
WHY PHILINTER? 
 วันแรกที่รู้ว่ามีโครงการฝึกงานที่ Philinter บอกได้เลยว่าอยากมาทำงานที่นี่
สุดหัวใจ ตอนแรกแค่รู้สึกว่าต้องมาฝึกงานที่นี่ให้ได้ ตั้งใจเตรียมตัวสัมภาษณ์ แล้ว 
ก็ไม่ผิดหวัง ได้มาฝึกงานที่นี่จริงๆ พอมาแล้วได้อะไรกินกว่าที่คาดหวังไว้มาก อยากฝึก
ภาษา อยากทำงานบริการ อยากมาทำงานต่างประเทศ อยากทำอะไรใหม่ๆ ลองสิ่ง
ใหม่ๆ ก็ได้ทำทั้งหมด ความประทับใจแรกเลยคือสภาพแวดล้อมของโรงเรียน แม้ว่า
จะดูเก่าไปนิดเพราะสร้างมานานแล้ว แต่ทุกอย่างดูเรียบร้อยและสะอาด ความเก่าของ
ตึกเรียนเลยไม่เป็นปัญหาเลย ทำให้รู้สึกวินเทจไปอีกแบบ เพราะโรงเรียนแบบนี้ไม่
ค่อยเจอในไทย ความประทับใจหลักๆ ยังมีอีก 3 ข้อ  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1.งานท่ีท้าทาย 
 การเป็น Student Staff จะทำงานประมาณ 8 ชั่วโมง รวมเวลาเรียน ตอน 
7:50AM จะมีการประชุมเพื่ออัพเดตงานทุกเช้า เป็นเวลาที่ทุกคนจะได้พร้อมหน้า
พร้อมตากัน 8AM คุณเจนนี่หัวหน้าของเราก็จะปล่อยไปทำงาน และคุณเจนนี่จะ
พูดคำว่า “Have a nice day” ทุกวันเพื่อเป็นการบอกนัยๆ ว่า “เริ่มงานได้แล้วทุก
คน!” หลังจากนั้นเราก็จะทำงานกันตามปกติ จนถึงเวลาพักกลางวันเวลา 
12:10PM - 1PM และทำงานต่อจนถึง 5PM ในเวลาทำงานนั้นจะมีคาบเรียน
แทรกอยู่ทั้งหมด 4 คาบ คาบละ 45 นาที ทำให้ Student Staff นั้น ได้ทั้งเรียน
และทำงานได้ในเวลาเดียวกัน  

 Student Staff ในสายตาของนักเรียนในโรงเรียน คือคนที่คอยช่วย
เทคแคร์นักเรียน ช่วยเหลืองาน ดูแลความรู้สึก ตรวจดูความสงบเรียบร้อยใน 
โรงเรียน แต่ Student Staff ยังมีสิ่งที่เรียกว่า back office อยู่ คือการทำตาราง
นักเรียนใหม่และนักเรียนที่จบการศึกษา ไปรับไปส่งนักเรียน บันทึกค่าใช้จ่าย 
พานักเรียนไปซื้อของ โพสต์บทความลงเฟสบุ๊คของ Philinter Thailand 

2.สังคมนานาชาติ 
 สังคมในการทำงานบอกได้เลยว่ามันดีมาก แม้จะมาจากหลากหลาย 
ประเทศ แต่การปฏิบัติต่อผู้อื่นนั้นเท่าเทียมกัน ในออฟฟิศจะได้ทำงานกับ 
Manager, Office Staff  และ Student Staff คนอื่นๆใจดีมากและซนมากๆ 
การทำงานเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะและขนม(จำนวนมาก) Mr.Choi เจ้าของ
สถาบันยังชอบพาไปทานข้าวข้างนอก จนกระทั่งวันสุดท้ายของการทำงาน      
Mr. Choi พาไป dinner ที่ร้าน San Miguel Plaza และเปิดเพลงไทยให้ฟังด้วย 
น่ารักมากๆ บุคลากรท่านอื่นในโรงเรียนไม่ว่าจะเป็น Kitchen staff, Dormitory 
Staff, Guard ไม่มีใครที่ไม่ต้อนรับและไม่ยิ้มให้เลยสักครั้ง การทำงานร่วมกันจึง
เป็นไปได้อย่างราบรื่น และทุกคนพร้อมให้ความช่วยเหลือแม้จะไม่ใช่หน้าที่ของ
ตัวเองก็ตาม 
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3. GENERAL  ESL  
 ที่ Philinter จะมี 4 หลักสูตรหลักๆ คือ General ESL, IPS, Business 
และ TOEIC - IELTS สำหรับ Student Staff นอกจากจะได้ทำงานแล้ว ยังได้
เรียน 4 ชั่วโมงต่อวันเหมือนกับนักเรียนคนอื่นๆ คอร์สที่ student staff ได้เรียน 
คือ General ESL เรียนทั้ง 4 ด้าน คือ writing, speaking, reading, listening 
แต่การสอนเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด!! ที่แปลกคือไม่รู้สึกว่าเข้าใจยาก เพราะ
อาจารย์มีเทคนิคในการสอนและย้ำๆ จนรู้สึกว่า “ฉันไม่เข้าใจสิ่งนี้ไม่ได้แล้ว!!” 
หลักสูตรไม่เหมือนใคร เจ๋ง เข้าใจง่าย ทุกๆ 4 อาทิตย์จะมีการสอบ level test 
(และการสอบอื่นๆ อีกมากมายยยยย) เพื่อทดสอบว่าเราพัฒนาขึ้นระดับไหน 
บอกเลยว่าปวดหัวมาก นี่มันอะไรเนี่ย อยากให้ทุกคนได้รู้สึกสักครั้งจริงๆ (อิอิ)  

 มาพูดถึงอาจารย์กันบ้าง น่ารักทุกคนจริงๆ บอกทุกจุดที่ผิด ตรวจงาน
ละเอียดมากๆ แม้จะการบ้านเยอะ 555TT555 ครูที่นี่ไม่ได้เป็นแค่ครู แต่เป็นเพื่อนเป็นพี่น้องที่พร้อมช่วยเหลือทุกอย่าง 
คือเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วจริงๆ ใครเจอก็ต้องหลงรักก
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“Focus on who you 
want to be not on what 
you fear” 

 แน่นอนว่ามีโอกาสก็ต้องมีอุปสรรค มีจุดแข็ง
ก็ต้องมีจุดอ่อนตามหลัก SWOT Analysis และเราจะ
มาพูดถึงปัญหาและอุปสรรคกัน 

 “เหนื่อย” ตั้งแต่วันแรกที่เหยียบฟิลิปปินส์เลย 
เพราะต้องเริ่มงานและบนเครื่องก็นอนไม่หลับ เวลา
เข้างานคือ 7:50AM - 5PM เรียน ทำงานไปพร้อมกัน 
ซึ่งเวลาทำงานจะแตกต่างจากไทย แน่นอนว่าต้อง   
ตื่นเช้าเพื่อทานข้าวให้ตรงกับเวลาเสิร์ฟ และประเทศ 
ฟิลิปปินส์ เป็นประเทศที่พระอาทิตย์ตกเร็ว เลิกงาน 
ทานข้าวเสร็จก็เริ่มมืดแล้ว ทำให้รู้สึกว่า ยังไม่ทัน
จะทำอะไรเลยก็มืดอีกแล้ว นอกจากนี้ยังต้องทำงาน
ในวันเสาร์หรืออาทิตย์ด้วย เลยทำให้รู้สึกเหนื่อยล้า
กว่าเดิม เราไปต่างประเทศเป็นโอกาศดีที่จะไปเที่ยว 
แต่ก็ต้องจัดสรรค์ work life balance ให้ดี                
เพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ  

 แต่ความเหนื่อยก็ไม่ใช่ข้อเสียที่สาหัสมาก แต่
เรามองว่าเป็นความท้าทายในการทำงาน เพราะงาน
ของแต่ละวีคจะเป็นไปในทางเดียวกัน ทำให้เรา  
สามารถประเมิณตัวเองได้ว่ามีอะไรที่ต้องปรับปรุง
แก้ไข ทำให้เป็นอีกความสุขหนึ่งของการทำงาน อีก 
อย่างในการออกไปทริปข้างนอกบางครั้งพี่ๆใน
ออฟฟิศ ก็เป็นคนพาออกไป แม้ว่าจะเหนื่อยแต่ก็เป็น
เรื่อง ดีที่ได้ใช้เวลาร่วมกัน สุดท้ายก็มาคิดได้ทีหลังว่า
ที่เหนื่อยเพราะช่วงแรกๆ เรายังปรับตัวกับความ 
“เหนื่อย” ไม่ได้ หลังจากนั้นมันก็จะดีขึ้นเอง เพราะทุก
ความเหนื่อยทุกครั้ง มีความสุขซ่อนอยู่ 
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"YOLO" 
You Only Live Once 

 พาร์ทสุดท้ายก็ไม่มีไรมาก พาร์ทแถม เราจะ
มาพักชมสิ่งที่น่าสนใจใน “Cebu” กันค่ะ เริ่ม! 

อาหารเป็นยังไง? 

 เค็ม มัน หวาน กลมกล่อม เนื้อๆเน้นๆ ต้อง
ยกให้ที่นี่ค่ะ! เราชอบอาหารที่นี่มากกกกกก เพราะเรา
ไม่ชอบกินผัก(แป่ว)  แม้แต่อาหารโรงเรียนก็ยังน่ากิน
สุดๆ อ่ะ มาดูกัน 

ไปเที่ยวไหนดี? 

 บอกเลยว่า มาเชบูจะไม่มีคำถามแน่นอนว่าไป
เที่ยวไหนดี เพราะเยอะที่เยอะสิ่งมากจ้าา เชบูเป็นเกาะ 
ดำน้ำ ดูปะการัง นั่งเรือไปเกาะอื่น ดูวาฬ โดดน้ำตก 
เที่ยวไปเลยจ่ะ กระเป๋าแห้งแน่นอน นี่ก็หมดตัว อยู่
เชบูเหมือนมีเงินพันล้าน กลับไทยมาต้องชดใช้กรรม 

(TAX เชบูน้อยกว่าที่ไทยนะจ้ะ) แต่เราจะไม่หยุดเที่ยว
หยุดช้อป เพราะ “You Only Live Once” 

สังคมใน Philinter? 

  Work hard, play harder คือคำจำกัดความ
ของพวกเขาจริงๆ เพราะมีนักเรียนจากหลายชาติและ
และหลายวัยมากๆ เวลาเรียนก็จะตั้งใจเรียนกันมากๆ 
เรียนหนักกันจนตั้งชื่อ Hotspot ว่า Study Hard 
เพราะอย่างที่บอก Level Test เค้าโหดจริงๆ 

 วันศุกร์ตอนเย็น เสาร์ อาทิตย์ คือวันแห่ง 
การปลดปล่อยที่แท้ทรู เรามีโอกาสร่วมทริปกับคุณลุง 
อายุประมาณ 45 ปี คุณลุงน่ารักมากๆ ดำน้ำเก่ง แล้ว
ที่ตกใจคือคุณลุงตีลังกากลับหลังลงน้ำได้อย่างเชี่ยว
ชาญมาก ตัดภาพมาที่ฉันกำลังนั่งเหนื่อยอยู่ในเรือ  

“CRAZY” อาจเป็นคำจำกัดความของพวกเขาก็ได้ 
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