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ค าน า 

ตำมที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ 
(ส ำนักงำน กสทช.) ร่วมกับมูลนิธิสำกลเพ่ือคนพิกำร และส ำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติ 
(สวทช.) ได้จัดท ำบันทึกควำมร่วมมือในกำรจัดท ำโครงกำรศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแห่งประเทศไทย 
เมื่อวันที่ 3 ธันวำคม 2561 นั้น  โดยมีจุดประสงค์ที่ส ำนักงำน กสทช. จะสนับสนุนมูลนิธิสำกลเพ่ือคนพิกำร 
และ สวทช. ในกำรให้บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแก่ผู้ที่บกพร่องทำงกำรได้ยินและผู้ที่บกพร่องทำงกำรพูด ในปี 
2560-2564  ตำมประกำศ กสทช. เรื่องแผนกำรจัดให้มีบริกำรโทรคมนำคมพ้ืนฐำนโดยทั่วถึงและบริกำรเพ่ือ
สังคม ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2560-2564) นั้น  

แผนกำรด ำเนินงำนประจ ำปี 2563 เล่มนี้ เป็นกำรทบทวนกำรด ำเนินงำนในปี 2562  และน ำเสนอ
แผนกำรด ำเนินงำนประจ ำปี 2563 ทั้ง 6 แผน ได้แก่ 1)  แผนกำรบริหำรศูนย์ TTRS 2) แผนกำรให้บริกำร
ถ่ำยทอดกำรสื่อสำร 3) แผนกำรประชำสัมพันธ์ศูนย์ TTRS 4) แผนกำรอบรมกำรใช้บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำร 
5) แผนกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำน 6)  แผนกำรสนับสนุนล่ำมภำษำมือ  แผนทั้ง 6 แผนนี้ จะเป็นแนว
ทำงกำรด ำเนินงำน ซึ่งประกอบไปด้วย กิจกรรม เป้ำหมำย และตำรำงกำรด ำเนินงำนกิจกรรมของแต่ละแผน 

มูลนิธิฯ ต้องขอขอบคุณคณะกรรมกำรบริหำรศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแห่งประเทศไทย และ
คณะท ำงำนของศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแห่งประเทศไทย ที่ช่วยให้ค ำแนะน ำที่เป็นประโยชน์ในกำร
ด ำเนินโครงกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพเพ่ือประโยชน์ของผู้บริโภคที่เป็นผู้ที่บกพร่องทำงกำรได้ยินและผู้ที่
บกพร่องทำงกำรพูด รวมทั้งหน่วยงำนต่ำงๆ ที่ให้ควำมสนใจและให้ควำมร่วมมือพัฒนำบริกำรที่เป็นประโยชน์
แก่สำธำรณชนเช่นนี้ด้วยดี 

 
 

 
(นำยวิริยะ นำมศิริพงศ์พันธุ์) 

ประธำนกรรมกำรมูลนิธิสำกลเพ่ือคนพิกำร 
สิงหำคม 2562 
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แผนการด าเนินงานประจ าปี 2563 
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1. หลักการและเหตุผล 

ด้วยคณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ (กสทช.) มี
ภำรกิจและบทบำทหน้ำที่ด้ำนกำรจัดให้มีบริกำรโทรคมนำคมโดยทั่วถึงและบริกำรเพ่ือสังคม ซึ่งเป็นอ ำนำจ
ตำมพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นควำมถี่และก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ 
และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ.2553 มำตรำ 27 (12) และ มำตรำ 50 ประกอบ พระรำชบัญญัติกำรประกอบ
กิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ.2544 มำตรำ 17 และโดยที่ปัจจุบันได้มีประกำศ กสทช. เรื่องแผนกำรจัดให้มีบริกำร
โทรคมนำคมพ้ืนฐำนโดยทั่วถึงและบริกำรเพ่ือสังคม ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2560-2564) ซึ่งแผนดังกล่ำวได้ก ำหนดให้
มีควำมสอดคล้องเชื่อมโยงกับยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี (พ.ศ.2558 -2577) ในยุทธศำสตร์ที่ 4 ด้ำนกำรสร้ำง
โอกำสควำมเสมอภำคและเท่ำเทียมกันทำงสังคม และแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 
(พ.ศ.2560-2565) ในยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรสร้ำงควำมเป็นธรรม ลดควำมเหลื่อมล้ ำในสังคม รวมถึง นโยบำย
และแผนระดับชำติว่ำด้วยกำรพัฒนำดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสั งคม ที่มีควำมสอดคล้องและสนับสนุนทิศ
ทำงกำรพัฒนำของประเทศโดยรวม สนับสนุนมุ่งเน้นกำรใช้ประโยชน์สูงสุดจำกพลวัตรของเทคโนโลยีดิจิทัล 
กำรประกันกำรเข้ำถึงของคนทุกกลุ่ม กำรวำงแผนจำกข้อมูลควำมพร้อมของประเทศและกำรรวมพลังทุกภำค
ส่วนในกำรขับเคลื่อนแผนตำมแนวทำงประชำรัฐเพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อทุกภำคส่วน โดยภำครัฐจะเป็นผู้
อ ำนวยควำมสะดวกส่งเสริมสนับสนุนภำคประชำชนและภำคธุรกิจควบคู่ไปกับกำรปรับปรุงประสิทธิภำพของ
ภำครัฐด้วยดิจิทัล  

แผนกำรจัดให้มีบริกำรโทรคมนำคมพ้ืนฐำนโดยทั่วถึงและบริกำรเพ่ือสังคม ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2560-2564) 
จะมุ่งเน้นกำรจัดให้มีบริกำรโทรคมนำคมแบ่งได้เป็น 2 มิติ กล่ำวคือ  (1) มิติเชิงพ้ืนที่ ซึ่งเน้นกำรจัดให้มีบริกำร
โทรคมนำคมพ้ืนฐำนโดยทั่วถึงในพ้ืนที่ชนบท พ้ืนที่ที่มีผลตอบแทนกำรลงทุนต่ ำ พ้ืนที่ที่ยังไม่มีผู้ให้บริกำรหรือมี
แต่ไม่ทั่วถึงหรือไม่เพียงพอแก่ สถำนศึกษำ ศำสนสถำน สถำนพยำบำล และหน่วยงำนที่ให้ควำมช่วยเหลือแก่
สังคม (2) มิติเชิงสังคม ที่มุ่งเน้นกำรจัดให้มีบริกำรโทรคมนำคมพ้ืนฐำนส ำหรับผู้มีรำยได้น้อย คนพิกำร เด็ก 
คนชรำ และผู้ด้อยโอกำสในสังคม  

ส ำหรับกำรด ำเนินงำนในมิติเชิงสังคมภำยใต้แผนกำรจัดให้มีบริกำรโทรคมนำคมพ้ืนฐำนโดยทั่วถึงและ
บริกำรเพ่ือสังคม ฉบับที่ 2  ข้ำงต้น ได้ก ำหนดแนวทำงไว้ในยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรพัฒนำระบบกำรให้บริกำร 
USO เพ่ือมิติ เชิงสังคม (USO Service and Subsidization for Social Benefits) ซึ่งกำรจัดให้มีบริกำร
โทรคมนำคมเพ่ือผู้พิกำรได้ก ำหนดเป้ำหมำยไว้ใน กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนำระบบโทรคมนำคมเฉพำะทำงเพ่ือคน
พิกำร และโดยที่โครงกำรศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแห่งประเทศไทย (TTRS)  ได้ถูกก ำหนดให้เป็นหนึ่ง
ในกลไกเพ่ือบรรลุเป้ำหมำยภำยใต้ยุทธศำสตร์ดังกล่ำว 
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ศูนย์ TTRS ทีได้ด ำเนินกำรเรื่องกำรให้บริกำรโทรคมนำคมส ำหรับคนที่บกพร่องทำงกำรได้ยินและคนที่
บกพร่องทำงกำรพูด โดยสร้ำงกำรเชื่อมต่อกำรสื่อสำรระหว่ำงคนพิกำรดังกล่ำวกับคนทั่วไปในสังคมให้สื่อสำร
กันได้ นับเป็นกำรก้ำวข้ำมอุปสรรคกำรสื่อสำรที่เกิดขึ้นในสังคมได้  ศูนย์TTRS ได้รับกำรอนุมัติจำกส ำนักงำน 
กสทช. ให้ เริ่มด ำเนินกำรนับตั้ งแต่ปี  2553 เรื่อยมำ สำมำรถแบ่งกำรด ำเนินงำนออกเป็น 3 ระยะ 
ประกอบด้วย  

 
ระยะที่ 1 กำรจัดท ำรำยงำนกำรศึกษำ เรื่อง “แผนจัดตั้งศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรส ำหรับผู้ที่

บกพร่องทำงกำรได้ยินและผู้ที่บกพร่องทำงกำรพูดระยะที่ 1 เสนอต่อคณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง 
กิจกำรโทรทัศน์และกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ ซึ่งเป็นกำรด ำเนินงำนร่วมกันระหว่ำงส ำนักงำน กสทช. และ
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชำติ (เนคเทค) ซึ่งให้ควำมเห็นชอบไปแล้วเมื่อปี พ.ศ. 
2553   ศูนย์ TTRS จะเป็นหน่วยงำนที่รับผิดชอบกำรจัดบริกำรที่ช่วยให้ผู้ที่บกพร่องทำงกำรได้ยินและผู้ที่
บกพร่องทำงกำรพูดรวมทั้งผู้สูงอำยุได้มีช่องทำงสื่อสำรกับบุคคลทั่วไปผ่ำนศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรฯ  
แผนจัดตั้งศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรฯ นี้ได้มีกำรศึกษำวิจัยตำมกรอบแนวคิดกำรวิจัยในกำรศึกษำ
สถำนภำพปัจจุบันและควำมต้องกำรใช้งำนโทรคมนำคมส ำหรับผู้ที่บกพร่องทำงกำรได้ยินและผู้ที่บกพร่อง
ทำงกำรพูด  โดยได้ศึกษำปัจจัยหลักส ำคัญ 4 ประกำรประกอบด้วย  1) ปัจจัยทำงด้ำนกฎหมำยและนโยบำย
ของประเทศต่ำงๆ และประเทศไทย  2) ปัจจัยทำงด้ำนกำรบริหำรในประเทศต่ำงๆ ที่จัดกำรศูนย์บริกำรกำร
ถ่ำยทอดกำรสื่อสำรส ำหรับผู้ที่บกพร่องทำงกำรได้ยินและผู้ที่บกพร่องทำงกำรพูด  3) ปัจจัยทำงด้ำน
งบประมำณของศูนย์บริกำรกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรฯ ในประเทศต่ำงๆ  เช่น ประเทศออสเตรเลีย ประเทศ
นิวซีแลนด์ ประเทศสหรัฐอเมริกำ สำธำรณรัฐเกำหลี  4) ปัจจัยทำงด้ำนควำมต้องกำรของผู้ที่บกพร่องทำงกำร
ได้ยินและผู้ที่บกพร่องทำงกำรพูด  ซึ่งเป็นกำรด ำเนินงำนร่วมกันระหว่ำงส ำนักงำน กสทช. และศูนย์เทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชำติ (เนคเทค) 

ระยะที่  2 กำรจัดท ำโครงกำรน ำร่องจัดตั้งศูนย์ TTRS  โดยที่ส ำนักงำน กสทช. ได้ตระหนักถึง
ควำมส ำคัญของกำรให้บริกำรสังคมแก่ผู้ด้อยโอกำส โดยเฉพำะผู้ที่บกพร่องทำงกำรได้ยินและผู้ที่บกพร่อง
ทำงกำรพูด  จึงได้ร่วมกับมูลนิธิสำกลเพ่ือคนพิกำรจัดท ำโครงกำรน ำร่องศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำร
ส ำหรับผู้ที่บกพร่องทำงกำรได้ยินและผู้ที่บกพร่องทำงกำรพูด ระยะที่ 1 เป็นเวลำ 1 ปี   โดยมีวัตถุประสงค์
หลัก คือ 1) จัดตั้งศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรฯ รวมทั้งกำรจัดหำสถำนที่ บุคลำกรที่มีควำมสำมำรถเฉพำะ
ด้ำน และทดลองกำรให้บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำร  2) พัฒนำบุคลำกรให้มีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำร
ปฏิบัติงำน 3) พัฒนำระบบบริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรฯ 6 บริกำร 3) ด ำเนินกำรประชำสัมพันธ์ กำรสร้ำง
ควำมรู้ควำมเข้ำใจ กำรอบรมกำรใช้บริกำรศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรฯ รวมถึงกำรใช้งำนอุปกรณ์
ปลำยทำงให้กับผู้ที่บกพร่องทำงกำรได้ยินและผู้ที่บกพร่องทำงกำรพูด  4) ทดลองกำรให้บริกำรถ่ำยทอดกำร
สื่อสำรฯ แก่อำสำสมัครจ ำนวน 300 คน พร้อมทั้งประเมินผลระบบบริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำร และควำมพึง
พอใจในกำรใช้บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำร ผลกำรด ำเนินกำรท ำให้ทรำบว่ำผู้ใช้บริกำรส่วนใหญ่เห็นว่ำมี
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ประโยชน์และควรจะให้บริกำรอย่ำงต่อเนื่อง พร้อมทั้งมีข้อเสนอแนะให้ปรับปรุงกำรบริกำรให้มีประสิทธิภำพ
มำกยิ่งขึ้น 

ระยะที่ 3 กสทช. ประกำศแผนกำรจัดให้มีบริกำรโทรคมนำคมพ้ืนฐำนโดยทั่วถึงและบริกำรเพ่ือสังคม 
ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2555-2559) และได้บรรจุให้มีกำรจัดตั้งศูนย์ TTRS ในประเทศไทยขึ้นเป็นแห่งแรกอย่ำงเป็น
ทำงกำร  ดังนั้น ส ำนักงำน กสทช. ไดร้่วมกับมูลนิธิสำกลเพื่อคนพิกำรจัดให้บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรฯ และมี
กำรพัฒนำเทคโนโลยีให้มีควำมสอดคล้องกับควำมต้องกำรของผู้ใช้งำนและรองรับกับกำรเปลี่ยนแปลงที่เกิด
ขึ้นกับเทคโนโลยีที่น ำมำใช้ในกำรให้บริกำร โดยมีศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชำติ เป็น
ที่ปรึกษำในกำรด ำเนินงำน ผลกำรด ำเนินงำน สรุปได้ว่ำ ในระยะเวลำ 5 ปี มีกำรให้บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำร 
9 บริกำรแก่สมำชิกรวม 47,579 คน มีจ ำนวนครั้งในกำรใช้บริกำรรวมทั้งสิ้น 704,756 ครั้ง  

ปัจจุบัน ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรให้บริกำรทั่วถึงและบริกำรเพ่ือสังคมภำยใต้ “แผนการจัดให้มี
บริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2560 - 2564)” จึงได้มีกำรลง
นำมควำมร่วมมือระหว่ำง ส ำนักงำน กสทช. กับมูลนิธิสำกลเพ่ือคนพิกำรและส ำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชำติ เพ่ือด ำเนินกำรให้บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรอย่ำงต่อเนื่อง ตำมแผนดังกล่ำวระหว่ำง 
ปี 2560-2565 
 

 วัตถุประสงค์  
1) เป็นหลักประกันขั้นพ้ืนฐำนในกำรติดต่อสื่อสำรส ำหรับคนที่บกพร่องทำงกำรได้ยินและคนที่

บกพร่องทำงกำรพูด และสำมำรถให้บริกำรได้อย่ำงต่อเนื่อง 
2) เพ่ือให้กลุ่มคนที่บกพร่องทำงกำรได้ยินและคนที่บกพร่องทำงกำรพูดมีช่องทำงในกำร

ติดต่อสื่อสำรกับคนทั่วไปได้อย่ำงกว้ำงขวำงมำกขึ้น  
3) เพ่ือให้กลุ่มคนที่บกพร่องทำงกำรได้ยินและคนที่บกพร่องทำงกำรพูด สำมำรถเข้ำถึงบริกำรของ

ภำครัฐและเอกชนได้อย่ำงคล่องตัวและมีประสิทธิภำพมำกขึ้น 
4) เพ่ือด ำเนินกิจกรรมอ่ืนๆ  ที่เกี่ยวข้อง 
 

 เป้าหมาย 
1) เมื่อครบก ำหนด กำรให้บริกำรในปี 2560-2565  ศูนย์ TTRS สำมำรถรองรับกำรเข้ำใช้บริกำร

ของคนพิกำรกลุ่มเป้ำหมำยเพิ่มข้ึนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 ของควำมสำมำรถในกำรให้บริกำรเดิม 
2) คุณภำพและประสิทธิภำพในกำรให้บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรต้องไม่น้อยกว่ำที่ก ำหนดไว้ใน 

ข้อก ำหนดมำตรฐำนคุณภำพของกำรให้บริกำร   
3) ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจในกำรใช้บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรอยู่ในระดับไม่น้อยกว่ำร้อยละ 85 
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 ตัวช้ีวัดของปี 2563 
แผนงาน ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 

1. แผนกำร
บริหำรศูนย์ 
TTRS 

1) โครงสร้ำงองค์กรและกรอบ
อัตรำก ำลัง 

โครงสร้ำงองค์กรประกอบไปด้วย 3 ฝ่ำย และ
กรอบอัตรำก ำลังประจ ำปี 2563 จ ำนวน 66 
คน 

2) กำรพัฒนำบุคลำกร บุคลำกรทุกคนได้เข้ำรับกำรอบรมอย่ำงน้อย
คนละ 1 หลักสูตร 

3) กำรประชุมกรรมกำรบริหำรศูนย์ 
TTRS 

มีกำรประชุมกรรมกำรบริหำรศูนย์ TTRS 
จ ำนวน 2 ครั้ง 

4) กำรประชุมคณะท ำงำนศูนย์ TTRS มีกำรประชุมคณะท ำงำนศูนย์ TTRS จ ำนวน 
24 ครั้ง 

2. แผนกำร
ให้บริกำร
ถ่ำยทอดกำร
สื่อสำร  

ให้บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำร 9 ช่องทำง 
ดังนี้ 

1. บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบ
ข้อควำมสั้น (SMS)  
2. บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบ
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) 

●  มีอัตรำกำรใช้บริกำร ในปี 2563 จ ำนวน
ไม่ต่ ำกว่ำ 211,427 ครั้ง 

●  มี ผ ลก ำร ให้ บ ริ ก ำรผ่ ำน ข้ อ ก ำห น ด
มำตรฐำนคุณภำพของกำรให้บริกำร 
(service level agreement) 
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แผนงาน ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 
8. บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบ
ปรับปรุงเสียงพูดส ำหรับผู้ไร้กล่อง
เสียงและผู้ที่ปำกแหว่งเพดำนโหว่  
9. บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบ
แปลงเสียงเป็นข้อควำมผ่ำนแอป
พลิเคชัน TTRS Caption 

3. แผนกำร
ประชำสัมพันธ์
ศูนย์ TTRS 

1) กำรจัดท ำสื่อรูปแบบต่ำงๆ เพื่อสร้ำง
ควำมรู้ควำมเข้ำใจให้กับ
กลุ่มเป้ำหมำยได้รู้จักและเข้ำใจ
บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำร 

มีสื่อรูปแบบต่ำงๆ ดังนี้ 
●  เอกสำรแนะน ำศูนย์ TTRS จ ำนวน 3,000 

ใบ 
●  ชุดนิทรรศกำรเคลื่อนที่ จ ำนวน 1 ชุด 
●  วีดิทัศน์ภำษำมือแนะน ำกำรใช้งำน 

จ ำนวน 2 เรื่อง  
●  ของที่ระลึก จ ำนวน 4,000 ชิ้น 

2) กำรประชำสัมพันธ์ศูนย์ TTRS ใน
ภูมิภำค  

มีกำรประชำสัมพันธ์ศูนย์ TTRS ในภูมิภำค 
จ ำนวน 4 ครั้ง 

3) กำรแถลงข่ำว มีกำรจัดแถลงข่ำวจ ำนวน 1 ครั้ง 

4. แผนกำร
อบรม  

1) กำรจัดอบรมวิทยำกรแกนน ำบริกำร
ถ่ำยทอดกำรสื่อสำรศูนย์ TTRS 

มีวิทยำกรแกนน ำบริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำร
ศูนย์ TTRS เข้ำรับกำรอบรม จ ำนวน 77 
จังหวัดๆ ละ 2 คน รวม 154 คน 

2) กำรจัดอบรมกำรใช้บริกำรถ่ำยทอด
กำรสื่อสำรส ำหรับผู้ที่บกพร่อง
ทำงกำรได้ยิน 

มีผู้เข้ำรับกำรอบรมกำรใช้บริกำรถ่ำยทอดกำร
สื่อสำรส ำหรับผู้ที่บกพร่องทำงกำรได้ยิน 77 
จังหวัดๆ ละ 40 คน รวม 3,080 คน 

3) กำรจัดอบรมกำรใช้บริกำรถ่ำยทอด
กำรสื่อสำรส ำหรับผู้ที่บกพร่อง
ทำงกำรพูด  

มีผู้เข้ำรับกำรใช้บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำร
ส ำหรับผู้ที่บกพร่องทำงกำรพูด 100 คน 

5. แผนกำร
ติดตำม
ประเมินผล  

กำรประชุมรับฟังควำมคิดเห็นประจ ำปี   มีกำรจัดประชุมรับฟังควำมคิดเห็นประจ ำปี 
ใน 4 ภูมิภำคๆ ละ 50 คน รวม 200 คน 

6. แผนกำร
สนับสนุนล่ำม
ภำษำมือ 

กำรสนับสนุนกำรผลิตล่ำมภำษำมือ มีรำยงำนผลกำรเรียนของนักศึกษำหลักสูตร
ล่ำมภำษำมือที่ได้รับกำรสนับสนุนงบประมำณ 
ในระดับชั้นปีที่ 2 จ ำนวน 10 คน 
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 ผลการด าเนินการโครงการศนูย์บริการถ่ายทอดการสื่อสารแห่งประเทศไทยใน ประจ าปี 2562 
(มกราคม – มิถุนายน) 
ในระยะเวลำ 6 เดือนแรกของปี 2562 ศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแห่งประเทศไทย มีไดด้ ำเนินกำร

ตำมแผนด ำเนินงำนปี 2562 ดังนี้ 
1) บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรปี 2562 มี 9 บริกำร ดังนี้ 

ประเภทของการให้บริการ ช่องทางติดต่อ 
1. บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบข้อควำมสั้น (SMS)  เลขหมำยโทรศัพท์ 086 000 5055  
2. บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบรับ-ส่งข้อควำมผ่ำน

แอปพลิเคชัน TTRS Message 
ดำวน์โหลดแอปพลิเคชันที่ Play Store 
(Android) และ App Store (iOS) 

3. บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบสนทนำข้อควำมผ่ำน 
แอปพลิเคชัน TTRS Live Chat 

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

4. บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบสนทนำข้อควำมผ่ำน
เว็บไซต์  

www.ttrs.or.th เลือก สนทนำข้อควำม 

5. บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบสนทนำวิดีโอผ่ำน
เว็บไซต์และโทรศัพท์วิดีโอ 

 

5.1.บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบสนทนำวิดีโอผ่ำน
เว็บไซต์ 

www.ttrs.or.th เลือก สนทนำวิดีโอ 

5.2.บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบสนทนำวิดีโอผ่ำน
โทรศัพท์วิดีโอ 

เครื่องโทรศัพท์วิดีโอ 

6. บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบสนทนำวิดีโอผ่ำน 
แอปพลิเคชัน TTRS Video  

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

7. บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบสนทนำวิดีโอผ่ำน
เครื่องบริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรสำธำรณะ (ตู้ TTRS) 

ดูรำยชื่อสถำนที่ติดตั้งตู้ได้ที่ www.ttrs.or.th 

8. บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบปรับปรุงเสียงพูด
ส ำหรับผู้ไร้กล่องเสียงและผู้ที่ปำกแหว่งเพดำนโหว่  

เลขหมำยโทรศัพท์ 1412  
กด 3 ส ำหรับผู้ไร้กล่องเสียง  
กด 4 ส ำหรับผู้ที่ปำกแหว่งเพดำนโหว่ 

9. บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบแปลงเสียงเป็น
ข้อควำมผ่ำนแอปพลิเคชัน TTRS Captioned 
Phone  

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

บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรเพ่ือกำรแจ้งเหตุฉุกเฉิน (ทำงกำรแพทย์ ต ำรวจ ดับเพลิง)  
สำมำรถติดต่อได้ทุกช่องทำงที่มีสัญลักษณ์ฉุกเฉิน 
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ภำพที่ 1 บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำร 9 บริกำร 

2) ผลกำรด ำเนินงำนศูนย์ TTRS  
 ศูนย์ TTRS มีจ ำนวนสมำชิกที่สมัครใช้บริกำรจ ำนวนรวม 48,199 คน เป็นสมำชิกใหม่ใน 6 

เดือนแรกของปี 2562 จ ำนวน 144 คน มีจ ำนวนกำรใช้บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรใน 6 เดือนแรกของปี 2562 
รวมทั้งสิ้น 104,764 ครั้ง รวมกำรให้บริกำรตั้งแต่เดือนกรกฎำคม 2560 - มิถุนำยน 2562 เป็นจ ำนวน 
394,854 ครั้ง  คิดเป็นร้อยละ 37.35 ของเป้ำหมำยจ ำนวนกำรให้บริกำรตำมตัวชี้วัด ดังรำยละเอียดต่อไปนี้  

ประเภทของการให้บริการ 
ผลการให้บริการปี 
2560 (ก.ค.-ธ.ค.) 

ผลการให้บริการ 
ปี 2561  

ผลการให้บริการ  
ปี 2562 (ม.ค.-มิ.ย.) 

รวม 

1. บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบ
ข้อควำมสั้น (SMS)  

3,377 2,146 963 6,486 

2. บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบรบั-ส่ง
ข้อควำมผ่ำนแอปพลเิคชัน TTRS 
Message 

13,385 24,316 12,413 50,114 

3. บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบสนทนำ
ข้อควำมผ่ำนแอปพลเิคชนั TTRS Live 
Chat 

6,352 
 

24,900 
 

13,017 45,370 
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ประเภทของการให้บริการ 
ผลการให้บริการปี 
2560 (ก.ค.-ธ.ค.) 

ผลการให้บริการ 
ปี 2561  

ผลการให้บริการ  
ปี 2562 (ม.ค.-มิ.ย.) 

รวม 

4. บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบสนทนำ
ข้อควำมผ่ำนเว็บไซต์  

1,101 

5. บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบสนทนำ
วิดีโอผ่ำนเว็บไซต์และโทรศัพท์วิดโีอ 

    

5.1. บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบ
สนทนำวิดีโอผ่ำนเว็บไซต ์

3,230 2,398 - 5,628 

5.2. บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบ
สนทนำวิดีโอผ่ำนโทรศัพท์วิดโีอ 

- 2,851 661 3,512 

6. บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบสนทนำ
วิดีโอผ่ำนแอปพลเิคชัน TTRS Video  

35,459 82,765 42,492 160,716 

7. บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบสนทนำ
วิดีโอผ่ำนเครื่องบริกำรถ่ำยทอดกำร
สื่อสำรสำธำรณะ (ตู้ TTRS) 

35,048 51,898 33,779 120,725 

8. บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบแปลง
เสียงเป็นข้อควำมผ่ำนแอปพลเิคชนั 
TTRS Caption  

218 1,732 331 2,281 

9. บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบกำรแจ้ง
เหตุฉุกเฉิน 

2 13 7 22 

รวม 97,071 193,019 104,764 394,854 

จำกตำรำงด้ำนบน  พบว่ำผู้ใช้บริกำรนิยมใช้บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบสนทนำวิดีโอผ่ำนแอป
พลิเคชัน TTRS Video มำกที่สุด จ ำนวน 42,492 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 40.56 รองลงมำเป็นบริกำรถ่ำยทอด
กำรสื่อสำรแบบสนทนำวิดีโอผ่ำนเครื่องบริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรสำธำรณะ (ตู้ TTRS) จ ำนวน 33,779 ครั้ง 
คิดเป็นร้อยละ 32.24 และบริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบสนทนำข้อควำมผ่ำนแอปพลิเคชัน TTRS Live 
Chat จ ำนวน 13,017 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 13    

3) ผลกำรด ำเนินงำนตำมมำตรฐำนคุณภำพกำรให้บริกำร 
ผลกำรด ำเนินงำนตำมข้อก ำหนดมำตรฐำนคุณภำพกำรให้บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรใน 6 เดือน

แรกของปี 2562 ที่ได้ก ำหนดไว้ในแผนกำรด ำเนินกำรประจ ำปี 2562 ผ่านข้อก าหนดมาตรฐานทุกข้อ มี
รำยละเอียดผลกำรด ำเนินงำนดังนี้ 

การรอสาย
ปกต ิ

การรอสาย
ฉุกเฉิน 

ค่าเฉลี่ยในการ 

รับสายปกติ 
ค่าเฉลี่ยในการ 

รับสายฉุกเฉิน 
การร้องเรียน 

ผลกำร
ให้บริกำร

ผลกำร
ให้บริกำร

ผลกำรตอบรับของเจ้ำหน้ำที่ถ่ำยทอดกำรสื่อสำรใน
กำรให้บริกำร SMS ปกติ ผ่านข้อก าหนดมาตรฐาน 

●  จ ำนวนกำร
ร้องเรียนกำร
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การรอสาย
ปกต ิ

การรอสาย
ฉุกเฉิน 

ค่าเฉลี่ยในการ 

รับสายปกติ 
ค่าเฉลี่ยในการ 

รับสายฉุกเฉิน 
การร้องเรียน 

สนทนำวิดีโอ
ปกต ิผ่าน
ข้อก าหนด
มาตรฐาน 
โดยมี
ค่ำเฉลี่ยกำร
รอสำยว่ำง
อยู่ที่ร้อยละ 
8.40 จำกที่
ก ำหนด
จ ำนวนไม่
เกินร้อยละ 
15  
  

สนทนำวิดีโอ
ฉุกเฉิน ผ่าน
ข้อก าหนด
มาตรฐาน 
โดยมี
ค่ำเฉลี่ยกำร
รอสำยว่ำง
อยู่ที่ร้อยละ 
0 จำกที่
ก ำหนด
จ ำนวนไม่
เกินร้อยละ 
10 
  

โดยมีค่ำเฉลี่ยกำรตอบรับที่ 0:16 นำที จำกที่ก ำหนด
ไว้ไม่เกิน 1:10 นำที  

ให้บริกำรผ่าน
ข้อก าหนด
มาตรฐาน  โดย
มีผู้ร้องเรียนที่
ร้อยละ 0 ของ
จ ำนวนกำรใช้
บริกำรทั้งหมดใน
รอบปี จำกที่
ก ำหนดไว้ไม่เกิน
ร้อยละ 3 

●  จ ำนวนผู้ตอบ
แบบสอบถำมที่
ไม่พอใจกำร
บริกำรผ่าน
ข้อก าหนด
มาตรฐาน โดยมี
ผู้ตอบไม่พอใจ
หรือพอใจน้อย
ที่สุดร้อยละ 
0.0057 ของ
จ ำนวนผู้ตอบ
แบบสอบถำม
ทั้งหมด จำก
มำตรฐำนไม่เกิน
ร้อยละ 3 

ผลกำรตอบรับของเจ้ำหน้ำที่ถ่ำยทอดกำรสื่อสำรใน
กำรให้บริกำร TTRS Message ปกติ ผ่านข้อก าหนด
มาตรฐาน โดยมีคำ่เฉลี่ยกำรตอบรับที่ 0:17 นำที จำก
ที่ก ำหนดไว้ไม่เกิน 1:33 นำที 

ผลกำรตอบรับของเจ้ำหน้ำที่ถ่ำยทอดกำรสื่อสำรใน
กำรให้บริกำรสนทนำข้อควำมผ่ำนแอปพลิเคชัน 
TTRS Live Chat ผ่านข้อก าหนดมาตรฐาน โดยมี
ค่ำเฉลี่ยกำรตอบรับที่ 0:05 นำที จำกที่ก ำหนดไว้ไม่
เกิน 0:47 นำที 

ผลกำรตอบรับของเจ้ำหน้ำที่ถ่ำยทอดกำรสื่อสำรใน
กำรให้บริกำรสนทนำข้อควำมผ่ำนเว็บไซต์ ผ่าน
ข้อก าหนดมาตรฐาน โดยมีค่ำเฉลี่ยกำรตอบรับที่ 
0:05 นำที จำกที่ก ำหนดไว้ไม่เกิน 0:47 นำที 

บริกำรถ่ำยทอดกำร
สื่อสำรสำธำรณะ (ปกติ) 
ระบบขัดข้องไม่สามารถ
ให้บริการได้ 

บริกำรถ่ำยทอดกำร
สื่อสำรสำธำรณะ 
(ฉุกเฉิน) ระบบขัดข้องไม่
สามารถให้บริการได้ 

ผลกำรตอบรับของ
เจ้ำหน้ำที่ถ่ำยทอดกำร
สื่อสำรในกำรบริกำร
ถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบ
สนทนำวิดีโอผ่ำนโทรศัพท์
วิดีโอ (ปกติ) ผ่าน
ข้อก าหนดมาตรฐาน โดย
มีค่ำเฉลี่ยกำรตอบรับ
ภำยใน 15 วินำที ที่ร้อยละ 
98.18 จำกที่ก ำหนดไว้ให้
เกินร้อยละ 85 

ผลกำรให้บริกำรถ่ำยทอด
กำรสื่อสำรแบบสนทนำ
วิดีโอผ่ำนโทรศัพท์วิดีโอ 
(ฉุกเฉิน) ผ่านข้อก าหนด
มาตรฐาน  โดยมีค่ำเฉลี่ย
กำรตอบรับภำยใน 10 
วินำที อยู่ที่ร้อยละ 100  
จำกที่ก ำหนดไว้ให้เกิน
ร้อยละ 90 
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การรอสาย
ปกต ิ

การรอสาย
ฉุกเฉิน 

ค่าเฉลี่ยในการ 

รับสายปกติ 
ค่าเฉลี่ยในการ 

รับสายฉุกเฉิน 
การร้องเรียน 

ผลกำรตอบรับของ
เจ้ำหน้ำที่ถ่ำยทอดกำร
สื่อสำรในกำรให้บริกำร
ถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบ
สนทนำวิดีโอผ่ำนแอป
พลิเคชัน TTRS Video 
(ปกติ) ไม่ผ่านข้อก าหนด
มาตรฐาน โดยมีค่ำเฉลี่ย
กำรตอบรับภำยใน 15 
วินำที ที่ร้อยละ 94.03 
จำกที่ก ำหนดไว้ให้เกินร้อย
ละ 85 

ผลกำรให้บริกำรถ่ำยทอด
กำรสื่อสำรแบบสนทนำ
วิดีโอผ่ำนแอปพลิเคชัน 
TTRS Video (ฉุกเฉิน) 
ผ่านข้อก าหนด
มาตรฐาน  โดยมีค่ำเฉลี่ย
กำรตอบรับภำยใน 10 
วินำที อยู่ที่ร้อยละ 100  
จำกที่ก ำหนดไว้ให้เกิน
ร้อยละ 90 

ผลกำรตอบรับของ
เจ้ำหน้ำที่ถ่ำยทอดกำร
สื่อสำรในกำรให้บริกำร
ถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบ
สนทนำวิดีโอผ่ำนเครื่อง
บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำร
สำธำรณะ (ตู้ TTRS) 
(ปกติ) ผ่านข้อก าหนด
มาตรฐาน โดยมีค่ำเฉลี่ย
กำรตอบรับภำยใน 15 
วินำที ที่ร้อยละ 96.51 
จำกที่ก ำหนดไว้ให้เกินร้อย
ละ 85 

ผลกำรให้บริกำรถ่ำยทอด
กำรสื่อสำรแบบสนทนำ
วิดีโอผ่ำนผ่ำนเครื่อง
บริกำรถ่ำยทอดกำร
สื่อสำรสำธำรณะ (ตู้ 
TTRS) (ฉุกเฉิน) ผ่าน
ข้อก าหนดมาตรฐาน  
โดยมีค่ำเฉลี่ยกำรตอบรับ
ภำยใน 10 วินำที อยู่ที่
ร้อยละ 100  จำกที่
ก ำหนดไว้ให้เกินร้อยละ 
90 

ผลกำรตอบรับของ
เจ้ำหน้ำที่ถ่ำยทอดกำร
สื่อสำรในกำรให้บริกำร
ถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบ
แปลงเสียงเป็นข้อควำม
ผ่ำนแอปพลิเคชัน TTRS 

ผลกำรให้บริกำรถ่ำยทอด
กำรสื่อสำรแบบแปลง
เสียงเป็นข้อควำมผ่ำน
แอปพลิเคชัน TTRS 
Captioned Phone 

(ฉุกเฉิน) ผ่านข้อก าหนด
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การรอสาย
ปกต ิ

การรอสาย
ฉุกเฉิน 

ค่าเฉลี่ยในการ 

รับสายปกติ 
ค่าเฉลี่ยในการ 

รับสายฉุกเฉิน 
การร้องเรียน 

Caption (ปกติ) ผ่าน
ข้อก าหนดมาตรฐาน โดย
มีค่ำเฉลี่ยกำรตอบรับ
ภำยใน 15 วินำที ที่ร้อยละ 
99.70 จำกที่ก ำหนดไว้ให้
เกินร้อยละ 85 

มาตรฐาน  โดยมีค่ำเฉลี่ย
กำรตอบรับภำยใน 10 
วินำที อยู่ที่ร้อยละ 100  

จำกที่ก ำหนดไว้ให้เกิน
ร้อยละ 90 

 

2. แผนการด าเนนิการประจ าปี 2563 ของโครงการศูนย์ TTRS  
ศูนย์ TTRS มีแผนกำรด ำเนินกำรโครงกำรศูนย์ TTRS ประจ ำปี 2563  จ ำนวน 6 แผนย่อยได้แก่       

1) แผนกำรบริหำรศูนย์ TTRS 2) แผนกำรให้บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำร 3) แผนกำรประชำสัมพันธ์ศูนย์ 
TTRS 4) แผนกำรอบรมกำรใช้บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำร 5) แผนกำรติดตำมประเมินผลเพ่ือรับฟังควำม
คิดเห็นจำกผู้ใช้ และ 6) แผนกำรสนับสนุนล่ำมภำษำมือ ดังมีรำยละเอียดต่อไปนี้ 

 
 แผนการบริหารศูนย์ TTRS 

เพ่ือให้ศูนย์ TTRS เมีกำรด ำเนินกำรป็นไปตำมเจตนำรมณ์ของคณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง 
กิจกำรโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ ที่มุ่งเน้นกำรให้บริกำรโทรคมนำคมของประเทศไทยให้มี
คุณภำพเหมำะสม มีกำรบริกำรอย่ำงทั่วถึง และมีควำมเท่ำเทียมในกำรใช้บริกำร โดยเฉพำะกลุ่มเป้ำหมำยที่
เป็นผู้ด้อยโอกำส คนพิกำร และผู้สูงอำยุ ส ำนักงำน กสทช. จึงได้จัดตั้งศูนย์ TTRS โดยได้ก ำหนดแผนกำร
ด ำเนินงำนศูนย์ TTRS ประจ ำปี 2563 ดังมีรำยละเอียดต่อไปนี้ 

กิจกรรม เป้าหมาย 
1) โครงสร้ำงองค์กรและกรอบอัตรำก ำลัง โครงสร้ำงองค์กรประกอบไปด้วย 3 ฝ่ำย และกรอบ

อัตรำก ำลังประจ ำปี 2563 จ ำนวน 66 คน 
2) พัฒนำบุคลำกร มีกำรพัฒนำบุคลำกรอย่ำงน้อยคนละ 1 หลักสูตร 
3) จัดประชุมกรรมกำรบริหำรศูนย์ TTRS มีกำรประชุมกรรมกำรบริหำรศูนย์ TTRS จ ำนวน 2 ครั้ง 
4) จัดประชุมคณะท ำงำนศูนย์ TTRS มีกำรประชุมคณะท ำงำนศูนย์ TTRS จ ำนวน 24 ครั้ง 

 
2.1.1. โครงสร้างองค์กรและกรอบอัตราก าลัง 

ในปี 2563 ก ำหนดโครงสร้ำงกำรบริหำรบุคลำกรแบ่งออกเป็น 3 ฝ่ำย รวมจ ำนวนบุคลำกรทั้งสิ้น 66 
คน ได้แก่ ฝ่ำยบริหำรส ำนักงำน จ ำนวน 12 คน ฝ่ำยบริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำร จ ำนวน 44 คน และฝ่ำยระบบ
สำรสนเทศ จ ำนวน 10 คน  ประกอบไปด้วยงำนต่ำงๆ ดังนี้ 
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●  ฝ่ำยบริหำรส ำนักงำน ประกอบด้วย 5 งำน คือ งำนกำรเงิน บัญชีและพัสดุ  งำนบุคคล  งำน
อบรมและประชำสัมพันธ์  งำนสมำชิกสัมพันธ์  และงำนธุรกำร   

●  ฝ่ำยบริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำร ประกอบด้วย 2 งำน คือ งำนบริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำร  และ
งำนบริกำรค ำบรรยำยแทนเสียง 

●  ฝ่ำยระบบสำรสนเทศ ประกอบด้วย 2 งำน คือ งำนระบบสำรสนเทศ และงำนมัลติมีเดีย 

ศูนย์ TTRS มีกำรบริหำรบุคลำกรตำมโครงสร้ำงองค์กรดังภำพ 
 

 

ภำพที่ 2 โครงสร้ำงองค์กรของศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแห่งประเทศไทย 
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ภำพที่ 3 กรอบอัตรำก ำลัง ปี 2563 ของศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแห่งประเทศไทย 
 
2.1.2. การพัฒนาบุคลากร 

1) กิจกรรมพัฒนำบุคลำกร ปี 2563 
ศูนย์ TTRS ได้เตรียมหลักสูตรกำรพัฒนำบุคลำกรของศูนย์ TTRS ดังนี้ 

หลักสูตร กลุ่มเป้าหมาย 
หลักสูตรกำรบัญชี-กำรเงิน เจ้ำหน้ำที่บัญชี เจ้ำหน้ำที่กำรเงิน  
หลักสูตรทรัพยำกรมนุษย์และกฎหมำยแรงงำน เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนบุคคล 
หลักสูตรประชำสัมพันธ์องค์กร เจ้ำหน้ำที่ประชำสัมพันธ์  
หลักสูตรกำรฝึกอบรม เจ้ำหน้ำที่ฝึกอบรม  
หลักสูตรพัฒนำล่ำมภำษำมือ เจ้ำหน้ำที่ถ่ำยทอดกำรสื่อสำร  
หลักสูตรควำมปลอดภัยด้ำน IT เจ้ำหน้ำที่เทคนิค  
หลักสูตรทำงด้ำนมัลติมีเดีย เจ้ำหน้ำที่มัลติมีเดีย เจ้ำหน้ำที่สมำชิกสัมพันธ์ 
หลักสูตรกำรท ำงำนเป็นทีม เจ้ำหน้ำที่ทุกคน 
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2) เป้ำหมำยกำรพัฒนำบุคลำกร ปี 2563 
ศูนย์ TTRS มีเป้ำหมำยให้เจ้ำหน้ำที่ทุกคนได้เข้ำรับกำรอบรมอย่ำงน้อย 1 หลักสูตร 

2.1.3. การก ากับดูแลศูนย์ TTRS 
1) กิจกรรมกำรก ำกับดูแลศูนย์ TTRS 

ศูนย์  TTRS มีกำรก ำกับดูแลโดยคณะกรรมกำรบริหำรศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำร 
แห่งประเทศไทยเป็นผู้ก ำหนดนโยบำย ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ และติดตำมผลกำรด ำเนินงำน และจัดตั้ง
คณะท ำงำนศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแห่งประเทศไทยด ำเนินงำนให้เป็นไปตำมแผนกำรกำรด ำเนินงำน
ประจ ำป ี 

2) เป้ำหมำยกำรก ำกับดูแลศูนย์ TTRS 
ในปี 2563 ศูนย์ TTRS มีเป้ำหมำยจัดกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรศูนย์บริกำรถ่ำยทอด

กำรสื่อสำรแห่ งประเทศไทย จ ำนวน 2 ครั้ ง และจัดกำรประชุมคณะท ำงำนศูนย์บริกำรถ่ำยทอด
กำรสื่อสำรแห่งประเทศไทย จ ำนวน 24 ครั้ง  

 
 แผนการให้บริการถ่ายทอดการสื่อสาร 

ศูนย์ TTRS ได้ให้บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรมำตั้งแต่ปี 2554 เพ่ือให้ครอบคลุมกลุ่มเป้ำหมำยที่เป็นผู้
บกพร่องทำงกำรได้ยินและผู้บกพร่องทำงกำรพูด โดยมีกำรบ ำรุงรักษำระบบเพ่ือกำรให้บริกำรอย่ำงต่อเนื่อง 
เช่น บ ำรุงรักษำระบบบริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำร บ ำรุงรักษำเครื่องบริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรสำธ ำรณะ  
(ตู้ TTRS) และบ ำรุงรักษำเครื่องให้บริกำรของเจ้ำหน้ำที่ถ่ำยทอดกำรสื่อสำรเป็นประจ ำ ปัจจุบันเปิดให้บริกำร
ถ่ำยทอดกำรสื่อสำรจ ำนวน 9 บริกำร มีเป้ำหมำยในกำรใช้บริกำรที่เพ่ิมขึ้นในปี 2563 จ ำนวน 211,427 ครั้ง 
และมีข้อก ำหนดคุณภำพของกำรให้บริกำร มีแผนกำรให้บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรประจ ำปี 2563 ดังนี้ 

กิจกรรม เป้าหมาย 
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  

●  มีอัตรำกำรใช้งำนประจ ำปี 
2563 จ ำนวน 211,427 ครั้ง 

●  มี ผ ล ก ำร ให้ บ ริ ก ำรผ่ ำน
ข้อก ำหนดคุณภำพของกำร
ให้ บ ริก ำร  (service level 
agreement) 
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กิจกรรม เป้าหมาย 
7. บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบสนทนำวิดีโอผ่ำนเครื่องบริกำร
ถ่ำยทอดกำรสื่อสำรสำธำรณะ (ตู้ TTRS) 
8. บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบปรับปรุงเสียงพูดส ำหรับผู้ไร้
กล่องเสียงและผู้ที่ปำกแหว่งเพดำนโหว่  
9. บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบแปลงเสียงเป็นข้อควำมผ่ำนแอป
พลิเคชัน TTRS Caption 

2) มีบริกำรสนับสนุน 3 บริกำร 
1. ระบบคลังค ำศัพท์ภำษำมือ 
2. ระบบจัดกำรข้อมูลสมำชิกส ำหรับกำรแจ้งเหตุฉุกเฉิน (CRM for 
Emergency Relay Service) 
3. ระบบอินทรำเน็ต (TTRS Intranet) 

 

2.2.1. ข้อก าหนดมาตรฐานคุณภาพของการให้บริการ (service level agreement) 
ศูนย์  TTRS ก ำหนดมำตรฐำนคุณภำพของกำรให้บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำร เพ่ือประเมินประสิทธิภำพ

กำรให้บริกำรของศูนย์ฯ โดยพิจำรณำจำกตัวแปร 5 ด้ำน ดังนี้ 
1) จ ำนวนกำรรอสำยกำรบริกำรปกติ (call blockage) เป็นกำรก ำหนดให้ผู้ใช้บริกำรที่ติดต่อเข้ำมำ

ได้รับบริกำรในทันทีหรือไม่ให้มีกำรรอสำยนำนในกำรให้บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำร    
●  มำตรฐำนกำรด ำเนินกำร: ในกำรให้บริกำรสนทนำวิดีโอปกติ ผู้ใช้บริกำรปกติจะรอสำยว่ำง

จำกศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรฯ จ ำนวนไม่เกินร้อยละ 15 
2) จ ำนวนกำรรอสำยกำรบริกำรฉุกเฉิน เป็นกำรก ำหนดให้ผู้ใช้บริกำรที่ติดต่อเข้ำมำได้รับบริกำร

ในทันทีหรือไม่ให้มีกำรรอสำยนำน ในกำรบริกำรบริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำร   
●  มำตรฐำนกำรด ำเนินกำร: ในกำรให้บริกำรสนทนำวิดีโอฉุกเฉิน  ผู้ใช้บริกำรฉุกเฉินจะรอสำย

ว่ำงจำกศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรฯ จ ำนวนไม่เกินร้อยละ 10 
3) เวลำในกำรตอบรับของเจ้ำหน้ำที่ถ่ำยทอดกำรสื่อสำรของศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรฯ   

●  มำตรฐำนกำรด ำเนินกำร: ในกำรให้บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบข้อควำมสั้น SMS  
ผู้ใช้บริกำรจะต้องได้รับกำรตอบรับภำยใน 0:57 นำท ี

●  มำตรฐำนกำรด ำเนินกำร: ในกำรให้บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบรับส่งข้อควำม ผ่ำนแอป
พลิเคชัน TTRS Message ผู้ใช้บริกำรจะต้องได้รับกำรตอบรับภำยใน 0:41 นำที   

●  มำตรฐำนกำรด ำเนินกำร: ในกำรให้บริกำรสนทนำข้อควำมผ่ำนแอปพลิเคชัน TTRS Live 
Chat ผู้ใช้บริกำรจะต้องได้รับกำรตอบรับภำยใน 0:12 นำที  

●  มำตรฐำนกำรด ำเนินกำร: ในกำรให้บริกำรสนทนำข้อควำมผ่ำนเว็บไซต์  ผู้ใช้บริกำรจะต้อง
ได้รับกำรตอบรับภำยใน 0:12 นำที  
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●  มำตรฐำนกำรด ำเนินกำร: ในกำรให้บริกำรสนทนำวิดีโอผ่ำนเว็บไซต์ ผู้ใช้บริกำรจ ำนวนเกิน
ร้อยละ 85 จะต้องได้รับกำรตอบรับภำยใน 15 วินำที  

●  มำตรฐำนกำรด ำเนินกำร: ในกำรให้บริกำรสนทนำวิดีโอผ่ำนโทรศัพท์วิดีโอ ผู้ใช้บริกำร
จ ำนวนเกินร้อยละ 85 จะต้องได้รับกำรตอบรับภำยใน 15 วินำที  

●  มำตรฐำนกำรด ำเนินกำร: ในกำรให้บริกำรสนทนำวิดีโอผ่ำนแอปพลิเคชัน TTRS Video  
ผู้ใช้บริกำรจ ำนวนเกินร้อยละ 85 จะต้องได้รับกำรตอบรับภำยใน 15 วินำที  

●  มำตรฐำนกำรด ำเนินกำร: ในกำรให้บริกำรสนทนำวิดีโอผ่ำนเครื่องบริกำรถ่ำยทอดกำร
สื่อสำรสำธำรณะ (ตู้ TTRS) ผู้ใช้บริกำรจ ำนวนเกินร้อยละ 85 จะต้องได้รับกำรตอบรับภำยใน 15 วินำที  

●  มำตรฐำนกำรด ำเนินกำร: ในกำรให้บริกำรแปลงเสียงเป็นข้อควำมผ่ำนแอปพลิ เคชัน TTRS 
Caption ผู้ใช้บริกำรจ ำนวนเกินร้อยละ 85 จะต้องได้รับกำรตอบรับภำยใน 15 วินำที  

●  มำตรฐำนกำรด ำเนินกำร: ในกำรให้บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรฉุกเฉิน ผู้ใช้บริกำรจ ำนวนเกิน
ร้อยละ 90 จะต้องได้รับกำรตอบรับภำยใน 10 วินำที  

4) จ ำนวนเรื่องร้องเรียนที่รำยงำนเข้ำมำยังศูนย์ถ่ำยทอดกำรสื่อสำรฯ หรือจำกกำรส ำรวจควำมพึง
พอใจในกำรใช้งำนบริกำร 
●  มำตรฐำนกำรด ำเนินกำร: จ ำนวนกำรร้องเรียนกำรให้บริกำรจะต้องไม่เกินร้อยละ 1 ของ

จ ำนวนกำรใช้บริกำรทั้งหมดในรอบปี  
●  มำตรฐำนกำรด ำเนินกำร: จ ำนวนผู้ตอบแบบสอบถำมที่ไม่พอใจกำรให้บริกำรจะต้องไม่เกิน

ร้อยละ 1 ของจ ำนวนผู้ตอบแบบสอบถำมทั้งหมด 
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ตารางท่ี 1 แสดงมาตรฐานคุณภาพการให้บริการ 5 ด้านคือ 

การรอสายปกติ การรอสายฉุกเฉิน 

ผู้ใช้บริกำรสนทนำวิดีโอทุกช่องทำงปกติจะรอสำย
ว่ำงไม่เกินร้อยละ 15 ของจ ำนวนสำยทั้งหมดต่อปี  

ผู้ใช้บริกำรสนทนำวิดีโอทุกช่องทำงฉุกเฉินจะรอสำย
ว่ำงไม่เกินร้อยละ 10 ของจ ำนวนสำยทั้งหมดต่อปี 

ค่าเฉลี่ยในการรับสายปกติ ค่าเฉลี่ยในการรับสายฉุกเฉิน 

ผู้ใช้บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบข้อควำมสั้น SMS  จะต้องได้รับกำร
ตอบรับภำยใน 57 วินำที 

ผู้ใช้บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำร
ฉุกเฉิน เกินร้อยละ 90 จะต้อง
ได้ รับกำรตอบรับภำยใน  10 
วินำที  

ผู้ใช้บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบรับส่งข้อควำม ผ่ำนแอปพลิเคชัน 
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) จ ำนวนเกินร้อยละ 85 จะต้องได้รับกำรตอบรับภำยใน 15 
วินำที  
ผู้ใช้บริกำร TTRS Caption เกนิร้อยละ 85 จะต้องได้รับกำรตอบรับภำยใน 
15 วินำที  

จ านวนเรื่องร้องเรียน 

จ ำนวนกำรร้องเรียนกำรให้บริกำรจะต้องไม่เกินร้อย
ละ 1 ของจ ำนวนกำรใช้บริกำรทั้งหมดในรอบปี 

จ ำนวนผู้ตอบแบบสอบถำมที่ไม่พอใจกำรให้บริกำร
จะต้องไม่เกินร้อยละ 1 ของจ ำนวนผู้ตอบ
แบบสอบถำมทั้งหมด 
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 แผนการประชาสัมพันธ์ศูนย์ TTRS 
ศูนย์ TTRS มีจุดมุ่งหมำยส ำคัญคือกำรเพ่ิมจ ำนวนผู้ใช้บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรให้ได้ตำมเป้ำหมำย

ที่ตั้งไว้ในแต่ละปี โดยได้ด ำเนินกำรตำมแผนประชำสัมพันธ์ที่ก ำหนดไว้ในแต่ละปี เพ่ือให้ผู้ที่บกพร่องและ
บุคคลทั่วไปได้รับรู้ว่ำกำรบริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรเป็นบริกำรเสริมพิเศษของกำรบริกำรโทรคมนำคม ที่ท ำ
หน้ำที่เป็นตัวกลำงติดต่อสื่อสำรระหว่ำงผู้ที่บกพร่องทำงกำรได้ยินและผู้ที่บกพร่องทำงกำรพูดกับบุคคลทั่วไปที่
ไม่สำมำรถสื่อสำรในช่องทำงปกติได้ พร้อมทั้งสร้ำงควำมตระหนักถึงสิทธิกำร เข้ำถึงบริกำรโทรคมนำคมขั้น
พ้ืนฐำนอย่ำงเท่ำเทียมและทั่วถึง ประชำสัมพันธ์ถึงรูปแบบกำรบริกำร สิทธิประโยชน์ กำรเข้ำถึงกำรอบรม
วิธีกำรใช้บริกำร รวมถึงวิธีกำรร้องเรียน และกำรรักษำสิทธิข้อมูลส่วนบุคคล  ในปี 2563 มีแผนกำร
ประชำสัมพันธ์ศูนย์ TTRS ดังนี้ 

กิจกรรม เป้าหมาย 
1) จัดท ำสื่อรูปแบบต่ำงๆ เพ่ือสร้ำงควำมรู้

ควำมเข้ำใจให้กับกลุ่มเป้ำหมำยได้รู้จัก
บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำร 

มีสื่อรูปแบบต่ำงๆ ดังนี้ 
●  จัดท ำเอกสำรแนะน ำศูนย์ TTRS จ ำนวน 3,000 ใบ 
●  จัดท ำชุดนิทรรศกำรเคลื่อนที่ จ ำนวน 1 ชุด 
●  จัดท ำวีดิทัศน์ภำษำมือแนะน ำกำรใช้งำน จ ำนวน 2 เรื่อง  
●  จัดท ำของที่ระลึก จ ำนวน 4,000 ชิ้น 

2) กำรประชำสัมพันธ์ศูนย์ TTRS ในภูมิภำค  ประชำสัมพันธ์ศูนย์ TTRS ในภูมิภำค จ ำนวน 4 ครั้ง 
3) จัดแถลงข่ำว จัดแถลงข่ำวจ ำนวน 1 ครั้ง 
 

2.3.1. สื่อประชาสัมพันธ์ 
ศูนย์ TTRS มีแผนกำรจัดท ำสื่อประชำสัมพันธ์ ดังนี้ 
1) จัดท ำเอกสำรแนะน ำศูนย์ TTRS จ ำนวน 3,000 ใบ 
2) จัดท ำชุดนิทรรศกำรเคลื่อนที่ จ ำนวน 1 ชุด 
3) จัดท ำวีดิทัศน์ภำษำมือแนะน ำกำรใช้งำน  จ ำนวน 2 เรื่อง  
4) จัดท ำของที่ระลึก จ ำนวน 4,000 ชิ้น 

 

2.3.2. การประชาสัมพันธ์ศูนย์ TTRS 
ศูนย์ TTRS มีแผนกำรประชำสัมพันธ์ศูนย์ TTRS เพ่ือให้ผู้ที่บกพร่องทำงกำรได้ยินและผู้ที่บกพร่อง

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 จะจัดประชำสัมพันธ์ในพ้ืนที่ต่ำงๆ ใน 4 ภูมิภำค  
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4) กำรประชำสัมพันธ์ให้กับหน่วยงำนต่ำงๆ เพ่ือให้หน่วยงำนต่ำงๆ ได้รับทรำบกำรด ำเนินงำนของ
ศูนย์ TTRS 

 
2.3.3. การจัดนิทรรศการ 

ศูนย์ TTRS มีแผนเผยแพร่งำนของศูนย์ TTRS โดยกำรจัดนิทรรศกำรเผยแพร่งำนของศูนย์ TTRS และ
กำรให้บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำร 

 
2.3.4. การเยี่ยมชม 

ศูนย์ TTRS เปิดให้ผู้ที่สนใจมำเยี่ยมชมกำรบริกำรเพ่ือเผยแพร่กำรด ำเนินกำรของศูนย์ TTRS 

 
2.3.5. การบรรยายและร่วมประชุม 

ศูนย์ TTRS มีแผนเผยแพร่งำนของศูนย์ฯ ต่อสำธำรณะ โดยกำรบรรยำยและเข้ำร่วมประชุมกำร
ให้บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ เพ่ือให้เป็นที่รู้จักและยอมรับกันในวงกว้ำง 
 

 แผนการอบรมการใช้บริการถ่ายทอดการสื่อสาร 
ศูนย์ TTRS มีแผนกำรจัดอบรมเพ่ือให้กลุ่มเป้ำหมำยมีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับระบบบริกำรถ่ำยทอด

กำรสื่อสำร กำรใช้งำนระบบบริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำร และกำรใช้งำนอุปกรณ์ปลำยทำง เพ่ือให้ใช้บริกำร
ถ่ำยทอดกำรสื่อสำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยกำรอบรมให้กับแกนน ำในท้องถิ่นเพ่ือให้แกนน ำมีควำมรู้ควำม
เข้ำใจเกี่ยวกับระบบบริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรเป็นอย่ำงดีและยั่งยืน และสำมำรถถ่ำยทอดควำมรู้ใ ห้กับ
กลุ่มเป้ำหมำยที่เป็นผู้ที่บกพร่องทำงกำรได้ยินและผู้ที่บกพร่องทำงกำรพูดได้ ในปี 2563 มีแผนกำรอบรมกำร
ใช้บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรดังนี้ 

กิจกรรม เป้าหมาย 
1) กำรจัดอบรมวิทยำกรแกนน ำบริกำรถ่ำยทอดกำร

สื่อสำรศูนย์ TTRS 
มีวิทยำกรแกนน ำบริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรศูนย์ 
TTRS เข้ำรับกำรอบรม จ ำนวน 77 จังหวัดๆ ละ 2 
คน รวม 154 คน 

2) กำรจัดอบรมกำรใช้บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำร
ส ำหรับผู้ที่บกพร่องทำงกำรได้ยิน 

มีผู้เข้ำรับกำรอบรมกำรใช้บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำร
ส ำหรับผู้ที่บกพร่องทำงกำรได้ยิน 77 จังหวัดๆ ละ 40 
คน รวม 3,080 คน 

3) กำรจัดอบรมกำรใช้บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำร
ส ำหรับผู้ที่บกพร่องทำงกำรพูด  

มีผู้เข้ำรับกำรใช้บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรส ำหรับผู้ที่
บกพร่องทำงกำรพูด 100 คน 
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2.4.1. การจัดอบรมวิทยากรแกนน าบริการถ่ายทอดการสื่อสารศูนย์ TTRS 
1) กิจกรรมจัดอบรมวิทยำกรแกนน ำบริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรศูนย์ TTRS 

ศูนย์ TTRS มีก ำหนดจัดอบรมวิทยำกรแกนน ำบริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรศูนย์ TTRS โดยจะเชิญ
วิทยำกรแกนน ำ ปี 2562 หรือผู้เข้ำร่วมอบรมวิทยำกรแกนน ำใหม่ของ 77 จังหวัด เพ่ือทบทวนและท ำควำม
เข้ำใจกับบริกำรใหม่ของ TTRS 

2) เป้ำหมำยกำรจัดอบรมวิทยำกรแกนน ำบริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรศูนย์ TTRS 
ศูนย์ TTRS มีเป้ำหมำยในกำรจัดอบรมวิทยำกรแกนน ำบริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรศูนย์ TTRS 

จ ำนวน 77 จังหวัดๆ ละ 2 คน รวม 154 คน 

 
2.4.2. การจัดอบรมการใช้บริการถ่ายทอดการสื่อสารส าหรับผู้ที่บกพร่องทางการได้ยิน 

1) กิจกรรมจัดอบรมกำรใช้บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรส ำหรับผู้ที่บกพร่องทำงกำรได้ยิน 
ศูนย์ TTRS มีก ำหนดจัดอบรมกำรใช้บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรส ำหรับผู้ที่บกพร่องทำงกำรได้ยิน

ที่ยังไม่เคยเข้ำรับกำรอบรมกำรใช้บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำร ใน 77 จังหวัด เพ่ือให้ผู้ที่บกพร่องทำงกำรได้ยิน
ใหม่สำมำรถเข้ำถึงบริกำรของศูนย์ TTRS ได ้

2) เป้ำหมำยกำรจัดอบรมกำรใช้บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรส ำหรับผู้ที่บกพร่องทำงกำรได้ยิน 
ศูนย์ TTRS มีเป้ำหมำยในกำรจัดอบรมกำรใช้บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรส ำหรับผู้ที่บกพร่อง

ทำงกำรได้ยินใน 77 จังหวัดๆ ละ 40 คน รวมทั้งสิ้น 3,080 คน 

 
2.4.3. การจัดอบรมการใช้บริการถ่ายทอดการสื่อสารส าหรับผู้ที่บกพร่องทางการพูด 

1) กิจกรรมจัดอบรมกำรใช้บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรส ำหรับผู้ที่บกพร่องทำงกำรพูด 
ศูนย์ TTRS มีก ำหนดจัดอบรมกำรใช้บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรส ำหรับผู้ที่บกพร่องทำงกำรพูดที่

ยังไม่เคยเข้ำรับกำรอบรมกำรใช้บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำร เพ่ือให้ผู้ที่บกพร่องทำงกำรพูดสำมำรถเข้ำถึง
บริกำรของศูนย์ TTRS ได ้

2) เป้ำหมำยกำรจัดอบรมกำรใช้บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรส ำหรับผู้ที่บกพร่องทำงกำรพูด 
ศูนย์ TTRS มีเป้ำหมำยในกำรจัดอบรมกำรใช้บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรส ำหรับผู้ที่บกพร่อง

ทำงกำรพูด จ ำนวน 100 คน 
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 แผนการประเมินผลการด าเนินงาน 
ศูนย์ TTRS มีแผนกำรจัดประชุมรับฟังควำมคิดเห็นประจ ำปี เพ่ือรับฟังควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

จำกผู้ใช้บริกำร มำปรับปรุงกำรจัดให้บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำร ในปี 2563 มีแผนกำรประเมินผลกำร
ด ำเนินงำนดังนี้ 

 
กิจกรรม เป้าหมาย 

จัดประชุมรับฟังควำมคิดเห็นประจ ำปี   จัดประชุมรับฟังควำมคิดเห็นประจ ำปี ใน 4 ภูมิภำคๆ 
ละ 50 คน รวม 200 คน 

 
1) กิจกรรมกำรจัดประชุมรับฟังควำมคิดเห็นประจ ำปี 

ศูนย์ TTRS ร่วมมือกับวิทยำลัยรำชสุดำ มหำวิทยำลัยมหิดล จัดประชุมรับฟังควำมคิดเห็นประจ ำปี 
2563 ใน 4 ภูมิภำค 

2) เป้ำหมำยกำรจัดประชุมรับฟังควำมคิดเห็นประจ ำปี 
ศูนย์ TTRS มีเป้ำหมำยในกำรจัดประชุมรับฟังควำมคิดเห็นประจ ำปี ใน 4 ภูมิภำคๆ ละ 50 คน 

รวม 200 คน เพ่ือรับฟังควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะจำกผู้ใช้บริกำรและน ำมำปรับปรุงกำรให้บริกำร
ถ่ำยทอดกำรสื่อสำรต่อไป 

 
 แผนการสนับสนุนล่ามภาษามือ 

ศูนย์ TTRS มีแผนกำรสนับสนุนกำรผลิตล่ำมภำษำมือ เนื่องจำกกำรขำดแคลนล่ำมภำษำมือท ำให้มีล่ำม
ภำษำมือไม่เพียงพอต่อกำรให้บริกำร จึงสนับสนุนงบประมำณในกำรผลิตล่ำมภำษำมือไปยังมหำวิทยำลัยที่
ผลิตล่ำมภำษำมือ โดยมหำวิทยำลัยจะต้องจัดหำล่ำมภำษำมือเพ่ือมำเป็นเจ้ำหน้ำที่ถ่ำยทอดกำรสื่อสำรของ
ศูนย์ TTRS จ ำนวน 10 คน ในระหว่ำงปี 2563-2565 

1) กิจกรรมกำรสนับสนุนล่ำมภำษำมือ 
ศูนย์ TTRS จะท ำควำมร่วมมือกับวิทยำลัยรำชสุดำ มหำวิทยำลัยมหิดล ในกำรให้ทุนสนับสนุนกำร

ผลิตล่ำมภำษำมือ โดยในปี 2563 จะเริ่มกำรให้ทุนสนับสนุนกำรผลิตล่ำมภำษำมือเป็นปีที่ 2 

2) เป้ำหมำยกำรสนับสนุนล่ำมภำษำมือ 
ในปี 2563 มีรำยงำนผลกำรเรียนของนักศึกษำ หลักสูตรล่ำมภำษำมือ วิทยำลัยรำชสุดำ 

มหำวิทยำลัยมหิดล ทีเ่รียนในระดับชั้นปีที่ 2 จ ำนวน 10 คน 
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3. ตารางการด าเนินงาน ปี 2563 
ศูนย์ TTRS มีแผนกำรด ำเนินงำนในปี 2563 ดังในตำรำงต่อไปนี้ 

กิจกรรม 
เดือน 

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

1. แผนกำรบริหำรศูนย์ TTRS             
1) กำรบริหำรจัดกำรศูนย์ TTRS เช่น 

งำนส ำนักงำน งำนบริหำรสถำนที่ 
งำนบุคคล งำนจัดซื้อจัดจ้ำง ฯลฯ 

 
           

2) จัดกำรพัฒนำบุคลำกร              
3) จัดประชุมกรรมกำรบริหำรศูนย์ 

TTRS 
  x     x     

4) จัดประชุมคณะท ำงำนศูนย์ TTRS             
2. แผนกำรให้บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำร              
2.1 บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรในปัจจุบัน             
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)  
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กิจกรรม 
เดือน 

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

8) บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบ
ปรับปรุงเสียงพูดส ำหรับผู้ที่บกพร่อง
ทำงกำรพูด  

 
           

9) บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบแปลงเสียง
เป็นขอ้ควำมผ่ำนแอปพลิเคชัน TTRS 
Captioned Phone 

 
           

2.2 บริกำรเสริม             
1) บริกำรระบบคลังค ำศัพท์ภำษำมือบน
เว็บไซต์ www.ttrs.or.th 

 
           

2) บริกำรระบบจัดกำรข้อมูลสมำชิก
ส ำหรับกำรแจ้งเหตุฉุกเฉิน (CRM for 
Emergency Relay Service) 

 
           

3) บริกำรระบบอินทรำเน็ต (TTRS 
Intranet) ในส ำนักงำน 

 
           

3. แผนกำรประชำสัมพันธ์ศูนย์ TTRS             
1) จัดท ำสื่อรูปแบบต่ำงๆ เพ่ือสร้ำง
ควำมรู้ควำมเข้ำใจให้กับกลุ่มเป้ำหมำยได้
รู้จักบริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำร 
●  จดัท ำเอกสำรแนะน ำศูนย์ TTRS 

จ ำนวน 3,000 ใบ 
●  จัดท ำชุดนิทรรศกำรเคลื่อนที่ จ ำนวน 

1 ชุด 
●  จัดท ำวีดิทัศน์ภำษำมือแนะน ำกำรใช้

งำน จ ำนวน 2 เรื่อง  
●  จัดท ำของที่ระลึก จ ำนวน 4,000 ชิ้น 

 

           

2) กำรประชำสัมพันธ์ศูนย์ TTRS ใน
ภูมิภำค  

 
x  x   x  x    

3) จัดแถลงข่ำว             
4. แผนกำรอบรมกำรใช้บริกำรถ่ำยทอด
กำรสื่อสำร TTRS  

 
           

กำรจัดอบรมแกนน ำ             
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กิจกรรม 
เดือน 

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

กำรจัดอบรมบริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำร             
กำรจัดอบรมบริกำรค ำบรรยำยแทนเสียง             
5. แผนกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำน
ศูนย์ TTRS  

 
           

กำรจัดประชุมรับฟังควำมคิดเห็นประจ ำปี             
6. แผนกำรสนับสนุนล่ำมภำษำมือ             
กำรสนับสนุนกำรผลิตล่ำมภำษำมือ             
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รายช่ือผู้จัดท ารายงาน 
 

1. ศ. วิริยะ นำมศิริพงศ์พันธุ์  ที่ปรึกษำ 
2. นำงสำววันทนีย์ พันธชำติ  ประธำนคณะท ำงำน 
3. นำยอุทัย เจริญวงศ์    คณะท ำงำน 
4. นำยวุฒิพงษ์ ค ำวิลัยศักดิ์  คณะท ำงำน 
5. นำยณัฐนันท์ ทัดพิทักษ์กุล  คณะท ำงำน 
6. นำงสำวอัฑฒกำฐ์ เที่ยงปรีชำรักษ์ คณะท ำงำน 
7. นำงสำวชนัญชิดำ  ชีพเสร ี  คณะท ำงำน 
8. นำงสิริลักษณ์ ลักษมีวณิชย์  คณะท ำงำนและเลขำนุกำร 
9. นำยปรีชำ แสงวุฒิ   คณะท ำงำนและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
10. นำงสำวธีรำพร โคโตสี   คณะท ำงำนและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
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