำนคร ปี 2552-2554 และต ำแหน่งล่ำมภำษำมือ ศูนย์บริกำรสนับสนุนนักศึกษำ

เรียนร่วม มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนดุสิต ปี 2547-2552 

 ผ่ำนกำรอบรมโครงกำรฝึกอบรมทักษะภำษำมือไทยส ำหรับล่ำมภำษำมือของศูนย์บริกำร

ถ่ำยทอดกำรสื่อสำรส ำหรับผู้บกพร่องทำงกำรได้ยินและผู้ที่บกพร่องทำงกำรพูด  

 มีควำมสำมำรถในกำรใช้ภำษำไทย ใช้โปรแกรมพ้ืนฐำนของส ำนักงำน กำรพิมพ์ภำษำไทย รัก

งำนบริกำรและมีทัศนคติที่ดีต่อคนพิกำร 
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หน้าที่ความรับผิดชอบ  

 ให้บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรสนทนำข้อควำม สนทนำข้อควำมวิดีโอด้วยภำษำมือ อ่ำนริม

ฝีปำก ทวนซ้ ำเสียงพูดของผู้ที่บกพร่องทำงกำรพูด พิมพ์ข้อควำมจำกเสียงพูด ทั้งทำง

โทรศพัท์และอินเทอร์เน็ต โดยสำมำรถท ำงำนตำมช่วงเวลำที่ก ำหนดได้  

 ก ำหนดบุคลำกรในกำรท ำงำนให้สอดคล้องกับกำรให้บริกำร วำงแผนกำรปฏิบัติงำนให้เป็นไป

ตำมมำตรฐำนกำรบริกำร  

 ควบคุมกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ถ่ำยทอดกำรสื่อสำร และเป็นที่ปรึกษำในกำรแก้ไข

ปัญหำที่อำจเกิดข้ึนในกำรให้บริกำร 

 ปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำยให้มีประสิทธิภำพ ประสิทธิผล 

10) ต าแหน่งหัวหน้ากลุ่มเจ้าหน้าที่ถ่ายทอดการสื่อสาร   

จัดจ้ำง นำงสำวชนัญชิดำ ชีพเสรี  เมื่อวันที่ 1 เดือนตุลำคม  พ.ศ. 2555 

คุณสมบัติ 

 ปริญญำตรีครุศำสตรบัณฑิต สำขำกำรศึกษำพิเศษ มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนดุสิต 

 มีประสบกำรณ์กำรท ำงำนในต ำแหน่งเจ้ำหน้ำที่ล่ำมภำษำมือ มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนดุสิต 

สุพรรณบุรี ปี 2547-2555 

 มีควำมสำมำรถในกำรใช้ภำษำไทย ใช้โปรแกรมพ้ืนฐำนของส ำนักงำน กำรพิมพ์ภำษำไทย รัก

งำนบริกำรและมีทัศนคติที่ดีต่อคนพิกำร 

หน้าที่ความรับผิดชอบ 

 ให้บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรสนทนำข้อควำม สนทนำข้อควำมวิดีโอด้วยภำษำมือ อ่ำนริม

ฝีปำก ทวนซ้ ำเสียงพูดของผู้ที่บกพร่องทำงกำรพูด พิมพ์ข้อควำมจำกเสียงพูด ทั้งทำง

โทรศัพท์และอินเทอร์เน็ต โดยสำมำรถท ำงำนตำมช่วงเวลำที่ก ำหนดได้  

 ก ำหนดบุคลำกรในกำรท ำงำนให้สอดคล้องกับกำรให้บริกำร วำงแผนกำรปฏิบัติงำนให้เป็นไป

ตำมมำตรฐำนกำรบริกำร  

 ควบคุมกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ถ่ำยทอดกำรสื่อสำร และเป็นที่ปรึกษำในกำรแก้ไข

ปัญหำที่อำจเกิดข้ึนในกำรให้บริกำร 

 ปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำยให้มีประสิทธิภำพ ประสิทธิผล 
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11) ต าแหน่งเจ้าหน้าที่ถ่ายทอดการสื่อสารอาวุโส 

จัดจ้ำง นำยคเชนทร์ เทพทับทิม  เมื่อวันที่ 1 เดือนตุลำคม  พ.ศ. 2554 

คุณสมบัติ 

 ปริญญำตรีศิลปศำสตรบัณฑิต สำขำหูหนวกศึกษำ (ล่ำมภำษำมือ) วิทยำลัยรำชสุดำ 

มหำวิทยำลัยมหิดล 

 มีประสบกำรณ์กำรท ำงำนในต ำแหน่งครูกำรศึกษำพิเศษ (สอนเด็กออทิสติก) ปี 2552-2554 

 มีควำมสำมำรถในกำรใช้ภำษำไทย ใช้โปรแกรมพ้ืนฐำนของส ำนักงำน กำรพิมพ์ภำษำไทย รัก

งำนบริกำรและมีทัศนคติที่ดีต่อคนพิกำร 

หน้าที่ความรับผิดชอบ 

 ให้บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบสนทนำข้อควำม สนทนำวิดีโอด้วยภำษำมือ อ่ำนริมฝีปำก 

ทวนซ้ ำเสียงพูดของผู้ที่บกพร่องทำงกำรพูด พิมพ์ข้อควำมจำกเสียงพูด ทั้งทำงโทรศัพท์และ

อินเทอร์เน็ต โดยสำมำรถท ำงำนตำมช่วงเวลำที่ก ำหนดได้ 

 ควบคุมกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ถ่ำยทอดกำรสื่อสำร และเป็นที่ปรึกษำในกำรแก้ไข

ปัญหำที่อำจเกิดข้ึนในกำรให้บริกำร 

 ปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำยให้มีประสิทธิภำพ ประสิทธิผล 

12) ต าแหน่งเจ้าหน้าที่ถ่ายทอดการสื่อสาร   

     จัดจ้ำง นำงสำวฐิตำรีย์ เกี่ยวคุ้มภัย เมื่อวันที่ 1 เดือนกรกฎำคม  พ.ศ. 2556 

คุณสมบัติ 

 ปริญญำตรีครุศำสตรบัณฑิต สำขำกำรศึกษำพิเศษ มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนดุสิต 

 มีประสบกำรณ์กำรท ำงำนในต ำแหน่งเจ้ำหน้ำที่ภำคสนำม มูลนิธิเพ่ือกำรพัฒนำที่ยังยืน ปี 

2555-2556 ต ำแหน่งเจ้ำหน้ำที่ธุรกำรทั่วไป ปี 2550-2555 และต ำแหน่งล่ำมภำษำมือ 

มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนดุสิต ปี 2548-2549 

 มีควำมสำมำรถในกำรใช้ภำษำไทย ใช้โปรแกรมพ้ืนฐำนของส ำนักงำน กำรพิมพ์ภำษำไทย รัก

งำนบริกำรและมีทัศนคติที่ดีต่อคนพิกำร 
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หน้าที่ความรับผิดชอบ 

 ให้บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบสนทนำข้อควำม สนทนำวิดีโอด้วยภำษำมือ อ่ำนริมฝีปำก 

ทวนซ้ ำเสียงพูดของผู้ที่บกพร่องทำงกำรพูด พิมพ์ข้อควำมจำกเสียงพูด ทั้งทำงโทรศัพท์และ

อินเทอร์เน็ต โดยสำมำรถท ำงำนตำมช่วงเวลำที่ก ำหนดได้ 

 ควบคุมกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ถ่ำยทอดกำรสื่อสำร และเป็นที่ปรึกษำในกำรแก้ไข

ปัญหำที่อำจเกิดข้ึนในกำรให้บริกำร 

 ปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำยให้มีประสิทธิภำพ ประสิทธิผล 

13) ต าแหน่งเจ้าหน้าที่ถ่ายทอดการสื่อสาร   

จัดจ้ำง นำยกนต์ธร ไกรสุวรรณ  เมื่อวันที่ 1 เดือนกรกฎำคม  พ.ศ. 2554 

คุณสมบัติ 

 ปริญญำตรีครุศำสตรบัณฑิต สำขำกำรศึกษำพิเศษ มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนดุสิต 

 มีประสบกำรณ์กำรท ำงำนในต ำแหน่งครูกำรศึกษำพิเศษ (เด็กที่มีควำมบกพร่องทำงกำรได้

ยิน) โรงเรียนพระต ำหนักสวนกุหลำบ ปี 2553-2554 และล่ำมภำษำมือ สภำคนพิกำรทุก

ประเภท ปี 2553  

 ผ่ำนกำรอบรมโครงกำรฝึกอบรมทักษะภำษำมือไทยส ำหรับล่ำมภำษำมือของศูนย์บริกำร

ถ่ำยทอดกำรสื่อสำรส ำหรับผู้บกพร่องทำงกำรได้ยินและผู้ที่บกพร่องทำงกำรพูด  

 มีควำมสำมำรถในกำรใช้ภำษำไทย ใช้โปรแกรมพ้ืนฐำนของส ำนักงำน กำรพิมพ์ภำษำไทย รัก

งำนบริกำรและมีทัศนคติที่ดีต่อคนพิกำร 

หน้าที่ความรับผิดชอบ 

 ให้บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบสนทนำข้อควำม สนทนำข้อควำมวิดีโอด้วยภำษำมือ  อ่ำน

ริมฝีปำก ทวนซ้ ำเสียงพูดของผู้ที่บกพร่องทำงกำรพูด พิมพ์ข้อควำมจำกเสียงพูด ทั้งทำง

โทรศัพท์และอินเทอร์เน็ต โดยสำมำรถท ำงำนตำมช่วงเวลำที่ก ำหนดได้ 

 ปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำยให้มีประสิทธิภำพ ประสิทธิผล 

14) ต าแหน่งเจ้าหน้าที่ถ่ายทอดการสื่อสาร   

จัดจ้ำง นำยภัทรพงศ์ พิกุลเงิน   เมื่อวันที่ 1 เดือนธันวำคม พ.ศ. 2556 

คุณสมบัติ 

 ปริญญำตรีครุศำสตรบัณฑิต สำขำกำรศึกษำพิเศษ มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนดุสิต 
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 มีประสบกำรณ์กำรท ำงำนในต ำแหน่งครูอัตรำจ้ำง (สอนเด็กพิเศษ) โรงเรียนสุพรรณบุรี

ปัญญำนุกูล และฝึกวิชำชีพครู โดยฝึกสอนเด็กที่มีควำมบกพร่องทำงกำรได้ยิน โรงเรียน

เศรษฐเสถียร ในพระรำชูปถัมภ์ 

 มีควำมสำมำรถในกำรใช้ภำษำไทย ใช้โปรแกรมพ้ืนฐำนของส ำนักงำน กำรพิมพ์ภำษำไทย รัก

งำนบริกำรและมีทัศนคติที่ดีต่อคนพิกำร 

หน้าที่ความรับผิดชอบ 

 ให้บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบสนทนำข้อควำม สนทนำวิดีโอด้วยภำษำมือ อ่ำนริมฝีปำก 

ทวนซ้ ำเสียงพูดของผู้ที่บกพร่องทำงกำรพูด พิมพ์ข้อควำมจำกเสียงพูด ทั้งทำงโทรศัพท์และ

อินเทอร์เน็ต โดยสำมำรถท ำงำนตำมช่วงเวลำที่ก ำหนดได้ 

 ปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำยให้มีประสิทธิภำพ ประสิทธิผล 

15) ต าแหน่งเจ้าหน้าที่ถ่ายทอดการสื่อสาร  

จัดจ้ำง นำยจักรี เสนเมือง เมื่อวันที่ 17 เดือนเมษำยน  พ.ศ. 2556 

คุณสมบัติ 

 ปริญญำตรีครุศำสตรบัณฑิต สำขำกำรศึกษำพิเศษ มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนดุสิต 

 มีประสบกำรณ์กำรท ำงำนในต ำแหน่งครู โรงเรียนดวงพร จังหวัดปทุมธำนี และฝึกวิชำชีพครู 

โดยฝึกสอนเด็กที่มีควำมบกพร่องทำงสติปัญญำ โรงเรียนรำชวินิตมัธยม กรุงเทพมหำนคร 

 มีควำมสำมำรถในกำรใช้ภำษำไทย ใช้โปรแกรมพ้ืนฐำนของส ำนักงำน กำรพิมพ์ภำษำไทย รัก

งำนบริกำรและมีทัศนคติที่ดีต่อคนพิกำร 

หน้าที่ความรับผิดชอบ 

 ให้บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบสนทนำข้อควำม สนทนำวิดีโอด้วยภำษำมือ อ่ำนริมฝีปำก 

ทวนซ้ ำเสียงพูดของผู้ที่บกพร่องทำงกำรพูด พิมพ์ข้อควำมจำกเสียงพูด ทั้งทำงโทรศัพท์และ

อินเทอร์เน็ต โดยสำมำรถท ำงำนตำมช่วงเวลำที่ก ำหนดได้ 

 ปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำยให้มีประสิทธิภำพ ประสิทธิผล 

16) ต าแหน่งเจ้าหน้าที่ถ่ายทอดการสื่อสาร   

จัดจ้ำง นำงสำวจำรุวรรณ ฤทธิ์เนติกุล เมื่อวันที่ 3 เดือนมิถุนำยน  พ.ศ. 2556 
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คุณสมบัติ 

 ปริญญำตรีศิลปศำสตรบัณฑิต สำขำหูหนวกศึกษำ (หลักสูตร 5 ปี) วิชำเอกล่ำมภำษำมือไทย 

วิทยำลัยรำชสุดำ มหำวิทยำลัยมหิดล 

 มีประสบกำรณ์กำรท ำงำนในต ำแหน่งครูอัตรำจ้ำง สอนเด็กท่ีมีควำมบกพร่องทำงกำรได้ยิน

โรงเรียนศึกษำสงเครำะห์จิตต์อำรี จังหวัดล ำปำง ปี 2552-2556 

 มีควำมสำมำรถในกำรใช้ภำษำไทย ใช้โปรแกรมพ้ืนฐำนของส ำนักงำน กำรพิมพ์ภำษำไทย รัก

งำนบริกำรและมีทัศนคติที่ดีต่อคนพิกำร 

หน้าที่ความรับผิดชอบ 

 ให้บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบสนทนำข้อควำม สนทนำวิดีโอด้วยภำษำมือ อ่ำนริมฝีปำก 

ทวนซ้ ำเสียงพูดของผู้ที่บกพร่องทำงกำรพูด พิมพ์ข้อควำมจำกเสียงพูด ทั้งทำงโทรศัพท์และ

อินเทอร์เน็ต โดยสำมำรถท ำงำนตำมช่วงเวลำที่ก ำหนดได้ 

 ปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำยให้มีประสิทธิภำพ ประสิทธิผล 

17) ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่ถ่ายทอดการสื่อสาร   

จัดจ้ำง นำงสำวอรนุช ศุภเลิศชัยมงคล เมื่อวันที่ 3 เดือนมิถุนำยน  พ.ศ. 2556 

คุณสมบัติ 

 ปริญญำตรีบริหำรธุรกิจบัณฑิต สำขำเศรษฐศำสตร์ธุรกิจ (ระหว่ำงประเทศ) มหำวิทยำลัย

รำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ และประกำศนียบัตรล่ำมภำษำมือไทย จำกวิทยำลัยรำชสุดำ 

มหำวิทยำลัยมหิดล 

 มีประสบกำรณ์กำรท ำงำนในต ำแหน่งเจ้ำหน้ำที่อ ำนวยบริกำร บมจ.ธนำคำรกรุงเทพ ปี 

2553-2556 และนักวิชำกำรล่ำมภำษำมือไทย วิทยำลัยรำชสุดำ มหำวิทยำลัยมหิดล ปี 

2553 

 มีควำมสำมำรถในกำรใช้ภำษำไทย ใช้โปรแกรมพ้ืนฐำนของส ำนักงำน กำรพิมพ์ภำษำไทย รัก

งำนบริกำรและมีทัศนคติที่ดีต่อคนพิกำร 

หน้าที่ความรับผิดชอบ 

 ให้บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบสนทนำข้อควำม สนทนำวิดีโอด้วยภำษำมือ อ่ำนริมฝีปำก 

ทวนซ้ ำเสียงพูดของผู้ที่บกพร่องทำงกำรพูด พิมพ์ข้อควำมจำกเสียงพูด ทั้งทำงโทรศัพท์และ

อินเทอร์เน็ต โดยสำมำรถท ำงำนตำมช่วงเวลำที่ก ำหนดได้ 
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 ปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำยให้มีประสิทธิภำพ ประสิทธิผล 

18) ต าแหน่งเจ้าหน้าที่ถ่ายทอดการสื่อสาร  

จัดจ้ำง นำงสำวกนกอร วงษ์ค ำหำญ เมื่อวันที่ 1 เดือนเมษำยน 2557 

คุณสมบัติ 

 ปริญญำตรีศิลปศำสตรบัณฑิต สำขำหูหนวกศึกษำ (หลักสูตร 5 ปี) วิชำเอกล่ำมภำษำมือไทย 

วิทยำลัยรำชสุดำ มหำวิทยำลัยมหิดล 

 มีประสบกำรณ์กำรท ำงำนในต ำแหน่งล่ำมภำษำมือ (ผู้ช่วยสอน) วิทยำลัยกำรอำชีพพุทธ

มณฑล ปี 2555-2556 และมีประสบกำรณ์กำรท ำงำนในต ำแหน่งล่ำมภำษำมือ (ผู้ช่วยสอน) 

ประจ ำชั้นอนุบำล โรงเรียนโสตศึกษำจังหวัดตำก 

 มีควำมสำมำรถในกำรใช้ภำษำไทย ใช้โปรแกรมพ้ืนฐำนของส ำนักงำน กำรพิมพ์ภำษำไทย รัก

งำนบริกำรและมีทัศนคติที่ดีต่อคนพิกำร 

หน้าที่ความรับผิดชอบ 

 ให้บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบสนทนำข้อควำม สนทนำวิดีโอด้วยภำษำมือ อ่ำนริมฝีปำก 

ทวนซ้ ำเสียงพูดของผู้ที่บกพร่องทำงกำรพูด พิมพ์ข้อควำมจำกเสียงพูด ทั้งทำงโทรศัพท์และ

อินเทอร์เน็ต โดยสำมำรถท ำงำนตำมช่วงเวลำที่ก ำหนดได้ 

 ปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำยให้มีประสิทธิภำพ ประสิทธิผล 

19) ต าแหน่งเจ้าหน้าที่ถ่ายทอดการสื่อสาร  

จัดจ้ำง นำงสำวกัลชุยำ ต๋องเรียน เมื่อวันที่ 1 เดือนเมษำยน 2557 

คุณสมบัติ 

 ปริญญำตรีศิลปศำสตรบัณฑิต สำขำหูหนวกศึกษำ (หลักสูตร 5 ปี) วิชำเอกล่ำมภำษำมือไทย 

วิทยำลัยรำชสุดำ มหำวิทยำลัยมหิดล 

 มีประสบกำรณ์กำรท ำงำนในต ำแหน่งล่ำมภำษำมือ (ผู้ช่วยสอน) ประจ ำชั้นระดับชั้นอนุบำล 

1 และอนุบำล 2 สอนเด็กที่มีควำมบกพร่องทำงกำรได้ยิน โรงเรียนโสตศึกษำจังหวัดนครปฐม 

ปี 2555-2556 

 มีควำมสำมำรถในกำรใช้ภำษำไทย ใช้โปรแกรมพ้ืนฐำนของส ำนักงำน กำรพิมพ์ภำษำไทย รัก

งำนบริกำรและมีทัศนคติที่ดีต่อคนพิกำร 
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หน้าที่ความรับผิดชอบ 

 ให้บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบสนทนำข้อควำม สนทนำวิดีโอด้วยภำษำมือ อ่ำนริมฝีปำก 

ทวนซ้ ำเสียงพูดของผู้ที่บกพร่องทำงกำรพูด พิมพ์ข้อควำมจำกเสียงพูด ทั้งทำงโทรศัพท์และ

อินเทอร์เน็ต โดยสำมำรถท ำงำนตำมช่วงเวลำที่ก ำหนดได้ 

 ปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำยให้มีประสิทธิภำพ ประสิทธิผล 

20) ต าแหน่งเจ้าหน้าที่ถ่ายทอดการสื่อสาร  

จัดจ้ำง นำยจำรุพัฒน์ หิรัญศรีตระกูล เมื่อวันที่ 1 เดือนเมษำยน พ.ศ. 2557 

คุณสมบัติ 

 ปริญญำตรีศิลปศำสตร์บัณฑิต สำขำล่ำมภำษำมือไทย วิทยำลัยรำชสุดำ มหำวิทยำลัยมหิดล 

 มีประสบกำรณ์ท ำงำนในต ำแหน่งล่ำมภำษำมือ (ผู้ช่วย) กับสมำคมคนหูหนวกแห่งประเทศ

ไทย เป็นระยะเวลำ 1 เดือน 

 มีควำมสำมำรถในกำรใช้ภำษำไทย ใช้โปรแกรมพ้ืนฐำนของส ำนักงำน กำรพิมพ์ภำษำไทย รัก

งำนบริกำรและมีทัศนคติที่ดีต่อคนพิกำร 

หน้าที่ความรับผิดชอบ 

 ให้บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบสนทนำข้อควำม สนทนำวิดีโอด้วยภำษำมือ อ่ำนริมฝีปำก 

ทวนซ้ ำเสียงพูดของผู้ที่บกพร่องทำงกำรพูด พิมพ์ข้อควำมจำกเสียงพูด ทั้งทำงโทรศัพท์และ

อินเทอร์เน็ต โดยสำมำรถท ำงำนตำมช่วงเวลำที่ก ำหนดได้ 

 ปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำยให้มีประสิทธิภำพ ประสิทธิผล 

21) ต าแหน่งเจ้าหน้าที่ถ่ายทอดการสื่อสาร  

จัดจ้ำง นำงสำวชวำลำ สวัสดิส์ว่ำง เมื่อวันที่ 1 เดือนเมษำยน พ.ศ. 2557 

คุณสมบัติ 

 ปริญญำตรีศิลปศำสตร์บัณฑิต สำขำล่ำมภำษำมือไทย วิทยำลัยรำชสุดำ มหำวิทยำลัยมหิดล 

 มีประสบกำรณ์ท ำงำนในต ำแหน่งล่ำมภำษำมือ (ผู้ช่วย) กับสมำคมคนหูหนวกแห่งประเทศ

ไทย เป็นระยะเวลำ 1 เดือน 

 มีควำมสำมำรถในกำรใช้ภำษำไทย ใช้โปรแกรมพ้ืนฐำนของส ำนักงำน กำรพิมพ์ภำษำไทย รัก

งำนบริกำรและมีทัศนคติที่ดีต่อคนพิกำร 
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หน้าที่ความรับผิดชอบ 

 ให้บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบสนทนำข้อควำม สนทนำวิดีโอด้วยภำษำมือ อ่ำนริมฝีปำก 

ทวนซ้ ำเสียงพูดของผู้ที่บกพร่องทำงกำรพูด พิมพ์ข้อควำมจำกเสียงพูด ทั้งทำงโทรศัพท์และ

อินเทอร์เน็ต โดยสำมำรถท ำงำนตำมช่วงเวลำที่ก ำหนดได้ 

 ปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำยให้มีประสิทธิภำพ ประสิทธิผล 

22) ต าแหน่งเจ้าหน้าที่ถ่ายทอดการสื่อสาร  

จัดจ้ำง นำงสำวดวงฤดี แสนสุข เมื่อวันที่ 1 เดือนเมษำยน พ.ศ. 2557 

คุณสมบัติ 

 ปริญญำตรีศิลปศำสตรบัณฑิต สำขำหูหนวกศึกษำ (หลักสูตร 5 ปี) วิชำเอกล่ำมภำษำมือไทย 

วิทยำลัยรำชสุดำ มหำวิทยำลัยมหิดล 

 มีประสบกำรณ์กำรท ำงำนในต ำแหน่งล่ำมภำษำมือ (ผู้ช่วยสอน) ประจ ำชั้นอนุบำล 1 และ

อนุบำล 2 สอนเด็กท่ีมีควำมบกพร่องทำงกำรได้ยิน โรงเรียนโสตศึกษำจังหวัด

นครศรีธรรมรำช ปี 2555-2556 

 มีควำมสำมำรถในกำรใช้ภำษำไทย ใช้โปรแกรมพ้ืนฐำนของส ำนักงำน กำรพิมพ์ภำษำไทย รัก

งำนบริกำรและมีทัศนคติที่ดีต่อคนพิกำร 

หน้าที่ความรับผิดชอบ 

 ให้บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบสนทนำข้อควำม สนทนำวิดีโอด้วยภำษำมือ อ่ำนริมฝีปำก 

ทวนซ้ ำเสียงพูดของผู้ที่บกพร่องทำงกำรพูด พิมพ์ข้อควำมจำกเสียงพูด ทั้งทำงโทรศัพท์และ

อินเทอร์เน็ต โดยสำมำรถท ำงำนตำมช่วงเวลำที่ก ำหนดได้ 

 ปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำยให้มีประสิทธิภำพ ประสิทธิผล 

23) ต าแหน่งเจ้าหน้าที่ถ่ายทอดการสื่อสาร  

จัดจ้ำง นำยนพพล ไกยรำช เมื่อวันที่ 1 เดือนเมษำยน 2557 

คุณสมบัติ 

 ปริญญำตรีศิลปศำสตรบัณฑิต สำขำหูหนวกศึกษำ (หลักสูตร 5 ปี) วิชำเอกล่ำมภำษำมือไทย 

วิทยำลัยรำชสุดำ มหำวิทยำลัยมหิดล 

 มีประสบกำรณ์กำรท ำงำนในต ำแหน่งล่ำมภำษำมือ (ผู้ช่วยสอน) ประจ ำชั้นประถมศึกษำปีที่ 

2 โรงเรียนศึกษำสงเครำะห์จิตต์อำรี จังหวัดล ำปำง ปี 2555-2556 
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 มีควำมสำมำรถในกำรใช้ภำษำไทย ใช้โปรแกรมพ้ืนฐำนของส ำนักงำน กำรพิมพ์ภำษำไทย รัก

งำนบริกำรและมีทัศนคติที่ดีต่อคนพิกำร 

หน้าที่ความรับผิดชอบ 

 ให้บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบสนทนำข้อควำม สนทนำวิดีโอด้วยภำษำมือ อ่ำนริมฝีปำก 

ทวนซ้ ำเสียงพูดของผู้ที่บกพร่องทำงกำรพูด พิมพ์ข้อควำมจำกเสียงพูด ทั้งทำงโทรศัพท์และ

อินเทอร์เน็ต โดยสำมำรถท ำงำนตำมช่วงเวลำที่ก ำหนดได้ 

 ปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำยให้มีประสิทธิภำพ ประสิทธิผล 

24) ต าแหน่งเจ้าหน้าที่ถ่ายทอดการสื่อสาร  

จัดจ้ำง นำงสำวพจี เอ่ียมข ำ เมื่อวันที่ เดือนเมษำยน 2557 

คุณสมบัติ 

 ปริญญำตรีศิลปศำสตรบัณฑิต สำขำหูหนวกศึกษำ (หลักสูตร 5 ปี) วิชำเอกล่ำมภำษำมือไทย 

วิทยำลัยรำชสุดำ มหำวิทยำลัยมหิดล 

 มีประสบกำรณ์กำรท ำงำนในต ำแหน่งครูประจ ำชั้นระดับประถมศึกษำปีที่ 2 สอนเด็กท่ีมี

ควำมบกพร่องทำงกำรได้ยิน โรงเรียนโสตศึกษำจังหวัดนครศรีธรรมรำช ปี 2555-2556 

 มีควำมสำมำรถในกำรใช้ภำษำไทย ใช้โปรแกรมพ้ืนฐำนของส ำนักงำน กำรพิมพ์ภำษำไทย รัก

งำนบริกำรและมีทัศนคติที่ดีต่อคนพิกำร 

หน้าที่ความรับผิดชอบ 

 ให้บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบสนทนำข้อควำม สนทนำวิดีโอด้วยภำษำมือ อ่ำนริมฝีปำก 

ทวนซ้ ำเสียงพูดของผู้ที่บกพร่องทำงกำรพูด พิมพ์ข้อควำมจำกเสียงพูด ทั้งทำงโทรศัพท์และ

อินเทอร์เน็ต โดยสำมำรถท ำงำนตำมช่วงเวลำที่ก ำหนดได ้

 ปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำยให้มีประสิทธิภำพ ประสิทธิผล 

25) ต าแหน่งเจ้าหน้าที่ถ่ายทอดการสื่อสาร  

จัดจ้ำง นำงสำวพัชรินทร์ วัฒนโชคกุล เมื่อวันที่ 1 เดือนเมษำยน 2557 

คุณสมบัติ 

 ปริญญำตรีศิลปศำสตรบัณฑิต สำขำหูหนวกศึกษำ (หลักสูตร 5 ปี) วิชำเอกล่ำมภำษำมือไทย 

วิทยำลัยรำชสุดำ มหำวิทยำลัยมหิดล 
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 มีประสบกำรณ์กำรท ำงำนในต ำแหน่งล่ำมภำษำมือ (ผู้ช่วยสอน) ประจ ำชั้นประถมศึกษำปีที่ 

1 โรงเรียนศึกษำสงเครำะห์จิตต์อำรี จังหวัดล ำปำง 

 มีควำมสำมำรถในกำรใช้ภำษำไทย ใช้โปรแกรมพ้ืนฐำนของส ำนักงำน กำรพิมพ์ภำษำไทย รัก

งำนบริกำรและมีทัศนคติที่ดีต่อคนพิกำร 

หน้าที่ความรับผิดชอบ 

 ให้บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบสนทนำข้อควำม สนทนำวิดีโอด้วยภำษำมือ อ่ำนริมฝีปำก 

ทวนซ้ ำเสียงพูดของผู้ที่บกพร่องทำงกำรพูด พิมพ์ข้อควำมจำกเสียงพูด ทั้งทำงโทรศัพท์และ

อินเทอร์เน็ต โดยสำมำรถท ำงำนตำมช่วงเวลำที่ก ำหนดได ้

 ปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำยให้มีประสิทธิภำพ ประสิทธิผล 

26) ต าแหน่งเจ้าหน้าที่ถ่ายทอดการสื่อสาร  

จัดจ้ำง นำงสำวพัชรี ศรีสุกใส เมื่อวันที่ 1 เดือนเมษำยน 2557 

คุณสมบัติ 

 ปริญญำตรีศิลปศำสตรบัณฑิต สำขำหูหนวกศึกษำ (หลักสูตร 5 ปี) วิชำเอกล่ำมภำษำมือไทย 

วิทยำลัยรำชสุดำ มหำวิทยำลัยมหิดล 

 มีประสบกำรณ์กำรท ำงำนในต ำแหน่งล่ำมภำษำมือ (ผู้ช่วยสอน) ประจ ำชั้นประถมศึกษำปีที่ 

1 โรงเรียนโสตศึกษำจังหวัดร้อยเอ็ด 

 มีควำมสำมำรถในกำรใช้ภำษำไทย ใช้โปรแกรมพ้ืนฐำนของส ำนักงำน กำรพิมพ์ภำษำไทย รัก

งำนบริกำรและมีทัศนคติที่ดีต่อคนพิกำร 

หน้าที่ความรับผิดชอบ 

 ให้บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบสนทนำข้อควำม สนทนำวิดีโอด้วยภำษำมือ อ่ำนริมฝีปำก 

ทวนซ้ ำเสียงพูดของผู้ที่บกพร่องทำงกำรพูด พิมพ์ข้อควำมจำกเสียงพูด ทั้งทำงโทรศัพท์และ

อินเทอร์เน็ต โดยสำมำรถท ำงำนตำมช่วงเวลำที่ก ำหนดได้ 

 ปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำยให้มีประสิทธิภำพ ประสิทธิผล 

27) ต าแหน่งเจ้าหน้าที่ถ่ายทอดการสื่อสาร  

จัดจ้ำง นำงสำวฤดี พำนิช เมื่อวันที่ 1 เดือนเมษำยน 2557 
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คุณสมบัติ 

 ปริญญำตรีศิลปศำสตรบัณฑิต สำขำหูหนวกศึกษำ (หลักสูตร 5 ปี) วิชำเอกล่ำมภำษำมือไทย 

วิทยำลัยรำชสุดำ มหำวิทยำลัยมหิดล 

 มีประสบกำรณ์กำรท ำงำนในต ำแหน่งล่ำมภำษำมือ (ผู้ช่วยสอน) ประจ ำชั้นอนุบำล โรงเรียน

โสตศึกษำจังหวัดอุดรธำนี 

 มีควำมสำมำรถในกำรใช้ภำษำไทย ใช้โปรแกรมพ้ืนฐำนของส ำนักงำน กำรพิมพ์ภำษำไทย รัก

งำนบริกำรและมีทัศนคติที่ดีต่อคนพิกำร 

หน้าที่ความรับผิดชอบ 

 ให้บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบสนทนำข้อควำม สนทนำวิดีโอด้วยภำษำมือ อ่ำนริมฝีปำก 

ทวนซ้ ำเสียงพูดของผู้ที่บกพร่องทำงกำรพูด พิมพ์ข้อควำมจำกเสียงพูด ทั้งทำงโทรศัพท์และ

อินเทอร์เน็ต โดยสำมำรถท ำงำนตำมช่วงเวลำที่ก ำหนดได้ 

 ปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำยให้มีประสิทธิภำพ ประสิทธิผล 

28) ต าแหน่งเจ้าหน้าที่ถ่ายทอดการสื่อสาร  

จัดจ้ำง นำงสำววัชรำ อสิพงษ์ เมื่อวันที่ 1 เดือนเมษำยน 2557 

คุณสมบัติ 

 ปริญญำตรีศิลปศำสตรบัณฑิต สำขำหูหนวกศึกษำ (หลักสูตร 5 ปี) วิชำเอกล่ำมภำษำมือไทย 

วิทยำลัยรำชสุดำ มหำวิทยำลัยมหิดล 

 มีประสบกำรณ์กำรท ำงำนในต ำแหน่งล่ำมภำษำมือ (ผู้ช่วยสอน) วิทยำลัยกำรอำชีพพุทธ

มณฑล ปี 2556-2557 และมีประสบกำรณ์กำรท ำงำนในต ำแหน่งล่ำมภำษำมือ (ผู้ช่วยสอน) 

ประจ ำชั้นประถมศึกษำปีที่ 2 โรงเรียนโสตศึกษำจังหวัดอุดรธำนี 

 มีควำมสำมำรถในกำรใช้ภำษำไทย ใช้โปรแกรมพ้ืนฐำนของส ำนักงำน กำรพิมพ์ภำษำไทย รัก

งำนบริกำรและมีทัศนคติที่ดีต่อคนพิกำร 

หน้าที่ความรับผิดชอบ 

 ให้บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบสนทนำข้อควำม สนทนำวิดีโอด้วยภำษำมือ อ่ำนริมฝีปำก 

ทวนซ้ ำเสียงพูดของผู้ที่บกพร่องทำงกำรพูด พิมพ์ข้อควำมจำกเสียงพูด ทั้งทำงโทรศัพท์และ

อินเทอร์เน็ต โดยสำมำรถท ำงำนตำมช่วงเวลำที่ก ำหนดได้ 

 ปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำยให้มีประสิทธิภำพ ประสิทธิผล 
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29) ต าแหน่งเจ้าหน้าที่ถ่ายทอดการสื่อสาร  

จัดจ้ำง นำงสำวอรพินทร์ เมืองนก เมื่อวันที่ 1 เดือนเมษำยน 2557 

คุณสมบัติ 

 ปริญญำตรีศิลปศำสตรบัณฑิต สำขำหูหนวกศึกษำ (หลักสูตร 5 ปี) วิชำเอกล่ำมภำษำมือไทย 

วิทยำลัยรำชสุดำ มหำวิทยำลัยมหิดล 

 มีประสบกำรณ์กำรท ำงำนในต ำแหน่งล่ำมภำษำมือ (ผู้ช่วยสอน) วิทยำลัยกำรอำชีพพุทธ

มณฑล ปี 2556-2557 และมีประสบกำรณ์กำรท ำงำนในต ำแหน่งล่ำมภำษำมือ (ผู้ช่วยสอน) 

ประจ ำชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 โรงเรียนโสตศึกษำจังหวัดร้อยเอ็ด 

 มีควำมสำมำรถในกำรใช้ภำษำไทย ใช้โปรแกรมพ้ืนฐำนของส ำนักงำน กำรพิมพ์ภำษำไทย รัก

งำนบริกำรและมีทัศนคติที่ดีต่อคนพิกำร 

หน้าที่ความรับผิดชอบ 

 ให้บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบสนทนำข้อควำม สนทนำวิดีโอด้วยภำษำมือ อ่ำนริมฝีปำก 

ทวนซ้ ำเสียงพูดของผู้ที่บกพร่องทำงกำรพูด พิมพ์ข้อควำมจำกเสียงพูด ทั้งทำงโทรศัพท์และ

อินเทอร์เน็ต โดยสำมำรถท ำงำนตำมช่วงเวลำที่ก ำหนดได้ 

 ปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำยให้มีประสิทธิภำพ ประสิทธิผล 

30) ต าแหน่งเจ้าหน้าที่ถ่ายทอดการสื่อสาร  

จัดจ้ำง นำงสำวชนำกำนต์ พิทยภูวไนย เมื่อวันที่ 1 สิงหำคม 2557 

คุณสมบัติ 

 ปริญญำตรีศิลปะศำสตร์บัณฑิต สำขำล่ำมภำษำมือไทย วิทยำลัยรำชสุดำ 

มหำวิทยำลัยมหิดล 

 มีประสบกำรณ์ท ำงำนในต ำแหน่งล่ำมภำษำมือ (ผู้ช่วย) กับสมำคมคนหูหนวกแห่งประเทศ

ไทยเป็นระยะเวลำ 3 เดือน 

 มีควำมสำมำรถในกำรใช้ภำษำไทย ใช้โปรแกรมพ้ืนฐำนของส ำนักงำน กำรพิมพ์ภำษำไทย รัก

งำนบริกำรและมีทัศนคติที่ดีต่อคนพิกำร 

  



รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินงำนประจ ำป ี2557 ศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแห่งประเทศไทย 
33 

หน้าที่ความรับผิดชอบ 

 ให้บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบสนทนำข้อควำม สนทนำวิดีโอด้วยภำษำมือ อ่ำนริมฝีปำก 

ทวนซ้ ำเสียงพูดของผู้ที่บกพร่องทำงกำรพูด พิมพ์ข้อควำมจำกเสียงพูด ทั้งทำงโทรศัพท์และ

อินเทอร์เน็ต โดยสำมำรถท ำงำนตำมช่วงเวลำที่ก ำหนดได้ 

 ปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำยให้มีประสิทธิภำพ ประสิทธิผล 

31) ต าแหน่งเจ้าหน้าที่ถ่ายทอดการสื่อสาร  

จัดจ้ำง นำงสำวพัชรียำ โพธิ์เย็น เมื่อวันที่ 1 สิงหำคม 2557 

คุณสมบัติ 

 ปริญญำตรีศิลปะศำสตร์บัณฑิต สำขำล่ำมภำษำมือไทย วิทยำลัยรำชสุดำ 

มหำวิทยำลัยมหิดล 

 มีประสบกำรณ์ท ำงำนในต ำแหน่งล่ำมภำษำมือ (ผู้ช่วย) กับสมำคมคนหูหนวกแห่งประเทศ

ไทยเป็นระยะเวลำ 3 เดือน 

 มีควำมสำมำรถในกำรใช้ภำษำไทย ใช้โปรแกรมพ้ืนฐำนของส ำนักงำน กำรพิมพ์ภำษำไทย รัก

งำนบริกำรและมีทัศนคติที่ดีต่อคนพิกำร 

หน้าที่ความรับผิดชอบ 

 ให้บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบสนทนำข้อควำม สนทนำวิดีโอด้วยภำษำมือ อ่ำนริมฝีปำก 

ทวนซ้ ำเสียงพูดของผู้ที่บกพร่องทำงกำรพูด พิมพ์ข้อควำมจำกเสียงพูด ทั้งทำงโทรศัพท์และ

อินเทอร์เน็ต โดยสำมำรถท ำงำนตำมช่วงเวลำที่ก ำหนดได้ 

 ปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำยให้มีประสิทธิภำพ ประสิทธิผล 

32) ต าแหน่งหัวหน้างานระบบสารสนเทศ 

จัดจ้ำง นำยกันตพงษ์ ศันสนะเกียรติ เมื่อวันที่ 1 เดือนเมษำยน พ.ศ. 2556 

คุณสมบัติ 

 จบกำรศึกษำระดับปริญญำตรีวิทยำศำสตร์บัณฑิต สำขำวิทยำศำสตร์คอมพิวเตอร์ 

มหำวิทยำลัยกรุงเทพ 

 มีประสบกำรณ์กำรท ำงำนต ำแหน่ง Inventory Supervisor และ Project Coordinator 

บริษัท Progressive จ ำกัด ปี 2548-2556 และต ำแหน่งพนักงำนคอมพิวเตอร์ บริษัท Post 

form จ ำกัด ปี 2542-2548 
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 มีควำมสำมำรถในกำรควบคุม ดูแล บ ำรุงรักษำ รักษำควำมมั่นคงให้กับระบบคอมพิวเตอร์ให้

สำมำรถท ำงำนได้ตลอดเวลำในกำรให้บริกำร สำมำรถผลิตงำนศิลป์หรือสื่อต่ำงๆ ด้วย

มัลติมีเดีย สำมำรถดูแลและปรับปรุงเว็บไซต์ รวมทั้งให้ค ำแนะน ำเก่ียวกับระบบคอมพิวเตอร์

ให้กับบุคลำกรภำยในศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรฯ ได้ 

 มีควำมสำมำรถพิเศษด้ำนโปรแกรม Visual Basic และ Microsoft Access 

 มีใจรักงำนบริกำรและมีทัศนคติที่ดีต่อคนพิกำร 

หน้าที่ความรับผิดชอบ 

 บริหำรงำนระบบสำรสนเทศ ให้มีเสถียรภำพ และประสิทธิภำพ เพ่ือสนับสนุนภำรกิจของ

องค์กร และของฝ่ำย 

 วำงแผน มอบหมำยงำน ติดตำม และก ำกับดูแลกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรในกลุ่มงำน ให้

บรรลุผลส ำเร็จตำมแผนอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

 เสนอแนวทำง ให้ค ำปรึกษำ กำรด ำเนินงำน และแผนพัฒนำกลุ่มงำนภำยใต้ควำมรับผิดชอบ 

ให้เป็นไปอย่ำงถูกต้อง และสอดคล้องกับทิศทำงกำรด ำเนินงำนขององค์กร 

 ให้ค ำแนะน ำ และปรับปรุงกำรปฏิบัติงำน และกำรให้บริกำรของกลุ่มงำนให้มีประสิทธิภำพ

อยู่เสมอ 

 รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนเพื่อน ำกำรน ำเสนอผู้บังคับบัญชำ 

 งำนอ่ืนๆ ตำมท่ีผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 

33) ต าแหน่งเจ้าหน้าที่เทคนิค   

จัดจ้ำง นำยวธัญญู บุญอำจินต์ เมื่อวันที่ 1 เดือนมิถุนำยน  พ.ศ. 2554 

คุณสมบัติ 

 จบกำรศึกษำระดับปริญญำตรีเทคโนโลยีบัณฑิต สำขำเทคโนโลยีกำรโฆษณำและ

ประชำสัมพันธ์ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร 

 มีประสบกำรณ์กำรฝึกสหกิจศึกษำ ในต ำแหน่งเจ้ำหน้ำที่ดูแลและพัฒนำเว็บไซต์ มูลนิธิสำกล

เพ่ือคนพิกำร ปี 2553 

 มีควำมสำมำรถในกำรควบคุม ดูแล บ ำรุงรักษำ รักษำควำมมั่นคงให้กับระบบคอมพิวเตอร์ให้

สำมำรถท ำงำนได้ตลอดเวลำในกำรให้บริกำร สำมำรถผลิตงำนศิลป์หรือสื่อต่ำงๆ ด้วย
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มัลติมีเดีย สำมำรถดูแลและปรับปรุงเว็บไซต์ รวมทั้งให้ค ำแนะน ำเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์

ให้กับบุคลำกรภำยในศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรฯ ได้ 

 มีควำมสำมำรถพิเศษด้ำนโปรแกรม Photoshop, Illustrator, Premiere Pro, Audition, 

Flash และ Dreamweaver 

 มีใจรักงำนบริกำรและมีทัศนคติที่ดีต่อคนพิกำร 

หน้าที่ความรับผิดชอบ 

 ควบคุม ดูแล บ ำรุงรักษำ รักษำควำมมั่นคงให้กับระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ำย ระบบ

ไฟ ระบบโทรศัพท์ และระบบอื่นๆ  ให้สำมำรถท ำงำนได้ตลอดเวลำในกำรให้บริกำร  

 ควบคุม ดูแล บ ำรุงรักษำเครื่องบริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำร (ตู้ TTRS)  ให้สำมำรถท ำงำนได้

ตลอดเวลำในกำรให้บริกำร  

 ดูแลเว็บไซต์ของศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรให้บริกำรได้อย่ำงต่อเนื่อง  

 ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ ฝึกอบรมในกำรใช้งำนระบบคอมพิวเตอร์แก่เจ้ำหน้ำที่ในศูนย์บริกำร

ถ่ำยทอดกำรสื่อสำร 

 ปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำยให้มีประสิทธิภำพ ประสิทธิผล 

34) ต าแหน่งเจ้าหน้าที่เทคนิค   

จัดจ้ำง นำยวิศรุต เย็นมี  เมื่อวันที่ 1 เดือนกุมภำพันธ์  พ.ศ. 2555 

คุณสมบัติ 

 ปริญญำตรีวิทยำศำสตร์บัณฑิต สำขำเทคโนโลยีสำรสนเทศ คณะทรัพยำกรและสิ่งแวดล้อม 

มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์  

 มีควำมสำมำรถในกำรควบคุม ดูแล บ ำรุงรักษำ รักษำควำมมั่นคงให้กับระบบคอมพิวเตอร์ให้

สำมำรถท ำงำนได้ตลอดเวลำในกำรให้บริกำร สำมำรถผลิตงำนศิลป์หรือสื่อต่ำงๆ ด้วย

มัลติมีเดีย สำมำรถดูแลและปรับปรุงเว็บไซต์ รวมทั้งให้ค ำแนะน ำเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์

ให้กับบุคลำกรภำยในศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรฯ ได้ 

 มีควำมสำมำรถพิเศษด้ำนโปรแกรม Photoshop 

 มีใจรักงำนบริกำรและมีทัศนคติที่ดีต่อคนพิกำร 
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หน้าที่ความรับผิดชอบ 

 ควบคุม ดูแล บ ำรุงรักษำ รักษำควำมมั่นคงให้กับระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ำย ระบบ

ไฟ ระบบโทรศัพท์ และระบบอื่นๆ  ให้สำมำรถท ำงำนได้ตลอดเวลำในกำรให้บริกำร  

 ควบคุม ดูแล บ ำรุงรักษำเครื่องบริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำร (ตู้ TTRS)  ให้สำมำรถท ำงำนได้

ตลอดเวลำในกำรให้บริกำร  

 ดูแลเว็บไซต์ของศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรให้บริกำรได้อย่ำงต่อเนื่อง  

 ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ ฝึกอบรมในกำรใช้งำนระบบคอมพิวเตอร์แก่เจ้ำหน้ำที่ในศูนย์บริกำร

ถ่ำยทอดกำรสื่อสำร 

 ปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำยให้มีประสิทธิภำพ ประสิทธิผล 

35) ต าแหน่งเจ้าหน้าที่เทคนิค   

จัดจ้ำง นำยเอกลักษณ์ เหลื่อมล้ ำ เมื่อวันที่ 1 เดือนกรกฎำคม  พ.ศ. 2556 

คุณสมบัติ 

 จบกำรศึกษำระดับปริญญำตรีกำรศึกษำบัณฑิต สำขำเทคโนโลยีกำรศึกษำ มหำวิทยำลัย

บูรพำ (หลักสูตรต่อเนื่องหนึ่งปีครึ่ง)  

 มีประสบกำรณ์กำรท ำงำนต ำแหน่งเจ้ำหน้ำที่คอมพิวเตอร์ บริษัท BKP 1990 จ ำกัด ปี 2555 

 มีควำมสำมำรถในกำรควบคุม ดูแล บ ำรุงรักษำ รักษำควำมมั่นคงให้กับระบบคอมพิวเตอร์ให้

สำมำรถท ำงำนได้ตลอดเวลำในกำรให้บริกำร สำมำรถผลิตงำนศิลป์หรือสื่อต่ำงๆ ด้วย

มัลติมีเดีย สำมำรถดูแลและปรับปรุงเว็บไซต์ รวมทั้งให้ค ำแนะน ำเก่ียวกับระบบคอมพิวเตอร์

ให้กับบุคลำกรภำยในศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรฯ ได้ 

 มีควำมสำมำรถพิเศษด้ำนโปรแกรม Windows Server 2003 และ Linux 

 มีใจรักงำนบริกำรและมีทัศนคติที่ดีต่อคนพิกำร 

หน้าที่ความรับผิดชอบ 

 ควบคุม ดูแล บ ำรุงรักษำ รักษำควำมม่ันคงให้กับระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ำย ระบบ

ไฟ ระบบโทรศัพท์ และระบบอ่ืนๆ  ให้สำมำรถท ำงำนได้ตลอดเวลำในกำรให้บริกำร  

 ควบคุม ดูแล บ ำรุงรักษำเครื่องบริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำร (ตู้ TTRS)  ให้สำมำรถท ำงำนได้

ตลอดเวลำในกำรให้บริกำร  

 ดูแลเว็บไซต์ของศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรให้บริกำรได้อย่ำงต่อเนื่อง  
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 ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ ฝึกอบรมในกำรใช้งำนระบบคอมพิวเตอร์แก่เจ้ำหน้ำที่ในศูนย์บริกำร

ถ่ำยทอดกำรสื่อสำร 

 ปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำยให้มีประสิทธิภำพ ประสิทธิผล 

36) ต าแหน่งเจ้าหน้าที่เทคนิค   

จัดจ้ำง นำยปรีชำ แสงวุฒิ เมื่อวันที่ 1 เดือนสิงหำคม  พ.ศ. 2557 

คุณสมบัติ 

 จบกำรศึกษำระดับปริญญำตรี เอกคอมพิวเตอร์ศึกษำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม 

 มีใจรักงำนบริกำรและมีทัศนคติที่ดีต่อคนพิกำร 

หน้าที่ความรับผิดชอบ 

 ควบคุม ดูแล บ ำรุงรักษำ รักษำควำมม่ันคงให้กับระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ำย ระบบ

ไฟ ระบบโทรศัพท์ และระบบอ่ืนๆ  ให้สำมำรถท ำงำนได้ตลอดเวลำในกำรให้บริกำร  

 ควบคุม ดูแล บ ำรุงรักษำเครื่องบริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำร (ตู้ TTRS)  ให้สำมำรถท ำงำนได้

ตลอดเวลำในกำรให้บริกำร  

 ดูแลเว็บไซต์ของศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรให้บริกำรได้อย่ำงต่อเนื่อง  

 ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ ฝึกอบรมในกำรใช้งำนระบบคอมพิวเตอร์แก่เจ้ำหน้ำที่ในศูนย์บริกำร

ถ่ำยทอดกำรสื่อสำร 

 ปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำยให้มีประสิทธิภำพ ประสิทธิผล 

37) ต าแหน่งหัวหน้าฝ่ายฝึกอบรมและประชาสัมพันธ์ 

จัดจ้ำง นำงสำวธิดำรัตน์ เหมรังคะ เมื่อวันที่ 1 เดือนกรกฎำคม  พ.ศ. 2554 

คุณสมบัติ 

 ประวัติกำรศึกษำ 

 ปริญญำโทบริหำรธุรกิจมหำบัณฑิต  สำขำกำรจัดกำรธุรกิจโทรคมนำคม บัณฑิตวิทยำลัย

กำรจัดกำรและนวัตกรรม มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี  

 ปริญญำตรีกำรจัดกำรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) สำขำระบบสำรสนเทศเพ่ือกำร

จัดกำร วิทยำลัยกำรจัดกำร มหำวิทยำลัยมหิดล 
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 มีประสบกำรณ์กำรท ำงำนเป็นนักวิจัยส ำหรับปฏิบัติงำนโครงกำรวิจัยและบริกำรวิชำกำรของ

บัณฑิตวิทยำลัยกำรจัดกำรและนวัตกรรม มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรีเป็น

ระยะเวลำ 4 ปี  

 สำมำรถท ำงำนด้ำนกำรวิจัยหรือวิเครำะห์ข้อมูลเพ่ือวำงแผนกำรท ำงำนได้ สำมำรถสื่อสำร

ด้วยภำษำอังกฤษและใช้โปรแกรมพ้ืนฐำนของส ำนักงำนได้ในระดับดี และสำมำรถใช้

โปรแกรม SPSS เพ่ือวิเครำะห์ข้อมูลในเชิงสถิติได้ มีควำมสำมำรถในกำรประสำนงำนกับ

หน่วยงำนภำยในและภำยนอกมีทัศนคติที่ดีต่อคนพิกำร 

หน้าที่ความรับผิดชอบ  

 บริหำรงำนในควำมรับผิดชอบตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกผู่อ ำนวยกำรศู่นย์ฯ อย่ำงมี

ประสิทธิภำพ และประสิทธิผล ให้บรรลุเป้ำหมำย ในด้ำนกำรบริหำรงำนพัฒนำบุคลำกร งำน

ฝึกอบรม งำนประชำสัมพันธ์ และงำนลูกค้ำสัมพันธ์ 

 จัดท ำและบริหำรแผนงำน โครงกำร บุคลำกร และงบประมำณของฝ่ำยให้บรรลุผลส ำเร็จ

อย่ำงเหมำะสม และมีประสิทธิภำพ ภำยใต้ทิศทำง และเป้ำหมำยขององค์กรทั้งในระยะยำว 

และระยะสั้นอย่ำงสอดคล้องกัน 

 ให้ค ำแนะน ำ ค ำปรึกษำ ควำมช่วยเหลือ ส่งเสริมกำรพัฒนำบุคลำกร แก่เจ้ำหน้ำที่ในควำม

รับผิดชอบในกำรปฏิบัติงำน รวมทั้งบริหำรให้เจ้ำหน้ำที่อยู่ในระเบียบ และปฏิบัติหน้ำที่อย่ำง

เต็มควำมรู้ควำมสำมำรถ  

 รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนเพื่อน ำกำรน ำเสนอผู้บังคับบัญชำ 

 งำนอ่ืนๆ ตำมท่ีผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 

38) ต าแหน่งเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 

จัดจ้ำง นำงสำวสำยรุ้ง เมืองเจริญ เมื่อวันที่ 18 เดือนกุมภำพันธ์  พ.ศ. 2556 

คุณสมบัติ 

 ปริญญำตรีเทคโนโลยีบัณฑิต สำขำเทคโนโลยีกำรโฆษณำและประชำสัมพันธ์ มหำวิทยำลัย

เทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร 

 มีประสบกำรณ์กำรท ำงำนด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ กำรท ำสื่อประชำสัมพันธ์ 
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 มีควำมสำมำรถใช้โปรแกรมพ้ืนฐำนของส ำนักงำน กำรพิมพ์ภำษำไทย กำรสื่อสำร

ภำษำอังกฤษในระดับดี มีควำมสำมำรถในกำรประสำนงำนกับหน่วยงำนภำยในและ

ภำยนอก รักงำนบริกำรและมีทัศนคติที่ดีต่อคนพิกำร 

หน้าที่ความรับผิดชอบ  

 เผยแพร่ ประชำสัมพันธ์ศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรฯ ให้สังคมมีควำมรู้ควำมเข้ำใจใน

บทบำทหน้ำที่ของศูนย์ฯ และให้ผู้บกพร่องทำงกำรได้ยินและกำรพูด ได้รับรู้กำรใช้บริกำร

ถ่ำยทอดกำรสื่อสำรฯ  

 รับผิดชอบกำรจัดอบรมกำรใช้งำนระบบบริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรฯ กำรใช้อุปกรณ์

โทรคมนำคม  

 ส่งเสริมให้หน่วยงำนที่บริกำรประชำชนติดตั้งเครื่องบริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรสำธำรณะใน

หน่วยงำนต่ำงๆ ให้เป็นไปตำมเป้ำหมำยของศูนย์ฯ 

2.2.1 การพัฒนาบุคลากร 

ศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรฯ ได้ตระหนักถึงควำมส ำคัญในกำรพัฒนำบุคลำกรของศูนย์ฯ 

อย่ำงสม่ ำเสมอ  โดยมุ่งเน้นให้บุคลำกรมีควำมสำมำรถเหมำะสมกับต ำแหน่งเพ่ือให้กำรบริกำรของศูนย์ฯ มี

ประสิทธิภำพเพ่ิมขึ้น เจ้ำหน้ำที่ทุกคนจะต้องมีควำมรู้และควำมเข้ำใจในลักษณะของกำรบริกำรถ่ำยทอดกำร

สื่อสำร สำมำรถแก้ไขปัญหำเบื้องต้นหำกเกิดปัญหำในกำรให้บริกำรได้เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนภำยในศูนย์ฯ 

เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย อีกทั้งสำมำรถให้ข้อมูลเกี่ยวกับบริกำรของศูนย์ฯ ให้กับบุคคลทั่วไปได้รับรู้และ

เข้ำใจกำรให้บริกำรของศูนย์ฯ รวมทั้งเพ่ือเป็นกำรประชำสัมพันธ์และเสริมสร้ำงภำพลักษณ์องค์กรสู่ภำยนอก

โดยได้ด ำเนินกำรกำรพัฒนำบุคลำกรในปี 2557 ดังนี้ 

1) การพัฒนาบุคลากรตามฝ่ายต่างๆ โดยการจัดฝึกอบรม 

ในปีนี้ ศูนย์ฯ ได้มีกำรพัฒนำบุคลำกรตำมฝ่ำยต่ำงๆ โดยจัดให้มีกำรฝึกอบรมเพ่ือเป็นกำรพัฒนำ

บุคลำกรให้มีควำมรู้และควำมสำมำรถตำมต ำแหน่งส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ รวมทั้งน ำควำมรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้กับ

งำนที่รับผิดชอบ ดังนี้ 

1. ผู้อ านวยการศูนย์ TTRS ได้รับกำรฝึกอบรม 1 หลักสูตร 

 กำรบริหำรงำน Call Center ระดับสูงอย่ำงมืออำชีพ 
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2. ฝ่ายบริหารส านักงาน 

2.1 หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรส ำนักงำน ได้รับกำรฝึกอบรม 1 หลักสูตร 

 กำรบริหำรงำน Call Center ระดับสูงอย่ำงมืออำชีพ 

2.2 เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร ได้รับกำรฝึกอบรม 2 หลักสูตร 

 กำรพัฒนำบุคลำกรส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ฯ บรรจุใหม่ (เฉพำะหัวข้อเทคนิคกำร

สื่อสำรอย่ำงมีประสิทธิผลและ Service Mind)  

 Microsoft Office 2013 (Word Excel และ Powerpoint) 

3. ฝ่ายบริการถ่ายทอดการสื่อสาร 

3.1. หัวหน้ำฝ่ำยบริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำร ได้รับกำรฝึกอบรม 4 หลักสูตร 

 กำรให้บริกำร แอปพลิเคชัน TTRS Message 

 กำรน ำเข้ำข้อมูลและระบบรำยงำนแบบใหม่  

 กำร Export ข้อมูลจำกระบบรำยงำน  

 กำรบริหำรงำน Call Center ระดับสูงอย่ำงมืออำชีพ 

3.2. เจ้ำหน้ำที่ถ่ำยทอดกำรสื่อสำรกลุ่มเดิม 9 คน  

เจ้ำหน้ำที่ถ่ำยทอดกำรสื่อสำรอำวุโส ได้รับกำรฝึกอบรม 4 หลักสูตร 

 กำรให้บริกำร แอปพลิเคชัน TTRS Message 

 กำรน ำเข้ำข้อมูลและระบบรำยงำนแบบใหม่  

 Call Center Supervisor มืออำชีพ  

 บทบำทของล่ำมภำษำมือ TTRS  

เจ้ำหน้ำที่ถ่ำยทอดกำรสื่อสำร ได้รับกำรฝึกอบรม 4 หลักสูตร 

 กำรพัฒนำบุคลำกรส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ฯ บรรจุใหม่ (เฉพำะหัวข้อเทคนิคกำร

สื่อสำรอย่ำงมีประสิทธิผลและ Service Mind)  

 แอปพลิเคชัน TTRS Message 

 กำรน ำเข้ำข้อมูลและระบบรำยงำนแบบใหม่  

 บทบำทของล่ำมภำษำมือ TTRS 

3.3. เจ้ำหน้ำที่ถ่ำยทอดกำรสื่อสำรกลุ่มใหม่ จ ำนวน 14 คน ได้รับกำรฝึกอบรม 4 

หลักสูตร 
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 กำรพัฒนำบุคลำกรส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ฯ บรรจุใหม่  

 แอปพลิเคชัน TTRS Message 

 กำรน ำเข้ำข้อมูลและระบบรำยงำนแบบใหม่  

 บทบำทของล่ำมภำษำมือ TTRS 

4. ฝ่ายระบบสารสนเทศ 

4.1 หัวหน้ำงำนระบบสำรสนเทศ ได้รับกำรฝึกอบรม 5 หลักสูตร 

 กำรพัฒนำบุคลำกรส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ฯ บรรจุใหม่ (เฉพำะหัวข้อเทคนิคกำร

สื่อสำรอย่ำงมีประสิทธิผลและ Service Mind)  

 Pivot Table and Pivot Chart  

 แอปพลิเคชัน TTRS Message  

 กำร Export ข้อมูลจำกระบบรำยงำน   

 กำรบริหำรงำน Call Center ระดับสูงอย่ำงมืออำชีพ  

4.2 เจ้ำหน้ำที่ระบบสำรสนเทศ ได้รับกำรฝึกอบรม 3 หลักสูตร 

 กำรพัฒนำบุคลำกรส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ฯ บรรจุใหม่ (เฉพำะหัวข้อเทคนิคกำร

สื่อสำรอย่ำงมีประสิทธิผลและ Service Mind)  

 แอปพลิเคชัน TTRS Message  

 กำร Export ข้อมูลจำกระบบรำยงำน  

5. ฝ่ายฝึกอบรมและประชาสัมพันธ์ 

5.1 หัวหน้ำฝ่ำยฝึกอบรมและประชำสัมพันธ์ ได้รับกำรฝึกอบรม 4 หลักสูตร 

 Powerful Function in Excel  

 Pivot Table and Pivot Chart  

 Writing for PR  

 กำรบริหำรงำน Call Center ระดับสูงอย่ำงมืออำชีพ  

5.2 เจ้ำหน้ำที่ประชำสัมพันธ์ ได้รับกำรฝึกอบรม 3 หลักสูตร 

 กำรพัฒนำบุคลำกรส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ฯ บรรจุใหม่ (เฉพำะหัวข้อเทคนิคกำร

สื่อสำรอย่ำงมปีระสิทธิผลและ Service Mind)  

 Writing for PR  
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 Microsoft Office 2013 (Word Excel และ Powerpoint) 

 

ตำรำงที ่1 กำรฝึกอบรมเพ่ือพัฒนำบุคลำกรแบ่งตำมฝ่ำยงำน 

วัน เดือน ปี รายการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากร รายช่ือเจ้าหน้าที่ 
เม.ย.-มิ.ย. 
2557 

1. หลักสูตรการพัฒนาบุคลากรส าหรับเจ้าหน้าที่ถ่ายทอด
การสื่อสารที่บรรจุใหม่ จ านวน 13 หลักสูตร 
1. กำรแนะน ำกำรฝึกอบรมและต้อนรับพนักงำนใหม่ 
1.1 กำรกล่ำวต้อนรับผู้เข้ำร่วมอบรม 
1.2 แนะน ำกำรฝึกอบรมและสถำนที่ 
1.3 รำยละเอียดของกำรฝึกอบรม ระยะเวลำและหัวข้อใน
กำรฝึกอบรม 
1.4 ระเบียบของกำรเข้ำรับกำรอบรม 
2. กำรสร้ำงทีมงำนเพ่ือกำรพัฒนำกำร: กิจกรรม 
Teambuilding 
2.1 กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ (Breaking Ice) ประกอบด้วย
กิจกรรมย่อย 5 กิจกรรม 
2.2 กิจกรรมกำรสื่อสำรและกำรประสำนงำนกลุ่ม 
ประกอบด้วยกิจกรรมย่อย 10 กิจกรรม 
2.3 กิจกรรม Teambuilding ประกอบด้วยกิจกรรมย่อย 8 
กิจกรรม 
3. ควำมรู้เบื้องต้นของ TTRS 
3.1 แนะน ำศูนย์ TTRS  
3.2 แนะน ำบริกำรต่ำงๆ ของ TTRS 
3.3 แนะน ำเกี่ยวกับรำยละเอียดในกำรปฏิบัติงำน 
3.4 บอกเล่ำประสบกำรณ์ในกำรท ำงำนจำกรุ่นพ่ี 
3.5 ถำม-ตอบ 
4. กำรปฏิบัติงำนเบื้องต้นของระบบงำน Call Center 
4.1 เทคนิคกำรสื่อสำรอย่ำงมีประสิทธิผล 
1. Pretest : แนะน ำตัวและทดสอบทักษะเบื้องต้น น้ ำเสียง 
2. เทคนิคกำรสื่อสำรที่มีประสิทธิผล  (Effective 
Communication)  

1. คุณจำรุพัฒน์ หิรัญศรีตระกูล 
2. คุณชวำลำ สวัสดิ์สว่ำง 
3. คุณดวงฤดี แสนสุข 
4. คุณกัลชุยำ ต๋องเรียน 
5. คุณพจี เอ่ียมข ำ 
6. คุณฤดี พำนิช 
7. คุณอรพินท์ เมืองนก 
8. คุณนพพล ไกยรำช 
9. คุณวัชรำ อสิพงษ์ 
10. คุณพัชรี ศรีสุกใส 
11. คุณพัชรินทร์ วัฒนโชคกุล 
12. คุณกนกอร วงษ์ค ำหำญ 
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วัน เดือน ปี รายการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากร รายช่ือเจ้าหน้าที่ 

 ควำมต้องกำรและควำมคำดหวังของลูกค้ำท่ีติดต่อทำง
โทรศัพท์  

 ปัญหำของกำรสื่อสำรที่เกิดขึ้น และวิธีกำรแก้ไข  

 พฤติกรรมของ Agent ที่เปิดเผยต่อลูกค้ำ  

 เทคนิคกำรใช้น้ ำเสียงส ำหรับ Call Center (Tone & 
Voice Training)  
o ธรรมชำติของกำรออกเสียง  
o กำรฝึกหัดใช้เสียงให้ถูกต้องและเป็นธรรมชำติ  
o เทคนิคกำรให้บริกำรข้อมูลและกำรติดต่อทำง

โทรศัพท์  
o น้ ำเสียงกับวิธีกำรสร้ำงควำมสุขให้ลูกค้ำ  
o กำรใช้น้ ำเสียงที่ถูกต้องกับ Case ต่ำงๆ  
o กำรรักษำสุขภำพเสียง และกำรใช้ Headset 

อย่ำงถูกต้อง  

 กำรพัฒนำควำมคิด และกำรพัฒนำ EQ   
o พฤติกรรมที่เหมำะสม  
o พฤติกรรมที่ควรปรับปรุง  
o กำรตอบสนองจำกลูกค้ำที่ได้รับพฤติกรรมจำก 

Agent ในรูปแบบต่ำงๆ  

 เทคนิคกำรผ่อนคลำย ระบำยควำมเครียด และวิธี
รองรับควำมกดดัน  

 3. วิธีกำรสนทนำเพื่อโน้มน้ำวจิตใจ และลดข้อโต้แย้ง 

 มำรยำทและกำรใช้ภำษำในกำรรับโทรศัพท์   

 มำตรฐำนกำรพูด และบทสนทนำทำงโทรศัพท์ (Script)  

 เทคนิคและข้อควรระวังในกำรฟัง - ถำม - กำรจับ
ประเด็น - กำรสังเกตในระหว่ำงกำรสนทนำทำง
โทรศัพท์  

 Workshop : ทดสอบกำรฟัง กำรวิเครำะห์ กำรสังเกต  
4. ศิลปะกำรบริกำรทำงโทรศัพท์ และกำรพัฒนำควำมคิด
เชิงบวก  
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 Workshop : Arts & Feeling of Communication  

 วิธีกำรให้บริกำรที่สร้ำงควำมประทับใจแก่ลูกค้ำผ่ำน 
Call Center   
o กำรวิเครำะห์ลูกค้ำ และกำรบริกำรลูกค้ำแต่

ละประเภท  
o ผลที่ได้รับจำกลูกค้ำจำกกำรบริกำรแต่ละ

รูปแบบ  

 วิธีกำรสร้ำงมนุษย์สัมพันธ์และควำมสุขในกำรท้ำงำน   

 บุคลิกภำพที่เหมำะสม ในขณะให้บริกำรทำงโทรศัพท์  
5. เทคนิคกำรเปลี่ยนคำพูดจำก ลบ เป็น บวก  

 พลังของกำรคิดบวก (Power of Positive Thinking)   

 Workshop : เทคนิคกำรเปลี่ยนค้ำพูดจำก ลบ เป็น 
บวก (Magic Words)  

 กำรคิดสร้ำงสรรค์งำนบริกำร ให้ดีกว่ำปัจจุบัน   

 เสนอแนะกำรให้บริกำรในเชิงกำรให้ค้ำแนะน้ำและ
แก้ไขปัญหำ เพื่อกำรปรับปรุงคุณภำพบริกำรลูกค้ำผ่ำน 
Call Center (Improving Service Quality)  

4.2 กำรสร้ำงเสริม Service Mind และกำรพัฒนำ
บุคลิกภำพ 
1. ธรรมชำติของงำนบริกำรและธรรมชำติของผู้ใช้บริกำร 
Call Center 

 ควำมคำดหวังของผู้ใช้บริกำร 

 สิ่งที่ผู้ใช้บริกำรรับรู้ถึงกำรบริกำรที่ผ่ำนมำ  

 ทัศนคติที่ดีในกำรบริกำร (Attitude)  
2. วิธีกำรสร้ำงควำมประทับใจกับผู้รับบริกำรอย่ำงเหนือ
ควำมคำดหมำย  

 บริกำรด้วยใจ Service Mind สร้ำงง่ำยๆ ท ำได้อย่ำงไร 
: พฤติกรรมและค ำพูด 
o กำรใช้เสียงที่ถูกต้องในขณะบริกำร 
o วิธีกำรบริกำร ที่สร้ำงควำมประทับใจแก่
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ผู้ใช้บริกำร 
o วิธีกำรพัฒนำควำมคิด และ EQ 
o วิธีกำรพูด / ชมผู้ใช้บริกำร 
o วิธีกำรรับปำกผู้ใช้บริกำร 
o วิธีกำรสร้ำงทัศนคติเชิงบวก : ทั้งกับตัวเอง

และคนรอบข้ำง และงำนบริกำร 
o วิธีสร้ำงมนุษย์สัมพันธ์และควำมสุขในกำร

ท ำงำน 
o ค ำพูดที่สร้ำงควำมประทับใจ Magic Words 

3. เทคนิคกำรดึงศักยภำพและควำมสำมำรถที่ซ่อนเร้น : 
เพ่ือสร้ำงควำมกล้ำในกำรบริกำร 
4. ฝึกบริกำรให้โดนใจผู้ใช้บริกำร   

 กิจกรรม-ฝึกปฏิบัติ : กำรปรับปรุงคุณภำพบริกำร
ผู้ใช้บริกำร  พฤติกรรมและค ำพูด 

 กิจกรรม-ฝึกปฏิบัติ : พัฒนำปรับปรุงบุคลิกภำพภำยใน
และภำยนอกเพ่ือกำรบริกำร  

5. เทคนิคกำรคิดเชิงวิเครำะห์ : เพื่อตอบสนองควำม
ต้องกำรของผู้ใช้บริกำร  

 กำรสังเกตผู้ใช้บริกำร : Body Language: รู้จัก
ผู้ใช้บริกำรได้ดียิ่งขึ้น  

 วิธีจับควำมรู้สึกผู้ใช้บริกำร  

 เทคนิคกำรตอบสนองควำมต้องกำรของผู้ใช้บริกำร  

 เทคนิคกำรสร้ำงควำมประทับใจด้วยกำรเป็นกันเองกับ
ผู้รับบริกำร  

 วิธีกำรสร้ำงควำมประทับใจให้แก่ผู้ใช้บริกำร อย่ำง
เหนือและเหนือควำมคำดหมำย ขณะกำรบริกำร  ขณะ
กำรสื่อสำร และขณะกำรส่งมอบสินค้ำ   

 Case Study Workshop 
6. ปลูกฝังและเติมเต็ม Service Mind   

 กำรส่งมอบควำมรักและควำมอบอุ่นให้แก่ผู้ใช้บริกำร  
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 สรุปพฤติกรรมที่ต้องท ำซ้ ำ : เพื่อสร้ำงวัฒนธรรม
บริกำรอย่ำงยั่งยืน  

7. ทดสอบหัวใจของกำรบริกำร  

 เต็มใจ ใส่ใจ เติมใจ เข้ำใจ อุ่นใจ วำงใจ เปิดใจ ได้ใจ 
เอำใจ อิ่มใจ ร่วมใจ และสุขใจ 

4.3 กำรอบรมแต่งหน้ำหลักสูตร Make up for Working 
1. เรื่องรำวของผิว หัวใจของกำรแต่งหน้ำ ภำคทฤษฎี 

 กำรดูแลผิวสวยสดใส พ้ืนฐำนกำรแต่งหน้ำได้สวยงำม 

 เรียนรู้เรื่องเครื่องส ำอำง อุปกรณ์ต่ำงๆ ในกำรแต่งหน้ำ 
และกำรเลือกเครื่องส ำอำงให้เหมำะกับผิว 

2. กำรสำธิตกำรแต่งหน้ำโดยวิทยำกร 

 เรียนรู้วิธีกำรแต่งหน้ำอย่ำงง่ำยๆ กำรเลือกสีแป้ง กำร
ตกแต่งคิ้ว ตำ แก้ม ปำก ให้ดูสวยใสเป็นธรรมชำติ
เหมำะกับกำรท ำงำน 

3. กำรฝึกแต่งหน้ำด้วยตนเอง โดยแบ่งกลุ่มและมีอำจำรย์
ผู้ช่วยคอยดูแล 
4.4 กำรพัฒนำบุคลิกภำพ  
ได้แก่ กำรฝึกเรื่องกำรไหว้ กำรนั่ง ท่ำทำงในกำรให้บริกำร 
กำรยืน กำรสร้ำงรอยยิ้มให้ผู้ใช้บริกำรเกิดควำมประทับใจ 
4.5 กำรเข้ำเยี่ยมชมและศึกษำดูงำนบริษัทที่ให้บริกำร Call 
Center ชั้นน ำ 
ได้แก่ ศูนย์บริกำรลูกค้ำ AIS Contact Center และ DTAC 
Call Center คลองห้ำ จังหวัดปทุมธำนี 
5. บทพูดมำตรฐำนของ TTRS  ได้แก่  
5.1 กำรออกเสียงในภำษำไทย 
5.2 บทพูดมำตรฐำนกำรสนทนำวิดีโอ ข้อควำม บริกำร 
SMS 
6. ระบบปฏิบัติงำนของ TTRS  ได้แก่  
6.1 IP Phone 
6.2 ระบบ TTRS Message 
6.3 ระบบ AACC ส ำหรับกำรให้บริกำรสนทนำข้อควำมบน
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อินเทอร์เน็ต 
6.4 ระบบ OneX ส ำหรับกำรให้บริกำรสนทนำวิดีโอบน
อินเทอร์เน็ต  
6.5 ระบบสรุปงำน 
7. ขั้นตอนกำรให้บริกำรของ TTRS ได้แก่  
7.1 งำนบริกำรสนทนำวิดีโอ 
7.2 สนทนำข้อควำม 
7.3 TTRS Message  
7.4 บันทึกวิดีโอ (Camtasia) 
8. ขั้นตอนกำรบันทึกงำน 
9. กำรอบรมภำษำมือเพื่อกำรสื่อสำร 
9.1 ทดสอบวัดระดับพ้ืนฐำนทำงภำษำมือ 
9.2 ภำษำมือเพ่ือกำรสื่อสำร 
9.3 ภำษำมืออเมริกันระดับพ้ืนฐำน 
10. กำรพิมพ์ดีดไทยแบบสัมผัส 
11. กำรอบรมเรื่องล่ำมภำษำมือไทย 
12. จรรยำบรรณของล่ำมภำษำมือ 
13. กำรวิเครำะห์สถำนกำรณ์และกำรแก้ไขเหตุกำรณ์
เฉพำะหน้ำในกำรให้บริกำร TTRS 

ส.ค.-ก.ย.  
2557 

2. หลักสูตรการพัฒนาบุคลากรส าหรับเจ้าหน้าที่ถ่ายทอด
การสื่อสารที่บรรจุใหม่ จ านวน 12 หลักสูตร 
1. กำรแนะน ำกำรฝึกอบรมและต้อนรับพนักงำนใหม่ 
1.1 กำรกล่ำวต้อนรับผู้เข้ำร่วมอบรม 
1.2 แนะน ำกำรฝึกอบรมและสถำนที่ 
1.3 รำยละเอียดของกำรฝึกอบรม ระยะเวลำและหัวข้อใน
กำรฝึกอบรม 
1.4 ระเบียบของกำรเข้ำรับกำรอบรม 
2. ควำมรู้เบื้องต้นของ TTRS 
2.1 แนะน ำศูนย์ TTRS  
2.2 แนะน ำบริกำรต่ำงๆ ของ TTRS 
2.3 แนะน ำเกี่ยวกับรำยละเอียดในกำรปฏิบัติงำน 

1. คุณพัชรียำ โพธิ์เย็น  
2. คุณชนำกำนต์ พิทยภูวไนย  
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2.4 บอกเล่ำประสบกำรณ์ในกำรท ำงำนจำกรุ่นพ่ี 
2.5 ถำม-ตอบ 
3. กำรปฏิบัติงำนเบื้องต้นของระบบงำน Call Center 
3.1 เทคนิคกำรสื่อสำรอย่ำงมีประสิทธิผล 
1. Pretest : แนะน ำตัวและทดสอบทักษะเบื้องต้น น้ ำเสียง 
2. เทคนิคกำรสื่อสำรที่มีประสิทธิผล  (Effective 
Communication)  

 ควำมต้องกำรและควำมคำดหวังของลูกค้ำท่ีติดต่อทำง
โทรศัพท์  

 ปัญหำของกำรสื่อสำรที่เกิดขึ้น และวิธีกำรแก้ไข  

 พฤติกรรมของ Agent ที่เปิดเผยต่อลูกค้ำ  

 เทคนิคกำรใช้น้ ำเสียงส ำหรับ Call Center (Tone & 
Voice Training)  
o ธรรมชำติของกำรออกเสียง  
o กำรฝึกหัดใช้เสียงให้ถูกต้องและเป็นธรรมชำติ  
o เทคนิคกำรให้บริกำรข้อมูลและกำรติดต่อทำง

โทรศัพท์  
o น้ ำเสียงกับวิธีกำรสร้ำงควำมสุขให้ลูกค้ำ  
o กำรใช้น้ ำเสียงที่ถูกต้องกับ Case ต่ำงๆ  
o กำรรักษำสุขภำพเสียง และกำรใช้ Headset 

อย่ำงถูกต้อง  

 กำรพัฒนำควำมคิด และกำรพัฒนำ EQ   
o พฤติกรรมที่เหมำะสม  
o พฤติกรรมที่ควรปรับปรุง  
o กำรตอบสนองจำกลูกค้ำที่ได้รับพฤติกรรมจำก 

Agent ในรูปแบบต่ำงๆ  

 เทคนิคกำรผ่อนคลำย ระบำยควำมเครียด และวิธี
รองรับควำมกดดัน  

 3. วิธีกำรสนทนำเพื่อโน้มน้ำวจิตใจ และลดข้อโต้แย้ง 

 มำรยำทและกำรใช้ภำษำในกำรรับโทรศัพท์   
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 มำตรฐำนกำรพูด และบทสนทนำทำงโทรศัพท์ (Script)  

 เทคนิคและข้อควรระวังในกำรฟัง - ถำม - กำรจับ
ประเด็น - กำรสังเกตในระหว่ำงกำรสนทนำทำง
โทรศัพท์  

 Workshop : ทดสอบกำรฟัง กำรวิเครำะห์ กำรสังเกต  
4. ศิลปะกำรบริกำรทำงโทรศัพท์ และกำรพัฒนำควำมคิด
เชิงบวก  

 Workshop : Arts & Feeling of Communication  

 วิธีกำรให้บริกำรที่สร้ำงควำมประทับใจแก่ลูกค้ำผ่ำน 
Call Center   
o กำรวิเครำะห์ลูกค้ำ และกำรบริกำรลูกค้ำแต่

ละประเภท  
o ผลที่ได้รับจำกลูกค้ำจำกกำรบริกำรแต่ละ

รูปแบบ  

 วิธีกำรสร้ำงมนุษย์สัมพันธ์และควำมสุขในกำรท้ำงำน   

 บุคลิกภำพที่เหมำะสม ในขณะให้บริกำรทำงโทรศัพท์  
5. เทคนิคกำรเปลี่ยนคำพูดจำก ลบ เป็น บวก  

 พลังของกำรคิดบวก (Power of Positive Thinking)   

 Workshop : เทคนิคกำรเปลี่ยนค้ำพูดจำก ลบ เป็น 
บวก (Magic Words)  

 กำรคิดสร้ำงสรรค์งำนบริกำร ให้ดีกว่ำปัจจุบัน   

 เสนอแนะกำรให้บริกำรในเชิงกำรให้ค้ำแนะน้ำและ
แก้ไขปัญหำ เพื่อกำรปรับปรุงคุณภำพบริกำรลูกค้ำผ่ำน 
Call Center (Improving Service Quality)  

3.2 กำรสร้ำงเสริม Service Mind และกำรพัฒนำ
บุคลิกภำพ 
1. ธรรมชำติของงำนบริกำรและธรรมชำติของผู้ใช้บริกำร 
Call Center 

 ควำมคำดหวังของผู้ใช้บริกำร 

 สิ่งที่ผู้ใช้บริกำรรับรู้ถึงกำรบริกำรที่ผ่ำนมำ  
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 ทัศนคติที่ดีในกำรบริกำร (Attitude)  
2. วิธีกำรสร้ำงควำมประทับใจกับผู้รับบริกำรอย่ำงเหนือ
ควำมคำดหมำย  

 บริกำรด้วยใจ Service Mind สร้ำงง่ำยๆ ท ำได้อย่ำงไร 
: พฤติกรรมและค ำพูด 
o กำรใช้เสียงที่ถูกต้องในขณะบริกำร 
o วิธีกำรบริกำร ที่สร้ำงควำมประทับใจแก่

ผู้ใช้บริกำร 
o วิธีกำรพัฒนำควำมคิด และ EQ 
o วิธีกำรพูด / ชมผู้ใช้บริกำร 
o วิธีกำรรับปำกผู้ใช้บริกำร 
o วิธีกำรสร้ำงทัศนคติเชิงบวก : ทั้งกับตัวเอง

และคนรอบข้ำง และงำนบริกำร 
o วิธีสร้ำงมนุษย์สัมพันธ์และควำมสุขในกำร

ท ำงำน 
o ค ำพูดที่สร้ำงควำมประทับใจ Magic Words 

3. เทคนิคกำรดึงศักยภำพและควำมสำมำรถที่ซ่อนเร้น : 
เพ่ือสร้ำงควำมกล้ำในกำรบริกำร 
4. ฝึกบริกำรให้โดนใจผู้ใช้บริกำร   

 กิจกรรม-ฝึกปฏิบัติ : กำรปรับปรุงคุณภำพบริกำร
ผู้ใช้บริกำร  พฤติกรรมและค ำพูด 

 กิจกรรม-ฝึกปฏิบัติ : พัฒนำปรับปรุงบุคลิกภำพภำยใน
และภำยนอกเพ่ือกำรบริกำร  

5. เทคนิคกำรคิดเชิงวิเครำะห์ : เพื่อตอบสนองควำม
ต้องกำรของผู้ใช้บริกำร  

 กำรสังเกตผู้ใช้บริกำร : Body Language: รู้จัก
ผู้ใช้บริกำรได้ดียิ่งขึ้น  

 วิธีจับควำมรู้สึกผู้ใช้บริกำร  

 เทคนิคกำรตอบสนองควำมต้องกำรของผู้ใช้บริกำร  

 เทคนิคกำรสร้ำงควำมประทับใจด้วยกำรเป็นกันเองกับ
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ผู้รับบริกำร  

 วิธีกำรสร้ำงควำมประทับใจให้แก่ผู้ใช้บริกำร อย่ำง
เหนือและเหนือควำมคำดหมำย ขณะกำรบริกำร  ขณะ
กำรสื่อสำร และขณะกำรส่งมอบสินค้ำ   

 Case Study Workshop 
6. ปลูกฝังและเติมเต็ม Service Mind   

 กำรส่งมอบควำมรักและควำมอบอุ่นให้แก่ผู้ใช้บริกำร  

 สรุปพฤติกรรมที่ต้องท ำซ้ ำ : เพื่อสร้ำงวัฒนธรรม
บริกำรอย่ำงยั่งยืน  

7. ทดสอบหัวใจของกำรบริกำร  

 เต็มใจ ใส่ใจ เติมใจ เข้ำใจ อุ่นใจ วำงใจ เปิดใจ ได้ใจ 
เอำใจ อิ่มใจ ร่วมใจ และสุขใจ 

3.3 กำรอบรมแต่งหน้ำหลักสูตร Make up for Working 
1. เรื่องรำวของผิว หัวใจของกำรแต่งหน้ำ ภำคทฤษฎี 

 กำรดูแลผิวสวยสดใส พ้ืนฐำนกำรแต่งหน้ำได้สวยงำม 

 เรียนรู้เรื่องเครื่องส ำอำง อุปกรณ์ต่ำงๆ ในกำรแต่งหน้ำ 
และกำรเลือกเครื่องส ำอำงให้เหมำะกับผิว 

2. กำรสำธิตกำรแต่งหน้ำโดยวิทยำกร 

 เรียนรู้วิธีกำรแต่งหน้ำอย่ำงง่ำยๆ กำรเลือกสีแป้ง กำร
ตกแต่งคิ้ว ตำ แก้ม ปำก ให้ดูสวยใสเป็นธรรมชำติ
เหมำะกับกำรท ำงำน 

3. กำรฝึกแต่งหน้ำด้วยตนเอง โดยแบ่งกลุ่มและมีอำจำรย์
ผู้ช่วยคอยดูแล 
3.4 กำรพัฒนำบุคลิกภำพ  
ได้แก่ กำรฝึกเรื่องกำรไหว้ กำรนั่ง ท่ำทำงในกำรให้บริกำร 
กำรยืน กำรสร้ำงรอยยิ้มให้ผู้ใช้บริกำรเกิดควำมประทับใจ 
3.5 กำรเข้ำเยี่ยมชมและศึกษำดูงำนบริษัทที่ให้บริกำร Call 
Center ชั้นน ำ 
ได้แก่ ศูนย์บริกำรลูกค้ำ AIS Contact Center และ DTAC 
Call Center คลองห้ำ จังหวัดปทุมธำนี 
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4. บทพูดมำตรฐำนของ TTRS  ได้แก่  
4.1 กำรออกเสียงในภำษำไทย 
4.2 บทพูดมำตรฐำนกำรสนทนำวิดีโอ ข้อควำม บริกำร 
SMS 
5. ระบบปฏิบัติงำนของ TTRS  ได้แก่  
5.1 IP Phone 
5.2 ระบบ TTRS Message 
5.3 ระบบ AACC ส ำหรับกำรให้บริกำรสนทนำข้อควำมบน
อินเทอร์เน็ต 
5.4 ระบบ OneX ส ำหรับกำรให้บริกำรสนทนำวิดีโอบน
อินเทอร์เน็ต  
5.5 ระบบสรุปงำน 
6. ขั้นตอนกำรให้บริกำรของ TTRS ได้แก่  
6.1 งำนบริกำรสนทนำวิดีโอ 
6.2 สนทนำข้อควำม 
6.3 TTRS Message  
6.4 บันทึกวิดีโอ (Camtasia) 
7. ขั้นตอนกำรบันทึกงำน 
8. กำรอบรมภำษำมือเพื่อกำรสื่อสำร 
8.1 ทดสอบวัดระดับพ้ืนฐำนทำงภำษำมือ 
8.2 ภำษำมือเพ่ือกำรสื่อสำร 
8.3 ภำษำมืออเมริกันระดับพ้ืนฐำน 
9. กำรพิมพ์ดีดไทยแบบสัมผัส 
10. กำรอบรมเรื่องล่ำมภำษำมือไทย 
11. จรรยำบรรณของล่ำมภำษำมือ 
12. กำรวิเครำะห์สถำนกำรณ์และกำรแก้ไขเหตุกำรณ์
เฉพำะหน้ำในกำรให้บริกำร TTRS 

4 ส.ค. 2557 3. หลักสูตรการให้บริการระบบ TTRS Message 
1. System Flow Charts 
• ผังกำรรับ sms และส่งต่อ sms ฉุกเฉินไปยังเจ้ำหน้ำที่ 
TTRS 

1. คุณคมคิด ศันสนะเกียรติ 
2. คุณอัฑฒกำ เที่ยงปรีชำ 
3. คุณกนต์ธร ไกรสุวรรณ 
4. คุณชนัญชิดำ ชีพเสรี 
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• ผังกำรตรวจสอบกำรเชื่อมต่อระหว่ำงโปรแกรมประยุกต์
กับเครื่องเซิร์ฟเวอร์ 
• ผังกำรส่ง sms ตอบกลับเมื่อไม่รองรับ MMS 
• ผังกำรตรวจสอบข้อควำมท่ียังไม่ได้ด ำเนินกำรและแจ้ง
ข้อมูลคนหูหนวก 
2. โปรแกรมประยุกต์บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile 
Application) 
• Flow Chat 
• วิธีกำรติดตั้ง 
• วิธีกำรใช้งำน 
3. ระบบ Web CRM ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ TTRS 
• เมนูคิว 
• เมนูบริกำร SMS 
• เมนูกำรแพทย์ฉุกเฉิน 
• Web API ส ำหรับส่ง sms จำกโปรแกรมประยุกต์ 
• Web API เชื่อมโยงข้อมูลระหว่ำง TTRS และสถำบัน
กำรแพทย์ฉุกเฉิน (NIEMS) 
4. CRM ส ำหรับหน่วยงำนภำยนอกในกำรรองรับกรณี
ฉุกเฉิน 
• ระบบส ำหรับสถำบันกำรแพทย์ฉุกเฉิน (NIEMS) 
• Web API เชื่อมโยงข้อมูลระหว่ำงสถำบันกำรแพทย์
ฉุกเฉิน (NIEMS) และ TTRS 

5. คุณภัทรพงศ์ พิกุลเงิน 
6. คุณจักรี เสนเมือง 
7. คุณจำรุวรรณ ฤทธิ์เนติกุล 
8. คุณอรนุช ศุภเลิศชัยมงคล 
9. คุณฐิตำรีย์ เกี่ยวคุ้มภัย 
10. คุณกันตพงษ์ ศันสนะ
เกียรติ 
11. คุณวิศรุต เย็นมี 
12. คุณวธัญญู บุญอำจินต์ 
13. คุณเอกลักษณ์ เหลื่อมล้ ำ 

 

10 ก.ย. 
2557 

4. หลักสูตร Powerful Function in Excel 
1. กำรประมวลผลข้อมูลประเภทต่ำงๆ ใน Excel กำร
ค ำนวณ และจัดรูปแบบแสดงผล 
2. Functions ส ำหรับสรุปข้อมูลทำงตัวเลข และกำร
ประยุกต์ใช้ 
3. Functions ส ำหรับกำรปัดเศษตัวเลข และกำร
ประยุกต์ใช้ 
4. Functions ส ำหรับกำรค้นหำข้อมูล และกำรประยุกต์ใช้ 
5. Functions ส ำหรับกำรประมวลผลข้อมูลตัวอักษร และ

คุณธิดำรัตน์ เหมรังคะ 
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กำรประยุกต์ใช้ 
6. Functions ส ำหรับกำรประมวลผลข้อมูลวันที่ และกำร
ประยุกต์ใช้ 
7. วิธีกำรตรวจสอบควำมผิดพลำดเมื่อสูตรเกิด Error โดย
ใช้เครื่องมือ 
8. วิธีกำรป้องกันไม่ให้สูตรแสดงผลเป็น 
#DIV/0!,#N/N,#VALUE!,#REF!,#NUM! และกำร
ประยุกต์ใช้ 

22 ก.ย. 
2557 

5. หลักสูตร Pivot Table and Pivot Chart 
1. กำรใช้งำน PivotTable ส ำหรับสรุปข้อมูล และสร้ำง
รำยงำน 
2. รูปแบบและข้อมูลที่สำมำรถ และไม่สำมำรถใช้ 
PivotTable ในกำรสรุปข้อมูลได้ 
3. วิธีกำรจัดรูปแบบรำยงำน ที่สร้ำงจำก PivotTable 
4. กำรสรุปข้อมูลด้วยกำรเปรียบเทียบรูปแบบต่ำงๆ 
5. วิธีกำรจัดกลุ่มสรุปข้อมูล 
• สรุปข้อมลูตำมรำยปี เดือน ไตรมำส หรือทุกๆ 7 วัน หรือ
ตำมช่วงที่ก ำหนดใหม่ 
• สรุปข้อมูลหัวข้อที่สร้ำงข้ึนมำใหม่ ที่ไม่มีในข้อมูลดิบ 
• สรุปข้อมูลเป็นควำมถี่ท่ีก ำหนดขึ้นมำใหม่ 
6. วิธีกำรสรุปข้อมูลจำก PivotTable แยก worksheet 
อัตโนมัติ ตำมหัวข้อใน Filter 
7. กำรสร้ำงรูปแบบกำรค ำนวณสรุปข้อมูลที่ PivotTable 
ไม่สำมำรถท ำได้ 
8. วิธีกำรสร้ำง Fields ใหม่โดยน ำ Fields ในข้อมูลดิบมำ
ค ำนวณ 
9. วิธีกำรสร้ำงกรำฟประเภทต่ำงๆ เพื่อวิเครำะห์ข้อมูลจำก 
PivotTable ด้วย PivotChart , Column Chart , Line 
Chart , Pie Chart, Combination Chart 
10. วิธีกำรใช้ Slicer กรองข้อมูล ใน PivotTable เพ่ือให้
สำมำรถเห็นหัวข้อต่ำงๆใช้ในกำรกรองข้อมูล 

1. คุณธิดำรัตน์ เหมรังคะ 
2. คุณกันตพงษ์ ศันสนะเกียรติ 
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11. วิธีกำร update ข้อมูลใน PivotTable ในกรณีที่ข้อมูล
ดิบมีกำรเปลี่ยนแปลงหรือมีกำรเพิ่มปริมำณของข้อมูลดิบ 
แบบอัตโนมัติ 

27 ก.ย. 
2557 

6. หลักสูตร Writing for PR การเขียนเพื่อการ
ประชาสัมพันธ์ 
1. ควำมหมำยของกำรประชำสัมพันธ์ และวัตถุประสงค์ 
2. กำรเขียนเพื่อกำรสื่อสำร และวัตถุประสงค์ 
3. ประโยคใจควำมส ำคัญ และกำรเขียนย่อหน้ำ 
4. ขั้นตอนกำรเขียน 
5. กำรเขียนข่ำว 
6. กำรเขียนโครงกำรประชำสัมพันธ์ 
7. กำรเขียนบทควำม และบทสัมภำษณ์ 
8. กำรเขียนค ำกล่ำว 
9. กำรเขียน Fact Sheet / MC Script 
10. กำรเขียนรำยงำนประชำสัมพันธ์ 

คุณธิดำรัตน์ เหมรังคะ 
คุณสำยรุ้ง เมืองเจริญ 
 

2-3 ต.ค. 
2557 

7. การน าเข้าข้อมูลวิดีโอและการท ารายงานส าหรับ 
Supervisor บน www.ttrs.caas.in.th 
1. กำรบันทึกข้อมูลวิดีโอ 
2. กำรค้นข้อมูลวิดีโอ 
3. กำรบันทึกข้อมูลกรณีไม่มีวิดีโอ 
4. กำรค้นข้อมูลกรณีไม่มีวิดีโอ 
5. สถิติกำรบันทึกข้อมูลวิดีโอรำยบุคคล 
6. กำรกรอกแบบฟอร์มสรุปงำน Supervisor 
7. กำรค้นหำแบบฟอร์มสรุปงำน Supervisor 
8. วิธีกำรแยกประเภทกำรติดต่อผ่ำนช่องทำงสนทนำ
ข้อควำมและสนทนำวิดีโอ 
 

1. คุณอัฑฒกำ เที่ยงปรีชำ 
2. คุณกนต์ธร ไกรสุวรรณ 
3. คุณชนัญชิดำ ชีพเสรี 
4. คุณภัทรพงศ์ พิกุลเงิน 
5. คุณจักรี เสนเมือง 
6. คุณจำรุวรรณ ฤทธิ์เนติกุล 
7. คุณอรนุช ศุภเลิศชัยมงคล 
8. คุณฐิตำรีย์ เกี่ยวคุ้มภัย 
1. คุณจำรุพัฒน์ หิรัญศรีตระกูล 
2. คุณชวำลำ สวัสดิ์สว่ำง 
3. คุณดวงฤดี แสนสุข 
4. คุณกัลชุยำ ต๋องเรียน 
5. คุณพจี เอ่ียมข ำ 
6. คุณฤดี พำนิช 
7. คุณอรพินท์ เมืองนก 
8. คุณนพพล ไกยรำช 
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9. คุณวัชรำ อสิพงษ์ 
10. คุณพัชรี ศรีสุกใส 
11. คุณพัชรินทร์ วัฒนโชคกุล 
12. คุณกนกอร วงษ์ค ำหำญ 
13. คุณพัชรียำ โพธิ์เย็น 
14. คุณชนำกำนต์ พิทยภูวไนย 

7 ต.ค. 2557 8. การ Export ข้อมูลจากระบบรายงานเพื่อจัดท า
รายงานประจ าวันแบบอัตโนมัติ 
1. แนะน ำเว็บไซต์และโปรแกรมส ำหรับดึงข้อมูลรำยงำน
กำรให้บริกำร 
2. วิธีกำรดึงข้อมูลจำกเว็บไซต์ ได้แก่ 
• จ ำนวนผู้สมัครสมำชิก 
• จ ำนวนครั้งกำรเข้ำใช้ระบบ 
• จ ำนวนครั้งกำรเข้ำใช้สนทนำวิดีโอ 
• จ ำนวนครั้งกำรเข้ำใช้สนทนำข้อควำม 
3. วิธีกำรดึงข้อมูลจำก CMS ส ำหรับบริกำรสนทนำวิดีโอ
และกำรรับโทรศัพท์ผ่ำน OneX ได้แก่ 
• Agent Report Daily 
• Agent Report Monthly 
• Skill Summary Daily 
• Skill Summary Monthly 
4. วิธีกำรดึงข้อมูลจำก AACC ส ำหรับบริกำรสนทนำ
ข้อควำมผ่ำน AURA 
• Web Chat Average Total by Daily 
• Web Chat Grand Total and Average 
• Web Chat Contacts Details 
5. กำรท ำ Pivot Table ข้อมูลเพื่อน ำเสนอข้อมูลกำร
รับสำยสนทนำวิดีโอ โดยแบ่งเป็นตู้ TTRS และเว็บไซต์ 

1. คุณคมคิด ศันสนะเกียรติ  
2. คุณกันตพงษ์ ศันสนะเกียรติ 
3. คุณวธัญญู บุญอำจินต์ 
4. คุณวิศรุต เย็นมี 
5. คุณเอกลักษณ์ เหลื่อมล้ ำ 
 

9 ต.ค. 2557 9. Call Center Supervisor มืออาชีพ 
1. บทบำทภำระหน้ำที่ของ Call Center Supervisor 
2. พัฒนำทักษะกำรสื่อสำรเพ่ือกำรสื่อสำรที่มีประสิทธิผล 

1. คุณอัฑฒกำ เที่ยงปรีชำ 
2. คุณกนต์ธร ไกรสุวรรณ 
3. คุณคเชนทร์ เทพทับทิม 
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3. บทบำทและกำรควบคุม Call Center และ Agent ให้
บรรลุเป้ำหมำย 
4. กำรสร้ำงมำตรฐำนกำรบริกำรของ Call Center 
5. Best Practice & Case Study 

4. คุณชนัญชิดำ ชีพเสรี 
 

22 ต.ค. 
2557 

10. การบริหารงาน Call Center ระดับสูงอย่างมือ
อาชีพ 
1. ปัจจัยแห่งควำมส ำเร็จในกำรบริหำรงำน Call Center 
2. กำรจัดกำรกับงบประมำณ Call Center 
3. ส่วนประกอบของระบบงำน Call Center 
4. กำรบริหำรงำน Call Center ที่ดีต้องค ำนึงถึงอะไร 
5. โครงสร้ำงกำรบริหำรงำน Call Center ที่เหมำะสมเป็น
อย่ำงไร ได้แก่ Hardware Software People Process 
และ Facilities 
6. กำรก ำหนดบทบำทและควำมรับผิดชอบของเจ้ำหน้ำที่ 
7. กำรคัดเลือกพนักงำน 
8. กำรจัดสรรจ ำนวน Agent ให้เหมำะสมกับปริมำณ Call 
9. กำรควบคุมคุณภำพและข้อก ำหนดในกำรปฏิบัติงำนของ 
Call Center 
10. กำรท ำ Customer Satisfaction 
11. กำรวัดประสิทธิภำพของ Call Center 
12. กำรวัดผลกำรปฏิบัติงำนของ Agent 
13. กำรประเมินคุณภำพบริกำร Call Center 
14. กำรบริหำรงำนข้อร้องเรียนลูกค้ำ 
15. กำรวิเครำะห์ Case และกำรวิเครำะห์ Report 
16. Tools ที่ใช้ในกำรกระตุ้นผลงำนให้แก่ Call Center 
17. ปัญหำและควำมล้มเหลวที่เกิดขึ้นในกำรบริหำรงำน 
Call Center และวิธีกำรแก้ไข 
18. Case Study & Best Practice 

1. ผอ.นิสำรัตน์ กำยะสิทธิ์ 
2. คุณประภัสสร นำมศิริ
พงศ์พันธุ์ 
3. คุณคมคิด ศันสนะเกียรติ  
4. คุณกันตพงษ์ ศันสนะเกียรติ 
5. คุณธิดำรัตน์ เหมรังคะ 

 

14-17 และ 
20-21 ต.ค. 
2557 

11. Microsoft Office 2013 (Word Excel และ 
Powerpoint) 
ครั้งที่ 1 ท ำควำมรู้จัก Microsoft Word 2013 

1. คุณสำยรุ้ง เมืองเจริญ 
2. คุณพิมพ์มำดำ ทรัพย์วิทย์ 
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ครั้งที่ 2 Microsoft Word 2013 ส ำหรับเอกสำรทั่วไป 
และสร้ำง E-Book 
ครั้งที่ 3 Microsoft Excel 2013 ส ำหรับกำรใช้งำนพื้นฐำน
และกำรค ำนวณ 
ครั้งที่ 4 Microsoft Excel 2013 กับ Function ด้ำนกำร
ค ำนวณ 
ครั้งที่ 5 Microsoft Excel 2013 กำรสร้ำงแผนภูมิและกำร
พิมพ์เอกสำร 
Microsoft PowerPoint 2013 ส ำหรับกำรใช้งำนพ้ืนฐำน 
ครั้งที่ 6 Microsoft PowerPoint 2013 จัดกำรกับกำร
น ำเสนอและกำรใช้ Photo Album 

29 ต.ค. 
2557 

12. บทบาทของล่ามภาษามือ TTRS 
1. ล่ำมภำษำมือคืออะไร 
2. จุดมุ่งหมำยในกำรแปล 
3. ผู้ที่ท ำหน้ำที่ภำษำมือ 
4. อุปสรรคของผู้ที่ท ำหน้ำที่ภำษำมือ 
5. หลักพ้ืนฐำนของกำรเป็นล่ำมภำษำมือ 
6. วิธีกำรแปล 
7. ประเภทของกำรแปล 
8. บทบำทของล่ำมภำษำมือ TTRS  
9. ท ำแบบทดสอบ 

1. คุณอัฑฒกำ เที่ยงปรีชำ 
2. คุณกนต์ธร ไกรสุวรรณ 
3. คุณชนัญชิดำ ชีพเสรี 
4. คุณภัทรพงศ์ พิกุลเงิน 
5. คุณจักรี เสนเมือง 
6. คุณจำรุวรรณ ฤทธิ์เนติกุล 
7. คุณอรนุช ศุภเลิศชัยมงคล 
8. คุณฐิตำรีย์ เกี่ยวคุ้มภัย 
1. คุณจำรุพัฒน์ หิรัญศรีตระกูล 
2. คุณชวำลำ สวัสดิ์สว่ำง 
3. คุณดวงฤดี แสนสุข 
4. คุณกัลชุยำ ต๋องเรียน 
5. คุณพจี เอ่ียมข ำ 
6. คุณฤดี พำนิช 
7. คุณอรพินท์ เมืองนก 
8. คุณนพพล ไกยรำช 
9. คุณวัชรำ อสิพงษ์ 
10. คุณพัชรี ศรีสุกใส 
11. คุณพัชรินทร์ วัฒนโชคกุล 
12. คุณกนกอร วงษ์ค ำหำญ 
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13. คุณพัชรียำ โพธิ์เย็น 
14. คุณชนำกำนต์ พิทยภูวไนย 

1 ธ.ค. 2557 13. ระบบ MMX ส าหรับเจ้าหน้าที่เทคนิค 
อบรมกำรใช้งำนและกำรตั้งค่ำระบบ MMX  
13.1 ควำมรู้พ้ืนฐำนในกำรใช้โปรแกรม MMX และกำรตั้ง
ค่ำ 
13.2 Queue ระบบกำรรอสำยของผู้ใช้บริกำร 
13.3 Video Mail ระบบกำรใช้งำนวิดีโอเมลในกรณีที่
เจ้ำหน้ำที่ถ่ำยทอดกำรสื่อสำรไม่สำมำรถให้บริกำรได้ 
13.4 Adding Users and Interpreters ระบบกำรเพ่ิม
รำยชื่อผู้ใช้บริกำรและกำรเพ่ิมบัญชีของเจ้ำหน้ำที่ถ่ำยทอด
กำรสื่อสำร 
13.5 Call screening ลักษณะหน้ำจอและหัวข้อเมนูในกำร
ให้บริกำรโปรแกรม MMX 
13.6 Backup ระบบกำรส ำรองข้อมูล และกำรเก็บข้อมูล
โปรแกรม MMX 
13.7 MMX Pro & myMMX settings กำรติดตั้งและกำร
ตั้งค่ำโปรแกรม MMX Pro ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ถ่ำยทอดกำร
สื่อสำร 
13.8 Mobile Apps เรียนรู้แอปพลิเคชัน MMX บน
ระบบปฏิบัติกำร Android  

1. คุณกันตพงษ์ ศันสนะเกียรติ 
2. คุณวิศรุต เย็นมี 
3. คุณวธัญญู บุญอำจินต์ 
4. คุณเอกลักษณ์ เหลื่อมล้ ำ 
5. คุณปรีชำ แสงวุฒิ 

4 ธ.ค. 2557 14. ระบบ MMX  ส าหรับเจ้าหน้าที่ถ่ายทอดการสื่อสาร 
อบรมกำรใช้งำนระบบ MMX ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ถ่ำยทอด
กำรสื่อสำร (MMX Pro) 
14.1 กำรเปิด/ปิดโปรแกรม และ Log in/Log out 
14.2 ส่วนประกอบของหน้ำจอโปรแกรม 
14.3 กำรรับสำย (Handling Incoming Calls) 
14.4 กำรโทรออก (Making Calls) 
14.5 กำรโอนสำย (Transferring Calls) 
14.6 กำรประชุมสำย (Conference Call) 
14.7 Video Mail ระบบกำรใช้งำนวิดีโอเมลในกรณีที่

1. คุณคมคิด ศันสนะเกียรติ 
2. คุณอัฑฒกำ เที่ยงปรีชำ 
3. คุณคเชนทร์ เทพทับทิม 
4. คุณชนัญชิดำ ชีพเสรี 
5. คุณธิดำรัตน์ เหมรังคt 
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วัน เดือน ปี รายการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากร รายช่ือเจ้าหน้าที่ 

เจ้ำหน้ำที่ถ่ำยทอดกำรสื่อสำรไม่สำมำรถให้บริกำรได้ 
14.8 กำรตั้งค่ำต่ำงๆ เพ่ือรองรับกำรให้บริกำร  

 

2) การพัฒนาบุคลากรในฝ่ายงานต่างๆ ในด้านอ่ืนๆ  

ในปีนี้ ศูนย์ฯ ได้รับเจ้ำหน้ำที่ถ่ำยทอดกำรสื่อสำรเพ่ิมขึ้นจ ำนวน 14 คน เพ่ือรองรับบริกำรในช่องทำง

ใหม่ๆ ที่เพ่ิมข้ึน ดังนั้น กำรพัฒนำเจ้ำหน้ำที่ฯ จึงแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มเจ้ำหน้ำที่ฯ เดิมจ ำนวน 10 คน 

และกลุ่มเจ้ำหน้ำที่ฯ ใหม่จ ำนวน 14 คน รวมทั้งสิ้น 24 คน 

ศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรฯ ได้ด ำเนินกำรพัฒนำเจ้ำหน้ำที่ถ่ำยทอดกำรสื่อสำรกลุ่มเดิมจ ำนวน 

10 คนและกลุ่มใหม่จ ำนวน 14 คน ในด้ำนต่ำงๆ ที่จ ำเป็นต่อกำรให้บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรที่มี

ประสิทธิภำพ 6 ด้ำน ดังนี้   

1) กำรพัฒนำบทพูดมำตรฐำนส ำหรับกำรให้บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำร  

2) กำรทดสอบควำมรู้ด้ำนภำษำมือและภำษำไทย  

3) กำรพัฒนำควำมสำมำรถในกำรพิมพ์ภำษำไทย  

4) กำรประชุมเพ่ือเป็นแนวทำงกำรปฏิบัติงำนที่เป็นมำตรฐำนเดียวกัน  

5) กำรพัฒนำทักษะ ควำมรู้และควำมเข้ำใจในกำรให้บริกำรใหม่ๆ    

6) กำรออกแบบประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ถ่ำยทอดกำรสื่อสำร 

ทั้งนี้ เพ่ือให้แนวทำงในกำรให้บริกำรของเจ้ำหน้ำที่ถ่ำยทอดกำรสื่อสำรฯ ทุกคนของศูนย์บริกำร

ถ่ำยทอดกำรสื่อสำรฯ เป็นไปในทิศทำงเดียวกันและมีมำตรฐำนในกำรให้บริกำร  

2.1) กำรพัฒนำบทพูดมำตรฐำนส ำหรับกำรให้บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำร 

กำรพัฒนำบทพูดมำตรฐำนส ำหรับกำรให้บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ นั้นมี

ควำมส ำคัญเป็นอย่ำงยิ่ง และสำมำรถน ำไปใช้กับผู้ใช้บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรที่เป็นผู้บกพร่องทำงกำรได้ยิน

และผู้ที่บกพร่องทำงกำรพูดได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล  ศูนย์ฯ ได้ด ำเนินกำรพัฒนำบทพูด

มำตรฐำนโดยมีขั้นตอนกำรด ำเนินงำนดังนี้ 

 น ำควำมรู้ที่ได้จำกกำรจัดอบรมเชิงปฏิบัติกำรเรื่อง เทคนิคกำรสื่อสำรที่มีประสิทธิภำพและศิลปะ

กำรบริกำร โดย อำจำรย์สรวิช บัวศรี ซึ่งได้อบรมไปเมื่อ วันที่ 29 สิงหำคม 2554 น ำมำเป็น

แนวทำงในกำรออกแบบบทพูดมำตรฐำนเพ่ือใช้เป็นภำษำส ำหรับกำรสื่อสำรกับผู้ใช้บริกำร และ

ให้มีควำมสอดคล้องกับกฎเกณฑ์หรือนโยบำยในกำรให้บริกำรของศูนย์ฯ   
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 เชิญนำยวิทยุต บุนนำค อำจำรย์ประจ ำภำควิชำกำรศึกษำพิเศษ  มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนดุสิต 

ซึ่งเป็นผู้ที่บกพร่องทำงกำรได้ยินมำเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ เพ่ือตรวจสอบบทพูดมำตรฐำนร่วมกับ

เจ้ำหน้ำที่ถ่ำยทอดกำรสื่อสำรว่ำผู้ที่บกพร่องทำงกำรได้ยินสำมำรถเข้ำใจบทพูดมำตรฐำนดังกล่ำว 

 ทดลองใช้บทพูดมำตรฐำน และน ำข้อแนะน ำมำปรับปรุงบทพูดมำตรฐำนเพื่อให้ครอบคลุมภำรกิจ

ของศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรฯ 

 จัดอบรมให้กับเจ้ำหน้ำที่ถ่ำยทอดกำรสื่อสำรฯ ให้น ำบทพูดมำตรฐำนส ำหรับกำรให้บริกำร

ถ่ำยทอดกำรสื่อสำรทั้ง 6 ประเภทไปใช้ในกำรท ำงำน   

 บทพูดมำตรฐำนที่พัฒนำขึ้น เริ่มใช้ในปี พ.ศ. 2556 และได้มีกำรปรับปรุงในปี พ.ศ. 2557 ตำม

ภำคผนวก ก 

2.2) กำรทดสอบควำมรู้ด้ำนภำษำมือและภำษำไทย 

ศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรได้จัดให้มีกำรพัฒนำและกระตุ้นควำมรู้ทำงภำษำมือของ

เจ้ำหน้ำที่ถ่ำยทอดกำรสื่อสำรเป็นประจ ำอย่ำงต่อเนื่อง  โดยมีกำรก ำหนดกำรถ่ำยคลิปภำษำมือ ในวันส ำคัญ

ต่ำงๆ และคลิปเผยแพร่ควำมรู้ ระหว่ำงเดือน มกรำคม – ธันวำคม 2557 นี้มีทั้งสิ้น 88 เรื่อง แบ่งเป็น  

1. ถ่ำยกำรถ่ำยคลิปวิดีโอเนื่องในวันส ำคัญต่ำงๆ ของไทยเพ่ือให้ควำมรู้กับผู้บกพร่องทำงกำรได้

ยินและกำรพูดผ่ำนทำง Facebook Fanpage TTRS Thailand โดยได้ก ำหนดกำรวันส ำคัญ

ส ำหรับกำรท ำคลิปวิดีโอไว้ล่วงหน้ำในช่วงต้นปี 36 ครั้ง 

2. กำรสรุปข่ำวประจ ำสัปดำห์ (Weekly NEWS)  ข่ำวส ำคัญ ข่ำวเด่น หรือข่ำวที่อยู่ในควำม

สนใจในช่วงสัปดำห์นั้นๆ เพ่ือเป็นกำรให้ควำมรู้กับคนหูหนวกทั่วไป ซึ่งได้เริ่มในช่วงเดือน

กันยำยน 2557 เผยแพร่ต่อเนื่องในทุกวันพุธเป็นประจ ำทุกสัปดำห์ 17 ครั้ง 

3. เพลงภำษำมือในวันส ำคัญและเทศกำลต่ำงๆ  4 ครั้ง 

4. ประกำศสถำนกำรณ์ฉุกเฉินในช่วงเดือนพฤษภำคม 2557 4 ครั้ง 

5. เพ่ือกำรให้ควำมรู้ด้ำนกำรสื่อสำรในชีวิตประจ ำวัน 9 ครั้ง 

6. เรื่องอ่ืนๆ 18 ครั้ง 

2.2.1) กำรประเมินควำมสำมำรถในกำรแปลภำษำมือจำกคลิปวิดีโอ (จำกเอกสำรเป็นภำษำมือ) ได้

แบ่งกลุ่มเจ้ำหน้ำที่ถ่ำยทอดกำรสื่อสำรออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้ 

กลุ่มท่ีหนึ่ง คือ เจ้ำหน้ำที่ถ่ำยทอดกำรสื่อสำรที่ปฏิบัติงำนถ่ำยทอดกำรสื่อสำรก่อนปี 2557 จนถึง

ปัจจุบัน จ ำนวน 9 คน  

กลุ่มท่ีสอง คือ เจ้ำหน้ำที่ถ่ำยทอดกำรสื่อสำรที่เริ่มปฏิบัติงำนในช่วงปี 2557 จ ำนวน 14 คน  
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ทั้ง 2 กลุ่มใช้เกณฑ์กำรประเมินควำมสำมำรถในกำรแปลภำษำมือเดียวกัน ต่ำงกันที่จ ำนวนคลิปวิดีโอ

ต่อคน และช่วงเวลำของกำรแปลคลิปวิดีโอ กำรประเมินควำมสำมำรถในกำรแปลภำษำมือ แบ่งเป็น 4 ระดับ 

คือ 

1) ควำมถูกต้องตำมเนื้อหำในกำรแปล หมำยถึง ควำมสำมำรถในกำรแปลภำษำมือตำมเนื้อหำ

ของคลิปวีดีโอได้ครบถ้วน 

2) ภำษำมือ หมำยถึง มีกำรใช้ท่ำมือชัดเจน ไม่คลุมเครือ ท ำให้ไม่สับสนในควำมหมำย และ

กำรใช้ภำษำมือในกำรอธิบำยเรื่องรำวอย่ำงถูกต้อง มีกำรเลือกใช้ภำษำมือในกำรอธิบำยภำพได้ชัดเจน 

3) บุคลิกภำพและควำมมั่นใจ หมำยถึง บุคลิกภำพในขณะแปล และขณะที่รอกำรแปล มี

บุคลิกภำพที่ดี ในท่ำทำงกำรแสดงออก และส่งเสริมผู้ที่เป็นคู่แปล (ถ้ำมี) 

4) กำรเลือกใช้ภำษำมือเหมำะสมกับเหตุกำรณ์ หมำยถึง กำรเลือกใช้ภำษำมือที่เหมำะสมกับ

เหตุกำรณ์และเนื้อหำในกำรแปล เลือกใช้ท่ำมือที่สำมำรถสื่อควำมหมำยได้ชัดเจน 

2.2.2) ในเดือนมีนำคม 2557 ศูนย์ฯ ได้ก ำหนดขั้นตอนกำรทดสอบเจ้ำหน้ำที่ถ่ำยทอดกำรสื่อสำร  9 

คน โดยไม่แจ้งล่วงหน้ำ มีหัวข้อในกำรทดสอบ ดังนี้  

1) เรื่องกำรสะกดนิ้วมือ โดยให้สะกดค ำที่ก ำหนด 40 ค ำ และให้เขียนภำษำไทยจำกกำรดู

สะกดนิ้วมือ 10 ค ำ  

2) บทควำมเก่ียวกับประชำคมอำเซียน โดยมีชื่อประเทศในกลุ่มอำเซียน ทั้ง 10 ประเทศ 

 

ตำรำงที่ 2 ผลกำรประเมินคลิปวิดีโอภำษำมือของเจ้ำหน้ำที่ถ่ำยทอดกำรสื่อสำรจ ำนวน 9 คน ในระหว่ำงเดือน

มกรำคม – ธันวำคม2557  

 แบบทดสอบ กลุ่มที่1 กลุ่มที่ 2 กลุ่มที่3 กลุ่มที่ 4 
1 ควำมถูกต้องตำมเนื้อหำในกำรแปล  3 3 2 1 

2 ภำษำมือ  2 3 2 2 

3 บุคลิกภำพและควำมมั่นใจ  2 3 3 1 
4 กำรเลือกใช้ภำษำมือเหมำะสมกับเหตุกำรณ์  3 3 2 1 
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ตำรำงที ่3 ผลกำรประเมินคลิปวิดีโอภำษำมือของเจ้ำหน้ำที่ถ่ำยทอดกำรสื่อสำรจ ำนวน 14 คน ในระหว่ำง
เดือนกรกฎำคม – ธันวำคม2557 

 แบบทดสอบ กลุ่มที่1 กลุ่มที่ 2 กลุ่มที่3 กลุ่มที่ 4 

1 ควำมถูกต้องตำมเนื้อหำในกำรแปล  2 5 2 5 
2 ภำษำมือ  5 5 2 2 

3 บุคลิกภำพและควำมมั่นใจ  4 3 4 3 

4 กำรเลือกใช้ภำษำมือเหมำะสมกับเหตุกำรณ์  2 5 5 2 
 

ตำรำงที ่4 ผลกำรทดสอบควำมรู้ภำษำมือของเจ้ำหน้ำที่บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรจ ำนวน 9 คน ในเดือน
มีนำคม 2557 
 แบบทดสอบ กลุ่มที่1 กลุ่มที่ 2 กลุ่มที่3 กลุ่มที่ 4 

1 แบบทดสอบกำรสะกดนิ้วมือ (จำกกำรฟังเป็นภำษำมือ) - 2 3 4 

2 แบบทดสอบกำรสะกดนิ้วมือ (จำกภำษำมือเป็นภำษำไทย) - 2 2 5 
3 ควำมถูกต้องตำมเนื้อหำในกำรแปล 5 1 3 - 

4 ควำมรู้รอบตัวทำงภำษำมือ (ชื่อประเทศต่ำงๆ)  2 1 3 3 

5 บุคลิกภำพและควำมมั่นใจในขณะแปล 2 2 4 1 
6 กำรเลือกใช้ภำษำมือเหมำะสมกับเหตุกำรณ์ 2 3 2 2 

 

2.3) กำรพัฒนำควำมสำมำรถในกำรพิมพ์ภำษำไทย 

ศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรฯ ได้ก ำหนดให้เจ้ำหน้ำที่ถ่ำยทอดกำรสื่อสำรฯ ฝึกฝนกำรพิมพ์

ภำษำไทยแบบสัมผัสและทดสอบควำมเร็วในกำรพิมพ์ โดยเริ่มจำก 25-30 ค ำต่อนำที 31-35 ค ำต่อนำที 36-

40 ค ำต่อนำที โดยมีผลกำรทดสอบดังนี้ 

 

ตำรำงที ่5 ผลกำรทดสอบกำรพิมพ์ภำษำไทยแบบสัมผัสของเจ้ำหน้ำที่ถ่ำยทอดกำรสื่อสำรกลุ่มเดิม 10 คน 

ความเร็ว จ านวนเจ้าหน้าที่ (คน) 

25-30 ค ำต่อนำที 8 คน 

31-35 ค ำต่อนำที 2 คน 

36-40 ค ำต่อนำที ไม่มีผู้ผ่ำนกำรทดสอบ 

ผลกำรทดสอบควำมเร็วในกำรพิมพ์สัมผัส พบว่ำเจ้ำหน้ำที่ฯ ส่วนใหญ่สำมำรถพิมพ์ได้ที่

ควำมเร็วประมำณ 25-30 ค ำต่อนำที ต่ ำกว่ำมำตรฐำนที่ก ำหนดไว้คือ 35 ค ำต่อนำที ดังนั้นเจ้ำหน้ำที่บำงคนยัง
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จะต้องท ำกำรฝึกฝนและทดสอบอย่ำงต่อเนื่อง เพ่ือให้ทุกคนสำมำรถพิมพ์ได้ 35 ค ำต่อนำทีซึ่งเป็นควำมเร็ว

ตำมมำตรฐำนของผู้ให้บริกำร Call Center หรือ Contact Center ในประเทศไทย 

 

ตำรำงที ่6 แสดงผลกำรทดสอบกำรพิมพ์ภำษำไทยแบบสัมผัสของเจ้ำหน้ำที่ถ่ำยทอดกำรสื่อสำรกลุ่มใหม่ 
จ ำนวน 14 คน 

ความเร็ว จ านวนเจ้าหน้าที่ (คน) 

ต่ ำกว่ำ 25 ค ำต่อนำที 1 คน 

25-30 ค ำต่อนำที 3 คน 

31-35 ค ำต่อนำที  7 คน 

36-40 ค ำต่อนำที 1 คน 

41-45 ค ำต่อนำที 1 คน 

มำกกว่ำ 45 ค ำต่อนำที 1 คน 

 

ผลกำรทดสอบควำมเร็วในกำรพิมพ์สัมผัส พบว่ำเจ้ำหน้ำที่ฯ ส่วนใหญ่สำมำรถพิมพ์ได้ที่

ควำมเร็วประมำณ 31-35 ค ำต่อนำที ตำมมำตรฐำนที่ก ำหนดไว้คือ 35 ค ำต่อนำที ดังนั้นเจ้ำหน้ำที่บำงคนยัง

จะต้องท ำกำรฝึกฝนและทดสอบอย่ำงต่อเนื่อง เพ่ือให้ เจ้ำหน้ำที่ทุกคนสำมำรถพิมพ์ได้ 35 ค ำต่อนำทีซึ่งเป็น

ควำมเร็วตำมมำตรฐำนของผู้ให้บริกำร Call Center หรือ Contact Center ในประเทศไทย 

2.4) กำรประชุมก ำหนดแนวทำงกำรปฏิบัติงำนที่เป็นมำตรฐำนเดียวกัน 

เจ้ำหน้ำที่ถ่ำยทอดกำรสื่อสำร ได้ก ำหนดให้มีกำรประชุมก ำหนดแนวทำงกำรปฏิบัติงำนที่เป็น

มำตรฐำนเดียวกัน ประจ ำวันและประจ ำเดือนเพ่ือตรวจสอบและทบทวนกำรปฏิบัติงำนอย่ำงต่อเนื่อง โดยมี

รำยละเอียดแนวทำงกำรปฏิบัติงำนฯ ปรำกฏในภำคผนวก ก 

2.5) กำรพัฒนำทักษะ ควำมรู้และควำมเข้ำใจในกำรให้บริกำรใหม่ๆ ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ถ่ำยทอดกำร

สื่อสำรกลุ่มเดิม มีดังนี ้

 ระบบกำรให้บริกำรสนทนำข้อควำมผ่ำนแอปพลิเคชัน TTRS Message  

 ระบบน ำเข้ำข้อมูลและสรุปงำนประจ ำวัน  
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นอกจำกนี้  ศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรฯ ยังมีกำรส่งเจ้ำหน้ำที่ถ่ำยทอดกำรสื่อสำร ไปร่วม

ประชุมอบรมเชิงปฏิบัติกำร กำรฝึกอบรมเกี่ยวกับล่ำมภำษำมือเพ่ือเพ่ิมพูนควำมรู้และประสบกำรณ์ในกำร

ปฏิบัติงำนล่ำมภำษำมือและน ำควำมรู้ที่ได้รับมำถ่ำยทอดให้กับเจ้ำหน้ำที่คนอ่ืนๆ ดังนี้ 

 

ตำรำงที ่7 กำรเข้ำรับกำรอบรมของเจ้ำหน้ำที่ถ่ำยทอดกำรสื่อสำร 

วันเดือนปี รำยกำรประชุม/อบรม รำยชื่อเจ้ำหน้ำที่ 

พฤศจิกำยน 
2557 

 กำรประชุมรับฟังควำมคิดเห็นแผนยุทธศำสตร์นโยบำย
ภำษำแห่งชำติ 

นำยคเชนทร์ เทพทับทิม 
นำงสำวฐิตำรีย์ เกี่ยวคุ้มภัย 

 

 2.6) กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ถ่ำยทอดกำรสื่อสำร 

หัวหน้ำเจ้ำหน้ำที่ถ่ำยทอดกำรสื่อสำรได้สรุปหัวข้อกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่

ถ่ำยทอดกำรสื่อสำรเพ่ือจะใช้เป็นแนวทำงในกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ โดยมีรำยละเอียด

ปรำกฏในภำคผนวก ก 

2.3 ผลการด าเนินการบริหารและก ากับศูนย์บริการถ่ายทอดการสื่อสารแห่งประเทศไทย  

ศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรฯ ได้ด ำเนินกำรบริหำรในรูปแบบคณะกรรมกำรบริหำรศูนย์บริกำร

ถ่ำยทอดกำรสื่อสำรฯ เพ่ือให้นโยบำยในกำรด ำเนินงำน  พร้อมกับมีคณะกรรมกำรก ำกับ ดูแลและประเมินผล 

เพ่ือติดตำมกำรด ำเนินงำน ให้ข้อเสนอแนะกำรท ำงำน  รวมทั้งมีคณะท ำงำนของศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำร

สื่อสำรฯ ติดตำมกำรปฏิบัติงำน ดังมีผลกำรประชุมดังนี้ 

2.3.1 การประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการถ่ายทอดการสื่อสารแห่งประเทศไทย  

ยังไม่มีกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรฯ  

2.3.2 การประชมุคณะกรรมการก ากับ ดูแลและประเมินผลศูนย์บริการถ่ายทอด

การสื่อสารแห่งประเทศไทย 

ศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรฯ ได้จัดประชุมคณะกรรมกำรก ำกับดูแลและประเมินผล

ศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแห่งประเทศไทย จ ำนวน 2 ครั้ง ดังนี้ 
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1) กำรประชุมคณ ะกรรมกำรก ำกับดูแลและประเมินผลศูนย์บ ริกำรถ่ ำยทอด

กำรสื่อสำรแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 

2557 เวลำ 10.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 6  อำคำรอ ำนวยกำร  ส ำนักงำน 

กสทช.  

2) กำรประชุมคณ ะกรรมกำรก ำกับดูแลและประเมินผลศูนย์บ ริกำรถ่ ำยทอด

กำรสื่อสำรแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันพุธที่ 15 ตุลำคม พ.ศ. 2557 เวลำ 

10.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 6  อำคำรอ ำนวยกำร  ส ำนักงำน กสทช. 

2.3.3 การประชุมคณะท างานศูนย์บริการถ่ายทอดการสื่อสารแห่งประเทศไทย  

ศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรฯ ได้จัดประชุมคณะท ำงำนศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแห่ง 

ประเทศไทยในปี 2557 โดยได้ด ำเนินกำรในกำรประชุมรวม 32 ครั้ง ดังนี้ 

ครั้งที่ วันที่ สถำนที่ 

1 6 มกรำคม 2557 ห้องประชุมชั้น 1 มูลนิธิสำกลเพื่อคนพิกำร ซอยอรุณอมรินทร์ 39 กรุงเทพฯ 

2 16 มกรำคม 2557 ห้องประชุมชั้น 1 มูลนิธิสำกลเพื่อคนพิกำร ซอยอรุณอมรินทร์ 39 กรุงเทพฯ 

3 23 มกรำคม 2557 ห้องประชุมชั้น 1 มูลนิธิสำกลเพื่อคนพิกำร ซอยอรุณอมรินทร์ 39 กรุงเทพฯ 
4 27 มกรำคม 2557 ห้องประชุมบูรพำ 2 อำคำรเนคเทค อุทยำนวิทยำศำสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธำนี 

5 17 กุมภำพันธ์ 2557 ห้องประชุมชั้น 1 มูลนิธิสำกลเพื่อคนพิกำร ซอยอรุณอมรินทร์ 39 กรุงเทพฯ 

6 27 กุมภำพันธ์ 2557 ห้องประชุมชั้น 1 มูลนิธิสำกลเพื่อคนพิกำร ซอยอรุณอมรินทร์ 39 กรุงเทพฯ 

7 3 มีนำคม 2557 ห้องประชุมชั้น 1 มูลนิธิสำกลเพื่อคนพิกำร ซอยอรุณอมรินทร์ 39 กรุงเทพฯ 

8 14 มีนำคม 2557 ห้องประชุมชั้น 1 มูลนิธิสำกลเพื่อคนพิกำร ซอยอรุณอมรินทร์ 39 กรุงเทพฯ 

9 19 มีนำคม 2557 ห้องประชุมชั้น 1 มูลนิธิสำกลเพื่อคนพิกำร ซอยอรุณอมรินทร์ 39 กรุงเทพฯ 

10 28 มีนำคม 2557 ห้องประชุมชั้น 1 มูลนิธิสำกลเพื่อคนพิกำร ซอยอรุณอมรินทร์ 39 กรุงเทพฯ 

11 3 เมษำยน 2557 ห้องประชุมริมสวน 3 อำคำรเนคเทค อุทยำนวิทยำศำสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธำนี 

12 18 เมษำยน 2557 ห้องประชุมบูรพำ 4 อำคำรเนคเทค อุทยำนวิทยำศำสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธำนี 

13 23 เมษำยน 2557 ห้องประชุมชั้น 1 มูลนิธิสำกลเพื่อคนพิกำร ซอยอรุณอมรินทร์ 39 กรุงเทพฯ 

14 7 พฤษภำคม 2557 ห้องประชุมชั้น 1 มูลนิธิสำกลเพื่อคนพิกำร ซอยอรุณอมรินทร์ 39 กรุงเทพฯ 

15 2 มิถุนำยน 2557 ห้องประชุมชั้น 1 มูลนิธิสำกลเพื่อคนพิกำร ซอยอรุณอมรินทร์ 39 กรุงเทพฯ 
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ครั้งที่ วันที่ สถำนที่ 

16 4 มิถุนำยน 2557 ห้องประชุมบูรพำ 2 อำคำรเนคเทค อุทยำนวิทยำศำสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธำนี 

17 11 มิถุนำยน 2557 ห้องประชุมประจิม 4 อำคำรเนคเทค อุทยำนวิทยำศำสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธำนี 

18 8 กรกฎำคม 2557 ห้องประชุมชั้น 1 มูลนิธิสำกลเพื่อคนพิกำร ซอยอรุณอมรินทร์ 39 กรุงเทพฯ 

19 15 กรกฎำคม 2557 ห้องประชุมชั้น 1 มูลนิธิสำกลเพื่อคนพิกำร ซอยอรุณอมรินทร์ 39 กรุงเทพฯ 

20 30 กรกฎำคม 2557 ห้องประชุมชั้น 1 มูลนิธิสำกลเพื่อคนพิกำร ซอยอรุณอมรินทร์ 39 กรุงเทพฯ 

21 15 สิงหำคม 2557 ห้องประชุมชั้น 1 มูลนิธิสำกลเพื่อคนพิกำร ซอยอรุณอมรินทร์ 39 กรุงเทพฯ 

22 29 สิงหำคม 2557 ห้องประชุมชั้น 1 มูลนิธิสำกลเพื่อคนพิกำร ซอยอรุณอมรินทร์ 39 กรุงเทพฯ 

23 12 กันยำยน 2557 ห้องประชุมชั้น 1 มูลนิธิสำกลเพื่อคนพิกำร ซอยอรุณอมรินทร์ 39 กรุงเทพฯ 

24 18 กันยำยน 2557 ห้องประชุมชั้น 1 มูลนิธิสำกลเพื่อคนพิกำร ซอยอรุณอมรินทร์ 39 กรุงเทพฯ 

25 2 ตุลำคม 2557 ห้องประชุมชั้น 1 มูลนิธิสำกลเพื่อคนพิกำร ซอยอรุณอมรินทร์ 39 กรุงเทพฯ 

26 8 ตุลำคม 2557 ห้องประชุม 405 อำคำรเนคเทค อุทยำนวิทยำศำสตร์ประเทศไทย ปทุมธำนี 

27 22 ตุลำคม 2557 ห้องประชุมริมสวน 2 อำคำรเนคเทค อุทยำนวิทยำศำสตร์ประเทศไทย ปทุมธำนี 

28 28 ตุลำคม 2557 ห้องประชุมชั้น 1 มูลนิธิสำกลเพื่อคนพิกำร ซอยอรุณอมรินทร์ 39 กรุงเทพฯ 

29 29 ตุลำคม 2557 ห้องประชุม 405 อำคำรเนคเทค อุทยำนวิทยำศำสตร์ประเทศไทย ปทุมธำนี 

30 5 พฤศจิกำยน 2557 ห้องประชุมริมสวน 2 อำคำรเนคเทค อุทยำนวิทยำศำสตร์ประเทศไทย ปทุมธำนี 

31 11 พฤศจิกำยน 2557 ห้องประชุม Mobile อำคำรสวทช.โยธ ีกรุงเทพฯ 

32 19 พฤศจิกำยน 2557 ห้องประชุมชั้น 1 มูลนิธิสำกลเพื่อคนพิกำร ซอยอรุณอมรินทร์ 39 กรุงเทพฯ 
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บทที ่3  

การพัฒนาระบบบริการถ่ายทอดการสื่อสาร 

ศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแห่งประเทศไทย ได้ให้บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรส ำหรับผู้ที่บกพร่อง

ทำงกำรได้ยินและผู้ที่บกพร่องทำงกำรพูด จ ำนวน 6 ระบบดังนี้คือ  1) ระบบบริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบ 

SMS/MMS  2) ระบบบริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบสนทนำข้อควำมบนอินเทอร์เน็ต  3) ระบบบริกำร

ถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบสนทนำวิดีโอบนอินเทอร์เน็ต  4) ระบบบริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบสนทนำวิดีโอ

บนอินเทอร์เน็ตผ่ำนอุปกรณ์โทรคมนำคมเคลื่อนที่  5) ระบบบริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรผ่ำนเครื่องบริกำร

ถ่ำยทอดกำรสื่อสำรสำธำรณะ  6) ระบบบริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบกำรแจ้งเหตุฉุกเฉิน  

ศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรฯ ได้ให้บริกำรต่อเนื่อง และเพ่ือให้ระบบเดิมใช้งำนได้อย่ำงมี

ประสิทธิภำพ ศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรฯ ได้รับฟังปัญหำจำกผู้ใช้งำนและได้ปรับปรุงระบบใหม่ ซึ่งจะไม่

กระทบกับกำรให้บริกำรในภำพรวม และศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรฯ ได้พัฒนำระบบบริกำรถ่ำยทอดกำร

สื่อสำรเพิ่มเติมตำมแผนกำรด ำเนินงำนประจ ำปี 2557 โดยมีรำยละเอียดดังนี้ 

3.1 การปรับปรุงระบบบริการถ่ายทอดการสื่อสารเดิม  

ศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรฯ ปรับปรุงระบบบริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรเดิม ให้มีประสิทธิภำพมำก

ยิ่งขึ้น โดยด ำเนินกำรดังนี้ 

3.1.1 การปรับปรุงระบบบริการถ่ายทอดการสื่อสารแบบ SMS/MMS  

กำรปรับปรุงระบบบริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบ SMS/MMS ได้ด ำเนินกำรปรับปรุงดังนี้ 

2) กำรปรับปรุงระบบบริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบ SMS ได้ปรับปรุงเป็นระบบ SMS 

Gateway on Mobile ผ่ำนเลขหมำย 086 000 5055 ไม่เสียค่ำบริกำรในกำรส่ง SMS โดยมีโครงสร้ำงกำร

ท ำงำนดังนี ้
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ภำพที ่15 โครงสร้ำงกำรท ำงำนของ SMS Gateway on Moblie 

 

กำรท ำงำนของ SMS Gateway on Mobile แบ่งของเป็น 2 ส่วน คือ 1) Mobile Client เป็น

โปรแกรมที่ติดตั้งที่เครื่องโทรศัพท์มือถือ ท ำหน้ำที่รับ SMS จำกผู้ส่งและส่งต่อไปยังตัวจัดกำร SMS และ 2) 

Server Client เป็นโปรแกรมที่ติดตั้ งที่ เครื่อง Server ท ำหน้ำที่บริหำรจัดกำรด้วยระบบ Customer 

Relationship Management (CRM) โดยระบบนี้จะแสดงผลข้อควำม SMS ให้กับเจ้ำหน้ำที่ที่เกี่ยวข้องได้เข้ำ

มำดู โดยล ำดับของ SMS จะเรียงตำมควำมส ำคัญคือ เรียงข้อควำมฉุกเฉินก่อนข้อควำมปกติ และในกลุ่ม

ข้อควำมประเภทเดียวกันก็จะเรียงตำมเวลำที่ส่ง คือ ข้อควำมที่ส่งมำก่อนจะอยู่ก่อนข้อควำมที่ส่งมำทีหลัง 

นอกจำกนี้ยังมีควำมสำมำรถ ในกำรสืบค้น และสั่งบล็อกไม่รับข้อควำมได้ 

การท างานของโปรแกรม SMS Gateway on Mobile 

1) ผังงำนกำรรับ SMS และส่งต่อ SMS ของ SMS Gateway on Mobile 

ผังกำรท ำงำนของโปรแกรม SMS Gateway on Mobile ที่ติดตั้งบน Mobile แบ่งเป็น 2 ส่วน 

คือ ส่วนรับ SMS เป็นดังภำพที่ 16 และส่วนส่งต่อ SMS เป็นภำพที่ 17 โดยทั้ง 2 ส่วนจะท ำงำนพร้อมกัน 
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ภำพที ่16 ผังกำรท ำงำนส่วนรับ SMS ของ SMS-Gateway on Mobile บนเครื่องมือถือ 

 

ส่วนรับ SMS หำกโทรศัพท์มือถือเครื่องนั้นตั้งค่ำที่โปรแกรมไว้ว่ำ SMS ทุกฉบับที่เข้ำมำเป็น SMS 

ฉุกเฉิน เมื่อได้รับ SMS จะระบุประเภท SMS นั้นว่ำเป็น SMS ฉุกเฉินทันที แต่หำกไม่ได้ตั้งค่ำดังกล่ำวไว้ จะท ำ

กำรตรวจสอบหำคีย์เวิร์ดที่ตั้งค่ำไว้ก่อนหน้ำใน SMS ฉบับดังกล่ำว หำกมีข้อควำมที่ตรงกับคีย์เวิร์ดที่ 1 จะระบุ

ว่ำเป็นข้อควำมประเภทที่ 1 หรือหำกมีข้อควำมที่ตรงกับคีย์เวิร์ดที่ 2 จะระบุว่ำเป็นข้อควำมประเภทที่ 2  
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เป็นต้น และน ำข้อควำมนั้นเข้ำคิวข้อควำมพิเศษ แต่ถ้ำหำกไม่ตรงกับคีย์เวิร์ดใดเลย จะระบุว่ำเป็นข้อควำม 

ธรรมดำ และน ำข้อควำมนั้นเข้ำคิวข้อควำมธรรมดำ 

 
ภำพที ่17 ผังกำรท ำงำนที่ส่วนส่ง SMS ของ SMS Gateway on Mobile ไปยังเครื่องเซิร์ฟเวอร์ 

 

ส่วนส่งต่อ SMS หำกเปิดใช้งำนเซอร์วิสอยู่จะเริ่มที่ดูจ ำนวนข้อควำมพิเศษ ที่อยู่ในคิวหำกยังมี

ข้อควำมอยู่ก็จะส่งข้อควำมเหล่ำนั้นไปยังเซิร์ฟเวอร์จนหมด จำกนั้นจะส่งข้อควำมที่อยู่ในคิวข้อควำมธรรมดำ 

ในกำรส่งข้อควำมไปยังเซิร์ฟเวอร์นั้น หำกส่งไปแล้วเซิร์ฟเวอร์ ส่งผลกลับมำว่ำส ำเร็จ จะน ำข้อควำมดังกล่ำว

ออกจำกคิว แต่หำกไม่ส ำเร็จจะส่งใหม่จนกว่ำจะส ำเร็จ และจะวนอย่ำงนี้ไปเรื่อยๆ จนกว่ำจะปิดใช้งำนเซอร์วิส 

2) ผังงำนกำรตรวจสอบกำรเชื่อมต่อระหว่ำง Mobile Client กับ Server Client 

ผังกำรท ำงำนบนฝั่ง Mobile Application เมื่อเริ่มต้นจะให้ตัวนับจ ำนวนกำรพยำยำม ส่งข้อมูล

ไปยังเซิร์ฟเวอร์มีค่ำเป็น 0 เมื่อถึงรอบเวลำที่ก ำหนด (ทุกๆ 1 นำที) จะมีกำรส่ง ID ของเครื่องไปยังเซิร์ฟเวอร์ 

เมื่อเซิร์ฟเวอร์ได้รับแล้วจะมีสถำนะกำรรับกลับมำ หำกส ำเร็จตัวนับ กำรพยำยำมจะมีค่ำเป็น 0 แต่หำกไม่

ส ำเร็จจะเพ่ิมค่ำทีละ 1 จนเมื่อมีค่ำมำกกว่ำหรือเท่ำกับ 3 จะมีเสียงแจ้งเตือน และจะดังจนกว่ำจะส่งข้อมูลไป

ยังเซริฟ์เวอร์ได้อีกครั้ง  
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ภำพที ่18 ผังกำรท ำงำนกำรตรวจสอบกำรเชื่อมของ Mobile Client 

 

ผังกำรท ำงำนบนฝั่งเซิร์ฟเวอร์ ระบบจะรับค่ำ ID ของเครื่องโทรศัพท์และท ำกำรตรวจสอบ ID ใน

ฐำนข้อมูลว่ำมีแล้วหรือไม่ ถ้ำยังไม่มีระบบจะบันทึก ID ดังกล่ำวพร้อมทั้งเวลำล่ำสุด ลงในฐำนข้อมูล และถ้ำ

ตรวจสอบแล้วพบว่ำมี ID นี้แล้วระบบจะท ำกำรปรับปรุงเวลำล่ำสุดของ ID ดังกล่ำวให้เป็นเวลำปัจจุบัน และ

แสดงผลกำรบันทึก  
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ภำพที ่19 ผังกำรท ำงำนกำรตรวจสอบกำรเชื่อมของ Server Client 

 

3) ผังงำนกำรส่ง SMS ตอบกลับเมื่อไม่รองรับ MMS 

ผังกำรท ำงำนฝั่ง Mobile Application เมื่อมี MMS เข้ำมำ จะท ำกำรส่งข้อควำมที่จะใช้ส่ง SMS 

ตอบกลับที่ตั้งค่ำไว้ล่วงหน้ำและเบอร์โทรศัพท์ที่ส่ง MMS เข้ำมำไปยังเซิฟเวอร์ เพ่ือให้ระบบส่ง SMS ตอบกลับ 

หำกส่งไม่ส ำเร็จจะพยำยำมส่งใหม่จนกว่ำส่งส ำเร็จและสิ้นสุดกำรท ำงำน มีผังกำรท ำงำนเป็นดังภำพที่ 20 
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ภำพที ่20 ผังกำรตอบกลับกรณีไม่รับ MMS 

 

4) กำรตอบกลับไปยังปลำยทำงด้วย SMS Gateway แบบ Outbound 

ระบบจะรับข้อควำมและหมำยเลขโทรศัพท์ปลำยทำงที่ต้องกำรส่ง SMS โดยอ้ำงอิง จำกกำรตั้ง

ค่ำภำยในระบบ ว่ำจะใช้บริกำรส่ง SMS Gateway (ของเอกชนที่มีให้บริกำรกำรส่ง SMS แบบ Outbound) 

ผ่ำนทำง SMS Gateway API ของทำงบริษัทเอกชน เมื่อท ำกำรส่ง SMS เรียบร้อยระบบจะแสดงผลกำรส่งบน

ส่วนกำรแสดงผล 

 

โปรแกรมประยุกต์บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Application) 

หน้ำต่ำงแอปพลิเคชันจะแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนกำรสั่งงำน และส่วนกำรแสดงสถำนะ 
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ภำพที ่21 หน้ำต่ำงโปรแกรมประยุกต์บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Application) 

 

1) ส่วนกำรสั่งงำน 

ส่วนกำรสั่งงำนจะมีปุ่มส ำหรับเลือกให้เซอร์วิสท ำงำน หรือหยุดท ำงำนส่วนกำรแสดง สถำนะจะ

แสดงสถำนะของกำรรับ SMS และสถำนะกำรส่ง SMS ต่อไปยังเซิร์ฟเวอร์ เมื่อเปิดแอปพลิเคชันจะมีไอคอน

ขึ้นบนแถบแจ้งเตือนด้ำนบนเพื่อแสดงสถำนะของเซอร์วิส หำกเป็นสีเขียวแสดงว่ำเซอร์วิสก ำลังท ำงำนอยู่ และ

สีแดง แสดงว่ำเซอร์วิสไม่ได้ท ำงำน 

 

หำกกดหยุดเซอร์วิสแล้วออกจำกแอปพลิเคชัน เมื่อคลิกที่ Notification เซอร์วิสจะกลับ มำ

ท ำงำนใหม่อีกครั้ง แอปพลิเคชันจะเปิดตัวเองพร้อมกับเซอร์วิสทุกครั้งที่เปิดเครื่อง 

 

สว่นการแสดงสถานะ 

สว่นการสัง่งาน 
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2) ส่วนกำรจัดกำรคิว 

กำรจัดกำรคิว เข้ำโดยกำรกดปุ่มเมนูบนโทรศัพท์ และเลือกเมนู  Queue 

 

ภำพที ่22 ส่วนกำรจัดกำรคิวบนโปรแกรมประยุกต์บนโทรศัพท์เคลื่อนที่  

 

คิวจะแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ คิวของ SMS ฉุกเฉิน และคิวของ SMS ปกติ โดยแสดงเลขจ ำนวน 

ข้อควำมที่ยังอยู่ในคิวด้วย ผู้ใช้สำมำรถคลิกปุ่ม Clear เพ่ือลบ SMS ที่อยู่ในคิวทั้งหมดทิ้ง 

3) ส่วนกำรปรับแต่งแอปพลิเคชัน 

กำรปรับแต่ง เข้ำโดยกำรกดปุ่มเมนูบนโทรศัพท์ และเลือกเมนู Setting กำรปรับแต่งจะมีอยู่ 2 

ส่วนหลักคือ ส่วนของตั้งค่ำกำรเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ และส่วนของ ข้อควำมฉุกเฉิน 

 

ภำพที ่23 กำรปรับแต่งแอปพลิเคชันโปรแกรมประยุกต์บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ 
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ส่วนตั้งค่ำกำรเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ จะเป็นกำรตั้งค่ำชื่อของเครื่องเพ่ือใช้ในกำรติดตำมกำร

ท ำงำน และกำรตั้งค่ำ URL ที่ใช้ในกำรส่งต่อ SMS และ URL ที่ใช้ในกำรส่งสถำนะของโทรศัพท์ที่ใช้เป็น ตัวรับ 

SMS ส่วนข้อควำมฉุกเฉิน เป็นกำรก ำหนดรูปแบบของข้อควำมที่ใช้ระบุว่ำ SMS ใดเป็น SMS ฉุกเฉิน โดย

ผู้ใช้งำนสำมำรถเพ่ิมข้อควำมได้ โดยกำรคลิกที่ปุ่ม  แล้วใส่ข้อควำมที่ต้องกำรพร้อมกับระบุประเภทเพ่ือใช้

ในกำรส่งไปยังเซิร์ฟเวอร์ (ประเภทที่ระบุต้องตรงกับที่เซิร์ฟเวอร์ก ำหนด) ผู้ใช้สำมำรถแก้ไขหรือลบ ข้อควำม

ฉุกเฉินได้ โดยคลิกที่ข้อควำมนั้นจะมีหน้ำต่ำงขึ้นมำให้แก้ไขหรือคลิกปุ่ม Delete เพ่ือลบข้อควำมนั้น และผู้ใช้

สำมำรถก ำหนดให้โทรศัพท์นั้นเป็นเครื่องส ำหรับรับ SMS ฉุกเฉินโดยเฉพำะ โดยคลิกเครื่องหมำยถูกที่ 

Emergency แล้ว SMS ทุกฉบับที่เข้ำมำจะเป็น SMS ฉุกเฉิน ผู้ใช้สำมำรถเลือกให้เปิดรับ MMS ได้โดยคลิก

เครื่องหมำยถูกที่ Receive MMS แต่หำกไม่รับ MMS จะมีหน้ำต่ำงขึ้นมำเพ่ือให้พิมพ์ข้อควำมตอบกลับคนที่

ส่ง MMS เข้ำมำ 

 

ภำพที ่24 กำรตั้งค่ำกำรเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์โปรแกรมประยุกต์บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ 

 

ระบบ Web CRM ส าหรับเจ้าหน้าที่ ในการบริหารจัดการ SMS                                                   

1) ส่วนการจัดล าดับและแสดงผลคิว 

เมนูคิวเป็นเมนูส ำหรับแสดงรำยกำรข้อควำมที่เข้ำมำในระบบจำกทุกช่องทำง ไม่ว่ำจะ เป็น 

SMS/MMS และโดยแสดงรำยกำรข้อควำม เรียงตำมเวลำที่ ส่งจำกน้อยไปหำมำก ซึ่งจะแสดงข้อมูลดังนี้ 

บริกำร (แสดงช่องทำงข้อควำม) วันที่เวลำผู้ส่ง หมำยเลขโทรศัพท์ และกำรจัดกำร เจ้ำหน้ำที่ส ำมำรถคลิ๊ก  

และท ำกำร จัดกำรข้อควำมนั้นๆ ตำมกำรให้บริกำรต่อไป 
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ภำพที ่25 ส่วนกำรจัดล ำดับและแสดงผลคิวระบบ Web CRM ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ในกำรบริหำรจัดกำร SMS  
 

2) ส่วนการค้นหาข้อมูล SMS 

ในส่วนนี้ผู้ใช้สำมำรถค้นหำข้อมูล SMS ที่ส่งมำจำก SMS Gateway on Mobile ได ้

 
ภำพที ่26 ส่วนกำรค้นหำข้อมูล SMS ระบบ Web CRM ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ ในกำรบริหำรจัดกำร SMS 

 

3) ส่วนการบล๊อกหมายเลขโทรศัพท์  

ผู้ใช้สำมำรถเพ่ิมหมำยเลขโทรศัพท์ที่ต้องกำรบล๊อกได้ แต่กำร ลบหมำยเลขโทรศัพท์ ที่เคยท ำกำร

บล๊อกไปแล้วจะไม่มีผลย้อนหลังต่อข้อควำมที่ถูกบล๊อก 
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ภำพที ่27 ส่วนกำรบล๊อกหมำยเลขโทรศัพท์ ระบบ Web CRM ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ ในกำรบริหำรจัดกำร SMS 

 

3) กำรปรับปรุงระบบบริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบ MMS ได้ปรับปรุงเป็นระบบบริกำร

ถ่ำยทอดกำรสื่อสำร แบบรับ-ส่ง ข้อควำมผ่ำน แอปพลิเคชัน TTRS Message บนระบบปฏิบัติกำร Android 

และไอโอเอส ได้น ำขึ้นให้ดำวน์โหลดแอปพลิเคชันที่ Play Store (Android) และ App Store (IOS) และท ำ

กำรทดสอบกำรใช้งำน 
 

3.1.2 การปรับปรุงระบบบริการถ่ายทอดการสื่อสารแบบสนทนาข้อความบนอินเทอร์เน็ต  

กำรปรับปรุงระบบบริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบสนทนำข้อควำมบนอินเทอร์เน็ต  ได้รวบรวม

ข้อคิดเห็นในกำรปรับปรุงส่วนติดต่อผู้ใช้บนเว็บไซต์ใหม่ และในส่วนของโปรแกรมประยุกต์สนทนำข้อควำมบน

เครื่องลูกข่ำยให้เป็นแบบข้อควำมในเวลำจริง ได้ถูกพัฒนำรวมอยู่ในระบบบริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำร MMX  

ซึ่งจะอธิบำยในข้อ 3.1.4 เรื่องกำรปรับปรุงระบบบริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบสนทนำวิดีโอบนอินเทอร์เน็ต

ผ่ำนอุปกรณส์ื่อสำรเคลื่อนที ่

3.1.3 การปรับปรุงระบบบริการถ่ายทอดการสื่อสารแบบสนทนาวิดีโอบนอินเทอร์เน็ต  

กำรปรับปรุงระบบบริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบสนทนำวิดีโอบนอินเทอร์เน็ตได้รวบรวม

ข้อคิดเห็นในกำรปรับปรุงส่วนติดต่อผู้ใช้บนเว็บไซต์ใหม่ และในส่วนของระบบสนทนำวิดีโอบนเครื่องแม่ข่ำย

ใหม่ และโปรแกรมประยุกต์สนทนำวิดีโอบนเครื่องลูกข่ำย ได้ถูกพัฒนำเข้ำไปรวมอยู่ในระบบถ่ำยทอดกำร
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สื่อสำร MMX ซึ่งจะอธิบำยในข้อ 3.1.4 เรื่องกำรปรับปรุงระบบบริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบสนทนำวิดีโอ

บนอินเทอร์เน็ตผ่ำนอุปกรณส์ื่อสำรเคลื่อนที ่

3.1.4 การปรับปรุงระบบบริการถ่ายทอดการสื่อสารแบบสนทนาวิดีโอบนอินเทอร์เน็ตผ่านอุปกรณ์

สื่อสารเคลื่อนที่   

กำรปรับปรุงระบบบริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบสนทนำวิดีโอบนอินเทอร์เน็ตผ่ำนอุปกรณ์

สื่อสำรเคลื่อนที่ มีจุดมุ่งหมำยที่จะให้บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบครบถ้วน (Total Communication)  

โดยจะใช้โหมดกำรสื่อสำรหลำยโหมดไม่ว่ำจะเป็น กำรใช้ภำษำมือ ภำษำพูด และภำษำเขียน รวมกันในกำร

บริกำรสื่อสำร ทั้งนี้เพ่ือตอบสนองแก่บุคคลกลุ่มพิเศษที่ต้องกำรกำรสื่อสำรที่แตกต่ำงกัน ซึ่งผู้ใช้สำมำรถเลือก

โหมดกำรสื่อสำรได้   

คณะท ำงำนได้ท ำกำรศึกษำระบบบริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรใหม่ คือระบบ MMX เป็นระบบกำร

ให้บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบครบถ้วน เน้นกำรติดต่อสื่อสำรบุคคลที่เน้นไปที่ผู้ที่ต้องกำรควำมช่วยเหลือ

เป็นพิเศษ  ซึ่งรวมไปถึงผู้บกพร่องทำงกำรได้ยิน ผู้สูงอำยุ ซึ่งระบบถ่ำยทอดกำรสื่อสำร MMX นี้เป็นลิขสิทธิ์

ของบริษัท nWise ซึ่งเป็นบริษัทแนวหน้ำของยุโรปที่ให้กำรให้บริกำรกำรติดต่อสื่อสำรทั้งแบบสนทนำวิดิโอ

และสนทนำข้อควำม รวมไปถึงเป็นผู้ให้บริกำรซอฟต์แวร์ส ำหรับโทรศัพท์วิดีโอ และโทรศัพท์ข้อควำม  ทั้งนี้

โครงสร้ำงต้นแบบของระบบบริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำร MMX ถูกพัฒนำขึ้นโดยบริษัท Ericsson ก่อนที่จะมำ

ท ำเสร็จสมบูรณ์เพื่อใช้เชิงกำรค้ำโดยบริษัท nWise 

ระบบบริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำร MMX สำมำรถให้บริกำรสนทนำวิดีโอ บริกำรสนทนำข้อควำม บริกำร

แปลงเสียงเป็นข้อควำมบนอุปกรณ์สื่อสำรเคลื่อนที่ บริกำรสนทนำข้อควำมในเวลำจริง บริกำรล่ำมทำงไกล 

บริกำรแปลงภำษำมือเป็นข้อควำม ฯลฯ  รองรับกำรให้บริกำรแบบครบถ้วน 

ในกำรน ำระบบบริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำร MMX เข้ำมำใช้ในศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรฯ 

คณะท ำงำนได้ออกแบบโครงสร้ำงกำรให้บริกำรที่รวมเอำระบบกำรให้บริกำรที่มีอยู่แล้วรวมเข้ำกับระบบ

บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำร MMX ดังแสดงในภำพที่ 28 
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ภำพที่ 28  โครงสร้ำงกำรออกแบบกำรให้บริกำรรวมระบบบริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำร MMX และระบบ
บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำร Avaya 

 

ทั้งนี้จะเห็นได้ว่ำมีกำรแบ่งแยกระบบกำรให้บริกำรอย่ำงชัดเจน โดยที่ระบบบริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำร  

Avaya จะใช้เพ่ือกำรให้บริกำรสนทนำวิดีโอบนอินเทอร์เน็ต และเครื่องบริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำร   ในขณะที่

ระบบบริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำร nWise จะให้บริกำรสนทนำวิดีโออ่ำนอุปกรณ์สื่อสำรเคลื่อนที่ทั้งสองระบบ

จะติดต่อสื่อสำรโดยกำรใช้ SIP protocol ผ่ำนระบบอินเทอร์เน็ตหรือระบบเครือข่ำยบรอดแบรนด์ไร้สำย   

เมื่อคนทั่วไปต้องกำรที่จะติดต่อผู้บกพร่องทำงกำรได้ยินหรือผู้ที่บกพร่องทำงกำรพูดสำมำรถเข้ำถึงกำร

ให้บริกำรผ่ำนทำงโทรศัพท์หมำยเลข 1412 ซึ่งจะเข้ำมำทำงระบบบริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำร Avaya แต่ถ้ำจะ

ติดต่อผู้บกพร่องทำงกำรได้ยินหรือผู้ที่บกพร่องทำงกำรพูดทำงอุปกรณ์สื่อสำรเคลื่อนที่ ระบบจะโอนมำยัง

ระบบบริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำร MMX เพ่ือที่จะให้เจ้ำหน้ำที่ถ่ำยทอดกำรสื่อสำรติดต่อผู้ที่บกพร่องทำงกำรได้

ยินผ่ำนระบบบริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำร MMX ต่อไป ในกรณีของคนทั่วไป   จะไม่ได้แยกระบบกำรเข้ำถึง

ออกมำสองระบบคือระบบบริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำร MMX และ Avaya นั้น เพ่ือป้องกันกำรมีหลำยเลข

หมำยในกำรเข้ำถึงกำรให้บริกำรและป้องกันควำมสับสนของผู้ใช้บริกำรที่เป็นคนทั่วไป  

โครงสร้ำงระบบบริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำร MMX สำมำรถที่จะออกแบบได้ดังภำพที่ 29 และสรุปเป็น

ตำรำงได้ดังตำรำงที่ 8 

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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ภำพที่ 29 รูปโครงสร้ำงระบบบริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำร MMX 

 

ตำรำงที่ 8 อุปกรณ์ที่เป็นส่วนประกอบของโครงสร้ำงระบบ MMX 

ชื่อ (Name) 
ประเภท 

(Type) 
หน้าที ่ System Requirement 

MMX1 Server ให้บริกำรระบบบริกำรถ่ำยทอดกำร

สื่อสำร 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 

Media Gateway, 
SDG (PSTN GW) 

Sip firewall:  
CISCO 5510 

Interpreters Mobile 
Application 
And PC Client 

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-
trunk  

Avaya 

1412 
(PSTN GW) 

Call Forward 
via Voice Channel 

Normal people  

Voice channel 
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ชื่อ (Name) 
ประเภท 

(Type) 
หน้าที ่ System Requirement 

MMX2 Server Redundant เพ่ือเพ่ิมควำมเสถียรใน

กำรให้บริกำรระบบบริกำรถ่ำยทอดกำร

สื่อสำร 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 

จัดกำรระบบคิวและถ่ำยโอนโทรศัพท์

จำกระบบบริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำร 

Avaya ไปยังระบบบริกำรถ่ำยทอดกำร

สื่อสำร 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 จัดกำรติดต่อสื่อสำรระหว่ำงผู้ที่บกพร่อง

ทำงกำรได้ยินด้วยกันเองผ่ำนระบบ 

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 

Proxy  Server ใช้เพื่อเป็น proxy ส ำหรับระบบบริกำร

ถ่ำยทอดกำรสื่อสำร MMX เพ่ือลดภำระ

กำรใช้งำนของ MMX server 

- OpenSuse 12.3 CPU: Intel 

Xeon (Quad core) 2.0 GHz 

HDD: 100GB 

Memory: 12 GB 

SIP Firewall Firewall ใช้เพื่อรักษำควำมปลอดภัยให้แก่ระบบ

กำรใหร้ะบบบริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำร 

MMX 

Cisco 5510 
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ชื่อ (Name) 
ประเภท 

(Type) 
หน้าที ่ System Requirement 

Internet 

Connection 

Network ใช้เพื่อเชื่อมต่อเพ่ือโอนถ่ำยข้อมูลสอง

ทำงระหว่ำงผู้ให้บริกำรและผู้ใช้บริกำร 

-อย่ำงน้อย 2x512 kbps ส ำหรับ

วิดีโอ  2x100 kbps ส ำหรับเสียง 

และ 2x10 kbps ส ำหรับข้อควำม  

ต่อหนึ่งคู่สำย 

 

ในส่วนของกำรวำงโครงสร้ำงพ้ืนฐำนของโครงข่ำยเพ่ือเพ่ิมกำรให้บริกำรจำกระบบบริกำรถ่ำยทอดกำร

สื่อสำร nWise ได้แยกโครงข่ำยกำรเชื่อมต่อของระบบบริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำร nWise กับระบบเดิมและมี

กำรใช้ Leased line จำกผู้ประกอบกำรใหม่ ในส่วนนี้มีจุดประสงค์เพ่ือท ำให้ระบบกำรติดตั้งและกำรใช้งำน

ระบบบริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำร nWise ไม่กระทบกับระบบบริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำร Avaya ที่มีกำรใช้อยู่

เดิม เพ่ือกำรให้บริกำรมีเสถียรภำพมำกขึ้น ทั้งนี้ศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรฯ ได้ออกแบบให้กำรเชื่อมต่อ

ระบบออกมำเป็นสองโครงข่ำยย่อยดังแสดงดังภำพที ่30 

 

ภำพที ่30 แสดงกำรเชื่อมต่อโครงข่ำยของระบบบริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำร AVAYA และ nWise  
จำกศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำร ฯ ไปยังศูนย์ข้อมูลอินเทอร์เน็ตและเชื่อมต่อไปยังอินเทอร์เน็ตภำยนอก 
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โครงข่ำยแรกซึ่งเป็นโครงข่ำยที่ให้บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรจำกระบบบริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำร 

Avaya ซึ่งจะมีกำรเชื่อมต่อจำกศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรฯ ไปยังศูนย์ข้อมูลอินเทอร์เน็ตโดยกำรใช้ 

Leased line ของบริษัท TOT จ ำกัด (มหำชน)  และบริษัท CAT ซึ่งศูนย์ข้อมูลอินเทอร์เน็ตจะเชื่อมต่อออก

อินเทอร์เน็ตข้ำงนอก  

โครงข่ำยที่สองเป็นโครงข่ำยที่ตั้งขึ้นมำใหม่ซึ่งจะเป็นโครงข่ำยที่สร้ำงไว้เพ่ือรอกำรติดตั้งระบบ  nWise 

และ ระบบกำรให้บริกำรที่ศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรฯ จะมีกำรให้บริกำรใหม่ในอนำคต ทั้งนี้ เพ่ือควำม

เสถียรของกำรให้บริกำร ศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรฯ ได้เชื่อมต่อระบบไปยังศูนย์ข้อมูลอินเทอร์เน็ตโดย

กำรใช้ Leased line ของ บริษัท Symphony ซึ่งจะไม่มีผลกระทบกำรเชื่อมต่อของ Leased line ของ TOT 

และ CAT ทั้งนี้กำรติดตั้งระบบต่ำงๆ จะมีกำรร่วมมือกับ nWise อำทิเช่น กำร config firewall ต่อไป 

3.1.5 การปรับปรุงระบบบริการถ่ายทอดการสื่อสารผ่านเครื่องบริการถ่ายทอดการสื่อสารสาธารณะ 

(ตู้ TTRS) 

กำรปรับปรุงระบบบริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรผ่ำนเครื่องบริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรสำธำรณะ (ตู้ 

TTRS) ได้มีกำรปรับปรุงเครื่องบริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรสำธำรณะ (ตู้ TTRS) รุ่น 1  โดยเพ่ิมหูโทรศัพท์ 

คีย์บอร์ด กล้องล่ำง และเครื่องอ่ำนบัตร Smart Card Reader ดังภำพที่ 31 

 

ภำพที ่31 ตู้ TTRS รุ่น 1 
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กำรออกแบบเครื่องบริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรสำธำรณะรุ่น 2  ดังภำพที่  32-33  โดยมี

คุณลักษณะดังนี้  

1) โครงตู้ท ำด้วยเหล็กซ้ิง หนำ 1.2 mm พ่นสีฟ้ำ 

2) จอภำพทัชสกรีนขนำด 17 นิ้ว 3M MicroTouch Monitor 

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

4) หน่วยควำมจ ำ RAM 4 GB 

5) ฮำร์ดดิสก์แบบ Solid state drive (SSD) 60 GB 

6) คีย์บอร์ดสแตนเลส 

7) กล้อง HD Web Camera จ ำนวน 2 ตัว ส ำหรับเด็กและผู้ใหญ่ 

8) หูโทรศัพท์ 

9) เครื่องอ่ำนบัตร Smart Card Reader 

 

ภำพที่ 32 กำรออกแบบตู้ TTRS แบบใหม่ 
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ภำพที่ 33 ตู้ TTRS รุ่น 2 
 

3.1.6 การปรับปรุงระบบบริการถ่ายทอดการสื่อสารแบบการแจ้งเหตุฉุกเฉิน 

ศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรฯ ได้ร่วมมือกับสถำบันกำรแพทย์ฉุกเฉินแห่งชำติ (สพฉ.) และ

โรงพยำบำลรำมำธิบดีให้บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบกำรแจ้งเหตุฉุกเฉิน โดยได้ออกแบบขั้นตอนกำรแจ้ง

เหตุฉุกเฉินระหว่ำงผู้ที่บกพร่องทำงกำรได้ยินกับเจ้ำหน้ำที่ถ่ำยทอดกำรสื่อสำรและขั้นตอนกำรแจ้งเรื่องต่อ

ระหว่ำงเจ้ำหน้ำที่ถ่ำยทอดกำรสื่อสำรและเจ้ำหน้ำที่ สพฉ. ในกำรศึกษำและออกแบบขั้นตอนกำรแจ้งเหตุ

ฉุกเฉินส ำหรับผู้ที่บกพร่องทำงกำรได้ยิน เจ้ำหน้ำที่ถ่ำยทอดกำรสื่อสำร และเจ้ำหน้ำที่ สพฉ. สำมำรถสื่อสำร

กันได้ โดยกำรแจ้งเหตุฉุกเฉินท ำได้ดังนี้ 

 

วิธีที่ 1 การแจ้งเหตุฉุกเฉิน 1669 ผ่าน SMS หมายเลข 086-000-5055 มีข้ันตอนกำรแจ้งเหตุฉุกเฉินดังนี้ 

1) ผู้ที่บกพร่องทำงกำรได้ยินส่งข้อควำมแจ้งเหตุฉุกเฉิน มีรูปแบบคือ ด่วนหมอ 1. ชื่อ-นำมสกุล 2. ปัญหำ

อะไร 3. ตอนนี้อยู่ที่ไหน  ซึ่งแสดงดังภำพ 
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2) เมื่อเจ้ำหน้ำที่ถ่ำยทอดกำรสื่อสำรได้รับข้อควำม จะส่ง SMS ถำมผู้ที่บกพร่องทำงกำรได้ยิน มีรูปแบบ 

คือ 1. รู้สึกตัวใช่ไหม 2.หำยใจเหนื่อยหอบใช่ไหม 3. ลุกแล้วยืนเวียนหัวใช่ไหม ซึ่งแสดงดังภำพ 

 
 

3) เมื่อผู้ที่บกพร่องทำงกำรได้ยินได้รับข้อควำมที่เป็นค ำถำม  จะส่งค ำตอบทำง SMS กลับมำที่เจ้ำหน้ำที่

ถ่ำยทอดกำรสื่อสำร มีรูปแบบ คือ ด่วนหมอ 1.ไม่ใช่ 2.ใช่ 3.ใช่  

 ส ำหรับกรณีตอบข้อ 1 ว่ำ ไม่ใช่ ถือว่ำอยู่ในภำวะวิกฤติ เจ้ำหน้ำที่ถ่ำยทอดกำรสื่อสำรจะแจ้ง

เจ้ำหน้ำที่ศูนย์รับแจ้งเหตุฯ 1669 ให้รีบน ำรถพยำบำลไปรับ  จะส่ง SMS เพ่ือให้ผู้ที่บกพร่อง

ทำงกำรได้ยินขอควำมช่วยเหลือจำกคนที่มีกำรได้ยินที่อยู่บริเวณเกิดเหตุ  และส่ง  MMS เป็น

คลิปกำรช่วยฟื้นคืนชีพ (Cardiopulmonary resuscitation: CPR) เพ่ือให้ผู้ที่บกพร่องทำงกำรได้

ยินและคนที่ช่วยเหลือรู้วิธีกำรท ำ CPR  นอกจำกนี้ เจ้ำหน้ำที่ถ่ำยทอดกำรสื่อสำร จะสอบถำมกับ

เจ้ำหน้ำที่ศูนย์รับแจ้งเหตุฯ 1669 ทำงโทรศัพท์ตลอดเวลำเกิดเหตุ เพ่ือจะอธิบำยให้กับผู้ที่

บกพร่องทำงกำรได้ยินได้รับทรำบ 

 
หมำยเหตุ: ผู้ที่บกพร่องทำงกำรได้ยินต้องพิมพ์ค ำว่ำ “ด่วนหมอ” ทุกครั้งส ำหรับกำรส่ง SMS และ MMS เพ่ือ

แจ้งเหตุฉุกเฉิน เพื่อให้ระบบสำมำรถคัดกรองได้ว่ำเป็นกำรแจ้งเหตุฉุกเฉิน 
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4) ในกรณีที่ตอบข้อ 1 ว่ำใช่  ซึ่งไม่ใช่ภำวะวิกฤติ  เจ้ำหน้ำที่ถ่ำยทอดกำรสื่อสำรจะกรอกข้อมูลจำกกำร

ตอบค ำถำม 3 ข้อ ในระบบแจ้งเหตุฉุกเฉินทำงกำรแพทย์  แล้วแจ้งเจ้ำหน้ำที่ศูนย์รับแจ้งเหตุฯ 1669ว่ำ

มีผู้ที่บกพร่องทำงกำรได้ยินแจ้งขอควำมช่วยเหลือทำงกำรแพทย์ฉุกเฉินเข้ำมำ  เจ้ำหน้ำที่ศูนย์รับแจ้ง

เหตุฯ 1669 จะเปิดฐำนข้อมูลรำยชื่อผู้ที่บกพร่องทำงกำรได้ยินจำกในระบบ เพ่ือให้ค ำปรึกษำหรือส่ง

รถพยำบำลไปรับ โดยจะเป็นกำรสื่อสำรกัน 3 สำย 

 

 
 

วิธีที่ 2 การแจ้งเหตุฉุกเฉิน 1669 ผ่านสนทนาวิดีโอแบบการแจ้งเหตุฉุกเฉินบนเครื่องแม่ข่ายใหม่ และ

โปรแกรมประยุกต์ระบบสนทนาวิดีโอแบบการแจ้งเหตุฉุกเฉินบนเครื่องลูกข่ายของอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ 

บนระบบปฏิบัติการ iOS และแอนดรอยด์  (ผ่ำนระบบบริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำร MMX)  ในส่วนนี้จะแสดง

เฉพำะบนเว็บไซต์เท่ำนั้น เนื่องจำกมีขั้นตอนเหมือนกัน ดังนี้ 

1) ผู้ที่บกพร่องทำงกำรได้ยินใช้บริกำรสนทนำวิดีโอบนอินเทอร์เน็ต ผ่ำนเว็บไซต์ www.ttrs.or.th แจ้ง

เจ้ำหน้ำทีถ่่ำยทอดกำรสื่อสำร ดังนี้ ด่วนหมอ 1. ชื่อ-นำมสกุล 2. ปัญหำอะไร 3. ตอนนี้อยู่ที่ไหน 
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2) เจ้ำหน้ำที่ถ่ำยทอดกำรสื่อสำรจะถำม 3 ค ำถำม คือ 1. รู้สึกตัวใช่ไหม 2.หำยใจเหนื่อยหอบใช่ไหม 3. 

ลุกแล้วยืนเวียนหัวใช่ไหม 

 
 

3) ผู้ที่บกพร่องทำงกำรได้ยินตอบค ำถำมด้วยภำษำมือ   ด่วนหมอ 1.ไม่ใช่ 2.ใช่ 3.ใช่  

 ส ำหรับกรณีตอบข้อ 1 ว่ำ ไม่ใช่ ถือว่ำอยู่ในภำวะวิกฤติ เจ้ำหน้ำที่ถ่ำยทอดกำรสื่อสำรจะแจ้ง

เจ้ำหน้ำที่ศูนย์รับแจ้งเหตุฯ 1669 ให้รีบน ำรถพยำบำลไปรับ  จะส่ง SMS เพ่ือให้ผู้ที่บกพร่อง

ทำงกำรได้ยินขอควำมช่วยเหลือจำกคนที่มีกำรได้ยินที่อยู่บริเวณเกิดเหตุ  และส่ง  MMS เป็น

คลิปกำรช่วยฟ้ืนคืนชีพ (CPR)  เพ่ือให้ผู้ที่บกพร่องทำงกำรได้ยินและคนที่ช่วยเหลือรู้วิธีกำรท ำ 

CPR  นอกจำกนี้ เจ้ำหน้ำที่ถ่ำยทอดกำรสื่อสำร จะสอบถำมกับเจ้ำหน้ำที่ศูนย์รับแจ้งเหตุฯ 1669 

ทำงโทรศัพท์ตลอดเวลำเกิดเหตุ เพ่ือจะอธิบำยให้กับผู้ที่บกพร่องทำงกำรได้ยินได้รับทรำบ 

ส ำหรับกรณีตอบข้อ 1 ว่ำ ไม่ใช่ ล่ำมส่ง SMS และ MMS กำรท ำ CPR และแจ้ง สพฉ. ให้รีบ

น ำรถพยำบำลไปรับโดยที่กำรส่ง SMS จะท ำเพ่ือให้ผู้ที่บกพร่องทำงกำรได้ยินขอควำมช่วยเหลือ

จำกคนที่มีกำรได้ยินที่อยู่บริเวณเกิดเหตุ และส่ง MMS เพ่ือให้ผู้ที่บกพร่องทำงกำรได้ยินรู้วิธีกำร

ท ำ CPR นอกจำกนี้ เจ้ำหน้ำที่ถ่ำยทอดกำรสื่อสำรจะปรึกษำ สพฉ. ทำงโทรศัพท์ จำกนั้น

เจ้ำหน้ำที่ถ่ำยทอดกำรสื่อสำรส่งข้อควำมบอกผู้ที่บกพร่องทำงกำรได้ยินให้ทรำบ 
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4) เจ้ำหน้ำที่ถ่ำยทอดกำรสื่อสำรกรอกข้อมูลจำกกำรตอบค ำถำม 3 ข้อ ในระบบ  แล้วแจ้งต่อ สพฉ. 

ได้รับกำรแจ้งเตือนว่ำมี Case แจ้งเข้ำมำ เจ้ำหน้ำที่ถ่ำยทอดกำรสื่อสำรอำจจะโทรติดต่อ สพฉ. เพ่ือ

แจ้งว่ำมีกำรเหตุฉุกเฉินเพ่ือให้ สพฉ. ดูข้อมูลในระบบ จำกนั้น สพฉ. จะให้ค ำปรึกษำ หรือส่ ง

รถพยำบำลไปรับ 

 
 

ในกรณีออกแบบระบบกำรแจ้งเหตุฉุกเฉินผ่ำนเว็บไซต์ ด้วยกำรใช้ระบบสนทนำวีดีโอแบบประชุมสำม

สำย เพ่ือให้ผู้ที่บกพร่องทำงกำรได้ยิน เจ้ำหน้ำที่ถ่ำยทอดกำรสื่อสำร และเจ้ำหน้ำ สพฉ. สำมำรถสื่อสำรกันได้

นั้นจะยังใช้ของระบบ Avaya ซึ่งจะมีโครงสร้ำงกำรใช้งำนดังภำพ 

 

 
ภำพที ่34 โครงสร้ำงระบบกำรแจ้งเหตุฉุกเฉิน 

 

ในส่วนกำรสนทนำสำมสำยจ ำต้องมีกำรเพ่ิมระบบ Multipoint Control Unit (MCU) เข้ำมำซึ่ง

ระบบนี้จะท ำหน้ำที่แสดงวิดีโอจำก ผู้ที่บกพร่องทำงกำรได้ยิน เจ้ำหน้ำที่ถ่ำยทอดกำรสื่อสำร และ เจ้ำหน้ำที่ 
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สพฉ. เข้ำด้วยกัน ในส่วนนี้จะมีข้อดีคือ Bandwidth ของกำรสนทนำจะเพ่ิมขึ้นตำมผู้ที่สนทนำ ท ำให้ผู้ที่

บกพร่องทำงกำรได้ยินไม่จ ำเป็นต้องใช้อินเตอร์เน็ตที่มีควำมเร็วเพ่ิมข้ึนก็สำมำรถใช้บริกำรแจ้งเหตุฉุกเฉินได้ 

นอกจำกนี้ ยังมีแนวคิดในกำรออกแบบโปรแกรมประยุกต์กำรแจ้งเหตุฉุกเฉินบนอุปกรณ์สื่อสำร

เคลื่อนที่ระบบปฏิบัติกำร Android เพ่ือช่วยในกำรส่งข้อควำมและวิดีโอให้มีควำมสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น 

ส ำหรับรูปแบบกำรส่งข้อมูลมีอยู่ด้วยกัน 2 รูปแบบ คือ แบบกรณีไม่มีกำรเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต (อันนี้จะส่ง

ข้อควำมในรูปแบบ SMS แต่ผู้ที่บกพร่องทำงกำรได้ยินไม่ต้องพิมพ์เองทั้งหมด โดยให้เลือกจำกตัวเลือกบน

โปรแกรมจำกนั้นโปรแกรมจะส่งข้อควำมให้แบบอัตโนมัติ) แบบกรณีมีกำรเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต อันนี้จะส่ง

ข้อมูลได้ทั้งข้อควำม วิดีโอ พร้อมกับพิกัดผู้ใช้ อันนี้จะเพ่ิมควำมเร็วและควำมแม่นย ำในกำรเข้ำให้กำร

ช่วยเหลือมำกยิ่งขึ้น โดยทั้งสองแบบมีโครงสร้ำงกำรท ำงำนดังนี้  

โปรแกรมประยุกต์กำรแจ้งเหตุฉุกเฉินบนอุปกรณ์สื่อสำรเคลื่อนที่ระบบปฏิบัติกำร Android กรณีไม่ได้

เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต  

 
ภำพที่ 35 กำรแจ้งเหตุฉุกเฉินบนอุปกรณ์สื่อสำรเคลื่อนที่ระบบปฏิบัติกำร Android  

กรณีไม่ได้เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต 

 

1) ผู้ที่บกพร่องทำงกำรได้ยินส่ง SMS ที่มีค ำว่ำ “ด่วนหมอ” พร้อมกับระบุชื่อ-นำมสกุล ปัญหำ ที่อยู่ 

และตอบค ำถำมเหล่ำนี้  

 รู้สึกตัวใช่ไหม (ใช่/ไม่ใช่)  

 หำยใจเหนื่อยหอบใช่ไหม (ใช่/ไม่ใช่)  
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 ลุกแล้วยืนเวียนหัวใช่ไหม (ใช่/ไม่ใช่)  

 เช่น “ด่วนหมอ แดง ไม่ด ำ เจ็บหน้ำอก บ้ำน ใช่ ใช่ ไม่ใช่” มำท่ีเบอร์ของศูนย์ ที่เปิดให้บริกำรรับ SMS 

2) โทรศัพท์มือถือที่ใช้เป็นเครื่องส ำหรับท ำหน้ำที่ส่งต่อได้รับข้อควำม 

3) โปรแกรมประยุกต์บนโทรศัพท์มือถือตรวจพบค ำว่ำ “ด่วนหมอ” อยู่ในข้อควำม ส่งต่อข้อควำมไป

ยังเซิฟเวอร์พร้อมระบุว่ำเป็นข้อควำมแจ้งเหตุฉุกเฉิน 

4) เจ้ำหน้ำที่ได้รับข้อควำม และติดต่อไปยังสถำบันกำรแพทย์ฉุกเฉิน 

5) สถำบันกำรแพทย์ฉุกเฉินส่งเจ้ำหน้ำที่ไปให้ควำมช่วยเหลือผู้ใช้บริกำร 

6) เจ้ำหน้ำที่ส่ง SMS ตอบกลับไปยังผู้ใช้บริกำร 

 

โปรแกรมประยุกต์กำรแจ้งเหตุฉุกเฉินบนอุปกรณ์สื่อสำรเคลื่อนที่ระบบปฏิบัติกำร Android กรณี

เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต 

 
 

ภำพที่ 36 กำรแจ้งเหตุฉุกเฉินบนอุปกรณ์สื่อสำรเคลื่อนที่ระบบปฏิบัติกำร Android กรณีเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต 

ขั้นตอนการแจ้งเหตุฉุกเฉิน 

1) ผู้ที่บกพร่องทำงกำรได้ยินพิมพ์ระบุอำกำร และตอบค ำถำมเบื้องต้น 3 ค ำถำมเหล่ำนี้ 

 รู้สึกตัวใช่ไหม (ใช่/ไม่ใช่)  



รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินงำนประจ ำป ี2557 ศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแห่งประเทศไทย 
95 

 หำยใจเหนื่อยหอบใช่ไหม (ใช่/ไม่ใช่)  

 ลุกแล้วยืนเวียนหัวใช่ไหม (ใช่/ไม่ใช่)  

จำกนั้นพิมพ์ข้อควำม ใส่ภำพและวีดิโอ รำยละเอียด และระบุพิกัดปัจจุบันของตน บน

โปรแกรมประยุกต์บนโทรศัพท์มือถือ 

2) ผู้ที่บกพร่องทำงกำรได้ยินส่งข้อควำมไปยังเซิฟเวอร์ 

3) เจ้ำหน้ำที่ได้รับข้อควำม และติดต่อสถำบันกำรแพทย์ฉุกเฉิน 

4) สถำบันกำรแพทย์ฉุกเฉินส่งเจ้ำหน้ำที่ไปให้ควำมช่วยเหลือผู้ที่บกพร่องทำงกำรได้ยิน 

5) เจ้ำหน้ำทีส่่งข้อควำมกลับไปยังโทรศัพท์ผู้ที่บกพร่องทำงกำรได้ยิน 

6) โทรศัพท์มือถือแสดงกำรแจ้งเตือนผู้ที่บกพร่องทำงกำรได้ยิน 

3.2 การพัฒนาระบบบริการถ่ายทอดการสื่อสารเพิ่มเติม 

ศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรฯ ได้พัฒนำระบบบริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรเพ่ิมเติมดังนี้ 

3.2.1 ระบบบริการถ่ายทอดการสื่อสารแบบปรับปรุงเสียงพูด (Speech Enhancement Relay 

Service) 

ระบบบริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบปรับปรุงเสียงพูด ได้พัฒนำ Speech enhancement 

engine ส ำหรับผู้ไร้กล่องเสียง และ Speech enhancement engine ส ำหรับบุคคลปำกแหว่งเพดำนโหว่ จะ

ช่วยให้เสียงของผู้ไร้กล่องเสียง และบุคคลปำกแหว่งเพดำนโหว่ที่ส่งผ่ำนระบบโทรคมนำคมมีควำมคมชัดขึ้นจน

ใกล้เคียงกับเสียงพูดแบบธรรมชำติ ในกำรพัฒนำระบบบริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบปรับปรุงเสียงพูด  

กำรออกแบบระบบบริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบปรับปรุงเสียงพูด คือ เมื่อผู้ไร้กล่องเสียง

ต้องกำรโทรหำคู่สนทนำผ่ำนระบบบริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบปรับปรุงเสียงพูดก่อน โดยจะผ่ำนเข้ำที่

เครื่องแม่ข่ำย ที่ท ำหน้ำที่เป็นตู้สำขำแล้วน ำสัญญำณเสียงส่งผ่ำนไปยัง window server  ระบบจะท ำกำร

ปรับปรุงคุณภำพเสียง แล้วส่งออกไปที่ผู้รับปลำยทำง โดยผ่ำนไปยังตู้สำขำอีกครั้ง โดยระบบนี้ต้องมีกำร

ลงทะเบียนก่อน เมื่อมีกำรโทรเข้ำมำในระบบ ระบบจะท ำกำรเพ่ิมควำมชัดเจนของเสียงสระ กำรตัดเสียง

รบกวนจำกสภำพแวดล้อม และปรับค่ำควำมเข้มเสียงควบคุมควำมดังของเสียง ให้ใกล้เคียงกับกำรพูดแบบ

ธรรมชำติมำกขึ้น จำกนั้นระบบจะส่งสัญญำณเสียงที่ปรับปรุงแล้วส่งผ่ำนไปยังปลำยทำงโดยโทรศัพท์ที่ใช้ต้องมี

กำรลงทะเบียนกำรใช้งำนก่อน สำมำรถใช้ได้กับโทรศัพท์บ้ำน โทรศัพท์สำธำรณะ และโทรศัพท์เคลื่อนที่  โดย

ระบบปรับปรุงเสียงพูดมีคุณลักษณะดังนี้ 
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 กำรเพ่ิมควำมชัดเจนของเสียงสระ  

 กำรตัดเสียงรบกวนจำกสภำพแวดล้อม  

 กำรปรับควำมเข้มเสียง  

 กำรควบคุมควำมดังของเสียง 

 ใช้ได้กับโทรศัพท์บ้ำน โทรศัพท์สำธำรณะ และโทรศัพท์เคลื่อนที่ 

 รองรับได้อย่ำงน้อย 4 สำยพร้อมกัน โดยมี Delay Time ไม่เกิน 2 วินำที 

 

Asteris 
Server Window server

                                                

User Database

Soft E1

Public TCP/IP

Private TCP/IP

 
ภำพที่ 37 แผนผังระบบบริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรเพ่ือใช้ในกำรปรับปรุงคุณภำพเสียงส ำหรับผู้ไร้กล่องเสียง 

 

ระบบบริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบปรับปรุงเสียงพูด ประกอบไปด้วย 3 ส่วนหลัก คือ  

 ส่วนระบบแม่ข่ำยชุมสำยอัตโนมัติ  

 ส่วนระบบแม่ข่ำยเพ่ือปรับคุณภำพเสียง  

 ส่วนโปรแกรมท่ีใช้ในกำรปรับคุณภำพเสียง  

1) ส่วนระบบแม่ข่ายชุมสายอัตโนมัติ 

Server Asterisk Server Windows

E1
Internet

 
ภำพที่ 38 ส่วนระบบแม่ข่ำยชุมสำยอัตโนมัติ 



รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินงำนประจ ำป ี2557 ศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแห่งประเทศไทย 
97 

ลักษณะกำรท ำงำน 

1. เครื่องแม่ข่ำย Asterisk เชื่อมต่อกับ E1 ผ่ำนระบบอินเตอร์เน็ต 

2. เครื่องแม่ข่ำย Asterisk ส่งข้อมูลระหว่ำงเครื่องแม่ข่ำยปรุงเสียงที่เป็นระบบปฏิบัติกำร 

windows โดยผ่ำนระบบอินเตอร์เน็ตภำยใน 

3. สร้ำงระบบโทรศัพท์ภำยในมีทั้งหมด 4 กลุ่มเพ่ือกำรรองรับได้ 4 สำยพร้อมกัน ดังภำพที่ 39

โดยแต่ละคู่สำยจะเป็นดังภำพที่ 40 

 

Server Asterisk

02-XXXXXX

SIP11,SIP12

SIP21,SIP22

SIP31,SIP32

SIP41,SIP42

E1

Internet

 
ภำพที่ 39 ส่วนระบบแม่ข่ำยเพ่ือปรับคุณภำพเสียง 

 

Windows Server

SIP11 SIP12
Convert

Sound

 

ภำพที่ 40 ระบบโทรศัพท์ภำยใน 1 คู่สำย 

 

2) ส่วนระบบแม่ข่ายเพื่อปรับปรุงคุณภาพเสียง 

หน้ำที่หลักของเครื่องแม่ข่ำยเพ่ือปรับปรุงคุณภำพเสียง 

1. เชื่อมระบบโทรศัพท์กับเครื่องแม่ข่ำย Asterisk 
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2. จ ำลองระบบโทรศัพท์ทั้งหมด 4 กลุ่ม โดย SIP xx  จะเป็น User จ ำลองเพ่ือใช้ในกำรดัก

สัญญำณเสียงเพ่ือมำท ำกำรปรับปรุงเสียงพูด ดังภำพที่ 41 

3. ก ำหนดเส้นทำงของเสียงเข้ำและออกให้กับผู้สนทนำ 

4. ปรุงเสียงให้กับกลุ่มต่ำงๆ โดยประกอบด้วย 

 ผู้ไร้กล่องเสียงกับผู้ไร้กล่องเสียง 

 ผู้ไร้กล่องเสียงกับคนทั่วไป 

 คนทั่วไปกับผู้ไร้กล่องเสียง 

5. รับโทรศัพท์อัตโนมัติและตรวจสอบกำรท ำงำน 

 

SIP11 SIP12

Convert

Sound

Convert

Sound  
ภำพที่ 41 ระบบเป็น User จ ำลองเพ่ือใช้ในกำรดักสัญญำณเสียงและแปลงเสียง 

 

ตัวอย่ำงของระบบเป็น User จ ำลอง 

1. ผู้ไร้กล่องเสียงจะส่งเสียงเข้ำและออกให้กับ SIP11 

2. คนทั่วไปจะรับเสียงเข้ำและออกจำก SIP12 

3. SIP11 จะส่งเสียงให้โปรแกรมปรุงเสียง และส่งต่อให้กับไมค์ของ SIP12 

4. SIP12 จะส่งเสียงให้โปรแกรมปรุงเสียง และส่งต่อให้กับไมค์ของ SIP11 

 

3) ส่วนโปรแกรมท่ีใช้ในการปรับคุณภาพเสียง 

โปรแกรมส ำหรับปรับปรุงเสียงพูดที่ใช้ FIR Band Pass Filter อย่ำงเดียวนั้น เป็นโปรแกรมที่

สำมำรถปรับปรุงเสียงพูดได้ทั้งที่ผ่ำน microphone และ สำมำรถเปิดจำกแฟ้มข้อมูลเสียงที่ อัดไว้ได้ ซึ่ง

โปรแกรมนี้สำมำรถปรับได้ทั้งหมด 4 แถบควำมถ่ี และสำมำรถปรับพำรำมิเตอร์ต่ำงๆ อำทิเช่นค่ำ ควำมถ่ี cut-

off ด้ำนต่ ำและสูงของฟิลเตอร์แต่ละตัว จ ำนวนฟิลเตอร์ของแต่ละแถบควำมถี่ที่ปรับได้อิสระ จำก order 1-
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301 อัตรำขยำยที่ปรับได้แต่ละแถบควำมถี่ตั้งแต่ -60dB ถึง +20dB หรือ 0.001-10เท่ำ และน ำสัญญำณขำ

ออกของแต่ละแถบควำมถี่มำรวมกัน และแสดงผลสัญญำณขำเข้ำและสัญญำณขำออกเป็น โดเมนเวลำและ

โดเมนควำมถ่ี และเพ่ิมเติม Kalman Filter เข้ำไปเพ่ือท ำให้มี่ควำมเรียบ/ต่อเนื่องของสัญญำณเสียงใน โดเมน

ควำมถี่เพ่ิมขึ้น แล้วสังเครำะห์สัญญำณควำมถี่ต่ ำเพ่ิมเติม ให้เป็นธรรมชำติเพ่ิมขึ้น ดังแสดงในภำพที่ 42 โดย

พำรำมิเตอร์ทีเพ่ิมข้ึนนั้นแสดงเป็นแผนผังดังภำพที่ 43 

 

 
ภำพที่ 42 โปรแกรมส ำหรับปรับปรุงเสียงพูด (ส่วนแสดงผล) 

 

 
ภำพที่ 43 โปรแกรมส ำหรับปรับปรุงเสียงพูด (ส่วนปรับพำรำมิเตอร์) 
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การประเมินคุณภาพผลงาน 

กำรประเมินคุณภำพผลงำนโดยกำรทดสอบให้ผู้ไร้กล่องเสียงสนทนำกับผู้ไร้กล่องเสียง จ ำนวน 15 คน 

และทดสอบให้ผู้ไร้กล่องเสียงสนทนำกับคนทั่วไป จ ำนวน 15 คน มีผลกำรทดสอบดังนี้ 

ผลประเมินจำกผู้ไร้กล่องเสียง 

 โทรติดง่ำย    3.6 คะแนน จำกคะแนนเต็ม 5 คะแนน 

 ขั้นตอนกำรใช้งำน เข้ำใจง่ำย  3.7 คะแนน จำกคะแนนเต็ม 5 คะแนน 

 คุณภำพเสียง    3.4 คะแนน จำกคะแนนเต็ม 5 คะแนน 

 ควำมพึงพอใจในภำพรวม   4.1 คะแนน จำกคะแนนเต็ม 5 คะแนน  

ผลประเมินจำกคนทั่วไป 

 ควำมพึงพอใจในภำพรวมไม่ผ่ำนระบบ 2.4 คะแนน จำกคะแนนเต็ม 5 คะแนน 

 ควำมพึงพอใจในภำพรวมผ่ำนระบบ 2.9 คะแนน จำกคะแนนเต็ม 5 คะแนน 

3.2.2 ระบบบริการถ่ายทอดการสื่อสารแบบแปลงเสียงเป็นข้อความ (Captioned Telephone  

Relay Service) 

กำรให้บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบแปลงเสียงเป็นข้อควำมเป็นระบบที่พัฒนำขึ้นเพ่ือให้

บริกำรผู้สูงอำยุที่มีปัญหำทำงกำรได้ยินสำมำรถสื่อสำรผ่ำนทำงระบบโทรศัพท์ด้วยกำรแปลงเสียงคู่สนทนำเป็น

ข้อควำมและแสดงบนหน้ำจอ ท ำให้ผู้สูงอำยุเข้ำใจค ำพูดของคู่สนทนำได้ ส ำหรับผลกำรกำรพัฒนำโปรแกรม

ประยุกต์เพ่ือให้บริกำรแปลงเสียงเป็นข้อควำมบนอุปกรณ์สื่อสำรเคลื่อนที่  (tablet) บนระบบปฏิบัติกำร 

Android  ได้ท ำกำรศึกษำและออกแบบระบบบริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบแปลงเสียงเป็นข้อควำมส ำหรับ

ผู้สูงอำยุแบบ Manual มีโครงสร้ำงกำรท ำงำนดังภำพ 

 
ภำพที่ 44 แผนผังระบบบริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบแปลงเสียงเป็นข้อควำม 
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คุณสมบัติเด่นของระบบ 

1) คุณสมบัติกำรต่อสำยไปยังโอเปอเรเตอร์และดึงเบอร์ปลำยทำงอัตโนมัติ 

เมื่อผู้ใช้ท ำกำรใช้แอปพลิเคชั่นผู้ใช้งำนเพียงแค่กดหมำยเลขปลำยทำงที่ผู้ใช้งำนต้องกำรติดต่อ ระบบ

จะท ำกำรต่อสำยไปยังโอเปอเรเตอร์ให้อัตโนมัติ ผู้ใช้จึงไม่รู้สึกว่ำระบบยุ่งยำกเพรำะระบบท ำให้ผู้ใช้ใช้

งำนโดยกดเบอร์ปลำยทำงโทรออกปกติ 

2) คุณสมบัติกำรโชว์หน้ำต่ำงข้อควำมอัตโนมัติ 

เมื่อมีกำรรับสำยระบบจะแสดงหน้ำต่ำงส ำหรับกำรโต้ตอบระหว่ำงโอเปอเรเตอร์และต้นทำงอัตโนมัต ิ
3) คุณสมบัติกำรส่งข้อควำมตอบรับอัตโนมัติ 

เมื่อโอเปอเรเตอร์รับสำย ระบบจะมีกำรส่งข้อควำมไปยังต้นทำงให้ทรำบถึงสถำนะว่ำ ณ ขณะนี้เกิด
เหตุกำรณ์ใดบ้ำง เช่น ก ำลังรับสำยหรือก ำลังติดต่อปลำยทำงให้ เป็นต้น 

4) คุณสมบัติกำรส่งข้อควำม (Text Chat) 

ส ำหรับโอเปอเรเตอร์พิมพ์ข้อควำมส่งไปยัง Client 

5) คุณสมบัติกำรประชุมสำยอัตโนมัติ 

เมื่อปลำยทำงที่ต้องกำรติดต่อรับสำย ระบบจะท ำกำรประชุมสำยให้อัตโนมัติ 

6) คุณสมบัติระบบจัดเก็บข้อควำมย้อนหลัง (chat history)  

หลังจำกวำงสำย ระบบจะท ำกำรเก็บบันทึกกำรสนทนำอัตโนมัติ 

7) คุณสมบัติส ำหรับแยกเบอร์ที่โทรเข้ำมำโดยใช้ Asterisk (กดโทรเข้ำมำเป็นหมำยเลขมือถือ 10 หลัก 

เช่น 088-000-0000) 

ส ำหรับฟังก์ชันแยกเบอร์ที่โทรเข้ำมำยังระบบ ต้องมีกำรก ำหนด Context ส ำหรับหมำยเลข 

Extension เพ่ือให้สำมำรถเรียกใช้งำนตำม Context ที่เรำได้ระบุไว้ 

8) คุณสมบัติกำรโอนหมำยเลขท่ีโทรมำเข้ำระบบคิว (Queues)  

ส ำหรับฟังก์ชันโอนหมำยเลขที่โทรมำเข้ำมำในระบบเพ่ือโอนเข้ำระบบคิว ในกระบวนกำรนี้จะมีกำร
ก ำหนดใน Dialplan ของ Asterisk 

9) คุณสมบัติเก็บหมำยเลขที่กดโทรเข้ำมำโดยใช้ AGI ของ Asterisk 

ฟังก์ชันเก็บหมำยเลขที่กดโทรเข้ำมำโดยใช้ AGI ของ Asterisk เพ่ือเรียกเอพีไอ เพ่ือจัดเก็บหมำยเลข
ที่กดโทรเข้ำมำลงฐำนข้อมูล 

10) เอพีไอส ำหรับเก็บหมำยเลขท่ีโทรเข้ำมำลงฐำนข้อมูล 

ส ำหรับเอพีไอในกำรจัดเก็บหมำยเลขที่กดโทรเข้ำมำลงในฐำนข้อมูล โดยเอพีไอ  ในส่วนนี้จะถูก
เรียกใช้งำนโดย AGI ของ Asterisk ซึ่งจะรับค่ำหมำยเลข Extension ที่ใช้โทรเข้ำมำในระบบและ
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หมำยเลขท่ีใช้กดมำยังระบบ 
11) เอพีไอส ำหรับเก็บประวัติกำรสนทนำลงฐำนข้อมูล 

ส ำหรับกำรเก็บประวัติกำรกำรสนทนำด้วยข้อควำมลงฐำนข้อมูล โดยเอพีไอจะมีหน้ำทีส ำหรับเก็บ
ประวัติกำรสนทนำด้วยข้อควำม ซึ่งจะถูกเรียกใช้งำนขณะมีกำร สนทนำด้วยข้อควำม ซึ่งจะส่งเข้ำมำ
รูปแบบของ JSON จะประกอบด้วย เวลำที่สงข้อควำมใน กำรสนทนำ, ข้อควำมที่สนทนำ, หมำยกด
ของ Extension ที่ใช้โทรเข้ำมำ, หมำยเลขท่ีกดโทร เข้ำมำยังระบบ 

12) เอพีไอส ำหรับเรียกดูหมำยเลขท่ีกดโทรเข้ำมำในระบบ 

ส ำหรับเรียกดูหมำยเลขที่กดโทรเข้ำมำยังระบบ ซึ่งสำมำรถเรียกใช้ด้วย กำรส่งค่ำหมำยเลขของ 
Extension ที่ใช้โทรเข้ำมำ แล้วจะมีกำร Return ผลลัพธ์ในรูปแบบ ของ XML 

13) คุณสมบัติส ำหรับกำรโทรออกไปยังหมำยเลขที่เป็นมือถือ 

ส ำหรับฟังก์ชันโทรออกไปยังหมำยเลขที่เป็นเบอร์มือถือ จะมีต้องมีกำรเชื่อมต่อกับ Trunk ที่สำมำรถ
โทรออกไปยังเลขหมำยที่เป็นเบอร์มือถือได้ 

3.3 การบ ารุงรักษาระบบบริการถ่ายทอดการสื่อสาร 

3.3.1 ระบบเครือข่าย 

ศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรฯ ได้ท ำกำรบ ำรุงรักษำระบบเครือข่ำย โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 

1) ศูนย์บริกำรอินเทอร์เน็ตส ำหรับเครื่องแม่ข่ำย (Internet Data Center: IDC) 

ศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรฯ ได้จัดวำงระบบบริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำร โดยเช่ำพ้ืนที่

วำงเครื่องแม่ข่ำยขนำด 42U ไม่จ ำกัดจ ำนวนข้อมูลรับเข้ำและส่งออก ไว้ที่ศูนย์บริกำรอินเทอร์เน็ตส ำหรับ

เครื่องแม่ข่ำยของบริษัทอินเทอร์เน็ตประเทศไทยจ ำกัด (มหำชน) ตั้งอยู่ที่อำคำรไทยซัมมิททำวเวอร์ ชั้น 10-12 

และชั้นไอที ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพมหำนคร เพ่ือให้เข้ำถึงข้อมูลและบริกำรต่ำงๆ ได้อย่ำงรวดเร็ว 

เนื่องจำกระบบติดตั้งบน Internet Backbone มีขอบเขตกำรให้บริกำรและกำรบ ำรุงรักษำตำมสัญญำจ้ำงที่

ปรึกษำโครงกำรฯ โดยมีทีมวิศวกร (Network Operation Center) ดูแลในเรื่องกำรแก้ปัญหำกำรใช้งำนที่

เกิดขึ้น ติดต่อประสำนกับผู้ให้บริกำรวงจรเช่ำในกรณีต่ำงๆ หรือแม้แต่กำรให้ค ำปรึกษำในด้ำน network และ

มีทีม Network Call Center ที่ท ำหน้ำที่ในกำร Monitor Link ของลูกค้ำตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน 
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กำรบ ำรุงรักษำ Internet Data Center มีผลกำรบ ำรุงรักษำระบบดังนี้ 

ระบบ ความถี่ในการบ ารุงรักษา 
1. ระบบส ำรองไฟฟ้ำ (UPS) 3 ครั้งต่อปี 

2. เครื่องก ำเนิดไฟฟ้ำ (Generator) 4 ครั้งต่อปี 
3. ระบบดับเพลิง (Fire Suppression) 3 ครั้งต่อปี 

4. ระบบปรับอำกำศ (Precision Air) 6 ครั้งต่อปี 

5. ระบบตรวจจับน้ ำรั่ว (Water Leak) 6 ครั้งต่อปี 
 

2) ระบบเครือข่ำยภำยในศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรฯ 

ศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรฯ ได้เช่ำวงจรสื่อสำรควำมเร็วสูงแบบ MPLS (10/10 

Mbps) จ ำนวน 1 วงจร จำกบริษัท กสท โทรคมนำคม จ ำกัด (มหำชน) และได้เช่ำวงจรสื่อสำรควำมเร็วสูง

แบบ UTP (10/100 Mbps) จ ำนวน 1 วงจร จำกบริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จ ำกัด (มหำชน) เชื่อมระหว่ำง

ศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรฯ และศูนย์บริกำรอินเทอร์เน็ตส ำหรับเครื่องแม่ข่ำย 

ผู้ให้บริกำรทั้ง 2 บริษัท มีกำรบ ำรุงรักษำตำมข้อตกลงและเงื่อนไขกำรใช้บริกำร โดยจะแจ้ง

มำยังศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรฯ กรณีมีเหตุจ ำเป็นที่บริษัทฯ มีกำรปรับปรุงระบบวงจรสื่อสำรจนไม่

สำมำรถให้บริกำรตำมสัญญำได ้

 

ตำรำงที่ 9 กำรตรวจสอบและแก้ไขระบบเครือข่ำยภำยในศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรฯ 

ปัญหา การตรวจสอบและการแก้ไข 

1. IDC 
สัญญำณอินเทอร์เน็ตไม่เสถียร 

 ทำง IDC แจ้งว่ำตรวจสอบพบปริมำณ Traffic จำกต่ำงประเทศ 
ถูกส่งเข้ำมำในเครือข่ำยจ ำนวนมำก จึงด ำเนินกำร Block IP 
Address ที่มีกำรส่ง Packet เข้ำมำระบบจึงกลับมำใช้งำนได้ปกติ 

2. CAT 
สัญญำณอินเทอร์เน็ตไม่เสถียร ภำพ
วิดีโอฝั่งเจ้ำหน้ำที่ถ่ำยทอดกำร
สื่อสำรมีอำกำรกระตุกภำพค้ำง 

 CATพบค่ำ Duplex ของอุปกรณ์ CAT มีกำรเปลี่ยนแปลง ท ำกำร
ปรับค่ำ Duplex ใหม่ (จำกเดิมเป็น Half Duplex เป็น Full 
Duplex Speed 100) จึงกลับมำใช้งำนได้ปกติ 

 ตั้งแต่เดือน มกรำคม 2557 ใช้สำย CAT เป็นหลักและหำกพบ
ปัญหำจึงใช้งำนสำย Symphony 
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3.3.2 ระบบบริการถ่ายทอดการสื่อสาร  

ตำมที่ศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรฯ ได้จัดซื้อระบบกำรให้บริกำร Contact Center พร้อม

กำรบ ำรุงรักษำจำกบริษัท ชีวำเลียร์ เน็ตเวอร์ค โซลูชั่น ไทย จ ำกัด โดยได้ด ำเนินกำรเข้ำบ ำรุงรักษำระบบตำม

ตำรำงที่ 10 และมีผลกำรบ ำรุงรักษำระบบปรำกฏในภำคผนวก ข ดังนี้ 

 

ตำรำงที่ 10 ก ำหนดกำรบ ำรุงรักษำระบบ Avaya Aura Contact Center 

ล าดับ ระบบ รอบเวลา ปีที่  
วันที่เข้าด าเนินการ 

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 1 ส.ค. 57 

   3 20 ต.ค. 57 ก.พ. 58 เม.ย. 58 ก.ค. 58 

 

3.3.3 เครื่องบริการถ่ายทอดการสื่อสารสาธารณะ (ตู้ TTRS) 

กำรบ ำรุงรักษำตู้ TTRS เป็นไปตำมขอบเขตกำรบ ำรุงรักษำและขอบข่ำย เช่นเดียวกันกับกำร

บ ำรุงรักษำระบบบริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำร ในข้อ 3.3.2 โดยได้ด ำเนินกำรเข้ำบ ำรุงรักษำระบบตำมตำรำงที่ 

11 และมีผลกำรบ ำรุงรักษำตู้ TTRS ปรำกฏในภำคผนวก ค 

 

ตำรำงที ่11 ตำรำงกำรบ ำรุงรักษำตู้ TTRS 

ล าดับ ระบบ รอบเวลา ปีท่ี  
วันที่เข้าด าเนินการ 

ครั้งที1่ ครั้งที2่ ครั้งที่3 ครั้งที4่ 

1 ตู้ 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 ตู้ TTRS ในต่ำงจังหวัด ทุก 12 เดือน 1 ม.ค. 56    

   2 ก.พ. 57    
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3.3.4 การเตรียมความพร้อมของเครื่องให้บริการถ่ายทอดการสื่อสาร  

เจ้ำหน้ำที่เทคนิคท่ีปฏิบัติงำนได้ด ำเนินกำรเตรียมควำมพร้อมของเครื่องให้บริกำรถ่ำยทอดกำร

สื่อสำร โดยมีรำยละเอียดกำรปฏิบัติงำนดังนี้ 

1) เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ถ่ำยทอดกำรสื่อสำร 

แผนการด าเนนิการ ผลการด าเนินการ 
1.1 กำรดูแล และตรวจสอบเครื่องคอมพิวเตอร์ 

 เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ถ่ำยทอด
กำรสื่อสำรทั้งหมด เพื่ออัพเดทโปรแกรม Antivirus 
และท ำกำร Scan Virus 

 ท ำกำรลบ Temp files และ Cookies ต่ำงๆ ใน 
Web Browser 

 ลบไฟล์ขยะใน Recycle Bin 

 ลบไฟล์โปรแกรม Camtasia ที่ท ำกำร Backup ทุก
วันจันทร์ของสัปดำห์ 

 Backup ไฟล์วิดีโอโปรแกรม Camtasia จำก 
Document มำไว้ยังโฟลเดอร์ Backup 

 ทุกสิ้นเดือนท ำกำรจัดระเบียบฮำร์ดดิสก์  
(Defragmentation Hard Disk) โดยจะท ำในช่วงที่
เครื่องเจ้ำหน้ำที่ฯ ว่ำงเพรำะใช้เวลำในกำรจัดกำร 

 ท ำควำมสะอำดเครื่องคอมพิวเตอร์ สัปดำห์ละ 1 
ครั้ง 

1.2 กำรดูแล และตรวจสอบเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค 

 เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คส ำหรับเจ้ำหน้ำที่
ถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแห่งประเทศไทย จ ำนวน 4
เครื่องในช่วงเช้ำ 

 ท ำกำรลบ Temp files และ Cookies ต่ำงๆ ใน 
Web Browser 

 ลบไฟล์โปรแกรม Camtasia ที่ท ำกำร Backup ทุก
วันจันทร์ของสัปดำห์ 

 ตรวจสอบพบสำย Audio ของเครื่อง
คอมพิวเตอร์เจ้ำหน้ำที่ถ่ำยทอดกำรสื่อสำร
ช ำรุด ท ำให้ Camtasia บันทึกวิดีโอไม่ได้
ยินเสียงขณะสนทนำ ติดต่อแจ้งทำง 
Chevalier ท ำกำรตรวจสอบและเปลี่ยน
สำยชุดใหม่ 

 ตรวจสอบพบจอ Monitor เครื่อง
คอมพิวเตอร์เจ้ำหน้ำที่ถ่ำยทอดกำรสื่อสำร
ช ำรุด เปิดใช้งำนหน้ำจอไม่ติด ติดต่อแจ้ง
ทำง Chevalier ท ำกำรตรวจสอบและท ำ
กำรเปลี่ยนจอ Monitor เครื่องใหม่ 

 ตรวจสอบพบเครื่องคอมพิวเตอร์เจ้ำหน้ำที่
ถ่ำยทอดกำรสื่อสำร Power supply 
ช ำรุด ติดต่อแจ้งทำง Chevalier ท ำกำร
ตรวจสอบและแก้ไข 

 ตรวจสอบพบ Hard disk เครื่อง
คอมพิวเตอร์เจ้ำหน้ำที่ถ่ำยทอดกำรสื่อสำร
ช ำรุด ท ำกำรติดต่อแจ้งทำง Chevalier  
เพ่ือท ำกำรตรวจสอบและเปลี่ยน Hard 
disk ตัวใหม ่

 ตรวจสอบพบระบบอินเทอร์เน็ตช้ำ ท ำให้
กำรสื่อสำรระหว่ำงเจ้ำหน้ำที่ถ่ำยทอดกำร
สื่อสำรกับผู้ใช้งำนเกิดสัญญำณภำพกระตุก 
เป็นผลให้เกิดกำรสื่อสำรที่ไม่ชัดเจน จึงท ำ
กำรแจ้งเจ้ำหน้ำที่ INET เพ่ือท ำกำร
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แผนการด าเนนิการ ผลการด าเนินการ 

 Backup ไฟล์วิดีโอโปรแกรม Camtasia จำก 
Document มำไว้ยังโฟลเดอร์  Backup 

 ท ำควำมสะอำดเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุค สัปดำห์
ละ 1 ครั้ง 

1.3 กำรดูและ และตรวจสอบ ชุด IP Phone ส ำหรับ
เจ้ำหน้ำที่ถ่ำยทอดกำรสื่อสำร จ ำนวน 16 ชุด 

 ตรวจสอบควำมพร้อม IP Phone ในช่วงเช้ำ 

 ตรวจสอบควำมพร้อม Headset ในช่วงเช้ำ 

 ตรวจสอบควำมพร้อมอุปกรณ์ Plantronics ในช่วง
เช้ำ 

 ท ำควำมสะอำด IP Phone และ Plantronics เป็น
ประจ ำสัปดำห์ละ 1 ครั้ง 

 ท ำควำมสะอำด Headset เป็นประจ ำ โดย
เจ้ำหน้ำที่ถ่ำยทอดกำรสื่อสำร 

1.4 ตรวจสอบและเตรียมควำมพร้อมของอุปกรณ์ต่ำงๆ  

 ท ำควำมสะอำดคีย์บอร์ด และทดสอบกำรใช้งำน 

 ท ำควำมสะอำดเมำส์ และทดสอบกำรใช้งำน 

 ท ำควำมสะอำด และตรวจสอบกำรท ำงำนของกล้อง 
(Web Cam) โดยเจ้ำหน้ำที่ถ่ำยทอดกำรสื่อสำรจะ
ท ำกำรปรับมุมกล้องด้วยตนเอง 

 ท ำควำมสะอำดหน้ำจอคอมพิวเตอร์ด้วยน้ ำยำ
ส ำหรับท ำควำมสะอำดหน้ำจอ 

1.5 ตรวจสอบและเตรียมควำมพร้อมระบบ Network 

 ตรวจสอบควำมเร็วของอินเทอร์เน็ต ทั้ง Upload 
และ Download รวมทั้งตรวจสอบ Link ในและ
นอกประเทศ ในช่วงเช้ำ และ บ่ำย ของทุกวัน 

 ท ำกำรทดสอบกำร Ping และ Tracert  

 ตรวจสอบโดยกำรสังเกตจำกวิดีโอกำรสนทนำ
ระหว่ำงเจ้ำหน้ำที่ถ่ำยทอดกำรสื่อสำรกับผู้ใช้บริกำร 

 ท ำควำมสะอำดหน้ำจอ 

ตรวจสอบและแก้ไข 

 ระบบเน็ตเวิร์คของ TTRS ไม่สำมำรถเข้ำ
เว็บไซต์ www.ttrs.or.th ได้ ท ำกำร
ก ำหนดค่ำ DNS Server เป็นค่ำ 
10.1.1.46 จึงสำมำรถเข้ำใช้งำนได้ 
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2) เครื่อง Wall board เพ่ือแสดงคิวของผู้ใช้บริกำร 

แผนการด าเนนิการ ผลการด าเนินการ 
2.1 กำรดูแล และตรวจสอบเครื่องคอมพิวเตอร์ และ LCD TV ส ำหรับ 

wallboard 

 เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ และจอ LCD TV ทุกเช้ำ 

 ตรวจสอบโปรแกรมต่ำงๆส ำหรับแสดงที่หน้ำจอ Wallboard ให้
สำมำรถใช้งำนได้ทุกโปรแกรม  

 Backup ข้อมูลไฟล์วิดีโอที่ Upload ขึ้นไปยัง Server ทุกเดือน 

 ท ำควำมสะอำดเครื่องคอมพิวเตอร์ และ LCD TV สัปดำห์ละ 1 ครั้ง 
2.2 กำรเตรียมควำมพร้อมและตรวจสอบระบบ Network 

 ตรวจสอบเครื่องคอมพิวเตอร์ Wallboard เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้
ปกติ 

 ทดสอบควำมเร็วอินเตอร์ (Speed Test) 

 ท ำกำรทดสอบกำร Ping และ Tracert  
2.3 กำรเตรียมควำมพร้อมและกำรตรวจสอบโปรแกรมแสดงคิวรอสำยของผู้

ให้บริกำร 

 เปิดโปรแกรม CMS เพ่ือแสดงสถำนะท ำงำนของเจ้ำหน้ำที่ถ่ำยทอด
กำรสื่อสำรและคิวรอสำยของผู้ใช้บริกำรสนทนำวิดีโอผ่ำนเว็บไซต์
และตู้ TTRS แบบ Real-time ในช่วงเช้ำ 

 เปิดโปรแกรม แสดงจ ำนวนสำยเข้ำของโปรแกรม AACC แบบ Real-
time ในช่วงเช้ำ 

 จดัเรียงหน้ำจอกำรแสดงผลกำรรอคิวของผู้ใช้บริกำรที่หน้ำจอ LCD 
TV  

 ตรวจสอบพบปัญหำ
โปรแกรมแสดงจ ำนวน
สำยเข้ำของโปรแกรม 
AACC ไม่แสดงข้อมูล
ของผู้ใช้บริกำร โดยขึ้น
เป็นข้อควำม No Data 
ติดต่อทำง Chevalier 
เพ่ือท ำกำรแก้ไข 

 ตรวจสอบพบไม่สำมำรถ
เข้ำโปรแกรม CMS ได้ 
ท ำกำรแจ้ง Chevalier 
เพ่ือท ำกำรตรวจสอบ
และแก้ไข 

 

 

3) เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ระบบสำรสนเทศ 

3.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ระบบสำรสนเทศ จ ำนวน 1 เครื่อง 

 เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ระบบสำรสนเทศ จำกนั้นท ำกำรเปิดโปรแกรมที่ใช้

งำนต่ำงๆ เช่น โปรแกรม Prompt Kiosk RealTime Monitor, เปิด log ส ำหรับดูรำยชื่อผู้

เข้ำใช้บริกำรเว็บไซต์ www.ttrs.or.th 
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 เปิดโปรแกรมทดสอบอินเทอร์เน็ต ทั้ง Upload และ Download เพ่ือตรวจสอบระบบ

อินเทอร์เน็ต 

 เปิดโปรแกรมส ำหรับกำรตัดต่อวิดีโอ เพ่ือท ำกำรตัดต่อวิดีโอล่ำมภำษำมือ เมื่อมีกำรถ่ำยวิดีโอ

ล่ำมภำษำมือ 

 ท ำควำมสะอำดเครื่องคอมพิวเตอร์เจ้ำหน้ำที่ระบบสำรสนเทศสัปดำห์ละ 1 ครั้ง 

3.2 เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุคส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ระบบสำรสนเทศ จ ำนวน 2 เครื่อง 

 จ ำลอง server กำรให้บริกำรระบบ video phone ส ำหรับใช้เมื่อออกบูธตำมสถำนที่ต่ำงๆ 

 เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ระบบสำรสนเทศ จำกนั้นท ำกำรเปิดโปรแกรม 

Prompt Kiosk RealTime Monitor เปิด  log ส ำหรับดูรำยชื่ อผู้ ที่ เข้ ำใช้ งำน เว็บ ไซต์ 

www.ttrs.or.th 

 เปิดโปรแกรมทดสอบอินเทอร์เน็ต ทั้ง Upload และ Download เพ่ือทดสอบว่ำอินเทอร์เน็ต

สำมำรถใช้งำนได้หรือไม่ 

3.3 ชุด IP Phone ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ระบบสำรสนเทศ จ ำนวน 1 ชุด 

 ท ำกำรตรวจสอบควำมพร้อมของ IP Phone ช่วงเช้ำ 

 ท ำกำรตรวจสอบควำมพร้อมของ Headset ช่วงเช้ำ 

 ท ำควำมสะอำด IP Phone และ Plantronics เป็นประจ ำสัปดำห์ละ 1 ครั้ง 

 ท ำควำมสะอำด Headset เป็นประจ ำ  

3.4 กำรเตรียมควำมพร้อมและตรวจสอบระบบ Network  

 ตรวจสอบระบบอินเทอร์เน็ตเครื่องคอมพิวเตอร์ของเจ้ำหน้ำที่ระบบสำรสนเทศ 

 ท ำกำรทดสอบกำร Ping และ Tracert  

 ทดสอบควำมเร็วอินเทอร์เน็ต ทั้ง Upload และ Download 

 ทดสอบควำมเร็วอินเทอร์เน็ต ทั้ง Upload และ Download 

 

4) ตู้ TTRS 

 ท ำกำรตรวจสอบตู้ TTRS จำกโปรแกรม Prompt Kiosk Real-Time Monitor เพ่ือตรวจสอบ

สถำนะของตู้ TTRS เป็นประจ ำทุกวัน เพ่ือให้ตู้ TTRS สำมำรถให้บริกำรได ้
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 กำรตรวจสอบตู้ TTRS ที่กระจำยตำมจุดให้บริกำรต่ำงๆ ทั้งในกรุงเทพและส่วนภูมิภำค 

จ ำเป็นต้องใช้โปรแกรม Prompt Kiosk Real-Time Monitor เพ่ือดูสถำนะตู้ TTRS ว่ำเปิดใช้

งำน (On line) อยู่หรือไม่ รวมทั้งสำมำรถปรับแก้อุปกรณ์และโปรแกรมของตู้ในเบื้องต้นได้ 

เช่น ปรับมุมกล้องให้เหมำะสม แก้ไขปัญหำภำพกระตุกเบื้องต้น ควำมเหมำะสมของระดับเสียง

ทั้งไมโครโฟนและล ำโพง ติดตั้งไดร์เวอร์ เป็นต้น 

ขั้นตอนและวิธีการด าเนินงานมีดังนี้ 

1. เวลำ 10.00 น และเวลำ 16.00 น. ของทุกวัน เจ้ำหน้ำที่เทคนิคที่ปฏิบัติงำนประจ ำกะ จะท ำกำร

ตรวจสอบตู้ TTRS ด้วยโปรแกรม 

2. หำกตรวจสอบสถำนะ พบว่ำไม่ได้เปิดใช้งำน (Off line) เจ้ำหน้ำที่เทคนิคจะติดต่อไปยังผู้

ประสำนงำนของสถำนที่ที่ติดตั้งตู้ให้ช่วยตรวจสอบอำกำรเบื้องต้น ดังนี้ 

 ตรวจสอบ Swithch ปิด-เปิดเครื่อง ว่ำเปิดอยู่หรือไม่ (ไฟสีแดง) 

 ตรวจสอบปลั๊กไฟ ว่ำเสียบใช้งำนอยู่หรือไม่ 

 ตรวจสอบสัญญำณอินเทอร์เน็ตว่ำใช้งำนได้หรือไม่ 

 ตรวจสอบหน้ำแรกของตู้ ว่ำแสดงผลพร้อมใช้บริกำรหรือไม่   

 
 

 ตรวจสอบ Keyboard ว่ำใช้งำนได้หรือไม่ 

 กดปุ่มเพ่ือใช้บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำร เพ่ือตรวจสอบว่ำมองเห็นหน้ำจอของเจ้ำหน้ำที่

ถ่ำยทอดกำรสื่อสำรหรือไม่  
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3. กรณีไม่สำมำรถแก้ไขเบื้องต้นได้ เจ้ำหน้ำที่เทคนิคจะแจ้งอำกำรเสียที่พบจำกกำรตรวจสอบ

เบื้องต้นไปยังฝ่ำย Support ของบริษัทชีวำเลียร์ฯเพื่อด ำเนินกำรแก้ไข 

4. เมื่อด ำเนินกำรแก้ไขเรียบร้อยแล้ว ฝ่ำย Support ของบริษัทชีวำเลียร์ฯ แจ้งผลมำให้เจ้ำหน้ำที่

เทคนิค 

 
 

ภำพที่ 45 แผนผังแสดงขั้นตอนกำรตรวจสอบตู้ TTRS 

 

ปัญหาที่พบ: 

 1. สถำนที่ติดตั้งตู้ TTRS:  

 ตู้ TTRS บำงแห่งติดตั้งในที่ห่ำงไกลจำกผู้ดูแล ท ำให้มีปัญหำของกำรกดตู้เล่น 
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 ติดตั้งตู้ย้อนแสง ท ำให้เจ้ำหน้ำที่ถ่ำยทอดกำรสื่อสำรมองเห็นภำษำมือของผู้ใช้บริกำรไม่

ชัดเจน 

 ติดตั้งตู้ในที่เปิดโล่ง ถูกไอน้ ำหรือฝนสำด ท ำให้เกิดไฟช็อต 

 ไม่ติดตั้งสำยดิน ท ำให้เกิดไฟฟ้ำสถิต ตู้เรียกเข้ำมำยังเจ้ำหน้ำที่ถ่ำยทอดกำรสื่อสำรโดยไม่มี

ผู้ใช้บริกำรอย่ำงต่อเนื่อง ท ำให้รบกวนกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ฯ 

 2. ปัญหำเรื่องสัญญำณอินเทอร์เน็ต:  

 สัญญำณอินเทอร์เน็ตไม่เสถียร ท ำให้ภำพวิดีโอกระตุก เกิดเป็นบล็อกและจอภำพด ำ  

 3. อุปกรณ์ของตู้ TTRS ช ำรุด: 

 มีเสียงดังออกมำจำกตู้ ลักษณะเหมือนเสียงสะท้อน เกิดจำกอุปกรณ์เสื่อมสภำพ 

 Mainboard เสีย ท ำให้เปิดตู้ไม่ได้และจอภำพเป็นสีด ำ 

 UPS ใช้งำนไม่ได้ จำกกำรไม่เสียปลั๊กไฟท ำให้ไม่มีไฟฟ้ำเข้ำไปเลี้ยงระบบส ำรองไฟ หรือฟ้ำผ่ำ  

 Power Supply ใช้งำนไม่ได้ เกิดจำกไฟฟ้ำไม่เสถียรท ำให้ไฟกระชำก หรือเสื่อมสภำพตำม

เวลำ  

กำรแจ้งปัญหำ: 

 ประสำนงำนไปยังผู้ประสำนของสถำนที่เพ่ือท ำกำรตรวจสอบเบื้องต้น 

 ปัญหำเกี่ยวกับอุปกรณ์และระบบของตู้ TTRS จะแจ้งไปยัง บริษัท ชีวำเลียร์ เน็ตเวอร์ค 

โซลูชั่น ไทย จ ำกัด ตำมสัญญำซื้อขำยและขอบเขตกำรให้บริกำร 

 ปัญหำเกี่ยวกับระบบ Network จะแจ้งไปยังบริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จ ำกัด (มหำชน) 

ตำมสัญญำจ้ำงที่ปรึกษำ 

 ปัญหำเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ต จะแจ้งไปหน่วยงำนที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตของแต่ละสถำนที่ 

กำรติดตำมกำรแก้ไขปัญหำ 

 หลังจำกแจ้งปัญหำแล้ว ได้ท ำกำรติดตำมกำรแก้ไขปัญหำจำกหน่วยงำนที่ได้ท ำกำร

ประสำนงำนไป และจัดท ำรำยงำนประจ ำสัปดำห์ 
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5) กำรแจ้งปัญหำ 

แผนการด าเนนิการ ผลการด าเนินการ 

 ประสำนงำนไปยังผู้ประสำนของสถำนที่เพ่ือท ำ
กำรตรวจสอบเบื้องต้น 

 ปัญหำเกี่ยวกับอุปกรณ์และระบบของตู้ TTRS 
จะแจ้งไปยัง บริษัท ชีวำเลียร์ เน็ตเวอร์ค โซลูชั่น 
ไทย จ ำกัด ตำมสัญญำซื้อขำยและขอบเขตกำร
ให้บริกำร 

 ปัญหำเกี่ยวกับระบบ Network จะแจ้งไปยัง
บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จ ำกัด (มหำชน) 
ตำมสัญญำจ้ำงที่ปรึกษำ 

 ปัญหำเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ต จะแจ้งไปหน่วยงำนที่
ติดตั้งอินเทอร์เน็ตของแต่ละสถำนที่ 

 เมื่อเกิดปัญหำ ได้ท ำกำรประสำนงำนไปยัง
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง เพื่อตรวจสอบและ
ด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำโดยเร็วที่สุด 

 

6) กำรติดตำมกำรแก้ไขปัญหำ 

แผนการด าเนนิการ ผลการด าเนินการ 

 หลังจำกแจ้งปัญหำแล้ว จะต้องท ำกำรติดตำม
กำรแก้ไขปัญหำจำกหน่วยงำนที่ได้ท ำกำร
ประสำนงำนไป และจัดท ำรำยงำนประจ ำสัปดำห์ 
และประจ ำเดือนเพ่ือเก็บเป็นข้อมูล 

 หลังจำกแจ้งปัญหำไปยังหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ได้
ด ำเนินกำรติดตำมกำรแก้ไขปัญหำดังกล่ำว จน
สำมำรถให้บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรได้ตำมปกติ 

 จัดท ำรำยงำนประจ ำสัปดำห์ 
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บทที ่4  

การประชาสัมพันธ์ 

ศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรฯ มีมุ่งหมำยส ำคัญคือกำรเพ่ิมจ ำนวนผู้ใช้บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรให้

ได้ตำมเป้ำหมำยที่ตั้งไว้ในแต่ละปี  โดยได้ด ำเนินกำรตำมแผนประชำสัมพันธ์ที่ก ำหนดไว้ในแต่ละปี เพ่ือให้ผู้ที่

บกพร่องและบุคคลทั่วไปได้รับรู้ว่ำกำรบริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรเป็นบริกำรเสริมพิเศษของกำรบริก ำร

โทรคมนำคม  ที่ท ำหน้ำที่เป็นตัวกลำงติดต่อสื่อสำรระหว่ำงผู้ที่บกพร่องทำงกำรได้ยินและผู้ที่บกพร่องทำงกำร

พูดกับบุคคลทั่วไปที่ไม่สำมำรถสื่อสำรในช่องทำงปกติได้ พร้อมทั้งสร้ำงควำมตระหนักถึงสิทธิกำรเข้ำถึงบริกำร

โทรคมนำคมขั้นพ้ืนฐำนอย่ำงเท่ำเทียมและทั่วถึง ประชำสัมพันธ์ถึงรูปแบบกำรบริกำร  สิทธิประโยชน์  กำร

เข้ำรับกำรอบรมวิธีกำรใช้บริกำร รวมถึงวิธีกำรกำรร้องเรียน ร้องทุกข์ ในกำรใช้บริกำร และกำรรักษำสิทธิ

ข้อมูลส่วนบุคคล 

4.1 การจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์  

ศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรฯ ได้จัดท ำสื่อประชำสัมพันธ์แนะน ำศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรฯ 

และกำรใช้บริกำรของศูนย์ฯ ดังนี้ 

4.1.1 สื่อสิ่งพิมพ์   

ศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรฯ ได้จัดท ำสื่อสิ่งพิมพ์เพ่ิมเติมเพ่ือเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ศูนย์ 

และชุดนิทรรศกำรเคลื่อนที่ ดังมีรำยละเอียดต่อไปนี้ 

1) แผ่นพับแนะน ำศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรฯ และกำรบริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำร  

เนื้อหำในแผ่นพับประกอบไปด้วย ข้อมูลศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำร สถำนที่ตั้ง 

เว็บไซต์ หมำยเลขโทรศัพท์ รูปแบบกำรให้บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรส ำหรับผู้ที่บกพร่องทำงกำรได้ยินและผู้ที่

บกพร่องทำงกำรพูด และช่องทำงกำรเข้ำถึงบริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรฯ แต่ละรูปแบบ ดังปรำกฏในภำพที ่

46-48 
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ภำพที่ 46 แผ่นพับแนะน ำศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรฯ  

 

 

ภำพที่ 47 แผ่นพับตู้ TTRS 

 

ภำพที่ 48 แผ่นพับแอปพลิเคชัน TTRS Message 
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2) ชุดจัดแสดงนิทรรศกำร ประกอบไปด้วย 

 

 
ภำพที่ 49 Roll Up TTRS Message 

 

3) สมุดโน้ต เพ่ือเผยแพร่ช่องทำงกำรติดต่อบริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรในรูปแบบต่ำงๆ ดัง

ปรำกฏในภำพ 50 

 
ภำพที่ 50 สมุดโน้ต 
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4.1.2 สื่อวิดีโอ 

นอกจำกสื่อวิดี โอแนะน ำกำรใช้บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรของศูนย์บริกำรถ่ำยทอด

กำรสื่อสำรแห่งประเทศไทย 6 ช่องทำงแล้ว   ในปีนี้  สถำบันกำรแพทย์ฉุกเฉินแห่งชำติ (สพฉ.) ร่วมกับ

โรงพยำบำลรำมำธิบดี และศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแห่งประเทศไทย จัดท ำสื่อวีดีโอสำธิตกำรแจ้งเหตุ

ฉุกเฉินทำงกำรแพทย์ 1669 ของผู้บกพร่องทำงกำรได้ยิน เพ่ือให้ควำมรู้เกี่ยวกับอำกำรเจ็บป่วยฉุกเฉิน กำร

ปฐมพยำบำลเบื้องต้น กำรช่วยฟ้ืนคืนชีพ (CPR) และวิธีกำรแจ้งเหตุผ่ำนช่องทำงกำรให้บริกำรต่ำงๆของ

ศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรฯ ดังนี้ 

เหตุการณ์ที ่1 คุณแม่ของผู้บกพร่องทางการได้ยินหมดสติในบ้าน แจ้งเหตุผ่านบริการ MMS 

 
ภำพที ่51 คุณแม่ของผู้ที่บกพร่องทำงกำรได้ยินหมดสติในบ้ำน แจ้งเหตุผ่ำน MMS 

 
ภำพที ่52 แสดงกำรติดต่อศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรฯ ผ่ำน MMS 

 

เหตุการณ์ที ่2 ลูกอายุ 3 ขวบ ไอ หอบ และหมดสติ แจ้งเหตุผ่านบริการแจ้งเหตุฉุกเฉินทาง SMS 
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ภำพที ่53 แสดงเหตุกำรณ์แม่เข้ำมำพบลูกหมดสติ 

 

ภำพที ่54 แสดงกำรติดต่อศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรฯ ผ่ำน SMS 

 

เหตุการณ์ที่ 3  สามีเกิดอาการปากเบี้ยว แขนขาอ่อนแรงซีกขวากะทันหัน แจ้งเหตุผ่านทางบริการแจ้ง

เหตุฉุกเฉินผ่านอินเทอร์เน็ต  (www.ttrs.or.th) 

เนื้อเรื่อง  สำมีเกิดอำกำรปำกเบี้ยว แขนขำอ่อนแรงซีกขวำกะทันหัน  ภรรยำท ำกำรติดต่อ TTRS ผ่ำนทำง 

www.ttrs.or.th เพ่ือขอควำมช่วยเหลือ  เจ้ำหน้ำที่ถ่ำยทอดกำรสื่อสำรสอบถำมอำกำรและกรอกข้อมูลตำม

แบบฟอร์มในระบบ โทรศัพท์ติดต่อไป 1669 ติดต่อเจ้ำหน้ำที่ศูนย์รับแจ้งเหตุ  เจ้ำหน้ำที่จะพิจำรณำลักษณะ

อำกำรเพ่ือให้ค ำแนะน ำในกำรปฐมพยำบำลเบื้องต้น และติดต่อรถพยำบำลเพ่ือให้ไปรับผู้ป่วย ณ จุดเกิดเหตุ

ต่อไป 
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ภำพที ่55 แสดงเหตุกำรณส์ำมีเกิดอำกำรปำกเบี้ยว แขนขำอ่อนแรงซีกขวำกะทันหัน 
 

 

ภำพที ่56 แสดงภำพเจ้ำหน้ำที่ถ่ำยทอดกำรสื่อสำรสอบถำมอำกำร 

 

เหตุการณ์ที่ 4  สามีมีอาการเหง่ือออก ตัวเย็น เจ็บหน้าอกด้านซ้ายกะทันหัน แจ้งเหตุผ่านทางบริการแจ้ง

เหตุฉุกเฉินผ่านเว็บไซต์  www.ttrs.or.th 

เนื้อเรื่อง   สำมีมีอำกำรเหงื่อออก ตัวเย็น เจ็บหน้ำอกด้ำนซ้ำยกะทันหัน  ภรรยำท ำกำรติดต่อ TTRS ผ่ำนทำง 

www.ttrs.or.th เพ่ือขอควำมช่วยเหลือ   เจ้ำหน้ำที่ถ่ำยทอดกำรสื่อสำรสอบถำมอำกำรและกรอกข้อมูลตำม

แบบฟอร์มในระบบ โทรศัพท์ติดต่อไป 1669 ติดต่อเจ้ำหน้ำที่ศูนย์รับแจ้งเหตุ  เจ้ำหน้ำที่จะพิจำรณำลักษณะ

อำกำรเพ่ือให้ค ำแนะน ำในกำรปฐมพยำบำลเบื้องต้น และติดต่อรถพยำบำลเพ่ือให้ไปรับผู้ป่วย ณ จุดเกิดเหตุ

ต่อไป 



รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินงำนประจ ำป ี2557 ศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแห่งประเทศไทย 
119 

 

ภำพที ่57 แสดงเหตุกำรณ์สำมีมีอำกำรเหงื่อออก ตัวเย็น เจ็บหน้ำอกด้ำนซ้ำยกะทันหัน 

 

เหตุการณ์ที่ 5 เด็กมีไข้สูง ซึมลง แจ้งเหตุผ่านทางบริการแจ้งเหตุฉุกเฉินผ่านเว็บไซต์ www.ttrs.or.th 

เนื้อเรื่อง   เด็กมีไข้สูง แม่ท ำกำรติดต่อ TTRS ผ่ำนทำง www.ttrs.or.th เพ่ือขอควำมช่วยเหลือ เจ้ำหน้ำที่

ถ่ำยทอดกำรสื่อสำรสอบถำมอำกำรและกรอกข้อมูลตำมแบบฟอร์มในระบบ โทรศัพท์ติดต่อไป 1669 ติดต่อ

เจ้ำหน้ำที่ศูนย์รับแจ้งเหตุ เจ้ำหน้ำที่จะพิจำรณำลักษณะอำกำรเพ่ือให้ค ำแนะน ำในกำรปฐมพยำบำลเบื้องต้น 

และติดต่อรถพยำบำลเพื่อให้ไปรับผู้ป่วย ณ จุดเกิดเหตุต่อไป 

 

 

ภำพที ่58 แสดงเหตุกำรณ์เด็กมีไข้สูง แม่ติดต่อ TTRS ผ่ำนทำง www.ttrs.or.th เพ่ือขอควำมช่วยเหลือ 
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เหตุการณ์ที่ 6 ประสบอุบัติเหตุถูกรถชน แจ้งเหตุผ่านทางบริการสนทนาวิดีโอผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่  

เนื้อเรื่อง   มีผู้ที่บกพร่องทำงกำรได้ยินประสบอุบัติเหตุถูกรถชน ใช้โทรศัพท์มือถือติดต่อศูนย์บริกำรถ่ำยทอด

กำรสื่อสำรฯเจ้ำหน้ำที่ถ่ำยทอดกำรสื่อสำรสอบถำมอำกำรและกรอกข้อมูลตำมแบบฟอร์มในระบบ โทรศัพท์

ติดต่อไป 1669 ติดต่อเจ้ำหน้ำที่ศูนย์รับแจ้งเหตุ เจ้ำหน้ำที่จะพิจำรณำลักษณะอำกำรเพ่ือให้ค ำแนะน ำในกำร

ปฐมพยำบำลเบื้องต้น และติดต่อรถพยำบำลเพ่ือให้ไปรับผู้ป่วย ณ จุดเกิดเหตุต่อไป 

 

 

ภำพที ่59 แสดงเหตุกำรณผ์ู้ที่บกพร่องทำงกำรได้ยินประสบอุบัติเหตุถูกรถชน ใช้โทรศัพท์มือถือติดต่อ TTRS 

 

ภำพที่ 60 เจ้ำหน้ำที่ถ่ำยทอดกำรสื่อสำรสอบถำมอำกำร 

 

นอกจำกนี้ ศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแห่งประเทศไทยได้จัดท ำคลิปวิดีโอเพ่ือประชำสัมพันธ์วิธีกำรใช้

บริกำรผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ ของศูนย์ฯ เพื่อให้ผู้ใช้บริกำรมีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรใช้บริกำรและสำมำรถใช้

บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรได้อย่ำงเกิดประโยชน์สูงสุด ดังนี้ 
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 วิธีกำรสมัครสมำชิก TTRS 

 
 

 แนะน ำกำรใช้ตู้ TTRS รุ่นใหม่ 

 
 

 ข้อปฏิบัติในกำรเข้ำใช้บริกำร TTRS 
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 กำรเตรียมข้อมูลให้พร้อมก่อนเข้ำใช้บริกำร TTRS 

 
 

 รูปแบบหมำยเลขโทรศัพท์แบบต่ำงๆ ส ำหรับกำรใช้บริกำร TTRS  

 
 

 วิธีกำรตรวจสอบหมำยเลขโทรศัพท์เพ่ือให้ใช้บริกำร TTRS ติดต่อได้อย่ำงสะดวก 
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 กำรใช้บริกำร TTR เพ่ือจองห้องพัก 

 
 

 กำรใช้บริกำร TTRS เพ่ือสั่งอำหำรแบบส่งถึงบ้ำน 

 
 

4.2 การประชาสัมพันธ์ศูนย์บริการถ่ายทอดการสื่อสาร ฯ 

เพ่ือเป็นกำรสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจให้กลุ่มเป้ำหมำยได้รู้จักกำรบริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรเป็นวงกว้ำง 

ทั้งสื่อวิทยุ โทรทัศน์ สื่อสิ่งพิมพ์ และกำรเข้ำร่วมประชุมเสวนำต่ำงๆ เพ่ือเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ศูนย์บริกำร

ถ่ำยทอดกำรสื่อสำรในลักษณะต่ำงๆ ดังนี้ 

4.2.1 การประชาสัมพันธ์ผ่านโซเชียลมีเดีย (Social Media) 

เพ่ือให้บริกำรผู้พิกำรทำงกำรได้ยินให้สำมำรถเข้ำถึงและใช้บริกำร เครือข่ำยโทรคมนำคม ผ่ำน 

ระบบอินเทอร์เน็ต ศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรฯ ได้เปิดบริกำรให้สำมำชิกสำมำรถรับชมภำพภำษำมือ 

ผ่ำนสื่อโซเชี่ยลมีเดียในรูปวิดีโอภำษำมือ โดยจัดท ำสื่อเผยแพร่ควำมรู้ที่เกี่ยวกับวันส ำคัญและกำรให้ควำมรู้ 
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กำรปฏิบัติตัวในชีวิตประจ ำวันตลอดจนข่ำวสำรทั่วไป โดยจัดท ำตำมตำรำงกำรแปลภำษำมือในวันส ำคัญต่ำงๆ 

ในปี 2557 โดยเผยแพร่ทำง FACEBOOK FANPAGE TTRS THAILAND  ได้จัดท ำสื่อ จ ำนวน 88 เรื่อง ดังมี

รำยละเอียดในภำคผนวก ก 

4.2.2 การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อมวลชน 

กำรประชำสัมพันธ์เพ่ือกำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรและกิจกรรมของศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำร
สื่อสำรฯ สู่ประชำชนทั่วไป ทั้งในรูปกำรจัดอบรมสมำชิก กำรแถลงข่ำว กำรแจกเอกสำรข่ำว รวมทั้งกำรรับ
เชิญจำกสื่อมวลชน เพ่ือให้สมำชิก หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องและประชำชนรับรู้ข้อมูลข่ำวสำรจำกศูนย์ บริกำร
ถ่ำยทอดกำรสื่อสำรฯ ในกำรนี้ได้มีกำรประชำสัมพันธ์ ผ่ำน สื่อมวลชนทั้งในและต่ำงประเทศ ดังแสดงในตำรำง
ที่ 12 
 

ตำรำงที ่12 แสดงผลกำรประชำสัมพันธ์ผ่ำนสื่อมวลชนทั้งในและต่ำงประเทศ 

วัน เดือน ปี รำยกำร สื่อ 

21 เม.ย. 2557 รำยกำรสถำนีประชำชน ช่วงเปิดตำ ตอนเทคโนโลยี
กำรสื่อสำรเพื่อคนหูหนวก TTRS ตอนที่ 1 ทำงช่อง 
Thai PBS 

สถำนีโทรทัศน์ ช่อง Thai PBS 

25 เม.ย. 2557 รำยกำรสถำนีประชำชน ช่วงเปิดตำ ตอนเทคโนโลยี
กำรสื่อสำรเพื่อคนหูหนวก TTRS ตอนที่ 2 ทำงช่อง 
Thai PBS 

สถำนีโทรทัศน์ ช่อง Thai PBS 

20 ก.ค. 2557 เว็บไซต์กรุงเทพธุรกิจ ลงข่ำวพิธีลงนำมบันทึกควำม
ร่วมมือกำรติดตั้งเครื่องบริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำร
ส ำหรับคนพิกำรทำงกำรได้ยินในสำขำของบริษัท 
บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์  

เว็บไซต์กรุงเทพธุรกิจ
www.bangkokbiznews.com 

28 ก.ค. 2557 เว็บไซต์ สสพ. สัมภำษณ์คุณคมคิด ศันสนะเกียรติ 
เรื่อง เทคโนโลยีล่ำมภำษำมือออนไลน์ 

www.bluerollingdot.org 

ฉบับเดือน
กรกฎำคม 

ลงนิตยสำร dovastidning ประเทศสวีเดน นิตยสำร dovastidning 

ฉบับเดือน
สิงหำคม 

กำรพัฒนำระบบแจ้งเหตุฉุกเฉินส ำหรับผู้พิกำร ลงหนังสือ Medical Focus 

12 ก.ย. 2557 สัมภำษณ์ อ.วันทนีย์ พันธชำติ ประธำนคณะท ำงำน
ศูนย์ TTRS 

เว็บไซต์ สสพ. 
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4.2.3 การเข้าร่วมประชุมสัมมนาระดับชาติและนานาชาติ 

ศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรฯ ได้เข้ำร่วมน ำเสนอผลงำนในงำนประชุมเรื่องกำรบริกำรถ่ำยทอดกำร

สื่อสำรระดับนำนำชำติ  ดังนี้ 

วันที่ รำยกำร ผู้เข้ำร่วมสัมมนำ 
14 - 23 พฤษภำคม 
2557 

กำรประชุมสัมมนำ MMX DAY 2014 และศึกษำดู
งำนกำรให้บริกำรล่ำมภำษำมือของประเทศสวีเดน 

นำงสำววันทนีย์  พันธชำติ  
ดร. ณัฐนันท์  ทัดพิทักษ์กุล 
นำงสำววิลัยลักษณ์ พงษ์เสือ  
นำงสำววดี เพ็ชรศรี 
นำงสำวคมคิด ศันสนะเกียรติ 
นำยวิทยุต บุนนำค 

2 กรกฎำคม 2557 กำรประชุมสัมมนำเชิงปฏิบัติกำร Workshop on 
Telecommunication Relay Service at ITU-T 
Conference  

นำงสำววันทนีย์  พันธชำติ 
ดร. ณัฐนันท์  ทัดพิทักษ์กุล 

21-26 กันยำยน 
2557 

กำรประชุมสัมมนำ 2014 National Association 
for State Relay Administration (NASRA) 
Conference   

นำงสำววันทนีย์  พันธชำติ 
นำงนิสำรัตน์ กำยะสิทธิ์ 
นำงสิริลักษณ์ ลักษมีวณิชย์ 
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บทที ่5  

การอบรมการใช้บริการถ่ายทอดการสื่อสาร 

ศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรฯ เป็นหน่วยงำนให้บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรด้วยโทรคมนำคม 

ส ำหรับผู้ที่บกพร่องทำงกำรได้ยินและผู้ที่บกพร่องทำงกำรพูด ดังนั้นกำรเข้ำถึงกำรใช้งำนในกลุ่มเป้ำหมำย ควร

ได้รับกำรท ำควำมเข้ำใจ กำรเข้ำถึงและกำรรู้วิธีกำรเข้ำถึง จึงต้องมีกำรจัดอบรมให้ผู้ใช้งำนได้มีทักษะควำมรู้

พ้ืนฐำนกำรเข้ำถึงกระบวนกำรใช้งำนเฉพำะดังกล่ำว  

นอกจำกผู้ที่บกพร่องทำงกำรได้ยินและผู้ที่บกพร่องทำงกำรพูดแล้ว เจ้ำหน้ำที่ที่ได้รับกำรติดต่อจำกผู้

พิกำร อำธิเช่น กำรแพทย์ฉุกเฉิน สถำบันกำรศึกษำที่มีผู้พิกำรทำงกำรได้ยินเข้ำรับกำรศึกษำ และหน่วยงำน

บริกำรของรัฐ ซึ่งต้องมีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกระบวนกำรให้บริกำรเพ่ือให้กำรสนับสนุนในกำรปฏิบัติต่อผู้ที่

บกพร่องทำงกำรได้ยินและผู้ที่บกพร่องทำงกำรพูด ผ่ำนศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรฯ ซึ่งจะช่วยท ำให้ผู้ที่

บกพร่องทำงกำรได้ยินและผู้ที่บกพร่องทำงกำรพูดเข้ำใช้บริกำรจำกหน่วยงำนดังกล่ำว และจำกศูนย์บริกำร

ถ่ำยทอดกำรสื่อสำรฯ ได้อย่ำงสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 

5.1 การอบรมการใช้บริการถ่ายทอดการสื่อสาร  

5.1.1 กลุ่มเป้าหมาย 

1) ด ำเนินกำรฝึกอบรมให้กับนักเรียนและบุคลำกรในโรงเรียนโสตศึกษำและวิทยำลัยที่มีกำรน ำ

ตู้บริกำรสำธำรณะ หรือตู้ TTRS ไปติดตั้ง เป็นโรงเรียนที่มีนักเรียนยังติดต่อเข้ำมำในปริมำณไม่มำกนัก หรือ

เป็นโรงเรียนที่ศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรฯ จ ำเป็นต้องแนะน ำกำรใช้บริกำรเพ่ือให้สำมำรถใช้บริกำรให้ได้

ประโยชน์สูงสุดในพื้นที่กรุงเทพฯ ปริมณฑลและในภูมิภำค 

2) ด ำเนินกำรฝึกอบรมบริกำรใหม่ บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบสนทนำข้อควำมผ่ำนแอป

พลิเคชัน TTRS Message ให้กับผู้ที่บกพร่องทำงกำรได้ยินที่อยู่ในพื้นท่ีกรุงเทพฯ และปริมณฑล 

5.1.2 วัตถุประสงค์ 

1) เพ่ือจัดอบรมกำรใช้บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรให้กับผู้ที่บกพร่องทำงกำรได้ยินได้มีควำมรู้

ควำมเข้ำใจในกำรใช้บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำร 6 บริกำร 
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2) เพ่ือรับสมัครสมำชิกศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรฯ ส ำหรับผู้ที่บกพร่องทำงกำรได้ยินให้

ได้รับข่ำวสำรที่เป็นประโยชน์และจ ำเป็น ซึ่งจะสำมำรถใช้บริกำรผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ ของศูนย์ฯ   ได้อย่ำงมี

ประสิทธิภำพ 

3) เพ่ือติดตำมประเมินผลกำรใช้บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรที่ผ่ำนมำ 

4) เพ่ือเตรียมควำมพร้อม ควำมเข้ำใจในกำรประสำนงำนระหว่ำงผู้ปฏิบัติงำน ของศูนย์บริกำร 

ถ่ำยทอดกำรสื่อสำรฯ กับสถำบันกำรแพทย์ฉุกเฉินแห่งชำติเพ่ือกำรให้บริกำรแก่ผู้พิกำรทำงกำรได้ยิน  

5) เพ่ือพัฒนำกำรให้บริกำรร่วมกับสถำบันกำรแพทย์ฉุกเฉินแห่งชำติส ำหรับให้บริกำรผู้พิกำร

ทำงกำรได้ยินผ่ำนกำรติดต่อสื่อสำรของศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรฯ ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

5.1.3 วิธีการอบรม 

1) ใช้วิธีกำรบรรยำยให้ควำมรู้เกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนของ TTRS และบริกำรถ่ำยทอดกำร

สื่อสำร 5 รูปแบบ  โดยมีล่ำมภำษำมือแปลให้ผู้เข้ำรับกำรอบรมได้เข้ำใจ  ประกอบด้วย  

1.1) บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบข้อควำมสั้น (SMS) 

1.2) บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบรับ-ส่งข้อควำมผ่ำนแอปพลิเคชัน TTRS Message 

1.3) บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบสนทนำข้อควำมบนอินเทอร์เน็ต  

1.4) บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบสนทนำวิดีโอบนอินเทอร์เน็ต  

1.5) บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบสนทนำวิดีโอผ่ำนเครื่องบริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำร

สำธำรณะ  

1.6) บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรเพ่ือแจ้งเหตุฉุกเฉิน  

2) ให้ผู้ที่ เข้ำรับกำรอบรมทดลองใช้บริกำรถ่ ำยทอดกำรสื่อสำรผ่ำนอุปกรณ์สื่อสำรที่

จัดเตรียมให้ ติดต่อเข้ำใช้บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรทั้ง 5 รูปแบบ  (ไม่รวมตู้ TTRS) 

3) เปิดโอกำสให้ผู้ที่ เข้ำรับกำรอบรมได้รับทรำบถึงกำรแจ้งปัญหำกำรใช้งำน ร้องเรียน 

เสนอแนะ 

4) เปิดโอกำสให้ผู้ที่เข้ำรับกำรอบรมสอบถำม 

5) รับสมัครสมำชิกศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรฯ  พร้อมทั้งแนะน ำวิธีกำรสมัครสมำชิก

ออนไลน์ 
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5.1.4 การอบรมประจ าปี 2557 

ศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรฯ ได้ด ำเนินกำรฝึกอบรมกำรใช้บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรใน

พ้ืนที่กรุงเทพมหำนครและภูมิภำคในปี 2557 ดังนี้ 

 

ตำรำงที ่13 กำรจัดอบรมประจ ำปี 2557 

วัน-เดือน-ปี รายละเอียด 
จ านวนผู้เข้ารับ 
การอบรม (คน) 

1 พ.ค. 2557 กำรใช้บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ ของ TTRS ใน
กำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร “กำรใช้โปรแกรม ITEMS ของระบบ
กำรแพทย์ฉุกเฉินผ่ำนหมำยเลขโทรศัพท์ 1669 เชื่อมโยงกับระบบ
กำรท ำงำนของ TTRS” 

80 

17 ส.ค. 2557 งำนแถลงข่ำวและฝึกอบรมกำรใช้บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบ
สนทนำข้อควำมผ่ำนแอปพลิเคชัน 

146 

24 พ.ย. 2557 กำรฝึกอบรมกำรใช้บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรของศูนย์ TTRS 107 
26 พ.ย. 2557 กำรฝึกอบรมกำรใช้บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรของศูนย์ TTRS 103 

2 ธ.ค. 2557 กำรฝึกอบรมกำรใช้บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรของศูนย์ TTRS 114 

 รวมจ านวนผู้เข้าอบรมทั้งสิ้น 550 คน 
 

รำยละเอียดของกำรฝึกอบรมมีดังนี ้  

1) กำรฝึกอบรมกำรใช้บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ ของ TTRS ในกำรอบรมเชิง

ปฏิบัติกำร “กำรใช้โปรแกรม ITEMS ของระบบกำรแพทย์ฉุกเฉินผ่ำนหมำยเลขโทรศัพท์ 1669 เชื่อมโยงกับ

ระบบกำรท ำงำนของ TTRS” ณ โรงแรมดี วำรี จอมเทียน บีชโฮเต็ล พัทยำใต้ จังหวัดชลบุรี  วันที่  1 

พฤษภำคม 2557 

 ศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแห่งประเทศไทย (TTRS) ได้รับเชิญเป็นวิทยำกรจำกส ำนักงำน

สำธำรณสุขจังหวัดชลบุรีร่วมกับสถำบันกำรแพทย์ฉุกเฉินแห่งชำติ (สพฉ.) เพ่ือบรรยำยในกำรอบรมเรื่อง “กำร

อบรมกำรใช้โปรแกรม ITEMS ของระบบกำรแพทย์ฉุกเฉินผ่ำนหมำยเลขโทรศัพท์ 1669 เชื่อมโยงกับกำร

ท ำงำนของ TOT และ TTRS ผ่ำนศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรส ำหรับผู้บกพร่องทำงกำรได้ยินและกำรพูด” 

ซึ่งเป็นกำรด ำเนินงำนภำยใต้บันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือ (MOU) ระหว่ำง สพฉ. และมูลนิธิสำกลเพ่ือคนพิกำร 
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เพ่ือให้ผู้ที่บกพร่องทำงกำรได้ยินและกำรพูดสำมำรถแจ้งเหตุเจ็บป่วยฉุกเฉินผ่ำนช่องทำงกำรให้บริกำรต่ำงๆ 

ของ TTRS จำกนั้น TTRS ติดต่อกับศูนย์รับแจ้งเหตุเพ่ือจัดส่งควำมช่วยเหลือไปยังผู้บกพร่องทำงกำรได้ยินและ

กำรพูดได้อย่ำงรวดเร็ว ในงำนนี้ มีเจ้ำหน้ำที่จำกศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งกำรเข้ำร่วมกำรอบรม รวมจ ำนวนผู้เข้ำ

อบรมทั้งสิ้น 80 คน โดยมีวิทยำกรจำก TTRS อบรมในหัวข้อต่ำงๆ ดังนี้ 

 หัวข้อที่ 1 แผนกำรด ำเนินกำรระบบกำรช่วยเหลือผู้บกพร่องทำงกำรได้ยินและกำรพูด  

โดย อ.วันทนีย์ พันธชำติ  

o บรรยำยเกี่ยวกับแผนกำรด ำเนินกำรอบรมกำรช่วยเหลือผู้บกพร่องทำงกำรได้ยินและกำร

พูดตำมบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือ (MOU) ระหว่ำง สพฉ. และมูลนิธิสำกลเพื่อคน

พิกำร 

 
o เชิญ นำยสมคิด ปรัชญำกำญจน ผู้แทนผู้แทนจำกจังหวัดชลบุรี ซึ่งเป็นผู้บกพร่อง

ทำงกำรได้ยินร่วมถ่ำยทอดประสบกำรณ์กำรแจ้งเหตุฉุกเฉิน โดยมีนำงสำวคมคิด 

ศันสนะเกียรติ หัวหน้ำงำนบริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรฯ เป็นล่ำมภำษำมือ 
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 หัวข้อที่ 2 กระบวนกำรแจ้งเหตุฉุกเฉินส ำหรับผู้บกพร่องทำงกำรได้ยินและกำรพูด  

โดย นำงสำวธิดำรัตน์ เหมรังคะ   

o บรรยำยเกี่ยวกับวิธีกำรแจ้งเหตุฉุกเฉินของผู้บกพร่องทำงกำรได้ยินมำยัง TTRS 3 

ช่องทำง ได้แก่  

1. SMS ส ำหรับผู้ที่ไม่มีอุปกรณ์สื่อสำรเคลื่อนที่แบบสมำร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต หรือ

ใช้บริกำรจำกในสถำนที่ที่ไม่มีสัญญำณอินเทอร์เน็ต สำมำรถส่งข้อควำม SMS แจ้ง

เรื่องฉุกเฉินได้มำที่หมำยเลข 0860005055 โดยพิมพ์ค ำว่ำ “ด่วนหมอ 1. ชื่อ-

นำมสกุล 2. ปัญหำอะไร 3. ตอนนี้อยู่ที่ไหน” 

2. แอปพลิเคชัน  TTRS Message ส ำหรับผู้ที่มีอุปกรณ์สื่อสำรเคลื่อนที่แบบสมำร์ท

โฟนหรือแท็บเล็ต ใช้ระบบปฏิบัติกำรแอนดรอย์และมีสัญญำณ 3 G หรือ

อินเทอร์เน็ต สำมำรถแจ้งเรื่องฉุกเฉินได้เพียงดำวน์โหลดแอปพลิเคชันและสมัคร

สมำชิก TTRS ก่อนใช้บริกำร ผู้แจ้งเหตุสำมำรถส่งคลิปวิดีโอภำษำมือที่มีควำมยำว

ไม่เกิน 60 วินำทีหรือรูปถ่ำยแนบมำได้ 

3. บริกำรสนทนำวิดี โอผ่ำนเว็บไซต์  www.ttrs.or.th เลือกบริกำร “แจ้งเหตุ

ฉุกเฉิน” หรือตู้ TTRS ที่ติดตั้งทั้งในกรุงเทพฯ และส่วนภูมิภำคซึ่งในปัจจุบันมี

จ ำนวน 30 ตู้ 
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 หัวข้อที ่3 กำรคีย์ข้อมูลและใช้ฐำนข้อมูลบริกำรแจ้งเหตุฉุกเฉิน  

โดย ดร.ณัฐนันท์ ทัดพิทักษ์กุล 

o บรรยำยเกี่ยวกับวิธีกำรคีย์ข้อมูลและใช้ระบบกำรแจ้งเหตุฉุกเฉินระหว่ำง TTRS และ 

สพฉ. ผ่ำนทำง http://miemscrm.caas.in.th  

 

 
o เชิญ นำยสมคิด ปรัชญำกำญจน ผู้แทนผู้แทนจำกจังหวัดชลบุรี ซึ่งเป็นผู้บกพร่อง

ทำงกำรได้ยินร่วมทดลองใช้บริกำรแจ้งเหตุฉุกเฉินผ่ำนแอปพลิเคชัน TTRS Message 

โดยมีนำงสำวคมคิด ศันสนะเกียรติ หัวหน้ำงำนบริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรฯ เป็นล่ำม

ภำษำมือ 
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o หำรือกับผู้เข้ำร่วมประชุมเรื่องข้อมูลของผู้บกพร่องทำงกำรได้ยินฯ แต่ละจังหวัดซึ่งมีอยู่

ในข้อมูล 43 แฟ้มของสำธำรณสุขจังหวัดเพ่ือน ำมำจัดท ำฐำนข้อมูลที่ สพฉ. และ TTRS 

จะใช้ร่วมกันในอนำคต 

 นอกจำกนี้ มีเจ้ำหน้ำที่จำกส ำนักกองทุนวิจัยและพัฒนำกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์ และ

กิจกำรโทรคมนำคมเพ่ือประโยชน์สำธำรณะ จ ำนวน 5 คน และเจ้ำหน้ำที่จำกส ำนักบริกำรโทรคมนำคมโดย

ทั่วถึงและเพ่ือสังคม จ ำนวน 3 คน ร่วมสังเกตกำรณ์ในกำรอบรมนี้ด้วย 

 สรุปผลการอบรม 

1. ผู้แทนของผู้บกพร่องทำงกำรได้ยินจำกจังหวัดชลบุรีรู้สึกพึงพอใจแอปพลิเคชัน TTRS Message 

เป็นอย่ำงมำกเนื่องจำกสำมำรถส่งคลิปวิดีโอภำษำมือซึ่งมีควำมถนัดมำกกว่ำกำรพิมพ์ภำษำไทย 

และเห็นว่ำเป็นบริกำรที่มีประโยชน์กับกำรใช้ชีวิตประจ ำวันของผู้บกพร่องทำงกำรได้ยินฯ และได้

ให้ข้อเสนอแนะเรื่องไอคอนที่อยู่หน้ำ 3 ค ำถำมในแอปพลิเคชัน (เป็นไอคอนที่มีไว้ส ำหรับอธิบำย

ภำษำมือเพียงผู้แจ้งเหตุกดท่ีรูปไอคอนดังกล่ำว ระบบจะแสดงคลิปวิดีโอภำษำมือเพ่ืออธิบำย

ค ำถำมให้กับผู้บกพร่องทำงกำรได้ยิน) จำกเดิมที่เป็นเครื่องหมำยค ำถำมขอให้เปลี่ยนเป็นรูป

ภำษำมือเพ่ือให้ผู้บกพร่องทำงกำรได้ยินฯ เข้ำใจควำมหมำยชัดเจนขึ้น 

2. ข้อมูลของผู้บกพร่องทำงกำรได้ยินฯ แต่ละจังหวัดซึ่งมีอยู่ในข้อมูล 43 แฟ้มของสำธำรณสุข

จังหวัด ไม่สำมำรถรวบรวมข้อมูลได้ครบถ้วนตำมที่ได้แจ้งเจ้ำหน้ำที่ท่ีประสำนงำนแต่ละจังหวัด

ก่อนกำรจัดอบรม เนื่องจำกผู้แทนแต่ละจังหวัดต้องกำรให้ทำงต้นสังกัดคือ สพฉ. ส่งหนังสือแจ้ง
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อย่ำงเป็นทำงกำร เนื่องจำกข้อมูลดังกล่ำวเป็นข้อมูลของคนไข้ซึ่งเป็นควำมลับ ทั้งนี้ ผู้

ประสำนงำนของ สพฉ. ส่วนกลำงแจ้งว่ำจะหำรือกับผู้บริหำรและนัดหมำยกับนำยแพทย์ของ

สำธำรณสุขจังหวัดชลบุรีเพื่อหำรือเรื่องข้อมูลดังกล่ำวอีกครั้ง 

  

2) งำนแถลงข่ำวและฝึกอบรมกำรใช้บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบสนทนำข้อควำมผ่ำนแอปพลิเคชัน 

ณ หอประชุม ชั้น 2 ส ำนักงำน กสทช. กรุงเทพฯ วันที่ 17 สิงหำคม 2557 

 ศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแห่งประเทศไทย (TTRS) จัดงำนแถลงข่ำวและฝึกอบรมกำรใช้บริกำร

ถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบรับส่ งข้อควำมผ่ำนแอปพลิเคชัน TTRS Message ของศูนย์บริกำรถ่ำยทอด

กำรสื่อสำรแห่งประเทศไทย  เพ่ือเปิดตัวและอบรมกำรใช้บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบรับส่งข้อควำมผ่ำน

แอปพลิเคชัน TTRS Message ให้กับผู้พิกำรทำงกำรได้ยินซึ่งเป็นกลุ่มเป้ำหมำยหลัก และเพ่ือรับฟังควำม

คิดเห็นจำกผู้ใช้บริกำรเพ่ือน ำข้อมูลไปพัฒนำแอปพลิเคชันในเวอร์ชันต่อไป รวมจ ำนวนผู้เข้ำอบรมทั้งสิ้น 146 

คน  

TTRS ได้เปิดรับสมัครลงทะเบียนเข้ำร่วมอบรมผ่ำนช่องทำง SMS Facebook และได้รับควำม

ช่วยเหลือเรื่องกำรประชำสัมพันธ์จำกสมำคมคนหูหนวกแห่งกรุงเทพมหำนคร โดยมีคนหูหนวกให้ควำมสนใจ

เข้ำร่วมงำนฝึกอบรมเพ่ือใช้ Application TTRS Message รวม 146 คน ทั้งนี้ ผู้ที่จะสำมำรถเข้ำร่วมกำร

อบรมได้นั้น ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 

1. เป็นสมำชิก TTRS 

2. ใช้โทรศัพท์แบบสมำร์ทโฟน ระบบปฏิบัติกำร iOS หรือ Android 

3. มี Package 3G 

 โดยมีรำยละเอียดในกำรจัดฝึกอบรมดังนี้ 

งำนแบ่งออกเป็น 2 ช่วง ได้แก่ 

 ช่วงเช้ำ กำรแถลงข่ำวเปิดตัวแอปพลิเคชัน TTRS Message โดย ศำสตรำจำรย์วิริยะ  นำมศิริ

พงศ์พันธุ์ ประธำนกรรมกำรมูลนิธิสำกลเพ่ือคนพิกำรและ คุณวเรศ บวรสิน ผู้อ ำนวยกำรส ำนัก

บริกำรโทรคมนำคมโดยทั่วถึงและเพ่ือสังคม ส ำนักงำน กสทช. จำกนั้นเป็นกำรแนะน ำกำรใช้

บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบรับส่งข้อควำมผ่ำนแอปพลิเคชัน TTRS Message โดยอำจำรย์

วิทยุต  บุนนำค  
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ภำพที ่61 งำนแถลงข่ำวและฝึกอบรมกำรใช้บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบสนทนำข้อควำมผ่ำนแอปพลิเคชัน 

 ช่วงบ่ำย กำรอบรมกำรใช้บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบรับส่งข้อควำมผ่ำนแอปพลิเคชัน TTRS 

Message โดย ดร.ณัฐนันท์  ทัดพิทักษ์กุล และท ำแบบส ำรวจควำมพึงพอใจในกำรฝึกอบรมและ

กำรใช้บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบรับส่งข้อควำมผ่ำนแอปพลิเคชัน TTRS Message 

 

3) กำรฝึกอบรมกำรใช้บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรของศูนย์ TTRS ณ โรงเรียนโสตศึกษำทุ่งมหำเมฆ 

กรุงเทพฯ วันที่ 24 พฤศจิกำยน 2557 

ศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแห่งประเทศไทย ได้ด ำเนินกำรฝึกอบรมกำรใช้บริกำรถ่ ำยทอดกำร

สื่อสำรผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ ของ TTRS ให้กับนักเรียนและบุคลำกรโรงเรียนโสตศึกษำทุ่งมหำเมฆ กรุงเทพฯ ซึ่งมี

ตู้ TTRS ติดตั้งเรียบร้อยแล้วเพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกในกำรสื่อสำรให้กับผู้บกพร่องทำงกำรได้ยิน ทั้งที่อยู่ใน

สถำนศึกษำและอยู่นอกสถำนศึกษำ สำมำรถใช้บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรติดต่อกับบุคคลทั่วไปได้ แต่ผู้

บกพร่องทำงกำรได้ยินส่วนใหญ่ยังขำดควำมรู้ ควำมเข้ำใจในกำรใช้บริกำร และยังไม่ทรำบถึง รูปแบบกำร

ให้บริกำรในช่องทำงอ่ืนๆ ของศูนย์ TTRS เช่น บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรบนอุปกรณ์โทรศัพท์เคลื่อนที่ ซึ่ง
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เป็นสิ่งส ำคัญอย่ำงยิ่งที่จะท ำให้ผู้บกพร่องทำงกำรได้ยิน สำมำรถใช้บริกำรต่ำงๆ ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพสูงสุด 

น ำไปสู่กำรเข้ำถึงบริกำรสื่อสำรได้อย่ำงทั่วถึงและเท่ำเทียม โดยมีผู้เข้ำรับกำรอบรมทั้งสิ้น 107 คน 

เนื้อหำกำรอบรมใช้รูปแบบกำรบรรยำยและฉำยวิดีโอทัศน์โดยมีล่ำมภำษำมือเป็นผู้แปล มีหัวข้อใน

กำรบรรยำยดังนี้ 

1) แนะน ำศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรฯ และวัตถุประสงค์ในกำรจัดตั้ง 

2) แนะน ำโครงสร้ำงองค์กรของศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรฯ 

3) แนะน ำช่องทำงกำรให้บริกำรต่ำงๆ ของศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำร 

4) แบ่งกลุ่มทดลองใช้บริกำรต่ำงๆ โดยใช้สมำร์ทโฟนและคอมพิวเตอร์ ตอบค ำถำมจำกกำรฝึกอบรม

ในแต่ละหัวข้อและมอบของรำงวัลส ำหรับผู้ที่ตอบค ำถำมได้ถูกต้อง 

5) ให้ควำมรู้เกี่ยวกับข้อควรปฏิบัติในกำรใช้บริกำร 

6) แนะน ำวิธีกำรใช้ตู้ TTRS รุ่นใหม่และสถำนที่ติดตั้งตู้ TTRS 120 แห่ง 

7) แนะน ำและให้ควำมรู้เกี่ยวกับวิธีกำรแจ้งเหตุฉุกเฉินทำงกำรแพทย์ 1669  

8) เปิดโอกำสให้แสดงควำมคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรฯ 

 ทั้งนี้ ศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรฯ ได้ขอควำมอนุเครำะห์ข้อมูลของนักเรียนและบุคลำกรจำกทำง

โรงเรียนเพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกในกำรสมัครสมำชิกส ำหรับใช้บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ 

อีกด้วย 
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ภำพที ่62 กำรจัดฝึกอบรมกำรใช้บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรให้แก่นักเรียนและผู้บกพร่องทำงกำรได้ยิน  

ณ โรงเรียนโสตศึกษำทุ่งมหำเมฆ กรุงเทพฯ 

 

4) กำรฝึกอบรมกำรใช้บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรของศูนย์ TTRS ณ วิทยำลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก 

กรุงเทพฯ วันที่ 26 พฤศจิกำยน 2557 

ศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแห่งประเทศไทย ได้ด ำเนินกำรฝึกอบรมกำรใช้บริกำรถ่ ำยทอดกำร

สื่อสำรผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ ของ TTRS ให้กับนักเรียนและบุคลำกรโรงเรียนโสตศึกษำทุ่งมหำเมฆ กรุงเทพฯ ซึ่งมี

ตู้ TTRS ติดตั้งเรียบร้อยแล้วเพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกในกำรสื่อสำรให้กับผู้บกพร่องทำงกำรได้ยิน ทั้งที่อยู่ใน

สถำนศึกษำและอยู่นอกสถำนศึกษำ สำมำรถใช้บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรติดต่อกับบุคคลทั่วไปได้  แต่ผู้

บกพร่องทำงกำรได้ยินส่วนใหญ่ยังขำดควำมรู้ ควำมเข้ำใจในกำรใช้บริกำร และยังไม่ทรำบถึงรูปแบบกำร

ให้บริกำรในช่องทำงอ่ืนๆ ของศูนย์ TTRS เช่น บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรบนอุปกรณ์โทรศัพท์เคลื่อนที่ ซึ่ง
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เป็นสิ่งส ำคัญอย่ำงยิ่งที่จะท ำให้ผู้บกพร่องทำงกำรได้ยิน สำมำรถใช้บริกำรต่ำงๆ ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพสูงสุด 

น ำไปสู่กำรเข้ำถึงบริกำรสื่อสำรได้อย่ำงทั่วถึงและเท่ำเทียม โดยมีผู้เข้ำรับกำรอบรมทั้งสิ้น 103 คน 

เนื้อหำกำรอบรมใช้รูปแบบกำรบรรยำยและฉำยวิดีโอทัศน์โดยมีล่ำมภำษำมือเป็นผู้แปล มีหัวข้อใน

กำรบรรยำยดังนี้ 

1) แนะน ำศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรฯ และวัตถุประสงค์ในกำรจัดตั้ง 

2) แนะน ำโครงสร้ำงองค์กรของศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรฯ 

3) แนะน ำช่องทำงกำรให้บริกำรต่ำงๆ ของศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำร 

4) แบ่งกลุ่มทดลองใช้บริกำรต่ำงๆ โดยใช้สมำร์ทโฟนและคอมพิวเตอร์ ตอบค ำถำมจำกกำรฝึกอบรม

ในแต่ละหัวข้อและมอบของรำงวัลส ำหรับผู้ที่ตอบค ำถำมได้ถูกต้อง 

5) ให้ควำมรู้เกี่ยวกับข้อควรปฏิบัติในกำรใช้บริกำร 

6) แนะน ำวิธีกำรใช้ตู้ TTRS รุ่นใหม่และสถำนที่ติดตั้งตู้ TTRS 120 แห่ง 

7) แนะน ำและให้ควำมรู้เกี่ยวกับวิธีกำรแจ้งเหตุฉุกเฉินทำงกำรแพทย์ 1669  

8) เปิดโอกำสให้แสดงควำมคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรฯ 

 ทั้งนี้ ศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรฯ ได้ขอควำมอนุเครำะห์ข้อมูลของนักเรียนและบุคลำกรจำกทำง

โรงเรียนเพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกในกำรสมัครสมำชิกส ำหรับใช้บริกำรถ่ ำยทอดกำรสื่อสำรผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ 

อีกด้วย 
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ภำพที ่63 กำรจัดฝึกอบรมกำรใช้บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรให้แก่นักเรียนและผู้บกพร่องทำงกำรได้ยิน  

ณ วิทยำลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก กรุงเทพฯ 

 

5) กำรฝึกอบรมกำรใช้บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรของศูนย์ TTRS ณ โรงเรียนเศรษฐเสถียรในพระ

รำชูปถัมภ์ กรุงเทพฯ วันที่ 2 ธันวำคม 2557 

ศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแห่งประเทศไทย ได้ด ำเนินกำรฝึกอบรมกำรใช้บริกำรถ่ ำยทอดกำร

สื่อสำรผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ ของ TTRS ให้กับนักเรียนและบุคลำกรโรงเรียนโสตศึกษำทุ่งมหำเมฆ กรุงเทพฯ ซึ่งมี

ตู้ TTRS ติดตั้งเรียบร้อยแล้วเพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกในกำรสื่อสำรให้กับผู้บกพร่องทำงกำรได้ยิน ทั้งที่อยู่ใน

สถำนศึกษำและอยู่นอกสถำนศึกษำ สำมำรถใช้บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรติดต่อกับบุคคลทั่วไปได้  แต่ผู้

บกพร่องทำงกำรได้ยินส่วนใหญ่ยังขำดควำมรู้ ควำมเข้ำใจในกำรใช้บริกำร และยังไม่ทรำบถึงรูปแบบกำร

ให้บริกำรในช่องทำงอ่ืนๆ ของศูนย์ TTRS เช่น บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรบนอุปกรณ์โทรศัพท์เคลื่อนที่ ซึ่ง

เป็นสิ่งส ำคัญอย่ำงยิ่งที่จะท ำให้ผู้บกพร่องทำงกำรได้ยิน สำมำรถใช้บริกำรต่ำงๆ ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพสูงสุด 

น ำไปสู่กำรเข้ำถึงบริกำรสื่อสำรได้อย่ำงทั่วถึงและเท่ำเทียม โดยมีผู้เข้ำรับกำรอบรมทั้งสิ้น 114 คน 
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เนื้อหำกำรอบรมใช้รูปแบบกำรบรรยำยและฉำยวิดีโอทัศน์โดยมีล่ำมภำษำมือเป็นผู้แปล มีหัวข้อใน

กำรบรรยำยดังนี้ 

1) แนะน ำศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรฯ และวัตถุประสงค์ในกำรจัดตั้ง 

2) แนะน ำโครงสร้ำงองค์กรของศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรฯ 

3) แนะน ำช่องทำงกำรให้บริกำรต่ำงๆ ของศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำร 

4) แบ่งกลุ่มทดลองใช้บริกำรต่ำงๆ โดยใช้สมำร์ทโฟนและคอมพิวเตอร์ ตอบค ำถำมจำกกำรฝึกอบรม

ในแต่ละหัวข้อและมอบของรำงวัลส ำหรับผู้ที่ตอบค ำถำมได้ถูกต้อง 

5) ให้ควำมรู้เกี่ยวกับข้อควรปฏิบัติในกำรใช้บริกำร 

6) แนะน ำวิธีกำรใช้ตู้ TTRS รุ่นใหม่และสถำนที่ติดตั้งตู้ TTRS 120 แห่ง 

7) แนะน ำและให้ควำมรู้เกี่ยวกับวิธีกำรแจ้งเหตุฉุกเฉินทำงกำรแพทย์ 1669  

8) เปิดโอกำสให้แสดงควำมคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรฯ 

 ทั้งนี้ ศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรฯ ได้ขอควำมอนุเครำะห์ข้อมูลของนักเรียนและบุคลำกรจำกทำง

โรงเรียนเพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกในกำรสมัครสมำชิกส ำหรับใช้บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ 

อีกด้วย 
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ภำพที ่64 กำรจัดฝึกอบรมกำรใช้บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรให้แก่นักเรียนและผู้บกพร่องทำงกำรได้ยิน  

ณ โรงเรียนเศรษฐเสถียรในพระรำชูปถัมภ์ กรุงเทพฯ 

5.1.5 การประเมินผล 

 ปี พ.ศ. 2557 มีกลุ่มเป้ำหมำยเข้ำรับกำรอบรมรวม 550 คนตำมเป้ำหมำยที่ตั้งไว้ 550 คน 

 ปี พ.ศ. 2557 ใช้วิธีกำรประเมินผลกำรฝึกอบรมจำกกำรติดตำมกำรใช้บริกำรถ่ำยทอดกำร

สื่อสำรผ่ำนตู้ TTRS ที่น ำไปติดตั้ง ณ โรงเรียนที่ได้เดินทำงไปจัดอบรม พบว่ำ กำรใช้บริกำรตู้ TTRS จำก

โรงเรียนโสตศึกษำทุ่งมหำเมฆ วิทยำลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก และโรงเรียนเศรษฐเสถียรฯ มีจ ำนวนของ

นักเรียนใช้บริกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพและใช้บริกำรอย่ำงมีประโยชน์มำกขึ้น รวมทั้งยังมีกำรใช้บริกำรจำก

ช่องทำงอ่ืนๆ เช่น แอปพลิเคชัน TTRS Message และบริกำรสนทนำวิดีโอบนอินเทอร์เน็ต ในขณะที่ผู้

บกพร่องทำงกำรได้ยินกลุ่มชุมชนมีกำรใช้บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรในช่องทำง TTRS Message เพ่ิมขึ้นอย่ำง

รวดเร็วหลังจำกให้บริกำรอย่ำงเต็มรูปแบบในเดือนกันยำยน 2557 เช่นกัน 
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บทที ่6  

การคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค 

ศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรฯ ได้ก ำหนดกำรคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคส ำหรับกำรให้บริกำรถ่ำยทอดกำร

สื่อสำรให้เป็นไปอย่ำงเป็นอย่ำงเหมำะสม ถูกต้อง และเพ่ือใช้ในกำรปรับปรุงกำรให้บริกำรให้ทั้งผู้บกพร่อง

ทำงกำรได้ยินและผู้ที่บกพร่องทำงกำรพูด รวมทั้งบุคคลทั่วไปที่มำใช้บริกำรสำมำรถใช้เป็นช่องทำงในกำรให้

ควำมเห็น เสนอแนะ หรือร้องเรียนให้เกิดกำรปรับปรุงกำรให้บริกำรที่ดีขึ้นในด้ำนต่ำงๆ โดยผ่ำนผู้รับเรื่อง

ร้องเรียน เว็บไซต์ อีเมล์  ผลกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคในปี 2557 มีดังนี้ 

6.1 การจัดประชุมระดมความคิดเห็นของผู้บริโภค 

ศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแห่งประเทศไทยได้จัดกำรประชุมระดมควำมคิดเห็นของผู้บริโภค

ประจ ำปีของ TTRS ณ ห้องรำชเทวี 1 ชั้น 3 วันที่ 20 ธันวำคม 2557 เวลำ 8.00-17.00 น. มีผู้เข้ำร่วมประชุม

ซึ่งเป็นผู้บกพร่องทำงกำรได้ยินที่ใช้บริกำรของศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรฯ อย่ำงต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2554 

ถึงปี 2557 และใช้บริกำรอย่ำงมีประโยชน์ผ่ำนช่องทำงกำรให้บริกำรต่ำงๆ ของ TTRS ดังนี้ 

1. บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบข้อควำมสั้น (SMS) หมำยเลข 08-6000-5055  

2. บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบสนทนำข้อควำมผ่ำนแอปพลิเคชัน TTRS Message โดย

ดำวน์โหลดแอปพลิเคชันที่ Play Store ส ำหรับระบบปฏิบัติกำร Android และ App Store 

ส ำหรับระบบปฏิบัติกำร iOS 

3. บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบข้อควำมบนอินเทอร์เน็ต ที่ www.ttrs.or.th  

4. บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบสนทนำวิดีโอบนอินเทอร์เน็ต ที่ www.ttrs.or.th  

5. บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบสนทนำวิดีโอผ่ำนเครื่องบริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรสำธำรณะ 

(ตู้ TTRS) ที่ติดตั้ง ณ สถำนที่ต่ำงๆ  

6. บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบกำรแจ้งเหตุฉุกเฉิน ผ่ำนทุกช่องทำงกำรติดต่อที่มีสัญลักษณ์

ฉุกเฉิน  

จ ำนวนผู้พิกำรทำงกำรได้ยินเข้ำร่วมกำรประชุมครั้งนี้ รวมทั้งสิ้น 110 คน โดยแบ่งเป็นกลุ่มผู้พิกำร

ทำงกำรได้ยินที่ใช้บริกำร TTRS จ ำนวน 102 คน วิทยำกรซึ่งเป็นผู้แทนจำกภูมิภำคต่ำงๆ  ได้แก่ ผู้แทนจำก

กรุงเทพฯ ภำคเหนือ ภำคกลำง ภำคตะวันออกเฉียงเหนือและภำคใต้ วิทยำกรประจ ำกลุ่มซึ่งเป็นผู้พิกำร
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ทำงกำรได้ยินจ ำนวน 8 คน นอกจำกนี้ ยังมีท่ำนรองเลขำธิกำร ส ำนักงำน กสทช. คณะท ำงำนของ TTRS 

จ ำนวน 9 คน และบุคลำกรของ TTRS จ ำนวน 12 คน ร่วมกำรประชุมดังกล่ำว 

กำรประชุมนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือรับฟังข้อมูลทั้งเชิงบวกและเชิงลบที่เกี่ยวกับบริกำรของ TTRS รวมทั้ง

ข้อเสนอแนะต่ำงๆ เพ่ือน ำข้อมูลที่ได้ไปใช้ประกอบกำรพิจำรณำด ำเนินกำรปรับปรุงระบบกำรให้บริกำรให้มี

ควำมสมบูรณ์ เป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้บริกำรซึ่งเป็นผู้พิกำรทำงกำรได้ยิน ประเมินคุณภำพและประเมินควำมพึง

พอใจในกำรใช้บริกำร โดยมีหัวข้อกำรจัดประชุม ดังนี้ 

1. รำยงำนกำรให้บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรประจ ำปี 2555-2557 

2. เสียงสะท้อนจำกผู้ใช้บริกำร TTRS  จำกภูมิภำคต่ำงๆ ของประเทศไทยและเชิญผู้เข้ำประชุมร่วม

แสดงควำมคิดเห็น 

 3. กำรประชุมกลุ่มย่อยเพ่ือระดมควำมคิดเห็นและประเมินควำมพึงพอใจของกำรใช้บริกำร TTRS 

 4. แนะน ำบริกำรที่จะเปิดให้บริกำรในปี 2558 และรับสมัครอำสำสมัครเพ่ือทดลองใช้บริกำรถ่ำยทอด

กำรสื่อสำรแบบสนทนำวิดีโอผ่ำนแอปพลิเคชัน TTRS Video 

 

 

ภำพที ่65 รองเลขำธิกำร กสทช. นำยก่อกิจ ด่ำนชัยวิจิตร และ ศ.วิริยะ นำมศิริพงศ์พันธุ์  
กล่ำวเปิดกำรประชุมระดมควำมคิดเห็นของผู้บริโภค 

สรุปรายงานการจัดประชุม 

ศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแห่งประเทศไทย ได้สรุปหัวข้อ “เสียงสะท้อนจำกผู้ใช้บริกำร TTRS 

จำกภูมิภำคต่ำงๆ ของประเทศไทย” ไว้ดังนี้ 

 

 



รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินงำนประจ ำป ี2557 ศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแห่งประเทศไทย 
145 

1. คุณวิทยุต บุนนาค นายกสมาคมคนหูหนวกแห่งกรุงเทพมหานคร ได้ให้ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นดังนี้ 

 
 

ประโยชน์ของบริกำร TTRS  

 ควำมเป็นอิสระในกำรสื่อสำร 
ปัญหำที่พบจำกกำรใช้บริกำร 

 สัญญำณอินเทอร์เน็ตไม่แรงพอ  

 ล่ำมภำษำมือยังไม่ช ำนำญในกำรใช้ภำษำมือมำกพอ 

 คนหูหนวกยังไม่ทรำบวิธีกำรใช้บริกำรของ TTRS  

 ปัญหำทั่วไป ได้แก่ 3G ยังไม่แรงพอ มีค่ำใช้จ่ำยในกำรใช้แพ็คเกจสูง แพ็คเกจที่มีอยู่มีปริมำณกำรใช้
ดำต้ำจ ำกัดท ำให้ใช้ได้ไม่เพียงพอ 

 วัฒนธรรมในกำรใช้เทคโนโลยีของคนหูหนวกยังไม่แพร่หลำย กลัวกำรใช้บริกำร 

 อุปกรณ์โทรศัพท์เคลื่อนที่มีรำคำสูง 
ข้อเสนอแนะ 

 อยำกให้คนหูหนวกหันมำใช้บริกำร TTRS เพ่ือจะได้ใช้ชีวิตอย่ำงอิสระ พึ่งพำตนเองได้ 

 ต้องกำรให้มีวิดีโอโฟนในบ้ำนของคนหูหนวก และเชื่อมต่อกับบริกำรของ TTRS 

 ต้องกำรให้คนหูหนวกมีอุปกรณ์โทรศัพท์เคลื่อนที่เวลำอยู่นอกบ้ำน เพ่ือควำมสะดวกในกำร
ติดต่อสื่อสำร 
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2. คุณวัชรินทร์ ชาลี ผู้แทนจากชมรมคนหูหนวกจังหวัดสุพรรณบุรี 

 

ประโยชน์ของบริกำร TTRS  

 ช่วยเป็นตัวกลำงในกำรสื่อสำรให้ชัดเจนขึ้น เช่น ช่วยเรื่องกำรผ่อนสินค้ำ สมัครงำน ท ำงำน ท ำให้คน
หูหนวกมีโอกำสต่อรอง คุยรำยละเอียดต่ำงๆ กับคนที่มีกำรได้ยินได้ ช่วยให้คนหูหนวกสำมำรถสื่อสำร
ได้อย่ำงเต็มท่ี 

ปัญหำที่พบจำกกำรใช้บริกำร 

 ล่ำมภำษำมือมีกำรแสดงออกทำงสีหน้ำน้อย ท ำให้รู้สึกว่ำขำดควำมชัดเจนในกำรสื่อสำร เพรำะไม่
แน่ใจว่ำคนที่มีกำรได้ยินรู้สึกอย่ำงไร 

ข้อเสนอแนะ 

 ต้องกำรให้ TTRS ไปจัดอบรมกำรใช้บริกำรผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ ให้กับชมรมคนหูหนวกในภำคกลำง 
 

3. คุณอัญญารัตน์ รัตนศักดิ์ ประธานชมรมคนหูหนวกจังหวัดเชียงใหม่ 
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ประโยชน์ของบริกำร TTRS 

 ท ำให้คนหูหนวกสำมำรถติดต่อกับคนในครอบครัวได้อย่ำงสะดวก 

 ท ำให้คนหูหนวกติดต่อเรื่องงำนได้ด้วยตนเอง 
ปัญหำที่พบจำกกำรใช้บริกำร 

 ปัญหำเกี่ยวกับกำรลืม Username และ Password เนื่องจำกสมัครสมำชิกแล้วเข้ำระบบไม่ได้  

 หำกมีปัญหำเกี่ยวกับ Username และ Password แจ้งปัญหำยำก เนื่องจำกคนหูหนวกบำงคนไม่มี
คอมพิวเตอร์ที่จะเข้ำมำแจ้งปัญหำโดยใช้ภำษำมือ 

 ควำมแรงของสัญญำณอินเทอร์เน็ตไม่เพียงพอ ท ำให้วิดีโอกระตุก จอภำพด ำ 

 คนหูหนวกไม่มีกล้อง ท ำให้ใช้บริกำรสนทนำวิดีโอบนเว็บไซต์ยำก 
ข้อเสนอแนะ 

 ต้องกำรให้ TTRS ไปจัดอบรมกำรใช้บริกำรของ TTRS ในพ้ืนที่ภำคเหนือ 17 จังหวัด โดยให้แบ่งกำร
อบรมเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มโรงเรียนและกลุ่มชุมชน รวมทั้งมีกำรทดลองใช้บริกำรบนอุปกรณ์จริง 

 ต้องกำรให้เพิ่มเรื่องกำรประชำสัมพันธ์ เช่น คลิปวิดีโอแนะน ำกำรใช้บริกำร TTRS Message ว่ำ
โทรศัพท์รุ่นใดที่สำมำรถใช้บริกำรได้บ้ำง สถำนที่ติดตั้งตู้ TTRS  

 คลิปวิดีโอที่ท ำกำรประชำสัมพันธ์บน TTRS Thailand Fanpage ต้องกำรให้ท ำพ้ืนหลังสีเข้ม เพื่อ
ควำมชัดเจนในกำรรับชมภำษำมือ 

 

4. คุณปรีชา อุที เลขานุการชมรมคนหูหนวกจังหวัดสุรินทร์ และกรรมการกลุ่มคนหูหนวกภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

 
ประโยชน์ของบริกำร TTRS 

 ช่วยให้คนหูหนวกสำมำรถติดต่อสื่อสำรเรื่องต่ำงๆ กับคนที่มีกำรได้ยินได้อย่ำงสะดวก และเข้ำใจได้ดี
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ขึ้น ซึ่งดีกว่ำใช้วิธีเขียนด้วยตนเอง 
ปัญหำที่พบจำกกำรใช้บริกำร 

 สมัครสมำชิกยำก เพรำะไม่เข้ำใจแบบฟอร์มที่มีแต่ตัวหนังสือ 

 คนหูหนวกส่วนใหญ่ยังไม่ทรำบวิธีกำรใช้บริกำรของ TTRS 

 คนหูหนวกไม่สะดวกใช้บริกำรที่เป็นกำรพิมพ์ข้อควำม เพรำะสะกดผิด สับสนและไม่ค่อยเข้ำใจ 
ข้อเสนอแนะ 

 แอปพลิเคชัน TTRS Message ควรใช้งำนได้บนโทรศัพท์หรือแท็บเล็ตทุกรุ่น เพ่ือควำมสะดวกในกำร
ติดต่อสื่อสำร 

 กำรแจ้งเหตุฉุกเฉินยังไม่ค่อยสะดวก ต้องกำรให้มีบริกำร TTRS Video บนโทรศัพท์มือถือเร็วๆ  

 ต้องกำรให้มีกำรอบรมวิธีกำรสมัครสมำชิกและกำรใช้บริกำรต่ำงๆ ของ TTRS  

 ต้องกำรใช้บริกำรสนทนำวิดีโอบนโทรศัพท์มือถือ เพรำะสะดวกกว่ำกำรพิมพ์ข้อควำม 

 ต้องกำรให้มีกำรแจก Video Phone ให้กับชมรมคนหูหนวก 
 

5. คุณศรีสุข แก้วไกร ผู้แทนจากชมรมคนหูหนวกจังหวัดปัตตานี 

 

ประโยชน์ของบริกำร TTRS 

 ท ำให้ติดต่อกับคนที่มีกำรได้ยินได้อย่ำงสะดวก เช่น ติดต่อผู้ปกครองของเด็ก ติดต่อครอบครัว ญำติ 
บริษัทน ำเที่ยว สมัครงำน  

 นอกจำกบริกำรหลักแล้ว ยังมีกำรเผยแพร่คลิปวิดีโอภำษำมือบน TTRS Thailand Fanpage ท ำให้
คนหูหนวกได้ทรำบถึงประวัติของวันส ำคัญต่ำงๆ ข่ำวส ำคัญ และมีกิจกรรมที่จัดขึ้นส ำหรับคนหูหนวก 
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ปัญหำที่พบจำกกำรใช้บริกำร 

 บริกำรข้อควำมต่ำงๆ ส่วนใหญ่คนหูหนวกเขียนข้อควำมไม่ถูกต้อง ท ำให้รู้สึกอำย 

 ไม่ทรำบสถำนที่ติดตั้งตู้ TTRS 

 ไม่ทรำบวิธีกำรใช้บริกำรใหม่ๆ ของ TTRS เนื่องจำกยังไม่เคยได้รับกำรฝึกอบรม เช่น วิธีกำรใช้บริกำร
แอปพลิเคชัน TTRS Message 

 คนหูหนวกไม่มีอุปกรณ์ในกำรติดต่อสื่อสำร ท ำให้ใช้บริกำรของ TTRS ได้ไม่มำกนัก 

 ล่ำมภำษำมือไม่เข้ำใจภำษำถิ่นของคนหูดี ท ำให้สื่อสำรได้ไม่เต็มที่ง 
ข้อเสนอแนะ 

 ต้องกำรให้เพิ่มจ ำนวนล่ำมภำษำมือ จะได้ให้บริกำรได้รวดเร็วขึ้น 

 ต้องกำรให้ล่ำมภำษำมือรู้และเข้ำใจภำษำถิ่นหรือภำษำประจ ำภำคต่ำงๆ  

 ต้องกำรให้มีกำรฝึกอบรมกำรสมัครสมำชิก เพรำะไม่เข้ำใจแบบฟอร์มกำรสมัครบนเว็บไซต์ 

 ต้องกำรให้มีกำรฝึกอบรมวิธีกำรใช้บริกำร TTRS โดยเฉพำะบริกำรใหม่ๆ   

 ต้องกำรทรำบจุดติดตั้งตู้ TTRS และต้องกำรให้มีกำรติดตั้งตู้ TTRS ที่ชมรมคนหูหนวกในภำคใต้ทั้ง 
14 จังหวัด 

 ต้องกำรให้มีบริกำรสนทนำวิดีโอบนโทรศัพท์มือถือ 
 

6. ผู้แทนนักเรียน จากโรงเรียนเศรษฐเสถียรในพระราชูปถัมภ์ 

 

ประโยชน์ของบริกำร TTRS 

 ตู้รุ่นใหม่เพิ่มกล้อง มีกล้องบนและกล้องล่ำงท ำให้เด็กตัวเล็กสำมำรถใช้งำนได้สะดวก 

 ตู้รุ่นใหม่เพิ่มแป้นพิมพ์ ท ำให้พิมพ์ได้ง่ำยขึ้น 
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 เด็กสำมำรถใช้ตู้เป็น สื่อสำรได้ชัดเจน ดีมำก  

ปัญหำที่พบจำกกำรใช้บริกำร 

 ตู้รุ่นเก่ำจะมีปัญหำกับเด็กตัวเล็กๆ ต้องถอยหลังไปไกลมำก จึงจะสำมำรถใช้บริกำรตู้ได้ 

 

7. ผู้แทนนักเรียน จากโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี 

 

ปัญหำที่พบจำกกำรใช้บริกำร 

 เด็กเล็กๆ ชอบไปกดตู้ TTRS เล่น 
ข้อเสนอแนะ 

 ต้องกำรให้ TTRS ไปอบรมเรื่องวิธีกำรใช้งำนตู้ TTRS รุ่นใหม่ ที่โรงเรียน  
 

8. ผู้แทนนักเรียน จากโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม 
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ประโยชน์ของบริกำร TTRS 

 ใช้บริกำร TTRS แล้วสื่อสำรได้สะดวก ไม่ต้องส่งข้อควำมไปหำคนหูดีเองแบบสมัยก่อน 

 ตู้รุ่นใหม่ พัฒนำดีขึ้นมีช่องเสียบบัตรประชำชน 
ปัญหำที่พบจำกกำรใช้บริกำร 

 กลัวเรื่องไฟดูดเวลำใช้ตู้ TTRS 
ข้อเสนอแนะ 

 ต้องกำรให้พัฒนำตู้ TTRS ให้ดียิ่งขึ้นไปอีก  
 

9. ผู้แทนนักเรียน จากวิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก 

 

ประโยชน์ของบริกำร TTRS 

 จำกกำรที่ได้ใช้ตู้ TTRS และมีล่ำมภำษำมือแปลให้ ท ำให้เพ่ิมควำมสะดวกและรู้สึกดีมำกเพรำะ
สำมำรถสื่อสำรโดยกำรโทรศัพท์หำคนหูดีด้วยตนเองได้ ไม่ต้องส่งข้อควำมไปหำคนหูดีเหมือนเมื่อก่อน
ซึ่งสื่อสำรกันล ำบำก 

ปัญหำที่พบจำกกำรใช้บริกำร 

 ไฟดูด จำกกำรสัมผัสตู้ TTRS 
ข้อเสนอแนะ 

 ต้องกำรให้เพิ่มแผ่นยำงวำงที่หน้ำตู้ เพ่ือป้องกันไฟดูด 



รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินงำนประจ ำป ี2557 ศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแห่งประเทศไทย 
152 

  
กลุ่มที่ 1 วิทยำกร อำจำรย์วิทยุต บุนนำค และ  

นำงสำวกนกอร วงษ์ค ำหำญ ล่ำมภำษำมือ 
กลุ่มที่ 2 วิทยำกร อำจำรย์กำนต์ อรรถยุกติ และ  

นำงสำวฤดี พำนิช ล่ำมภำษำมือ 

  
กลุ่มที่ 3 วิทยำกร นำยธวัชชยั งำมธนไพศำล และ  

นำงสำวชนัญชิดำ ชีพเสรี ล่ำมภำษำมือ 
กลุ่มที่ 4 วิทยำกร นำงนพวรรณ ชัยณรงค์ และ  

นำงสำวฐิตำรีย์ เกี่ยวคุ้มภัย ล่ำมภำษำมือ 

 

 

กลุ่มที่ 5 วิทยำกร นำยวัชรินทร์ ชำลี และ  
นำงสำวอัฑฒกำ เที่ยงปรีชำ ล่ำมภำษำมือ 
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6.2 รายงานผลการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการศูนย์บริการถ่ายทอดการสื่อสาร 

แห่งประเทศไทย (TTRS) 

สรุปผลจำกข้อมูลที่ได้จำกแบบส ำรวจควำมพึงพอใจของผู้บริโภคจ ำนวน 102 คน โดยน ำมำ

ประมวลผลและวิเครำะห์ทำงสถิติ และเสนอผลกำรประเมินเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัวของผู้บริโภค 

ส่วนที่ 2  ควำมพึงพอใจของผู้บริโภคท่ีมีต่อบริกำร TTRS  

ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 

 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัวของผู้บริโภค 

ในส่วนของข้อมูลส่วนตัวของผู้บริโภคเป็นกำรสอบถำมข้อมูลพ้ืนฐำนของผู้บริโภคที่ใช้บริกำร TTRS โดยได้น ำ

ประเด็นเกี่ยวกับ เพศ ระดับกำรศึกษำ อำชีพและรำยได้มำวิเครำะห์และเสนอผลกำรวิเครำะห์โดยภำพรวม 

ดังนี้ 

1.1 เพศ ผู้บริโภคท่ีตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจนี้ เป็นเพศชำยมำกกว่ำเพศหญิง เพศชำยจ ำนวน 54 คน 

คิดเป็นร้อยละ 53 เพศหญิงจ ำนวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 47 
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1.2 ระดับการศึกษา ผู้บริโภคร้อยละ 43 จบกำรศึกษำระดับมัธยมศึกษำ ร้อยละ 39 จบกำรศึกษำระดับ

ปริญญำตรี ร้อยละ 8 จบกำรศึกษำระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง (ปวส.) และประถมศึกษำ ร้อยละ 2 

จบกำรศึกษำระดับปริญญำโท และร้อยละ 1 จบกำรศึกษำระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.) และไม่ได้

เรียนหนังสือ  

 

1.3 อาชีพ ผู้บริโภคส่วนใหญ่ร้อยละ 27 มีอำชีพเป็นพนักงำนบริษัท ร้อยละ 18 รับรำชกำรหรือเป็นพนักงำน

รำชกำรในหน่วยงำนของรัฐบำล ร้อยละ 17 ไม่ได้ประกอบอำชีพ ร้อยละ 12 เป็นนักเรียน/นักศึกษำและ

ลูกจ้ำงในหน่วยงำนรำชกำร ร้อยละ 10 ประกอบอำชีพรับจ้ำง และร้อยละ 4 ท ำกำรค้ำขำยหรือท ำ ธุรกิจ

ส่วนตัว  

 

10
20
30
40
50 43 39

8 8 2 1 1

ร้อยละผู้ตอบ จ าแนกตามระดับการศึกษา

พนักงำนบริษัท
27%

รับรำชกำร/พนักงำน
รำชกำร
18%

ไม่ได้ประกอบอำชีพ
17%

นักเรียน/นักศึกษำ
12%

ลูกจ้ำงในหน่วยงำน
รำชกำร
12%

รับจ้ำง
10%

ค้ำขำย/ท ำธุรกิจ
ส่วนตัว

4%

Other
26%

ร้อยละผู้ตอบ จ าแนกตามอาชีพ
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1.4 รายได้ต่อเดือนโดยเฉลี่ย เฉลี่ย ผู้บริโภคส่วนใหญ่ร้อยละ 22 มีรำยได้มำกกว่ำ 13,001 บำท และ 9,001-

11,000 บำท ร้อยละ 15 มีรำยได้ระหว่ำง 7,001-9,000 บำท ร้อยละ 15 มีรำยได้น้อยกว่ำ 1,000 บำท ร้อย

ละ 9 มีรำยได้ระหว่ำง 11,001-13,000 บำท ร้อยละ 8 มีรำยได้ระหว่ำง 5,001-7,000 บำท ร้อยละ 5 มี

รำยได้ระหว่ำง 3,001-5,000 บำท และร้อยละ 4 มีรำยได้ 1,000-3,000 บำท  

 

ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อบริการ TTRS  

TTRS ได้ท ำกำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้บริโภคโดยจ ำแนกตำมระบบที่ให้บริกำรและบริบทอ่ืนๆ โดยวัด

ค ำตอบเป็นระดับควำมพึงพอใจ 5 ระดับ พร้อมทั้งแสดงค่ำร้อยละ ค่ำเฉลี่ย ( x ) และค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำน 

(SD.) โดยมีเกณฑ์กำรให้คะแนนและเกณฑ์กำรประเมิน ดังนี้ 

เกณฑ์การให้คะแนน 

พอใจมำกที่สุด    เท่ำกับ    5  คะแนน 

พอใจมำก  เท่ำกับ   4  คะแนน 

พอใจปำนกลำง    เท่ำกับ  3  คะแนน 

พอใจน้อย    เท่ำกับ  2  คะแนน 

พอใจน้อยที่สุด    เท่ำกับ  1  คะแนน 

>13,001 บำท
22%

9,001-11,000 บำท
22%

7,001-9,000 บำท
15%

น้อยกว่ำ 1,000 บำท
15%

11,001-13,000 บำท
9% 5,001-7,000 บำท

8%

3,001-5,000 บำท
5%

1,000-3,000 บำท
4%

Other
17%

ร้อยละผู้ตอบ จ าแนกตามรายได้
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เกณฑ์การประเมินความพึงพอใจ 

 3.67  ขึ้นไป  เท่ำกับ  มีควำมพึงพอใจระดับสูง 

 3.67 - 2.34   เท่ำกับ  มีควำมพึงพอใจระดับปำนกลำง 

 2.33 – 1.00  เท่ำกับ  มีควำมพึงพอใจระดับต่ ำ 

1. ระบบลงทะเบียน การร้องเรียน การติดต่อสอบถามบนเว็บไซต์  

 

บริกำร 

ร้อยละของระดับควำมพอใจ 

�̅� S.D. แปลผล มำก

ที่สุด 
มำก 

ปำน

กลำง 
น้อย 

น้อย

ที่สุด 

1. ระบบลงทะเบียน กำร

ร้องเรียน กำรติดต่อสอบถำมบน

เว็บไซต์ 

     3.994 

 

 

0.954 

 

 

สูง 

 

 

1.1 เข้ำใช้งำนเว็บไซต์ได้ง่ำย เช่น 

รู้จักที่อยู่เว็บไซต์ 

45.00 31.00 12.00 4.00 4.00 4.135 1.062 สูง 

1.2 สำมำรถเข้ำลงทะเบียนบน

เว็บไซต์ได้ง่ำย 

28.00 42.00 17.00 6.00 3.00 3.896 1.000 สูง 

1.3 สำมำรถเข้ำร้องเรียนบน

เว็บไซต์ได้ง่ำย 

14.00 40.00 21.00 11.00 9.00 3.411 1.162 ปำนกลำง 

1.4 สำมำรถเข้ำติดต่อสอบถำม

บนเว็บไซต์ได้ง่ำย 

35.00 34.00 17.00 7.00 2.00 3.979 1.021 สูง 

1.5 สำมำรถเข้ำติดต่อสอบถำม

ข้อมูลต่ำงๆ ใน TTRS Thailand 

แฟนเพจได้ง่ำย 

48.00 40.00 5.00 2.00 0.00 4.411 0.692 สูง 

1.6 โดยภำพรวม ท่ำนมีควำมพึง

พอใจในระดับใด 

35.00 41.00 18.00 2.00 0.00 4.135 0.790 สูง 

 

 พบว่ำ มีค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจในประเด็นสำมำรถเข้ำติดต่อสอบถำมข้อมูลต่ำงๆ ใน TTRS Thailand 

แฟนเพจได้ง่ำยมำกที่สุด มีค่ำเฉลี่ย 4.411 รองลงมำเป็นประเด็นเข้ำใช้งำนในเว็บไซต์ได้ง่ำย มีค่ำเฉลี่ย 4.135 
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สำมำรถเข้ำติดต่อสอบถำมบนเว็บไซต์ได้ง่ำย มีค่ำเฉลี่ย 3.979 สำมำรถเข้ำถึงกำรเข้ำลงทะเบียนบนเว็บไซต์ได้

ง่ำย มีค่ำเฉลี่ย 3.896 สำมำรถเข้ำร้องเรียนบนเว็บไซต์ได้ง่ำย มีค่ำเฉลี่ย 3.411 และโดยภำพรวมผู้ใช้บริกำรมี

ระดับควำมพึงพอใจในระดับสูง มีค่ำเฉลี่ย 4.135 

2. บริการระบบ TTRS 

 พบว่ำ ผู้ใช้บริกำรมีควำมพึงพอใจบริกำรสนทนำวีดีโอบนเว็บไซต์มีค่ำเฉลี่ย 4.033 รองลงมำเป็น

บริกำรสนทนำวิดีโอผ่ำนตู้ TTRS มีค่ำเฉลี่ย 3.862 บริกำรสนทนำข้อควำมบนเว็บไซต์มีค่ำเฉลี่ย 3.856 บริกำร

สนทนำข้อควำมผ่ำนแอปพลิเคชัน TTRS Message มีค่ำเฉลี่ย 3.778 และบริกำร SMS มีค่ำเฉลี่ย 3.556  

 ในส่วนของกำรแจ้งเหตุฉุกเฉินนั้น ผู้ใช้บริกำรมีควำมพึงพอใจในบริกำรแจ้งเหตุฉุกเฉินแบบสนทนำ

ข้อควำมผ่ำนแอปพลิเคชัน TTRS Message มำกท่ีสุดมีค่ำเฉลี่ย 3.679 เนื่องจำกใช้กำรสื่อสำรด้วยภำษำมือได้ 

รองลงมำเป็นบริกำรแจ้งเหตุฉุกเฉินแบบสนทนำวีดีโอบนเว็บไซต์มีค่ำเฉลี่ย 3.550 และบริกำรแจ้งเหตุฉุกเฉิน

ผ่ำน SMS มีค่ำเฉลี่ย 3.447 

 

2.1 บริการ SMS 

 

บริกำร 

 

ร้อยละของระดับควำมพอใจ 

�̅� S.D. แปลผล มำก

ที่สุด 
มำก 

ปำน

กลำง 
น้อย 

น้อย

ที่สุด 

2.1 บริกำร SMS      3.556 1.024 ปำน

กลำง 

2.1.1 เข้ำถึงบริกำรได้สะดวก (เช่น 

รู้หมำยเลขท่ีใช้ส่ง SMS) 

11.00 30.00 23.00 4.00 4.00 3.556 1.005 ปำน

กลำง 

2.1.2 ได้รับกำรตอบกลับจำก 

TTRS รวดเร็ว 

10.00 28.00 23.00 7.00 3.00 3.493 0.998 ปำน

กลำง 

2.1.3 ข้อควำมที่ได้รับจำก TTRS 

อ่ำนแล้วเข้ำใจง่ำย 

16.00 31.00 11.00 7.00 6.00 3.620 1.188 ปำน

กลำง 

2.1.4 ท่ำนได้รับประโยชน์จำก

บริกำรนี้ 

23.00 29.00 16.00 2.00 1.00 4.000 0.894 สูง 

2.1.5 โดยภำพรวม ท่ำนมีควำมพึง 13.00 29.00 19.00 7.00 3.00 3.592 1.036 ปำน
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บริกำร 

 

ร้อยละของระดับควำมพอใจ 

�̅� S.D. แปลผล มำก

ที่สุด 
มำก 

ปำน

กลำง 
น้อย 

น้อย

ที่สุด 

พอใจบริกำร SMS ระดับใด กลำง 

  

 พบว่ำ ผู้ใช้บริกำรมีระดับควำมพึงพอใจในบริกำร SMS ในเรื่องกำรได้รับประโยชน์จำกบริกำรมำก

ที่สุด มีค่ำเฉลี่ย 4.000 รองลงมำเป็นข้อควำมที่ได้รับอ่ำนแล้วเข้ำใจได้ง่ำยมี่ค่ำเฉลี่ย 3.620 สำมำรถเข้ำถึง

บริกำรได้สะดวก เช่น รู้หมำยเลขที่ใช้ส่ง SMS มีค่ำเฉลี่ย 3.556 และได้รับกำรตอบกลับจำก TTRS รวดเร็วมี

ค่ำเฉลี่ย 3.493 

ในส่วนของควำมพึงพอใจในภำพรวมของบริกำร SMS นั้นอยู่ในระดับปำนกลำง มีค่ำเฉลี่ย 3.592 

เนื่องจำกผู้บกพร่องทำงกำรได้ยินและกำรพูดส่วนใหญ่ไม่ถนัดกำรพิมพ์ข้อควำมและไม่ค่อยเข้ำใจไวยกรณ์

ภำษำไทย  

 

2.2 บริการแอปพลิเคชัน TTRS Message 

 

บริกำร 

 

ร้อยละของระดับควำมพอใจ 

�̅� S.D. แปลผล มำก

ที่สุด 
มำก 

ปำน

กลำง 
น้อย 

น้อย

ที่สุด 

2.2 บริกำร TTRS Message      3.778 1.025 สูง 

2.2.1 เข้ำถึงบริกำรได้สะดวก (เช่น 

รู้จักช่องทำงกำรดำวน์โหลด

โปรแกรม) 

30.00 33.00 13.00 3.00 2.00 4.062 0.953 สูง 

2.2.2 ได้รับกำรตอบกลับจำก 

TTRS รวดเร็ว 

16.00 30.00 21.00 9.00 5.00 3.531 1.119 ปำน

กลำง 

2.2.3 ข้อควำม รูปภำพหรือวิดีโอที่

ได้รับจำก TTRS ดูแล้วเข้ำใจง่ำย-

ถูกต้อง 

19.00 29.00 25.00 5.00 3.00 3.691 1.020 สูง 

2.2.4 ท่ำนได้รับประโยชน์จำก

บริกำรนี้ 

22.00 38.00 11.00 8.00 2.00 3.864 1.009 สูง 
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บริกำร 

 

ร้อยละของระดับควำมพอใจ 

�̅� S.D. แปลผล มำก

ที่สุด 
มำก 

ปำน

กลำง 
น้อย 

น้อย

ที่สุด 

2.2.5 โดยภำพรวม ท่ำนมีควำมพึง

พอใจบริกำร TTRS Message 

ระดับใด 

19.00 35.00 16.00 9.00 2.00 3.741 1.022 สูง 

 

 พบว่ำ ผู้ใช้บริกำรมีควำมพึงพอใจในด้ำนกำรเข้ำถึงบริกำรได้สะดวก เช่น รู้จักช่องทำงกำรดำวน์โหลด

โปรแกรมมำกที่สุด มีค่ำเฉลี่ย 4.062 รองลงมำเป็นเรื่องประโยชน์ที่ได้รับจำกบริกำร TTRS Message มี

ค่ำเฉลี่ย 3.864 ข้อควำม รูปภำพหรือวิดีโอที่ได้รับจำก TTRS ดูแล้วเข้ำใจง่ำยและถูกต้อง มีค่ำเฉลี่ย 3.691 

ได้รับกำรตอบกลับจำก TTRS รวดเร็วมีค่ำเฉลี่ย 3.531  

ในส่วนของควำมพึงพอใจในภำพรวมของบริกำร TTRS Message นั้นอยู่ในระดับสูง มีค่ำเฉลี่ย 3.741

เพรำะสะดวกในเรื่องกำรใช้บริกำรเนื่องจำกสำมำรถใช้บริกำรผ่ำนสมำร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต และสำมำรถส่ง

รูปภำพ คลิปวิดีโอได้ควำมยำว 2 นำทีซึ่งเพียงพอต่อกำรสื่อสำร 1 เรื่องโดยไม่ต้องเสียค่ำใช้จ่ำยเพ่ิมเติมหำกมี

กำรใช้งำนแพ็คเกจอินเทอร์เน็ตอยู่แล้ว ซึ่งดีกว่ำบริกำร MMS แบบเดิมที่ต้องเสียค่ำใช้จ่ำยครั้งละ 6 บำทและมี

ระยะเวลำจ ำกัด 16 วินำทีต่อ 1 ข้อควำมท ำให้ผู้บกพร่องทำงกำรได้ยินและกำรพูดไม่สำมำรถที่จะสื่อสำร

ควำมต้องกำรได้ท้ังหมดภำยในครั้งเดียว 

 

2.3 เว็บไซต์-บริการสนทนาข้อความ 

  

บริกำร 

 

ร้อยละของระดับควำมพอใจ 
 

�̅� 
S.D. แปลผล มำก

ที่สุด 
มำก 

ปำน

กลำง 
น้อย 

น้อย

ที่สุด 

2.3 เว็บไซต์-บริกำรสนทนำ

ข้อควำม 

     3.856 0,987 สูง 

2.3.1 เข้ำถึงบริกำรได้สะดวก (เช่น 

รู้จักที่อยู่เว็บไซต์ เข้ำใช้บริกำรได้

สะดวก) 

19.00 26.00 14.00 2.00 0.00 3.984 0.922 สูง 
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บริกำร 

 

ร้อยละของระดับควำมพอใจ 
 

�̅� 
S.D. แปลผล มำก

ที่สุด 
มำก 

ปำน

กลำง 
น้อย 

น้อย

ที่สุด 

2.3.2 เจ้ำหน้ำที่รับสำยได้รวดเร็ว 10.00 33.00 13.00 3.00 2.00 3.754 0.907 สูง 

2.3.3 เจ้ำหน้ำที่พิมพ์ข้อควำมเข้ำใจ

ได้ง่ำยและรวดเร็ว 

14.00 30.00 10.00 5.00 2.00 3.803 0.997 สูง 

2.3.4 ท่ำนได้รับประโยชน์จำก

บริกำรนี้ 

17.00 29.00 8.00 5.00 2.00 3.885 1.018 สูง 

2.3.5 โดยภำพรวม ท่ำนมีควำมพึง

พอใจบริกำรสนทนำข้อควำมระดับ

ใด 

18.00 27.00 8.00 5.00 3.00 3.852 1.093 สูง 

 พบว่ำ ผู้ใช้บริกำรมีระดับควำมพึงพอใจในบริกำรสนทนำข้อควำมบนเว็บไซต์ ในเรื่องกำรเข้ำถึงบริกำร

ได้สะดวกมีค่ำเฉลี่ย 3.984 รองลงมำเป็นเรื่องประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรใช้บริกำรนี้มีค่ำเฉลี่ย 3.885 เจ้ำหน้ำที่

พิมพ์ข้อควำมเข้ำใจได้ง่ำยและรวดเร็วมีค่ำเฉลี่ย 3.803 เจ้ำหน้ำที่รับสำยได้รวดเร็ว มีค่ำเฉลี่ย 3.754 

ในส่วนของควำมพึงพอใจในภำพรวมของบริกำรสนทนำข้อควำมบนเว็บไซต์นั้น อยู่ในระดับสูง มี

ค่ำเฉลี่ย 3.852 เนื่องจำกผู้ตอบแบบส ำรวจส่วนใหญ่เป็นผู้บกพร่องทำงกำรได้ยินและกำรพูดที่สำมำรถสื่อสำร

ด้วยกำรพิมพ์ภำษำได้และส่วนใหญ่พึงพอใจในกำรใช้บริกำรนี้เนื่องจำกไม่ต้องกังวลเรื่องควำมเร็วของสัญญำณ

อินเทอร์เน็ตที่จะส่งผลให้กำรสื่อสำรไม่ชัดเจนเพรำะใช้กำรพิมพ์ข้อควำม  

 

2.4 เว็บไซต์-บริการสนทนาวีดีโอ 

 

บริกำร 

 

ร้อยละของระดับควำมพอใจ 

�̅� S.D. แปลผล มำก

ที่สุด 
มำก 

ปำน

กลำง 
น้อย 

น้อย

ที่สุด 

2.4 เว็บไซต์-บริกำรสนทนำวีดีโอ      4.033 0.894 สูง 

2.4.1 เข้ำถึงบริกำรได้สะดวก (เช่น 

รู้จักที่อยู่เว็บไซต์ เข้ำใช้บริกำรได้

สะดวก) 

30.00 29.00 9.00 4.00 0.00 4.181 0.861 สูง 
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บริกำร 

 

ร้อยละของระดับควำมพอใจ 

�̅� S.D. แปลผล มำก

ที่สุด 
มำก 

ปำน

กลำง 
น้อย 

น้อย

ที่สุด 

2.4.2 เจ้ำหน้ำที่รับสำยได้รวดเร็ว 21.00 30.00 14.00 7.00 1.00 3.863 0.990 สูง 

2.4.3 ภำพวีดีโอชัดเจน 21.00 28.00 15.00 6.00 3.00 3.795 1.080 สูง 

2.4.4 ท่ำนได้รับประโยชน์จำก

บริกำรนี้ 

27.00 34.00 12.00 0.00 0.00 4.205 0.706 สูง 

2.4.5 โดยภำพรวม ท่ำนมีควำมพึง

พอใจในบริกำรสนทนำวีดีโอระดับ

ใด 

27.00 31.00 12.00 3.00 0.00 4.123 0.832 สูง 

 

 พบว่ำ ผู้ใช้บริกำรมีระดับควำมพึงพอใจในบริกำรสนทนำวีดีโอผ่ำนเว็บไซต์ www.ttrs.or.th ในเรื่อง

กำรได้รับประโยชน์จำกบริกำรมีค่ำเฉลี่ย 4.205 รองลงมำเป็นเรื่องกำรเข้ำถึงบริกำรได้สะดวกมำกที่สุด มี

ค่ำเฉลี่ย 4.181 เจ้ำหน้ำที่รับสำยได้รวดเร็วมีค่ำเฉลี่ย 3.863 ภำพวีดีโอชัดเจนมีค่ำเฉลี่ย 3.795  

ในส่วนของควำมพึงพอใจในภำพรวมของบริกำรสนทนำวีดีโอผ่ำนเว็บไซต์นั้นอยู่ในระดับสูง มีค่ำเฉลี่ย 

4.123 เนื่องจำกผู้บกพร่องทำงกำรได้ยินและกำรพูดสำมำรถใช้ภำษำมือซึ่งเป็นภำษำที่ผู้บกพร่องฯ ส่วนใหญ่มี

ควำมถนัดมำกท่ีสุด ท ำให้สื่อสำรได้โดยสะดวกและรู้สึกถึงควำมมีอิสระในกำรสื่อสำร 

 

2.5 บริการตู้ TTRS 

  

บริกำร 

 

ร้อยละของระดับควำมพอใจ 

�̅� S.D. แปลผล มำก

ที่สุด 

มำก ปำน

กลำง 

น้อย น้อย

ที่สุด 

2.5 บริกำรตู้ TTRS      3.862 0.904 สูง 

2.5.1 เข้ำถึงบริกำรได้สะดวก (เช่น 

ตู้ TTRS ตั้งอยู่ในสถำนที่ที่เข้ำไป

ใช้งำนได้ง่ำย) 

20.00 24.00 12.00 2.00 1.00 4.017 0.919 สูง 

2.5.3 ตู้เปิดให้บริกำรสม่ ำเสมอ 16.00 28.00 9.00 5.00 0.00 3.948 0.887 สูง 

2.5.4 เข้ำใจกำรใช้งำนบนหน้ำจอ 17.00 22.00 16.00 3.00 0.00 3.914 0.884 สูง 
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บริกำร 

 

ร้อยละของระดับควำมพอใจ 

�̅� S.D. แปลผล มำก

ที่สุด 

มำก ปำน

กลำง 

น้อย น้อย

ที่สุด 

ได้ดี (เช่น กดเปิด วำงสำย เพ่ิม

เสียง) 

2.5.5 ภำพวีดีโอชัดเจน 17.00 24.00 14.00 2.00 1.00 3.931 0.915 สูง 

2.5.6 คีย์บอร์ดใช้งำนง่ำย 
8.00 28.00 17.00 3.00 2.00 3.638 0.912 ปำน

กลำง 

2.5.7 ใช้งำนได้ดี ไม่มีกำรขัดข้อง

ระหว่ำงกำรใช้งำน 

4.00 24.00 26.00 3.00 1.00 3.466 0.777 ปำน

กลำง 

2.5.8 ท่ำนได้รับประโยชน์จำก

บริกำรนี้ 

19.00 25.00 9.00 5.00 0.00 4.000 0.918 สูง 

2.5.9 โดยภำพรวม ท่ำนมีควำมพึง

พอใจกำรใช้ตู้ TTRS ระดับใด 

20.00 24.00 9.00 3.00 2.00 3.983 1.017 สูง 

  

 พบว่ำ ผู้ใช้บริกำรมีระดับควำมพึงพอใจในบริกำรสนทนำวีดีโอผ่ำนตู้ TTRS ในเรื่องกำรเข้ำถึงบริกำร

ได้สะดวก มีค่ำเฉลี่ย 4.017 รองลงมำเป็นเรื่องกำรได้รับประโยชน์จำกบริกำรนี้มีค่ำเฉลี่ย 4.000 ตู้เปิด

ให้บริกำรสม่ ำเสมอมีค่ำเฉลี่ย 3.948 ภำพวิดีโอชัดเจนมีค่ำเฉลี่ย 3.931 เข้ ำใจกำรใช้ งำนบนหน้ ำจอได้ ดี มี

ค่ำเฉลี่ย 3.914 คีย์บอร์ดใช้งำนได้ง่ำยมีค่ำเฉลี่ย 3.638 และตู้  TTRS ใช้งำนได้เป็นอย่ำงดีไม่มีกำรขัดข้อง

ระหว่ำงกำรใช้งำนมีค่ำเฉลี่ย 3.466 

ในส่วนของควำมพึงพอใจในภำพรวมของบริกำรสนทนำวีดีโอผ่ำนตู้ TTRS อยู่ในระดับสูง มีค่ำเฉลี่ย 

3.983 ผู้บกพร่องทำงกำรได้ยินและกำรพูดที่ใช้บริกำรนี้ นอกจำกเป็นนักเรียนและนักศึกษำที่ใช้บริกำรจำก

โรงเรียนและมหำวิทยำลัยที่มีกำรน ำตู้ TTRS ไปติดตั้งแล้วในปีนี้ยังมีคนหูหนวกชุมชนเข้ำไปใช้ตู้ TTRS ใน

โรงเรียนและสถำนีรถไฟหัวล ำโพงซึ่งใกล้บ้ำนพักเพ่ิมขึ้น ท ำให้สำมำรถใช้บริกำรติดต่อสื่อสำรไปยังคนใน

ครอบครัวได้อย่ำงสะดวก  

 

2.5.2 ตู้ที่ใช้งำนเป็นประจ ำของผู้ที่ตอบแบบส ำรวจ มีดังนี้ 

 โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระรำชูปถัมภ์ กรุงเทพมหำนคร  
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 โรงเรียนโสตศึกษำทุ่งมหำเมฆ กรุงเทพมหำนคร 

 โรงเรียนดอนบอสโก กรุงเทพมหำนคร 

 สมำคมคนหูหนวกฯ  

 โรงเรียนโสตศึกษำจังหวัดนนทบุรี 

 โรงเรียนโสตศึกษำจังหวัดนครปฐม 

 สถำนีรถไฟหัวล ำโพง 

 

2.6 บริการแจ้งเหตุฉุกเฉิน โดยส่ง SMS 

 
บริกำร 

 

ร้อยละของระดับควำมพอใจ 

�̅� S.D. แปลผล มำก
ที่สุด 

มำก 
ปำน
กลำง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

2.6 บริกำรแจ้งเหตุฉุกเฉินโดยส่ง 
SMS 

     
3.447 1.284 ปำนกลำง 

2.6.1 เข้ำถึงบริกำรได้สะดวก (เช่น 
รู้หมำยเลขท่ีใช้ SMS ฉุกเฉิน) 

4.00 8.00 4.00 1.00 5.00 3.227 1.445 ปำนกลำง 

2.6.2 เข้ำใจรูปแบบกำรส่ง SMS 
ฉุกเฉิน 

4.00 7.00 6.00 1.00 4.00 3.273 1.352 ปำนกลำง 

2.6.3 ได้รับกำรตอบกลับจำก 
TTRS รวดเร็ว 

7.00 7.00 5.00 1.00 2.00 3.727 1.241 สูง 

2.6.4 ข้อควำมที่ได้รับจำก TTRS 
อ่ำนแล้วเข้ำใจง่ำย 

4.00 7.00 7.00 2.00 2.00 3.409 1.182 ปำนกลำง 

2.6.5 ท่ำนได้รับประโยชน์จำก
บริกำรนี้ 

5.00 7.00 7.00 3.00 0.00 3.500 1.263 ปำนกลำง 

2.6.6 โดยภำพรวม ท่ำนมีควำมพึง
พอใจกำรแจ้งเหตุฉุกเฉินโดยส่ง 
SMS ในระดับใด 

5.00 8.00 5.00 2.00 2.00 3.545 1.224 ปำนกลำง 

 

 พบว่ำ ผู้ใช้บริกำรมีระดับควำมพึงพอใจในบริกำรแจ้งเหตุฉุกเฉินโดยส่ง SMS ในเรื่องได้รับกำรตอบ

กลับจำก TTRS รวดเร็วมำกที่สุด มีค่ำเฉลี่ย 3.727 รองลงมำเป็นเรื่องกำรได้รับประโยชน์จำกบริกำรนี้มี
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ค่ำเฉลี่ย 3.5000 ข้อควำมที่ได้รับจำก TTRS อ่ำนแล้วเข้ำใจง่ำยมีค่ำเฉลี่ย 3.409 ผู้ใช้บริกำรเข้ำใจรูปแบบกำร

ส่ง SMS ฉุกเฉินมีค่ำเฉลี่ย 3.273  

ในส่วนของควำมพึงพอใจในภำพรวมของบริกำรแจ้งเหตุฉุกเฉินโดยส่ง SMS อยู่ในระดับปำนกลำง มี

ค่ำเฉลี่ย 3.545 เนื่องจำกผู้บกพร่องทำงกำรได้ยินและกำรพูดส่วนใหญ่ไม่เคยใช้บริกำรนี้ ไม่ถนัดกำรพิมพ์

ข้อควำมและไม่ค่อยเข้ำใจไวยกรณ์ภำษำไทย และมองว่ำกำรแจ้งเหตุฉุกเฉินโดยส่ง SMS นั้นท ำให้กำร

ติดต่อสื่อสำรเพื่อแจ้งเหตุฉุกเฉินมีควำมล่ำช้ำ 

 

2.7 บริการแจ้งเหตุฉุกเฉิน โดยส่งแอปพลิเคชัน TTRS Message 

 

บริกำร 

 

ร้อยละของระดับควำมพอใจ 

�̅� S.D. แปลผล มำก

ที่สุด 
มำก 

ปำน

กลำง 
น้อย 

น้อย

ที่สุด 

2.7 บริกำรแจ้งเหตุฉุกเฉินโดยส่ง 

TTRS Message 

     3.679 1.209 สูง 

2.7.1 เข้ำถึงบริกำรได้สะดวก (เช่น 

รู้ช่องทำงกำรดำวน์โหลดโปรแกรม) 

8.00 9.00 8.00 0.00 3.00 3.679 1.209 สูง 

2.7.2 เข้ำใจรูปแบบกำรส่งแอป

พลิเคชัน TTRS Message ฉุกเฉิน 

10.00 6.00 6.00 3.00 3.00 3.607 1.370 ปำนกลำง 

2.7.3 ได้รับกำรตอบกลับจำก TTRS 

รวดเร็ว 

6.00 10.00 9.00 1.00 2.00 3.607 1.100 ปำนกลำง 

2.7.4 ข้อควำม รูปภำพหรือวิดีโอที่

ได้รับจำก TTRS ดูแล้วเข้ำใจง่ำย-

ถูกต้อง 

7.00 11.00 7.00 1.00 2.00 3.714 1.117 สูง 

2.7.5 ท่ำนได้รับประโยชน์จำก

บริกำรนี้ 

9.00 10.00 5.00 2.00 2.00 3.786 1.197 สูง 

2.7.6 โดยภำพรวม ท่ำนมีควำมพึง

พอใจกำรแจ้งเหตุฉุกเฉินโดยส่งแอป

พลิเคชัน TTRS Message ในระดับ

ใด 

8.00 10.00 6.00 1.00 3.00 3.679 1.249 สูง 
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 พบว่ำ ผู้ใช้บริกำรมีระดับควำมพึงพอใจในบริกำรแจ้งเหตุฉุกเฉินโดยส่งแอปพลิเคชัน TTRS Message 

ในเรื่องกำรได้รับประโยชน์จำกบริกำรนี้มำกที่สุดมีค่ำเฉลี่ย 3.786 รองลงมำเป็นเรื่องข้อควำม รูปภำพหรือ

วิดีโอที่ได้รับจำก TTRS ดูแล้วเข้ำใจง่ำย-ถูกต้องมีค่ำเฉลี่ย 3.714 เข้ำใจรูปแบบกำรส่งแอปพลิเคชัน TTRS 

Message ฉุกเฉินและได้รับกำรตอบกลับจำก TTRS รวดเร็วมีค่ำเฉลี่ย 3.607 เข้ำถึงบริกำรได้สะดวกมีค่ำเฉลี่ย 

3.679  

ในส่วนของควำมพึงพอใจในภำพรวมของบริกำรแอปพลิเคชัน TTRS Message นั้นอยู่ในระดับสูง มี

ค่ำเฉลี่ย 3.679 เพรำะสะดวกในเรื่องกำรใช้บริกำรเนื่องจำกสำมำรถใช้บริกำรผ่ำนสมำร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตได้

หำกเกิดเหตุฉุกเฉิน นอกจำกนี้ยังสำมำรถส่งรูปภำพ คลิปวิดีโอได้ควำมยำว 2 นำทีซึ่งเพียงพอต่อกำรสื่อสำร 1 

เรื่องโดยไม่ต้องเสียค่ำใช้จ่ำยเพ่ิมเติมหำกมีกำรใช้งำนแพ็คเกจอินเทอร์เน็ตอยู่แล้ว ซึ่งดีก ว่ำบริกำร MMS 

แบบเดิมที่ต้องเสียค่ำใช้จ่ำยครั้งละ 6 บำทและมีระยะเวลำจ ำกัด 16 วินำทีต่อ 1 ข้อควำมท ำให้ผู้บกพร่อง

ทำงกำรได้ยินและกำรพูดไม่สำมำรถที่จะสื่อสำรควำมต้องกำรได้ท้ังหมดภำยในครั้งเดียว 

 

2.8 บริการแจ้งเหตุฉุกเฉินผ่านเว็บไซต์ 

 

บริกำร 

 

ร้อยละของระดับควำมพอใจ 

�̅� S.D. แปลผล มำก

ที่สุด 
มำก 

ปำน

กลำง 
น้อย 

น้อย

ที่สุด 

2.8 บริกำรแจ้งเหตุฉุกเฉินผ่ำน

เว็บไซต์ 

     3.550 1.216 ปำนกลำง 

2.8.1 เข้ำถึงบริกำรได้สะดวก (เช่น 

รู้จักที่อยู่เว็บไซต์ ใช้บริกำรได้

สะดวก) 

4.00 8.00 5.00 1.00 2.00 3.550 1.191 ปำนกลำง 

2.8.2 เข้ำใจรูปแบบกำรบอกข้อมูล

เพ่ือแจ้งเหตุฉุกเฉิน 

5.00 5.00 6.00 1.00 3.00 3.400 1.353 ปำนกลำง 

2.8.3 เจ้ำหน้ำที่รับสำยได้รวดเร็ว 4.00 6.00 7.00 1.00 2.00 3.450 1.191 ปำนกลำง 

2.8.4 ภำพวีดีโอชัดเจน 2.00 8.00 7.00 0.00 3.00 3.450 1.099 ปำนกลำง 

2.8.5 ท่ำนได้รับประโยชน์จำก

บริกำรนี้ 

5.00 9.00 2.00 2.00 2.00 3.650 1.268 ปำนกลำง 
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บริกำร 

 

ร้อยละของระดับควำมพอใจ 

�̅� S.D. แปลผล มำก

ที่สุด 
มำก 

ปำน

กลำง 
น้อย 

น้อย

ที่สุด 

2.8.6 โดยภำพรวม ท่ำนมีควำมพึง

พอใจกำรแจ้งเหตุฉุกเฉินผ่ำน

เว็บไซต์ในระดับใด 

6.00 8.00 4.00 2.00 0.00 3.800 1.196 สูง 

 

 พบว่ำ ผู้ใช้บริกำรมีระดับควำมพึงพอใจในบริกำรแจ้งเหตุฉุกเฉินผ่ำนเว็บไซต์ www.ttrs.or.th ในเรื่อง

ได้รับประโยชน์จำกบริกำรนี้มำกท่ีสุด มีค่ำเฉลี่ย 3.650 รองลงมำเป็นเรื่องกำรเข้ำถึงบริกำรได้สะดวกมีค่ำเฉลี่ย 

3.550 เจ้ำหน้ำที่รับสำยได้รวดเร็วและภำพวิดีโอชัดเจนมีค่ำเฉลี่ย 3.450 เข้ำใจรูปแบบกำรบอกข้อมูลเพ่ือแจ้ง

เหตุฉุกเฉินมีค่ำเฉลี่ย 3.400 

ในส่วนของควำมพึงพอใจในภำพรวมของบริกำรสนทนำวีดีโอผ่ำนเว็บไซต์นั้นอยู่ในระดับสูง มีค่ำเฉลี่ย 

3.800 เนื่องจำกผู้บกพร่องทำงกำรได้ยินและกำรพูดสำมำรถใช้ภำษำมือซึ่งเป็นภำษำที่ผู้บกพร่องฯ ส่วนใหญ่มี

ควำมถนัดมำกที่สุดท ำให้สื่อสำรได้โดยสะดวกและรู้สึกถึงควำมมีอิสระในกำรสื่อสำร แต่ยังมีข้อจ ำกัดเรื่อง

สถำนที่ที่จะใช้บริกำร เนื่องจำกจะแจ้งเหตุในช่องทำงนี้ได้ต่อเมื่ออยู่ในบ้ำนหรือสถำนที่ที่มีเครื่องคอมพิวเตอร์

และอินเทอร์เน็ตเท่ำนั้น 

   

3. เจ้าหน้าที่ TTRS  

 

บริกำร 

 

ร้อยละของระดับควำมพอใจ 

�̅� S.D. แปลผล มำก

ที่สุด 
มำก 

ปำน

กลำง 
น้อย 

น้อย

ที่สุด 

3. เจ้ำหน้ำที่ TTRS      4.015 0.826 สูง 

3.1 ภำษำมือชัดเจน-ถูกต้อง 26.00 43.00 29.00 4.00 0.00 3.892 0.831 สูง 

3.2 เข้ำใจควำมต้องกำรของผู้

บกพร่องฯได้อย่ำงรวดเร็ว 

18.00 46.00 33.00 4.00 1.00 3.745 0.829 สูง 

3.3 สรุปข้อมูลได้ชัดเจนและ

เข้ำใจได้ง่ำย 

17.00 53.00 28.00 4.00 0.00 3.814 0.754 สูง 
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บริกำร 

 

ร้อยละของระดับควำมพอใจ 

�̅� S.D. แปลผล มำก

ที่สุด 
มำก 

ปำน

กลำง 
น้อย 

น้อย

ที่สุด 

3.4 พิมพ์ข้อควำมตอบได้รวดเร็ว 23.00 39.00 31.00 6.00 3.00 3.716 0.979 สูง 

3.5 มีควำมสุภำพ อ่อนน้อม ยิ้ม

แย้มแจ่มใส 

37.00 39.00 23.00 3.00 0.00 4.078 0.841 สูง 

3.6 บุคลิกดี น่ำเชื่อถือ 46.00 35.00 19.00 2.00 0.00 4.225 0.819 สูง 

3.7 กำรแต่งกำยสุภำพ เรียบร้อย 52.00 42.00 7.00 1.00 0.00 4.422 0.667 สูง 

3.8 เจ้ำหน้ำที่ TTRS ให้ควำม

ช่วยเหลือในกำรลงทะเบียน 

35.00 34.00 28.00 1.00 0.00 4.051 0.830 สูง 

3.9 เจ้ำหน้ำที่ TTRS สำมำรถ

ตอบเรื่องร้องเรียนได้ทุกครั้ง 

32.00 35.00 26.00 2.00 1.00 3.990 0.888 สูง 

3.10 เจ้ำหน้ำที่ TTRS สำมำรถ

ตอบค ำถำมของท่ำนจำกบริกำร

ติดต่อสอบถำมให้ทุกครั้ง 

32.00 43.00 20.00 4.00 0.00 4.040 0.832 สูง 

3.11 โดยภำพรวม ท่ำนมีควำม

พึงพอใจเจ้ำหน้ำที่ TTRS ใน

ระดับใด 

43.00 38.00 20.00 0.00 1.00 4.196 0.821 สูง 

 

พบว่ำ ผู้ใช้บริกำรมีระดับควำมพึงพอใจในกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ TTRS ในเรื่องกำรแต่งกำยที่

สุภำพและเรียบร้อยมำกท่ีสุด มีค่ำเฉลี่ย 4.422 รองลงมำเป็นเรื่องเจ้ำหน้ำที่มีบุคลิกดีและดูน่ำเชื่อถือมีค่ำเฉลี่ย 

4.225 เจ้ำหน้ำที่มีควำมสุภำพ อ่อนน้อม ยิ้มแย้มแจ่มใสมีค่ำเฉลี่ย 4.078 เจ้ำหน้ำที่ให้ควำมช่วยเหลือในเรื่อง

กำรลงทะเบียน มีค่ำเฉลี่ย 4.051 เจ้ำหน้ำที่สำมำรถตอบค ำถำมจำกบริกำรติดต่อสอบถำมทุกครั้ง มีค่ำเฉลี่ย 

4.040 เจ้ำหน้ำที่ TTRS สำมำรถตอบเรื่องร้องเรียนได้ทุกครั้งมีค่ำเฉลี่ย 3.990 ภำษำมือของเจ้ำหน้ำที่มีควำม

ชัดเจน-ถูกต้องมีค่ำเฉลี่ย 3.892 เจ้ำหน้ำที่สรุปข้อมูลได้ชัดเจนและเข้ำใจได้ ง่ำยมีค่ำเฉลี่ย 3.814 เจ้ำหน้ำที่

สำมำรถเข้ำใจควำมต้องกำรของผู้บกพร่องฯได้อย่ำงรวดเร็วมีค่ำเฉลี่ย 3.745 เจ้ำหน้ำที่สำมำรถพิมพ์ข้อควำม

ตอบได้รวดเร็วมีค่ำเฉลี่ย 3.716 ในส่วนของควำมพึงพอใจในภำพรวมที่มีต่อเจ้ำหน้ำที่ TTRS นั้นอยู่ในระดับสูง 

มีค่ำเฉลี่ย 4.196 
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4. ความพึงพอใจในการใช้บริการ TTRS ทุกบริการ 

 

บริกำร 

 

ร้อยละของระดับควำมพอใจ 

�̅� S.D. แปลผล มำก

ที่สุด 
มำก 

ปำน

กลำง 
น้อย 

น้อย

ที่สุด 

4. โดยภำพรวม ท่ำนมีควำมพึง

พอใจในกำรใช้บริกำร TTRS 

“ทุกบริกำรระดับใด” 

32.00 53.00 17.00 0.00 0.00 4.147 0.681 สูง 

 

 พบว่ำ พบว่ำผู้ใช้บริกำรส่วนใหญ่มีควำมพึงพอใจในระดับมำกคิดเป็นร้อยละ 53 รองลงมำมีควำมพึง

พอใจระดับมำกที่สุดคิดเป็นร้อยละ 32 พึงพอใจระดับปำนกลำงคิดเป็นร้อยละ 17 และพึงพอใจในระดับน้อย

และน้อยที่สุดคิดเป็นร้อยละ 0 และผู้ใช้บริกำรมีควำมพึงพอใจในทุกบริกำรของ TTRS ในระดับสูง มีค่ำเฉลี่ย 

4.147 

 

5. ชอบบริการอะไรของ TTRS มากที่สุด 

 

 
 

 

 

 

สนทนำวิดีโอบนอินเทอร์เน็ต

สนทนำวิดีโอผ่ำน App TTRS Message

สนทนำวิดีโอบนตู้ TTRS

สนทนำข้อควำมบนอินเทอร์เน็ต

SMS

47

46

39

21

14

บริการถ่ายทอดการสื่อสารที่ชื่นชอบมากที่สุด
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ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

ปัญหา ข้อเสนอแนะ 
ระบบลงทะเบียน การร้องเรียน การติดต่อสอบถามบนเว็บไซต์ 

1. จ ำ Password ไม่ได้  
2. ไม่เข้ำใจแบบฟอร์มกำรสมัครสมำชิก 
3. คนหูหนวกท่ีอยู่ตำมโรงเรียนไม่ทรำบช่องทำงกำร

ลงทะเบียนเพรำะใช้แต่ตู้ TTRS 

1. ต้องกำรให้มีระบบบันทึก Password แบบอัตโนมัติ
ต้องกำรให้มีไอคอนเฉพำะในกำรเข้ำเว็บไซต์ เพื่อ
เพ่ิมควำมสะดวกโดยไม่ต้องพิมพ์ชื่อเว็บไซต์ 
(เหมือนโลโกของแอปพลิเคชัน) 

2. ต้องกำรให้เพิ่มขนำดตัวอักษรบนเว็บไซต์ได้ 
3. ต้องกำรให้มีหมำยเลข ชื่อและรูปของเจ้ำหน้ำที่

ถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแสดงบนเว็บไซต์ 
4. ต้องกำรให้ใบสมัครสมำชิกสำมำรถแนบรูปได้ 
5. ต้องกำรให้เพิ่มช่องทำงกำรสมัครใช้บริกำรแอป

พลิเคชัน TTRS Message 
6. ต้องกำรให้สมัครสมำชิกทำงตู้ TTRS ได้ 

 

บริการ SMS 
1. ส่งข้อควำมที่มีเนื้อหำยำว ทำง TTRS ได้รับไม่ครบ 
2. เจ้ำหน้ำที่ตอบกลับข้อควำมช้ำ 

1. ต้องกำรให้มีกำรประชำสัมพันธ์เรื่องหมำยเลข
โทรศัพท์ส ำหรับใช้บริกำร SMS เพ่ิมข้ึน 

บริการแอปพลิเคชัน TTRS Message 

1. ไม่สะดวกในกำรสมัครใช้บริกำร เพรำะสมัครผ่ำน
แอปพลิเคชันไม่ได้ 

2. เจ้ำหน้ำที่ฯ ตอบกลับข้อควำมช้ำ 
3. แอปพลิเคชันไม่แจ้งเตือนเวลำที่มีข้อควำมเข้ำ 
4. ไม่เข้ำใจวิธีกำรใช้บริกำรผ่ำนช่องทำงนี้ 
5. แอปพลิเคชันไม่เสถียร  
6. วิดีโอที่ได้รับจำก TTRS เปิดไม่ได้ 
7. เจ้ำหน้ำที่ฯ โทรผิดเบอร์ โทรหำคนหูหนวกบ่อยครั้ง 
8. เจ้ำหน้ำที่ฯ ตอบกลับวิดีโอภำษำมือดูแล้วไม่ค่อย

เข้ำใจ 

1. ต้องกำรให้เพิ่มช่องทำงกำรติดต่อจำกคนหูดีมำคนหู
หนวก  

2. ต้องกำรให้สำมำรถเพ่ิมขนำดตัวอักษรได้ 
3. ต้องกำรให้แปลข้อควำมของคนหูดีให้ครบถ้วน 

โดยเฉพำะประโยคยำวๆ  
 
 

บริการสนทนาข้อความบนอินเทอร์เน็ต 
1. เจ้ำหน้ำที่รับสำยช้ำ 1. ต้องกำรให้เปลี่ยนสีพ้ืนหลังฝั่งคนหูหนวกได้ 
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2. รอเจ้ำหน้ำที่ตอบกลับข้อควำมนำน 2. ต้องกำรให้เจ้ำหน้ำที่ฯ โอนประวัติกำรสนทนำไปยัง
เจ้ำหน้ำที่ฯ คนใหม่ได้หำกคนหูหนวกสำยหลุด 

บริการสนทนาวิดีโอบนอินเทอร์เน็ต 

1. มีปัญหำจอภำพด ำฝั่งคนหูหนวกบ่อยครั้ง 
2. เจ้ำหน้ำที่รับสำยช้ำ 
3. อินเทอร์เน็ตฝั่งคนหูหนวกช้ำ ท ำให้ใช้บริกำรไม่

สะดวก 
4. กรณีท่ีจอด ำ เจ้ำหน้ำที่ฯ แจ้งว่ำให้ใช้วิธีกำรพิมพ์

ข้อควำมแทนแต่คนหูหนวกเรียบเรียงและพิมพ์
ข้อควำมไม่ได้ 

1. ต้องกำรให้เจ้ำหน้ำที่ฯ โอนประวัติกำรสนทนำไปยัง
เจ้ำหน้ำที่ฯ คนใหม่ได้หำกคนหูหนวกสำยหลุด 

2. ต้องกำรให้หน้ำจอฝั่งคนหูหนวกแนบรูปภำพให้
เจ้ำหน้ำที่ฯ ดูได้ จะได้ลดกำรอธิบำย 

3. ต้องกำรให้มีกำรเก็บข้อมูลของคนหูหนวก เจ้ำ
หน้ำที่ฯ จะได้ไม่ต้องถำมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของ
คนหูหนวกทุกครั้ง 

4. ต้องกำรให้สำมำรถใช้บริกำรได้โดยไม่ต้องกดปุ่ม 
Allow เพ่ือเปิดกล้องอีกครั้ง 

บริการสนทนาวิดีโอบนตู้ TTRS 

1. แป้นพิมพ์บนหน้ำจอ พิมพ์ไม่ตรงกับตัวอักษร 
2. เวลำกลำงคืนมองแป้นพิมพ์บนหน้ำจอได้ไม่ชัด 
3. คีย์บอร์ดแสดงผลช้ำ  

 

1. ต้องกำรให้มีกำรติดตั้งตู้ TTRS อย่ำงน้อยจังหวัดละ 
1 ตู้ 

2. บำงสถำนที่ไม่ได้เปิดตู้ TTRS ทุกวัน ท ำให้ใช้
บริกำรไม่ได้ 

3. ต้องกำรให้มีระบบ Username และ Password 
เพ่ือป้องกันคนหูดีกดตู้เล่น  

4. ต้องกำรให้ขนำดของแป้นคีย์บอร์ดพอดีกับนิ้วมือ 
ตอนนี้มีขนำดเล็กเกินไป 

5. ต้องกำรให้มีแสงไฟขณะใช้ตู้ TTRS ตอนกลำงคืน 
6. ต้องกำรให้มีระบบหรืออุปกรณ์ป้องกันไฟดูดขณะ

ใช้ตู้ TTRS  
7. ต้องกำรปรับกล้องได้ตำมควำมสูงของผู้ใช้บริกำร 
8. ต้องกำรให้ฉำกบังเพ่ือควำมเป็นส่วนตัวของคนหู

หนวก 
9. ต้องกำรให้ติดตั้งตู้ TTRS เพ่ิมเติมดังนี้ 

 โรงพยำบำลศิริรำช  

 โรงพยำบำลรำมำธิบดี  

 โรงพยำบำลต ำรวจ 
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 โรงพยำบำลจุฬำฯ  

 สนำมบินสุวรรณภูมิ  

 บริษัทสมบัติทัวร์  

 ห้ำงสรรพสินค้ำ Terminal 21 

 สถำนีรถไฟฟ้ำ BTS ที่สถำนีอนุสำวรีย์ฯ พญำ
ไท อ่อนนุช หมอชิต สยำม สนำมกีฬำแห่งชำติ 
อโศก บำงนำ ศำลำแดง  

 สถำนีรถไฟฟ้ำ MRT ที่สถำนีศูนย์สิริกิติ์ 
ก ำแพงเพชร พระรำม 9 ลำดพร้ำว สุขุมวิท 

บริการแจ้งเหตุฉุกเฉินโดยส่ง SMS 

- 

บริการแจ้งเหตุฉุกเฉินโดยส่งแอปพลิเคชัน TTRS Message 
- 

บริการแจ้งเหตุฉุกเฉินผ่านเว็บไซต์ 
- 

เจ้าหน้าที่ TTRS  

เจ้ำหน้ำที่ฯ แปลเรื่องเฉพำะทำงไม่ได้ เช่น 
อะไหล่รถยนต์ 
เจ้ำหน้ำที่ฯ สื่อสำรไม่ตรงประเด็น 
เจ้ำหน้ำที่ฯ แปลไม่ครบถ้วน 
เจ้ำหน้ำที่ฯ ไม่เข้ำใจภำษำมือและมีกำรแจ้งให้
คนหูหนวกท ำภำษำมือใหม่หลำยครั้ง 
เจ้ำหน้ำที่ฯ ติดป้ำยหมำยเลขไม่ชัดเจน 
เจ้ำหน้ำที่ฯ ไม่ยิ้มแย้มกับผู้ใช้บริกำร  
เจ้ำหน้ำที่ฯ เก็บผมไม่เรียบร้อย  
เจ้ำหน้ำที่ฯ บำงคนไม่เข้ำใจภำษำมือเกี่ยวกับ
สถำนที่ต่ำงๆ  

ต้องกำรให้มีระบบประเมินควำมพึงพอใจใน
กำรใช้บริกำรหลังใช้บริกำรจบ โดยใช้
สัญลักษณ์หน้ำยิ้ม เฉยๆ ไม่ยิ้ม 
ต้องกำรให้เจ้ำหน้ำที่ฯ ทุกคนให้บริกำรมี
มำตรฐำนเดียวกัน 
ต้องกำรให้คนหูหนวกสำมำรถแจ้งเปลี่ยน
เจ้ำหน้ำที่ฯ ได้ หำกใช้บริกำรแล้วไม่เข้ำใจ 
หำกคนหูหนวกใช้บริกำรแล้วจอด ำ ต้องกำรให้
เจ้ำหน้ำที่ฯ อธิบำยกับคนหูดีก่อนว่ำให้รอ 
แทนที่จะให้คนหูดีวำงสำยไปเลย 
ต้องกำรให้มีเจ้ำหน้ำที่ฯ ที่สำมำรถแปลเฉพำะ
ทำง เช่น กำรแพทย์หรือกฎหมำย 
เจ้ำหน้ำที่ฯ ควรมีสีหน้ำและอำรมณ์ตำมเรื่องที่
แปล 
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เจ้ำหน้ำที่ฯ ควรเพ่ิมควำมใจเย็นกับผู้ใช้บริกำร 
ไม่หงุดหงิดหำกคนหูหนวกถำมซ้ ำๆ  
เจ้ำหน้ำที่ฯ ควรพยำยำมเรียนรู้ภำษำมือที่
หลำกหลำย เช่น ภำษำมือของแต่ละจังหวัด
หรือแต่ละภำค 

ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 

1. ต้องกำรให้มีบริกำรสนทนำวิดีโอบนสมำร์ทโฟนและแท็ปเล็ต 
2. ต้องกำรให้ประสำนงำนกับทำงโรงพยำบำลให้มีคอมพิวเตอร์หรือตู้ TTRS เพ่ือเพ่ิมควำมสะดวกในกำรพบ

แพทย์ 
3. ต้องกำรให้ Username และ Password ทุกระบบสำมำรถใช้ได้เหมือนกัน 
4. ต้องกำรให้แจ้งเรื่องร้องเรียนผ่ำนทำง TTRS Message ไปถึงผู้รับผิดชอบโดยตรงโดยไม่ผ่ำนเจ้ำหน้ำที่ฯ ที่

ให้บริกำรตำมปกติ 
5. ในกำรประชุมระดมควำมคิดเห็นครั้งต่อไป ต้องกำรให้จัดท ำแบบประเมินเจ้ำหน้ำที่ฯ เป็นรำยบุคคลโดยมีรูป 

ชื่อและหมำยเลขระบุให้ชัดเจน พร้อมช่องว่ำงเพื่อแสดงเหตุผล 
6. ต้องกำรให้มีบริกำรแปลข้อควำมหรือภำษำไทยเป็นภำษำมือ เนื่องจำกอ่ำนไม่เข้ำใจ 
7. ต้องกำรให้บริกำร SMS และแอปพลิเคชัน TTRS Message มีกำรแจ้งชื่อเจ้ำหน้ำที่ฯ ที่ให้บริกำร 
8. ต้องกำรให้มีกำรสรุปข่ำวตำมหน้ำหนังสือพิมพ์ ควำมรู้ในกำรดูแลสุขภำพและวิธีป้องกันโรค 
9. ต้องกำรให้เปิดบริกำร 24 ชั่วโมง 
10. ต้องกำรให้มีบริกำรล่ำมนอกสถำนที่ 
11. ต้องกำรให้มีบริกำรแปลภำษำต่ำงประเทศ 
12. ต้องกำรให้ร่วมมือกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องรวบรวมภำษำมือที่เกิดขึ้นใหม่และเผยแพร่ 
13. ต้องกำรให้มีบริกำร Open และ Closed Captioned 
14. ต้องกำรให้มีกำรติดตั้ง Video Phone 
15. ต้องกำรให้มีบริกำรโทรศัพท์ออกไปหำคนหูดีไทยที่อำศัยอยู่ในต่ำงประเทศได้ 
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6.2.1 การเปรียบเทียบผลการประเมินความพึงพอใจของปี 2556 กับปี 2557 

บริการ 
ปี 2556 ปี 2557 

�̅� แปลผล �̅� แปลผล 

1. ระบบลงทะเบียน การร้องเรียน การ

ติดต่อสอบถามบนเว็บไซต์ 

3.839 

 

สูง 

 

3.994 สูง 

1.1 เข้ำใช้งำนเว็บไซต์ได้ง่ำย เช่น รู้จักที่

อยู่เว็บไซต์ 

4.264 สูง 4.135 สูง 

1.2 สำมำรถเข้ำลงทะเบียนบนเว็บไซต์ได้

ง่ำย 

3.847 สูง 3.896 สูง 

1.3 สำมำรถเข้ำร้องเรียนบนเว็บไซต์ได้

ง่ำย 

3.472 ปำนกลำง 3.411 ปำนกลำง 

1.4 สำมำรถเข้ำติดต่อสอบถำมบน

เว็บไซต์ได้ง่ำย 

3.764 สูง 3.979 สูง 

1.5 สำมำรถเข้ำติดต่อสอบถำมข้อมูล

ต่ำงๆ ใน TTRS Thailand แฟนเพจได้

ง่ำย 

ไม่มีค ำถำมนี้ 4.411 สูง 

1.6 โดยภำพรวม ท่ำนมีควำมพึงพอใจใน

ระดับใด 

3.847 สูง 4.135 สูง 

2.1 บริการ SMS 3.836 สูง 3.556 ปานกลาง 

2.1.1 เข้ำถึงบริกำรได้สะดวก (เช่น รู้

หมำยเลขท่ีใช้ส่ง SMS) 

3.712 สูง 3.556 ปำนกลำง 

2.1.2 ได้รับกำรตอบกลับจำก TTRS 

รวดเร็ว 

3.667 สูง 3.493 ปำนกลำง 

2.1.3 ข้อควำมที่ได้รับจำก TTRS อ่ำน

แล้วเข้ำใจง่ำย 

3.924 สูง 3.620 ปำนกลำง 

2.1.4 ท่ำนได้รับประโยชน์จำกบริกำรนี้ 4.091 สูง 4.000 สูง 
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ปี 2556 ปี 2557 

�̅� แปลผล �̅� แปลผล 

2.1.5 โดยภำพรวม ท่ำนมีควำมพึงพอใจ

บริกำร SMS ระดับใด 

3.788 สูง 3.592 ปำนกลำง 

2.2 บริการ MMS 3.800 สูง ยกเลิกระบบกำรให้บริกำร 

2.2.1 เข้ำถึงบริกำรได้สะดวก (เช่น รู้

หมำยเลขท่ีใช้ส่ง MMS) 

3.800 สูง 

2.2.1 เข้ำถึงบริกำรได้สะดวก (เช่น รู้

หมำยเลขท่ีใช้ส่ง MMS) 

3.800 สูง 

2.2.2 ได้รับกำรตอบกลับจำก TTRS 

รวดเร็ว 

3.900 สูง 

2.2.3 รูปภำพ/วีดีโอที่ได้รับจำก TTRS ดู

แล้วเข้ำใจง่ำย-ถูกต้อง 

3.900 สูง 

2.2.4 ท่ำนได้รับประโยชน์จำกบริกำรนี้ 3.850 สูง 

2.2.5 โดยภำพรวม ท่ำนมีควำมพึงพอใจ

บริกำร MMS ระดับใด 

3.950 สูง 

2.2 บริการแอปพลิเคชัน TTRS 

Message 

ยังไม่เปิดใช้บริกำร 3.778 สูง 

2.2.1 เข้ำถึงบริกำรได้สะดวก (เช่น รู้จัก

ช่องทำงกำรดำวน์โหลดโปรแกรม) 

4.062 สูง 

2.2.2 ได้รับกำรตอบกลับจำก TTRS 

รวดเร็ว 

3.531 ปำนกลำง 

2.2.3 ข้อควำม รูปภำพหรือวิดีโอที่ได้รับ

จำก TTRS ดูแล้วเข้ำใจง่ำย-ถูกต้อง 

3.691 สูง 

2.2.4 ท่ำนได้รับประโยชน์จำกบริกำรนี้ 3.864 สูง 

2.2.5 โดยภำพรวม ท่ำนมีควำมพึงพอใจ

บริกำร TTRS Message ระดับใด 

3.741 สูง 

2.3 เว็บไซต์-บริการสนทนาข้อความ 4.026 สูง 3.856 สูง 
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2.3.1 เข้ำถึงบริกำรได้สะดวก (เช่น รู้จักที่

อยู่เว็บไซต์) 

4.000 สูง 3.984 สูง 

2.3.2 เจ้ำหน้ำที่รับสำยได้รวดเร็ว 3.887 สูง 3.754 สูง 

2.3.3 เจ้ำหน้ำที่พิมพ์ข้อควำมเข้ำใจได้

ง่ำยและรวดเร็ว 

4.094 สูง 3.803 สูง 

2.3.4 ท่ำนได้รับประโยชน์จำกบริกำรนี้ 4.170 สูง 3.885 สูง 

2.3.5 โดยภำพรวม ท่ำนมีควำมพึงพอใจ

บริกำรสนทนำข้อควำมระดับใด 

3.981 สูง 3.852 สูง 

2.4 เว็บไซต์-บริการสนทนาวีดีโอ 3.924 สูง 4.033 สูง 

2.4.1 เข้ำถึงบริกำรได้สะดวก  

(เช่น รู้จักที่อยู่เว็บไซต์) 

4.147 สูง 4.181 สูง 

2.4.2 เจ้ำหน้ำที่รับสำยได้รวดเร็ว 3.750 สูง 3.863 สูง 

2.4.3 ภำพวีดีโอชัดเจน 3.824 สูง 3.795 สูง 

2.4.4 ท่ำนได้รับประโยชน์จำกบริกำรนี้ 4.074 สูง 4.205 สูง 

2.4.5 โดยภำพรวม ท่ำนมีควำมพึงพอใจ

ในบริกำรสนทนำวีดีโอระดับใด 

3.824 สูง 4.123 สูง 

2.5 บริการตู้ TTRS 3.684 สูง 3.862 สูง 

2.5.1 เข้ำถึงบริกำรได้สะดวก (เช่น ตู้ 

TTRS ตั้งอยู่ในสถำนที่ที่เข้ำไปใช้งำนได้

ง่ำย) 

3.730 สูง 4.017 สูง 

2.5.3 ตู้เปิดให้บริกำรสม่ ำเสมอ 3.635 ปำนกลำง 3.948 สูง 

2.5.4 เข้ำใจกำรใช้งำนบนหน้ำจอได้ดี 

(เช่น กดเปิด วำงสำย เพ่ิมเสียง) 

3.703 สูง 3.914 สูง 

2.5.5 ภำพวีดีโอชัดเจน 3.838 สูง 3.931 สูง 

2.5.6 คีย์บอร์ดใช้งำนง่ำย 3.608 ปำนกลำง 3.638 ปำนกลำง 
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2.5.7 ใช้งำนได้ดี ไม่มีกำรขัดข้องระหว่ำง

กำรใช้งำน 

3.176 ปำนกลำง 3.466 ปำนกลำง 

2.5.8 ท่ำนได้รับประโยชน์จำกบริกำรนี้ 4.000 สูง 4.000 สูง 

2.5.9 โดยภำพรวม ท่ำนมีควำมพึงพอใจ

กำรใช้ตู้ TTRS ระดับใด 

3.784 สูง 3.983 สูง 

2.6 บริการแจ้งเหตุฉุกเฉินโดยส่ง SMS 4.014 สูง 3.447 ปานกลาง 

2.6.1 เข้ำถึงบริกำรได้สะดวก (เช่น รู้

หมำยเลขท่ีใช้ SMS ฉุกเฉิน) 

3.917 สูง 3.227 ปำนกลำง 

2.6.2 เข้ำใจรูปแบบกำรส่ง SMS ฉุกเฉิน 4.00 สูง 3.273 ปำนกลำง 

2.6.3 ได้รับกำรตอบกลับจำก TTRS 

รวดเร็ว 

4.083 สูง 3.727 สูง 

2.6.4 ข้อควำมที่ได้รับจำก TTRS อ่ำน

แล้วเข้ำใจง่ำย 

4.000 สูง 3.409 ปำนกลำง 

2.6.5 ท่ำนได้รับประโยชน์จำกบริกำรนี้ 4.167 สูง 3.500 ปำนกลำง 

2.6.6 โดยภำพรวม ท่ำนมีควำมพึงพอใจ

กำรแจ้งเหตุฉุกเฉินโดยส่ง SMS ในระดับ

ใด 

3.917 สูง 3.545 ปำนกลำง 

2.7 บริการแจ้งเหตุฉุกเฉินโดยส่ง MMS 3.600 ปานกลาง ยกเลิกระบบกำรให้บริกำร 

2.7.1 เข้ำถึงบริกำรได้สะดวก (เช่น รู้

หมำยเลขท่ีใช้ส่ง MMS ฉุกเฉิน) 

3.400 ปำนกลำง 

2.7.2 เข้ำใจรูปแบบกำรส่ง MMS ฉุกเฉิน 3.400 ปำนกลำง 

2.7.3 ได้รับกำรตอบกลับจำก TTRS 

รวดเร็ว 

3.600 ปำนกลำง 

2.7.4 รูปภำพ/วีดีโอที่ได้รับจำก TTRS ดู

แล้วเข้ำใจง่ำย-ถูกต้อง 

3.800 สูง 

2.7.5 ท่ำนได้รับประโยชน์จำกบริกำรนี้ 3.600 ปำนกลำง 
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2.7.6 โดยภำพรวม ท่ำนมีควำมพึงพอใจ

กำรแจ้งเหตุฉุกเฉินโดยส่ง MMS ในระดับ

ใด 

3.800 สูง 

2.7 บริการแจ้งเหตุฉุกเฉิน โดยส่ง  

แอปพลิเคชัน TTRS Message 

ยังไม่เปิดใช้บริกำร 3.679 สูง 

2.7.1 เข้ำถึงบริกำรได้สะดวก (เช่น รู้จัก

ช่องทำงกำรดำวน์โหลดโปรแกรม) 

3.679 สูง 

2.7.2 เข้ำใจรูปแบบกำรส่งแอปพลิเคชัน 

TTRS Message ฉุกเฉิน 

3.607 ปำนกลำง 

2.7.3 ได้รับกำรตอบกลับจำก TTRS 

รวดเร็ว 

3.607 ปำนกลำง 

2.7.4 ข้อควำม รูปภำพหรือวิดีโอที่ได้รับ

จำก TTRS ดูแล้วเข้ำใจง่ำย-ถูกต้อง 

3.714 สูง 

2.7.5 ท่ำนได้รับประโยชน์จำกบริกำรนี้ 3.786 สูง 

2.7.6 โดยภำพรวม ท่ำนมีควำมพึงพอใจ

กำรแจ้งเหตุฉุกเฉินโดยส่งแอปพลิเคชัน 

TTRS Message ในระดับใด 

3.679 สูง 

2.8 บริการแจ้งเหตุฉุกเฉินผ่านเว็บไซต์ 4.015 สูง 3.550 ปานกลาง 

2.8.1 เข้ำถึงบริกำรได้สะดวก (เช่น รู้จักที่

อยู่เว็บไซต์) 

3.955 สูง 3.550 ปำนกลำง 

2.8.2 เข้ำใจรูปแบบกำรบอกข้อมูลเพ่ือ

แจ้งเหตุฉุกเฉิน 

4.045 สูง 3.400 ปำนกลำง 

2.8.3 เจ้ำหน้ำที่รับสำยได้รวดเร็ว 3.955 สูง 3.450 ปำนกลำง 

2.8.4 ภำพวีดีโอชัดเจน 4.045 สูง 3.450 ปำนกลำง 

2.8.5 ท่ำนได้รับประโยชน์จำกบริกำรนี้ 4.136 สูง 3.650 ปำนกลำง 
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2.8.6 โดยภำพรวม ท่ำนมีควำมพึงพอใจ

กำรแจ้งเหตุฉุกเฉินผ่ำนเว็บไซต์ในระดับ

ใด 

3.955 สูง 3.800 สูง 

3. เจ้าหน้าที่ TTRS 4.014 สูง 4.015 สูง 

3.1 ภำษำมือชัดเจน-ถูกต้อง 4.158 สูง 3.892 สูง 

3.2 เข้ำใจควำมต้องกำรของผู้บกพร่องฯ

ได้อย่ำงรวดเร็ว 

4.053 สูง 3.745 สูง 

3.3 สรุปข้อมูลได้ชัดเจนและเข้ำใจได้ง่ำย 4.074 สูง 3.814 สูง 

3.4 พิมพ์ข้อควำมตอบได้รวดเร็ว 3.968 สูง 3.716 สูง 

3.5 มีควำมสุภำพ อ่อนน้อม ยิ้มแย้ม

แจ่มใส 

3.821 สูง 4.078 สูง 

3.6 บุคลิกดี น่ำเชื่อถือ 3.832 สูง 4.225 สูง 

3.7 กำรแต่งกำยสุภำพ เรียบร้อย 4.211 สูง 4.422 สูง 

3.8 เจ้ำหน้ำที่ TTRS ให้ควำมช่วยเหลือ

ในกำรลงทะเบียน 

3.966 สูง 4.051 สูง 

3.9 เจ้ำหน้ำที่ TTRS สำมำรถตอบเรื่อง

ร้องเรียนได้ทุกครั้ง 

3.932 สูง 3.990 สูง 

3.10 เจ้ำหน้ำที่ TTRS สำมำรถตอบ

ค ำถำมของท่ำนจำกบริกำรติดต่อ

สอบถำมให้ทุกครั้ง 

3.977 สูง 4.040 สูง 

3.11 โดยภำพรวม ท่ำนมีควำมพึงพอใจ

เจ้ำหน้ำที่ TTRS ในระดับใด 

4.158 สูง 4.196 สูง 

4. โดยภำพรวม ท่ำนมีควำมพึงพอใจใน

กำรใช้บริกำร TTRS “ทุกบริกำรระดับ

ใด” 

4.245 สูง 4.147 สูง 
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 ผลกำรเปรียบเทียบกำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำรต่อกำรให้บริกำรของศูนย์บริกำร

ถ่ำยทอดกำรสื่อสำรฯ ในปี 2556 กับปี 2557 ในด้ำนต่ำงๆ 11 ด้ำน พบว่ำ ผู้ใช้บริกำรมีควำมพึงพอใจน้อยลง 

3 ด้ำน มีควำมพึงพอใจในระดับสูงเท่ำเดิม 8 ด้ำน โดยมีรำยละเอียดดังนี้ 

1) ผู้ใช้บริกำรมีควำมพึงพอใจกับระบบลงทะเบียน กำรร้องเรียน กำรติดต่อสอบถำมบนเว็บไซต์ในปี 
2556 อยู่ในสูงเช่นเดียวกับปี 2557 แสดงว่ำผู้ใช้บริกำรมีควำมพึงพอใจในระดับสูงเท่ำเดิม 

2) ผู้ใช้บริกำรมีควำมพึงพอใจกับบริกำร SMS ปี 2556 อยู่ในระดับสูง แต่ในปี 2557 อยู่ในระดับปำน
กลำงแสดงว่ำผู้ใช้บริกำรมีควำมพึงพอใจน้อยลงกว่ำเดิม 

3) ผู้ใช้บริกำรมีควำมพึงพอใจกับบริกำร MMS ปี 2556 อยู่ในระดับสูง แต่ในปี 2557 ศูนย์บริกำร
ถ่ำยทอดกำรสื่อสำรฯ ได้ปรับปรุงระบบกำรให้บริกำรจำกระบบ MMS เป็นแอปพลิเคชัน TTRS 
Message พบว่ำมีควำมพึงพอใจในบริกำรอยู่ในระดับสูง แสดงว่ำผู้ใช้บริกำรมีควำมพึงพอใจใน
ระดับสูงเท่ำเดิม 

4) ผู้ใช้บริกำรมีควำมพึงพอใจกับบริกำรสนทนำข้อควำมบนเว็บไซต์ ปี 2556 อยู่ในดับสูงเช่นเดียวกับปี 
2557 แสดงว่ำผู้ใช้บริกำรมีควำมพึงพอใจในระดับสูงเท่ำเดิม 

5) ผู้ใช้บริกำรมีควำมพึงพอใจกับบริกำรสนทนำวิดีโอบนเว็บไซต์ ปี 2556 อยู่ในระดับสูงเช่นเดียวกับปี 
2557 แสดงว่ำผู้ใช้บริกำรมีควำมพึงพอใจในระดับสูงเท่ำเดิม 

6) ผู้ใช้บริกำรมีควำมพึงพอใจกับบริกำรตู้ TTRS ปี 2556 อยู่ในระดับสูงเช่นเดียวกับปี 2557 แสดงว่ำ
ผู้ใช้บริกำรมีควำมพึงพอใจในระดับสูงเท่ำเดิม 

7) ผู้ใช้บริกำรมีควำมพึงพอใจกับบริกำรแจ้งเหตุฉุกเฉินโดยส่ง SMS ปี 2556 อยู่ในระดับสูง แต่ในปี 
2557 อยู่ในระดับปำนกลำง แสดงว่ำผู้ใช้บริกำรมีควำมพึงพอใจน้อยลงกว่ำเดิม 

8) ผู้ใช้บริกำรมีควำมพึงพอใจกับบริกำรแจ้งเหตุฉุกเฉินโดยส่ง MMS ปี 2556 อยู่ในระดับปำนกลำง แต่
ในปี 2557 ศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรฯ ได้ปรับปรุงระบบกำรให้บริกำรจำกระบบกำรแจ้งเหตุ
ฉุกเฉินโดยส่ง MMS เป็นบริกำรแจ้งเหตุฉุกเฉินโดยส่งแอปพลิเคชัน TTRS Message พบว่ำมีควำม
พึงพอใจในบริกำรอยู่ในระดับสูง แสดงว่ำผู้ใช้บริกำรมีควำมพึงพอใจมำกขึ้นกว่ำเดิม 

9) ผู้ใช้บริกำรมีควำมพึงพอใจกับบริกำรแจ้งเหตุฉุกเฉินผ่ำนเว็บไซต์ ปี 2556 อยู่ในระดับสูง แต่ในปี 
2557 อยู่ในระดับปำนกลำง แสดงว่ำผู้ใช้บริกำรมีควำมพึงพอใจน้อยลงกว่ำเดิม 

10) ผู้ใช้บริกำรมีควำมพึงพอใจกับบริกำรของเจ้ำหน้ำที่ของศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรฯ อยู่ใน
ระดับสูงทั้งในปี 2556 และ 2557 แสดงว่ำผู้ใช้บริกำรมีควำมพึงพอใจในระดับสูงเท่ำเดิม 

11) ผู้ใช้บริกำรมีควำมพึงพอใจกับภำพรวมของกำรใช้บริกำร TTRS ทุกบริกำร อยู่ในระดับสูงทั้งในปี 
2556 และ 2557 แสดงว่ำผู้ใช้บริกำรมีควำมพึงพอใจในระดับสูงเท่ำเดิม 
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6.3 การร้องเรียนการให้บริการ 

ศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรฯ มีมำตรกำรที่ก ำหนดให้ผู้ใช้บริกำรมีช่องทำงในกำรติดต่อเจ้ำหน้ำที่รับ

เรื่องร้องเรียนได้โดยตรงเพ่ือรับเรื่องและแก้ไขปัญหำกำรร้องเรียนได้อย่ำงสะดวก รวดเร็ว ก ำหนดแนวทำง

ปฏิบัติในกำรแก้ไขปัญหำเรื่องร้องเรียนของผู้บริโภคอย่ำงเป็นธรรม โดยมีรำยงำนกำรร้องเรียน กำรตรวจสอบ

และกำรด ำเนินกำรแก้ไขในปี 2557 จ ำนวน 9 ครั้ง ดังนี้ 

 ร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหำทำงเทคนิคในกำรใช้บริกำรของ TTRS จ ำนวน 1 ครั้ง 

 ร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหำด้ำนควำมปลอดภัยของข้อมูลระบบลงทะเบียน จ ำนวน 1 ครั้ง 

 ร้องเรียนเกี่ยวกับกำรให้บริกำรของเจ้ำหน้ำที่ถ่ำยทอดกำรสื่อสำร จ ำนวน 7 ครั้ง 

กรณีที่ 1 วันที่ร้องเรียน: 10 มกรำคม 2557 วันที่รับเรื่องร้องเรียน: 10 มกรำคม 2557 
 ช่องทางการร้องเรียน: เว็บไซต์ TTRS วันที่ด าเนินการตรวจสอบ: 10 มกรำคม 2557 

 หัวข้อ: ร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหำทำงเทคนิคในกำรใช้บริกำรของ TTRS 
 เรื่องร้องเรียน: ผู้ร้องเรียนติดต่อ TTRS ทำง 

SMS และสนทนำข้อควำมให้ติดต่อคุณแม่
หลำยครั้ง ให้หมำยเลขโทรศัพท์มำทั้งหมด 3 
หมำยเลข คือหมำยเลขโทรศัพท์ของคุณพ่อ 
คุณแม่ และน้องสำว เจ้ำหน้ำที่แจ้งว่ำ
หมำยเลขท่ีต้องกำรติดต่อทั้ง 3 หมำยเลขนั้น
โทรไม่ติด ผู้ร้องเรียนได้ทดลองโทรศัพท์ไปทั้ง 
3 หมำยเลข ปรำกฏว่ำโทรติด เจ้ำหน้ำที่
สอบถำมได้ข้อมูลเพ่ิมเติมว่ำทั้ง 3 หมำยเลขอยู่
ในภำคเหนือ  

การตรวจสอบ:  
1. ทดลองใช้หมำยเลขโทรศัพท์ 02 105 6600 
ติดต่อ 3 หมำยเลข ผลคือโทรไม่ติดทั้ง 3 หมำยเลข 
2. ทดลองใช้หมำยเลข 02 434 0208 ติดต่อ 3 
หมำยเลข ผลคือโทรติดทั้ง 3 หมำยเลข 
3. แจ้งปัญหำไปยังผู้ให้บริกำรโทรศัพท์ 
4. ผู้ให้บริกำรโทรศัพท์รับแจ้งปัญหำ ตรวจสอบ
ปัญหำ และด ำเนินกำรแก้ไขแล้วเสร็จภำยในวันที่ 
11 มกรำคม 2557 และติดตำมผลกำรโทรศัพท์
ต่อเนื่องถึงวันที่ 12 มกรำคม จนไม่พบปัญหำ
ดังกล่ำว 

 การด าเนินการ: เจ้ำหน้ำที่ผู้ดูแลเรื่องร้องเรียนได้แจ้งผู้ร้องเรียนให้ทรำบว่ำได้แก้ไขปัญหำดังกล่ำว
เรียบร้อยแล้วในวันที่ 12 มกรำคม 2557  

กรณีที่ 2 วันที่ร้องเรียน: 18 มกรำคม 2557 วันที่รับเรื่องร้องเรียน:  18 มกรำคม 2557 
 ช่องทางการร้องเรียน: TTRS Thailand 

Fanpage 
วันที่ด าเนินการตรวจสอบ: 18 มกรำคม 2557 

 หัวข้อ: ร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหำด้ำนควำมปลอดภัยของข้อมูลระบบลงทะเบียน 
 เรื่องร้องเรียน: ผู้ร้องเรียนแจ้งว่ำท ำกำรค้นหำชื่อ

ของตนเองใน Google แล้วพบชื่อตนเองและ
การตรวจสอบ:  
1. ท ำกำรตรวจสอบ Link ที่ผู้ใช้บริกำรส่งมำ
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หมำยเลขบัตรประชำชน พร้อมทั้งส่งรูปมำให้ดู
เป็นหลักฐำน 
 

ร้องเรียนพบว่ำ มีข้อมูลของสมำชิกปรำกฏอยู่บน
เว็บไซต์จริง 
2. แจ้งปัญหำไปยังผู้พัฒนำระบบลงทะเบียนให้
ด ำเนินกำรแก้ไข และแจ้งปัญหำไปยัง Google 
ให้ท ำกำรลบ Cached ที่ปรำกฏบนเว็บไซต์ออก 

 การด าเนินการ:  
1. กำรแก้ปัญหำในฝั่งผู้พัฒนำระบบลงทะเบียน  

 ได้ท ำกำรแก้ไขปัญหำดังกล่ำวโดยใส่ Robot คั่นหน้ำเว็บไซต์ก่อนถึง
หน้ำ  http://app.ttrs.or.th/TTRS/Log หำกเข้ำดูข้อมูลโดยตรงจะต้องท ำกำร Log in 
โดยใช้ Username และ Password ที่ถูกต้องก่อนจึงจะสำมำรถใช้งำนได้ โดยสิทธิ์กำรดู
ข้อมูลของ User และ Administrator จะแตกต่ำงกัน 

2. กำรแก้ปัญหำในฝั่งเว็บไซต์ของ Google  

 หลังจำกส่งค ำขอลบ Cached ที่ปรำกฏบนเว็บไซต์ออกประมำณ 3 วันท ำกำร TTRS 
Fanpage Administrator ได้ติดตำมกำรแก้ไขปัญหำดังกล่ำวด้วยกำรกด Link ที่
ผู้ใช้บริกำรร้องเรียนมำอีกครั้งพบว่ำไม่พบหน้ำดังกล่ำวบน Google 

 การด าเนินการ: เจ้ำหน้ำที่ผู้ดูแลเรื่องร้องเรียนแจ้งผลกำรด ำเนินกำรและกำรแก้ไขปัญหำให้กับผู้
ร้องเรียนทรำบวันที่ 25 มกรำคม 2557 

กรณีที่ 3 วันที่ร้องเรียน: 20 มกรำคม 2557 วันที่รับเรื่องร้องเรียน: 29 มกรำคม 2557 
 ช่องทางการร้องเรียน: เว็บไซต์ TTRS วันที่ด าเนินการตรวจสอบ: 29 มกรำคม 2557 

 หัวข้อ: ร้องเรียนเกี่ยวกับกำรให้บริกำรของเจ้ำหน้ำที่ถ่ำยทอดกำรสื่อสำร 

 เรื่องร้องเรียน: พฤติกรรมของเจ้ำหน้ำที่ฯ ไม่
เหมำะสม  
1. ผู้ร้องเรียนต้องกำรให้ติดต่อปลำยสำยติดก่อน 
จำกนั้นเจ้ำหน้ำที่ฯ จึงพูดตำมที่ผู้ร้องเรียนท ำ
ภำษำมือ แต่เจ้ำหน้ำที่แจ้งว่ำต้องทรำบชื่อของ
ปลำยสำยก่อนจึงจะให้บริกำรได้ ผู้ร้องเรียนมี
ควำมรู้สึกว่ำเจ้ำหน้ำที่กดข่ีผู้ร้องเรียน ต้องกำรให้
ได้ค ำตอบ 
2. เมื่อปลำยสำยรับสำย เจ้ำหน้ำที่ไม่ท ำภำษำมือ
ตำมท่ีพูด จนปลำยสำยท ำกำรวำงสำยไปแล้ว  

การตรวจสอบ: จำกกำรตรวจสอบกำรให้บริกำร
ของเจ้ำหน้ำที่ฯ หมำยเลข 08 พบว่ำมีพฤติกรรม
ในกำรให้บริกำรไม่เหมำะสมตำมค ำร้องเรียน  
TTRS ได้แจ้งข้อร้องเรียน ตักเตือนและให้
แนวทำงในกำรปฏิบัติงำนที่ถูกต้องกับเจ้ำหน้ำที่ฯ 
คนดังกล่ำว ดังนี้ 
1. ควรมีควำมยืดหยุ่นในกำรให้บริกำร:  
ตำมสคริปในกำรให้บริกำรของ TTRS นั้น 
เจ้ำหน้ำที่จะขอข้อมูลจำกผู้ใช้บริกำร คือ 1.ชื่อ
คนหูดี 2.เบอร์โทรศัพท์คนหูดี 3.ชื่อคนหูหนวก 
4.เบอร์โทรศัพท์คนหูหนวก ทั้งนี้ กำรสอบถำม
“ชื่อคนหูดี” นั้น สำมำรถยืดหยุ่นได้ เช่น พ่อ แม่ 

http://app.ttrs.or.th/TTRS/Log
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หรือเจ้ำหน้ำที่ (กรณีติดต่อร้ำนค้ำ หน่วยงำน
ต่ำงๆ สำมำรถใช้ค ำว่ำเจ้ำหน้ำที่ได้ เนื่องจำกไม่
ทรำบว่ำใครจะเป็นผู้รับสำย) 
2. ควรรับฟังควำมต้องกำรของผู้ใช้บริกำรเป็น
หลัก ไม่ท ำภำษำมือแทรกผู้ใช้บริกำร หำก
ต้องกำรอธิบำยควรรอให้ผู้ใช้บริกำรสื่อสำรในสิ่ง
ที่ต้องกำรเสร็จเรียบร้อยก่อน 
3. ควรใช้ค ำถำมในเชิงบวก ใช้ท่ำภำษำมือที่
สุภำพและให้เกียรติต่อผู้ใช้บริกำร 
4. ควรตระหนักในบทบำทเจ้ำหน้ำที่ถ่ำยทอด
กำรสื่อสำรของตนเอง ไม่เพ่ิมเติมหรือลดทอน
ข้อควำมที่คนหูหนวกและคนหูดีสนทนำกัน 
5. ควรท ำภำษำมือขณะสนทนำกับคนหูดีทุกครั้ง 
เพ่ือให้คนหูนวกทรำบเนื้อหำในกำรสนทนำตลอด
กำรให้บริกำร  
6. ควรมีสีหน้ำยิ้มแย้มและมีใจในกำรให้บริกำร 
(Service Mind) 
7. หำกเจ้ำหน้ำที่ฯ ต้องกำรขอค ำปรึกษำจำก 
Supervisor ประจ ำกะ ควรแจ้งให้ผู้ใช้บริกำรทั้ง
คนหูหนวกและคนหูดีให้ทรำบก่อน 
8. หำกผู้ใช้บริกำรต้องกำรเปลี่ยนเจ้ำหน้ำที่
ให้บริกำร เจ้ำหน้ำที่ฯ ควรแจ้งให้ Supervisor 
ประจ ำกะทรำบทุกครั้ง ไม่ควรวำงสำย
ผู้ใช้บริกำรทันที 

 การด าเนินการ: หัวหน้ำฝ่ำยบริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรได้แจ้งเจ้ำหน้ำที่รับทรำบข้อร้องเรียน ลงชื่อ
รับทรำบ และหัวหน้ำฝ่ำยบริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรให้แนวทำงกำรปฏิบัติงำนที่ถูกต้อง วันที่ 30 
มกรำคม 2557  และท ำกำรแจ้งผลกำรด ำเนินกำรตำมข้อร้องเรียนทำงอีเมล์วันที่ 7 กุมภำพันธ์ 2557 

กรณีที่ 4 วันที่ร้องเรียน: 31 มกรำคม 2557 วันที่รับเรื่องร้องเรียน: 6 กุมภำพันธ์ 2557 

 ช่องทางการร้องเรียน: เว็บไซต์ TTRS วันที่ด าเนินการตรวจสอบ: 6 กุมภำพันธ์ 2557 
 หัวข้อ: ร้องเรียนเกี่ยวกับกำรให้บริกำรของเจ้ำหน้ำที่ถ่ำยทอดกำรสื่อสำร 

 เรื่องร้องเรียน:  ผู้ร้องเรียนส่งเรื่องร้องเรียนมำ
ทำงอีเมล์  

การตรวจสอบ:  
1. แจ้ง Supervisor และหัวหน้ำงำนถ่ำยทอด
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1. รู้สึกไม่ดีกับเจ้ำหน้ำที่หมำยเลข 14 เพรำะ
เจ้ำหน้ำที่เอำตัดสินเอง ถ้ำควรต้องบอกหมดเวลำ
แต่พูดแทรกไม่ได้บอกมำก่อน 
2. ถ้ำผู้บริกำรจดเบอร์โทรให้ตำมท่ีเจ้ำหน้ำที่ท ำ
ตำมท่ีผู้บริกำรต้องกำรเลย ก็ไม่ใช่เจ้ำหน้ำที่ตัดสิน
เอง ตัวอย่ำง 0-2291-5867-71 นับจ ำนวนตัวเลข
เกินไป ก็ลองท ำตำมท่ีผู้บริกำรต้องกำร ตอนแรกดู
นับตัวเลขผิด จะโทร0-2291-5867 ไม่ติดเลย ก็
ตำมเว็บไซต์บอก0-2291-5867-71 แต่เจ้ำหน้ำที่
เอำที่เดิมตอนครั้งแรกค่ะ 
3. ผู้บริกำรรู้สึกบริกำรไม่ค่อยนับถือกับผู้บริกำร
ค่ะ สังเกตว่ำเจ้ำหน้ำที่เป็นคน attitude ไม่ดีเลย
ค่ะ 
 

กำรสื่อสำรฯ ทรำบเรื่องร้องเรียนดังกล่ำว 
2. ตรวจสอบวิดีโอกำรให้บริกำร 

 ไม่พบวิดีโอกำรให้บริกำรที่เจ้ำหน้ำที่
ถ่ำยทอดฯ น ำเข้ำระบบ CRM 

 ไม่พบวิดีโอกำรให้บริกำรในเครื่องที่
เจ้ำหน้ำที่ถ่ำยทอดฯ ให้บริกำร 

 ตรวจสอบจำกระบบ ACR พบว่ำมีกำร
ให้บริกำรจริง ระยะเวลำ 2.14 นำที แต่ไม่
พบไฟล์วิดีโอดังกล่ำวเนื่องจำก IP ของ
เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ให้บริกำรดังกล่ำวยัง
ไม่ได้ท ำกำรตั้งค่ำ 

3. ส่งอีเมล์สอบถำมผู้ร้องเรียนให้อัดคลิปวิดีโอ
ภำษำมือและส่งอีเมล์เล่ำเหตุกำรณ์ที่เกิดข้ึน เพ่ือ
เป็นข้อมูลในกำรสอบสวนเจ้ำหน้ำที่ถ่ำยทอดฯ 
เมื่อวันที่ 10 ก.พ. 2557 แต่ยังไม่ได้รับอีเมล์ตอบ
กลับ 
4. ระหว่ำงวันที่ 10-12 ก.พ. เป็นวันหยุดของ
หัวหน้ำเจ้ำหน้ำที่ถ่ำยทอด 12-13 ก.พ. เป็น
วันหยุดของเจ้ำหน้ำที่ถ่ำยทอดฯ ที่ถูกร้องเรียน 
14 ก.พ. เป็นวันหยุดของเจ้ำหน้ำที่ดูแลงำน
ร้องเรียน ดังนั้น จะแจ้งเรื่องร้องเรียนให้
เจ้ำหน้ำที่ถ่ำยทอดฯ คนดังกล่ำวทรำบในวันที่ 
17 ก.พ. 2557 

 การด าเนินการ: หัวหน้ำฝ่ำยบริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรได้แจ้งเจ้ำหน้ำที่คนดังกล่ำวรับทรำบข้อ
ร้องเรียน และยอมรับเรื่องร้องเรียนดังกล่ำวโดยลงชื่อรับทรำบ หัวหน้ำฝ่ำยบริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำร
ได้แจ้งแนวทำงกำรปฏิบัติงำนที่ถูกต้อง เจ้ำหน้ำที่ลงชื่อรับทรำบวันที่ 17 ก.พ. 2557 

กรณีที่ 5 วันที่ร้องเรียน: 6 พฤษภำคม 2557  วันที่รับเรื่องร้องเรียน: 8 พฤษภำคม 2557 

 ช่องทางการร้องเรียน: เว็บไซต์ TTRS วันที่ด าเนินการตรวจสอบ: 8 พฤษภำคม 2557 

 หัวข้อ: ร้องเรียนเกี่ยวกับกำรให้บริกำรของเจ้ำหน้ำที่ถ่ำยทอดกำรสื่อสำร 
 เรื่องร้องเรียน:   

ผู้ใช้บริกำรได้ต่อสำยเข้ำมำเป็นครั้งที่ 3 
ในครั้งแรกเจ้ำหน้ำที่ท ำภำษำมือท ำภำษำมือดูแล้ว

ผลการตรวจสอบ: จำกกำรตรวจสอบ  พบว่ำ 
เจ้ำหน้ำที่ฯ ควรเรียนรู้ค ำศัพท์ภำษำมือและกำร
ใช้ภำษำมือและวัฒนธรรมของคนหูหนวก
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ไม่เข้ำใจเลย ท ำให้ตนเองไม่อยำกใช้บริกำรกับ
เจ้ำหน้ำที่ท่ำนนั้น ครั้งที่ 2 สำยหลุดระหว่ำงใช้
บริกำร และในครั้งที่ 3 จึงได้มีกำรแจ้งเรื่อง
ร้องเรียนกับเจ้ำหน้ำที่ถ่ำยทอดกำรสื่อสำรที่ก ำลัง
ให้บริกำรอยู่ว่ำให้ช่วยแจ้งกับเจ้ำหน้ำที่คน
ดังกล่ำวว่ำควรพัฒนำภำษำมือให้ดีขึ้น 

เพ่ิมเติมให้มำกข้ึน และควรหำวิธีกำรสื่อสำรให้
คนหูหนวกเข้ำใจ 
 

 การด าเนินการ: หัวหน้ำฝ่ำยบริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรได้แจ้งเจ้ำหน้ำที่คนดังกล่ำวรับทรำบข้อ
ร้องเรียน และยอมรับเรื่องร้องเรียนดังกล่ำวโดยลงชื่อรับทรำบ หัวหน้ำฝ่ำยบริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำร
ได้แจ้งแนวทำงกำรปฏิบัติงำนที่ถูกต้อง เจ้ำหน้ำที่ลงชื่อรับทรำบวันที่ 14 พ.ค. 2557 

กรณีที่ 6 วันที่ร้องเรียน: 13 มิถุนำยน 2557 วันที่รับเรื่องร้องเรียน: 17 มิถุนำยน 2557 
 ช่องทางการร้องเรียน: เว็บไซต์ TTRS วันที่ด าเนินการตรวจสอบ: 17 มิถุนำยน 2557 

 หัวข้อ: ร้องเรียนเกี่ยวกับกำรให้บริกำรของเจ้ำหน้ำที่ถ่ำยทอดกำรสื่อสำร 

 เรื่องร้องเรียน:  ผู้ใช้บริกำรไม่พอใจกำรให้บริกำร
ของเจ้ำหน้ำที่ฯ เนื่องจำกท ำภำษำมือแล้วดูไม่
เข้ำใจ เมื่อเจอเจ้ำหน้ำที่ฯ คนดังกล่ำวจะท ำกำร
ตัดสำยและติดต่อเข้ำมำใหม่เพ่ือจะได้ใช้บริกำร
จำกเจ้ำหน้ำที่ฯ คนอ่ืนๆ  

ผลการตรวจสอบ : จำกกำรตรวจสอบ โดย
สอบถำมจำกเจ้ำหน้ำที่ฯ คนดังกล่ำว พบว่ำ ได้
รับสำยที่ติดต่อเข้ำมำแล้วท ำกำรวำงสำยไปหลำย
ครั้ งจริง ซึ่ งสอดคล้องกับข้อมูลที่ ได้รับจำก
เจ้ำหน้ำที่ฯ ที่ดูแลกำรท ำงำนในกะดังกล่ำว 
เจ้ำหน้ำที่ควรเรียนรู้ค ำศัพท์ภำษำมือและกำรใช้
ภำษำมือและวัฒนธรรมของคนหูหนวกเพ่ิมเติม
ให้มำกขึ้น และควรหำวิธีกำรสื่อสำรให้คนหู
หนวกเข้ำใจ 

 การด าเนินการ: หัวหน้ำฝ่ำยบริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรได้แจ้งเจ้ำหน้ำที่คนดังกล่ำวรับทรำบข้อ
ร้องเรียน และยอมรับเรื่องร้องเรียนดังกล่ำวโดยลงชื่อรับทรำบ หัวหน้ำฝ่ำยบริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำร
ได้แจ้งแนวทำงกำรปฏิบัติงำนที่ถูกต้อง เจ้ำหน้ำที่ลงชื่อรับทรำบวันที่ 14 มิ.ย. 2557 

กรณีที่ 7 วันที่ร้องเรียน: 30 มิถุนำยน 2557 วันที่รับเรื่องร้องเรียน: 4 กรกฎำคม 2557 
 ช่องทางการร้องเรียน: เว็บไซต์ TTRS วันที่ด าเนินการตรวจสอบ: 4 กรกฎำคม 2557 

 หัวข้อ: ร้องเรียนเกี่ยวกับกำรให้บริกำรของเจ้ำหน้ำที่ถ่ำยทอดกำรสื่อสำร 

 เรื่องร้องเรียน:  หลังจำกใช้บริกำรถ่ำยทอดกำร
สื่อสำรผ่ำนช่องทำงสนทนำวิดี โอบนเว็บไซต์
เรียบร้อยแล้ว ผู้ใช้บริกำรได้แจ้งเรื่องร้องเรียนผ่ำน
เจ้ำหน้ำที่ฯ ที่ให้บริกำรว่ำ ภำษำมือของเจ้ำหน้ำที่
ถ่ำยทอดกำรสื่อสำร เป็นเจ้ำหน้ำที่ฯ ชำย ผอม ผิว

ผลการตรวจสอบ: ในช่วงเดือน พ.ค. และ มิ.ย. 
เจ้ำหน้ำที่ฯ คนนี้ได้ถูกร้องเรียนเรื่องกำรท ำภำษำ
มือเป็นครั้งที่ 3 ดังนั้น เจ้ำหน้ำที่ฯ ควรเร่งท ำ
ควำมเข้ำใจในเรื่องภำษำมือให้มำกขึ้น โดยให้เข้ำ
สู่ชุมชนคนหูหนวกและหำโอกำสพูดคุยกับคนหู
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คล้ ำ คนนี้ดูภำษำไม่เข้ำใจ ไม่ค่อยท ำภำษำมือ ท่ำ
มือแข็ง ดูไม่ออกว่ำท ำภำษำมืออะไร คนหูหนวก
ขอให้ช่วยให้ช่วยแจ้งให้เจ้ำหน้ำที่ปรับปรุงเพ่ือกำร
บริกำรที่ดีข้ึนของ TTRS ด้วย 

หนวกเพ่ือพัฒนำควำมรู้ด้ำนภำษำมือและเรื่อง
ของคนหูหนวกให้มำกยิ่งขึ้น และควรหำวิธีกำร
สื่อสำรให้คนหูหนวกเข้ำใจมำกที่สุด 

 การด าเนินการ: หัวหน้ำฝ่ำยบริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรได้แจ้งเจ้ำหน้ำที่คนดังกล่ำวรับทรำบข้อ
ร้องเรียน และยอมรับเรื่องร้องเรียนดังกล่ำวโดยลงชื่อรับทรำบ หัวหน้ำฝ่ำยบริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำร
ได้แจง้แนวทำงกำรปฏิบัติงำนที่ถูกต้อง เจ้ำหน้ำที่ลงชื่อรับทรำบวันที่ 14 ก.ค. 2557 

กรณีที่ 8 วันที่ร้องเรียน: 30 มิถุนำยน 2557 วันที่รับเรื่องร้องเรียน: 4 กรกฎำคม 2557 
 ช่องทางการร้องเรียน: เว็บไซต์ TTRS วันที่ด าเนินการตรวจสอบ: 4 กรกฎำคม 2557 

 หัวข้อ: ร้องเรียนเกี่ยวกับกำรให้บริกำรของเจ้ำหน้ำที่ถ่ำยทอดกำรสื่อสำร 

 เรื่องร้องเรียน:  หลังจำกใช้บริกำรถ่ำยทอดกำร
สื่อสำรผ่ำนช่องทำงสนทนำวิดี โอบนเว็บไซต์
เรียบร้อยแล้ว ผู้ใช้บริกำรได้แจ้งเรื่องร้องเรียนผ่ำน
เจ้ำหน้ำที่ฯ ที่ให้บริกำรว่ำ ภำษำมือของเจ้ำหน้ำที่
ถ่ำยทอดกำรสื่อสำรเป็นเจ้ำหน้ำที่ถ่ำยทอดกำร
สื่อสำรหญิง ผอม ผมสั้น หน้ำตำเป็นคนจีน ภำษำ
มือสื่อสำรได้ แต่หน้ำตำบึ้ งตึงไม่ยิ้มแย้ม คนหู
หนวกขอให้ช่วยให้ช่วยแจ้งให้เจ้ำหน้ำที่ปรับปรุง
เพ่ือกำรบริกำรที่ดีข้ึนของ TTRS ด้วย 

ผลการตรวจสอบ : ได้แนะน ำเจ้ำหน้ำที่ฯ ว่ำ
ในขณะให้บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำร  เจ้ำหน้ำที่
ฯ  ค วรมี สี ห น้ ำที่ ยิ้ ม แย้ ม และ เป็ น มิ ต รกั บ
ผู้ ใช้บริกำร ไม่ท ำสีหน้ ำบึ้ งตึ งหรือคิ้ วขมวด 
ในขณะทักทำยตอนเริ่มต้นและจบสำยที่ ได้
ให้บริกำร ส่วนในขณะให้บริกำรนั้นแนะน ำให้
เจ้ำหน้ำที่ฯ ท ำสีหน้ำตำมเนื้อเรื่องที่ได้ท ำกำร
ถ่ำยทอดกำรสื่อสำร 

 การด าเนินการ: หัวหน้ำฝ่ำยบริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรได้แจ้งเจ้ำหน้ำที่คนดังกล่ำวรับทรำบข้อ
ร้องเรียน และยอมรับเรื่องร้องเรียนดังกล่ำวโดยลงชื่อรับทรำบ หัวหน้ำฝ่ำยบริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำร
ได้แจ้งแนวทำงกำรปฏิบัติงำนที่ถูกต้อง เจ้ำหน้ำที่ลงชื่อรับทรำบวันที่ 14 ก.ค. 2557 

กรณีที่ 9 วันที่ร้องเรียน: 27 สิงหำคม 2557 วันที่รับเรื่องร้องเรียน: 28 สิงหำคม 2557 
 ช่องทางการร้องเรียน: เว็บไซต์ TTRS นที่ด าเนินการตรวจสอบ: 28 สิงหำคม 2557 

 หัวข้อ: ร้องเรียนเกี่ยวกับกำรให้บริกำรของเจ้ำหน้ำที่ถ่ำยทอดกำรสื่อสำร 

 เรื่องร้องเรียน :  ผู้ใช้บริกำรแจ้งว่ำเจ้ำหน้ำที่ฯ 
ถ่ำยทอดกำรสื่อสำรไม่เข้ำใจ 

ผลการตรวจสอบ: เนื่องจำกผู้ใช้บริกำรไม่ได้ระบุ
วันที่เจ้ำหน้ำที่ฯ คนดังกล่ำวให้บริกำร ท ำให้ไม่
สำมำรถตรวจสอบวิดีโอย้อนหลังได้ ทั้งนี้ หัวหน้ำ
งำนบริกำรถ่ ำยทอดกำรสื่ อสำรได้ แจ้ ง ให้
เจ้ำหน้ำที่ฯ รับทรำบข้อร้องเรียนดังกล่ำว  

 การด าเนินการ: ได้แจ้งเจ้ำหน้ำที่รับทรำบข้อร้องเรียน ลงชื่อรับทรำบ ให้แนวทำงกำรปฏิบัติงำนและ
แนวทำงแก้ไข  
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บทที ่7  

การประเมินโครงการศูนย์บริการถ่ายทอดการสื่อสารแห่งประเทศไทย 

7.1 รายงานการให้บริการของศูนย์บริการถ่ายทอดการสื่อสารแห่งประเทศไทย 

1) ช่องทำงกำรเข้ำถึงบริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำร  

ประเภทของการให้บริการ ช่องทางติดต่อ 

1. บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบข้อควำมสั้น (SMS)  หมำยเลขโทรศัพท์  

086 000 5055  (ท่ัวไปและฉุกเฉิน) 

2. บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบรับ-ส่งข้อควำมผ่ำน

แอปพลิเคชัน TTRS Message 

ดำวน์โหลดแอปพลิเคชันที่ Play Store 

(Android) และ App Store (IOS) 

3. บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบสนทนำข้อควำมบน 

อินเทอร์เน็ต  

www.ttrs.or.th เลือก สนทนำข้อควำม 

4. บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบสนทนำวิดีโอบน

อินเทอร์เน็ต 

www.ttrs.or.th เลือก สนทนำวิดีโอ 

5. บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบสนทนำวิดีโอ ผ่ำน 

แอปพลิเคชั่น TTRS Video  

ดำวน์โหลดแอปพลิเคชั่นที่ Play Store 

(Android) และ App Store (IOS) 

6. บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบสนทนำวิดีโอผ่ำน

เครื่อง บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรสำธำรณะ (ตู้ TTRS) 

ดูรำยชื่อสถำนที่ติดตั้งตู้ได้ที่ 

www.ttrs.or.th 

7. บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบปรับปรุงเสียงพูด

ส ำหรับผู้ไร้กล่องเสียงและผู้ที่ปำกแหว่งเพดำนโหว่  

เลขหมำยโทรศัพท์ 1412  

กด 3 ส ำหรับผู้ไร้กล่องเสียง  

กด 4 ส ำหรับผู้ที่ปำกแหว่งเพดำนโหว่ 

8. บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบแปลงเสียงเป็น

ข้อควำมผ่ำนแอปพลิเคชัน TTRS Captioned Phone  

ดำวน์โหลดแอปพลิเคชันที่ Play Store 

(Android) และ App Store (IOS) 

9. บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบกำรแจ้งเหตุฉุกเฉิน ทุกช่องทำงกำรติดต่อที่มีสัญลักษณ์ฉุกเฉิน 
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2) ช่องทำงกำรร้องเรียนและกำรสอบถำม  

ประเภทของการให้บริการ ช่องทางติดต่อ 

1. อีเมล์ติดต่อ info@ttrs.or.th 

2. กำรแจ้งข่ำวสำรต่ำงๆ ttrs@ttrs.or.th 

3. กำรแจ้งปัญหำกำรใช้บริกำร  helpdesk@ttrs.or.th และ เว็บไซต์ www.ttrs.or.th เลือก 

ติดต่อเรำ-แจ้งปัญหำกำรใช้งำน 

4. แจ้งข้อเสนอแนะ ค ำติชม ร้องเรียน feedback@ttrs.or.th แล ะ  เว็ บ ไซต์  www.ttrs.or.th เลื อ ก 

ติดต่อเรำ-รับเรื่องร้องเรียน 

3) จ ำนวนเจ้ำหน้ำที่ถ่ำยทอดกำรสื่อสำร 

เดือน  
จ านวนเจ้าหน้าที่ (คน) 

หัวหน้า หัวหน้ากลุ่ม เจ้าหน้าที่ รวม 

มกรำคม 1 2 7 10 
กุมภำพันธ์ 1 2 7 10 

มีนำคม  1 2 7 10 

เมษำยน  1 2 19 22 
พฤษภำคม 1 2 19 22 

มิถุนำยน 1 2 19 22 

กรกฎำคม 1 2 19 22 
สิงหำคม 1 2 21 24 

กันยำยน 1 2 21 24 

ตุลำคม 1 2 21 24 
พฤศจิกำยน 1 2 21 24 

ธันวำคม 1 2 21 24 

 

4) จ ำนวนสมำชิกของศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรฯ  
ศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรฯ มีจ ำนวนสมำชิกเพ่ิมขึ้น ในปี 2557 จ ำนวน 9,479 คน รวมมี

สมำชิกท้ังสิ้น 11,869 คน ดังมีรำยชื่อดังแสดงในภำคผนวก ง  

mailto:helpdesk@ttrs.or.th%20%20และ
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5) สรุปข้อมูลกำรใช้บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรผ่ำนบริกำรของศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรฯ 
ศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรฯ  ได้ด ำเนินกำรให้บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรในปี 2557 รวมมี

ผู้ใช้บริกำรทั้งหมดจ ำนวน 121,664 ครั้ง  ผ่ำนบริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรดังนี้   

1. บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบสนทนำวิดีโอผ่ำนตู้ TTRS 49,504 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 

40.69 

2. บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบข้อควำมสั้น (SMS) 39,401 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 32.39 

3. บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบสนทนำวิดีโอผ่ำนอินเทอร์เน็ต 16,993 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 

13.97 

4. บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบรับ -ส่ง ข้อควำมผ่ำน แอปพลิเคชั่น TTRS Message 

9,947 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 8.18  

5. บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบสนทนำข้อควำม 5,451 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 4.48 

6. บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบปรับปรุงเสียงพูดส ำหรับผู้ไร้กล่องเสียง 364 ครั้ง คิดเป็น

ร้อยละ 0.3 

7. บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบสนทนำวิดีโอเพ่ือแจ้งเหตุฉุกเฉิน 4 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 

0.0033 

ผลกำรให้บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรรูปแบบต่ำงๆ สำมำรถแสดงเป็นกรำฟ ดังภำพที่ 66 

 

ภำพที่ 66 ผลกำรใช้บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำร ประจ ำปี 2557 

SMS
32.39%

TTRS Message
8.18%

สนทนำข้อควำม
4.48%

สนทนำวิดีโอบน
เว็บไซต์
13.97%

สนทนำวิดีโอผ่ำนตู้ 
TTRS

40.69%

ระบบปรับปรุง
เสียงพูด-ผู้ไร้กล่อง

เสียง
0.30%

ฉุกเฉิน
0.0033%

ผลการใช้บริการถ่ายทอดการสื่อสาร ประจ าปี 2557
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จ านวนการให้บริการถ่ายทอดการสื่อสารแบบข้อความสั้น (SMS) 

 
ภำพที ่67 จ ำนวนกำรให้บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบข้อควำมสั้น (SMS) 

 

ในปี 2557  ได้ใหบ้ริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบข้อควำมสั้น (SMS) เป็นจ ำนวนทั้งสิ้น 39,401 ครั้ง 
 

จ านวนการให้บริการถ่ายทอดการสื่อสารแบบสนทนาข้อความ 

 
ภำพที ่68 จ ำนวนกำรให้บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบสนทนำข้อควำม 

 

ในปี 2557  ได้ให้บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบสนทนำข้อควำม  เป็นจ ำนวนทั้งสิ้น 5,451 ครั้ง 

มกรำคม กุมภำพันธ์ มีนำคม เมษำยน พฤษภำคม มิถุนำยน กรกฎำคม สิงหำคม กันยำยน ตุลำคม พฤศจิกำยน ธันวำคม

SMS 4,307 3,535 4,423 4,075 3,936 3,469 3,545 4,194 2,532 2,014 1,493 1,878

 -

 500

 1,000

 1,500

 2,000

 2,500

 3,000

 3,500

 4,000

 4,500

 5,000

จ านวนการให้บริการถ่ายทอดการสื่อสารแบบข้อความสั้น (SMS)

มกรำคม กุมภำพันธ์ มีนำคม เมษำยน พฤษภำคม มิถุนำยน กรกฎำคม สิงหำคม กันยำยน ตุลำคม พฤศจิกำยน ธันวำคม

สนทนำข้อควำม 312 471 536 401 528 511 472 562 434 411 334 479

 -

 100

 200

 300

 400
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 600

จ านวนการให้บริการถ่ายทอดการสื่อสารแบบสนทนาข้อความ
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จ านวนการให้บริการถ่ายทอดการสื่อสารแบบสนทนาวิดีโอบนอินเทอร์เน็ต 

 
ภำพที ่69 จ ำนวนกำรให้บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบสนทนำวิดีโอบนอินเทอร์เน็ต 

 

ในปี 2557  ได้ใหบ้ริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบสนทนำวิดีโอบนอินเทอร์เน็ต เป็นจ ำนวนทั้งสิ้น 

16,993 ครั้ง 

 

จ านวนการให้บริการถ่ายทอดการสื่อสารแบบสนทนาวิดีโอผ่านเครื่องบริการถ่ายทอดการสื่อสารสาธารณะ 

(ตู้ TTRS) 

 
ภำพที ่70 จ ำนวนกำรให้บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบสนทนำวิดีโอผ่ำนตู้ TTRS 

 

ในปี 2557  ได้ใหบ้ริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบสนทนำวิดีโอผ่ำนเครื่องบริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำร

สำธำรณะ (ตู้ TTRS) เป็นจ ำนวนทั้งสิ้น 49,504 ครั้ง 

มกรำคม กุมภำพันธ์ มีนำคม เมษำยน พฤษภำคม มิถุนำยน กรกฎำคม สิงหำคม กันยำยน ตุลำคม พฤศจิกำยน ธันวำคม

สนทนำวิดีโอบนเว็บไซต์ 1,330 1,552 1,358 1,319 1,558 1,526 1,649 1,695 1,558 1,332 1,083 1,033
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จ านวนการให้บริการถ่ายทอดการสื่อสารแบบสนทนาวิดีโอบนเว็บไซต์

มกรำคม กุมภำพันธ์ มีนำคม เมษำยน พฤษภำคม มิถุนำยน กรกฎำคม สิงหำคม กันยำยน ตุลำคม พฤศจิกำยน ธันวำคม

สนทนำวิดีโอผ่ำนตู้ TTRS 4,949 5,172 3,152 786 2,034 4,506 4,687 5,364 6,181 1,775 4,668 6,230
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จ านวนการให้บริการถ่ายทอดการสื่อสารแบบสนทนาวิดีโอผ่านเครื่องบริการ
ถ่ายทอดการสื่อสารสาธารณะ (ตู้ TTRS)
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จ านวนการให้บริการถ่ายทอดการสื่อสารเพื่อแจ้งเหตุฉุกเฉิน 

 

ภำพที ่71 จ ำนวนกำรให้บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรเพ่ือแจ้งเหตุฉุกเฉิน 

 

ในปี 2557  ได้ให้บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรเพ่ือแจ้งเหตุฉุกเฉิน เป็นจ ำนวนทั้งสิ้น 4 ครั้ง 

7.2 ผลการด าเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพการให้บริการถ่ายทอดการสื่อสาร  

ข้อก ำหนดมำตรฐำนคุณภำพกำรให้บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรของปี 2557 ที่ได้ก ำหนดไว้ในแผนกำร

ด ำเนินกำรประจ ำปี 2557 มีดังนี้ 
 

 การรอสาย

ปกต ิ

การรอสาย

ฉุกเฉิน 

ค่าเฉลี่ยในการ 

รับสายปกต ิ

ค่าเฉลี่ยในการ 

รับสายฉุกเฉิน 
การร้องเรียน 

มำตรฐำน

คุณภำพ

กำร

ให้บริกำร 

ผู้ใช้บริกำร

สนทนำวิดีโอ

ปกติจะรอสำย

ว่ำงไม่เกินร้อย

ละ 15 ของ

จ ำนวนสำย

ทั้งหมดต่อปี  

ผู้ใช้บริกำร

สนทนำวิดีโอ

ฉุกเฉินจะรอ

สำยว่ำงไม่เกิน

ร้อยละ 10 ของ

จ ำนวนสำย

ทั้งหมดต่อป ี

ผู้ใช้บริกำร SMS ปกติ จะต้องไดร้บั

กำรตอบรับภำยใน 1.47 นำที  

 จ ำนวนกำรร้องเรยีนต้อง

ไม่เกินร้อยละ 3 ของ

จ ำนวนกำรใช้บริกำร

ทั้งหมดในรอบป ี

 จ ำนวนผู้ตอบ

แบบสอบถำมที่ไม่พอใจ

กำรบริกำรจะต้องไม่เกิน

ร้อยละ 3 ของผู้ตอบ   ผู้ใช้บริกำร MMS ปกติ และฉุกเฉนิ

จะต้องไดร้ับกำรตอบรับภำยใน 

มกรำคม กุมภำพันธ์ มีนำคม เมษำยน พฤษภำคม มิถุนำยน กรกฎำคม สิงหำคม กันยำยน ตุลำคม พฤศจิกำยน ธันวำคม

ฉุกเฉิน 1 1 - - - 1 1 - - - - -

 -

 0

 0

 1

 1

 1

 1

จ านวนการให้บริการแจ้งเหตุฉุกเฉิน



รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินงำนประจ ำป ี2557 ศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแห่งประเทศไทย 
193 

 การรอสาย

ปกต ิ

การรอสาย

ฉุกเฉิน 

ค่าเฉลี่ยในการ 

รับสายปกต ิ

ค่าเฉลี่ยในการ 

รับสายฉุกเฉิน 
การร้องเรียน 

1.25 นำที แบบสอบถำมทั้งหมด 

   ผู้ใช้บริกำรสนทนำข้อควำมบน

อินเทอร์เน็ตปกตจิะต้องได้รับกำร

ตอบรับภำยใน 1.12 นำที 

   ผู้ใช้บริกำร

สนทนำวิดีโอ

ปกติเกินร้อยละ 

85 จะต้องได้รับ

กำรตอบรับ

ภำยใน 15 วินำที  

ผู้ใช้บริกำร

สนทนำวิดีโอ

ฉุกเฉินเกินร้อย

ละ 85 จะต้อง

ได้รับกำรตอบรับ

ภำยใน 10 วินำที  

 

ผลกำรด ำเนินงำนตำมข้อก ำหนดมำตรฐำนคุณภำพกำรให้บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรปี 2557  ใน  

5 ด้ำน มีดังต่อไปนี้ 

1) มาตรฐานด้านที่  1 จ านวนการรอสายการบริการปกติ  :  ในกำรให้บริกำรสนทนำวิดีโอปกติ   มี

ผู้ใช้บริกำรรอสำยว่ำงจำกศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรฯ จ ำนวนไม่เกินร้อยละ 15 

 ผลกำรให้บริกำรสนทนำวิดีโอปกติทั้งบนอินเทอร์เน็ตและเครื่องบริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรสำธำรณะ

ผ่านข้อก าหนดมาตรฐาน โดยมีค่ำเฉลี่ยกำรรอสำยว่ำงอยู่ที่ร้อยละ 4.75 จำกที่ก ำหนดไว้ไม่เกินร้อยละ 15  

ดังมีรำยละเอียดกำรให้บริกำรรำยเดือนในตำรำงที่  14 

ตำรำงที ่14 แสดงผลกำรรอสำยว่ำงในกำรให้บริกำรสนทนำวิดีโอปกติของปี 2557 

ปี 2557 
จ านวน 

สายเรียกเข้า 
จ านวน 

สายที่ไม่ได้รับ 
ร้อยละ 

ของจ านวนสายไม่ว่าง 
มาตรฐานการรอสาย

ไม่เกิน 15% 

มกรำคม 6,572  293  4.46   ผ่ำน  

กุมภำพันธ์ 7,489  765  10.21   ผ่ำน  

มีนำคม 4,714  204  4.33   ผ่ำน  

เมษำยน 2,152  47  2.18   ผ่ำน  

พฤษภำคม 3,785  193  5.10   ผ่ำน  

มิถุนำยน 6,452  420  6.51   ผ่ำน  
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ปี 2557 
จ านวน 

สายเรียกเข้า 
จ านวน 

สายที่ไม่ได้รับ 
ร้อยละ 

ของจ านวนสายไม่ว่าง 
มาตรฐานการรอสาย

ไม่เกิน 15% 

กรกฎำคม 6,819  483  7.08   ผ่ำน  

สิงหำคม 7,330  271  3.70   ผ่ำน  

กันยำยน 7,891  152  1.93   ผ่ำน  

ตุลำคม 3,145  38  1.21   ผ่ำน  

พฤศจิกำยน 5,932  181  3.05   ผ่ำน  

ธันวำคม 7,534  271  3.60   ผ่ำน  

รวม 69,815  3,318  4.75  ผ่าน 
 

2) มาตรฐานด้านที่  2 การรอสายการบริการฉุกเฉิน :  ในกำรให้บริกำรสนทนำวิดีโอฉุกเฉิน   มีผู้ใช้บริกำร

รอสำยว่ำงจำกศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรฯ จ ำนวนไม่เกินร้อยละ 10 

ผลกำรให้บริกำรสนทนำวิดีโอฉุกเฉินทั้งบนอินเทอร์เน็ตและเครื่องบริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรสำธำรณะ

ผ่านข้อก าหนดมาตรฐาน โดยมีค่ำเฉลี่ยกำรรอสำยว่ำงอยู่ที่ร้อยละ 0 ดังมีรำยละเอียดกำรให้บริกำรรำยเดือน

ในตำรำงที่  15 
 

ตำรำงที ่15 แสดงผลกำรรอสำยว่ำงในกำรให้บริกำรสนทนำวิดีโอฉุกเฉินของปี 2557  

ปี 2557 
จ านวน 

สายเรียกเข้า 
จ านวน 

สายที่ไม่ได้รับ 
เปอร์เซ็นต์ 

ของจ านวนสายไม่ว่าง 
มาตรฐาน 

ที่ก าหนด 10% 
มกรำคม 1 0 0 ผ่ำน 

กุมภำพันธ์ 1 0 0 ผ่ำน 

มีนำคม 0 0 0 ผ่ำน 
เมษำยน 0 0 0 ผ่ำน 

พฤษภำคม 0 0 0 ผ่ำน 

มิถุนำยน 1 0 0 ผ่ำน 
กรกฎำคม 1 0 0 ผ่ำน 

สิงหำคม 0 0 0 ผ่ำน 

กันยำยน 0 0 0 ผ่ำน 
ตุลำคม 0 0 0 ผ่ำน 

พฤศจิกำยน 0 0 0 ผ่ำน 
ธันวำคม 0 0 0 ผ่ำน 

ค่าเฉลี่ย 3 0 0 ผ่าน 
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3) มาตรฐานด้านที่ 3 เวลาในการตอบรับของเจ้าหน้าที่ถ่ายทอดการสื่อสาร:   

3.1) ในกำรให้บริกำร SMS (ปกติ) ผู้ใช้บริกำรจะได้รับกำรตอบรับภำยใน 1.47 นำที  

ผลกำรให้บริกำร SMS (ปกติ) ผ่านข้อก าหนดมาตรฐาน โดยมีค่ำเฉลี่ยกำรตอบรับภำยใน 0:34 

นำท ีดังมีรำยละเอียดกำรให้บริกำรรำยเดือนในตำรำงที่  16 

 

ตำรำงที ่16 แสดงผลค่ำเฉลี่ยระยะเวลำตอบรับในกำรให้บริกำร SMS (ปกติ) ของปี 2557 

ปี 2557 จ านวนข้อความ 
ระยะเวลาในการ 

ตอบรับโดยเฉลี่ยต่อเดือน 
(ชั่วโมง:นาที:วินาที) 

มาตรฐานการตอบรับ
ภายใน 1.47 นาที 

มกรำคม 4,307 0:00:59 ผ่ำน 

กุมภำพันธ์ 3,535 0:00:28 ผ่ำน 

มีนำคม 4,423 0:00:14 ผ่ำน 

เมษำยน 4,075 0:00:21 ผ่ำน 

พฤษภำคม 3,936 0:00:27 ผ่ำน 

มิถุนำยน 3,469 0:00:54 ผ่ำน 

กรกฎำคม 3,545 0:00:51 ผ่ำน 

สิงหำคม 4,194 0:00:59 ผ่ำน 

กันยำยน 2,532 0:00:28 ผ่ำน 

ตุลำคม 2,014 0:00:14 ผ่ำน 

พฤศจิกำยน 1,493 0:00:21 ผ่ำน 

ธันวำคม 1,878 0:00:27 ผ่ำน 

ค่าเฉลี่ย 39,401 0:00:34 ผ่าน 
 

3.2) ในกำรให้บริกำร MMS (ปกติ)  ผู้ใช้บริกำรจะได้รับกำรตอบรับภำยใน 1.25 นำที  

ผลกำรให้บริกำร MMS (ปกติ) ไมส่ำมำรถประเมินได้ เนื่องจำกปิดปรับปรุงระบบ 

 

3.3) ในกำรให้บริกำรสนทนำข้อควำมบนอินเทอร์เน็ต (ปกติ) ผู้ใช้บริกำรจะได้รับกำรตอบรับภำยใน 

1.12 นำที  

ผลกำรให้บริกำรสนทนำข้อควำมบนอินเทอร์เน็ต (ปกติ)  ผ่านข้อก าหนดมาตรฐาน โดยมีค่ำเฉลี่ย

กำรตอบรับต่อปีได ้ 0:29 นำที ดังมีรำยละเอียดกำรให้บริกำรรำยเดือนในตำรำงที่  17 



รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินงำนประจ ำป ี2557 ศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแห่งประเทศไทย 
196 

ตำรำงที่ 17 แสดงผลค่ำเฉลี่ยในตอบรับกำรให้บริกำรสนทนำข้อควำม (ปกติ) ของปี 2557 

ปี 2557 จ านวนข้อความ 
ระยะเวลาในการ 

รอสายโดยเฉลี่ย/เดือน 
(นาที:วินาที) 

มาตรฐานการตอบรับ
ภายใน 1.12 นาที 

มกรำคม 312 0:00:46  ผ่ำน  
กุมภำพันธ์ 471 0:00:40  ผ่ำน  

มีนำคม 536 0:00:38  ผ่ำน  
เมษำยน 401 0:00:26  ผ่ำน  

พฤษภำคม 528 0:00:28  ผ่ำน  

มิถุนำยน 511 0:00:29  ผ่ำน  
กรกฎำคม 472 0:00:32  ผ่ำน  

สิงหำคม 562 0:00:31  ผ่ำน  

กันยำยน 434 0:00:27  ผ่ำน  
ตุลำคม 411 0:00:15  ผ่ำน  

พฤศจิกำยน 334 0:00:13  ผ่ำน  
ธันวำคม 479 0:00:19  ผ่ำน  

ค่าเฉลี่ย 5,451 0:00:29 ผ่าน 

 

3.4) ในกำรให้บริกำรสนทนำวิดีโอ (ปกติ) มีผู้ใช้บริกำรจ ำนวนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 85 ได้รับกำรตอบรับ

ภำยใน 15 วินำที  

ผลกำรให้บริกำรสนทนำวิดีโอปกติทั้งบนอินเทอร์เน็ตและเครื่องบริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรสำธำรณะ

ผ่านข้อก าหนดมาตรฐาน โดยมีกำรตอบรับภำยใน 15 วินำที อยู่ที่ร้อยละ 93.85  ดังมีรำยละเอียดกำร

ให้บริกำรรำยเดือนในตำรำงที่ 18 

 

ตำรำงที ่18 แสดงผลกำรตอบรับภำยใน 15 วินำที ในกำรให้บริกำรสนทนำวิดีโอปกติ ของปี 2557 

ปี 2557 
จ านวนสาย 

เข้า 

สายที่ได้รับการ 
ตอบรับภายใน  
0-15 วินาที 

ร้อยละ 
การตอบรับใน 

15 วินาที 

มาตรฐาน 
คุณภาพบริการที่ 

ร้อยละ 85 

มกรำคม 6,279 5,850 93.17 ผ่ำน 
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ปี 2557 
จ านวนสาย 

เข้า 

สายที่ได้รับการ 
ตอบรับภายใน  
0-15 วินาที 

ร้อยละ 
การตอบรับใน 

15 วินาที 

มาตรฐาน 
คุณภาพบริการที่ 

ร้อยละ 85 

กุมภำพันธ์ 6,724 5,903 87.79 ผ่ำน 

มีนำคม 4,510 4,261 94.48 ผ่ำน 

เมษำยน 2,105 2,039 96.86 ผ่ำน 

พฤษภำคม 3,592 3,363 93.62 ผ่ำน 

มิถุนำยน 6,032 5,487 90.96 ผ่ำน 

กรกฎำคม 6,336 5,755 90.83 ผ่ำน 

สิงหำคม 7,059 6,698 94.89 ผ่ำน 

กันยำยน 7,739 7,516 97.12 ผ่ำน 

ตุลำคม 3,107 3,048 98.10 ผ่ำน 

พฤศจิกำยน 5,751 5,586 97.13 ผ่ำน 

ธันวำคม 7,263 6,901 95.02 ผ่ำน 

ร้อยละ 66,497 62,407 93.85 ผ่าน 

 

4) การตอบรับสายสนทนาวิดีโอฉุกเฉิน:   มีผู้ใช้บริกำรสนทนำวิดีโอฉุกเฉินจ ำนวนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 85

ได้รับกำรตอบรับภำยใน 10 วินำที  

ผลกำรให้บริกำรสนทนำวิดีโอฉุกเฉินทั้งบนอินเทอร์เน็ตและเครื่องบริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรสำธำรณะ

ผ่านข้อก าหนดมาตรฐาน โดยมีค่ำเฉลี่ยกำรตอบรับภำยใน 10 วินำที อยู่ที่ร้อยละ 100 ดังมีรำยละเอียดกำร

ให้บริกำรรำยเดือนในตำรำงที่  19 

ตำรำงที ่19 แสดงผลกำรตอบรับภำยใน 10 วินำที ในกำรให้บริกำรสนทนำวิดีโอฉุกเฉิน ของปี 2557 

ปี 2557 
จ านวนสาย 

เข้า 
สายที่ได้รับการ 
ตอบรับภายใน  
0-10 วินาที 

เปอร์เซ็นต์ 
การตอบรับใน  

10 วินาที 

มาตรฐาน 
คุณภาพบริการที่ 

ร้อยละ 85 

มกรำคม 1 1 100 ผ่ำน 
กุมภำพันธ์ 1 1 100 ผ่ำน 

มีนำคม 0 0 - ผ่ำน 

เมษำยน 0 0 - ผ่ำน 
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ปี 2557 
จ านวนสาย 

เข้า 
สายที่ได้รับการ 
ตอบรับภายใน  
0-10 วินาที 

เปอร์เซ็นต์ 
การตอบรับใน  

10 วินาที 

มาตรฐาน 
คุณภาพบริการที่ 

ร้อยละ 85 

พฤษภำคม 0 0 - ผ่ำน 
มิถุนำยน 1 1 100 ผ่ำน 

กรกฎำคม 1 1 100 ผ่ำน 

สิงหำคม 0 0 - ผ่ำน 
กันยำยน 0 0 - ผ่ำน 

ตุลำคม 0 0 - ผ่ำน 

พฤศจิกำยน 0 0 - ผ่ำน 
ธันวำคม 0 0 - ผ่ำน 

ร้อยละ 4 4 100 ผ่าน 

 

5. จ านวนเรื่องร้องเรียน 

5.1 มีจ ำนวนกำรร้องเรียนกำรให้บริกำร ไม่เกินร้อยละ 3 ของจ ำนวนกำรใช้บริกำรทั้งหมดในรอบปี 

ผลกำรรวบรวมจ ำนวนร้องเรียนกำรให้บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำร ผ่ำนมำตรฐำนที่ก ำหนดโดยมีกำร

ร้องเรียนอยู่ร้อยละ 0.0074 ดังตำรำงที่ 20 

 

ตำรำงที ่20 แสดงจ ำนวนกำรร้องเรียนกำรให้บริกำรของปี 2557 

ปี 2557 
จ านวนสาย 

ที่เจ้าหน้าที่ได้รับ 
จ านวน 

เรื่องร้องเรียน 
เปอร์เซ็นต์ของ
สายที่ร้องเรียน 

มาตรฐานที่ก าหนด 
ไม่เกิน 5% 

มกรำคม 10,924 4 0.0366 ผ่ำน 
กุมภำพันธ์ 10,764 0 0.0000 ผ่ำน 

มีนำคม 9,498 0 0.0000 ผ่ำน 

เมษำยน 6,621 0 0.0000 ผ่ำน 
พฤษภำคม 8,084 1 0.0124 ผ่ำน 

มิถุนำยน 10,045 3 0.0299 ผ่ำน 

กรกฎำคม 10,389 0 0.0000 ผ่ำน 
สิงหำคม 13,528 1 0.0074 ผ่ำน 

กันยำยน 12,655 0 0.0000 ผ่ำน 
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ปี 2557 
จ านวนสาย 

ที่เจ้าหน้าที่ได้รับ 
จ านวน 

เรื่องร้องเรียน 
เปอร์เซ็นต์ของ
สายที่ร้องเรียน 

มาตรฐานที่ก าหนด 
ไม่เกิน 5% 

ตุลำคม 8,073 0 0.0000 ผ่ำน 
พฤศจิกำยน 9,560 0 0.0000 ผ่ำน 

ธันวำคม 11,523 0 0.0000 ผ่ำน 

ร้อยละ 121,664 9 0.0074 ผ่าน 
 

5.2 มีจ ำนวนผู้ตอบแบบสอบถำมที่ไม่พอใจกำรให้บริกำร ไม่เกินร้อยละ 3 ของจ ำนวนผู้ตอบแบบสอบถำม

ทั้งหมด 

ผลกำรรวบรวมจ ำนวนร้องเรียนกำรให้บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำร ผ่ำนมำตรฐำนที่ก ำหนดโดยมีกำร

ร้องเรียนอยู่ร้อยละ 2.85 ดังตำรำงที่ 21 

 

ตำรำงที่ 21 แสดงจ ำนวนผู้ตอบแบบสอบถำมที่ไม่พอใจกำรให้บริกำรของปี 2557 

  
จ ำนวนครั้งของ

กำรตอบ
แบบสอบถำม 

จ ำนวนผู้ตอบ
แบบสอบถำมที่ไม่
พอใจกำรบริกำร 

ร้อยละของผู้ตอบ
แบบสอบถำมที่ไม่
พอใจกำรบริกำร 

ผู้ตอบแบบสอบถำมที่ไม่พอใจ
กำรบริกำรจะต้องไม่เกินร้อยละ 

5 ของผู้ตอบแบบสอบถำม
ทั้งหมด 

ปี 2557 4,099 117 2.85 ผ่าน 

 

7.3 ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดประจ าปี 2557 

ตัวช้ีวัดประจ าปี 2557 ผลการด าเนินงานในปี 2557 

1. มีกำรพัฒนำบุคลำกรอย่ำงต่อเนื่อง  เจ้ำหน้ำที่

ส ำนักงำน เจ้ำหน้ำที่ถ่ำยทอดกำรสื่อสำร 

เจ้ำหน้ำที่เทคนิค เจ้ำหน้ำที่ประชำสัมพันธ์ ฯลฯ 

ได้รับกำรอบรมอย่ำงน้อย 1 หลักสูตรในแต่ละปี 

 มีกำรพัฒนำบุคลำกร ดูผลในบทที่ 2 เรื่องกำร

พัฒนำบุคลำกร หน้ำ  39 
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ตัวช้ีวัดประจ าปี 2557 ผลการด าเนินงานในปี 2557 

2. มีกำรปรับปรุงระบบบริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำร       

6 ระบบ ให้สำมำรถใช้งำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ   

 มีรำยงำนกำรปรับปรุงระบบบริกำรถ่ำยทอด

กำรสื่อสำร ในบทที่ 3 หน้ำ 69 

3. มีกำรพัฒนำระบบบริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรเพ่ิม   

2 ระบบ  

 มีรำยงำนกำรพัฒนำระบบบริกำรถ่ำยทอดกำร

สื่อสำรเพิ่ม ในบทที่ 3 หน้ำ 96 

4. มีกำรออกแบบเครื่องบริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำร

สำธำรณะใหม่ 

 มีรำยงำนกำรออกแบบเครื่องบริกำรถ่ำยทอด

กำรสื่อสำรสำธำรณะใหม่ ในบทที่ 3 หน้ำ 86 

5. คุณภำพของกำรให้บริกำร (service level 

agreement) เป็นไปตำมก ำหนดของแผนงำนแต่

ละป ี

 ผลกำรประเมินมำตรฐำนคุณภำพของกำร

ให้บริกำรตำมแผนกำรด ำเนินงำนปี 2557

เป็นไปตำมข้อก ำหนดมำตรฐำนคุณภำพของกำร

ให้บริกำร  (ดูผลในบทที่ 7 หน้ำ 194) 

6. กลุ่มเป้ำหมำยได้รับกำรอบรมจ ำนวนประมำณ   

550 คนต่อปี ทั่วทุกภูมิภำค 

 กลุ่มเป้ำหมำยได้รับกำรอบรมจ ำนวน 550 คน 

(ดูบทที่ 5 หน้ำ 129) 

7. มีจ ำนวนผู้เข้ำมำใช้บริกำรจ ำนวนเพิ่มขึ้นอย่ำงน้อย

300 คน 

 มีจ ำนวนสมำชิกศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำร 

ในปี 2557 จ ำนวน 9,479 คน รวมสมำชิก

ทั้งหมด 11,869  คน โดยมีรำยชื่อสมำชิกตำม

ภำคผนวก ช 

8. มีรำยงำนกำรประเมินกำรใช้งำนระบบบริกำร

ถ่ำยทอดกำรสื่อสำรและและควำมพึงพอใจ          

ในกำรใช้บริกำรทุกปี พร้อมทั้งกำรประชุมระดม

สมองผู้บริโภคทุกปี 

 มีรำยงำนกำรประเมินกำรใช้งำนระบบบริกำร

ถ่ำยทอดกำรสื่อสำรและควำมพึงพอใจในกำรใช้

บริกำร  

 มีรำยงำนกำรประชุมระดมสมองผู้บริโภค

ประจ ำปี 2557 

9. มีรำยงำนแผนกำรด ำเนินงำนประจ ำปี 2557 และ

รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี 2557 

 มีรำยงำนแผนกำรด ำเนินงำนประจ ำปี  2557 

 มีรำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี 2557  
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รายชื่อผู้จัดท ารายงาน 

1. ศ. วิริยะ นำมศิริพงศ์พันธุ์  ที่ปรึกษำ 

2. นำงสำววันทนีย์ พันธชำติ  ประธำนคณะท ำงำน 

3. นำยวุฒิพงษ์ ค ำวิลัยศักดิ์  คณะท ำงำน 

4. นำยณัฐนันท์ ทัดพิทักษ์กุล  คณะท ำงำน 

5. นำงนิสำรัตน์ กำยะสิทธิ์  คณะท ำงำน 

6. นำงสำวประภัสสร นำมศิริพงศ์พันธุ์ คณะท ำงำน 

7. นำงสำวคมคิด ศันสนะเกียรติ์  คณะท ำงำน 

8. นำยกันตพงษ์ ศันสนะเกียรติ์  คณะท ำงำน 

9. นำยอรรถนิติ  อัศวินนิมิตกุล  คณะท ำงำน 

10. นำงสิริลักษณ์ ลักษมีวณิชย์  คณะท ำงำนและเลขำนุกำร 

11. นำงสำวธิดำรัตน์ เหมรังคะ  คณะท ำงำนและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

12. นำงสำวสำยรุ้ง  เมืองเจริญ   คณะท ำงำนและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
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