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แผนการดําเนินงานประจาํป 2557 ศูนยบริการถายทอดการส่ือสารแหงประเทศไทย 

ก 

บทสรุปสําหรับผูบริหาร 

ศูนยบริการถายทอดการสื่อสารแหงประเทศไทย (Thai Telecommunication Relay Service: 

TTRS)  จัดต้ังข้ึนภายใตภารกิจสําคัญของสํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศนและ

กิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (สํานักงาน กสทช.) ในการจัดใหมีบริการโทรคมนาคมพ้ืนฐานโดยท่ัวถึงและ

บริการเพ่ือสังคมเพ่ือสรางความเทาเทียมในการใหสิทธิใชทรัพยากรโทรคมนาคมของชาติรวมกัน และสิทธิใน

การเขาถึงบริการโทรคมนาคมอยางเทาเทียม ซ่ึงเปนการเปดโอกาสใหกับประชาชนในพ้ืนท่ีหางไกล 

ผูดอยโอกาส คนพิการ เด็ก สตรี ผูสูงอายุ เขาถึงบริการทางการศึกษา บริการทางการแพทย บริการจาก

ภาครัฐ รวมถึงบริการอ่ืนๆ ท่ีเปนประโยชนอีกมากมายผานเครือขายโทรคมนาคม  สํานักงาน กสทช. จึงได

จัดทําแผนการจัดใหมีบริการโทรคมนาคมพ้ืนฐานโดยท่ัวถึงและบริการเพ่ือสังคม พ.ศ.2555-2559 โดยมี

เปาหมายท่ีเก่ียวของในขอ 4.7 วา จะดําเนินการจัดใหมีระบบการติดตอสื่อสารโทรคมนาคมเฉพาะทางสําหรับ

ผูพิการจํานวนไมนอยกวา 1 แสนคน ใหสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารไดเชนคนปกติท่ัวไป  

สํานักงาน กสทช. จึงรวมกับมูลนิธิสากลเพ่ือคนพิการดําเนินงานศูนยบริการถายทอดการสื่อสารฯ  โดย

มีเปาหมายเพ่ือใหบริการถายทอดการสื่อสารแกผูท่ีบกพรองทางการไดยินและผูท่ีบกพรองทางการพูดกับ

บุคคลท่ัวไป ในอีก 5 ป คือ พ.ศ.2555 – 2559 โดยในป 2558 ศูนยบริการถายทอดการสื่อสารฯ จะใหบริการ

ถายทอดการสื่อสารจํานวน 8 บริการ ดังภาพ 

 
 



แผนการดําเนินงานประจาํป 2557 ศูนยบริการถายทอดการส่ือสารแหงประเทศไทย 

ข 

บริการถายทอดการสื่อสารมีชองทางการติดตอดังนี้ 

ประเภทของการใหบริการ ชองทางติดตอ 

1. บริการถายทอดการสื่อสารแบบขอความสั้น (SMS)  หมายเลขโทรศัพท  

086 000 5055  (ท่ัวไปและฉุกเฉิน) 

2. บริการถายทอดการสื่อสาร แบบรับ-สง ขอความผาน 

แอปพลิเคชัน TTRS Message 

ดาวนโหลดแอปพลิเคชันท่ี Play Store 

(Android) และ App Store (IOS) 

3. บริการถายทอดการสื่อสารแบบสนทนาขอความบน

อินเทอรเน็ต  

www.ttrs.or.th เลือก สนทนาขอความ 

4. บริการถายทอดการสื่อสารแบบสนทนาวิดีโอบน

อินเทอรเน็ต 

www.ttrs.or.th เลือก สนทนาวิดีโอ 

5. บริการถายทอดการสื่อสารแบบสนทนาวิดีโอผาน 

แอปพลิเคชั่น TTRS Video  

ดาวนโหลดแอปพลิเคชั่นท่ี Play Store 

(Android) และ App Store (IOS) 

6. บริการถายทอดการสื่อสารแบบสนทนาวิดีโอผานเครื่อง 

บริการถายทอดการสื่อสารสาธารณะ (ตู TTRS ) 

ดูรายชื่อสถานท่ีติดตั้งตูไดท่ี www.ttrs.or.th 

7. บริการถายทอดการสื่อสารแบบปรับปรุงเสียงพูด

สําหรับผูไรกลองเสียงและผูท่ีปากแหวงเพดานโหว  

เลขหมายโทรศัพท 1412  

กด 3 สําหรับผูไรกลองเสียง  

กด 4 สําหรับผูท่ีปากแหวงเพดานโหว 

8. บริการถายทอดการสื่อสารแบบแปลงเสียงเปนขอความ

ผานแอปพลิเคชัน TTRS Captioned Phone  

ดาวนโหลดแอปพลิเคชันท่ี Play Store 

(Android) และ App Store (IOS) 

9. บริการถายทอดการสื่อสารแบบการแจงเหตุฉุกเฉิน ทุกชองทางการติดตอท่ีมีสัญลักษณฉุกเฉิน 
 

ศูนยบริการถายทอดการสื่อสารฯ ไดมีแผนการดําเนินงาน ในป 2558 ดังนี้ 

แผนบริหารจัดการศูนยบริการถายทอดการส่ือสารฯ 

ศูนยบริการถายทอดการสื่อสารแหงประเทศไทยไดจัดทําแผนบริหารจัดการศูนยบริการถายทอดการ

สื่อสารฯ ในเรื่องหนาท่ีและความรับผิดชอบ โครงสรางองคกร แผนบุคลากรประจําป 2558 และแผนบริหาร

โครงการศูนยบริการถายทอดการสื่อสารฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้   

  



แผนการดําเนินงานประจาํป 2557 ศูนยบริการถายทอดการส่ือสารแหงประเทศไทย 

ค 

1) หนาท่ีความรับผิดชอบของศูนยบริการถายทอดการสื่อสารฯ โดยสรุปมีดังนี้ 

1.1) บริหารองคกรตามโครงสรางองคกรฯ ท่ีกําหนด โดยมีคณะกรรมการบริหารศูนยบริการถายทอด

การสื่อสารฯ เปนผูกําหนดนโยบาย ใหคําปรึกษา แนะนํา  และติดตามผลการดําเนินงาน 

1.2) จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนยบริการถายทอดการสื่อสารฯ  

1.3) จัดการประชุมคณะกรรมการกํากับดูแลและประเมินผลศูนยบริการถายทอดการสื่อสารฯ  

1.4) จัดประชุมคณะทํางานศูนยบริการถายทอดการสื่อสารฯ เพ่ือติดตามการดําเนินงาน 

1.5) จัดทําระเบียบบริหารงานบุคคล และระเบียบอ่ืนๆ ท่ีจําเปนในการบริหารงาน   

1.6) จางงานบุคลากรในตําแหนงตางๆ ตามขอกําหนดคุณสมบัติประจําตําแหนง มีการประเมินผล การ

ข้ึนเงินเดือน การปรับตําแหนง ตามระเบียบท่ีกําหนด 

1.7) จัดทําแผนการดําเนินการของศูนยบริการถายทอดการสื่อสารฯ ประจําป เสนอคณะกรรมการ

บริหารศูนยบริการถายทอดการสื่อสารฯ เพ่ือเห็นชอบกอนปงบประมาณถัดไป 

1.8) จัดทําข้ันตอนการใหบริการถายทอดการสื่อสาร รวมท้ังคูมือการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีถายทอด

การสื่อสาร และคูมือการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีสํานักงาน  

1.9) จัดทําขอกําหนดมาตรฐานการบริการถายทอดการสื่อสาร เพ่ือประเมินคุณภาพการดําเนินงานของ

เจาหนาท่ีถายทอดการสื่อสาร 

1.10) กําหนดคาใชบริการถายทอดการสื่อสาร กรณีนอกเหนือจากการบริการท่ีกําหนดโดย กสทช.  โดย

คิดจากปจจัยตางๆ คือ การใชโทรศัพทแบบประจําท่ี หรือแบบเคลื่อนท่ี ระยะเวลาการใช 

ชวงเวลา และระยะทางการโทรศัพทระหวางผูสงและผูรับ รวมท้ังการใหบริการถายทอดการ

สื่อสารในตางประเทศ  

1.11) จัดตั้งคณะทํางานดานการคุมครองผูบริโภค โดยใหมีผูบริโภครวมเปนคณะทํางานดวย เพ่ือทํา

หนาท่ีตรวจสอบการใหบริการ การรองเรียน และใหขอเสนอแนะในมุมมองของผูบริโภค โดยใหมี

การประชุมคณะทํางานตามความเหมาะสม 

1.12) จัดทํารายงานการใชบริการถายทอดการสื่อสารเปนประจําทุกเดือน รวมท้ังขอมูลการใชบริการ 

ขอมูลมาตรฐานคุณภาพการใหบริการ  

1.13) จัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงานประจําป เสนอตอคณะกรรมการบริหารศูนยบริการถายทอด

การสื่อสารฯ พรอมท้ังขอมูลท่ีกําหนดใหสงตามบันทึกขอตกลง 

1.14) ดําเนินงานภารกิจตางๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

  



แผนการดําเนินงานประจาํป 2557 ศูนยบริการถายทอดการส่ือสารแหงประเทศไทย 

ง 

2) โครงสรางองคกรของศูนยบริการถายทอดการสื่อสารฯ มีดังนี้ 

 

โครงสรางองคกรป 2558 

 
 

3) แผนบุคลากรประจําป 2558  มีแผนพัฒนาบุคลากรเพ่ือใหบุคลากรประจําศูนยบริการถายทอดการ

สื่อสารฯ ทุกคนจะตองมีความรูและความเขาใจในลักษณะของการบริการถายทอดการสื่อสารท่ีทาง

ศูนยบริการถายทอดการสื่อสารฯ ใหบริการ สามารถแกไขปญหาเบื้องตนหากเกิดปญหาในการใหบริการ

ได  เพ่ือใหการดําเนินงานภายในศูนยฯ เปนไปดวยความเรียบรอย อีกท้ังสามารถใหขอมูลเก่ียวกับบริการ

ของศูนยฯ ใหกับบุคคลท่ัวไปไดรับรูและเขาใจการใหบริการของศูนยฯ เพ่ือเปนการประชาสัมพันธและ

เสริมสรางภาพลักษณองคกรสูภายนอกได  

4) แผนบริหารโครงการศูนยบริการถายทอดการสื่อสารฯ มีการดําเนินการเพ่ือใหการบริหารศูนยบริการ

ถายทอดการสื่อสารแหงประเทศไทย เปนไปตามวัตถุประสงค พันธกิจ และหนาท่ีความรับผิดชอบท่ี

กําหนดไว  ศูนยบริการถายทอดการสื่อสารฯ จึงจะจัดประชุมคณะกรรมการบริหารศูนยบริการถายทอด

การสื่อสารแหงประเทศไทย 2 ครั้งตอป ประชุมคณะกรรมการกํากับดูแลและประเมินผลศูนยบริการ

ถายทอดการสื่อสารแหงประเทศไทย 4 ครั้งตอป และประชุมคณะทํางานโครงการศูนยบริการถายทอด

การสื่อสารแหงประเทศไทย อยางนอยเดือนละ 2 ครั้ง เพ่ือชวยใหคําปรึกษา แนะนํา ประเมินผลงานให

เปนไปตามแผนท่ีวางไว 

 



แผนการดําเนินงานประจาํป 2557 ศูนยบริการถายทอดการส่ือสารแหงประเทศไทย 

จ 

แผนการพัฒนาระบบบริการถายทอดการส่ือสาร 

ศูนยบริการถายทอดการสื่อสารฯ ไดจัดทําแผนพัฒนาระบบบริการถายทอดการสื่อสาร โดยมีแผน

ปรับปรุงระบบบริการถายทอดการสื่อสารเดิมท้ัง 6 ระบบ   และแผนพัฒนาระบบบริการถายทอดการสื่อสาร

เพ่ิมเติม จํานวน 2 ระบบคือ ระบบบริการถายทอดการสื่อสารแบบปรับปรุงเสียงพูด และระบบบริการแปลง

เสียงพูดเปนขอความ พรอมกันนี้ไดจัดทําแผนการบํารุงรักษาระบบบริการถายทอดการสื่อสาร ซ่ึงประกอบไป

ดวย ระบบเครือขาย ระบบบริการถายทอดการสื่อสาร และเครื่องบริการถายทอดการสื่อสารสาธารณะ (ตู 

TTRS)  

แผนงานประชาสัมพันธ 

ศูนยบริการถายทอดการสื่อสารฯ ไดจัดทําแผนงานประชาสัมพันธและเผยแพรศูนยฯ ใหเปนท่ีรูจัก โดย

จัดใหมีการประชาสัมพันธผาน สื่อสิ่งพิมพ  สื่อออนไลน งานนิทรรศการ รวมท้ังเขารวมประชุม เสวนาตางๆ ท่ี

เก่ียวของกับคนพิการ  

แผนการอบรมการใชบริการถายทอดการส่ือสาร 

ศูนยบริการถายทอดการสื่อสารฯ ไดวางแผนจัดอบรมวิธีการใชงานใหผูท่ีบกพรองทางการไดยินและผูท่ี

เก่ียวของ พรอมท้ังการทดลองการใชงานผานเครื่องมือตางๆ  รวมไปถึงวิธีการรองเรียน เสนอแนะ สอบถาม

ปญหา โดยตั้งเปาหมายจํานวน 600 คนตอป โดยจะดําเนินการฝกอบรมใหกับหนวยงานท่ีมีการนําเครื่อง

บริการถายทอดการสื่อสารสาธารณะ หรือตู TTRS ไปติดตั้ง  รวมท้ังฝกอบรมใหกับกลุมหูหนวกชุมชนของ

จังหวัดท่ีมีการใชบริการถายทอดการสื่อสาร 

แผนงานการคุมครองสิทธิผูบริโภค 

ศูนยบริการถายทอดการสื่อสารฯ ไดวางแผนการคุมครองผูบริโภค โดยจัดมาตรการการรองเรียนผาน

ชองทางตางๆ คือ อีเมล  โทรศัพท  บริการถายทอดการสื่อสาร พรอมท้ังจัดตั้งคณะทํางานดานการคุมครอง

ผูบริโภค เพ่ือตรวจสอบแกไขการดําเนินงาน  รวมท้ังจัดใหมีการประชุมระดมสมองผูบริโภค  และการ

ประเมินผลการใชงานบริการถายทอดการสื่อสารประจําป 2558 จํานวน 100 คน   

แผนการประเมินโครงการศูนยบริการถายทอดการส่ือสารแหงประเทศไทย 

ศูนยบริการถายทอดการสื่อสารฯ ไดวางแผนการประเมินผลการดําเนินงานโครงการฯ โดยแบงการ

ประเมินเปน 3 สวนคือ 

1. การประเมินผลการใหบริการถายทอดการสื่อสาร ประจําป 2558 



แผนการดําเนินงานประจาํป 2557 ศูนยบริการถายทอดการส่ือสารแหงประเทศไทย 

ฉ 

2. การประเมินมาตรฐานคุณภาพการใหบริการ ประจาํป 2558 ใน 5 ดานตามท่ีกําหนดดังนี้ 

 การรอสาย

ปกติ 

การรอสาย

ฉุกเฉิน 

คาเฉลี่ยในการ 

รับสายปกติ 

คาเฉลี่ยในการ 

รับสายฉุกเฉิน 
การรองเรียน 

มาตรฐาน

คุณภาพ

การ

ใหบริการ 

ผูใชบริการ

สนทนาวิดีโอ

ปกติจะรอสาย

วางไมเกินรอย

ละ 15 ของ

จํานวนสาย

ท้ังหมดตอป  

ผูใชบริการ

สนทนาวิดีโอ

ฉุกเฉินจะรอ

สายวางไมเกิน

รอยละ 10 ของ

จํานวนสาย

ท้ังหมดตอป 

ผูใชบริการ SMS ปกติและฉุกเฉิน 

จะตองไดรับการตอบรับภายใน 

1:10 นาที  

• จํานวนการรองเรยีนตอง

ไมเกินรอยละ 3 ของ

จํานวนการใชบริการ

ท้ังหมดในรอบป 

• จํานวนผูตอบ

แบบสอบถามท่ีไมพอใจ

การบริการจะตองไมเกิน

รอยละ 3 ของผูตอบ

แบบสอบถามท้ังหมด 

   ผูใชบริการ TTRS Message  ปกติ 

และฉุกเฉินจะตองไดรับการตอบรบั

ภายใน 1.33 นาที  

 

   ผูใชบริการสนทนาขอความบน

อินเทอรเน็ตปกตจิะตองไดรับการ

ตอบรับภายใน 0:47 นาที 

   ผูใชบริการ

สนทนาวิดีโอ

ปกติเกินรอยละ 

85 จะตองไดรับ

การตอบรับ

ภายใน 15 วินาที  

ผูใชบริการ

สนทนาวิดีโอ

ฉุกเฉินเกินรอย

ละ 85 จะตอง

ไดรับการตอบรับ

ภายใน 10 วินาที  

 

3. การประเมินตัวชี้วัดประจําป 2558 ดังนี้ 

ตัวช้ีวัดประจําป 2558 วิธีการวัด  

1. มีการประเมินโครงการศูนยบริการถายทอด

การสื่อสารแหงประเทศไทยอยางมีประสิทธิภาพ ป 

2555 - 2557 

• รายงานการประเมินโครงการฯ โดยใช CIPP 

Model (Content Input Process and 

Product Model)   



แผนการดําเนินงานประจาํป 2557 ศูนยบริการถายทอดการส่ือสารแหงประเทศไทย 

ช 

ตัวช้ีวัดประจําป 2558 วิธีการวัด  

2. มีการพัฒนาบุคลากรอยางตอเนื่อง โดยไดรับการ

อบรมอยางนอย 1 หลักสูตรในแตละป  ไดแก

เจาหนาท่ีฝายสํานักงาน เจาหนาท่ีฝายบริการ

ถายทอดการสื่อสาร เจาหนาท่ีฝายระบบ

สารสนเทศ และเจาหนาท่ีฝายฝกอบรมและ

ประชาสัมพันธ 

• รายงานการพัฒนาบุคลากรป 2558 และ

ประกาศนียบัตรรับรอง 

3. มีการปรับปรุงระบบบริการถายทอดการสื่อสาร       

6 ระบบ ใหสามารถใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ   

• รายงานการปรับปรุงระบบบริการถายทอดการ

สื่อสาร 6 ระบบ ป 2558 

4. มีการพัฒนาระบบบริการถายทอดการสื่อสารใหม   

2 ระบบ  

• รายงานผลการใชงานระบบบริการถายทอดการ

สื่อสารใหม 2 ระบบ  

5. มีการติดตั้งเครื่องบริการถายทอดการสื่อสาร

สาธารณะ จํานวน 30 ตู 

• รายงานการติดตั้งเครื่องบริการถายทอดการ

สื่อสารสาธารณะ จํานวน 30 ตู ในป 2558 

6. คุณภาพของการใหบริการ (service level 

agreement) เปนไปตามกําหนดของแผนงานแต

ละป 

• รายงานมาตรฐานคุณภาพของการใหบริการ

ถายทอดการสื่อสารประจําป 2558 

7. กลุมเปาหมายไดรับการอบรมจํานวนประมาณ   

600 คนตอป ท่ัวทุกภูมิภาค 

• รายงานการจัดอบรมกลุมเปาหมายป 2558

พรอมรายชื่อ 

8. มีจํานวนผูเขามาใชบริการจํานวนเพ่ิมข้ึนอยางนอย

300 คน 

• รายงานจํานวนสมาชิกศูนยบริการถายทอดการ

สื่อสาร ในป 2558 

9. มีรายงานการประเมินการใชงานระบบบริการ

ถายทอดการสื่อสารและและความพึงพอใจ          

ในการใชบริการทุกป พรอมท้ังการประชุมระดม

สมองผูบริโภคทุกป 

• รายงานการประเมินการใชงานและความพึง

พอใจในการใชบริการป 2558 

• รายงานการประชุมระดมสมองผูบริโภคป 2558 

10. มีรายงานแผนการดําเนินงานประจําป 2558 และ

รายงานสรุปผลการดําเนินงานประจําป 2558 

• รายงานแผนการดําเนินงานประจําป  2558 

• รายงานสรุปผลการดําเนินงานประจําป 2558 
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คํานํา 

ตามท่ี สาํนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ

และมูลนิธิ สากลเ พ่ือคนพิการมีบันทึกความรวม มือในการจัด ทําโครงการศูนยบริการถ ายทอด

การสื่อสารแหงประเทศไทย เม่ือวันท่ี 10 ตุลาคม 2556 นั้น  มูลนิธิสากลเพ่ือคนพิการจะสงมอบงานรวม

ท้ังสิ้น 8 งวด การสงงานงวดท่ี 3 นี้ประกอบไปดวยแผนการดําเนินงานประจําป 2558 และรายงาน

ความกาวหนาการดําเนินงาน 6 เดือน ประจําป 2557  

รายงานฉบับนี้เปนแผนการดําเนินงานประจําป 2558 ศูนยบริการถายทอดการสื่อสารแหงประเทศไทย 

ซ่ึงประกอบไปดวยเนื้อหาท่ีสําคัญดังนี้  

• บทนํา วาดวย ความเปนมา ผลการดําเนินงานท่ีผานมา และแผนการดําเนินงานป 2555-2559 

• แผนบริหารจัดการสํานักงานศูนยบริการถายทอดการสื่อสารแหงประเทศไทย 

• แผนพัฒนาระบบบริการถายทอดการสื่อสาร 

• แผนงานประชาสัมพันธ 

• แผนการอบรมการใชบริการถายทอดการสื่อสาร 

• แผนการคุมครองผูบริโภค 

• แผนการประเมินผลการดําเนินงานโครงการ 

การท่ีโครงการนี้บรรลุผลสําเร็จไดดวยดี มูลนิธิสากลเพ่ือคนพิการตองขอขอบคุณคณะกรรมการบริหาร

ศูนยบริการถายทอดการสื่อสารแหงประเทศไทย คณะกรรมการกํากับดูแลและประเมินผลฯ และคณะทํางานฯ   

ท่ีชวยใหคําแนะนําท่ีเปนประโยชนในการดําเนินโครงการอยางมีประสิทธิภาพเพ่ือประโยชนของผูบริโภคท่ีเปน

ผูท่ีบกพรองทางการไดยินและผูท่ีบกพรองทางดานการพูด รวมท้ังหนวยงานตางๆ ท่ีใหความสนใจและใหความ

รวมมือพัฒนาบริการท่ีเปนประโยชนแกสาธารณชนเชนนี้ดวยดี 

 

 
(นายวิริยะ นามศิริพงศพันธุ) 

ประธานกรรมการมูลนิธิสากลเพ่ือคนพิการ 
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บทที ่1  

บทนํา 

ดวยพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถ่ีและกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุ

โทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 มาตรา 27 (12) และมาตรา 50 บัญญัติใหคณะกรรมการกิจการ

กระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติกําหนดแผนการจัดใหมีบริการโทรคมนาคม

พ้ืนฐานโดยท่ัวถึงและบริการเพ่ือสังคม  เพ่ือใชเปนแนวทางในการจัดใหมีบริการโทรคมนาคมพ้ืนฐานโดยท่ัวถึง

ในพ้ืนท่ีชนบท พ้ืนท่ีท่ีมีผลตอบแทนการลงทุนต่ํา พ้ืนท่ีท่ียังไมมีผูใหบริการ หรือมีแตไมท่ัวถึงหรือไมเพียงพอแก

ความตองการของผูใชบริการ สถานศึกษา ศาสนสถาน สถานพยาบาล และหนวยงานท่ีใหความชวยเหลือแก

สังคม รวมถึงการจัดใหมีบริการโทรคมนาคมพ้ืนฐานและบริการเพ่ือสังคมสําหรับผูมีรายไดนอย คนพิการ เด็ก 

คนชราและผูดอยโอกาสในสังคม  ตามกฎหมายวาดวยการประกอบกิจการโทรคมนาคมซ่ึงกําหนดระยะเวลา

ในการดําเนินการ 5 ป โดยมีแผนการจัดใหมีบริการโทรคมนาคมพ้ืนฐานโดยท่ัวถึงและบริการเพ่ือสังคม (พ.ศ. 

2555 – 2559) เพ่ือสรางโอกาสและศักยภาพใหกับประชาชน โดยเฉพาะผูมีรายไดนอย คนพิการ เด็ก คนชรา 

และผูดอยโอกาสในสังคม ใหมีทักษะความรูในการใชอินเทอรเน็ต ตลอดจนมีการวิจัยพัฒนาและสรางสรรค

เนื้อหาขอมูลท่ีเปนประโยชนเพ่ือรองรับการใชงาน อินเทอรเน็ตของประชาชนในภูมิภาคตางๆ รวมถึง

กลุมเปาหมายทางสังคม 

1.1 ความเปนมา 

สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศนและกิจการโทรคมนาคมแหงชาติได

รวมกับศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติไดจัดทํารายงานการศึกษาเรื่อง “แผนจัดตั้ง

ศูนยบริการถายทอดการสื่อสารสําหรับผูท่ีบกพรองทางการไดยินและผูท่ีบกพรองทางการพูด ระยะท่ี 1 (5 ป) 

เสนอตอคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศนและกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ  ซ่ึงไดรับความ

เห็นชอบไปแลวเม่ือป พ.ศ. 2553 กรอบแนวคิดการการศึกษาดังกลาว ไดศึกษาสถานภาพปจจุบันและความ

ตองการใชงานโทรคมนาคมสําหรับผูท่ีบกพรองทางการไดยินและผูท่ีบกพรองทางการพูด  โดยศึกษาปจจัย

หลักสําคัญ 4 ประการประกอบดวย  1) ปจจัยทางดานกฎหมายและนโยบายของประเทศตางๆ และประเทศ

ไทย  2) ปจจัยทางดานการบริหารในประเทศตางๆ ท่ีจัดการศูนยบริการการถายทอดการสื่อสารสําหรับผูท่ี

บกพรองทางการไดยินและผูท่ีบกพรองทางการพูด  3) ปจจัยทางดานงบประมาณของศูนยบริการการถายทอด

การสื่อสารฯ ในประเทศตางๆ  เชน ประเทศออสเตรเลีย ประเทศนิวซีแลนด ประเทศสหรัฐอเมริกา 

สาธารณรัฐเกาหลี  4) ปจจัยทางดานความตองการของผูท่ีบกพรองทางการไดยินและผูท่ีบกพรองทางการพูด  
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ผลการศึกษาสรุปไดวาการบริการถายทอดการสื่อสารท่ีจําเปนตอผูท่ีบกพรองทางการไดยิน ผูท่ีบกพรอง

ทางการพูดในระยะเริ่มแรก ประกอบไปดวย 8 บริการ โดยแบงเปนระยะยอยๆ 3 ระยะ ในเวลา 5 ปท่ี

สอดคลองกับแผนการจัดใหมีบริการโทรคมนาคมพ้ืนฐานโดยท่ัวถึงและบริการเพ่ือสังคม (พ.ศ. 2555 – 2559) 

ดังมีรายละเอียดตามตารางท่ี 1 ดังนี้  

 

ตารางท่ี 1 แสดงการใหบริการถายทอดการสื่อสาร ในระยะเวลา 5 ป 

ชวง

ยอย

ท่ี 

ปท่ี

ดําเนินการ 
การบริการถายทอดการสื่อสารฯ 

อุปกรณปลายทางของคน

พิการ 

1 

 

ชวงยอยท่ี  1 

กําหนดไว  2 

ป (2555-

2556) ใหมี

การเปด

บริการอยาง

นอย 6 

บริการ    

 

1. บริการถายทอดการสื่อสารแบบ SMS/MMS  

(SMS/MMS Relay Service) 

2. บริการถายทอดการสื่อสารแบบสนทนาขอความ

บนอินเทอรเน็ต  (Text Relay Service via 

internet)  

3. บริการถายทอดการสื่อสารแบบสนทนาวิดีโอบน

อินเทอรเน็ต (Video Relay Service via 

internet)  

4. บริการถายทอดการสื่อสารแบบสนทนาวิดีโอบน

อุปกรณสื่อสารเคลื่อนท่ี (Video Relay Service 

via mobile phone) 

5. บริการถายทอดการสื่อสารแบบสนทนาวิดีโอบน

เครื่องบริการถายทอดการสื่อสารสาธารณะ 

(Video Relay Service and Video Remote 

Interpreter (VRI) via internet kiosk) 

6. บริการถายทอดการสื่อสารเพ่ือการแจงเหตุ

ฉุกเฉิน (Emergency Relay Service)   

1. โทรศัพทเคลื่อนท่ีแบบ

ธรรมดาแบบมีแปนพิมพ  

2. โทรศัพทเคลื่อนท่ีแบบ 

Smart Phone มีกลอง

หนา- หลัง 

3. โทรศัพทวิดีโอ เชื่อมตอ

อินเทอรเน็ต  

4. คอมพิวเตอรเชื่อมตอ

อินเทอรเน็ต มีกลอง 

5. เครื่องบริการถายทอดการ

สื่อสารแบบสาธารณะผาน

อินเทอรเน็ต 

 

2 ชวงยอยท่ี 2  

กําหนดไว  2 

1. บริการถายทอดการสื่อสารแบบ SMS/MMS 

ผานโปรแกรมประยุกตบนโทรศัพทเคลื่อนท่ี 

1. โทรศัพทเคลื่อนท่ีแบบ

ธรรมดาแบบมีแปนพิมพ 
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ชวง

ยอย

ท่ี 

ปท่ี

ดําเนินการ 
การบริการถายทอดการสื่อสารฯ 

อุปกรณปลายทางของคน

พิการ 

ป (2557-

2558) จะมี

การเพ่ิม

บริการ

ถายทอดการ

สื่อสารอีก 2 

บริการ รวม

ท้ังหมด 8 

ระบบ   

 

2. บริการถายทอดการสื่อสารแบบสนทนาขอความ

บนอินเทอรเน็ต  

3. บริการถายทอดการสื่อสารแบบสนทนาวิดีโอบน

อินเทอรเน็ตแบบการสนทนาแบบองครวม   

(total conversation) 

4. บริการถายทอดการสื่อสารแบบสนทนาวิดีโอ

ผานโปรแกรมประยุกตบนโทรศัพทเคลื่อนท่ี 

5. บริการถายทอดการสื่อสารแบบสนทนาวิดีโอ

ผานเครื่องบริการถายทอดการสื่อสารสาธารณะ  

6. บริการถายทอดการสื่อสารเพ่ือการแจงเหตุ

ฉุกเฉิน (ปรับปรุงระบบ) 

7. บริการถายทอดการสือ่สารแบบการปรับปรุง

เสียงพูดอัตโนมัติ (Automatic Speech 

Enhancer Relay Service)  

8. บริการถายทอดการสื่อสารแบบแปลงเสียงเปน

ขอความก่ึงอัตโนมัติ (IP-Captioned Phone 

using semi-automatic speech 

recognition) 

2. โทรศัพทเคลื่อนท่ีแบบ 

Smart Phone มีกลอง

หนา- หลัง 

3. โทรศัพทวิดีโอ เชื่อมตอ

อินเทอรเน็ต 

4. คอมพิวเตอรเชื่อมตอ

อินเทอรเน็ต มีกลอง 

5. เครื่องบริการถายทอด

การสื่อสารแบบสาธารณะ

ผานอินเทอรเน็ต 

6. โทรศัพทบานหรือ

โทรศัพทเคลื่อนท่ี 

(สําหรับผูไรกลองเสียง) 

 

3 ชวงยอยท่ี 3 

ระยะ 1 ป 

(2559)  เปน

การปรับปรุง

ระบบการ

บริการท่ีมีอยู

ใหมี

1. บริการถายทอดการสื่อสารแบบ SMS/MMS บน

โปรแกรมประยุกตของโทรศัพทเคลื่อนท่ี 

2. บริการถายทอดการสื่อสารแบบสนทนาขอความ

บนอินเทอรเน็ต  

3. บริการถายทอดการสื่อสารแบบสนทนาวิดีโอบน

อินเทอรเน็ตแบบการสนทนาแบบองครวม   

4. บริการถายทอดการสื่อสารแบบสนทนาวิดีโอ

1. โทรศัพทเคลื่อนท่ีแบบ

ธรรมดาแบบมีแปนพิมพ 

2. โทรศัพทเคลื่อนท่ีแบบ 

Smart Phone มีกลอง

หนา-หลัง 

3. โทรศัพทวิดีโอ เชื่อมตอ

อินเทอรเน็ต 
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ชวง

ยอย

ท่ี 

ปท่ี

ดําเนินการ 
การบริการถายทอดการสื่อสารฯ 

อุปกรณปลายทางของคน

พิการ 

ประสิทธิภาพ

ดีข้ึน  

ผานโปรแกรมประยุกตบนโทรศัพทเคลื่อนท่ี 

5. บริการถายทอดการสื่อสารแบบสนทนาวิดีโอบน

เครื่องบริการถายทอดการสื่อสารสาธารณะ  

6. บริการถายทอดการสื่อสารเพ่ือการแจงเหตุ

ฉุกเฉิน  

7. บริการถายทอดการสือ่สารแบบการปรับปรุง

เสียงพูดอัตโนมัติ  

8. บริการถายทอดการสื่อสารแบบแปลงเสียงเปน

ขอความแบบอัตโนมัติ  

4. คอมพิวเตอรเชื่อมตอ

อินเทอรเน็ต มีกลอง 

5. เครื่องบริการถายทอด

การสื่อสารแบบสาธารณะ

ผานอินเทอรเน็ต 

6. โทรศัพทบานหรือ

โทรศัพทเคลื่อนท่ี 

(สําหรับผูไรกลองเสียง) 

 

1.2 ผลการดําเนินการโครงการนาํรองศูนยบริการถายทอดการส่ือสารแหงประเทศไทย  ป 2557 

ในป พ.ศ. 2554 สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสยีง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม

แหงชาติ ไดตระหนักถึงความสําคัญของการใหบริการสังคมแกผูดอยโอกาส โดยเฉพาะผูท่ีบกพรองทางการได

ยินและผูท่ีบกพรองทางการพูด  จึงไดรวมกับมูลนิธิสากลเพ่ือคนพิการจัดทําโครงการนํารองศูนยบริการ

ถายทอดการสื่อสารสําหรับผูท่ีบกพรองทางการไดยินและผูท่ีบกพรองทางการพูด ระยะท่ี 1 เปนเวลา 1 ป   

จากนั้นในป 2556  สํานักงาน กสทช. และมูลนิธิสากลเพ่ือคนพิการไดลงนามในบันทึกความรวมมือโครงการ

ศูนยบริการถายทอดการสื่อสารแหงประเทศไทยภายใตแผนการจัดใหมีบริการโทรคมนาคมพ้ืนฐานโดยท่ัวถึง

และบริการเพ่ือสังคม พ.ศ.2555-2559  มีระยะเวลาดําเนินการ 5 ป  

ผลการดําเนินการโครงการศูนยบริการถายทอดการสื่อสารแหงประเทศไทย 6 เดือนแรก ประจําป 

2557  ท่ีมูลนิธิสากลเพ่ือคนพิการดําเนินการท่ีผานมา สามารถสรุปผลการดําเนินการท่ีสําคัญดังนี้ 

1) การบริหารจัดการศูนยบริการถายทอดการสื่อสารแหงประเทศไทย  ศูนยบริการถายทอด

การสื่อสารแหงประเทศไทย  ตั้งอยูท่ีเลขท่ี 27/4 ซอยอรุณอมรินทร 39 ถนนอรุณอมรินทร แขวง

อรุณอมรินทร เขตบางกอกนอย กรุงเทพฯ 10700  เนื้อท่ีประมาณ 690 ตารางเมตร  

2) บุคลากรประจําศูนยฯ  มูลนิธิฯ ไดไดจัดหาเจาหนาท่ีประจําศูนยบริการถายทอดการสื่อสารฯ 

จํานวน 35 คน ประกอบดวย 
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2.1) ผูอํานวยการศูนยบริการถายทอดการสื่อสารฯ 1 คน   

2.2) ท่ีปรึกษาศูนยบริการถายทอดการสื่อสารฯ  1 คน   

2.3) ฝายบริหารสํานักงาน จํานวน 5 คน ประกอบดวย หัวหนาฝายบริหารสํานักงาน 1 คน  

เจาหนาท่ีบริหารงานบุคคล 1 คน  เจาหนาท่ีการเงิน 1 คน เจาหนาท่ีบัญชี 1 คน  และ

เจาหนาท่ีธุรการ 1 คน   

2.4) ฝายบริการถายทอดการสื่อสาร จํานวน 22 คน ประกอบดวย หัวหนาฝายบริการถายทอด

การสื่อสาร 1 คน  หัวหนากลุม  2 คน เจาหนาท่ีถายทอดการสื่อสาร จํานวน 19 คน  

2.5) ฝายระบบสารสนเทศ จํานวน 4 คน ประกอบดวย หัวหนางานระบบสารสนเทศ 1 คน  

เจาหนาท่ีเทคนิค 3 คน  

2.6) ฝายฝกอบรมและประชาสัมพันธ จํานวน 2 คน ประกอบดวย หัวหนาฝายฝกอบรมและ

ประชาสัมพันธ 1 คน   และ เจาหนาท่ีประชาสัมพันธ 1 คน     

3) การพัฒนาบุคลากร  มูลนิธิฯ ไดพัฒนาบุคลากรใหมีความรูความสามารถเหมาะสมกับตําแหนง  

จึงไดจัดใหเจาหนาท่ีเขาอบรมในหลักสูตรตางๆ ดังนี ้ 

3.1) หลักสูตรการพัฒนาบุคลากรสําหรับเจาหนาท่ีถายทอดการสื่อสารท่ีบรรจุใหม 

3.2) หลักสูตรการใหบริการระบบ TTRS Message 

3.3) หลักสูตร Powerful Function in Excel 

3.4) หลักสูตร Pivot Table and Pivot Chart 

3.5) หลักสูตร Writing for PR การเขียนเพ่ือการประชาสัมพันธ 

3.6) หลักสูตรการนําเขาขอมูลวิดีโอและการทํารายงานสําหรับ Supervisor บน 

www.ttrs.caas.in.th 

3.7) หลักสูตรการ Export ขอมูลจากระบบรายงานเพ่ือจัดทํารายงานประจําวันแบบอัตโนมัติ 

3.8) หลักสูตร Call Center Supervisor มืออาชีพ  

3.9) หลักสูตรการบริหารงาน Call Center ระดับสูงอยางมืออาชีพ  

3.10) หลักสูตร Microsoft Office 2013 (Word Excel และ Powerpoint) 

3.11) หลักสูตรบทบาทของลามภาษามือ TTRS 

4) การพัฒนาระบบบริการถายทอดการสื่อสาร  มูลนิธิฯ ไดจัดใหมีการบริการถายทอดการสื่อสาร 

จํานวน 7 บริการอยางตอเนื่องดังนี้   

4.1) ระบบบริการถายทอดการสื่อสารแบบ SMS/MMS  
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4.2) ระบบบริการถายทอดการสื่อสาร แบบสนทนาขอความบนอินเทอรเน็ต 

4.3) ระบบบริการถายทอดการสื่อสารแบบสนทนาวิดีโอบนอินเทอรเน็ต 

4.4) ระบบบริการถายทอดการสื่อสารแบบสนทนาวิดีโอบนเครื่องบริการถายทอดการสื่อสาร

สาธารณะ (ตู TTRS) 

4.5) ระบบบริการถายทอดการสื่อสารแบบปรับปรุงเสียงพูดสําหรับผูไรกลองเสียงและผูท่ีปาก

แหวงเพดานโหว 

4.6) ระบบบริการถายทอดการสื่อสารแบบแปลงเสียงเปนขอความผานแอปพลิเคชัน TTRS 

Captioned Phone 

4.7) ระบบบริการถายทอดการสื่อสารเพ่ือรับแจงเหตุฉุกเฉิน  

5) การประชาสัมพันธ   มูลนิธิฯ ไดดําเนินการประชาสัมพันธศูนยบริการถายทอดการสื่อสารฯ 
อยางตอเนื่อง โดยไดจัดทํา แผนพับบริการถายทอดการสื่อสาร  การเขารวมงานประชุมเสวนา 

ดานคนพิการการจัดนิทรรศการเก่ียวกับคนพิการ  รวมท้ังการเขารวมประชุมวิชาการนานาชาติ  
6) สรุปสถิติการใชงานบริการถายทอดการสื่อสาร  ศูนยบริการถายทอดการสื่อสารฯ  ไดดําเนินการ

ใหบริการถายทอดการสื่อสารใน 6 เดือนแรกของป 2557 รวมมีผูใชบริการท้ังหมดจํานวน 

55,749 ครั้ง  ผานบริการถายทอดการสื่อสาร 5 รูปแบบ เรียงลําดับตามการใชบริการดังนี้   

6.1) บริการถายทอดการสื่อสารแบบสนทนาวิดีโอผานตู TTRS 20,599 ครั้ง คิดเปนรอยละ 

36.95 

6.2) บริการถายทอดการสื่อสารแบบขอความสั้น (SMS) 23,745 ครั้ง คิดเปนรอยละ 42.59 

6.3) บริการถายทอดการสื่อสารแบบสนทนาวิดีโอผานอินเทอรเน็ต 8,643 ครั้ง คิดเปนรอยละ 

15.50 

6.4) บริการถายทอดการสื่อสารแบบสนทนาขอความ 2,759 ครั้ง คิดเปนรอยละ 4.95 

6.5) บริการถายทอดการสื่อสารแบบสนทนาวิดีโอเพ่ือแจงเหตุฉุกเฉิน 3 ครั้ง คิดเปนรอยละ 

0.0054 

1.3 แผนการดําเนนิงานศูนยบริการถายทอดการส่ือสารแหงประเทศไทย 

ศูนยบริการถายทอดการสื่อสารสําหรับผูท่ีบกพรองทางการไดยินและผูท่ีบกพรองทางการพูดจัดตั้งข้ึน

เพ่ือทําหนาท่ีใหบริการโทรคมนาคมแกบุคคลท่ีไมสามารถใชบริการโทรคมนาคมพ้ืนฐานไดอยางท่ัวถึงและเทา

เทียมตามสิทธิท่ีควรจะไดรับในการเขาถึงขอมูลขาวสารและการสื่อสาร ไดแกผูท่ีบกพรองทางการไดยินและผูท่ี
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บกพรองทางการพูด ดวยบุคคลท้ังสองกลุมมีขอจํากัดทางกายภาพทําใหไมสามารถใชบริการโทรคมนาคม

ติดตอกับบุคคลท่ัวไปได  ศูนยบริการถายทอดการสื่อสารฯ นี้ จึงจะทําหนาท่ีเปนตัวกลางการสื่อสารระหวาง 

ผูท่ีบกพรองและบุคคลท่ัวไป ใหติดตอสื่อสารกันไดสะดวกและเขาใจท้ังสองฝาย เปนการชวยพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตคนกลุมนี้ใหมีชองทางการสื่อสารในสังคม  ประโยชนท่ีสังคมไดรับนั้นมีมูลคามหาศาลในการชวยลด

ชองวางความเหลื่อมล้ํา (digital divide) รวมท้ังเปดโอกาสใหคนกลุมนี้มีสวนรวมในสังคมมากยิ่งข้ึน    

ดังนั้น ศูนยบริการถายทอดการสื่อสารฯ จึงไดกําหนดแผนการดําเนินงานประจําป 2555-2559  ดังนี้  

1.3.1 วัตถุประสงค  

ศูนยบริการถายทอดการสื่อสารแหงประเทศไทยมีวัตถุประสงคหลักท่ีจะใหบริการถายทอดการ

สื่อสารแกกลุมเปาหมายท่ีเปนผูท่ีบกพรองทางการไดยินและผูท่ีบกพรองทางดานการพูด ดังนี้  

1) เพ่ือเปนหลักประกันของความท่ัวถึงและเทาเทียมในการติดตอสื่อสารสําหรับผูท่ีบกพรอง

ทางการไดยินและผูท่ีบกพรองทางการพูด 

2) เพ่ือดําเนินการตามภารกิจของ กสทช. ท่ีบัญญัติไวใน พระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่น

ความถ่ีและกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการ

โทรคมนาคม พ.ศ. 2553 และ พ.ร.บ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2544 

3) เพ่ือใหศูนยบริการถายทอดการสื่อสารแหงประเทศไทยสามารถใหบริการแกกลุมเปาหมาย

อยางตอเนื่อง 

4) เพ่ือใหกลุมผู ท่ีบกพรองทางการไดยินและผู ท่ีบกพรองทางการพูดมีชองทางในการ

ติดตอสื่อสารกับคนปกติไดอยางกวางขวางมากข้ึน  

5) เพ่ือใหกลุมผูท่ีบกพรองทางการไดยินและผูท่ีบกพรองทางการพูด สามารถเขาถึงบริการของ

ภาครัฐและเอกชนไดอยางคลองตัวและมีประสิทธิภาพมากข้ึน  

1.3.2 วิสัยทัศน 

ศูนยบริการถายทอดการสื่อสารฯ มุงเนนการแกปญหาและอุปสรรคของกลุมผูท่ีบกพรอง

ทางการไดยินและผูท่ีบกพรองทางการพูดท่ีไมสามารถใชบริการโทรคมนาคมไดเทาเทียมกับผูใชท่ัวไป  โดย

จัดบริการเสริมดานการบริการถายทอดการสื่อสารท่ีไดมาตรฐานการบริการ เพ่ือเปนหลักประกันสิทธิการ

เขาถึงบริการโทรคมนาคมอยางท่ัวถึงของประชาชนชาวไทย 
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1.3.3 พันธกิจ 

1) ดําเนินการเพ่ือใหผูท่ีบกพรองทางการไดยินและผูท่ีบกพรองทางการพูดมีชองทางสามารถ

ใชบริการโทรคมนาคมเพ่ือสื่อสารกับบุคคลท่ัวไปไดสะดวก โดยใหไดรับบริการถายทอดการ

สื่อสารผานทางศูนยถายทอดการสื่อสารฯ  ท่ีสามารถตอบสนองตอปญหาความตองการ

ของผูท่ีบกพรองทางการไดยินและผูท่ีบกพรองทางการพูดไดอยางถูกตองเหมาะสม อยางมี

ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ท้ังในระดับหลักการ นโยบาย และระดับปฏิบัติการ 

2) สนับสนุนใหเกิดการดําเนินงานภายใตกรอบการประสานความรวมมือ ประสานทรัพยากร

และการกําหนดเปาหมายรวมกัน ระหวางองคกรและหนวยงานตางๆ ท่ีเก่ียวของกับ

ศูนยบริการถายทอดการสื่อสารฯ 

3) ดําเนินการพัฒนาคุณภาพบุคลากรของศูนยบริการถายทอดการสื่อสารฯ ใหมีความรู 

ความสามารถในการใหบริการอยางมีประสิทธิภาพ 

4) ดําเนินการบริการถายทอดการสื่อสารใหไดมาตรฐานการบริการท่ีกําหนด 

5) ดําเนินการประชาสัมพันธใหกลุมเปาหมายไดทราบและเขาใจถึงประโยชนของบริการของ

ศูนยการบริการถายทอดการสื่อสารฯ ท่ีจัดให 

6) ดําเนินการอบรมผูใชบริการใหเขาใจถึงการใชบริการถายทอดการสื่อสารในเชิงรุก 

โดยเฉพาะชุมชนชนบท รวมท้ังจัดอบรมการใชอุปกรณ 

7) สงเสริมการใหมีบริการเครื่องบริการถายทอดการสื่อสารสาธารณะในหนวยงานท่ีใหบริการ

ประชาชน เพ่ือพัฒนาคุณภาพการบริการแกผูท่ีบกพรองทางการไดยินและผูท่ีบกพรอง

ทางการพูด  

8) สงเสริมมาตรการการคุมครองผูบริโภคใหไดรับการบริการท่ีเปนธรรม  

1.3.4 เปาหมายระยะ 5 ป 

1) มีระบบการใหบริการท่ีมีประสิทธิภาพรองรับการใหบริการกลุมเปาหมายไมนอยกวา 

150,000 คน ในระยะ 5 ป 

2) มีชองทางในการติดตอสื่อสารมายังศูนย TTRS ท่ีมีประสิทธิภาพไมนอยกวา 8 ชองทาง 

รวมถึงบริการแจงเหตุฉุกเฉิน  
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3) องคกรภาครัฐ และเอกชนเขารวมเปนเครือขายในการใหบริการ TTRS ไมนอยกวา 1,000 

แหง  

1.3.5 ตัวช้ีวัดและวิธีการวัด 

ตัวช้ีวัด วิธีการวัดตัวช้ีวัด 

1. มีการบริหารศูนยบริการถายทอด

การสื่อสารแหงประเทศไทยอยางมีประสิทธิภาพ 

มีการประเมินองคกร โดยใช CIPP Model 

(Content Input Process and Product Model)  

โดยหนวยงานภายนอก 

2. มีการพัฒนาบุคลากรอยางตอเนื่อง  เจาหนาท่ี

สํานักงาน เจาหนาท่ีถายทอดการสื่อสาร 

เจาหนาท่ีเทคนิค เจาหนาท่ีประชาสัมพันธ ฯลฯ 

ไดรับการอบรมอยางนอย 1 หลักสูตรในแตละป 

ตรวจสอบจากรายงานการพัฒนาบุคลากร           

ในรายงานสรุปผลการดําเนินประจําป และ

ประกาศนียบัตรรับรอง 

3. มีการปรับปรุงระบบบริการถายทอดการสื่อสาร       

6 ระบบ ใหสามารถใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ   

มีรายงานการใชงานระบบท้ัง 6 ระบบ  

4. มีการพัฒนาระบบบริการถายทอดการสื่อสารเพ่ิม   

2 ระบบ  

มีรายงานการใชงานระบบท้ัง 2 ระบบ  

5. เครื่องบริการถายทอดการสื่อสารสาธารณะไดรับ

การติดตั้งจํานวน 180 เครื่อง ท่ัวทุกภูมิภาค 

รายงานการติดตั้งเครื่องบริการถายทอดการสื่อสาร   

สาธารณะจํานวน 180 เครื่องพรอมรูปถาย 

6. คุณภาพของการใหบริการ (service level 

agreement) เปนไปตามกําหนดของแผนงานแตละป 

รายงานคุณภาพของการบริการตามกําหนด

มาตรฐานคุณภาพคุณภาพของการใหบริกาของ

แผนการดําเนินการแตละป 

7. กลุมเปาหมายไดรับการอบรมจํานวนประมาณ   

450 -650 คนตอป ท่ัวทุกภูมิภาค 

รายงานการจัดอบรมกลุมเปาหมายพรอมรายชื่อ 

8. มีจํานวนผูเขามาใชบริการจํานวนเพ่ิมข้ึนอยางนอย

300 คนตอป รวมท้ังสิ้น 1,500 คน ใน 5 ป  

รายงานจํานวนผูใชบริการรายเดือนและตอป 
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ตัวช้ีวัด วิธีการวัดตัวช้ีวัด 

9. มีรายงานการประเมินการใชงานระบบบริการ

ถายทอดการสื่อสารและและความพึงพอใจ          

ในการใชบริการทุกป พรอมท้ังการประชุมระดม

สมองผูบริโภคทุกป 

• รายงานการประเมินการใชงานและความพึง

พอใจในการใชบริการ ทุกป  

• รายงานการประชุมระดมสมองผูบริโภค 

10. มีรายงานแผนการดําเนินงานประจําปและได

รายงานสรุปผลการดําเนินงานประจําปทุกป  

• รายงานแผนการดําเนินงานประจําป  รวม  5 ป 

• รายงานสรุปผลการดําเนินงานประจําป รวม 5 ป 

1.3.6 ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1) ระบบบริการถายทอดการสื่อสารท่ีปรับปรุงใหม  6 ระบบ 

2) ระบบบริการถายทอดการสื่อสารท่ีพัฒนาเพ่ิมเติม  2 ระบบ 

3) กลุมเปาหมายไดรับการอบรมการใชงานจํานวนไมต่ํากวา 2,500 คน 

4) สามารถใหบริการโทรคมนาคมข้ันพ้ืนฐานแกผูท่ีบกพรองทางการไดยิน ผูท่ีบกพรองทางการ

พูดและผูสูงอายุ อยางนอย 172,240 คนใน 5 ป  

1.3.7 นิยามการบริการถายทอดการส่ือสาร 

1) การบริการถายทอดการส่ือสารแบบ SMS เปนการใหบริการถายทอดการสื่อสารโดยผูท่ี

บกพรองทางการไดยินใชโทรศัพทเคลื่อนท่ีสง SMS แจงชื่อและหมายเลขโทรศัพทผูรับ

ปลายทางพรอมขอความติดตอมายังศูนยบริการถายทอดการสื่อสารฯ  จากนั้นเจาหนาท่ี

ถายทอดการสื่อสารจะติดตอไปยังผูรับปลายทางเพ่ือแจงใหทราบ ถามีการสอบถามกลับมา

เจาหนาท่ีถายทอดการสื่อสารจะสง SMS/MMS ออกไปยังผูท่ีบกพรองทางการไดยิน ทํา

เชนนี้จนจบขอความสนทนา 

2) การบริการถายทอดการส่ือสาร แบบรับ-สง ขอความผานแอปพลิเคชัน TTRS 

Message เปนการใหบริการถายทอดการสื่อสารโดยผูท่ีบกพรองทางการไดยินใชโทรศัพท

สมารทโฟนรับ-สงขอความผานแอปพลิเคชัน TTRS Message โดยแจงชื่อและหมายเลข

โทรศัพทผูรับปลายทางพรอมขอความติดตอซ่ึงสามารถแนบไฟลวิดีโอ หรือไฟลภาพ มายัง

ศูนยบริการถายทอดการสื่อสารฯ  จากนั้นเจาหนาท่ีถายทอดการสื่อสารจะติดตอไปยังผูรับ
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ปลายทางเพ่ือแจงใหทราบ ถามีการสอบถามกลับมาเจาหนาท่ีถายทอดการสื่อสารจะสง 

ขอความผาน  แอปพลิเคชัน TTRS ออกไปยังผูท่ีบกพรองทางการไดยิน ทําเชนนี้จนจบ

ขอความสนทนา 

3) การบริการถายทอดการส่ือสารแบบสนทนาขอความบนอินเทอรเน็ต  เปนการใหบริการ

ถายทอดการสื่อสารแบบการสงขอความผานเว็บไซต  www.ttrs.or.th  โดยแจงชื่อและ

หมายเลขโทรศัพทผูรับปลายทางพรอมขอความติดตอจากนั้นเจาหนาท่ีถายทอดการสื่อสาร

จะติดตอไปยังผูรับปลายทางเพ่ือแจงใหทราบ ถามีการสอบถามหรือตอบกลับกลับมา 

เจาหนาท่ีถายทอดการสื่อสารจะพิมพขอความโตตอบกับผูท่ีบกพรองทางการไดยิน ทํา

เชนนี้จนจบขอความสนทนา 

4) การบริการถายทอดการส่ือสารแบบสนทนาวิดีโอบนอินเทอรเน็ต  เปนการใหบริการ

ถายทอดการสื่อสารแบบการสนทนาภาษามือผานเว็บไซต  www.ttrs.or.th  โดยแจงชื่อ

และหมายเลขโทรศัพทผูรับปลายทางพรอมขอความติดตอเปนภาษามือ จากนั้นเจาหนาท่ี

ถายทอดการสื่อสารจะติดตอไปยังผูรับปลายทางเพ่ือแจงใหทราบ  ถามีการสอบถามหรือ

ตอบกลับกลับมา เจาหนาท่ีถายทอดการสื่อสารจะสนทนาภาษามือโตตอบกับผูท่ีบกพรอง

ทางการไดยิน ทําเชนนี้จนจบการสนทนา 

5) การบริการถายทอดการส่ือสารแบบแบบสนทนาวิดีโอบนอินเทอรเน็ตผานอุปกรณ

ส่ือสารเคล่ือนท่ี  เปนการใหบริการถายทอดการสื่อสารแบบการสนทนาภาษามือผาน

โทรศัพทเคลื่อนท่ีแบบ smart phone  โดยผูท่ีบกพรองทางการไดยินแจงชื่อและหมายเลข

โทรศัพทผูรับปลายทางพรอมขอความติดตอเปนภาษามือ จากนั้นเจาหนาท่ีถายทอดการ

สื่อสารจะติดตอไปยังผูรับปลายทางเพ่ือแจงใหทราบ  ถามีการสอบถามหรือตอบกลับ

กลับมา เจาหนาท่ีถายทอดการสื่อสารจะสนทนาภาษามือโตตอบกับผูท่ีบกพรองทางการได

ยิน  ทําเชนนี้จนจบการสนทนา 

6) การบริการถายทอดการส่ือสารแบบแบบสนทนาวิดีโอผานเครื่องบริการถายทอดการ

ส่ือสารสาธารณะ  เปนการใหบริการถายทอดการสื่อสารแบบการสนทนาภาษามือผาน

เครื่องบริการถายทอดการสื่อสารสาธารณะ (ตู TTRS)  โดยผูท่ีบกพรองทางการไดยินแจง

ชื่อและหมายเลขโทรศัพทผูรับปลายทางพรอมขอความติดตอเปนภาษามือ  จากนั้น

เจาหนาท่ีถายทอดการสื่อสารจะติดตอไปยังผูรับปลายทางเพ่ือแจงใหทราบ  ถามีการ
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สอบถามหรือตอบกลับกลับมา เจาหนาท่ีถายทอดการสื่อสารจะสนทนาภาษามือโตตอบกับ

ผูท่ีบกพรองทางการไดยิน  ทําเชนนี้จนจบการสนทนา 

7) การบริการถายทอดการส่ือสารเพ่ือแจงเหตุฉุกเฉิน เปนการใหบริการถายทอดการสื่อสาร

สําหรับแจงเหตุฉุกเฉิน  โดยสามารถติดตอมายังศูนยบริการถายทอดการสื่อสารฯ ไดตั้งแต

แบบท่ี 1-5 ตามเลขหมายฉุกเฉินหรือชองทางบนเว็บไซตท่ีกําหนดไว ชองทางฉุกเฉิน

ดังกลาวจะสามารถลัดคิวเขาถึงเจาหนาท่ีถายทอดการสื่อสารไดทันที 

8) การบริการถายทอดการส่ือสารแบบปรับปรุงเสียงพูดสําหรับผูท่ีบกพรองทางการพูด 

เปนการใหบริการถายทอดการสื่อสารสําหรับผูท่ีบกพรองทางการพูดท่ีมีปญหาการพูดไมชัด

เชน ผูไรกลองเสียง ผูท่ีปากแหวงเพดานโหว  ผูท่ีสมองพิการ เปนตน กลุมคนเหลานี้ เม่ือใช

โทรศัพทสื่อสารกับผูรับปลายทางทําใหผูรับปลายทางไมสามารถรับฟงไดชัด  จึงมีบริการ

สายพิเศษท่ีมีโปรแกรมปรับเสียงพูดของผูไรกลองเสียงและผูท่ีปากแหวงเพดานโหวใหชัด

ข้ึนและสงเสียงท่ีปรับปรุงใหใหมกับใหผูรับปลายทาง  และสําหรับผูสมองพิการท่ีไมสามารถ

พุดสื่อสารไดจะมีบริการเชื่อมตอโปรแกรมระบบภาษาภาพภาษาไทยเพ่ือสังเคาระหื

เสียงพูดสงผานระบบโทรศัพทไปยังผูรับปลายทาง   

9) การบริการถายทอดการส่ือสารแบบแปลงเสียงเปนขอความ  เปนการใหบริการใหบริการ

ถายทอดการสื่อสารสําหรับผู ท่ีตองการติดตอผู ท่ีบกพรองทางการไดยินแบบหูตึงหรือ

ผูสูงอายุ สามารถโทรศัพทเขามายังศูนยบริการถายทอดการสื่อสารฯ ผานโปรแกรม

ประยุกตสําหรับแปลงเสียงเปนขอความชวยใหผูท่ีบกพรองทางการไดยินแบบหูตึงหรือ

ผูสูงอายุไดยินเสียงพรอมกับเห็นขอความท่ีตรงกับเสียงไปพรอมกัน 
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1.3.8 การเขาถึงบริการถายทอดการส่ือสาร  

ศูนยบริการถายทอดการสื่อสารฯ มีบริการผานระบบเครือขายโทรคมนาคมท่ีหลากหลาย เพ่ือใหผูพิการ 

ทางการไดยิน เขาใชบริการท่ีสะดวกตามสภาพแวดลอมท่ีเหมาะสมกับสถานท่ีใชงานระบบเครือขาย จึงได 

พัฒนาระบบบริการท่ีมีความหลากหลาย ซ่ึงมีประเภทและชองทางการใหบริการ ดังแสดงในตารางท่ี 1.2  

ตารางท่ี 1.2 แสดงการเขาถึงบริการถายทอดการสื่อสาร 

ประเภทของการใหบริการ ชองทางติดตอ 

1. บริการถายทอดการสื่อสารแบบขอความสั้น (SMS)  หมายเลขโทรศัพท  

086 000 5055  (ท่ัวไปและฉุกเฉิน) 

2. บริการถายทอดการสื่อสาร แบบรับ-สง ขอความผาน แอป

พลิเคชัน TTRS Message 

ดาวนโหลดแอปพลิเคชันท่ี Play Store 

(Android) และ App Store (IOS) 

3. บริการถายทอดการสื่อสารแบบสนทนาขอความบน 

อินเทอรเน็ต  

www.ttrs.or.th เลือก สนทนาขอความ 

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

5. บริการถายทอดการสื่อสารแบบสนทนาวิดีโอ ผาน 

แอปพลิเคชั่น TTRS Video  

ดาวนโหลดแอปพลิเคชั่นท่ี Play Store 

(Android) และ App Store (IOS) 

6. บริการถายทอดการสื่อสารแบบสนทนาวิดีโอผานเครื่อง 

บริการถายทอดการสื่อสารสาธารณะ(ตู TTRS ) 

ดูรายชื่อสถานท่ีติดตั้งตูไดท่ี www.ttrs.or.th 

7. บริการถายทอดการสื่อสารแบบปรับปรุงเสยีงพูดสําหรับผูไร

กลองเสียงและผูท่ีปากแหวงเพดานโหว  

เลขหมายโทรศัพท 1412  

กด 3 สําหรับผูไรกลองเสียง  

กด 4 สําหรับผูท่ีปากแหวงเพดานโหว 

8. บริการถายทอดการสื่อสารแบบแปลงเสียงเปนขอความผาน

แอปพลิเคชนั TTRS Captioned Phone  

ดาวนโหลดแอปพลิเคชั่นท่ี Play Store 

(Android) และ App Store (IOS) 

9. บริการถายทอดการสื่อสารแบบการแจงเหตุฉุกเฉิน ทุกชองทางการติดตอท่ีมีสัญญลักษณฉุกเฉิน 

1.3.9 ชองทางการรองเรียนและการสอบถาม  

 ศูนยบริการถายทอดการสื่อสารฯ มีนโยบายท่ีจะใหบริการท่ีมีคุณภาพ เพ่ือความยั่งยืนของการบริการ 

โดยคํานึงถึงการเขาใชบริการของสมาชิกเปนหลัก เพ่ือแสดงถึงความใสใจในคุณภาพบริการจึงไดเปดชองทาง

รับเรื่องรองเรียน ดังแสดงในตารางท่ี 2 
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ตารางท่ี 2 ชองทางการรองเรียนและการสอบถาม 

ประเภทของการใหบริการ ชองทางติดตอ 

1. อีเมลติดตอ info@ttrs.or.th 

2. การแจงขาวสารตางๆ ttrs@ttrs.or.th 

3. การแจงปญหาการใชบริการ  helpdesk@ttrs.or.th  

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

4. แจงขอเสนอแนะ คําติชม 

รองเรียน 

feedback@ttrs.or.th 

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

 

1.3.10 นโยบายการรักษาความลับ 

การเก็บขอมูลสวนบุคคล 

ศูนยบริการถายทอดการสื่อสารฯ มีการเก็บขอมูลจากผูใชการบริการถายทอดการสื่อสาร โดย

ใหสมัครสมาชิก กรอกขอมูล เชน ชื่อ นามสกุล อีเมล หมายเลขโทรศัพท  หมายเลขบัตรประชาชน ความ

พิการ ท่ีอยู อาชีพ โรงพยาบาลท่ีใช บุคคลท่ีใหติดตอฉุกเฉิน เปนตน  ขอมูลดังกลาวจะใชในการใหบริการ

ถายทอดการสื่อสารเทานั้น  

การเปดเผยขอมูล 

ศูนยบริการถายทอดการสื่อสารฯ จะเปดเผยขอมูลสมาชิกกับบุคคลท่ี 3 ในกรณีตอไปนี้  

• สําหรับการใหบริการถายทอดการสื่อสาร  

• เม่ือเจาของขอมูลยินยอม  

• เม่ือกฎหมายบังคับใหเปดเผยขอมูล 

• เม่ือมีกระบวนการทางกฎหมายท่ีคําสั่งศาลใหเปดเผย   

• เม่ือมีการเรียกเก็บเงินถามีบริการท่ีตองชําระเงิน   
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บทที ่2  

แผนบริหารจัดการสํานักงานศูนยบริการถายทอดการสื่อสารแหงประเทศไทย 

เพ่ือใหศูนยบริการถายทอดการสื่อสารแหงประเทศไทย เปนไปตามเจตนารมณคณะกรรมการกิจการ

กระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ ท่ีมุงเนนการใหบริการโทรคมนาคมของ

ประเทศไทยใหมีคุณภาพเหมาะสม มีการบริการอยางท่ัวถึง และมีความเทาเทียมในการใชบริการ โดยเฉพาะ

กลุมเปาหมายท่ีเปนผูดอยโอกาส คนพิการ และผูสูงอายุ  สํานักงาน กสทช. จึงไดสนับสนุนใหมีการจัดตั้ง

ศูนยบริการถายทอดการสื่อสารแหงประเทศไทย โดยมีหนาท่ีและความรับผิดชอบ โครงสรางองคกร บุคลากร 

การบริหารโครงการดังนี ้

2.1 หนาท่ีและความรับผิดชอบ 

หนาท่ีและความรับผิดชอบของศูนยบริการถายทอดการสื่อสารแหงประเทศไทย มีรายละเอียดดังนี้  

1) บริหารองคกรตามโครงสรางองคกรฯ ท่ีกําหนด โดยมีคณะกรรมการบริหารศูนยบริการถายทอด

การสื่อสารฯ เปนผูกําหนดนโยบาย ใหคําปรึกษา แนะนํา  และติดตามผลการดําเนินงาน 

2) จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนยบริการถายทอดการสื่อสารฯ อยางนอย 2 ครั้งตอป 

3) จัดการประชุมคณะกรรมการกํากับดูแลและประเมินผลศูนยบริการถายทอดการสื่อสารฯ อยาง

นอย 4 ครั้งตอป 

4) จัดประชุมคณะทํางานศูนยบริการถายทอดการสื่อสารฯ เพ่ือติดตามการดําเนินงานอยางนอย 2 

ครั้งตอเดือน 

5) จัดทําระเบียบบริหารงานบุคคล และระเบียบอ่ืนๆ ท่ีจําเปนในการบริหารงาน   

6) จางงานบุคลากรในตําแหนงตางๆ ตามขอกําหนดคุณสมบัติประจําตําแหนง มีการประเมินผล การ

ข้ึนเงินเดือน การปรับตําแหนง ตามระเบียบท่ีกําหนด 

7) จัดทําแผนการดําเนินการของศูนยบริการถายทอดการสื่อสารฯ ประจําป เสนอคณะกรรมการ

บริหารศูนยบริการถายทอดการสื่อสารฯ เพ่ือเห็นชอบกอนปงบประมาณถัดไป 

8) จัดทําข้ันตอนการใหบริการถายทอดการสื่อสาร รวมท้ังคูมือการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีถายทอด

การสื่อสาร และคูมือการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีสํานักงาน  

9) จัดทําขอกําหนดมาตรฐานการบริการถายทอดการสื่อสาร เพ่ือประเมินคุณภาพการดําเนินงานของ

เจาหนาท่ีถายทอดการสื่อสาร 
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10) กําหนดคาใชบริการถายทอดการสื่อสาร กรณีนอกเหนือจากการบริการท่ีกําหนดโดย กสทช.  โดย

คิดจากปจจัยตางๆ คือ การใชโทรศัพทแบบประจําท่ี หรือแบบเคลื่อนท่ี ระยะเวลาการใช 

ชวงเวลา และระยะทางการโทรศัพทระหวางผูสงและผูรับ รวมท้ังการใหบริการถายทอดการ

สื่อสารในตางประเทศ  

11) จัดตั้งคณะทํางานดานการคุมครองผูบริโภค โดยใหมีผูบริโภครวมเปนคณะทํางานดวย เพ่ือทํา

หนาท่ีตรวจสอบการใหบริการ การรองเรียน และใหขอเสนอแนะในมุมมองของผูบริโภค โดยใหมี

การประชุมคณะทํางานตามความเหมาะสม 

12) จัดทํารายงานการใชบริการถายทอดการสื่อสารเปนประจําทุกเดือน รวมท้ังขอมูลการใชบริการ 

ขอมูลมาตรฐานคุณภาพการใหบริการ  

13) จัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงานประจําป เสนอตอคณะกรรมการบริหารศูนยบริการถายทอด

การสื่อสารฯ พรอมท้ังขอมูลท่ีกําหนดใหสงตามบันทึกขอตกลง 

14) ดําเนินงานภารกิจตางๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

2.2 โครงสรางองคกร  

โครงสรางองคกรของศูนยบริการถายทอดการสื่อสารแหงประเทศไทยแสดงในภาพท่ี 2  

 

 
ภาพท่ี 1 โครงสรางองคกรของศูนยบริการถายทอดการสื่อสารแหงประเทศไทย ป 2558 
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ภาพท่ี 2 โครงสรางอัตรากําลังของศูนยบริการถายทอดการสื่อสารแหงประเทศไทย ป 2558 

 

โดยมีรายละเอียดของโครงสรางองคกรและอัตรากําลัง ป 2558 ดังนี้ 

1) คณะกรรมการบริหารศูนยบริการถายทอดการสื่อสารแหงประเทศไทย ทําหนาท่ีกําหนดทิศ

ทางการดําเนินงานของศูนยบริการถายทอดการสื่อสารฯ 

2) คณะกรรมการกํากับดูแลและประเมินผลศูนยบริการถายทอดการสื่อสารแหงประเทศไทย ทํา

หนาท่ีกํากับดูแล และติดตามประเมินผลการดําเนินงานของศูนยบริการถายทอดการสื่อสารฯ 

3) ท่ีปรึกษา ท่ีตั้งโดยมูลนิธิสากลเพ่ือคนพิการ จํานวน 2 ตําแหนง และคณะท่ีปรึกษาจากศูนย

เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ ทําหนาท่ีใหคําปรึกษากับศูนยบริการถายทอด

การสื่อสารฯ เพ่ือใหการดําเนินงานตางๆ ของศูนยสามารถดําเนินไปไดอยางมีประสิทธิภาพ  

4) ผูอํานวยการศูนยบริการถายทอดการสื่อสารฯ ทําหนาท่ีบริหารจัดการศูนยบริการถายทอดการ

สื่อสารฯ และถายทอดนโยบายลงสูการปฏิบัติรวมถึงกํากับดูแลบุคลากร เพ่ือใหฝายบริหาร

สํานักงาน ฝายบริการถายทอดการสื่อสาร ฝายระบบสารสนเทศ ฝายฝกอบรมและประชาสัมพันธ 

ทํางานอยางมีประสิทธิภาพตามขอตกลงในบันทึกความรวมมือระหวางสํานักงาน กสทช. และ

มูลนิธิสากล  มี 1 ตําแหนง 
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5) ฝายบริหารสํานักงาน ทําหนาท่ีสนับสนุนการทํางานของศูนยบริการถายทอดการสื่อสารฯ จํานวน 

6 ตําแหนง ประกอบดวย หัวหนาฝายบริหารสํานักงาน 1 ตําแหนง เจาหนาท่ีบริหารงานบุคคล 1 

ตําแหนง  เจาหนาท่ีการเงิน 2 ตําแหนง เจาหนาท่ีบัญชี 1 ตําแหนง และเจาหนาท่ีธุรการ 1 

ตําแหนง โดยมีหนาท่ีประสานงานหนวยงานภายใน และหนวยงานภายนอก  ตรวจสอบความถูก

ตองของเอกสารเบิกจายเงินใหหนวยงานภายในและภายนอก จัดทํารายงานบัญชี ตรวจสอบ

ความถูกตองและจัดเก็บเอกสารทางดานการเงินและบัญชี   

6) ฝายบริการถายทอดการสื่อสาร มีหัวหนาฝายบริการถายทอดการสื่อสาร 1 ตําแหนงทําหนาท่ี

บริหารฝาย ประกอบดวยงาน 3 งานคือ  

6.1) งานบริการถายทอดการสื่อสาร  ทําหนาท่ีใหบริการถายทอดการสื่อสารใหไดตามมาตรฐาน

คุณภาพการใหบริการท่ีกําหนดอยางมีคุณภาพ  มีการรักษาความลับของผูใชบริการอยาง

เครงครัด มีการพัฒนาทักษะในดานตางๆ อยางตอเนื่องเพ่ือใหบริการแกผูใชไดอยางมี

ประสิทธิภาพ  ประกอบไปดวยหัวหนากลุม  2 ตําแหนง  เจาหนาท่ีถายทอดการสื่อสาร

อาวุโส  2 ตําแหนง เจาหนาท่ีถายทอดการสื่อสาร 22 ตําแหนง และเจาหนาท่ีประสานงาน

บริการลาม 1 ตําแหนง 

6.2) งานบริการลามภาษามือ  ทําหนาท่ีใหบริการภาษามือแก งานบริการแปลภาษามือสําหรับ

รหัสแทง 2 มิติสําหรับผูท่ีบกพรองทางการไดยิน  และงานบริการลามนอกสถานท่ี  

6.3) งานบริการคําบรรบายแทนเสียง ทําหนาท่ีใหบริการจัดทําขอความตามเสียงพูดทาง

โทรศัพท  ท้ังแบบ manual แบบก่ึงอัตโนมัติ จนถึงแบบอัตโนมัติ ประกอบไปดวย 

เจาหนาท่ีบริการคําบรรยายแทนเสยีง 4 ตําแหนง   

7) ฝายระบบสารสนเทศ ทําหนาท่ีดูแลระบบสารสนเทศในดานฮารดแวร ซอฟตแวร เว็บไซต และ

โครงสรางพ้ืนฐานของศูนยบริการถายทอดการสื่อสารฯ ใหสามารถทํางานได 24 ชั่วโมง รวมท้ังให

การอบรมดานระบบคอมพิวเตอรใหกับเจาหนาท่ีฝายตางๆ ของศูนยบริการถายทอดการสื่อสารฯ 

หรือผูใชบริการใหสามารถใชบริการตางๆ ของศูนยบริการถายทอดการสื่อสารไดอยางมี

ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล รวมท้ังทําหนาท่ีประมวลผลการวิเคราะหขอมูลจากการใหบริการ

ถายทอดการสื่อสาร  สรุปและประเมินผลการใชบริการ รายวัน รายสัปดาห รายเดือน และรายป

เพ่ือตรวจสอบประสิทธิภาพการดําเนินงานของศูนยบริการถายทอดการสื่อสารฯ ใหเปนไปตาม

เปาหมายท่ีกําหนดไว หัวหนาฝายระบบสารสนเทศ 1 ตําแหนง  หัวหนางานระบบสารสนเทศ 1 

ตําแหนง เจาหนาท่ีเทคนิค 5 ตําแหนง และเจาหนาท่ีมัลติมีเดีย 3 ตําแหนง 
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8) ฝายฝกอบรมและประชาสัมพันธ ทําหนาท่ีอบรมการใชบริการถายทอดการสื่อสารฯ และการใช

งานอุปกรณโทรคมนาคมเพ่ือเขาใชบริการถายทอดการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 

และทําหนาท่ีเผยแพรประชาสัมพันธศูนยบริการถายทอดการสื่อสารฯ ใหเปนท่ีรูจักโดยท่ัวไป 

โดยเฉพาะผูใชบริการท่ีเปนผู ท่ีบกพรองทางการไดยินและผู ท่ีบกพรองทางการพูดไดเห็นถึง

ประโยชนของศูนยบริการถายทอดการสื่อสารฯ รวมท้ังการบริการสอบถามและรับเรื่องรองเรียน

ของศูนยบริการถายทอดการสื่อสารฯ ประกอบดวย หัวหนาฝายฝกอบรมและประชาสัมพันธ 1 

ตําแหนง  เจาหนาท่ีประชาสัมพันธ 1 ตําแหนง และเจาหนาท่ีบริหารงานฝกอบรม 2 ตําแหนง 

เจาหนาท่ีลูกคาสัมพันธ 2 ตําแหนง 

2.3 แผนบุคลากรประจําป 2557 

2.3.1 แผนพัฒนาบุคลากร 

การพัฒนาบุคลากรเปนข้ันตอนหนึ่งของการบริหารงานบุคคลท่ีตองปฏิบัติอยูตลอดเวลาเพ่ือ

เพ่ิมประสิทธิภาพใหกับบุคลากร ดังนั้น เพ่ือเปนการเสริมสรางความรูและความสามารถของบุคลากรภายใน

ศูนยบริการถายทอดการสื่อสารฯ จึงมีความจําเปนท่ีจะตองมีการฝกอบรมในดานตางๆ ใหกับเจาหนาท่ี

ศูนยบริการถายทอดการสื่อสารฯ และเจาหนาท่ีบริการถายทอดการสื่อสารทุกคน  

บุคลากรประจําศูนยบริการถายทอดการสื่อสารฯ ประกอบดวย เจาหนาท่ีศูนยบริการถายทอด

การสื่อสารฯ และเจาหนาท่ีถายทอดการสื่อสาร โดยเจาหนาท่ีทุกคนจะตองมีความรูและความเขาใจใน

ลักษณะของการบริการถายทอดการสื่อสารท่ีทางศูนยบริการถายทอดการสื่อสารฯ ใหบริการ สามารถแกไข

ปญหาเบื้องตนหากเกิดปญหาในการใหบริการได  เพ่ือใหการดําเนินงานภายในศูนยฯ เปนไปดวยความ

เรียบรอย อีกท้ังสามารถใหขอมูลเก่ียวกับบริการของศูนยฯ ใหกับบุคคลท่ัวไปไดรับรูและเขาใจการใหบริการ

ของศูนยฯ เพ่ือเปนการประชาสัมพันธและเสริมสรางภาพลักษณองคกรสูภายนอกได  แผนการพัฒนาบุคลากร 

ประกอบดวย 

1) การพัฒนาเจาหนาท่ีถายทอดการสื่อสารฯ 

ศูนยบริการถายทอดการสื่อสารฯ ไดกําหนดใหเจาหนาท่ีถายทอดการสื่อสารใหม ไดมีการพัฒนา

บุคลากรเพ่ือใหไดความรูพ้ืนฐานในดานการใหบริการถายทอดการสื่อสารและความเขาใจในรูปแบบการ

ใหบริการของศูนยบริการถายทอดการสื่อสารฯ 9 บริการ ไดแก บริการถายทอดการสื่อสารแบบ SMS บริการ

ถายทอดการสื่อสารแบบรับสงขอความผานแอปพลิเคชัน TTRS Message บริการถายทอดการสื่อสารแบบ
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สนทนาขอความบนอินเทอรเน็ต บริการถายทอดการสื่อสารแบบสนทนาวิดีโอบนอินเทอรเน็ต  บริการ

ถายทอดการสื่อสารแบบสนทนาวิดีโอบนอินเทอรเน็ตผานแอพลิเคชัน TTRS Video  บริการถายทอดการ

สื่อสารแบบสนทนาวิดีโอบนเครื่องบริการถายทอดการสื่อสารสาธารณะ  บริการถายทอดการสื่อสารแบบ

ปรับปรุงเสียงพูด   บริการถายทอดการสื่อสารแบบแปลเสียงเปนขอความ และบริการถายทอดการสื่อสารเพ่ือ

แจงเหตุฉุกเฉิน  นอกจากนี้ไดกําหนดแผนการพัฒนาเจาหนาท่ีถายทอดการสื่อสารในดานอ่ืนๆ ดังนี้ 

1.1) การปรับปรุงบทพูด (Script) มาตรฐานสําหรับการใหบริการถายทอดการสื่อสาร 

ในป 2558 เจาหนา ท่ีถายทอดการสื่อสารจะตองใหบริการถายทอดการสื่อสารบน

โทรศัพทเคลื่อนท่ีและอุปกรณพกพา ซ่ึงมีความแตกตางจากการใหบริการถายทอดการสื่อสารผานบริการ

สนทนาวิดีโอ  เนื่องจากขนาดของหนาจอท่ีเล็กลง คุณภาพของสัญญาณโทรศัพท 3G รวมท้ังเมนูการใชงาน

ตางๆ ใน แอปพลิเคชัน เปนตน ดังนั้น จึงตองทําการปรับปรุงสคริปการใหบริการใหสอดคลองกับบริการ

รูปแบบใหมดังกลาวดวย เพ่ือใหเจาหนาท่ีถายทอดการสื่อสารทุกคนจดจําสคริปการใหบริการใหเปนมาตรฐาน

เดียวกันตอไป 

1.2) การทดสอบความรูดานภาษามือและภาษาไทย 

เจาหนาท่ีบริการถายทอดการสื่อสารฯ ตองมีความรูและความเชี่ยวชาญในดานภาษามือ

เพ่ือใหการบริการถายทอดการสื่อสารระหวางผูท่ีบกพรองทางการไดยินและคนท่ัวไปใหสามารถสื่อสารระหวาง

กันไดอยางถูกตองและครบถวน  นอกเหนือจากการทดสอบความรูเก่ียวกับภาษามือและการแปลพูดอยาง

ตอเนื่องแลว หัวหนาเจาหนาท่ีถายทอดการสื่อสารจะตองฝกใหเจาหนาท่ีมีการพัฒนาความรูในดานภาษามือ

และการแปลพูด โดยการมอบหมายงานใหเจาหนาท่ีถายทอดการสื่อสารฯ ไดฝกฝนตนเองอยางสมํ่าเสมอ 

รวมท้ังใหแนวทางการปรับปรุงภาษามือและการแปลพูดกับเจาหนาท่ีถายทอดการสื่อสาร ทุกคนเพ่ือยกระดับ

ความสามารถในดานภาษามือและการแปลพูดใหเปนท่ียอมรับของผูใชบริการทุกกลุมโดยหัวขอในการพัฒนา

ความรูดานภาษามือเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการใหบริการถายทอดการสื่อสาร ไดแก การแนะนําตัว การ

สื่อสารดวยภาษามือ การจับใจความของสารภาษามือและการแกไขปญหาเฉพาะหนา หัวขอในการพัฒนา

ความรูดานการแปลพูดภาษาไทย ไดแก การออกเสียงเพ่ือการสื่อสาร การสรุปใจความและเรียบเรียงคําพูด

เพ่ือการสื่อสาร และภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 

1.3) การพัฒนาทักษะ ความรู ความเขาใจเก่ียวกับภาษามือและภาษาพูดในการใหบริการแจงเหตุ 

ฉุกเฉินทางการแพทย 

เจาหนาท่ีถายทอดการสื่อสารจะตองมีทักษะ ความรูและความเขาใจเก่ียวกับภาษามือและ

ภาษาพูดในการใหบริการแจงเหตุฉุกเฉินทางการแพทย เนื่องจากมีการลงนามบันทึกขอตกลงเพ่ือดําเนิน
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โครงการพัฒนาระบบการแพทยฉุกเฉิน (สพฉ.) เพ่ือชวยเหลือผูท่ีบกพรองทางการไดยินในพ้ืนท่ี 7 จังหวัดนํา

รอง ไดแก ชลบุรี ระยอง ขอนแกน หนองบัวลําภู อุดรธานี กาฬสินธุและอุบลราชธานี เพ่ือใหสามารถ

แปลภาษามือแกผูท่ีประสบเหตุและแปลภาษาพูดใหกับคนท่ีมีการไดยินหรือบุคลากรทางการแพทยไดอยาง

เขาใจ ถูกตอง รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด 

1.4) การพัฒนาทักษะการฟงภาษาถ่ิน 

จากการใหบริการในปท่ีผานมาเจาหนาท่ีถายทอดการสื่อสารพบปญหาเรื่องการฟงภาษาถ่ิน 

โดยเฉพาะภาษาถ่ินของภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต ทําใหเปนอุปสรรคตอการแปลภาษา

มืออยางมาก และในปนี้จะมีการติดตั้งตู TTRS ในสวนภูมิภาคเพ่ิมข้ึน ดังนั้น จะทําการฝกใหเจาหนาท่ี

ถายทอดการสื่อสารฟงภาษาถ่ินของทุกภูมิภาคใหดีมากยิ่งข้ึนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการแปลภาษามือ 

1.5) การพัฒนาความสามารถในการพิมพภาษาไทย 

เพ่ือใหเจาหนาท่ีถายทอดการสื่อสารฯ สามารถใหบริการไดอยางรวดเร็ว ถูกตองและมี 

มาตรฐาน นอกเหนือจากความสามารถในดานภาษามือแลว การพิมพภาษาไทยดวยความเร็วตามมาตรฐาน

ของผูใหบริการ Call Center หรือ Contact Center ในประเทศไทย ท่ีความเร็ว 30 คําตอนาทีนั้นก็มี

ความสําคัญเชนเดียวกัน ดังนั้น จะมีการพัฒนาทักษะการพิมพสัมผัสของเจาหนาท่ีถายทอดการสื่อสารฯ โดย

การฝกพิมพสัมผัสดวยโปรแกรมการฝกพิมพท่ีมีมาตรฐาน ทําการทดสอบความเร็วและประเมินผลการพิมพ

แบบ Progress โดยเริ่มจากความเร็ว 30 คําตอนาที 35 คําตอนาที 40 คําตอนาทีและ 45 คําตอนาที

ตามลําดับ ซ่ึงเปนการเพ่ิมความเร็วจากปท่ีผานมา ท่ีเริ่มจากความเร็ว 30 คําตอนาที 35 คําตอนาที และ 40 

คําตอนาที เพ่ือ รองรับบริการใหม ๆ ในอนาคต โดยเจาหนาท่ีฯ จะตองมีความเชี่ยวชาญ ความรวดเร็วและ

ความถูกตองในการพิมพเปนอยางมาก 

1.6) การประชุมกําหนดแนวทางการปฏิบัติงานท่ีเปนมาตรฐานเดียวกัน 

เพ่ือใหแนวทางในการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีถายทอดการสื่อสารทุกคนเปนไปในทิศทาง

เดียวกันและมีมาตรฐานเดียวกันอยางตอเนื่องจากปท่ีผานมา ศูนยบริการถายทอดการสื่อสารฯ จะรวบรวม

และปรับปรุงแนวทางการปฏิบัติในการทํางานท่ีมีความสอดคลองกับกฎเกณฑหรือนโยบายในการใหบริการ

ของศูนยบริการถายทอดการสื่อสารฯ และจัดประชุมเจาหนาท่ีถายทอดการสื่อสารฯ เพ่ืออธิบาย ทําความ

เขาใจและรับทราบแนวทางปฏิบัติดังกลาวอยางสมํ่าเสมอ รวมท้ังติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติงานของ

เจาหนาท่ีถายทอดการสื่อสารฯ ใหเปนไปตามแนวทางท่ีใหไวหรือไมอยางตอเนื่อง 
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1.7) การประชุมการปฏิบัติงานตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพลามภาษามือ 

เพ่ือใหเจาหนาท่ีถายทอดการสื่อสารฯ ทุกคนตระหนักถึงความสําคัญของการประกอบ

วิชาชีพลามภาษามือ หัวหนางานบริการถายทอดการสื่อสารจะอบรมเกณฑมาตรฐานวิชาชีพลามภาษามือ 11 

เกณฑตามท่ีองคกรวิชาชีพลามภาษามือไดกําหนดไว ดังนี้ 

มาตรฐานท่ี 1 มีความเปนกลาง 

มาตรฐานท่ี 2 รักษาความลับของผูรับบริการ 

มาตรฐานท่ี 3 มีบุคลิกภาพเหมาะสมกับการปฏิบัติงานลามภาษามือ 

มาตรฐานท่ี 4 ใชภาษามือและภาษาพูดสื่อสารไดเหมาะสมกับสถานการณ 

มาตรฐานท่ี 5 ยอมรับและเรียนรูในความหลากหลายของวัฒนธรรม 

มาตรฐานท่ี 6 ไมแสวงหาผลประโยชนจากขอมูล ท่ี ทําการแปล และไม เรียกรอง 

ผลประโยชนเกินจริง 

มาตรฐานท่ี 7 เตรียมตัว ศึกษาเอกสาร แสวงหาและใชขอมูลขาวสารในการปฏิบัติงาน 

มาตรฐานท่ี 8 ตัดสินใจปฏิบัติงานในกิจกรรมตางๆ โดยคํานึงถึงผลท่ีจะเกิดข้ึนกับผู ท่ี 

บกพรองทางการไดยิน 

มาตรฐานท่ี 9 รวมมือกับผูอ่ืนเพ่ือใหการปฏิบัติงานลามภาษามือเรียบรอยและมีคุณภาพ 

มาตรฐานท่ี 10 พิทักษสิทธิของตนเองและของผูท่ีบกพรองทางการไดยิน 

 ท้ังนี้ นอกจากการปฏิบัติงานตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพลามภาษามือดังกลาวแลว หากมี

การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการหรือฝกอบรมเก่ียวกับลามภาษามือ ศูนยบริการถายทอดการสื่อสารฯ จะจัดให

เจาหนาท่ีบริการถายทอดการสื่อสารฯ ไดหมุนเวียนกันเขารวมงานประชุมหรือสัมมนา เพ่ือเพ่ิมพูนความรูและ

ประสบการณในการปฏิบัติงานลามภาษามือและนําความรูท่ีไดรับมาถายทอดใหกับเจาหนาท่ีบริการถายทอด

การสื่อสารฯ ท้ังหมดตอไป 

2) เจาหนาท่ีเทคนิค 

2.1)  การฝกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องระบบการใหบริการถายทอดการสื่อสาร 

เพ่ือใหการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีถายทอดการสื่อสารเปนไปดวยความเรียบรอยและสามารถใหบริการได

อยางมีประสิทธิภาพตลอดเวลา เจาหนาท่ีเทคนิคท่ีมีความรูและประสบการณจะตองทําการถายทอดความรู

ใหกับเจาหนาท่ีเทคนิคคนอ่ืนๆ โดยการใหฝกปฏิบัติจริงเพ่ือใหเจาหนาท่ีเทคนิคทุกคนสามารถปฏิบัติงานได

อยางมีประสิทธิภาพ โดยมีหัวขอดังนี้ 

• ระบบ AACC สําหรับบริการ SMS และสนทนาขอความ 
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• ระบบ OneX สําหรับบริการสนทนาวิดีโอและโทรศัพท 

• ระบบบริการรับสงขอความผานแอปพลิเคชัน TTRS Message 

• ระบบตรวจสอบสถานะตู TTRS (Kiosk Monitoring) 

• ระบบบันทึกวิดีโอ 

• ระบบ Call Center Management  

• ระบบบริหารจัดการเครือขาย (Network Management) 

• ระบบไฟฟาอาคาร 

• ระบบบริหารจัดการเนื้อหาเว็บไซตและระบบบริหารจัดการสมาชิก  

• ระบบการใหบริการถายทอดการสื่อสารผาน แอปพลิเคชัน TTRS Video 

 นอกจากนี้ เจาหนาท่ีเทคนิคท่ีมีความรูและประสบการณจะตองทําการถายทอดความรูใหกับ

เจาหนาท่ีเทคนิคคนอ่ืนๆ โดยการใหฝกปฏิบัติจริงเพ่ือใหเจาหนาท่ีเทคนิคทุกคนสามารถปฏิบัติงานไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

2.4 แผนการบริหารและกํากับดูแลศูนยบริการถายทอดการส่ือสาร 

เพ่ือใหการบริหารศูนยบริการถายทอดการสื่อสารแหงประเทศไทย เปนไปตามวัตถุประสงค พันธกิจ 

และหนาท่ีความรับผิดชอบท่ีกําหนดไว  มูลนิธิสากลเพ่ือคนพิการจึงไดมีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการบริหาร

ศูนยบริการถายทอดการสื่อสารสําหรับผูท่ีบกพรองทางการไดยินและผูท่ีบกพรองทางการพูด คณะกรรมการ

กํากับดูแลและประเมินผลศูนยบริการถายทอดการสื่อสารสําหรับผูท่ีบกพรองทางการไดยินและผูท่ีบกพรอง

ทางการพูด และคณะทํางานโครงการศูนยบริการถายทอดการสื่อสารแหงประเทศไทย เพ่ือชวยใหคําปรึกษา 

แนะนํา ประเมินผลงานใหเปนไปตามแผนท่ีวางไว โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

2.4.1 การจัดตั้งคณะกรรมการบริหารศูนยบริการถายทอดการส่ือสารแหงประเทศไทย 

มูลนิธิฯ จะมีคําสั่งมูลนิธิสากลเพ่ือคนพิการท่ี 1/2557 เรื่องแตงตั้งคณะกรรมการบริหาร ศูนยบริการ

ถายทอดการสื่อสารแหงประเทศไทย  จํานวน 24 คน โดยมีองคประกอบและหนาท่ีดังนี้ 

1) เลขาธิการสํานักงาน กสทช.        เปนท่ีปรึกษา  

2) ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ  เปนท่ีปรึกษา  

3) รองเลขาธิการ กสทช. ภารกิจโทรคมนาคม    เปนประธานกรรมการ 
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4) นายวิริยะ  นามศิริพงศพันธุ        เปนรองประธานกรรมการ 

5) ผูอํานวยการกลุมงานโทรคมนาคมโดยท่ัวถึงและเพ่ือสังคม    เปนกรรมการ 

  สํานักงาน กสทช. 

6) ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการหรือผูแทน เปนกรรมการ 

7) คณบดีวิทยาลัยราชสุดา หรือผูแทน     เปนกรรมการ 

8) เลขาธิการสถาบันการแพทยฉุกเฉินแหงชาติ หรือผูแทน    เปนกรรมการ 

9) ประธานสภาคนพิการทุกประเภทแหงประเทศไทยหรือผูแทนหรือผูแทน   เปนกรรมการ 

10) นายกสมาคมคนหูหนวกแหงประเทศไทย หรือผูแทน     เปนกรรมการ 

11) นายกสมาคมลามภาษามือแหงประเทศไทย หรือผูแทน     เปนกรรมการ 

12) นายกสมาคมผูไรกลองเสียงในประเทศไทย หรือผูแทน     เปนกรรมการ 

13) นายกสมาคมโสตสัมผัสและแกไขการพูดแหงประเทศไทย   เปนกรรมการ 

14) นายวิทยุต  บุนนาค        เปนกรรมการ 

15) นางพวงแกว  กิจธรรม        เปนกรรมการ 

16) นางเบญจา  ชลธารนนท        เปนกรรมการ 

17) นางมลิวัลย  ธรรมแสง       เปนกรรมการ 

18) นางสาววันทนีย  พันธชาติ       เปนกรรมการ  

19) นางสาววรกัญญา สิทธิธรรม        เปนกรรมการ 

20) นางสาววิลัยลักษณ  พงษเสือ        เปนกรรมการ 

21) นายชัยยุทธ  ภูสันต       เปนกรรมการ 

22) ผูอํานวยการศูนยบริการถายทอดการสื่อสารแหงประเทศไทย เปนกรรมการและเลขานุการ 

23) นางสิริลักษณ  ลักษมีวณิชย        เปนผูชวยเลขานุการ 

24) นางสาวธิดารัตน  เหมรังคะ        เปนผูชวยเลขานุการ 

โดยใหคณะกรรมการบริหารศูนยบริการถายทอดการสื่อสารแหงประเทศไทย มีอํานาจหนาท่ี

โดยท่ัวไปในการกําหนดทิศทางการดําเนินงานของศูนยบริการถายทอดการสื่อสารแหงประเทศไทย และ

โดยเฉพาะใหมีอํานาจหนาท่ีตอไปนี้ 

1) กําหนดทิศทางและแนวทางการดําเนินงาน พรอมท้ังใหคําแนะนํา หรือขอคิดเห็นเก่ียวกับ

การดําเนินงานของศูนยบริการถายทอดการสื่อสารแหงประเทศไทย   

2) จัดตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางาน เพ่ือดําเนินการตามท่ีคณะกรรมการกําหนด 
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3) พิจารณาแผนการดําเนินงานประจําป  และรายงานสรุปผลการดําเนินงานของศูนยบริการ

ถายทอดการสื่อสารแหงประเทศไทย 

2.4.2 การจัดตั้งคณะกรรมการกํากับดูแลและประเมินผลศูนยบริการถายทอดการส่ือสารแหง 

ประเทศไทย 

มูลนิธิฯ ไดมีคําสั่งคําสั่งมูลนิธิสากลเพ่ือคนพิการ ท่ี 2/2557 เรื่องแตงตั้งคณะกรรมการ

คณะกรรมการกํากับ ดูแลและประเมินผลศูนยบริการถายทอดการสื่อสารแหงประเทศไทย จํานวน 14 คน 

โดยมีองคประกอบและหนาท่ีดังนี ้

1) ผูอํานวยการกลุมงานบริการโทรคมนาคมโดยท่ัวถึงและเพ่ือสังคม  เปนประธานกรรมการ 

     สํานักงาน กสทช.  

2) นางสาววรกัญญา สิทธิธรรม       เปนกรรมการ 

3) นายชัยยุทธ ภูสันต         เปนกรรมการ 

4) นางสาววิลัยลักษณ พงษเสือ        เปนกรรมการ 

5) นางนารถวลี  ศูนยกลาง        เปนกรรมการ 

6) นายวิริยะ นามศิริพงษพันธุ        เปนกรรมการ 

7) นางพวงแกว กิจธรรม         เปนกรรมการ 

8) นางพิมพา ขจรธรรม         เปนกรรมการ 

9) นางสาววันทนีย พันธชาติ      เปนกรรมการ 

10) นายวุฒิพงษ คําวิลัยศักดิ์      เปนกรรมการ 

11) นายณัฐนันท ทัดพิทักษกุล       เปนกรรมการ 

12) ผูอํานวยการศูนยบริการถายทอดการสื่อสารแหงประเทศไทย  เปนกรรมการและเลขานุการ 

13) นางสิริลักษณ ลักษมีวณิชย   เปนกรรมการและผูชวยเลขานุการ 

14) นางสาวธิดารัตน เหมรังคะ   เปนกรรมการและผูชวยเลขานุการ 

โดยใหคณะกรรมการกํากับดูแลและประเมินผลศูนยบริการถายทอดการสื่อสารแหงประเทศไทย 

มีอํานาจหนาท่ีดังนี้ 

1) กํากับดูแลการดําเนินงานตามโครงการศูนยบริการถายทอดการสื่อสารแหงประเทศไทย ใหสําเร็จ

ตามความเหมาะสม เปาหมาย และระยะเวลาท่ีกําหนดไว 
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2) ติดตามประเมินผลความกาวหนาของศูนยบริการถายทอดการสื่อสารแหงประเทศไทยเปนประจํา

ทุก 3 เดือน  

3) พิจารณาใหความเห็นชอบตอรายงานแผนการดําเนินงานประจําป   

4) พิจารณาใหความเห็นชอบตอรายงานความกาวหนาการดําเนินการ 6 เดือน และรายงานสรุปผล

การดําเนินงานประจําป   

5) ใหขอเสนอแนะตอการดําเนินงานของศูนยบริการถายทอดการสื่อสารแหงประเทศไทย  

6) ประเมินผลสัมฤทธิ์การดําเนินงานของศูนยบริการถายทอดการสื่อสารแหงประเทศไทย 

2.4.3 การจัดตั้งคณะทํางานโครงการศูนยบริการถายทอดการส่ือสารแหงประเทศไทย 

มูลนิธิฯ ไดมีคําสั่งแตงตั้งคณะทํางานโครงการศูนยบริการถายทอดการสื่อสารแหงประเทศไทย 

จํานวน 22 คน โดยมีองคประกอบและหนาท่ีดังนี้ 

1. นายวิริยะ นามศิริพงศพันธุ   มูลนิธิสากลเพ่ือคนพิการ   เปนท่ีปรึกษา 

2. นายปยวุฒิ ศรีชัยกุล   ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอร

แหงชาต ิ

เปนท่ีปรึกษา 

3. นางสาววันทนีย  พันธชาติ   ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอร

แหงชาติ 

เปนประธาน

คณะทํางาน 

4. ผูแทนกลุมงานบริการโทรคมนาคมโดยท่ัวถึงและเพ่ือสังคม สํานักงาน กสทช. คณะทํางาน 

5. นายวุฒิพงษ คําวิลัยศักดิ์    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี คณะทํางาน 

6. นายชัย  วุฒิววิัฒนชัย    ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอร

แหงชาติ   

คณะทํางาน 

7. นายณัฐนันท  ทัดพิทักษกุล   ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอร

แหงชาติ   

คณะทํางาน 

8. นายภาณุทัต  บุญประมุข มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี   คณะทํางาน 

9. นายนราธิป  เท่ียงแท   มหาวิทยาลัยเชียงใหม  คณะทํางาน 

10. นายวิทยุต  บุนนาค   มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต   คณะทํางาน 

11. นายกานต  อรรถยุกติ   วิทยาลัยราชสุดา   คณะทํางาน 

12. นายเกียรติศักดิ์  แผวมานะกุล 

13. นายสมยศ สุนทรวิภาต 

สมาคมคนหูหนวกแหงประเทศไทย 

ผูทรงคุณวุฒิ   

คณะทํางาน 

คณะทํางาน 

14. ผูอํานวยการศูนยบริการถายทอดการสื่อสารแหงประเทศไทย คณะทํางาน 
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15. นางสาวประภัสสร นามศิริ

พงศพันธุ 

ศูนยบริการถายทอดการสื่อสารแหงประเทศไทย คณะทํางาน 

16. นางสาวคมคิด ศันสนะเกียรติ 

17. นายกันตพงษ ศันสนะเกียรติ 

18. นายอรรถนิติ อัศวินนิมิตกุล 

ศูนยบริการถายทอดการสื่อสารแหงประเทศไทย 

ศูนยบริการถายทอดการสื่อสารแหงประเทศไทย 

ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอร

แหงชาติ   

คณะทํางาน 

คณะทํางาน 

คณะทํางาน 

 

19. นางสิริลักษณ  ลักษมีวณิชย   ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอร

แหงชาติ   

เปนคณะทํางานและ

เลขานุการ 

20. นายเฉลมิพล หุนทรงธรรม   ศูนยบริการถายทอดการสื่อสารแหงประเทศไทย เปนคณะทํางานและ

ผูชวยเลขานุการ 

21. นางสาวธิดารัตน เหมรังคะ   ศูนยบริการถายทอดการสื่อสารแหงประเทศไทย เปนคณะทํางานและ

ผูชวยเลขานุการ 

22. นางสาวสายรุง เมืองเจริญ ศูนยบริการถายทอดการสื่อสารแหงประเทศไทย เปนคณะทํางานและ

ผูชวยเลขานุการ 

 

โดยใหคณะทํางานโครงการศูนยบริการถายทอดการสื่อสารแหงประเทศไทย มีอํานาจหนาท่ีดังนี้ 

1) วางแผนการดําเนินงานศูนยบริการถายทอดการสื่อสารแหงประเทศไทยใหเปนไปตามขอเสนอ

โครงการศูนยบริการถายทอดการสื่อสารแหงประเทศไทยท่ีเสนอตอ สํานักงาน กสทช. เพ่ือจัดทํา

จัดทํารายงานแผนการดําเนินงานประจําป   

2) ติดตามผลการดําเนินงานศูนยบริการถายทอดการสื่อสารแหงประเทศไทย ใหสําเร็จตามความ

เหมาะสม เปาหมาย และระยะเวลาท่ีกําหนดไว 

3) ใหคําแนะนําตอการดําเนินงานของศูนยบริการถายทอดการสื่อสารแหงประเทศไทย  

4) นําเสนอแผนการดําเนินการประจําป รายงานความกาวหนาการดําเนินการ 6 เดือน และรายงาน

สรุปผลการดําเนินงานประจําป  ตอ คณะกรรมการบริหารศูนยบริการถายทอด

การสื่อสารแหงประเทศไทยและคณะกรรมการกํากับดูแลและประเมินผลศูนยบริการถายทอด

การสื่อสารแหงประเทศไทย 

5) อ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการกํากับดูแลและประเมินผลศูนยบริการถายทอดการสื่อสารแหงประเทศไทย

มอบหมาย 
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2.5 แผนพัฒนาระบบบริการถายทอดการส่ือสาร 

ตามท่ีศูนยบริการถายทอดการสื่อสารฯ ไดพัฒนาระบบบริการถายทอดการสื่อสารสําหรับผูท่ีบกพรอง

ทางการไดยินและผูท่ีบกพรองทางการพูดตั้งแต ป 2554 จํานวน 6 ระบบดังนี้คือ  1) ระบบบริการถายทอด

การสื่อสารแบบ SMS/MMS  2) ระบบบริการถายทอดการสื่อสารแบบสนทนาขอความบนอินเทอรเน็ต   

3) ระบบบริการถายทอดการสื่อสารแบบสนทนาวิดีโอบนอินเทอรเน็ต  4) ระบบบริการถายทอดการสื่อสาร

แบบสนทนาวดิีโอบนอินเทอรเน็ตผานอุปกรณโทรคมนาคมเคลื่อนท่ี  5) ระบบบริการถายทอดการสื่อสารผาน

เครื่องบริการถายทอดการสื่อสารสาธารณะ  6) ระบบบริการถายทอดการสื่อสาร แบบการแจงเหตุฉุกเฉิน 

และเปดดําเนินการตอเนื่องมาตั้งแตป 2554   

2.5.1 แผนปรับปรุงระบบบริการถายทอดการส่ือสารเดิม  

ศูนยบริการถายทอดการสื่อสารฯ ไดเปดบริการถายทอดการสื่อสารมาตั้งแตป 2554 เปนเวลา 3 ป

พบวายังมีปญหาในการใหบริการเชิงระบบ  จึงจะดําเนินการปรัปปรุงระบบบริการถายทอดการสื่อสารในป 

2558  ดังมีรายละเอียดกิจกรรมการปรับปรุงระบบ ดังนี้ 

2.5.2 ปรับปรุงระบบบริการถายทอดการส่ือสารแบบ SMS (Short Message Service)/MMS 

(Multimedia Messaging Service)  

กิจกรรม รายละเอียด 
ระยะเวลาดําเนินการ 

ป 2558 

พัฒนาระบบบริการถายทอดการ

สื่อสารแบบ SMS บนเครื่องแม

ขายใหม 

• พัฒนาระบบบริการถายทอดการสื่อสารแบบ 

SMS แบบใหม ใหคนหูหนวกสง SMS และ 

MMS ดวยโปรแกรมประยุกตบนอุปกรณ

สื่อสารเคลื่อนท่ีมายังศูนยบริการถายทอด

การสื่อสารฯ ได รวมท้ังทดลองใหบรกิาร  

ดําเนินการเสร็จ

เรียบรอยแลว 

 

 

 

 

 • พัฒนาระบบทดแทน บริการถายทอดการ

สื่อสารแบบ MMS ท่ีไดปดบริการไป  โดย

พัฒนาระบบบริการรับสงขอความผานแอป

พลิเคชัน TTRS Message รวมท้ังการเปด

ทดลองใชงาน 

ดําเนินการเสร็จ

เรียบรอยแลว 
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2.5.3 ปรับปรุงระบบบริการถายทอดการส่ือสารแบบสนทนาขอความบนอินเทอรเน็ต 

กิจกรรม รายละเอียด 
ระยะเวลาดําเนินการ 

ป 2558 

 ปรับปรุงระบบบริการถายทอด

การสื่อสารแบบสนทนาขอความ

บนอินเทอรเน็ต บนเครื่องแมขาย

เกา 

• ทดลองใหบริการเว็บไซตสําหรับบริการ

ถายทอดการสื่อสารแบบสนทนาขอความบน

อินเทอรเน็ต ท่ีมีความสวยงานและใชงาน

งายข้ึน 

ดําเนินการเสร็จ

เรียบรอยแลว 

 

 • เปดใหบริการเว็บไซตสําหรับบริการถายทอด

การสื่อสารแบบสนทนาขอความบน

อินเทอรเน็ต ท่ีมีความสวยงามและใชงาน

งายข้ึน 

ดําเนินการเสร็จ

เรียบรอยแลว 

 

 พัฒนาโปรแกรมประยุกตสนทนา

ขอความบนเครื่องลูกขายใหเปน

แบบขอความในเวลาจริง 

• ติดตั้งระบบบริการถายทอดการสื่อสารแบบ

สนทนาขอความบนอินเทอรเน็ตแบบทันตอ

เวลาของระบบ MMX เพ่ือมาใชในการ

ใหบริการของ TTRS 

มกราคม – มิถุนายน  

 ทดลองใหบริการระบบบริการ

ถายทอดการสื่อสารแบบสนทนา

ขอความบนอินเทอรเน็ตแบบทัน

ตอเวลาของระบบ MMX 

 มกราคม – มิถุนายน  

 เปดใหบริการระบบบริการ

ถายทอดการสื่อสารแบบสนทนา

ขอความบนอินเทอรเน็ตแบบทัน

ตอเวลาของระบบ MMX 

 กรกฎาคม – ธันวาคม 

  



 

แผนการดําเนินงานประจาํป 2558 ศูนยบริการถายทอดการส่ือสารแหงประเทศไทย 

30 

2.5.4 ปรับปรุงระบบบริการถายทอดการส่ือสารแบบสนทนาวิดีโอบนอินเทอรเน็ต  

กิจกรรม รายละเอียด 
ระยะเวลาดําเนินการ 

ป 2558 

ปรับปรุงระบบบรกิารถายทอดการ

สื่อสารแบบสนทนาวิดีโอบน

อินเทอรเน็ตบนเครื่องแมขายเกา 

• ทดสอบเว็บไซตสําหรับระบบบริการ

ถายทอดการสื่อสารแบบสนทนาวิดีโอ

บนอินเทอรเน็ตท่ีมีความสวยงามและใช

งานงายข้ึน 

มกราคม – มิถุนายน 

 • เปดใชงานเว็บไซตสําหรับระบบบริการ

ถายทอดการสื่อสารแบบสนทนาวิดีโอ

บนอินเทอรเน็ตท่ีมีความสวยงามและใช

งานงายข้ึน 

มกราคม – มิถุนายน 

พัฒนาระบบสนทนาวิดีโอบนเครื่องแม

ขายใหม และพัฒนาโปรแกรม

ประยุกตสนทนาวิดีโอบนเครื่องลูก

ขาย 

• ติดตั้งระบบบริการถายทอดการสื่อสาร

แบบสนทนาวิดีโอบนอินเทอรเน็ตของ

ระบบ MMX เพ่ือมาใชในการใหบริการ

ของศูนยบริการถายทอดการสื่อสารฯ 

มกราคม – มิถุนายน 

ทดลองใหบริการระบบบริการ

ถายทอดการสื่อสารแบบสนทนาวิดีโอ

บนอินเทอรเน็ตของระบบ MMX 

 มกราคม – มิถุนายน 

เปดใหบริการระบบบริการถายทอด

การสื่อสารแบบสนทนาวิดีโอบน

อินเทอรเน็ต ของระบบ MMX 

 กรกฎาคม – ธันวาคม 

2.5.5 ปรับปรุงระบบบริการการถายทอดการส่ือสารแบบสนทนาวิดีโอบนอินเทอรเน็ตผานอุปกรณ

โทรคมนาคมเคล่ือนท่ี  

กิจกรรม รายละเอียด 
ระยะเวลาดําเนินการ 

ป 2558 

พัฒนาโปรแกรมประยุกตระบบ

สนทนาวีดิโอบนอุปกรณสื่อสาร

เคลื่อนท่ี บนระบบปฏบิัติการ iOS 

และ Android 

• เชื่อมตอระบบของระบบ MMX และ

ระบบของ Avaya เพ่ือเพ่ิมความสามารถ

การใหบริการ ในกรณีคนท่ัวไปโทรหาผูท่ี

บกพรองทางการไดยิน 

มกราคม – มิถุนายน 
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กิจกรรม รายละเอียด 
ระยะเวลาดําเนินการ 

ป 2558 

 • ติดตั้งการใชงานระบบสนทนาวิดีโอบน

อินเทอรเน็ตผานอุปกรณโทรคมนาคม

เคลื่อนท่ีดวยเทคโนโลยีของระบบ MMX 

มกราคม – มิถุนายน 

 • ศึกษาและออกแบบระบบสนทนาวิดีโอ

บนอินเทอรเน็ตใหมท่ีมีความเหมาะสม

กับการใชงานบนแบนดวิดทท่ีต่ําและ

เหมาะสมกับการใชงานในประเทศไทย 

เพ่ือทดแทนระบบ MMX 

มกราคม – ธันวาคม 

ทดลองใหบริการถายทอดการ

สือ่สารแบบสนทนาวดิีโอบนอุปกรณ

สื่อสารเคลื่อนท่ี  ดวยโปรแกรม

ประยุกตบนระบบปฏบิัติการ iOS 

และ Android ของ ระบบ MMX 

 มกราคม – มิถุนายน 

เปดใหบริการระบบถายทอดการ

สือ่สารแบบสนทนาวดีิโอบนอุปกรณ

สื่อสารเคลื่อนท่ีดวยโปรแกรม

ประยุกตบนระบบปฏบิัติการ iOS 

และ Android ของระบบ MMX 

 กรกฎาคม – ธันวาคม 

2.5.6 ระบบบริการถายทอดการส่ือสารแบบสนทนาวิดีโอผานเครื่องบริการถายทอดการส่ือสาร

สาธารณะ (ตู TTRS) 

กิจกรรม รายละเอียด 
ระยะเวลาดําเนินการ 

ป 2558 

ติดตั้งเครื่องบริการถายทอดการ

สื่อสารสาธารณะใหม 

• คัดเลือกและสํารวจสถานท่ีติดตั้งตู TTRS ดําเนินการเสร็จ

เรียบรอยแลว 

 • ติดตอหนวยงานท่ีใหบริการอินเทอรเน็ต ดําเนินการเสร็จ

เรียบรอยแลว 
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กิจกรรม รายละเอียด 
ระยะเวลาดําเนินการ 

ป 2558 

 • ติดตั้งเครื่องบริการถายทอดการสื่อสาร

สาธารณะ รุน 2.0 จํานวน 90 ตู 

• ติดตั้งเครื่องบริการถายทอดการสื่อสาร

สาธารณะ รุน 1.0 ท่ีปรับปรุงใหม จํานวน 

30 ตู 

ดําเนินการเสร็จ

เรียบรอยแลว 

ใหบริการถายทอดการสื่อสาร

แบบสนทนาวิดีโอบน

อินเทอรเน็ตผานเครื่องบริการ

ถายทอดการสื่อสารสาธารณะ 

• ทดสอบการใชงานเครื่องบริการถายทอด

การสื่อสารสาธารณะ รุน 2.0 ท่ีติดตั้งใหม  

จํานวน 90 ตู 

• ทดสอบการใชงานเครื่องบริการถายทอด

การสื่อสารสาธารณะรุน 1.0 ท่ีปรับปรุง

ใหม จํานวน 30 ตู 

มกราคม – มิถุนายน 

 • เปดบริการใชงานเครื่องบริการถายทอด

การสื่อสารสาธารณะรุน 2.0 ท่ีติดตั้งใหม 

จํานวน 90 ตู 

• เปดบริการใชงานเครื่องบริการถายทอด

การสื่อสารสาธารณะรุน 1.0 ท่ีปรับปรุง

ใหม  จํานวน 30 ตู 

มกราคม – ธันวาคม 

2.5.7 ระบบบริการถายทอดการส่ือสารแบบการแจงเหตุฉุกเฉิน 

กิจกรรม รายละเอียด 
ระยะเวลาดําเนินการ 

ป 2558 

พัฒนาระบบสนทนาวิดีโอแบบ

การแจงเหตุฉุกเฉินบนเครื่องแม

ขายใหม และพัฒนาโปรแกรม

ประยุกตระบบสนทนาวิดีโอ บน

ระบบปฏบิัติการ iOS และ 

Android 

• พัฒนาระบบสนทนาวิดีโอประชุมสามสาย

บนเครื่องแมขายใหม ใหเชื่อมตอกับระบบ

สนทนาวิดีโอบนอินเทอรเน็ตบนเครื่องแม

ขายเกาใหสามารถทํางานรวมกันได 

ดําเนินการเสร็จ

เรียบรอยแลว 
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กิจกรรม รายละเอียด 
ระยะเวลาดําเนินการ 

ป 2558 

พัฒนาระบบรับแจงเรื่องจาก

บริการถายทอดการสื่อสารแบบ 

SMS และโปรแกรมประยุกตการ

แจงเหตุฉุกเฉิน 

• พัฒนาโปรแกรมประยุกตการแจงเหตุ

ฉุกเฉินบนระบบปฏบิัติการ Android 

ดําเนินการเสร็จ

เรียบรอยแลว 

 • พัฒนาโปรแกรมประยุกตการแจงเหตุ

ฉุกเฉินบนระบบปฏบิัติการ iOS 

ดําเนินการเสร็จ

เรียบรอยแลว 

ทดลองใหบริการระบบสนทนา

วิดีโอแบบการแจงเหตุฉุกเฉินบน

เครื่องแมขายใหม แบบ SMS 

และผานโปรแกรมประยุกตบน

ระบบปฏบิัติการ Android และ 

iOS 

• ทดลองใหบริการรับแจงเหตุฉุกเฉินผาน

ทางบริการถายทอดการสื่อสารแบบ SMS 

ดําเนินการเสร็จ

เรียบรอยแลว 

 • ทดลองใหบริการรับแจงเหตุฉุกเฉินผานทาง

บริการถายทอดการสื่อสารผานโปรแกรม

ประยุกตบนระบบปฏบิัติการ Android 

มกราคม – ธันวาคม 

 • ทดลองใหบริการรับแจงเหตุฉุกเฉินผาน

ทางบริการถายทอดการสื่อสารผาน

โปรแกรมประยุกตบนระบบปฏิบัติการ iOS 

มกราคม – ธันวาคม 

จัดทําฐานขอมูลคนพิการและ

ผูสูงอายุ 

• ปรับปรุงระบบฐานขอมูลผูท่ีบกพรอง

ทางการไดยินท่ีจัดเก็บขอมูลผานทาง

เว็บไซต 

ดําเนินการเสร็จ

เรียบรอยแลว 

พัฒนาระบบปกหมุดแผนท่ีแบบ

อัตโนมัติ เพ่ือเก็บขอมูลและแจง

ขอมูลไปยังผูท่ีบกพรองทางการ

ไดยินและผูสูงอายุ 

• ออกแบบระบบปกหมุดแผนท่ีแบบอัตโนมัติ 

เพ่ือเก็บขอมูลและแจงขอมูลไปยังผูท่ี

บกพรองทางการไดยินและผูสูงอายุ 

ดําเนินการเสร็จ

เรียบรอยแลว 

 • พัฒนาระบบปกหมุดแผนท่ีแบบอัตโนมัติ 

เพ่ือเก็บขอมูลและแจงขอมูลไปยังผูท่ี

บกพรองทางการไดยินและผูสูงอายุ 

ดําเนินการเสร็จ

เรียบรอยแลว 
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กิจกรรม รายละเอียด 
ระยะเวลาดําเนินการ 

ป 2558 

ทดสอบใหบริการระบบปกหมุด

แผนท่ีแบบอัตโนมัติ เพ่ือเก็บ

ขอมูลและแจงขอมูลไปยังผูท่ี

บกพรองทางการไดยินและ

ผูสูงอายุ 

  

จัดทําระบบลูกคาสัมพันธ และ

เชือ่มระบบกับหนวยบริการแจง

เหตุฉุกเฉิน 

• ปรับปรุงระบบบริหารงานลูกคาสัมพันธ

เพ่ือบันทึกขอมูลและสงตอใหกับเฉพาะ

หนวยบริการแจงเหตุฉุกเฉินสถาบัน

การแพทยฉุกเฉินผานทางเวบ็ไซต 

ดําเนินการเสร็จ

เรียบรอยแลว 

 • ทดลองใหบริการระบบลูกคาสัมพันธ และ

เชื่อมระบบกับหนวยบริการแจงเหตุฉุกเฉิน

ของสถาบันการแพทยฉุกเฉินแหงชาติ 

มกราคม – ธันวาคม 

เปดใหบริการระบบถายทอดการ

สื่อสารแบบการแจงเหตุฉุกเฉิน 

เพ่ือใหเชื่อมตอหนวยบริการแจง

เหตุฉุกเฉินของสถาบันการแพทย

ฉุกเฉินแหงชาติ 

• เปดใหบริการระบบถายทอดการสื่อสาร

แบบการแจงเหตุฉุกเฉิน เพ่ือใหเชื่อมตอกับ

หนวยบริการแจงเหตุฉุกเฉินของสถาบัน

การแพทยฉุกเฉินแหงชาติ 

มกราคม – ธันวาคม 

2.6 แผนพัฒนาระบบบริการถายทอดการส่ือสารเพ่ิมเติม 

ศูนยบริการถายทอดการสื่อสารฯ ไดวางแผนในการพัฒนาระบบบริการถายทอดการสื่อสารเพ่ิมเติม

จํานวน 2 ระบบ ซ่ึงในป 2558  จะมีการดําเนินการพัฒนาระบบ ดังนี้ 
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2.6.1 ระบบบริการถายทอดการส่ือสารแบบปรับปรุงเสียงพูด (Speech Enhancement Relay 

Service) 

กิจกรรม รายละเอียด 
ระยะเวลาดําเนินการ 

ป 2558 

เปดใหบริการถายทอดการสื่อสาร

แบบปรับปรงุเสียงพูดสําหรับผูไร

กลองเสียง 

  

ศึกษา วิเคราะห การใหบริการ

ถายทอดการสื่อสารแบบปรับปรุง

เสียงพูดสําหรับบุคคลปากแหวง

เพดานโหว 

• เก็บขอมูลการพูดของบุคคลปากแหวง

เพดานโหว 

มกราคม – มีนาคม 

 • วิเคราะหขอมูลการพูด เพ่ือนํามาพัฒนา 

Speech Enhancement Engine 

สําหรับบุคคลปากแหวงเพดานโหว 

เมษายน – กันยายน 

พัฒนาระบบบริการถายทอดการ

สือ่สารแบบปรบัปรุงเสียงพูด

สําหรับบุคคลปากแหวงเพดานโหว 

• พัฒนาระบบบริการถายทอดการสื่อสาร

แบบปรับปรงุเสียงพูดสําหรบับุคคลปาก

แหวงเพดานโหว 

ตุลาคม – ธันวาคม 

 • ทดสอบประสิทธิภาพในการใชงาน และ

การทํางานอยางถูกตอง 

ธันวาคม 

ศึกษา วิเคราะห การใหบริการ

ถายทอดการสื่อสารแบบปรับปรงุ

เสียงพูดสําหรับบุคคลท่ีสมองพิการ 

• วิเคราะหความตองการการติดตอสื่อสาร

ผานโทรศัพทของบุคคลท่ีสมองพิการ 

มกราคม – มีนาคม 

 • ออกแบบวิธีการติดตอสื่อสารของบุคคลท่ี

สมองพิการ 

เมษายน – กันยายน 

พัฒนาระบบการติดตอสื่อสารของ

บุคคลท่ีสมองพิการผานโทรศัพท 

• พัฒนาระบบการติดตอสื่อสารของบุคคล

ท่ีสมองพิการผานโทรศัพท 

ตุลาคม – ธันวาคม 

 • ทดสอบประสิทธิภาพในการใชงาน และ

การทํางานอยางถูกตอง 

ธันวาคม 
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2.6.2 ระบบบริการถายทอดการส่ือสารแบบแปลงเสียงเปนขอความ (Captioned Telephone 

Relay Service) 

กิจกรรม รายละเอียด 
ระยะเวลาดําเนินการ 

ป 2558 

เก็บขอมูลเสียงพูดผานสายโทรศัพท • จัดเก็บขอมูลเสียงและถอดความเสียง ดําเนินการเสร็จ

เรียบรอยแลว 

 พัฒนา Speech Recognition 

Engine ผานสายโทรศัพท 

• การพัฒนาแบบจําลองเสียงพูด ดําเนินการเสร็จ

เรียบรอยแลว 

 • การพัฒนาแบบจําลองทางภาษา ดําเนินการเสร็จ

เรียบรอยแลว 

พัฒนาโปรแกรมประยุกตเพ่ือรองรับ

บริการแปลงเสียงเปนขอความบน

อุปกรณสื่อสารเคลื่อนท่ี (Tablet) บน

ระบบปฎิบัตกิาร Android 

• พัฒนาระบบบริการถายทอดการสื่อสาร

แบบแปลงเสียงเปนขอความสําหรับ

ผูสูงอายุ แบบ Manual 

มกราคม – กันยายน 

 • ศึกษาและออกแบบระบบบริการ

ถายทอดการสื่อสารแบบแปลงเสียงเปน

ขอความสําหรับผูสูงอายุ แบบ semi-

automatic 

มกราคม – ตุลาคม 

 • พัฒนาระบบบริการถายทอดการสื่อสาร

แบบแปลงเสียงเปนขอความสําหรับ

ผูสูงอายุ แบบ semi-automatic 

ตุลาคม – ธันวาคม 

ทดลองใหบริการระบบบริการ

ถายทอดการสื่อสารแบบแปลงเสียง

เปนขอความสําหรับผูสูงอายุ แบบ 

Manual 

 ตุลาคม – ธันวาคม 
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2.7 แผนการบํารุงรักษาระบบบริการถายทอดการส่ือสาร 

ตามท่ีศูนยบริการถายทอดการสื่อสารฯ พัฒนาระบบบริการถายทอดการสื่อสาร ตั้งแตป พ.ศ.2554 นั้น 

ศูนยบริการถายทอดการสื่อสารฯ ไดมีแผนการบํารุงรักษาระบบบริการถายทอดการสื่อสารตางๆ ดังนี้ 

2.7.1 ระบบเครือขาย 

ศูนยบริการถายทอดการสื่อสารฯ มีแผนการบํารุงรักษาในสวนของระบบเครือขาย โดยแบง

ออกเปน 2 สวน ดังนี้ 

1) ศูนยบริการอินเทอรเน็ตสําหรับเครื่องแมขาย (Internet Data Center: IDC) 

ศูนยบริการถายทอดการสื่อสารฯ ไดจัดวางระบบบริการถายทอดการสื่อสาร โดยเชาพ้ืนท่ี

วางเครื่องแมขายขนาด 42U ไมจํากัดจํานวนขอมูลรับเขาและสงออก ไวท่ีศูนยบริการอินเทอรเน็ตสําหรับ

เครื่องแมขายของบริษัทอินเทอรเน็ตประเทศไทยจํากัด (มหาชน) ตั้งอยูท่ีอาคารไทยซัมมิททาวเวอร ชั้น 10-12 

และชั้นไอที ถนนเพชรบุรีตัดใหม กรุงเทพมหานคร เพ่ือใหเขาถึงขอมูลและบริการตางๆ ไดอยางรวดเร็ว 

เนื่องจากระบบติดตั้งบน Internet Backbone มีขอบเขตการใหบริการและการบํารุงรักษาตามสัญญาจางท่ี

ปรึกษาโครงการฯ โดยมีทีมวิศวกร (Network Operation Center) ดูแลในเรื่องการแกปญหาการใชงานท่ี

เกิดข้ึน ติดตอประสานกับผูใหบริการวงจรเชาในกรณีตางๆ หรือแมแตการใหคําปรึกษาในดาน network และ

มีทีม Network Call Center ท่ีทําหนาท่ีในการ Monitor Link ของลูกคาตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน 

แผนการบํารุงรักษาของศูนยบริการอินเทอรเน็ตสําหรับเครื่องแมขาย มีการรับประกันและ

การบํารุงรักษาระบบใหสามารถทํางานไดอยางตอเนื่อง และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ดังนี้ 

1. Fault Management  

มีระบบ Trouble Ticket ใชเพ่ือปรับปรุงคุณภาพการใหบริการ สามารถติดตาม

ปญหาของลูกคาไดตลอดเวลา โดยติดตอ Call Center หมายเลข 0-2257-7111 กด 5  ซ่ึงเปนการใหบริการ

แบบ One-Stop-Service บันทึกปญหาและการแกไขปญหาของลูกคาภายในเวลาท่ีกําหนด มิฉะนั้นจะมีการ

รายงานปญหาตอไปยังผูบริหารระดับสูง 

2. Escalation Process 

มีวิศวกรในการแกไขปญหาภายใน 1 ชั่วโมง หากไมสามารถแกปญหาไดปญหาจะถูก 

สงตอไปยังผูท่ีมีความชํานาญในดานนั้นๆ และหากไมสามารถแกปญหาไดภายในอีก 1 ชั่วโมง (รวม 2 ชั่วโมง) 

ปญหาจะถูกสงตอไปยังระดับผูจัดการในสวนงานท่ีรับผิดชอบ และหากไมสามารถแกปญหาไดในภายในอีก 1 
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ชั่วโมง (รวม 3 ชั่วโมง)  ปญหาจะถูกสงตอไปท่ีระดับผูชวยและผูอํานวยการฝาย รวมระยะเวลาในการจัดการ

แกปญหาใหลูกคาท้ังสิ้นไมเกิน 4 ชั่วโมง 

3. Incident Handling & Change Control   

มีระบบ Incident Handling & Change Control เพ่ือใชในการควบคุมและจัดการ

กับปญหาท่ีเกิดข้ึนโดยไมคาดคิด มีการควบคุมการปฏิบัติงาน และการติดตามปญหาเพ่ือใหการใชงานของ

ลูกคาเปนไปตามขอกําหนดดานการบริการ (SLA) ในสัญญา  

4. มาตรฐาน ISO 9001:2000 

บริษัทอินเทอรเน็ตประเทศไทยจํากัด (มหาชน) ไดรับการรับรองการบริหารจัดการ

คุณภาพของบริการทุกระบบงาน มาตรฐาน ISO 9001:2000 โดยมีนโยบายคุณภาพ “อินเทอรเน็ตประเทศ

ไทย มุงม่ันท่ีจะใหบริการคุณภาพสูง ตรงตามความตองการของลูกคา โดยมีการพัฒนาปรับปรุงอยางไมหยุดยั้ง 

เพ่ือความพึงพอใจของผูใชบริการทุกราย และจะรักษาไวซ่ึงหลักการ  ขอกําหนดทางกฎหมายขอกําหนดท่ีเปน

สากลและมาตรฐานทางวิชาการท่ีถูกตอง” 

2) ระบบเครือขายภายในศูนยบริการถายทอดการสื่อสารฯ 

ศูนยบริการถายทอดการสื่อสารฯ ไดเชาวงจรสื่อสารความเร็วสูงแบบ MPLS (10/10 

Mbps) จํานวน 2 วงจร จาก บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) และ บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น 

จํากัด (มหาชน) เชื่อมระหวางศูนยบริการถายทอดการสื่อสารฯ และศูนยบริการอินเทอรเน็ตสําหรับเครื่องแม

ขาย 
การบํารุงรักษาระบบเครือขายภายในศูนยบริการถายทอดการสื่อสาร เม่ือมีเหตุขัดของ

เจาหนาท่ีเทคนิคของศูนยจะประสานงานไปยังหนวยบริการลูกคา ดังมีรายละเอียดตามตารางท่ี 3 
 

ตารางท่ี 3 หมายเลขติดตอหนวยบริการลูกคา 

หนวยบริการลูกคา หมายเลขโทรศัพท 

บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) 02-104-3717,4013 หรือ 1322 

บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) 02-101-1111 หรือ 1613 
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2.7.2 ระบบบริการถายทอดการส่ือสาร  

ตามท่ีศูนยบริการถายทอดการสื่อสารฯ ไดจัดซ้ือระบบการใหบริการ Contact Center พรอม

การบํารุงรักษา จากบริษัท ชีวาเลียร เน็ตเวอรค โซลูชั่น ไทย จํากัด โดยมีแผนการบํารุงรักษาระบบดังนี้ 

1) ขอบเขตการใหบริการ 
1.1) ดานฮารดแวร ไดแก การดูแลและรักษาอุปกรณในระบบท้ังหมด ซ่ึงหมายถึงการ

ซอมแซมแกไขในกรณีท่ีเกิดความชํารุดบกพรอง การจัดหาอะไหลทดแทนเพ่ือ

สํารองใชงานในระหวางท่ีนําอุปกรณท่ีมีความชํารุดบกพรองมาซอมแซม และการ

เปลี่ยนอุปกรณชิ้นใหมใหในกรณีท่ีอุปกรณท่ีมีความชํารุดบกพรองนั้นไมสามารถ

ซอมแซมได 
1.2) ดานซอฟตแวร ไดแก การดูแลและรักษาซอฟตแวรและโปรแกรมตางๆ ใหสามารถ

ใชงานไดตามปกติ ซ่ึงรวมไปถึงการรีโมทเขาไปทําการเพ่ิมเติมเง่ือนไขเบื้องตนใน

การทํางานตางๆ รวมถึงการแกไขโปรแกรมการทํางานท่ีมีความบกพรอง 
1.3) การบํารุงรักษา (Preventive Maintenance: PM) ไดแก การตรวจสอบและ

บํารุงรักษาอุปกรณตางๆ ภายในระบบตามระยะเวลาท่ีกําหนด ท้ังนี้เพ่ือเปนการ

ตรวจสอบสอบการทํางานของระบบอยางละเอียด ซ่ึงจะประกอบไปดวย การ

ตรวจสอบขอผิดพลาด ขอบกพรอง พรอมท้ังทําการแกไข และต้ังคาใหสามารถ

ทํางานไดอยางเต็มท่ี รวมถึงการทําความสะอาดอุปกรณตางๆ ใหอยูในสภาพท่ี

พรอมใชงาน 
2) ขอบขายการใหบริการ 

2.1) ตรวจสอบระบบตามระยะเวลาท่ีกําหนด เปนการบํารุงรักษาระบบเพ่ือใหได

มาตรฐานการทํางานในเชิงเทคนิค โดยจะใหบริการตรวจสอบระบบทุกๆ 3 เดือน 

หรือปละ 4 ครั้ง ตามตารางท่ี 4 
 

ตารางท่ี 4 กําหนดการบํารุงรักษาระบบ Avaya Aura Contact Center 

ลําดับ ระบบ รอบเวลา ปท่ี  
กําหนดการ 

คร้ังท่ี1 คร้ังท่ี2 คร้ังท่ี3 คร้ังท่ี4 

1 ระบบ Avaya ทุก 3 เดือน 1 ต.ค. 55 ม.ค. 56 เม.ย. 56 ก.ค. 56 

   2 ต.ค. 56 ม.ค. 57 เม.ย. 57 ก.ค. 57 

   3 ต.ค. 57 ม.ค. 58 เม.ย. 58 ก.ค. 58 

   4 ต.ค. 58 ม.ค. 59 เม.ย. 59 ก.ค. 59 
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2.2) การตรวจสอบระบบในกรณีท่ีลูกคาแจงปญหา หลังจากท่ีไดรับการแจงปญหาจาก

ลูกคาหรือในกรณีท่ีระบบขัดของ บริษัทฯ จะสงพนักงานออกไปเพ่ือตรวจสอบและ

แกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนกับระบบของลูกคา ตามระยะเวลาในการใหบริการและ

ขอจํากัดในการใหบริการ เพ่ือใหสามารถใชงานไดตามปกติ โดยไมคิดคาบริการ  
ระดับของการใหบริการแกปญหาระบบ 
• กรณีระบบท้ังหมดไมสามารถทํางานได หรือระบบควบคุมการทํางานหลักมี

ปญหา ทําใหสวนประกอบตางๆ ไมสามารถทํางานได ในสวนนี้หมายความถึง 

Critical Failure บริษัทจะดําเนินการแกไขภายใน 4 ชั่วโมง นับแตไดรับแจง

จากลูกคาหรือตัวแทนของลูกคา ไมเวนวันเสาร วันอาทิตย วันหยุดนักขัตฤกษ

และวันหยุดของบริษัทฯ 
• กรณีท่ีระบบบางสวนมีปญหา หรือเปนสวนประกอบของระบบ แตระบบหลัก

ท่ีควบคุมการทํางานท้ังหมดยังคงสามารถดําเนินการได ในสวนนี้หมายความ

ถึง Major & Minor Failure บริษัทจะดําเนินการแกไขภายใน 24 ชั่วโมง (วัน

ทําการถัดไป) นับแตไดรับแจงจากลูกคาหรือตัวแทนของลูกคา 
คํานิยามของ Minor, Major and Critical failure 
• Minor เชน การเสียหายของพอรทบางสวน หัวเครื่องโทรศัพทแบบไอพีของ

เจาหนาท่ีถายทอดการสื่อสารไมสามารถใชงานได เครื่องคอมพิวเตอรและ

อุปกรณประกอบของเจาหนาท่ีถายทอดการสื่อสารไมสามารถใชงานได เปน

ตน 

• Major หมายถึง ความเสียหายท่ีมีผลกระทบตอธุรกิจแตสามารถดําเนินงานได 

เชน การดมีความเสียหายบางสวน รายงานของ CMS มีการสูญหายบางสวน 

ระบบ SMS และ MMS เกิดปญหา ไมสามารถสงขอความออกได เปนตน 

• Critical หมายถึง ความเสียหายท่ีมีผลกระทบตอธุรกิจโดยตรง เชน ชุดควบคุม

ระบบมีความเสียหาย ระบบหยุดการทํางาน เครื่องควบคุมและสํารองไฟฟา

เกิดขัดของ เปนตน 

 

ตารางท่ี 5 หมายเลขติดตอการบํารุงรักษาระบบ Avaya Aura Contact Center 

ระดับ ผูติดตอ หมายเลขโทรศัพท 

1 ฝายบริการ Contact Center 02-224-4575 

2 วิศวกรระบบ ดูหมายเลขติดตอในภาคผนวก ข 

3 ผูจัดการแผนกบริการ 089-135-3640 
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2.3) ในกรณีท่ีมีอุปกรณชํารุดหรือไมสามารถใชงานไดตามปกติ ทางบริษัทจะนําอุปกรณ

สํารองมาใหใชงานแทนเปนการชั่วคราวทันทีระหวางท่ีทําการสงอุปกรณดังกลาว

ซอมโดยไมคิดคาใชจาย หากอุปกรณดังกลาวไมสามารถซอมแซมได บริษัทจะ

เปลี่ยนอุปกรณชิ้นใหมใหทันที 

2.4) การใหบริการแกไขระบบตามท่ีลูกคาตองการใหแกไข บริษัทจะรีโมทเขามา

บํารุงรักษาโดยไมคิดคาบริการ ท้ังนี้เปนการดําเนินการแกไขระบบท่ัวไปเทานั้น ไม

รวมถึงการแกไขขอมูลและคาหลักของระบบท่ีไดถูกตั้งคาเอาไวตั้งแตตน 

2.5) บริษัทจะใหคําปรึกษาและแนะนําการใชงานของระบบ รวมท้ังการรายงานผลการ

ทํางานของระบบ 

2.7.3 เครื่องบริการถายทอดการส่ือสารสาธารณะ (ตู TTRS) 

การบํารุงรักษาตู TTRS เปนไปตามขอบเขตการบํารุงรักษาและขอบขาย เชนเดียวกันกับการ

บํารุงรักษาระบบบริการถายทอดการสื่อสาร ในขอ 3.3.2 โดยมีสถานท่ีติดตั้งตู TTRS ตามภาคผนวก ข 

 

ตารางท่ี 6 กําหนดการบํารุงรักษาตู TTRS 

ลําดับ ระบบ รอบเวลา ปท่ี  
กําหนดการ 

ครั้งท่ี1 ครั้งท่ี2 ครั้งท่ี3 ครั้งท่ี4 

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

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

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

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

   2 ม.ค. 57    

   3 ม.ค. 58    

 

2.8 เครื่องใหบริการถายทอดการส่ือสาร 

การเตรียมความพรอมของเครื่องใหบริการถายทอดการสื่อสารดําเนินการโดยเจาหนาท่ีเทคนิคท่ี

ปฏิบัติงานประจํากะนั้นๆ โดยมีรายละเอียดการปฏิบัติงานตามตารางท่ี 7 ดังนี้ 
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ตารางท่ี 7 การปฏิบัติงานเพ่ือเตรียมความพรอมของเครื่องใหบริการถายทอดการสื่อสาร 

รายการเตรียมความพรอม รายละเอียดการปฏิบัติงาน 

1. เครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณสําหรับเจาหนาท่ีถายทอดการสื่อสาร 

1.1. การดูแล และ

ตรวจสอบเครื่อง

คอมพิวเตอร 

• เปดเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับเจาหนาท่ีถายทอดการสื่อสารท้ังหมด 

จากนั้น อัพเดทโปรแกรม Antivirus และทําการ Scan Virus 

• ลบ Temp files ลบ cookies ตางๆ ใน Web Browser 

• ลบไฟลขยะใน Recycle Bin 

• ทุกสิ้นเดือนจะทําการจัดระเบียบฮารดดิสก  (Defragmentation Hard 

Disk) โดยจะทําในชวงท่ีเครื่องเจาหนาท่ีฯ วางเทานั้นเพราะตองใช

เวลานาน 

1.2. ตรวจสอบและเตรียม

ความพรอมของ

อุปกรณตางๆ 

• ทําความสะอาดคียบอรด และทดสอบการใชงาน 

• ทําความสะอาดเมาส และทดสอบการใชงาน 

• ตรวจสอบการทํางานของกลอง โดยเจาหนาท่ีถายทอดการสื่อสารจะทํา

การปรับมุมกลองดวยตนเอง 

• ตรวจสอบ IP Phone ทําความสะอาดและทดสอบการใชงาน 

• ตรวจสอบเสียงของชุดหูฟง โดยเจาหนาท่ีถายทอดการสื่อสารจะทํา

ความสะอาดชุดหูฟงของตนเอง 

• ทําความสะอาดหนาจอคอมพิวเตอรดวยน้ํายาสําหรับทําความสะอาด

หนาจอ 

1.3. ระบบ Network • ทดสอบความเร็วของอินเทอรเน็ต ท้ัง Upload และ Download 

รวมท้ังตรวจสอบ Link ในและนอกประเทศ 

• ทดสอบโดยการ Ping  

• ทดสอบดวยโปรแกรม PRTG Traffic Grapher  
 

2. เครื่อง Wall board เพ่ือแสดงคิวของผูใชบริการ 
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รายการเตรียมความพรอม รายละเอียดการปฏิบัติงาน 

2.1. การดูแลและ

ตรวจสอบเครื่อง

คอมพิวเตอร 

• เปดเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับเจาหนาท่ีถายทอดการสื่อสารท้ังหมด 

จากนั้น อัพเดทโปรแกรม Antivirus และทําการ Scan Virus 

• ลบ Temp files ลบ cookies ตางๆ ใน Web Browser 

• ลบไฟลขยะใน Recycle Bin 

• ทุกสิ้นเดือนจะทําการจัดระเบียบฮารดดิสกc(Defragmentation Hard 

Disk) 

2.2. โปรแกรมแสดงคิวรอ

สายของผูใหบริการ 

• เปดโปรแกรม CMS เพ่ือแสดงสถานะทํางานของเจาหนาท่ีถายทอดการ

สื่อสารและคิวรอสายของผูใชบริการสนทนาวิดีโอผานเว็บไซตและตู 

TTRS แบบ Real-time 

• เปดโปรแกรม AACC แสดงคิวรอสายของผูใชบริการสนทนาขอความ

ผานเว็บไซต แบบ Real-time 

3. อุปกรณโทรศัพทมือถือแบบ Smartphone สําหรับบริการ SMS 

3.1. อุปกรณ

โทรศัพทมือถือแบบ 

Smartphone 

เชื่อมตอสัญญาณ 

WiFi และ 3G 

• เปดเครื่องโทรศัพทและตรวจสอบสัญญาณ WiFi และ 3G 

• เปด Application SMS และตรวจสอบสถานะของ Application วา

เปดใชงานอยู (สถานะเปนสีเขียว) 

• ตรวจสอบเว็บไซตสําหรับเจาหนาท่ีถายทอดการสื่อสารเพ่ือใหบริการ

ถายทอดการสื่อสารผาน SMS ซ่ึงบนหนาเว็บไซตจะมีสัญรูปแสดงคิว

ขอความแบบปกติและขอความเพ่ือแจงเหตุฉุกเฉินท่ีเจาหนาท่ียังไมได

ใหบริการ 

4. ตู TTRS  

4.1. การตรวจสอบตู 

TTRS 

• ตรวจสอบตู TTRS จากโปรแกรม Prompt Kiosk Real-time Monitor 

เพ่ือตรวจสอบสถานะของตู TTRS ท้ัง 30 ตู 

5. การแจงปญหา 
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รายการเตรียมความพรอม รายละเอียดการปฏิบัติงาน 

 • ประสานงานไปยังผูประสานของสถานท่ีเพ่ือทําการตรวจสอบเบื้องตน 

• ปญหาเก่ียวกับอุปกรณและระบบของตู TTRS จะแจงไปยงั บริษัท ชีวา

เลียร เน็ตวอรค โซลูชั่น ไทย จํากัด ตามสัญญาซ้ือขายและขอบเขตการ

ใหบริการ 

• ปญหาเก่ียวกับระบบเครือขายจะแจงไปยังบรษัิท อินเทอรเน็ตประเทศ

ไทย จํากัด (มหาชน) ตามสัญญาจางท่ีปรึกษา 

• ปญหาเก่ียวกับอินเทอรเน็ต จะแจงไปหนวยงานท่ีติดตั้งอินเทอรเน็ตของ

แตละสถานท่ี 

6. การติดตามการแกไขปญหา 

 • หลังจากแจงปญหาแลว จะตองทําการติดตามการแกไขปญหาจาก

หนวยงานท่ีไดทําการประสานงานไป และจัดทํารายงานประจําสัปดาห 
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บทที ่3  

แผนงานประชาสัมพันธ 

แผนการประชาสัมพันธศูนยบริการถายทอดการสื่อสารฯ จัดทําข้ึนเพ่ือเปนแผนการดําเนินการของงาน

ประชาสัมพันธ  โดยมีจุดมุงหมายสําคัญคือการเพ่ิมจํานวนผูใชบริการถายทอดการสื่อสารใหไดตามเปาหมาย

ท่ีตั้งไวในแตละป   โดยจะประชาสัมพันธใหผูท่ีบกพรองและบุคคลท่ัวไปไดรับรูการบริการถายทอดการสื่อสาร 

ซ่ึงเปนบริการเสริมพิเศษของการบริการโทรคมนาคมวาทําหนาท่ีเปนตัวกลางติดตอสื่อสารระหวางผูท่ีบกพรอง

ทางการไดยินและผูท่ีบกพรองทางการพูดกับบุคคลท่ัวไปท่ีไมสามารถสื่อสารในชองทางปกติได พรอมท้ังสราง

ความตระหนักถึงสิทธิการเขาถึงบริการโทรคมนาคมข้ันพ้ืนฐานอยางเทาเทียมและท่ัวถึง ประชาสัมพันธถึง

รูปแบบการบริการ  สิทธิประโยชน  การเขารับการอบรมวิธีการใชบริการ รวมถึง วิธีการการรองเรียน รอง

ทุกข ในการใชบริการ และการรักษาสิทธิขอมูลสวนบุคคล 

3.1 กลุมเปาหมาย 

เปาหมายของแผนการประชาสัมพันธจะครอบคลุมกลุมเปาหมายในทุกพ้ืนท่ี เพ่ือเปนการประกันสิทธิ

ข้ันพ้ืนฐานใหกับผูท่ีไมสามารถเขาถึงบริการโทรคมนาคมเชนเดียวกับบุคคลอ่ืนได  โดยกําหนดกลุมเปาหมาย

หลักดังนี้ 

1) ผูท่ีบกพรองทางการไดยิน 

2) ผูท่ีบกพรองทางการพูดหรือการสื่อสาร 

3) ผูท่ีมีความบกพรองซอน เชน ผูท่ีหูหนวก- ตาบอด  

4) ผูท่ีมีความบกพรองซอนอันเนื่องมาจากการพูด การสื่อสาร การไดยิน 

บุคคลเหลานี้ อาจจะอยูในวัยเรียน วัยทํางาน วัยสูงอายุ รวมถึงชนกลุมนอยท่ีมีความบกพรองทางดาน

การไดยินและและมีความบกพรองทางดานการพูดอันเปนผลมาจาก ความพิการแตกําเนิด อาการเจ็บปวย 

อุบัติเหตุ รวมถึงมีความบกพรองทางสติปญญารวมดวย   

นอกจากนี้ มีกลุมเปาหมายรองท่ีเปนบุคคลท่ัวไป ท่ีจะไดรับประโยชนจากการบริการถายทอดการ

สื่อสาร ซ่ึงจําเปนตองรับรูวิธีการติดตอสื่อสาร และอบรมวิธีการใช บริการจากฝายประชาสัมพันธและอบรม

ของศูนยบริการถายทอดการสื่อสารฯ ดังมีเปาหมายในกลุมตอไปนี้  

1) ครอบครัว เพ่ือน ผูดูแล ผูชวยเหลือ ผูท่ีทํางานกับผูท่ีบกพรอง 

2) บุคคลทุกวิชาชีพท่ีใหบริการผูท่ีบกพรอง เชน ครู อาจารย แพทย พยาบาล ตํารวจ นักวิชาชีพฯลฯ  
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3) ผูท่ีอาศัยในชุมชนของผูท่ีบกพรอง  

4) หนวยงานภาครัฐและหนวยงานภาคเอกชนท่ีใหบริการแกผูท่ีบกพรอง เชน ท่ีทําการอําเภอ 

โรงพยาบาล สถานีตํารวจ รานคา ธนาคาร ฯลฯ 

3.2 วัตถุประสงค 

1) ใหกลุมเปาหมายและชุมชนตระหนักรูถึงการมีศูนยบริการถายทอดการสื่อสาร   

2) จัดทําสื่อ ประชาสัมพันธ เพ่ือแนะนําการบริการถายทอดการสื่อสารใหกลุมเปาหมายได 

3) คนหากลุมเปาหมายในชุมชน ดวยกลไกท่ีเหมาะสม เพ่ือประชาสัมพันธใหกลุมเปาหมายเขาใจ

เรื่องการบริการถายทอดการสื่อสารท่ีสอดคลองกับความตองการของของผูท่ีบกพรอง    

4) ใหเพ่ิมจํานวนกลุมเปาหมายท้ังเชิงปริมาณและครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี  

3.3 วิธีการประชาสัมพันธ 

1) ประชุมชี้แจงกับศูนยคนพิการในแตละจังหวัด ผูบริหาร ผูอํานวยการและครูในแตละโรงเรียนโสต

ศึกษา และสวนราชการท่ีเก่ียวของ โดยจัดประชุมชี้แจง จัดทําขาวแจกและเอกสารเผยแพรท่ีผูท่ี

บกพรองเขาถึงและใชประโยชนได 

2) ประสานงานกับประชาสัมพันธจังหวัด โดยคณะกรรมการดําเนินงานตามโครงการในระดับจังหวัด 

เพ่ือประชาสัมพันธโครงการผานสื่อมวลชนหลายแขนง อาทิ กรมประชาสัมพันธ วิทยุ หนังสือพิมพ

ทองถ่ิน เว็บไซตตางๆ เปนตน 

3) การเผยแพรประชาสัมพันธใหความรูแกผูอํานวยการ ผูบริหาร ครู และนักเรียนในแตละจังหวัดทุก

โรงเรียนโสตศึกษาท่ีเขารวมโครงการฯ เก่ียวกับศูนยบริการถายทอดการสื่อสารฯ  ข้ันตอนการจัด

กิจกรรม  โดยจัดทําเปนแผนพับ  เอกสารอธิบายการดําเนินงานของศูนยบริการถายทอดการ

สื่อสารฯ  และวีซีดีเก่ียวกับความรูเรื่องการบริการถายทอดการสื่อสาร 

4) การเผยแพรประชาสัมพันธโครงการฯ ทางหนังสือพิมพทองถ่ิน การสรางเว็บไซต ทางอินเทอรเน็ต 

เพ่ือเผยแพรโครงการฯ และการจัดกิจกรรมของแตละจังหวัด 

5) การจัดประชุมกลุมยอยในชุมชนชนบท โดยจัดเวทีประชาสัมพันธเพ่ือแนะนําการบริการถายทอด

การสื่อสาร  
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3.4 ส่ือประชาสัมพันธ 

1) แผนพับแสดงเนื้อหาเ ก่ียวกับศูนยบริการถายทอดการสื่อสารฯ ท้ังในรูปแบบเอกสาร 

ภาพเคลื่อนไหวหรือไฟลการนําเสนอ  

2) การจัดทําเอกสารประกอบคําบรรยาย เพ่ือใหผูเขารวมประชุมเขาใจและรับฟงไปพรอมๆ กับการ

บรรยาย 

3) การเผยแพรประชาสัมพันธการบริการถายทอดการสื่อสาร ผานเว็บไซต TTRS และ Face book 

Fan page ของ TTRS Thailand   

3.5 การเขารวมอบรมสัมมนาในระดับชาติ และระดับนานาชาติ 

ศูนยบริการถายทอดการสื่อสารฯ มีแผนเผยแพรงานของศูนยฯ ตอสาธารณะและการประชุมวิชาการ

นานาชาติ เพ่ือนําผลงานของศูนยฯ ไปเผยแพรใหเปนท่ีรูจักและยอมรับกันในวงกวาง โดยในป 2558 ศูนย

กําหนดท่ีจะเขารวมการประชุมดังนี้ 

1) National Association for State Relay Administration 2015 ประเทศสหรัฐอเมริกา ซ่ึงเปน

การประชุมของผูใหบริการถายทอดการสื่อสารในแตละรัฐของประเทศสหรัฐอเมริกา เพ่ือรายงาน

ผลการดําเนินงานของแตละรัฐ รวมท้ังรายงานผูใหบริการถายทอดการสื่อสารของระดับนานาชาติ  

2) MMX day 2015 ซ่ึงเปนการประชุมผูใหบริการถายทอดการสื่อสารท่ีใชระบบของ MMX ท่ีพัฒนา

โดยบริษัท NWISE ประเทศสวีเดน  เพ่ือรายงานผลการดําเนินงานของประเทศตางๆ ในทวีปยุโรป 

ประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศไทย รวมท้ังการชี้แจงระบบท่ีพัฒนาข้ึนใหม 

3) International Workshop:  M-Enabling Summit Conference and Showcase 2015  

เปนการการประชุมเรื่องการพัฒนา Accesible Mobile Application   

3.6 แผนการดําเนนิงานประจําป 2557 

แผนการดําเนินงาน 
เดือน 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. จัดทําเอกสารประชาสัมพันธ ท้ัง

รูปแบบสื่อสิ่งพิมพและวิดีโอ 

            

• จัดทําเอกสารประชาสัมพันธ 

เชน แผนพับ และสื่อวิดีโอ 
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แผนการดําเนินงาน 
เดือน 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

2. ส ร า ง ค ว า ม รู ค ว า ม เ ข า ใ จ ใ ห

กลุมเปาหมายไดรูจักการบริการ

ถายทอดการสื่อสารเปนวงกวาง 

ท้ังสื่อวิทยุ โทรทัศน สื่อสิ่งพิมพ 

            

• เผยแพรและประชาสัมพันธ

แกกลุ ม เป าหมาย ในการ

ประชุม ท่ี เ ก่ียวของ กับคน

พิการ 

            

3. เขารวมงานสัมมนาและนําเสนอ

ผลงานในการประชุม TRS ระดับ

นานาชาต ิ

            

• เขารวมประชุม สัมมนา 

National Association for 

State Relay 

Administration 2015 

ประเทศสหรัฐอเมริกา 

            

• เขารวมประชุม สัมมนา 

MMX day2015 ประเทศ

สวีเดน 

            

• เขารวมประชุมสัมมนา

ประจาํป M-Enabling 

Summit Conference and 

Showcase 2015 
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บทที ่4  

แผนการอบรมการใชบริการถายทอดการสื่อสาร 

ศูนยบริการถายทอดการสื่อสารฯ มุงใหผูท่ีบกพรองทางการไดยินและผูท่ีบกพรองทางการพูดไดรับ

ประโยชนจากบริการถายทอดการสื่อสารอันเปนการเปดโอกาสใหผูท่ีทํางานเชิงรุก เชิญชวนใหผูท่ีบกพรองเขา

รับการอบรมเพ่ือใหไดรับความรูวิธีการใชงานบริการถายทอดการสื่อสารซ่ึงมีหลายรูปแบบ ดังนั้น ศูนยบริการ

ถายทอดการสื่อสารฯ จึงจําเปนตองจัดทําแผนการอบรมการบริการถายทอดการสื่อสารใหกับกลุมเปาหมาย

ทุกป เพ่ือเพ่ิมจํานวนผูท่ีสามารถเขาถึงบริการเสริมพิเศษของบริการโทรคมนาคมท่ี สํานักงาน กสทช. จัดให 

4.1 การอบรมการใชบริการถายทอดการส่ือสาร  

4.1.1 กลุมเปาหมาย 

ในป 2558 ศูนยบริการถายทอดการสื่อสารฯ กําหนดท่ีจะจัดอบรมใหกับผูท่ีบกพรองทางการ

ไดยินจํานวน 550 คนและผูสนใจท่ัวไปจํานวน 50 คน ท้ังในกรุงเทพมหานครและภูมิภาค โดยจะดําเนินการ

ฝกอบรมใหกับนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนโสตศึกษาท่ีมีการนําตูบริการสาธารณะ หรือตู TTRS ไปติดตั้ง 

เปนโรงเรียนท่ีมีนักเรียนติดตอเขามาในปริมาณไมมากนักหรือเปนโรงเรียนท่ีศูนยบริการถายทอดการสื่อสารฯ 

ตองการใหคําแนะนําในการใชบริการเพ่ือใหสามารถใชบริการไดอยางเกิดประโยชนสูงสุด และอยูพ้ืนท่ี

กรุงเทพฯ หรือจังหวัดใกลเคียง 

4.1.2 วัตถุประสงค 

1) เพ่ือจัดอบรมการใชบริการถายทอดการสื่อสารใหกับผูท่ีบกพรองทางการไดยินไดมี

ความรูความเขาใจในการใชบริการถายทอดการสื่อสาร 6 บริการ 

2) เพ่ือรับสมัครสมาชิกศูนยบริการถายทอดการสื่อสารฯ สําหรับผูท่ีบกพรองทางการไดยิน

ใหไดรับขาวสารท่ีเปนประโยชนและจําเปน ซ่ึงจะสามารถใชบริการผานชองทางตางๆ 

ของศูนยฯ ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

3) เพ่ือจัดอบรมการแจงเหตุฉุกเฉินสําหรับผูบกพรองทางการไดยินใหกับผูพิการทางการได

ยิน เจาหนาท่ีรับแจงเหตุฉุกเฉินใน 5 จังหวัดนํารอง ไดแก อุบลราชธานี สมุทรปราการ 

พิษณุโลก นนทบุรี และสุราษฎรธานี 
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4) เพ่ือติดตามประเมินผลการใชบริการถายทอดการสื่อสารท่ีผานมา 

4.1.3 วิธีการอบรม 

1) ใชวิธีการบรรยายใหความรูเก่ียวกับการดําเนินงานของศูนยบริการถายทอดการสื่อสารฯ 

และบริการถายทอดการสื่อสารท้ัง 7 รูปแบบโดยมีลามภาษามือแปลใหผูเขารับการ

อบรมไดเขาใจ ซ่ึงจะประกอบดวย  

1.1) บริการถายทอดการสื่อสารแบบขอความสั้น (SMS)  

1.2) บริการถายทอดการสื่อสาร แบบรับ-สง ขอความผานแอปพลิเคชัน TTRS 

Message 

1.3) บริการถายทอดการสื่อสารแบบสนทนาขอความบนอินเทอรเน็ต  

1.4) บริการถายทอดการสื่อสารแบบสนทนาวิดีโอบนอินเทอรเน็ต 

1.5) บริการถายทอดการสื่อสารแบบสนทนาวิดีโอผานแอปพลิเคชั่น TTRS Video  

1.6) บริการถายทอดการสื่อสารแบบสนทนาวิดีโอผานเครื่อง บริการถายทอดการ

สื่อสารสาธารณะ (ตู TTRS ) 

1.7) บริการถายทอดการสื่อสารเพ่ือแจงเหตุฉุกเฉิน  

2) ใหผูท่ีเขารับการอบรมทดลองใชบริการถายทอดการสื่อสาร ผานอุปกรณสื่อสารท่ี

จัดเตรียมให ติดตอเขาใชบริการถายทอดการสื่อสารท้ัง 7 รูปแบบ  

3) เปดโอกาสใหผูท่ีเขารับการอบรมไดรับทราบถึงการแจงปญหาการใชงาน รองเรียน 

เสนอแนะ 

4) เปดโอกาสใหผูท่ีเขารับการอบรมสอบถาม 

5) รับสมัครสมาชิกศูนยบริการถายทอดการสื่อสารฯ  พรอมท้ังแนะนําวิธีการสมัครสมาชิก

ออนไลน 

4.1.4 แผนการอบรมประจําป 2558 

1) ดําเนินการฝกอบรมใหกับนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนโสตศึกษา ประมาณปละ 3 

แหงท่ีมีการนําตูบริการสาธารณะ หรือตู TTRS ไปติดตั้ง เปนโรงเรียนท่ีมีนักเรียนติดตอ

เขามาในปริมาณไมมากนักหรือเปนโรงเรียนท่ีศูนยบริการถายทอดการสื่อสารฯ ตองการ
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ใหคําแนะนําในการใชบริการเพ่ือใหสามารถใชบริการไดอยางเกิดประโยชนสูงสุด และอยู

พ้ืนท่ีกรุงเทพฯ หรือจังหวัดใกลเคียง 

2) ดําเนินการฝกอบรมใหกับผูท่ีบกพรองทางการไดยิน โดยจัดอบรมวิธีการใชงานบริการ

ถายทอดการสื่อสารแกชมรมผูท่ีบกพรองทางการไดยินตามจังหวัดตางๆ ประมาณ ปละ 

3 แหง 

3) ดําเนินการฝกอบรมการแจงเหตุฉุกเฉินสําหรับผูบกพรองทางการไดยินใหกับผูบกพรอง

ทางการไดยินและเจาหนาท่ีรับแจงเหตุฉุกเฉินใน 5 จังหวัดนํารอง ไดแก อุบลราชธานี 

สมุทรปราการ พิษณุโลก นนทบุรี และสุราษฎรธานี 

4.1.5 วิธีการประเมินผล 

1) ศูนยบริการถายทอดการสื่อสารฯ กําหนดวิธีการประเมินผลการอบรมบริการถายทอด

การสื่อสาร โดยจะประเมินจากจํานวนกลุมเปาหมายท่ีเขารับการอบรมอยางนอย 600 

คนตอป 

2) ศูนยบริการถายทอดการสื่อสารฯ จะประเมินจากแบบสอบถามความพึงพอใจในการ

จัดการอบรม โดยถือวาจะตองผานระดับ 80% ข้ึนไป 
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บทที ่5  

แผนงานการคุมครองสิทธิผูบริโภค 

ศูนยบริการถายทอดการสื่อสารฯ ไดกําหนดการคุมครองสิทธิผูบริโภคสําหรับการใหบริการถายทอดการ

สื่อสารใหเปนไปอยางเปนอยางเหมาะสม ถูกตอง และเพ่ือใชในการปรับปรุงการใหบริการใหท้ังผูบกพรอง

ทางการไดยินและผูท่ีบกพรองทางการพูด รวมท้ังบุคคลท่ัวไปท่ีมาใชบริการสามารถใชเปนชองทางในการให

ความเห็น เสนอแนะ หรือรองเรียนใหเกิดการปรับปรุงการใหบริการท่ีดีข้ึนในดานตางๆ โดยผานผูรับเรื่อง

รองเรียน เว็บไซต อีเมล โดยมีแผนงานดังนี้คือ 

1) การแตงตั้งคณะทํางานดานการคุมครองผูบริโภคของศูนยบริการถายทอดการสื่อสารฯ  เพ่ือทํา

หนาท่ีตรวจสอบการทํางาน และใหขอเสนอในมุมมองของผูบริโภค  โดยใหมีการประชุมคณะทํางานตามความ

เหมาะสม  

2) มีมาตรการการรองเรียนการใหบริการ  ศูนยบริการถายทอดการสื่อสารฯ จะมีเปนมาตรการท่ี

กําหนดใหผูใชบริการมีชองทางในการติดตอเจาหนาท่ีรับเรื่องรองเรียนไดโดยตรงเพ่ือรับเรื่อง และ แกไขปญหา

การรองเรียน ไดอยางสะดวก รวดเร็ว และ ไมคิดคาธรรมเนียม หรือ คาบริการในการรองเรียน และมี

มาตรการท่ีกําหนดแนวทางปฏิบัติในการแกไขปญหาเรื่องรองเรียนของผูบริโภคอยางเปนธรรม โดยมีข้ันตอนท่ี

รัดกุม ชัดเจน และมีประสิทธิภาพ เพ่ือนําขอมูลการรองเรียนมาปรับปรุงหรือพัฒนาดานมาตรฐานคุณภาพการ

ใหบริการของศูนยบริการถายทอดการสื่อสารฯ ใหมีคุณภาพมากข้ึน ตลอดจนเพ่ือปองกันปญหาท่ีคาดวาจะ

เกิดเปนปญหาเดิมไมใหเกิดข้ึนอีก  ศูนยบริการถายทอดการสื่อสารฯ จึงจะจัดใหมีเจาหนาท่ีรับเรื่องรองเรียนท่ี

มีการทํางานอยางอิสระ และเปนกลางเพ่ือรับเรื่องรองเรียน พิจารณา และแกไขปญหาเรื่องรองเรียนอยางเปน

ธรรมกับผูใชบริการโดยเฉพาะผูบกพรองทางการไดยินและทางการพูด โดยมีกระบวนการและเง่ือนไขการ

รองเรียน และแผนภูมิดังนี้ 
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ภาพท่ี 3 กระบวนการและเง่ือนไขการรองเรียนตอการดําเนินการของศูนยบริการถายทอดการสื่อสารฯ 
 

3) ข้ันตอนการรับเรื่องรองเรียน / รองทุกข 

3.1) แจงเรื่องรองเรียนเขามาท่ีศูนยบริการถายทอดการสื่อสารฯ ผานชองทางท่ีกําหนดท้ังโทรศัพท  

อีเมล และเว็บไซต 

3.2) คณะทํางานฯ จะรับเรื่องรองเรียนและตรวจสอบสาเหตุ สืบหาขอเท็จจริง และแจงผลการ

ดําเนินงานเบื้องตนใหผูรองเรียนทราบภายใน 7 วันทําการ 

3.3) สรุปแนวทางแกไข  

3.4) กรณีมีประเด็นพิจารณาไมสลับซับซอน หรือพยานบุคคลท่ีตองสอบปากคําไมมาก คณะทํางาน 

จะใชเวลาดําเนินการเพ่ือสรุปแนวทางแกไขใหแลวเสร็จและแจงใหผูรับเรื่องรองเรียนภายใน 

15 วันทําการ 

3.5) กรณีท่ีมีประเด็นพิจารณาสลับซับซอน ใชเวลาดําเนินการสรุปแนวทางแกไขใหแลวเสร็จภายใน  

60 วันทําการ 

แจง้การดําเนนิการขัน้ตน้ แกผู่ ้
รอ้งเรยีนภายใน 7 วันทําการ 

ผูบ้รหิารศนูยถ์า่ยทอดฯ 

คณะทํางานพจิารณาเรือ่ง
รอ้งเรยีน 

เสนอภายใน 3 วัน 

ผูร้อ้งเรยีน 

เจา้หนา้ทีรั่บเรือ่งรอ้งเรยีน 

ลงทะเบยีนรับเรือ่งรอ้งเรยีน 

เกีย่วกับศนูยถ์า่ยทอด 

ไมซ่บัซอ้น ซบัซอ้น 

ตรวจสอบ ดําเนนิการใหแ้ลว้เสร็จ
ภายใน 60 วันทําการ 

ดําเนนิการใหแ้ลว้เสร็จ
ภายใน 15 วันทําการ 

แจง้ผล 

ไมเ่กีย่วกับ 
ศนูยถ์า่ยทอด 

 

สง่เรือ่งไปยัง 
หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง  

พรอ้มแจง้ไปยังผูร้อ้งเรยีน 
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5.1 การจัดประชุมระดมความคิดผูบริโภค 

ศูนยจะมีการประชุมระดมความคิด เพ่ือรวบรวมความคิดเห็น การประเมินคุณภาพ ความพึงพอใจของ

ศูนยบริการถายทอดการสื่อสารฯ  อยางนอยปละ 1 ครั้ง  พรอมท้ังจัดทําแบบสอบถามเพ่ือประเมินผลการ

ดําเนินในการจัดทําการสํารวจทุกป โดยใหครอบคลุมกลุมเปาหมายทุกประเภท และผูท่ีเก่ียวของ  

5.1.1 กลุมเปาหมาย  

1) ผูท่ีบกพรองทางการไดยินท่ีใชบริการของศูนยบริการถายทอดการสื่อสารฯ อยาง

ตอเนื่องตั้งแตป 2554 ถึงป 2558 และใชบริการอยางตอเนื่อง ไดแก บริการ SMS 

สนทนาขอความ สนทนาวิดีโอบนเว็บไซต และสนทนาวิดีโอผานตู TTRS จํานวน 100 

คน 

2) ผูท่ีบกพรองทางการไดยินและผูบกพรองทางการพูดซ่ึงเปนผูแทนจากภูมิภาคตางๆ ของ

ประเทศไทยจํานวน 5 คน ไดแก ผูแทนจากกรุงเทพฯ และปริมณฑล ภาคใต ภาคเหนือ 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลาง 

5.1.2 วัตถุประสงค 

1) เพ่ือรับฟงขอมูลท้ังเชิงบวกและเชิงลบท่ีเก่ียวกับบริการของ TTRS รวมท้ังขอเสนอแนะ

ตางๆ 

2) เพ่ือนําขอมูลท่ีไดไปใชประกอบการพิจารณาดําเนินการปรับปรุงระบบการใหบริการใหมี

ความสมบูรณและเปนประโยชนตอผูท่ีบกพรองทางการไดยินตอไป 

3) เพ่ือจัดประเมินประเมินคุณภาพ ความพึงพอใจในการใชบริการศูนยบริการถายทอดการ

สื่อสารฯ 

5.1.3 วิธีการประเมินผลระบบบริการถายทอดการส่ือสารฯ และความพึงพอใจในการใชบริการ

ถายทอดการส่ือสารฯ 

1) ใหผูแทนผูบริโภคจาก 5 ภูมิภาครายงานผลการใชงานในระดับภูมิภาค 

2) ใชการประชุมกลุมยอยเพ่ือระดมความคิดเห็นและประเมินการดําเนินงานของ

ศูนยบริการถายทอดการสื่อสารฯ โดยใชแบบสอบถาม โดยแบงเปน 5 กลุม กลุมละ 5 



 

แผนการดําเนินงานประจาํป 2558 ศูนยบริการถายทอดการส่ือสารแหงประเทศไทย 

56 

คน มีวิทยากรซ่ึงเปนผูบกพรองทางการไดยินเปนวิทยากรประจํากลุม และมีเจาหนาท่ี

ของศูนยบริการถายทอดการสื่อสารฯ เปนผูชวยประจํากลุมทําการบันทึกขอมูลท่ีไดจาก

การหารือในกลุม  

3) สรุปผลจากขอมูลท่ีไดจากแบบสํารวจความพึงพอใจของผูบริโภคจํานวน 100 คน โดย

นํามาประมวลผลและวิเคราะหทางสถิติ และเสนอรายงานผลการประเมิน 

4) ศูนยบริการถายทอดการสื่อสารกําหนดวากลุมเปาหมายจะตองประเมินผลคุณภาพ 

ความพึงพอใจของการบริการถายทอดการสื่อสาร วาเปนท่ีพึงพอใจเกิน 80% ถือวาใน

เกณฑดี 

5.1.4 แผนการจัดประชุมระดมสมองผูบริโภคประจําป 2558 

แผนการดําเนนิงาน 
เดือน 

1 2 

1. รางกําหนดการและประชุมเจาหนาท่ีเพ่ือมอบหมายงาน   

2. คัดเลือกรายชื่อผูท่ีใชบริการอยางตอเนื่องตั้งแตป 2554 และใชบริการอยางมี

ประโยชนจํานวน 100 คน 

  

3. คัดเลือกผูแทนจากภูมิภาคตางๆ ของประเทศไทย จํานวน 5 คน   

4. คัดเลือกและติดตอสถานท่ีจัดงานประชุม   

5. ประชาสัมพันธและสงขอความสอบถามผูใชบริการเพ่ือยืนยันการเขารวมประชุม   

6. สงหนังสือเชิญผูแทนจากภูมิภาคตางๆ และแขกกิตติมศักดิ์จากหนวยงานท่ีเก่ียวของ   

7. พัฒนาแบบสอบถามท่ีจะใชเปนเครื่องมือในการเก็บขอมูลเพ่ือประเมินผลความพึง

พอใจ 

  

8. ประชุมวิทยากรและผูชวยวิทยากรเพ่ือทําความเขาใจในแบบประเมินผลความพึง

พอใจ 

  

9. ดําเนินการจัดประชุมระดมสมองผูบริโภคประจําปและสํารวจความพึงพอใจ   

10. วิเคราะหขอมูลท่ีไดจากการประชุมระดมสมองผูบริโภคประจําป และจัดทํารายงาน   
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บทที ่6  

แผนการประเมินโครงการศูนยบริการถายทอดการสื่อสารแหงประเทศไทย 

6.1 ขอกําหนดมาตรฐานคุณภาพการใหบริการถายทอดการส่ือสาร  

ศูนยบริการถายทอดการสื่อสารฯ ในประเทศไทยกําหนดมาตรฐานคุณภาพการใหบริการถายทอดการ

สื่อสาร เพ่ือประเมินประสิทธิภาพการใหบริการของศูนยบริการถายทอดการสื่อสารฯ โดยจะพิจารณาจากตัว

แปร 5 ดานดังนี้    

1) จํานวนการรอสายการบริการปกติ (call blockage) เปนการกําหนดใหผูใชบริการท่ีติดตอเขามา

ไดรับบริการในทันทีหรือไมใหมีการรอสายนานในการใหบริการถายทอดการสื่อสาร    

• มาตรฐานการดําเนินการ: ในการใหบริการสนทนาวิดีโอปกติ ผูใชบริการปกติจะรอสายวางจาก

ศูนยบริการถายทอดการสื่อสารฯ จํานวนไมเกินรอยละ 15 

2) จํานวนการรอสายการบริการฉุกเฉิน เปนการกําหนดใหผูใชบริการท่ีติดตอเขามาไดรับบริการ

ในทันทีหรือไมใหมีการรอสายนาน ในการบริการบริการถายทอดการสื่อสาร   

• มาตรฐานการดําเนินการ: ในการใหบริการสนทนาวิดีโอฉุกเฉิน  ผูใชบริการฉุกเฉินจะรอสาย

วางจากศูนยบริการถายทอดการสื่อสารฯ จํานวนไมเกินรอยละ 10 

3) เวลาในการตอบรับของเจาหนาท่ีถายทอดการสื่อสารของศูนยบริการถายทอดการสื่อสารฯ   

ก. มาตรฐานการดําเนินการ: ในการใหบริการ SMS  (ปกติ และฉุกเฉิน) ผูใชบริการจะตอง

ไดรับการตอบรับภายใน 1:10 นาที  

ข. มาตรฐานการดําเนินการ: ในการใหบริการถายทอดการสื่อสารแบบรับสงขอความ ผาน

แอปพลิเคชัน TTRS Message  (ปกติและฉุกเฉิน) ผูใชบริการจะตองไดรับการตอบรับ

ภายใน 1:33 นาที   

ค. มาตรฐานการดําเนินการ: ในการใหบริการสนทนาขอความบนอินเทอรเน็ต  (ปกติและ

ฉุกเฉิน) ผูใชบริการจะตองไดรับการตอบรับภายใน 0:47 นาที  

ง. มาตรฐานการดําเนินการ: ในการใหบริการสนทนาวิดีโอ (ปกติ) ผูใชบริการจํานวนเกิน

รอยละ 85 จะตองไดรับการตอบรับภายใน 15 วินาที  

จ. มาตรฐานการดําเนินการ: ในการใหบริการสนทนาวิดีโอ (ปกติ) ผูใชบริการจํานวนเกิน

รอยละ 85 จะตองไดรับการตอบรับภายใน 10 วินาที  
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4) จํานวนเรื่องรองเรียนท่ีรายงานเขามายังศูนยถายทอดการสื่อสารฯ  หรือจากการสํารวจความพึง

พอใจในการใชงานบริการ 

• มาตรฐานการดําเนินการ: จํานวนการรองเรียนการใหบริการจะตองไมเกินรอยละ 3 ของ

จํานวนการใชบริการท้ังหมดในรอบป  

• มาตรฐานการดําเนินการ: จํานวนผูตอบแบบสอบถามท่ีไมพอใจการใหบริการจะตองไมเกินรอย

ละ 3 ของจํานวนผูตอบแบบสอบถาท้ังหมด 

 

ตารางท่ี 8 แสดงมาตรฐานคุณภาพการใหบริการ 5 ดานคือ 

 
การรอสายปกติ การรอสายฉุกเฉิน 

คาเฉลี่ยในการ 

รับสายปกติ 

คาเฉลี่ยในการ 

รับสายฉุกเฉิน 
การรองเรียน 

มาตรฐาน

การบริการ 

ผูใชบริการ

สนทนาวิดีโอปกติ

จะรอสายวางไม

เกินรอยละ 15 

ของจํานวนสาย

ท้ังหมดตอป  

ผูใชบริการสนทนา

วิดีโอฉุกเฉินจะรอ

สายวางไมเกิน

รอยละ 10 ของ

จํานวนสาย

ท้ังหมดตอป 

ผูใชบริการ SMS ปกติ จะตองไดรบัการ

ตอบรับภายใน 1:10 นาที  

• จํานวนการรองเรยีน

ตองไมเกินรอยละ 3 

ของจํานวนการใช

บริการท้ังหมดใน

รอบป 

• จํานวนผูตอบ

แบบสอบถามท่ีไม

พอใจการบริการ

จะตองไมเกินรอย

ละ 3 ของผูตอบ

แบบสอบถาม

ท้ังหมด 

   ผูใชบริการถายทอดการสื่อสารแบบรับสง

ข อ ค ว าม  ผ า นแอ ปพลิ เ ค ชัน  TTRS 

Message  MMS ปกติ และฉุกเฉินจะตอง

ไดรับการตอบรับภายใน 1:33 นาที  

   ผูใชบริการสนทนาขอความบนอินเทอรเน็ต

ปกตแิละฉุกเฉินจะตองไดรับการตอบรับ

ภายใน 0:47 นาที 

   ผูใชบริการสนทนา

วิดีโอปกติเกินรอย

ละ 85 จะตอง

ไดรับการตอบรับ

ภายใน 15 วินาที  

ผูใชบริการสนทนา

วิดีโอฉุกเฉินเกินรอย

ละ 85 จะตองไดรบั

การตอบรับภายใน 

10 วินาที  
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6.2 ตัวช้ีวัดประจําป 2557 

ตัวช้ีวัดประจําป 2557 วิธีการวัดตัวช้ีวัด 

1. มีการพัฒนาบุคลากรอยางตอเนื่อง  เจาหนาท่ี

สํานักงาน เจาหนาท่ีถายทอดการสื่อสาร เจาหนาท่ี

เทคนิค เจาหนาท่ีประชาสัมพันธ ฯลฯ ไดรับการอบรม

อยางนอย 1 หลักสูตรในแตละป 

ตรวจสอบจากรายงานการพัฒนาบุคลากร           

ในรายงานสรุปผลการดําเนินประจําป และ

ประกาศนียบัตรรับรอง 

2. มีการปรับปรุงระบบบริการถายทอดการสื่อสาร       

6 ระบบ ใหสามารถใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ   

มีรายงานการดําเนินการปรับปรุงระบบท้ัง 6 

ระบบ  

3. มีการพัฒนาระบบบริการถายทอดการสื่อสารเพ่ิม 2 

ระบบ  

มีรายงานการพัฒนาระบบท้ัง 2 ระบบ  

4. เครื่องบริการถายทอดการสื่อสารสาธารณะไดรับการ

ติดตั้งจํานวน 90 เครื่องท่ัวทุกภูมิภาค 

รายงานการติดตั้งเครื่องบริการถายทอดการ

สื่อสารสาธารณะจํานวน 90 เครื่องท่ัวภูมิภาค

พรอมรูปถาย 

5. คุณภาพของการใหบริการ (service level 

agreement) เปนไปตามกําหนดของแผนงานแตละป 

รายงานคุณภาพของการบริการตามกําหนด SLA 

ของแผนการดําเนินการแตละป 

6. กลุมเปาหมายไดรับการอบรมจาํนวนประมาณ  600 

คนตอป ท่ัวทุกภูมิภาค 

รายงานการจัดอบรมกลุมเปาหมายพรอมรายชื่อ 

7. มีจํานวนผูเขามาใชบริการจํานวนเพ่ิมข้ึนอยางนอย

300 คน 

รายงานจํานวนผูใชบริการรายเดือนและตอป 

8. มีรายงานการประเมินการใชงานระบบบริการถายทอด

การสื่อสารและและความพึงพอใจ ในการใชบริการทุก

ป พรอมท้ังการประชุมระดมสมองผูบริโภคทุกป 

• รายงานการประเมินการใชงานและความพึง

พอใจในการใชบริการทุกป  

• รายงานการประชุมระดมสมองผูบริโภค

ประจาํป 

9. มีรายงานแผนการดําเนินงานประจําป 2558 และ

รายงานสรุปผลการดําเนินงานประจําป 2558 

• รายงานแผนการดําเนินงานประจําป 2558 

• รายงานสรุปผลการดําเนินงานประจําป 2558 
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รายช่ือผูจัดทํารายงาน 

1. ศ. วิริยะ นามศิริพงศพันธุ  ท่ีปรึกษา 

2. นางสาววันทนีย พันธชาติ  ประธานคณะทํางาน 

3. นายวุฒิพงษ คําวิลัยศักดิ์  คณะทํางาน 

4. นายณัฐนันท ทัดพิทักษกุล  คณะทํางาน 

5. นางนิสารัตน กายะสิทธิ์  คณะทํางาน 

6. นางสาวคมคิด ศันสนะเกียรติ์  คณะทํางาน 

7. นายกันตพงษ ศันสนะเกียรติ์  คณะทํางาน 

8. นายอรรถนิติ อัศวินนิมิตกุล  คณะทํางาน 

9. นางสิริลักษณ ลักษมีวณิชย  คณะทํางานและเลขานุการ 

10. นางสาวธิดารัตน เหมรังคะ  คณะทํางานและผูชวยเลขานุการ 

11. นางสาวสายรุง  เมืองเจริญ   คณะทํางานและผูชวยเลขานุการ 

 



 

 

 

 

 


