
 
 

 
 
 

 
 
ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเ์ข้าร่วมอบรมหลกัสตูรการอบรมการเป็นล่ามภาษามือส าหรบัการให้บริการ
โทรทศัน์ (Training for Television Sign Language Interpreter) จ านวน 72 ชั่วโมง รุ่นที่ 2 

 
1. นางสาวดารุณี  เทพพันทา 
2. นางสาวสรณ์รณี  มณีสุยานนท์ 
3. นางสาวศิริพร  แสนท้าว  
4. นายทวีป  เช้ือทอง 
5. นางสาวสิริลักษณ์ มณีรัตน์ 
6. นางสาวชนินันท์ แย้มขวัญยืน 
7. นางสาวดาวศรี โลเกตุ 
8. นางสาวภริมา วินิธาสถิตย์กุล 
9. นางสาวดารินทร์ สารพัสด์ุ 
10. นางสาววิไลพร ปัจฉิมเพ็ชร ์
11. นางสาวพนิตา โพธิ์เย็น 
12. นายวีรชิต ประสิทธิไกร 
13. นางสาววรลักขณา ขวัญสู่ 
14. นางสาวสุจิตรา พิณประภัศร ์
15. นางสาวตุ๊กตา โยธานันท์ 
16. นางสาวเกวลิน เสรีพุกกะณะ 
17. นางสาวอุบล ชินบุตร 
18. นางสุนิสา จันทรสกุนต์ 
19. นางสาวอัฑฒกาฐ ์เท่ียงปรีชารักษ์ 
20. นางสาวชนากานต์ พิทยภูวไนย 
21. นางสาวสุภาพร เพชรนนท์ 
22. นางสาวเต็มศิริณ ชลธารสีหวัฒน์ 
23. นางสาวนุชริน รัญญะวิทย์ 
24. นางปรารถนา หรั่งศรีทอง 
25. นายกนต์ธร ไกรสุวรรณ 

          



26. นางสาวฐิตารีย์ เกี่ยวคุ้มภัย 
27. นางสาวมนนภัส บัณฑิต 
28. นายคเชนทร์ เทพทับทิม 
29. นางสาววัชรา อสิพงษ์ 
30. นางสาวชนัญชิดา ชีพเสรี 
31. นายนพพล ไกยราช 
32. นายสมชาย วิจิตรไพศาล 
33. นางสาวมัทนา ทองญวน 
34. นางสาวชวาลา สวสัด์ิสว่าง 

         35. นางสาวกัลชุยา ต๋องเรียน 
36. นายวัลลภ บ่อนิล 
37. นายกรรชา ธนะพันธ์  
38. นางสาวศศิธร ทรัพย์วัฒนไพศาล   
39. นายศักดา โกมลสิงห ์  
40. นางสาวภัทรานิษฐ สงประชา  
41. นางสาววรรณรัตน์ พวงมาลัย  
42. นางสาวสร้อยทอง หยกสุริยันต์  
43. นายเพลงรบ ฐิติกุลดิลก  
44. นางสาวชุติมน ลาภวงศ์วัฒนา  
45. นางสาวกาญจนา ผิวงาม   
46. นายปรเมศวร์ ถนอมศักด์ิ   
47. นางสาวเพ็ญพักตร์ แก้วดี   
48. นางสาวพิมพา ขวัญเมือง   
49. นางสาวมุกดา กุดดู่เดิม   
50. นางสาววิภาวี เขียวข า   
51. นางโสภาพร พวงศิริ   
52. นางสาวอาทิมา อ่วมเจริญ   
53. นางสาวกฤษชนก อดิโรจนานนท์   
54. นางสาววราลี สุวรรณเจริญ   
55. นางสาวกนกอร วงษ์ค าหาญ   
56. นางสาวพอริยา โหสกุล  
 
 
 



ส ารอง 
1. นางสาวอรเกษ ด าชุม    
2. นางขนิษฐา โสธรรมมงคล   
3. นางสาวสิริรัตน์ ดอนสระ  
4. นางสาวชูฮาดา หลงสะเตีย  
5. นางพัชราภรณ์ เหล่าทองมีสกุล 
 

**หมายเหต*ุ*  1) ผู้ผ่านการคดัเลือกตอ้งยืนยันการเข้าร่วมอบรมฯ หากไม่ยื่นยืนยนั ถือว่าสละสิทธิ จะ
เลื่อนส ารองขึน้มาตามอันดบั 
      2) ผูผ้่านการคดัเลือกตอ้งเข้าร่วมการอบรมฯ ไม่น้อยกว่า 80% ของชั่วโมงเรียน 
      3) รูปแบบการอบรมในสถานการณป์ัจจุบนัมีทั้งการอบรมปฏิบตักิาร การอบรมออนไลน์ 
การเรียนรูด้้วยตนเอง โดยอาจมีการให้สง่งาน และสอบตามความเหมาะสม 

    4) ผูผ้่านการคดัเลือกขอให้เข้ากลุ่ม Line ผ่านทาง QR Code ด้านล่างนี้ เพือ่ยืนยันการ
เข้าร่วมฯ และรับทราบรายละเอียดตอ่ไป 
 

 



หลักสูตรการอบรมการเป็นล่ามภาษามือส าหรับการให้บริการโทรทัศน์ 
 

ชื่อหลักสูตร 
 ชื่อภาษาไทย   หลักสูตรการอบรมการเป็นล่ามภาษามือส าหรับการใหบ้ริการโทรทัศน์ 

ชื่อภาษาอังกฤษ  Training for Television Sign Language Interpreter   
 
จ านวน   ๗๒ ช่ัวโมง 
 
หน่วยงาน   ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  
  กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล 
สมาคมล่ามภาษามือแห่งประเทศไทย 

 
หลักการและเหตุผลของหลักสูตร   

ประกาศ กสทช. เรื่อง ข้อก าหนดระดับความรู้ความสามารถของล่ามภาษามือส าหรับการให้บริการโทรทัศน์
ตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง การส่งเสริม
และคุ้มครองสิทธิของคนพิการให้เข้าถึงหรือรับรู้และใช้ประโยชน์จากรายการของกิจการโทรทัศน์  ก าหนดให้ผู้
ประกอบกิจการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลที่จะให้บริการล่ามภาษามือ จะต้องท าโดยล่ามภาษามือที่มีระดับความรู้
ความสามารถตามที่ก าหนด ทั้งนี้ ระบุให้ล่ามภาษามือจะต้องผ่านการฝึกอบรม ในหลักสูตรการเป็นล่ามภาษามือ
ส าหรับการให้บริการโทรทัศน์ ขององค์กรภาครัฐ ได้แก่ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ หรือ
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับสมาคมล่ามภาษามือแห่งประเทศไทยหรือองค์กรวิชาชีพด้านล่ามภาษามือ สมาคมคนหู
หนวกแห่งประเทศไทยหรือองค์กรประเภทความพิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย หรือสถาบันการศึกษาที่มีการ
เรียนการสอนล่ามภาษามือในระดับปริญญาตรี และผ่านการทดสอบโดยหน่วยงานจัดฝึกอบรม ทั้งนี้ หลักเกณฑ์การ
สอบให้สอดคล้องกับการฝึกอบรม และต้องได้คะแนนไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๘๐ โดยส านักงาน กสทช. อาจร่วมกับ
หน่วยงานดังกล่าว จัดฝึกอบรมหลักสูตรการเป็นล่ามภาษามือส าหรับการให้บริการโทรทัศน์ ก็ได้ ใ นกรณีที่ผู้รับ
ใบอนุญาต องค์กรแต่ละประเภทความพิการ หรือองค์กรวิชาชีพร้องขอให้มีการจัดฝึกอบรมหลักสูตรการเป็นล่าม
ภาษามือส าหรับการให้บริการโทรทัศน์ 
 
หัวข้อในการอบรม 

๑. ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับสื่อ จรรยาบรรณในวิชาชีพสื่อ และกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับกิจการกระจาย
เสียงและกิจการโทรทัศน์ (๑๒ ชั่วโมง) 

เพื่อน ามาท าหน้าที่ล่ามภาษามือส าหรับการให้บริการโทรทัศน์ รวมทั้งการเรียนรู้วัฒนธรรมของคนพิการ
ทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย จรรยาบรรณล่ามภาษามือ และเจตคติที่มีต่อคนหูหนวก จ านวน ๑๒ ช่ัวโมง โดย
แบ่งเป็นหัวข้อดังนี้ 

๑.๑ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสื่อ จรรยาบรรณในวิชาชีพสื่อ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ (๖ ช่ัวโมง)  



สถานภาพและคุณลักษณะของกิจการโทรทัศน์ ประวัติและพัฒนาการของกิจการโทรทศัน์ บทบาทหน้าที่ของ
กิจการโทรทัศน์ต่อสังคม ประเภทรายการโทรทัศน์ (รายการโทรทัศน์ประเภทข้อมูลข่าวสารสาระที่เป็นประโยชน์ต่อ
สาธารณะ รายการโทรทัศน์ประเภทบันเทิง) 
  ๑) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสื่อ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ และ
จรรยาบรรณในวิชาชีพสื่อ (๓ ช่ัวโมง)  

หัวข้อย่อย 
   - ประวัติของกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ในประเทศไทย 
   - ประกาศ กสทช. เรื่อง การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของคนพิการให้เข้าถึงหรือรบัรูแ้ละใช้
ประโยชน์จากรายการของกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

  - ประกาศส านักงาน กสทช. เรื่อง แนวทางการจัดท าล่ามภาษามือ ค าบรรยายแทนเสียง 
และเสียงบรรยายภาพส าหรับการให้บรกิารโทรทัศน์ ตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ 
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของคนพิการให้เข้าถึงหรือรับรู้และใช้ประโยชน์
จากรายการของกิจการโทรทัศน์ 
   - หลักการและแนวคิดในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของคนพิการให้เข้าถึงหรือรับรู้และ
ใช้ประโยชน์จากรายการของกิจการโทรทัศน์ 
  ๒) การผลิตรายการโทรทัศน์ และการปฏิบัติตนในการท างานเป็นล่ามภาษามือในกิจการโทรทัศน์ (๓ ช่ัวโมง)  

หัวข้อย่อย 
  - ประเภทของรายการโทรทัศน์ 
  - ปัจจัยพื้นฐานและกระบวนการผลิตรายการโทรทัศน์  

- ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับองค์ประกอบ เทคนิค และวิธีการในการผลิตรายการโทรทัศน์ใน
ระบบดิจิตอล เช่น การจัดแสงและสี ความส าคัญของภาพ 

- ค าศัพท์เบื้องต้นเกี่ยวกับการผลิตรายการโทรทัศน์ 
 

๑.๒  การเรียนรู้วัฒนธรรมของคนพิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย และเจตคติที่มีต่อคนหูหนวก (๓ 
ช่ัวโมง)  

พฤติกรรมและรสนิยมของคนหูหนวกกับการรับชมโทรทัศน์ความส าคัญของการศึกษาประวัติศาสตร์ 
ประวัติศาสตร์ของคนหูหนวกทั่วโลก ประวัติศาสตร์ของคนหูหนวกไทย ประวัติการศึกษาของคนหูหนวกไทย 
การศึกษาข้อมูลทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของคนหูหนวก คนหูหนวกที่มีคุณูปการต่อวงการหูหนวกศึกษา วิถี
ชีวิตของคนหูหนวก รวมถึง ความหมายและประวัติความเป็นมาของภาษามือ ประเภทของภาษามือ ตระกูลภาษามือ 
ชุมชนคนหูหนวก ที่มาของภาษามือ การศึกษาภาษาศาสตร์ภาษามือ และลักษณะเฉพาะทางไวยากรณ์ของภาษามือ 

หัวข้อย่อย 
   - ประวัติศาสตร์ของคนหูหนวก 
   - ความหมายและประวัติความเป็นมาของภาษามือ ประเภทของภาษามือ  การศึกษา
ภาษาศาสตร์ภาษามือ และลักษณะเฉพาะทางไวยากรณ์ของภาษามือ 

๑.๓ หลักปฏิบัติและจรรยาบรรณล่ามภาษามือ (๓ ช่ัวโมง)  
พฤติกรรมมนุษย์ การรับสัมผัสและการรับรู้ การเรียนรู้ ความจ า ภาษา สติปัญญา พัฒนาการมนุษย์ 

บุคลิกภาพ และการพัฒนาตนเอง ความเครียด มารยาททางสังคม การวางตัวกับการเป็นล่ามวิชาชีพ มนุษยสัมพันธ์ 
และการท างานเป็นทีม การท างานร่วมกับสหวิชาชีพ ความหมาย และความส าคัญของจรรยาบรรณ จรรยาบรรณ
วิชาชีพล่าม บทบาทและหน้าที่ของล่าม คุณลักษณะการท างานล่ามในกิจการโทรทัศน์ 



หัวข้อย่อย 
   - หลักปฏิบัติและจรรยาบรรณการเป็นล่ามภาษามือ 

- หลักปฏิบัตลิ่ามภาษามือส าหรับกจิการโทรทัศน์ 
 

๒. การแปลเป็นภาษามือไทย (๓๐ ชั่วโมง) 
๒.๑ การฟัง จับประเด็น และตีความหมาย (ทฤษฎี / ปฏิบัติ) (๑๒ ช่ัวโมง)  
การวิเคราะห์เนื้อหาจากการอ่านและการฟัง การจับประเด็น จากการอ่านและการฟัง การสร้างภาพจากการ

อ่านและการฟัง การเลือกใช้ภาษามือให้เหมาะสมตามระดับของภาษาพูดหรือภาษาเขียน ฝึกปฏิบัติการฟัง การจับ
ประเด็นและการตีความหมาย 

หัวข้อย่อย 
   - การฟัง การจับประเด็น และตีความหมายภาคทฤษฎี (๒ ช่ัวโมง) 

- การฟัง การจับประเด็น และการตีความหมายภาคปฏิบัติ (๑๐ ช่ัวโมง) 
๒.๒ การแปลจากภาษาพูดเป็นภาษามือไทย (ทฤษฎี / ปฏิบัติ) (๑๒ ช่ัวโมง) 
กระบวนการแปล เทคนิคการแปล การเลือกใช้ภาษาที่เหมาะสมส าหรับงานแปลแต่ละประเภท ปัญหาที่พบ

ในการแปล และวิธีการแก้ปัญหา บทบาทของนักแปลในสถานการณ์ต่างๆ การฝึกปฏิบัติการแปลจากภาษาพูดเป็น
ภาษามือไทยในบริบทต่างๆ ในกิจการโทรทัศน์ 

หัวข้อย่อย 
   -  การแปลจากภาษาพูดเป็นภาษามือไทยภาคทฤษฎี  

- การแปลจากภาษาพูดเป็นภาษามือไทยปฏิบัติ 
๒.๓ การสัมมนาล่ามภาษามือไทยในกิจการโทรทัศน์ (๖ ช่ัวโมง) 
การสัมมนาล่ามภาษามือไทยในกิจการโทรทศัน์ นโยบายและทิศทางการพัฒนาวิชาชีพล่ามภาษามือในกิจการ

โทรทัศน์ ปัญหาและการวิเคราะห์เพื่อพิจารณาทางเลือกในการแก้ปัญหา การประยุกต์ความรู้และประสบการณ์จาก
ล่ามภาษามืออาชีพในกิจการโทรทัศน์ 

หัวข้อย่อย 
- นโยบายและทิศทางการพัฒนาวิชาชีพล่ามภาษามือในกิจการโทรทัศน์ 
- การประยุกต์ความรู้และประสบการณ์จากล่ามภาษามืออาชีพในกิจการโทรทัศน์ 

 

๓. ทักษะการใช้ภาษามือในสถานการณ์ต่างๆ (๓๐ ชั่วโมง) 
- ทักษะการถ่ายทอดภาษามือในสถานการณ์ต่างๆ (๓๐ ช่ัวโมง)  
ความหมายและหน้าที่ของภาษา การศึกษาภาษาและการศึกษาภาษาเชิงภาษาศาสตร์ ระบบค าในภาษามือ

และภาษามือไทย องค์ประกอบและระบบค าในภาษามือไทย ค าในภาษามือไทย การใช้สีหน้าท่าทางและองค์ประกอบ
อื่น ๆ ประกอบค าในภาษามือไทย 

หัวข้อย่อย 
   - ทฤษฏีและหลักการถ่ายทอดเป็นภาษามือไทยในการให้บริการโทรทัศน์ 

- ค าศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับข่าวประเภทต่างๆ 
- ประโยค ไวยากรณ์ และโครงสร้างภาษามือไทยที่เกี่ยวข้องกับข่าวประเภทต่างๆ  
- การใช้สีหน้า ท่าทาง การสวมบทบาทและความสวยงานของการถ่ายทอดด้วยภาษามือ 

----------------------------------------------- 


