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คำนำ 

 

ตั้งแต่ปี 2557 กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ได้ออกประกาศคณะอนกุรรมการ
ส่งเสริมและพัฒนาล่ามภาษามือ เร่ืองมาตรฐานการปฏิบัติหน้าที่เป็นล่ามภาษามือ ตามมติในคราว
ประชุม คร้ังที่ 5/2557 เม่ือวันที่ 22 สิงหาคม 2557 เห็นชอบมาตรฐานการปฏิบัติหน้าที่เป็นล่ามภาษามือ 
ตามระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติว่าด้วยบริการล่ามภาษามือ 
พ.ศ.2552  ต่อมากรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จึงมีการศึกษาและจัดทำมาตรฐานการ
ปฏิบัติหน้าที่ล่ามภาษามือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพ่ือให้สามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็ว 
และรองรับกับความต้องการของคนพิการทางการได้ยินหรือการสื่อความหมายที่แสดงความจำนงขอรับ
การบริการล ่ามภาษามือที่มีมาตรฐาน จึงได้จัดทำมาตรฐานการปฏิบัต ิหน ้าที ่ของล่ามภาษามือ 
พ.ศ. 2561 ซึ่งได้กำหนดมาตรฐานการปฏิบัติหน้าที่เป็นล่ามภาษามือ ประกอบด้วย 5 มาตรฐาน 
20 เ กณฑ์การประเมิน  20 ตัวชี้วัด ได้แก่ มาตรฐานที่ 1แปลหรือถ่ายทอดใจความได้อย่างถูกต้อง
ครบถ้วน (จำนวน 5 เกณฑ์ 5 ตัวชี้วัด) มาตรฐานที่ 2 เคารพในศักดิ์ศรีและสิทธิของผู้รับบริการล่ามภาษามือ
และผู้เกี่ยวขอ้ง (จำนวน 3 เกณฑ์ 3 ตัวชี้วัด) มาตรฐานที่ 3 พัฒนาทักษะการเป็นล่ามภาษามือของตนเอง 
(จำนวน 3 เกณฑ์ 3 ตัวชี้วัด) มาตรฐานที่ 4 ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในวิชาชีพล่ามภาษามือ (จำนวน  
7 เกณฑ์ 7 ตัวชี้วัด) และมาตรฐานที่ 5 ปฏิบัติตามระเบียบทีเ่กี่ยวข้อง (จำนวน 2 เกณฑ์ 2 ตัวชี้วัด) นั้น 

 ปี 2564 กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จึงได้ดำเนินการจัดทำคู่ มือการ 
ฝึกปฏิบัติการแปลของล่ามภาษามือในรูปแบบ E-Learning เพ่ือให้ล่ามภาษามือชุมชนได้มีเค ร่ือง มือ  
ในการเรียนรู้ฝึกทักษะการแปลจากภาษามือไทยเป็นภาษาพูดไทย และการแปลจากภาษาพูดไทยเป็นภาษามือ
ไทยของล่ามภาษามือชุมชนในสถานการณ์ต่างๆ สำหรับการเตรียมความพร้อมจะจดแจ้งเป็นล่ามภาษามือ
ชุมชนกับกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการต่อไป 
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ส่วนที่ ๑ 
คู่มือการฝึกปฏิบัติการแปลของล่ามภาษามือในรูปแบบ E-Learning 

 
หลักการและเหตุผล  

พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคน พิการ พ.ศ. ๒๕๕๐  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๖ กำหนดไว้ในมาตรา ๒๐ (๗)  กำหนดสิทธิการเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้จากบริการ
ล่ามภาษามือของคนพิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย ซ่ึงคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิ ตคน
พิการแห่งชาติ ได้มอบหมายให้กรมส่งเสร ิมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ศึกษาและจัดทำมาตรฐาน 
การปฏิบัติหน้าที่ล่ามภาษามือตามระเบียบที่คณะกรรมการฯ กำหนด ทั้งนี้ เพ่ือเสนอต่อคณะอนุ กรรมการ
ส่งเสริมและพัฒนาล่ามภาษามือ โดยมีอำนาจหน้าที่กำหนดคุณสมบัติหลักเกณฑ์และรับรองหลักสูตร  
ล่ามภาษามือชุมชน วิธีการในการจดแจ้งเป็นล่ามภาษามือ รวมทั้งกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติหน้าที่ เป็น ล่าม
ภาษามือ เนื่องจากปัจจุบันมีคนพิการทางการได้ยินหรือการสื่อความหมายที่ออกบัตรประจ ำตัวคน พิการ  
รวมทั้งสิ้น จำนวน ๓๕๒,๕๐๓ คน มากเป็นลำดับสองรองจากความพิการทางการเคลื่อนไหวหรือร่า งกาย 
ดังนั้น ล่ามภาษามือเป็นส่วนสำคัญในการเชื่อมโยงการสื่อสารของคนหูหนวกกับคนทั่วไป และช่วยให้ช่อ งว่าง
ในการสื่อสารนั้นลดลง ทั้งนี้ การขาดล่ามภาษามือจึงเป็นปัจจัยแห่งการขาดโอกาสของคนหูหนวก อีกทั้งคน
ทั ่วไปก็ไม่สามารถสื่อสารกับคนหูหนวกให้เข ้าใจได้คนหูหนวกและคนหูตึงมีศักดิ ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์  
และสิทธิความเป็นพลเมืองไทยเท่าเทียมกับคนทั่วไป ที่สามารถพ่ึงพาตนเอง ดำรงชีวิตอิสระ และมีส่วนร่วม
สร้างสังคมที่ทุกคนอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุข และเท่าเทียม กับบุคคลอ่ืน ซ่ึงผู้ดูแลคนพิการสามารถมีส่วนร่วมส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการทางการได้ยินหรือการสื่อความหมายได้อย่างใกล้ชิด และเข้าใจวิถีชีวิต  
ของคนหูหนวกมากที่สุด  

ในปี ๒๕๖๔ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กำหนดแผนจัดอบรมความรู้แ ละทักษะ  
ในการพัฒนาศักยภาพล่ามภาษามือที่จดแจ้งกับกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จำนวน ๖๕๙ คน 
ซ่ึงตามระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ว่าด้วยบริการล่ามภาษามือ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ มีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๑๓๕ ตอนพิเศษ ๒๑๘ ง วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๑ 
กรมส่งเสร ิมและพัฒนาคุณภาพชีว ิตคนพิ การ (พก.) ได้ดำเน ินการขับเคลื ่อนการดำเน ินงานล่ามภา ษา มือ 
มาอย่างต่อเนื่อง ต้ังแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๓ เป็นต้นมา ซ่ึงกำหนดให้คนพิการทางการไ ด้ยิน มีสิทธิ ได้รับ
บริการล่ามภาษามือ ในกรณีการพบแพทย์ การประกอบอาชีพ การกล่าวโทษร้องทุกข์ และการประชุม สัมมนา  
การฝึกอบรม โดยประกาศจดแจ้งล่ามภาษามือ ต้ังแต่ปี ๒๕๕๓ จนถึงปัจจุบัน รวมทั้งสิ้นจำนวน ๖๕๙ คน 
ทั้งที่เป็นล่ามภาษามือทั้งประเภทคนหูดีและคนพิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย  

จากผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง พบว่า การพัฒนาศักยภาพล่ามภาษามือ เพ่ือยกระดับและจั ด
ประเภทล่ามภาษามือ มีข้อแตกต่างในเรื่องทักษะการแปลของล่ามภาษามือ ยังไม่เป็นมาตรฐานเดียวกันซ่ึงส่งผล
ต่อคุณภาพการให้บร ิการ โดยที ่ผ ู ้จดแจ ้งเป็นล่ามภาษามือ น ั ้น มีความร ู ้ต ั ้งแต่ระดับการศึกษาปร ิญญาตรี  
ประกาศนียบัตร วุฒิบัตรการอบรม จนถึงไม่ได้ผ่านการฝึกอบรมแต่มีทักษะภาษามือ ในแต่ละพ้ืนที่แ ตก ต่าง กัน        
และไม่ได้มาตรฐานเพราะล่ามภาษามือ ที่เป็นกลไกสำคัญของบริการล่ามภาษามือ ที่จำเป็นต้องได้รั บการพัฒนา
ศักยภาพเพ่ือขับเคลื่อนและพัฒนางานล่ามภาษามือของประเทศไทย อันจะส่งผลให้คนพิการทางการ ได้ยิน    
หรือสื่อความหมาย ได้รับบริการล่ามภาษามือที่มีคุณภาพ สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร และบริการต่า ง ๆ      
เพื ่อนำไปปร ับปร ุงและพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเอง  ดั งนั ้น  เพื ่อให้การดำเนินงานบริการล่ามภาษามือ        
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการฯ จึงได้ดำเนินการจัดทำคู่มือการเรียนการสอน     
ทางอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือให้ล่ามภาษามือชุมชนได้มีความพร้อมจะจดแจ้งเป็นล่ามภาษามือชุมชนกับกรมส่งเสริ ม
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และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ โดยให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 
พ.ศ. ๒๕๕๐ และระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตแห่งชาติ ว่าด้วยบริการล่ามภาษามือ      
พ.ศ. ๒๕๖๑ ในการประเมินมีทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ทั้งนี้ การดำเนินการจ้างการจัดทำ คู่ มือ การฝึก
ปฏิบัติการแปลของล่ามภาษามือในรูปแบบ E-Learning ดังกล่าว จะเป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาศักยภาพ
ด้านทักษะการแปลของล่ามภาษามือ เพ่ือเป็นการพัฒนาคุณภาพการให้บริการล่ามภาษามือ ของประเทศไทย 
ในอนาคต 
 
วัตถุประสงค์ 

1.  เพ่ือจัดทำคู่มือการฝึกปฏิบัติการแปลของล่ามภาษามือในรูปแบบ  E-Learning 
๒.  เพ่ือพัฒนาทักษะการแปลจากภาษามือไทยเป็นภาษาพูดไทยและการแปลจากภา ษา พูดไทย  

เป็นภาษามือไทยของล่ามภาษามือชุมชน 
 
กรอบแนวคิด  

1. ออกแบบคู ่มือและขั ้นตอนการดำเน ินการฝึกปฏิบัติการแปลของล่ามภาษามือในร ูปแบบ 
E-Learning 

2. จ ัดทำ (ร ่าง) คู ่มือการฝึกปฏิบัติการแปลของล่ามภาษามือในร ูปแบบ E-Learning และมีว ิธีการ 
ฝึกปฏิบัติการแปลทั้งการแปลจากภาษามือไทยเป็นภาษาพูดไทย และการแปลจากภาษาพูดไทยเป็นภา ษา มือ
ไทย โดยกำหนดรายละเอียดเก่ียวกับเนื้อหาการฝึกปฏิบัติการแปลในสถานการณ์ต่างๆ เช ่น การพบแพทย์  
การสมัครงาน/ประกอบอาชีพ การกล่าวโทษร้องทุกข์ การประชุม สัมมนา การฝึกอบรม และการติดต่อกับ
หน่วยงานภาครัฐ  

๓.  จัดทำวีดิทัศน์ ความยาวไม่น้อยกว่า ๕  นาที การฝึกปฏิบัติการแปลในสถานการณ์ต่างๆ โดยมี 
คำบรรยายใต้ภาพตลอดช่วงการแปลจากทั้งการแปลจากภาษามือไทยเป็นภาษาพูดไทย และการแปลจาก
ภาษาพูดไทยเป็นภาษามือไทย 

 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1.  ได้คู่มือการฝึกปฏิบัติการแปลของล่ามภาษามือในรูปแบบ E-Learning 

2.  ได้วิธีการพัฒนาทักษะการแปลสำหรับล่ามภาษามือชุมชน ในสถานการณ์ต่างๆ เช่น การพบแพทย์ 
การประกอบอาชีพ การกล่าวโทษร้องทุกข์ การประชุม สัมมนา การฝึกอบรม และการติดต่อกับหน่ วย งาน
ภาครัฐเป็นคู่มือการเรียนในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
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ส่วนที่ ๒ 

คู่มือการฝึกปฏิบัติการแปลของล่ามภาษามือในรูปแบบออนไลน ์
(E-Learning For Sign Language Interpreters) 

 
คู่มือการฝึกปฏิบัติการแปลของล่ามภาษามือในรูปแบบ E-Learning ได้กำหนดรายละเอียดเ ก่ียวกับ

เนื้อหา การฝึกปฏิบัติ และการแปลของล่ามภาษามือ โดยมีเนื้อหาการฝึกปฏิบัติการแปลของล่ามภา ษามือใน
สถานการณ์ต่างๆ ได้แก่ การพบแพทย์ การสมัครงาน/ประกอบอาชีพ การกล่าวโทษร้องทุกข์ การประชุม 
สัมมนา การฝึกอบรม และการติดต่อกับหน่วยงานภาครัฐ ในรูปแบบเนื้อหาของชุดวีดิทัศน์ความยาวไม่น้อยกว่า 
5 นาที จำนวนของเนื้อหาทั้งหมด 4 เรื่อง โดยแบ่งออกในลักษณะ 2 รูปแบบ ดังนี้  

รูปแบบที่ 1 การแปลจากภาษามือไทยเป็นภาษาพูดไทย จำนวน 2 เรื่อง ได้แก่  
- การพบแพทย์ 
- การสมัครงาน/ประกอบอาชีพ 

 รูปแบบที่ 2 การแปลจากภาษาพูดไทยเป็นภาษามือไทย จำนวน 2 เรื่อง ได้แก่ 
- การประชุม สัมมนา การฝึกอบรม 
- ติดต่อกับหน่วยงานภาครัฐ 

ซ่ึงรูปแบบวิธีการฝึกปฏิบัติการแปลของล่ามภาษามือทั้ง 2 แบบ ได้จัดเนื้อหา การฝึ กปฏิบั ติ ใน
รูปแบบการใช้งานแบบเว็บไซต์ (Web Application) ชื่อเว็บไซต์ www.sli-th.com ลักษณะของการทำ งาน
เว็บไซต์เป็นแบบตอบสนองการใช้งานกับอุปกรณ์ต่างๆ (Responsive Wes Design) เช่น Computer  PC, 
Computer Notebook, Mobile และTablet เป็นต้น สามารถปรับเปลี่ยนขนาดของเว็บไซต์ให้เหมา ะสมกับ
การแสดงผลบนหน้าจอขนาดต่าง ๆ และความละเอียดของหน้าจอในอุปกรณ์ที่แตกต่างกัน โดยการใช้งาน
สามารถแบ่งการใช้งานออกเป็น 2 ส่วน คือ ผู้สอน (ผู้ดูแลระบบ) และผู้เรียน (ผู้ใช้งาน) ดังนี้ 

 

1. ส่วนของผู้สอน (ผู้ดูแลระบบ)  
 ส่วนของผู้สอน (ผู้ดูแลระบบ) มีหน้าที่สำหรับการจัดการข้อมูลเนื้อหา ข้อมูลผู้เรียน และรายงาน

การเข้าเรียนเนื้อหาของผู้เรียน โดยมีการใช้งานดังต่อไปนี้ 
1.1 การเข้าสู่ระบบการใช้งาน มีขั้นตอนการใช้งานดังต่อไปนี้ 

- เปิดโปรแกรม Web Browser เช่น Google Chrome, Internet Explorer หรือ Safari  
เป็นต้น เพ่ือเข้าใช้งานด้วยอุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรือมือถืออย่างใดก็ได้  

- พิมพ์ชื่อเว็บไซต์บน URL เพ่ือเข้าสู่ระบบ ชื่อเว็บไซต์ www.sli-th.com/admin 
- พิมพ์ข้อมูล User และ Password เพ่ือเข้าสู่ระบบ (user: admin@admin.com 

password : 111111 ) ดังภาพที่ 1 
- กดปุ่ม             เพ่ือเข้าสู่ระบบการใช้งานของผู้สอน 

http://www.sli-th.com/
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ภาพท่ี 1 หน้าจอการเข้าสู่ระบบ 

จากภาพที่ 1 เม่ือผู้สอนทำการ Log in เรียบร้อยจะปรากฏหน้าจอหน้าแรกของผู้สอน ดังภาพที่ 2  
โดยจะมีการแสดงเมนูการใช้งานของผู้สอนทางด้านซ้ายมือ ซ่ึงมีเมนู ดังภาพที่ 3 

 

 

ภาพท่ี 2 หน้าจอหลักของผู้สอน 
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ภาพท่ี 3 หน้าจอเมนูผู้สอน 

จากภาพที่ 3 เมนูการใช้งานของผู้สอนประกอบด้วย 3 เมนูหลัก คือ เมนูรายชื่อนักเรียน (หน้าแรก) , 
เมนูภาษามือเป็นภาษาพูด และเมนูภาษาพูดเป็นภาษามือ มีการโครงสร้างดังต่อไปนี้ 

 
โครงสร้างระบบการฝึกปฏิบัติการแปลของล่ามภาษามือในรูปแบบออนไลน์ (ผู้สอน) 

(E-Learning For Sign Language Interpreters) 
 

 

 

  

 

 

 

 

1. เมนูรายชื่อนักเรียน (หน้าแรก) 

เมนูรายชื่อนักเรียน (หน้าแรก) เป็นเมนูสำหรับแสดงข้อมูลรายชื่อผู้ เรียน โดยจะแสดง
ข้อมูลชื่อ-สกุล เบอร์โทรศัพท์ และผลการเรียนของผู้เรียน ดังภาพที่ 3 

หน้าแรก 

www.sli-th.com/admin 

หน้า Login 
เข้าสู่ระบบ 

เมนูรายชื่อนักเรียน เมนภูาษามือเป็นภาษาพูด เมนูภาษาพูดเป็นภาษามือ 
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ภาพท่ี 4 หน้าจอเมนูรายชื่อผู้เรียน (หน้าแรก) 

 

 

ภาพท่ี 5 รายงานสรุปจำนวนผู้เรียนทั้งหมด จำนวนบทเรียนรูปแบบที่ 1 และจำนวนบทเรียนรูปแบบที่ 2 

จากภาพที่ 4 แสดงหน้าจอเมนูรายชื่อผู้ เรียน (หน้าแรก) ยังแสดงข้อมูลรายงานสรุปจำนวนผู้ เรียน
ทั้งหมด จำนวนการเข้าเรียนบทเรียนรูปแบบที่ 1 และจำนวนการเข้าเรียนบทเรียนรูปแบบที่ 2 ดังภาพที่ 5 
และการใช้งานของหน้าจอเมนูรายชื่อผู้เรียน (หน้าแรก) ยังมีส่วนการใช้งานสำหรับในการจัดการข้อมูลผู้ เรียน 
ดังนี้ 

- ปุ่มการเพ่ิมข้อมูลเรียน 
ปุ่มการเพ่ิมข้อมูลเรียน คือ ปุ่มสำหรับเพ่ิมข้อมูลผู้เรียน ซ่ึงใช้สำหรับในกรณีผู้ เรี ยนไ ม่

สามารถเพ่ิมข้อมูลดัวยตนเอง เช่น ชื่อ- นามสกุล หรือเบอร์โทรศัพท์ โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้ ดังภาพที่ 6 

1. คลิกปุ่ม  จะปรากฏหน้าต่างการเพ่ิมข้อมูล เพ่ือทำการกรอกข้อ มูลชื่ อ -  
นามสกุล อีเมล์ (E-mail) เลขบัตรประจำตัวประชาชน และเบอร์โทรศัพท์  

2. คลิกปุ่ม  เพ่ือทำการบันทึก หรือคลิกปุ่ม  เพ่ือยกเลิกการ เ พ่ิมข้ อ มูล
นักเรียน  
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ภาพท่ี 6 หน้าจอการเพ่ิมข้อมูลผู้เรียน 

- ปุ่มแก้ไขข้อมูลผู้เรียน 
ปุ่มการแก้ไขข้อมูลผู้ เรียน คือ ปุ่มสำหรับปรับปรุง/แก้ไขข้อมูลผู้เรียน ในกรณีข้อมูล

ผู้เรียนมีการเปลี่ยนแปลง เช่น ชื่อ- นามสกุล หรือเบอร์โทรศัพท์ โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้  
1. คลิกปุ่ม  ดังภาพที่ 7 
2. จะแสดงหน้าจอแก้ไขข้อมูล สำหรับเปลี่ยนแปลงข้อมูล เช่น ชื่อ-นามสกุล Email  

เลขบัตรประจำตัวประชาชน หรือเบอร์โทรศัพท์ ที่ต้องการ ดังภาพที่ 8 
3. คลิกปุ่ม  เพ่ือทำการบันทึก หรือคลิกปุ่ม  เพ่ือยกเลิกการแก้ไขข้อ มูล

ผู้เรียน  
 

 

ภาพท่ี 7 ปุ่มแก้ไขบนหน้าจอเมนูรายชื่อผู้เรียน (หน้าแรก)  
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ภาพท่ี 8 หน้าจอแก้ไขข้อมูลผู้เรียน 
 

- ปุ่มใช้งานข้อมูลผู้เรียน 
ปุ่มใช้งานข้อมูลผู้เรียนคือ ปุ่มสำหรับกำหนดการเข้าใช้งานของผู้เรียน กรณีที่ต้องการปิด

หรือเปิดการเข้าใช้งานของนักเรียนเพ่ือให้ปรากฏการใช้งานของผู้เรียน โดยมีใช้งานดังนี้  

1. คลิกปุ่ม  เพ่ือกำหนดการ เปิด การเข้าใช้งานของผู้เรียน  

2. คลิกปุ่ม เพ่ือกำหนดการ ปิด การเข้าใช้งานของผู้เรียน  
 
 

- ปุ่มผลการเรียนของผู้เรียน 
ปุ่มผลการเรียนของนักเรียน คือปุ่มสำหรับแสดงข้อมูลการเข้าฝึกปฏิบัติของผู้เรียน เพ่ือดู

ประวัติการเข้าใช้งานของผู้เรียน สามารถเลือกช่วงเวลาการเข้าฝึกตามระยะเวลาได้ โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้ 

1. คลิกปุ่ม  ดังภาพที่ 9  
2. จะแสดงหน้าจอผลการฝึกปฏิบัติของผู้เรียนเป็นรายบุคคล โดยแสดงชื่อเรื่อ งวีดิทัศน์ 

ตามวันและเวลาการเข้าเรียน ประเภทของรูปแบบเนื้อหา และจำนวนเวลาที่เข้าเรียนได้ ดังภาพที่ 10 
3. สามารถบันทึกประวัติการเรียนของผู ้เร ียนในร ูปแบบไฟล์  PDF ได้ โดยคลิกปุ่ม 

 เพ่ือดาวน์โหลดข้อมูล ดังภาพที่ 11 
 



๙ 

 

 
 

ภาพท่ี 9 ปุ่มผลการเข้าฝึกปฏิบัติบนหน้าจอเมนูรายชื่อผู้เรียน (หน้าแรก)  

 

 

ภาพท่ี 10 หน้าจอรายละเอียดการฝึกปฏิบัติของผู้เรียน 



๑๐ 

 

 

ภาพท่ี 11 หน้าจอแสดงข้อมูลการฝึกปฏิบัติของผู้เรียนรูปแบบไฟล์ PDF 
 

2. เมนูภาษามือเป็นภาษาพูด 
เมนูภาษามือเป็นภาษาพูด เป็นเมนูสำหรับแสดงข้อมูลบทเรียนรูปแบบที่ 1 การแปลจาก

ภาษามือไทยเป็นภาษาพูดไทย จำนวน 2 เร ื ่อง ได้แก่ การพบแพทย์  และการสมัครงาน/ประกอบอาชีพ  
ดังภาพที่ 12 

 

 
 

ภาพท่ี 12 หน้าจอเมนูภาษามือเป็นภาษาพูด 

จากภาพที่ 12 ผู้สอนสามารถจัดการข้อมูลวิดีทัศน์สื่อการเรียนการสอนรูปแบบที่ 1 
การแปลจากภาษามือไทยเป็นภาษาพูดไทย โดยแสดงข้อมูลหัวข้อวิดีทัศน์ รายละเอียด จำนวนผู้เข้าเรียน การ
ใช้งานของหน้าจอเมนูภาษามือเป็นภาษาพูด มีส่วนการใช้งานสำหรับในการจัดการข้อมูลวิดีทัศน์สื่อการเรียน
การสอนรูปแบบที่ 1 ดังนี้ 

 



๑๑ 

 

- ปุ่มเรียกดู 
ปุ่มเรียกดู คือ ปุ่มสำหรับดูรายชื่อผู้เข้าเรียน เพ่ือดูประวัติการเข้าฝึกปฏิบัติของผู้ เรียนใน

แต่ละเนื้อหาของรูปแบบที่ 1 โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้ 

1. คลิกปุ่ม   ดังภาพที่ 13 
2. จะแสดงหน้าจอรายชื่อผู้ เรียนที่เข้าเรียนของแต่ละวิดีทัศน์สื่อการสอนได้ โดยมีการ

แสดงข้อมูล ชื่อ-สกุลของผู้เรียน วัน/เวลาการเข้าเรียน และจำนวนเวลาที่เข้าเรียน ดังภาพที่ 14 
 

 

ภาพท่ี 13 ปุ่มเรียกดูหน้าจอเมนูภาษามือเป็นภาษาพูด 

 

 

ภาพท่ี 14 หน้าจอแสดงรายชื่อผู้เรียนที่เข้าเรียนแต่ละวิดีทัศน์รูปแบบที่ 1 
 
 
 
 
 



๑๒ 

 

- ปุ่มเพ่ิมวิดีทัศน์ส่ือการสอน 
ปุ่มเพ่ิมวิดีทัศน์สื่อการสอน คือ ปุ่มสำหรับการเพ่ิมข้อมูลเนื้อหาการฝึกปฏิบัติรูปแบบที่ 1 

การแปลจากภาษามือไทยเป็นภาษาพูดไทย โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้  

1. คลิกปุ่ม  ดังภาพที่ 15 

2. จะแสดงหน้าจอสำหรับเพ่ิมข้อมูลวีดีทัศน์สื่อการสอนรูปแบบที่ 1 ดังภาพที่ 16 ซ่ึงมี
รายละเอียดดังนี้ 

- ชื่อวิดีทัศน์สื่อการสอน 
- กำหนดระยะเวลาในการรับชม 
- อัพโหลดร ูปภาพหน้าปกคลิปวีดีโอ (ขนาด 5000x2325px แต่ขนาดไฟล์ 

น้อยกว่า 2 MB เท่านั้น) 
- รายละเอียด/คำอธิบายของสื่อการสอน (ต้นฉบับ) 
- URL VDO สื่อการสอน (ต้นฉบับ) 

(https://www.youtube.com/watch?v=Q67CSbZJVkE) 
- รายละเอียด/คำอธิบายของสื่อการสอน (เฉลย) 
- URL VDO สื่อการสอน (เฉลย) 

(https://www.youtube.com/watch?v=Q67CSbZJVkE) 

 3. สามารถคลิกปุ่ม  เพ่ือทำการบันทึก หรือคลิกปุ่ม  เพ่ือยกเลิกการ
แก้ไขข้อมูลผู้เรียน โดยทำการกรอกข้อมูลต่าง ๆ  

 

 

ภาพท่ี 15 ปุ่มเพ่ิมข้อมูลหน้าจอเมนูภาษามือเป็นภาษาพูด 

 



๑๓ 

 

 

ภาพท่ี 16 หน้าจอการเพ่ิมวีดีทัศน์สื่อการสอนรูปแบบที่ 1  
 

- ปุ่มแก้ไขวิดีทัศน์ส่ือการสอน 
ปุ่มแก้ไขวิดีทัศน์สื่อการสอน คือ ปุ่มสำหรับการแก้ไขข้อมูลเนื้อหาที่มีการบันทึกลงระบบ

เร ียบร ้อยแล้วของการฝึกปฏิบัติรูปแบบที่ 1 การแปลจากภาษามือไทยเป็นภาษาพูดไทย โดยมีข ั ้นตอน
ดังต่อไปนี้ 

1. คลิกปุ่ม  ดังภาพที่ 17 
2. จะแสดงหน้าจอแก้ไขข้อมูล ทำการกรอกข้อมูลที่ต้องการแก้ไข ดังภาพที่ 18 
3. จากนั้นคลิกปุ่ม  เพ่ือทำการบันทึก หรือคลิกปุ่ม  เพ่ือยกเลิกการแก้ไข

ข้อมูลสื่อการสอน  
 



๑๔ 

 

 

ภาพท่ี 17 ปุ่มแก้ไขข้อมูลหน้าจอเมนูภาษามือเป็นภาษาพูด 

 

 

ภาพท่ี 18 หน้าจอการแก้ไขวีดีทัศน์สื่อการสอนรูปแบบที่ 1 

 

- ปุ่มใช้งานของเน้ือหาบทเรียน 
ปุ่มใช้งานของเนื้อหาบทเรียน คือ ปุ่มสำหรับกำหนดการแสดงให้เข้าใช้งานของบทเรียน  

กรณีที่ต้องการปิดหรือเปิดการผู้ใช้เข้าเรียน เพ่ือให้ปรากฏการใช้งานของผู้เรียน โดยมีใช้งานดังนี้  

1. คลิกปุ่ม  เพ่ือกำหนดการ เปิด การเข้าใช้ของบทเรียน  

2. คลิกปุ่ม เพ่ือกำหนดการ ปิด การเข้าใช้ของบทเรียน 
 
 
 
 
 



๑๕ 

 

- ปุ่มลบข้อมูลวิดีทัศน์ส่ือการสอน 
ปุ่มลบข้อมูลวิดีทัศน์สื่อการสอน คือ ปุ่มสำหรับลบข้อมูลวิดีทัศน์สื่อการสอน ที่ไม่ต้องการ

แสดงให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติ เพ่ือไม่ให้ปรากฏการเข้าใช้งานของผู้เรียน โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้  
1. คลิกปุ่ม  เพ่ือทำการลบข้อมูลวิดีโอสื่อการสอน 
2. จะมีการแจ้งเตือนถามเพ่ือยืนยันการลบข้อมูลอีกครั้ง ว่าคุณต้องการ จ ะลบข้ อ มูล

หรือไม่  
3. กดปุ่ม ตกลง เพ่ือยืนยันการลบข้อมูลวิดีโอสื่อการสอน 
 

3. เมนูภาษาพูดเป็นภาษามือ 
เมนูภาษาพูดเป็นภาษามือ เป็นเมนูสำหรับแสดงข้อมูลบทเรียนรูปแบบที่ 2 การแปลจาก

ภาษาพูดไทยเป็นภาษามือไทย จำนวน 2 เรื่อง ได้แก่ การประชุม สัมมนา การฝึกอบรม  และการติดต่อกับ
หน่วยงานภาครัฐ ดังภาพที่ 19 

 

 

ภาพท่ี 19 หน้าจอเมนูภาษาพูดเป็นภาษามือ 

จากภาพที่ 19 ผู้สอนสามารถจัดการข้อมูลวิดีทัศน์สื่อการเรียนการสอนรูปแบบที่ 2 
การแปลจากภาษาพูดไทยเป็นภาษามือไทย โดยแสดงข้อมูลหัวข้อวิดีทัศน์ รายละเอียด จำนวนผู้เข้าเรียน การ
ใช้งานของหน้าจอเมนูภาษามือเป็นภาษาพูด มีส่วนการใช้งานสำหรับในการจัดการข้อมูลวิดีทัศน์สื่อการเรียน
การสอนรูปแบบที่ 2 ดังนี้ 

- ปุ่มเรียกดู 
ปุ่มเรียกดู คือ ปุ่มสำหรับดูรายชื่อผู้เข้าเรียน เพ่ือดูประวัติการเข้าฝึกปฏิบัติของผู้ เรียนใน

แต่ละเนื้อหาของรูปแบบที่ 2 โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้ 

1. คลิกปุ่ม   ดังภาพที่ 20 
2. จะแสดงหน้าจอรายชื่อผู้ เรียนที่เข้าเรียนของแต่ละวิดีทัศน์สื่อการสอนได้ โดยมีการ

แสดงข้อมูล ชื่อ-สกุลของผู้เรียน วัน/เวลาการเข้าเรียน และจำนวนเวลาที่เข้าเรียน ดังภาพที่ 21 
 



๑๖ 

 

 

ภาพท่ี 20 ปุ่มเรียกดูหน้าจอเมนูภาษาพูดเป็นภาษามือ 

 

 

ภาพท่ี 21 หน้าจอแสดงรายชื่อผู้เรียนที่เข้าเรียนแต่ละวิดีทัศน์รูปแบบที่ 2 
 

- ปุ่มเพ่ิมวิดีทัศน์ส่ือการสอน 
ปุ่มเพ่ิมวิดีทัศน์สื่อการสอน คือ ปุ่มสำหรับการเพ่ิมข้อมูลเนื้อหาการฝึกปฏิบัติรูปแบบที่ 2 

การแปลจากภาษาพูดไทยเป็นภาษามือไทย โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้  

1. คลิกปุ่ม  ดังภาพที่ 22 

2. จะแสดงหน้าจอสำหรับเพ่ิมข้อมูลวีดีทัศน์สื่อการสอนรูปแบบที่ 1 ดังภาพที่ 23 ซ่ึงมี
รายละเอียดดังนี้ 

- ชื่อวิดีโอสื่อการสอน 
- กำหนดระยะเวลาในการรับชม 
- อัพโหลดรูปภาพหน้าปกคลิปวีดีโอ (ขนาด 5000x2325px แต่ขนาดไฟล์น้อย

กว่า 2 MB เท่านั้น) 



๑๗ 

 

- รายละเอียด/คำอธิบายของสื่อการสอน (ต้นฉบับ) 
- URL VDO สื่อการสอน (ต้นฉบับ) 

(https://www.youtube.com/watch?v=Q67CSbZJVkE) 
- รายละเอียด/คำอธิบายของสื่อการสอน (เฉลย) 
- URL VDO สื่อการสอน (เฉลย) 

(https://www.youtube.com/watch?v=Q67CSbZJVkE) 
 

 3. สามารถคลิกปุ่ม  เพ่ือทำการบันทึก หรือคลิกปุ่ม  เพ่ือยกเลิกการ
แก้ไขข้อมูลผู้เรียน โดยทำการกรอกข้อมูลต่าง ๆ  

 

ภาพท่ี 22 ปุ่มเพ่ิมข้อมูลหน้าจอเมนูภาษาพูดเป็นภาษามือ 

 



๑๘ 

 

 

ภาพท่ี 23 หน้าจอการเพ่ิมวีดีทัศน์สื่อการสอนรูปแบบที่ 2  

- ปุ่มแก้ไขวิดีทัศน์ส่ือการสอน 
ปุ่มแก้ไขวิดีทัศน์สื่อการสอน คือ ปุ่มสำหรับการแก้ไขข้อมูลเนื้อหาที่มีการบันทึกลงระบบ

เร ียบร ้อยแล้วของการฝึกปฏิบัติรูปแบบที่ 2 การแปลจากภาษามือไทยเป็นภาษาพูดไทย โดยมีข ั ้นตอน
ดังต่อไปนี้ 

1. คลิกปุ่ม  ดังภาพที่ 24 
2. จะแสดงหน้าจอแก้ไขข้อมูล ทำการกรอกข้อมูลที่ต้องการแก้ไข ดังภาพที่ 25 

3. จากนั้นคลิกปุ่ม  เพ่ือทำการบันทึก หรือคลิกปุ่ม  เพ่ือยกเลิกการแก้ไข
ข้อมูลสื่อการสอน  



๑๙ 

 

 

ภาพท่ี 24 ปุ่มแก้ไขข้อมูลหน้าจอเมนูภาษาพูดเป็นภาษามือ 

 

ภาพท่ี 25 หน้าจอการแก้ไขวีดีทัศน์สื่อการสอนรูปแบบที่ 2 

- ปุ่มใช้งานของเน้ือหาบทเรียน 
ปุ่มใช้งานของเนื้อหาบทเรียน คือ ปุ่มสำหรับกำหนดการแสดงให้เข้าใช้งานของบทเรียน  

กรณีที่ต้องการปิดหรือเปิดการผู้ใช้เข้าเรียน เพ่ือให้ปรากฏการใช้งานของผู้เรียน โดยมีใช้งานดังนี้  

1. คลิกปุ่ม  เพ่ือกำหนดการ เปิด การเข้าใช้ของบทเรียน  

2. คลิกปุ่ม เพ่ือกำหนดการ ปิด การเข้าใช้ของบทเรียน 
-  ปุ่มลบข้อมูลวิดีทัศน์ส่ือการสอน 

ปุ่มลบข้อมูลวิดีทัศน์สื่อการสอน คือ ปุ่มสำหรับลบข้อมูลวิดีทัศน์สื่อการสอน ที่ไม่ต้องการ
แสดงให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติ เพ่ือไม่ให้ปรากฏการเข้าใช้งานของผู้เรียน โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้  

1. คลิกปุ่ม  เพ่ือทำการลบข้อมูลวิดีโอสื่อการสอน 
2. จะมีการแจ้งเตือนถามเพ่ือยืนยันการลบข้อมูลอีกครั้ง ว่าคุณต้องการจ ะลบข้ อ มูล

หรือไม่  
3. กดปุ่ม ตกลง เพ่ือยืนยันการลบข้อมูลวิดีโอสื่อการสอน 
 
 



๒๐ 

 

2. ส่วนของผู้เรียน (ผู้ใช้งาน)  
ส่วนของผู้เรียน (ผู้ใช้งาน) มีหน้าที่สำหรับให้ผู้เรียนเข้าไปเรียนเนื้อหาการฝึกปฏิบัติการ แปล

ของล่ามภาษามือ โดยแบ่งออกในลักษณะ 2 รูปแบบ ดังนี้ รูปแบบที่ 1 การแปลจากภาษามือไทยเป็นภาษาพูด
ไทย จำนวน 2 เรื่อง ได้แก่ การพบแพทย์ และ การสมัครงาน/ประกอบอาชีพ และรูปแบบที่ 2 การแปลจาก
ภาษาพูดไทยเป็นภาษามือไทย จำนวน 2 เร ื ่อง ได้แก่ การประชุม สัมมนา การฝึกอบรม และติดต่อกับ
หน่วยงานภาครัฐ โดยมีการใช้งานดังต่อไปนี้ 

 
โครงสร้างระบบการฝึกปฏิบัติการแปลของล่ามภาษามือในรูปแบบออนไลน์ (ผู้เรียน) 

(E-Learning For Sign Language Interpreters) 
 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1 การเข้าสู่ระบบการใช้งาน มีขั้นตอนการใช้งานดังต่อไปนี้ 
- เปิดโปรแกรม Web Browser เช่น Google Chrome, Internet Explorer หรือ Safari  

เป็นต้น เพ่ือเข้าใช้งานด้วยอุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรือมือถืออย่างใดก็ได้  
- พิมพ์ชื่อเว็บไซต์บน URL เพ่ือเข้าสู่ระบบ ชื่อเว็บไซต์ www.sli-th.com 
- พิมพ์ข้อมูล User และ Password เพ่ือเข้าสู่ระบบ ดังภาพที่ 26 
- กดปุ่ม  

หน้าแรก 
www.sli-th.com 

หน้า Login 
เข้าสู่ระบบ 

เมนูข้อมูลส่วนตัว 

เมนูข้อมูลส่วนตัว 

เมนูประวัติการเข้าเรียนของฉัน 

เมนูฝึกการแปลภาษามือ 

เมนู 1.ภาษามือเป็นภาษาพูด 

เมน ู2.ภาษาพูดเป็นภาษามือ 

หน้าลงทะเบียน 
(ผู้เรียนใหม่) 
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ภาพท่ี 26 หน้าจอการเข้าสู่ระบบของผู้เรียน 

 

กรณีผู้เรียนยังไม่มี Username และ Password ให้ทำการสมัครสมาชิกก่อน โดยมีขั้นตอน
ดังต่อไปนี้ 

- คลิกปุ่ม สมัครสมาชิก ดังภาพที่ 26 
- กรอกข้อมูลผู้เรียน ได้แก่ ชื่อ-นามสกุล, เลขบัตรประชาชน, อีเมล์ (E-mail), เบอร์

โทรศัพท์, line id และรหัสผ่าน (Password) เม่ือผู้ใช้งานทำการกรอกข้อมูลการสมัครสมาชิกเรียบร้อย ดัง
ภาพที่ 27 

- คลิกปุ่ม  จากนั้นระบบจะให้กรอกข้อมูลการเข้าสู่ระบบอีกครั้ง ดังภาพที่ 27 
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ภาพท่ี 27 หน้าจอการลงทะเบียนสมัครผู้เรียนใหม่ 

จากภาพที่ 27 เม่ือผู้เรียนทำการเข้าสู่ระบบเรียบร้อยจะปรากฏหน้าจอหน้าแรกของผู้ เรียน 
ดังภาพที่ 28  โดยจะมีการแสดงเมนูการใช้งานของผู้เรียนทางด้านซ้ายมือ ซ่ึงมีเมนู ดังภาพที่ 29 

 

 

ภาพท่ี 28 หน้าจอการลงทะเบียนสมัครผู้เรียนใหม่ 
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ภาพท่ี 29 หน้าเมนูหลักของผู้เรียน 

จากภาพที่ 29 เมนูการใช้งานของผู้เรียนประกอบด้วย 2 เมนูหลัก คือ เมนูที่ 1 เมนูข้อมูลส่วนตัว 
ประกอบด้วยเมนูย่อย ได้แก่ เมนูข้อมูลส่วนตัว และเมนูประวัติการเข้าเรียนของฉัน และ เมนูที่ 2 เมนูฝึกการ
แปลภาษามือ ประกอบด้วยเมนูย่อย ได้แก่ เมนูภาษามือเป็นภาษาพูด และเมนูภาษาพูดเป็นภาษามือ มีการใช้
งานแต่ละเมนูดังนี้ 

1. เมนูข้อมูลส่วนตัว (หน้าแรก) 

เมนูข้อมูลส่วนตัว (หน้าแรก) เป็นเมนูสำหรับแสดงข้อมูลชื่อผู้เรียน  โดยจะแสดงชื่อ-นามสกุล
, เลขบัตรประชาชน, อีเมล์ (E-mail), เบอร์โทรศัพท์, line id ซ่ึงผู้เรียนสามารถแก้ไขรายละเอียดข้อมูล พร้อม
ทั้งกดปุ่ม บันทึก ข้อมูลก็จะเปลี่ยนแปลงโดยอัตโนมัติ แสดงดังภาพที่ 28 

2. เมนูประวัติการเข้าเรียนของฉัน 
เมนูประวัติการเข้าเรียนของฉัน เป็นเมนูสำหรับแสดงประวัติการเข้าใช้งานฝึกปฏิบั ติแ ต่ละ

รูปแบบและแต่ละบทเรียน โดยแสดงข้อมูลการเข้าใช้ในแต่ละเรื่อง วันและเวลาในการฝึกปฏิบั ติแ ต่ละครั้ง 
แสดงดังภาพที่ 30 

 

ภาพท่ี 30 หน้าจอเมนูประวัติการเข้าเรียนของฉัน 
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3. เมนูภาษามือเป็นภาษาพูด 
เมนูภาษามือเป็นภาษาพูด เป็นเมนูสำหรับแสดงบทเรียนการฝึกปฏิบัติการแปลจากภาษา มือ

ไทยเป็นภาษาพูดไทย โดยมีเนื้อหาฝึกปฏิบัติบทเรียนแต่ละหัวข้อ เช่น  การพบแพทย์ และการสมัคร งาน/
ประกอบอาชีพ เป็นต้น ซ่ึงแสดงข้อมูลเนื้อในรูปแบบวีดีทัศน์บทเรียนแต่ละเรื่อง แสดงดังภาพที่ 31 

 

 
ภาพท่ี 31 หน้าจอการฝึกปฏิบัติการแปลภาษามือเป็นภาษาพูด 

จากภาพที่ 31 ภาพแสดงหน้าจอแสดงเมนูการฝึกปฏิบัติการแปลจากภาษามือไทยเป็นภา ษา
พูดไทย ผู้ใช้งานสามารถเลือกเรียนการฝึกปฏิบัติการแปลจากภาษามือไทยเป็นภาษาพูดไทย โดยแยกแต่ละ

บทเรียนได้ ซ่ึงผู้เรียนสามารถคลิกปุ่ม  เพ่ือเริ่มเข้าสู่บทเรียน จะแสดงดังภาพที่ 32 
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ภาพท่ี 32 หน้าจอรายละเอียดการฝึกปฏิบัติและเฉลยการแปลภาษามือเป็นภาษาพูด 

จากภาพที่ 32 แสดงหน้าจอแสดงเมนูรายละเอียดการเข้าสู่บทเรียน การฝึกปฏิบัติการแปล
จากภาษามือไทยเป็นภาษาพูดไทย เม่ือเริ่มเข้าสู่บทเรียน ผู้ใช้งานสามารถคลิกปุ่มเพ่ือเรียกดูวิดีโอสื่ อการสอน

ได้(เง่ือนไข ผู้เรียนจะต้องดูวิดีทัศน์สื่อการสอนต้ังแต่เริ่มต้นจนจบ) จึงจะสามารถคลิกปุ่ ม   จากนั้น
วิดีทัศน์เฉลยจะแสดงต่อในส่วนด้านล่างของคลิปวีดีทัศน์ต้นฉบับ ดังภาพที่ 32  เม่ือผู้เรียนฝึกปฏิบัติเรียบร้อย

ให้ทำการกดปุ่ม  เพ่ือบันทึกการฝึกปฏิบัติแจ้งผู้สอน 
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4. เมนูภาษาพูดเป็นภาษามือ 
เมนูภาษาพูดเป็นภาษามือ เป็นเมนูสำหรับแสดงบทเรียนการฝึกปฏิบัติการแปลจากภาษา พูด

ไทยเป็นภาษามือไทย โดยมีเนื้อหาฝึกปฏิบัติบทเรียนแต่ละหัวข้อ เช่น  การประชุม สัมมนา การฝึกอบรม และ
การติดต่อกับหน่วยงานภาครัฐ ซ่ึงแสดงข้อมูลเนื้อในรูปแบบวีดีทัศน์บทเรียนแต่ละเรื่อง แสดงดังภาพที่ 33 

 

 

ภาพท่ี 33 หน้าจอเมนูภาษาพูดเป็นภาษามือ 

จากภาพที่ 33 ภาพแสดงหน้าจอแสดงเมนูการฝึกปฏิบัติการแปลจากภาษาพูดไทยเป็นภาษา
มือไทย ผู้ใช้งานสามารถเลือกเรียนการฝึกปฏิบัติการแปลจากภาษาพูดไทยเป็นภาษามือไทย โดยแยกแต่ละ

บทเรียนได้ ซ่ึงผู้เรียนสามารถคลิกปุ่ม  เพ่ือเริ่มเข้าสู่บทเรียน จะแสดงดังภาพที่ 34 
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ภาพท่ี 34 หน้าจอรายละเอียดการฝึกปฏิบัติและเฉลยการแปลภาษาพูดเป็นภาษามือ 

จากภาพที่ 34 แสดงหน้าจอแสดงเมนูรายละเอียดการเข้าสู่บทเรียน การฝึกปฏิบัติการแปล
จากภาษาพูดไทยเป็นภาษามือไทย เม่ือเริ่มเข้าสู่บทเรียน ผู้ใช้งานสามารถคลิกปุ่มเพ่ือเรียกดูวิดีโอสื่ อการสอน

ได้(เง่ือนไข ผู้เรียนจะต้องดูวิดีทัศน์สื่อการสอนต้ังแต่เริ่มต้นจนจบ) จึงจะสามารถคลิกปุ่ ม   จากนั้น
วิดีทัศน์เฉลยจะแสดงต่อในส่วนด้านล่างของคลิปวีดีทัศน์ต้นฉบับ ดังภาพที่ 34 เม่ือผู้เรียนฝึกปฏิบัติเรียบร้อย

ให้ทำการกดปุ่ม  เพ่ือบันทึกการฝึกปฏิบัติแจ้งผู้สอน 


