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เหมาะ
ส�าหรบัพนักงานท่ีท�างานเกีย่วข้องกบัการจดัฝึกอบรม
ให้พนกังานในองค์กร	ตลอดจนหวัหน้างานด้านบรหิาร

งานบุคคล
หากท่านเป็นผู้ท่าเกี่ยวข้องกับการจัดการฝึกอบรมแต่.......
ไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไรดี ?
ไม่มั่นใจว่าต้องท�าอย่างไร ?
ไม่แน่ใจว่าที่ท�าอยู่ครบถ้วน	ถูกต้อง	เหมาะสม	หรือไม่และที่

ส�าคญัต้องการจดัฝึกอบรมให้มปีระสทิธผิลคุม้ค่ากบังบประมาณของ
องค์กร	ท่านสามารถเรียนรู้การเป็นเจ้าหน้าที่ฝึกอบรม	หรือ	Training	
Officer	มอือาชีพและปฏบิตังิานจรงิได้อย่างสมบรูณ์ด้วยหนงัสอืเล่มนี้		

หากท่านเกีย่วข้องกบัการจดัฝึกอบรม	นีค่อื	How	to	ส�าหรบัผูท้ี่
เกีย่วข้องกบัการจัดการฝึกอบรมให้กบัพนกังานในองค์กรและต้องการ
จดัการฝึกอบรมให้เกดิประสทิธผิลสงูสดุและคุม้ค่ากับงบประมาณของ

ผู้แต่ง  โดย ธำารงศักดิ์ คงคาสวัสดิ์

ราคา   180 บาท 

จ�านวน    224 หน้า 

ส�านักพิมพ์  ส.ส.ท

TPA
news

จัดการฝึกอบรม

ให้มีประสิทธิผลอย่าง
Training Officer มืออาชีพ

องค์กร	ถ่ายทอดจากประสบการณ์ท�างานกว่ายี่สิบห้าปีในการบริหาร
งานบุคคล	 อ่านง่ายด้วยสไตล์เล่าสู่กันฟัง	น�าไปใช้งานได้จริงและ
ครบถ้วนทกุข้ันตอนในกระบวนการจดัฝึกอบรม	ไม่ว่าจะเป็นการหาและ
วเิคราะห์ความจ�าเป็นในการฝึกอบรม	การก�าหนดหลกัสตูรฝึกอบรม	การ
จัดท�าแผนการฝึกอบรม	การเสนอของบประมาณ	การเขียนโครงการ
เพือ่ขออนมุติัการจัดฝึกอบรม	การประสานงานกับวิทยากร	การจดัหา
และจัดเตรียมสถานที่ฝึกอบรม	 การจัดหาและจัดเตรียมอุปกรณ์ 
และเครื่องมือส�าหรับการฝึกอบรม	การเป็นผู้ด�าเนินรายการในวันจัด
ฝึกอบรม	การกล่าวเชิญประธานเปิดการฝึกอบรม	การกล่าวเชญิและ
กล่าวขอบคุณวิทยากร	 การประเมินผลและติดตามผลหลังเสร็จสิ้น
การฝึกอบรม	 รวมทั้งเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยที่จะท�าให้จัดการฝึกอบรมได้
สมบูรณ์แบบอย่างเจ้าหน้าที่ฝึกอบรม	(Training	Officer)	มืออาชีพที่
อาจไม่เคยมีใครแนะน�า	หรือสอนท่านมาก่อน	!!!!!
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“ภาษาจีนมีตัวอักษรเป็นพันเป็นหมื่นตัว	จะให้จ�ายังไงไหว”	
“เรียนมาก็เยอะ	ลืมไปก็แยะ	จะท�ายังไงดี”	“รู้นะว่าตัวนี้ตัวอะไร	แปล
ว่าอะไร	แต่ไม่รูจ้ะใช้ยงัไง”...และอกีหลากหลายปัญหาท่ีผู้เรียนภาษา
จนีต้องพบเจอมาโดยตลอด	จะดกีว่าไหมถ้าไม่ต้องจ�าตวัอกัษรทัง้หมด	
จ�าน้อยแต่สามารถน�าไปใช้ได้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด...

คอลัมน์	Book	is	Life	ในฉบับนี้ขอน�าเสนอหนังสือภาษาจีน
เล่มใหม่จากส�านักพิมพ์ภาษาและวัฒนธรรม	ชื่อ	“500 อักษรจีน จ�า
ง่ายใช้ได้จรงิ”	เป็นการรวบรวมอกัษรจนีทีม่คีวามถีใ่นการใช้งานสงูสดุ
บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต	 500	 อันดับ	 โดยหน่วยงานด้านเครือข่าย
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต	ประเทศจีน	 ซึ่งการศึกษา
ภาษาจนีจากตวัอกัษรทีใ่ช้บ่อยกเ็ท่ากบัว่า	ผูเ้รียนจะสามารถอ่านหนงัสอื
หรือสื่อสารภาษาจีนในชีวิตประจ�าวันได้รวดเร็วยิ่งขึ้น	คิดเป็นร้อยละ	
78	 เลยทีเดียว	นับเป็นอีกหนึ่งวิธีลัดที่ได้ผลมากส�าหรับการเรียนใน
ปจัจุบนั	ไม่ว่าจะการเรยีนการสอนในห้องเรยีน	หรือศึกษาด้วยตนเอง	

จากปัญหาข้างต้นจะพบว่า	ล�าพงัการจ�าตวัอกัษรให้ได้จ�านวน 
มากๆ	กว่็ายากแล้ว	(หากจะลองเปรียบเทียบกบัการเรียนภาษาญีปุ่น่
ก็จะเท่ากับการที่ต้องจดจ�าเฉพาะอักษรคันจิแต่เพียงอย่างเดียว	 ซึ่ง
เป็นทีท่ราบกนัมาเป็นเวลาช้านานว่าอกัษรคนัจกิค็อื	“ยาขม”	ดีๆ 	นีเ่อง)	
ไหนจะต้องแบ่งสมองอีกส่วนมาจดจ�าวิธีการใช้งานตัวอักษรที่จ�ามา
ท้ังหมดนั้นอีก	 ซึ่งผู้เรียนก็ไม่สามารถรู้ได้เลยว่าในชีวิตจริงนอกต�ารา
จะได้เจอตัวอักษรที่ได้เรียนมาน้ันท้ังหมดหรือไม่	 หนังสือเล่มนี้จึงได้
รวบรวมอักษรทีพ่บว่าใช้งานบ่อยคร้ังท้ัง	500	ตวัไว้ด้วยกนั	ให้สามารถ
เลือกจ�าอักษรที่มีโอกาสในการใช้งานสูงๆ	ได้สบายๆ	ในรูปเล่มขนาด
พกพาได้สะดวก	พร้อมหน้าที่การใช้งานทางไวยากรณ์ของแต่ละตัว
อกัษร	และทีส่�าคญั หนงัสอืเล่มนีไ้ม่ได้เป็นพจนานกุรมนะครบั	แม้ว่า
ลักษณะจะเอนไปทางนั้นก็ตาม	(หัวเราะ)	ลองทายเล่นๆ	ไหมครับว่า

อักษรจีนตัวใด	 (จากจ�านวนนับพัน)	ที่ถูกใช้มากที่สุด...แน่นอนครับ	
อักษร	的	 (เตอะ)	 นั่นเอง	 ซึ่งถือเป็นตัวอักษรสารพัดประโยชน์และ
แทรกซึมอยู่ในทุกวงการการใช้งาน	 ท�าให้มีความหมายมากมาย	
(ประมาณ	6	ความหมายหลัก)	 ที่ใช้บ่อยคือ	 “ที่	 ของ	บ้าง	 ก็”	 เช่น												
难忘的假期 (หนานว่างเตอะเจี้ยชี	 –	วันหยุดที่ลืมไม่ลง	 (ท�าหน้าที่
เป็นค�าเชื่อม)) 我的爱人	 (หว่อเตอะอ้ายเหริน	–	คนรักของฉัน	 (ท�า
หน้าที่เป็นค�าแสดงความเป็นเจ้าของ)) 有的是红色 (โหย่วเตอะชื่อ
หงเซ่อ	 –	บ้างก็สีแดง)	 เป็นต้น	จะเห็นว่าไม่ว่าประโยครูปแบบไหนก็
ต้องพึ่งพา	的 ด้วยกันทั้งนั้น	的	จึงได้อันดับที่	1	ไปโดยปริยาย

	 นอกจากตัวอักษร	ค�าอ่าน	และวิธีการใช้งานแล้ว	ผู้แต่ง
ยงัสอดแทรกเกรด็น่ารูท้างวฒันธรรมไว้ในรปูแบบของตวัอย่างประโยค 
บทสนทนา	และเกมทายปัญหาสนุก	ๆ 	ช่วยเพิ่มประโยชน์และความรู้
ที่จะได้รับอย่างเต็มที่	 อีกทั้งเนื้อหาที่เข้ายุคเข้าสมัย	 ไม่ยึดติดกับ
ธรรมเนยีมของหนงัสอืภาษาจีนในท้องตลาดทีพ่ยายามคงอตัลกัษณ์
ด้ังเดิมไว้อย่างเคร่งครดั	ผู้อ่านหลายท่านพยายามบอกกับทางส�านกั-
พมิพ์ว่า	ยคุสมยัเปลีย่นไปแล้ว	อยากให้ผลติหนงัสอืทีเ่หมาะกบัผูเ้รียน
ในยุคปัจจุบัน	ทางส�านักพิมพ์เองก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือ	 “500 
อักษรจีน จ�าง่ายใช้ได้จริง”	เล่มนี้จะช่วยตอบสนองความต้องการใน
จุดนั้นได้ไม่มากก็น้อยครับ TPA

news

ผู้เขียน	 ผศ.ดร.เมชฌ	สอดส่องกฤษ
ISBN 978-616-7121-23-9
ราคา 299	บาท	(672	หน้า)
ส�านักพิมพ์ภาษาและวัฒนธรรม

จ�าเยอะปวดหัว...
จ�า (แค่) 500 ตัว

500 อักษรจีน 
จ�าง่ายใช้ได้จริง

ดีกว่า
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เมื่อ
พูดถึงค�าว่า “การสอน”	 คนส่วนใหญ่มักนึกถึงภาพ
ห้องเรยีนทีม่คีณุครู	หรือผูส้อนยืนอยู่หน้าห้องและท�าการ

บรรยายให้เด็กนักเรียน	หรือผู้เรียนท่ีน่ังกันอยู่ในห้องเรียนฟัง...	 แต่
แท้จริงแล้ว	 ค�าว่า	 “การสอน”	 น้ันเป็นค�าท่ีกว้างมากและผูกพัน
เกี่ยวข้องกับวัฏจักรชีวิตของคนเราตั้งแต่วัยเด็กจนถึงวัยชรา	

อ่านข้อความข้างต้นแล้วอาจเกิดความฉงนขึ้นมาว่า	 “จริง
หรอื?”	จรงิหรอืไมน่ัน้	ต้องลองนกึย้อนความหลงัครัง้วยัเยาว์กนัดู	เริม่
จากวัยเด็กที่เริ่มรู้ความ	พ่อ	แม่	ญาติผู้ใหญ่ของเราก็เป็นผู้เริ่มสั่งสอน
เราด้วยความรกัและเอน็ด	ูเมือ่เตบิวยัขึน้	เริม่เข้าสูว่ยัเรยีน	กไ็ด้ครบูา-
อาจารย์เป็นผู้ส่ังสอนความรู้แก่เรา	เมือ่เข้าสูว่ยัท�างานกไ็ด้หัวหน้างาน
หรือรุ่นพี่มาสอนงานให้กับเรา	 เมื่อท�างานไปสักระยะก็ต้องกลายมา
เป็นผู้สอนงานแก่คนรุ่นใหม่ที่เข้ามาท�างาน	ไปจนถึงวัยเกษียณ	ก็ยัง
คงต้องสอนและให้ค�าแนะน�าแก่ผู้อ่อนเยาว์กว่า	ดังนั้น	 จึงเห็นได้ว่า	
การสอนมีส่วนส�าคัญต่อชีวิตของคนเรา	ทั้งในแง่การศึกษาและชีวิต
ประจ�าวันอย่างแยกกันไม่ได้

แต่การทีจ่ะเป็นผูส้อนทีด่	ีเป็นผูส้อนทีส่อนเก่งและสอนเป็นนัน้	
จ�าเป็นต้องเรยีนรูท้ัง้ศาสตร์และศลิป์ในการสอน	การรู้ศาสตร์ หมายถงึ	 
การรู้ถึงเทคนิควิธีการในการสอนท่ีดี	 ส่วนการรู้ศิลป์ หมายถึง การ 
หมัน่ฝึกฝนเพิม่พนูทกัษะในการสอนอยูเ่ป็นประจ�า	ดงันัน้	TPA	News	
ฉบับนี้	 ดิฉันจึงอยากจะขอน�าเสนอหนังสือเล่มหนึ่งที่จะให้	 “ศาสตร์

ศรัญยา แสงลิ้มสุวรรณ

แห่งการสอน” อย่างง่ายๆ	 เพื่อน�าไปประยุกต์ใช้ใน	 “การสอน”	 ของ
ทุกท่านที่ต้องท�าหน้าที่	“สอน”	ต่อไป

หนังสือเล่มนี้มีชื่อว่า	“สอนเก่ง	สอนเป็น”	เขียนโดย	Tetsuya	
Yasukochi	 จัดพิมพ์โดยสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี	 (ไทย-ญี่ปุ่น)	 ใน
หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมเทคนิคการสอนภาคปฏิบัติที่น�าไปใช้ได้จริง	

 “เก่ง” 

สอน

สอน

“เป็น”
สอนเก่ง สอนเป็น 
โดย Tetsuya Yasukochi

แปลโดย รศ. ดร.ศักดา ดาดวง
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ความเบื่อหน่ายอย่างแน่นอน	ดังนั้น	ผู้สอนจึงต้องสวมบทบาทความ
เป็นศลิปิน	เพือ่ท�าให้ผูเ้รยีนได้	“หวัเราะ”	หรอืไม่ก	็“ตืน่เต้น”	ขณะเรียน	
เพือ่ให้การเรยีนสนกุและน่าสนใจ	รวมทัง้ท�าให้สถานทีเ่รยีนนัน้มชีวีติ
ชีวาไม่จืดชืด	

5. ต้องเป็นหมอรักษาโรค	บทบาทของการเป็น	“คุณหมอ”	
ของการสอนนั้น	 หมายความว่า	 ขณะที่ฟังค�าถามของผู้เรียน	 ในใจ
ก็ต้องอ่านด้วยว่าลักษณะของผู้เรียนเป็นประเภทไหน	หากเข้าใจ
ลกัษณะพืน้ฐานของผูเ้รยีนกจ็ะให้ค�าแนะน�าทีต่รงกบัผูเ้รยีนได้	เพราะ
ผูเ้รยีนต่างกนั	วธิกีารสอนกต้็องต่างไปด้วย	นีคื่อหวัใจของการสอนทีด่ี

แต่เพยีงแค่การสวมบทบาททัง้	5	ด้านเท่านัน้ยงัไม่พอ	การจะ
เป็นผู้สอนทีดี่นัน้	จ�าเป็นต้องมเีทคนคิ	วิธกีารสอนให้ผู้เรยีนเข้าใจด้วย	
ผู้สอนหลายๆ	ท่านมักประสบปัญหาว่าจะสอนอย่างไร	หรือถ่ายทอด
อย่างไรให้ผู้เรียนเข้าใจได้ง่าย	 สอนอย่างไรจึงจะท�าให้ผู้เรียนจดจ�า
เนื้อหาได้แม่น	ต้องเตรียมเนื้อหาการสอนมากเท่าใด	จึงจะเหมาะสม
กับผู้เรียนและข้อกังวลอื่นๆ	อีกมากมายของผู้สอน	 โดยเฉพาะกลุ่ม 
ผู้สอนมือใหม่	แต่ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่อาจารย์	Tetsuya	ได้กล่าว
ไว้ในหนังสือเล่มนี้	 จะสามารถช่วยให้ผู้สอนได้มีเทคนิคในการสอน
ใหม่ๆ	 ไปประยุกต์ใช้อย่างแน่นอน	 โดยผู้เขียนได้จ�าแนกเทคนิคการ
สอนที่น่าสนใจ	ออกเป็นหมวดหมู่	ได้แก่		

●	 เทคนิคการสอนเพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจ			
●	 เทคนิคการสอนเพื่อสร้างความกระตือรือร้น	
●	 เทคนิคการสอนให้เหมาะกับผู้เรียนแต่ละบุคลิก	
●	 เทคนิคการสอนต่อหน้าคนกลุ่มใหญ่			
โดยเทคนิคการสอนต่างๆ	 เหล่านี้	 ล้วนเป็นเทคนิคที่ได้ผ่าน

การปฏิบัติใช้จริงมาแล้วด้วยตัวผู้เขียนที่มีประสบการณ์ในการสอน
มากกว่า	20	ปี	สามารถเรียกได้ว่าเป็น	“Practical	Technique”	อย่าง
แท้จริง	

สาระที่น�าเสนอมาข้างต้นนั้น	 เป็นเพียงส่วนหนึ่งจากหนังสือ	
“สอนเก่ง	สอนเป็น”	เท่านั้น	ยังมี

สาระที่น่าสนใจอื่นๆ	 อีกมาก	ที่จะช่วยเติมเต็มการสอนให ้
สมบูรณ์แบบ	ทั้งการพัฒนาความรู้ความสามารถของผู้เรียนและการ
สร้างความสุข	 ความสนุกสนานในการเรียน	 รวมทั้งสามารถน�าไป
ประยุกต์ใช้ได้กับการสอนในหลากหลายสถานการณ์	ทั้งการเรียนใน
ห้องเรียน	การสอนงาน	การบรรยาย	การฝึกอบรม	ฯลฯ	

มาร่วมกันสร้างบรรยากาศที่สนุกสนาน	ปลุกพลังแห่งการ
เรียนรู้	 ด้วยการสอนให้เข้าใจและ	 “เข้าถึงใจ”	 ผู้เรียน	ด้วยเทคนิคที่
อดัแน่นในหนงัสือ	“สอนเก่ง สอนเป็น”	เล่มนี	้ทกุท่านทีส่นใจสามารถ
หาซื้อได้ที่ร้านหนังสือ	ส.ส.ท.	ร้านซีเอ็ดบุ๊ค	เซ็นเตอร์และร้านหนังสือ
ชั้นน�าทั่วไป	

ขอขีดเส้นใต้เน้นๆ	อีกครั้งว่า	ผู้ท่ีต้องท�าหน้าที่สอนทุกท่าน 
ไม่ว่าจะเป็นครบูาอาจารย์ วทิยากร ผูฝึ้กสอน หวัหน้างาน ผูบ้งัคบั-
บญัชา ผูบ้รหิาร หรอืแม้แต่คณุพ่อคณุแม่ ฯลฯ ไม่ควรพลาดหนงัสอื 
“สอนเก่ง สอนเป็น” เล่มนี้เป็นอันขาด นะคะ  

จากประสบการณ์ของผู้เขียนที่ท�างานด้านการสอนมากว่า	20	ปี	โดย
ผูเ้ขยีนจะบอกเล่าถงึแนวทางและเทคนิคในการสอนตัง้แต่เร่ิมแรก	คอื	
การเตรยีมตวัก่อนการสอน	วธิกีารสอนให้ผูเ้รยีนเข้าใจ	วธิกีารกระตุน้
ให้ผูเ้รยีนเกดิความกระตอืรอืร้น	วธิกีารสอนให้เหมาะกบัผูเ้รยีนแต่ละ
บุคลิกและวิธีการสอนผู้เรียนกลุ่มใหญ่	

การเป็นผู้สอนที่ดีนั้น	คงไม่ใช่	“Born	to	be”	เป็นแน่แท้	แต่
ต้องเกิดจากเรียนรู้และฝึกฝน	การเป็นผู้สอนที่สมบูรณ์แบบนั้น	ท่าน
อาจารย์	Tetsuya	ได้กล่าวไว้ในหนังสือว่า ผู้สอนที่สมบูรณ์แบบนั้น 
ต้องสวมบทบาทครบทั้ง 5 อย่าง	คือ	

1. ต้องเป็นนักวิชาการ	 ผู้สอนท่ีดีต้องเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
ไม่สิ้นสุด	ต้อง	“รู้	100	สอนเพียง	1”	หมายความว่า	ต้องเรียนรู้มากถึง	
100	ส่วน	แล้วจึงจะน�ามาสกัด	หรือตกผลึกให้เข้มข้น	จนเมื่อน�ามา
สอน	ความรู้เหล่านั้นก็จะเหลือเพียง	1	ส่วนที่ส�าคัญๆ	เท่านั้น		

2. ต้องเป็นนักแสดง	 ผู้สอนต้องมีพลังที่สามารถดึงความ
สนใจของผู้เรียนได้	ในบทบาทนักแสดงนั้น	ผู้สอนต้องฝึกฝนวิธีการพูด	
วิธีการน�าเสนอและการวางบุคลิกภาพให้เข้าท่าและดูดี	 ตัวอย่างเช่น 
ต้องรู้จักวิธีการเน้นเสียงหนักเบา	การเว้นจังหวะในการพูด	การกวาด
สายตา	 การเลือกเครื่องแต่งกายและทรงผม	 เป็นต้น	 ซึ่งในหนังสือ
เล่มนี	้มข้ีอแนะน�าส�าหรบัการเสรมิสร้างบทบาทนกัแสดงเอาไว้หลาย
ประการ

3. ต้องเป็นหมอดู	บทบาทการเป็นหมอดูนี้	 คงสร้างความ
ข้องใจให้กับผู้อ่านไม่มากก็น้อยว่า	“การเป็นหมอดูกับการเป็นผู้สอน
ที่ดีมีความเกี่ยวข้องกันอย่างไร?”	ท่านอาจารย์	Tetsuya	ได้กล่าวไว้ใน
หนังสือว่า	 “ความกังวลใดๆ	ของลูกศิษย์	 ต้องขจัดให้หมดสิ้น”	 ดังนั้น 
บทบาท	“หมอดู”	ของผู้สอน	ก็คือการปลุกเร้า	 เรื่องก�าลังใจและการ
สร้างความเชื่อมั่นในความส�าเร็จให้กับผู้เรียนนั่นเอง

4. ต้องเป็นศิลปิน ในการเรียนนั้น	ผู้เรียนย่อมมีโอกาสเกิด
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