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รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินงำนประจ ำป ี2558 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. จึงร่วมกับมูลนิธิสำกลเพ่ือคนพิกำรด ำเนินงำนศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรฯ  โดย

มีเป้ำหมำยเพ่ือให้บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแก่ผู้ที่บกพร่องทำงกำรได้ยินและผู้ที่บกพร่องทำงกำรพูดกับ

บุคคลทั่วไป ในอีก 5 ปี คือ พ.ศ. 2555 – 2559 โดยในปี 2558 ศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรฯ จะให้บริกำร

ถ่ำยทอดกำรสื่อสำรจ ำนวน 9 บริกำรต่อเนื่องจำกปี 2554 ดังภำพที่ 1 

 
ภำพที ่1 ศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแห่งประเทศไทย จัดบริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำร 9 บริกำร 
เพ่ือเชื่อมต่อกำรสื่อสำรระหว่ำงผู้ที่บกพร่องทำงกำรได้ยินและผู้ที่บกพร่องทำงกำรพูดกับบุคคลทั่วไป 



รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินงำนประจ ำป ี2558 ศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแห่งประเทศไทย 
ข 

บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำร มีช่องทำงกำรติดต่อดังนี้ 

ประเภทของการให้บริการ ช่องทางติดต่อ 

1. บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบข้อควำมสั้น (SMS)  หมำยเลขโทรศัพท์  

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

แอปพลิเคชัน TTRS Message 

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

3. บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบสนทนำข้อควำมผ่ำน

เว็บไซต์  

www.ttrs.or.th เลือก สนทนำข้อควำม 

4. บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบสนทนำวิดีโอผ่ำน

เว็บไซต์ 

www.ttrs.or.th เลือก สนทนำวิดีโอ 

5. บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบสนทนำวิดีโอผ่ำน 

แอปพลิเคชัน TTRS Video  

ดำวน์โหลดแอปพลิเคชันที่ Play Store 

(Android) และ App Store (IOS) 

6. บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบสนทนำวิดีโอผ่ำน

เครื่องบริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรสำธำรณะ (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 

 

ศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรฯ มีผลกำรด ำเนินงำนตำมที่ก ำหนดไว้ในแผนกำรด ำเนินงำนประจ ำปี 

2558 ดังนี้ 

การบริหารจัดการส านักงานศูนย์บริการถ่ายทอดการสื่อสารฯ 

ศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรฯ ได้ด ำเนินกำรบริหำรจัดกำรส ำนักงำนของศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำร

สื่อสำรฯ ตำมภำระหน้ำที่ที่ก ำหนด ประกอบด้วย กำรจ้ำงงำนบุคลำกรจ ำนวน 51 คน ตำมโครงสร้ำงองค์กร 



รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินงำนประจ ำป ี2558 ศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแห่งประเทศไทย 
ค 

พร้อมทั้งด ำเนินกำรพัฒนำบุคลำกรอย่ำงต่อเนื่องให้กับเจ้ำหน้ำที่ถ่ำยทอดกำรสื่อสำร เจ้ำหน้ำที่เทคนิค และ

เจ้ำหน้ำที่ทุกต ำแหน่งเพ่ือให้เป็นผู้เชี่ยวชำญในงำนที่ต้องปฏิบัติ  นอกจำกนั้นในกำรบริหำรและกำรก ำกับดูแล

ศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรฯ นั้น ได้มีกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรศูนย์บริกำรถ่ำยทอด

กำรสื่อสำรแห่งประเทศไทยและคณะกรรมกำรก ำกับดูแลและประเมินผลศูนย์บริกำรถ่ำยทอด

กำรสื่อสำรแห่งประเทศไทย 1 ครั้ง และประชุมคณะท ำงำนศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรฯ 21 ครั้ง เพ่ือให้

กำรด ำเนินงำนเป็นไปตำมแผนงำนที่ก ำหนด 

การพัฒนาระบบบริการถ่ายทอดการสื่อสาร 

ศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรฯ ได้เปิดให้บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรเดิมทั้ง 6 ระบบอย่ำงต่อเนื่อง 

และเพ่ือให้ระบบเดิมใช้งำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ได้มีกำรปรับปรุงระบบบริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรโดยเพ่ิม

เป็น 7 ระบบดังนี ้คือ  

1) ระบบบริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบ SMS ที่ปรับปรุงใหม่ได้ผ่ำนกำรทดสอบกำรใช้งำนแล้ว ได้เปิด

ให้บริกำรตั้งแต่เดือนกรกฎำคม 2556  

2) ระบบบริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบ MMS ได้ปิดระบบนี้เมื่อปี 2556 เนื่องจำกมีกำรใช้งำนน้อย

มำกและผู้ใช้มีค่ำใช้จ่ำยในกำรใช้งำนสูง จึงได้พัฒนำระบบบริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบรับ-ส่งข้อควำมผ่ำน

แอปพลิเคชัน TTRS Message บนระบบปฏิบัติกำร Android และ iOS ขึ้นมำใหม่เพ่ือทดแทนระบบเดิม ได้

เปิดให้บริกำรตั้งแต่เดือนตุลำคม 2557  

3) ระบบบริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบสนทนำข้อควำมบนอินเทอร์เน็ต ได้มีกำรปรับปรุงระบบเดิม

เป็น ได้เปิดให้บริกำรตั้งแต่เดือนพฤศจิกำยน 2558 รวมทั้งได้เพ่ิมฟังก์ชันสนทนำข้อควำม (Live Chat) ในแอป

พลิเคชัน TTRS Message 

4) ระบบบริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบสนทนำวิดีโอบนอินเทอร์เน็ต อยู่ระหว่ำงปรับปรุงส่วนติดต่อ

ผู้ใช้บนเว็บไซต์ใหม่  

5) ระบบบริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบสนทนำวิดีโอบนอินเทอร์เน็ตผ่ำนอุปกรณ์สื่อสำรเคลื่อนที่ 

ติดตั้งและผ่ำนกำรทดสอบแล้ว ได้เปิดให้บริกำรตั้งแต่เดือนกรกฎำคม 2558 

6) เครื่องบริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรสำธำรณะ (ตู้ TTRS) ได้ติดตั้งไป จ ำนวน 150  ตู้ ทั่วประเทศ  

7)  ระบบบริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบกำรแจ้งเหตุฉุกเฉิน มีกำรพัฒนำระบบรับแจ้งเหตุฉุกเฉิน

ทำงกำรแพทย์แล้ว พัฒนำระบบน ำเข้ำข้อมูลคนพิกำรทำงกำรได้ยิน และน ำไปใช้ในกำรเก็บข้อมูลทำง

กำรแพทย์ฉุกเฉินของคนพิกำรทำงกำรได้ยิน 

  



รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินงำนประจ ำป ี2558 ศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแห่งประเทศไทย 
ง 

ส่วนในกำรพัฒนำระบบถ่ำยทอดกำรสื่อสำรใหม่นั้น ได้ด ำเนินกำร ดังนี้ 

1) ระบบบริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบปรับปรุงเสียงพูดส ำหรับผู้ที่บกพร่องทำงกำรพูดส ำหรับผู้ไร้

กล่องเสียง ได้เปิดให้บริกำรแล้ว ส่วนระบบบริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบปรับปรุงเสียงพูดส ำหรับบุคคลปำก

แหว่งเพดำนโหว่ และระบบบริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบปรับปรุงเสียงพูดด้วยกำรเชื่อมกับโปรแกรมระบบ

ภำพภำษำไทยกับโทรศัพท์ส ำหรับบุคคลที่สมองพิกำรอยู่ระหว่ำงพัฒนำ 

 2) ระบบบริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบแปลงเสียงเป็นข้อควำม ได้ติดตั้งระบบบริกำรถ่ำยทอดกำร

สื่อสำรแบบแปลงเสียงเป็นข้อควำมแบบ Manual แล้ว อยู่ระหว่ำงกำรทดสอบระบบ 

การประชาสัมพันธ์ 

ศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรฯ ได้จัดท ำสื่อสิ่งพิมพ์ทั้งภำษำไทยและภำษำอังกฤษ ประกอบกำร

ประชำสัมพันธ์และจัดท ำชุดนิทรรศกำร เพ่ือกำรจัดนิทรรศกำรนอกสถำนที่ มีกำรจัดนิทรรศกำร จ ำนวน 12 

ครั้ง และมีกำรประชำสัมพันธ์ผ่ำนสื่อมวลชน จ ำนวน 6 ครั้ง รวมทั้งได้จัดท ำสื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) 

บริกำรกลุ่มสมำชิก ในโซเชียลมีเดีย FACEBOOK FANPAGE TTRS THAILAND ให้แก่ผู้พิกำรทำงกำรได้ยิน ใน

รูปสื่อวีดิทัศน์ภำษำมือ จ ำนวน 185 เรื่อง นอกจำกนี้ได้มีกำรเข้ำร่วมประชุม สัมมนำ และอบรมระดับ

นำนำชำติ 3 ครั้ง  

การอบรมการใช้บริการถ่ายทอดการสื่อสาร 

ศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรฯ ได้จัดอบรมให้กลุ่มเป้ำหมำย จ ำนวน 36 ครั้ง โดยมีผู้เข้ำอบรมจ ำนวน 

2,933 คน  

การคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค 

ศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรฯ จัดกำรประชุมระดมควำมคิดเห็นของผู้บริโภคประจ ำปี  ณ โรงแรม

เซ็นจูรี่ พำร์ค กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกำยน 2558 มีผู้เข้ำร่วมประชุม 123 คน มีวัตถุประสงค์เพ่ือรับฟัง

ควำมคิดเห็นในกำรใช้บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรพร้อมทั้งข้อเสนอแนะจำกผู้ที่บกพร่องทำงกำรได้ยินในพ้ืนที่

ภำคกลำงรวมทั้งผู้แทนทั้ง 5 ภูมิภำค 

นอกจำกนี้ ศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรฯ ได้จัดประเมินผลกำรใช้งำนบริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำร

พบว่ำ ผู้บกพร่องทำงกำรได้ยินมีควำมพึงพอใจในกำรบริกำรเรียงตำมล ำดับมำกไปน้อยดังนี้ บริกำรถ่ำยทอด

กำรสื่อสำรแบบสนทนำข้อควำมบนอินเทอร์เน็ต บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบสนทนำวิดีโอผ่ำนเครื่อง

บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรสำธำรณะ (ตู้ TTRS) บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบข้อควำมสั้น (SMS) บริกำร

ถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบรับ-ส่งข้อควำมผ่ำนแอปพลิเคชัน TTRS Message บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบ



รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินงำนประจ ำป ี2558 ศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแห่งประเทศไทย 
จ 

สนทนำวิดีโอบนอินเทอร์เน็ต บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบสนทนำวิดีโอผ่ำนแอปพลิเคชัน TTRS Video  

บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบแปลงเสียงเป็นข้อควำมผ่ำนแอปพลิเคชัน TTRS Captioned Phone  

กำรเปรียบเทียบค่ำเฉลี่ยของกำรประเมินผลในกำรใช้บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรประจ ำปี 2557 และ 

2558 โดยมีรำยละเอียดดังนี้ 

บริการ 
ปี 2557 ปี 2558 

�̅� แปลผล �̅� แปลผล 
1. ระบบลงทะเบยีน กำรร้องเรียน กำรติดต่อสอบถำมบน
เว็บไซต ์

3.994 สูง 3.971 สูง 

2. บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำร     
2.1 บริกำร SMS 3.556 ปำนกลำง 4.134 สูง 

2.2 บริกำรแอปพลิเคชัน TTRS Message 3.778 สูง 4.133 สูง 
2.3 เว็บไซต์-บริกำรสนทนำข้อควำม 3.856 สูง 4.178 สูง 
2.4 เว็บไซต์-บริกำรสนทนำวิดโีอ 4.033 สูง 4.085 สูง 
2.5 บริกำรตู้ TTRS 3.862 สูง 4.163 สูง 
2.6 บริกำรแอปพลิเคชัน TTRS Video   4.045 สูง 
2.7 บริกำรแอปพลิเคชัน TTRS Captioned Phone   3.885 สูง 

3. เจ้ำหน้ำที่ TTRS     
3.1 เจ้ำหน้ำท่ีถ่ำยทอดกำรสื่อสำร 4.015 สูง 4.260 สูง 
3.2 เจ้ำหน้ำท่ีสมำชิกสมัพันธ์ (บรกิำรภำษำมือ)   4.103 สูง 

4. โดยภำพรวม ท่ำนมีควำมพึงพอใจในกำรใช้บริกำร TTRS  
“ทุกบริกำรระดับใด” 

4.147 สูง 4.398 สูง 

การประเมินโครงการศูนย์บริการถ่ายทอดการสื่อสารแห่งประเทศไทย 

ศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรฯ ได้ด ำเนินกำรประเมินโครงกำรศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรฯ 3

ส่วนโดยมีผลกำรประเมินดังนี้คือ 

1. ผลกำรให้บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำร มีจ ำนวนสมำชิกเพ่ิมขึ้นจ ำนวน 34,435 คน รวมมีสมำชิกทั้งหมด 

46,304 คน  มีจ ำนวนครั้งในกำรใช้บริกำรรวมทั้งสิ้น 150,928 ครั้ง  ดังนี้   

1.1. บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบข้อควำมสั้น (SMS) 17,269 ครั้ง คิดเปน็ร้อยละ 11.442 

1.2. บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบรับส่งข้อควำมผ่ำนแอปพลิเคชัน TTRS Message 27,147 ครั้ง คิด

เป็นร้อยละ 17.987 

1.3. บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบสนทนำข้อควำม 7,185 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 4.761 

1.4. บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบสนทนำวิดีโอผ่ำนอินเทอร์เน็ต 13,854 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 9.179 



รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินงำนประจ ำป ี2558 ศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแห่งประเทศไทย 
ฉ 

1.5. บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบสนทนำวิดีโอผ่ำนแอปพลิเคชัน TTRS Video 12,424 ครั้ง คิดเป็น

ร้อยละ 8.232 

1.6. บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบสนทนำวิดีโอผ่ำนตู้ TTRS 72,656 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 48.139 

1.7. บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบปรับปรุงเสียงพูดส ำหรับผู้ไร้กล่องเสียง 388 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 

0.257  

1.8. บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบสนทนำวิดีโอเพ่ือแจ้งเหตุฉุกเฉิน 5 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 0.003 

2. ผลกำรประเมินมำตรฐำนคุณภำพกำรให้บริกำร ใน 5 ด้ำน สรุปได้ดังนี ้

2.1. มำตรฐำนด้ำนที่ 1  ผลกำรให้บริกำรสนทนำวิดีโอปกติทั้งบนอินเทอร์เน็ตและเครื่องบริกำรถ่ำยทอด

กำรสื่อสำรสำธำรณะผ่านข้อก าหนดมาตรฐาน โดยมีค่ำเฉลี่ยกำรรอสำยว่ำงอยู่ที่ร้อยละ 7.68 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 0:35 นำที จำกที่ก ำหนดไว้ไม่

เกิน 1:10 นำที 

2.3.2. มำตรฐำนด้ำนที่ 3.2 ผลกำรตอบรับของเจ้ำหน้ำที่ถ่ำยทอดกำรสื่อสำรในกำรให้บริกำร

ถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบรับ-ส่งข้อควำมผ่ำนแอปพลิเคชัน TTRS Message ผ่านข้อก าหนด

มาตรฐาน โดยมีค่ำเฉลี่ยกำรตอบรับ ที่ 0:47 นำที จำกมำตรฐำนไม่เกิน 1.33 นำท ี

2.3.3. มำตรฐำนด้ำนที่ 3.3 ผลกำรตอบรับของเจ้ำหน้ำที่ถ่ำยทอดกำรสื่อสำรในกำรให้บริกำร

สนทนำข้อควำมบนอินเทอร์เน็ตปกติ ผ่านข้อก าหนดมาตรฐาน โดยมีค่ำเฉลี่ยกำรตอบรับ ที่ 

0:26 นำที จำกมำตรฐำนไม่เกิน 0:47 นำที 

2.3.4. มำตรฐำนด้ำนที่ 3.4 ผลกำรตอบรับของเจ้ำหน้ำที่ถ่ำยทอดกำรสื่อสำรในกำรให้บริกำร

สนทนำวิดีโอปกติ ผ่านข้อก าหนดมาตรฐาน โดยมีค่ำเฉลี่ยกำรตอบรับภำยใน 15 วินำที อยู่

ที่ร้อยละ 91.18 จำกมำตรฐำนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 85 

2.4. มำตรฐำนด้ำนที่ 4 ผลกำรให้บริกำรสนทนำวิดีโอฉุกเฉิน ผ่านข้อก าหนดมาตรฐาน โดยมีค่ำเฉลี่ยกำร

ตอบรับภำยใน 10 วินำที อยู่ที่ร้อยละ 100  จำกมำตรฐำนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 85 
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2.5. มำตรฐำนด้ำนที่ 5 แบ่งผลกำรประเมินเป็น 2 มำตรฐำนย่อย 

2.5.1. มำตรฐำนด้ำนที่ 5.1 กำรร้องเรียนกำรให้บริกำร ผ่านข้อก าหนดมาตรฐาน โดยมีผู้ร้องเรียน 

ที่ร้อยละ 0.0020 ของจ ำนวนกำรใช้บริกำรทั้งหมด จำกมำตรฐำนไม่เกินร้อยละ 3 

2.5.2. มำตรฐำนด้ำนที่ 5.2 มีจ ำนวนผู้ตอบแบบสอบถำมที่ไม่พอใจกำรบริกำร ผ่านมาตรฐาน  โดย

มีผู้ตอบไม่พอใจหรือพอใจน้อยที่สุดร้อยละ 0.56  ของจ ำนวนผู้ตอบแบบสอบถำมทั้งหมด 

จำกมำตรฐำนไม่เกินร้อยละ 3 

 

ผลกำรประเมินมำตรฐำนคุณภำพกำรให้บริกำร 

การรอสาย

ปกต ิ

การรอสาย

ฉุกเฉิน 

ค่าเฉลี่ยในการ 

รับสายปกติ 

ค่าเฉลี่ยในการ 

รับสายฉุกเฉิน 
การร้องเรียน 

ผลกำร

ให้บริกำร

สนทนำวิดีโอ

ปกติ ผ่าน

ข้อก าหนด

มาตรฐาน 

โดยมีคำ่เฉลีย่

กำรรอสำยว่ำง

อยู่ท่ีร้อยละ 

7.68 จำกท่ี

ก ำหนด

จ ำนวนไม่เกิน

ร้อยละ 15  

  

ผลกำร

ให้บริกำร

สนทนำวิดีโอ

ฉุกเฉิน ผ่าน

ข้อก าหนด

มาตรฐาน 

โดยมีคำ่เฉลีย่

กำรรอสำยว่ำง

อยู่ท่ีร้อยละ 0 

จำกท่ีก ำหนด

จ ำนวนไม่เกิน

ร้อยละ 10 

  

ผลกำรตอบรับของเจ้ำหน้ำท่ีถ่ำยทอดกำรสื่อสำรในกำร

ให้บริกำร SMS ปกติ ผ่านข้อก าหนดมาตรฐาน โดยมี

ค่ำเฉลี่ยกำรตอบรับที่ 0:35 นำที จำกท่ีก ำหนดไวไ้ม่เกิน 

1:10 นำที  

 จ ำนวนกำรร้องเรยีน

กำรให้บริกำรผ่าน

ข้อก าหนดมาตรฐาน  

โดยมผีู้ร้องเรียนท่ีร้อย

ละ 0.0020  ของ

จ ำนวนกำรใช้บริกำร

ทั้งหมดในรอบปี จำก

ที่ก ำหนดไว้ไม่เกินร้อย

ละ 3 

 จ ำนวนผู้ตอบ

แบบสอบถำมที่ไม่

พอใจกำรบริกำรผ่าน

ข้อก าหนดมาตรฐาน 

โดยมผีู้ตอบไม่พอใจ

หรือพอใจน้อยที่สุด

ร้อยละ 0.56 ของ

จ ำนวนผู้ตอบ

แบบสอบถำมทั้งหมด 

จำกมำตรฐำนไม่เกิน

ร้อยละ 3 

ผลกำรตอบรับของเจ้ำหน้ำท่ีถ่ำยทอดกำรสื่อสำรในกำร

ให้บริกำร TTRS Message ปกติ ผ่านข้อก าหนด

มาตรฐาน โดยมีคำ่เฉลีย่กำรตอบรับที่ 0:47 นำที จำกท่ี

ก ำหนดไวไ้ม่เกิน 1:33 นำที 

ผลกำรตอบรับของเจ้ำหน้ำท่ีถ่ำยทอดกำรสื่อสำรในกำร

ให้บริกำรสนทนำข้อควำมบนอินเทอร์เน็ตปกติ ผ่าน

ข้อก าหนดมาตรฐาน โดยมีคำ่เฉลีย่กำรตอบรบัท่ี 0:26 

นำที จำกท่ีก ำหนดไวไ้ม่เกิน 0:47 นำที 

ผลกำรตอบรับของ

เจ้ำหน้ำท่ีถ่ำยทอดกำร

สื่อสำรในกำรให้บริกำร

สนทนำวิดีโอปกติ ผ่าน

ข้อก าหนดมาตรฐาน โดย

มีค่ำเฉลีย่กำรตอบรับ

ภำยใน 15 วินำที ท่ีร้อยละ 

91.18 จำกท่ีก ำหนดไว้ให้

เกินร้อยละ 85 

ผลกำรให้บริกำรสนทนำ

วิดีโอฉุกเฉินผ่าน

ข้อก าหนดมาตรฐาน  

โดยมีคำ่เฉลีย่กำรตอบรับ

ภำยใน 10 วินำที อยู่ที่

ร้อยละ 100  จำกท่ี

ก ำหนดไว้ให้เกินร้อยละ 

90 
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3. ผลกำรประเมินตัวชี้วัดของศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรฯ ในปี 2558 ได้ผลดังนี้ คือ  

ตัวช้ีวัดประจ าปี 2558 ผลการด าเนินงานปี 2558 

1. มีกำรประเมินโครงกำรศูนย์บริกำร

ถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแห่งประเทศไทย

อย่ำงมีประสิทธิภำพ ปี 2555 - 2557 

 

2. มีกำรพัฒนำบุคลำกรอย่ำงต่อเนื่อง โดย

ได้รับกำรอบรมอย่ำงน้อย 1 หลักสูตรใน

แต่ละปี  ได้แก่เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยส ำนักงำน 

เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยบริกำรถ่ำยทอดกำร

สื่อสำร เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยระบบสำรสนเทศ 

และเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยฝึกอบรมและ

ประชำสัมพันธ์ 

มีผลส ำเร็จร้อยละ 100 มีกำรพัฒนำบุคลำกรครบทุกคน

รวม 25 หลักสูตร คือ 

1. กำรยื่นภำษีเงินได้บุคคลธรรมดำแบบออนไลน์ 

2. International Conference on ASEAN Best 

Practices on Language, Translation, 

Interpretation, Sign Language Interpreting 

and Informatics In Celebration of Her Royal 

Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn's 

60th Birthday Anniversary 

3. Basic Translation and Interpretation 

4. Continuing Education Workshop Introduction 

into Conference and Community Interpreting 

5. กำรพัฒนำบุคลำกรส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ฯ บรรจุใหม่ 

6. กำรท ำรำยงำนกำรฝึกอบรม  

7. ระบบกำรให้บริกำรแอปพลิเคชัน TTRS Captioned 

Phone 

8. ระบบบริกำรแจ้งเหตุฉุกเฉินทำงกำรแพทย์ 1669 

ผ่ำน Video Phone 

9. กำรให้บริกำรผ่ำน TTRS Thailand Fanpage 

ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่สมำชิกสัมพันธ์  

10. วิธีกำรสมัครสมำชิกผ่ำนช่องทำงต่ำง ๆ ส ำหรับ

เจ้ำหน้ำที่สมำชิกสัมพันธ์  

11. ระบบกำรให้บริกำรสนทนำข้อควำมบนเว็บไซต์และ
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แอปพลิเคชัน TTRS Message 

12. เทคนิคกำรปรับปรุงและพัฒนำระบบงำนกำรเงิน 

(Cashier) 

13. เทคนิคกำรจัดท ำบัญชี กำรเตรียมเอกสำรทำงบัญชี

เพ่ือให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบและเสียภำษีเงินได้นิติ

บุคคลสิ้นปี 

14. กำรบริหำรงำนเอกสำร 

15. อบรมเชิงปฏิบัติกำร กำรพัฒนำคลังเอกสำรดิจิทัล

ด้วย Drupal (12 ชั่วโมง) 

16. กลยุทธ์กำรเป็นวิทยำกรมืออำชีพ (Train the 

Trainer) รุ่นที่ 11 

17. Microsoft Office 2010 

18. อบรมเชิงปฏิบัติกำร หลักสูตรกำรพัฒนำเว็บด้วย 

Joomla  

19. กำรบริหำรงำน Call Center ระดับสูงอย่ำงมืออำชีพ 

20. กำรบริหำรควำมสัมพันธ์กับลูกค้ำและกำรสร้ำงคุณค่ำ

ในกำรบริกำร 

21. เทคนิคกำรติดต่อสื่อสำรที่มีประสิทธิภำพ 

22. Network Administrator Over all basic 

23. TTRS Video MCU for Administrator 

24. กำรติดตั้งและจัดกำรอินเทอร์เน็ต Hotspot Server 

ด้วย Mikrotik 

25. TTRS Video MCU for Agent 

3. มีกำรปรับปรุงระบบบริกำรถ่ำยทอดกำร

สื่อสำร  6 ระบบ ให้สำมำรถใช้งำนได้

อย่ำงมีประสิทธิภำพ   

1) ระบบบริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบ SMS ที่ปรับปรุง

ใหม่ เปิดให้บริกำรตั้งแต่เดือนกรกฎำคม 2556 

2) ระบบบริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบรับ-ส่งข้อควำม

ผ่ำนแอปพลิเคชัน TTRS Message เปิดให้บริกำรตั้งแต่
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เดือนตุลำคม 2557 

3) ระบบบริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบสนทนำข้อควำม

บนอินเทอร์เน็ตที่ปรับปรุงใหม่ เปิดให้บริกำรตั้งแต่เดือน

พฤศจิกำยน 2558 

4) ระบบบริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบสนทนำวิดีโอบน

อินเทอร์เน็ต อยู่ระหว่ำงปรับปรุงส่วนติดต่อผู้ใช้บนเว็บไซต์

ใหม่ 

5) ระบบบริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบสนทนำวิดีโอบน

อินเทอร์เน็ตผ่ำนอุปกรณ์โทรคมนำคมเคลื่อนที่  เปิด

ให้บริกำรตั้งแต่เดือนกรกฎำคม 2558 

6) ระบบบริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบสนทนำวิดีโอผ่ำน

เครื่องบริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรสำธำรณะ (ตู้ TTRS) 

ติดตั้งตู้ TTRS ไปแล้ว 150 ตู้ 

7) ระบบบริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรเพื่อแจ้งเหตุฉุกเฉิน ได้

พัฒนำระบบรับแจ้งเหตุฉุกเฉินทำงกำรแพทย์แล้ว และได้

พัฒนำระบบน ำเข้ำข้อมูลคนพิกำรทำงกำรได้ยิน และ

น ำไปใช้ในกำรเก็บข้อมูลคนพิกำรทำงกำรได้ยินแล้ว 

4. มีกำรพัฒนำระบบบริกำรถ่ำยทอดกำร

สื่อสำรใหม่ 2 ระบบ  

1) ระบบบริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบปรับปรุงเสียงพูด

ส ำหรับผู้ไร้กล่องเสียง เปิดให้บริกำรแล้ว 

2) ระบบบริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบแปลงเสียงเป็น

ข้อควำม ได้ด ำเนินกำรติดตั้งบริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำร

แบบแปลงเสียงเป็นข้อควำม แบบ Manual อยู่ระหว่ำง

ด ำเนินกำรทดสอบกำรใช้งำนกับคนหูตึง 

5. มีกำรติดตั้งเครื่องบริกำรถ่ำยทอดกำร

สื่อสำรสำธำรณะ จ ำนวน 30 ตู้ 

ผลส ำเร็จเป็นร้อยละ 100 

มีตู้ TTRS รุ่น 1 ให้บริกำรอยู่ 30 เครื่อง และตู้ TTRS รุ่น 

2 ให้บริกำรอยู่ 90 เครื่อง ติดตั้งเพ่ิมในปี 2558 จ ำนวน 30 

เครื่อง รวมมีตู้ TTRS ทั้งหมด จ ำนวน 150 เครื่อง 



รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินงำนประจ ำป ี2558 ศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแห่งประเทศไทย 
ฎ 

ตัวช้ีวัดประจ าปี 2558 ผลการด าเนินงานปี 2558 

6. คุณภำพของกำรให้บริกำร (service 

level agreement) เป็นไปตำมก ำหนด

ของแผนงำนแต่ละปี 

ผลส ำเร็จคิดเป็นร้อยละ 100 

กำรประเมินมำตรฐำนคุณภำพของกำรให้บริกำรตำม

แผนกำรด ำเนินงำนปี 2558 เป็นไปตำมข้อก ำหนด

มำตรฐำนคุณภำพของกำรให้บริกำรทุกบริกำร 

7. กลุ่มเปำ้หมำยได้รับกำรอบรมจ ำนวน

ประมำณ 600 คนต่อปี ทั่วทุกภูมิภำค 

ผลส ำเร็จคิดเป็นร้อยละ 488 

กลุ่มเป้ำหมำยได้รับกำรอบรมจ ำนวน 2,933 คน  

8. มีจ ำนวนผู้เข้ำมำใช้บริกำรจ ำนวนเพิ่มขึ้น

อย่ำงน้อย 300 คน 

ผลส ำเร็จคิดเป็นร้อยละ 11,478 

มีสมำชิกศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำร เพ่ิมข้ีนในปี 

2558 จ ำนวน 34,435 คน รวมสมำชิกทั้งหมด 46,304  

คน 

9. มีรำยงำนกำรประเมินกำรใช้งำนระบบ

บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรและและ

ควำมพึงพอใจในกำรใช้บริกำรทุกปี 

พร้อมทั้งกำรประชุมระดมสมองผู้บริโภค

ทุกปี 

มีรำยงำนกำรประเมินกำรใช้งำนระบบบริกำรถ่ำยทอดกำร

สื่อสำรและและควำมพึงพอใจ มีผลกำรประเมินควำมพึง

พอใจในภำพรวม อยู่ที่ร้อยละ 87.98 

10. มีรำยงำนแผนกำรด ำเนินงำนประจ ำปี 

2558 และรำยงำนสรุปผลกำร

ด ำเนินงำนประจ ำปี 2558 

ผลส ำเร็จคิดเป็นร้อยละ 100 

มีรำยงำนแผนกำรด ำเนินงำนประจ ำปี  2558 และ 

มีรำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี 2558 
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ค าน า 

ตำมที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ

และมูลนิธิสำกลเพ่ือคนพิกำรมีบันทึกควำมร่วมมือในกำรจัดท ำโครงกำรศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำร 

แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 10 ตุลำคม 2556 นั้น มูลนิธิสำกลเพ่ือคนพิกำรจะส่งมอบงำนรวมทั้งสิ้น 8 งวด  

กำรส่งงำนงวดที่ 6 นี้ เป็นกำรส่งรำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี 2558 ศูนย์บริกำรถ่ำยทอด

กำรสื่อสำรแห่งประเทศไทย ซึ่งประกอบไปด้วยเนื้อหำที่ส ำคัญดังนี้  

 บทน ำ 

 กำรบริหำรจัดกำรศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแห่งประเทศไทย 

 กำรพัฒนำระบบบริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำร 

 กำรประชำสัมพันธ์ 

 กำรอบรมกำรใช้บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำร 

 กำรคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค 

 กำรประเมินโครงกำรศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรฯ 

กำรที่โครงกำรนี้บรรลุผลส ำเร็จได้ด้วยดี มูลนิธิสำกลเพ่ือคนพิกำรต้องขอขอบคุณคณะกรรมกำรบริหำร

ศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแห่งประเทศไทย คณะกรรมกำรก ำกับดูแลและประเมินผลฯ และคณะท ำงำนฯ   

ที่ช่วยให้ค ำแนะน ำที่เป็นประโยชน์ในกำรด ำเนินโครงกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพเพ่ือประโยชน์ของผู้บริโภคที่เป็น

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 ที่เก่ียวข้องกับศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำร

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 ให้สำมำรถใช้งำนได้อย่ำงมี

ประสิทธิภำพ   

รำยงำนกำรปรับปรุงระบบบริกำรถ่ำยทอดกำร

สื่อสำร  6 ระบบ  

4. มีกำรพัฒนำระบบบริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำร

เพ่ิม 2 ระบบ  

รำยงำนกำรระบบบริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำร  2 

ระบบ  



รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินงำนประจ ำป ี2558 ศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแห่งประเทศไทย 
4 

ตัวช้ีวัด วิธีการวัดตัวชี้วัด 

5. เครื่องบริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรสำธำรณะได้รับ

กำรติดตั้งจ ำนวน 180 เครื่อง ทั่วทุกภูมิภำค 

รำยงำนกำรติดตั้งเครื่องบริกำรถ่ำยทอดกำร

สื่อสำรสำธำรณะจ ำนวน 180 เครื่องพร้อมรูปถ่ำย 

6. คุณภำพของกำรให้บริกำร (service level 

agreement) เป็นไปตำมก ำหนดของแผนงำนแต่ละปี 

รำยงำนคุณภำพของกำรบริกำรประจ ำปี  

7. กลุ่มเป้ำหมำยได้รับกำรอบรมจ ำนวนประมำณ   

450-650 คนต่อปี ทั่วทุกภูมิภำค 

รำยงำนกำรจัดอบรมกลุ่มเป้ำหมำยประจ ำปี 

พร้อมรำยชื่อ 

8. มีจ ำนวนผู้เข้ำมำใช้บริกำรจ ำนวนเพิ่มขึ้นอย่ำง

น้อย 300 คนต่อปี รวมทั้งสิ้น 1,500 คน ใน 5 ปี  

รำยงำนสมำชิกศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำร

ประจ ำปี พร้อมรำยชื่อ 

9. มีรำยงำนกำรประเมินกำรใช้งำนระบบบริกำร

ถ่ำยทอดกำรสื่อสำรและและควำมพึงพอใจ          

ในกำรใช้บริกำรทุกปี พร้อมทั้งกำรประชุมระดม

สมองผู้บริโภคทุกปี 

 รำยงำนกำรประเมินกำรใช้งำนและควำมพึง

พอใจในกำรใช้บริกำรประจ ำปี 

 รำยงำนกำรประชุมระดมสมองผู้บริโภค

ประจ 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) สำมำรถให้บริกำรโทรคมนำคมขั้นพื้นฐำนแก่ผู้ที่บกพร่องทำงกำรได้ยิน ผู้ที่บกพร่องทำงกำรพูดและ

ผู้สูงอำยุ อย่ำงน้อย 172,240 คนใน 5 ปี  

1.7 นิยามการบริการถ่ายทอดการสื่อสาร 

1) การบริการถ่ายทอดการสื่อสารแบบ SMS เป็นกำรให้บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรโดยผู้ที่บกพร่อง

ทำงกำรได้ยินใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ส่ง SMS แจ้งชื่อและหมำยเลขโทรศัพท์ผู้รับปลำยทำงพร้อม

ข้อควำมติดต่อมำยังศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรฯ  จำกนั้น เจ้ำหน้ำที่ถ่ำยทอดกำรสื่อสำรจะ
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ติดต่อไปยังผู้รับปลำยทำงเพ่ือแจ้งให้ทรำบ ถ้ำมีกำรสอบถำมกลับมำเจ้ำหน้ำที่ถ่ำยทอดกำรสื่อสำร

จะส่ง SMS /MMS ออกไปยังผู้ที่บกพร่องทำงกำรได้ยิน ท ำเช่นนี้จนจบข้อควำมสนทนำ 

2) การบริการถ่ายทอดการสื่อสาร แบบรับ-ส่ง ข้อความผ่านแอปพลิเคชัน TTRS Message เป็น

กำรให้บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรโดยผู้ที่บกพร่องทำงกำรได้ยินใช้โทรศัพท์สมำรท์โฟนรับ-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) การบริการถ่ายทอดการสื่อสารแบบแบบสนทนาวิดีโอบนอินเทอร์เน็ตผ่านอุปกรณ์สื่อสาร

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) บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบรับ-ส่ง ข้อควำมผ่ำน

แอปพลิเคชัน TTRS Message 

ดำวน์โหลดแอปพลิเคชันที่ Play Store 

(Android) และ App Store (IOS) 
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ประเภทของการให้บริการ ช่องทางติดต่อ 

3) บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบสนทนำข้อควำมผ่ำน

เว็บไซต์  

www.ttrs.or.th เลือก สนทนำข้อควำม 

4) บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบสนทนำวิดีโอผ่ำน

เว็บไซต์ 

www.ttrs.or.th เลือก สนทนำวิดีโอ 

5) บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบสนทนำวิดีโอผ่ำน

แอปพลิเคชัน TTRS Video  

ดำวน์โหลดแอปพลิเคชันที่ Play Store 

(Android) และ App Store (IOS) 

6) บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบสนทนำวิดีโอผ่ำน

เครื่องบริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรสำธำรณะ (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 

1.9 ช่องทางการร้องเรียนและการสอบถาม  

ประเภทของการให้บริการ ช่องทางติดต่อ 

1. อีเมล์ติดต่อ  info@ttrs.or.th 

2. กำรแจ้งข่ำวสำรต่ำงๆ  ttrs@ttrs.or.th 
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ประเภทของการให้บริการ ช่องทางติดต่อ 

3. กำรแจ้งปัญหำกำรใช้

บริกำร  

 helpdesk@ttrs.or.th  

 เว็บไซต์ www.ttrs.or.th เลือกติดต่อเรำ-แจ้งปัญหำกำรใช้งำน 

 บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบสนทนำวิดีโอ ผ่ำนแอปพลิเคชัน TTRS 

Video  

 บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำร แบบรับ-ส่ง ข้อควำมผ่ำนแอปพลิเคชัน 

TTRS Message  

 Facebook ชื่อ TTRS Thailand 

 Line ชื่อ TTRS Thailand 

 โทรศัพท์วิดีโอ 

4. แจ้งข้อเสนอแนะ ค ำติชม 

ร้องเรียน 

 feedback@ttrs.or.th 

 เว็บไซต์ www.ttrs.or.th เลือก ติดต่อเรำ-รับเรื่องร้องเรียน 

 บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบสนทนำวิดีโอ ผ่ำนแอปพลิเคชัน TTRS 

Video  

 บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำร แบบรับ-ส่ง ข้อควำมผ่ำนแอปพลิเคชัน 

TTRS Message  

 Facebook ชื่อ TTRS Thailand 

 Line ชื่อ TTRS Thailand 

 โทรศัพท์วิดีโอ 

1.10 นโยบายการรักษาความลับ 

กำรเก็บข้อมูลส่วนบุคคล 

ศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรฯ มีกำรเก็บข้อมูลจำกผู้ใช้กำรบริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำร โดยให้สมัคร

สมำชิก กรอกข้อมูล เช่น ชื่อ นำมสกุล อีเมล์ หมำยเลขโทรศัพท์  หมำยเลขบัตรประชำชน ควำมพิกำร ที่อยู่ 

อำชีพ โรงพยำบำลที่ใช้ บุคคลที่ให้ติดต่อฉุกเฉิน เป็นต้น  ข้อมูลดังกล่ำวจะใช้ในกำรให้บริกำรถ่ำยทอดกำร

สื่อสำรเท่ำนั้น  

 



รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินงำนประจ ำป ี2558 ศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแห่งประเทศไทย 
9 

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 2558  ดังมีรำยละเอียดต่อไปนี้ 

2.1 สถานที่ตั้ง 

ศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแห่งประเทศไทย ตั้งอยู่ที่บ้ำนเลขที่ 27/4 ซอยอรุณอมรินทร์ 39 ถนน

อรุณอมรินทร์ แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบำงกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 ชั้น 3-5 มีพ้ืนที่ 690 ตำรำงเมตร 

ประกอบด้วย  

ชั้น 3 ห้องผู้อ ำนวยกำรศูนย์ฯ 1 ห้อง ห้องส ำนักงำน 2 ห้อง ห้องประชุม 1 ห้อง ห้องเตรียมอำหำร 1 

ห้อง ห้องน้ ำ 3 ห้อง ดังแสดงในภำพที่ 2 - 6 

ชั้น 4 ห้องสตูดิโอเดี่ยวส ำหรับบริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำร 15 ห้อง ห้องเจ้ำหน้ำที่เทคนิค 1 ห้อง ห้อง

เซิร์ฟเวอร์ 1 ห้อง ห้องโถงรับรอง 1 ห้อง และห้องน้ ำ 2 ห้อง ดังแสดงในภำพที่ 7 - 10 

ชั้น 5 ห้องอำหำร  1 ห้อง ห้องพักผ่อน 1 ห้อง ห้องเก็บของ 1 ห้อง ห้องนอน 3 ห้อง และห้องน้ ำ 2 

ห้อง ดังแสดงในภำพที่ 11 – 14 

                 

ภำพที ่2 ห้องผู้อ ำนวยกำรศูนย์ฯ 
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ภำพที ่3 ห้องส ำนักงำน 1 ชั้น 3 

 

    

ภำพที ่4 ห้องส ำนักงำน 2 ชั้น 3 

 

    

ภำพที ่5 ห้องประชุม ชั้น 3 
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ภำพที ่6 ห้องเตรียมอำหำร ชั้น 3 

 

           

   

ภำพที ่7 ห้องสตูดิโอเดี่ยวส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ถ่ำยทอดกำรสื่อสำร ชั้น 4 
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ภำพที ่8 ห้องเจ้ำหน้ำที่เทคนิค ชั้น 4 

 

   
ภำพที ่9 ห้อง Server 

 

  
ภำพที ่10 ห้องโถงรับรอง ชั้น 4 
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ภำพที ่11 ห้องอำหำร ชั้น 5 

 

     
ภำพที ่12 ห้องพักผ่อน ชั้น 5 

 

   
ภำพที ่13 ห้องเก็บของ ชั้น 5 
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ภำพที่ 14 ห้องนอน ชั้น 5 

2.2 บุคลากรประจ าปี 2558 

ในปี 2558 ศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรฯ มีบุคลำกรในต ำแหน่งต่ำงๆ ตำมโครงสร้ำงองค์กรของ

ศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรฯ ตลอดทั้งปีจ ำนวน 51 คน ตำมโครงสร้ำงองค์กรในภำพที่ 15 ดังนี้ 

 

 
ภำพที่ 15 โครงสร้ำงองค์กรของศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแห่งประเทศไทย 
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จ ำนวนบุคลำกรของศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรฯ ในแต่ละเดือนมีรำยละเอียดตำมตำรำงที่ 1 

 

ตำรำงที ่1 จ ำนวนบุคลำกรของศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรฯ 

เดือน  
จ านวนเจ้าหน้าที่ (คน) 

ฝ่ายบริหาร
ส านักงาน 

ฝ่ายบริการถ่ายทอด
การสื่อสาร 

ฝ่ายระบบ
สารสนเทศ 

ฝ่ายฝึกอบรมและ
ประชาสัมพันธ์ 

รวม 

มกรำคม 6 24 5 2 37 

กุมภำพันธ์ 6 24 5 2 37 
มีนำคม  6 24 6 2 38 

เมษำยน  7 24 6 2 39 
พฤษภำคม 6 22 6 4 38 

มิถุนำยน 6 22 6 4 38 

กรกฎำคม 6 30 6 4 46 
สิงหำคม 6 29 6 4 45 

กันยำยน 6 29 6 4 45 

ตุลำคม 6 29 6 4 45 
พฤศจิกำยน 6 30 6 4 46 

ธันวำคม 6 30 6 4 46 

2.2.1 การพัฒนาบุคลากร 

ศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรฯ ได้ตระหนักถึงควำมส ำคัญในกำรพัฒนำบุคลำกรของศูนย์ฯ 

อย่ำงสม่ ำเสมอ  โดยมุ่งเน้นให้บุคลำกรมีควำมสำมำรถเหมำะสมกับต ำแหน่งเพ่ือให้กำรบริกำรของศูนย์ฯ มี

ประสิทธิภำพเพ่ิมขึ้น เจ้ำหน้ำที่ทุกคนจะต้องมีควำมรู้และควำมเข้ำใจในลักษณะของกำรบริกำรถ่ำยทอดกำร

สื่อสำร สำมำรถแก้ไขปัญหำเบื้องต้นหำกเกิดปัญหำในกำรให้บริกำรได้เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนภำยในศูนย์ฯ 

เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย อีกทั้งสำมำรถให้ข้อมูลเกี่ยวกับบริกำรของศูนย์ฯ ให้กับบุคคลทั่วไปได้รับรู้และ

เข้ำใจกำรให้บริกำรของศูนย์ฯ รวมทั้งเพ่ือเป็นกำรประชำสัมพันธ์และเสริมสร้ำงภำพลักษณ์องค์กรสู่ภำยนอก

โดยได้ด ำเนินกำรกำรพัฒนำบุคลำกรในปี 2558 ดังนี้ 
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1) การพัฒนาบุคลากรตามฝ่ายต่างๆ โดยการจัดฝึกอบรม 

ในปีนี้ ศูนย์ฯ ได้มีกำรพัฒนำบุคลำกรตำมฝ่ำยต่ำงๆ โดยจัดให้มีกำรฝึกอบรมเพ่ือเป็นกำรพัฒนำ

บุคลำกรให้มีควำมรู้และควำมสำมำรถตำมต ำแหน่งส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ รวมทั้งน ำควำมรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้กับ

งำนที่รับผิดชอบ จ ำนวน 25 หลักสูตร ได้ผล 100% ตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนดให้อย่ำงน้อยทุกคนได้รับกำรอบรม 

1 หลักสูตร 

 

ตำรำงที ่2 หลักสูตรกำรฝึกอบรมบุคลำกร 

วันที่ หลักสูตร รายละเอียดหลักสูตร รายช่ือผู้เข้ารับการอบรม 

3-4 
กุมภำพันธ์ 

2558 

กำรยื่นภำษีเงินได้
บุคคลธรรมดำ
แบบออนไลน์ 
(อบรมภำยใน) 

1. ลงทะเบียนยื่นแบบทำง
อินเทอร์เน็ต 
2. Login ยื่นภำษีเงินได้บุคคล
ธรรมดำ 
3. แนะน ำวิธีกำรกรอกข้อมูล 
4. แนะน ำวิธีกำรบันทึกข้อมูล
และพิมพ์แบบฟอร์ม 

1. นำงสำวอัฑฒกำ เที่ยงปรีชำ 
2. นำยกนต์ธร ไกรสุวรรณ 
3. นำงสำวชนัญชิดำ ชีพเสร ี
4. นำยภัทรพงศ์ พิกุลเงิน 
5. นำยจักรี เสนเมือง 
6. นำงสำวจำรุวรรณ ฤทธิ์เนติกุล 
7. นำงสำวอรนุช ศุภเลิศชัยมงคล 
8. นำงสำวฐิตำรีย์ เกี่ยวคุ้มภัย 
9. นำยจำรุพัฒน์ หิรัญศรีตระกูล 
10. นำงสำวชวำลำ สวสัดิ์สว่ำง 
11. นำงสำวดวงฤดี แสนสุข 
12. นำงสำวกัลชุยำ ต๋องเรียน 
13. นำงสำวพจี เอ่ียมข ำ 
14. นำงสำวฤดี พำนิช 
15. นำงสำวอรพินท์ เมืองนก 
16. นำยนพพล ไกยรำช 
17. นำงสำววัชรำ อสิพงษ์ 
18. นำงสำวพัชรี ศรีสุกใส 
19. นำงสำวพัชรินทร์ วัฒนโชคกุล 
20. นำงสำวกนกอร วงษ์ค ำหำญ 
21. นำงสำวพัชรียำ โพธิ์เย็น 
22. นำงสำวชนำกำนต์ พิทยภูว
ไนย 
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23. นำยกันตพงษ์ ศันสนะเกียรติ 
24. นำยวิศรุต เย็นมี 
25. นำยวธัญญู บุญอำจินต์ 
26. นำยเอกลักษณ์ เหลื่อมล้ ำ 
27. นำงสำวสำยรุ้ง เมืองเจริญ 
28. นำยเฉลิมพล หุ่นทรงธรรม 

28-29 
เมษำยน 
2558 

International 
Conference on 
ASEAN Best 
Practices on 
Language, 
Translation, 
Interpretation, 
Sign Language 
Interpreting 
and Informatics 
In Celebration 
of Her Royal 
Highness 
Princess Maha 
Chakri 
Sirindhorn's 
60th Birthday 
Anniversary 

1. Translation, 
interpretation and 
Informatics Group 
2. Vision and Cooperation 
on ASEAN Best Practices 
Leading to Standards on 
Language, Translation, 
Interpretation, Sign 
Language Interpreting and 
Informatics as well as 
cultural and religious 
affairs and conventions. 
3. Roundtable: 
3.1 ASEAN best practices 
leading to standards on 
translation, interpretation, 
and informatics: 
Perspectives from 
Association of Asian 
Translation Industry and 
ProZ.com 
3.2 Multilingual Thailand: 
Why and How? 
3.3 Standards for 
translation, interpretation 

1. นำงสำวคมคิด ศันสนะเกียรติ 
2. นำงสำวธิดำรัตน์ เหมรังคะ 
3. นำงสำวชนัญชิดำ ชีพเสร ี
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and sign language 
interpreting in Thailand 
3.4 Informatics for 
translation, interpretation 
and sign language 
interpreting 
3.5 Best 
practices/standards in 
informatics to facilitate 
multilingual 
communications and to 
enhance National/ASEAN 
single window 
3.6 Face-to-Face and E-
Learning: A revitalization 
for English Speaking 
Academia and Corporate 
3.7 Conclusion-Summary: 
ASEAN Best Practices 
Closing 

30 เมษำยน 
2558 

Basic 
Translation and 
Interpretation 

1. Overview of Translation 
and Interpretation 
2. Translation and 
Interpretation Marketing, 
Innovations, Editing and 
Related IT 
3. Practice  

1. นำงสำวคมคิด ศันสนะเกียรติ 
2. นำงสำวธิดำรัตน์ เหมรังคะ 
3. นำงสำวชนัญชิดำ ชีพเสรี 

1 พฤษภำคม 
2558 

Continuing 
Education 
Workshop 
Introduction 

1. Translation-
Interpretation: EU and UN 
and Asian 
2. Community-PS 

1. นำงสำวคมคิด ศันสนะเกียรติ 
2. นำงสำวธิดำรัตน์ เหมรังคะ 
3. นำงสำวชนัญชิดำ ชีพเสรี 
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into 
Conference 
and 
Community 
Interpreting 

Interpreting 
3. Conference Interpreting 
4. Specific Interpreting and 
Related Skills 
5. Test 

1 กรกฎำคม - 
30 กันยำยน 

2558 

กำรพัฒนำ
บุคลำกรส ำหรับ
เจ้ำหน้ำที่ฯ บรรจุ
ใหม่ 

1. กำรแนะน ำกำรฝึกอบรม
และต้อนรับพนักงำนใหม่ 
2. ควำมรู้เบื้องต้นของ TTRS 
3. กำรปฏิบัติงำนเบื้องต้นของ
ระบบงำน Call Center 
3.1 เทคนิคกำรสื่อสำรอย่ำงมี
ประสิทธิผล  
3.2 กำรสร้ำงเสริม Service 
Mind และกำรพัฒนำ
บุคลิกภำพ 
3.3 กำรอบรมแต่งหน้ำ
หลักสูตร Make up for 
Working 
3.4 กำรเข้ำเยี่ยมชมและศึกษำ
ดูงำนบริษัทที่ให้บริกำร Call 
Center ชั้นน ำ 
4. บทพูดมำตรฐำนของ TTRS 
(กำรออกเสียงในภำษำไทย บท
พูดมำตรฐำนกำรสนทนำวิดีโอ
ข้อควำม SMS) 
5. ระบบปฏิบัติงำนของ TTRS 
(IP Phone TTRS Message 
AACC OneX ระบบสรุปงำน) 
6. ขั้นตอนกำรให้บริกำรของ 
TTRS(งำนบริกำรสนทนำวิดีโอ 
สนทนำข้อควำม TTRS 

1. นำงสำวพจีรัตน์ ศรีเสมอ 
2. นำงสำวอรเกษ ด ำชุม 
3. นำงสำวมัติกำ เพิ่มพูน 
4. นำงสำวจิรำพร วิชำ 
5. นำงสำวศตพร ไข่แก้ว 
6. นำงสำวเต็มศิริณ ชลธำร
สีหวัฒน ์
7. นำงสำวอำทิมำ อ่วมเจริญ 
8. นำงสำวตวงรัตน์ พวงสถิตย์ 
 
อบรมเฉพำะหลักสูตร 3.1 3.2 3.3 
และกำรพิมพ์ดีดไทยแบบสัมผัส 
1. นำงสำวกมลทิพย์ ว่องธนบูรณ์ 
2. นำงสำวกนกวรรณ บุญชู 
 
อบรมเฉพำะหลักสูตร 3.1 3.2 3.3 
1. นำงสำวมัณฑนำ เอ้ือพิทักษ์ 
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Message บันทึกวิดีโอ 
Camtasia) 
7. ขั้นตอนกำรบันทึกงำน 
8. กำรอบรมภำษำมือเพื่อกำร
สื่อสำร (ภำษำมือพ้ืนฐำนและ
ภำษำมือเพ่ือกำรสื่อสำร) 
9. กำรพิมพ์ดีดไทยแบบสัมผัส 
(ข้ันพื้นฐำน 60 ชั่วโมงและกำร
ทดสอบกำรพิมพ์ดีดไทยแบบ
สัมผัส) 
10. จรรยำบรรณของล่ำมภำษำ
มือ 
11. กำรวิเครำะห์สถำนกำรณ์
และกำรแก้ไขเหตุกำรณ์เฉพำะ
หน้ำในกำรให้บริกำร TTRS 
12. กำรศึกษำดงูำนนอก
สถำนที่และพบปะคนหูหนวก
ในชุมชน 

4 มิถุนำยน 
2558 

กำรท ำรำยงำน
กำรฝึกอบรม 
(อบรมภำยใน) 

อบรมกำรจัดท ำรำยงำนกำร
ฝึกอบรมของฝ่ำยฝึกอบรมและ
ประชำสัมพันธ์ 

1. นำงสำวกมลทิพย์ ว่องธนบูรณ์ 
2. นำงสำวกนกวรรณ บุญชู 

15 กรกฎำคม 
2558 

 ระบบกำร
ให้บริกำรแอป
พลิเคชัน TTRS 
Captioned 
Phone 

อบรมกำรให้บริกำรผ่ำนระบบ 
TTRS Captioned Phone 
ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่บริกำรค ำ
บรรยำยแทนเสียง และกำรใช้
แอปพลิเคชันในฝั่งผู้ใช้บริกำร 

1. นำยกนต์ธร ไกรสุวรรณ 
2. นำงสำวจำรุวรรณ ฤทธิ์เนติกุล 
3. นำงสำวชนำกำนต์ พิทยภูวไนย 

20 สิงหำคม 
2558 

 ระบบบริกำรแจ้ง
เหตุฉุกเฉิน
ทำงกำรแพทย์ 
1669 ผ่ำน Video 
Phone 

อบรมกำรให้บริกำรผ่ำน Video 
Phone เพ่ือเชื่อมต่อกับศูนย์
รับแจ้งเหตุ 1669 

1. นำงสำวคมคิด ศันสนะเกียรติ 
2. นำงสำวอัฑฒกำ เที่ยงปรีชำ 
3. นำยกนต์ธร ไกรสุวรรณ 
4. นำงสำวชนัญชิดำ ชีพเสรี 
5. นำยภัทรพงศ์ พิกุลเงิน 
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6. นำยจักรี เสนเมือง 
7. นำงสำวจำรุวรรณ ฤทธิ์เนติกุล 
8. นำงสำวอรนุช ศุภเลิศชัยมงคล 
9. นำงสำวฐิตำรีย์ เกี่ยวคุ้มภัย 
10. นำยจำรุพัฒน์ หิรัญศรีตระกูล 
11. นำงสำวชวำลำ สวสัดิ์สว่ำง 
12. นำงสำวดวงฤดี แสนสุข 
13. นำงสำวพจี เอ่ียมข ำ 
14. นำงสำวฤดี พำนิช 
15. นำยนพพล ไกยรำช 
16. นำงสำววัชรำ อสิพงษ์ 
17. นำงสำวพัชรี ศรีสุกใส 
18. นำงสำวกนกอร วงษ์ค ำหำญ 
19. นำงสำวพัชรียำ โพธิ์เย็น 
20. นำงสำวชนำกำนต์ พิทยภูว
ไนย 
21. นำงสำวธิดำรัตน์ เหมรังคะ 

2 ตุลำคม 
2558 

กำรให้บริกำรผ่ำน 
TTRS Thailand 
Fanpage ส ำหรับ
เจ้ำหน้ำที่สมำชิก
สัมพันธ์ (อบรม
ภำยใน) 

อบรมวิธีกำรให้บริกำรตอบ
ค ำถำมต่ำง ๆ ผ่ำนช่องทำง 
TTRS Thailand Fanpage 
ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่สมำชิก
สัมพันธ์ 

1. นำงสำวกมลทิพย์ ว่องธนบูรณ์ 
2. นำงสำวกนกวรรณ บุญชู 

2 ตุลำคม 
2558 

วิธีกำรสมัคร
สมำชิกผ่ำน
ช่องทำงต่ำง ๆ 
ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่
สมำชิกสัมพันธ์ 
(อบรมภำยใน) 

อบรมวิธีกำรสมัครสมำชิกผ่ำน
ช่องทำงต่ำง ๆ  
- ระบบ TTRS Video 
- ระบบ TTRS Message 
- ระบบสนทนำวิดีโอบน
เว็บไซต์ 

1. นำงสำวกมลทิพย์ ว่องธนบูรณ์ 
2. นำงสำวกนกวรรณ บุญชู 

4 ตุลำคม 
2558 

ระบบกำร
ให้บริกำรสนทนำ

อบรมกำรให้บริกำรผ่ำนระบบ 
Live Chat ส ำหรับผู้ใช้บริกำร

1. นำงสำวอัฑฒกำ เที่ยงปรีชำ 
2. นำงสำวชนัญชิดำ ชีพเสรี 
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ข้อควำมบน
เว็บไซต์และแอป
พลิเคชัน TTRS 
Message (อบรม
ภำยใน) 

สนทนำข้อควำมบนเว็บไซต์
และแอปพลิเคชัน TTRS 
Message 

3. นำยภัทรพงศ์ พิกุลเงิน 
4. นำงสำวจำรุวรรณ ฤทธิ์เนติกุล 
5. นำงสำวฐิตำรีย์ เกี่ยวคุ้มภัย 

16 ตุลำคม 
2559 

เทคนิคกำร
ปรับปรุงและ
พัฒนำระบบงำน
กำรเงิน (Cashier) 

1. ศึกษำถึงขอบเขตและ
ภำระหน้ำที่ของระบบแคชเชียร์ 
2. กำรจัดระบบที่เกี่ยวข้องกับ
เช็คและตั๋วแลกเงิน 
3. กำรวำงระบบกำรรับเงิน 
4. กำรวำงระบบกำรจ่ำยเงิน 
5. เทคนิคกำรบริหำรระบบงำน
ในฝ่ำยบัญชีกำรเงินให้มี
ประสิทธิภำพสูงสุด 
6. แบบฟอร์มเอกสำรที่
เกี่ยวข้องกับงำนแคชเชียร์ที่
ผู้บริหำรและแคชเชียร์ควร
ทรำบ 
7. ปัญหำแลแนวทำงแก้ไขของ
ระบบเอกสำรงำนแคชเชียร์ที่
จ ำเป็นต่อธุรกิจ 
8. กำรจัดระบบงำนและ
รูปแบบรำยงำนที่มี
ประสิทธิภำพและเกิดประโยชน์
สูงสุดต่อองค์กร 
9. กำรวำงระบบควบคุมภำยใน
เพ่ือป้องกันทุจริตและลด
ข้อผิดพลำดในกำรปฏิบัติงำน
กำรเงิน 
10. คุณธรรม จริยธรรมหรือ

1. นำงสำวอฑิญำ  เพ็ชรสีนวล 
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จรรยำบรรณของผู้ประกอบ
วิชำชีพบัญชี 

5-6 
พฤศจิกำยน 

2558 

เทคนิคกำรจัดท ำ
บัญชี กำรเตรียม
เอกสำรทำงบัญชี
เพ่ือให้ผู้สอบบัญชี
ตรวจสอบและเสีย
ภำษีเงินได้นิติ
บุคคลสิ้นปี 

Section 1 
1. กำรวิเครำะห์และบันทึก
รำยกำรอย่ำงถูกต้อง 
2. เอกสำรประกอบกำรบันทึก
บัญชีที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบ 
3. วิธีกำรให้ข้อมูลทำงบัญชีกับ
ผู้สอบบัญชี 
4. กำรปรับปรุงรำยกำรทำง
บัญชี 
5. กำรเตรียมงำนบัญชี เพื่อ
เตรียมตัวในกำรตรวจสอบของ
ผู้สอบบัญชี 
6. กำรบันทึกบัญชีเงินลงทุน
กำรเตรียมข้อมูลเงินลงทุน 
7. ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่นที่
บ่งบอกรำยได้และกำรบันทึก
บัญชีของกิจกำร 
8. กำรตรวจนับสินค้ำคงเหลือ 
9. กำรบันทึกบัญชีที่ดิน อำคำร 
อุปกรณ์ 
10. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
11. หมำยเหตุประกอบกำรเงิน 
12. คุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยำบรรณของผู้ประกอบ
วิชำชีพบัญชี 

1. นำงสำวประภัสสร  นำมศิริ
พงศ์พันธุ์  
2. นำงสำวปรำงค์ทิพย์  สรสิทธิ์ 
3. นำงสำวกุลธิดำ มิ่งขวัญ 

    Section 2 
1. กำรใช้ข้อมูลทำงบัญชีเพ่ือ
กำรเสียภำษีอย่ำงไรไม่ให้ถูก
สรรพำกรประเมิน 
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2. กำรปรับปรุงก ำไรสุทธิทำง
บัญชีเป็นก ำไรสุทธิทำงภำษี 
3. หลักเกณฑ์รำยจ่ำยทำงภำษี
อำกรที่สรรพำกรยอมรับ 
4. เทคนิคกำรจัดกำรรำยจ่ำย
เพ่ือไม่ให้ถูกสรรพำกรประเมิน 
5. สิทธิประโยชน์ทำงภำษีนิติ
บุคคลที่ผู้ท ำบัญชีไม่ควรพลำด 
6. กำรกระทบยอด ภ.ง.ด.50 
ภ.พ.30 และ ภ.ง.ด.53 
7. กำรบวกกลับรำยจ่ำย 
8. กำรใช้เครดิตภำษีหัก ณ ที่
จ่ำย และภำษีเงินได้นิติบุคคล 
ภ.ง.ด.51 
9. กำรตรวจสอบกำรเสียภำษี
เงินได้นิติบุคคลของปี 2558 
จุดที่ต้องระมัดระวัง 
10. คุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยำบรรณของผู้ประกอบ
วิชำชีพบัญชี 

27 ตุลำคม 
2558 

กำรบริหำรงำน
เอกสำร 

1. กำรวำงแนวทำงกำรสร้ำง
พ้ืนฐำนอย่ำงเป็นระบบ 
1.1 กำรวิเครำะห์ระบบกำร
ท ำงำนที่เหมำะสม 
1.2 กำรสร้ำงสัมพันธ์ของกำร
บริหำรงำนเอกสำร 
1.3 กำรบริหำรระบบทำงเดิน
เอกสำร (Workflow) ในกำร
ปฏิบัติงำน 
2. กำรบริหำรงำนเอกสำรด้วย
เทคโนโลยียุคใหม่ 

1. นำงสำวมัณฑนำ  เอื้อพิทักษ์ 
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2.1 บทบำทและควำมส ำคัญใน
กำรปฏิบัติงำนเอกสำร 
2.2 กำรลดขั้นตอนกำรบริหำร
เอกสำร 
2.3 กำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำร
ท ำงำน 
2.4 วิธีกำรและรูปแบบกำร
จัดเก็บเอกสำร 
2.5 กำรน ำโปรแกรมต่ำงๆ มำ
ช่วยในกำรจัดเก็บเอกสำร 
2.6 เทคนิคสมัยใหม่ในกำร
จัดเก็บเอกสำรและข้อมูลใน
รูปแบบฐำนข้อมูล 
3. กำรบริหำรวงจรเอกสำร 
3.1 กำรผลิต 
3.2 กำรปฏิบัติ-กำร
ลงทะเบียน-กำรส่งเวียน 
3.3 กำรวิเครำะห์ลักษณะ
เอกสำร 
3.4 กำรจัดเก็บเป้ำหมำยและ
ควำมจ ำเป็นหลักมำตรฐำนของ
ระบบกำรจัดเก็บ 
3.5 กำรยืม 
3.6 กำรท ำลำย 

30 ตุลำคม 
2558 

อบรมเชิง
ปฏิบัติกำร กำร
พัฒนำคลัง
เอกสำรดิจิทัลด้วย 
Drupal (12 
ชั่วโมง) 

1. แนวคิดกำรออกแบบคลัง
เอกสำรดิจิทัล 
1.1 มำตรฐำนเอกสำรงำนพิมพ์ 
1.2 มำตรฐำนเอกสำรสื่อ
น ำเสนอ 
1.3 มำตรฐำนภำพดิจิทัล 
2. ควำมรู้ในกำรพัฒนำเว็บไซต์ 

1. นำยวธัญญู บุญอำจินทร์ 
2. นำยปรีชำ แสงวุฒิ 
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3. กำรดำวน์โหลดและติดตั้ง 
Drupal เพ่ือพัฒนำเป็นคลัง
เอกสำรดิจิทัล 
4. กำรปรับแต่งระบบของ 
Drupal 
5. กำรติดตั้งโปรแกรมเสริมเพ่ือ
จัดกำรเอกสำรดิจิทัล (Biblio 
Module) 
6. กำรปรับแต่ง Module 
Biblio 
7. กำรน ำเข้ำข้อมูลประเภท
ต่ำงๆ เช่น Article, Page เป็น
ต้น 
8. กำรบริหำรจัดกำรเอกสำร
ดิจิทัล 
9. กำรบริหำรจัดกำร User 
10. กำรดำวน์โหลดและติดตั้ง
โปรแกรมเสริมอ่ืนๆ (Module) 
11. กำรดำวน์โหลดและติดตั้ง 
Theme พร้อมทั้งปรับแต่งหน้ำ
เว็บไซต์ 
12. ส ำรองข้อมูล และวิธีกำร
น ำข้อมูลมำติดตั้งใหม่  

4-5 
พฤศจิกำยน 

2558 

กลยุทธ์กำรเป็น
วิทยำกรมืออำชีพ 
(Train the 
Trainer) รุ่นที่ 11 

1. หลักและเทคนิคกำรเป็น
วิทยำกรมืออำชีพ 
1.1 คุณลักษณะของวิทยำกร
มืออำชีพ 
1.2 หลักและเทคนิคกำรพูด
ส ำหรับวิทยำกร 
1.3 เทคนิคกำรบรรยำยและ
กำรใช้สื่อเพ่ือบรรยำย 

1. นำงสำวคมคิด ศันสนะเกียรติ 
2. นำงสำวธิดำรัตน์ เหมรังคะ 
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1.4 เทคนิคกำรสร้ำง
บรรยำกำศและกำรสร้ำง
อำรมณ์ขัน 
1.5 กำรวำงแผนกำรสอนและ
กำรเตรียมกำรฝึกปฏิบัติรวบ
ยอด 
2. กำรฝึกภำคปฏิบัติ 

18-25 
พฤศจิกำยน 

2558 

Microsoft Office 
2010 

ครั้งที่ 1 ท ำควำมรู้จัก 
Microsoft Word 2013 
ครั้งที่ 2 Microsoft Word 
2013 ส ำหรับเอกสำรทั่วไป 
และสร้ำง E-Book 
ครั้งที่ 3 Microsoft Excel 
2013 ส ำหรับกำรใช้งำน
พ้ืนฐำนและกำรค ำนวณ 
ครั้งที่ 4 Microsoft Excel 
2013 กับ Function ด้ำนกำร
ค ำนวณ 
ครั้งที่ 5 Microsoft Excel 
2013 กำรสร้ำงแผนภูมิและ
กำรพิมพ์เอกสำร 
Microsoft PowerPoint 2013 
ส ำหรับกำรใช้งำนพื้นฐำน 
ครั้งที่ 6 Microsoft 
PowerPoint 2013 จัดกำรกับ
กำรน ำเสนอและกำรใช้ Photo 
Album 

1. นำงสำวมัณฑนำ  เอื้อพิทักษ์ 

19-20 
พฤศจิกำยน 

2558 

อบรมเชิง
ปฏิบัติกำร 
หลักสูตรกำร

1. กำรติดตั้งโปรแกรมกำรใช้
งำน Joomla! 3 
2. กำรปรับแต่งระบบ 
Joomla! 3 เบื้องต้น 

1. นำยวธัญญู บุญอำจินทร์ 
2. นำยปรีชำ แสงวุฒิ 
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พัฒนำเว็บด้วย 
Joomla  

2.1 กำรตั้งค่ำเริ่มต้นของ 
Joomla! 3 
2.2 กำรตั้งค่ำปิดปรับปรุงหน้ำ
เว็บ 
2.3 กำรก ำหนดและปรับค่ำ 
SEO ให้เว็บ Joomla! 3 
2.4 กำรจัดกำรหมวดหมู่หลัก 
(Section) 
2.5 กำรจัดกำรหมวดหมู่ย่อย 
(Category) 
2.6 กำรจัดกำรกับเมนู (Menu) 
2.7 กำรสร้ำงบทควำมและ
จัดกำรเนื้อหำบทควำม 
(Contents) 
2.8 กำรท ำงำนร่วมกับไฟล์
มัลติมีเดียต่ำงๆ  
3. กำรบริหำรจัดกำร User 
4. กำรบริหำรจัดกำรเนื้อหำ 
(Content) 
5. กำรรู้จักโปรแกรมเสริม 
Extensions (Component, 
Module, Plugin) และดำวน์
โหลดติดตั้งใช้งำน 
6. ดำวน์โหลดและติดตั้ง 
Template พร้อมปรับแต่ง
แก้ไขเบื้องต้น เช่น Logo ชื่อ
เว็บไซต์ 
7. กำรบรำรจัดกำรเมนูต่ำงๆ 
8. ส ำรองข้อมูลและวิธีกำรน ำ
ข้อมูลมำติดตั้งใหม่ (กรณีมีกำร
ย้ำยเว็บ หรืออ่ืนๆ) 
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20 
พฤศจิกำยน 

2558 

กำรบริหำรงำน 
Call Center 
ระดับสูงอย่ำงมือ
อำชีพ 

1. ปัจจัยแห่งควำมส ำเร็จใน
กำรบริหำรงำน 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 ำหนดบทบำทและ
ควำมรับผิดชอบของเจ้ำหน้ำที่ 
7. กำรคัดเลือกพนักงำน 
8. กำรจัดสรรจ ำนวน Agent 
ให้เหมำะสมกับปริมำณ Call 
9. กำรควบคุมคุณภำพและ
ข้อก ำหนดในกำรปฏิบัติงำน
ของ Call Center 
10. กำรท ำ Customer 
Satisfaction 
11. กำรวัดประสิทธิภำพของ 
Call Center 
12. กำรวัดผลกำรปฏิบัติงำน
ของ Agent 
13. กำรประเมินคุณภำพ
บริกำร Call Center 
14. กำรบริหำรงำนข้อร้องเรียน
ลูกค้ำ 

1. นำยเศวต ศรีตลำนุกต์ 
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15. กำรวิเครำะห์ Case และ
กำรวิเครำะห์ Report 
16. Tools ที่ใช้ในกำรกระตุ้น
ผลงำนให้แก่ Call Center 
17. ปัญหำและควำมล้มเหลวที่
เกิดข้ึนในกำรบริหำรงำน Call 
Center และวิธีกำรแก้ไข 
18. Case Study & Best 
Practice 

25 
พฤศจิกำยน 

2558 

กำรบริหำร
ควำมสัมพันธ์กับ
ลูกค้ำและกำร
สร้ำงคุณค่ำในกำร
บริกำร 

1. แนวคิดเก่ียวกับกำรบริหำร
ควำมสัมพันธ์กับลูกค้ำ 
(Customer Relation 
Concept) 
2. หลักกำรแยกประเภท สร้ำง
ปฏิสัมพันธ์และกำรล ำดับ
ควำมส ำคัญลูกค้ำเฉพำะรำย 
(Personalize) โดยใช้หลัก 
CRM 
3. กำรแสดงหำลูกค้ำที่แท้จริง 
(Right Customer) ตำมหลัก
ของ CRM 
4. กำรวิเครำะห์ควำมต้องกำร
ของลูกค้ำประเภทต่ำง ๆ 
5. กำรใช้กลยุทธ์กำรบริหำร
ควำมสัมพันธ์กับลูกค้ำให้
เหมำะกับลูกค้ำแต่ละประเภท 
6. กำรพัฒนำสมรรถนะ 
(Competency) ที่จ ำเป็น
ส ำหรับผู้ให้บริกำร 
7. กำรพัฒนำจิตส ำนึกและ
ทัศนคติกำรให้บริกำรในเชิง 

1. นำงสำวกมลทิพย์ ว่องธนบูรณ์ 
2. นำงสำวกนกวรรณ บุญชู 
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Proactive ก้ำวแรกสู่กำร
ให้บริกำรที่ประสบควำมส ำเร็จ 
8. เทคนิคกำรสื่อสำรกับลูกค้ำ
ในงำนบริกำร 
8.1 กำรเลือกใช้ประโยค 
Magic Word แทนประโยค 
Killing Word 
8.2 ศิลปะกำรใช้ค ำถำม
ประเภทต่ำง ๆ กับลูกค้ำ 
8.3 เทคนิคกำรฟ้ืนฟูควำมรู้สึก
ในเชิงบวกของลูกค้ำ 
(Recovery Technique) 
8.4 เทคนิคกำรฟังแบบ Active 
Listening 
8.5 กำรพัฒนำบุคลิกภำพ
ภำยนอกเพ่ือสร้ำงควำม
ประทับใจกับลูกค้ำ 
9. I CARE เทคนิคกำรจัดกำร
ค ำบ่นและข้อต่อว่ำของลูกค้ำ 
10. เทคนิคกำรจัดกำรกับลูกค้ำ
ที่ยุ่งยำก (Difficult 
Customer) 

2 ธันวำคม 
2558 

เทคนิคกำร
ติดต่อสื่อสำรที่มี
ประสิทธิภำพ 

1. เทคนิคกำรสื่อสำรที่มี
ประสิทธิภำพ 
1.1 กำรสื่อสำรภำยในองค์กร 
1.2 ประเภท/องค์ประกอบกำร
สื่อสำร 
1.3 รูปแบบ/วิธีกำร
ติดต่อสื่อสำร 
2. Work Sheet: 
Communication Skill 

1. นำงสำวสำยรุ้ง เมืองเจริญ 
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วันที่ หลักสูตร รายละเอียดหลักสูตร รายช่ือผู้เข้ารับการอบรม 

3. กำรพัฒนำทักษะในกำร
สื่อสำร 
3.1 กำรพัฒนำบุคลิกภำพเพ่ือ
กำรสื่อสำร 
3.2 ศิลปะกำรพูดเพ่ือกำร
สื่อสำร 
3.3 กำรใช้ภำษำท่ำทำงในกำร
สื่อสำร 
3.4 จิตวิทยำในกำรสื่อสำร 
4. ปัญหำและอุปสรรคในกำร
สื่อสำร 
5. Workshop: 
Communication Skill 
6. สรุปรวบยอดควำมรู้ 

2-4 ธันวำคม 
2558 

Network 
Administrator 
Over all basic 

1. รู้จักหน้ำที่ผู้ดูแลระบบ
เครือข่ำยคอมพิวเตอร์ 
2. พ้ืนฐำนระบบเครือข่ำย
คอมพิวเตอร์ 
3. รู้จักอุปกรณ์พ้ืนฐำนที่ใช้ใน
ระบบเครือข่ำย 
4. รู้จัก Protocol และกำร
ท ำงำนของ TCP/IP 
5. กำรติดตั้งเครือข่ำย LAN 
แบบมีสำยและไร้สำย 
6. กำรควบคุมเครื่อง 
(Remote Desktop) ระยะไกล
ผ่ำนเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต 
7. กำรสมัครชื่อ DDNS เพ่ือ
ติดต่อเครือข่ำยระยะไกลด้วย
ชื่อเครื่องแทนหมำยเลข IP 
8. กำรเชื่อมต่อเครือข่ำย

1. นำยกันตพงษ์ ศันสนะเกียรติ 
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วันที่ หลักสูตร รายละเอียดหลักสูตร รายช่ือผู้เข้ารับการอบรม 

ระหว่ำงสำขำท่ีอยู่ห่ำงไกลด้วย 
VPN 
9. จัดแบ่งเครือข่ำย LAN เพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภำพกำรท ำงำน
และควำมปลอดภัยด้วย VLAN 
10. กำรท ำ Routing เชื่อมต่อ
และค้นหำเส้นทำงระหว่ำง
เครือข่ำย 

3 ธันวำคม 
2558 

TTRS Video 
MCU for 
Administrator 

1. Logical and Physical 
Diagram 
-Software Version and IO 
Address MCU equipment 
-Scopia Elite 6150 MCU 
Hardware 
-Scopia Management and 
Desktop Server Hardware 
-Rack Diagram 
-System Diagram 
2. Basic System Monitoring 
and Administration 
-Monitoring System 
-Administration System 
3. Basic Functional 
-To join the conference 
room 
-To get moderator 
permission 
-To change windows view 
-To share presentation 
-To exit from the 
conference 

1. นำยเศวต ศรีตลำนุกต์ 
2. นำยวธัญญู บุญอำจินต์ 
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วันที่ หลักสูตร รายละเอียดหลักสูตร รายช่ือผู้เข้ารับการอบรม 

4. Avaya Scopia for Mobile 
Device 
-Application for iOS (Avaya 
Scopia Mobile) 
-Application for Andriod 
(Avaya Scopia Mobile) 

7-8 ธันวำคม 
2558 

กำรติดตั้งและ
จัดกำร
อินเทอร์เน็ต 
Hotspot Server 
ด้วย Mikrotik 

1. รู้จักและคอนฟิก Mikrotik 
2. กำรคอนฟิก Mikrotik ให้
ออกอินเทอร์เน็ตเมื่อต่ออยู่หลัง 
Router 
3. ก ำหนดค่ำกำรท ำงำนเริ่มต้น 
4. กำรติดตั้งและคอนฟิก 
Wireless Hotspot Server 
5. กำรท ำ Web Proxy และ
กำรบล็อกเว็บไซต์ Bittorrent 
6. ส่ง Logs ของ Mikrotik ไป
เก็บไว้ที่ Syslog Server 
7. กำร Forward Port ให้กับ 
Mikrotik 
8. คอนฟิก DDNS ของ 
DynDSN.org และ NOIP 
9. คอนฟิก Load Balance 
รวมควำมเร็วเน็ตและส ำรอง
ลิงก ์

1. นำยวิศรุต เย็นมี 
2. นำยเอกลักษณ์ เหลื่อมล้ ำ 

14 ธันวำคม 
2558 

TTRS Video 
MCU for Agent 

1. วิธีกำรใช้โปรแกรม Scopia 
บนระบบ Avaya One-X  
2. วิธีกำรตั้งค่ำ Browser 
ส ำหรับผู้ใช้บริกำร ได้แก่ IE 
FireFox Chrome และ Safari 

1. นำงสำวชนัญชิดำ ชีพเสร ี
2. นำยกนต์ธร ไกรสุวรรณ 
3. นำยกันตพงษ์ ศันสนะเกียรติ 
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2.3 ผลการด าเนินการบริหารและก ากับศูนย์บริการถ่ายทอดการสื่อสารแห่งประเทศไทย  

ศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรฯ ได้ด ำเนินกำรบริหำรในรูปแบบคณะกรรมกำรบริหำรศูนย์บริกำร

ถ่ำยทอดกำรสื่อสำรฯ เพ่ือให้นโยบำยในกำรด ำเนินงำน  พร้อมกับมีคณะกรรมกำรก ำกับ ดูแลและประเมินผล 

เพ่ือติดตำมกำรด ำเนินงำน ให้ข้อเสนอแนะกำรท ำงำน  รวมทั้งมีคณะท ำงำนของศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำร

สื่อสำรฯ ติดตำมกำรปฏิบัติงำน ดังมีกำรประชุมดังนี้ 

2.3.1 การประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการถ่ายทอดการสื่อสารแห่งประเทศไทย  

ศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรฯ ได้จัดประชุมคณะกรรมกำรบริหำรศูนย์บริกำรถ่ำยทอด

กำรสื่อสำรแห่งประเทศไทยและคณะกรรมกำรก ำกับดูแลและประเมินผลศูนย์บริกำรถ่ำยทอด

กำรสื่อสำรแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันพุธที่ 25 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2558 เวลำ 10.00-12.00 น. ณ 

ห้องประชุม 1 ส ำนักรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจกำรโทรคมนำคม อำคำรพหลโยธินเซ็นเตอร์ 

ชั้น 2  ส ำนักงำน กสทช.  

2.3.2 การประชมุคณะกรรมการก ากับ ดูแลและประเมินผลศูนย์บริการถ่ายทอด

การสื่อสารแห่งประเทศไทย 

ศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรฯ ได้จัดประชุมคณะกรรมกำรก ำกับดูแลและประเมินผล

ศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแห่งประเทศไทย จ ำนวน 1 ครั้ง ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำร

ศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแห่งประเทศไทยและคณะกรรมกำรก ำกับดูแลและประเมินผลศูนย์บริกำร

ถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2558 
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2.3.3 การประชุมคณะท างานศูนย์บริการถ่ายทอดการสื่อสารแห่งประเทศไทย  

ศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรฯ ได้จัดประชุมคณะท ำงำนศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแห่ง 

ประเทศไทยในปี 2558 โดยได้ด ำเนินกำรในกำรประชุมรวม 21 ครั้ง ดังนี้ 

ครั้งที่ วันที่ สถำนที่ 

1 26 มกรำคม 2558 ห้องประชุมชั้น 1 มูลนิธิสำกลเพื่อคนพิกำร ซอยอรุณอมรินทร์ 39 กรุงเทพฯ 

2 10 กุมภำพันธ์ 2558 ห้องประชุมบูรพำ 5 อำคำรเนคเทค อุทยำนวิทยำศำสตร์ประเทศไทย ปทุมธำนี 
3 10 มีนำคม 2558 ห้องประชุมชั้น 1 มูลนิธิสำกลเพื่อคนพิกำร ซอยอรุณอมรินทร์ 39 กรุงเทพฯ 

4 8 เมษำยน 2558 ห้องประชุมชั้น 1 มูลนิธิสำกลเพื่อคนพิกำร ซอยอรุณอมรินทร์ 39 กรุงเทพฯ 
5 29 เมษำยน 2558 ห้องประชุมชั้น 1 มูลนิธิสำกลเพื่อคนพิกำร ซอยอรุณอมรินทร์ 39 กรุงเทพฯ 

6 15 พฤษภำคม 2558 ห้องประชุมชั้น 1 มูลนิธิสำกลเพื่อคนพิกำร ซอยอรุณอมรินทร์ 39 กรุงเทพฯ 

7 22 พฤษภำคม 2558 ห้องประชุมชั้น 1 มูลนิธิสำกลเพื่อคนพิกำร ซอยอรุณอมรินทร์ 39 กรุงเทพฯ 
8 2 มิถุนำยน 2558 ห้องประชุมชั้น 1 มูลนิธิสำกลเพื่อคนพิกำร ซอยอรุณอมรินทร์ 39 กรุงเทพฯ 

9 22 มิถุนำยน 2558 ห้องประชุมชั้น 1 มูลนิธิสำกลเพื่อคนพิกำร ซอยอรุณอมรินทร์ 39 กรุงเทพฯ 

10 3 กรกฎำคม 2558 ห้องประชุมชั้น 1 มูลนิธิสำกลเพื่อคนพิกำร ซอยอรุณอมรินทร์ 39 กรุงเทพฯ 
11 6 สิงหำคม 2558 ห้องประชุมชั้น 6 อำคำรเนคเทค อุทยำนวิทยำศำสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธำนี 

12 14 กันยำยน 2558 ห้องประชุมชั้น 1 มูลนิธิสำกลเพื่อคนพิกำร ซอยอรุณอมรินทร์ 39 กรุงเทพฯ 

13 30 กันยำยน 2558 ห้องประชุมชั้น 1 มูลนิธิสำกลเพื่อคนพิกำร ซอยอรุณอมรินทร์ 39 กรุงเทพฯ 
14 5 ตุลำคม 2558 ห้องประชุมชั้น 1 มูลนิธิสำกลเพื่อคนพิกำร ซอยอรุณอมรินทร์ 39 กรุงเทพฯ 

15 12 ตุลำคม 2558 ห้องประชุมชั้น 1 มูลนิธิสำกลเพื่อคนพิกำร ซอยอรุณอมรินทร์ 39 กรุงเทพฯ 
16 19 ตุลำคม 2558 ห้องประชุมชั้น 1 มูลนิธิสำกลเพื่อคนพิกำร ซอยอรุณอมรินทร์ 39 กรุงเทพฯ 

17 26 ตุลำคม 2558 ห้องประชุมชั้น 1 มูลนิธิสำกลเพื่อคนพิกำร ซอยอรุณอมรินทร์ 39 กรุงเทพฯ 

18 2 พฤศจิกำยน 2558 ห้องประชุมชั้น 3 มูลนิธิสำกลเพื่อคนพิกำร ซอยอรุณอมรินทร์ 39 กรุงเทพฯ 
19 16 พฤศจิกำยน 2558 ห้องประชุมชั้น 3 มูลนิธิสำกลเพื่อคนพิกำร ซอยอรุณอมรินทร์ 39 กรุงเทพฯ 

20 4 ธันวำคม 2558 ห้องประชุมชั้น 3 มูลนิธิสำกลเพื่อคนพิกำร ซอยอรุณอมรินทร์ 39 กรงุเทพฯ 

21 21 ธันวำคม 2558 ห้องประชุมชั้น 3 มูลนิธิสำกลเพื่อคนพิกำร ซอยอรุณอมรินทร์ 39 กรุงเทพฯ 
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บทที ่3  

การพัฒนาระบบบริการถ่ายทอดการสื่อสาร 

ศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแห่งประเทศไทย ได้ เปิดให้บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรส ำหรับผู้ที่

บกพร่องทำงกำรได้ยินและผู้ที่บกพร่องทำงกำรพูด จ ำนวน 7 ระบบดังนี้คือ  1) ระบบบริกำรถ่ำยทอดกำร

สื่อสำรแบบ SMS  2) ระบบบริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบรับ-ส่งข้อควำมผ่ำนแอปพลิเคชัน TTRS Message 

3) ระบบบริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบสนทนำข้อควำมผ่ำนเว็บไซต์  4) ระบบบริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำร

แบบสนทนำวิดีโอผ่ำนเว็บไซต์  5) ระบบบริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบสนทนำวิดีโอบนอินเทอร์เน็ตผ่ำน

อุปกรณ์โทรคมนำคมเคลื่อนที่  6) ระบบบริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรผ่ำนเครื่องบริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำร

สำธำรณะ  7) ระบบบริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบกำรแจ้งเหตุฉุกเฉิน  

ศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรฯ ได้ให้บริกำรต่อเนื่อง และเพ่ือให้ระบบเดิมใช้งำนได้อย่ำงมี

ประสิทธิภำพ ศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรฯ ได้รับฟังปัญหำจำกผู้ใช้งำนและได้ปรับปรุงระบบใหม่ ซึ่งจะไม่

กระทบกับกำรให้บริกำรในภำพรวม และศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรฯ ได้พัฒนำระบบบริกำรถ่ำยทอดกำร

สื่อสำรเพิ่มเติมตำมแผนกำรด ำเนินงำนประจ ำปี 2558 โดยมีรำยละเอียดดังนี้ 

3.1 การปรับปรุงระบบบริการถ่ายทอดการสื่อสารเดิม  

ศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรฯ ปรับปรุงระบบบริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรเดิม ให้มีประสิทธิภำพมำก

ยิ่งขึ้น โดยด ำเนินกำรดังนี้ 

3.1.1 การปรับปรุงระบบบริการถ่ายทอดการสื่อสารแบบ SMS 

กำรปรับปรุงระบบบริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบ SMS ได้ปรับปรุงเป็นระบบ SMS Gateway 

on Mobile ผ่ำนเลขหมำย 086 000 5055 ไม่เสียค่ำบริกำรในกำรส่ง SMS โดยมีโครงสร้ำงกำรท ำงำนดังนี้ 

 



รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินงำนประจ ำป ี2558 ศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแห่งประเทศไทย 
40 

 
ภำพที ่16 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 ่17 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 ่18 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 ่19 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 ่20 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 ่21 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 ่22 หน้ำต่ำงโปรแกรมประยุกต์บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Application) 

 

1) ส่วนกำรสั่งงำน 

ส่วนกำรสั่งงำนจะมีปุ่มส ำหรับเลือกให้เซอร์วิสท ำงำน หรือหยุดท ำงำนส่วนกำรแสดง สถำนะจะ

แสดงสถำนะของกำรรับ SMS และสถำนะกำรส่ง SMS ต่อไปยังเซิร์ฟเวอร์ เมื่อเปิดแอปพลิเคชันจะมีไอคอน

ขึ้นบนแถบแจ้งเตือนด้ำนบนเพ่ือแสดงสถำนะของเซอร์วิส 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 ่23 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 ่24 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 จะมีหน้ำต่ำงขึ้นมำเพ่ือให้พิมพ์ข้อควำมตอบกลับคนที่ส่ง 

MMS เข้ำมำ 

 

ภำพที ่25 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 ่26 ส่วนกำรจัดล ำดับและแสดงผลคิวระบบ Web CRM ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ในกำรบริหำรจัดกำร SMS  
 

2) ส่วนการค้นหาข้อมูล SMS 

ในส่วนนี้ผู้ใช้สำมำรถค้นหำข้อมูล SMS ที่ส่งมำจำก SMS Gateway on Mobile ได ้

 
ภำพที ่27 ส่วนกำรค้นหำข้อมูล SMS ระบบ Web CRM ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ ในกำรบริหำรจัดกำร SMS 

 

3) ส่วนการบล๊อกหมายเลขโทรศัพท์  

ผู้ใช้สำมำรถเพ่ิมหมำยเลขโทรศัพท์ที่ต้องกำรบล๊อกได้ แต่กำร ลบหมำยเลขโทรศัพท์ ที่เคยท ำกำร

บล๊อกไปแล้วจะไม่มีผลย้อนหลังต่อข้อควำมที่ถูกบล๊อก 
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ภำพที ่28 ส่วนกำรบล๊อกหมำยเลขโทรศัพท์ ระบบ Web CRM ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ ในกำรบริหำรจัดกำร SMS 

 

3.1.2 การปรับปรุงระบบบริการถ่ายทอดการสื่อสารแบบรับ-ส่งข้อความผ่านแอปพลิเคชัน TTRS 

Message  

ระบบบริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำร แบบรับ-ส่ง ข้อควำมผ่ำน แอปพลิเคชัน TTRS Message บ น

ระบบปฏิบัติกำร Android และไอโอเอส ได้น ำขึ้นให้ดำวน์โหลดแอปพลิเคชันที่ Play Store (Android) และ 

App Store (IOS)  

  
ภำพที ่29 หน้ำจอระบบบริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบรับ-ส่งข้อควำมผ่ำนแอปพลิเคชัน TTRS Message 
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การเปิดใช้งาน 
ให้สมัครสมาชิก TTRS ก่อนโดยกรอกข้อมูลออนไลน์ทีเ่ว็บไซต์  www.ttrs.or.th หรือสมัครสมาชิก

ผ่าน SMS ที่ 086 000 5055 โดยส่งข้อมูลดังนี้ 

1) ชื่อ-นามสกุล      

2) เลขบัตรประชาชน 13 หลัก 

3) วัน-เดือน-ปีเกิด   

4) เบอร์โทรศัพท์ 

วิธีการใช้งาน 
1. ใส่ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่ำน  กดปุ่มเข้ำสู่ระบบ 

2. เลือกเมนูที่ต้องกำรใช้งำน 

3. ใส่เบอร์โทรศัพท์คนที่ต้องกำรติดต่อ  พิมพ์ข้อควำม และเพ่ิมรูปภำพหรือคลิปวิดีโอภำษำมือ จำกนั้น

กดปุ่มส่งข้อควำม 

4. รอเจ้ำหน้ำที่ TTRS ตอบกลับ 

3.1.3 การปรับปรุงระบบบริการถ่ายทอดการสื่อสารแบบสนทนาข้อความผ่านเว็บไซต์  

กำรปรับปรุงระบบบริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบสนทนำข้อควำมบนอินเทอร์เน็ต ได้ปรับปรุง

ให้รองรับกำรท ำงำนบนเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน Live Chat บนระบบปฏิบัติกำร iOS และ Android โดยมี

รำยละเอียดกำรใช้งำนดังนี้ 

1) การใช้งานบริการสนทนาข้อความผ่านเว็บไซต์ 

 เข้ำใช้งำนจำกปุ่ม "สนทนำข้อควำม” จำกหน้ำเว็บ www.ttrs.or.th จะปรำกฏหน้ำต่ำงเข้ำสู่ระบบ 

Live chat 

 

http://www.ttrs.or.th/
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 กรอกชื่อผู้ใช้งำน รหัสผ่ำนจำกนั้นกดปุ่มเข้ำสู่ระบบหรือกดปุ่มล้ำงทั้งหมด เพ่ือลดข้อมูลที่เคยกรอกไว้ 

 ระบบจะแสดงข้อมูลผู้ใช้งำนประกอบด้วย ไอดี, ชื่อ-นำมสกุล, เบอร์ผู้ใชงำน, อีเมล์ ซึ่งระบบจะท ำ

กำรส่งประวัติกำรสนทนำไปยังอีเมล์เมื่อจบกำรสนทนำ 

 ข้อมลูคนทั่วไปที่ต้องกำรติดต่อประกอบไปด้วย ชื่ิอ, เบอร์โทรหูดี, ควำมส ำคัญ (ปกติ, ฉุกเฉิน) นั้นกด

ปุ่ม "เริ่มสนทนำ" เพิ่ือเริ่มสนทนำกับเจ้ำหน้ำที่ TTRS 

 ระบบจะแสดงประเภทกำรติดต่อ ชื่อหูหนวก เบอร์หูดี ชื่อหูดี (กรณีควำมส ำคัญปกติ) ตำมด้วย

ข้อควำมกรุณำรอสักครู่เพ่ือรอโอเปอเรเตอร์ 
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 และเม่ือโอเปอเรเตอร์ได้เข้ำสู่ห้องสนทนำ ระบบจะแสดงชื่อเจ้ำหน้ำที่ตำมด้วยข้อควำม "ระบบพร้อม

สนทนำ” จึงเริ่มสนทนำได้ 

ส่วนประกอบหน้าต่างสนทนา 

 



รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินงำนประจ ำป ี2558 ศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแห่งประเทศไทย 
54 

 ฟังชั่นแสดงข้อควำมกำรสนทนำ เวลำข้อควำม ระหว่ำงผู้ใช้งำนและเจ้ำหน้ำที่ล่ำม 
 ปุ่ม A-, A+ ใช้ส ำหรับเพ่ิม-ลดขนำดตัวหนังสือ 
 ฟังชั่นแสดงข้อควำม "ก ำลังพิมพ์” เมื่อฝ่ำยตรงข้ำมก ำลังพิมพ์ 
 ช่องกรอกข้อควำมที่ต้องกำรสนทนำ 
 ปุ่ม "ส่ง" เพ่ือส่งข้อควำมที่ต้องกำรสนทนำ 
 ปุ่ม "จบกำรสนทนำ” เมื่อต้องกำรสิ้นสุดกำรสนทนำกับเจ้ำหน้ำที่จำกนั้นระบบจะส่งประวัติกำร

สนทนำ 
 

2) การใช้บริการสนทนาข้อความผ่านแอปพลิเคชัน Live Chat บนระบบปฏิบัติการ Android 

เข้ำสู่หน้ำต่ำง สนทนำข้อควำม ด้วยกำรคลิ้กท่ีปุ่ม “สนทนำข้อควำม” ในหน้ำแรกของ แอปพลิเคชัน 
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 ในหน้ำต่ำงสนทนำข้อควำมนี้จะประกอบด้วย 4 ส่วนหลักๆ คือ  

1. ส่วนส ำหรับกรอกเบอร์โทรคนหูดีที่ต้องกำรติดต่อ 
2. ส่วนระบุควำมส ำคัญของกำรสนทนำ 
3. ส่วนแสดงอีเมล์ที่รับประวัติข้อควำมสนทนำ 
4. ส่วนแสดงต ำแหน่งปัจจุบันของผู้ใช้ 

 

 ส่วนส ำหรับใส่เบอร์โทรคนหูดี ในกำรสนทนำแบบปกติผู้ใช้จ ำเป็นต้องใส่เบอร์โทรคนหูดี หำกคลิ้กที่

ปุ่ม ปกติโดยที่ยังไม่ใส่เบอร์โทรคนหูดีจะปรำกฏหน้ำต่ำงแจ้งเตือนดังรูป โดยผู้ใช้สำมำรถท่ีจะพิมพ์เบอร์โทรลง

ไปได้เลย หรือกดที่ปุ่ม  เพ่ือเลือกเบอร์โทรจำกสมุดโทรศัพท์ที่บันทึกไว้ในเครื่อง โดยเมื่อเลือกแล้วจะ

ปรำกฏชื่อ เบอร์โทรศัพท์ และรูปที่บันทึกไว้ 
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 ส่วนระบุควำมส ำคัญของกำรสนทนำ เมื่อคลิ้กแล้วจะเข้ำสู่ห้องสนทนำ (ดูเพ่ิมเติมในหัวข้อ หน้ำต่ำง

สนทนำ) โดยกำรสนทนำแบบปกติจ ำเป็นจะต้องใส่เบอร์โทรคนหูดี (ดูเพ่ิมเติมในหัวข้อ ส่วนส ำหรับใส่เบอร์โทร

คนหูดี) ส่วนกำรสนทนำแบบฉุกเฉินไม่จ ำเป็นจะต้องใส่เบอร์โทรคนหูดีก็ได้ 

 

 ส่วนแสดงสถำนะกำรตั้งค่ำอีเมล์ส ำหรับรับประวัติกำรสนทนำ หำกผู้ใช้ตั้ งค่ำอีเมล์ไว้จะมีกำร 

แสดงอีเมล์ในส่วนนี้ หำกยังไม่ได้ตั้งค่ำสำมำรถเข้ำไปตั้งค่ำได้ที่ เมนูกำรตั้งค่ำ (ดูเพ่ิมเติมในหัวข้อกำร  

ตั้งค่ำอีเมล์) 
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 ส่วนระบุต ำแหน่งของผู้ใช้ จะแสดงต ำแหน่งปัจจุบันของผู้ใช้ หำกไม่ถูกต้องผู้ใช้สำมำรถ 

คลิ้กท่ีส่วนนี้ เพ่ือแสดงหน้ำต่ำงส ำหรับระบุพิกัดบนแผนที่ หรือเลือกพิกัดจำกที่ได้ตั้งค่ำไว้ล่วงหน้ำ 

   

1. หน้ำต่ำงสนทนำ 

เมื่อผู้ใช้คลิ้กที่ปุ่มระบุควำมส ำคัญของกำรสนทนำ จะเข้ำสู่หน้ำต่ำงสนทนำ โดยจะแสดงรำย  

ละเอียด ในกำรติดต่อคนหูดี เมื่อเจ้ำหน้ำที่เข้ำมำในห้องพร้อมให้บริกำร จะปรำกฏข้อควำมแสดงชื่อ 

เจ้ำหน้ำที่ พร้อมสถำนะพร้อมสนทนำ ดังรูป 
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 ผู้ใช้สำมำรถพิมพ์ข้อควำมได้ที่ช่อง “พิมพ์ข้อควำมท่ีนี่…” เมื่อพิมพ์เสร็จคลิ้กปุ่ม “ส่ง” หรือ กดปุ่ม 

Go บนคีย์บอร์ดเพ่ือส่งข้อควำม หำกเจ้ำหน้ำที่ก ำลังพิมพ์อยู่ จะมีสถำนะ “ก ำลังพิมพ์…” ปรำกฏอยู่เหนือ

กล่องข้อควำม 
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ตัวอย่ำงกำรเข้ำห้องสนทนำแบบฉุกเฉิน จะแจ้งข้อควำม "ยินดีต้อนรับคุณ … เข้ำสู่บริกำร TTRS แจ้ง

เหตุแบบฉุกเฉิน” ซึ่งหำกเจ้ำหน้ำที่เข้ำห้องพร้อมให้บริกำร จะปรำกฏข้อควำมแสดงชื่อเจ้ำหน้ำที่ และสถำนะ

ว่ำระบบพร้อมสนทนำ เช่นเดียวกับกำรสนทนำแบบปกติ ดังรูป 

    

 เมื่อสิ้นสุดกำรสนทนำ ผู้ใช้จะต้องกดที่ปุ่ม “จบกำรสนทนำ” หำกผู้ใช้เผลอคลิ้กปุ่มย้อนกลับ จะ

ปรำกฏกล่องข้อควำมแจ้งเตือนดังรูป เมื่อจบกำรสนทนำ ระบบจะส่งประวัติกำรสนทนำเข้ำสู่ อี เมล์  

ที่ตั้งค่ำไว้ 
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2. กำรตั้งค่ำอีเมล์ 

 ผู้ใช้สำมำรถตั้งค่ำอีเมล์ได้ในหน้ำต่ำงกำรตั้งค่ำ โดยเมื่อคลิ้กที่เมนู อีเมล์จะมีกล่องข้อควำม 

ให้ผู้ใช้ใส่อีเมล์ที่จะไว้รับอีเมล์ประวัติกำรสนทนำพร้อมกับใส่รหัสผ่ำนปัจจุบันเพื่อเป็นกำรยืนยันตัวผู้ใช้ 

    

เมื่อผู้ใช้ใส่อีเมล์และรหัสผ่ำนเสร็จสิ้น กดที่ปุ่มอัปเดท หำกอัปเดทส ำเร็จจะมีข้อควำม “อัปเดทเสร็จ

สิ้น” ขึ้นมำ พร้อมปุ่ม ตกลง เพ่ือปิดกล่องข้อควำมอัปเดทอีเมล์และจะแสดงอีเมล์ของผู้ใช้ในเมนูอีเมล์ 
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3) การใช้บริการสนทนาข้อความผ่านแอปพลิเคชัน Live Chat บนระบบปฏิบัติการ iOS 

 

ฟังก์ชันสนทนำข้อควำมจะท ำให้ผู้ใช้สำมำรถสนทนำกับเจ้ำหน้ำที่ล่ำมได้อย่ำงต่อเนื่อง ซึ่งสำมำรถเข้ำ

ใช้งำนได้ที่ เมนู “สนทนำข้อควำม” ในหน้ำแรกของแอปพลิเคชัน ในหน้ำต่ำงสนทนำ ข้อควำมนี้จะ

ประกอบด้วย 4 ส่วนหลักๆ คือ 

1) ส่วนส ำหรับกรอกเบอร์โทรคนหูดีที่ต้องกำรติดต่อ 

2) ส่วนระบุควำมส ำคัญของกำรสนทนำ 

3) ส่วนแสดงอีเมล์ที่รับประวัติข้อควำมสนทนำ 

4) ส่วนแสดงต ำแหน่งปัจจุบันของผู้ใช้ 
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1. ส่วนส ำหรับกรอกเบอร์โทรคนหูดีที่ต้องกำรติดต่อ 

ผู้ใช้สำมำรถระบุเบอร์โทรคนหูดีได้ โดยกำรพิมพ์หรือกดที่รูป Contact เพ่ือเปิดสมุดโทรศัพท์ได้ทันที 

ในกรณีกำรสนทนำ "แบบปกติ" ผู้ใช้จ ำเป็นจะต้องระบุเบอร์โทรคนหูดีด้วยเท่ำนั้น 

 

2. ส่วนแสดงอีเมล์ที่รับประวัติข้อควำมสนทนำ 

ในส่วนนี้จะแสดงให้เห็นถึงอีเมล์ที่จะรับประวัติกำรสนทนำหลังจำกกำรสนทนำเสร็จสิ้น โดยหำกผู้ใช้

ไม่ได้ท ำกำรระบุอีเมล์ส ำหรับรับประวัติกำรสนทนำสำมำรถตั้งค่ำได้ที ่เมนูโปรไฟล์และเพ่ิมในส่วนอีเมล์ได้ทันที 
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2. ส่วนแสดงต ำแหน่งปัจจุบันของผู้ใช้ 

ส่วนระบุต ำแหน่งของผู้ใช้ จะแสดงต ำแหน่งปัจจุบันของผู้ใช้ หำกไม่ถูกต้องผู้ใช้สำมำรถ 

คลิ้กท่ีส่วนนี้ เพ่ือแสดงหน้ำต่ำงส ำหรับระบุพิกัดบนแผนที่ หรือเลือกพิกัดจำกที่ได้ตั้งค่ำไว้ล่วงหน้ำ 

3. หน้ำต่ำงกำรสนทนำข้อควำม 

เมื่อผู้ใช้คลิ้กที่ปุ่มระบุควำมส ำคัญของกำรสนทนำ จะเข้ำสู่หน้ำต่ำงสนทนำ โดยจะแสดงรำย 

ละเอียดในกำรติดต่อคนหูดี เมื่อเจ้ำหน้ำที่เข้ำมำในห้องพร้อมให้บริกำร จะปรำกฏข้อควำมแสดงชื่อเจ้ำ 

หน้ำที่ พร้อมสถำนะพร้อมสนทนำ  
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ตัวอย่ำงกำรเข้ำห้องสนทนำแบบฉุกเฉิน จะแจ้งข้อควำม "ยินดีต้อนรับคุณ ... เข้ำสู่บริกำร TTRS แจ้ง

เหตุแบบฉุกเฉิน” ซึ่งหำกเจ้ำหน้ำที่เข้ำห้องพร้อมให้บริกำร จะปรำกฏข้อควำมแสดงชื่อเจ้ำหน้ำที่ และสถำนะ

ว่ำระบบพร้อมสนทนำ เช่นเดียวกับกำรสนทนำแบบปกติ 
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ผู้ใช้สำมำรถพิมพ์ข้อควำมได้ที่ช่อง “พิมพ์ข้อควำมที่นี่…” เมื่อพิมพ์เสร็จคลิ้กปุ่ม “ส่ง” เพ่ือส่ง

ข้อควำม หำกเจ้ำหน้ำที่ก ำลังพิมพ์อยู่ จะมีสถำนะ “ก ำลังพิมพ์…” ปรำกฏอยู่เหนือกล่องข้อควำม 

เมื่อสิ้นสุดกำรสนทนำ ผู้ใช้สำมำรถกดที่ปุ่ม "จบกำรสนทนำ” หรือปุ่มย้อนกลับเพ่ือกลับไป 

ยังหน้ำหลัก 

 

 

3.1.4 การปรับปรุงระบบบริการถ่ายทอดการสื่อสารแบบสนทนาวิดีโอผ่านเว็บไซต์  

กำรปรับปรุงระบบบริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบสนทนำวิดีโอบนอินเทอร์เน็ตได้รวบรวม

ข้อคิดเห็นในกำรปรับปรุงส่วนติดต่อผู้ใช้บนเว็บไซต์ใหม่ และในส่วนของระบบสนทนำวิดีโอบนเครื่องแม่ข่ำย

ใหม่ และโปรแกรมประยุกต์สนทนำวิดีโอบนเครื่องลูกข่ำย ได้ถูกพัฒนำเข้ำไปรวมอยู่ในระบบถ่ำยทอดกำร

สื่อสำร MMX ซึ่งจะอธิบำยในข้อ 3.1.4 เรื่องกำรปรับปรุงระบบบริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบสนทนำวิดีโอ

บนอินเทอร์เน็ตผ่ำนอุปกรณส์ื่อสำรเคลื่อนที ่
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3.1.5 การปรับปรุงระบบบริการถ่ายทอดการสื่อสารแบบสนทนาวิดีโอบนอินเทอร์เน็ตผ่านอุปกรณ์

สื่อสารเคลื่อนที่   

กำรปรับปรุงระบบบริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบสนทนำวิดีโอบนอินเทอร์เน็ตผ่ำนอุปกรณ์

สื่ อสำร เคลื่ อนที่  มี จุ ดมุ่ งหมำยที่ จะให้บริ กำร ถ่ ำยทอดกำรสื่ อสำรแบบรวมทุกรูปแบบ  (Total 

Communication)  โดยจะใช้โหมดกำรสื่อสำรหลำยโหมดไม่ว่ำจะเป็น กำรใช้ภำษำมือ ภำษำพูด และภำษำ

เขียน รวมกันในกำรบริกำรสื่อสำร ทั้งนี้เพ่ือตอบสนองแก่บุคคลกลุ่มพิเศษที่ต้องกำรกำรสื่อสำรที่แตกต่ำงกัน 

ซึ่งผู้ใช้สำมำรถเลือกโหมดกำรสื่อสำรได้   

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 30 
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ภำพที่ 30  โครงสร้ำงกำรออกแบบกำรให้บริกำรรวมระบบบริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำร MMX และระบบ
บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำร One-X 

 

ทั้งนี้จะเห็นได้ว่ำมีกำรแบ่งแยกระบบกำรให้บริกำรอย่ำงชัดเจน โดยที่ระบบบริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำร  

One-X จะใช้เพ่ือกำรให้บริกำรสนทนำวิดีโอบนอินเทอร์เน็ต และเครื่องบริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำร  ในขณะที่

ระบบบริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำร MMX จะให้บริกำรสนทนำวิดีโอผ่ำนอุปกรณ์สื่อสำรเคลื่อนที่ทั้งสองระบบจะ

ติดต่อสื่อสำรโดยกำรใช้ SIP protocol ผ่ำนระบบอินเทอร์เน็ตหรือระบบเครือข่ำยบรอดแบรนด์ไร้สำย    

เมื่อคนทั่วไปต้องกำรที่จะติดต่อผู้บกพร่องทำงกำรได้ยินหรือผู้ที่บกพร่องทำงกำรพูดสำมำรถเข้ำถึงกำร

ให้บริกำรผ่ำนทำงโทรศัพท์หมำยเลข 02-0260003 แต่ถ้ำจะติดต่อผู้บกพร่องทำงกำรได้ยินหรือผู้ที่บกพร่อง

ทำงกำรพูดทำงอุปกรณ์สื่อสำรเคลื่อนที่ ระบบจะโอนมำยังระบบบริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำร MMX เพ่ือที่จะให้

เจ้ำหน้ำที่ถ่ำยทอดกำรสื่อสำรติดต่อผู้ที่บกพร่องทำงกำรได้ยินผ่ำนระบบบริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำร MMX 

ต่อไป ในกรณีของคนทั่วไป   จะไม่ได้แยกระบบกำรเข้ำถึงออกมำสองระบบคือระบบบริกำรถ่ำยทอดกำร

สื่อสำร MMX และ One-X นั้น เพ่ือป้องกันกำรมีหลำยเลขหมำยในกำรเข้ำถึงกำรให้บริกำรและป้องกันควำม

สับสนของผู้ใช้บริกำรที่เป็นคนทั่วไป  

โครงสร้ำงระบบบริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำร MMX สำมำรถที่จะออกแบบได้ดังภำพที่ 31 และสรุปเป็น

ตำรำงได้ดังตำรำงที่ 3 

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 31 รูปโครงสร้ำงระบบบริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำร MMX 

 

ตำรำงที่ 3 อุปกรณ์ที่เป็นส่วนประกอบของระบบ 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 MMX ได้แยกโครงข่ำยกำรเชื่อมต่อของระบบบริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำร MMX กับระบบเดิมและมี

กำรใช้ Leased line จำกผู้ประกอบกำรใหม่ ในส่วนนี้มีจุดประสงค์เพ่ือท ำให้ระบบกำรติดตั้งและกำรใช้งำน

ระบบบริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำร MMX ไม่กระทบกับระบบบริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำร One-X ที่มีกำรใช้อยู่

เดิม เพ่ือกำรให้บริกำรมีเสถียรภำพมำกขึ้น ทั้งนี้ศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรฯ ได้ออกแบบให้กำรเชื่อมต่อ

ระบบออกมำเป็นสองโครงข่ำยย่อยดังแสดงดังภำพที ่32 

 

ภำพที ่32 แสดงกำรเชื่อมต่อโครงข่ำยของระบบบริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำร One-X และ MMX 
จำกศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรฯ ไปยังศูนย์ข้อมูลอินเทอร์เน็ตและเชื่อมต่อไปยังอินเทอร์เน็ตภำยนอก 
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3.1.6 การปรับปรุงระบบบริการถ่ายทอดการสื่อสารผ่านเครื่องบริการถ่ายทอดการสื่อสารสาธารณะ 

(ตู้ TTRS) 

กำรปรับปรุงระบบบริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรผ่ำนเครื่องบริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรสำธำรณะ (ตู้ 

TTRS) ได้มีกำรปรับปรุงเครื่องบริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรสำธำรณะ (ตู้ TTRS) รุ่น 1  โดยเพ่ิมหูโทรศัพท์ 

คีย์บอร์ด กล้องล่ำง และเครื่องอ่ำนบัตร Smart Card Reader ดังภำพที่ 33 

 

ภำพที ่33 ตู้ TTRS รุ่น 1 

กำรออกแบบเครื่องบริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรสำธำรณะรุ่น 2  ดังภำพที่ 34-35  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 
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9) เครื่องอ่ำนบัตร Smart Card Reader 

 

ภำพที่ 34 กำรออกแบบตู้ TTRS แบบใหม่ 

 

 

ภำพที่ 35 ตู้ TTRS รุ่น 2 
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3.1.7 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 

 
 

2) เมื่อเจ้ำหน้ำที่ถ่ำยทอดกำรสื่อสำรได้รับข้อควำม จะส่ง SMS ถำมผู้ที่บกพร่องทำงกำรได้ยิน มีรูปแบบ 

คือ 1. รู้สึกตัวใช่ไหม 2.หำยใจเหนื่อยหอบใช่ไหม 3. ลุกแล้วยืนเวียนหัวใช่ไหม ซึ่งแสดงดังภำพ 
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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 

 

4) ในกรณีที่ตอบข้อ 1 ว่ำใช่  ซึ่งไม่ใช่ภำวะวิกฤติ  เจ้ำหน้ำที่ถ่ำยทอดกำรสื่อสำรจะกรอกข้อมูลจำกกำร

ตอบค ำถำม 3 ข้อ ในระบบแจ้งเหตุฉุกเฉินทำงกำรแพทย์  แล้วแจ้งเจ้ำหน้ำที่ศูนย์รับแจ้งเหตุฯ 1669ว่ำ

มีผู้ที่บกพร่องทำงกำรได้ยินแจ้งขอควำมช่วยเหลือทำงกำรแพทย์ฉุกเฉินเข้ำมำ  เจ้ำหน้ำที่ศูนย์รับแจ้ง

เหตุฯ 1669 จะเปิดฐำนข้อมูลรำยชื่อผู้ที่บกพร่องทำงกำรได้ยินจำกในระบบ เพ่ือให้ค ำปรึกษำหรือส่ง

รถพยำบำลไปรับ โดยจะเป็นกำรสื่อสำรกัน 3 สำย 
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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 

 
 

2) เจ้ำหน้ำที่ถ่ำยทอดกำรสื่อสำรจะถำม 3 ค ำถำม คือ 1. รู้สึกตัวใช่ไหม 2.หำยใจเหนื่อยหอบใช่ไหม 3. 

ลุกแล้วยืนเวียนหัวใช่ไหม 
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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 

 
4) เจ้ำหน้ำที่ถ่ำยทอดกำรสื่อสำรกรอกข้อมูลจำกกำรตอบค ำถำม 3 ข้อ ในระบบ  แล้วแจ้งต่อ สพฉ. 

ได้รับกำรแจ้งเตือนว่ำมี Case แจ้งเข้ำมำ เจ้ำหน้ำที่ถ่ำยทอดกำรสื่อสำรอำจจะโทรติดต่อ สพฉ. เพ่ือ
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แจ้งว่ำมีกำรเหตุฉุกเฉินเพ่ือให้ สพฉ. ดูข้อมูลในระบบ จำกนั้น สพฉ. จะให้ค ำปรึกษำ หรือส่ง

รถพยำบำลไปรับ 

 
 

ในกรณีออกแบบระบบกำรแจ้งเหตุฉุกเฉินผ่ำนเว็บไซต์ ด้วยกำรใช้ระบบสนทนำวิดีโอแบบประชุมสำม

สำย เพ่ือให้ผู้ที่บกพร่องทำงกำรได้ยิน เจ้ำหน้ำที่ถ่ำยทอดกำรสื่อสำร และเจ้ำหน้ำ สพฉ. สำมำรถสื่อสำรกันได้

นั้นจะยังใช้ของระบบ Avaya ซึ่งจะมีโครงสร้ำงกำรใช้งำนดังภำพ 

 

 
ภำพที ่36 โครงสร้ำงระบบกำรแจ้งเหตุฉุกเฉิน 

 

ในส่วนกำรสนทนำสำมสำยจ ำต้องมีกำรเพิ่มระบบ Multipoint Control Unit (MCU) เข้ำมำซึ่งระบบ

นี้จะท ำหน้ำที่แสดงวิดีโอจำก ผู้ที่บกพร่องทำงกำรได้ยิน เจ้ำหน้ำที่ถ่ำยทอดกำรสื่อสำร และ เจ้ำหน้ำที่ สพฉ. 

เข้ำด้วยกัน ในส่วนนี้จะมีข้อดีคือ Bandwidth ของกำรสนทนำจะเพ่ิมขึ้นตำมผู้ที่สนทนำ ท ำให้ผู้ที่บกพร่อง

ทำงกำรได้ยินไม่จ ำเป็นต้องใช้อินเตอร์เน็ตที่มีควำมเร็วเพ่ิมขึ้นก็สำมำรถใช้บริกำรแจ้งเหตุฉุกเฉินได้ 
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นอกจำกนี้ ยังมีแนวคิดในกำรออกแบบโปรแกรมประยุกต์กำรแจ้งเหตุฉุกเฉินบนอุปกรณ์สื่อสำร

เคลื่อนที่ระบบปฏิบัติกำร Android เพ่ือช่วยในกำรส่งข้อควำมและวิดีโอให้มีควำมสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น 

ส ำหรับรูปแบบกำรส่งข้อมูลมีอยู่ด้วยกัน 2 รูปแบบ คือ แบบกรณีไม่มีกำรเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต (อันนี้จะส่ง

ข้อควำมในรูปแบบ SMS แต่ผู้ที่บกพร่องทำงกำรได้ยินไม่ต้องพิมพ์เองทั้งหมด โดยให้เลือกจำกตัวเลือกบน

โปรแกรมจำกนั้นโปรแกรมจะส่งข้อควำมให้แบบอัตโนมัติ) แบบกรณีมีกำรเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต อันนี้จะส่ง

ข้อมูลได้ท้ังข้อควำม วิดีโอ พร้อมกับพิกัดผู้ใช้ อันนี้จะเพ่ิมควำมเร็วและควำมแม่นย ำในกำรเข้ำให้กำรช่วยเหลือ

มำกยิ่งขึ้น โดยทั้งสองแบบมีโครงสร้ำงกำรท ำงำนดังนี้  

โปรแกรมประยุกต์กำรแจ้งเหตุฉุกเฉินบนอุปกรณ์สื่อสำรเคลื่อนที่ระบบปฏิบัติกำร Android กรณีไม่ได้

เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต  

 
ภำพที่ 37 กำรแจ้งเหตุฉุกเฉินบนอุปกรณ์สื่อสำรเคลื่อนที่ระบบปฏิบัติกำร Android  

กรณีไม่ได้เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต 

 

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

และตอบค ำถำมเหล่ำนี้  

 รู้สึกตัวใช่ไหม (ใช่/ไม่ใช่)  

 หำยใจเหนื่อยหอบใช่ไหม (ใช่/ไม่ใช่)  

 ลุกแล้วยืนเวียนหัวใช่ไหม (ใช่/ไม่ใช่)  

 เช่น “ด่วนหมอ แดง ไม่ด ำ เจ็บหน้ำอก บ้ำน ใช่ ใช่ ไม่ใช่” มำท่ีเบอร์ของศูนย์ ที่เปิดให้บริกำรรับ SMS 
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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 38 กำรแจ้งเหตุฉุกเฉินบนอุปกรณ์สื่อสำรเคลื่อนที่ระบบปฏิบัติกำร Android กรณีเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต 

ขั้นตอนการแจ้งเหตุฉุกเฉิน 

1) ผู้ที่บกพร่องทำงกำรได้ยินพิมพ์ระบุอำกำร และตอบค ำถำมเบื้องต้น 3 ค ำถำมเหล่ำนี้ 

 รู้สึกตัวใช่ไหม (ใช่/ไม่ใช่)  

 หำยใจเหนื่อยหอบใช่ไหม (ใช่/ไม่ใช่)  

 ลุกแล้วยืนเวียนหัวใช่ไหม (ใช่/ไม่ใช่)  
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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 

 กำรเพ่ิมควำมชัดเจนของเสียงสระ  

 กำรตัดเสียงรบกวนจำกสภำพแวดล้อม  
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 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 39 แผนผังระบบบริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรเพ่ือใช้ในกำรปรับปรุงคุณภำพเสียงส ำหรับผู้ไร้กล่องเสียง 

 

ระบบบริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบปรับปรุงเสียงพูด ประกอบไปด้วย 3 ส่วนหลัก คือ  

 ส่วนระบบแม่ข่ำยชุมสำยอัตโนมัติ  

 ส่วนระบบแม่ข่ำยเพ่ือปรับคุณภำพเสียง  

 ส่วนโปรแกรมท่ีใช้ในกำรปรับคุณภำพเสียง  

1) ส่วนระบบแม่ข่ายชุมสายอัตโนมัติ 

Server Asterisk Server Windows

E1
Internet

 
ภำพที่ 40 ส่วนระบบแม่ข่ำยชุมสำยอัตโนมัติ 

ลักษณะกำรท ำงำน 

1. เครื่องแม่ข่ำย Asterisk เชื่อมต่อกับ E1 ผ่ำนระบบอินเตอร์เน็ต 
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2. เครื่องแม่ข่ำย Asterisk ส่งข้อมูลระหว่ำงเครื่องแม่ข่ำยปรุงเสียงที่เป็นระบบปฏิบัติกำร 

windows โดยผ่ำนระบบอินเตอร์เน็ตภำยใน 

3. สร้ำงระบบโทรศัพท์ภำยในมีทั้งหมด 4 กลุ่มเพ่ือกำรรองรับได้ 4 สำยพร้อมกัน ดังภำพที่ 40

โดยแต่ละคู่สำยจะเป็นดังภำพที่ 41-42 

 

Server Asterisk

02-XXXXXX

SIP11,SIP12

SIP21,SIP22

SIP31,SIP32

SIP41,SIP42

E1

Internet

 
ภำพที่ 41 ส่วนระบบแม่ข่ำยเพ่ือปรับคุณภำพเสียง 

 

Windows Server

SIP11 SIP12
Convert

Sound

 

ภำพที่ 42 ระบบโทรศัพท์ภำยใน 1 คู่สำย 

 

2) ส่วนระบบแม่ข่ายเพื่อปรับปรุงคุณภาพเสียง 

หน้ำที่หลักของเครื่องแม่ข่ำยเพ่ือปรับปรุงคุณภำพเสียง 

1. เชื่อมระบบโทรศัพท์กับเครื่องแม่ข่ำย Asterisk 

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

สัญญำณเสียงเพ่ือมำท ำกำรปรับปรุงเสียงพูด ดังภำพที่ 43 
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3. ก ำหนดเส้นทำงของเสียงเข้ำและออกให้กับผู้สนทนำ 

4. ปรุงเสียงให้กับกลุ่มต่ำงๆ โดยประกอบด้วย 

 ผู้ไร้กล่องเสียงกับผู้ไร้กล่องเสียง 

 ผู้ไร้กล่องเสียงกับคนทั่วไป 

 คนทั่วไปกับผู้ไร้กล่องเสียง 

5. รับโทรศัพท์อัตโนมัติและตรวจสอบกำรท ำงำน 

 

SIP11 SIP12

Convert

Sound

Convert

Sound  
ภำพที่ 43 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 สำมำรถเปิดจำกแฟ้มข้อมูลเสียงที่อัดไว้ได้ ซึ่ง

โปรแกรมนี้สำมำรถปรับได้ท้ังหมด 4 แถบควำมถ่ี และสำมำรถปรับพำรำมิเตอร์ต่ำงๆ อำทิเช่นค่ำ ควำมถี่ cut-

off ด้ำนต่ ำและสูงของฟิลเตอร์แต่ละตัว จ ำนวนฟิลเตอร์ของแต่ละแถบควำมถี่ที่ปรับได้อิสระ จำก order 1-

301 อัตรำขยำยที่ปรับได้แต่ละแถบควำมถี่ตั้งแต่ -60dB ถึง +20dB หรือ 0.001-10เท่ำ และน ำสัญญำณขำ

ออกของแต่ละแถบควำมถี่มำรวมกัน และแสดงผลสัญญำณขำเข้ำและสัญญำณขำออกเป็น โดเมนเวลำและ
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โดเมนควำมถ่ี และเพ่ิมเติม Kalman Filter เข้ำไปเพ่ือท ำให้มี่ควำมเรียบ/ต่อเนื่องของสัญญำณเสียงใน โดเมน

ควำมถี่เพ่ิมขึ้น แล้วสังเครำะห์สัญญำณควำมถี่ต่ ำเพ่ิมเติม ให้เป็นธรรมชำติเพ่ิมขึ้น ดังแสดงในภำพที่ 44 โดย

พำรำมิเตอร์ทีเพ่ิมข้ึนนั้นแสดงเป็นแผนผังดังภำพที่ 45 

 

 
ภำพที่ 44 โปรแกรมส ำหรับปรับปรุงเสียงพูด (ส่วนแสดงผล) 

 

 
ภำพที่ 45 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 46 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) และได้เช่ำวงจรสื่อสำรควำมเร็วสูงแบบ 

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 ้

3.3.2 ระบบบริการถ่ายทอดการสื่อสาร  

ตำมที่ศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรฯ ได้จัดซื้อระบบกำรให้บริกำร Contact Center พร้อม

กำรบ ำรุงรักษำจำกบริษัท ชีวำเลียร์ เน็ตเวอร์ค โซลูชั่น ไทย จ ำกัด โดยได้ด ำเนินกำรเข้ำบ ำรุงรักษำระบบตำม

ตำรำงที่ 4 ดังนี้ 

 

ตำรำงที่ 4 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 29 ม.ค. 58 17 เม.ย. 58 16 ก.ค. 58 
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ล าดับ ระบบ รอบเวลา ปีที่  
วันที่เข้าด าเนินการ 

คร้ังท่ี1 คร้ังท่ี2 คร้ังท่ี3 คร้ังท่ี4 

   4 8 ต.ค. 58 ก.พ. 59 เม.ย. 59 ก.ค. 59 

3.3.3 เครื่องบริการถ่ายทอดการสื่อสารสาธารณะ (ตู้ TTRS) 

กำรบ ำรุงรักษำตู้ TTRS เป็นไปตำมขอบเขตกำรบ ำรุงรักษำและขอบข่ำย เช่นเดียวกันกับกำร

บ ำรุงรักษำระบบบริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำร ในข้อ 3.3.2 โดยได้ด ำเนินกำรเข้ำบ ำรุงรักษำระบบตำมตำรำงที่ 5 

 

ตำรำงที ่5 ตำรำงกำรบ ำรุงรักษำตู้ TTRS 

ล าดับ ระบบ รอบเวลา ปีท่ี  
เดือนทีเ่ข้าด 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 

   3 ม.ค. 58 เม.ย. 58 ก.ค. 58 ก.ย. 58 

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

   2 ก.พ. 57    

   3 ก.พ. 58    

3.3.4 การเตรียมความพร้อมของเครื่องให้บริการถ่ายทอดการสื่อสาร  

เจ้ำหน้ำที่เทคนิคท่ีปฏิบัติงำนได้ด ำเนินกำรเตรียมควำมพร้อมของเครื่องให้บริกำรถ่ำยทอดกำร

สื่อสำร โดยมีรำยละเอียดกำรปฏิบัติงำนดังนี้ 

1) เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ถ่ำยทอดกำรสื่อสำร 

1.1 กำรดูแล และตรวจสอบเครื่องคอมพิวเตอร์ 

 เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ถ่ำยทอดกำรสื่อสำรทั้งหมด เพื่ออัพเดทโปรแกรม 

Antivirus และท ำกำร Scan Virus 

 ท ำกำรลบ Temp files และ Cookies ต่ำงๆ ใน Web Browser 
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 ลบไฟล์ขยะใน Recycle Bin 

 ลบไฟล์โปรแกรม Camtasia ที่ท ำกำร Backup ทุกวันจันทร์ของสัปดำห์ 

 Backup ไฟล์วิดีโอโปรแกรม Camtasia จำก Document มำไว้ยังโฟลเดอร์ Backup 

 ทุกสิ้นเดือนท ำกำรจัดระเบียบฮำร์ดดิสก์  (Defragmentation Hard Disk) โดยจะท ำในช่วง

ที่เครื่องเจ้ำหน้ำที่ฯ ว่ำงเพรำะใช้เวลำในกำรจัดกำร 

 ท ำควำมสะอำดเครื่องคอมพิวเตอร์ สัปดำห์ละ 1 ครั้ง 

1.2 กำรดูแล และตรวจสอบ ชุด IP Phone ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ถ่ำยทอดกำรสื่อสำร จ ำนวน 16 ชุด 

 ตรวจสอบควำมพร้อม IP Phone ในช่วงเช้ำ 

 ตรวจสอบควำมพร้อม Headset ในช่วงเช้ำ 

 ตรวจสอบควำมพร้อมอุปกรณ์ Plantronics ในช่วงเช้ำ 

 ท ำควำมสะอำด IP Phone และ Plantronics เป็นประจ ำสัปดำห์ละ 1 ครั้ง 

 ท ำควำมสะอำด Headset เป็นประจ ำ โดยเจ้ำหน้ำที่ถ่ำยทอดกำรสื่อสำร 

1.3 ตรวจสอบและเตรียมควำมพร้อมของอุปกรณ์ต่ำงๆ  

 ท ำควำมสะอำดคีย์บอร์ด และทดสอบกำรใช้งำน 

 ท ำควำมสะอำดเมำส์ และทดสอบกำรใช้งำน 

 ท ำควำมสะอำด และตรวจสอบกำรท ำงำนของกล้อง (Web Cam) โดยเจ้ำหน้ำที่ถ่ำยทอด

กำรสื่อสำรจะท ำกำรปรับมุมกล้องด้วยตนเอง 

 ท ำควำมสะอำดหน้ำจอคอมพิวเตอร์ด้วยน้ ำยำส ำหรับท ำควำมสะอำดหน้ำจอ 

1.4 ตรวจสอบและเตรียมควำมพร้อมระบบ Network 

 ตรวจสอบควำมเร็วของอินเทอร์เน็ต ทั้ง Upload และ Download รวมทั้งตรวจสอบ Link 

ในและนอกประเทศ ในช่วงเช้ำ และ บ่ำย ของทุกวัน 

 ท ำกำรทดสอบกำร Ping และ Tracert  

 ตรวจสอบโดยกำรสังเกตจำกวิดีโอกำรสนทนำระหว่ำงเจ้ำหน้ำที่ถ่ำยทอดกำรสื่อสำรกับ

ผู้ใช้บริกำร 

 ท ำควำมสะอำดหน้ำจอ 

2) เครื่อง Wall board เพ่ือแสดงคิวของผู้ใช้บริกำร 

2.1 กำรดูแล และตรวจสอบเครื่องคอมพิวเตอร์ และ LCD TV ส ำหรับ wallboard 
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 เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ และจอ LCD TV ทุกเช้ำ 

 ตรวจสอบโปรแกรมต่ำงๆส ำหรับแสดงที่หน้ำจอ Wallboard ให้สำมำรถใช้งำนได้ทุก

โปรแกรม  

 Backup ข้อมูลไฟล์วิดีโอที่ Upload ขึ้นไปยัง Server ทุกเดือน 

 ท ำควำมสะอำดเครื่องคอมพิวเตอร์ และ LCD TV สัปดำห์ละ 1 ครั้ง 

2.2 กำรเตรียมควำมพร้อมและตรวจสอบระบบ Network 

 ตรวจสอบเครื่องคอมพิวเตอร์ Wallboard เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ปกติ 

 ทดสอบควำมเร็วอินเตอร์ (Speed Test) 

 ท ำกำรทดสอบกำร Ping และ Tracert  

2.3 กำรเตรียมควำมพร้อมและกำรตรวจสอบโปรแกรมแสดงคิวรอสำยของผู้ให้บริกำร 

 เปิดโปรแกรม CMS เพ่ือแสดงสถำนะท ำงำนของเจ้ำหน้ำที่ถ่ำยทอดกำรสื่อสำรและคิวรอสำย

ของผู้ใช้บริกำรสนทนำวิดีโอผ่ำนเว็บไซต์และตู้ TTRS แบบ Real-time ในช่วงเช้ำ 

 เปิดโปรแกรม แสดงจ ำนวนสำยเข้ำของโปรแกรม AACC แบบ Real-time ในช่วงเช้ำ 

 จัดเรียงหน้ำจอกำรแสดงผลกำรรอคิวของผู้ใช้บริกำรที่หน้ำจอ LCD TV 

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 

 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 
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 เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ระบบสำรสนเทศ จำกนั้นท ำกำรเปิดโปรแกรม 

Prompt Kiosk RealTime Monitor เปิด  log ส ำหรับดูรำยชื่ อผู้ ที่ เข้ ำ ใช้ งำนเว็บไซต์  

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 ้

 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 
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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  

3. กรณีไม่สำมำรถแก้ไขเบื้องต้นได้ เจ้ำหน้ำที่เทคนิคจะแจ้งอำกำรเสียที่พบจำกกำรตรวจสอบ

เบื้องต้นไปยังฝ่ำย Support ของบริษัทชีวำเลียร์ฯเพื่อด ำเนินกำรแก้ไข 

4. เมื่อด ำเนินกำรแก้ไขเรียบร้อยแล้ว ฝ่ำย Support ของบริษัทชีวำเลียร์ฯ แจ้งผลมำให้เจ้ำหน้ำที่

เทคนิค 
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ภำพที่ 47 แผนผังแสดงขั้นตอนกำรตรวจสอบตู้ TTRS 

ปัญหาที่พบ: 

 1. สถำนที่ติดตั้งตู้ TTRS:  

 ตู้ TTRS บำงแห่งติดตั้งในที่ห่ำงไกลจำกผู้ดูแล ท ำให้มีปัญหำของกำรกดตู้เล่น 

 ติดตั้งตู้ย้อนแสง ท ำให้เจ้ำหน้ำที่ถ่ำยทอดกำรสื่อสำรมองเห็นภำษำมือของผู้ใช้บริกำรไม่

ชัดเจน 

 ติดตั้งตู้ในที่เปิดโล่ง ถูกไอน้ ำหรือฝนสำด ท ำให้เกิดไฟช็อต 

 ไม่ติดตั้งสำยดิน ท ำให้เกิดไฟฟ้ำสถิต ตู้เรียกเข้ำมำยังเจ้ำหน้ำที่ถ่ำยทอดกำรสื่อสำรโดยไม่มี

ผู้ใช้บริกำรอย่ำงต่อเนื่อง ท ำให้รบกวนกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ฯ 
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 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 

5) กำรแจ้งปัญหำ 

 ประสำนงำนไปยังผู้ประสำนของสถำนที่เพ่ือท ำกำรตรวจสอบเบื้องต้น 

 ปัญหำเกี่ยวกับอุปกรณ์และระบบของตู้ TTRS จะแจ้งไปยัง บริษัท ชีวำเลียร์ เน็ตเวอร์ค 

โซลูชั่น ไทย จ ำกัด ตำมสัญญำซื้อขำยและขอบเขตกำรให้บริกำร 

 ปัญหำเกี่ยวกับระบบ Network จะแจ้งไปยังบริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จ ำกัด 

(มหำชน) ตำมสัญญำจ้ำงที่ปรึกษำ 

 ปัญหำเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ต จะแจ้งไปหน่วยงำนที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตของแต่ละสถำนที่ 

 

 



รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินงำนประจ ำป ี2558 ศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแห่งประเทศไทย 
96 

6) กำรติดตำมกำรแก้ไขปัญหำ 

 หลังจำกแจ้งปัญหำแล้ว จะต้องท ำกำรติดตำมกำรแก้ไขปัญหำจำกหน่วยงำนที่ได้ท ำกำร

ประสำนงำนไป และจัดท ำรำยงำนประจ ำสัปดำห์ และประจ ำเดือนเพ่ือเก็บเป็นข้อมูล 
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บทที ่4  

การประชาสัมพันธ์ 

ศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรฯ มีมุ่งหมำยส ำคัญคือกำรเพ่ิมจ ำนวนผู้ใช้บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรให้

ได้ตำมเป้ำหมำยที่ตั้งไว้ในแต่ละปี  โดยได้ด ำเนินกำรตำมแผนประชำสัมพันธ์ที่ก ำหนดไว้ในแต่ละปี เพ่ือให้ผู้ที่

บกพร่องและบุคคลทั่วไปได้รับรู้ว่ำกำรบริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรเป็นบริกำรเสริมพิเศษของกำรบริกำร

โทรคมนำคม  ที่ท ำหน้ำที่เป็นตัวกลำงติดต่อสื่อสำรระหว่ำงผู้ที่บกพร่องทำงกำรได้ยินและผู้ที่บกพร่องทำงกำร

พูดกับบุคคลทั่วไปที่ไม่สำมำรถสื่อสำรในช่องทำงปกติได้ พร้อมทั้งสร้ำงควำมตระหนักถึงสิทธิกำรเข้ำถึงบริกำร

โทรคมนำคมขั้นพ้ืนฐำนอย่ำงเท่ำเทียมและทั่วถึง ประชำสัมพันธ์ถึงรูปแบบกำรบริกำร  สิทธิประโยชน์  กำร

เข้ำรับกำรอบรมวิธีกำรใช้บริกำร รวมถึงวิธีกำรกำรร้องเรียน ร้องทุกข์ ในกำรใช้บริกำร และกำรรักษำสิทธิ

ข้อมูลส่วนบุคคล โดยในปี 2558 มีกำรประชำสัมพันธ์ ดังภำพที่ 48 

 

 

ภำพที ่48 กำรประชำสัมพันธ์ประจ ำปี 2558 

4.1 การจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์  

ศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรฯ ได้จัดท ำสื่อประชำสัมพันธ์แนะน ำศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรฯ 

และกำรใช้บริกำรของศูนย์ฯ ดังนี้ 
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4.1.1 สื่อสิ่งพิมพ์   

ศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรฯ ได้จัดท ำสื่อสิ่งพิมพ์เพ่ิมเติมเพ่ือเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ศูนย์ 

และชุดนิทรรศกำรเคลื่อนที่ ดังมีรำยละเอียดต่อไปนี้ 

1) ชุดจัดแสดงนิทรรศกำร แบบ Rollup แนะน ำศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรฯ และบริกำร

ต่ำงๆ ภำษำไทยและภำษำอังกฤษ ดังภำพที่ 49-50 

 

 
 

 
ภำพที ่49 Rollup แนะน ำศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรฯ และบริกำรต่ำงๆ ภำษำไทย 
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ภำพที ่50 Rollup แนะน ำศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรฯ และบริกำรต่ำงๆ ภำษำอังกฤษ 
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2) ชุดจัดแสดงนิทรรศกำร แบบ Standee ดังภำพที่ 51 

 

 
ภำพที ่51 ชุดนิทรรศกำร แบบ Standee  

 

3) โปสเตอร์แนะน ำบริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบตู้ TTRS ดังภำพที่ 52 

  

ภำพที่ 52 โปสเตอร์แนะน ำบริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบตู้ TTRS 
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4) ที่ค่ันหนังสือรูปตู้ TTRS พร้อมช่องทำงกำรใช้บริกำรของศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรฯ ดัง

ภำพที่ 53 

 

ภำพที่ 53 ที่ค่ันหนังสือรูปตู้ TTRS พร้อมช่องทำงกำรใช้บริกำรของศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรฯ 
 

4.1.2 สื่อวิดีโอ 

ได้จัดท ำสื่อวิดีโอประชำสัมพันธ์ศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแห่งประเทศไทย และแนะน ำ

บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบสนทนำวิดีโอบนอินเทอร์เน็ตผ่ำนอุปกรณ์สื่อสำรเคลื่อนที่ ดังภำพที่ 54 

 

ภำพที ่54 วิดีโอประชำสัมพันธ์ศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแห่งประเทศไทย  
และแนะน ำบริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบสนทนำวิดีโอบนอินเทอร์เน็ตผ่ำนอุปกรณ์สื่อสำรเคลื่อนที่ 



รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินงำนประจ ำป ี2558 ศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแห่งประเทศไทย 
102 

4.2 การประชาสัมพันธ์ศูนย์บริการถ่ายทอดการสื่อสาร ฯ 

เพ่ือเป็นกำรสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจให้กลุ่มเป้ำหมำยได้รู้จักกำรบริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรเป็นวงกว้ำง 

ทั้งสื่อวิทยุ โทรทัศน์ สื่อสิ่งพิมพ์ และกำรเข้ำร่วมประชุมเสวนำต่ำงๆ เพ่ือเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ศูนย์บริกำร

ถ่ำยทอดกำรสื่อสำรในลักษณะต่ำงๆ ดังนี้ 

4.2.1 การประชาสัมพันธ์ผ่านการจัดนิทรรศการ 

เพ่ือประชำสัมพันธ์กำรให้บริกำรของศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรฯ จึงได้ร่วมจัดนิทรรศกำร

ในงำนต่ำงๆ ปี 2558 มีจ ำนวน 12 ครั้ง ดังมีรำยละเอียดตำมตำรำงท่ี 6 

 

ตำรำงที ่6 กำรจัดนิทรรศกำร 

ที ่ วันท่ี ช่ืองำน ผู้จัดงำน สถำนท่ีจัดงำน 
1 5 กุมภำพันธ์ 2558 นิทรรศกำรงำนวันคนพิกำรสำกล

จังหวัดสมุทรปรำกำร (ครั้งท่ี 17 ) 
พมจ.สมุทรปรำกำร ลำนคอนเสิร์ตเวที

ไทย พระประแดง
อำเขต 

2 25-27 กุมภำพันธ์ 2558 จัดแสดงนิทรรศกำรงำนประชุม 
USO Forum 2015 

USO โรงแรมพลูแมน 
กรุงเทพฯ 

3 17 มีนำคม 2558 จัดแสดงนิทรรศกำร งำนกำรสำธติรถ
พิพิธภัณฑ์เคลื่อนที่ พร้อมให้บริกำร
คนพิกำรทำงสำยตำและกำรได้ยิน 

วธ. ร่วมกับ พม. ตึกบัญชำกำร 
ท ำเนียบรัฐบำล 

4 29 มีนำคม ถึง 7 
เมษำยน 2558 

จัดแสดงนิทรรศกำร งำนกำชำด
ประจ ำป ี2558 ในร้ำนค้ำของ
ส ำนักงำน กสทช. 

สภำกำชำดไทย ลำนพระบรม
รูปทรงม้ำ 

5 17 มิถุนำยน 2558 บรรยำยและแสดงนิทรรศกำร งำน
สัมมนำ "แนวทำงกำรจัดประชุมและ
สิ่งแวดล้อมในท่ีท ำงำนท่ีเหมำะสมกับ
คนพิกำรด้ำนกำรไดย้ินในบริบท
ประเทศไทย" 

สมำคมคนหูหนวกแห่ง
กรุงเทพมหำนคร 

โรงแรมเมอร์เคียว 
ฟอร์จูน 
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ที ่ วันท่ี ช่ืองำน ผู้จัดงำน สถำนท่ีจัดงำน 

6 19 มิถุนำยน 2558 จัดแสดงนิทรรศกำร งำนประชุมกำร
ส่งเสริมสิทธิและสวัสดิกำรและ
พัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำรของ
ก ำลังพลและครอบครัวต ำรวจ 

กรมส่งเสรมิและพัฒนำ
คุณภำพชีวิตคนพิกำร 

สโมรสรต ำรวจ 
วิภำวด ี

7 8-10 กรกฎำคม 2558 จัดแสดงนิทรรศกำร งำน 
WORKABILITY ASIA 
CONFERENCE 2015 

WORKABILITY 
THAILAND 

โรงแรมฮิลตัน 
พัทยำ 

8 28-29 กรกฎำคม 2558 จัดแสดงนิทรรศกำร งำนประชุม
วิชำกำรนำนำชำติด้ำนกำรศึกษำ
พิเศษ ครั้งท่ี 1 

ส ำนักบริหำรงำน
กำรศึกษำพิเศษ 

ศูนย์ประชุม
วำยุภักษ ์แจ้ง
วัฒนะ 

9 6-9 สิงหำคม 2558 จัดแสดงนิทรรศกำร งำนวันสื่อสำร
แห่งชำติ ประจ ำปี 2558 (NET 
2015) 

ส ำนักงำน กสทช. ศูนย์กำรประชุม
แห่งชำติสิริกิตติ ์

10 17-18 สิงหำคม 2558 จัดแสดงนิทรรศกำร งำนประชุม
วิชำกำรนำนำชำติด้ำนกำรศึกษำ
พิเศษ มหำวิทยำลยัรำชภฏัสวนดสุิต 

มหำวิทยำลยัรำชภฏัสวน
ดุสิต 

อำคำรบัณฑิต
วิทยำลัย 
มหำวิทยำลยัรำช
ภัฏสวนดุสติ 

11 12 พฤศจิกำยน 2558 จัดแสดงนิทรรศกำร งำนประชุม 
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำคณุภำพชีวติ
และกำรเรียนรู้ของคนพิกำร ผูสู้งอำยุ 
และผูด้้อยโอกำส ในยุคหลอมรวม
เทคโนโลย ี

สถำบันวิจัยและให้
ค ำปรึกษำ 
มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร ์

โรงแรม ที เค 
พำเลซ แจ้งวัฒนะ 

12 14 พฤศจิกำยน 2558 จัดแสดงนิทรรศกำร วันคนพิกำร สภำสังคมสงเครำะห์แห่ง
ประเทศไทย 

สวนอัมพร 
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4.2.2 การประชาสัมพันธ์ผ่านโซเชียลมีเดีย (Social Media) 

เพ่ือให้บริกำรผู้พิกำรทำงกำรได้ยินให้สำมำรถเข้ำถึงและใช้บริกำร เครือข่ำยโทรคมนำคม ผ่ำน 

ระบบอินเทอร์เน็ต ศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรฯ ได้เปิดบริกำรให้สมำชิกสำมำรถรับชมภำพภำษำมือผ่ำน

สื่อโซเชียลมีเดียในรูปแบบวิดีโอภำษำมือ โดยจัดท ำสื่อเผยแพร่ควำมรู้ที่เกี่ยวกับวันส ำคัญและกำรให้ควำมรู้ 

กำรปฏิบัติตัวในชีวิตประจ ำวันตลอดจนข่ำวสำรทั่วไป โดยจัดท ำตำมตำรำงกำรแปลภำษำมือในวันส ำคัญต่ำงๆ 

ในปี 2558 โดยเผยแพร่ทำง FACEBOOK FANPAGE TTRS THAILAND  ได้จัดท ำสื่อ จ ำนวน 185 เรื่อง ดังมี

รำยละเอียดตำมตำรำงที่ 6 ดังนี้ 

ตำรำงที ่7 กำรประชำสัมพันธ์ผ่ำนโซเชียลมีเดีย 

ที ่ วันที่ เรื่อง จ ำนวนคนเข้ำถึง จ ำนวนถูกใจ จ ำนวนแชร์ 

1 1 มกรำคม 
2558 

อวยพรปีใหม่ 3,270 155 17 

2 7 มกรำคม 
2558 

TTRS Weekly NEWS เรื่อง สรุป
อุบัติเหตุในช่วงเทศกำลปีใหม่ 2558 

4,284 149 19 

3 10 มกรำคม 
2558 

วันเด็กแห่งชำติ 2,563 92 15 

4 14 มกรำคม 
2558 

TTRS Weekly NEWS เรื่อง มำตรกำร
ปล่อยโคมลอยในจังหวัดเชียงใหม่ 

1,131 55 4 

5 16 มกรำคม 
2558 

เพลงคนเก่งคนดี : วันครู 1,496 86 13 

6 18 มกรำคม 
2558 

วันยุทธหัตถี 1,316 89 3 

7 21 มกรำคม 
2558 

TTRS Weekly NEWS เรื่อง งด
รับประทำนข้ำวมันไก่ 

8,364 162 85 

8 28 มกรำคม 
2558 

TTRS Weekly NEWS เรื่อง Japan 
Expo 

2,817 90 20 

9 1 กุมภำพันธ์ 
2558 

TTRS Sunshine Day เรื่อง 
เครื่องประดับหินมงคล 

1,907 53 11 

10 3 กุมภำพันธ์ 
2558 

วันทหำรผ่ำนศึก 3,688 134 23 
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ที ่ วันที่ เรื่อง จ ำนวนคนเข้ำถึง จ ำนวนถูกใจ จ ำนวนแชร์ 

11 4 กุมภำพันธ์ 
2558 

TTRS Weekly NEWS เรื่อง กำร
ลงทะเบียนซิมกำร์ด 

8,180 158 120 

12 8 กุมภำพันธ์ 
2558 

TTRS  Sunshine Day เรื่อง 
เกร็ดควำมรู้วันวำเลนไทน์ 

3,224 122 33 

13 11 กุมภำพันธ์ 
2558 

TTRS Weekly NEWS เรื่อง เตือนภัย
คนร้ำยชิงมือถือ 

10,080 215 130 

14 14 กุมภำพันธ์ 
2558 

วันวำเลนไทน์ 2,932 119 24 

15 15 กุมภำพันธ์ 
2558 

TTRS  Sunshine Day เรื่อง กำร
ถนอมดวงตำส ำหรับคนชอบแชท 

3,168 113 32 

16 18 กุมภำพันธ์ 
2558 

วันตรุษจีน 3,528 118 16 

17 22 กุมภำพันธ์ 
2558 

TTRS  Sunshine Day เรื่อง อำหำร
คลีน (Clean food) 

1,853 74 11 

18 24 กุมภำพันธ์ 
2558 

วันศิลปินแห่งชำติ 1,137 80 - 

19 25 กุมภำพันธ์ 
2558 

TTRS Weekly NEWS เรื่อง กำร
ตัดสินคดีโป๊ะล่มที่ท่ำเรือพรำนนก 

2,911 97 17 

20 26 กุมภำพันธ์ 
2558 

กิโลเมตรที่ศูนย์ 2,653 78 11 

21 27 กุมภำพันธ์ 
2558 

กำรลงทะเบียนซิมกำร์ด 2,332 72 27 

22 1 มีนำคม 
2558 

TTRS  Sunshine Day เรื่องกำรท ำ
เค้กช็อคโกแลตในแก้วด้วยเตำ
ไมโครเวฟ 

4,202 99 34 

23 4 มีนำคม 
2558 

TTRS Weekly NEWS เรื่องเชิญชวน
บริจำคโลหิต เพ่ือเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพฯ 

1,136 73 3 

24 5 มีนำคม 
2558 

TTRS เช็คดวง ระหว่ำงวันที่ 2-8 
มีนำคม 2558 

2,415 106 22 
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ที ่ วันที่ เรื่อง จ ำนวนคนเข้ำถึง จ ำนวนถูกใจ จ ำนวนแชร์ 

25 6 มีนำคม 
2558 

วันสตรีสำกล 1,834 77 15 

26 8 มีนำคม 
2558 

TTRS Sunshine Day วิธีกำรปอก
เปลือกมะละกอสุก 

1,482 79 12 

27 10 มีนำคม 
2558 

TTRS เช็คดวงประจ ำสัปดำห์ ระหว่ำง
วันที่ 9-15 มีนำคม 2558 

1,434 64 11 

28 11 มีนำคม 
2558 

TTRS Weekly NEWS เรื่องเตือนภัย
ให้ระวังมิจฉำชีพขึงเอ็นกลำงถนน 

6,724 178 63 

29 13 มีนำคม 
2558 

วันช้ำงไทย 2,095 75 3 

30 15 มีนำคม 
2558 

TTRS Sunshine Day เรื่อง วิธีกำร
รับประทำนอำหำรในหน้ำร้อนให้
ห่ำงไกลจำกอำกำรท้องเสีย 

3,656 105 34 

31 17 มีนำคม 
2558 

TTRS เช็คดวงประจ ำสัปดำห์ ระหว่ำง
วันที่ 16-22 มีนำคม 2558 

1,531 59 13 

32 18 มีนำคม 
2558 

TTRS Weekly NEWS เรื่องเตือน
สำวๆ อย่ำถ่ำยรูปเซลฟ่ีครึ่งล่ำงของ
หน้ำอก 

3,616 132 30 

33 19 มีนำคม 
2558 

วันควำมสุขสำกล 1,127 46 4 

34 22 มีนำคม 
2558 

TTRS Sunshine Day เรื่องวิธีกำรท ำ
เครื่องดื่มดับร้อน“เลมอนมิ้นท์ม็อ
กเทล” 

692 57 1 

35 25 มีนำคม 
2558 

วิดีโอสั้นประชำสัมพันธ์กำรจัดแสดง
นิทรรศกำรงำน USO Forum 

2,263 168 2 

36 25 มีนำคม 
2558 

TTRS Weekly NEWS เรื่อง เตือนภัย
อำกำศร้อนจัด ระวังวูบหรือหมดสติ 

1,579 81 13 

37 26 มีนำคม 
2558 

วิดีโอสั้นประชำสัมพันธ์กำรจัดแสดง
นิทรรศกำรงำน USO Forum วันที่ 2 

2,074 130 3 
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ที ่ วันที่ เรื่อง จ ำนวนคนเข้ำถึง จ ำนวนถูกใจ จ ำนวนแชร์ 

38 26 มีนำคม 
2558 

วิดีโอสั้นประชำสัมพันธ์กำรจัดแสดง
นิทรรศกำรงำน USO Forum  
แนะน ำบูธทีโอที 

1,062 96 5 

39 26 มีนำคม 
2558 

วิดีโอสั้นประชำสัมพันธ์กำรจัดแสดง
นิทรรศกำรงำน USO Forum  
แนะน ำบูธทรู 

657 65 2 

40 27 มีนำคม 
2558 

วิดีโอสั้นประชำสัมพันธ์กำรจัดแสดง
นิทรรศกำรงำน USO Forum  
แนะน ำบูธ USO NET 

2,379 127 21 

41 29 มีนำคม 
2558 

TTRS Sunshine Day เรื่องวิธีกำรท ำ
ควำมสะอำดพัฟแต่งหน้ำด้วยเบคก้ิง
โซดำ 

851 70 3 

42 30 มีนำคม 
2558 

วิดีโอสั้นประชำสัมพันธ์เชิญชวนเที่ยว
งำนกำชำด ปี 2558 ที่ร้ำน กสทช. 

2,816 167 28 

43 30 มีนำคม 
2558 

วิดีโอสั้นประชำสัมพันธ์เชิญชวนเที่ยว
งำนกำชำด ปี 2558 ที่ร้ำน กสทช. 
แนะน ำกิจกรรมภำยในร้ำน 

3,212 160 49 

44 1 เมษำยน 
2558 

TTRS Weekly NEWS เรื่อง เคล็ดลับ
กำรออม ในวันออมสินไทย 

4,168 128 45 

45 2 เมษำยน 
2558 

คลิปวิดีโอสั้นเชิญชวนสวมเสือ้สีม่วง
ตลอดเดือนเมษำยนนี้ เพ่ือเฉลิมพระ
เกียรติเนื่องในโอกำสที่สมเด็จพระเทพ
รัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี 
ทรงเจริญพระชนมำยุ 60 พรรษำ 

959 94 4 

46 2 เมษำยน 
2558 

เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพ
รัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี 
เนื่องในโอกำสมหำมงคลเฉลิมพระ
ชนมพรรษำ 5 รอบ ในวันที่ 2 
เมษำยน 2558 

3,626 141 33 
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ที ่ วันที่ เรื่อง จ ำนวนคนเข้ำถึง จ ำนวนถูกใจ จ ำนวนแชร์ 

47 2 เมษำยน 
2558 

คลิปวิดีโอสั้นประชำสัมพันธ์เที่ยวงำน
กำชำดฟรี ไม่เสียค่ำบัตรผ่ำนประตู 
วันที่ 2 เม.ย. นี้ ตั้งแต่เวลำ 14.00-
18.00 น. 

2,180 139 14 

48 5 เมษำยน 
2558 

TTRS Sunshine Day เรื่อง ข้อควร
ระวังในวันสงกรำนต์ 

1,496 89 12 

49 6 เมษำยน 
2558 

วันจักรี 1,112 89 1 

50 8 เมษำยน 
2558 

TTRS Weekly NEWS เรื่องผู้สูงอำยุ 
60 ปีขึ้นไปนั่งรถไฟฟ้ำบีทีเอสฟรี
ในช่วงวันสงกรำนต์ 

3,770 129 31 

51 12 เมษำยน 
2558 

TTRS Sunshine Day เรื่องเคล็ดลับ
กำรดูแลผิวเมื่อออกไปเล่นน้ ำ
สงกรำนต์ 

1,902 110 6 

52 13 เมษำยน 
2558 

วันสงกรำนต์ 1,293 95 3 

53 14 เมษำยน 
2558 

แจ้งกำรให้บริกำร TTRS วันที่ 15 
เมษำยน 2558 TTRS เปิดให้บริกำร
เวลำ 16.00-23.00 น. 

2,570 109 11 

54 15 เมษำยน 
2558 

TTRS Weekly NEWS เรื่องรำยงำน
สถิติ 7 วันอันตรำยในช่วงเทศกำล
สงกรำนต์ 2558 

2,752 130 24 

55 19 เมษำยน 
2558 

TTRS Sunshine Day เรื่อง เทคนิค
กำรต้มไข่ให้เป็นยำงมะตูม 

1,994 82 42 

56 20 เมษำยน 
2558 

วิดีโอแนะน ำบริกำรใหม่ล่ำสุด แอป
พลิเคชัน TTRS Video 

17,264 396 274 

57 21 เมษำยน 
2558 

คลิปวิดีโอสั้น ประกำศปิดบริกำร 
TTRS Video ชั่วครำวเพื่อปรับปรุง
ระบบ 

6,796 231 82 

58 21 เมษำยน 
2558 

วันสถำปนำกรุงเทพมหำนคร 1,047 75 3 
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59 22 เมษำยน 
2558 

TTRS Weekly NEWS เรื่อง วัน
คุ้มครองโลก 

2,577 112 4 

60 26 เมษำยน 
2558 

TTRS Sunshine Day เรื่อง วิธีกำร
ท ำอำหำรเช้ำ ขนมปังแยมชีสไข่ดำว 

1,987 88 18 

61 30 เมษำยน 
2558 

TTRS ร่วมไว้อำลัยเหตุกำรณ์
แผ่นดินไหวที่ประเทศเนปำล 

2,037 86 14 

62 3 พฤษภำคม 
2558 

TTRS Sunshine Day เรื่อง วิธีดับ
ร้อนในช่วงซัมเมอร์ 

1,259 56 - 

63 5 พฤษภำคม 
2558 

วันฉัตรมงคล 1,780 71 18 

64 6 พฤษภำคม 
2558 

TTRS Weekly NEWS เรื่อง อุบัติเหตุ
นักศึกษำขับรถชนจักรยำน 

2,095 106 11 

65 8 พฤษภำคม 
2558 

วันกำชำดสำกล 1,320 73 2 

66 10 พฤษภำคม 
2558 

TTRS Sunshine Day เรื่อง พำไปไหว้
พระและปล่อยปลำที่วัดระฆังฯ 

1,069 53 2 

67 13 พฤษภำคม 
2558 

TTRS Weekly NEWS เรื่อง วันพืช
มงคล 

2,840 70 11 

68 17 พฤษภำคม 
2558 

TTRS Sunshine Day เรื่อง วิธีไล่
แมลงสำบแบบปลอดภัย 

2,441 92 20 

69 20 พฤษภำคม 
2558 

TTRS Weekly NEWS เรื่อง ชำว
โรฮิงญำ 

4,160 117 39 

70 24 พฤษภำคม 
2558 

TTRS Sunshine Day เรื่อง วิธีสวม
หมวกกันน็อคแบบถูกกฎหมำย 

1,751 48 15 

71 27 พฤษภำคม 
2558 

TTRS Weekly NEWS เรื่อง เตือนภัย
อุบัติเหตุจำกกำรใช้โทรศัพท์มือถือ 

2,820 114 19 

72 31 พฤษภำคม 
2558 

วันงดสูบบุหรี่โลก 2,103 87 15 

73 31 พฤษภำคม 
2558 

TTRS Sunshine Day เรื่อง 8 ชนิด
กีฬำที่ช่วยเพิ่มควำมสูง 

1,285 46 3 
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74 3 มิถุนำยน 
2558 

TTRS Weekly NEWS เรื่อง กีฬำ
ซีเกมส์ 

8,780 75 21 

75 5 มิถุนำยน 
2558 

วันสิ่งแวดล้อมโลก 2,114 80 3 

76 7 มิถุนำยน 
2558 

TTRS Sunshine Day เรื่อง กำรใช้รถ
ในฤดูฝน 

2,086 44 2 

77 8 มิถุนำยน 
2558 

วันทะเลโลก 4,074 63 20 

78 10 มิถุนำยน 
2558 

วันอำนันทมหิดล 1,464 51 2 

79 10 มิถุนำยน 
2558 

TTRS Weekly NEWS เรื่อง เพ่ิม
รำงวัล 3 ตัวหน้ำสลำกกินแบ่งรัฐบำล 

6,196 78 23 

80 12 มิถุนำยน 
2558 

วันต่อต้ำนกำรใช้แรงงำนเด็ก 4,734 65 3 

81 14 มิถุนำยน 
2558 

TTRS Sunshine Day เรื่อง กีฬำ
ซีเกมส์ 

4,834 58 3 

82 17 มิถุนำยน 
2558 

TTRS Weekly NEWS เรื่อง ไวรัส
เมอร์ส 

3,384 103 28 

83 21 มิถุนำยน 
2558 

TTRS Sunshine Day เรื่อง 4 เหตุผล
ที่ควรรับประทำนไข่เป็นอำหำรเช้ำ 

1,589 57 2 

84 24 มิถุนำยน 
2558 

วันเปลี่ยนแปลงกำรปกครอง 1,876 63 11 

85 26 มิถุนำยน 
2558 

วันต่อต้ำนยำเสพติดโลก 1,893 66 5 

86 28 มิถุนำยน 
2558 

TTRS Sunshine Day เรื่อง วิธี
ป้องกันตนเองจำกไวรัสเมอร์ส 

1,561 60 13 

87 30 มิถุนำยน 
2558 

วันลูกเสือแห่งชำติ 2,504 74 3 

88 1 กรกฎำคม 
2558 

TTRS Weekly NEWS เรื่อง เพ่ิม
ค่ำธรรมเนียมกำรท ำบัตรประชำชน 

4,211 102 23 
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89 5 กรกฎำคม 
2558 

TTRS Sunshine Day เรื่อง 5 วิธีช่วย
บรรเทำอำกำรปวดท้องประจ ำเดือน 

4,551 99 42 

90 8 กรกฎำคม 
2558 

TTRS Weekly NEWS เรื่อง เชิญชวน
ร่วมกิจกรรมปั่นเพ่ือแม่ Bike for 
MOM 

2,009 72 3 

91 11 กรกฎำคม 
2558 

วันประชำกรโลก 2,411 85 12 

92 12 กรกฎำคม 
2558 

TTRS Sunshine Day เรื่อง กำรใช้ตัว
ย่อเพ่ือบอกเวลำ a.m.และ p.m. 

1,763 94 2 

93 15 กรกฎำคม 
2558 

TTRS Weekly NEWS เรื่อง ดำรำสำว
คิดสั้นเพรำะไม่สมหวังในควำมรัก 

9,043 207 70 

94 19 กรกฎำคม 
2558 

TTRS Sunshine Day เรื่อง กำรเลือก
ของใส่บำตรตำมวันเกิด 

1,269 51 1 

95 22 กรกฎำคม 
2558 

TTRS Weekly NEWS เรื่อง กำร
ประกำศใช้เบอร์โทรศัพท์ 911 เป็น
เบอร์ฉุกเฉินแทน 191 

2,917 105 20 

96 26 กรกฎำคม 
2558 

TTRS Sunshine Day เรื่อง กำรปั่น
จักรยำนอย่ำงถูกต้องและปลอดภัย 
เพ่ือเตรียมควำมพร้อมกิจกรรมปั่นเพ่ือ
แม่ Bike for MOM 

1,242 63 11 

97 28 กรกฎำคม 
2558 

วันภำษำไทยแห่งชำติ 1,112 50 11 

98 29 กรกฎำคม 
2558 

TTRS Weekly NEWS เรื่อง 
สถำนกำรณ์ภัยแล้งในประเทศไทย 

920 44 1 

99 30 กรกฎำคม 
2558 

วันอำสำฬหบูชำ และวันเข้ำพรรษำ 1,454 65 5 

100 2 สิงหำคม 
2558 

TTRS Sunshine Day เรื่อง วิธีท ำ
เต้ำหู้นมสดเย็น 

2,908 87 15 

101 4 สิงหำคม 
2558 

วันสื่อสำรแห่งชำติ 3,173 78 18 
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102 5 สิงหำคม 
2558 

TTRS Weekly NEWS เรื่อง อุบัติเหตุ
จำกกำรใช้บันไดเลื่อน 

3,182 75 17 

103 7 สิงหำคม 
2558 

วันรพี 3,527 92 13 

104 9 สิงหำคม 
2558 

TTRS Sunshine Day เรื่อง ตำรำงสี
เสื้อมงคล 

2,723 72 4 

105 11 สิงหำคม 
2558 

ค ำขวัญวันแม่ 2,464 115 1 

106 11 สิงหำคม 
2558 

วันแม่แห่งชำติ 3,324 131 25 

107 12 สิงหำคม 
2558 

เพลง “เรำรักแม”่ 8,806 135 100 

108 16 สิงหำคม 
2558 

TTRS Sunshine Day เรื่อง แนะน ำ
ร้ำนขนมใกล้รถไฟฟ้ำ BTS 

2,444 84 3 

109 18 สิงหำคม 
2558 

วิทยำศำสตร์แห่งชำติ 2,437 56 13 

110 18 สิงหำคม 
2558 

ไว้อำลัยผู้เสียชีวิตเหตุกำรณ์ระเบิดแยก
รำชประสงค์ 

6,892 218 43 

111 19 สิงหำคม 
2558 

TTRS Weekly NEWS เรื่อง กำร
ตกแต่งรถด้วยอุปกรณ์ต่ำงๆ 

3,666 94 32 

112 23 สิงหำคม 
2558 

TTRS Sunshine Day เรื่อง วิธี
รับประทำนบะหมี่กึ่งส ำเร็จรูปอย่ำง
ฉลำด 

4,880 85 42 

113 26 สิงหำคม 
2558 

TTRS Weekly NEWS เรื่อง ชำวอุย
กูร ์

1,588 66 2 

114 30 สิงหำคม 
2558 

TTRS Sunshine Day เรื่อง วิธีกำรท ำ
พำยไอศกรีม 

2,014 62 13 

115 31 สิงหำคม 
2558 

วันสืบนำคะเสถียร 2,663 71 14 

116 3 กันยำยน 
2558 

TTRS Weekly NEWS เรื่อง ขบวน
รถไฟฟ้ำสำยสีม่วงจำกประเทศญี่ปุ่น 

3,770 119 33 
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117 6 กันยำยน 
2558 

TTRS Sunshine Day เรื่อง วิธีกำรท ำ
สบู่แบบง่ำยๆ 

2,025 76 1 

118 7 กันยำยน 
2558 

วันกำรศึกษำนอกโรงเรียน 1,535 66 3 

119 9 กันยำยน 
2558 

TTRS Weekly NEWS เรื่อง ข่ำวคลิป
วิดีโอกำรรับน้องไม่เหมำะสม 

1,661 70 13 

120 10 กันยำยน 
2558 

รำยงำนควำมคืบหน้ำเหตุกำรณ์วำง
ระเบิดแยกรำชประสงค์ 

4,744 116 49 

121 13 กันยำยน 
2558 

TTRS Sunshine Day เรื่อง วิธีกำรซัก
ผ้ำไม่ให้เหม็นอับในช่วงหน้ำฝน 

1,462 68 13 

122 16 กันยำยน 
2558 

TTRS Weekly NEWS เรื่อง 
แบตเตอร์รี่ส ำรองรำคำถูกระเบิด 

2,847 99 35 

123 17 กันยำยน 
2558 

TTRS Special NEWS เรื่อง กิจกรรม 
#ThailandStandupChallenge 

1,615 50 3 

124 20 กันยำยน 
2558 

วันพิพิธภัณฑ์ไทย 2,401 70 3 

125 20 กันยำยน 
2558 

TTRS Sunshine Day เรื่อง วิธีกำรท ำ
น้ ำนมข้ำวโพด 

1,887 79 11 

126 21 กันยำยน 
2558 

วันปลอดรถยนต์ (ส่วนตัว) Car Free 
Day 

1,476 72 2 

127 23 กันยำยน 
2558 

TTRS Weekly NEWS เรื่อง ข่ำวกำร
ปิดสะพำนข้ำมแยกเกษตร 

1,386 58 3 

128 27 กันยำยน 
2558 

TTRS Sunshine Day เรื่อง วิธีกำร
เลือกซื้อแบตเตอรี่ส ำรอง 

2,152 87 14 

129 30 กันยำยน 
2558 

ประกำศ ปิดปรับปรุงระบบ SMS และ 
แอปพลิเคชัน TTRS Message 

2,549 106 14 

130 30 กันยำยน 
2558 

ประกำศ เปิดให้บริกำรระบบ SMS 
และ แอปพลิเคชัน TTRS Message 
ตำมปกติ 

2,071 96 4 

131 30 กันยำยน 
2558 

TTRS Weekly NEWS เรื่อง โรค
ไข้เลือดออกระบำด 

1,362 59 11 
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132 30 กันยำยน 
2558 

แนะน ำเจ้ำหน้ำที่สมำชิกสัมพันธ์ TTRS 4,090 157 42 

133 2 ตุลำคม 
2558 

แนะน ำเจ้ำหน้ำที่ถ่ำยทอดกำรสื่อสำร
รุ่นใหม่ จ ำนวน 8 คน 

11,069 251 77 

134 3 ตุลำคม 
2558 

วันสัตว์โลก World Animals Day 2,753 78 6 

135 4 ตุลำคม 
2558 

TTRS Sunshine Day เรื่อง เวลำกำร
อำบน้ ำที่ส่งผลกระทบต่อสุขภำพ 

3,696 103 28 

136 5 ตุลำคม 
2558 

แนะน ำบริกำรสนทนำข้อควำมบน
เว็บไซต์ระบบใหม่ ชื่อ “Live Chat” 

4,532 149 29 

137 7 ตุลำคม 
2558 

TTRS Weekly NEWS เรื่อง Single 
Gateway 

2,474 67 15 

138 9 ตุลำคม 
2558 

วันไปรษณีย์โลก 2,276 82 2 

139 11 ตุลำคม 
2558 

TTRS Sunshine Day เรื่อง วิธีท ำ
เมนูอำหำรเช้ำ “ขนมปังปิ้งมุ้งมิ้ง” 

2,450 74 11 

140 13 ตุลำคม 
2558 

แนะน ำบริกำร TTRS Captioned 
Phone 

14,253 203 114 

141 14 ตุลำคม 
2558 

TTRS Weekly NEWS เรื่อง เทศกำล
กินเจ 

2,605 98 16 

142 16 ตุลำคม 
2558 

วันอำหำรโลก World Food Day 2,255 84 15 

143 16 ตุลำคม 
2558 

แนะน ำบริกำรสนทนำข้อควำมผ่ำน
แอปพลิเคชัน TTRS Message 

4,496 145 42 

144 18 ตุลำคม 
2558 

TTRS Sunshine Day เรื่อง ควำมรู้
เกี่ยวกับ 5 ท่ำนอนที่ท ำร้ำยสุขภำพ 

1,655 70 2 

145 21 ตุลำคม 
2558 

TTRS Weekly NEWS เรื่อง พรบ.
ประกันสังคมฉบับใหม่ 

2,730 125 21 

146 23 ตุลำคม 
2558 

วันปิยมหำรำช 2,101 107 12 
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147 25 ตุลำคม 
2558 

TTRS Sunshine Day เรื่อง วิธีเลือก
ซื้อไข่ 

1,845 92 5 

148 26 ตุลำคม 
2558 

วิธีกำรแสดงโพสต์ของ TTRS 6,174 196 43 

149 27 ตุลำคม 
2558 

แจ้งเปิดช่องทำง ID Line ชื่อ 
ttrs.thailand เพ่ือให้หูหนวกติดต่อ
สอบถำมปัญหำ และแจ้งข่ำวต่ำงๆ 

4,588 203 29 

150 28 ตุลำคม 
2558 

TTRS Weekly NEWS เรื่อง กำรขยำย
เวลำใบขับขี่แบบชั่วครำว 

8,755 136 19 

151 29 ตุลำคม 
2558 

กิจกรรมวันพ่อแห่งชำติ "บอกรักพ่อ-
ลูกผ่ำนตู้ TTRS" 

17,925 196 72 

152 30 ตุลำคม 
2558 

วันออมแห่งชำติ 5,282 135 24 

153 31 ตุลำคม 
2558 

วันฮำโลวีน 7,234 201 36 

154 1 พฤศจิกำยน 
2558 

TTRS Sunshine Day เรื่อง กำรปฐม
พยำบำลเบื้องต้นเมื่อถูกพิษ
แมงกะพรุน 

3,340 105 11 

155 4 พฤศจิกำยน 
2558 

TTRS Weekly NEWS เรื่อง มำตรกำร
ส่งเสริมกำรให้สินเชื่อเพ่ือที่อยู่อำศัย
ส ำหรับผู้ที่มีรำยได้น้อยและปำนกลำง 
จำกธนำคำรอำคำรสงเครำะห์ 

4,569 143 29 

156 8 พฤศจิกำยน 
2558 

TTRS Sunshine Day เรื่อง อำหำรที่
ไม่ควรให้สัตว์เลี้ยงรับประทำน 

4,235 120 11 

157 10 
พฤศจิกำยน 
2558 

กิจกรรม “บอกรักพ่อ-ลูก ผ่ำนตู้ 
TTRS” เนื่องในวันพ่อแห่งชำติ ปี 
2558 

10,938 426 62 

158 11 
พฤศจิกำยน 
2558 

TTRS Weekly NEWS เรื่อง ข่ำวหนุ่ม
แซวแอร์โฮสเตสขู่เก็บกระเป๋ำดีๆ ข้ำง
ในมีระเบิด 

3,032 162 17 
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ที ่ วันที่ เรื่อง จ ำนวนคนเข้ำถึง จ ำนวนถูกใจ จ ำนวนแชร์ 

159 13 
พฤศจิกำยน 
2558 

วันคนพิกำรแห่งชำติ 6,852 204 49 

160 14 
พฤศจิกำยน 
2558 

วันพระบิดำแห่งฝนหลวง 2,304 142 11 

161 15 
พฤศจิกำยน 
2558 

TTRS Sunshine Day เรื่อง อันตรำย
ของแสงสีฟ้ำจำกหน้ำจอโทรศัพท์ 

3,873 136 20 

162 18 
พฤศจิกำยน 
2558 

TTRS Weekly NEWS เรื่อง ข่ำวกำร
โจมตีกรุงปำรีส ประเทศฝรั่งเศส 

12,188 262 102 

163 19 
พฤศจิกำยน 
2558 

ประกำศ TTRS ปิดให้บริกำรเนื่องจำก
กำรไฟฟ้ำนครหลวงปรับปรุงระบบ
จ่ำยไฟ 

4,017 139 34 

164 20 
พฤศจิกำยน 
2558 

วันสิทธิเด็กสำกล 1,637 86 2 

165 22 
พฤศจิกำยน 
2558 

TTRS Sunshine Day เรื่อง สุขภำพ
เล็บบอกสุขภำพร่ำงกำย 

1,756 84 15 

166 24 
พฤศจิกำยน 
2558 

วันลอยกระทง 3,795 133 26 

167 25 
พฤศจิกำยน 
2558 

TTRS Weekly NEWS เรื่อง ห้ำมจุด
พลุ ดอกไม้เพลิงในวันลอยกระทง 

4,324 107 13 

168 29 
พฤศจิกำยน 
2558 

TTRS Shine Day เรื่อง อำบน้ ำร้อน
หรือน้ ำเย็นดีกว่ำกัน 

2,434 93 20 
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ที ่ วันที่ เรื่อง จ ำนวนคนเข้ำถึง จ ำนวนถูกใจ จ ำนวนแชร์ 

169 1 ธันวำคม 
2558 

วันเอดส์โลก (World Aids Day) 5,918 136 40 

170 2 ธันวำคม 
2558 

TTRS Weekly NEWS เรื่อง กิจกรรม 
ปั่นเพื่อพ่อ BIKE FOR DAD 

7,123 100 13 

171 4 ธันวำคม 
2558 

เชิญชวนบอกรักพ่อผ่ำนบริกำร TTRS 6,679 197 38 

172 4 ธันวำคม 
2558 

วันพ่อแห่งชำติ 2,831 105 11 

173 5 ธันวำคม 
2558 

เพลงของพ่อ 7,437 170 52 

174 6 ธันวำคม 
2558 

TTRS Sunshine Day เรื่อง กำรแก้ปี
ชง ส ำหรับผู้ที่เกิดในปีขำล วอก มะเส็ง 
และกุล 

2,447 83 3 

175 9 ธันวำคม 
2558 

TTRS Weekly NEWS เรื่อง ข่ำวกำร
งดเก็บค่ำทำงด่วนในวันที่ 11 ธ.ค. 
2558 

3,381 94 13 

176 10 ธันวำคม 
2558 

วันรัฐธรรมนูญ 3,126 91 17 

177 13 ธันวำคม 
2558 

TTRS Sunshine Day เรื่อง วิธีเลือก
ของขวัญในเทศกำลคริสต์มำสและปี
ใหม่ 

3,595 102 12 

178 16 ธันวำคม 
2558 

TTRS Weekly NEWS เรื่อง กำรเลื่อน
วันประกำศผลสลำกกินแบ่งรัฐบำล 

3,757 128 16 

179 20 ธันวำคม 
2558 

TTRS Sunshine Day เรื่อง แนะน ำ
สถำนที่ท่องเที่ยวในช่วงเทศกำลปีใหม่ 

2,757 95 4 

180 23 ธันวำคม 
2558 

TTRS Weekly NEWS เรื่อง ข่ำว 
พรบ.จีเอ็มโอ 

2,313 118 5 

181 24 ธันวำคม 
2558 

แนะน ำบริกำรหูดีโทรหำหูหนวก ผ่ำน
แอปพลิเคชัน TTRS Video 

13,452 232 121 

182 25 ธันวำคม 
2558 

เพลง Santa Claus Is Coming To 
Town เทศกำลคริสต์มำส 

12,154 196 72 
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ที ่ วันที่ เรื่อง จ ำนวนคนเข้ำถึง จ ำนวนถูกใจ จ ำนวนแชร์ 

183 27 ธันวำคม 
2558 

TTRS Sunshine Day เรื่อง วิธีท ำลิป
บำล์มบ ำรุงริมฝีปำก 

1,796 171 14 

184 28 ธันวำคม 
2558 

วันสมเด็จพระเจ้ำตำกสินมหำรำช 1,956 71 5 

185 30 ธันวำคม 
2558 

เพลงสวัสดีปีใหม่ เนื่องในเทศกำลปี
ใหม่ 

76,496 500 124 

 

4.2.3 การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อมวลชน 

กำรประชำสัมพันธ์เพ่ือกำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรและกิจกรรมของศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำร
สื่อสำรฯ สู่ประชำชนทั่วไป ทั้งในรูปกำรจัดอบรมสมำชิก กำรแถลงข่ำว กำรแจกเอกสำรข่ำว รวมทั้งกำรรับ
เชิญจำกสื่อมวลชน เพ่ือให้สมำชิก หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องและประชำชนรับรู้ข้อมูลข่ำวสำรจำกศูนย์ บริกำร
ถ่ำยทอดกำรสื่อสำรฯ ในกำรนี้ได้มีกำรประชำสัมพันธ์ผ่ำนสื่อมวลชน ดังแสดงในตำรำงที่ 8 และสื่อมวลชนได้
น ำเสนอข่ำวของศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรฯ ดังแสดงในตำรำงที่ 9 
 

ตำรำงที ่8 รำยกำรประชำสัมพันธ์ผ่ำนสื่อมวลชน 

ที ่ วัน เดือน ปี รำยกำร สถำนที่จัดงำน 
1 20 ม.ค. 2558 งำนเปิดตัวเครื่องบริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำร

สำธำรณะ (ตู้ TTRS) ส ำหรับคนพิกำรทำงกำรได้ยิน 
ในห้ำงสรรพสินค้ำบิ๊กซี สำขำรำชด ำริห์ 

บิ๊กซีรำชด ำริห์ 

2 12 ก.พ. 2558 งำนเปิดตัวเครื่องบริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำร
สำธำรณะ (ตู้ TTRS) ส ำหรับคนพิกำรทำงกำรได้ยิน 
ในห้ำงสรรพสินค้ำบิ๊กซี สำขำอยุธยำ 

บิ๊กซีอยุธยำ 

3 23 มี.ค. 2558 งำนเปิดตัวบริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำร TTRS Video ศูนย์ TTRS  
4 20 เม.ย. 2558 งำนเปิดกำรใช้บริกำรเครื่องบริกำรถ่ำยทอดกำร

สื่อสำรสำธำรณะ (ตู้ TTRS) เพ่ือให้บริกำรใน
ศูนย์บริกำรประชำชน ส ำนักงำนปลัดส ำนัก
นำยกรัฐมนตรี 

หน้ำตึกบัญชำกำร 1 
ท ำเนียบรัฐบำล 
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ที ่ วัน เดือน ปี รำยกำร สถำนที่จัดงำน 

5 27 เม.ย. 2558 งำนเปิดกำรใช้บริกำรเครื่องบริกำรถ่ำยทอดกำร
สื่อสำรสำธำรณะ (ตู้ TTRS) เพ่ือให้บริกำรในสถำน
สงเครำะห์เด็กพิกำรและทุพพลภำพปำกเกร็ด 
นนทบุรี 

สถำนสงเครำะห์เด็กพิกำร
และทุพพลภำพปำกเกร็ด 
นนทบุรี 

6 7 พ.ค. 2558 งำนเปิดกำรใช้บริกำรเครื่องบริกำรถ่ำยทอดกำร
สื่อสำรสำธำรณะ (ตู้ TTRS) เพ่ือให้บริกำรใน
โรงพยำบำลทหำรผ่ำนศึก 

อำคำรเฉลิมพระเกียรติ 7 
รอบฯ โรงพยำบำลทหำร
ผ่ำนศึก 

 

ตำรำงที ่9 รำยกำรทีส่ื่อมวลชนได้น ำเสนอข่ำวของศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรฯ 

ที ่ วันที่ รายการ ส่ือ 
1 20 มกรำคม 

2558 
“บิ๊กซ”ี เปิดโลกเงียบคนพิกำรทำงกำรได้ยิน ตั้งตู้ 
TTRS โทรศัพท์สำธำรณะทั่วประเทศ 

เว็บไซต์ ASTV ผู้จัดกำรออนไลน์ 

2 20 มกรำคม 
2558 

บิ๊กซีเปิดโลกเงียบคนพิกำรทำงกำรได้ยิน ตั้งตู้ 
TTRS เพ่ือเป็นโทรศัพท์สำธำรณะส ำหรับคน
พิกำรทำงกำรได้ยิน 

เว็บไซต์ mbamagazine.net  

3 20 มกรำคม 
2558 

"กสทช."จับมือบิ๊กซี-มูลนิธิสำกลเพ่ือคนพิกำร 
ติดตั้งตู้ "TTRS"27แห่งช่วยคนหูหนวกสื่อสำร 

เว็บไซต์ประชำชำติธุรกิจ
ออนไลน์ 

4 20 มกรำคม 
2558 

บิ๊กซี จับมือ กสทช. เดินหน้ำติดตั้งตู้ล่ำมภำษำมือ
ออนไลน์ TTRS เพ่ือบริกำรคนพิกำรทำงกำรได้
ยินในส่วนภูมิภำคทั่วประเทศให้สื่อสำรในสังคม 
ได้ 

เว็บไซต์ bigc.co.th 

5 20 มกรำคม 
2558 

กสทช.จับมือบิ๊กซีเปิดตัวตู้ล่ำมภำษำมือออนไลน์ เว็บไซต์ 100ware.com  

6 20 มกรำคม 
2558 

กสทช.จับมือบิ๊กซีเปิดตัวตู้ล่ำมภำษำมือออนไลน์ เว็บไซต์ easybranches.co.th 

7 20 มกรำคม 
2558 

กสทช. จับมือ บิ๊กซี ติดตั้งตู้ล่ำมภำษำมือ
ออนไลน์ (ตู้TTRS) เพ่ือคนหูหนวก 

เว็บไซต์ adslthailand.com 
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ที ่ วันที่ รายการ ส่ือ 

8 20 มกรำคม 
2558 

น่ำชื่นชม อ ำนำจ เพ็ญพงษ์ และ ก่อกิจ ด่ำนชัย
วิจิตร เปิดตัว “ตู้ TTRS” โทรศัพท์สำธำรณะ
ส ำหรับคนพิกำรทำงกำรได้ยินในบิ๊กซี 27 สำขำ
ทั่วประเทศ โดยมี ศ.วิริยะ นำมศิริพงศ์พันธุ์, 
วำรุณี กิจเจริญพูลสิน, วเรศ บวรสิน และ นิสำ
รัตน์ กำยะสิทธิ์ มำร่วมงำนด้วย ที่บิ๊กซี รำชด ำริ 
วันก่อน. 

เว็บไซต์ หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ  
คอลัมน์บุคคลในข่ำว  

9 20 มกรำคม 
2558 

ข่ำว “บิ๊กซ”ี เปิดโลกเงียบคนพิกำรทำงกำรได้ยิน 
ตั้งตู้ TTRS โทรศัพท์สำธำรณะทั่วประเทศ 

เว็บไซต์ paidoo.net  

10 20 มกรำคม 
2558 

กสทช. จับมือ บิ๊กซี ติดตั้งตู้ล่ำมภำษำมือ
ออนไลน์ 

เว็บไซต์ มติชนออนไลน์ 

11 21 มกรำคม 
2558 

ติดต้ังTTRSโทรศัพท์เพ่ือคนหูหนวก เว็บไซต์ หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ 

12 21 มกรำคม 
2558 

ตู้ TTRS โทรศัพท์เพื่อคนหูหนวก รำยกำรข่ำวข้นรับอรุณ ช่อง
เนชั่นทีวี  

13 21 มกรำคม 
2558 

บิ๊กซีเตรียมติดตั้งโทรศัพท์สำธำรณะคนหูหนวก ช่อง VOICE TV  

14 23 มกรำคม 
2558 

บิ๊กซีตั้งตู้ TTRS ห้ำงแรก เว็บไซต์ หนังสือพิมพ์บ้ำนเมือง 

15 29 มกรำคม 
2558 

กสทช.จับมือบิ๊กซีเปิดตัวตู้ล่ำมภำษำมือออนไลน์ เว็บไซต์ dailynews.co.th 

16 29 มกรำคม 
2558 

ตู้สื่อสำรเพื่อคนพิกำรทำงกำรได้ยิน คอลัม ไอที-
วิทยำ 

หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ 

17 29 มกรำคม 
2558 

บิ๊กซีเปิดให้บริกำรตู้ล่ำมภำษำมือออนไลน์ TTRS 
เป็นห้ำงแรก 

เว็บไซต์ thaiquest.com 

18 29 มกรำคม 
2558 

ตู้สื่อสำรเพื่อที่จะคนพิกำรทำงกำรได้ยิน เว็บไซต์ 
blowitoutyourpiehole.com  

19 13 กุมภำพันธ์ 
2558 

กสทช.-บิ๊กซ ีติดตั้งตู้ล่ำมภำษำมือออนไลน์ (ตู้ 
TTRS) 

เว็บไซต์ นสพ.ฐำนเศรษฐกิจ
ออนไลน์ 

20 13 กุมภำพันธ์ 
2558 

กสทช. ร่วมกับ มูลนิธิสำกลเพื่อคนพิกำร เปิดตัว 
TTRS 

เว็บไซต์ AEC NEWS  
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21 24 กุมภำพันธ์ 
2558 

เปิดตัวแอปพลิเคชันส ำหรับผู้พิกำรทำงกำรได้ยิน รำยกำร family news today 
ช่อง 3 Family  

22 24 มีนำคม 
2558 

TTRS จับมือ nWise ประเทศสวีเดน เปิดตัวแอป
พลิเคชัน TTRS Video ทลำยโลกเงียบเพื่อผู้
พิกำรทำงกำรได้ยินเป็นแห่งแรกของเอเชีย 

เว็บไซต์ www.nbtc.go.th 
ส ำนักงำน กสทช.  

23 25 มีนำคม 
2558 

เปิดตัวแอปพลิเคชันส ำหรับผู้พิกำรทำงกำรได้ยิน เว็บไซต์ www.tddf.or.th มูลนิธิ
พัฒนำคนพิกำรไทย 

24 25 มีนำคม 
2558 

เปิดตัวแอปพลิเคชันส ำหรับผู้พิกำรทำงกำรได้ยิน เว็บไซต์ 
http://jobpwdthai.org  

25 20 เมษำยน 
2558 

นำยกฯเป็นปธ.เปิดบริกำรตู้TTRS อ ำนวยควำม
สะดวกเพ่ือคนพิกำร 

เว็บไซต์ นสพ.แนวหน้ำ 
m.naewna.com 

26 20 เมษำยน 
2558 

"ประยุทธ์"เปิดกำรใช้บริกำรตู้ TTRS เว็บไซต์ นสพ.กรุงเทพธุรกิจ 
www.bangkokbiznews.com 

27 20 เมษำยน 
2558 

นำยกรัฐมนตรี เป็นประธำน เปิดบริกำรถ่ำยทอด
กำรสื่อสำรผ่ำนตู้ TTRS ยืนยัน รัฐบำลพร้อม
สนับสนุนกำรพัฒนำเทคโนโลยีเพ่ือผู้พิกำร
ทำงกำรได้ยิน 

เว็บไซต์ ส ำนักข่ำว กรม
ประชำสัมพันธ์ 
thainews.prd.go.th 

28 20 เมษำยน 
2558 

นำยกรัฐมนตรีเปิดบริกำรตู้ TTRS ก่อนเข้ำ
ประชุม ครม. 

เว็บไซต์ news.sanook.com 

29 20 เมษำยน 
2558 

“ประยุทธ์” เปิดศูนย์ถ่ำยทอดกำรสื่อสำร ผ่ำน
เครื่อง TTRS ส ำหรับผู้พิกำรในกำรร้องเรียน 

เว็บไซต์ นสพ.เมเนเจอร์
www.manager.co.th 

30 20 เมษำยน 
2558 

รัฐช่วยคนพิกำรทำงหูได้ร้องทุกข์ เว็บไซต์ นสพ.เดลินิวส์ 
www.dailynews.co.th 

31 20 เมษำยน 
2558 

นำยกรัฐมนตรีเปิดบริกำรตู้ TTRS ก่อนเข้ำ
ประชุม ครม. 

เว็บไซต์ www.innnews.co.th 

32 20 เมษำยน 
2558 

นำยกฯเป็นประทำนเปิดบริกำรตู้ TTRS เพ่ือคนหู
หนวก 

เว็บไซต์ ช่อง TNN24 
www.tnnthailand.com 

33 20 เมษำยน 
2558 

นำยกฯ เป็นประธำนเปิดบริกำรตู้ TTRSเพ่ือผู้
พิกำรทำงกำรได้ยิน 

เว็บไซต์ นสพ.ฐำนเศรษฐกิจ
ออนไลน์ 
www.thanonline.com  
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34 20 เมษำยน 
2558 

เปิดตู้ร้องทุกข์ !!! "บิ๊กตู่" เปิดตู้ TTRS ให้คนพิกำร
หู ร้องทุกข์ 

เว็บไซต์ ช่อง T NEWS 
politic.tnews.co.th 

35 20 เมษำยน 
2558 

"บิ๊กตู"่เปิดงำน ตู้ TTRS เว็บไซต์ นสพ.สยำมรัฐ 
www.siamrath.co.th 

36 20 เมษำยน 
2558 

นำยกฯประชุมครม.เปิดศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำร
สื่อสำรผ่ำนตู้ TTRS ช่วยเหลอืคนพิกำร 

เว็บไซต์ นสพ.ข่ำวสด 
www.khaosod.co.th 

37 20 เมษำยน 
2558 

กสทช. ตั้งตู้ TTRS ช่วยคนพิกำรร้องทุกข์ ณ 
ศูนย์บริกำรประชำชน ท ำเนียบรัฐบำล 

เว็บไซต์ นสพ.ประชำชำติธุรกิจ 
m.prachachat.net 

38 20 เมษำยน 
2558 

นำยกฯเปิดศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำร
ช่วยเหลือคนพิกำรทำงกำรได้ยิน 

ช่องเนชัน 
breakingnews.nationtv.tv 

39 20 เมษำยน 
2558 

นำยกฯเป็นปธ.เปิดบริกำรตู้ TTRS อ ำนวยควำม
สะดวกเพ่ือคนพิกำร 

เว็บไซต์ RYT9(อำร์วำยทีไนน์) 
www.ryt9.com 

40 20 เมษำยน 
2558 

นำยกฯ เข้ำท ำเนียบเป็นประธำนประชุม ครม เว็บไซต์ oohho.com 

41 20 เมษำยน 
2558 

'บิ๊กตู่' เปิดบริกำรตู้ TTRS ช่วยคนหูหนวก เว็บไซต์ นสพ.ไทยรัฐ 
www.thairath.co.th 

42 20 เมษำยน 
2558 

เปิดโลกกำรสื่อสำรจำกผู้พิกำรทำงกำรได้ยินสู่
รัฐบำลไทยผ่ำนตู้ TTRS 

เว็บไซต์ AECNEWS 
www.aecnews.co.th 

43 20 เมษำยน 
2558 

กสทช. ร่วมส่งเสริมโอกำสผู้พิกำรทำงกำรได้ยิน
เข้ำถึงโทรคมฯ ติดตั้งเครื่อง TTRS 

เว็บไซต์ adslthailand 
www.adslthailand.com 

44 20 เมษำยน 
2558 

นำยกฯ เปิดกำรใช้บริกำรตู้ช่วยสื่อสำรส ำหรับผู้
พิกำร 

เว็บไซต์ www.newsplus.co.th 

45 20 เมษำยน 
2558 

กสทช. ร่วมส่งเสริมโอกำสให้ผู้พิกำรทำงกำรได้
ยิน ด้วยกำรติดตั้งเครื่อง TTRS ในศูนย์บริกำร
ประชำชน 

เว็บไซต์ นิตยสำร siam phone 
news.siamphone.com 

46 20 เมษำยน 
2558 

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรี เปิด
ศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรผ่ำนสื่อเครื่อง
ถ่ำยทอดทำงสำธำรณะ หรือที่เรียกว่ำตู้ 
TTRS  ส ำหรับคนพิกำรทำงกำรได้ยิน เพ่ือไปใช้ที่
ศูนย์บริกำรประชำชน ในกำรรับเรื่องร้องเรียน
ต่ำงๆ 

ช่อง 7 ข่ำวภำคเท่ียง 
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47 20 เมษำยน 
2558 

ข่ำวภำคเท่ียง ช่อง 5 ข่ำวภำคเท่ียง 

48 20 เมษำยน 
2558 

เปิดบริกำรตู้ TTRS เพ่ือคนพิกำร ช่อง 11 ข่ำวภำคค่ ำ 

49 20 เมษำยน 
2558 

นำยกเปิดศูนย์รับเรื่องร้องเรียนของผู้พิกำร
ทำงกำรได้ยินผ่ำนตุ้ TTRS 

ช่อง 9 ข่ำวเที่ยง 

50 20 เมษำยน 
2558 

นำยกรัฐมนตรี เปิดศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำร
สื่อสำร ผ่ำนเครื่องบริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำร
สำธำรณะ หรือตุ้ TTRS ส ำหรับผุ้พิกำรทำงกำร
ได้ยิน 

ครอบครัวข่ำว3 (ช่อง3) 
www.krobkruakao.com 

51 20 เมษำยน 
2558 

นำยกฯหนุนเทคโนโลยีเพ่ือผู้พิกำร คลื่นข่ำว FM 100.5 NEWS 
mcot-
web.mcot.net/fm1005 

52 20 เมษำยน 
2558 

TTRS เปิดโลกเงียบให้ได้ยิน ช่อง Amarin TV. รำยกำร 
Amarin News Night (ข่ำวภำค
ค่ ำ)  

53 20 เมษำยน 
2558 

นำยกรัฐมนตรี เป็นประธำน เปิดบริกำรถ่ำยทอด
กำรสื่อสำรผ่ำนตู้ TTRS ยืนยัน รัฐบำลพร้อม
สนับสนุนกำรพัฒนำเทคโนโลยีเพ่ือผู้พิกำร
ทำงกำรได้ยิน 

เว็บไซต์ 
www.hooninside.com 

54 20 เมษำยน 
2558 

กสทช.ให้บริกำร TTRS ส่งเสริมโอกำสผู้พิกำร
ทำงกำรได้ยิน 

ส ำนักข่ำวอิศรำ 
www.isranews.org  

55 20 เมษำยน 
2558 

นำยกรัฐมนตรี เป็นประธำน เปิดบริกำรถ่ำยทอด
กำรสื่อสำรผ่ำนตู้ TTRS ยืนยัน รัฐบำลพร้อม
สนับสนุน 

คลื่นวิทยุ สวท.ปัตตำนี  

56 20 เมษำยน 
2558 

นำยกรัฐมนตรี เป็นประธำน เปิดบริกำรตู้ TTRS 
ถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบภำพเคลื่อนไหวบน
เครื่องสื่อสำรสำธำรณะ 

คลื่นวิทยุศึกษำ FM 92 

57 20 เมษำยน 
2558 

นำยกฯ เปิดบริกำรตู้ TTRS ส ำหรับผู้พิกำรทำงหู ช่อง NOW26 ข่ำว Breaking 
NOW  

http://www.isranews.org/isranews-pr-news/item/38056-isranews_38056.html
http://www.isranews.org/isranews-pr-news/item/38056-isranews_38056.html
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58 20 เมษำยน 
2558 

ประชุมครม.ในวันนี้ มีวำระกำรพิจำรณำจัด
ระเบียบขอทำน และนำยกฯเปิดใช้บริกำรสื่อสำร
เพ่ือคนพิกำร 

คลื่นวิทยุ จส.100 
www.js100.com 

59 20 เมษำยน 
2558 

จับตำ!ประชุม ครม. มหำดไทย-คลัง เล็งย้ำย
ข้ำรำชกำร 

วิทยุครอบครัวข่ำวFM106MHz 
www.106familynews.com 

60 20 เมษำยน 
2558 

นำยกฯย้ ำสนับสนุนเทคโนโลยีเพ่ือผู้พิกำร TNA ส ำนักข่ำวไทย  
www.tnamcot.net 

61 21 เมษำยน 
2558 

นสพ.มติชนรำยวัน เปิดตัว-คณะกรรมกำร 
กสทช. ร่วมกับมูลนิธิสำกลเพื่อคนพิกำรและคณะ 
เข้ำพบ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ 
นำยกรัฐมนตรี เพื่อประชำสัมพันธ์ตู้ทีทีอำร์เอส  
(หน้ำ6) 

หนังสือพิมพ์ 

62 21 เมษำยน 
2558 

นสพ.ข่ำวสด ตู้บริกำร-พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์
โอชำ นำยกฯชมตู้บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำร 
เพ่ือให้ผู้บกพร่องทำงกำรได้ยินและผู้ที่บกพร่อง
ทำงกำรพูด สำมำรถสื่อสำรกับคนทั่วไปได้ (หน้ำ
10) 

หนังสือพิมพ์ 

63 21 เมษำยน 
2558 

นสพ.คมชัดลึก ไม่ได้ยิน:พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์
โอชำ นำยกรัฐมนตรี ใช้นิ้วอุดหูสัพยอกนำยวิริยะ 
นำมศิริพงศ์พันธุ์ ประธำนมูลนิธิสำกลเพื่อคน
พิกำร (หน้ำ1) 

หนังสือพิมพ์ 

64 21 เมษำยน 
2558 

นสพ.แนวหน้ำ ทดลอง:พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์
โอชำนำยกรัฐมนตรีทดลองใช้เครื่องบริกำร
ถ่ำยทอดกำรสื่อสำรสำธำรระหรือตู้ TTRS 
ส ำหรับผู้พิกำรทำงกำรได้ยิน (หน้ำ1) 

หนังสือพิมพ์ 

65 21 เมษำยน 
2558 

นสพ.ASTVผู้จัดกำรรำยวัน พลเอกประยุทธ์ 
จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรี เป็นประธำนเปิดกำร
ใช้บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรผ่ำนเครื่องบริกำร
ถ่ำยทอดกำรสื่อสำรสำธำรณะ (ตู้ TTRS) (หน้ำ1) 

หนังสือพิมพ์ 

66 21 เมษำยน 
2558 

นสพ.M2F บิ๊กตู่คืนควำมสุขผุ้พิกำรหูเปิดตู้TTRS-
โชว์ภำษำมือ (หน้ำ6) 

หนังสือพิมพ์ 
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67 24 เมษำยน 
2558 

รำยกำร คืนควำมสุขให้ประชำชน โดย 
นำยกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชำ วัน
ศุกร์ที่ 24 เมษำยน 2558 

โทรทัศน์รวมกำรเฉพำะกิจแห่ง
ประเทศไทย 

68 24 เมษำยน 
2558 

นำยกรัฐมนตรี ขอบคุณ กสทช. และมูลนิธิสำกล
เพ่ือคนพิกำรที่พัฒนำอุปกรณ์สื่อสำรส ำหรับผู้
พิกำร 

NNT กรมประชำสัมพันธ์ 
 http://thainews.prd.go.th 

69 28 เมษำยน 
2558 

ส่งมอบตู้ TTRS แก่สถำนสงเครำะห์บ้ำนนนทภูมิ ช่อง 11 NBT ข่ำวค่ ำ 

70 28 เมษำยน 
2558 

รมว.พม. เป็นประธำนเปิดกำรใช้บริกำรเครื่อง
บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรสำธำรณะ (ตู้ TTRS) 
ส ำหรับคนพิกำรทำงกำรได้ยิน เพ่ือให้บริกำรใน
สถำนสงเครำะห์เด็กพิกำรและทุพพลภำพปำก
เกร็ด 

เว็บไซต์รัฐบำลไทย 
www.thaigov.go.th 

71 28 เมษำยน 
2558 

รมว.พม. เป็นประธำนเปิดกำรใช้บริกำรเครื่อง
บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรสำธำรณะ (ตู้ TTRS) 
ส ำหรับคนพิกำรทำงกำรได้ยิน เพ่ือให้บริกำรใน
สถำนสงเครำะห์เด็กพิกำรและทุพพลภำพปำก
เกร็ด 

เว็บไซต์ กระทรวงกำรพัฒนำ
สังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์   

72 28 เมษำยน 
2558 

กสทช.มอบตู้ TTRS ส ำหรับผู้พิกำร เว็ยไซต์ นสพ.บ้ำนเมือง 
www.banmuang.co.th 

73 28 เมษำยน 
2558 

กระทรวงกำรพัฒนำสังคมฯ เปิดกำรใช้บริกำร
เครื่องบริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรสำธำรณะ (ตู้ 
TTRS) ส ำหรับคนพิกำรทำงกำรได้ยิน 

เว็บไซต์กระทรวงศึกษำธิกำร  
ส่วนสื่อกำรศึกษำเพ่ือคนพิกำร 
www.braille-cet.in.th 

74 7 พฤษภำคม 
2558 

ประวิตร ปธ.เปิดใช้ตู้TTRSส ำหรับคนพิกำร
ทำงกำรได้ยิน 

เว็บไซต์ข่ำว INN  

75 7 พฤษภำคม 
2558 

รมว.กลำโหมเป็นประธำนเปิดเครื่อง TTRS 

อ านวยความสะดวกให้ผู้พิการทางห ู
เว็บไซต์ tnamcot  

76 7 พฤษภำคม 
2558 

กสทช.มอบตู้ TTRS ช่วยคนพิการติดตอ่สือ่สาร  เว็บไซต์ นสพ.เดลินิวส์  



รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินงำนประจ ำป ี2558 ศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแห่งประเทศไทย 
126 

ที ่ วันที่ รายการ ส่ือ 

77 7 พฤษภำคม 
2558 

"ประยุทธ์" ประธำนประชุม ครม. วันนี้ ด้ำน 
"พล.อ.ประวิตร" เป็น ประธำนเปิดกำรใช้บริกำร
เครื่องบริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรสำธำรณะ 
ส ำหรับคนหูหนวก   

เว็บไซต์ T NEWS  

78 7 พฤษภำคม 
2558 

(09.30) พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รอง
นำยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่ำกำร
กระทรวงกลำโหม จะเป็นประธำนในพิธีเปิดกำร
ใช้บริกำรเครื่องบริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำร
สำธำรณะ ส ำหรับคนพิกำรทำงกำรได้ยิน (ตู้ 
TTRS) ที่ บริเวณชั้น 1 อำคำรเฉลิมพระเกียรติ 7 
รอบ พระชนมพรรษำ โรงพยำบำลทหำรผ่ำนศึก 
ถนนวิภำวดีรังสิต ในเวลำประมำณ 14.00 น. 

คลื่นข่ำว FM 100.5 MCOT  

79 7 พฤษภำคม 
2558 

ประวิตร ปธ. เปิดใช้ตู้ TTRS ส ำหรับคนพิกำร
ทำงกำรได้ยิน   

เว็บไซต์ ohozaa  

80 7 พฤษภำคม 
2558 

ประวิตร ปธ. เปิดใช้ตู้ TTRS ส ำหรับคนพิกำร
ทำงกำรได้ยิน  

เว็บไซต์ sanook  

81 8 สิงหำคม 
2558 

ตู้ TTRS ตู้สื่อสำรส ำหรับผู้พิกำรทำงกำรได้ยิน เว็บไซต์ www.it24hrs.com
รำยกำร ไอที 24 ชั่วโมง  

82 8 สิงหำคม 
2558 

5 ไฮไลท์ที่ต้องไปชมในงำน NET 2015 "เมื่อคน
ไทยร่วมกันใช้เทคโนโลยีเพ่ือส่งเสริมคุณภำพชีวิต
ผู้พิกำร" 

เว็บไซต์ www.beartai.com 

83 13 สิงหำคม 
2558 

เทคโนโลยีทำงกำรสื่อสำร เพ่ิมโอกำสทำงกำร
สื่อสำรส ำหรับผู้พิกำร 

ข่ำวเที่ยงวันทันเหตุกำรณ์  
ช่วง ไอที 24 ชั่วโมง ช่อง 3 

84 2 กันยำยน 
2558 

ตู้โทรศัพท์สำธำรณะส ำหรับผู้พิกำรทำงกำรได้ยิน รำยกำรครอบครัวข่ำวเด็ก  
ช่อง 3 family 

85 16 กันยำยน 
2558 

แอปพลิเคชันช่วยคนหูหนวกแจ้งเหตุฉุกเฉิน รำยกำรคิดนอกจอ  
ช่อง ThaiPBS 

86 6 ตุลำคม 
2558 

แอปพลิเคชันแจ้งเหตุฉุกเฉินส ำหรับผู้พิกำร
ทำงกำรได้ยิน 

รำยกำรข่ำวเย็น ช่อง ONE 
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87 16 
พฤศจิกำยน 
2558 

เทคโนโลยีแจ้งเหตุฉุกเฉินผู้พิกำรทำงกำรได้ยิน รำยกำรรู้สู้ภัยพิบัติ 
ช่อง ThaiPBS 

88 3 ธันวำคม 
2558 

แอปฯ TTRS ระบบแจ้งเหตุป่วยฉุกเฉินส ำหรับ
คนพิกำร 

เว็บไซต์ www.manager.co.th 

 

4.2.4 การเข้าร่วมประชุมเสวนาด้านคนพิการ 

ศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรฯ ได้เข้ำร่วมงำนประชุมเสวนำด้ำนคนพิกำร จ ำนวน 4 ครั้ง 

ที ่ วันที่ ชื่องำน ผู้จัดงำน สถำนที่จัดงำน 

1 26 มีนำคม 2558 ประชุม SEMINAR ON INCLUSIVE 
EMERGENCY SERVICE: EUROPE 
EXPERIENCE 

ศูนย์ TTRS โรงแรมเซ็นจูรี่ 
พำร์ค กรุงเทพฯ 

2 28 เมษำยน 2558 ประชุมงำน USO Broadband Asia 
Pacific Forum 2015 

ITU/USO-
NBTC/ADB 

โรงแรมพลูแมน 
รำงน้ ำ กรุงเทพฯ 

3 28 เมษำยน 2558 กำรประชุมวิชำกำรนำนำชำติ : ข้อ
ปฏิบัติควำมเป็นเลิศของอำเซียนด้ำน
ภำษำ กำรแปล ล่ำม ล่ำมภำษำมือ
และเทคโนโลยีสำรสนเทศ เนื่องใน
วโรกำสเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษำ 
สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำม
บรมรำชกุมำรี 

ส ำนักงำน
เลขำนุกำรกำรจัด
ประชุมวิชำกำร
นำนำชำติ 
สมำคมล่ำมภำษำ
มือแห่งประเทศ
ไทย  

โรงแรมเอเชีย 
กรุงเทพฯ 

4 17 มิถุนำยน 2558 บรรยำยและแสดงนิทรรศกำร งำน
สัมมนำ "แนวทำงกำรจัดประชุมและ
สิ่งแวดล้อมในที่ท ำงำนที่เหมำะสม
กับคนพิกำรด้ำนกำรได้ยินในบริบท
ประเทศไทย" 

สมำคมคนหู
หนวกแห่ง
กรุงเทพมหำนคร 

โรงแรมเมอร์
เคียว ฟอร์จูน 

 

4.2.5 การเข้าร่วมประชุมสัมมนาระดับชาติและนานาชาติ 
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ศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรฯ ได้เข้ำร่วมน ำเสนอผลงำนในงำนประชุมเรื่องกำรบริกำร

ถ่ำยทอดกำรสื่อสำรระดับนำนำชำติ  ดังนี้ 

วันที่ รำยกำร ผู้เข้ำร่วมสัมมนำ 
3-7 มิถุนำยน 2558 กำรประชุมสัมมนำ MMX DAY 2015 นำงสำววันทนีย์ พันธชำติ 

นำงนิสำรัตน์ กำยะสิทธิ์ 
24-28 กันยำยน 
2558 

กำรประชุมสัมมนำ 2015 National 
Association for State Relay Administration 
(NASRA) Conference   

นำงสำววันทนีย์ พันธชำติ 
นำงนิสำรัตน์ กำยะสิทธิ์ 

15-17 ธันวำคม 
2558 

ESCAP-CDPF Workshop on Accessible 
Knowledge, Information and 
Communication for Persons with 
Disabilities in Asia and the Pacific 

นำงสำววันทนีย์ พันธชำติ 
นำงสิริลักษณ์ ลักษมีวณิชย์ 
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บทที ่5  

การอบรมการใช้บริการถ่ายทอดการสื่อสาร 

ศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรฯ เป็นหน่วยงำนให้บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรด้วยโทรคมนำคม 

ส ำหรับผู้ที่บกพร่องทำงกำรได้ยินและผู้ที่บกพร่องทำงกำรพูด ดังนั้นกำรเข้ำถึงกำรใช้งำนในกลุ่มเป้ำหมำย ควร

ได้รับกำรท ำควำมเข้ำใจ กำรเข้ำถึงและกำรรู้วิธีกำรเข้ำถึง จึงต้องมีกำรจัดอบรมให้ผู้ใช้งำนได้มีทักษะควำมรู้

พ้ืนฐำนกำรเข้ำถึงกระบวนกำรใช้งำนเฉพำะดังกล่ำว  

นอกจำกผู้ที่บกพร่องทำงกำรได้ยินและผู้ที่บกพร่องทำงกำรพูดแล้ว เจ้ำหน้ำที่ที่ได้รับกำรติดต่อจำกผู้

พิกำร เช่น กำรแพทย์ฉุกเฉิน สถำบันกำรศึกษำท่ีมีผู้พิกำรทำงกำรได้ยินเข้ำรับกำรศึกษำ และหน่วยงำนบริกำร

ของรัฐ ซึ่งต้องมีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกระบวนกำรให้บริกำรเพ่ือให้กำรสนับสนุนในกำรปฏิบัติต่อผู้ที่บกพร่อง

ทำงกำรได้ยินและผู้ที่บกพร่องทำงกำรพูด ผ่ำนศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรฯ ซึ่งจะช่วยท ำให้ผู้ที่บกพร่อง

ทำงกำรได้ยินและผู้ที่บกพร่องทำงกำรพูดเข้ำใช้บริกำรจำกหน่วยงำนดังกล่ำว และจำกศูนย์บริกำรถ่ำยทอด

กำรสื่อสำรฯ 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 7 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 6 รูปแบบ  โดยมีล่ำมภำษำมือแปลให้ผู้เข้ำรับกำรอบรมได้เข้ำใจ  ประกอบด้วย  

1.1) บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบข้อควำมสั้น (SMS) 

1.2) บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบรับ-ส่งข้อควำมผ่ำนแอปพลิเคชัน TTRS Message 

1.3) บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบสนทนำข้อควำมผ่ำนเว็บไซต์  

1.4) บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบสนทนำวิดีโอผ่ำนเว็บไซต์  

1.5) บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบสนทนำวิดีโอผ่ำนแอปพลิเคชัน TTRS Video  

1.6) บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบสนทนำวิดีโอผ่ำนเครื่องบริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำร

สำธำรณะ (ตู้ TTRS) 

1.7) บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรเพ่ือแจ้งเหตุฉุกเฉิน  

2) ให้ผู้ที่ เข้ำรับกำรอบรมทดลองใช้บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรผ่ำนอุปกรณ์สื่อสำรที่

จัดเตรียมให้ ติดต่อเข้ำใช้บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำร (ไม่รวมตู้ TTRS) 

3) เปิดโอกำสให้ผู้ที่เข้ำรับกำรอบรมได้รับทรำบถึงกำรแจ้งปัญหำกำรใช้ งำน ร้องเรียน 

เสนอแนะ 

4) เปิดโอกำสให้ผู้ที่เข้ำรับกำรอบรมสอบถำม 

5) รับสมัครสมำชิกศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรฯ  พร้อมทั้งแนะน ำวิธีกำรสมัครสมำชิก

ออนไลน์ 
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5.1.4 การอบรมประจ าปี 2558 

ศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรฯ ได้ด ำเนินกำรฝึกอบรมกำรใช้บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรใน

พ้ืนที่กรุงเทพมหำนครและภูมิภำคในปี 2558 ดังนี้ 

 

ตำรำงที ่10 กำรจัดอบรมประจ ำปี 2558 

ที ่ วันที่ รายละเอียด สถานที่จัดอบรม 
จ านวนผู้เข้ารับ 
การอบรม (คน) 

1 7 ก.พ. 2558 กำรใช้บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบ
สนทนำวิดีโอผ่ำนแอปพลิเคชัน TTRS 
Video 

ห้องประชุมชั้น 1 
มูลนิธิสำกลเพื่อคน
พิกำร 

47 

2 22 ก.พ. 2558 กำรใช้บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรของ
ศูนย์บริกำรถ่ำยทอด
กำรสื่อสำรแห่งประเทศไทย (TTRS) 
ส ำหรับชมรมคนหูหนวกจังหวัด
พระนครศรีอยุธยำ 

ณ ศำลำ
อเนกประสงค์ 
อบต.คลองสระบัว 
จังหวัด
พระนครศรีอยุธยำ 

52 

3 1 มี.ค. 2558 กำรใช้บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรของ
ศูนย์บริกำรถ่ำยทอด
กำรสื่อสำรแห่งประเทศไทย (TTRS) 
ส ำหรับชมรมคนหูหนวกจังหวัดชลบุรี 

ณ ส ำนักงำน
สมำคมฯ ต ำบล
บ้ำนสวน จังหวัด
ชลบุร ี

64 

4 29 มี.ค. 2558 กำรฝึกอบรมกำรใช้บริกำรถ่ำยทอดกำร
สื่อสำรผ่ำนแอปพลิเคชัน TTRS Video 
ในงำนประชุมใหญ่สำมัญประจ ำปี 2558 
ของสมำคมคนหูหนวกแห่ง
กรุงเทพมหำนคร 

อำคำรหอประชุม 
ชั้น 2 ส ำนักงำน 
กสทช. 

172 

5 24 เม.ย. 2558 กำรใช้บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรผ่ำน
แอปพลิเคชัน TTRS Video ให้กับผู้แทน
ของโรงเรียนเศรษฐเสถียรฯ 

ห้องประชุมเล็ก 
โรงเรียนเศรษฐ
เสถียรฯ 

3 

6 3 มิ.ย. 2558 กำรฝึกอบรมกำรใช้บริกำรถ่ำยทอดกำร
สื่อสำรของศูนย์ TTRS 

โรงเรียน
นครรำชสีมำ
ปัญญำนุกูล 

151 



รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินงำนประจ ำป ี2558 ศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแห่งประเทศไทย 
132 

ที ่ วันที่ รายละเอียด สถานที่จัดอบรม 
จ านวนผู้เข้ารับ 
การอบรม (คน) 

7 16 มิ.ย. 2558 กำรฝึกอบรมกำรใช้บริกำรถ่ำยทอดกำร
สื่อสำรของศูนย์ TTRS 

โรงเรียนโสตศึกษำ
จังหวัดปรำจีนบุรี 

89 

8 18 มิ.ย. 2558 กำรฝึกอบรมกำรใช้บริกำรถ่ำยทอดกำร
สื่อสำรของศูนย์ TTRS 

โรงเรียนโสตศึกษำ
จังหวัดกำญจนบุรี 

63 

9 18 มิ.ย. 2558 กำรฝึกอบรมกำรใช้บริกำรถ่ำยทอดกำร
สื่อสำรของศูนย์ TTRS 

วิทยำลัยเทคนิค
กำญจนบุรี 

20 

10 23 มิ.ย. 2558 กำรฝึกอบรมกำรใช้บริกำรถ่ำยทอดกำร
สื่อสำรของศูนย์ TTRS 

วิทยำลัยกำรอำชีพ
พุทธมณฑล 
จังหวัดนครปฐม 

50 

11 23 มิ.ย. 2558 กำรฝึกอบรมกำรใช้บริกำรถ่ำยทอดกำร
สื่อสำรของศูนย์ TTRS 

โรงเรียนโสตศึกษำ
จังหวัดนครปฐม 

183 

12 25 มิ.ย. 2558 กำรฝึกอบรมกำรใช้บริกำรถ่ำยทอดกำร
สื่อสำรของศูนย์ TTRS 

โรงเรียนโสตศึกษำ
จังหวัดชลบุร ี

140 

13 25 มิ.ย. 2558 กำรฝึกอบรมกำรใช้บริกำรถ่ำยทอดกำร
สื่อสำรของศูนย์ TTRS 

วิทยำลัยสำรพัด
ช่ำงชลบุร ี

49 

14 30 มิ.ย. 2558 กำรฝึกอบรมกำรใช้บริกำรถ่ำยทอดกำร
สื่อสำรของศูนย์ TTRS 

โรงเรียนโสตศึกษำ
จังหวัดนนทบุรี 

122 

15 2 ก.ค. 2558 กำรฝึกอบรมกำรใช้บริกำรถ่ำยทอดกำร
สื่อสำรของศูนย์ TTRS 

โรงเรียนโสตศึกษำ
จังหวัด
นครศรีธรรมรำช 

200 

16 3 ก.ค. 2558 กำรฝึกอบรมกำรใช้บริกำรถ่ำยทอดกำร
สื่อสำรของศูนย์ TTRS 

โรงเรียนโสตศึกษำ
จังหวัดสงขลำ 

210 

17 5 ก.ค. 2558 กำรฝึกอบรมกำรใช้บริกำรถ่ำยทอดกำร
สื่อสำรของศูนย์ TTRS 

โรงแรมลีกำร์เด้น 
พลำซ่ำ หำดใหญ่ 
จังหวัดสงขลำ 

130 

18 14 ก.ค. 2558 กำรฝึกอบรมกำรใช้บริกำรถ่ำยทอดกำร
สื่อสำรของศูนย์ TTRS 

โรงเรียนภูเก็ต
ปัญญำนุกูล 

50 

19 16 ก.ค. 2558 กำรฝึกอบรมกำรใช้บริกำรถ่ำยทอดกำร
สื่อสำรของศูนย์ TTRS 

โรงเรียนโสตศึกษำ
เทพรัตน์ จ.
ประจวบคีรีขันธ์ 

116 
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ที ่ วันที่ รายละเอียด สถานที่จัดอบรม 
จ านวนผู้เข้ารับ 
การอบรม (คน) 

20 19 ก.ค. 2558 กำรฝึกอบรมกำรใช้บริกำรแอปพลิเคชัน 
TTRS Captioned Phone 

ห้องประชุมชั้น 1 
มูลนิธิสำกลเพื่อคน
พิกำร 

7 

21 20 ก.ค. 2558 กำรฝึกอบรมกำรใช้บริกำรถ่ำยทอดกำร
สื่อสำรของศูนย์ TTRS 

โรงเรียนโสตศึกษำ
ปำนเลิศ จังหวัด
ลพบุรี 

79 

22 21 ก.ค. 2558 กำรฝึกอบรมกำรใช้บริกำรถ่ำยทอดกำร
สื่อสำรของศูนย์ TTRS 

โรงเรียนโสตศึกษำ
จังหวัดชัยภูมิ 

46 

23 22 ก.ค. 2558 กำรฝึกอบรมกำรใช้บริกำรถ่ำยทอดกำร
สื่อสำรของศูนย์ TTRS 

โรงเรียนโสตศึกษำ
จังหวัดเพชรบูรณ์ 

33 

24 6 ส.ค. 2558 กำรฝึกอบรมกำรใช้บริกำรถ่ำยทอดกำร
สื่อสำรของศูนย์ TTRS 

โรงเรียน
นครสวรรค์ปัญญำ
นุกูล 

120 

25 17 ต.ค. 2558 กำรฝึกอบรมกำรใช้บริกำรถ่ำยทอดกำร
สื่อสำรของศูนย์ TTRS 

มหำวิทยำลัยรำช
ภัฏนครรำชสีมำ 

41 

26 25 ต.ค. 2558 กำรฝึกอบรมกำรใช้บริกำรถ่ำยทอดกำร
สื่อสำรของศูนย์ TTRS ให้กับสมำชิก
ชมรมคนหูหนวกจังหวัดนครปฐม 

ห้องสำยชล 
โรงแรมริเวอร์ 
จังหวัดนครปฐม 

42 

27 30 ต.ค. 2558 กำรฝึกอบรมกำรใช้บริกำรถ่ำยทอดกำร
สื่อสำรของศูนย์ TTRS ให้กับ
มหำวิทยำลัยกรุงเทพธนบุรี 

มหำวิทยำลัย
กรุงเทพธนบุรี 

63 

28 1 พ.ย. 2558 กำรฝึกอบรมกำรใช้บริกำรถ่ำยทอดกำร
สื่อสำรของศูนย์ TTRS ให้กับสมำชิก
ชมรมคนหูหนวกจังหวัดร้อยเอ็ด 

ห้องเพทำย 
โรงแรมเพชรรัชต์  
จังหวัดร้อยเอ็ด 

38 

29 8 พ.ย. 2558 กำรฝึกอบรมกำรใช้บริกำรถ่ำยทอดกำร
สื่อสำรของศูนย์ TTRS ให้กับสมำชิก
สมำคมคนหูหนวกจังหวัดนครพนม 

ห้องศรีโครตบูรณ์ 
โรงแรมวิวโขง 
จังหวัดนครพนม 

44 

30 11 พ.ย. 2558 กำรฝึกอบรมกำรใช้บริกำรถ่ำยทอดกำร
สื่อสำรของศูนย์ TTRS ให้กับโรงเรียน
โสตศึกษำจังหวัดร้อยเอ็ด 

โรงเรียนโสตศึกษำ
จังหวัดร้อยเอ็ด 

134 
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ที ่ วันที่ รายละเอียด สถานที่จัดอบรม 
จ านวนผู้เข้ารับ 
การอบรม (คน) 

31 22 พ.ย. 2558 กำรฝึกอบรมกำรใช้บริกำรถ่ำยทอดกำร
สื่อสำรของศูนย์ TTRS ให้กับสมำชิก
ชมรมคนหูหนวกจังหวัดสุรินทร์ 

ห้องสลันทม 
โรงแรมเพชรเกษม  
จังหวัดสุรินทร์ 

80 

32 23 พ.ย. 2558 กำรฝึกอบรมกำรใช้บริกำรถ่ำยทอดกำร
สื่อสำรของศูนย์ TTRS ให้กับโรงเรียน
โสตศึกษำจังหวัดสุรินทร์ 

โรงเรียนโสตศึกษำ
จังหวัดสุรินทร์ 

60 

33 25 พ.ย. 2558 กำรฝึกอบรมเพ่ือแนะน ำบริกำร TTRS 
Captioned Phone 

ห้องประชุมสมำคม
คลังปัญญำอำวุโส
แห่งประเทศไทย 

20 

34 26 พ.ย. 2558 กำรฝึกอบรมกำรใช้บริกำรถ่ำยทอดกำร
สื่อสำรของศูนย์ TTRS ให้กับโรงเรียน
ศึกษำสงเครำะห์จิตต์อำรีย์ฯ จังหวัด
ล ำปำง 

โรงเรียนศึกษำ
สงเครำะห์จิตต์
อำรีย์ฯ จังหวัด
ล ำปำง 

72 

35 17 ธ.ค. 2558 กำรฝึกอบรมกำรใช้บริกำรถ่ำยทอดกำร
สื่อสำรของศูนย์ TTRS ให้กับโรงเรียน
น่ำนปัญญำนุกูล 

โรงเรียนน่ำน
ปัญญำนุกูล 
จังหวัดน่ำน 

60 

36 20 ธ.ค. 2558 กำรฝึกอบรมกำรใช้บริกำรถ่ำยทอดกำร
สื่อสำรของศูนย์ TTRS ให้กับสมำชิก
ชมรมคนหูหนวกจังหวัดเชียงใหม่ 

โรงแรมคุ้มภูค ำ 
จังหวัดเชียงใหม่ 

83 

รวม 2,933 
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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 2558 มีดังนี้ 

6.1 การจัดประชุมระดมความคิดเห็นของผู้บริโภค 

ศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแห่งประเทศไทยได้จัดกำรประชุมระดมควำมคิดเห็นของผู้บริโภค

ประจ ำปีของ TTRS ณ ห้องแซฟไฟร์ 1-2 โรงแรมเซ็นจูรี่ พำร์ค กรุงเทพฯ วันที่ 29 พฤศจิกำยน 2558 เวลำ 

8.00-17.00 น. มีผู้เข้ำร่วมประชุมซึ่งเป็นผู้บกพร่องทำงกำรได้ยินที่ใช้บริกำรของศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำร

สื่อสำรฯ อย่ำงต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2554 ถึงปี 2558 และใช้บริกำรอย่ำงมีประโยชน์ผ่ำนช่องทำงต่ำง ๆ ดังนี้ 

1. บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบข้อควำมสั้น (SMS) 

2. บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบรับส่งข้อควำมและสนทนำข้อควำมผ่ำนแอปพลิเคชัน TTRS 

Message 

3. บริกำรถำ่ยทอดกำรสื่อสำรแบบสนทนำข้อควำมผ่ำนเว็บไซต์ 

4. บริกำรถำ่ยทอดกำรสื่อสำรแบบสนทนำวิดีโอผ่ำนเว็บไซต์ 

5. บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบสนทนำวิดีโอผ่ำนแอปพลิเคชัน TTRS Video 

6. บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบสนทนำวิดีโอผ่ำนเครื่องบริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรสำธำรณะ  

(ตู้ TTRS) 

7. บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบแปลงเสียงเป็นข้อควำมผ่ำนแอปพลิเคชัน TTRS Captioned 

Phone 

8. บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบกำรแจ้งเหตุฉุกเฉิน 

 จ ำนวนผู้พิกำรทำงกำรได้ยินเข้ำร่วมกำรประชุมครั้งนี้ รวมทั้งสิ้น 123 คน โดยแบ่งเป็นกลุ่มผู้พิกำร

ทำงกำรได้ยินที่ใช้บริกำร TTRS ผ่ำนช่องทำงต่ำง ๆ จ ำนวน 114 คน วิทยำกรซึ่งเป็นผู้แทนจำกภูมิภำคต่ำง ๆ 
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ได้แก่ ผู้แทนจำกกรุงเทพฯ ภำคเหนือ ภำคกลำง ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ภำคใต้และวิทยำกรประจ ำกลุ่มซึ่ง

เป็นผู้พิกำรทำงกำรได้ยินจ ำนวน 9 คน ร่วมกำรประชุมดังกล่ำว 

 กำรประชุมนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือรับฟังข้อมูลทั้งเชิงบวกและเชิงลบที่เกี่ยวกับบริกำรของ TTRS รวมทั้ง

ข้อเสนอแนะต่ำง ๆ เพ่ือน ำข้อมูลที่ได้ไปใช้ประกอบกำรพิจำรณำด ำเนินกำรปรับปรุงระบบกำรให้บริกำรให้มี

ควำมสมบูรณ์ เป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้บริกำรซึ่งเป็นผู้พิกำรทำงกำรได้ยิน ประเมินคุณภำพและประเมินควำมพึง

พอใจในกำรใช้บริกำร โดยมีหัวข้อกำรจัดประชุม ดังนี้ 

1. เสียงสะท้อนจำกผู้ใช้บริกำร TTRS จำกภูมิภำคต่ำง ๆ ของประเทศไทย 

2. เทคนิคกำรใช้บริกำร TTRS อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

3. แนะน ำบริกำรใหม่ในปี 2559 

 

ภำพที่ 55 นำยพีระเชฎฐ์  พงษ์ศิริ ผู้อ ำนวยกำรส่วนวิศวกรรม ส ำนักบริกำรโทรคมนำคมโดยทั่วถึงและเพ่ือ
สังคม ส ำนักงำน กสทช. และ ศ.วิริยะ นำมศิริพงศ์พันธุ์ กล่ำวเปิดประชุมระดมควำมคิดเห็นของผู้บริโภค 

สรุปรายงานการจัดประชุม 

1. หัวข้อ “เสียงสะท้อนจากผู้ใช้บริการ TTRS จากภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศไทย” สำมำรถสรุปได้ดังนี้ 

1.1  คุณนิลวรรณ ปิติพัฒน์  ประธำนกลุ่มสมำชิกคนหูหนวกภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ผู้แทนภำค

ตะวันออกเฉียงเหนือ 
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1.  สมำชิกในภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ใช้บริกำร TTRS ติดต่อเรื่องอะไร 

 สมัครงำน 

 สอบถำมข้อมูลต่ำง ๆ  

 ติดต่อกับครอบครัว 

 พบแพทย์ 

2.  TTRS ได้ช่วยอะไรสมำชิกในภำคตะวันออกเฉียงเหนือบ้ำง 

 หลำย ๆ จังหวัดในภำคตะวันออกเฉียงเหนือ มีปัญหำเรื่องล่ำมไม่เพียงพอ บริกำร TTRS ท ำ

ให้คนหูหนวกสำมำรถใช้บริกำรล่ำมได้สะดวกมำกข้ึน 

 ช่วยให้มีโอกำสติดต่อสมัครงำนด้วยตนเอง มีสมำชิกหลำยคนมีงำนท ำเพรำะใช้บริกำร TTRS  

 ยกระดับกำรใช้ชีวิตของสมำชิกซึ่งเป็นผู้พิกำรทำงกำรได้ยิน เพรำะสมำชิกส่วนใหญ่ไม่ได้เรียน

หนังสือ ก่อนที่จะใช้บริกำร TTRS ต้องใช้วิธีเขียนในกำรสื่อสำรกับคนที่มีกำรได้ยิน ซึ่งเป็น

เรื่องที่ยำกมำก 

3.  ปัญหำที่พบจำกกำรใช้บริกำร TTRS 

 สมำชิกส่วนใหญ่ไม่ได้เรียนหนังสือ ท ำให้สื่อสำรภำษำมือกับล่ำมยำก อำจจะเข้ำใจไม่ตรงกัน 

 สถำนที่ติดตั้งตู้ TTRS อยู่ไกลจำกที่สมำชิกอำศัยอยู่  

 สัญญำณอินเทอร์เน็ตมีปัญหำบ่อยครั้ง ท ำให้ดูวิดีโอไม่ชัดเจน 

4.  เพื่อประโยชน์ของสมำชิกในภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ต้องกำรให้ TTRS ปรับปรุงในเรื่องอะไรบ้ำง 

 ณ ตอนนี้ยังไม่มี แต่อยำกให้ TTRS ไปฝึกอบรมวิธีกำรใช้บริกำรในภำค

ตะวันออกเฉียงเหนือให้ครบทุกจังหวัด 
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1.2 คุณอัญญารัตน์ รัตนศักดิ์ ประธำนชมรมคนหูหนวกจังหวัดเชียงใหม่ ผู้แทนภำคเหนือ 

 
1.  สมำชิกในภำคเหนือ ใช้บริกำร TTRS ติดต่อเรื่องอะไร 

 สั่งซื้อของ สอบถำมรำคำสินค้ำ 

 ติดต่อบริษัทหรือหน่วยงำนต่ำง ๆ เพื่อสมัครงำน 

 ติดต่อกับคนในครอบครัว ญำติ พี่ น้อง 

2.  TTRS ได้ช่วยอะไรสมำชิกในภำคเหนือบ้ำง 

 ช่วยให้สมำชิกสื่อสำรกับบุคคลอื่น ๆ ได้อย่ำงสะดวกรวดเร็ว 

3.  ปัญหำที่พบจำกกำรใช้บริกำร TTRS 

 บริกำร TTRS Video มีปัญหำจอด ำบ่อย และใช้กับโทรศัพท์รุ่นเก่ำ ๆ ไม่ได้ เช่น 

iPhone 4 อยำกให้ช่วยแก้ปัญหำเพรำะสมำชิกส่วนใหญ่ใช้โทรศัพท์รุ่นเก่ำ 

 ล่ำมภำษำมือ TTRS คนใหม่ ๆ ยังไม่ค่อยรู้ค ำศัพท์ภำษำมือของชุมชน หรือไม่เข้ำใจ

ภำษำท่ีสมำชิกพิมพ์  

4.  เพื่อประโยชน์ของสมำชิกในภำคเหนือ ต้องกำรให้ TTRS ปรับปรุงในเรื่องอะไรบ้ำง 

 ต้องกำรให้จัดอบรมกำรใช้บริกำร TTRS ให้ครบทั้งภำคเหนือตอนบนและภำคเหนือ

ตอนล่ำง 6 เดือนให้จัดอบรม 2 ครั้ง ภำคเหนือตอนบน ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงรำย ตำก 

แม่ฮ่องสอน ล ำพูน ล ำปำง พะเยำ แพร่ และอุตรดิตถ์ ภำคเหนือตอนล่ำง ได้แก่ สุโขทัย 

นครสวรรค์ น่ำน พิษณุโลก เพชรบุรณ์ พิจิตร ก ำแพงเพชรและอุทัยธำนี 

 ให้ท ำกำรประชำสัมพันธ์วิธีกำรใช้บริกำรผ่ำน TTRS Thailand Fanpage ให้มำกข้ึน 
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1.3 คุณศรีสุข แก้วไกร เลขำนุกำรชมรมคนหูหนวกจังหวัดปัตตำนี  ผู้แทนภำคใต้ 

 
1.  สมำชิกในภำคใต้ ใช้บริกำร TTRS ติดต่อเรื่องอะไร 

 ติดต่อผู้ปกครอง ญำติ ครอบครัว เพ่ือน ๆ  

 ติดต่อหน่วยงำนต่ำง ๆ เช่น หน่วยงำนรำชกำร และบริษัท 

 จองทัวร์ท่องเที่ยว 

 จองตั๋วเครื่องบินหรือรถโดยสำร 

 ปรึกษำปัญหำสุขภำพ ติดต่อแพทย์ หรือโรงพยำบำล 

2.  TTRS ได้ช่วยอะไรสมำชิกในภำคใต้บ้ำง 

 ช่วยให้กำรสื่อสำรกับคนอ่ืน ๆ ง่ำยขึ้น 

 ช่วยให้คนในชุมชนรับรู้และเข้ำใจผู้พิกำรทำงกำรได้ยินมำกขึ้น 

3.  ปัญหำที่พบจำกกำรใช้บริกำร TTRS 

 อินเทอร์เน็ตช้ำ ท ำให้วิดีโอไม่ชัดเจน 

 ล่ำมภำษำมือไม่ยิ้มแย้มแจ่มใส 

 ไม่มีกำรล็อคหน้ำจอ ท ำให้เด็ก ๆ สำมำรถเข้ำเว็บไซต์ผ่ำนตู้ TTRS ได้ 

 สถำนที่ติดตั้งตู้ TTRS หลำย ๆ แห่งในภำคใต้อยู่ห่ำงไกล ไม่ได้อยู่ในแหล่งชุมชน ท ำให้ไม่ได้

ใช้ประโยชน์ได้เต็มที่ 

4.  เพื่อประโยชน์ของสมำชิกในภำคใต้ ต้องกำรให้ TTRS ปรับปรุงในเรื่องอะไรบ้ำง 

 ต้องกำรให้มีกำรฝึกอบรมกำรใช้บริกำรผ่ำนช่องทำงต่ำง ๆ ครบทุกจังหวัด  

 ต้องกำรให้เพิ่มจ ำนวนล่ำมภำษำมือ 
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 ต้องกำรให้มีกำรฝึกอบรมวิธีกำรสมัครสมำชิก เพรำะส่วนใหญ่ไม่ได้เรียนหนังสือท ำให้พิมพ์

ภำษำไทยไม่ได้ 

 ต้องกำรเพิ่มจ ำนวนตู้ TTRS ในภำคใต้ให้ครบทุกจังหวัด 

 

1.4 คุณวิโรจน์ องค์อภิชาติ นำยกสมำคมส่งเสริมศิลป์คนหูหนวก ผู้แทนภำคกลำง 

 
1.  สมำชิกในภำคกลำง ใช้บริกำร TTRS ติดต่อเรื่องอะไร 

 ติดต่อครอบครัว เพรำะส่วนใหญ่ครอบครัวอยู่ต่ำงจังหวัดแต่มำเรียนหนังสือหรือท ำงำนใน

กรุงเทพฯ  

 ติดต่อเกี่ยวกับกำรเรียน กำรท ำรำยงำน 

2.  TTRS ได้ช่วยอะไรสมำชิกในภำคกลำงบ้ำง 

 ช่วยสนับสนุนกิจกรรมต่ำง ๆ ของคนหูหนวกท่ีจะต้องติดต่อกับคนที่มีกำรได้ยิน เช่น กำรขอ

งบประมำณสนับสนุนในกำรท ำกิจกรรม กำรจัดประกวด กำรแข่งขันต่ำง ๆ  

 ก่อนที่จะมี TTRS ส่วนใหญ่ใช้วิธีเขียนหรือพิมพ์ข้อควำม ซึ่งท ำให้สื่อสำรกับคนที่มีกำรได้ยิน

ไม่เข้ำใจ 100% แต่เมื่อมี TTRS ท ำให้สื่อสำรกันสะดวกขึ้น  

3.  ปัญหำที่พบจำกกำรใช้บริกำร TTRS 

 ล่ำมภำษำมือบำงคนแปลคลำดเคลื่อน ใช้ค ำผิด ท ำให้ควำมหมำยเปลี่ยน  

4.  เพื่อประโยชน์ของสมำชิกในภำคกลำง ต้องกำรให้ TTRS ปรับปรุงในเรื่องอะไรบ้ำง 

 ต้องกำรให้มีกำรประเมินล่ำมภำษำมือหลังจำกใช้บริกำรเรียบร้อยแล้ว  

 ต้องกำรให้ล่ำมภำษำมือช่วยแปลสุดควำมสำมำรถ เพรำะบำงเรื่องมีผลต่ออนำคตของสมำชิก 

เช่น กำรศึกษำต่อ กำรท ำงำนส่งอำจำรย์ กำรท ำงำนในวงกำรบันเทิง 
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5. คุณเยาวภา ลีอ านาจวงศ์ ผู้แทนกลุ่มผู้พิกำรทำงกำรได้ยิน (หูตึง) ภำคกลำง  

 
1. ใช้บริกำร TTRS Captioned Phone ติดต่อเรื่องอะไรบ้ำง 

 ติดต่อกับคนในครอบครัวและเพ่ือนสนิทที่ชินในกำรพูดของคนหูตึง  

 โทรติดต่อเรื่องทั่ว ๆ ไป  

 ติดต่อเพ่ือสอบถำมข้อมูล 

2. TTRS ได้ช่วยอะไรกลุ่มคนหูตึงในภำคกลำงบ้ำง 

 ช่วยให้สื่อสำรกับคนหูดีได้เองโดยกำรพูด  

 สะดวกในกำรนัดพบกับบุคคลคนในครอบครัว เพื่อนสนิท หรือติดต่อกับคนอ่ืน ๆ ด้วยเสียง ไม่

ต้องพิมพ์ข้อควำม 

3. ปัญหำที่พบจำกกำรใช้บริกำร TTRS Captioned Phone 

 เจ้ำหน้ำที่พิมพ์ข้อควำมช้ำ ไม่ทันคนที่มีกำรได้ยินพูด 

 ปิดบริกำรในวันอำทิตย์ ท ำให้ไม่สำมำรถใช้บริกำรได้ 

 

2. เทคนิคการใช้บริการ TTRS อย่างมีประสิทธิภาพ โดย คุณวิทยุต บุนนำค และ คุณวิไลภรณ์ รุ่งศรีทอง 
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3. แนะน าบริการใหม่ในปี 2559 โดย ดร.ณัฐนันท์   ทัดพิทักษ์กุล และ คุณวิทยุต  บุนนำค 

 บริกำรสนทนำข้อควำมในแอปพลิเคชันรับส่งข้อควำม  

 บริกำรบำร์โค้ดสองมิติส ำหรับคนหูหนวกในแอปพลิเคชันรับส่งข้อควำม  

 บริกำรสนทนำวิดีโอผ่ำนแอปพลิเคชันสนทนำวิดีโอ  

o กรณีบุคคลทั่วไปโทรศัพท์ถึงคนหูหนวก  

o กรณีท่ีคนหูหนวกไม่รับสำย จะมีฟังก์ชันฝำกข้อควำมวิดีโอ  

 บริกำรแอปพลิเคชันถอดควำมเสียงพูดส ำหรับคนหูตึง 

 บริกำรโทรศัพท์วิดีโอ 
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6.2 รายงานผลการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการศูนย์บริการถ่ายทอดการสื่อสาร 

แห่งประเทศไทย (TTRS) 

สรุปผลจำกข้อมูลที่ได้จำกแบบส ำรวจควำมพึงพอใจของผู้บริโภคจ ำนวน 123 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 61 คน คิด

เป็นร้อยละ 50 เพศหญิงจ ำนวน 62 คน คิดเป็นร้อยละ 50 
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1.2 ระดับการศึกษา ผู้บริโภคร้อยละ 49 จบกำรศึกษำระดับมัธยมศึกษำ ร้อยละ 37 จบกำรศึกษำระดับ

ปริญญำตรี ร้อยละ 13 จบกำรศึกษำระดับปริญญำโท ร้อยละ 9 จบกำรศึกษำระดับประถมศึกษำ ร้อยละ 7 

จบกำรศึกษำระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.) และประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง (ปวส.) และร้อยละ 1 

ไม่ได้เรียนหนังสือ 

 

 

10

30

50

70

90

ชำย หญิง

61 62

ร้อยละผู้ตอบ จ าแนกตามเพศ

10

20
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40

50
49

37

13 9 7 7 1

ร้อยละผู้ตอบ จ าแนกตามระดับการศึกษา
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1.3 อาชีพ ผู้บริโภคส่วนใหญ่ร้อยละ 24 ท ำกำรค้ำขำยหรือท ำธุรกิจส่วนตัว ร้อยละ 22 มีอำชีพเป็นพนักงำน

บริษัท ร้อยละ 17 มีอำชีพรับจ้ำง ร้อยละ  16 เป็นนักเรียนหรือนักศึกษำ ร้อยละ 9 รับรำชกำรหรือเป็น

พนักงำนรำชกำรในหน่วยงำนของรัฐบำล ร้อยละ 8 ไม่ได้ประกอบอำชีพ ร้อยละ 7 เป็นลูกจ้ำงในหน่วยงำน

รำชกำร 

 

 

1.4 รายได้ต่อเดือนโดยเฉลี่ย ผู้บริโภคส่วนใหญ่ร้อยละ 26 มีรำยได้มำกกว่ำ 13,000 บำท ร้อยละ 15 มีรำยได้ 

ระหว่ำง 7,001-9,000 บำท และ 9,001-11,000 บำท ร้อยละ 12 มีรำยได้ระหว่ำง 3,001-5,000 บำท ร้อยละ 

11 มีรำยได้ระหว่ำง 1,001-3,000 บำท ร้อยละ 10 มีรำยได้ระหว่ำง 5,001-7,000 บำท ร้อยละ 6 มีรำยได้

ระหว่ำง 11,001-13,000 บำท และร้อยละ 5 มีรำยได้น้อยกว่ำ 1,000 บำท 

ค้ำขำย/ท ำ
ธุรกิจส่วนตัว

24%

พนักงำนบริษัท
22%

รับจ้ำง
17%

นักเรียน/นักศึกษำ
16%

รับรำชกำร/พนักงำน
รำชกำร

9%

ไม่ได้ประกอบอำชีพ
8%

ลูกจ้ำงในหน่วยงำน
รำชกำร

4%

Other
21%

ร้อยละผู้ตอบ จ าแนกตามอาชีพ
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ส่วนที ่2 ความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อบริการ TTRS  

TTRS ได้ท ำกำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้บริโภคโดยจ ำแนกตำมระบบที่ให้บริกำรและบริบทอ่ืน ๆ โดยวัด

ค ำตอบเป็นระดับควำมพึงพอใจ 5 ระดับ พร้อมทั้งแสดงค่ำร้อยละ ค่ำเฉลี่ย (�̅�) 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 

เกณฑ์การประเมินความพึงพอใจ 

 3.67  ขึ้นไป  เท่ำกับ  มีควำมพึงพอใจระดับสูง 

 3.67 - 2.34   เท่ำกับ  มีควำมพึงพอใจระดับปำนกลำง 

 2.33 – 1.00  เท่ำกับ  มีควำมพึงพอใจระดับต่ ำ 

 

13,001 บำทขึ้นไป
26%

7,001-9,000 บำท
15%

9,001-
11,000 บำท

15%

3,001-5,000 
บำท
12%

1,001-3,000 บำท
11%

5,001-7,000 บำท
10%

11,001-13,000 บำท
6%

น้อยกว่ำ 1,000 บำท
5%

Other
21%

ร้อยละผู้ตอบ จ าแนกตามรายได้
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1. ระบบลงทะเบียน การร้องเรียน การติดต่อสอบถามบนเว็บไซต์ 

พบว่ำโดยภำพรวม ผู้บริโภคมีระดับควำมพึงพอใจในระดับสูง มีค่ำเฉลี่ย 3.971 โดยมีค่ำเฉลี่ยควำมพึง

พอใจในประเด็นสำมำรถสมัครสมำชิกได้ง่ำยมำกท่ีสุด มีค่ำเฉลี่ย 4.343 รองลงมำเป็นเรื่องเข้ำใช้งำนในเว็บไซต์

ได้ง่ำยและสำมำรถเข้ำติดต่อสอบถำมข้อมูลต่ำงๆ ได้ง่ำย มีค่ำเฉลี่ย 4.200 สำมำรถเข้ำร้องเรียนได้ง่ำย มี

ค่ำเฉลี่ย 4.010 และสำมำรถเข้ำติดต่อสอบถำมปัญหำทำงเทคนิคต่ำงๆ ได้ง่ำย มีค่ำเฉลี่ย 3.638  

บริกำร 

ร้อยละของระดับควำมพอใจ 

�̅� S.D. แปลผล มำก

ที่สุด 

มำก ปำน

กลำง 

น้อย น้อย

ที่สุด 

1. ระบบสมคัรสมำชิก กำรร้องเรยีน 

กำรติดต่อสอบถำมบนเว็บไซต ์

1.1 เข้ำใช้งำนเว็บไซต์ได้ง่ำย เช่น 

รู้จักท่ีอยู่เว็บไซต ์

 

 

41.00 

 

 

46.00 

 

 

16.00 

 

 

 

2.00 

 

 

0.0 

4.060 

 

4.200 

0.771 

 

0.765 

สูง 

 

สูง 

1.2 สำมำรถสมัครสมำชิกได้ง่ำย 46.00 49.00 10.00 0 0 4.343 0.648 สูง 

1.3 สำมำรถเข้ำร้องเรียนได้ง่ำย 28.00 49.00 20.00 2.00 1.00 4.010 0.810 สูง 

1.4 สำมำรถเข้ำติดต่อสอบถำม

ข้อมูลต่ำงๆ ได้ง่ำย 

40.00 47.00 17.00 1.00 0 4.200 0.739 สูง 

1.5 สำมำรถเข้ำติดต่อสอบถำม

ปัญหำทำงเทคนิคต่ำงๆ ได้ง่ำย 

17.00 43.00 35.00 10.00 0 3.638 0.867 ปำนกลำง 

1.6 โดยภำพรวม ท่ำนมีควำมพึง

พอใจระดับใด 

28.00 48.00 25.00 3.00 0 3.971 0.794 สูง 

 

2. บริการถ่ายทอดการสื่อสารผ่านช่องทางต่าง ๆ  

 พบว่ำ ผู้บริโภคมีระดับควำมพึงพอใจทุกบริกำรในระดับสูง โดยบริกำรที่ได้รับควำมพึงพอใจสูงสุด คือ 

บริกำรสนทนำข้อควำมบนเว็บไซต์ มีค่ำเฉลี่ย 4.151 รองลงมำคือบริกำรรับส่งข้อควำมและสนทนำข้อควำม

ผ่ำนแอปพลิเคชัน TTRS Message มีค่ำเฉลี่ย 4.118 บริกำรข้อควำมสั้นหรือ SMS มีค่ำเฉลี่ย 4.096 บริกำร

สนทนำวิดีโอบนเว็บไซต์ มีค่ำเฉลี่ย 4.089 บริกำรสนทนำวิดีโอผ่ำนตู้ TTRS มีค่ำเฉลี่ย 4.012 บริกำรสนทนำ

วิดีโอผ่ำนแอปพลิเคชัน TTRS Video มีค่ำเฉลี่ย 4.010 และบริกำรแอปพลิเคชัน TTRS Captioned Phone 

มีค่ำเฉลี่ย 3.853 ตำมล ำดับ 
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2.1 บริการถ่ายทอดการสื่อสารแบบข้อความสั้น (SMS)  

บริกำร 

ร้อยละของระดับควำมพอใจ 

�̅� S.D. แปลผล มำก

ที่สุด 

มำก ปำน

กลำง 

น้อย น้อย

ที่สุด 

2.1 บริกำร SMS      4.096 0.798 สูง 

2.1.1 เข้ำถึงบริกำรไดส้ะดวก (เชน่ 

รู้หมำยเลขท่ีใช้ส่ง SMS) 

30.00 48.00 16.00 4.00 0 4.061 0.797 สูง 

2.1.2 ได้รับกำรตอบกลับจำก TTRS 

รวดเร็ว 

32.00 42.00 19.00 2.00 2.00 4.031 0.895 สูง 

2.1.3 ข้อควำมที่ได้รับจำก TTRS 

อ่ำนแล้วเข้ำใจง่ำย 

38.00 42.00 13.00 3.00 0 4.198 0.790 สูง 

2.1.4 พอใจในกำรบริกำรถ่ำยทอด

กำรสื่อสำรแบบข้อควำมสั้น (กรณี

ฉุกเฉิน) 

19.00 45.00 19.00 3.00 0 3.930 0.764 สูง 

2.1.5 ท่ำนได้รับประโยชน์จำก
บริกำรนี ้

37.00 47.00 8.00 4.00 0 4.219 0.771 สูง 

2.1.6 โดยภำพรวม ท่ำนมคีวำมพงึ
พอใจบริกำร SMS ระดับใด 

32.00 49.00 14.00 1.00 1.00 

 

4.134 0.772 สูง 

 

 พบว่ำโดยภำพรวม ผู้บริโภคมีควำมพึงพอใจระบบ SMS ในระดับสูง มีค่ำเฉลี่ย 4.134 โดยมีค่ำเฉลี่ย

ในด้ำนกำรได้รับประโยชน์จำกบริกำรนี้มำกท่ีสุด มีค่ำเฉลี่ย 4.219 รองลงมำเป็นข้อควำมที่ได้รับจำก TTRS 

อ่ำนแล้วเข้ำใจง่ำย มีค่ำเฉลี่ย 4.198 สำมำรถเข้ำถึงบริกำรบริกำรได้สะดวก มีค่ำเฉลี่ย 4.061 ได้รับกำรตอบ

กลับจำก TTRS รวดเร็ว มีค่ำเฉลี่ย 4.031 และพอใจในกำรบริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบข้อควำมสั้น (กรณี

ฉุกเฉิน) มีค่ำเฉลี่ย 3.930  

 

2.2 บริการแอปพลิเคชัน TTRS Message 

บริกำร 

ร้อยละของระดับควำมพอใจ 

�̅� S.D. แปลผล มำก

ที่สุด 
มำก 

ปำน

กลำง 
น้อย 

น้อย

ที่สุด 

2.2 บริกำร TTRS Message      4.118 0.755 สูง 
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บริกำร 

ร้อยละของระดับควำมพอใจ 

�̅� S.D. แปลผล มำก

ที่สุด 
มำก 

ปำน

กลำง 
น้อย 

น้อย

ที่สุด 

2.2.1 เข้ำถึงบริกำรไดส้ะดวก (เชน่ 

สมัครสมำชิกง่ำย รูจ้ักช่องทำงกำร

โหลดโปรแกรม รู้จักกำรใช้ช่องทำง

ฉุกเฉิน) 

31.00 51.00 12.00 3.00 1.00 4.102 0.806 สูง 

2.2.2 ใช้บริกำรรับส่งข้อควำมได้ง่ำย 30.00 58.00 10.00 0 0 4.102 0.806 สูง 

2.2.3 ใช้บริกำรสนทนำข้อควำมได้

ง่ำย 

28.00 54.00 10.00 5.00 0 4.082 0.773 สูง 

2.2.4 ไดร้ับกำรตอบกลับจำก TTRS 

รวดเร็ว 

30.00 51.00 14.00 2.00 0 4.103 0.797 สูง 

2.2.5 ข้อควำม รูปภำพ/วิดีโอที่

ได้รับจำก TTRS ดูแล้วเข้ำใจง่ำย-

ถูกต้อง 

31.00 42.00 23.00 2.00 0 4.041 0.798 สูง 

 

2.2.6 ท่ำนพอใจในกำรใช้บริกำร

ถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบสนทนำ

ข้อควำมผ่ำนแอปพิลเคชัน (กรณี

ฉุกเฉิน)  

23.00 44.00 22.00 2.00 1.00 3.935 0.823 สูง 

2.2.7 ท่ำนได้รับประโยชน์จำก

บริกำรนี ้

45.00 43.00 9.00 1.00 0 4.347 0.690 สูง 

2.2.8 โดยภำพรวม ท่ำนมคีวำมพงึ

พอใจบริกำรรับส่งข้อควำมและ

สนทนำข้อควำมผ่ำนแอปพลิเคชัน 

TTRS Message ระดับใด  

32.00 49.00 15.00 2.00 0 4.133 0.741 สูง 

 

พบว่ำโดยภำพรวม ผู้บริโภคมีระดับควำมพึงพอใจบริกำรรับส่งข้อควำมและสนทนำข้อควำมผ่ำนแอป

พลิเคชัน TTRS Message ในระดับสูง มีค่ำเฉลี่ย 4.133 โดยมีระดับควำมพึงพอใจในด้ำนกำรได้รับประโยชน์

จำกบริกำรนี้สูงสุด มีค่ำเฉลี่ย 4.347 รองลงมำคือได้รับกำรตอบกลับจำก TTRS รวดเร็ว มีค่ำเฉลี่ย 4.103 

สำมำรถเข้ำถึงบริกำรได้สะดวกและใช้บริกำรรับส่งข้อควำมได้ง่ำย มีค่ำเฉลี่ย 4.102 สำมำรถใช้บริกำรสนทนำ
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ข้อควำมได้ง่ำย มีค่ำเฉลี่ย 4.082 ในด้ำนกำรรับข้อควำม รูปภำพหรือวิดีโอที่ส่งจำก TTRS สำมำรถเข้ำใจได้

ง่ำยและถูกต้อง มีค่ำเฉลี่ย 4.041 

  

2.3 บริการข้อความบนเว็บไซต์ 

บริกำร 

ร้อยละของระดับควำมพอใจ 

�̅� S.D. แปลผล มำก

ที่สุด 
มำก 

ปำน

กลำง 
น้อย 

น้อย

ที่สุด 

2.3 บริกำรสนทนำข้อควำมบน

เว็บไซต ์

     4.151 0.686 สูง 

2.3.1 เข้ำถึงบริกำรไดส้ะดวก (เชน่ 

รู้จักท่ีอยู่เว็บไซต์ เข้ำใช้บริกำรได้) 

28.00 49.00 12.00 1.00 0 4.156 0.686 สูง 

2.3.2 เจ้ำหน้ำที่รับสำยไดร้วดเร็ว 22.00 51.00 17.00 0 0 4.056 0.660 สูง 

2.3.3 เจ้ำหน้ำที่พิมพ์ข้อควำมเข้ำใจ

ได้ง่ำยและรวดเร็ว 

26.00 48.00 13.00 2.00 0 4.101 0.724 สูง 

2.3.4 ท่ำนได้รับประโยชน์จำก

บริกำรนี ้

36.00 43.00 10.00 1.00 0 4.267 0.700 สูง 

2.3.5 โดยภำพรวม ท่ำนมคีวำมพงึ

พอใจบริกำรสนทนำข้อควำมระดบั

ใด 

29.00 48.00 13.00 0 0 4.178 0.663 สูง 

 

พบว่ำโดยภำพรวม ผู้บริโภคมีระดับควำมพึงพอใจบริกำรสนทนำข้อควำมบนเว็บไซต์ในระดับสูง มี

ค่ำเฉลี่ย 4.178 โดยมีระดับควำมพึงพอใจในด้ำนกำรได้รับประโยชน์จำกบริกำรนี้มำกที่สุด มีค่ำเฉลี่ย 4.267 

รองลงมำคือสำมำรถเข้ำถึงบริกำรได้สะดวก มีค่ำเฉลี่ย 4.156 เจ้ำหน้ำที่พิมพ์ข้อควำมเข้ำใจได้ง่ำยและรวดเร็ว 

มีค่ำเฉลี่ย 4.101 และเจ้ำหน้ำที่รับสำยได้รวดเร็ว มีค่ำเฉลี่ย 4.056 

 

2.4 บริการสนทนาวิดีโอบนเว็บไซต์ 

บริกำร 

ร้อยละของระดับควำมพอใจ 

�̅� S.D. แปลผล มำก

ที่สุด 
มำก 

ปำน

กลำง 
น้อย 

น้อย

ที่สุด 

2.4 สนทนำวิดีโอบนเว็บไซต ์      4.151 0.686 สูง 
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บริกำร 

ร้อยละของระดับควำมพอใจ 

�̅� S.D. แปลผล มำก

ที่สุด 
มำก 

ปำน

กลำง 
น้อย 

น้อย

ที่สุด 

2.4.1 เข้ำถึงบริกำรไดส้ะดวก (เชน่ 

รู้จักท่ีอยู่เว็บไซต์) 

27.00 42.00 11.00 2.00 0 4.146 0.739 สูง 

2.4.2 เจ้ำหน้ำที่รับสำยไดร้วดเร็ว 22.00 45.00 13.00 2.00 0 4.061 0.726 สูง 

2.4.3 ภำพวิดีโอชัดเจน 28.00 38.00 14.00 1.00 1.00 4.110 0.817 สูง 

2.4.4 ท่ำนพอใจในกำรบริกำร

สนทนำวิดีโอบนเว็บไซต์ (กรณี

ฉุกเฉิน 

21.00 33.00 23.00 4.00 0 3.877 0.857 สูง 

2.4.5 ท่ำนได้รับประโยชน์จำก

บริกำรนี ้

33.00 38.00 10.00 1.0 0 4.256 0.717 สูง 

2.4.6 โดยภำพรวม ท่ำนมคีวำมพงึ

พอใจในบริกำรสนทนำวิดโีอบน

เว็บไซตร์ะดับใด 

28.00 36.00 16.00 1.00 1.00 4.085 0.834 สูง 

 

พบว่ำโดยภำพรวม ผู้บริโภคมีระดับควำมพึงพอใจบริกำรสนทนำวิดีโอบนเว็บไซต์ในระดับสูง มี

ค่ำเฉลี่ย 4.085 โดยมีระดับควำมพึงพอใจในด้ำนกำรได้รับประโยชน์จำกบริกำรนี้มำกที่สุด มีค่ำเฉลี่ย 4.256 

รองลงมำคือสำมำรถเข้ำถึงบริกำรได้สะดวก มีค่ำเฉลี่ย 4.146 ภำพวิดีโอชัดเจน มีค่ำเฉลี่ย 4.110 และ

เจ้ำหน้ำที่รับสำยได้รวดเร็ว มีค่ำเฉลี่ย 4.061 

 

2.5 บริการตู้ TTRS 

บริกำร 

ร้อยละของระดับควำมพอใจ 

�̅� S.D. แปลผล มำก

ที่สุด 
มำก 

ปำน

กลำง 
น้อย 

น้อย

ที่สุด 

2.5 บริกำรตู้ TTRS      4.012 0.905 สูง 

2.5.1 เข้ำถึงบริกำรไดส้ะดวก (เชน่ 

ตู้ TTRS ตั้งอยู่ในสถำนท่ีที่เข้ำไปใช้

งำนได้ง่ำย) 

44.00 35.00 13.00 5.00 2.00 4.152 0.973 สูง 

2.5.3 ตู้เปิดให้บริกำรสม่ ำเสมอ 33.00 45.00 14.00 2.00 5.00 4.000 1.010 สูง 
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บริกำร 

ร้อยละของระดับควำมพอใจ 

�̅� S.D. แปลผล มำก

ที่สุด 
มำก 

ปำน

กลำง 
น้อย 

น้อย

ที่สุด 

2.5.4 เข้ำใจกำรใช้งำนบนหน้ำจอได้

ดี (เช่น กดเปิด วำงสำย เพิม่เสียง) 

28.00 43.00 23.00 4.00 1.00 3.939 0.879 สูง 

2.5.5 ภำพวิดีโอชัดเจน 41.00 40.00 17.00 0 1.00 4.212 0.799 สูง 

2.5.6 คีย์บอร์ดใช้งำนง่ำย 23.00 39.00 31.00 3.00 3.00 3.768 0.946 สูง 

2.5.7 ใช้งำนได้ดี ไม่มีกำรขดัข้อง

ระหว่ำงกำรใช้งำน 

19.00 43.00 31.00 5.00 1.00 3.747 0.861 สูง 

2.5.8 ท่ำนได้รับประโยชน์จำก

บริกำรนี ้

36.00 43.00 16.00 3.00 1.00 4.111 0.856 สูง 

2.5.9 โดยภำพรวม ท่ำนมคีวำมพงึ

พอใจกำรใช้ตู้ TTRS ระดับใด 

43.00 33.00 19.00 1.00 2.00 4.163 0.916 สูง 

 

พบว่ำโดยภำพรวม ผู้บริโภคมีระดับควำมพึงพอใจบริกำรตู้ TTRS ในระดับสูง มีค่ำเฉลี่ย 4.163 โดยมี

ระดับควำมพึงพอใจในด้ำนภำพวิดีโอชัดเจนสูงสุด มีค่ำเฉลี่ย 4.212 รองลงมำคือสำมำรถเข้ำถึงบริกำรได้

สะดวก มีค่ำเฉลี่ย 4.152 ในด้ำนกำรได้รับประโยชน์จำกบริกำรนี้ มีค่ำเฉลี่ย 4.111 ตู้ TTRS เปิดให้บริกำร

สม่ ำเสมอ มีค่ำเฉลี่ย 4.000 สำมำรถเข้ำใจกำรใช้งำนบนหน้ำจอได้ดี มีค่ำเฉลี่ย 3.939 คีย์บอร์ดใช้งำนได้ง่ำย มี

ค่ำลี่ย 3.768 และสำมำรถใช้งำนตู้ TTRS ได้ดี ไม่มีกำรขัดข้องระหว่ำงกำรใช้งำน มีค่ำเฉลี่ย 3.747 

 

ส ำหรับค ำถำมที่ 2.5.2 ตู้ TTRS ที่ผู้บริโภคมีกำรใช้งำนเป็นประจ ำ ได้แก่ 

 ชมรมคนหูหนวกจังหวัดเชียงใหม่ 

 บริษัท แพรนด้ำ จิวเวลรี่ กรุงเทพฯ 

 บิ๊กซ ีสำขำเพชรเกษม กรุงเทพฯ 

 บิ๊กซ ีสำขำติวำนนท์ จังหวัดนนทบุรี 

 บิ๊กซ ีสำขำนครปฐม จังหวัดนครปฐม 

 บิ๊กซ ีสำขำบำงใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 

 บิ๊กซ ีสำขำสมุทรปรำกำร จังหวัดสมุทรปรำกำร 

 บิ๊กซ ีสำขำพระรำม 2 กรุงเทพฯ 
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 บิ๊กซ ีสำขำสะพำนควำย กรุงเทพฯ 

 บิ๊กซ ีสำขำอ้อมใหญ่ จังหวัดนครปฐม 

 กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำรแห่งชำติ (พก.) 

 โรงเรียนเศรษฐเสถียในพระรำชูปถัมภ์ กรุงเทพฯ  

 โรงเรียนโสตศึกษำจังหวัดนครปฐม 

 โรงเรียนโสตศึกษำจังหวัดนนทบุรี 

 โรงเรียนโสตศึกษำปำนเลิศ จังหวัดลพบุรี 

 วิทยำลัยดอนบอสโก กรุงเทพฯ  

 วิทยำลัยรำชสุดำ มหำวิทยำลัยมหิดล จังหวัดนครปฐม 

 ศูนย์กำรศึกษำพิเศษยะลำ จังหวัดยะลำ 

 สถำนสงเครำะห์เด็กพิกำรและทุพพลภำพปำกเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 

 สมำคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ 

 สมำคมคนหูหนวกแห่งกรุงเทพมหำนคร 

 สถำนีขนส่งผู้โดยสำรกรุงเทพจตุจักร (หมอชิต) กรุงเทพฯ 

 สถำนีรถไฟหัวล ำโพง กรุงเทพฯ  

 

2.6 แอปพลิเคชัน TTRS Video 

บริกำร 

ร้อยละของระดับควำมพอใจ 

�̅� S.D. แปลผล มำก

ที่สุด 
มำก 

ปำน

กลำง 
น้อย 

น้อย

ที่สุด 

2.6 TTRS Video      4.010 0.820 สูง 

2.6.1 เข้ำถึงบริกำรไดส้ะดวก (เชน่

สมัครสมำชิกง่ำย รู้ช่องทำงดำวน์

โหลดโปรแกรม) 

28.00 45.00 12.00 3.00 0 4.114 0.765 สูง 

2.6.2 เจ้ำหน้ำที่รับสำยไดร้วดเร็ว 21.00 46.00 20.00 1.00 0 3.977 0.758 สูง 

2.6.3 ภำพวิดีโอชัดเจน 24.00 42.00 19.00 3.00 0 3.989 0.795 สูง 
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บริกำร 

ร้อยละของระดับควำมพอใจ 

�̅� S.D. แปลผล มำก

ที่สุด 
มำก 

ปำน

กลำง 
น้อย 

น้อย

ที่สุด 

2.6.4 ท่ำนพึงพอใจในบริกำรแอป

พลิเคชัน TTRS Video (กรณี

ฉุกเฉิน) 

17.00 41.00 19.00 6.00 1.00 3.798 0.889 สูง 

2.6.5 ท่ำนได้รับประโยชน์จำก

บริกำรนี ้

31.00 41.00 14.00 1.00 1.00 4.136 0.805 สูง 

2.6.6 โดยภำพรวม ท่ำนพึงพอใจ

บริกำร TTRS Video ระดับใด 

30.00 38.00 16.00 2.00 2.00 4.045 0.909 สูง 

 

พบว่ำโดยภำพรวม ผู้บริโภคมีระดับควำมพึงพอใจบริกำร TTRS Video ในระดับสูง มีค่ำเฉลี่ย 4.045 

โดยมีระดับควำมพึงพอใจในด้ำนกำรได้รับประโยชน์จำกบริกำรนี้สูงสุด มีค่ำเฉลี่ย 4.136 รองลงมำคือสำมำรถ

เข้ำถึงบริกำรได้สะดวก มีค่ำเฉลี่ย 4.114 ภำพวิดีโอชัดเจน มีค่ำเฉลี่ย 3.989 เจ้ำหน้ำที่รับสำยได้รวดเร็ว มี

ค่ำเฉลี่ย 3.977 และควำมพึงพอใจในบริกำรแอปพลิเคชัน TTRS Video (กรณีฉุกเฉิน) มีค่ำเฉลี่ย 3.798  

 

2.7 บริการ TTRS Captioned Phone 

บริกำร 

ร้อยละของระดับควำมพอใจ 

�̅� S.D. แปลผล มำก

ที่สุด 
มำก 

ปำน

กลำง 
น้อย 

น้อย

ที่สุด 

2.7 บริกำร TTRS Captioned 

Phone 

     3.853 0.827 สูง 

2.7.1 เข้ำถึงบริกำรไดส้ะดวก (เชน่

สมัครสมำชิกง่ำย รู้ช่องทำงดำวน์

โหลดโปรแกรม) 

7.00 14.00 4.00 1.00 0 4.038 0.774 สูง 

2.7.2 เจ้ำหน้ำที่รับสำยไดร้วดเร็ว 5.00 14.00 7.00 0 0 3.923 0.688 สูง 

2.7.3 เจ้ำหน้ำที่พิมพ์ค ำบรรยำยได้

รวดเร็ว 

3.00 14.00 5.00 3.00 1.00 3.577 0.987 ปำนกลำง 

2.7.4 เจ้ำหน้ำที่พิมพ์ค ำบรรยำยได้

ถูกต้อง 

3.00 13.00 8.00 2.00 0 3.654 0.797 ปำนกลำง 
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บริกำร 

ร้อยละของระดับควำมพอใจ 

�̅� S.D. แปลผล มำก

ที่สุด 
มำก 

ปำน

กลำง 
น้อย 

น้อย

ที่สุด 

2.7.5 ท่ำนได้รับประโยชน์จำก

บริกำรนี ้

6.00 16.00 3.00 1.00 0 4.038 0.720 สูง 

2.7.6 โดยภำพรวม ท่ำนมคีวำมพงึ

พอใจบริกำร TTRS Captioned 

Phone ในระดับใด 

8.00 9.00 8.00 0 1.00 3.885 0.993 สูง 

 

พบว่ำโดยภำพรวม ผู้บริโภคมีระดับควำมพึงพอใจบริกำร TTRS Captioned Phone ในระดับสูง มี

ค่ำเฉลี่ย 3.885 โดยมีระดับควำมพึงพอใจในด้ำนกำรเข้ำถึงบริกำรได้สะดวกและกำรได้รับประโยชน์จำกบริกำร

นี้สูงสุด มีค่ำเฉลี่ย 4.038 รองลงมำคือเจ้ำหน้ำที่รับสำยได้รวดเร็ว มีค่ำเฉลี่ย 3.923 ในประเด็นของเจ้ำหน้ำที่

ในด้ำนกำรพิมพ์ค ำบรรยำยได้ถูกต้อง มีค่ำเฉลี่ย 3.654 และพิมพ์ค ำบรรยำยได้รวดเร็ว มีค่ำเฉลี่ย 3.577 นั้นมี

ควำมพึงพอใจในระดับปำนกลำง  

 

3. เจ้าหน้าที่สมาชิกสัมพันธ์  (บริการภาษามือ) 

บริกำร 

ร้อยละของระดับควำมพอใจ 

�̅� S.D. แปลผล มำก

ที่สุด 
มำก 

ปำน

กลำง 
น้อย 

น้อย

ที่สุด 

3. เจ้ำหน้ำทีส่มำชิกสัมพันธ์      4.108 0.759 สูง 

3.1.1 กำรติดต่อผ่ำน Line: 

ttrs.thailand 

45.00 51.00 16.00 2.00 2.00 4.164 0.854 สูง 

3.1.2 กำรตดิต่อผ่ำน FB: TTRS 

Thailand แฟนเพจ 

46.00 53.00 14.00 3.00 1.00 4.197 0.812 สูง 

3.1.3 กำรติดต่อผ่ำนแอปพลิเคชัน 

TTRS Video 

28.00 49.00 28.00 4.00 1.00 3.900 0.856 สูง 

3.1.4 กำรตดิต่อผ่ำน SMS  32.00 47.00 25.00 7.00 0 3.937 0.877 สูง 

3.2 เจ้ำหน้ำท่ีรับสำยเร็ว 30.00 61.00 23.00 3.00 0 4.009 0.749 สูง 

3.3 ภำษำมือชัดเจน-ถูกต้อง 35.00 63.00 18.00 0 1.00 4.120 0.721 สูง 

3.4 เข้ำใจควำมต้องกำรของคนหู

หนวกได้อย่ำงรวดเร็ว 

40.00 58.00 17.00 3.00 0 4.144 0.754 สูง 
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บริกำร 

ร้อยละของระดับควำมพอใจ 

�̅� S.D. แปลผล มำก

ที่สุด 
มำก 

ปำน

กลำง 
น้อย 

น้อย

ที่สุด 

3.5 พิมพ์ข้อควำมตอบได้รวดเร็ว 35.00 63.00 19.00 1.00 0 4.119 0.694 สูง 

3.6 มีควำมสุภำพ อ่อนน้อม ยิ้มแย้ม

แจ่มใส 

44.00 58.00 14.00 1.00 0 4.139 0.690 สูง 

3.7 กำรแต่งกำยสุภำพ เรียบร้อย 58.00 53.00 7.00 1.00 0 4.412 0.643 สูง 

3.8 ให้ควำมช่วยเหลือในกำร

ลงทะเบียน 

52.00 55.00 11.00 1.00 0 4.328 0.678 สูง 

3.9 สำมำรถตอบเรื่องร้องเรียนได ้ 28.00 55.00 28.00 3.00 1.00 1.922 0.818 สูง 

3.10 สำมำรถตอบค ำถำมของท่ำน

จำกบริกำรติดต่อสอบถำมได ้

24.00 64.00 24.00 3.00 1.00 3.922 0.771 สูง 

3.11 โดยภำพรวม ท่ำนมีควำมพึง

พอใจเจ้ำหน้ำที่ TTRS ในระดับใด 

35.00 60.00 21.00 1.00 0 4.103 0.712 สูง 

 

พบว่ำโดยภำพรวม ผู้บริโภคมีระดับควำมพึงพอใจในเจ้ำหน้ำที่สมำชิกสัมพันธ์ (บริกำรภำษำมือ) ใน

ระดับสูง มีค่ำเฉลี่ย 4.103 885 โดยมีระดับควำมพึงพอใจในด้ำนกำรแต่งกำยสุภำพ-เรียบร้อยสูงสุด มีค่ำเฉลี่ย 

4.412 รองลงมำคือเจ้ำหน้ำที่ให้ควำมช่วยเหลือในกำรลงทะเบียน มีค่ำเฉลี่ย 4.328 เจ้ำหน้ำที่มีควำมสุภำพ 

อ่อนน้อม ยิ้มแย้มแจ่มใส มีค่ำเฉลี่ย 4.239 พึงพอใจในกำรติดต่อเจ้ำหน้ำที่ผ่ำนช่องทำง TTRS Thailand แฟน

เพจ มีค่ำเฉลี่ย 4.197 พึงพอใจในกำรติดต่อเจ้ำหน้ำที่ผ่ำนช่องทำงไลน์ ttrs.thailand มีค่ำเฉลี่ย 4.164 

เจ้ำหน้ำที่เข้ำใจควำมต้องกำรของคนหูหนวกได้อย่ำงรวดเร็ว มีค่ำเฉลี่ย 4.144 เจ้ำหน้ำที่ท ำภำษำมือชัดเจน

และถูกต้อง มีค่ำเฉลี่ย 4.120 เจ้ำหน้ำที่พิมพ์ข้อควำมตอบได้รวดเร็ว มีค่ำเฉลี่ย 4.119  เจ้ำหน้ำที่รับสำยได้

รวดเร็ว มีค่ำเฉลี่ย 4.009 พึงพอใจในกำรติดต่อเจ้ำหน้ำที่ผ่ำน SMS มีค่ำเฉลี่ย 3.937 ควำมพึงพอใจในด้ำน

เจ้ำหน้ำที่สำมำรถตอบค ำถำมจำกบริกำรติดต่อสอบถำมได้และเจ้ำหน้ำที่สำมำรถตอบเรื่องร้องเรียนได้ มี

ค่ำเฉลี่ย 3.922 และพึงพอใจในกำรติดต่อเจ้ำหน้ำที่ผ่ำนช่องทำงแอปพลิเคชัน TTRS Video เมนู Helpdesk มี

ค่ำเฉลี่ย 3.900 ตำมล ำดับ 
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4. เจ้าหน้าที่ TTRS  

บริกำร 

ร้อยละของระดับควำมพอใจ 

�̅� S.D. แปลผล มำก

ที่สุด 
มำก 

ปำน

กลำง 
น้อย 

น้อย

ที่สุด 

4. เจ้ำหน้ำที่ TTRS      4.160 0.657 สูง 

4.1 ภำษำมือชัดเจน-ถูกต้อง 20.00 27.00 44.00 9.00 0 3.580 0.912 สูง 

4.2 สะกดนิ้วมือชัดเจน-ถูกต้อง 24.00 64.00 30.00 4.00 1.00 3.862 0.793 สูง 

4.3 สีหน้ำชัดเจน แสดงควำมรูส้ึก/

อำรมณ์ขณะให้บริกำรได้อย่ำง

ถูกต้อง 

41.00 50.00 27.00 4.00 1.00 4.024 0.873 สูง 

4.4 เข้ำใจควำมต้องกำรของผู้

บกพร่องฯได้อย่ำงรวดเร็ว 

39.00 63.00 18.00 2.00 0 4.139 0.719 สูง 

4.5 พิมพ์ข้อควำมตอบได้รวดเร็ว 34.00 61.00 23.00 4.00 1.00 4.000 0.820 สูง 

4.6 พิมพ์ข้อควำมตอบได้ถูกต้อง 37.00 57.00 25.00 3.00 1.00 4.024 0.824 สูง 

4.7 มีควำมสุภำพ อ่อนน้อม ยิ้มแย้ม

แจ่มใส 

45.00 68.00 9.00 0 0 4.295 0.599 สูง 

4.8 บุคลิกดี น่ำเช่ือถือ 41.00 72.00 9.00 1.00 0 4.244 0.619 สูง 

4.9 กำรแต่งกำยสุภำพ เรียบร้อย 67.00 47.00 9.00 0 0 4.472 0.631 สูง 

4.10 โดยภำพรวม ท่ำนมีควำมพึง

พอใจเจ้ำหน้ำที่ TTRS ในระดับใด 

46.00 63.00 14.00 0 0 4.260 0.651 สูง 

 

 พบว่ำโดยภำพรวม ผู้บริโภคมีระดับควำมพึงพอใจในเจ้ำหน้ำที่ TTRS ในระดับสูง มีค่ำเฉลี่ย 4.260 

โดยมีระดับควำมพึงพอใจในด้ำนกำรแต่งกำยสุภำพ-เรียบร้อยสูงสุด มีค่ำเฉลี่ย 4.472 รองลงมำคือเจ้ำหน้ำที่มี

ควำมสุภำพ อ่อนน้อม ยิ้มแย้มแจ่มใส มีค่ำเฉลี่ย 4.295 ภำษำมือชัดเจน-ถูกต้อง มีค่ำเฉลี่ย 4.276 เจ้ำหน้ำที่

สำมำรถเข้ำใจควำมต้องกำรของคนหูหนวกได้อย่ำงรวดเร็ว มีค่ำเฉลี่ย 4.139 เจ้ำหน้ำที่มีสีหน้ำชัดเจน แสดง

ควำมรู้สึกหรืออำรมณ์ขณะให้บริกำรได้อย่ำงถูกต้อง มีค่ำเฉลี่ย 4.024 เจ้ำหน้ำที่สำมำรถพิมพ์ข้อควำมตอบได้

ถูกต้อง มีค่ำเฉลี่ย 4.024 เจ้ำหน้ำที่สำมำรถพิมพ์ข้อควำมตอบได้รวดเร็ว มีค่ำเฉลี่ย 4.000 เจ้ำหน้ำที่สำมำรถ

สะกดนิ้วมือได้ชัดเจน-ถูกต้อง มีค่ำเฉลี่ย 3.862 
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5. ความพึงพอใจในการใช้บริการ TTRS ทุกบริการ 

บริกำร 

ร้อยละของระดับควำมพอใจ 

�̅� S.D. แปลผล มำก

ที่สุด 
มำก 

ปำน

กลำง 
น้อย 

น้อย

ที่สุด 

5. โดยภำพรวม ท่ำนมีควำมพึงพอใจ

ในกำรใช้บริกำร TTRS “ทุกบริกำร

ระดับใด” 

56.00 60.00 7.00 0 0 4.398 0.597 สูง 

 

 พบว่ำ โดยภำพรวมผู้บริโภคมีระดับควำมพึงพอใจในระดับสูง มีค่ำเฉลี่ย 4.398 คิดเป็นร้อยละ 87.98 

โดยผู้ใช้บริกำรส่วนใหญ่มีควำมพึงพอใจในระดับมำกคิดเป็นร้อยละ 60 รองลงมำมีควำมพึงพอใจระดับมำก

ที่สุดคิดเป็นร้อยละ 56 พึงพอใจระดับปำนกลำงคิดเป็นร้อยละ 7 และไม่มีควำมพึงพอใจในระดับน้อยและน้อย

ที่สุด  

 

6. ชอบบริการอะไรของ TTRS มากที่สุด 

 

 
 

พบว่ำ บริกำรที่ผู้บริโภคชื่นชอบมำกที่สุด คือ บริกำร TTRS Video 85 คะแนน รองลงมำคือตู้ TTRS  

71 คะแนน บริกำร TTRS Message 66 คะแนน บริกำรสนทนำวิดีโอบนเว็บไซต์ 54 คะแนน บริกำร SMS  
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คะแนนในแต่ละบริการที่ผู้บริโภคช่ืนชอบ (หน่วย: คะแนน)
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48 คะแนน บริกำรสนทนำข้อควำมบนเว็บไซต์ 32 คะแนน และบริกำร TTRS Captioned Phone 14 

คะแนนตำมล ำดับ  

ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

1. ระบบลงทะเบียน การร้องเรียน การติดต่อสอบถามบนเว็บไซต์ 

ปัญหา 

 บริกำรต่ำง ๆ สมัครสมำชิกไม่เหมือนกัน ท ำให้ผู้ใช้บริกำรสับสน 

ข้อเสนอแนะ 

 ต้องกำรสมัครสมำชิกด้วยตนเองได้ทุกช่องทำง  

2. ระบบบริการถ่ายทอดการสื่อสาร (TTRS) 

2.1 บริการ SMS 

ปัญหา 

 รอข้อควำมตอบกลับนำน 

 เจ้ำหน้ำที่ฯ พิมพ์ค ำผิด สะกดค ำผิด 

ข้อเสนอแนะ 

 ต้องกำรให้มีข้อควำมแจ้งเตือนเมื่อ TTRS ได้รับข้อควำมจำกผู้ใช้บริกำรแล้ว เพรำะไม่แน่ใจว่ำ

ทำง TTRS ได้รับข้อควำมหรือยัง 

 ต้องกำรให้เจ้ำหน้ำที่ฯ เว้นวรรคตอนในกำรพิมพ์ข้อควำมตอบกลับ เพรำะอำจจะท ำให้ผู้ใช้บริกำร

สับสน 

2.2 บริการแอปพลิเคชัน TTRS Message 

ปัญหา 

 ได้รับข้อควำมตอบกลับช้ำ ถ้ำอยู่นอกเมืองรอข้อควำมตอบกลับนำนมำก 

ข้อเสนอแนะ 

 ต้องกำรให้เปลี่ยนสีพ้ืนหลังและตัวอักษรของแอปพลิเคชันได้ตำมใจชอบทั้งระบบ Android และ 

iOS 
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2.3 บริการสนทนาข้อความบนเว็บไซต์ 

ปัญหา 

 เจ้ำหน้ำที่ฯ แปลพูดไม่ตรงกับประโยคที่ผู้ใช้บริกำรพิมพ์ส่งมำ เช่น “แม่กินข้ำวยังอ่ะ” เจ้ำหน้ำที่

พูดเป็น “แม่กินข้ำวหรือยังคะ” 

 สำยหลุดขณะใช้บริกำรบ่อยครั้ง  

ข้อเสนอแนะ (ไม่มี)  

2.4 บริการสนทนาวิดีโอบนเว็บไซต์ 

ปัญหา 

 จอภำพด ำ วิดีโอกระตุก ช้ำและภำพกระโดด ท ำให้ต้องวำงสำยและเปลี่ยนเจ้ำหน้ำที่ฯ ในกำร

ให้บริกำรใหม่ ซึ่งท ำให้เสียเวลำเพรำะต้องสื่อสำรเรื่องทั้งหมดใหม่อีกครั้ง 

 รอคิวนำน 

ข้อเสนอแนะ 

 ต้องกำรให้ระบบของเจ้ำหน้ำที่มีกำรแสดงรูปของผู้ใช้บริกำรเพื่อยืนยันตัวตน ป้องกันกำรน ำ 

Username และ Password ของคนอ่ืนไปใช้บริกำร 

 ต้องกำรให้ปรับขนำดหน้ำจอในฝั่งเจ้ำหน้ำที่ฯ ได้  

 ต้องกำรให้มี Shortcut ติดตั้งในเครื่องคอมพิวเตอร์ จะได้ไม่ต้องเปิดหน้ำเว็บไซต์ 

 ต้องกำรให้มีระบบประเมินควำมพึงพอใจในกำรใช้บริกำรหลังวำงสำย แบ่งเป็น 3 ระดับ คือ 

พอใจมำก พอใจ และต้องปรับปรุง โดยให้ท ำเป็นรูปหน้ำยิ้มและข้อควำม  

 ต้องกำรให้มีประวัติในกำรใช้บริกำรส่งทำงอีเมล  

2.5 บริการสนทนาวิดีโอผ่านตู้  TTRS 

ปัญหา 

 เปิดตู้ไม่ได้ 

 หน้ำจอเป็นสีขำว 

 จอภำพด ำ 

 สัญญำณอินเทอร์เน็ตไม่เสถียร ท ำให้วิดีโอช้ำ ค้ำง กระตุก 

 ทำงโรงเรียนถอดปลั๊กตู้ ท ำให้ใช้บริกำรไม่ได้ 
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 ทำงโรงเรียนให้ลงบันทึกในสมุดหำกต้องกำรใช้ตู้ TTRS ท ำให้ผู้ใช้บริกำรรู้สึกว่ำไม่มีควำมเป็น

ส่วนตัว 

 ไฟดูดขณะกดใช้ตู้ TTRS 

 แป้นพิมพ์แบบ Touch Screen ไม่ตรงกับตัวอักษร ท ำให้ใช้งำนยำก 

 สถำนที่ตั้งตู้ TTRS อยู่ห่ำงไกล ท ำให้ไปใช้ไม่สะดวก 

 แป้นพิมพ์เหล็กบำงตู้ค่อนข้ำงแข็ง กดปุ่มยำก 

ข้อเสนอแนะ 

 ต้องกำรให้มีแผ่นซิลิโคนคลุมคีย์บอร์ดที่เป็นเหล็กเพ่ือป้องกันไฟดูด 

 ต้องกำรให้มีฉำกล้อมตู้ TTRS เพ่ือควำมเป็นส่วนตัวในกำรใช้บริกำร 

 ต้องกำรให้สำมำรถปรับมุมกล้องได้ เพ่ือจะได้ใช้บริกำรตู้ TTRS ได้สะดวก 

2.6 บริการแอปพลิเคชัน TTRS Video 

ปัญหา 

 พบปัญหำเรื่องจอด ำบ่อยมำก ท ำให้ไม่อยำกใช้บริกำร 

 ในกำรใช้แท็ปเล็ต เมื่อพิมพ์ข้อควำม แป้มพิมพ์จะขึ้นมำบังวิดีโอ ท ำให้มองเห็นหน้ำจอฝั่ง

เจ้ำหน้ำที่ฯ ยำก 

 ข้อควำมที่พิมพ์ทับหน้ำจอของเจ้ำหน้ำที่ฯ ท ำให้ดูข้อควำมล ำบำก 

ข้อเสนอแนะ 

 ต้องกำรให้เลื่อนหรือขยำยหน้ำจอฝั่งเจ้ำหน้ำที่ฯ ได้  

 ต้องกำรให้แก้ไขปัญหำเรื่องแป้นพิมพ์บังหน้ำจอฝั่งเจ้ำหน้ำที่ฯ  

 ต้องกำรให้แก้ไขเรื่องกำรพิมพ์ข้อควำมลงในพ้ืนที่ของเจ้ำหน้ำที่ฯ ต้องกำรให้เพ่ิมแถบขำว 

ตัวอักษรสีด ำด้ำนล่ำงของหน้ำจอ จะได้เห็นหน้ำจอของเจ้ำหน้ำที่ฯ ชัดเจน 

 ต้องกำรให้มีปุ่มที่กดพิกัดที่อยู่ปัจจุบันได้ หำกเกิดเหตุฉุกเฉินจะได้แจ้งสถำนที่เกิดเหตุได้ถูกต้อง 

2.7 บริการแอปพลิเคชัน TTRS Captioned Phone 

ปัญหา 

 เจ้ำหน้ำที่พิมพ์ข้อควำมช้ำ ท ำให้คนที่มีกำรได้ยินวำงสำยไปก่อน 

 รอสำยนำน 

 ได้รับข้อควำมผิด ข้อควำมพิมพ์ไม่ครบถ้วน 
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 เจ้ำหน้ำที่ไม่พิมพ์ข้อควำมหรือค ำศัพท์ที่เป็นภำษำอังกฤษ  

 กลุ่มผู้ใช้บริกำรไม่ไว้ใจเจ้ำหน้ำที่ฯ ท ำให้ไม่กล้ำใช้บริกำรในเรื่องส ำคัญหรือเรื่องส่วนตัว 

 เจ้ำหน้ำที่เว้นวรรคตอนผิด ท ำให้เกิดควำมเข้ำใจผิดได้  

ข้อเสนอแนะ 

 เจ้ำหน้ำที่บริกำรนี้ควรเน้นเรื่องกำรพิมพ์ข้อควำมเร็วและพิมพ์ค ำได้ถูกต้อง 

3. เจ้าหน้าที่สมาชิกสัมพันธ์ (บริการภาษามือ) 

ปัญหา (ไม่มี) 

ข้อเสนอแนะ 

 ต้องกำรให้มีกำรประชำสัมพันธ์ช่องทำงกำรให้บริกำรของเจ้ำหน้ำที่สมำชิกสัมพันธ์ ให้เป็นที่รู้สึก

มำกขึ้น 

4. เจ้าหน้าที่ TTRS (ล่ามภาษามือ) 

ปัญหา 

 เจ้ำหน้ำที่ฯ ท ำภำษำมือไม่ชัดเจน  

 สีหน้ำและอำรมณ์ของเจ้ำหน้ำที่ฯ ไม่ชัดเจน ไม่ตำมเรื่องที่แปล 

 กำรสะกดนิ้วมือไม่ชัดเจนและไม่ถูกต้อง 

 เจ้ำหน้ำที่ฯ ใช้ท่ำมือไม่เป็นมำตรฐำนเดียวกัน ต้องกำรให้ใช้ท่ำมือเดียวกัน เช่น โรงพยำบำล 

 กรณีท่ีผู้ใช้บริกำรสะดวกท ำภำษำมือข้ำงเดียว เจ้ำหน้ำที่ฯ จับใจควำมไม่ได้ และแจ้งให้

ผู้ใช้บริกำรวำงโทรศัพท์และท ำภำษำมือสองข้ำง  

 เจ้ำหน้ำที่ฯ พิมพ์ข้อควำมผิด วรรณยุกต์ตกหล่น สะกดไม่ถูกต้อง 

 เจ้ำหน้ำที่ฯ พิมพ์ประโยคสลับกัน ท ำให้ผู้ใช้บริกำรสับสน 

 เจ้ำหน้ำที่ฯ ไม่ยิ้มแย้มขณะเริ่มต้นกำรให้บริกำร  

 เจ้ำหน้ำที่ฯ แสดงสีหน้ำไม่ยิ้มแย้ม ไม่พอใจผู้ใช้บริกำร หำกวิดีโอฝั่งผู้ใช้บริกำรไม่ชัดเจน ค้ำง 

กระตุก หรือจอภำพด ำ  

ข้อเสนอแนะ 

 ต้องกำรเลือกเจ้ำหน้ำที่ฯ ในกำรใช้บริกำร 

 กรณีสำยหลุด ต้องกำรให้สำมำรถเลือกเจ้ำหน้ำที่ฯ คนเดิมได้ 
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 ต้องกำรให้เจ้ำหน้ำที่สำมำรถแปลพูดและแปลมือได้ในเวลำเดียวกัน 

 กรณีท่ีเป็นชื่อเฉพำะ ต้องกำรให้เจ้ำหน้ำที่ฯ ขยับปำกหรือพูดชื่อนั้น ๆ เพื่อควำมชัดเจนส ำหรับ

ผู้ใช้บริกำรที่สำมำรถอ่ำนริมฝีปำกได้ 

 ต้องกำรให้เจ้ำหน้ำที่ฯ แจ้งผู้ใช้บริกำรว่ำคนที่มีกำรได้ยินรู้สึกอย่ำงไร เช่น ตอนนี้น้ ำเสียงก ำลัง

โกรธ ตอนนี้ก ำลังหัวเรำะ 

 ต้องกำรให้เจ้ำหน้ำที่ฯ แปลน้ ำเสียงตำมผู้ใช้บริกำร เช่น ผู้ชำยใช้ค ำว่ำ “ครับ” ผู้หญิงใช้ค ำว่ำ 

“ค่ะ” 

5. ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ  

 ต้องกำรให้เจ้ำหน้ำที่ฯ ท ำภำษำมือช้ำลงในกำรน ำเสนอวิดีโอภำษำมือผ่ำนช่องทำง TTRS 

Thailand Fanpage 

 ต้องกำรให้ TTRS เปิดบริกำรตลอด 24 ชั่วโมง  

 

6.2.1 การเปรียบเทียบผลการประเมินความพึงพอใจของปี 2557 กับปี 2558 

บริการ 
ปี 2557 ปี 2558 

�̅� แปลผล �̅� แปลผล 

1. ระบบลงทะเบียน กำรร้องเรียน กำรติดต่อสอบถำม
บนเว็บไซต์ 

3.994 สูง 3.971 สูง 

2. บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำร     
2.1 บริกำร SMS 3.556 ปำนกลำง 4.134 สูง 

2.2 บริกำรแอปพลิเคชัน TTRS Message 3.778 สูง 4.133 สูง 

2.3 เว็บไซต์-บริกำรสนทนำข้อควำม 3.856 สูง 4.178 สูง 
2.4 เว็บไซต์-บริกำรสนทนำวิดีโอ 4.033 สูง 4.085 สูง 

2.5 บริกำรตู้ TTRS 3.862 สูง 4.163 สูง 

2.6 บริกำรแอปพลิเคชัน TTRS Video   4.045 สูง 
2.7 บริกำรแอปพลิเคชัน TTRS Captioned Phone   3.885 สูง 

3. เจ้ำหน้ำที่ TTRS     
3.1 เจ้ำหน้ำที่ถ่ำยทอดกำรสื่อสำร 4.015 สูง 4.260 สูง 

3.2 เจ้ำหน้ำที่สมำชิกสัมพันธ์ (บริกำรภำษำมือ)   4.103 สูง 
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บริการ 
ปี 2557 ปี 2558 

�̅� แปลผล �̅� แปลผล 
4. โดยภำพรวม ท่ำนมีควำมพึงพอใจในกำรใช้บริกำร 
TTRS “ทุกบริกำรระดับใด” 

4.147 สูง 4.398 สูง 

 

6.3 การร้องเรียนการให้บริการ 

ศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรฯ มีมำตรกำรที่ก ำหนดให้ผู้ใช้บริกำรมีช่องทำงในกำรติดต่อเจ้ำหน้ำที่รับ

เรื่องร้องเรียนได้โดยตรงเพ่ือรับเรื่องและแก้ไขปัญหำกำรร้องเรียนได้อย่ำงสะดวก รวดเร็ว ก ำหนดแนวทำง

ปฏิบัติในกำรแก้ไขปัญหำเรื่องร้องเรียนของผู้บริโภคอย่ำงเป็นธรรม โดยมีรำยงำนกำรร้องเรียน กำรตรวจสอบ

และกำรด ำเนินกำรแก้ไขในปี 2558 จ ำนวน 3 ครั้ง  
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บทที ่7  

การประเมินโครงการศูนย์บริการถ่ายทอดการสื่อสารแห่งประเทศไทย 

7.1 รายงานการให้บริการของศูนย์บริการถ่ายทอดการสื่อสารแห่งประเทศไทย 

 

1) จ ำนวนสมำชิกของศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรฯ  
ศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรฯ มีจ ำนวนสมำชิกเพ่ิมขึ้น ในปี 2558 จ ำนวน 34,435 คน รวมมี

สมำชิกท้ังสิ้น 46,304  คน ดังมีรำยชื่อดังแสดงในภำคผนวก ค 

2) สรุปข้อมูลกำรใช้บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรผ่ำนบริกำรของศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรฯ 
ศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรฯ  ได้ด ำเนินกำรให้บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรในปี 2558 รวมมี

ผู้ใช้บริกำรทั้งหมดจ ำนวน 150,928 ครั้ง  ผ่ำนบริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรดังนี้   

1. บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบข้อควำมสั้น (SMS) 17,269 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 11.442 

2. บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบรับส่งข้อควำมผ่ำนแอปพลิเคชัน TTRS Message 27,147 

ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 17.987 

3. บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบสนทนำข้อควำม 7,185 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 4.761 

4. บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบสนทนำวิดีโอผ่ำนอินเทอร์เน็ต 13,854 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 

9.179 

5. บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบสนทนำวิดีโอผ่ำนแอปพลิเคชัน TTRS Video 12,424 ครั้ง 

คิดเป็นร้อยละ 8.232 

6. บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบสนทนำวิดีโอผ่ำนตู้ TTRS 72,656 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 

48.139 

7. บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบปรับปรุงเสียงพูดส ำหรับผู้ไร้กล่องเสียง 388 ครั้ง คิดเป็น

ร้อยละ 0.257  

8. บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบสนทนำวิดีโอเพ่ือแจ้งเหตุฉุกเฉิน 5 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 

0.003 

ผลกำรให้บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรรูปแบบต่ำงๆ สำมำรถแสดงเป็นกรำฟ ดังภำพที่ 56 
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ภำพที่ 56 ผลกำรใช้บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำร ประจ ำปี 2558 
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จ านวนการให้บริการถ่ายทอดการสื่อสารแบบข้อความสั้น (SMS) 

 
ภำพที ่57 จ ำนวนกำรให้บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบข้อควำมสั้น (SMS) 

 

ในปี 2558  ได้ใหบ้ริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบข้อควำมสั้น (SMS) เป็นจ ำนวนทั้งสิ้น 17,269 ครั้ง 

 

จ านวนการให้บริการถ่ายทอดการสื่อสารแบบรับส่งข้อความผ่านแอปพลิเคชัน TTRS Message 

 
ภำพที ่58 จ ำนวนกำรให้บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบรับส่งข้อควำมผ่ำนแอปพลิเคชัน TTRS Message 

 

ในปี 2558  ได้ใหบ้ริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบรับส่งข้อควำมผ่ำนแอปพลิเคชัน TTRS Message  

เป็นจ ำนวนทั้งสิ้น 27,147 ครั้ง 
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จ านวนการให้บริการถ่ายทอดการสื่อสารแบบสนทนาข้อความ 

 
ภำพที ่59 จ ำนวนกำรให้บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบสนทนำข้อควำม 

 

ในปี 2558  ได้ให้บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบสนทนำข้อควำม  เป็นจ ำนวนทั้งสิ้น 7,185 ครั้ง 

 

จ านวนการให้บริการถ่ายทอดการสื่อสารแบบสนทนาวิดีโอบนอินเทอร์เน็ต 

 
ภำพที ่60 จ ำนวนกำรให้บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบสนทนำวิดีโอบนอินเทอร์เน็ต 

 

ในปี 2558  ได้ใหบ้ริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบสนทนำวิดีโอบนอินเทอร์เน็ต เป็นจ ำนวนทั้งสิ้น 

13,854 ครั้ง 
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จ านวนการให้บริการถ่ายทอดการสื่อสารแบบสนทนาวิดีโอผ่านเครื่องบริการถ่ายทอดการสื่อสารสาธารณะ 

(ตู้ TTRS) 

 
ภำพที ่61 จ ำนวนกำรให้บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบสนทนำวิดีโอผ่ำนตู้ TTRS 

 

ในปี 2558  ได้ใหบ้ริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบสนทนำวิดีโอผ่ำนเครื่องบริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำร

สำธำรณะ (ตู้ TTRS) เป็นจ ำนวนทั้งสิ้น 72,656 ครั้ง 

 

จ านวนการให้บริการถ่ายทอดการสื่อสารแบบปรับปรุงเสียงพูดส าหรับผู้ไร้กล่องเสียง 

 
ภำพที ่62 จ ำนวนกำรให้บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบปรับปรุงเสียงพูดส ำหรับผู้ไร้กล่องเสียง 

 

ในปี 2558  ได้ใหบ้ริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบปรับปรุงเสียงพูดส ำหรับผู้ไร้กล่องเสียง เป็นจ ำนวน

ทั้งสิ้น 388 ครั้ง 
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จ านวนการให้บริการถ่ายทอดการสื่อสารเพื่อแจ้งเหตุฉุกเฉิน 

 

ภำพที ่63 จ ำนวนกำรให้บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรเพ่ือแจ้งเหตุฉุกเฉิน 

 

ในปี 2558  ได้ให้บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรเพ่ือแจ้งเหตุฉุกเฉิน เป็นจ ำนวนทั้งสิ้น 5 ครั้ง 

7.2 ผลการด าเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพการให้บริการถ่ายทอดการสื่อสาร  

ข้อก ำหนดมำตรฐำนคุณภำพกำรให้บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรของปี 2558 ที่ได้ก ำหนดไว้ในแผนกำร

ด ำเนินกำรประจ ำปี 2558 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 

ของจ ำนวนสำย

ทั้งหมดต่อป ี

ผู้ใช้บริกำร SMS ปกติ จะต้องไดร้บั

กำรตอบรับภำยใน 1.10 นำที  

 จ ำนวนกำรร้องเรยีนต้อง

ไม่เกินร้อยละ 3 ของ

จ ำนวนกำรใช้บริกำร

ทั้งหมดในรอบป ี

 จ ำนวนผู้ตอบ

แบบสอบถำมที่ไม่พอใจ

กำรบริกำรจะต้องไม่เกิน

ร้อยละ 3 ของผู้ตอบ

แบบสอบถำมทั้งหมด 

   ผู้ใช้บริกำร TTRS Message ปกต ิ

และฉุกเฉินจะต้องได้รับกำรตอบรบั

ภำยใน 1:33 นำที 

   ผู้ใช้บริกำรสนทนำข้อควำมบน

อินเทอร์เน็ตปกตจิะต้องได้รับกำร

ตอบรับภำยใน 0:47 นำที 
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 การรอสาย

ปกต ิ

การรอสาย

ฉุกเฉิน 

ค่าเฉลี่ยในการ 

รับสายปกต ิ

ค่าเฉลี่ยในการ 

รับสายฉุกเฉิน 
การร้องเรียน 

   ผู้ใช้บริกำร

สนทนำวิดีโอ

ปกติเกินร้อยละ 

85 จะต้องได้รับ

กำรตอบรับ

ภำยใน 15 

วินำที  

ผู้ใช้บริกำร

สนทนำวิดีโอ

ฉุกเฉินเกินร้อย

ละ 85 จะต้อง

ได้รับกำรตอบ

รับภำยใน 10 

วินำที  

 

ผลกำรด ำเนินงำนตำมข้อก ำหนดมำตรฐำนคุณภำพกำรให้บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรปี 2558  ใน  

5 ด้ำน มีดังต่อไปนี้ 

1) มาตรฐานด้านที่ 1 จ านวนการรอสายการบริการปกติ :  ในกำรให้บริกำรสนทนำวิดีโอปกติ  มีผู้ใช้บริกำร

รอสำยว่ำงจำกศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรฯ จ ำนวนไม่เกินร้อยละ 15 

 ผลกำรให้บริกำรสนทนำวิดีโอปกติทั้งบนอินเทอร์เน็ตและเครื่องบริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรสำธำรณะ

ผ่านข้อก าหนดมาตรฐาน โดยมีค่ำเฉลี่ยกำรรอสำยว่ำงอยู่ที่ร้อยละ 7.68 จำกที่ก ำหนดไว้ไม่เกินร้อยละ 15  

ดังมีรำยละเอียดกำรให้บริกำรรำยเดือนในตำรำงที่  11 

ตำรำงที ่11 แสดงผลกำรรอสำยว่ำงในกำรให้บริกำรสนทนำวิดีโอปกติของปี 2558 

ปี 2558 
จ านวน 

สายเรียกเข้า 
จ านวน 

สายที่ไม่ได้รับ 
ร้อยละ 

ของจ านวนสายไม่ว่าง 
มาตรฐานการรอสาย

ไม่เกิน 15% 

มกรำคม  7,941   328   4.13   ผ่ำน  

กุมภำพันธ์  8,073   334   4.14   ผ่ำน  

มีนำคม  5,791   219   3.78   ผ่ำน  

เมษำยน  2,841   80   2.82   ผ่ำน  

พฤษภำคม  4,830   215   4.45   ผ่ำน  

มิถุนำยน  8,549   523   6.12   ผ่ำน  

กรกฎำคม  11,655   1,440   12.36   ผ่ำน  

สิงหำคม  9,539   1,168   12.24   ผ่ำน  
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ปี 2558 
จ านวน 

สายเรียกเข้า 
จ านวน 

สายที่ไม่ได้รับ 
ร้อยละ 

ของจ านวนสายไม่ว่าง 
มาตรฐานการรอสาย

ไม่เกิน 15% 

กันยำยน  9,751   987   10.12   ผ่ำน  

ตุลำคม  4,057   58   1.43   ผ่ำน  

พฤศจิกำยน  10,411   724   6.95   ผ่ำน  

ธันวำคม  10,272   1,124   10.94   ผ่ำน  

รวม  93,710   7,200   7.68  ผ่าน 
 

2) มาตรฐานด้านที่  2 การรอสายการบริการฉุกเฉิน :  ในกำรให้บริกำรสนทนำวิดีโอฉุกเฉิน   มีผู้ใช้บริกำร

รอสำยว่ำงจำกศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรฯ จ ำนวนไม่เกินร้อยละ 10 

ผลกำรให้บริกำรสนทนำวิดีโอฉุกเฉินทั้งบนอินเทอร์เน็ตและเครื่องบริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรสำธำรณะ

ผ่านข้อก าหนดมาตรฐาน โดยมีค่ำเฉลี่ยกำรรอสำยว่ำงอยู่ที่ร้อยละ 0 ดังมีรำยละเอียดกำรให้บริกำรรำยเดือน

ในตำรำงที่  12 
 

ตำรำงที ่12 แสดงผลกำรรอสำยว่ำงในกำรให้บริกำรสนทนำวิดีโอฉุกเฉินของปี 2558 

ปี 2558 
จ านวน 

สายเรียกเข้า 
จ านวน 

สายที่ไม่ได้รับ 
เปอร์เซ็นต์ 

ของจ านวนสายไม่ว่าง 
มาตรฐาน 

ที่ก าหนด 10% 

มกรำคม 1 0 0  ผ่ำน  
กุมภำพันธ์ 0 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 1 0 0  ผ่ำน  

กันยำยน 0 0 0  ผ่ำน  
ตุลำคม 0 0 0  ผ่ำน  

พฤศจิกำยน 0 0 0  ผ่ำน  

ธันวำคม 1 0 0  ผ่ำน  
ค่าเฉลี่ย 5 0 0 ผ่าน 
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3) มาตรฐานด้านที่ 3 เวลาในการตอบรับของเจ้าหน้าที่ถ่ายทอดการสื่อสาร:   

3.1) ในกำรให้บริกำร SMS ผู้ใช้บริกำรจะได้รับกำรตอบรับภำยใน 1:10 นำที  

ผลกำรให้บริกำร SMS ผ่านข้อก าหนดมาตรฐาน โดยมีค่ำเฉลี่ยกำรตอบรับภำยใน 0:35 นำท ีดังมี

รำยละเอียดกำรให้บริกำรรำยเดือนในตำรำงที่  13 

 

ตำรำงที ่13 แสดงผลค่ำเฉลี่ยระยะเวลำตอบรับในกำรให้บริกำร SMS ของปี 2558 

ปี 2558 จ านวนข้อความ 
ระยะเวลาในการ 

ตอบรับโดยเฉลี่ยต่อเดือน 
(ชั่วโมง:นาที:วินาที) 

มาตรฐานการตอบรับ
ภายใน 1:10 นาที 

มกรำคม  1,529  0:00:25  ผ่ำน  

กุมภำพันธ์  1,233  0:00:26  ผ่ำน  

มีนำคม  1,270  0:00:29  ผ่ำน  

เมษำยน  2,779  0:00:35  ผ่ำน  

พฤษภำคม  1,315  0:00:33  ผ่ำน  

มิถุนำยน  929  0:00:34  ผ่ำน  

กรกฎำคม  1,676  0:00:42  ผ่ำน  

สิงหำคม  1,575  0:00:35  ผ่ำน  

กันยำยน  1,153  0:00:47  ผ่ำน  

ตุลำคม  1,329  0:00:34  ผ่ำน  

พฤศจิกำยน  1,223  0:00:35  ผ่ำน  

ธันวำคม  1,258  0:00:46  ผ่ำน  

ค่าเฉลี่ย  17,269  0:00:35 ผ่าน 

 

3.2) ในกำรให้บริกำร TTRS Message ผู้ใช้บริกำรจะได้รับกำรตอบรับภำยใน 1:33 นำที  

ผลกำรให้บริกำร TTRS Message ผ่านข้อก าหนดมาตรฐาน โดยมีค่ำเฉลี่ยกำรตอบรับภำยใน 

0:47 นำท ีดังมีรำยละเอียดกำรให้บริกำรรำยเดือนในตำรำงที่  14 

 

  



รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินงำนประจ ำป ี2558 ศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแห่งประเทศไทย 
174 

ตำรำงที ่14 แสดงผลค่ำเฉลี่ยระยะเวลำตอบรับในกำรให้บริกำร TTRS Message ของปี 2558 

ปี 2558 จ านวนสายเรียกเข้า 
ระยะเวลาในการ 

ตอบรับโดยเฉลี่ยต่อเดือน 
(ชั่วโมง:นาที:วินาที) 

มาตรฐานการตอบรับ
ภายใน 1:33 นาที 

มกรำคม  2,222  0:00:43  ผ่ำน  

กุมภำพันธ์  2,073  0:00:43  ผ่ำน  

มีนำคม  1,932  0:00:55  ผ่ำน  

เมษำยน  2,353  0:01:16  ผ่ำน  

พฤษภำคม  1,963  0:00:54  ผ่ำน  

มิถุนำยน  1,992  0:00:50  ผ่ำน  

กรกฎำคม  1,997  0:00:45  ผ่ำน  

สิงหำคม  2,068  0:00:48  ผ่ำน  

กันยำยน  2,393  0:00:48  ผ่ำน  

ตุลำคม  2,622  0:00:35  ผ่ำน  

พฤศจิกำยน  2,239  0:00:32  ผ่ำน  

ธันวำคม  3,293  0:00:31  ผ่ำน  

ค่าเฉลี่ย  27,147  0:00:47 ผ่าน 
 

 

3.3) ในกำรให้บริกำรสนทนำข้อควำมบนอินเทอร์เน็ต ผู้ใช้บริกำรจะได้รับกำรตอบรับภำยใน 0:47 นำที  

ผลกำรให้บริกำรสนทนำข้อควำมบนอินเทอร์เน็ต ผ่านข้อก าหนดมาตรฐาน โดยมีค่ำเฉลี่ยกำร

ตอบรับต่อปีได ้ 0:26 นำท ีดังมีรำยละเอียดกำรให้บริกำรรำยเดือนในตำรำงที่  15 

 

ตำรำงที่ 15 แสดงผลค่ำเฉลี่ยในตอบรับกำรให้บริกำรสนทนำข้อควำม ของปี 2558 

ปี 2558 จ านวนข้อความ 
ระยะเวลาในการ 

รอสายโดยเฉลี่ย/เดือน 
(นาที:วินาที) 

มาตรฐานการตอบรับ
ภายใน 0:47 นาที 

มกรำคม  485  0:00:27  ผ่ำน  

กุมภำพันธ์  466  0:00:24  ผ่ำน  
มีนำคม  395  0:00:19  ผ่ำน  
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ปี 2558 จ านวนข้อความ 
ระยะเวลาในการ 

รอสายโดยเฉลี่ย/เดือน 
(นาที:วินาที) 

มาตรฐานการตอบรับ
ภายใน 0:47 นาที 

เมษำยน  402  0:00:19  ผ่ำน  
พฤษภำคม  541  0:00:14  ผ่ำน  
มิถุนำยน  451  0:00:20  ผ่ำน  
กรกฎำคม  431  0:00:30  ผ่ำน  
สิงหำคม  369  0:00:51  ผ่ำน  
กันยำยน  428  0:00:32  ผ่ำน  
ตุลำคม  902  0:00:23  ผ่ำน  
พฤศจิกำยน  1,125  0:00:25  ผ่ำน  
ธันวำคม  1,190  0:00:23  ผ่ำน  

ค่าเฉลี่ย  7,185  0:00:26 ผ่าน 

 

3.4) ในกำรให้บริกำรสนทนำวิดีโอ (ปกติ) มีผู้ใช้บริกำรจ ำนวนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 85 ได้รับกำรตอบรับ

ภำยใน 15 วินำที  

ผลกำรให้บริกำรสนทนำวิดีโอปกติทั้งบนอินเทอร์เน็ตและเครื่องบริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรสำธำรณะ

ผ่านข้อก าหนดมาตรฐาน โดยมีกำรตอบรับภำยใน 15 วินำที อยู่ที่ร้อยละ 91.18  ดังมีรำยละเอียดกำร

ให้บริกำรรำยเดือนในตำรำงที่ 16 

 

ตำรำงที ่16 แสดงผลกำรตอบรับภำยใน 15 วินำที ในกำรให้บริกำรสนทนำวิดีโอปกติ ของปี 2558 

ปี 2558 
จ านวนสาย 

เข้า 

สายที่ได้รับการ 
ตอบรับภายใน  
0-15 วินาที 

ร้อยละ 
การตอบรับใน 

15 วินาที 

มาตรฐาน 
คุณภาพบริการที่ 

ร้อยละ 85 

มกรำคม  7,613   7,252  95.26  ผ่ำน  
กุมภำพันธ์  7,739   7,371  95.24  ผ่ำน  
มีนำคม  5,572   5,305  95.21  ผ่ำน  
เมษำยน  2,761   2,691  97.46  ผ่ำน  
พฤษภำคม  4,615   4,416  95.69  ผ่ำน  
มิถุนำยน  8,026   7,443  92.74  ผ่ำน  
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ปี 2558 
จ านวนสาย 

เข้า 

สายที่ได้รับการ 
ตอบรับภายใน  
0-15 วินาที 

ร้อยละ 
การตอบรับใน 

15 วินาที 

มาตรฐาน 
คุณภาพบริการที่ 

ร้อยละ 85 

กรกฎำคม  10,215   8,887  87.00  ผ่ำน  

สิงหำคม  8,371   7,214  86.18  ผ่ำน  

กันยำยน  8,764   7,735  88.26  ผ่ำน  

ตุลำคม  3,999   3,891  97.30  ผ่ำน  

พฤศจิกำยน  9,687   8,733  90.15  ผ่ำน  

ธันวำคม  9,148   7,941  86.81  ผ่ำน  

ร้อยละ  86,510   78,879  91.18 ผ่าน 

 

4) การตอบรับสายสนทนาวิดีโอฉุกเฉิน:   มีผู้ใช้บริกำรสนทนำวิดีโอฉุกเฉินจ ำนวนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 85

ได้รับกำรตอบรับภำยใน 10 วินำที  

ผลกำรให้บริกำรสนทนำวิดีโอฉุกเฉินทั้งบนอินเทอร์เน็ตและเครื่องบริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรสำธำรณะ

ผ่านข้อก าหนดมาตรฐาน โดยมีค่ำเฉลี่ยกำรตอบรับภำยใน 10 วินำที อยู่ที่ร้อยละ 100 ดังมีรำยละเอียดกำร

ให้บริกำรรำยเดือนในตำรำงที่ 17 

ตำรำงที ่17 แสดงผลกำรตอบรับภำยใน 10 วินำที ในกำรให้บริกำรสนทนำวิดีโอฉุกเฉิน ของปี 2558 

ปี 2558 
จ านวนสาย 

เข้า 

สายที่ได้รับการ 
ตอบรับภายใน  
0-10 วินาที 

เปอร์เซ็นต์ 
การตอบรับใน 

10 วินาที 

มาตรฐาน 
คุณภาพบริการที่ 

ร้อยละ 85 

มกรำคม 1 1  100   ผ่ำน  
กุมภำพันธ์ 0   100   ผ่ำน  
มีนำคม 0   100   ผ่ำน  
เมษำยน 0   100   ผ่ำน  
พฤษภำคม 0   100   ผ่ำน  
มิถุนำยน 1 1  100   ผ่ำน  
กรกฎำคม 1 1  100   ผ่ำน  

สิงหำคม 1 1  100   ผ่ำน  

กันยำยน 0   100   ผ่ำน  
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ปี 2558 
จ านวนสาย 

เข้า 

สายที่ได้รับการ 
ตอบรับภายใน  
0-10 วินาที 

เปอร์เซ็นต์ 
การตอบรับใน 

10 วินาที 

มาตรฐาน 
คุณภาพบริการที่ 

ร้อยละ 85 

ตุลำคม 0   100   ผ่ำน  
พฤศจิกำยน 0   100   ผ่ำน  

ธันวำคม 1 1  100   ผ่ำน  

ร้อยละ 5 5  100  ผ่าน 

 

1. จ านวนเรื่องร้องเรียน 

5.1 มีจ ำนวนกำรร้องเรียนกำรให้บริกำร ไม่เกินร้อยละ 3 ของจ ำนวนกำรใช้บริกำรทั้งหมดในรอบปี 

ผลกำรรวบรวมจ ำนวนร้องเรียนกำรให้บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำร ผ่ำนมำตรฐำนที่ก ำหนดโดยมีกำร

ร้องเรียนอยู่ร้อยละ 0.0020 ดังตำรำงที่ 18 

 

ตำรำงที ่18 แสดงจ ำนวนกำรร้องเรียนกำรให้บริกำรของปี 2558 

ปี 2558 
จ านวนสาย 

ที่เจ้าหน้าที่ได้รับ 
จ านวน 

เรื่องร้องเรียน 
เปอร์เซ็นต์ของ
สายที่ร้องเรียน 

มาตรฐานที่ก าหนด 
ไม่เกิน 5% 

มกรำคม  11,892   0.0000  ผ่ำน  
กุมภำพันธ์  11,550  1 0.0087  ผ่ำน  

มีนำคม  9,227   0.0000  ผ่ำน  

เมษำยน  8,315  1 0.0120  ผ่ำน  
พฤษภำคม  8,461   0.0000  ผ่ำน  

มิถุนำยน  11,431   0.0000  ผ่ำน  
กรกฎำคม  15,108   0.0000  ผ่ำน  

สิงหำคม  14,271   0.0000  ผ่ำน  

กันยำยน  14,463   0.0000  ผ่ำน  
ตุลำคม  10,809   0.0000  ผ่ำน  

พฤศจิกำยน  16,893   0.0000  ผ่ำน  

ธันวำคม  18,508  1 0.0054  ผ่ำน  
ร้อยละ  150,928  3 0.0020 ผ่าน 
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5.2 มีจ ำนวนผู้ตอบแบบสอบถำมที่ไม่พอใจกำรให้บริกำร ไม่เกินร้อยละ 3 ของจ ำนวนผู้ตอบแบบสอบถำม

ทั้งหมด 

ผลกำรรวบรวมจ ำนวนร้องเรียนกำรให้บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำร ผ่ำนมำตรฐำนที่ก ำหนดโดยมีกำร

ร้องเรียนอยู่ร้อยละ 0.56 ดังตำรำงที่ 19 

 

ตำรำงที่ 19 แสดงจ ำนวนผู้ตอบแบบสอบถำมที่ไม่พอใจกำรให้บริกำรของปี 2558 

จ ำนวนครั้งของ
กำรตอบ

แบบสอบถำม 

จ ำนวนผู้ตอบ
แบบสอบถำมที่ไม่
พอใจกำรบริกำร 

ร้อยละของผู้ตอบ
แบบสอบถำมที่ไม่
พอใจกำรบริกำร 

ผู้ตอบแบบสอบถำมที่ไม่พอใจกำร
บริกำรจะต้องไม่เกินร้อยละ 5 ของ

ผู้ตอบแบบสอบถำมทั้งหมด 
 7,359   41   0.56  ผ่าน 

 

7.3 ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดประจ าปี 2558 

ตัวช้ีวัดประจ าปี 2558 ผลการด าเนินงานในปี 2558 

1. มีกำรประเมินโครงกำรศูนย์บริกำรถ่ำยทอด

กำรสื่อสำรแห่งประเทศไทยอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

ปี 2555 - 2557 

  

2. มีกำรพัฒนำบุคลำกรอย่ำงต่อเนื่อง โดยได้รับกำร

อบรมอย่ำงน้อย 1 หลักสูตรในแต่ละปี  ได้แก่

เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยส ำนักงำน เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยบริกำร

ถ่ำยทอดกำรสื่อสำร เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยระบบ

สำรสนเทศ และเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยฝึกอบรมและ

ประชำสัมพันธ์ 

มีผลส ำเร็จร้อยละ 100 มีกำรพัฒนำบุคลำกรครบ

ทุกคนรวม 25 หลักสูตร คือ 

1. กำรยื่นภำษีเงินได้บุคคลธรรมดำแบบ

ออนไลน์ 

2. International Conference on ASEAN 

Best Practices on Language, 

Translation, Interpretation, Sign 

Language Interpreting and Informatics 

In Celebration of Her Royal Highness 

Princess Maha Chakri Sirindhorn's 
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60th Birthday Anniversary 

3. Basic Translation and Interpretation 

4. Continuing Education Workshop 

Introduction into Conference and 

Community Interpreting 

5. กำรพัฒนำบุคลำกรส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ฯ บรรจุ

ใหม่ 

6. กำรท ำรำยงำนกำรฝึกอบรม  

7. ระบบกำรให้บริกำรแอปพลิเคชัน TTRS 

Captioned Phone 

8. ระบบบริกำรแจ้งเหตุฉุกเฉินทำงกำรแพทย์ 

1669 ผ่ำน Video Phone 

9. กำรให้บริกำรผ่ำน TTRS Thailand 

Fanpage ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่สมำชิกสัมพันธ์  

10. วิธีกำรสมัครสมำชิกผ่ำนช่องทำงต่ำง ๆ 

ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่สมำชิกสัมพันธ์  

11. ระบบกำรให้บริกำรสนทนำข้อควำมบน

เว็บไซต์และแอปพลิเคชัน TTRS Message 

12. เทคนิคกำรปรับปรุงและพัฒนำระบบงำน

กำรเงิน (Cashier) 

13. เทคนิคกำรจัดท ำบัญชี กำรเตรียมเอกสำร

ทำงบัญชีเพื่อให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบและ

เสียภำษีเงินได้นิติบุคคลสิ้นปี 

14. กำรบริหำรงำนเอกสำร 

15. อบรมเชิงปฏิบัติกำร กำรพัฒนำคลังเอกสำร

ดิจิทัลด้วย Drupal (12 ชั่วโมง) 

16. กลยุทธ์กำรเป็นวิทยำกรมืออำชีพ (Train 
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the Trainer) รุ่นที่ 11 

17. Microsoft Office 2010 

18. อบรมเชิงปฏิบัติกำร หลักสูตรกำรพัฒนำเว็บ

ด้วย Joomla  

19. กำรบริหำรงำน Call Center ระดับสูงอย่ำง

มืออำชีพ 

20. กำรบริหำรควำมสัมพันธ์กับลูกค้ำและกำร

สร้ำงคุณค่ำในกำรบริกำร 

21. เทคนิคกำรติดต่อสื่อสำรที่มีประสิทธิภำพ 

22. Network Administrator Over all basic 

23. TTRS Video MCU for Administrator 

24. กำรติดตั้งและจัดกำรอินเทอร์เน็ต Hotspot 

Server ด้วย Mikrotik 

25. TTRS Video MCU for Agent 

3. มีกำรปรับปรุงระบบบริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำร  

6 ระบบ ให้สำมำรถใช้งำนได้อย่ำงมี

ประสิทธิภำพ   

1) ระบบบริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบ SMS ที่

ปรับปรุงใหม่ เปิดให้บริกำรตั้งแต่เดือนกรกฎำคม 

2556 

2) ระบบบริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบรับ-ส่ง

ข้อควำมผ่ำนแอปพลิเคชัน TTRS Message เปิด

ให้บริกำรตั้งแต่เดือนตุลำคม 2557 

3) ระบบบริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบสนทนำ

ข้อควำมบนอินเทอร์เน็ตที่ปรับปรุงใหม่ เปิด

ให้บริกำรตั้งแต่เดือนพฤศจิกำยน 2558 

4) ระบบบริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบสนทนำ

วิดีโอบนอินเทอร์เน็ต อยู่ระหว่ำงปรับปรุงส่วน

ติดต่อผู้ใช้บนเว็บไซต์ใหม่ 

5) ระบบบริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบสนทนำ
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วิดีโอบนอินเทอร์เน็ตผ่ำนอุปกรณ์โทรคมนำคม

เคลื่อนที่  เปิดให้บริกำรตั้งแต่เดือนกรกฎำคม 

2558 

6) ระบบบริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบสนทนำ

วิดีโอผ่ำนเครื่องบริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำร

สำธำรณะ (ตู้ TTRS) ติดตั้งตู้ TTRS ไปแล้ว 150 

ตู้ 

 7) ระบบบริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรเพื่อแจ้ง

เหตุฉุกเฉิน ได้พัฒนำระบบรับแจ้งเหตุฉุกเฉิน

ทำงกำรแพทย์แล้ว และได้พัฒนำระบบน ำเข้ำ

ข้อมูลคนพิกำรทำงกำรได้ยิน และน ำไปใช้ใน

กำรเก็บข้อมูลคนพิกำรทำงกำรได้ยินแล้ว 

4. มีกำรพัฒนำระบบบริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำร

ใหม่ 2 ระบบ  

1) ระบบบริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบปรับปรุง

เสียงพูดส ำหรับผู้ไร้กล่องเสียง เปิดให้บริกำรแล้ว 

2) ระบบบริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบแปลง

เสียงเป็นข้อควำม ได้ด ำเนินกำรติดตั้งบริกำร

ถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบแปลงเสียงเป็น

ข้อควำม แบบ Manual อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร

ทดสอบกำรใช้งำนกับคนหูตึง 

5. มีกำรติดตั้งเครื่องบริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำร

สำธำรณะ จ ำนวน 30 ตู้ 

ผลส ำเร็จเป็นร้อยละ 100 

มีตู้ TTRS รุ่น 1 ให้บริกำรอยู่ 30 เครื่อง และตู้ 

TTRS รุ่น 2 ให้บริกำรอยู่ 90 เครื่อง ติดตั้งเพ่ิมใน

ปี 2558 จ ำนวน 30 เครื่อง รวมมีตู้ TTRS ทั้งหมด 

จ ำนวน 150 เครื่อง 

6. คุณภำพของกำรให้บริกำร (service level 

agreement) เป็นไปตำมก ำหนดของแผนงำนแต่

ละป ี

ผลส ำเร็จคิดเป็นร้อยละ 100 

กำรประเมินมำตรฐำนคุณภำพของกำรให้บริกำร

ตำมแผนกำรด ำเนินงำนปี 2558 เป็นไปตำม
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ข้อก ำหนดมำตรฐำนคุณภำพของกำรให้บริกำรทุก

บริกำร 

7. กลุ่มเป้ำหมำยได้รับกำรอบรมจ ำนวนประมำณ 

600 คนต่อปี ทั่วทุกภูมิภำค 

ผลส ำเร็จคิดเป็นร้อยละ 488 

กลุ่มเป้ำหมำยได้รับกำรอบรมจ ำนวน 2,933 คน  

8. มีจ ำนวนผู้เข้ำมำใช้บริกำรจ ำนวนเพิ่มขึ้นอย่ำง

น้อย 300 คน 

ผลส ำเร็จคิดเป็นร้อยละ 11,478 

มีสมำชิกศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำร เพ่ิมข้ีน

ในปี 2558 จ ำนวน 34,435 คน รวมสมำชิก

ทั้งหมด 46,304  คน 

9. มีรำยงำนกำรประเมินกำรใช้งำนระบบบริกำร

ถ่ำยทอดกำรสื่อสำรและและควำมพึงพอใจใน

กำรใช้บริกำรทุกปี พร้อมทั้งกำรประชุมระดม

สมองผู้บริโภคทุกปี 

มีรำยงำนกำรประเมินกำรใช้งำนระบบบริกำร

ถ่ำยทอดกำรสื่อสำรและและควำมพึงพอใจ มีผล

กำรประเมินควำมพึงพอใจในภำพรวม อยู่ที่ร้อย

ละ 87.98 

10. มีรำยงำนแผนกำรด ำเนินงำนประจ ำปี 2558 

และรำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี 

2558 

ผลส ำเร็จคิดเป็นร้อยละ 100 

มีรำยงำนแผนกำรด ำเนินงำนประจ ำปี  2558 และ 

มีรำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี 2558 
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