
Internship Diary at Philinter Education Center 
24th March – 15th June 2019 

 
สวสัดีค่ะ! เราช่ือหมิวนะ เราเรียนคณะบริหารธุรกิจ สาขาการจดัการธุรกิจระหว่างประเทศค่ะ ช่วงเดือนมีนาคมถึง

มิถุนายน 2019 เป็นช่วงท่ีนกัศึกษาชั้นปีท่ี 3 ตอ้งออกไปฝึกงานตามสถานประกอบการต่างๆ และท่ีๆ เราไปฝึกงานก็คือ Philinter 
Education Center ท่ีเกาะเซบู ประเทศฟิลิปปินส์ค่ะ  

Philinter Education Center เป็นโรงเรียนสอนภาษาองักฤษแบบ ESL หรือ English as a Second Language ค่ะ ท่ีน่ีจึง
เต็มไปดว้ยนกัเรียนจากชาติต่างๆ มากมายทั้งเอเชีย อยา่งญ่ีปุ่น เกาหลี จีน ไตห้วนั เวียดนาม ไทย หรือบางคนก็มาจากไกลจาก
ยโุรปอยา่งสเปนก็มีนะคะ  

เราได้ไปฝึกงานต าแหน่ง Student Staff ค่ะ ตอนแรกก็ไม่เขา้ใจเหมือนกันว่าต าแหน่งน้ีตอ้งท าอะไรบ้าง ตอนไป
ช่วงแรกๆ ก็เลยกลวัๆ นิดหน่อย แต่ทุกคนในออฟฟิสใจดีมากก! ในออฟฟิสของเราจะมี Manager จากชาติต่างๆ ไม่วา่จะเป็น
ญ่ีปุ่น เวียดนาม เกาหลี จีน ไตห้วนั รัสเซีย แลว้ก็ไทยค่ะ พ่ีๆ Manager เหล่าน้ีมีหนา้ท่ีคอยติดต่อกบัเอเจนซ่ีและดูแลนกัเรียนใน
โรงเรียน นอกจาก International Staff แลว้ ก็ยงัมี Staff และ Teacher ชาวฟิลิปปินส์ในออฟฟิสดว้ยค่ะ แต่ท่ีเราไดท้ างานใกลชิ้ด
มากท่ีสุดก็คือ Student Staff ดว้ยกนัเองน่ีแหละ ช่วงท่ีเราฝึกงานจะมี Student Staff ต่างชาติอีก 3 คน มาจากญ่ีปุ่น เวยีดนาม และ
จีนค่ะ ช่วงสปัดาห์แรกๆ Student Staff คนอ่ืนและพี่ Manager จะช่วยสอนงานเราทุกอยา่งเลย งานหลกัของเราจะมีลกัษณะเป็น
งาน Routine ท่ีตอ้งคอยอพัเดท Pick Up List ของนกัเรียนใหม่ในแต่ละสัปดาห์และไปรับนกัเรียนท่ีสนามบินทุกสุดสัปดาห์ค่ะ 
แต่นอกจากนั้นก็ไปงานจิปาถะทัว่ไป ไม่วา่จะเป็นการตามนกัเรียนมาหา Manager ท่ีออฟฟิส, อพัเดท Content ลง Facebook, รับ
และเช็ค Stay Out Form จากนกัเรียนก่อนส่งให ้Manager ไปจนถึงพานกัเรียนไปโรงพยาบาลเลยค่ะ ดว้ยความท่ีงานหลากหลาย
มาก ท าให้เรารู้สึกวา่ภาษาองักฤษพฒันาข้ึนเยอะเลย เพราะเราตอ้งใชส่ื้อสารในชีวิตประจ าวนัตลอด และดว้ยความท่ี Student 
Staff เป็นต าแหน่งท่ีไดใ้กลชิ้ดกบันักเรียนมากท่ีสุด ท าให้เราไดรู้้จกัเพ่ือนใหม่ๆ จากหลายประเทศเลยค่ะ นอกจากไดพ้ฒันา
ภาษาองักฤษแลว้ก็ไดรู้้จกัวฒันธรรมกบัศพัทใ์หม่ๆ จากเพ่ือนๆ ต่างชาติเน่ียล่ะ  

นอกจากท างานในออฟฟิสแลว้ เรายงัไดเ้ขา้เรียนคลาสเรียนภาษาองักฤษดว้ยนะ โดย Student Staff แต่ละคนจะไดเ้ขา้
เรียนภาษาองักฤษวนัละ 4 คลาส ซ่ึงเราสามารถเลือกไดว้า่อยากเนน้ทกัษะไหน ไม่วา่จะเป็นฟัง / พดู / อ่าน / เขียน / การออกเสียง 
(Pronunciation)  และไวยากรณ์ค่ะ โดยเราเนน้ทกัษะการเขียน, การฟังและการพูดค่ะ คลาสท่ีเราไดเ้ขา้เรียนจะแบ่งเป็น 1-on-1 
Class 2 คลาสต่อวนั และ 1 Small Group Class กบั 1 Big Group Class ค่ะ ส่วนตวัเราคิดวา่ 1-on-1 Class ของท่ีน่ีดีมากเลย เพราะ 
ถา้หากเรามีปัญหาตรงไหน เราสามารถถาม Teacher ได้ตรงๆ เลยค่ะ เราไดเ้รียน Speaking แบบ 1-on-1 ซ่ึงท าให้เรารู้สึกว่า
ทกัษะการพูดเราพฒันาข้ึนมากกก นอกจากน้ีเรายงัไดมี้โอกาสพูดคุยเร่ืองต่างๆ กบั Teacher ไม่วา่จะเป็นเร่ืองชีวิตความเป็นอยู่
ในฟิลิปปินส์ รวมไปถึงวฒันธรรมและความเช่ือต่างๆ หรือแมแ้ต่การเมือง ท าใหเ้รารู้สึกวา่ไดเ้รียนรู้อะไรใหม่ๆ เยอะมากค่ะ 

ในส่วนของความเป็นอยู่ท่ีฟิลิปปินส์ ตอนแรกก็กงัวลเร่ืองความปลอดภยัค่ะ แต่พอมาถึงก็พบว่าไม่น่ากลวัเพราะ
หนา้ตาเรากลมกลืนกบัคนฟิลิปปินส์จนบางทีเขาพดูตากาล็อกกบัเราเพราะคิดวา่เป็นคนชาติเดียวกนั  เราคิดวา่คนฟิลิปปินส์เป็น
คนตลกนะ ส่วนมากคนฟิลิปปินส์ท่ีเราพบเจอจะมีอธัยาศยัดี แลว้ก็อารมณ์ดีค่ะ ยิ่งถา้เขารู้วา่เราเป็นคนต่างชาติจะยิง่ชวนคุยเลย 



ส่วนเร่ืองอาหารการกิน ส่วนตวัเราคิดวา่อาหารฟิลิปปินส์ไม่อร่อยเลย แต่วา่อาหารท่ีโรงอาหารในโรงเรียนรสชาติโอเคเลยค่ะ 
แต่กินนานๆ ไปอาจจะเบ่ือ ก็เปล่ียนมากินบะหม่ีหรือขนมท่ี Snack Bar หรือออกไปทานขา้งนอกตอนหลงัเลิกงานก็ไดค้่ะ ท่ี
เซบูมีร้านอาหารเกาหลีเยอะมาก เพราะวา่ชาวเกาหลีเขา้มาท าธุรกิจในเซบูเยอะมากค่ะ เจา้ของโรงเรียนก็เป็นชาวเกาหลีเช่นกนั 
อาหารในโรงอาหารจึงมีอาหารเกาหลีปนมาบา้ง รวมไปถึงบะหม่ีและขนมท่ี Snack Bar ก็เป็นของเกาหลีค่ะ  

ส่วนท่ีพกัของเราจะเป็นหอใน เราได้พกัห้องแบบ Triple Room ค่ะ ในช่วงสามเดือนท่ีฝึกงาน เราได้รูมเมทชาว
เวียดนามและไตห้วนัค่ะ ในห้องพกัจะมีเตียง โต๊ะอ่านหนงัสือและตูเ้ส้ือผา้แยกให้แต่ละคนเลยค่ะ ช่วงแรกๆ ท่ีไปอยูก็่อาจจะมี
อึดอดับา้ง แต่สกัพกัก็ชินค่ะ ในแต่ละสัปดาห์จะมีแม่บา้นมาท าความสะอาดห้องให้สัปดาห์ละ 2 คร้ัง ถา้ของใชใ้นห้องเสีย เรา
สามารถแจง้ Maintenance ให้มาซ่อมไดค้่ะ ปกติจะมาซ่อมให้ภายใน 1-2 วนั ถา้เร่งด่วนก็จะซ่อมใหภ้ายในวนันั้นเลย เราคิดวา่
การพกัในหอในก็สะดวกดี เพราะใกลอ้อฟฟิส โรงอาหาร แลว้ก็สระวา่ยน ้ า แต่มีขอ้เสียคือ ไวไฟในหอเสียบ่อยมาก ท าให้จะ
ท างานแต่ละทีตอ้งใชอิ้นเทอร์เน็ตมือถือตวัเอง ท่ีบางทีก็ชา้พอๆ กบัไวไฟเลย ถา้จะไปฝึกงานท่ีฟิลิปปินส์ก็ตอ้งท าใจไวเ้ลยว่า
อินเทอร์เน็ตชา้แน่นอนค่ะ ไม่วา่จะอินเทอร์เน็ตโทรศพัท ์หรือไวไฟท่ีต่างๆ มกัจะไม่เสถียร แต่ขอ้ดีคือท าใหเ้รากลายเป็นคนใจ
เยน็ไปเลย  

นอกจากไปฝึกงานแลว้ เรายงัไดไ้ปเท่ียวท่ีต่างๆ บนเกาะเซบู แลว้ก็เกาะใกล้ๆ  ดว้ยค่ะ ในช่วงเดือนแรกเราออกไปเท่ียว
ทุกอาทิตยเ์ลย แต่ท่ีท่ีเราประทบัใจมากท่ีสุด คือ Oslob Whale Shark Watching ค่ะ เราตอ้งออกจากโรงเรียนตั้งแต่ตีส่ีเพ่ือไปถึง 
Oslob ตอนแปดโมงเชา้ ฟังขอ้ปฏิบติัเก่ียวกบัการด าน ้ าดูฉลามวาฬ และตอ้งรออีกสองชัว่โมงเพ่ือใหถึ้งคิว ระหวา่งรอก็ร้อนและ
ง่วง จนแอบคิดวา่อยากกลบัไปนอนต่อท่ีหอมากก แต่พอไดล้งไปด าน ้ าและเจอนอ้งฉลามวาฬจริงๆ เรารู้สึกวา่มนัคุม้ค่ากบัการ
รอคอยมากเลยค่ะ ถึงแมว้า่จะไดด้ าน ้ าดูฉลามวาฬแค่ 20 นาที แต่ก็เป็น 20 นาทีท่ีคุม้ค่าท่ีสุดในชีวิตแลว้จริงๆ เราไดเ้ห็นฉลาม
วาฬแบบใกลชิ้ดมากก จนสามารถเอ้ือมไปจบัยงัได้เลย (แต่ห้ามจับน้องฉลามวาฬนะคะ) นอกจากไปดูวาฬแลว้ เราได้ไป 
Canyoneering ท่ี Kawasan Fall ดว้ยค่ะ โดยเราตอ้งเดินข้ึนเขาเพ่ือไปโดดน ้ าตกตามจุดต่างๆ ซ่ึงเหน่ือยมากแต่ก็สนุกมากๆ เลย
ค่ะ ปกติเราเป็นคนกลวัความสูง แต่พอไดไ้ปโดดน ้ าตกแลว้ รู้สึกเหมือนไดช้นะใจตวัเองและไดอ้อกจาก Comfort Zone ดว้ย สุด
สปัดาห์นั้นจึงเป็นวนัท่ีสนุกมากท่ีสุดและฮาร์ดคอร์ท่ีสุดในช่วงฝึกงานเลย 

สุดทา้ยน้ี เรารู้สึกดีใจมากท่ีไดไ้ปฝึกงานท่ีเซบู ประเทศฟิลิปปินส์ค่ะ ส่ิงท่ีเราไดรั้บกลบัมามนัมากกวา่การผา่นฝึกงาน 
และทกัษะภาษาองักฤษ เราไดพ้บเจอคนมากมาย ไดเ้รียนรู้วฒันธรรมใหม่ๆ ไดรู้้จกัเพ่ือนใหม่ๆ  เราไดผ้า่นช่วงเวลาท่ีทั้งดีและ
ไม่ดี แต่มนัท าใหเ้รารู้สึกวา่เราเติบโตข้ึน เป็นคนท่ีใจเยน็ข้ึน รู้จกัแกปั้ญหาดว้ยตวัเองมากข้ึน และเราเช่ือวา่ประสบการณ์ท่ีเราได้
เจอท่ีเซบูจะเป็นบทเรียนท่ีส าคญัในชีวติเราต่อไปในอนาคตค่ะ   

 

 

 

 

 

ทีม International Staffs ในออฟฟิสค่ะ ทุกคนน่ารักมากกก 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ไปเท่ียว Fort San Pedro กบันอ้งๆ Thai Junior Summer Camp ค่ะ 

ไปดูฉลามวาฬท่ี Oslob 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

น ้าตก Kawasan Fall 

พานอ้งๆ Thai Junior Summer Camp ไปท าจิตอาสาท่ีบา้นเด็กก าพร้า 


