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ประเภทบริษัท 

- โรงเรียนสอนภาษาองักฤษ ESL คลา้ยๆ โรงเรียนประจ า โรงเรียนกบัหอในอยูใ่นร้ัวเดียวกนั 

งาน 

เขา้งาน 8.00 น. เลิกงาน 17.00 น. แต่ทุกเช้าจะมีมีตต้ิงของ international staff ตอน 7.50 น. คนในออฟ

ฟิสมีทั้งคนฟิลิปปินส์และ international staff  จากหลายๆ ประเทศ ทั้งญ่ีปุ่น เวยีดนาม เกาหลี รัสเซีย ไทย ไตห้วนั 

แรกๆ ไปอาจจะเครียดเพราะตอ้งใชเ้วลาเรียนรู้งานกบัปรับตวัเขา้กบัท่ีนู่น เพราะอาทิตยแ์รกจะเป็นอาทิตยล์อง

งานทั้งอาทิตย ์ถา้เครียดเร่ืองงาน ถาม student staff คนอ่ืนได ้เขาจะคอยช่วยสอนงานตลอด ถามไดทุ้กเร่ือง หรือ

จะถามเมเนเจอร์คนไทยก็ได ้ถา้เครียดเร่ืองเพื่อนหรือคนในออฟฟิสวา่ไปแลว้ไม่รู้จกัใครเลย อนันั้นข้ึนอยูก่บัตวั

นอ้งแลว้วา่มนุษยสัมพนัธ์ดีมั้ย แต่ทุกคนอธัยาศยัดีมาก ขนาดพี่ไม่ใช่คนเฟรนดล่ี์ยงัสนิทกนัได ้

งานหลกัๆ เป็นงานรูทีน มีก าหนดชดัเจนวา่แต่ละวนัตอ้งท าอะไรบา้ง แต่ละสัปดาห์จะเหมือนกนัหมด 

ดงันั้นถา้ชินงานแลว้สบายแน่นอน งานไม่หนกัมากเพราะแบ่งกบัคนท่ีเป็น staff ดว้ยกนัท าได ้การเคลียร์ task 

ในแต่ละวนัๆ ไปก็สนุกใช่เล่น ท างานจนัทร์ - ศุกร์ มีวนัหยุดบา้งบางโอกาสตามวนัส าคญัๆ ของฟิลิปปินส์ แต่

วนัเสาร์อาทิตยจ์ะมีเวรรับนกัเรียนใหม่ท่ีสนามบิน เพราะโรงเรียนมีนกัเรียนใหม่เขา้ทุกสัปดาห์ เรามีหนา้ท่ีเทค

แคร์คนท่ีเราไปรับกบัแนะน าสถานท่ีในโรงเรียนให้เขาคร่าวๆ (ท าเหมือนคนท่ีไปรับเรามาวนัแรกก็ได้ พี่ก็

เลียนแบบเมเนเจอร์ญ่ีปุ่นท่ีไปรับพี่เหมือนกนั) 

ระหวา่งวนัไม่ใช่วา่เราตอ้งท างานในออฟฟิสตลอด 8 ชัว่โมง student staff จะไดค้าบเรียนภาษาองักฤษ 

4 คาบต่อวนั คาบละ 45 นาที เราสามารถรีเควสคลาสไดว้า่อยากโฟกสัทกัษะไหน ดูจากผลสอบ level test ตอน

ไปถึงก็ได ้เราจะไดส้อบทุกเดือนดูวา่เราพฒันาข้ึนมั้ย 

นอกเหนือจากงานรูทีน student staff จะมีหนา้ท่ีประสานกบันกัเรียนท่ีมาเรียนท่ีโรงเรียน คอยไปเรียก

มาคุยกบัเมเนเจอร์สัญชาตินั้นๆ ช่วยเหลือและตอบค าถามใหน้กัเรียนท่ีเขา้มาในออฟฟิส โตะ๊ student staff จะอยู่

หน้าสุดคลา้ยๆ ธุรการของมหาวิทยาลยัเรา นอกจากนั้นไปอีกเราก็เหมือนเป็นเบ๊กลายๆ แต่เวลาท่ีนัง่วา่งๆ ก็มี 

อ่านหนงัสือหรือท าการบา้นอะไรไปก็ได ้  



เงินเดือน 

- เงินเดือนต ่านะ แต่คิดในแง่ดีวา่ยงัดีกวา่ไม่ไดเ้ลย แถมท่ีเราไปไม่ไดไ้ปท างานงกๆ อยา่งเดียว เราได้

เรียนภาษาเหมือนคนท่ีจ่ายเงินไปลงคอร์สเรียนท่ีนู่นดว้ย  

- ค่าครองชีพท่ีนู่นต ่า ขา้วของก็มีท่ีราคาเท่าๆ กนักบัถูกกวา่บา้นเรา แต่ซ้ือนู่นซ้ือน่ีแค่ค่ากินค่าอยูก่็ยงั

พออยูไ่ดไ้ม่มีปัญหา เช่ือว่าคนท่ีไปต่างประเทศแลกเงินไปเองอยู่แลว้ ถา้ manage ดีๆ ไม่ผลาญไม่

เท่ียวเตร่มากยงัไงก็เหลือกลบัมา หรือถา้เงินหมดก็กดตูไ้ด ้แต่เสียค่าธรรมเนียมหนกัพอสมควร 

ความเป็นอยู่ 

- ท่ีพกั : หอในจะเป็นอาคาร 3 ชั้น ชั้น 1 เป็นของผูช้าย ชั้น 2 คละ ชั้น 3 ของผูห้ญิง (ชั้นน้ีผูช้ายห้ามข้ึน) 

ห้องมีทั้งห้องเด่ียว ห้องคู่ และห้องอยู ่3 คน แต่เป็น student staff เตรียมใจไปอยูก่บัรูมเมทอีก 2 คน ได้

เลย ไดเ้มทเป็นนกัเรียนสัญชาติอะไรข้ึนอยูก่บัโชคชะตา (เมทเราจะเปล่ียนไดต้ลอด ตามระยะเวลาท่ีมา

เรียน 3 เดือน พี่มีเมท 5 คน เวยีดนาม ญ่ีปุ่น ไตห้วนั) 

หอ้งพกัไม่ไดก้วา้งมาก อยู ่3 คน แรกๆ อาจจะอึดอดั แต่อยูไ่ปก็จะชินเอง หอ้งมีแอร์ มีระเบียงไวต้ากผา้ 

มีโต๊ะเขียนหนงัสือกบัตูเ้ส้ือผา้แยกของใครของมนั ยกเวน้ห้องน ้ าท่ีตอ้งแชร์กนักบัเมท มีน ้ าอุ่นแต่ไม่มี

สายช าระ ดงันั้นไอเทมท่ีจ าเป็นมากคือทิชชู่ (แนะน าทิชชู่เปียก) 

ดว้ยความท่ีอยูห่อในท่ีไปออฟฟิสไดใ้นเวลาไม่ถึง 5 นาที ท าใหมี้เวลานอนตอนเชา้เยอะมาก 

- เพื่อน : งานเราคือการดีลกบัเด็ก ดงันั้นยงัไงก็ไดเ้พื่อน คิดวา่เป็นโอกาสของเรานะท่ีจะไดมี้เพื่อนหลาย

สัญชาติขนาดน้ี โรงเรียนก็ไม่ใหญ่มาก เดินๆ ไปก็เจอหน้าแต่คนหน้าคุน้ๆ กนัหมด คนไหนท่ีเราไป

เรียกหลายๆ รอบจนจ าหนา้กนัไดจ้นสนิทกนัก็มี (ตอนน้ีถา้พี่ไปเกาหลี ญ่ีปุ่น เวยีดนาม ไตห้วนั ก็มีไกด์

รอน าเท่ียวใหแ้ลว้) นกัเรียนท่ีไปเรียนท่ีนู่นมีทุกวยั ตั้งแต่เด็กประถมไปจนถึงคุณลุงคุณป้า 

- อาหาร : มีอาหารของโรงเรียนให้ 3 ม้ือ เป็นเวลา ไม่ตอ้งเสียค่ากินขา้งนอกก็ได ้อาหารส่วนใหญ่เป็น

เมนูเกาหลี (เจ้าของเป็นคนเกาหลี) เมนูมีสลบัไปเร่ือยๆ สัก 2 อาทิตย ์จะวนลูปกลับมาเหมือนเดิม 

อาจจะเบ่ือเพราะไม่ค่อยอร่อยเท่าไหร่ ท่ีแนะน าคือรามยอนเกาหลีท่ี snack bar หนา้แคนทีน 

- อยูท่ี่นู่นสามารถส่งเส้ือผา้ซกัได ้ซกัเองแค่พวกเส้ือในหรืออะไรท่ีอยากซกัเองก็พอ 

- กฎ : ท่ีน่ีค่อนขา้งมีกฎท่ีเขม้งวดพอสมควร มีท่ีตอ้งระวงัเป็นพิเศษคือ curfew time อย่ากลบัเกินเวลาท่ี

ก าหนดก็ไม่มีปัญหา  



- ปัญหา : คนท่ีไปส่วนใหญ่น่าจะตอ้งรู้วา่ฟิลิปปินส์เป็นเกาะ ดงันั้นอินเตอร์เน็ทมีปัญหาแน่นอน ไม่เชิง

วา่ปัญหา ไวไฟใชข้องออฟฟิสได ้แรงเลยแหละ ท่ีหอก็มี router แต่ข้ึนอยูก่บัดวงวา่ห้องไหนท าเลเน็ทดี 

(2 เดือนแรกพี่อยูห่้องท าเลดีมาก แต่มาโดนยา้ยหอ้งเอาเดือนสุดทา้ยไวไฟเขา้ไม่ถึง ตอนเขา้หอ้งตอ้งพึ่ง 

4G ตวัเองตลอด) 

- สภาพแวดลอ้ม : ท่ีท่ีเราไปอยูคื่อเขตลาปูลาปู เหมือนเขตปริมณฑลติดกบัเมืองเซบู ดงันั้นบา้นเมืองเขา

จะค่อนขา้งเหมือนต่างจงัหวดัเรา อาจจะดูลา้หลงัแต่ก็ไม่ไดแ้ย ่ถา้เขา้เมืองเซบูไปก็เหมือนเขา้กรุงเทพ 

ความปลอดภัย 

- บางคนอาจจะคิดว่าฟิลิปปินส์น่ากลวั ตอนแรกพี่ก็คิดแบบนั้น แต่พอไปจริงๆ บา้นเมืองเขาไม่ต่างจาก

ไทยมาก มีแค่เร่ืองท่ีคนฟิลิปปินส์อธัยาศยัดีมาก จะชอบทกัเราเป็นภาษาเกาหลีตลอด (ตรงน้ีอาจจะน่า

กลัวหน่อยส าหรับผูห้ญิง) แต่นอกจากทกัก็ไม่มีเข้าหาหรือคุกคามอะไรเพราะกฏหมายเร่ืองน้ีของ

ประเทศเขาแรง ดงันั้นถา้ออกนอกโรงเรียนก็ตอ้งดูแลตวัเอง ท าเหมือนอยู่ท่ีไทยนัน่แหละ ถา้ค ่าๆ อย่า

ออกไปขา้งนอกคนเดียว ควรมีเพื่อนไปดว้ย อย่าเล่นมือถือตอนเดิน พยายามสายตาไวตลอด มองรอบ

ขา้งอะไรไม่ชอบมาพากลก็ระแวงไวก่้อน ความปลอดภยัมนัเป็นความรับผิดชอบของเราเองดว้ย (คิดวา่

มนัเป็นเร่ืองท่ีตอ้งรู้อยูแ่ลว้ พี่ก็อยูไ่ดไ้ม่เคยโดนลว้งกระเป๋าหรือกระชากมือถืออะไรนะ) 

- ถา้ไปจะสังเกตไดว้า่ทุกท่ีมีเจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยัยืนตลอด ทั้งห้าง ตามตึก หรือแมแ้ต่ใน 7-11 

ถา้เป็นท่ีหา้งเขาจะขอตรวจกระเป๋าทุกคน ก็วางใจเร่ืองความปลอดภยัไดร้ะดบันึง 

ส่ิงทีจ่ะได้ 

- ไดภ้าษาองัฤษแน่นอน เก่งไม่เก่งแค่ไหนยงัไงก็ไดใ้ชเ้พราะตอ้งใชส่ื้อสาร ไดเ้พื่อนหลากหลายสัญชาติ 

ไดป้ระสบการณ์ ท่ีส าคญัไดฝึ้กการปรับตวัเขา้กบัสังคมและสภาพแวดลอ้มท่ีเราไม่เคยสัมผสัมาก่อน 

เราจะไดเ้จอคนมากหนา้หลายตา ไปอยูค่นเดียว ไม่มีใครใหพ้ึ่งยงัไงก็ไดเ้รียนรู้อะไรเยอะแน่นอน 

- ส่วนภาษาญ่ีปุ่น อาจจะใชน้อ้ยกวา่องักฤษ แต่ท่ีนู่นมีนกัเรียนญ่ีปุ่นเยอะมาก ฝึกพดูกบัพวกเขาได ้(ตอน

ไปรับนกัเรียนญ่ีปุ่นก็แนะน าหอแนะน าโรงเรียนเป็นภาษาญ่ีปุ่น ตอนนกัเรียนญ่ีปุ่นเขา้มาถามก็ไดคุ้ย

เป็นภาษาญ่ีปุ่นเหมือนกนั) 

  



ฝาก 

- ดว้ยความท่ีทั้งคนฟิลิปปินส์กบัคนสัญชาติอ่ืนท่ีอยูท่ี่นู่นไม่ไดใ้ชภ้าษาองักฤษเป็นภาษาท่ี 1 เหมือนคน

ไทยเรา ดงันั้นไม่ตอ้งกงัวลเลยวา่เขาจะมามองวา่เราอีเดียทหรือมองวา่เราพูดไดห้รือพูดไม่ได ้ทุกคนท่ี

ไปมีจุดประสงค์เดียวกนัคือพฒันาภาษา ดงันั้นเขาจะพยายามช่วยให้เราพูดตลอด พูดผิดพูดถูกก็ไม่มี

ใครวา่ อาจารยฟิ์ลิปปินส์ท่ีมาสอนเราก็อธัยาศยั กลบัมาแลว้มีความมัน่ใจในการพดูแน่นอน 

- ฝึกงานตั้ง 3 เดือน อาจจะมองว่ายาวไปรึเปล่า ส่วนตวัคิดวา่ไม่เลย ถา้ลองไดไ้ปแลว้จะรู้เลยว่าเวลามนั

ผา่นไปเร็วมาก 

- อย่าลืมเอาประกนัสุขภาพกบัคู่มือฝึกงานไป ไม่งั้นเด๋ียวตอ้งให้ท่ีบา้นส่งไปรษณียข์า้มประเทศมา…

โรงพยาบาลเอกชนท่ีนู่นก็หรูนะ ใชเ้วลาเดินทางไม่นาน แต่โรงพยาบาลรัฐก็เหมือนบา้นเราแหละ 

- จดัเวลาท ารายงานฝึกงานดีๆ ดว้ย อยา่ดองเหมือนพี…่ 

รวมรูป 

 

มุมเตียงกบัโตะ๊หนงัสือ แนะน าใหเ้ลือกใตแ้อร์ แอร์ไม่ตกหวั แถมเรายงัมีอ านาจในการปรับอุณหภูมิแอร์ดว้ย 

เพิ่มเติม : ไม่ตอ้งห่วงเร่ืองปลัก๊ ของท่ีฟิลิปปินส์หวัเหมือนกนั 

  



 

ตูเ้ส้ือผา้ ก าแพงฝ่ังซา้ยเป็นห้องน ้า 

 

อาคารฝ่ังซา้ยเป็นออฟฟิสกบัตึกเรียน ในสุดเป็นแคนทีน ขวามือเป็นหอใน 

  



 

       หอใน ดา้นหนา้คือสระวา่ยน ้า    ววิสระท่ีมองจากฝ่ังหอพกั 

 

ตารางงานของ international staff มีคาบเรียน 4 คาบต่อวนั เรียนเสร็จก็กลบัเขา้ออฟฟิส 

คาบเรียนจะไม่ทบักบั student staff ท่ีเหลือ  



 

งาน English Day ท่ีมีทุกส้ินเดือน ธีมกีฬาสี 

 

หา้งใกล้ๆ  โรงเรียน นัง่รถไป 5 นาที ถึง 

มีอีกหา้งกบั 7-11 ท่ีเดินไปไดด้ว้ย   



 

ระหวา่งทางเขา้ตวัเมืองเซบูจะข้ึนสะพานขา้มทะเล 

   

หาดกบัสีน ้าทะเลตอนไปเท่ียวเกาะ ด าน ้าดูเต่าเหน่ือยมาก แต่ทะเลสวยคุม้จริง 

  



 

ววิจากรีสอร์ทตอนไปเท่ียวเกาะ 

- ท่ีเท่ียวท่ีแนะน ามีเกาะ Bohol กบั Alona Beach อนัน้ีไปด าสน็อกเก้ิลดูเต่ากบัปลาการ์ตูน 

- ส่วน Oslob ไกลจากโรงเรียนไม่หน่อย ประมาณ 3-4 ชม. ไปดูฉลามวาฬ 



 

รามยอนท่ีแนะน า ใส่ไข่ดว้ยนะ (สั่งวา่จมัปง…) 

 

หา้ง Ayala ในตวัเมืองเซบู 


