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คานา
ตำมที่สำนักงำนคณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ
(สำนักงำน กสทช.) ร่วมกับมูลนิธิสำกลเพื่อคนพิกำร และสำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติ
(สวทช.) ได้จัดทำบันทึกควำมร่วมมือในกำรจัดทำโครงกำรศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแห่งประเทศไทย
เมื่อวันที่ 3 ธันวำคม 2561 นั้น โดยมีจุดประสงค์ที่สำนักงำน กสทช. จะสนับสนุนมูลนิธิสำกลเพื่อคนพิกำร
และ สวทช. ในกำรให้บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแก่ผู้ที่บกพร่องทำงกำรได้ยินและผู้ที่บกพร่องทำงกำรพูด ในปี
2560-2564 ตำมประกำศ กสทช. เรื่องแผนกำรจัดให้มีบริกำรโทรคมนำคมพื้นฐำนโดยทั่วถึงและบริกำรเพื่อ
สังคม ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2560-2564) นั้น
แผนกำรดำเนินงำนประจำปี 2563 เล่มนี้ เป็นกำรทบทวนกำรดำเนินงำนในปี 2562 และนำเสนอ
แผนกำรดำเนิน งำนประจำปี 2563 ทั้ง 6 แผน ได้แก่ 1) แผนกำรบริหำรศูนย์ TTRS 2) แผนกำรให้บริกำร
ถ่ำยทอดกำรสื่อสำร 3) แผนกำรประชำสัมพันธ์ศูนย์ TTRS 4) แผนกำรอบรมกำรใช้บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำร
5) แผนกำรประเมินผลกำรดำเนิน งำน 6) แผนกำรสนับสนุนล่ำมภำษำมือ แผนทั้ง 6 แผนนี้ จะเป็ นแนว
ทำงกำรดำเนินงำน ซึ่งประกอบไปด้วย กิจกรรม เป้ำหมำย และตำรำงกำรดำเนินงำนกิจกรรมของแต่ละแผน
มูลนิธิฯ ต้องขอขอบคุณคณะกรรมกำรบริหำรศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแห่งประเทศไทย และ
คณะทำงำนของศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแห่งประเทศไทย ที่ช่วยให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ในกำร
ดำเนิ น โครงกำรอย่ ำงมี ป ระสิ ท ธิภ ำพเพื่ อประโยชน์ ของผู้ บ ริโภคที่ เป็ น ผู้ ที่ บ กพร่อ งทำงกำรได้ยิ น และผู้ ที่
บกพร่องทำงกำรพูด รวมทั้งหน่วยงำนต่ำงๆ ที่ให้ควำมสนใจและให้ควำมร่วมมือพัฒนำบริกำรที่เป็นประโยชน์
แก่สำธำรณชนเช่นนี้ด้วยดี

(นำยวิริยะ นำมศิริพงศ์พันธุ์)
ประธำนกรรมกำรมูลนิธิสำกลเพื่อคนพิกำร
สิงหำคม 2562
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หลักการและเหตุผล
ด้วยคณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ (กสทช.) มี
ภำรกิจและบทบำทหน้ำที่ด้ ำนกำรจัดให้มีบริกำรโทรคมนำคมโดยทั่วถึงและบริกำรเพื่อสังคม ซึ่งเป็นอำนำจ
ตำมพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นควำมถี่และกำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์
และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ.2553 มำตรำ 27 (12) และ มำตรำ 50 ประกอบ พระรำชบัญญัติกำรประกอบ
กิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ.2544 มำตรำ 17 และโดยที่ปัจจุบันได้มีประกำศ กสทช. เรื่องแผนกำรจัดให้มีบริกำร
โทรคมนำคมพื้นฐำนโดยทั่วถึงและบริกำรเพื่อสังคม ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2560-2564) ซึ่งแผนดังกล่ำวได้กำหนดให้
มีควำมสอดคล้ องเชื่อมโยงกับ ยุทธศำสตร์ช ำติ 20 ปี (พ.ศ.2558-2577) ในยุทธศำสตร์ที่ 4 ด้ำนกำรสร้ำง
โอกำสควำมเสมอภำคและเท่ำเทียมกันทำงสังคม และแผนพัฒ นำเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชำติ ฉบับที่ 12
(พ.ศ.2560-2565) ในยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรสร้ำงควำมเป็นธรรม ลดควำมเหลื่อมล้ำในสังคม รวมถึง นโยบำย
และแผนระดับ ชำติว่ำด้วยกำรพัฒ นำดิจิ ทัล เพื่อเศรษฐกิจและสั งคม ที่มีควำมสอดคล้องและสนับสนุนทิศ
ทำงกำรพัฒนำของประเทศโดยรวม สนับสนุนมุ่งเน้นกำรใช้ประโยชน์สูงสุดจำกพลวัตรของเทคโนโลยีดิจิทัล
กำรประกันกำรเข้ำถึงของคนทุกกลุ่ม กำรวำงแผนจำกข้อมูลควำมพร้อมของประเทศและกำรรวมพลังทุกภำค
ส่วนในกำรขับเคลื่ อนแผนตำมแนวทำงประชำรัฐเพื่อให้ เกิดประโยชน์ต่อทุกภำคส่วน โดยภำครัฐจะเป็นผู้
อำนวยควำมสะดวกส่งเสริมสนับสนุนภำคประชำชนและภำคธุรกิจควบคู่ไปกับกำรปรับปรุงประสิทธิภำพของ
ภำครัฐด้วยดิจิทัล
แผนกำรจัดให้มีบริกำรโทรคมนำคมพื้นฐำนโดยทั่วถึงและบริกำรเพื่อสังคม ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2560-2564)
จะมุ่งเน้นกำรจัดให้มีบริกำรโทรคมนำคมแบ่งได้เป็น 2 มิติ กล่ำวคือ (1) มิติเชิงพื้นที่ ซึ่งเน้นกำรจัดให้มีบริกำร
โทรคมนำคมพื้นฐำนโดยทั่วถึงในพื้นที่ชนบท พื้นที่ที่มีผลตอบแทนกำรลงทุนต่ำ พื้นที่ที่ยังไม่มีผู้ให้บริกำรหรือมี
แต่ไม่ทั่วถึงหรือไม่เพียงพอแก่ สถำนศึกษำ ศำสนสถำน สถำนพยำบำล และหน่วยงำนที่ให้ควำมช่วยเหลือแก่
สังคม (2) มิติเชิงสังคม ที่มุ่งเน้นกำรจัดให้มีบริกำรโทรคมนำคมพื้นฐำนสำหรับผู้มีรำยได้น้อย คนพิกำร เด็ก
คนชรำ และผู้ด้อยโอกำสในสังคม
สำหรับกำรดำเนินงำนในมิติเชิงสังคมภำยใต้ แผนกำรจัดให้มีบริกำรโทรคมนำคมพื้นฐำนโดยทั่วถึงและ
บริกำรเพื่อสังคม ฉบับที่ 2 ข้ำงต้น ได้กำหนดแนวทำงไว้ในยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรพัฒ นำระบบกำรให้บริกำร
USO เพื่ อ มิ ติ เชิ ง สั ง คม (USO Service and Subsidization for Social Benefits) ซึ่ ง กำรจั ด ให้ มี บ ริ ก ำร
โทรคมนำคมเพื่อผู้พิกำรได้กำหนดเป้ำหมำยไว้ใน กลยุท ธ์ที่ 1 พัฒ นำระบบโทรคมนำคมเฉพำะทำงเพื่อคน
พิกำร และโดยที่โครงกำรศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแห่งประเทศไทย (TTRS) ได้ถูกกำหนดให้เป็นหนึ่ง
ในกลไกเพื่อบรรลุเป้ำหมำยภำยใต้ยุทธศำสตร์ดังกล่ำว
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ศูนย์ TTRS ทีได้ดำเนินกำรเรื่องกำรให้บริกำรโทรคมนำคมสำหรับคนที่บกพร่องทำงกำรได้ยินและคนที่
บกพร่องทำงกำรพูด โดยสร้ำงกำรเชื่ อมต่อกำรสื่อสำรระหว่ำงคนพิกำรดังกล่ำวกับคนทั่วไปในสังคมให้สื่อสำร
กันได้ นับเป็นกำรก้ำวข้ำมอุปสรรคกำรสื่อสำรที่เกิดขึ้นในสังคมได้ ศูนย์ TTRS ได้รับกำรอนุมัติจำกสำนักงำน
กสทช. ให้ เริ่ ม ด ำเนิ น กำรนั บ ตั้ ง แต่ ปี 2553 เรื่ อ ยมำ สำมำรถแบ่ ง กำรด ำเนิ น งำนออกเป็ น 3 ระยะ
ประกอบด้วย
ระยะที่ 1 กำรจัดทำรำยงำนกำรศึกษำ เรื่อง “แผนจัดตั้งศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรสำหรับผู้ที่
บกพร่องทำงกำรได้ยิน และผู้ ที่บกพร่องทำงกำรพูดระยะที่ 1 เสนอต่อคณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง
กิจกำรโทรทัศน์และกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ ซึ่งเป็นกำรดำเนินงำนร่วมกันระหว่ำงสำนักงำน กสทช. และ
ศูน ย์เทคโนโลยีอิเล็ กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่ งชำติ (เนคเทค) ซึ่งให้ควำมเห็นชอบไปแล้ วเมื่อปี พ.ศ.
2553 ศูนย์ TTRS จะเป็นหน่วยงำนที่รับผิดชอบกำรจัดบริกำรที่ช่วยให้ผู้ที่บกพร่องทำงกำรได้ยินและผู้ที่
บกพร่องทำงกำรพูดรวมทั้งผู้สูงอำยุได้มีช่องทำงสื่อสำรกับบุคคลทั่วไปผ่ำนศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรฯ
แผนจั ดตั้งศูน ย์ บ ริ กำรถ่ำยทอดกำรสื่ อ สำรฯ นี้ได้มีกำรศึกษำวิจัยตำมกรอบแนวคิด กำรวิจัยในกำรศึกษำ
สถำนภำพปัจจุบันและควำมต้องกำรใช้งำนโทรคมนำคมสำหรับผู้ที่บกพร่องทำงกำรได้ยินและผู้ที่บกพร่อง
ทำงกำรพูด โดยได้ศึกษำปัจจัยหลักสำคัญ 4 ประกำรประกอบด้วย 1) ปัจจัยทำงด้ำนกฎหมำยและนโยบำย
ของประเทศต่ำงๆ และประเทศไทย 2) ปัจจัยทำงด้ำนกำรบริหำรในประเทศต่ำงๆ ที่จัดกำรศูนย์บริกำรกำร
ถ่ ำ ยทอดกำรสื่ อ สำรส ำหรั บ ผู้ ที่ บ กพร่ อ งทำงกำรได้ ยิ น และผู้ ที่ บ กพร่ อ งทำงกำรพู ด 3) ปั จ จั ย ทำงด้ ำ น
งบประมำณของศูนย์บริกำรกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรฯ ในประเทศต่ำงๆ เช่น ประเทศออสเตรเลีย ประเทศ
นิวซีแลนด์ ประเทศสหรัฐอเมริกำ สำธำรณรัฐเกำหลี 4) ปัจจัยทำงด้ำนควำมต้องกำรของผู้ที่บกพร่องทำงกำร
ได้ยินและผู้ที่บกพร่องทำงกำรพูด ซึ่งเป็นกำรดำเนินงำนร่วมกันระหว่ำงสำนักงำน กสทช. และศูนย์เทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชำติ (เนคเทค)
ระยะที่ 2 กำรจั ด ท ำโครงกำรน ำร่ อ งจั ด ตั้ ง ศู น ย์ TTRS โดยที่ ส ำนั ก งำน กสทช. ได้ ต ระหนั ก ถึ ง
ควำมสำคัญของกำรให้ บริกำรสังคมแก่ผู้ด้ อยโอกำส โดยเฉพำะผู้ที่บกพร่องทำงกำรได้ยินและผู้ที่บกพร่อง
ทำงกำรพูด จึ งได้ร่วมกับ มูลนิ ธิส ำกลเพื่อคนพิกำรจัดทำโครงกำรนำร่องศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่ อสำร
สำหรับผู้ที่บกพร่องทำงกำรได้ยินและผู้ที่บกพร่องทำงกำรพูด ระยะที่ 1 เป็นเวลำ 1 ปี โดยมีวัตถุประสงค์
หลัก คือ 1) จัดตั้งศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรฯ รวมทั้งกำรจัดหำสถำนที่ บุคลำกรที่มีควำมสำมำรถเฉพำะ
ด้ำน และทดลองกำรให้ บ ริ ก ำรถ่ ำยทอดกำรสื่ อ สำร 2) พั ฒ นำบุ ค ลำกรให้ มี ค วำมรู้ค วำมสำมำรถในกำร
ปฏิบัติงำน 3) พัฒ นำระบบบริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรฯ 6 บริกำร 3) ดำเนินกำรประชำสัม พันธ์ กำรสร้ำง
ควำมรู้ ค วำมเข้ำใจ กำรอบรมกำรใช้ บ ริก ำรศู น ย์บ ริก ำรถ่ ำยทอดกำรสื่ อ สำรฯ รวมถึ งกำรใช้ งำนอุป กรณ์
ปลำยทำงให้กับผู้ที่บกพร่องทำงกำรได้ยินและผู้ที่บกพร่องทำงกำรพูด 4) ทดลองกำรให้บริกำรถ่ำยทอดกำร
สื่อสำรฯ แก่อำสำสมัครจำนวน 300 คน พร้อมทั้งประเมินผลระบบบริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำร และควำมพึง
พอใจในกำรใช้บ ริ กำรถ่ำยทอดกำรสื่ อสำร ผลกำรดำเนิ นกำรท ำให้ ทรำบว่ำผู้ ใช้บ ริกำรส่ วนใหญ่ เห็ นว่ำมี
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ประโยชน์และควรจะให้บริกำรอย่ำงต่อเนื่อง พร้อมทั้งมีข้อเสนอแนะให้ปรับปรุงกำรบริกำรให้มีประสิทธิภำพ
มำกยิ่งขึ้น
ระยะที่ 3 กสทช. ประกำศแผนกำรจัดให้มีบริกำรโทรคมนำคมพื้นฐำนโดยทั่วถึงและบริกำรเพื่อสังคม
ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2555-2559) และได้บรรจุให้มีกำรจัดตั้งศูนย์ TTRS ในประเทศไทยขึ้นเป็นแห่งแรกอย่ำงเป็น
ทำงกำร ดังนั้น สำนักงำน กสทช. ได้ร่วมกับมูลนิธิสำกลเพื่อคนพิกำรจัดให้บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรฯ และมี
กำรพัฒนำเทคโนโลยีให้มีควำมสอดคล้องกับควำมต้องกำรของผู้ใช้งำนและรองรับกับกำรเปลี่ยนแปลงที่เกิด
ขึ้นกับเทคโนโลยีที่นำมำใช้ในกำรให้บริกำร โดยมี ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชำติ เป็น
ที่ปรึกษำในกำรดำเนินงำน ผลกำรดำเนินงำน สรุปได้ว่ำ ในระยะเวลำ 5 ปี มีกำรให้บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำร
9 บริกำรแก่สมำชิกรวม 47,579 คน มีจำนวนครั้งในกำรใช้บริกำรรวมทั้งสิ้น 704,756 ครั้ง
ปัจจุบัน สำนักงำน กสทช. ดำเนินกำรให้บริกำรทั่วถึงและบริกำรเพื่อสังคมภำยใต้ “แผนการจัดให้มี
บริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริก ารเพื่อสังคม ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2560 - 2564)” จึงได้มีกำรลง
นำมควำมร่วมมือระหว่ำง สำนักงำน กสทช. กับมูลนิธิสำกลเพื่อคนพิกำรและสำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชำติ เพื่อดำเนินกำรให้บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรอย่ำงต่อเนื่อง ตำมแผนดังกล่ำวระหว่ำง
ปี 2560-2565
วัตถุประสงค์
1) เป็ น หลั กประกัน ขั้น พื้น ฐำนในกำรติดต่อสื่ อสำรสำหรับคนที่บกพร่องทำงกำรได้ยินและคนที่
บกพร่องทำงกำรพูด และสำมำรถให้บริกำรได้อย่ำงต่อเนื่อง
2) เพื่ อ ให้ ก ลุ่ ม คนที่ บ กพร่ อ งทำงกำรได้ ยิ น และคนที่ บ กพร่ อ งทำงกำรพู ด มี ช่ อ งทำงในกำร
ติดต่อสื่อสำรกับคนทั่วไปได้อย่ำงกว้ำงขวำงมำกขึ้น
3) เพื่อให้กลุ่มคนที่บกพร่องทำงกำรได้ยินและคนที่บกพร่องทำงกำรพูด สำมำรถเข้ำถึงบริกำรของ
ภำครัฐและเอกชนได้อย่ำงคล่องตัวและมีประสิทธิภำพมำกขึ้น
4) เพื่อดำเนินกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
เป้าหมาย
1) เมื่อครบกำหนด กำรให้บริกำรในปี 2560-2565 ศูนย์ TTRS สำมำรถรองรับกำรเข้ำใช้บริกำร
ของคนพิกำรกลุ่มเป้ำหมำยเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 ของควำมสำมำรถในกำรให้บริกำรเดิม
2) คุณ ภำพและประสิทธิภำพในกำรให้บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรต้องไม่น้อยกว่ำที่กำหนดไว้ใน
ข้อกำหนดมำตรฐำนคุณภำพของกำรให้บริกำร
3) ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจในกำรใช้บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรอยู่ในระดับไม่น้อยกว่ำร้อยละ 85
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ตัวชี้วัดของปี 2563
แผนงาน
ตัวชี้วัด
1. แผนกำร
1) โครงสร้ำงองค์กรและกรอบ
บริหำรศูนย์
อัตรำกำลัง
TTRS
2) กำรพัฒนำบุคลำกร

2. แผนกำร
ให้บริกำร
ถ่ำยทอดกำร
สื่อสำร

เป้าหมาย
โครงสร้ำงองค์กรประกอบไปด้วย 3 ฝ่ำย และ
กรอบอัตรำกำลังประจำปี 2563 จำนวน 66
คน
บุคลำกรทุกคนได้เข้ำรับกำรอบรมอย่ำงน้อย
คนละ 1 หลักสูตร
3) กำรประชุมกรรมกำรบริหำรศูนย์
มีกำรประชุมกรรมกำรบริหำรศูนย์ TTRS
TTRS
จำนวน 2 ครั้ง
4) กำรประชุมคณะทำงำนศูนย์ TTRS มีกำรประชุมคณะทำงำนศูนย์ TTRS จำนวน
24 ครั้ง
ให้บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำร 9 ช่องทำง ● มีอัตรำกำรใช้ บริกำร ในปี 2563 จำนวน
ดังนี้
ไม่ต่ำกว่ำ 211,427 ครั้ง
1. บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบ ● มี ผ ล ก ำร ให้ บ ริ ก ำรผ่ ำน ข้ อ ก ำห น ด
ข้อควำมสั้น (SMS)
มำตรฐำนคุ ณ ภำพของกำรให้ บ ริ ก ำร
2. บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบ
(service level agreement)
รับ-ส่งข้อควำมผ่ำนแอปพลิเคชัน
TTRS Message
3. บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบ
สนทนำข้อควำมผ่ำน
แอปพลิเคชัน TTRS Live Chat
4. บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบ
สนทนำข้อควำมผ่ำนเว็บไซต์
5. บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบ
สนทนำวิดีโอผ่ำนเว็บไซต์และ
โทรศัพท์วิดีโอ
6. บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบ
สนทนำวิดีโอผ่ำนแอปพลิเคชัน
TTRS Video
7. บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบ
สนทนำวิดีโอผ่ำนเครื่องบริกำร
ถ่ำยทอดกำรสื่อสำรสำธำรณะ (ตู้
TTRS)
แผนการดาเนินงานประจาปี 2563 ศูนย์บริการถ่ายทอดการสื่อสารแห่งประเทศไทย
5

แผนงาน

3. แผนกำร
ประชำสัมพันธ์
ศูนย์ TTRS

4. แผนกำร
อบรม

5. แผนกำร
ติดตำม
ประเมินผล
6. แผนกำร
สนับสนุนล่ำม
ภำษำมือ

ตัวชี้วัด
เป้าหมาย
8. บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบ
ปรับปรุงเสียงพูดสำหรับผู้ไร้กล่อง
เสียงและผู้ที่ปำกแหว่งเพดำนโหว่
9. บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบ
แปลงเสียงเป็นข้อควำมผ่ำนแอป
พลิเคชัน TTRS Caption
1) กำรจัดทำสื่อรูปแบบต่ำงๆ เพื่อสร้ำง มีสื่อรูปแบบต่ำงๆ ดังนี้
ควำมรู้ควำมเข้ำใจให้กับ
● เอกสำรแนะนำศูนย์ TTRS จำนวน 3,000
กลุ่มเป้ำหมำยได้รู้จักและเข้ำใจ
ใบ
บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำร
● ชุดนิทรรศกำรเคลื่อนที่ จำนวน 1 ชุด
● วีดิทัศน์ภำษำมือแนะนำกำรใช้งำน
จำนวน 2 เรื่อง
● ของที่ระลึก จำนวน 4,000 ชิ้น
2) กำรประชำสัมพันธ์ศูนย์ TTRS ใน
มีกำรประชำสัมพันธ์ศูนย์ TTRS ในภูมิภำค
ภูมิภำค
จำนวน 4 ครั้ง
3) กำรแถลงข่ำว

มีกำรจัดแถลงข่ำวจำนวน 1 ครั้ง

1) กำรจัดอบรมวิทยำกรแกนนำบริกำร
ถ่ำยทอดกำรสื่อสำรศูนย์ TTRS

มีวิทยำกรแกนนำบริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำร
ศูนย์ TTRS เข้ำรับกำรอบรม จำนวน 77
จังหวัดๆ ละ 2 คน รวม 154 คน
มีผู้เข้ำรับกำรอบรมกำรใช้บริกำรถ่ำยทอดกำร
สื่อสำรสำหรับผู้ที่บกพร่องทำงกำรได้ยิน 77
จังหวัดๆ ละ 40 คน รวม 3,080 คน
มีผู้เข้ำรับกำรใช้บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำร
สำหรับผู้ที่บกพร่องทำงกำรพูด 100 คน

2) กำรจัดอบรมกำรใช้บริกำรถ่ำยทอด
กำรสื่อสำรสำหรับผู้ที่บกพร่อง
ทำงกำรได้ยิน
3) กำรจัดอบรมกำรใช้บริกำรถ่ำยทอด
กำรสื่อสำรสำหรับผู้ที่บกพร่อง
ทำงกำรพูด
กำรประชุมรับฟังควำมคิดเห็นประจำปี

กำรสนับสนุนกำรผลิตล่ำมภำษำมือ

มีกำรจัดประชุมรับฟังควำมคิดเห็นประจำปี
ใน 4 ภูมิภำคๆ ละ 50 คน รวม 200 คน
มีรำยงำนผลกำรเรียนของนักศึกษำหลักสูตร
ล่ำมภำษำมือที่ได้รับกำรสนับสนุนงบประมำณ
ในระดับชั้นปีที่ 2 จำนวน 10 คน

แผนการดาเนินงานประจาปี 2563 ศูนย์บริการถ่ายทอดการสื่อสารแห่งประเทศไทย
6

ผลการดาเนินการโครงการศูนย์บริการถ่ายทอดการสื่อสารแห่งประเทศไทยใน ประจาปี 2562
(มกราคม – มิถุนายน)
ในระยะเวลำ 6 เดือนแรกของปี 2562 ศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแห่งประเทศไทย มีได้ดำเนินกำร
ตำมแผนดำเนินงำนปี 2562 ดังนี้
1) บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรปี 2562 มี 9 บริกำร ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

ประเภทของการให้บริการ
บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบข้อควำมสั้น (SMS)
บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบรับ-ส่งข้อควำมผ่ำน
แอปพลิเคชัน TTRS Message
บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบสนทนำข้อควำมผ่ำน
แอปพลิเคชัน TTRS Live Chat
บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบสนทนำข้อควำมผ่ำน
เว็บไซต์
บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบสนทนำวิดีโอผ่ำน
เว็บไซต์และโทรศัพท์วิดีโอ
5.1.บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบสนทนำวิดีโอผ่ำน
เว็บไซต์
5.2.บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบสนทนำวิดีโอผ่ำน
โทรศัพท์วิดีโอ
บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบสนทนำวิดีโอผ่ำน
แอปพลิเคชัน TTRS Video
บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบสนทนำวิดีโอผ่ำน
เครื่องบริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรสำธำรณะ (ตู้ TTRS)
บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบปรับปรุงเสียงพูด
สำหรับผู้ไร้กล่องเสียงและผู้ที่ปำกแหว่งเพดำนโหว่

ช่องทางติดต่อ
เลขหมำยโทรศัพท์ 086 000 5055
ดำวน์โหลดแอปพลิเคชันที่ Play Store
(Android) และ App Store (iOS)
ดำวน์โหลดแอปพลิเคชันที่ Play Store
(Android) และ App Store (iOS)
www.ttrs.or.th เลือก สนทนำข้อควำม

www.ttrs.or.th เลือก สนทนำวิดีโอ
เครื่องโทรศัพท์วิดีโอ
ดำวน์โหลดแอปพลิเคชันที่ Play Store
(Android) และ App Store (iOS)
ดูรำยชื่อสถำนที่ติดตั้งตู้ได้ที่ www.ttrs.or.th
เลขหมำยโทรศัพท์ 1412
กด 3 สำหรับผู้ไร้กล่องเสียง
กด 4 สำหรับผู้ที่ปำกแหว่งเพดำนโหว่
ดำวน์โหลดแอปพลิเคชันที่ Play Store
(Android) และ App Store (iOS)

9. บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบแปลงเสียงเป็น
ข้อควำมผ่ำนแอปพลิเคชัน TTRS Captioned
Phone
บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรเพื่อกำรแจ้งเหตุฉุกเฉิน (ทำงกำรแพทย์ ตำรวจ ดับเพลิง)
สำมำรถติดต่อได้ทุกช่องทำงที่มีสัญลักษณ์ฉุกเฉิน

แผนการดาเนินงานประจาปี 2563 ศูนย์บริการถ่ายทอดการสื่อสารแห่งประเทศไทย
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ภำพที่ 1 บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำร 9 บริกำร
2) ผลกำรดำเนินงำนศูนย์ TTRS
ศูน ย์ TTRS มี จ ำนวนสมำชิกที่ ส มัค รใช้บ ริกำรจำนวนรวม 48,199 คน เป็น สมำชิกใหม่ใน 6
เดือนแรกของปี 2562 จำนวน 144 คน มีจำนวนกำรใช้บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรใน 6 เดือนแรกของปี 2562
รวมทั้ งสิ้ น 104,764 ครั้ ง รวมกำรให้ บ ริ ก ำรตั้ ง แต่ เดื อ นกรกฎำคม 2560 - มิ ถุ น ำยน 2562 เป็ น จ ำนวน
394,854 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 37.35 ของเป้ำหมำยจำนวนกำรให้บริกำรตำมตัวชี้วัด ดังรำยละเอียดต่อไปนี้
ประเภทของการให้บริการ
1. บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบ
ข้อควำมสั้น (SMS)
2. บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบรับ-ส่ง
ข้อควำมผ่ำนแอปพลิเคชัน TTRS
Message
3. บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบสนทนำ
ข้อควำมผ่ำนแอปพลิเคชัน TTRS Live
Chat

ผลการให้บริการปี
2560 (ก.ค.-ธ.ค.)
3,377

ผลการให้บริการ
ผลการให้บริการ
ปี 2561
ปี 2562 (ม.ค.-มิ.ย.)
2,146
963

รวม
6,486

13,385

24,316

12,413

50,114

6,352

24,900

13,017

45,370

แผนการดาเนินงานประจาปี 2563 ศูนย์บริการถ่ายทอดการสื่อสารแห่งประเทศไทย
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ประเภทของการให้บริการ
4. บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบสนทนำ
ข้อควำมผ่ำนเว็บไซต์
5. บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบสนทนำ
วิดีโอผ่ำนเว็บไซต์และโทรศัพท์วิดโี อ
5.1. บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบ
สนทนำวิดีโอผ่ำนเว็บไซต์
5.2. บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบ
สนทนำวิดีโอผ่ำนโทรศัพท์วิดโี อ
6. บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบสนทนำ
วิดีโอผ่ำนแอปพลิเคชัน TTRS Video
7. บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบสนทนำ
วิดีโอผ่ำนเครื่องบริกำรถ่ำยทอดกำร
สื่อสำรสำธำรณะ (ตู้ TTRS)
8. บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบแปลง
เสียงเป็นข้อควำมผ่ำนแอปพลิเคชัน
TTRS Caption
9. บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบกำรแจ้ง
เหตุฉุกเฉิน
รวม

ผลการให้บริการปี
2560 (ก.ค.-ธ.ค.)

ผลการให้บริการ
ปี 2561

ผลการให้บริการ
ปี 2562 (ม.ค.-มิ.ย.)
1,101

3,230

2,398

-

5,628

-

2,851

661

3,512

35,459

82,765

42,492

160,716

35,048

51,898

33,779

120,725

218

1,732

331

2,281

2

13

7

22

97,071

193,019

104,764

394,854

รวม

จำกตำรำงด้ำนบน พบว่ำผู้ใช้บริกำรนิ ยมใช้บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบสนทนำวิดีโอผ่ำนแอป
พลิเคชัน TTRS Video มำกที่สุด จำนวน 42,492 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 40.56 รองลงมำเป็นบริกำรถ่ำยทอด
กำรสื่อสำรแบบสนทนำวิดีโอผ่ำนเครื่องบริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรสำธำรณะ (ตู้ TTRS) จำนวน 33,779 ครั้ง
คิดเป็ น ร้อยละ 32.24 และบริกำรถ่ำยทอดกำรสื่ อสำรแบบสนทนำข้อควำมผ่ ำนแอปพลิ เคชัน TTRS Live
Chat จำนวน 13,017 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 13
3) ผลกำรดำเนินงำนตำมมำตรฐำนคุณภำพกำรให้บริกำร
ผลกำรดำเนินงำนตำมข้อกำหนดมำตรฐำนคุณภำพกำรให้บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรใน 6 เดือน
แรกของปี 2562 ที่ได้กำหนดไว้ในแผนกำรดำเนินกำรประจำปี 2562 ผ่านข้อกาหนดมาตรฐานทุกข้อ มี
รำยละเอียดผลกำรดำเนินงำนดังนี้
การรอสาย การรอสาย
ค่าเฉลี่ยในการ
ค่าเฉลี่ยในการ
ปกติ
ฉุกเฉิน
รับสายปกติ
รับสายฉุกเฉิน
ผลกำร
ผลกำร
ผลกำรตอบรับของเจ้ำหน้ำที่ถ่ำยทอดกำรสื่อสำรใน
ให้บริกำร
ให้บริกำร
กำรให้บริกำร SMS ปกติ ผ่านข้อกาหนดมาตรฐาน
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การร้องเรียน
● จำนวนกำร

ร้องเรียนกำร

การรอสาย
ปกติ
สนทนำวิดีโอ
ปกติ ผ่าน
ข้อกาหนด
มาตรฐาน
โดยมี
ค่ำเฉลี่ยกำร
รอสำยว่ำง
อยู่ที่ร้อยละ
8.40 จำกที่
กำหนด
จำนวนไม่
เกินร้อยละ
15

การรอสาย
ฉุกเฉิน
สนทนำวิดีโอ
ฉุกเฉิน ผ่าน
ข้อกาหนด
มาตรฐาน
โดยมี
ค่ำเฉลี่ยกำร
รอสำยว่ำง
อยู่ที่ร้อยละ
0 จำกที่
กำหนด
จำนวนไม่
เกินร้อยละ
10

ค่าเฉลี่ยในการ
ค่าเฉลี่ยในการ
รับสายปกติ
รับสายฉุกเฉิน
โดยมีค่ำเฉลี่ยกำรตอบรับที่ 0:16 นำที จำกที่กำหนด
ไว้ไม่เกิน 1:10 นำที

การร้องเรียน

ให้บริกำรผ่าน
ข้อกาหนด
มาตรฐาน โดย
ผลกำรตอบรับของเจ้ำหน้ำที่ถ่ำยทอดกำรสื่อสำรใน
มีผู้ร้องเรียนที่
กำรให้บริกำร TTRS Message ปกติ ผ่านข้อกาหนด
ร้อยละ 0 ของ
มาตรฐาน โดยมีคำ่ เฉลี่ยกำรตอบรับที่ 0:17 นำที จำก
จำนวนกำรใช้
ที่กำหนดไว้ไม่เกิน 1:33 นำที
บริกำรทั้งหมดใน
ผลกำรตอบรับของเจ้ำหน้ำที่ถ่ำยทอดกำรสื่อสำรใน
รอบปี จำกที่
กำรให้บริกำรสนทนำข้อควำมผ่ำนแอปพลิเคชัน
กำหนดไว้ไม่เกิน
TTRS Live Chat ผ่านข้อกาหนดมาตรฐาน โดยมี
ร้อยละ 3
ค่ำเฉลี่ยกำรตอบรับที่ 0:05 นำที จำกที่กำหนดไว้ไม่ ● จำนวนผู้ตอบ
เกิน 0:47 นำที
แบบสอบถำมที่
ผลกำรตอบรับของเจ้ำหน้ำที่ถ่ำยทอดกำรสื่อสำรใน
ไม่พอใจกำร
กำรให้บริกำรสนทนำข้อควำมผ่ำนเว็บไซต์ ผ่าน
บริกำรผ่าน
ข้อกาหนดมาตรฐาน โดยมีค่ำเฉลี่ยกำรตอบรับที่
ข้อกาหนด
0:05 นำที จำกที่กำหนดไว้ไม่เกิน 0:47 นำที
มาตรฐาน โดยมี
บริกำรถ่ำยทอดกำร
บริกำรถ่ำยทอดกำร
ผู้ตอบไม่พอใจ
สื่อสำรสำธำรณะ (ปกติ) สื่อสำรสำธำรณะ
หรือพอใจน้อย
ระบบขัดข้องไม่สามารถ (ฉุกเฉิน) ระบบขัดข้องไม่
ที่สุดร้อยละ
ให้บริการได้
สามารถให้บริการได้
0.0057 ของ
จำนวนผู้ตอบ
ผลกำรตอบรับของ
ผลกำรให้บริกำรถ่ำยทอด
แบบสอบถำม
เจ้ำหน้ำที่ถ่ำยทอดกำร กำรสื่อสำรแบบสนทนำ
ทั้งหมด จำก
สื่อสำรในกำรบริกำร
วิดีโอผ่ำนโทรศัพท์วิดีโอ
มำตรฐำนไม่เกิน
ถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบ (ฉุกเฉิน) ผ่านข้อกาหนด
ร้อยละ 3
สนทนำวิดีโอผ่ำนโทรศัพท์ มาตรฐาน โดยมีค่ำเฉลี่ย
วิดีโอ (ปกติ) ผ่าน
กำรตอบรับภำยใน 10
ข้อกาหนดมาตรฐาน โดย วินำที อยู่ที่ร้อยละ 100
มีค่ำเฉลี่ยกำรตอบรับ
จำกที่กำหนดไว้ให้เกิน
ภำยใน 15 วินำที ที่ร้อยละ ร้อยละ 90
98.18 จำกที่กำหนดไว้ให้
เกินร้อยละ 85
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การรอสาย
ปกติ

การรอสาย
ฉุกเฉิน

ค่าเฉลี่ยในการ
รับสายปกติ
ผลกำรตอบรับของ
เจ้ำหน้ำที่ถ่ำยทอดกำร
สื่อสำรในกำรให้บริกำร
ถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบ
สนทนำวิดีโอผ่ำนแอป
พลิเคชัน TTRS Video
(ปกติ) ไม่ผ่านข้อกาหนด
มาตรฐาน โดยมีค่ำเฉลี่ย
กำรตอบรับภำยใน 15
วินำที ที่ร้อยละ 94.03
จำกที่กำหนดไว้ให้เกินร้อย
ละ 85
ผลกำรตอบรับของ
เจ้ำหน้ำที่ถ่ำยทอดกำร
สื่อสำรในกำรให้บริกำร
ถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบ
สนทนำวิดีโอผ่ำนเครื่อง
บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำร
สำธำรณะ (ตู้ TTRS)
(ปกติ) ผ่านข้อกาหนด
มาตรฐาน โดยมีค่ำเฉลี่ย
กำรตอบรับภำยใน 15
วินำที ที่ร้อยละ 96.51
จำกที่กำหนดไว้ให้เกินร้อย
ละ 85
ผลกำรตอบรับของ
เจ้ำหน้ำที่ถ่ำยทอดกำร
สื่อสำรในกำรให้บริกำร
ถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบ
แปลงเสียงเป็นข้อควำม
ผ่ำนแอปพลิเคชัน TTRS

ค่าเฉลี่ยในการ
รับสายฉุกเฉิน
ผลกำรให้บริกำรถ่ำยทอด
กำรสื่อสำรแบบสนทนำ
วิดีโอผ่ำนแอปพลิเคชัน
TTRS Video (ฉุกเฉิน)
ผ่านข้อกาหนด
มาตรฐาน โดยมีค่ำเฉลี่ย
กำรตอบรับภำยใน 10
วินำที อยู่ที่ร้อยละ 100
จำกที่กำหนดไว้ให้เกิน
ร้อยละ 90

ผลกำรให้บริกำรถ่ำยทอด
กำรสื่อสำรแบบสนทนำ
วิดีโอผ่ำนผ่ำนเครื่อง
บริกำรถ่ำยทอดกำร
สื่อสำรสำธำรณะ (ตู้
TTRS) (ฉุกเฉิน) ผ่าน
ข้อกาหนดมาตรฐาน
โดยมีค่ำเฉลี่ยกำรตอบรับ
ภำยใน 10 วินำที อยู่ที่
ร้อยละ 100 จำกที่
กำหนดไว้ให้เกินร้อยละ
90
ผลกำรให้บริกำรถ่ำยทอด
กำรสื่อสำรแบบแปลง
เสียงเป็นข้อควำมผ่ำน
แอปพลิเคชัน TTRS
Captioned Phone

(ฉุกเฉิน) ผ่านข้อกาหนด

แผนการดาเนินงานประจาปี 2563 ศูนย์บริการถ่ายทอดการสื่อสารแห่งประเทศไทย
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การร้องเรียน

การรอสาย
ปกติ

การรอสาย
ฉุกเฉิน

ค่าเฉลี่ยในการ
รับสายปกติ
Caption (ปกติ) ผ่าน
ข้อกาหนดมาตรฐาน โดย
มีค่ำเฉลี่ยกำรตอบรับ
ภำยใน 15 วินำที ที่ร้อยละ
99.70 จำกที่กำหนดไว้ให้
เกินร้อยละ 85

ค่าเฉลี่ยในการ
รับสายฉุกเฉิน
มาตรฐาน โดยมีค่ำเฉลี่ย
กำรตอบรับภำยใน 10
วินำที อยู่ที่ร้อยละ 100
จำกที่กำหนดไว้ให้เกิน
ร้อยละ 90

การร้องเรียน

2.

แผนการดาเนินการประจาปี 2563 ของโครงการศูนย์ TTRS
ศู น ย์ TTRS มี แ ผนกำรด ำเนิ น กำรโครงกำรศู น ย์ TTRS ประจ ำปี 2563 จ ำนวน 6 แผนย่ อ ยได้ แ ก่
1) แผนกำรบริห ำรศูน ย์ TTRS 2) แผนกำรให้ บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่ อสำร 3) แผนกำรประชำสั มพันธ์ศูน ย์
TTRS 4) แผนกำรอบรมกำรใช้บ ริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำร 5) แผนกำรติดตำมประเมินผลเพื่อรับฟังควำม
คิดเห็นจำกผู้ใช้ และ 6) แผนกำรสนับสนุนล่ำมภำษำมือ ดังมีรำยละเอียดต่อไปนี้
แผนการบริหารศูนย์ TTRS
เพื่อให้ ศูน ย์ TTRS เมีกำรดำเนิ น กำรป็น ไปตำมเจตนำรมณ์ ของคณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสี ยง
กิจกำรโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ ที่มุ่งเน้นกำรให้บริกำรโทรคมนำคมของประเทศไทยให้มี
คุณภำพเหมำะสม มีกำรบริกำรอย่ำงทั่วถึง และมีควำมเท่ำเทียมในกำรใช้บริกำร โดยเฉพำะกลุ่มเป้ำหมำยที่
เป็น ผู้ด้อยโอกำส คนพิกำร และผู้สูงอำยุ สำนัก งำน กสทช. จึงได้จัดตั้งศูนย์ TTRS โดยได้กำหนดแผนกำร
ดำเนินงำนศูนย์ TTRS ประจำปี 2563 ดังมีรำยละเอียดต่อไปนี้
กิจกรรม
เป้าหมาย
1) โครงสร้ำงองค์กรและกรอบอัตรำกำลัง
โครงสร้ ำ งองค์ ก รประกอบไปด้ ว ย 3 ฝ่ ำ ย และกรอบ
อัตรำกำลังประจำปี 2563 จำนวน 66 คน
2) พัฒนำบุคลำกร
มีกำรพัฒนำบุคลำกรอย่ำงน้อยคนละ 1 หลักสูตร
3) จัดประชุมกรรมกำรบริหำรศูนย์ TTRS
มีกำรประชุมกรรมกำรบริหำรศูนย์ TTRS จำนวน 2 ครั้ง
4) จัดประชุมคณะทำงำนศูนย์ TTRS
มีกำรประชุมคณะทำงำนศูนย์ TTRS จำนวน 24 ครั้ง
2.1.1. โครงสร้างองค์กรและกรอบอัตรากาลัง
ในปี 2563 กำหนดโครงสร้ำงกำรบริหำรบุคลำกรแบ่งออกเป็น 3 ฝ่ำย รวมจำนวนบุคลำกรทั้งสิ้น 66
คน ได้แก่ ฝ่ำยบริหำรสำนักงำน จำนวน 12 คน ฝ่ำยบริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำร จำนวน 44 คน และฝ่ำยระบบ
สำรสนเทศ จำนวน 10 คน ประกอบไปด้วยงำนต่ำงๆ ดังนี้
แผนการดาเนินงานประจาปี 2563 ศูนย์บริการถ่ายทอดการสื่อสารแห่งประเทศไทย
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●
●
●

ฝ่ำยบริหำรสำนักงำน ประกอบด้วย 5 งำน คือ งำนกำรเงิน บัญชีและพัสดุ งำนบุคคล งำน
อบรมและประชำสัมพันธ์ งำนสมำชิกสัมพันธ์ และงำนธุรกำร
ฝ่ำยบริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำร ประกอบด้วย 2 งำน คือ งำนบริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำร และ
งำนบริกำรคำบรรยำยแทนเสียง
ฝ่ำยระบบสำรสนเทศ ประกอบด้วย 2 งำน คือ งำนระบบสำรสนเทศ และงำนมัลติมีเดีย

ศูนย์ TTRS มีกำรบริหำรบุคลำกรตำมโครงสร้ำงองค์กรดังภำพ

ภำพที่ 2 โครงสร้ำงองค์กรของศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแห่งประเทศไทย
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ภำพที่ 3 กรอบอัตรำกำลัง ปี 2563 ของศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแห่งประเทศไทย
2.1.2. การพัฒนาบุคลากร
1) กิจกรรมพัฒนำบุคลำกร ปี 2563
ศูนย์ TTRS ได้เตรียมหลักสูตรกำรพัฒนำบุคลำกรของศูนย์ TTRS ดังนี้
หลักสูตร
หลักสูตรกำรบัญชี-กำรเงิน
หลักสูตรทรัพยำกรมนุษย์และกฎหมำยแรงงำน
หลักสูตรประชำสัมพันธ์องค์กร
หลักสูตรกำรฝึกอบรม
หลักสูตรพัฒนำล่ำมภำษำมือ
หลักสูตรควำมปลอดภัยด้ำน IT
หลักสูตรทำงด้ำนมัลติมีเดีย
หลักสูตรกำรทำงำนเป็นทีม

กลุ่มเป้าหมาย
เจ้ำหน้ำที่บัญชี เจ้ำหน้ำที่กำรเงิน
เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนบุคคล
เจ้ำหน้ำที่ประชำสัมพันธ์
เจ้ำหน้ำที่ฝึกอบรม
เจ้ำหน้ำที่ถ่ำยทอดกำรสื่อสำร
เจ้ำหน้ำที่เทคนิค
เจ้ำหน้ำที่มัลติมีเดีย เจ้ำหน้ำที่สมำชิกสัมพันธ์
เจ้ำหน้ำที่ทุกคน
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2) เป้ำหมำยกำรพัฒนำบุคลำกร ปี 2563
ศูนย์ TTRS มีเป้ำหมำยให้เจ้ำหน้ำที่ทุกคนได้เข้ำรับกำรอบรมอย่ำงน้อย 1 หลักสูตร
2.1.3. การกากับดูแลศูนย์ TTRS
1) กิจกรรมกำรกำกับดูแลศูนย์ TTRS
ศู น ย์ TTRS มี ก ำรก ำกั บ ดู แ ลโดยคณะกรรมกำรบริ ห ำรศู น ย์ บ ริ ก ำรถ่ ำ ยทอดกำรสื่ อ สำร
แห่ งประเทศไทยเป็ น ผู้ ก ำหนดนโยบำย ให้ ค ำปรึกษำ แนะน ำ และติ ดตำมผลกำรด ำเนิ น งำน และจัด ตั้ ง
คณะทำงำนศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแห่งประเทศไทยดำเนินงำนให้เป็นไปตำมแผนกำรกำรดำเนินงำน
ประจำปี
2) เป้ำหมำยกำรกำกับดูแลศูนย์ TTRS
ในปี 2563 ศู น ย์ TTRS มี เป้ ำหมำยจัด กำรประชุม คณะกรรมกำรบริห ำรศูน ย์ บ ริกำรถ่ำยทอด
กำรสื่ อ สำรแห่ ง ประเทศไทย จ ำนวน 2 ครั้ ง และจั ด กำรประชุ ม คณะท ำงำนศู น ย์ บ ริ ก ำรถ่ ำ ยทอด
กำรสื่อสำรแห่งประเทศไทย จำนวน 24 ครั้ง
แผนการให้บริการถ่ายทอดการสื่อสาร
ศูนย์ TTRS ได้ให้บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรมำตั้งแต่ปี 2554 เพื่อให้ครอบคลุมกลุ่มเป้ำหมำยที่เป็นผู้
บกพร่องทำงกำรได้ยินและผู้บกพร่องทำงกำรพูด โดยมีกำรบำรุงรักษำระบบเพื่อกำรให้บริกำรอย่ำงต่อเนื่อง
เช่น บำรุงรักษำระบบบริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำร บำรุงรักษำเครื่องบริกำรถ่ำยทอดกำรสื่ อสำรสำธำรณะ
(ตู้ TTRS) และบำรุงรักษำเครื่องให้บริกำรของเจ้ำหน้ำที่ถ่ำยทอดกำรสื่อสำรเป็นประจำ ปัจจุบันเปิดให้บริกำร
ถ่ำยทอดกำรสื่อสำรจำนวน 9 บริกำร มีเป้ำหมำยในกำรใช้บริกำรที่เพิ่มขึ้นในปี 2563 จำนวน 211,427 ครั้ง
และมีข้อกำหนดคุณภำพของกำรให้บริกำร มีแผนกำรให้บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรประจำปี 2563 ดังนี้
กิจกรรม
1) ให้บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำร 9 ช่องทำง ดังนี้
1. บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบข้อควำมสั้น (SMS)
2. บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบรับ-ส่งข้อควำมผ่ำนแอปพลิเค
ชัน TTRS Message
3. บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบสนทนำข้อควำมผ่ำน
แอปพลิเคชัน TTRS Live Chat
4. บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบสนทนำข้อควำมผ่ำนเว็บไซต์
5. บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบสนทนำวิดีโอผ่ำนเว็บไซต์และ
โทรศัพท์วิดีโอ
6. บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบสนทนำวิดีโอผ่ำนแอปพลิเคชัน
TTRS Video

●
●

เป้าหมาย
มี อั ต รำกำรใช้ งำนประจ ำปี
2563 จำนวน 211,427 ครั้ง
มี ผ ล ก ำรให้ บ ริ ก ำรผ่ ำน
ข้อกำหนดคุณ ภำพของกำร
ให้ บริ ก ำร (service level
agreement)

แผนการดาเนินงานประจาปี 2563 ศูนย์บริการถ่ายทอดการสื่อสารแห่งประเทศไทย
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กิจกรรม
7. บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบสนทนำวิดีโอผ่ำนเครื่องบริกำร
ถ่ำยทอดกำรสื่อสำรสำธำรณะ (ตู้ TTRS)
8. บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบปรับปรุงเสียงพูดสำหรับผู้ไร้
กล่องเสียงและผู้ที่ปำกแหว่งเพดำนโหว่
9. บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบแปลงเสียงเป็นข้อควำมผ่ำนแอป
พลิเคชัน TTRS Caption
2) มีบริกำรสนับสนุน 3 บริกำร
1. ระบบคลังคำศัพท์ภำษำมือ
2. ระบบจัดกำรข้อมูลสมำชิกสำหรับกำรแจ้งเหตุฉุกเฉิน (CRM for
Emergency Relay Service)
3. ระบบอินทรำเน็ต (TTRS Intranet)

เป้าหมาย

2.2.1. ข้อกาหนดมาตรฐานคุณภาพของการให้บริการ (service level agreement)
ศูนย์ TTRS กำหนดมำตรฐำนคุณภำพของกำรให้บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำร เพื่อประเมินประสิทธิภำพ
กำรให้บริกำรของศูนย์ฯ โดยพิจำรณำจำกตัวแปร 5 ด้ำน ดังนี้
1) จำนวนกำรรอสำยกำรบริกำรปกติ (call blockage) เป็นกำรกำหนดให้ ผู้ใช้บริกำรที่ติดต่อเข้ำมำ
ได้รับบริกำรในทันทีหรือไม่ให้มีกำรรอสำยนำนในกำรให้บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำร
● มำตรฐำนกำรดำเนินกำร: ในกำรให้บริกำรสนทนำวิดีโอปกติ ผู้ใช้บริกำรปกติจะรอสำยว่ำง
จำกศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรฯ จำนวนไม่เกินร้อยละ 15
2) จ ำนวนกำรรอสำยกำรบริ กำรฉุ กเฉิน เป็น กำรก ำหนดให้ ผู้ ใช้บ ริกำรที่ ติด ต่อเข้ ำมำได้รับบริกำร
ในทันทีหรือไม่ให้มีกำรรอสำยนำน ในกำรบริกำรบริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำร
● มำตรฐำนกำรดำเนินกำร: ในกำรให้บริกำรสนทนำวิดีโอฉุกเฉิน ผู้ใช้บริกำรฉุกเฉินจะรอสำย
ว่ำงจำกศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรฯ จำนวนไม่เกินร้อยละ 10
3) เวลำในกำรตอบรับของเจ้ำหน้ำที่ถ่ำยทอดกำรสื่อสำรของศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรฯ
● มำตรฐำนกำรด ำเนิ น กำร: ในกำรให้ บ ริ ก ำรถ่ ำ ยทอดกำรสื่ อ สำรแบบข้ อ ควำมสั้ น SMS
ผู้ใช้บริกำรจะต้องได้รับกำรตอบรับภำยใน 0:57 นำที
● มำตรฐำนกำรดำเนินกำร: ในกำรให้บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบรับส่งข้อควำม ผ่ำนแอป
พลิเคชัน TTRS Message ผู้ใช้บริกำรจะต้องได้รับกำรตอบรับภำยใน 0:41 นำที
● มำตรฐำนกำรดำเนิ น กำร: ในกำรให้ บริกำรสนทนำข้อควำมผ่ำนแอปพลิ เคชัน TTRS Live
Chat ผู้ใช้บริกำรจะต้องได้รับกำรตอบรับภำยใน 0:12 นำที
● มำตรฐำนกำรดำเนินกำร: ในกำรให้บริกำรสนทนำข้อควำมผ่ำนเว็บไซต์ ผู้ใช้บริกำรจะต้อง
ได้รับกำรตอบรับภำยใน 0:12 นำที
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มำตรฐำนกำรดำเนินกำร: ในกำรให้บริกำรสนทนำวิดีโอผ่ำนเว็บไซต์ ผู้ใช้บริกำรจำนวนเกิน
ร้อยละ 85 จะต้องได้รับกำรตอบรับภำยใน 15 วินำที
● มำตรฐำนกำรด ำเนิ น กำร: ในกำรให้ บ ริ ก ำรสนทนำวิ ดี โอผ่ ำ นโทรศั พ ท์ วิ ดี โ อ ผู้ ใช้ บ ริ ก ำร
จำนวนเกินร้อยละ 85 จะต้องได้รับกำรตอบรับภำยใน 15 วินำที
● มำตรฐำนกำรด ำเนิ น กำร: ในกำรให้ บ ริ ก ำรสนทนำวิดี โ อผ่ ำนแอปพลิ เคชั น TTRS Video
ผู้ใช้บริกำรจำนวนเกินร้อยละ 85 จะต้องได้รับกำรตอบรับภำยใน 15 วินำที
● มำตรฐำนกำรด ำเนิ น กำร: ในกำรให้ บ ริ ก ำรสนทนำวิดี โ อผ่ ำ นเครื่ อ งบริ ก ำรถ่ ำ ยทอดกำร
สื่อสำรสำธำรณะ (ตู้ TTRS) ผู้ใช้บริกำรจำนวนเกินร้อยละ 85 จะต้องได้รับกำรตอบรับภำยใน 15 วินำที
● มำตรฐำนกำรดำเนินกำร: ในกำรให้บริกำรแปลงเสียงเป็นข้อควำมผ่ำนแอปพลิ เคชัน TTRS
Caption ผู้ใช้บริกำรจำนวนเกินร้อยละ 85 จะต้องได้รับกำรตอบรับภำยใน 15 วินำที
● มำตรฐำนกำรดำเนินกำร: ในกำรให้บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรฉุกเฉิน ผู้ใช้บริกำรจำนวนเกิน
ร้อยละ 90 จะต้องได้รับกำรตอบรับภำยใน 10 วินำที
4) จำนวนเรื่องร้องเรียนที่รำยงำนเข้ำมำยัง ศูนย์ถ่ำยทอดกำรสื่อสำรฯ หรือจำกกำรสำรวจควำมพึง
พอใจในกำรใช้งำนบริกำร
● มำตรฐำนกำรดำเนิ น กำร: จ ำนวนกำรร้ องเรี ยนกำรให้ บริ กำรจะต้องไม่เกิน ร้อยละ 1 ของ
จำนวนกำรใช้บริกำรทั้งหมดในรอบปี
● มำตรฐำนกำรดำเนินกำร: จำนวนผู้ตอบแบบสอบถำมที่ไม่พอใจกำรให้บริกำรจะต้องไม่เกิน
ร้อยละ 1 ของจำนวนผู้ตอบแบบสอบถำมทั้งหมด
●
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ตารางที่ 1 แสดงมาตรฐานคุณภาพการให้บริการ 5 ด้านคือ
การรอสายปกติ
การรอสายฉุกเฉิน
ผู้ใช้บริกำรสนทนำวิดีโอทุกช่องทำงปกติจะรอสำย ผู้ใช้บริกำรสนทนำวิดีโอทุกช่องทำงฉุกเฉินจะรอสำย
ว่ำงไม่เกินร้อยละ 15 ของจำนวนสำยทั้งหมดต่อปี ว่ำงไม่เกินร้อยละ 10 ของจำนวนสำยทั้งหมดต่อปี
ค่าเฉลี่ยในการรับสายปกติ
ค่าเฉลี่ยในการรับสายฉุกเฉิน
ผู้ใช้บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบข้อควำมสั้น SMS จะต้องได้รับกำร ผู้ ใช้ บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่ อสำร
ตอบรับภำยใน 57 วินำที
ฉุ ก เฉิ น เกิ น ร้ อ ยละ 90 จะต้ อ ง
ผู้ใช้บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบรับ ส่งข้อควำม ผ่ำนแอปพลิเคชัน ได้ รั บ กำรตอบรั บ ภำยใน 10
วินำที
TTRS Message จะต้องได้รับกำรตอบรับภำยใน 41 วินำที
ผู้ใช้บริกำรสนทนำข้อควำมผ่ำนแอปพลิเคชัน TTRS Live Chat จะต้อง
ได้รับกำรตอบรับภำยใน 12 วินำที
ผู้ใช้บริกำรสนทนำข้อควำมผ่ำนเว็บไซต์ จะต้องได้รับกำรตอบรับภำยใน
12 วินำที
ผู้ใช้บริกำรสนทนำวิดีโอผ่ำนเว็บไซต์ เกินร้อยละ 85 จะต้องได้รับกำร
ตอบรับภำยใน 15 วินำที
ผู้ใช้บริกำรสนทนำวิดีโอผ่ำนโทรศัพท์วิดีโอ เกินร้อยละ 85 จะต้องได้รับ
กำรตอบรับภำยใน 15 วินำที
ผู้ใช้บริกำรสนทนำวิดีโอผ่ำนแอปพลิเคชัน TTRS Video เกินร้อยละ 85
จะต้องได้รับกำรตอบรับภำยใน 15 วินำที
ผู้ใช้บริกำรสนทนำวิดีโอผ่ำนเครื่องบริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรสำธำรณะ
(ตู้ TTRS) จำนวนเกินร้อยละ 85 จะต้องได้รับกำรตอบรับภำยใน 15
วินำที
ผู้ใช้บริกำร TTRS Caption เกินร้อยละ 85 จะต้องได้รับกำรตอบรับภำยใน
15 วินำที
จานวนเรื่องร้องเรียน
จำนวนกำรร้องเรียนกำรให้บริกำรจะต้องไม่เกินร้อย จำนวนผู้ตอบแบบสอบถำมที่ไม่พอใจกำรให้บริกำร
ละ 1 ของจำนวนกำรใช้บริกำรทั้งหมดในรอบปี
จะต้องไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนผู้ตอบ
แบบสอบถำมทั้งหมด
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แผนการประชาสัมพันธ์ศูนย์ TTRS
ศูนย์ TTRS มีจุดมุ่งหมำยสำคัญคือกำรเพิ่มจำนวนผู้ใช้บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรให้ได้ตำมเป้ำหมำย
ที่ตั้งไว้ในแต่ละปี โดยได้ดำเนิ นกำรตำมแผนประชำสัมพันธ์ที่กำหนดไว้ในแต่ละปี เพื่อให้ ผู้ที่บกพร่องและ
บุคคลทั่วไปได้รับรู้ว่ำกำรบริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรเป็นบริกำรเสริมพิเศษของกำรบริกำรโทรคมนำคม ที่ทำ
หน้ำที่เป็นตัวกลำงติดต่อสื่อสำรระหว่ำงผู้ที่บกพร่องทำงกำรได้ยินและผู้ที่บกพร่องทำงกำรพูดกับบุคคลทั่วไปที่
ไม่สำมำรถสื่อสำรในช่องทำงปกติได้ พร้อมทั้งสร้ำงควำมตระหนักถึงสิทธิกำรเข้ำถึงบริกำรโทรคมนำคมขั้น
พื้นฐำนอย่ำงเท่ำเทียมและทั่วถึง ประชำสัมพันธ์ถึงรูปแบบกำรบริกำร สิทธิประโยชน์ กำรเข้ำถึงกำรอบรม
วิ ธี ก ำรใช้ บ ริ ก ำร รวมถึ ง วิ ธี ก ำรร้ อ งเรี ย น และกำรรั ก ษำสิ ท ธิ ข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คล ในปี 2563 มี แ ผนกำร
ประชำสัมพันธ์ศูนย์ TTRS ดังนี้
กิจกรรม
1) จัดทำสื่อรูปแบบต่ำงๆ เพื่อสร้ำงควำมรู้
ควำมเข้ำใจให้กับกลุ่มเป้ำหมำยได้รู้จัก
บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำร

เป้าหมาย

มีสื่อรูปแบบต่ำงๆ ดังนี้
● จัดทำเอกสำรแนะนำศูนย์ TTRS จำนวน 3,000 ใบ
● จัดทำชุดนิทรรศกำรเคลื่อนที่ จำนวน 1 ชุด
● จัดทำวีดิทัศน์ภำษำมือแนะนำกำรใช้งำน จำนวน 2 เรื่อง
● จัดทำของที่ระลึก จำนวน 4,000 ชิ้น
2) กำรประชำสัมพันธ์ศูนย์ TTRS ในภูมิภำค ประชำสัมพันธ์ศูนย์ TTRS ในภูมิภำค จำนวน 4 ครั้ง
3) จัดแถลงข่ำว
จัดแถลงข่ำวจำนวน 1 ครั้ง
2.3.1. สื่อประชาสัมพันธ์
ศูนย์ TTRS มีแผนกำรจัดทำสื่อประชำสัมพันธ์ ดังนี้
1) จัดทำเอกสำรแนะนำศูนย์ TTRS จำนวน 3,000 ใบ
2) จัดทำชุดนิทรรศกำรเคลื่อนที่ จำนวน 1 ชุด
3) จัดทำวีดิทัศน์ภำษำมือแนะนำกำรใช้งำน จำนวน 2 เรื่อง
4) จัดทำของที่ระลึก จำนวน 4,000 ชิ้น
2.3.2. การประชาสัมพันธ์ศูนย์ TTRS
ศูนย์ TTRS มีแผนกำรประชำสัมพันธ์ศูนย์ TTRS เพื่อให้ผู้ที่บกพร่องทำงกำรได้ยินและผู้ที่บกพร่อง
ทำงกำรพูดทรำบข่ำวสำรและกำรบริกำรของศูนย์ TTRS ใน 4 ช่องทำง ดังนี้
1) กำรประชำสัมพันธ์ทำงโซเชียลมีเดีย โดยศูนย์ TTRS จัดประชำสัมพันธ์ทำง Facebook ชื่อ TTRS
Thailand
2) กำรประชำสัมพันธ์ทำงสื่อมวลชน โดยศูนย์ TTRS จะจัดประชำสัมพันธ์ศูนย์ TTRS ทำงสื่อมวลชน
3) กำรประชำสัมพันธ์ใน 4 ภูมิภำค โดยศูนย์ TTRS จะจัดประชำสัมพันธ์ในพื้นที่ต่ำงๆ ใน 4 ภูมิภำค
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4) กำรประชำสัมพันธ์ให้กับหน่วยงำนต่ำงๆ เพื่อให้หน่วยงำนต่ำงๆ ได้รับทรำบกำรดำเนินงำนของ
ศูนย์ TTRS
2.3.3. การจัดนิทรรศการ
ศูนย์ TTRS มีแผนเผยแพร่งำนของศูนย์ TTRS โดยกำรจัดนิทรรศกำรเผยแพร่งำนของศูนย์ TTRS และ
กำรให้บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำร
2.3.4. การเยี่ยมชม
ศูนย์ TTRS เปิดให้ผู้ที่สนใจมำเยี่ยมชมกำรบริกำรเพื่อเผยแพร่กำรดำเนินกำรของศูนย์ TTRS
2.3.5. การบรรยายและร่วมประชุม
ศูน ย์ TTRS มี แผนเผยแพร่ งำนของศู น ย์ ฯ ต่ อ สำธำรณะ โดยกำรบรรยำยและเข้ ำร่ว มประชุ ม กำร
ให้บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ เพื่อให้เป็นที่รู้จักและยอมรับกันในวงกว้ำง
แผนการอบรมการใช้บริการถ่ายทอดการสื่อสาร
ศูนย์ TTRS มีแผนกำรจัดอบรมเพื่อให้กลุ่มเป้ำหมำยมีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับระบบบริกำรถ่ำยทอด
กำรสื่อสำร กำรใช้งำนระบบบริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำร และกำรใช้งำนอุปกรณ์ปลำยทำง เพื่อให้ใช้บริกำร
ถ่ำยทอดกำรสื่อสำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยกำรอบรมให้กับแกนนำในท้องถิ่นเพื่อให้แกนนำมีควำมรู้ควำม
เข้ำใจเกี่ย วกับ ระบบบริ กำรถ่ำยทอดกำรสื่ อสำรเป็นอย่ำงดีและยั่งยืน และสำมำรถถ่ำยทอดควำมรู้ใ ห้ กับ
กลุ่มเป้ำหมำยที่เป็นผู้ที่บกพร่องทำงกำรได้ยินและผู้ที่บกพร่องทำงกำรพูดได้ ในปี 2563 มีแผนกำรอบรมกำร
ใช้บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรดังนี้
กิจกรรม
เป้าหมาย
1) กำรจัดอบรมวิทยำกรแกนนำบริกำรถ่ำยทอดกำร มีวิทยำกรแกนนำบริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรศูนย์
สื่อสำรศูนย์ TTRS
TTRS เข้ำรับกำรอบรม จำนวน 77 จังหวัดๆ ละ 2
คน รวม 154 คน
2) กำรจัดอบรมกำรใช้บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำร
มีผู้เข้ำรับกำรอบรมกำรใช้บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำร
สำหรับผู้ที่บกพร่องทำงกำรได้ยิน
สำหรับผู้ที่บกพร่องทำงกำรได้ยิน 77 จังหวัดๆ ละ 40
คน รวม 3,080 คน
3) กำรจัดอบรมกำรใช้บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำร
มีผู้เข้ำรับกำรใช้บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรสำหรับผู้ที่
สำหรับผู้ที่บกพร่องทำงกำรพูด
บกพร่องทำงกำรพูด 100 คน
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2.4.1. การจัดอบรมวิทยากรแกนนาบริการถ่ายทอดการสื่อสารศูนย์ TTRS
1) กิจกรรมจัดอบรมวิทยำกรแกนนำบริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรศูนย์ TTRS
ศูนย์ TTRS มีกำหนดจัดอบรมวิทยำกรแกนนำบริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรศูนย์ TTRS โดยจะเชิญ
วิทยำกรแกนนำ ปี 2562 หรือผู้เข้ำร่วมอบรมวิทยำกรแกนนำใหม่ ของ 77 จังหวัด เพื่อทบทวนและทำควำม
เข้ำใจกับบริกำรใหม่ของ TTRS
2) เป้ำหมำยกำรจัดอบรมวิทยำกรแกนนำบริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรศูนย์ TTRS
ศูน ย์ TTRS มีเป้ ำหมำยในกำรจั ดอบรมวิทยำกรแกนนำบริกำรถ่ำยทอดกำรสื่ อสำรศูนย์ TTRS
จำนวน 77 จังหวัดๆ ละ 2 คน รวม 154 คน
2.4.2. การจัดอบรมการใช้บริการถ่ายทอดการสื่อสารสาหรับผู้ที่บกพร่องทางการได้ยิน
1) กิจกรรมจัดอบรมกำรใช้บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรสำหรับผู้ที่บกพร่องทำงกำรได้ยิน
ศูนย์ TTRS มีกำหนดจัดอบรมกำรใช้บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรสำหรับผู้ที่บกพร่องทำงกำรได้ยิน
ที่ยังไม่เคยเข้ำรับกำรอบรมกำรใช้บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำร ใน 77 จังหวัด เพื่อให้ผู้ที่บกพร่องทำงกำรได้ยิน
ใหม่สำมำรถเข้ำถึงบริกำรของศูนย์ TTRS ได้
2) เป้ำหมำยกำรจัดอบรมกำรใช้บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรสำหรับผู้ที่บกพร่องทำงกำรได้ยิน
ศูน ย์ TTRS มีเป้ ำหมำยในกำรจัดอบรมกำรใช้บ ริกำรถ่ำยทอดกำรสื่ อสำรส ำหรับผู้ ที่บ กพร่อ ง
ทำงกำรได้ยินใน 77 จังหวัดๆ ละ 40 คน รวมทั้งสิ้น 3,080 คน
2.4.3. การจัดอบรมการใช้บริการถ่ายทอดการสื่อสารสาหรับผู้ที่บกพร่องทางการพูด
1) กิจกรรมจัดอบรมกำรใช้บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรสำหรับผู้ที่บกพร่องทำงกำรพูด
ศูนย์ TTRS มีกำหนดจัดอบรมกำรใช้บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรสำหรับผู้ที่บกพร่องทำงกำรพูดที่
ยังไม่เคยเข้ำรับ กำรอบรมกำรใช้บ ริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำร เพื่อให้ ผู้ ที่บกพร่องทำงกำรพูดสำมำรถเข้ำถึง
บริกำรของศูนย์ TTRS ได้
2) เป้ำหมำยกำรจัดอบรมกำรใช้บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรสำหรับผู้ที่บกพร่องทำงกำรพูด
ศูน ย์ TTRS มีเป้ ำหมำยในกำรจัดอบรมกำรใช้บ ริกำรถ่ำยทอดกำรสื่ อสำรส ำหรับผู้ ที่บ กพร่อ ง
ทำงกำรพูด จำนวน 100 คน
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แผนการประเมินผลการดาเนินงาน
ศูนย์ TTRS มีแผนกำรจัดประชุมรับฟังควำมคิดเห็นประจำปี เพื่อรับฟังควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
จำกผู้ ใช้ บ ริ ก ำร มำปรั บ ปรุ งกำรจั ด ให้ บ ริ ก ำรถ่ ำยทอดกำรสื่ อ สำร ในปี 2563 มี แผนกำรประเมิ น ผลกำร
ดำเนินงำนดังนี้
กิจกรรม
จัดประชุมรับฟังควำมคิดเห็นประจำปี

เป้าหมาย
จัดประชุมรับฟังควำมคิดเห็นประจำปี ใน 4 ภูมิภำคๆ
ละ 50 คน รวม 200 คน

1) กิจกรรมกำรจัดประชุมรับฟังควำมคิดเห็นประจำปี
ศูนย์ TTRS ร่วมมือกับวิทยำลัยรำชสุดำ มหำวิทยำลัยมหิดล จัดประชุมรับฟังควำมคิดเห็นประจำปี
2563 ใน 4 ภูมิภำค
2) เป้ำหมำยกำรจัดประชุมรับฟังควำมคิดเห็นประจำปี
ศูนย์ TTRS มีเป้ำหมำยในกำรจัดประชุมรับฟังควำมคิดเห็นประจำปี ใน 4 ภูมิภำคๆ ละ 50 คน
รวม 200 คน เพื่ อ รั บ ฟั งควำมคิ ด เห็ น และข้ อ เสนอแนะจำกผู้ ใช้ บ ริก ำรและน ำมำปรั บ ปรุงกำรให้ บ ริ กำร
ถ่ำยทอดกำรสื่อสำรต่อไป
แผนการสนับสนุนล่ามภาษามือ
ศูนย์ TTRS มีแผนกำรสนับสนุนกำรผลิตล่ำมภำษำมือ เนื่องจำกกำรขำดแคลนล่ำมภำษำมือทำให้มีล่ำม
ภำษำมือไม่เพียงพอต่อกำรให้บริกำร จึงสนับสนุนงบประมำณในกำรผลิตล่ำมภำษำมือไปยังมหำวิทยำลัยที่
ผลิตล่ำมภำษำมือ โดยมหำวิทยำลัยจะต้องจัดหำล่ำมภำษำมือเพื่อมำเป็นเจ้ำหน้ำที่ถ่ำยทอดกำรสื่อสำรของ
ศูนย์ TTRS จำนวน 10 คน ในระหว่ำงปี 2563-2565
1) กิจกรรมกำรสนับสนุนล่ำมภำษำมือ
ศูนย์ TTRS จะทำควำมร่วมมือกับวิทยำลัยรำชสุดำ มหำวิทยำลัยมหิดล ในกำรให้ทุนสนับสนุนกำร
ผลิตล่ำมภำษำมือ โดยในปี 2563 จะเริ่มกำรให้ทุนสนับสนุนกำรผลิตล่ำมภำษำมือเป็นปีที่ 2
2) เป้ำหมำยกำรสนับสนุนล่ำมภำษำมือ
ในปี 2563 มี ร ำยงำนผลกำรเรี ย นของนั ก ศึ ก ษำ หลั ก สู ต รล่ ำ มภำษำมื อ วิ ท ยำลั ย รำชสุ ด ำ
มหำวิทยำลัยมหิดล ทีเ่ รียนในระดับชั้นปีที่ 2 จำนวน 10 คน
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3.

ตารางการดาเนินงาน ปี 2563
ศูนย์ TTRS มีแผนกำรดำเนินงำนในปี 2563 ดังในตำรำงต่อไปนี้
กิจกรรม

1. แผนกำรบริหำรศูนย์ TTRS
1) กำรบริหำรจัดกำรศูนย์ TTRS เช่น
งำนสำนักงำน งำนบริหำรสถำนที่
งำนบุคคล งำนจัดซื้อจัดจ้ำง ฯลฯ
2) จัดกำรพัฒนำบุคลำกร
3) จัดประชุมกรรมกำรบริหำรศูนย์
TTRS
4) จัดประชุมคณะทำงำนศูนย์ TTRS
2. แผนกำรให้บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำร
2.1 บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรในปัจจุบัน

เดือน
1

2

3

x

4

5

6

7

8

x

1) บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบข้อควำม
สั้น (SMS)

2) บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบรับ-ส่ง
ข้อควำมผ่ำนแอปพลิเคชัน TTRS
Message
3) บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบ
สนทนำข้อควำมผ่ำนแอปพลิเคชัน TTRS
Live Chat
4) บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบ
สนทนำข้อควำมผ่ำนเว็บไซต์
5) บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบ
สนทนำวิดีโอผ่ำนเว็บไซต์
6) บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบแบบ
สนทนำวิดีโอผ่ำนแอปพลิเคชัน TTRS
Video
7) บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบแบบ
สนทนำวิดีโอผ่ำนเครื่องบริกำรถ่ำยทอด
กำรสื่อสำรสำธำรณะ (ตู้ TTRS)
แผนการดาเนินงานประจาปี 2563 ศูนย์บริการถ่ายทอดการสื่อสารแห่งประเทศไทย
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กิจกรรม

เดือน
1

2

3

4

5

6

7

8

9

8) บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบ
ปรับปรุงเสียงพูดสำหรับผู้ที่บกพร่อง
ทำงกำรพูด
9) บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบแปลงเสียง
เป็นข้อควำมผ่ำนแอปพลิเคชัน TTRS
Captioned Phone

2.2 บริกำรเสริม
1) บริกำรระบบคลังคำศัพท์ภำษำมือบน
เว็บไซต์ www.ttrs.or.th
2) บริกำรระบบจัดกำรข้อมูลสมำชิก
สำหรับกำรแจ้งเหตุฉุกเฉิน (CRM for
Emergency Relay Service)
3) บริกำรระบบอินทรำเน็ต (TTRS
Intranet) ในสำนักงำน
3. แผนกำรประชำสัมพันธ์ศูนย์ TTRS
1) จัดทำสื่อรูปแบบต่ำงๆ เพื่อสร้ำง
ควำมรู้ควำมเข้ำใจให้กับกลุ่มเป้ำหมำยได้
รู้จักบริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำร
● จัดทำเอกสำรแนะนำศูนย์ TTRS
จำนวน 3,000 ใบ
● จัดทำชุดนิทรรศกำรเคลื่อนที่ จำนวน
1 ชุด
● จัดทำวีดิทัศน์ภำษำมือแนะนำกำรใช้
งำน จำนวน 2 เรื่อง
● จัดทำของที่ระลึก จำนวน 4,000 ชิ้น
2) กำรประชำสัมพันธ์ศูนย์ TTRS ใน
ภูมิภำค
3) จัดแถลงข่ำว
4. แผนกำรอบรมกำรใช้บริกำรถ่ำยทอด
กำรสื่อสำร TTRS
กำรจัดอบรมแกนนำ

x

x

x
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กิจกรรม

เดือน
1

2

3

4

5

6

7

8

กำรจัดอบรมบริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำร
กำรจัดอบรมบริกำรคำบรรยำยแทนเสียง
5. แผนกำรประเมินผลกำรดำเนินงำน
ศูนย์ TTRS
กำรจัดประชุมรับฟังควำมคิดเห็นประจำปี
6. แผนกำรสนับสนุนล่ำมภำษำมือ
กำรสนับสนุนกำรผลิตล่ำมภำษำมือ
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รายชื่อผู้จัดทารายงาน
1. ศ. วิริยะ นำมศิริพงศ์พันธุ์
2. นำงสำววันทนีย์ พันธชำติ
3. นำยอุทัย เจริญวงศ์
4. นำยวุฒิพงษ์ คำวิลัยศักดิ์
5. นำยณัฐนันท์ ทัดพิทักษ์กุล
6. นำงสำวอัฑฒกำฐ์ เที่ยงปรีชำรักษ์
7. นำงสำวชนัญชิดำ ชีพเสรี
8. นำงสิริลักษณ์ ลักษมีวณิชย์
9. นำยปรีชำ แสงวุฒิ
10. นำงสำวธีรำพร โคโตสี

ที่ปรึกษำ
ประธำนคณะทำงำน
คณะทำงำน
คณะทำงำน
คณะทำงำน
คณะทำงำน
คณะทำงำน
คณะทำงำนและเลขำนุกำร
คณะทำงำนและผู้ช่วยเลขำนุกำร
คณะทำงำนและผู้ช่วยเลขำนุกำร
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