


ครูสอนภาษา

ทลายก�าแพง
การสื่อสาร

ครูสอนภาษา หรือติวเตอร์สอนภาษา ก�ำลังเป็น
อำชีพที่มำแรงในตอนนี้ โดยเฉพำะภำษำอังกฤษ
และภำษำจนีท่ีใชส้ือ่สำรกนัมำกท่ีสดุในโลก ครูสอน
ภำษำยุคใหม่จะต้องมีควำมครีเอท ไม่ยึดติดกับ 
กรอบเดิมๆ เชี่ยวชำญในกำรถ่ำยทอดควำมรู้ให้ 
เข้ำใจง่ำย ผ่ำนกิจกรรมกำรเรียนรู้และสื่อต่ำงๆ 
สำมำรถน�ำเทคโนโลยีเข้ำมำประยุกต์ใช้ในกำรสอน 
เพ่ือสร้ำงควำมตื่นตำตื่นใจให้กับบรรยำกำศใน 
ชั้นเรียน ส�ำคัญที่สุดคือกำรเปิดโอกำสให้ผู้เรียน 
ได้ลงมือปฏิบัติมำกกว่ำนั่งฟงั และพร้อมที่จะปรับ
เทคนคิกำรเรยีนรูไ้ด้ทันทีเพ่ือใหเ้กดิกำรมสีว่นร่วม
มำกที่สุด

คุณสมบัติที่
ครูสอนภาษาต้องมี

• มีควำมสำมำรถทำงกำรสอน และรู้จักเทคนิควิธีกำรสอน 
ที่หลำกหลำย

• มีควำมเป็น Learning Designer สร้ำงสรรค์ส่ือกำร
เรียนกำรสอนที่แปลกใหม่ ทันสมัย

• สำมำรถท�ำเนื้อหำที่ยำกให้เข้ำใจง่ำย

• ช่ำงสงัเกต เอำใจใส ่และพร้อมรับฟงัควำมคิดเหน็ของผูเ้รยีน



คุณเหมำะกับ คณะการจัดการการศึกษาเชิง
สรา้งสรรค ์• สาขาวิชาการสอนภาษาจีน (Teaching 
Chinese Language) • สาขาวิชาการสอนภาษา
อังกฤษ (English Language Teaching) 

เรียนรู้ภำษำทั้งกำรฟงั พูด อ่ำน เขียน และฝึกฝน
ทกัษะกำรสอน เพ่ือถำ่ยทอดควำมรูใ้หแ้กผู่เ้รียนได้
อย่ำงเหมำะสม ตลอดจนออกแบบและผลิตส่ือ 

Learning Designer

ผูอ้อกแบบสือ่ 
การเรียนการสอน 
แนวใหม่
Learning Designer หรือนักออกแบบสื่อ 
การเรียนการสอน มีหน้ำที่วำงแผนสร้ำงสรรค์สื่อ
กำรเรียนกำรสอนให้มีประสิทธิภำพและเหมำะสม 
กับกลุ่มเป้ำหมำย โดยให้ผู้เรียนได้รับทั้งควำม
สนุกสนำนและสำระควำมรู้ควบคู่กัน รู้จักเลือกสื่อ
และวิธีกำรท�ำ เพ่ือให้สื่อนั้นมีควำมสวยงำม  
มีประโยชน์ และสอดคล้องกับกำรเรียนกำรสอน
แบบ Active Learning เช่น ระบบกำรศึกษำ 
สไตล์ฟนิแลนด์ ที่เน้นให้ควำมส�ำคัญกับอิสระทำง
ควำมคิดและจินตนำกำรของผู้ เรียนเป็นหลัก 
Learning Designer ก็จะสำมำรถดีไซน์สื่อที่
สนุกสนำนได้อย่ำงหลำกหลำย สื่อกำรเรียนรู้ท่ีดี
ต้องเร้ำและดึงดูดควำมสนใจเพ่ือกระตุ้นให้ผู้เรียน
อยำกที่จะเรียนรู้

คุณสมบัติที่ Learning  
Designer ควรมี

• มีความคิดสร้างสรรค์  
มีแนวคิดแปลกใหม่นอก
กรอบ

• สำมำรถท�ำใหเ้น้ือหำสำระ
มีชีวิตชีวำขึ้นมำได้ด้วย
รูปแบบใหม่

•เปิดรบัความรูแ้ละเทคโนโลยี 
ใหม่ๆ พร้อมน�านวัตกรรม
มาใช้ในการท�างานอยูเ่สมอ

• มีความใฝ่รู้ ทันโลก ทัน 
ต่อเหตุการณ์ และสามารถ 
น�ามาถ่ายทอดเป็นส่ือการ
เรียนการสอนได้

ถ้า ครูสอนภาษา และ 
Learning Designer  
เป็นอาชีพในฝัน

กำรเรียนกำรสอนได้ทั้งแบบออนไลน์และออฟไลน์ 
สำมำรถประยุกต์ใช้เทคนิคกำรสอนที่หลำกหลำย 
และจติวทิยำในกำรท�ำควำมเขำ้ใจผูเ้รยีน เพ่ือสรำ้ง
แรงบันดำลใจในกำรเรียนรู้   

นอกจำกนั้นยังมีกำรฝึกทักษะกำรเป็นผู้ประกอบ
กำรในธุรกิจกำรศึกษำ และธุรกิจบริกำรเกี่ยวกับ
กำรใหค้วำมรู ้โดยเรยีนรูก้ลยทุธก์ำรตลำดและกำร
โฆษณำประชำสัมพันธ์ สำมำรถวิเครำะห์ควำม
ต้องกำรของผู้ เรียน และออกแบบกำรเรียน 
กำรสอน กิจกรรม หรือสื่อใหม่ๆ ที่ตอบโจทย ์
ควำมต้องกำรของผู้เรียนในยุคนี้ได้



แปลลื่นไหล
ไม่มีสะดุด

ลา่มแบบฉบัพลนั (Simultaneous Interpreter) 
คอืกำรแปลควำมหมำยจำกภำษำตน้ทำง (Source 
Language) ไปเป็นภำษำปลำยทำง (Target  
Language) อย่ำงรวดเร็วที่สุดเท่ำที่จะเป็นไปได้ 
โดยท่ีผู้พูดภำษำต้นทำงจะพูดต่อเนื่องรัวๆ โดย
ไมม่จีงัหวะหยดุ และลำ่มจะตอ้งฟงัแลว้แปลเดีย๋วนัน้ 
ในทันท ีจงึตอ้งมคีวำมเชีย่วชำญในภำษำนัน้ๆ เป็น
อย่ำงสูง เพรำะนอกจำกจะต้องแปลให้ไวที่สุดแล้ว 
ยังต้องฟงัรู้เรื่องและใช้ภำษำที่สละสลวยด้วย

ล่ำมฉับพลันมักจะต้องนั่งอยู่ในบูธที่จัดไว้เฉพำะ
เพ่ือป้องกันเสียงรบกวนจำกภำยนอก โดยล่ำมจะ
ฟงัและแปลโดยพูดใส่ไมโครโฟนที่เช่ือมโยงไปยัง
อุปกรณ์ฟงัของผู้ฟงั เรำจะเห็นล่ำมฉับพลันได้ใน
งำนประชุมขนำดใหญ่ เช่น งำนประชุมของ UN 
เป็นต้น

ล่ามฉับพลัน

คุณสมบัติของคนที่จะเป็น
ล่ามฉับพลันได้

• มีทักษะทั้งด้ำนกำรฟงั
แล ะก ำร พูด ในภำษำ
ต้นทำงและภำษำปลำย
ทำงเป็นอย่ำงสูง

•  ต้องมีสมำธิ  มีสติ
ตลอดเวลำ และทีส่�ำคญั
คือมีควำมอึด เพรำะ
ต้องท�ำกำรแปลอย่ำง
ต่อเนื่อง

• มีควำมเข้ำใจในภำษำ
นั้นๆ ในระดับที่ดีเยี่ยม 
ต้องรู้ศัพท์มำก มีคลัง
ค�ำศัพท์ในหัวเยอะ

•  มี ค ว ำ ม รู้ ค ว ำ ม
เชี่ยวชำญในหัวข้อนั้นๆ 
อย่ำงลึกซึ้ง ต้องแปล
ออกมำใหไ้ดอ้ยำ่งชดัเจน

• มีไหวพริบและกำรจัด
ระบบควำมคิดที่ดีและ
รวดเร็ว



สื่อสารงาน
อินเตอร์

ถ้าคุณมีทักษะทางภาษาเป็นเลิศ คุณก็สำมำรถ
ท�ำงำนในต�ำแหน่งเจ้ำหน้ำที่ประสำนงำนต่ำง
ประเทศได้ หน้ำที่หลักๆ คือกำรติดต่อลูกค้ำหรือ 
คู่ค้ำจำกต่ำงประเทศที่ต้องใช้ภำษำอังกฤษหรือ
ภำษำที่สำมเป็นหลัก อยู่ที่ว่ำบริษัทนั้นท�ำธุรกิจ 
เกี่ยวกับอะไรก็ท�ำหน้ำท่ีประสำนงำนในเร่ืองนั้นๆ 
เช่น ฝ่ำยขำย ฝ่ำยจัดซื้อ ฝ่ำยขนส่ง เป็นต้น  
ทั้งด้ำนกำรติดต่อสื่อสำรโดยตรงและงำนเอกสำร
ต่ำงๆ โดยอำชีพนี้สำมำรถท�ำงำนได้ทั้ง ใน 
หน่วยงำนของรัฐและบริษัทเอกชน

เจ้าหน้าที่ประสานงาน 
ต่างประเทศ

คุณเหมำะกับ คณะศิลปศาสตร์ • สาขาวชิาภาษา
จนีธรุกจิ (Business Chinese) • สาขาวชิาภาษา
ญีปุ่น่ธรุกจิ (Business Japanese) •  สาขาวิชา
ภ าษ าอั งกฤษ เ พ่ื อก ารสื่ อส า รท างธุ รกิ จ  
(Communicative English for Business)

คุณสมบัติของเจ้าหน้าที่
ประสานงานต่างประเทศ

• มีควำมสำมำรถในกำรใช้ภำษำอย่ำงดีเยี่ยม ทั้งฟงั พูด อ่ำน 
เขียน

• มีทักษะในกำรประสำนงำน และมีมนุษยสัมพันธ์ดี

• มทัีกษะในกำรแกไ้ขปัญหำ และตดัสนิใจไดอ้ยำ่งถกูตอ้งเหมำะสม

• มีควำมอดทน และมุ่งมั่นในกำรท�ำงำน

ถ้า ล่ามฉับพลัน และ  
เจ้าหน้าทีป่ระสานงาน 
ต่างประเทศ เป็นอาชีพในฝัน 

เรียนรู้ทักษะกำรสื่อสำรภำษำในเชิงธุรกิจ ทั้งกำร
ฟงั พูด อ่ำน เขียน มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในธุรกิจ
กำรค้ำสมัยใหม่และธุรกิจบริกำร เช่น ธุรกิจกำร
ศึกษำ ธนำคำร ธุรกิจกำรท่องเที่ยว โรงแรม สำย
กำรบนิ และธรุกจิบรกิำรดำ้นสขุภำพและกำรแพทย์ 
พรอ้มฝึกทกัษะกำรน�ำเสนอขอ้มลูในเชงิธรุกจิ กำร
แปล กำรเป็นล่ำม ตลอดจนกำรท�ำงำนร่วมกับ 
ชำวต่ำงชำติในองค์กรธุรกิจระดับนำนำชำติ




