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เกณฑแ์ละตวัช้ีวดัมาตรฐาน

การปฏิบติัหนา้ท่ีเป็นล่ามภาษามือ

ดร.มลิวลัย ์  ธรรมแสง

1. มาตรฐานการปฏิบติัหนา้ทีล่่ามภาษามือทีจ่ดดแจดง้กบั   

ส านกังานส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวิตคนพกิารแห่งชาติ

มี  5 มาตรฐาน  ไดแ้ก่

มาตรฐานที ่1 แปลหรือถ่ายทอดใจดความไดอ้ย่างถูกตอ้ง

ครบถว้น

มาตรฐานที ่2 เคารพในศกัดิ์ศรีและสิทธิของผูร้บับริการ

และผูเ้กีย่วขอ้ง

มาตรฐานที ่3 พฒันาทกัษะการเป็นล่ามภาษามือของตนเอง

มาตรฐานที ่4 ปฏิบติัตนเป็นแบบอย่างทีด่ีในวิชาชีพล่ามภาษามือ

มาตรฐานที ่5 ปฏิบติัตามระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง
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• เมื่อคณะท างานไดก้ าหนด “มาตรฐานการปฏิบัติ

หนา้ที่เป็นล่ามภาษามือ” แล้ว จด าเป็นต้องจดัดท า

เกณฑ์และตัวช้ีวัดมาตรฐานฯ แต่ละข้อ เพื่อเ ป็น

แนวทาง

• ใหล่้ามภาษามือสามารถปฏิบติัหนา้ที่เป็นล่ามภาษา

มืออย่างมีมาตรฐาน 

• ใหค้ณะอนุกรรมการฯ สามารถประเมินประสิทธิภาพ

ของผูส้มคัรจดดแจดง้เพือ่ปฏิบติัหนา้ทีเ่ป็นล่ามภาษามือ

2. วตัถุประสงคข์องการก าหนดเกณฑแ์ละตวัช้ีวดัฯ

• เป็นกลไกในการประเมินและรบัรองมาตรฐานการปฏิบติัหนา้ที่

• ใหล้่ามปฏิบติัหนา้ทีต่ามเกณฑแ์ละตวัช้ีวดัมาตรฐาน

• เป็นแนวทางในการพฒันามาตรฐานการปฏิบติัหนา้ทีข่องลา่ม

• เป็นแนวทางการส่งเสริมการผลิตและพฒันาผูป้ฏิบติัหนา้ทีเ่ป็น

ล่ามภาษามือ

• เป็นกลไกใหค้ณะอนุกรรมการใชเ้กณฑแ์ละตวัช้ีวดัมาตรฐานการ

ปฏิบติัหนา้ทีพ่ิจดารณาเพิกถอนการจดดแจดง้เป็นล่าม
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3.  น ้าหนกัของมาตรฐานและตวัช้ีวดั

น ้าหนกั

มาตรฐานที่ 1  แปลหรือถา่ยทอดใจดความ               50%

ไดอ้ย่างถูกตอ้ง ครบถว้น

มาตรฐานที่ 2  เคารพในศกัด์ิศรีและสิทธิ 15%

ของผูร้บับริการและผูเ้กีย่วขอ้ง

3.  น ้าหนกัของมาตรฐานและตวัช้ีวดั

น ้าหนกั

มาตรฐานที่ 3 พฒันาทกัษะการเป็นล่ามภาษามือ 15%

ของตนเอง

มาตรฐานที่ 4 ปฏิบติัตนเป็นแบบอย่างที่ดี               15%

ในวิชาชีพล่ามภาษามือ

มาตรฐานที่ 5 ปฏิบติัตามระเบียบท่ีเกีย่วขอ้ง             5%



18/04/61

4

เพือ่การวิพากษ์

มาตรฐานที ่1 แปลหรือถ่ายทอด

ใจดความได้

ถูกตอ้ง ครบถว้น

หมายถึงอะไร 

ก.  ฟังการพูด เป็น มือ

จดากอ่าน เป็น มือ

ข. ดูจดากมือ เป็นภาษาพูด

ดูจดากมือ เป็น ภาษาเขียน









เกณฑต์วัช้ีวดัมาตรฐาน

น ้าหนกั = 15%   มีตวัช้ีวดั 3 ตวั

เกณฑท่ี์ 1 แปล/ถ่ายทอดใจดความภาษาพูด

เป็นภาษามือไดถู้กตอ้ง ครบถว้น

ตวัช้ีวดั    ผลการประเมินการแปล/

การถ่ายทอดท่ีครบถว้น ถูกตอ้ง



18/04/61

5

เกณฑท่ี์ 2 ความสามารถแปล/ถ่ายทอดใจดความ

จดากภาษาพูดเป็นมือไดส้ละสลวย

เหมาะสมกบัเหตุการณ์

ตวัช้ีวดั    ผลการประเมินการแปลหรือถ่ายทอด

ภาษาพูดเป็นภาษามือไดส้ละสลวย

เหมาะสมกบัเหตุการณ์

เหมาะสมกบัเหตุการณ ์การใชสี้หนา้ท่าทางเหมาะสมใชท่้าทางจดงัหวะเหมาะสม

เกณฑท่ี์ 3 ความสามารถแปล/หรือถ่ายทอด

ใจดความจดากภาษามือเป็นภาษาพูด

ไดถู้กตอ้ง ครบถว้น

ตวัช้ีวดั ผลการประเมินการแปล/ถ่ายทอด

ใจดความภาษามือเป็นภาษาพูด

ไดถู้กตอ้ง ครบถว้น

ตอ้ง ก าหนดว่ามีใจดความส าคญักีเ่รือ่ง แปลไดต้รงและครบจด านวน
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เกณฑท์ี ่4 ความสามารถแปลหรือถ่ายทอดใจดความ

ภาษามอืเป็นภาษาพูดไดอ้ย่างสละสลวย

เหมาะสมกบัสถานการณ์

ตวัช้ีวดั     ผลประเมนิการแปลหรือถ่ายทอดภาษามือ 

เป็นภาษาพูดไดส้ละสลวย เหมาะสมกบั 

สถานการณ ์สีหนา้ท่าทาง การใชภ้าษาค าพูด

แสดงถงึอารมณข์องผูพู้ด  เท่าเทียมกบัระดบั

อารมณ์

เกณฑท์ี ่5   ความเขา้ใจดของผูร้บับริการในการแปล

หรือถ่ายทอดขอ้ความของล่ามภาษามือ

ตวัช้ีวดั - ความเขา้ใจดของผูร้บับริการในการแปล

และการถ่ายทอดใจดความของล่ามภาษามอื

- จดะใชแ้บบประเมนิความพึงพอใจดล่าม

ไดห้รือไม่
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มาตรฐานที ่2 เคารพในศกัดิ์ศรี และสิทธิของ

ผูร้บัผิดชอบล่ามภาษามือและผูเ้กี่ยวขอ้ง

น ้าหนกั = 15%   มีตวัช้ีวดั 3 ตวั

เกณฑท์ี ่1 การไม่ดูหมิน่ ลบหลู่ หรือท าใหผู้ร้บับริการ

ล่ามภาษามือหรือผูอ่ื้นเกี่ยวขอ้งเสียหาย 

ตวัช้ีวดั 1.1 จด านวนเร่ืองรอ้งเรียน เร่ืองการไม่เคารพ

ในศกัดิ์ศรีและสิทธิของผูร้บับริการล่ามภาษามือและ

ผูเ้กี่ยวขอ้ง

พฤติกรรมที่ควรแสดง

- ไม่ดูหมิ่น  - ทกัทาย

การพูด 

- ไม่ลบหลู่ - การเรียกช่ือ        การใชท่้ามือ

ผูร้บัผดิชอบ

- การท าให้ เสยีหาย คือ - การรกัษาสทิธิใช่หรือไม่ 

ผูเ้กีย่วขอ้ง - พูดแทน  

- ไม่บอกคนหูหนวก-หูดี
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เกณฑท์ี ่2 การไม่ละเมิดสิทธิผูร้บับริการล่ามและ

ผูเ้กี่ยวขอ้ง

พฤติกรรมอย่างไร- ตอบแทน พูดแทน ท าแทน 

- ไม่บอก ละเลย ไม่ถาม ไม่ตอ้งก็ได้

ตวัช้ีวดั 2.1 ความคิดเห็นของผูร้บับริการ 

และผูเ้กี่ยวขอ้ง

เกณฑท่ี์  3 การรกัษาความลบัของผูร้บับริการ

ล่ามภาษามือและผูเ้กี่ยวขอ้ง

ตวัช้ีวดั 3.1 จด านวนครั้งของการรอ้งเรียน 

เรื่อง การไม่รกัษาความลบัของ

ผูร้บับริการและผูเ้กี่ยวขอ้ง
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เกณฑก์ารวดั

• ไวยากรณ ์การใชไ้วยากรณ ์– Space

• ทกัษะมือ เป็น เสียง ความสามารถทีจ่ดะเขา้ใจดและ

สือ่ภาษา

• ค าศพัท ์ความสามารถในการใชค้ าศพัท์

หลากหลาย การใชส้ะกดนิ้ วมือและจด านวนถูกตอ้ง

• ความสามารถโดยรวม

เกณฑม์ี 5 ระดบั

ระดบั 1 Beginner ขั้นเร่ิมตน้

ท าศพัทไ์ดจ้ด ากดั อาจดท ามือผิดบา้ง ท าแลว้

อาจดดูไม่เข้าใจด ไวยากรณ์อาจดผิดๆถูกๆ     

อาจดสื่อสารง่ายๆ มีปัญหาการเขา้ใจดท่ามือ 

การท ามื อ ใช้ Space ส่ วน ใหญ่ยัง ไม่ ถู ก

ไม่แนะน าใหล่้ามระดบันี้ เป็นล่ามในหอ้งเรียน
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ระดบั  2   Advance Beginner ระดบัเร่ิมตน้ทีสู่งข้ึน

แปลท าศพัทง่์ายๆก็ได ้ท าฟังไม่ค่อยคล่อง ยงัแปลผิด 

สื่อสารยงัไม่ค่อยคล่อง การท ามือยงัมีขอ้ผิดพลาด 

การเลือกท่ามือยงัไม่มัน่ใจด หาค าศัพท์ ไวยากรณ ์     

ยงัมีผิด ประโยคท าไดแ้ต่ประโยคยาก? ยงัมีปัญหา 

อ่านภาษามือยงัไม่ดีในประดยคซับซ้อนการสื่อสาร    

ยงัไม่ค่อยชดัเจดน

ระดบั  3  Intermediate ระดบักลาง

มีค าศัพท์พื้ นฐานแต่ศัพท์เทคนิคยังมี ปัญหา     

ท ามือคล่อง มีจดังหวะดี  แต่อาจดมีปัญหาบ้าง

เล็กนอ้ย ไวยากรณใ์ชไ้ดอ้าจดมีผิดบา้งโดยทัว่ไป   

ดูแลว้เขา้ใจด
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ระดบั  4  Advanced Intermediate ระดบักลางค่อนขา้งดี

การแปลเป็นภาษามือไดค้ล่องแคล่ว ใช้ไวยากรณ์ได้

ถูกตอ้ง มกีลวิธีในการแปล ใชค้ าศพัทเ์หมาะสม จดังหวะดี 

ใช้สีหน ้าท่าทางเหมาะสม แต่กรณีประโยคใจดความ

ซบัซอ้นอาจดมปัีญหาบา้ง การใช ้Space เหมาะสมเป็นส่วน
ใหญ่ ความเขา้ใจดเนื้ อความถา้ใชอ้ตัราปกติจดะไม่มีปัญหา 

ตน้ฉบบัอาจดยงัไม่สมบูรณน์กั

ระดบั  5  Advanced ระดบัสูง

แสดงออกถึงความคล่องแคล่วในการใชค้ าศพัท์

และภาษามือ มีกลยุทธ์ในการแปล ถ่ายทอด

ใจดความในการสื่อสารทั้ งการใช้ค าใหม่ และ

ความคิดรวบยอดเขา้ใจดไดด้ี ไวยากรณถู์กตอ้ง 

ค าอ่ืนๆถูกตอ้ง โครงสรา้งภาษาเหมาะสม ไม่มี

ปัญหาในการท าความเขา้ใจด เนื้ อหาใจดความของ

สารสมบูรณต์ามตน้ฉบบั
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