
 
 

 
 
 

 
ก ำหนดกำรอบรม 

หลักสูตรการอบรมการเป็นล่ามภาษามือส าหรับการให้บริการโทรทัศน์ 
(Training for Television Sign Language Interpreter) 

จ านวน ๗๒ ชั่วโมง รุ่นท่ี ๒ 
ครั้งที่ ๑ ในวันที่ ๒๙ มิถุนายน และ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 

       
ช่วงที่ ๑  วันที่ ๒๙ มิ.ย. 256๓ (อบรมออนไลน์) 

เวลำ หัวข้อ วิทยำกร 
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสื่อ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

กับกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
และจรรยาบรรณในวิชาชีพสื่อ 

ดร.ตรี บุญเจือ 
รักษาการผู้อ านวยการส านัก 
รับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครอง
ผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียง
และโทรทัศน์ 
ส านักงาน กสทช. 

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน  
๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. การผลิตรายการโทรทัศน์ และการปฏิบัติตนใน

การท างานเป็นล่ามภาษามือในกิจการโทรทัศน์ 
วิทยากรจากสถานีโทรทัศน์ 
TPBS  
1. คุณโยธิน สิทธิบดีกุล  
2. คุณเชิดชาย มากบ ารุง 

ช่วงที่ ๑  วันที ่๘ ก.ค. 256๓ (อำคำรหอประชุม ชั้น ๒ ส ำนักงำน กสทช.) 
เวลำ หัวข้อ วิทยำกร 

๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น. ลงทะเบียน  
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. การเรียนรู้วัฒนธรรมของคนพิการทางการได้ยิน

หรือสื่อความหมาย และเจตคติที่มีต่อคนหู
หนวก 

ดร.จิตประภา ศรีอ่อน 
ผู้อ านวยการสถาบันม่านฟ้า 
เพ่ือการวิจัยและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนหูหนวก 

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน  
๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. หลักปฏิบัติและจรรยาบรรณล่ามภาษามือ ดร.มลิวัลย์ ธรรมแสง 

ประธานหลักสูตรศึกษาศาสตร์
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา
พิเศษ บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

          



ก ำหนดกำรอบรม 
หลักสูตรกำรอบรมกำรเป็นล่ำมภำษำมือส ำหรับกำรให้บริกำรโทรทัศน์ 

(Training for Television Sign Language Interpreter) 
จ ำนวน ๗๒ ชั่วโมง รุ่นที่ ๒ 

ช่วงที่ ๒ ในวันที่ ๑๖ – ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 
ณ ส านักงาน กสทช. 

 
ช่วงที่ ๒ วันที่ ๑๖ ก.ค. 256๓ (อำคำรหอประชุม ชั้น ๒) 

เวลำ หัวข้อ วิทยำกร 
๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น. ลงทะเบียน  
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. การฟัง จับประเด็น และตีความหมาย ๑. ผศ.ดร.โสภณ ชัยวัฒนกุลวานิช 

นายกสมาคมล่ามภาษามือแห่ง
ประเทศไทย 
๒. อ.ณัฐวิชญ์ ศุภสินธุ ์
วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล 
๓. อ.กุลยา ไทรงาม 
วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล 

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน  
๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. การฟัง จับประเด็น และตีความหมาย ๑. ผศ.ดร.โสภณ ชัยวัฒนกุลวานิช 

นายกสมาคมล่ามภาษามือแห่ง
ประเทศไทย 
๒. อ.ณัฐวิชญ์ ศุภสินธุ ์
วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล 
๓. อ.กุลยา ไทรงาม 
วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล 

 
ช่วงที่ ๒ วันที่ ๑๗ ก.ค. 256๓ (อำคำรหอประชุม ชั้น ๒) 

เวลำ หัวข้อ วิทยำกร 
๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น. ลงทะเบียน  
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. การฟัง จับประเด็น และตีความหมาย ๑. ผศ.ดร.โสภณ ชัยวัฒนกุลวานิช 

นายกสมาคมล่ามภาษามือแห่ง
ประเทศไทย 
๒. อ.ณัฐวิชญ์ ศุภสินธุ ์
วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล 
๓. อ.กุลยา ไทรงาม 
วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล 

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน  
๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. การฟัง จับประเด็น และตีความหมาย ๑. ผศ.ดร.โสภณ ชัยวัฒนกุลวานิช 



นายกสมาคมล่ามภาษามือแห่ง
ประเทศไทย 
๒. อ.ณัฐวิชญ์ ศุภสินธุ ์
วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล 
๓. อ.กุลยา ไทรงาม 
วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ก ำหนดกำรอบรม 
หลักสูตรกำรอบรมกำรเป็นล่ำมภำษำมือส ำหรับกำรให้บริกำรโทรทัศน์ 

(Training for Television Sign Language Interpreter) 
จ ำนวน ๗๒ ชั่วโมง รุ่นที่ ๒ 

ช่วงที ่๓ ระหว่างวันที่ ๒๔ – ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 
ณ โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ 

 
ช่วงที่ ๓  วันที ่๒๔ ก.ค. 256๓  

เวลำ หัวข้อ วิทยำกร 
๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น. ลงทะเบียน  
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. การแปลภาษาพูดเป็นภาษามือไทย ๑. ดร.มลิวัลย ์ธรรมแสง 

ประธานหลักสูตรศึกษาศาสตร์
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
๒. ดร.ชื่นสุมน ธรรมนิตยกุล 
คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน  
๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. การแปลภาษาพูดเป็นภาษามือไทย ๑. ดร.มลิวัลย ์ธรรมแสง 

ประธานหลักสูตรศึกษาศาสตร์
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
๒. ดร.ชื่นสุมน ธรรมนิตยกุล 
คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

 
ช่วงที่ ๓  วันที ่๒๕ ก.ค. 256๓ 

เวลำ หัวข้อ วิทยำกร 
๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น. ลงทะเบียน  
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. การแปลภาษาพูดเป็นภาษามือไทย ๑. ดร.มลิวัลย ์ธรรมแสง 

ประธานหลักสูตรศึกษาศาสตร์
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
๒. ดร.ชื่นสุมน ธรรมนิตยกุล 
คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน  
๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. การแปลภาษาพูดเป็นภาษามือไทย ๑. ดร.มลิวัลย ์ธรรมแสง 



ประธานหลักสูตรศึกษาศาสตร์
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
๒. ดร.ชื่นสุมน ธรรมนิตยกุล 
คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

 
ช่วงที่ ๓  วันที ่๒๖ ก.ค. 256๓ 

เวลำ หัวข้อ วิทยำกร 
๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น. ลงทะเบียน  
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. กำรสัมมนำภาษามือไทยในกิจการโทรทัศน์ 

ประเด็น 
 (Theme ล่ามภาษามือในยุคดิจิดอลทีวี) 
การเตรียมตัว การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า 

๑. ดร.ตรี บุญเจือ 
รักษาการผู้อ านวยการส านักรับเรื่อง
ร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคใน
กิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ 
ส านักงาน กสทช. 
๒. ดร.มลิวัลย ์ธรรมแสง 
ประธานหลักสูตรศึกษาศาสตร์
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
๓. ผศ.ดร.โสภณ ชัยวัฒนกุลวานิช 
นายกสมาคมล่ามภาษามือแห่ง
ประเทศไทย 
๔. อ.วิทยุต บุนนาค 
นายกสมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศ
ไทย 

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน  
๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. กำรสัมมนำภาษามือไทยในกิจการโทรทัศน์ ๑. ดร.ตรี บุญเจือ 

รักษาการผู้อ านวยการส านักรับเรื่อง
ร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคใน
กิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ 
ส านักงาน กสทช. 
๒. ดร.มลิวัลย ์ธรรมแสง 
ประธานหลักสูตรศึกษาศาสตร์
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
๓. ผศ.ดร.โสภณ ชัยวัฒนกุลวานิช 



นายกสมาคมล่ามภาษามือแห่ง
ประเทศไทย 
๔. อ.วิทยุต บุนนาค 
นายกสมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศ
ไทย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ก ำหนดกำรอบรม 
หลักสูตรกำรอบรมกำรเป็นล่ำมภำษำมือส ำหรับกำรให้บริกำรโทรทัศน์ 

(Training for Television Sign Language Interpreter) 
จ ำนวน ๗๒ ชั่วโมง 

ช่วงที่ ๔ ในวันที่ ๑๔ – ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๓  
และ ในวันที ่๒๗ – ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ 

(สถำนที่จัดจะแจ้งให้ทรำบต่อไป) 
 
ช่วงที่ ๔ (รอบท่ี ๑) วันที่ ๑๔ ส.ค. 256๓ (ผู้เข้ำอบรม ๒๘ ท่ำนแรก) 

เวลำ หัวข้อ วิทยำกร 
๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น. ลงทะเบียน  
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ทักษะการถ่ายทอดภาษามือในสถานการณ์

ต่างๆ 
ผศ.ดร.โสภณ ชัยวัฒนกุลวานชิ 
นายกสมาคมล่ามภาษามือแห่ง
ประเทศไทย และคณะ  
(วิทยากรล่ามภาษามือ ๒ คน วิทยากร
คนหูหนวก ๖ คน) 

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน  
๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ทักษะการถ่ายทอดภาษามือในสถานการณ์

ต่างๆ 
ผศ.ดร.โสภณ ชัยวัฒนกุลวานชิ 
นายกสมาคมล่ามภาษามือแห่ง
ประเทศไทย และคณะ  
(วิทยากรล่ามภาษามือ ๒ คน วิทยากร
คนหูหนวก ๖ คน) 

 
ช่วงที่ ๔ (รอบท่ี ๑) วันที่ ๑๕ ส.ค. 256๓ (ผู้เข้ำอบรม ๒๘ ท่ำนแรก) 

เวลำ หัวข้อ วิทยำกร 
๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น. ลงทะเบียน  
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ทักษะการถ่ายทอดภาษามือในสถานการณ์

ต่างๆ  
ผศ.ดร.โสภณ ชัยวัฒนกุลวานชิ 
นายกสมาคมล่ามภาษามือแห่ง
ประเทศไทย และคณะ  
(วิทยากรล่ามภาษามือ ๒ คน วิทยากร
คนหูหนวก ๖ คน) 

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน  
๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ทักษะการถ่ายทอดภาษามือในสถานการณ์

ต่างๆ 
ผศ.ดร.โสภณ ชัยวัฒนกุลวานชิ 
นายกสมาคมล่ามภาษามือแห่ง
ประเทศไทย และคณะ  
(วิทยากรล่ามภาษามือ ๒ คน วิทยากร
คนหูหนวก ๖ คน) 

 



ช่วงที่ ๔ (รอบท่ี ๑) วันที่ ๑๖ ส.ค. 256๓ (ผู้เข้ำอบรม ๒๘ ท่ำนแรก) 
เวลำ หัวข้อ วิทยำกร 

๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น. ลงทะเบียน  
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ทักษะการถ่ายทอดภาษามือในสถานการณ์

ต่างๆ  
ผศ.ดร.โสภณ ชัยวัฒนกุลวานชิ 
นายกสมาคมล่ามภาษามือแห่ง
ประเทศไทย และคณะ  
(วิทยากรล่ามภาษามือ ๒ คน วิทยากร
คนหูหนวก ๖ คน) 

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน  
๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ทักษะการถ่ายทอดภาษามือในสถานการณ์

ต่างๆ 
ผศ.ดร.โสภณ ชัยวัฒนกุลวานชิ 
นายกสมาคมล่ามภาษามือแห่ง
ประเทศไทย และคณะ  
(วิทยากรล่ามภาษามือ ๒ คน วิทยากร
คนหูหนวก ๖ คน) 

 
ช่วงที่ ๔ (รอบท่ี ๑) วันที่ ๑๗ ส.ค. 256๓ (ผู้เข้ำอบรม ๒๘ ท่ำนแรก) 

เวลำ หัวข้อ วิทยำกร 
๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น. ลงทะเบียน  
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ทักษะการถ่ายทอดภาษามือในสถานการณ์

ต่างๆ  
ผศ.ดร.โสภณ ชัยวัฒนกุลวานชิ 
นายกสมาคมล่ามภาษามือแห่ง
ประเทศไทย และคณะ  
(วิทยากรล่ามภาษามือ ๒ คน วิทยากร
คนหูหนวก ๖ คน) 

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน  
๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ทักษะการถ่ายทอดภาษามือในสถานการณ์

ต่างๆ 
ผศ.ดร.โสภณ ชัยวัฒนกุลวานชิ 
นายกสมาคมล่ามภาษามือแห่ง
ประเทศไทย และคณะ  
(วิทยากรล่ามภาษามือ ๒ คน วิทยากร
คนหูหนวก ๖ คน) 

 
ช่วงที่ ๔ (รอบท่ี ๑) วันที่ ๑๘ ส.ค. 256๓ (ผู้เข้ำอบรม ๒๘ ท่ำนแรก) 

เวลำ หัวข้อ วิทยำกร 
๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น. ลงทะเบียน  
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ทักษะการถ่ายทอดภาษามือในสถานการณ์

ต่างๆ  
ผศ.ดร.โสภณ ชัยวัฒนกุลวานชิ 
นายกสมาคมล่ามภาษามือแห่ง
ประเทศไทย และคณะ  
(วิทยากรล่ามภาษามือ ๒ คน วิทยากร
คนหูหนวก ๖ คน) 



๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน  
๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ทักษะการถ่ายทอดภาษามือในสถานการณ์

ต่างๆ 
ผศ.ดร.โสภณ ชัยวัฒนกุลวานชิ 
นายกสมาคมล่ามภาษามือแห่ง
ประเทศไทย และคณะ  
(วิทยากรล่ามภาษามือ ๒ คน วิทยากร
คนหูหนวก ๖ คน) 

 
ช่วงที่ ๔ (รอบท่ี ๒) วันที่ ๒๗ ส.ค. 256๓ (ผู้เข้ำอบรม ๒๘ ท่ำนหลัง) 

เวลำ หัวข้อ วิทยำกร 
๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น. ลงทะเบียน  
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ทักษะการถ่ายทอดภาษามือในสถานการณ์

ต่างๆ 30 ชม 
ผศ.ดร.โสภณ ชัยวัฒนกุลวานชิ 
นายกสมาคมล่ามภาษามือแห่ง
ประเทศไทย และคณะ  
(วิทยากรล่ามภาษามือ ๒ คน วิทยากร
คนหูหนวก ๖ คน) 

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน  
๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ทักษะการถ่ายทอดภาษามือในสถานการณ์

ต่างๆ 
ผศ.ดร.โสภณ ชัยวัฒนกุลวานชิ 
นายกสมาคมล่ามภาษามือแห่ง
ประเทศไทย และคณะ  
(วิทยากรล่ามภาษามือ ๒ คน วิทยากร
คนหูหนวก ๖ คน) 

 
ช่วงที่ ๔ (รอบท่ี ๒) วันที่ ๒๘ ส.ค. 256๓ (ผู้เข้ำอบรม ๒๘ ท่ำนหลัง) 

เวลำ หัวข้อ วิทยำกร 
๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น. ลงทะเบียน  
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ทักษะการถ่ายทอดภาษามือในสถานการณ์

ต่างๆ  
ผศ.ดร.โสภณ ชัยวัฒนกุลวานชิ 
นายกสมาคมล่ามภาษามือแห่ง
ประเทศไทย และคณะ  
(วิทยากรล่ามภาษามือ ๒ คน วิทยากร
คนหูหนวก ๖ คน) 

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน  
๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ทักษะการถ่ายทอดภาษามือในสถานการณ์

ต่างๆ 
ผศ.ดร.โสภณ ชัยวัฒนกุลวานชิ 
นายกสมาคมล่ามภาษามือแห่ง
ประเทศไทย และคณะ  
(วิทยากรล่ามภาษามือ ๒ คน วิทยากร
คนหูหนวก ๖ คน) 

 
 



ช่วงที่ ๔ (รอบท่ี ๒) วันที่ ๒๙ ส.ค. 256๓ (ผู้เข้ำอบรม ๒๘ ท่ำนหลัง) 
เวลำ หัวข้อ วิทยำกร 

๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น. ลงทะเบียน  
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ทักษะการถ่ายทอดภาษามือในสถานการณ์

ต่างๆ  
ผศ.ดร.โสภณ ชัยวัฒนกุลวานชิ 
นายกสมาคมล่ามภาษามือแห่ง
ประเทศไทย และคณะ  
(วิทยากรล่ามภาษามือ ๒ คน วิทยากร
คนหูหนวก ๖ คน) 

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน  
๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ทักษะการถ่ายทอดภาษามือในสถานการณ์

ต่างๆ 
ผศ.ดร.โสภณ ชัยวัฒนกุลวานชิ 
นายกสมาคมล่ามภาษามือแห่ง
ประเทศไทย และคณะ  
(วิทยากรล่ามภาษามือ ๒ คน วิทยากร
คนหูหนวก ๖ คน) 

 
ช่วงที่ ๔ (รอบท่ี ๒) วันที่ ๓๐ ส.ค. 256๓ (ผู้เข้ำอบรม ๒๘ ท่ำนหลัง) 

เวลำ หัวข้อ วิทยำกร 
๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น. ลงทะเบียน  
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ทักษะการถ่ายทอดภาษามือในสถานการณ์

ต่างๆ  
ผศ.ดร.โสภณ ชัยวัฒนกุลวานชิ 
นายกสมาคมล่ามภาษามือแห่ง
ประเทศไทย และคณะ  
(วิทยากรล่ามภาษามือ ๒ คน วิทยากร
คนหูหนวก ๖ คน) 

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน  
๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ทักษะการถ่ายทอดภาษามือในสถานการณ์

ต่างๆ 
ผศ.ดร.โสภณ ชัยวัฒนกุลวานชิ 
นายกสมาคมล่ามภาษามือแห่ง
ประเทศไทย และคณะ  
(วิทยากรล่ามภาษามือ ๒ คน วิทยากร
คนหูหนวก ๖ คน) 

 
ช่วงที่ ๔ (รอบท่ี ๒) วันที่ ๓๑ ส.ค. 256๓ (ผู้เข้ำอบรม ๒๘ ท่ำนหลัง) 

เวลำ หัวข้อ วิทยำกร 
๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น. ลงทะเบียน  
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ทักษะการถ่ายทอดภาษามือในสถานการณ์

ต่างๆ  
ผศ.ดร.โสภณ ชัยวัฒนกุลวานชิ 
นายกสมาคมล่ามภาษามือแห่ง
ประเทศไทย และคณะ  
(วิทยากรล่ามภาษามือ ๒ คน วิทยากร
คนหูหนวก ๖ คน) 



๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน  
๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ทักษะการถ่ายทอดภาษามือในสถานการณ์

ต่างๆ 
ผศ.ดร.โสภณ ชัยวัฒนกุลวานชิ 
นายกสมาคมล่ามภาษามือแห่ง
ประเทศไทย และคณะ  
(วิทยากรล่ามภาษามือ ๒ คน วิทยากร
คนหูหนวก ๖ คน) 

  
***หมำยเหตุ*** 
 ๑. กำรอบรมฯ ในหัวข้อทักษะกำรถ่ำยทอดภำษำมือในสถำนกำรณ์ต่ำงๆ (๓๐ ชั่วโมง) ได้แบ่งกำรอบรมฯ 
เป็น ๒ รอบ รอบละ ๒๘ คน   
 ๒. สถำนที่จัดกำรอบรมฯ ในช่วงท่ี ๓ และ ๔ จะแจ้งให้ทรำบต่อไป 
 ๓. ก ำหนดกำรอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม 


