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บทสรุปสําหรับผูบริหาร
ศูนยบริการถายทอดการสื่อสารแหงประเทศไทย (Thai Telecommunication Relay Service:
TTRS) จัดตั้งขึ้นภายใตภารกิจสําคัญของสํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศนและ
กิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (สํานักงาน กสทช.) ในการจัดใหมีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและ
บริการเพื่อสังคมเพื่อสรางความเทาเทียมในการใหสิทธิใชทรัพยากรโทรคมนาคมของชาติรวมกัน และสิทธิใน
การเข า ถึ ง บริ ก ารโทรคมนาคมอย า งเท า เที ย ม ซึ่ ง เป น การเป ด โอกาสให กั บ ประชาชนในพื้ น ที่ ห า งไกล
ผูดอยโอกาส คนพิการ เด็ก สตรี ผูสูงอายุ เขาถึงบริการทางการศึกษา บริการทางการแพทย บริการจาก
ภาครัฐ รวมถึงบริการอื่นๆ ที่เปนประโยชนอีกมากมายผานเครือขายโทรคมนาคม สํานักงาน กสทช. จึงได
จัดทําแผนการจัดใหมีบริการโทรคมนาคมพื้น ฐานโดยทั่ว ถึงและบริการเพื่อสังคม พ.ศ.2555-2559 โดยมี
เปาหมายที่เกี่ยวของในขอ 4.7 วา จะดําเนินการจัดใหมีระบบการติดตอสื่อสารโทรคมนาคมเฉพาะทางสําหรับ
ผูพิการจํานวนไมนอยกวา 1 แสนคน ใหสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารไดเชนคนปกติทั่วไป
สํานักงาน กสทช. จึงรวมกับมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการดําเนินงานศูนยบริการถายทอดการสื่อสารฯ โดย
มีเปาหมายเพื่อใหบริการถายทอดการสื่อสารแกผูที่บกพรองทางการไดยินและผูที่บกพรองทางการพูดกั บ
บุคคลทั่วไป ในอีก 5 ป คือ พ.ศ.2555 – 2559 โดยในป 2558 ศูนยบริการถายทอดการสื่อสารฯ จะใหบริการ
ถายทอดการสื่อสารจํานวน 8 บริการ ดังภาพ

แผนการดําเนินงานประจําป 2557 ศูนยบริการถายทอดการสื่อสารแหงประเทศไทย
ก

บริการถายทอดการสื่อสารมีชองทางการติดตอดังนี้
ประเภทของการใหบริการ

ชองทางติดตอ

1. บริการถายทอดการสื่อสารแบบขอความสั้น (SMS)

หมายเลขโทรศัพท

2. บริการถายทอดการสื่อสาร แบบรับ-สง ขอความผาน

086 000 5055 (ทั่วไปและฉุกเฉิน)
ดาวนโหลดแอปพลิเคชันที่ Play Store
(Android) และ App Store (IOS)

แอปพลิเคชัน TTRS Message
3. บริการถายทอดการสื่อสารแบบสนทนาขอความบน

www.ttrs.or.th เลือก สนทนาขอความ

อินเทอรเน็ต
4. บริการถายทอดการสื่อสารแบบสนทนาวิดีโอบน

www.ttrs.or.th เลือก สนทนาวิดีโอ

อินเทอรเน็ต
5. บริการถายทอดการสื่อสารแบบสนทนาวิดีโอผาน
แอปพลิเคชั่น TTRS Video

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

6. บริการถายทอดการสื่อสารแบบสนทนาวิดีโอผานเครื่อง ดูรายชื่อสถานที่ติดตั้งตูไดที่ www.ttrs.or.th
บริการถายทอดการสื่อสารสาธารณะ (ตู TTRS )
7. บริการถายทอดการสื่อสารแบบปรับปรุงเสียงพูด
สําหรับผูไรกลองเสียงและผูที่ปากแหวงเพดานโหว

เลขหมายโทรศัพท 1412
กด 3 สําหรับผูไรกลองเสียง
กด 4 สําหรับผูที่ปากแหวงเพดานโหว

8. บริการถายทอดการสื่อสารแบบแปลงเสียงเปนขอความ ดาวนโหลดแอปพลิเคชันที่ Play Store
ผานแอปพลิเคชัน TTRS Captioned Phone
9. บริการถายทอดการสื่อสารแบบการแจงเหตุฉุกเฉิน

(Android) และ App Store (IOS)
ทุกชองทางการติดตอที่มีสัญลักษณฉุกเฉิน

ศูนยบริการถายทอดการสื่อสารฯ ไดมีแผนการดําเนินงาน ในป 2558 ดังนี้
แผนบริหารจัดการศูนยบริการถายทอดการสื่อสารฯ
ศูนยบริการถายทอดการสื่อสารแหงประเทศไทยไดจัดทําแผนบริหารจัดการศูนยบริการถายทอดการ
สื่อสารฯ ในเรื่องหนาที่และความรับผิดชอบ โครงสรางองคกร แผนบุคลากรประจําป 2558 และแผนบริหาร
โครงการศูนยบริการถายทอดการสื่อสารฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้

แผนการดําเนินงานประจําป 2557 ศูนยบริการถายทอดการสื่อสารแหงประเทศไทย
ข

1) หนาที่ความรับผิดชอบของศูนยบริการถายทอดการสื่อสารฯ โดยสรุปมีดังนี้
1.1) บริหารองคกรตามโครงสรางองคกรฯ ที่กําหนด โดยมีคณะกรรมการบริหารศูนยบริการถายทอด
การสื่อสารฯ เปนผูกําหนดนโยบาย ใหคําปรึกษา แนะนํา และติดตามผลการดําเนินงาน
1.2) จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนยบริการถายทอดการสื่อสารฯ
1.3) จัดการประชุมคณะกรรมการกํากับดูแลและประเมินผลศูนยบริการถายทอดการสื่อสารฯ
1.4) จัดประชุมคณะทํางานศูนยบริการถายทอดการสื่อสารฯ เพื่อติดตามการดําเนินงาน
1.5) จัดทําระเบียบบริหารงานบุคคล และระเบียบอื่นๆ ที่จําเปนในการบริหารงาน
1.6) จางงานบุคลากรในตําแหนงตางๆ ตามขอกําหนดคุณสมบัติประจําตําแหนง มีการประเมินผล การ
ขึ้นเงินเดือน การปรับตําแหนง ตามระเบียบที่กําหนด
1.7) จัดทําแผนการดําเนินการของศูนยบริการถายทอดการสื่อสารฯ ประจําป เสนอคณะกรรมการ
บริหารศูนยบริการถายทอดการสื่อสารฯ เพื่อเห็นชอบกอนปงบประมาณถัดไป
1.8) จัดทําขั้นตอนการใหบริการถายทอดการสื่อสาร รวมทั้งคูมือการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ถายทอด
การสื่อสาร และคูมือการปฏิบัติงานของเจาหนาที่สํานักงาน
1.9) จัดทําขอกําหนดมาตรฐานการบริการถายทอดการสื่อสาร เพื่อประเมินคุณภาพการดําเนินงานของ
เจาหนาที่ถายทอดการสื่อสาร
1.10) กําหนดคาใชบริการถายทอดการสื่อสาร กรณีนอกเหนือจากการบริการที่กําหนดโดย กสทช. โดย
คิ ด จากป จ จั ย ต า งๆ คื อ การใช โ ทรศั พ ท แ บบประจํ า ที่ หรื อ แบบเคลื่ อ นที่ ระยะเวลาการใช
ชวงเวลา และระยะทางการโทรศัพทระหวางผูสงและผูรับ รวมทั้งการใหบริการถายทอดการ
สื่อสารในตางประเทศ
1.11) จัดตั้งคณะทํางานดานการคุมครองผูบริโภค โดยใหมีผูบริโภครวมเปนคณะทํางานดวย เพื่อทํา
หนาที่ตรวจสอบการใหบริการ การรองเรียน และใหขอเสนอแนะในมุมมองของผูบริโภค โดยใหมี
การประชุมคณะทํางานตามความเหมาะสม
1.12) จัดทํารายงานการใชบริการถายทอดการสื่อสารเปนประจําทุกเดือน รวมทั้งขอมูลการใชบริการ
ขอมูลมาตรฐานคุณภาพการใหบริการ
1.13) จัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงานประจําป เสนอตอคณะกรรมการบริหารศูนยบริการถายทอด
การสื่อสารฯ พรอมทั้งขอมูลที่กําหนดใหสงตามบันทึกขอตกลง
1.14) ดําเนินงานภารกิจตางๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย

แผนการดําเนินงานประจําป 2557 ศูนยบริการถายทอดการสื่อสารแหงประเทศไทย
ค

2) โครงสรางองคกรของศูนยบริการถายทอดการสื่อสารฯ มีดังนี้
โครงสรางองคกรป 2558

3) แผนบุคลากรประจําป 2558 มีแผนพัฒนาบุคลากรเพื่อใหบุคลากรประจําศูนยบริการถายทอดการ
สื่อสารฯ ทุกคนจะต องมี ความรูและความเขาใจในลักษณะของการบริการถายทอดการสื่อสารที่ทาง
ศูนยบริการถายทอดการสื่อสารฯ ใหบริการ สามารถแกไขปญหาเบื้องตนหากเกิดปญหาในการใหบริการ
ได เพื่อใหการดําเนินงานภายในศูนยฯ เปนไปดวยความเรียบรอย อีกทั้งสามารถใหขอมูลเกี่ยวกับบริการ
ของศูนยฯ ใหกับบุคคลทั่วไปไดรับรูและเขาใจการใหบริการของศูนยฯ เพื่อเปนการประชาสัมพันธและ
เสริมสรางภาพลักษณองคกรสูภายนอกได
4) แผนบริหารโครงการศูนยบริการถายทอดการสื่อสารฯ มีการดําเนินการเพื่อใหการบริหารศูนยบริการ
ถายทอดการสื่อสารแหงประเทศไทย เปนไปตามวัตถุประสงค พันธกิจ และหนาที่ความรับผิดชอบที่
กําหนดไว ศูนยบริการถายทอดการสื่อสารฯ จึงจะจัดประชุมคณะกรรมการบริหารศูนยบริการถายทอด
การสื่อสารแหงประเทศไทย 2 ครั้งตอป ประชุมคณะกรรมการกํากับดูแลและประเมินผลศูนยบริการ
ถายทอดการสื่อสารแหงประเทศไทย 4 ครั้งตอป และประชุมคณะทํางานโครงการศูนยบริการถายทอด
การสื่อสารแหงประเทศไทย อยางนอยเดือนละ 2 ครั้ง เพื่อชวยใหคําปรึกษา แนะนํา ประเมินผลงานให
เปนไปตามแผนที่วางไว

แผนการดําเนินงานประจําป 2557 ศูนยบริการถายทอดการสื่อสารแหงประเทศไทย
ง

แผนการพัฒนาระบบบริการถายทอดการสื่อสาร
ศูนยบริ การถ ายทอดการสื่ อสารฯ ไดจัดทําแผนพัฒนาระบบบริการถายทอดการสื่อสาร โดยมีแผน
ปรับปรุงระบบบริการถายทอดการสื่อสารเดิมทั้ง 6 ระบบ และแผนพัฒนาระบบบริการถายทอดการสื่อสาร
เพิ่มเติม จํานวน 2 ระบบคือ ระบบบริการถายทอดการสื่อสารแบบปรับปรุงเสียงพูด และระบบบริการแปลง
เสียงพูดเปนขอความ พรอมกันนี้ไดจัดทําแผนการบํารุงรักษาระบบบริการถายทอดการสื่อสาร ซึ่งประกอบไป
ดวย ระบบเครือขาย ระบบบริการถายทอดการสื่อสาร และเครื่องบริการถายทอดการสื่อสารสาธารณะ (ตู
TTRS)
แผนงานประชาสัมพันธ
ศูนยบริการถายทอดการสื่อสารฯ ไดจัดทําแผนงานประชาสัมพันธและเผยแพรศูนยฯ ใหเปนที่รูจัก โดย
จัดใหมีการประชาสัมพันธผาน สื่อสิ่งพิมพ สื่อออนไลน งานนิทรรศการ รวมทั้งเขารวมประชุม เสวนาตางๆ ที่
เกี่ยวของกับคนพิการ
แผนการอบรมการใชบริการถายทอดการสื่อสาร
ศูนยบริการถายทอดการสื่อสารฯ ไดวางแผนจัดอบรมวิธีการใชงานใหผูที่บกพรองทางการไดยินและผูที่
เกี่ยวของ พรอมทั้งการทดลองการใชงานผานเครื่องมือตางๆ รวมไปถึงวิธีการรองเรียน เสนอแนะ สอบถาม
ปญหา โดยตั้งเปาหมายจํานวน 600 คนตอป โดยจะดําเนินการฝกอบรมใหกับหนวยงานที่มีการนําเครื่อง
บริการถายทอดการสื่อสารสาธารณะ หรือตู TTRS ไปติดตั้ง รวมทั้งฝกอบรมใหกับกลุมหูหนวกชุมชนของ
จังหวัดที่มีการใชบริการถายทอดการสื่อสาร
แผนงานการคุมครองสิทธิผูบริโภค
ศูนยบริการถายทอดการสื่อสารฯ ไดวางแผนการคุมครองผูบริโภค โดยจัดมาตรการการรองเรียนผาน
ชองทางตางๆ คือ อีเมล โทรศัพท บริการถายทอดการสื่อสาร พรอมทั้งจัดตั้งคณะทํางานดานการคุมครอง
ผู บ ริ โ ภค เพื่ อตรวจสอบแก ไ ขการดํ า เนิ น งาน รวมทั้ งจั ดให มีก ารประชุ มระดมสมองผูบ ริโ ภค และการ
ประเมินผลการใชงานบริการถายทอดการสื่อสารประจําป 2558 จํานวน 100 คน
แผนการประเมินโครงการศูนยบริการถายทอดการสื่อสารแหงประเทศไทย
ศูนยบริการถายทอดการสื่อสารฯ ไดวางแผนการประเมินผลการดําเนินงานโครงการฯ โดยแบงการ
ประเมินเปน 3 สวนคือ
1. การประเมินผลการใหบริการถายทอดการสื่อสาร ประจําป 2558
แผนการดําเนินงานประจําป 2557 ศูนยบริการถายทอดการสื่อสารแหงประเทศไทย
จ

2. การประเมินมาตรฐานคุณภาพการใหบริการ ประจําป 2558 ใน 5 ดานตามที่กําหนดดังนี้
การรอสาย

การรอสาย

คาเฉลี่ยในการ

คาเฉลี่ยในการ

ปกติ

ฉุกเฉิน

รับสายปกติ

รับสายฉุกเฉิน

มาตรฐาน

ผูใชบริการ

ผูใชบริการ

ผูใชบริการ SMS ปกติและฉุกเฉิน

คุณภาพ

สนทนาวิดีโอ

สนทนาวิดีโอ

จะตองไดรับการตอบรับภายใน

ไมเกินรอยละ 3 ของ

การ

ปกติจะรอสาย

ฉุกเฉินจะรอ

1:10 นาที

จํานวนการใชบริการ

ใหบริการ

วางไมเกินรอย

สายวางไมเกิน

ละ 15 ของ

รอยละ 10 ของ

จํานวนสาย

จํานวนสาย

แบบสอบถามที่ไมพอใจ

ทั้งหมดตอป

ทั้งหมดตอป

การบริการจะตองไมเกิน

การรองเรียน
• จํานวนการรองเรียนตอง

ทั้งหมดในรอบป
• จํานวนผูตอบ

ผูใชบริการ TTRS Message ปกติ

รอยละ 3 ของผูตอบ

และฉุกเฉินจะตองไดรับการตอบรับ

แบบสอบถามทั้งหมด

ภายใน 1.33 นาที
ผูใชบริการสนทนาขอความบน
อินเทอรเน็ตปกติจะตองไดรับการ
ตอบรับภายใน 0:47 นาที
ผูใชบริการ

ผูใชบริการ

สนทนาวิดีโอ

สนทนาวิดีโอ

ปกติเกินรอยละ ฉุกเฉินเกินรอย
85 จะตองไดรับ ละ 85 จะตอง
การตอบรับ

ไดรับการตอบรับ

ภายใน 15 วินาที ภายใน 10 วินาที

3. การประเมินตัวชี้วัดประจําป 2558 ดังนี้
ตัวชี้วัดประจําป 2558
1. มีการประเมินโครงการศูนยบริการถายทอด

วิธีการวัด
• รายงานการประเมินโครงการฯ โดยใช CIPP

การสื่อสารแหงประเทศไทยอยางมีประสิทธิภาพ ป

Model (Content Input Process and

2555 - 2557

Product Model)

แผนการดําเนินงานประจําป 2557 ศูนยบริการถายทอดการสื่อสารแหงประเทศไทย
ฉ

ตัวชี้วัดประจําป 2558
2. มีการพัฒนาบุคลากรอยางตอเนื่อง โดยไดรับการ
อบรมอยางนอย 1 หลักสูตรในแตละป ไดแก

วิธีการวัด
• รายงานการพัฒนาบุคลากรป 2558 และ
ประกาศนียบัตรรับรอง

เจาหนาที่ฝายสํานักงาน เจาหนาที่ฝายบริการ
ถายทอดการสื่อสาร เจาหนาที่ฝายระบบ
สารสนเทศ และเจาหนาที่ฝายฝกอบรมและ
ประชาสัมพันธ
3. มีการปรับปรุงระบบบริการถายทอดการสื่อสาร
6 ระบบ ใหสามารถใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ

• รายงานการปรับปรุงระบบบริการถายทอดการ
สื่อสาร 6 ระบบ ป 2558

4. มีการพัฒนาระบบบริการถายทอดการสื่อสารใหม • รายงานผลการใชงานระบบบริการถายทอดการ
2 ระบบ
สื่อสารใหม 2 ระบบ
5. มีการติดตั้งเครื่องบริการถายทอดการสื่อสาร
สาธารณะ จํานวน 30 ตู
6. คุณภาพของการใหบริการ (service level
agreement) เปนไปตามกําหนดของแผนงานแต

• รายงานการติดตั้งเครื่องบริการถายทอดการ
สื่อสารสาธารณะ จํานวน 30 ตู ในป 2558
• รายงานมาตรฐานคุณภาพของการใหบริการ
ถายทอดการสื่อสารประจําป 2558

ละป
7. กลุมเปาหมายไดรับการอบรมจํานวนประมาณ
600 คนตอป ทั่วทุกภูมิภาค

• รายงานการจัดอบรมกลุมเปาหมายป 2558
พรอมรายชื่อ

8. มีจํานวนผูเขามาใชบริการจํานวนเพิ่มขึ้นอยางนอย • รายงานจํานวนสมาชิกศูนยบริการถายทอดการ
300 คน
สื่อสาร ในป 2558
9. มีรายงานการประเมินการใชงานระบบบริการ
ถายทอดการสื่อสารและและความพึงพอใจ
ในการใชบริการทุกป พรอมทั้งการประชุมระดม

• รายงานการประเมินการใชงานและความพึง
พอใจในการใชบริการป 2558
• รายงานการประชุมระดมสมองผูบริโภคป 2558

สมองผูบริโภคทุกป
10. มีรายงานแผนการดําเนินงานประจําป 2558 และ • รายงานแผนการดําเนินงานประจําป 2558
รายงานสรุปผลการดําเนินงานประจําป 2558
• รายงานสรุปผลการดําเนินงานประจําป 2558

แผนการดําเนินงานประจําป 2557 ศูนยบริการถายทอดการสื่อสารแหงประเทศไทย
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คํานํา
ตามที่ สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ
และมู ล นิ ธิ ส ากลเพื่ อ คนพิ ก ารมี บั น ทึ ก ความร ว มมื อ ในการจั ด ทํ า โครงการศู น ย บ ริ ก ารถ า ยทอด
การสื่อสารแหงประเทศไทย เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2556 นั้น มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการจะสงมอบงานรวม
ทั้งสิ้น 8 งวด การสงงานงวดที่ 3 นี้ประกอบไปดวยแผนการดําเนินงานประจําป 2558 และรายงาน
ความกาวหนาการดําเนินงาน 6 เดือน ประจําป 2557
รายงานฉบับนี้เปนแผนการดําเนินงานประจําป 2558 ศูนยบริการถายทอดการสื่อสารแหงประเทศไทย
ซึ่งประกอบไปดวยเนื้อหาที่สําคัญดังนี้
• บทนํา วาดวย ความเปนมา ผลการดําเนินงานที่ผานมา และแผนการดําเนินงานป 2555-2559
• แผนบริหารจัดการสํานักงานศูนยบริการถายทอดการสื่อสารแหงประเทศไทย
• แผนพัฒนาระบบบริการถายทอดการสื่อสาร
• แผนงานประชาสัมพันธ
• แผนการอบรมการใชบริการถายทอดการสื่อสาร
• แผนการคุมครองผูบริโภค
• แผนการประเมินผลการดําเนินงานโครงการ
การที่โครงการนี้บรรลุผลสําเร็จไดดวยดี มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการตองขอขอบคุณคณะกรรมการบริหาร
ศูนยบริการถายทอดการสื่อสารแหงประเทศไทย คณะกรรมการกํากับดูแลและประเมินผลฯ และคณะทํางานฯ
ที่ชวยใหคําแนะนําที่เปนประโยชนในการดําเนินโครงการอยางมีประสิทธิภาพเพื่อประโยชนของผูบริโภคที่เปน
ผูที่บกพรองทางการไดยินและผูที่บกพรองทางดานการพูด รวมทัง้ หนวยงานตางๆ ที่ใหความสนใจและใหความ
รวมมือพัฒนาบริการที่เปนประโยชนแกสาธารณชนเชนนี้ดวยดี

(นายวิริยะ นามศิริพงศพันธุ)
ประธานกรรมการมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ

แผนการดําเนินงานประจําป 2557 ศูนยบริการถายทอดการสื่อสารแหงประเทศไทย
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บทที่ 1
บทนํา
ดวยพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุ
โทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 มาตรา 27 (12) และมาตรา 50 บัญญัติใหคณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติกําหนดแผนการจัดใหมีบริการโทรคมนาคม
พื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม เพื่อใชเปนแนวทางในการจัดใหมีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึง
ในพื้นที่ชนบท พื้นที่ที่มีผลตอบแทนการลงทุนต่ํา พื้นที่ที่ยังไมมีผูใหบริการ หรือมีแตไมทั่วถึงหรือไมเพียงพอแก
ความตองการของผูใชบริการ สถานศึกษา ศาสนสถาน สถานพยาบาล และหนวยงานที่ใหความชวยเหลือแก
สังคม รวมถึงการจัดใหมีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานและบริการเพื่อสังคมสําหรับผูมีรายไดนอย คนพิการ เด็ก
คนชราและผูดอยโอกาสในสังคม ตามกฎหมายวาดวยการประกอบกิจการโทรคมนาคมซึ่งกําหนดระยะเวลา
ในการดําเนินการ 5 ป โดยมีแผนการจัดใหมีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม (พ.ศ.
2555 – 2559) เพื่อสรางโอกาสและศักยภาพใหกับประชาชน โดยเฉพาะผูมีรายไดนอย คนพิการ เด็ก คนชรา
และผูดอยโอกาสในสังคม ใหมีทักษะความรูในการใชอินเทอรเน็ต ตลอดจนมีการวิจัยพัฒนาและสรางสรรค
เนื้อหาข อมูล ที่เป นประโยชนเ พื่อรองรั บการใช งาน อิน เทอรเน็ ตของประชาชนในภู มิภาคตางๆ รวมถึ ง
กลุมเปาหมายทางสังคม
1.1 ความเปนมา
สํานักงานคณะกรรมการกิจ การกระจายเสียง กิจ การโทรทัศนและกิจ การโทรคมนาคมแหงชาติได
รวมกับศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติไดจัดทํารายงานการศึกษาเรื่อง “แผนจัดตั้ง
ศูนยบริการถายทอดการสื่อสารสําหรับผูที่บกพรองทางการไดยินและผูที่บกพรองทางการพูด ระยะที่ 1 (5 ป)
เสนอตอคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศนและกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ ซึ่งไดรับความ
เห็นชอบไปแลวเมื่อป พ.ศ. 2553 กรอบแนวคิดการการศึกษาดังกลาว ไดศึกษาสถานภาพปจจุบันและความ
ตองการใชงานโทรคมนาคมสําหรับผูที่บกพรองทางการไดยินและผูที่บกพรองทางการพูด โดยศึกษาปจจัย
หลักสําคัญ 4 ประการประกอบดวย 1) ปจจัยทางดานกฎหมายและนโยบายของประเทศตางๆ และประเทศ
ไทย 2) ปจจัยทางดานการบริหารในประเทศตางๆ ที่จัดการศูนยบริการการถายทอดการสื่อสารสําหรับผูที่
บกพรองทางการไดยินและผูที่บกพรองทางการพูด 3) ปจจัยทางดานงบประมาณของศูนยบริการการถายทอด
การสื่ อ สารฯ ในประเทศต า งๆ เช น ประเทศออสเตรเลี ย ประเทศนิ ว ซี แ ลนด ประเทศสหรั ฐ อเมริ ก า
สาธารณรัฐเกาหลี 4) ปจจัยทางดานความตองการของผูที่บกพรองทางการไดยินและผูที่บกพรองทางการพูด
แผนการดําเนินงานประจําป 2558 ศูนยบริการถายทอดการสื่อสารแหงประเทศไทย
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ผลการศึกษาสรุปไดวาการบริการถายทอดการสื่อสารที่จําเปนตอผูที่บกพรองทางการไดยิน ผูที่บกพรอง
ทางการพูดในระยะเริ่มแรก ประกอบไปดวย 8 บริการ โดยแบงเปนระยะยอยๆ 3 ระยะ ในเวลา 5 ปที่
สอดคลองกับแผนการจัดใหมีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม (พ.ศ. 2555 – 2559)
ดังมีรายละเอียดตามตารางที่ 1 ดังนี้
ตารางที่ 1 แสดงการใหบริการถายทอดการสื่อสาร ในระยะเวลา 5 ป
ชวง
ยอย
ที่
1

ปที่
ดําเนินการ

การบริการถายทอดการสื่อสารฯ

ชวงยอยที่ 1 1. บริการถายทอดการสื่อสารแบบ SMS/MMS
กําหนดไว 2

(SMS/MMS Relay Service)

อุปกรณปลายทางของคน
พิการ
1. โทรศัพทเคลื่อนที่แบบ
ธรรมดาแบบมีแปนพิมพ

ป (2555-

2. บริการถายทอดการสื่อสารแบบสนทนาขอความ

2556) ใหมี

บนอินเทอรเน็ต (Text Relay Service via

Smart Phone มีกลอง

การเปด

internet)

หนา- หลัง

บริการอยาง

3. บริการถายทอดการสื่อสารแบบสนทนาวิดีโอบน

นอย 6

อินเทอรเน็ต (Video Relay Service via

บริการ

internet)
4. บริการถายทอดการสื่อสารแบบสนทนาวิดีโอบน

2. โทรศัพทเคลื่อนที่แบบ

3. โทรศัพทวิดีโอ เชื่อมตอ
อินเทอรเน็ต
4. คอมพิวเตอรเชื่อมตอ
อินเทอรเน็ต มีกลอง

อุปกรณสื่อสารเคลื่อนที่ (Video Relay Service 5. เครื่องบริการถายทอดการ
via mobile phone)
5. บริการถายทอดการสื่อสารแบบสนทนาวิดีโอบน

สื่อสารแบบสาธารณะผาน
อินเทอรเน็ต

เครื่องบริการถายทอดการสื่อสารสาธารณะ
(Video Relay Service and Video Remote
Interpreter (VRI) via internet kiosk)
6. บริการถายทอดการสื่อสารเพื่อการแจงเหตุ
ฉุกเฉิน (Emergency Relay Service)
2

ชวงยอยที่ 2

1. บริการถายทอดการสื่อสารแบบ SMS/MMS

กําหนดไว 2

ผานโปรแกรมประยุกตบนโทรศัพทเคลื่อนที่

1. โทรศัพทเคลื่อนที่แบบ
ธรรมดาแบบมีแปนพิมพ
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ชวง
ยอย
ที่

ปที่
ดําเนินการ
ป (25572558) จะมี

การบริการถายทอดการสื่อสารฯ

อุปกรณปลายทางของคน
พิการ

2. บริการถายทอดการสื่อสารแบบสนทนาขอความ 2. โทรศัพทเคลื่อนที่แบบ
บนอินเทอรเน็ต

การเพิ่ม

3. บริการถายทอดการสื่อสารแบบสนทนาวิดีโอบน

บริการ

อินเทอรเน็ตแบบการสนทนาแบบองครวม

ถายทอดการ

(total conversation)

Smart Phone มีกลอง
หนา- หลัง
3. โทรศัพทวิดีโอ เชื่อมตอ
อินเทอรเน็ต

สื่อสารอีก 2

4. บริการถายทอดการสื่อสารแบบสนทนาวิดีโอ

4. คอมพิวเตอรเชื่อมตอ

บริการ รวม

ผานโปรแกรมประยุกตบนโทรศัพทเคลื่อนที่

อินเทอรเน็ต มีกลอง

ทั้งหมด 8
ระบบ

5. บริการถายทอดการสื่อสารแบบสนทนาวิดีโอ
ผานเครื่องบริการถายทอดการสื่อสารสาธารณะ
6. บริการถายทอดการสื่อสารเพื่อการแจงเหตุ
ฉุกเฉิน (ปรับปรุงระบบ)
7. บริการถายทอดการสือ่ สารแบบการปรับปรุง
เสียงพูดอัตโนมัติ (Automatic Speech

5. เครื่องบริการถายทอด
การสื่อสารแบบสาธารณะ
ผานอินเทอรเน็ต
6. โทรศัพทบานหรือ
โทรศัพทเคลื่อนที่
(สําหรับผูไรกลองเสียง)

Enhancer Relay Service)
8. บริการถายทอดการสื่อสารแบบแปลงเสียงเปน
ขอความกึ่งอัตโนมัติ (IP-Captioned Phone
using semi-automatic speech
recognition)
3

ชวงยอยที่ 3
ระยะ 1 ป

1. บริการถายทอดการสื่อสารแบบ SMS/MMS บน 1. โทรศัพทเคลื่อนที่แบบ
โปรแกรมประยุกตของโทรศัพทเคลื่อนที่

ธรรมดาแบบมีแปนพิมพ

(2559) เปน 2. บริการถายทอดการสื่อสารแบบสนทนาขอความ 2. โทรศัพทเคลื่อนที่แบบ
การปรับปรุง
ระบบการ
บริการที่มีอยู
ใหมี

บนอินเทอรเน็ต
3. บริการถายทอดการสื่อสารแบบสนทนาวิดีโอบน
อินเทอรเน็ตแบบการสนทนาแบบองครวม
4. บริการถายทอดการสื่อสารแบบสนทนาวิดีโอ

Smart Phone มีกลอง
หนา-หลัง
3. โทรศัพทวิดีโอ เชื่อมตอ
อินเทอรเน็ต

แผนการดําเนินงานประจําป 2558 ศูนยบริการถายทอดการสื่อสารแหงประเทศไทย
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ชวง
ยอย
ที่

ปที่

การบริการถายทอดการสื่อสารฯ

ดําเนินการ
ประสิทธิภาพ
ดีขึ้น

ผานโปรแกรมประยุกตบนโทรศัพทเคลื่อนที่
5. บริการถายทอดการสื่อสารแบบสนทนาวิดีโอบน
เครื่องบริการถายทอดการสื่อสารสาธารณะ
6. บริการถายทอดการสื่อสารเพื่อการแจงเหตุ
ฉุกเฉิน

อุปกรณปลายทางของคน
พิการ
4. คอมพิวเตอรเชื่อมตอ
อินเทอรเน็ต มีกลอง
5. เครื่องบริการถายทอด
การสื่อสารแบบสาธารณะ
ผานอินเทอรเน็ต

7. บริการถายทอดการสือ่ สารแบบการปรับปรุง
เสียงพูดอัตโนมัติ
8. บริการถายทอดการสื่อสารแบบแปลงเสียงเปน

6. โทรศัพทบานหรือ
โทรศัพทเคลื่อนที่
(สําหรับผูไรกลองเสียง)

ขอความแบบอัตโนมัติ
1.2 ผลการดําเนินการโครงการนํารองศูนยบริการถายทอดการสื่อสารแหงประเทศไทย ป 2557
ในป พ.ศ. 2554 สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม
แหงชาติ ไดตระหนักถึงความสําคัญของการใหบริการสังคมแกผูดอยโอกาส โดยเฉพาะผูที่บกพรองทางการได
ยินและผูที่บกพรองทางการพูด

จึงไดรวมกับมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการจัดทําโครงการนํารองศูนยบริการ

ถายทอดการสื่อสารสําหรับผูที่บกพรองทางการไดยินและผูที่บกพรองทางการพูด ระยะที่ 1 เปนเวลา 1 ป
จากนั้นในป 2556 สํานักงาน กสทช. และมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการไดลงนามในบันทึกความรวมมือโครงการ
ศูนยบริการถายทอดการสื่อสารแหงประเทศไทยภายใตแผนการจัดใหมีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึง
และบริการเพื่อสังคม พ.ศ.2555-2559 มีระยะเวลาดําเนินการ 5 ป
ผลการดําเนินการโครงการศูนยบริการถายทอดการสื่อสารแหงประเทศไทย 6 เดือนแรก ประจําป
2557 ที่มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการดําเนินการที่ผานมา สามารถสรุปผลการดําเนินการที่สําคัญดังนี้
1) การบริ ห ารจั ด การศู น ย บ ริ ก ารถ า ยทอดการสื่ อสารแห ง ประเทศไทย ศู น ย บ ริ ก ารถ า ยทอด
การสื่อสารแหงประเทศไทย ตั้งอยูที่เลขที่ 27/4 ซอยอรุณอมรินทร 39 ถนนอรุณอมรินทร แขวง
อรุณอมรินทร เขตบางกอกนอย กรุงเทพฯ 10700 เนื้อที่ประมาณ 690 ตารางเมตร
2) บุคลากรประจําศูนยฯ มูลนิธิฯ ไดไดจัดหาเจาหนาที่ประจําศูนยบริการถายทอดการสื่อสารฯ
จํานวน 35 คน ประกอบดวย
แผนการดําเนินงานประจําป 2558 ศูนยบริการถายทอดการสื่อสารแหงประเทศไทย
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2.1) ผูอํานวยการศูนยบริการถายทอดการสื่อสารฯ 1 คน
2.2) ที่ปรึกษาศูนยบริการถายทอดการสื่อสารฯ 1 คน
2.3) ฝายบริหารสํานักงาน จํานวน 5 คน ประกอบดวย หัวหนาฝายบริหารสํานักงาน 1 คน
เจาหนาที่บริหารงานบุคคล 1 คน เจาหนาที่การเงิน 1 คน เจาหนาที่บัญชี 1 คน และ
เจาหนาที่ธุรการ 1 คน
2.4) ฝายบริการถายทอดการสื่อสาร จํานวน 22 คน ประกอบดวย หัวหนาฝายบริการถายทอด
การสื่อสาร 1 คน หัวหนากลุม 2 คน เจาหนาที่ถายทอดการสื่อสาร จํานวน 19 คน
2.5) ฝายระบบสารสนเทศ จํานวน 4 คน ประกอบดวย หัวหนางานระบบสารสนเทศ 1 คน
เจาหนาที่เทคนิค 3 คน
2.6) ฝายฝกอบรมและประชาสัมพันธ จํานวน 2 คน ประกอบดวย หัวหนาฝายฝกอบรมและ
ประชาสัมพันธ 1 คน และ เจาหนาที่ประชาสัมพันธ 1 คน
3) การพัฒนาบุคลากร มูลนิธิฯ ไดพัฒนาบุคลากรใหมีความรูความสามารถเหมาะสมกับตําแหนง
จึงไดจัดใหเจาหนาที่เขาอบรมในหลักสูตรตางๆ ดังนี้
3.1) หลักสูตรการพัฒนาบุคลากรสําหรับเจาหนาที่ถายทอดการสื่อสารที่บรรจุใหม
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 การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ
3.6) หลักสูตรการนําเขาขอมูลวิดีโอและการทํารายงานสําหรับ Supervisor บน
www.ttrs.caas.in.th
3.7) หลักสูตรการ Export ขอมูลจากระบบรายงานเพื่อจัดทํารายงานประจําวันแบบอัตโนมัติ
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
แผนการดําเนินงานประจําป 2558 ศูนยบริการถายทอดการสื่อสารแหงประเทศไทย
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4.2) ระบบบริการถายทอดการสื่อสาร แบบสนทนาขอความบนอินเทอรเน็ต
4.3) ระบบบริการถายทอดการสื่อสารแบบสนทนาวิดีโอบนอินเทอรเน็ต
4.4) ระบบบริการถายทอดการสื่อสารแบบสนทนาวิดีโอบนเครื่องบริการถายทอดการสื่อสาร
สาธารณะ (ตู TTRS)
4.5) ระบบบริการถายทอดการสื่อสารแบบปรับปรุงเสียงพูดสําหรับผูไรกลองเสียงและผูที่ปาก
แหวงเพดานโหว
4.6) ระบบบริการถายทอดการสื่อสารแบบแปลงเสียงเปนขอความผานแอปพลิเคชัน TTRS
Captioned Phone
4.7) ระบบบริการถายทอดการสื่อสารเพื่อรับแจงเหตุฉุกเฉิน
5) การประชาสัมพัน ธ มู ลนิ ธิฯ ได ดําเนิน การประชาสั มพัน ธศูนยบ ริการถายทอดการสื่อสารฯ
อยางตอเนื่อง โดยไดจัดทํา แผนพับบริการถายทอดการสื่อสาร การเขารวมงานประชุมเสวนา
ดานคนพิการการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับคนพิการ รวมทั้งการเขารวมประชุมวิชาการนานาชาติ
6) สรุปสถิติการใชงานบริการถายทอดการสื่อสาร ศูนยบริการถายทอดการสื่อสารฯ ไดดําเนินการ
ใหบริการถายทอดการสื่อสารใน 6 เดือนแรกของป 2557 รวมมีผูใชบริการทั้งหมดจํานวน
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) บริการถายทอดการสื่อสารแบบสนทนาวิดีโอเพื่อแจงเหตุฉุกเฉิน 3 ครั้ง คิดเปนรอยละ
0.0054
1.3 แผนการดําเนินงานศูนยบริการถายทอดการสื่อสารแหงประเทศไทย
ศูนยบริการถายทอดการสื่อสารสําหรับผูที่บกพรองทางการไดยินและผูที่บกพรองทางการพูดจัดตั้งขึ้น
เพื่อทําหนาที่ใหบริการโทรคมนาคมแกบุคคลที่ไมสามารถใชบริการโทรคมนาคมพื้นฐานไดอยางทั่วถึงและเทา
เทียมตามสิทธิที่ควรจะไดรับในการเขาถึงขอมูลขาวสารและการสื่อสาร ไดแกผูที่บกพรองทางการไดยินและผูที่
แผนการดําเนินงานประจําป 2558 ศูนยบริการถายทอดการสื่อสารแหงประเทศไทย
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บกพรองทางการพูด ดวยบุคคลทั้งสองกลุมมีขอจํากัดทางกายภาพทําใหไมสามารถใชบริการโทรคมนาคม
ติดตอกับบุคคลทั่วไปได ศูนยบริการถายทอดการสื่อสารฯ นี้ จึงจะทําหนาที่เปนตัวกลางการสื่อสารระหวาง
ผูที่บกพรองและบุคคลทั่วไป ใหติดตอสื่อสารกันไดสะดวกและเขาใจทั้งสองฝาย เปนการชวยพัฒนาคุณภาพ
ชีวิ ตคนกลุมนี้ใหมีชองทางการสื่ อสารในสังคม ประโยชนที่สังคมไดรับนั้นมีมูล คามหาศาลในการชวยลด
ชองวางความเหลื่อมล้ํา (digital divide) รวมทั้งเปดโอกาสใหคนกลุมนี้มีสวนรวมในสังคมมากยิ่งขึ้น
ดังนั้น ศูนยบริการถายทอดการสื่อสารฯ จึงไดกําหนดแผนการดําเนินงานประจําป 2555-2559 ดังนี้
1.3.1 วัตถุประสงค
ศูนยบริการถายทอดการสื่อสารแหงประเทศไทยมีวัตถุประสงคหลักที่จะใหบริการถายทอดการ
สื่อสารแกกลุมเปาหมายที่เปนผูที่บกพรองทางการไดยินและผูที่บกพรองทางดานการพูด ดังนี้
1) เพื่อเปนหลักประกันของความทั่วถึงและเทาเทียมในการติดตอสื่อสารสําหรับผูที่บกพรอง
ทางการไดยินและผูที่บกพรองทางการพูด
2) เพื่อดําเนินการตามภารกิจของ กสทช. ที่บัญญัติไวใน พระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่น
ความถี่และกํากั บการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโ ทรทัศน และกิจการ
โทรคมนาคม พ.ศ. 2553 และ พ.ร.บ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2544
3) เพื่อใหศูนยบริการถายทอดการสื่อสารแหงประเทศไทยสามารถใหบริการแกกลุมเปาหมาย
อยางตอเนื่อง
4) เพื่ อ ให ก ลุ ม ผู ที่ บ กพร อ งทางการได ยิ น และผู ที่ บ กพร อ งทางการพู ด มี ช อ งทางในการ
ติดตอสื่อสารกับคนปกติไดอยางกวางขวางมากขึ้น
5) เพื่อใหกลุมผูที่บกพรองทางการไดยินและผูที่บกพรองทางการพูด สามารถเขาถึงบริการของ
ภาครัฐและเอกชนไดอยางคลองตัวและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
1.3.2 วิสัยทัศน
ศูน ย บ ริ การถ า ยทอดการสื่ อสารฯ มุงเนน การแกปญ หาและอุป สรรคของกลุมผูที่บ กพร อง
ทางการไดยินและผูที่บกพรองทางการพูดที่ไมสามารถใชบริการโทรคมนาคมไดเทาเทียมกับผูใชทั่วไป โดย
จัดบริการเสริมดานการบริการถายทอดการสื่อสารที่ไดมาตรฐานการบริการ เพื่อเปนหลักประกันสิทธิการ
เขาถึงบริการโทรคมนาคมอยางทั่วถึงของประชาชนชาวไทย
แผนการดําเนินงานประจําป 2558 ศูนยบริการถายทอดการสื่อสารแหงประเทศไทย
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1.3.3 พันธกิจ
1) ดําเนินการเพื่อใหผูที่บกพรองทางการไดยินและผูที่บกพรองทางการพูดมีชองทางสามารถ
ใชบริการโทรคมนาคมเพื่อสื่อสารกับบุคคลทั่วไปไดสะดวก โดยใหไดรับบริการถายทอดการ
สื่อสารผานทางศูนยถายทอดการสื่อสารฯ ที่สามารถตอบสนองตอปญหาความตองการ
ของผูที่บกพรองทางการไดยินและผูที่บกพรองทางการพูดไดอยางถูกตองเหมาะสม อยางมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ทั้งในระดับหลักการ นโยบาย และระดับปฏิบัติการ
2) สนับสนุนใหเกิดการดําเนินงานภายใตกรอบการประสานความรวมมือ ประสานทรัพยากร
และการกํ า หนดเป า หมายรว มกั น ระหว า งองค ก รและหน ว ยงานต า งๆ ที่ เ กี่ย วข องกั บ
ศูนยบริการถายทอดการสื่อสารฯ
3) ดําเนินการพัฒนาคุณภาพบุคลากรของศู นยบริการถายทอดการสื่อสารฯ ใหมีความรู
ความสามารถในการใหบริการอยางมีประสิทธิภาพ
4) ดําเนินการบริการถายทอดการสื่อสารใหไดมาตรฐานการบริการที่กําหนด
5) ดําเนินการประชาสัมพันธใหกลุมเปาหมายไดทราบและเขาใจถึงประโยชนของบริการของ
ศูนยการบริการถายทอดการสื่อสารฯ ที่จัดให
6) ดํ า เนิ น การอบรมผู ใ ช บ ริ ก ารให เ ข า ใจถึ ง การใช บ ริ ก ารถ า ยทอดการสื่ อ สารในเชิ ง รุ ก
โดยเฉพาะชุมชนชนบท รวมทั้งจัดอบรมการใชอุปกรณ
7) สงเสริมการใหมีบริการเครื่องบริการถายทอดการสื่อสารสาธารณะในหนวยงานที่ใหบริการ
ประชาชน เพื่อพัฒนาคุณภาพการบริการแกผูที่บกพร องทางการไดยินและผูที่บ กพรอง
ทางการพูด
8) สงเสริมมาตรการการคุมครองผูบริโภคใหไดรับการบริการที่เปนธรรม
1.3.4 เปาหมายระยะ 5 ป
1) มี ร ะบบการให บ ริ ก ารที่ มี ป ระสิ ทธิ ภ าพรองรั บ การให บ ริ ก ารกลุ ม เป า หมายไม น อ ยกว า
150,000 คน ในระยะ 5 ป
2) มีชองทางในการติดตอสื่อสารมายังศูนย TTRS ที่มีประสิทธิภาพไมนอยกวา 8 ชองทาง
รวมถึงบริการแจงเหตุฉุกเฉิน
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3) องคกรภาครัฐ และเอกชนเขารวมเปนเครือขายในการใหบริการ TTRS ไมนอยกวา 1,000
แหง
1.3.5 ตัวชี้วัดและวิธีการวัด
ตัวชี้วัด
1. มีการบริหารศูนยบริการถายทอด
การสื่อสารแหงประเทศไทยอยางมีประสิทธิภาพ

วิธีการวัดตัวชี้วัด
มีการประเมินองคกร โดยใช CIPP Model
(Content Input Process and Product Model)
โดยหนวยงานภายนอก

2. มีการพัฒนาบุคลากรอยางตอเนื่อง เจาหนาที่

ตรวจสอบจากรายงานการพัฒนาบุคลากร

สํานักงาน เจาหนาที่ถายทอดการสื่อสาร

ในรายงานสรุปผลการดําเนินประจําป และ

เจาหนาที่เทคนิค เจาหนาที่ประชาสัมพันธ ฯลฯ

ประกาศนียบัตรรับรอง

ไดรับการอบรมอยางนอย 1 หลักสูตรในแตละป
3. มีการปรับปรุงระบบบริการถายทอดการสื่อสาร

มีรายงานการใชงานระบบทั้ง 6 ระบบ

6 ระบบ ใหสามารถใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
4. มีการพัฒนาระบบบริการถายทอดการสื่อสารเพิ่ม

มีรายงานการใชงานระบบทั้ง 2 ระบบ

2 ระบบ
5. เครื่องบริการถายทอดการสื่อสารสาธารณะไดรับ
การติดตั้งจํานวน 180 เครื่อง ทั่วทุกภูมิภาค
6. คุณภาพของการใหบริการ (service level
agreement) เปนไปตามกําหนดของแผนงานแตละป

รายงานการติดตั้งเครื่องบริการถายทอดการสื่อสาร
สาธารณะจํานวน 180 เครื่องพรอมรูปถาย
รายงานคุณภาพของการบริการตามกําหนด
มาตรฐานคุณภาพคุณภาพของการใหบริกาของ
แผนการดําเนินการแตละป

7. กลุมเปาหมายไดรับการอบรมจํานวนประมาณ

รายงานการจัดอบรมกลุมเปาหมายพรอมรายชื่อ

450 -650 คนตอป ทั่วทุกภูมิภาค
8. มีจํานวนผูเขามาใชบริการจํานวนเพิ่มขึ้นอยางนอย รายงานจํานวนผูใชบริการรายเดือนและตอป
300 คนตอป รวมทั้งสิ้น 1,500 คน ใน 5 ป
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ตัวชี้วัด
9. มีรายงานการประเมินการใชงานระบบบริการ

วิธีการวัดตัวชี้วัด
•

ถายทอดการสื่อสารและและความพึงพอใจ
ในการใชบริการทุกป พรอมทั้งการประชุมระดม

รายงานการประเมินการใชงานและความพึง
พอใจในการใชบริการ ทุกป

•

รายงานการประชุมระดมสมองผูบริโภค

10. มีรายงานแผนการดําเนินงานประจําปและได

•

รายงานแผนการดําเนินงานประจําป รวม 5 ป

รายงานสรุปผลการดําเนินงานประจําปทุกป

•

รายงานสรุปผลการดําเนินงานประจําป รวม 5 ป

สมองผูบริโภคทุกป

1.3.6 ผลที่คาดวาจะไดรับ
1) ระบบบริการถายทอดการสื่อสารที่ปรับปรุงใหม 6 ระบบ
2) ระบบบริการถายทอดการสื่อสารที่พัฒนาเพิ่มเติม 2 ระบบ
3) กลุมเปาหมายไดรับการอบรมการใชงานจํานวนไมต่ํากวา 2,500 คน
4) สามารถใหบริการโทรคมนาคมขั้นพื้นฐานแกผูที่บกพรองทางการไดยิน ผูที่บกพรองทางการ
พูดและผูสูงอายุ อยางนอย 172,240 คนใน 5 ป
1.3.7 นิยามการบริการถายทอดการสื่อสาร
1) การบริการถายทอดการสื่อสารแบบ SMS เปนการใหบริการถายทอดการสื่อสารโดยผูที่
บกพร องทางการไดยิน ใชโ ทรศัพทเคลื่ อนที่ส ง SMS แจงชื่ อและหมายเลขโทรศัพทผูรั บ
ปลายทางพรอมขอความติดตอมายังศูนยบริการถายทอดการสื่อสารฯ จากนั้นเจาหนาที่
ถายทอดการสื่อสารจะติดตอไปยังผูรับปลายทางเพื่อแจงใหทราบ ถามีการสอบถามกลับมา
เจาหนาที่ถายทอดการสื่อสารจะสง SMS/MMS ออกไปยังผูที่บกพรองทางการไดยิน ทํา
เชนนี้จนจบขอความสนทนา
2) การบริ ก ารถ า ยทอดการสื่ อ สาร แบบรั บ -ส ง ข อ ความผ า นแอปพลิ เ คชั น TTRS
Message เปนการใหบริการถายทอดการสื่อสารโดยผูที่บกพรองทางการไดยินใชโทรศัพท
สมารทโฟนรับ-สงขอความผานแอปพลิเคชัน TTRS Message โดยแจงชื่อและหมายเลข
โทรศัพทผูรับปลายทางพรอมขอความติดตอซึ่งสามารถแนบไฟลวิดีโอ หรือไฟลภาพ มายัง
ศูนยบริการถายทอดการสื่อสารฯ จากนั้นเจาหนาที่ถายทอดการสื่อสารจะติดตอไปยังผูรับ
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ปลายทางเพื่อแจงใหทราบ ถามีการสอบถามกลับมาเจาหนาที่ถายทอดการสื่อสารจะสง
ขอความผาน แอปพลิเคชัน TTRS ออกไปยังผูที่บกพรองทางการไดยิน ทําเชนนี้จนจบ
ขอความสนทนา
3) การบริการถายทอดการสื่อสารแบบสนทนาขอความบนอินเทอรเน็ต เปนการใหบริการ
ถายทอดการสื่อสารแบบการสงขอความผานเว็บไซต www.ttrs.or.th โดยแจงชื่อและ
หมายเลขโทรศัพทผูรับปลายทางพรอมขอความติดตอจากนั้นเจาหนาที่ถายทอดการสื่อสาร
จะติ ดต อไปยั งผู รั บ ปลายทางเพื่ อแจงใหท ราบ ถามีก ารสอบถามหรือตอบกลับ กลับ มา
เจาหนาที่ถายทอดการสื่อสารจะพิมพ ขอความโตตอบกับผูที่บกพร องทางการไดยิน ทํ า
เชนนี้จนจบขอความสนทนา
4) การบริการถายทอดการสื่อสารแบบสนทนาวิดีโอบนอิ นเทอรเน็ต เปนการใหบริการ
ถายทอดการสื่อสารแบบการสนทนาภาษามือผานเว็บไซต www.ttrs.or.th โดยแจงชื่อ
และหมายเลขโทรศัพทผูรับปลายทางพรอมขอความติดตอเปนภาษามือ จากนั้นเจาหนาที่
ถายทอดการสื่อสารจะติดตอไปยังผูรับปลายทางเพื่อแจงใหทราบ ถามีการสอบถามหรือ
ตอบกลับกลับมา เจาหนาที่ถายทอดการสื่อสารจะสนทนาภาษามือโตตอบกับผูที่บกพรอง
ทางการไดยิน ทําเชนนี้จนจบการสนทนา
5) การบริ ก ารถา ยทอดการสื่ อสารแบบแบบสนทนาวิดี โ อบนอิ น เทอร เ น็ ต ผ า นอุปกรณ
สื่อสารเคลื่อนที่ เปน การใหบริการถายทอดการสื่อสารแบบการสนทนาภาษามือผาน
โทรศัพทเคลื่อนที่แบบ smart phone โดยผูที่บกพรองทางการไดยินแจงชื่อและหมายเลข
โทรศัพทผูรับปลายทางพรอมขอความติดตอเปนภาษามือ จากนั้นเจาหนาที่ถายทอดการ
สื่อสารจะติ ดต อไปยังผู รั บ ปลายทางเพื่อแจงใหทราบ ถามีการสอบถามหรือตอบกลับ
กลับมา เจาหนาที่ถายทอดการสื่อสารจะสนทนาภาษามือโตตอบกับผูที่บกพรองทางการได
ยิน ทําเชนนี้จนจบการสนทนา
6) การบริการถายทอดการสื่อสารแบบแบบสนทนาวิดีโอผานเครื่องบริการถายทอดการ
สื่อสารสาธารณะ เปนการใหบริการถายทอดการสื่อสารแบบการสนทนาภาษามือผาน
เครื่องบริการถายทอดการสื่อสารสาธารณะ (ตู TTRS) โดยผูที่บกพรองทางการไดยินแจง
ชื่ อ และหมายเลขโทรศั พ ท ผู รั บ ปลายทางพร อ มข อ ความติ ด ต อ เป น ภาษามื อ จากนั้ น
เจ า หน า ที่ ถายทอดการสื่อสารจะติดตอไปยังผูรับ ปลายทางเพื่อแจงใหทราบ ถามีการ
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สอบถามหรือตอบกลับกลับมา เจาหนาที่ถายทอดการสื่อสารจะสนทนาภาษามือโตตอบกับ
ผูที่บกพรองทางการไดยิน ทําเชนนี้จนจบการสนทนา
7) การบริการถายทอดการสื่อสารเพื่อแจงเหตุฉุกเฉิน เปนการใหบริการถายทอดการสื่อสาร
สําหรับแจงเหตุฉุกเฉิน โดยสามารถติดตอมายังศูนยบริการถายทอดการสื่อสารฯ ไดตั้งแต
แบบที่ 1-5 ตามเลขหมายฉุกเฉินหรือชองทางบนเว็บไซตที่กําหนดไว ชองทางฉุกเฉิน
ดังกลาวจะสามารถลัดคิวเขาถึงเจาหนาที่ถายทอดการสื่อสารไดทันที
8) การบริการถายทอดการสื่อสารแบบปรับปรุงเสียงพูดสําหรับผูที่บกพรองทางการพูด
เปนการใหบริการถายทอดการสื่อสารสําหรับผูที่บกพรองทางการพูดที่มีปญหาการพูดไมชัด
เชน ผูไรกลองเสียง ผูที่ปากแหวงเพดานโหว ผูที่สมองพิการ เปนตน กลุมคนเหลานี้ เมื่อใช
โทรศัพทสื่อสารกับผูรับปลายทางทําใหผูรับปลายทางไมสามารถรับฟงไดชัด จึงมีบริการ
สายพิเศษที่มีโปรแกรมปรับเสียงพูดของผูไรกลองเสียงและผูที่ปากแหวงเพดานโหวใหชัด
ขึ้นและสงเสียงที่ปรับปรุงใหใหมกับใหผูรับปลายทาง และสําหรับผูสมองพิการที่ไมสามารถ
พุ ด สื่ อ สารได จ ะมี บ ริ ก ารเชื่ อ มต อ โปรแกรมระบบภาษาภาพภาษาไทยเพื่ อ สั ง เคาระหื
เสียงพูดสงผานระบบโทรศัพทไปยังผูรับปลายทาง
9) การบริการถายทอดการสื่อสารแบบแปลงเสียงเปนขอความ เปนการใหบริการใหบริการ
ถ า ยทอดการสื่ อสารสํา หรั บ ผู ที่ต องการติ ด ต อผู ที่บ กพรอ งทางการไดยิ น แบบหูตึ งหรื อ
ผูสู ง อายุ สามารถโทรศั พท เ ข า มายั ง ศู น ย บ ริ ก ารถ ายทอดการสื่ อ สารฯ ผ า นโปรแกรม
ประยุ กตสํ าหรับ แปลงเสีย งเป นขอความชวยใหผูที่บกพรองทางการได ยินแบบหูตึงหรื อ
ผูสูงอายุไดยินเสียงพรอมกับเห็นขอความที่ตรงกับเสียงไปพรอมกัน
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1.3.8 การเขาถึงบริการถายทอดการสื่อสาร
ศูนยบริการถายทอดการสื่อสารฯ มีบริการผานระบบเครือขายโทรคมนาคมที่หลากหลาย เพื่อใหผูพิการ
ทางการไดยิน เขาใชบริการที่สะดวกตามสภาพแวดลอมที่เหมาะสมกับสถานที่ใชงานระบบเครือขาย จึงได
พัฒนาระบบบริการที่มีความหลากหลาย ซึ่งมีประเภทและชองทางการใหบริการ ดังแสดงในตารางที่ 1.2
ตารางที่ 1.2 แสดงการเขาถึงบริการถายทอดการสื่อสาร
ประเภทของการใหบริการ
1. บริการถายทอดการสื่อสารแบบขอความสั้น (SMS)

ชองทางติดตอ
หมายเลขโทรศัพท
086 000 5055 (ทั่วไปและฉุกเฉิน)

2. บริการถายทอดการสื่อสาร แบบรับ-สง ขอความผาน แอป

ดาวนโหลดแอปพลิเคชันที่ Play Store

พลิเคชัน TTRS Message

(Android) และ App Store (IOS)

3. บริการถายทอดการสื่อสารแบบสนทนาขอความบน

www.ttrs.or.th เลือก สนทนาขอความ

อินเทอรเน็ต
4. บริการถายทอดการสื่อสารแบบสนทนาวิดีโอบนอินเทอรเน็ต www.ttrs.or.th เลือก สนทนาวิดีโอ
5. บริการถายทอดการสื่อสารแบบสนทนาวิดีโอ ผาน

ดาวนโหลดแอปพลิเคชั่นที่ Play Store

แอปพลิเคชั่น TTRS Video

(Android) และ App Store (IOS)

6. บริการถายทอดการสื่อสารแบบสนทนาวิดีโอผานเครื่อง

ดูรายชื่อสถานที่ติดตั้งตูไดที่ www.ttrs.or.th

บริการถายทอดการสื่อสารสาธารณะ(ตู TTRS )
7. บริการถายทอดการสื่อสารแบบปรับปรุงเสียงพูดสําหรับผูไร เลขหมายโทรศัพท 1412
กลองเสียงและผูที่ปากแหวงเพดานโหว

กด 3 สําหรับผูไรกลองเสียง
กด 4 สําหรับผูที่ปากแหวงเพดานโหว

8. บริการถายทอดการสื่อสารแบบแปลงเสียงเปนขอความผาน ดาวนโหลดแอปพลิเคชั่นที่ Play Store
แอปพลิเคชัน TTRS Captioned Phone

(Android) และ App Store (IOS)

9. บริการถายทอดการสื่อสารแบบการแจงเหตุฉุกเฉิน

ทุกชองทางการติดตอที่มีสัญญลักษณฉุกเฉิน

1.3.9 ชองทางการรองเรียนและการสอบถาม
ศูนยบริการถายทอดการสื่อสารฯ มีนโยบายที่จะใหบริการที่มีคุณภาพ เพื่อความยั่งยืนของการบริการ
โดยคํานึงถึงการเขาใชบริการของสมาชิกเปนหลัก เพื่อแสดงถึงความใสใจในคุณภาพบริการจึงไดเปดชองทาง
รับเรื่องรองเรียน ดังแสดงในตารางที่ 2
แผนการดําเนินงานประจําป 2558 ศูนยบริการถายทอดการสื่อสารแหงประเทศไทย
13

ตารางที่ 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 ที่อยู อาชีพ โรงพยาบาลที่ใช บุคคลที่ใหติดตอฉุกเฉิน เปนตน ขอมูลดังกลาวจะใชในการใหบริการ
ถายทอดการสื่อสารเทานั้น
การเปดเผยขอมูล
ศูนยบริการถายทอดการสื่อสารฯ จะเปดเผยขอมูลสมาชิกกับบุคคลที่ 3 ในกรณีตอไปนี้
• สําหรับการใหบริการถายทอดการสื่อสาร
• เมื่อเจาของขอมูลยินยอม
• เมื่อกฎหมายบังคับใหเปดเผยขอมูล
• เมื่อมีกระบวนการทางกฎหมายที่คําสั่งศาลใหเปดเผย
• เมื่อมีการเรียกเก็บเงินถามีบริการที่ตองชําระเงิน

แผนการดําเนินงานประจําป 2558 ศูนยบริการถายทอดการสื่อสารแหงประเทศไทย
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บทที่ 2
แผนบริหารจัดการสํานักงานศูนยบริการถายทอดการสื่อสารแหงประเทศไทย
เพื่อใหศูนยบริการถายทอดการสื่อสารแหงประเทศไทย เปนไปตามเจตนารมณคณะกรรมการกิจการ
กระจายเสีย ง กิ จการโทรทั ศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ ที่มุงเน นการใหบริการโทรคมนาคมของ
ประเทศไทยใหมีคุณภาพเหมาะสม มีการบริการอยางทั่วถึง และมีความเทาเทียมในการใชบริการ โดยเฉพาะ
กลุมเปาหมายที่เปนผูดอยโอกาส คนพิการ และผูสูงอายุ สํานักงาน กสทช. จึงไดสนับสนุนใหมีการจัดตั้ง
ศูนยบริการถายทอดการสื่อสารแหงประเทศไทย โดยมีหนาที่และความรับผิดชอบ โครงสรางองคกร บุคลากร
การบริหารโครงการดังนี้
2.1 หนาที่และความรับผิดชอบ
หนาที่และความรับผิดชอบของศูนยบริการถายทอดการสื่อสารแหงประเทศไทย มีรายละเอียดดังนี้
1) บริหารองคกรตามโครงสรางองคกรฯ ที่กําหนด โดยมีคณะกรรมการบริหารศูนยบริการถายทอด
การสื่อสารฯ เปนผูกําหนดนโยบาย ใหคําปรึกษา แนะนํา และติดตามผลการดําเนินงาน
2) จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนยบริการถายทอดการสื่อสารฯ อยางนอย 2 ครั้งตอป
3) จัดการประชุมคณะกรรมการกํากับดูแลและประเมินผลศูนยบริการถายทอดการสื่อสารฯ อยาง
นอย 4 ครั้งตอป
4) จัดประชุมคณะทํางานศูนยบริการถายทอดการสื่อสารฯ เพื่อติดตามการดําเนินงานอยางนอย 2
ครั้งตอเดือน
5) จัดทําระเบียบบริหารงานบุคคล และระเบียบอื่นๆ ที่จําเปนในการบริหารงาน
6) จางงานบุคลากรในตําแหนงตางๆ ตามขอกําหนดคุณสมบัติประจําตําแหนง มีการประเมินผล การ
ขึ้นเงินเดือน การปรับตําแหนง ตามระเบียบที่กําหนด
7) จัดทําแผนการดําเนินการของศูนยบริการถายทอดการสื่อสารฯ ประจําป เสนอคณะกรรมการ
บริหารศูนยบริการถายทอดการสื่อสารฯ เพื่อเห็นชอบกอนปงบประมาณถัดไป
8) จัดทําขั้นตอนการใหบริการถายทอดการสื่อสาร รวมทั้งคูมือการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ถายทอด
การสื่อสาร และคูมือการปฏิบัติงานของเจาหนาที่สํานักงาน
9) จัดทําขอกําหนดมาตรฐานการบริการถายทอดการสื่อสาร เพื่อประเมินคุณภาพการดําเนินงานของ
เจาหนาที่ถายทอดการสื่อสาร
แผนการดําเนินงานประจําป 2558 ศูนยบริการถายทอดการสื่อสารแหงประเทศไทย
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10) กําหนดคาใชบริการถายทอดการสื่อสาร กรณีนอกเหนือจากการบริการที่กําหนดโดย กสทช. โดย
คิ ด จากป จ จั ย ต า งๆ คื อ การใช โ ทรศั พ ท แ บบประจํ า ที่ หรื อ แบบเคลื่ อ นที่ ระยะเวลาการใช
ชวงเวลา และระยะทางการโทรศัพทระหวางผูสงและผูรับ รวมทั้งการใหบริการถายทอดการ
สื่อสารในตางประเทศ
11) จัดตั้งคณะทํางานดานการคุมครองผูบริโภค โดยใหมีผูบริโภครวมเปนคณะทํางานดวย เพื่อทํา
หนาที่ตรวจสอบการใหบริการ การรองเรียน และใหขอเสนอแนะในมุมมองของผูบริโภค โดยใหมี
การประชุมคณะทํางานตามความเหมาะสม
12) จัดทํารายงานการใชบริการถายทอดการสื่อสารเปนประจําทุกเดือน รวมทั้งขอมูลการใชบริการ
ขอมูลมาตรฐานคุณภาพการใหบริการ
13) จัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงานประจําป เสนอตอคณะกรรมการบริหารศูนยบริการถายทอด
การสื่อสารฯ พรอมทั้งขอมูลที่กําหนดใหสงตามบันทึกขอตกลง
14) ดําเนินงานภารกิจตางๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
2.2 โครงสรางองคกร
โครงสรางองคกรของศูนยบริการถายทอดการสื่อสารแหงประเทศไทยแสดงในภาพที่ 2

ภาพที่ 1 โครงสรางองคกรของศูนยบริการถายทอดการสื่อสารแหงประเทศไทย ป 2558

แผนการดําเนินงานประจําป 2558 ศูนยบริการถายทอดการสื่อสารแหงประเทศไทย
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ภาพที่ 2 โครงสรางอัตรากําลังของศูนยบริการถายทอดการสื่อสารแหงประเทศไทย ป 2558
โดยมีรายละเอียดของโครงสรางองคกรและอัตรากําลัง ป 2558 ดังนี้
1) คณะกรรมการบริ ห ารศู น ย บ ริ ก ารถา ยทอดการสื่อ สารแหงประเทศไทย ทําหน าที่กํา หนดทิ ศ
ทางการดําเนินงานของศูนยบริการถายทอดการสื่อสารฯ
2) คณะกรรมการกํากั บดูแลและประเมิน ผลศูนยบริการถายทอดการสื่อสารแห งประเทศไทย ทํ า
หนาที่กํากับดูแล และติดตามประเมินผลการดําเนินงานของศูนยบริการถายทอดการสื่อสารฯ
3) ที่ปรึกษา ที่ตั้งโดยมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ จํานวน 2 ตําแหนง และคณะที่ปรึกษาจากศูนย
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ ทําหนาที่ใหคําปรึกษากับศูนยบริการถายทอด
การสื่อสารฯ เพื่อใหการดําเนินงานตางๆ ของศูนยสามารถดําเนินไปไดอยางมีประสิทธิภาพ
4) ผูอํานวยการศูนยบริการถายทอดการสื่อสารฯ ทําหนาที่บริหารจัดการศูนยบริการถายทอดการ
สื่ อสารฯ และถ า ยทอดนโยบายลงสูการปฏิ บัติร วมถึง กํากั บ ดูแลบุคลากร เพื่อ ใหฝ ายบริ ห าร
สํานักงาน ฝายบริการถายทอดการสื่อสาร ฝายระบบสารสนเทศ ฝายฝกอบรมและประชาสัมพันธ
ทํางานอยางมีประสิทธิภาพตามขอตกลงในบันทึกความรวมมือระหวางสํานักงาน กสทช. และ
มูลนิธิสากล มี 1 ตําแหนง
แผนการดําเนินงานประจําป 2558 ศูนยบริการถายทอดการสื่อสารแหงประเทศไทย
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5) ฝายบริหารสํานักงาน ทําหนาที่สนับสนุนการทํางานของศูนยบริการถายทอดการสื่อสารฯ จํานวน
6 ตําแหนง ประกอบดวย หัวหนาฝายบริหารสํานักงาน 1 ตําแหนง เจาหนาที่บริหารงานบุคคล 1
ตําแหนง เจาหนาที่การเงิน 2 ตําแหนง เจาหนาที่บัญชี 1 ตําแหนง และเจาหนาที่ธุรการ 1
ตําแหนง โดยมีหนาที่ประสานงานหนวยงานภายใน และหนวยงานภายนอก ตรวจสอบความถูก
ตองของเอกสารเบิกจายเงิ นให หน วยงานภายในและภายนอก จัดทํารายงานบัญชี ตรวจสอบ
ความถูกตองและจัดเก็บเอกสารทางดานการเงินและบัญชี
6) ฝายบริการถายทอดการสื่อสาร มีหัวหนาฝายบริการถายทอดการสื่อสาร 1 ตําแหนงทําหนาที่
บริหารฝาย ประกอบดวยงาน 3 งานคือ
6.1) งานบริการถายทอดการสื่อสาร ทําหนาที่ใหบริการถายทอดการสื่อสารใหไดตามมาตรฐาน
คุณภาพการใหบริการที่กําหนดอยางมีคุณภาพ มีการรักษาความลับของผูใชบริการอยาง
เครงครั ด มี การพั ฒนาทั กษะในดานตางๆ อยางตอเนื่องเพื่อใหบริการแกผู ใชไดอยางมี
ประสิทธิภาพ ประกอบไปดวยหัวหนากลุม 2 ตําแหนง เจาหนาที่ถายทอดการสื่อสาร
อาวุโส 2 ตําแหนง เจาหนาที่ถายทอดการสื่อสาร 22 ตําแหนง และเจาหนาที่ประสานงาน
บริการลาม 1 ตําแหนง
6.2) งานบริการลามภาษามือ ทําหนาที่ใหบริการภาษามือแก งานบริการแปลภาษามือสําหรับ
รหัสแทง 2 มิติสําหรับผูที่บกพรองทางการไดยิน และงานบริการลามนอกสถานที่
6.3) งานบริ ก ารคํ า บรรบายแทนเสี ย ง ทํ า หน า ที่ ใ ห บ ริ ก ารจั ด ทํ า ข อ ความตามเสี ย งพู ด ทาง
โทรศั พท ทั้ งแบบ manual

แบบกึ่ งอัตโนมั ติ จนถึงแบบอัตโนมัติ ประกอบไปดว ย

เจาหนาที่บริการคําบรรยายแทนเสียง 4 ตําแหนง
7) ฝายระบบสารสนเทศ ทําหนาที่ดูแลระบบสารสนเทศในดานฮารดแวร ซอฟตแวร เว็บไซต และ
โครงสรางพื้นฐานของศูนยบริการถายทอดการสื่อสารฯ ใหสามารถทํางานได 24 ชั่วโมง รวมทั้งให
การอบรมดานระบบคอมพิวเตอรใหกับเจาหนาที่ฝายตางๆ ของศูนยบริการถายทอดการสื่อสารฯ
หรื อ ผู ใ ช บ ริ ก ารให ส ามารถใช บ ริ ก ารต า งๆ ของศู น ย บ ริ ก ารถ า ยทอดการสื่ อ สารได อ ย า งมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล รวมทั้งทําหนาที่ประมวลผลการวิเคราะหขอมูลจากการใหบริการ
ถายทอดการสื่อสาร สรุปและประเมินผลการใชบริการ รายวัน รายสัปดาห รายเดือน และรายป
เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพการดําเนินงานของศูนยบริการถายทอดการสื่อสารฯ ใหเปนไปตาม
เปาหมายที่กําหนดไว หัวหนาฝายระบบสารสนเทศ 1 ตําแหนง หัวหนางานระบบสารสนเทศ 1
ตําแหนง เจาหนาที่เทคนิค 5 ตําแหนง และเจาหนาที่มัลติมีเดีย 3 ตําแหนง
แผนการดําเนินงานประจําป 2558 ศูนยบริการถายทอดการสื่อสารแหงประเทศไทย
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8) ฝายฝกอบรมและประชาสัมพันธ ทําหนาที่อบรมการใชบริการถายทอดการสื่อสารฯ และการใช
งานอุปกรณโทรคมนาคมเพื่อเขาใชบริการถายทอดการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
และทําหนาที่เ ผยแพรประชาสัมพันธศูนยบริการถายทอดการสื่อสารฯ ใหเปนที่ รูจักโดยทั่วไป
โดยเฉพาะผู ใช บ ริ ก ารที่ เ ป น ผู ที่ บ กพร อ งทางการได ยิ น และผู ที่ บ กพร องทางการพู ด ได เ ห็ น ถึ ง
ประโยชนของศูนยบริการถายทอดการสื่อสารฯ รวมทั้งการบริการสอบถามและรับเรื่องรองเรียน
ของศูนยบริการถายทอดการสื่อสารฯ ประกอบดวย หัวหนาฝายฝกอบรมและประชาสัมพันธ 1
ตําแหนง เจาหนาที่ประชาสัมพันธ 1 ตําแหนง และเจาหนาที่บริหารงานฝกอบรม 2 ตําแหนง
เจาหนาที่ลูกคาสัมพันธ 2 ตําแหนง
2.3 แผนบุคลากรประจําป 2557
2.3.1 แผนพัฒนาบุคลากร
การพัฒนาบุคลากรเปนขั้นตอนหนึ่งของการบริหารงานบุคคลที่ตองปฏิบัติอยูตลอดเวลาเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพใหกับบุคลากร ดังนั้น เพื่อเปนการเสริมสรางความรูและความสามารถของบุคลากรภายใน
ศูน ย บ ริ การถ า ยทอดการสื่อสารฯ จึงมี ความจําเปน ที่จ ะตองมีการฝกอบรมในดานตางๆ ใหกับ เจาหนาที่
ศูนยบริการถายทอดการสื่อสารฯ และเจาหนาที่บริการถายทอดการสื่อสารทุกคน
บุคลากรประจําศูนยบริการถายทอดการสื่อสารฯ ประกอบดวย เจาหนาที่ศูนยบริการถายทอด
การสื่อสารฯ และเจาหนาที่ถายทอดการสื่อสาร โดยเจาหนาที่ทุกคนจะตองมีความรูและความเขาใจใน
ลักษณะของการบริการถายทอดการสื่อสารที่ทางศูนยบริการถายทอดการสื่อสารฯ ใหบริการ สามารถแกไข
ปญหาเบื้ องต น หากเกิดป ญ หาในการให บ ริการได เพื่อใหการดําเนิน งานภายในศูนยฯ เปน ไปดว ยความ
เรียบรอย อีกทั้งสามารถใหขอมูลเกี่ยวกับบริการของศูนยฯ ใหกับบุคคลทั่วไปไดรับรูและเขาใจการใหบริการ
ของศูนยฯ เพื่อเปนการประชาสัมพันธและเสริมสรางภาพลักษณองคกรสูภายนอกได แผนการพัฒนาบุคลากร
ประกอบดวย
1) การพัฒนาเจาหนาที่ถายทอดการสื่อสารฯ
ศูนยบริการถายทอดการสื่อสารฯ ไดกําหนดใหเจาหนาที่ถายทอดการสื่อสารใหม ไดมีการพัฒนา
บุคลากรเพื่ อใหไดความรูพื้นฐานในดานการใหบ ริการถายทอดการสื่อสารและความเขาใจในรูป แบบการ
ใหบริการของศูนยบริการถายทอดการสื่อสารฯ 9 บริการ ไดแก บริการถายทอดการสื่อสารแบบ SMS บริการ
ถายทอดการสื่อสารแบบรับสงขอความผานแอปพลิเคชัน TTRS Message บริการถายทอดการสื่อสารแบบ
แผนการดําเนินงานประจําป 2558 ศูนยบริการถายทอดการสื่อสารแหงประเทศไทย
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สนทนาข อความบนอิ น เทอร เ น็ ต บริ การถ ายทอดการสื่ อสารแบบสนทนาวิ ดี โ อบนอิ น เทอร เ น็ต บริ การ
ถายทอดการสื่อสารแบบสนทนาวิดีโอบนอินเทอรเน็ตผานแอพลิเคชัน TTRS Video บริการถายทอดการ
สื่อสารแบบสนทนาวิดีโอบนเครื่องบริการถายทอดการสื่อสารสาธารณะ บริการถายทอดการสื่อสารแบบ
ปรับปรุงเสียงพูด บริการถายทอดการสื่อสารแบบแปลเสียงเปนขอความ และบริการถายทอดการสื่อสารเพื่อ
แจงเหตุฉุกเฉิน นอกจากนี้ไดกําหนดแผนการพัฒนาเจาหนาที่ถายทอดการสื่อสารในดานอื่นๆ ดังนี้
1.1) การปรับปรุงบทพูด (Script) มาตรฐานสําหรับการใหบริการถายทอดการสื่อสาร
ในป 2558 เจ า หน า ที่ ถ า ยทอดการสื่ อ สารจะต อ งให บ ริ ก ารถ า ยทอดการสื่ อ สารบน
โทรศัพทเคลื่อนที่และอุปกรณพกพา ซึ่งมีความแตกต างจากการใหบริการถายทอดการสื่อสารผานบริการ
สนทนาวิดีโอ เนื่องจากขนาดของหนาจอที่เล็กลง คุณภาพของสัญญาณโทรศัพท 3G รวมทั้งเมนูการใชงาน
ตางๆ ใน แอปพลิเคชัน เปนตน ดังนั้น จึ งตองทําการปรับปรุงสคริปการใหบริการใหสอดคลองกับบริการ
รูปแบบใหมดังกลาวดวย เพื่อใหเจาหนาที่ถายทอดการสื่อสารทุกคนจดจําสคริปการใหบริการใหเปนมาตรฐาน
เดียวกันตอไป
1.2) การทดสอบความรูดานภาษามือและภาษาไทย
เจาหนาที่ บริการถายทอดการสื่อสารฯ ตองมีความรูและความเชี่ยวชาญในดานภาษามื อ
เพื่อใหการบริการถายทอดการสื่อสารระหวางผูที่บกพรองทางการไดยินและคนทั่วไปใหสามารถสื่อสารระหวาง
กันไดอยางถูกตองและครบถวน นอกเหนือจากการทดสอบความรูเกี่ยวกับภาษามือและการแปลพูดอยาง
ตอเนื่องแลว หัวหนาเจาหนาที่ถายทอดการสื่อสารจะตองฝกใหเจาหนาที่มีการพัฒนาความรูในดานภาษามือ
และการแปลพูด โดยการมอบหมายงานใหเจาหนาที่ถายทอดการสื่อสารฯ ไดฝกฝนตนเองอยางสม่ําเสมอ
รวมทั้งใหแนวทางการปรับปรุงภาษามือและการแปลพูดกับเจาหนาที่ถายทอดการสื่อสาร ทุกคนเพื่อยกระดับ
ความสามารถในดานภาษามือและการแปลพูดใหเปนที่ยอมรับของผูใชบริการทุกกลุมโดยหัวขอในการพัฒนา
ความรูดานภาษามือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใหบริการถายทอดการสื่อสาร ไดแก การแนะนําตัว การ
สื่อสารดวยภาษามือ การจับใจความของสารภาษามือและการแกไขปญหาเฉพาะหนา หัวขอในการพัฒนา
ความรูดานการแปลพูดภาษาไทย ไดแก การออกเสียงเพื่อการสื่อสาร การสรุปใจความและเรียบเรียงคําพูด
เพื่อการสื่อสาร และภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
1.3) การพัฒนาทักษะ ความรู ความเขาใจเกี่ยวกับภาษามือและภาษาพูดในการใหบริการแจงเหตุ
ฉุกเฉินทางการแพทย
เจาหนาที่ถายทอดการสื่อสารจะตองมีทักษะ ความรูและความเขาใจเกี่ยวกับภาษามือและ
ภาษาพูด ในการใหบริ การแจ งเหตุฉุกเฉินทางการแพทย เนื่องจากมี การลงนามบั นทึกขอตกลงเพื่ อดําเนิ น
แผนการดําเนินงานประจําป 2558 ศูนยบริการถายทอดการสื่อสารแหงประเทศไทย
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โครงการพัฒนาระบบการแพทยฉุกเฉิน (สพฉ.) เพื่อชวยเหลือผูที่บกพรองทางการไดยินในพื้นที่ 7 จังหวัดนํา
ร อง ได แก ชลบุ รี ระยอง ขอนแก น หนองบัว ลําภู อุ ดรธานี กาฬสิ น ธุ และอุบ ลราชธานี เพื่อ ใหส ามารถ
แปลภาษามือแกผูที่ประสบเหตุและแปลภาษาพูดใหกับคนที่มีการไดยินหรือบุคลากรทางการแพทยไดอยาง
เขาใจ ถูกตอง รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากที่สุด
1.4) การพัฒนาทักษะการฟงภาษาถิ่น
จากการใหบริการในปที่ผานมาเจาหนาที่ถายทอดการสื่อสารพบปญหาเรื่องการฟงภาษาถิ่น
โดยเฉพาะภาษาถิ่นของภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต ทําใหเปนอุปสรรคตอการแปลภาษา
มืออยางมาก และในปนี้ จะมีการติดตั้งตู TTRS ในสวนภูมิภาคเพิ่มขึ้น ดังนั้น จะทําการฝกใหเ จาหนาที่
ถายทอดการสื่อสารฟงภาษาถิ่นของทุกภูมิภาคใหดีมากยิ่งขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการแปลภาษามือ
1.5) การพัฒนาความสามารถในการพิมพภาษาไทย
เพื่อใหเจาหนาที่ถายทอดการสื่อสารฯ สามารถใหบริการไดอยางรวดเร็ว ถูกตองและมี
มาตรฐาน นอกเหนือจากความสามารถในดานภาษามือแลว การพิมพภาษาไทยดวยความเร็วตามมาตรฐาน
ของผูใหบริการ Call Center หรือ Contact Center ในประเทศไทย ที่ความเร็ว 30 คําตอนาทีนั้นก็มี
ความสําคัญเชนเดียวกัน ดังนั้น จะมีการพัฒนาทักษะการพิมพสัมผัสของเจาหนาที่ถายทอดการสื่อสารฯ โดย
การฝกพิมพสัมผัสดวยโปรแกรมการฝกพิมพที่มีมาตรฐาน ทําการทดสอบความเร็วและประเมินผลการพิมพ
แบบ Progress โดยเริ่ มจากความเร็ ว 30 คําตอนาที 35 คําตอนาที 40 คําตอนาทีและ 45 คําตอนาที
ตามลําดับ ซึ่งเปนการเพิ่มความเร็วจากปที่ผานมา ที่เริ่มจากความเร็ว 30 คําตอนาที 35 คําตอนาที และ 40
คําตอนาที เพื่อ รองรับบริการใหม ๆ ในอนาคต โดยเจาหนาที่ฯ จะตองมีความเชี่ยวชาญ ความรวดเร็วและ
ความถูกตองในการพิมพเปนอยางมาก
1.6) การประชุมกําหนดแนวทางการปฏิบัติงานที่เปนมาตรฐานเดียวกัน
เพื่อใหแนวทางในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ถายทอดการสื่อสารทุกคนเปนไปในทิศทาง
เดียวกันและมีมาตรฐานเดียวกันอยางตอเนื่องจากปที่ผานมา ศูนยบริการถายทอดการสื่อสารฯ จะรวบรวม
และปรับปรุงแนวทางการปฏิบัติในการทํางานที่มีความสอดคลองกับกฎเกณฑหรือนโยบายในการใหบริการ
ของศูนยบริการถายทอดการสื่อสารฯ และจัดประชุมเจาหนาที่ถายทอดการสื่อสารฯ เพื่ออธิบาย ทําความ
เขาใจและรับทราบแนวทางปฏิบัติดังกลาวอยางสม่ําเสมอ รวมทั้งติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติงานของ
เจาหนาที่ถายทอดการสื่อสารฯ ใหเปนไปตามแนวทางที่ใหไวหรือไมอยางตอเนื่อง
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1.7) การประชุมการปฏิบัติงานตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพลามภาษามือ
เพื่ อ ให เ จ า หน า ที่ ถา ยทอดการสื่ อสารฯ ทุก คนตระหนัก ถึงความสํา คัญ ของการประกอบ
วิชาชีพลามภาษามือ หัวหนางานบริการถายทอดการสื่อสารจะอบรมเกณฑมาตรฐานวิชาชีพลามภาษามือ 11
เกณฑตามที่องคกรวิชาชีพลามภาษามือไดกําหนดไว ดังนี้
มาตรฐานที่ 1 มีความเปนกลาง
มาตรฐานที่ 2 รักษาความลับของผูรับบริการ
มาตรฐานที่ 3 มีบุคลิกภาพเหมาะสมกับการปฏิบัติงานลามภาษามือ
มาตรฐานที่ 4 ใชภาษามือและภาษาพูดสื่อสารไดเหมาะสมกับสถานการณ
มาตรฐานที่ 5 ยอมรับและเรียนรูในความหลากหลายของวัฒนธรรม
มาตรฐานที่ 6 ไม แ สวงหาผลประโยชน จ ากข อ มู ล ที่ ทํ า การแปล และไม เ รี ย กร อ ง
ผลประโยชนเกินจริง
มาตรฐานที่ 7 เตรียมตัว ศึกษาเอกสาร แสวงหาและใชขอมูลขาวสารในการปฏิบัติงาน
มาตรฐานที่ 8 ตั ด สิ น ใจปฏิ บั ติ ง านในกิ จ กรรมต า งๆ โดยคํ า นึ งถึ ง ผลที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น กั บ ผู ที่
บกพรองทางการไดยิน
มาตรฐานที่ 9 รวมมือกับผูอื่นเพื่อใหการปฏิบัติงานลามภาษามือเรียบรอยและมีคุณภาพ
มาตรฐานที่ 10 พิทักษสิทธิของตนเองและของผูที่บกพรองทางการไดยิน
ทั้งนี้ นอกจากการปฏิบัติงานตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพลามภาษามือดังกลาวแลว หากมี
การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการหรือฝกอบรมเกี่ยวกับลามภาษามือ ศูนยบริการถายทอดการสื่อสารฯ จะจัดให
เจาหนาที่บริการถายทอดการสื่อสารฯ ไดหมุนเวียนกันเขารวมงานประชุมหรือสัมมนา เพื่อเพิ่มพูนความรูและ
ประสบการณในการปฏิบัติงานลามภาษามือและนําความรูที่ไดรับมาถายทอดใหกับเจาหนาที่บริการถายทอด
การสื่อสารฯ ทั้งหมดตอไป
2) เจาหนาที่เทคนิค
2.1) การฝกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องระบบการใหบริการถายทอดการสื่อสาร
เพื่อใหการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ถายทอดการสื่อสารเปนไปดวยความเรียบรอยและสามารถใหบริการได
อยางมีประสิทธิภาพตลอดเวลา เจาหนาที่เทคนิคที่มีความรูและประสบการณจะตองทําการถายทอดความรู
ใหกับเจาหนาที่เทคนิคคนอื่นๆ โดยการใหฝกปฏิบัติจริงเพื่อใหเจาหนาที่เทคนิคทุกคนสามารถปฏิบัติงานได
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 เจ า หน า ที่ เ ทคนิ ค ที่ มี ค วามรู แ ละประสบการณ จ ะต อ งทํ า การถ ายทอดความรู ใ ห กั บ
เจาหนาที่เทคนิคคนอื่นๆ โดยการใหฝกปฏิบัติจริงเพื่อใหเจาหนาที่เทคนิคทุกคนสามารถปฏิบัติงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
2.4 แผนการบริหารและกํากับดูแลศูนยบริการถายทอดการสื่อสาร
เพื่อใหการบริหารศูนยบริการถายทอดการสื่อสารแหงประเทศไทย เปนไปตามวัตถุประสงค พันธกิจ
และหนาที่ความรับผิดชอบที่กําหนดไว มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการจึงไดมีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการบริหาร
ศูนยบริการถายทอดการสื่อสารสําหรับผูที่บกพรองทางการไดยินและผูที่บกพรองทางการพูด คณะกรรมการ
กํากับดูแลและประเมินผลศูนยบริการถายทอดการสื่อสารสําหรับผูที่บกพรองทางการไดยินและผูที่บกพรอง
ทางการพูด และคณะทํางานโครงการศูนยบริการถายทอดการสื่อสารแหงประเทศไทย เพื่อชวยใหคําปรึกษา
แนะนํา ประเมินผลงานใหเปนไปตามแผนที่วางไว โดยมีรายละเอียดดังนี้
2.4.1 การจัดตั้งคณะกรรมการบริหารศูนยบริการถายทอดการสื่อสารแหงประเทศไทย
มูลนิธิฯ จะมีคําสั่งมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการที่ 1/2557 เรื่องแตงตั้งคณะกรรมการบริหาร ศูนยบริการ
ถายทอดการสื่อสารแหงประเทศไทย จํานวน 24 คน โดยมีองคประกอบและหนาที่ดังนี้
1) เลขาธิการสํานักงาน กสทช.
เปนที่ปรึกษา
2) ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ

เปนที่ปรึกษา

3) รองเลขาธิการ กสทช. ภารกิจโทรคมนาคม

เปนประธานกรรมการ

แผนการดําเนินงานประจําป 2558 ศูนยบริการถายทอดการสื่อสารแหงประเทศไทย
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4) นายวิริยะ นามศิริพงศพันธุ

เปนรองประธานกรรมการ

5) ผูอํานวยการกลุมงานโทรคมนาคมโดยทั่วถึงและเพื่อสังคม

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 มีอํานาจหนาที่
โดยทั่วไปในการกําหนดทิศทางการดําเนินงานของศูนยบริการถายทอดการสื่อสารแหงประเทศไทย และ
โดยเฉพาะใหมีอํานาจหนาที่ตอไปนี้
1) กําหนดทิศทางและแนวทางการดําเนินงาน พรอมทั้งใหคําแนะนํา หรือขอคิดเห็นเกี่ยวกับ
การดําเนินงานของศูนยบริการถายทอดการสื่อสารแหงประเทศไทย
2) จัดตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางาน เพื่อดําเนินการตามที่คณะกรรมการกําหนด
แผนการดําเนินงานประจําป 2558 ศูนยบริการถายทอดการสื่อสารแหงประเทศไทย
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3) พิจารณาแผนการดําเนินงานประจําป และรายงานสรุปผลการดําเนินงานของศูนยบริการ
ถายทอดการสื่อสารแหงประเทศไทย
2.4.2 การจัดตั้งคณะกรรมการกํากับดูแลและประเมินผลศูนยบริการถายทอดการสื่อสารแหง
ประเทศไทย
มู ล นิ ธิ ฯ ได มีคํ า สั่ ง คํ าสั่ ง มู ล นิ ธิ ส ากลเพื่ อ คนพิ ก าร ที่ 2/2557 เรื่ อ งแต งตั้ ง คณะกรรมการ
คณะกรรมการกํากับ ดูแลและประเมินผลศูนยบริการถายทอดการสื่อสารแหงประเทศไทย จํานวน 14 คน
โดยมีองคประกอบและหนาที่ดังนี้
1) ผูอํานวยการกลุมงานบริการโทรคมนาคมโดยทั่วถึงและเพื่อสังคม

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
มีอํานาจหนาที่ดังนี้
1) กํากับดูแลการดําเนินงานตามโครงการศูนยบริการถายทอดการสื่อสารแหงประเทศไทย ใหสําเร็จ
ตามความเหมาะสม เปาหมาย และระยะเวลาที่กําหนดไว
แผนการดําเนินงานประจําป 2558 ศูนยบริการถายทอดการสื่อสารแหงประเทศไทย
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2) ติดตามประเมินผลความกาวหนาของศูนยบริการถายทอดการสื่อสารแหงประเทศไทยเปนประจํา
ทุก 3 เดือน
3) พิจารณาใหความเห็นชอบตอรายงานแผนการดําเนินงานประจําป
4) พิจารณาใหความเห็นชอบตอรายงานความกาวหนาการดําเนินการ 6 เดือน และรายงานสรุปผล
การดําเนินงานประจําป
5) ใหขอเสนอแนะตอการดําเนินงานของศูนยบริการถายทอดการสื่อสารแหงประเทศไทย
6) ประเมินผลสัมฤทธิ์การดําเนินงานของศูนยบริการถายทอดการสื่อสารแหงประเทศไทย
2.4.3 การจัดตั้งคณะทํางานโครงการศูนยบริการถายทอดการสื่อสารแหงประเทศไทย
มูลนิธิฯ ไดมีคําสั่งแตงตั้งคณะทํางานโครงการศูนยบริการถายทอดการสื่อสารแหงประเทศไทย
จํานวน 22 คน โดยมีองคประกอบและหนาที่ดังนี้
1. นายวิริยะ นามศิริพงศพันธุ
2. นายปยวุฒิ ศรีชัยกุล

มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ
ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอร
แหงชาติ
3. นางสาววันทนีย พันธชาติ
ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอร
แหงชาติ
4. ผูแทนกลุมงานบริการโทรคมนาคมโดยทั่วถึงและเพื่อสังคม สํานักงาน กสทช.
5. นายวุฒิพงษ คําวิลัยศักดิ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
6. นายชัย วุฒิววิ ัฒนชัย
ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอร
แหงชาติ
7. นายณัฐนันท ทัดพิทักษกุล
ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอร
แหงชาติ
8. นายภาณุทัต บุญประมุข
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
9. นายนราธิป เที่ยงแท
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
10. นายวิทยุต บุนนาค
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
11. นายกานต อรรถยุกติ
วิทยาลัยราชสุดา
12. นายเกียรติศักดิ์ แผวมานะกุล สมาคมคนหูหนวกแหงประเทศไทย
13. นายสมยศ สุนทรวิภาต
ผูทรงคุณวุฒิ
14. ผูอํานวยการศูนยบริการถายทอดการสื่อสารแหงประเทศไทย
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เปนที่ปรึกษา
เปนที่ปรึกษา
เปนประธาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน

15. นางสาวประภัสสร นามศิริ
พงศพันธุ
16. นางสาวคมคิด ศันสนะเกียรติ
17. นายกันตพงษ ศันสนะเกียรติ
18. นายอรรถนิติ อัศวินนิมิตกุล
19. นางสิริลักษณ ลักษมีวณิชย
20. นายเฉลิมพล หุนทรงธรรม
21. นางสาวธิดารัตน เหมรังคะ
22. นางสาวสายรุง เมืองเจริญ

ศูนยบริการถายทอดการสื่อสารแหงประเทศไทย คณะทํางาน
ศูนยบริการถายทอดการสื่อสารแหงประเทศไทย
ศูนยบริการถายทอดการสื่อสารแหงประเทศไทย
ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอร
แหงชาติ
ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอร
แหงชาติ
ศูนยบริการถายทอดการสื่อสารแหงประเทศไทย

คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน

เปนคณะทํางานและ
เลขานุการ
เปนคณะทํางานและ
ผูชวยเลขานุการ
ศูนยบริการถายทอดการสื่อสารแหงประเทศไทย เปนคณะทํางานและ
ผูชวยเลขานุการ
ศูนยบริการถายทอดการสื่อสารแหงประเทศไทย เปนคณะทํางานและ
ผูชวยเลขานุการ

โดยใหคณะทํางานโครงการศูนยบริการถายทอดการสื่อสารแหงประเทศไทย มีอํานาจหนาที่ดังนี้
1) วางแผนการดําเนินงานศูนยบริการถายทอดการสื่อสารแหงประเทศไทยใหเปนไปตามขอเสนอ
โครงการศูนยบริการถายทอดการสื่อสารแหงประเทศไทยที่เสนอตอ สํานักงาน กสทช. เพื่อจัดทํา
จัดทํารายงานแผนการดําเนินงานประจําป
2) ติดตามผลการดําเนินงานศูนยบริการถายทอดการสื่อสารแหงประเทศไทย ใหสําเร็จตามความ
เหมาะสม เปาหมาย และระยะเวลาที่กําหนดไว
3) ใหคําแนะนําตอการดําเนินงานของศูนยบริการถายทอดการสื่อสารแหงประเทศไทย
4) นําเสนอแผนการดําเนินการประจําป รายงานความกาวหนาการดําเนินการ 6 เดือน และรายงาน
สรุปผลการดําเนินงานประจําป ตอ คณะกรรมการบริหารศูนยบริการถายทอด
การสื่อสารแหงประเทศไทยและคณะกรรมการกํากับดูแลและประเมินผลศูนยบริการถายทอด
การสื่อสารแหงประเทศไทย
5) อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกํากับดูแลและประเมินผลศูนยบริการถายทอดการสื่อสารแหงประเทศไทย
มอบหมาย
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2.5 แผนพัฒนาระบบบริการถายทอดการสื่อสาร
ตามที่ศูนยบริการถายทอดการสื่อสารฯ ไดพัฒนาระบบบริการถายทอดการสื่อสารสําหรับผูที่บกพรอง
ทางการไดยินและผูที่บกพรองทางการพูดตั้งแต ป 2554 จํานวน 6 ระบบดังนี้คือ 1) ระบบบริการถายทอด
การสื่อสารแบบ SMS/MMS

2) ระบบบริการถายทอดการสื่อสารแบบสนทนาขอความบนอินเทอรเน็ต

3) ระบบบริการถายทอดการสื่อสารแบบสนทนาวิดีโอบนอินเทอรเน็ต 4) ระบบบริการถายทอดการสื่อสาร
แบบสนทนาวิดีโอบนอินเทอรเน็ตผานอุปกรณโทรคมนาคมเคลื่อนที่ 5) ระบบบริการถายทอดการสื่อสารผาน
เครื่องบริการถายทอดการสื่อสารสาธารณะ 6) ระบบบริการถายทอดการสื่อสาร แบบการแจงเหตุฉุกเฉิน
และเปดดําเนินการตอเนื่องมาตั้งแตป 2554
2.5.1 แผนปรับปรุงระบบบริการถายทอดการสื่อสารเดิม
ศูนยบริการถายทอดการสื่อสารฯ ไดเปดบริการถายทอดการสื่อสารมาตั้งแตป 2554 เปนเวลา 3 ป
พบวายังมีปญหาในการใหบริการเชิงระบบ จึงจะดําเนินการปรัปปรุงระบบบริการถายทอดการสื่อสารในป
2558 ดังมีรายละเอียดกิจกรรมการปรับปรุงระบบ ดังนี้
2.5.2 ปรับปรุงระบบบริการถายทอดการสื่อสารแบบ SMS (Short Message Service)/MMS
(Multimedia Messaging Service)
ระยะเวลาดําเนินการ
ป 2558
ดําเนินการเสร็จ
พัฒนาระบบบริการถายทอดการ • พัฒนาระบบบริการถายทอดการสื่อสารแบบ
เรียบรอยแลว
สื่อสารแบบ SMS บนเครื่องแม
SMS แบบใหม ใหคนหูหนวกสง SMS และ
ขายใหม
MMS ดวยโปรแกรมประยุกตบนอุปกรณ
สื่อสารเคลื่อนที่มายังศูนยบริการถายทอด
การสื่อสารฯ ได รวมทั้งทดลองใหบริการ
กิจกรรม

รายละเอียด

• พัฒนาระบบทดแทน บริการถายทอดการ
สื่อสารแบบ MMS ที่ไดปดบริการไป โดย
พัฒนาระบบบริการรับสงขอความผานแอป
พลิเคชัน TTRS Message รวมทั้งการเปด
ทดลองใชงาน
แผนการดําเนินงานประจําป 2558 ศูนยบริการถายทอดการสื่อสารแหงประเทศไทย
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ดําเนินการเสร็จ
เรียบรอยแลว

2.5.3 ปรับปรุงระบบบริการถายทอดการสื่อสารแบบสนทนาขอความบนอินเทอรเน็ต
ระยะเวลาดําเนินการ
ป 2558
ดําเนินการเสร็จ
ปรับปรุงระบบบริการถายทอด • ทดลองใหบริการเว็บไซตสําหรับบริการ
เรียบรอยแลว
การสื่อสารแบบสนทนาขอความ
ถายทอดการสื่อสารแบบสนทนาขอความบน
บนอินเทอรเน็ต บนเครื่องแมขาย
อินเทอรเน็ต ที่มีความสวยงานและใชงาน
เกา
งายขึ้น
ดําเนินการเสร็จ
• เปดใหบริการเว็บไซตสําหรับบริการถายทอด
เรียบรอยแลว
การสื่อสารแบบสนทนาขอความบน
อินเทอรเน็ต ที่มีความสวยงามและใชงาน
งายขึ้น
พัฒนาโปรแกรมประยุกตสนทนา • ติดตั้งระบบบริการถายทอดการสื่อสารแบบ มกราคม – มิถุนายน
ขอความบนเครื่องลูกขายใหเปน
สนทนาขอความบนอินเทอรเน็ตแบบทันตอ
แบบขอความในเวลาจริง
เวลาของระบบ MMX เพื่อมาใชในการ
ใหบริการของ TTRS
มกราคม – มิถุนายน
ทดลองใหบริการระบบบริการ
ถายทอดการสื่อสารแบบสนทนา
ขอความบนอินเทอรเน็ตแบบทัน
ตอเวลาของระบบ MMX
กรกฎาคม – ธันวาคม
เปดใหบริการระบบบริการ
ถายทอดการสื่อสารแบบสนทนา
ขอความบนอินเทอรเน็ตแบบทัน
ตอเวลาของระบบ MMX
กิจกรรม

รายละเอียด
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2.5.4 ปรับปรุงระบบบริการถายทอดการสื่อสารแบบสนทนาวิดีโอบนอินเทอรเน็ต
กิจกรรม

รายละเอียด

ระยะเวลาดําเนินการ
ป 2558
มกราคม – มิถุนายน

• ทดสอบเว็บไซตสําหรับระบบบริการ
ถายทอดการสื่อสารแบบสนทนาวิดีโอ
บนอินเทอรเน็ตที่มีความสวยงามและใช
งานงายขึ้น
• เปดใชงานเว็บไซตสําหรับระบบบริการ มกราคม – มิถุนายน
ถายทอดการสื่อสารแบบสนทนาวิดีโอ
บนอินเทอรเน็ตที่มีความสวยงามและใช
งานงายขึ้น
พัฒนาระบบสนทนาวิดีโอบนเครื่องแม • ติดตั้งระบบบริการถายทอดการสื่อสาร มกราคม – มิถุนายน
ขายใหม และพัฒนาโปรแกรม
แบบสนทนาวิดีโอบนอินเทอรเน็ตของ
ประยุกตสนทนาวิดีโอบนเครื่องลูก
ระบบ MMX เพื่อมาใชในการใหบริการ
ขาย
ของศูนยบริการถายทอดการสื่อสารฯ
ทดลองใหบริการระบบบริการ
มกราคม – มิถุนายน
ถายทอดการสื่อสารแบบสนทนาวิดีโอ
บนอินเทอรเน็ตของระบบ MMX
เปดใหบริการระบบบริการถายทอด
กรกฎาคม – ธันวาคม
การสื่อสารแบบสนทนาวิดีโอบน
อินเทอรเน็ต ของระบบ MMX
ปรับปรุงระบบบริการถายทอดการ
สื่อสารแบบสนทนาวิดีโอบน
อินเทอรเน็ตบนเครื่องแมขายเกา

2.5.5 ปรับปรุงระบบบริการการถายทอดการสื่อสารแบบสนทนาวิดีโอบนอินเทอรเน็ตผานอุปกรณ
โทรคมนาคมเคลื่อนที่
กิจกรรม

รายละเอียด

พัฒนาโปรแกรมประยุกตระบบ
สนทนาวีดิโอบนอุปกรณสื่อสาร
เคลื่อนที่ บนระบบปฏิบัติการ iOS
และ Android

• เชื่อมตอระบบของระบบ MMX และ
ระบบของ Avaya เพื่อเพิ่มความสามารถ
การใหบริการ ในกรณีคนทั่วไปโทรหาผูที่
บกพรองทางการไดยิน

แผนการดําเนินงานประจําป 2558 ศูนยบริการถายทอดการสื่อสารแหงประเทศไทย
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ระยะเวลาดําเนินการ
ป 2558
มกราคม – มิถุนายน

กิจกรรม

รายละเอียด
• ติดตั้งการใชงานระบบสนทนาวิดีโอบน
อินเทอรเน็ตผานอุปกรณโทรคมนาคม
เคลื่อนที่ดวยเทคโนโลยีของระบบ MMX
• ศึกษาและออกแบบระบบสนทนาวิดีโอ
บนอินเทอรเน็ตใหมที่มีความเหมาะสม
กับการใชงานบนแบนดวิดทที่ต่ําและ
เหมาะสมกับการใชงานในประเทศไทย
เพื่อทดแทนระบบ MMX

ทดลองใหบริการถายทอดการ
สือ่ สารแบบสนทนาวิดีโอบนอุปกรณ
สื่อสารเคลื่อนที่ ดวยโปรแกรม
ประยุกตบนระบบปฏิบัติการ iOS
และ Android ของ ระบบ MMX
เปดใหบริการระบบถายทอดการ
สือ่ สารแบบสนทนาวีดิโอบนอุปกรณ
สื่อสารเคลื่อนที่ดวยโปรแกรม
ประยุกตบนระบบปฏิบัติการ iOS
และ Android ของระบบ MMX

ระยะเวลาดําเนินการ
ป 2558
มกราคม – มิถุนายน

มกราคม – ธันวาคม

มกราคม – มิถุนายน

กรกฎาคม – ธันวาคม

2.5.6 ระบบบริการถายทอดการสื่อสารแบบสนทนาวิดีโอผานเครื่องบริการถายทอดการสื่อสาร
สาธารณะ (ตู TTRS)
กิจกรรม

รายละเอียด

ติดตั้งเครื่องบริการถายทอดการ

• คัดเลือกและสํารวจสถานที่ติดตั้งตู TTRS

สื่อสารสาธารณะใหม

ระยะเวลาดําเนินการ
ป 2558
ดําเนินการเสร็จ
เรียบรอยแลว

• ติดตอหนวยงานที่ใหบริการอินเทอรเน็ต
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ดําเนินการเสร็จ
เรียบรอยแลว

กิจกรรม

รายละเอียด

ใหบริการถายทอดการสื่อสาร
แบบสนทนาวิดีโอบน
อินเทอรเน็ตผานเครื่องบริการ
ถายทอดการสื่อสารสาธารณะ

• ติดตั้งเครื่องบริการถายทอดการสื่อสาร
สาธารณะ รุน 2.0 จํานวน 90 ตู
• ติดตั้งเครื่องบริการถายทอดการสื่อสาร
สาธารณะ รุน 1.0 ที่ปรับปรุงใหม จํานวน
30 ตู
• ทดสอบการใชงานเครื่องบริการถายทอด
การสื่อสารสาธารณะ รุน 2.0 ที่ติดตั้งใหม
จํานวน 90 ตู
• ทดสอบการใชงานเครื่องบริการถายทอด
การสื่อสารสาธารณะรุน 1.0 ที่ปรับปรุง
ใหม จํานวน 30 ตู
• เปดบริการใชงานเครื่องบริการถายทอด
การสื่อสารสาธารณะรุน 2.0 ที่ติดตั้งใหม
จํานวน 90 ตู
• เปดบริการใชงานเครื่องบริการถายทอด
การสื่อสารสาธารณะรุน 1.0 ที่ปรับปรุง
ใหม จํานวน 30 ตู

ระยะเวลาดําเนินการ
ป 2558
ดําเนินการเสร็จ
เรียบรอยแลว

มกราคม – มิถุนายน

มกราคม – ธันวาคม

2.5.7 ระบบบริการถายทอดการสื่อสารแบบการแจงเหตุฉุกเฉิน
กิจกรรม

รายละเอียด

พัฒนาระบบสนทนาวิดีโอแบบ
การแจงเหตุฉุกเฉินบนเครื่องแม
ขายใหม และพัฒนาโปรแกรม
ประยุกตระบบสนทนาวิดีโอ บน
ระบบปฏิบัติการ iOS และ
Android

• พัฒนาระบบสนทนาวิดีโอประชุมสามสาย
บนเครื่องแมขายใหม ใหเชื่อมตอกับระบบ
สนทนาวิดีโอบนอินเทอรเน็ตบนเครื่องแม
ขายเกาใหสามารถทํางานรวมกันได
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ระยะเวลาดําเนินการ
ป 2558
ดําเนินการเสร็จ
เรียบรอยแลว

กิจกรรม

รายละเอียด

พัฒนาระบบรับแจงเรื่องจาก
• พัฒนาโปรแกรมประยุกตการแจงเหตุ
บริการถายทอดการสื่อสารแบบ
ฉุกเฉินบนระบบปฏิบัติการ Android
SMS และโปรแกรมประยุกตการ
แจงเหตุฉุกเฉิน
• พัฒนาโปรแกรมประยุกตการแจงเหตุ
ฉุกเฉินบนระบบปฏิบัติการ iOS
ทดลองใหบริการระบบสนทนา • ทดลองใหบริการรับแจงเหตุฉุกเฉินผาน
วิดีโอแบบการแจงเหตุฉุกเฉินบน
ทางบริการถายทอดการสื่อสารแบบ SMS
เครื่องแมขายใหม แบบ SMS
และผานโปรแกรมประยุกตบน
ระบบปฏิบัติการ Android และ
iOS
• ทดลองใหบริการรับแจงเหตุฉุกเฉินผานทาง
บริการถายทอดการสื่อสารผานโปรแกรม
ประยุกตบนระบบปฏิบัติการ Android
• ทดลองใหบริการรับแจงเหตุฉุกเฉินผาน
ทางบริการถายทอดการสื่อสารผาน
โปรแกรมประยุกตบนระบบปฏิบัติการ iOS
จัดทําฐานขอมูลคนพิการและ
• ปรับปรุงระบบฐานขอมูลผูที่บกพรอง
ผูสูงอายุ
ทางการไดยินที่จัดเก็บขอมูลผานทาง
เว็บไซต
พัฒนาระบบปกหมุดแผนที่แบบ • ออกแบบระบบปกหมุดแผนที่แบบอัตโนมัติ
อัตโนมัติ เพื่อเก็บขอมูลและแจง
เพื่อเก็บขอมูลและแจงขอมูลไปยังผูที่
ขอมูลไปยังผูที่บกพรองทางการ
บกพรองทางการไดยินและผูสูงอายุ
ไดยินและผูสูงอายุ
• พัฒนาระบบปกหมุดแผนที่แบบอัตโนมัติ
เพื่อเก็บขอมูลและแจงขอมูลไปยังผูที่
บกพรองทางการไดยินและผูสูงอายุ
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ระยะเวลาดําเนินการ
ป 2558
ดําเนินการเสร็จ
เรียบรอยแลว

ดําเนินการเสร็จ
เรียบรอยแลว
ดําเนินการเสร็จ
เรียบรอยแลว

มกราคม – ธันวาคม

มกราคม – ธันวาคม

ดําเนินการเสร็จ
เรียบรอยแลว
ดําเนินการเสร็จ
เรียบรอยแลว

ดําเนินการเสร็จ
เรียบรอยแลว

กิจกรรม

รายละเอียด

ทดสอบใหบริการระบบปกหมุด
แผนที่แบบอัตโนมัติ เพื่อเก็บ
ขอมูลและแจงขอมูลไปยังผูที่
บกพรองทางการไดยินและ
ผูสูงอายุ
จัดทําระบบลูกคาสัมพันธ และ
เชือ่ มระบบกับหนวยบริการแจง
เหตุฉุกเฉิน

• ปรับปรุงระบบบริหารงานลูกคาสัมพันธ
เพื่อบันทึกขอมูลและสงตอใหกับเฉพาะ
หนวยบริการแจงเหตุฉุกเฉินสถาบัน
การแพทยฉุกเฉินผานทางเว็บไซต
• ทดลองใหบริการระบบลูกคาสัมพันธ และ
เชื่อมระบบกับหนวยบริการแจงเหตุฉุกเฉิน
ของสถาบันการแพทยฉุกเฉินแหงชาติ
เปดใหบริการระบบถายทอดการ • เปดใหบริการระบบถายทอดการสื่อสาร
สื่อสารแบบการแจงเหตุฉุกเฉิน
แบบการแจงเหตุฉุกเฉิน เพื่อใหเชื่อมตอกับ
เพื่อใหเชื่อมตอหนวยบริการแจง
หนวยบริการแจงเหตุฉุกเฉินของสถาบัน
เหตุฉุกเฉินของสถาบันการแพทย
การแพทยฉุกเฉินแหงชาติ
ฉุกเฉินแหงชาติ

ระยะเวลาดําเนินการ
ป 2558

ดําเนินการเสร็จ
เรียบรอยแลว

มกราคม – ธันวาคม

มกราคม – ธันวาคม

2.6 แผนพัฒนาระบบบริการถายทอดการสื่อสารเพิ่มเติม
ศูนยบริการถายทอดการสื่อสารฯ ไดวางแผนในการพัฒนาระบบบริการถายทอดการสื่อสารเพิ่มเติม
จํานวน 2 ระบบ ซึ่งในป 2558 จะมีการดําเนินการพัฒนาระบบ ดังนี้
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2.6.1 ระบบบริการถายทอดการสื่อสารแบบปรับปรุงเสียงพูด (Speech Enhancement Relay
Service)
กิจกรรม

รายละเอียด

ระยะเวลาดําเนินการ
ป 2558

เปดใหบริการถายทอดการสื่อสาร
แบบปรับปรุงเสียงพูดสําหรับผูไร
กลองเสียง
ศึกษา วิเคราะห การใหบริการ
ถายทอดการสื่อสารแบบปรับปรุง
เสียงพูดสําหรับบุคคลปากแหวง
เพดานโหว

• เก็บขอมูลการพูดของบุคคลปากแหวง
เพดานโหว

• วิเคราะหขอมูลการพูด เพื่อนํามาพัฒนา
Speech Enhancement Engine
สําหรับบุคคลปากแหวงเพดานโหว
พัฒนาระบบบริการถายทอดการ • พัฒนาระบบบริการถายทอดการสื่อสาร
สือ่ สารแบบปรับปรุงเสียงพูด
แบบปรับปรุงเสียงพูดสําหรับบุคคลปาก
สําหรับบุคคลปากแหวงเพดานโหว
แหวงเพดานโหว
• ทดสอบประสิทธิภาพในการใชงาน และ
การทํางานอยางถูกตอง
ศึกษา วิเคราะห การใหบริการ
• วิเคราะหความตองการการติดตอสื่อสาร
ถายทอดการสื่อสารแบบปรับปรุง
ผานโทรศัพทของบุคคลที่สมองพิการ
เสียงพูดสําหรับบุคคลที่สมองพิการ
• ออกแบบวิธีการติดตอสื่อสารของบุคคลที่
สมองพิการ
พัฒนาระบบการติดตอสื่อสารของ • พัฒนาระบบการติดตอสื่อสารของบุคคล
บุคคลที่สมองพิการผานโทรศัพท
ที่สมองพิการผานโทรศัพท
• ทดสอบประสิทธิภาพในการใชงาน และ
การทํางานอยางถูกตอง
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มกราคม – มีนาคม

เมษายน – กันยายน

ตุลาคม – ธันวาคม

ธันวาคม
มกราคม – มีนาคม

เมษายน – กันยายน
ตุลาคม – ธันวาคม
ธันวาคม

2.6.2 ระบบบริการถายทอดการสื่อสารแบบแปลงเสียงเปนขอความ (Captioned Telephone
Relay Service)
กิจกรรม

ระยะเวลาดําเนินการ
ป 2558
ดําเนินการเสร็จ
จัดเก็บขอมูลเสียงและถอดความเสียง
เรียบรอยแลว
ดําเนินการเสร็จ
การพัฒนาแบบจําลองเสียงพูด
เรียบรอยแลว
ดําเนินการเสร็จ
การพัฒนาแบบจําลองทางภาษา
เรียบรอยแลว
พัฒนาระบบบริการถายทอดการสื่อสาร มกราคม – กันยายน
แบบแปลงเสียงเปนขอความสําหรับ
ผูสูงอายุ แบบ Manual
รายละเอียด

เก็บขอมูลเสียงพูดผานสายโทรศัพท

•

พัฒนา Speech Recognition
Engine ผานสายโทรศัพท

•
•

พัฒนาโปรแกรมประยุกตเพื่อรองรับ •
บริการแปลงเสียงเปนขอความบน
อุปกรณสื่อสารเคลื่อนที่ (Tablet) บน
ระบบปฎิบัตกิ าร Android
• ศึกษาและออกแบบระบบบริการ
ถายทอดการสื่อสารแบบแปลงเสียงเปน
ขอความสําหรับผูสูงอายุ แบบ semiautomatic
• พัฒนาระบบบริการถายทอดการสื่อสาร
แบบแปลงเสียงเปนขอความสําหรับ
ผูสูงอายุ แบบ semi-automatic
ทดลองใหบริการระบบบริการ
ถายทอดการสื่อสารแบบแปลงเสียง
เปนขอความสําหรับผูสูงอายุ แบบ
Manual
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มกราคม – ตุลาคม

ตุลาคม – ธันวาคม

ตุลาคม – ธันวาคม

2.7 แผนการบํารุงรักษาระบบบริการถายทอดการสื่อสาร
ตามที่ศูนยบริการถายทอดการสื่อสารฯ 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 โดยเชาพื้นที่
วางเครื่องแมขายขนาด 42U ไมจํากัดจํานวนขอมูลรับเขาและสงออก ไวที่ศูนยบริการอินเทอรเน็ตสําหรับ
เครื่องแมขายของบริษัทอินเทอรเน็ตประเทศไทยจํากัด (มหาชน) ตั้งอยูที่อาคารไทยซัมมิททาวเวอร ชั้น 10-12
และชั้นไอที ถนนเพชรบุรีตั ดใหม กรุงเทพมหานคร เพื่อใหเ ขาถึ งขอมูล และบริการตางๆ ไดอยางรวดเร็ ว
เนื่องจากระบบติดตั้งบน Internet Backbone มีขอบเขตการใหบริการและการบํารุงรักษาตามสัญญาจางที่
ปรึกษาโครงการฯ โดยมีทีมวิศวกร (Network Operation Center) ดูแลในเรื่องการแกปญหาการใชงานที่
เกิดขึ้น ติดตอประสานกับผูใหบริการวงจรเชาในกรณีตางๆ หรือแมแตการใหคําปรึกษาในดาน network และ
มีทีม Network Call Center ที่ทําหนาที่ในการ Monitor Link ของลูกคาตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน
แผนการบํารุงรักษาของศูนยบริการอินเทอรเน็ตสําหรับเครื่องแมขาย มีการรับประกันและ
การบํารุงรักษาระบบใหสามารถทํางานไดอยางตอเนื่อง และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ดังนี้
1. Fault Management
มีระบบ Trouble Ticket ใชเพื่อปรับปรุงคุณภาพการใหบริการ สามารถติดตาม
ปญหาของลูกคาไดตลอดเวลา โดยติดตอ Call Center หมายเลข 0-2257-7111 กด 5 ซึ่งเปนการใหบริการ
แบบ One-Stop-Service บันทึกปญหาและการแกไขปญหาของลูกคาภายในเวลาที่กําหนด มิฉะนั้นจะมีการ
รายงานปญหาตอไปยังผูบริหารระดับสูง
2. Escalation Process
มีวิศวกรในการแกไขปญหาภายใน 1 ชั่วโมง หากไมสามารถแกปญหาไดปญหาจะถูก
สงตอไปยังผูที่มีความชํานาญในดานนั้นๆ และหากไมสามารถแกปญหาไดภายในอีก 1 ชั่วโมง (รวม 2 ชั่วโมง)
ปญหาจะถูกสงตอไปยังระดับผูจัดการในสวนงานที่รับผิดชอบ และหากไมสามารถแกปญหาไดในภายในอีก 1
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ชั่วโมง (รวม 3 ชั่วโมง) ปญหาจะถูกสงตอไปที่ระดับผูชวยและผูอํานวยการฝาย รวมระยะเวลาในการจัดการ
แกปญหาใหลูกคาทั้งสิ้นไมเกิน 4 ชั่วโมง
3. Incident Handling & Change Control
มีระบบ Incident Handling & Change Control เพื่อใชในการควบคุมและจัดการ
กับปญหาที่เกิดขึ้นโดยไมคาดคิด มีการควบคุมการปฏิบัติงาน และการติดตามปญหาเพื่อใหการใชงานของ
ลูกคาเปนไปตามขอกําหนดดานการบริการ (SLA) ในสัญญา
4. มาตรฐาน ISO 9001:2000
บริษัทอินเทอรเน็ตประเทศไทยจํากัด (มหาชน) ไดรับการรับรองการบริหารจัดการ
คุณภาพของบริการทุกระบบงาน มาตรฐาน ISO 9001:2000 โดยมีนโยบายคุณภาพ “อินเทอรเน็ตประเทศ
ไทย มุงมั่นที่จะใหบริการคุณภาพสูง ตรงตามความตองการของลูกคา โดยมีการพัฒนาปรับปรุงอยางไมหยุดยั้ง
เพื่อความพึงพอใจของผูใชบริการทุกราย และจะรักษาไวซึ่งหลักการ ขอกําหนดทางกฎหมายขอกําหนดที่เปน
สากลและมาตรฐานทางวิชาการที่ถูกตอง”
2) ระบบเครือขายภายในศูนยบริการถายทอดการสื่อสารฯ
ศู น ย บ ริ ก ารถ า ยทอดการสื่อ สารฯ ได เ ช า วงจรสื่ อ สารความเร็ ว สู ง แบบ MPLS (10/10
Mbps) จํานวน 2 วงจร จาก บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) และ บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น
จํากัด (มหาชน) เชื่อมระหวางศูนยบริการถายทอดการสื่อสารฯ และศูนยบริการอินเทอรเน็ตสําหรับเครื่องแม
ขาย
การบํารุงรักษาระบบเครือขายภายในศูนยบริการถายทอดการสื่อสาร เมื่อมีเหตุขัดของ
เจาหนาที่เทคนิคของศูนยจะประสานงานไปยังหนวยบริการลูกคา ดังมีรายละเอียดตามตารางที่ 3
ตารางที่ 3 หมายเลขติดตอหนวยบริการลูกคา
หนวยบริการลูกคา
บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน)
บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน)

หมายเลขโทรศัพท
02-104-3717,4013 หรือ 1322
02-101-1111 หรือ 1613
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2.7.2 ระบบบริการถายทอดการสื่อสาร
ตามที่ศูนยบริการถายทอดการสื่อสารฯ ไดจัดซื้อระบบการใหบริการ Contact Center พรอม
การบํารุงรักษา จากบริษัท ชีวาเลียร เน็ตเวอรค โซลูชั่น ไทย จํากัด โดยมีแผนการบํารุงรักษาระบบดังนี้
1) ขอบเขตการใหบริการ
1.1) ดานฮารดแวร ไดแก การดูแลและรักษาอุปกรณในระบบทั้งหมด ซึ่งหมายถึงการ
ซอมแซมแกไขในกรณี ที่เกิดความชํารุดบกพรอง การจัดหาอะไหลทดแทนเพื่อ
สํารองใชงานในระหวางที่นําอุปกรณที่มีความชํารุดบกพรองมาซอมแซม และการ
เปลี่ยนอุปกรณชิ้นใหมใหในกรณีที่อุปกรณที่มีความชํารุดบกพรองนั้นไมสามารถ
ซอมแซมได
1.2) ดานซอฟตแวร ไดแก การดูแลและรักษาซอฟตแวรและโปรแกรมตางๆ ใหสามารถ
ใชงานไดตามปกติ ซึ่งรวมไปถึงการรีโมทเขาไปทําการเพิ่มเติมเงื่อนไขเบื้องตนใน
การทํางานตางๆ รวมถึงการแกไขโปรแกรมการทํางานที่มีความบกพรอง
1.3) การบํารุงรักษา (Preventive Maintenance: PM) ไดแก การตรวจสอบและ
บํารุงรักษาอุปกรณตางๆ ภายในระบบตามระยะเวลาที่กําหนด ทั้งนี้เพื่อเปนการ
ตรวจสอบสอบการทํางานของระบบอยางละเอียด ซึ่งจะประกอบไปดวย การ
ตรวจสอบขอผิดพลาด ขอบกพรอง พรอมทั้งทําการแกไข และตั้งคาใหสามารถ
ทํางานไดอยางเต็มที่ รวมถึงการทําความสะอาดอุปกรณตางๆ ใหอยูในสภาพที่
พรอมใชงาน
2) ขอบขายการใหบริการ
2.1) ตรวจสอบระบบตามระยะเวลาที่กําหนด เปนการบํารุงรักษาระบบเพื่อใหได
มาตรฐานการทํางานในเชิงเทคนิค โดยจะใหบริการตรวจสอบระบบทุกๆ 3 เดือน
หรือปละ 4 ครั้ง ตามตารางที่ 4
ตารางที่ 4 กําหนดการบํารุงรักษาระบบ Avaya Aura Contact Center
กําหนดการ

ลําดับ

ระบบ

รอบเวลา

ปที่

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

ครั้งที่1

ครั้งที่2
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ครัง้ ที่3

ครั้งที่4

2.2) การตรวจสอบระบบในกรณีที่ลูกคาแจงปญหา หลังจากที่ไดรับการแจงปญหาจาก
ลูกคาหรือในกรณีที่ระบบขัดของ บริษัทฯ จะสงพนักงานออกไปเพื่อตรวจสอบและ
แกไขปญหาที่เกิดขึ้นกับระบบของลูกคา ตามระยะเวลาในการใหบริการและ
ขอจํากัดในการใหบริการ เพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ โดยไมคิดคาบริการ
ระดับของการใหบริการแกปญหาระบบ
• กรณีระบบทั้งหมดไมสามารถทํางานได หรือระบบควบคุมการทํางานหลักมี
ปญหา ทําใหสวนประกอบตางๆ ไมสามารถทํางานได ในสวนนี้หมายความถึง
Critical Failure บริษัทจะดําเนินการแกไขภายใน 4 ชั่วโมง นับแตไดรับแจง
จากลูกคาหรือตัวแทนของลูกคา ไมเวนวันเสาร วันอาทิตย วันหยุดนักขัตฤกษ
และวันหยุดของบริษัทฯ
• กรณีที่ระบบบางสวนมีปญหา หรือเปนสวนประกอบของระบบ แตระบบหลัก
ที่ควบคุมการทํางานทั้งหมดยังคงสามารถดําเนินการได ในสวนนี้หมายความ
ถึง Major & Minor Failure บริษัทจะดําเนินการแกไขภายใน 24 ชั่วโมง (วัน
ทําการถัดไป) นับแตไดรับแจงจากลูกคาหรือตัวแทนของลูกคา
คํานิยามของ Minor, Major and Critical failure
• Minor เชน การเสียหายของพอรทบางสวน หัวเครื่องโทรศัพทแบบไอพีของ
เจาหนาที่ถายทอดการสื่อสารไมสามารถใชงานได เครื่องคอมพิวเตอรและ
อุปกรณประกอบของเจาหนาที่ถายทอดการสื่อสารไมสามารถใชงานได เปน
ตน
• Major หมายถึง ความเสียหายที่มีผลกระทบตอธุรกิจแตสามารถดําเนินงานได
เชน การดมีความเสียหายบางสวน รายงานของ CMS มีการสูญหายบางสวน
ระบบ SMS และ MMS เกิดปญหา ไมสามารถสงขอความออกได เปนตน
• Critical หมายถึง ความเสียหายที่มีผลกระทบตอธุรกิจโดยตรง เชน ชุดควบคุม
ระบบมีความเสียหาย ระบบหยุดการทํางาน เครื่องควบคุมและสํารองไฟฟา
เกิดขัดของ เปนตน
ตารางที่ 5 หมายเลขติดตอการบํารุงรักษาระบบ Avaya Aura Contact Center
ระดับ
ผูติดตอ
1 ฝายบริการ Contact Center
2 วิศวกรระบบ
3 ผูจัดการแผนกบริการ

หมายเลขโทรศัพท
02-224-4575
ดูหมายเลขติดตอในภาคผนวก ข
089-135-3640
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2.3) ในกรณีที่มีอุปกรณชํารุดหรือไมสามารถใชงานไดตามปกติ ทางบริษัทจะนําอุปกรณ
สํารองมาใหใชงานแทนเปนการชั่วคราวทันทีระหวางที่ทําการสงอุปกรณดังกลาว
ซอมโดยไมคิดค าใชจาย หากอุป กรณดังกลาวไมสามารถซอมแซมได บริษัทจะ
เปลี่ยนอุปกรณชิ้นใหมใหทันที
2.4) การให บ ริ ก ารแก ไ ขระบบตามที่ ลู ก ค า ต อ งการให แ ก ไ ข บริ ษั ท จะรี โ มทเข า มา
บํารุงรักษาโดยไมคิดคาบริการ ทั้งนี้เปนการดําเนินการแกไขระบบทั่วไปเทานั้น ไม
รวมถึงการแกไขขอมูลและคาหลักของระบบที่ไดถูกตั้งคาเอาไวตั้งแตตน
2.5) บริษัทจะใหคําปรึกษาและแนะนําการใชงานของระบบ รวมทั้งการรายงานผลการ
ทํางานของระบบ
2.7.3 เครื่องบริการถายทอดการสื่อสารสาธารณะ (ตู TTRS)
การบํารุงรักษาตู TTRS เปนไปตามขอบเขตการบํารุงรักษาและขอบขาย เชนเดียวกันกับการ
บํารุงรักษาระบบบริการถายทอดการสื่อสาร ในขอ 3.3.2 โดยมีสถานที่ติดตั้งตู TTRS ตามภาคผนวก ข
ตารางที่ 6 กําหนดการบํารุงรักษาตู TTRS
ลําดับ
1

2

ระบบ
ตู TTRS ในกรุงเทพ

ตู TTRS ในตางจังหวัด

กําหนดการ

รอบเวลา

ปที่

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

1

ม.ค. 56

2

ม.ค. 57

3

ม.ค. 58

ทุก 12 เดือน

ครั้งที่1

ครั้งที่2

ครั้งที่3

ครั้งที่4

2.8 เครื่องใหบริการถายทอดการสื่อสาร
การเตรี ย มความพร อมของเครื่ องใหบ ริการถายทอดการสื่อสารดําเนิ น การโดยเจา หนาที่เทคนิค ที่
ปฏิบัติงานประจํากะนั้นๆ โดยมีรายละเอียดการปฏิบัติงานตามตารางที่ 7 ดังนี้
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ตารางที่ 7 การปฏิบัติงานเพื่อเตรียมความพรอมของเครื่องใหบริการถายทอดการสื่อสาร
รายการเตรียมความพรอม

รายละเอียดการปฏิบัติงาน

1. เครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณสําหรับเจาหนาที่ถายทอดการสื่อสาร
1.1. การดูแล และ
• เปดเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับเจาหนาที่ถายทอดการสื่อสารทั้งหมด
ตรวจสอบเครื่อง
จากนั้น อัพเดทโปรแกรม Antivirus และทําการ Scan Virus
คอมพิวเตอร
• ลบ Temp files ลบ cookies ตางๆ ใน Web Browser
• ลบไฟลขยะใน Recycle Bin
• ทุกสิ้นเดือนจะทําการจัดระเบียบฮารดดิสก (Defragmentation Hard
Disk) โดยจะทําในชวงที่เครื่องเจาหนาที่ฯ วางเทานั้นเพราะตองใช
เวลานาน
1.2. ตรวจสอบและเตรียม • ทําความสะอาดคียบอรด และทดสอบการใชงาน
ความพรอมของ
• ทําความสะอาดเมาส และทดสอบการใชงาน
อุปกรณตางๆ
• ตรวจสอบการทํางานของกลอง โดยเจาหนาที่ถายทอดการสื่อสารจะทํา
การปรับมุมกลองดวยตนเอง
• ตรวจสอบ IP Phone ทําความสะอาดและทดสอบการใชงาน
• ตรวจสอบเสียงของชุดหูฟง โดยเจาหนาที่ถายทอดการสื่อสารจะทํา
ความสะอาดชุดหูฟงของตนเอง
• ทําความสะอาดหนาจอคอมพิวเตอรดวยน้ํายาสําหรับทําความสะอาด
หนาจอ
1.3. ระบบ Network
• ทดสอบความเร็วของอินเทอรเน็ต ทั้ง Upload และ Download
รวมทั้งตรวจสอบ Link ในและนอกประเทศ
• ทดสอบโดยการ Ping
• ทดสอบดวยโปรแกรม PRTG Traffic Grapher
2. เครื่อง Wall board เพื่อแสดงคิวของผูใชบริการ
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• เปดเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับเจาหนาที่ถายทอดการสื่อสารทั้งหมด
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 • เปดโปรแกรม CMS เพื่อแสดงสถานะทํางานของเจาหนาที่ถายทอดการ
สายของผูใหบริการ
สื่อสารและคิวรอสายของผูใชบริการสนทนาวิดีโอผานเว็บไซตและตู
TTRS แบบ Real-time
• เปดโปรแกรม AACC แสดงคิวรอสายของผูใชบริการสนทนาขอความ
ผานเว็บไซต แบบ Real-time
3. อุปกรณโทรศัพทมือถือแบบ Smartphone สําหรับบริการ SMS
3.1. อุปกรณ
• เปดเครื่องโทรศัพทและตรวจสอบสัญญาณ WiFi และ 3G
โทรศัพทมือถือแบบ • เปด Application SMS และตรวจสอบสถานะของ Application วา
Smartphone
เปดใชงานอยู (สถานะเปนสีเขียว)
เชื่อมตอสัญญาณ
• ตรวจสอบเว็บไซตสําหรับเจาหนาที่ถายทอดการสื่อสารเพื่อใหบริการ
WiFi และ 3G
ถายทอดการสื่อสารผาน SMS ซึ่งบนหนาเว็บไซตจะมีสัญรูปแสดงคิว
ขอความแบบปกติและขอความเพื่อแจงเหตุฉุกเฉินที่เจาหนาที่ยังไมได
ใหบริการ
4. ตู TTRS
4.1. การตรวจสอบตู
• ตรวจสอบตู TTRS จากโปรแกรม Prompt Kiosk Real-time Monitor
TTRS
เพื่อตรวจสอบสถานะของตู TTRS ทั้ง 30 ตู
5. การแจงปญหา
2.1. การดูแลและ
ตรวจสอบเครื่อง
คอมพิวเตอร
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• ประสานงานไปยังผูประสานของสถานที่เพื่อทําการตรวจสอบเบื้องตน
• ปญหาเกี่ยวกับอุปกรณและระบบของตู TTRS จะแจงไปยัง บริษัท ชีวา
เลียร เน็ตวอรค โซลูชั่น ไทย จํากัด ตามสัญญาซื้อขายและขอบเขตการ
ใหบริการ
• ปญหาเกี่ยวกับระบบเครือขายจะแจงไปยังบริษัท อินเทอรเน็ตประเทศ
ไทย จํากัด (มหาชน) ตามสัญญาจางที่ปรึกษา
• ปญหาเกี่ยวกับอินเทอรเน็ต จะแจงไปหนวยงานที่ติดตั้งอินเทอรเน็ตของ
แตละสถานที่

6. การติดตามการแกไขปญหา
• หลังจากแจงปญหาแลว จะตองทําการติดตามการแกไขปญหาจาก
หนวยงานที่ไดทําการประสานงานไป และจัดทํารายงานประจําสัปดาห
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บทที่ 3
แผนงานประชาสัมพันธ
แผนการประชาสัมพันธศูนยบริการถายทอดการสื่อสารฯ จัดทําขึ้นเพื่อเปนแผนการดําเนินการของงาน
ประชาสัมพันธ โดยมีจุดมุงหมายสําคัญคือการเพิ่มจํานวนผูใชบริการถายทอดการสื่อสารใหไดตามเปาหมาย
ที่ตั้งไวในแตละป โดยจะประชาสัมพันธใหผูที่บกพรองและบุคคลทั่วไปไดรับรูการบริการถายทอดการสื่อสาร
ซึ่งเปนบริการเสริมพิเศษของการบริการโทรคมนาคมวาทําหนาที่เปนตัวกลางติดตอสื่อสารระหวางผูที่บกพรอง
ทางการไดยินและผูที่บกพรองทางการพูดกับบุคคลทั่วไปที่ไมสามารถสื่อสารในชองทางปกติได พรอมทั้งสราง
ความตระหนักถึงสิทธิการเขาถึงบริการโทรคมนาคมขั้นพื้นฐานอยางเทาเทียมและทั่วถึง ประชาสัมพันธถึง
รูปแบบการบริการ สิทธิประโยชน การเขารับการอบรมวิธีการใชบริการ รวมถึง วิธีการการรองเรียน รอง
ทุกข ในการใชบริการ และการรักษาสิทธิขอมูลสวนบุคคล
3.1 กลุมเปาหมาย
เปาหมายของแผนการประชาสัมพันธจะครอบคลุมกลุมเปาหมายในทุกพื้นที่ เพื่อเปนการประกันสิทธิ
ขั้นพื้นฐานใหกับผูที่ไมสามารถเขาถึงบริการโทรคมนาคมเชนเดียวกับบุคคลอื่นได โดยกําหนดกลุมเปาหมาย
หลักดังนี้
1) ผูที่บกพรองทางการไดยิน
2) ผูที่บกพรองทางการพูดหรือการสื่อสาร
3) ผูที่มีความบกพรองซอน เชน ผูที่หูหนวก- ตาบอด
4) ผูที่มีความบกพรองซอนอันเนื่องมาจากการพูด การสื่อสาร การไดยิน
บุคคลเหลานี้ อาจจะอยูในวัยเรียน วัยทํางาน วัยสูงอายุ รวมถึงชนกลุมนอยที่มีความบกพรองทางดาน
การไดยินและและมีความบกพรองทางดานการพูดอันเปนผลมาจาก ความพิการแตกําเนิด อาการเจ็บปวย
อุบัติเหตุ รวมถึงมีความบกพรองทางสติปญญารวมดวย
นอกจากนี้ มีกลุ มเปาหมายรองที่เปนบุ คคลทั่ว ไป ที่จ ะไดรับ ประโยชนจากการบริการถายทอดการ
สื่อสาร ซึ่งจําเปนตองรับรูวิธีการติดตอสื่อสาร และอบรมวิธีการใช บริการจากฝายประชาสัมพันธและอบรม
ของศูนยบริการถายทอดการสื่อสารฯ ดังมีเปาหมายในกลุมตอไปนี้
1) ครอบครัว เพื่อน ผูดูแล ผูชวยเหลือ ผูที่ทํางานกับผูที่บกพรอง
2) บุคคลทุกวิชาชีพที่ใหบริการผูที่บกพรอง เชน ครู อาจารย แพทย พยาบาล ตํารวจ นักวิชาชีพฯลฯ
แผนการดําเนินงานประจําป 2558 ศูนยบริการถายทอดการสื่อสารแหงประเทศไทย
45

3) ผูที่อาศัยในชุมชนของผูที่บกพรอง
4) หน ว ยงานภาครั ฐ และหน ว ยงานภาคเอกชนที่ใ หบ ริก ารแก ผูที่ บ กพรอ ง เช น ที่ทํ าการอํา เภอ
โรงพยาบาล สถานีตํารวจ รานคา ธนาคาร ฯลฯ
3.2 วัตถุประสงค
1) ใหกลุมเปาหมายและชุมชนตระหนักรูถึงการมีศูนยบริการถายทอดการสื่อสาร
2) จัดทําสื่อ ประชาสัมพันธ เพื่อแนะนําการบริการถายทอดการสื่อสารใหกลุมเปาหมายได
3) คนหากลุมเปาหมายในชุมชน ดวยกลไกที่เหมาะสม เพื่อประชาสัมพันธใหกลุมเปาหมายเขาใจ
เรื่องการบริการถายทอดการสื่อสารที่สอดคลองกับความตองการของของผูที่บกพรอง
4) ใหเพิ่มจํานวนกลุมเปาหมายทั้งเชิงปริมาณและครอบคลุมทุกพื้นที่
3.3 วิธีการประชาสัมพันธ
1) ประชุมชี้แจงกับศูนยคนพิการในแตละจังหวัด ผูบริหาร ผูอํานวยการและครูในแตละโรงเรียนโสต
ศึกษา และสวนราชการที่เกี่ยวของ โดยจัดประชุมชี้แจง จัดทําขาวแจกและเอกสารเผยแพรที่ผูที่
บกพรองเขาถึงและใชประโยชนได
2) ประสานงานกับประชาสัมพันธจังหวัด โดยคณะกรรมการดําเนินงานตามโครงการในระดับจังหวัด
เพื่อประชาสัมพันธโครงการผานสื่อมวลชนหลายแขนง อาทิ กรมประชาสัมพันธ วิทยุ หนังสือพิมพ
ทองถิ่น เว็บไซตตางๆ เปนตน
3) การเผยแพรประชาสัมพันธใหความรูแกผูอํานวยการ ผูบริหาร ครู และนักเรียนในแตละจังหวัดทุก
โรงเรียนโสตศึกษาที่เขารวมโครงการฯ เกี่ยวกับศูนยบริการถายทอดการสื่อสารฯ ขั้นตอนการจัด
กิจกรรม โดยจัดทําเปนแผนพับ เอกสารอธิบายการดําเนินงานของศูนยบริการถายทอดการ
สื่อสารฯ และวีซีดีเกี่ยวกับความรูเรื่องการบริการถายทอดการสื่อสาร
4) การเผยแพรประชาสัมพันธโครงการฯ ทางหนังสือพิมพทองถิ่น การสรางเว็บไซต ทางอินเทอรเน็ต
เพื่อเผยแพรโครงการฯ และการจัดกิจกรรมของแตละจังหวัด
5) การจัดประชุมกลุมยอยในชุมชนชนบท โดยจัดเวทีประชาสัมพันธเพื่อแนะนําการบริการถายทอด
การสื่อสาร
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3.4 สื่อประชาสัมพันธ
1) แผ น พั บ แสดงเนื้ อ หาเกี่ ย วกั บ ศู น ย บ ริ ก ารถ า ยทอดการสื่ อ สารฯ ทั้ ง ในรู ป แบบเอกสาร
ภาพเคลื่อนไหวหรือไฟลการนําเสนอ
2) การจัดทําเอกสารประกอบคําบรรยาย เพื่อใหผูเขารวมประชุมเขาใจและรับฟงไปพรอมๆ กับการ
บรรยาย
3) การเผยแพรประชาสัมพันธการบริการถายทอดการสื่อสาร ผานเว็บไซต TTRS และ Face book
Fan page ของ TTRS Thailand
3.5 การเขารวมอบรมสัมมนาในระดับชาติ และระดับนานาชาติ
ศูนยบริการถายทอดการสื่อสารฯ มีแผนเผยแพรงานของศูนยฯ ตอสาธารณะและการประชุมวิชาการ
นานาชาติ เพื่อนําผลงานของศูนยฯ ไปเผยแพรใหเปนที่รูจักและยอมรับกันในวงกวาง โดยในป 2558 ศูนย
กําหนดที่จะเขารวมการประชุมดังนี้
1) National Association for State Relay Administration 2015 ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเปน
การประชุมของผูใหบริการถายทอดการสื่อสารในแตละรัฐของประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อรายงาน
ผลการดําเนินงานของแตละรัฐ รวมทั้งรายงานผูใหบริการถายทอดการสื่อสารของระดับนานาชาติ
2) MMX day 2015 ซึ่งเปนการประชุมผูใหบริการถายทอดการสื่อสารที่ใชระบบของ MMX ที่พัฒนา
โดยบริษัท NWISE ประเทศสวีเดน เพื่อรายงานผลการดําเนินงานของประเทศตางๆ ในทวีปยุโรป
ประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศไทย รวมทั้งการชี้แจงระบบที่พัฒนาขึ้นใหม
3) International Workshop: M-Enabling Summit Conference and Showcase 2015
เปนการการประชุมเรื่องการพัฒนา Accesible Mobile Application
3.6 แผนการดําเนินงานประจําป 2557
แผนการดําเนินงาน

1
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4

5
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8

1. จัด ทํ า เอกสารประชาสั มพั น ธ ทั้ ง
รูปแบบสื่อสิ่งพิมพและวิดีโอ
• จัดทําเอกสารประชาสัมพันธ
เชน แผนพับ และสื่อวิดีโอ
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9 10 11 12

แผนการดําเนินงาน

1

2

3

4

5

เดือน
6 7

8

2. ส ร า ง ค ว า ม รู ค ว า ม เ ข า ใ จ ใ ห
กลุ ม เป า หมายได รู จั กการบริ การ
ถ า ยทอดการสื่ อ สารเป น วงกว า ง
ทั้งสื่อวิทยุ โทรทัศน สื่อสิ่งพิมพ
• เผยแพร และประชาสั มพั น ธ
แก ก ลุ ม เป า หมาย ในการ
ประชุ ม ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ คน
พิการ
3. เข าร ว มงานสั มมนาและนํ า เสนอ
ผลงานในการประชุม TRS ระดับ
นานาชาติ
• เขารวมประชุม สัมมนา
National Association for
State Relay
Administration 2015
ประเทศสหรัฐอเมริกา
• เขารวมประชุม สัมมนา
MMX day2015 ประเทศ
สวีเดน
• เขารวมประชุมสัมมนา
ประจําป M-Enabling
Summit Conference and
Showcase 2015
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บทที่ 4
แผนการอบรมการใชบริการถายทอดการสื่อสาร
ศูนยบริการถายทอดการสื่อสารฯ มุงใหผูที่บกพรองทางการไดยินและผูที่บกพรองทางการพูดไดรับ
ประโยชนจากบริการถายทอดการสื่อสารอันเปนการเปดโอกาสใหผูที่ทํางานเชิงรุก เชิญชวนใหผูที่บกพรองเขา
รับการอบรมเพื่อใหไดรับความรูวิธีการใชงานบริการถายทอดการสื่อสารซึ่งมีหลายรูปแบบ ดังนั้น ศูนยบริการ
ถายทอดการสื่อสารฯ จึงจําเปนตองจัดทําแผนการอบรมการบริการถายทอดการสื่อสารใหกับกลุมเปาหมาย
ทุกป เพื่อเพิ่มจํานวนผูที่สามารถเขาถึงบริการเสริมพิเศษของบริการโทรคมนาคมที่ สํานักงาน กสทช. จัดให
4.1 การอบรมการใชบริการถายทอดการสื่อสาร
4.1.1 กลุมเปาหมาย
ในป 2558 ศูนยบริการถายทอดการสื่อสารฯ กําหนดที่จะจัดอบรมใหกับผูที่บกพรองทางการ
ไดยินจํานวน 550 คนและผูสนใจทั่วไปจํานวน 50 คน ทั้งในกรุงเทพมหานครและภูมิภาค โดยจะดําเนินการ
ฝกอบรมใหกับนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนโสตศึกษาที่มีการนําตูบริการสาธารณะ หรือตู TTRS ไปติดตั้ง
เปนโรงเรียนที่มีนักเรียนติดตอเขามาในปริมาณไมมากนักหรือเปนโรงเรียนที่ศูนยบริการถายทอดการสื่อสารฯ
ต องการให คํา แนะนํ า ในการใช บ ริ การเพื่ อใหส ามารถใช บ ริการไดอยางเกิดประโยชนสู งสุด และอยูพื้น ที่
กรุงเทพฯ หรือจังหวัดใกลเคียง
4.1.2 วัตถุประสงค
1) เพื่ อจั ดอบรมการใช บ ริการถายทอดการสื่ อสารใหกับ ผูที่บ กพร องทางการไดยิน ได มี
ความรูความเขาใจในการใชบริการถายทอดการสื่อสาร 6 บริการ
2) เพื่อรับสมัครสมาชิกศูนยบริการถายทอดการสื่อสารฯ สําหรับผูที่บกพรองทางการไดยิน
ใหไดรับขาวสารที่เปนประโยชนและจําเปน ซึ่งจะสามารถใชบริการผานชองทางตางๆ
ของศูนยฯ ไดอยางมีประสิทธิภาพ
3) เพื่อจัดอบรมการแจงเหตุฉุกเฉินสําหรับผูบกพรองทางการไดยินใหกับผูพิการทางการได
ยิน เจาหนาที่รับแจงเหตุฉุกเฉินใน 5 จังหวัดนํารอง ไดแก อุบลราชธานี สมุทรปราการ
พิษณุโลก นนทบุรี และสุราษฎรธานี
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4) เพื่อติดตามประเมินผลการใชบริการถายทอดการสื่อสารที่ผานมา
4.1.3 วิธีการอบรม
1) ใชวิธีการบรรยายใหความรูเกี่ยวกับการดําเนินงานของศูนยบริการถายทอดการสื่อสารฯ
และบริการถายทอดการสื่อสารทั้ง 7 รูปแบบโดยมีลามภาษามือแปลใหผูเขารับการ
อบรมไดเขาใจ ซึ่งจะประกอบดวย
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)

บริการถายทอดการสื่อสารเพื่อแจงเหตุฉุกเฉิน

2) ใหผูที่เขารับการอบรมทดลองใชบริการถายทอดการสื่อสาร ผานอุปกรณสื่อสารที่
จัดเตรียมให ติดตอเขาใชบริการถายทอดการสื่อสารทั้ง 7 รูปแบบ
3) เปดโอกาสใหผูที่เขารับการอบรมไดรับทราบถึงการแจงปญหาการใชงาน รองเรียน
เสนอแนะ
4) เปดโอกาสใหผูที่เขารับการอบรมสอบถาม
5) รับสมัครสมาชิกศูนยบริการถายทอดการสื่อสารฯ พรอมทั้งแนะนําวิธีการสมัครสมาชิก
ออนไลน
4.1.4 แผนการอบรมประจําป 2558
1) ดําเนินการฝกอบรมใหกับนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนโสตศึกษา ประมาณปละ 3
แหงที่มีการนําตูบริการสาธารณะ หรือตู TTRS ไปติดตั้ง เปนโรงเรียนที่มีนักเรียนติดตอ
เขามาในปริมาณไมมากนักหรือเปนโรงเรียนที่ศูนยบริการถายทอดการสื่อสารฯ ตองการ
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ใหคําแนะนําในการใชบริการเพื่อใหสามารถใชบริการไดอยางเกิดประโยชนสูงสุด และอยู
พื้นที่กรุงเทพฯ หรือจังหวัดใกลเคียง
2) ดําเนินการฝกอบรมใหกับผูท่ีบกพรองทางการไดยิน โดยจัดอบรมวิธีการใชงานบริการ
ถายทอดการสื่อสารแกชมรมผูที่บกพรองทางการไดยินตามจังหวัดตางๆ ประมาณ ปละ
3 แหง
3) ดําเนินการฝกอบรมการแจงเหตุฉุกเฉินสําหรับผูบกพรองทางการไดยินใหกับผูบกพรอง
ทางการไดยินและเจาหนาที่รับแจงเหตุฉุกเฉินใน 5 จังหวัดนํารอง ไดแก อุบลราชธานี
สมุทรปราการ พิษณุโลก นนทบุรี และสุราษฎรธานี
4.1.5 วิธีการประเมินผล
1) ศูนยบริการถายทอดการสื่อสารฯ กําหนดวิธีการประเมินผลการอบรมบริการถายทอด
การสื่อสาร โดยจะประเมินจากจํานวนกลุมเปาหมายที่เขารับการอบรมอยางนอย 600
คนตอป
2) ศูนยบริการถายทอดการสื่อสารฯ จะประเมินจากแบบสอบถามความพึงพอใจในการ
จัดการอบรม โดยถือวาจะตองผานระดับ 80% ขึ้นไป
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บทที่ 5
แผนงานการคุมครองสิทธิผูบริโภค
ศูนยบริการถายทอดการสื่อสารฯ ไดกําหนดการคุมครองสิทธิผูบริโภคสําหรับการใหบริการถายทอดการ
สื่อสารใหเปนไปอยางเปนอยางเหมาะสม ถูกตอง และเพื่อใชในการปรับปรุงการใหบริการใหทั้งผูบกพรอง
ทางการไดยินและผูที่บกพรองทางการพูด รวมทั้งบุคคลทั่วไปที่มาใชบริการสามารถใชเปนชองทางในการให
ความเห็น เสนอแนะ หรือรองเรียนใหเกิดการปรับปรุงการใหบริการที่ดีขึ้นในดานตางๆ โดยผานผูรับเรื่อง
รองเรียน เว็บไซต อีเมล โดยมีแผนงานดังนี้คือ
1) การแตงตั้งคณะทํางานดานการคุมครองผูบริโภคของศูนยบริการถายทอดการสื่อสารฯ เพื่อทํา
หนาที่ตรวจสอบการทํางาน และใหขอเสนอในมุมมองของผูบริโภค โดยใหมีการประชุมคณะทํางานตามความ
เหมาะสม
2) มีมาตรการการรองเรี ยนการให บริการ ศูนยบริการถายทอดการสื่อสารฯ จะมีเปนมาตรการที่
กําหนดใหผูใชบริการมีชองทางในการติดตอเจาหนาที่รับเรื่องรองเรียนไดโดยตรงเพื่อรับเรื่อง และ แกไขปญหา
การรองเรียน ไดอยางสะดวก รวดเร็ว และ ไมคิดคาธรรมเนียม หรือ คาบริการในการรองเรียน และมี
มาตรการที่กําหนดแนวทางปฏิบัติในการแกไขปญหาเรื่องรองเรียนของผูบริโภคอยางเปนธรรม โดยมีขั้นตอนที่
รัดกุม ชัดเจน และมีประสิทธิภาพ เพื่อนําขอมูลการรองเรียนมาปรับปรุงหรือพัฒนาดานมาตรฐานคุณภาพการ
ใหบริการของศูนยบริการถายทอดการสื่อสารฯ ใหมีคุณภาพมากขึ้น ตลอดจนเพื่อปองกันปญหาที่คาดวาจะ
เกิดเปนปญหาเดิมไมใหเกิดขึ้นอีก ศูนยบริการถายทอดการสื่อสารฯ จึงจะจัดใหมีเจาหนาที่รับเรื่องรองเรียนที่
มีการทํางานอยางอิสระ และเปนกลางเพื่อรับเรื่องรองเรียน พิจารณา และแกไขปญหาเรื่องรองเรียนอยางเปน
ธรรมกับผูใชบริการโดยเฉพาะผูบกพรองทางการไดยินและทางการพูด โดยมีกระบวนการและเงื่อนไขการ
รองเรียน และแผนภูมิดังนี้
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ผู ้ร ้องเรียน
เจ ้าหน ้าทีร่ ับเรือ
่ งร ้องเรียน
เสนอภายใน 3 วัน
ลงทะเบียนรับเรือ
่ งร ้องเรียน

ผู ้บริหารศูนย์ถา่ ยทอดฯ

คณะทํางานพิจารณาเรือ
่ ง
ร ้องเรียน

ไม่เกีย
่ วกับ
ศูนย์ถา่ ยทอด

ส่งเรือ
่ งไปยัง
หน่วยงานทีเ่ กีย
่ วข ้อง
พร ้อมแจ ้งไปยังผู ้ร ้องเรียน

แจ ้งการดําเนินการขัน
้ ต ้น แก่ผู ้
ร ้องเรียนภายใน 7 วันทําการ

เกีย
่ วกับศูนย์ถา่ ยทอด

ั ซ ้อน
ไม่ซบ

ซับซ ้อน

ตรวจสอบ

ดําเนินการให ้แล ้วเสร็จ
ภายใน 60 วันทําการ

ดําเนินการให ้แล ้วเสร็จ
ภายใน 15 วันทําการ
แจ ้งผล

ภาพที่ 3 กระบวนการและเงื่อนไขการรองเรียนตอการดําเนินการของศูนยบริการถายทอดการสื่อสารฯ
3) ขั้นตอนการรับเรื่องรองเรียน / รองทุกข
3.1) แจงเรื่องรองเรียนเขามาที่ศูนยบริการถายทอดการสื่อสารฯ ผานชองทางที่กําหนดทั้งโทรศัพท
อีเมล และเว็บไซต
3.2) คณะทํางานฯ จะรับเรื่องรองเรียนและตรวจสอบสาเหตุ สืบหาขอเท็จจริง และแจงผลการ
ดําเนินงานเบื้องตนใหผูรองเรียนทราบภายใน 7 วันทําการ
3.3) สรุปแนวทางแกไข
3.4) กรณีมีประเด็นพิจารณาไมสลับซับซอน หรือพยานบุคคลที่ตองสอบปากคําไมมาก คณะทํางาน
จะใชเวลาดําเนินการเพื่อสรุปแนวทางแกไขใหแลวเสร็จและแจงใหผูรับเรื่องรองเรียนภายใน
15 วันทําการ
3.5) กรณีที่มีประเด็นพิจารณาสลับซับซอน ใชเวลาดําเนินการสรุปแนวทางแกไขใหแลวเสร็จภายใน
60 วันทําการ
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5.1 การจัดประชุมระดมความคิดผูบริโภค
ศูนยจะมีการประชุมระดมความคิด เพื่อรวบรวมความคิดเห็น การประเมินคุณภาพ ความพึงพอใจของ
ศูนยบริการถายทอดการสื่อสารฯ อยางนอยปละ 1 ครั้ง พรอมทั้งจัดทําแบบสอบถามเพื่อประเมินผลการ
ดําเนินในการจัดทําการสํารวจทุกป โดยใหครอบคลุมกลุมเปาหมายทุกประเภท และผูที่เกี่ยวของ
5.1.1 กลุมเปาหมาย
1) ผู ที่ บ กพร อ งทางการได ยิ น ที่ ใ ช บ ริ ก ารของศู น ย บ ริ ก ารถ า ยทอดการสื่ อ สารฯ อย า ง
ตอเนื่ องตั้ งแต ป 2554 ถึ งป 2558 และใชบ ริการอยางตอเนื่อง ไดแก บริการ SMS
สนทนาขอความ สนทนาวิดีโอบนเว็บไซต และสนทนาวิดีโอผานตู TTRS จํานวน 100
คน
2) ผูที่บกพรองทางการไดยินและผูบกพรองทางการพูดซึ่งเปนผูแทนจากภูมิภาคตางๆ ของ
ประเทศไทยจํานวน 5 คน ไดแก ผูแทนจากกรุงเทพฯ และปริมณฑล ภาคใต ภาคเหนือ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลาง
5.1.2 วัตถุประสงค
1) เพื่อรับฟงขอมูลทั้งเชิงบวกและเชิงลบที่เกี่ยวกับบริการของ TTRS รวมทั้งขอเสนอแนะ
ตางๆ
2) เพื่อนําขอมูลที่ไดไปใชประกอบการพิจารณาดําเนินการปรับปรุงระบบการใหบริการใหมี
ความสมบูรณและเปนประโยชนตอผูที่บกพรองทางการไดยินตอไป
3) เพื่อจัดประเมินประเมินคุณภาพ ความพึงพอใจในการใชบริการศูนยบริการถายทอดการ
สื่อสารฯ
5.1.3 วิธีการประเมินผลระบบบริการถายทอดการสื่อสารฯ และความพึงพอใจในการใชบริการ
ถายทอดการสื่อสารฯ
1) ใหผูแทนผูบริโภคจาก 5 ภูมิภาครายงานผลการใชงานในระดับภูมิภาค
2) ใช ก ารประชุ ม กลุ ม ย อ ยเพื่ อ ระดมความคิ ด เห็ น และประเมิ น การดํ า เนิ น งานของ
ศูนยบริการถายทอดการสื่อสารฯ โดยใชแบบสอบถาม โดยแบงเปน 5 กลุม กลุมละ 5
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คน มีวิทยากรซึ่งเปนผูบกพรองทางการไดยินเปนวิทยากรประจํากลุม และมีเจาหนาที่
ของศูนยบริการถายทอดการสื่อสารฯ เปนผูชวยประจํากลุมทําการบันทึกขอมูลที่ไดจาก
การหารือในกลุม
3) สรุปผลจากขอมูลที่ไดจากแบบสํารวจความพึงพอใจของผูบริโภคจํานวน 100 คน โดย
นํามาประมวลผลและวิเคราะหทางสถิติ และเสนอรายงานผลการประเมิน
4) ศูนย บริการถายทอดการสื่ อสารกํ าหนดว ากลุ มเป าหมายจะตองประเมินผลคุณภาพ
ความพึงพอใจของการบริการถายทอดการสื่อสาร วาเปนที่พึงพอใจเกิน 80% ถือวาใน
เกณฑดี
5.1.4 แผนการจัดประชุมระดมสมองผูบริโภคประจําป 2558
แผนการดําเนินงาน
1. รางกําหนดการและประชุมเจาหนาที่เพื่อมอบหมายงาน
2. คัดเลือกรายชื่อผูที่ใชบริการอยางตอเนื่องตั้งแตป 2554 และใชบริการอยางมี
ประโยชนจํานวน 100 คน
3. คัดเลือกผูแทนจากภูมิภาคตางๆ ของประเทศไทย จํานวน 5 คน
4. คัดเลือกและติดตอสถานที่จัดงานประชุม
5. ประชาสัมพันธและสงขอความสอบถามผูใชบริการเพื่อยืนยันการเขารวมประชุม
6. สงหนังสือเชิญผูแทนจากภูมิภาคตางๆ และแขกกิตติมศักดิ์จากหนวยงานที่เกี่ยวของ
7. พัฒนาแบบสอบถามที่จะใชเปนเครื่องมือในการเก็บขอมูลเพื่อประเมินผลความพึง
พอใจ
8. ประชุมวิทยากรและผูชวยวิทยากรเพื่อทําความเขาใจในแบบประเมินผลความพึง
พอใจ
9. ดําเนินการจัดประชุมระดมสมองผูบริโภคประจําปและสํารวจความพึงพอใจ
10. วิเคราะหขอมูลที่ไดจากการประชุมระดมสมองผูบริโภคประจําป และจัดทํารายงาน
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เดือน
1

2

บทที่ 6
แผนการประเมินโครงการศูนยบริการถายทอดการสื่อสารแหงประเทศไทย
6.1 ขอกําหนดมาตรฐานคุณภาพการใหบริการถายทอดการสื่อสาร
ศูนยบริการถายทอดการสื่อสารฯ ในประเทศไทยกําหนดมาตรฐานคุณภาพการใหบริการถายทอดการ
สื่อสาร เพื่อประเมินประสิทธิภาพการใหบริการของศูนยบริการถายทอดการสื่อสารฯ โดยจะพิจารณาจากตัว
แปร 5 ดานดังนี้
1) จํานวนการรอสายการบริการปกติ (call blockage) เปนการกําหนดใหผูใชบริการที่ติดตอเขามา
ไดรับบริการในทันทีหรือไมใหมีการรอสายนานในการใหบริการถายทอดการสื่อสาร
• มาตรฐานการดําเนินการ: ในการใหบริการสนทนาวิดีโอปกติ ผูใชบริการปกติจะรอสายวางจาก
ศูนยบริการถายทอดการสื่อสารฯ จํานวนไมเกินรอยละ 15
2) จํา นวนการรอสายการบริ การฉุ กเฉิน เปน การกําหนดใหผูใชบ ริการที่ติดตอเขามาไดรับ บริการ
ในทันทีหรือไมใหมีการรอสายนาน ในการบริการบริการถายทอดการสื่อสาร
• มาตรฐานการดําเนินการ: ในการใหบริการสนทนาวิดีโอฉุกเฉิน ผูใชบริการฉุกเฉินจะรอสาย
วางจากศูนยบริการถายทอดการสื่อสารฯ จํานวนไมเกินรอยละ 10
3) เวลาในการตอบรับของเจาหนาที่ถายทอดการสื่อสารของศูนยบริการถายทอดการสื่อสารฯ
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) จํานวนเรื่องรองเรียนที่รายงานเขามายังศูนยถายทอดการสื่อสารฯ หรือจากการสํารวจความพึง
พอใจในการใชงานบริการ
• มาตรฐานการดําเนินการ: จํานวนการรองเรียนการใหบริการจะตองไมเกินรอยละ 3 ของ
จํานวนการใชบริการทั้งหมดในรอบป
• มาตรฐานการดําเนินการ: จํานวนผูตอบแบบสอบถามที่ไมพอใจการใหบริการจะตองไมเกินรอย
ละ 3 ของจํานวนผูตอบแบบสอบถาทั้งหมด
ตารางที่ 8 แสดงมาตรฐานคุณภาพการใหบริการ 5 ดานคือ
การรอสายปกติ การรอสายฉุกเฉิน
มาตรฐาน

ผูใชบริการ

คาเฉลี่ยในการ

คาเฉลี่ยในการ

รับสายปกติ

รับสายฉุกเฉิน

ผูใชบริการสนทนา ผูใชบริการ SMS ปกติ จะตองไดรบั การ

การบริการ สนทนาวิดีโอปกติ วิดีโอฉุกเฉินจะรอ ตอบรับภายใน 1:10 นาที

การรองเรียน
• จํานวนการรองเรียน
ตองไมเกินรอยละ 3

จะรอสายวางไม

สายวางไมเกิน

ของจํานวนการใช

เกินรอยละ 15

รอยละ 10 ของ

บริการทั้งหมดใน

ของจํานวนสาย

จํานวนสาย

รอบป

ทั้งหมดตอป

ทั้งหมดตอป

• จํานวนผูตอบ
ผูใชบริการถายทอดการสื่อสารแบบรับสง

แบบสอบถามที่ไม

ข อ ค ว า ม ผ า น แ อ ป พลิ เ ค ชั น TTRS

พอใจการบริการ

Message MMS ปกติ และฉุกเฉินจะตอง

จะตองไมเกินรอย

ไดรับการตอบรับภายใน 1:33 นาที

ละ 3 ของผูตอบ

ผูใชบริการสนทนาขอความบนอินเทอรเน็ต

แบบสอบถาม

ปกติและฉุกเฉินจะตองไดรับการตอบรับ

ทั้งหมด

ภายใน 0:47 นาที
ผูใชบริการสนทนา ผูใชบริการสนทนา
วิดีโอปกติเกินรอย วิดีโอฉุกเฉินเกินรอย
ละ 85 จะตอง

ละ 85 จะตองไดรบั

ไดรับการตอบรับ

การตอบรับภายใน

ภายใน 15 วินาที

10 วินาที
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6.2 ตัวชี้วัดประจําป 2557
ตัวชี้วัดประจําป 2557
1. มีการพัฒนาบุคลากรอยางตอเนื่อง เจาหนาที่
สํานักงาน เจาหนาที่ถายทอดการสื่อสาร เจาหนาที่

วิธีการวัดตัวชี้วัด
ตรวจสอบจากรายงานการพัฒนาบุคลากร
ในรายงานสรุปผลการดําเนินประจําป และ

เทคนิค เจาหนาที่ประชาสัมพันธ ฯลฯ ไดรับการอบรม ประกาศนียบัตรรับรอง
อยางนอย 1 หลักสูตรในแตละป
2. มีการปรับปรุงระบบบริการถายทอดการสื่อสาร
6 ระบบ ใหสามารถใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
3. มีการพัฒนาระบบบริการถายทอดการสื่อสารเพิ่ม 2

มีรายงานการดําเนินการปรับปรุงระบบทั้ง 6
ระบบ
มีรายงานการพัฒนาระบบทั้ง 2 ระบบ

ระบบ
4. เครื่องบริการถายทอดการสื่อสารสาธารณะไดรับการ
ติดตั้งจํานวน 90 เครื่องทั่วทุกภูมิภาค

รายงานการติดตั้งเครื่องบริการถายทอดการ
สื่อสารสาธารณะจํานวน 90 เครื่องทั่วภูมิภาค
พรอมรูปถาย

5. คุณภาพของการใหบริการ (service level

รายงานคุณภาพของการบริการตามกําหนด SLA

agreement) เปนไปตามกําหนดของแผนงานแตละป ของแผนการดําเนินการแตละป
6. กลุมเปาหมายไดรับการอบรมจํานวนประมาณ 600

รายงานการจัดอบรมกลุมเปาหมายพรอมรายชื่อ

คนตอป ทั่วทุกภูมิภาค
7. มีจํานวนผูเขามาใชบริการจํานวนเพิ่มขึ้นอยางนอย

รายงานจํานวนผูใชบริการรายเดือนและตอป

300 คน
8. มีรายงานการประเมินการใชงานระบบบริการถายทอด • รายงานการประเมินการใชงานและความพึง
การสื่อสารและและความพึงพอใจ ในการใชบริการทุก
พอใจในการใชบริการทุกป
ป พรอมทั้งการประชุมระดมสมองผูบริโภคทุกป
• รายงานการประชุมระดมสมองผูบริโภค
ประจําป
9. มีรายงานแผนการดําเนินงานประจําป 2558 และ
รายงานสรุปผลการดําเนินงานประจําป 2558

• รายงานแผนการดําเนินงานประจําป 2558
• รายงานสรุปผลการดําเนินงานประจําป 2558
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รายชื่อผูจัดทํารายงาน
1. ศ. วิริยะ นามศิริพงศพันธุ

ที่ปรึกษา

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
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