
 

 

 

 

รายงานการเดนิทางไปปฏบัิตงิาน ณ เมืองเซบู ประเทศฟิลปิปินส์ 

ระหว่างวันท่ี 8-11 มีนาคม 2557 

 

โดยนางสาวสุภาพร เหมพงศ์โสภา ผู้อาํนวยการฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ 

1. เพ่ือเยอืนตามคาํเชิญของ Mr.Choi In, President of Philinter Education Center ซึง่จะสนบัสนนุคา่ใช้จ่ายด้านตัว๋เคร่ืองบิน

ไปกลบัเมืองเซบแูละท่ีพกัให้กบั TNI ตลอดการเดินทาง  

วัตถุประสงค์ 

2. เพ่ือเยี่ยมชมสถานท่ีและการเรียนการสอนภาษาองักฤษท่ี Philinter Education Center จดัสาํหรับนกัศกึษาตา่งชาติ ที่มาเรียน

เพื่อพฒันาทกัษะทางภาษาองักฤษ และนํามาประกอบการพิจารณา ความเป็นไปได้ที่จะสง่นกัศกึษาของ TNIไปเรียน

ภาษาองักฤษภาคฤดรู้อน 

 ระหวา่งวนัท่ี 8-11 มีนาคม  2557 

กาํหนดการเดินทาง 

 ตารางเท่ียวบิน 

 
 

1. นางพรอนงค์ นิยมค้า โฮริคาวา รองอธิการบดฝ่ีายวเิทศสมัพนัธ์และประชาสมัพนัธ์   หวัหน้าคณะเดนิทาง 

รายชื่อคณะเดินทาง 

2. นางสาวสภุาพร เหมพงศ์โสภา ผู้ อํานวยการฝ่ายวิเทศสมัพนัธ์ และประชาสมัพนัธ์ 

 



 

โปรแกรมการดูงานที่

 

 Philinter Education Center, Mustang, Ceniza St., Pusok, Lapu-Lapu City, Cebu, Philippines 

 

 

 

สรุปการเดินทาง 

วันแรก9 มีนาคม 2557เดินทางถงึเมืองเซบเูดินทางพร้อมคณะฯ คือ รองอธิการบดี เพื่อปฏิบัติงานดังนี ้ 

 

8.30 น.เดนิทางถงึPhilinter Education Center เข้าห้องพกั 

คณุเจมส์ รองประธาน ให้การต้อนรับคณะฯ และstudent staffจากไต้หวนั(หญิงเสือ้เขียว

ออ่น) และเกาหล(ีชาย เสือ้เขียวออ่น) 



 
บริเวณรอบโรงเรียน มรัีว้รอบ พร้อมกัน้ลวดหนามเพ่ือความปลอดภยั ,มีสระวา่ยนํา้ และพืน้ท่ีสนามท่ีวา่งอยูใ่น อนาคตมีเป้าหมายจะ

สร้างหอพกัเพ่ิมอีก 1 อาคาร  
 

 
 

 
สภาพภายในห้องพกั เป็นเตียงเดี่ยว ห้องเป็นแบบพกั 1-2-3 คน ตอ่ห้อง พร้อมแอร์  และเคร่ืองทํานํา้อุน่มบีริการซกัผ้าอาทิตย์ละสองครัง้ 

และทําความสะอาดห้องพกัอาทิตย์ละครัง้ให้ด้วย ซึง่คา่ใช้จ่ายในสว่นนีร้วมอยูใ่นคา่เรียนแล้วแยกชัน้ที่พกันกัเรียนชายและนกัเรียนหญิง 

มีระเบียบห้ามนกัเรียนชาย/หญิง เข้าห้องเพศตรงข้าม มียามดแูลตลอดเวลา กฏระเบียบคอ่นข้างเคร่งครัด มีการตัง้ curfew  ห้ามเข้า

ออกโรงเรียนเกินเวลาท่ีกําหนด 

 

 

 
 

18.00 น. ทางPhilinterเลีย้งรับรองอาหารคํา่ ท่ีLantawอาหารท้องถ่ินฟิลปิปินส์  

 

 

 



 

วันที่สอง10มีนาคม2557พร้อมรองอธิการบดีเพื่อปฏิบัติงานดังนี ้

 

9.00-12.00 น. เข้าฟังบรรยายสรุปความเป็นมาของ Philinterและกิจกรรมตา่งๆ ท่ีจดัขึน้เพ่ือเพ่ิมทกัษะทางภาษาให้กบันกัเรียน และ

เยี่ยมชมห้องเรียนตา่งๆ   

 

Philinterเปิดดาํเนินการตัง้แตเ่ดอืน มถินุายน 2003 ปัจจบุนัเปิดสอนภาษาให้กบันกัเรียนตา่งชาติท่ีมาเรียนภาษาองักฤษที่เซบ ูรับตัง้แต่

อาย ุ7 ปี ขึน้ไป ซึง่นกัเรียนอายนุ้อยเหลา่นีม้กัมาเรียนเป็นกลุม่ในชว่งปิดภาคเรียน นกัเรียนสว่นใหญ เป็นญ่ีปุ่ น 40%  เกาหล ี30% และ

ชาติอ่ืนๆ 30% อาทิ มองโกเลยี จีน ไทย ไต้หวนั เวียดนาม  

การบริหารจดัการโรงเรียนสอนภาษาใช้ ระบบ team leader ในการควบคมุดแูล แบง่เป็น 4 sections  ดงันี ้ 

 

 

 

 

 

 

 

Section - A Oxford (Reading & Vocabulary) 

Section – B Harvard (Writing & Grammar) 

Section - C Cambridge (Listening) ตัง้ช่ือแตล่ะ Section ตามมหาวิทยาลยัที่มีช่ือเสยีง 

Section - D Yale (Speaking) 

 

ระบบการบริหารจัดการ 

แตล่ะ Section ม ี team leader  2 คน  ดแูลครูในทีม 15 คน  การควบคมุคณุภาพการเรียนการสอนจะมกีารประเมนิ โดยประเมนิลกูทีม

ทกุ 2 เดือน และสาํหรับteam leader  จะถกูประเมนิทกุ 3 เดือน โดยครูอยูใ่นทีมเช่นเดียวกนั และทัง้สองฝ่ายจะถกูประเมินโดยนกัเรียน

และฝ่ายHRD ด้วย 

 

 

Reading & Vocabulary 
Writing & Grammar 
Listening 
Speaking 



Buddy Teacher  

โรงเรียนมรีะบบ Buddy Teacher เพื่อเป็นครูพี่เลีย้งให้นกัเรียนทกุคนที่มาเรียน เพื่อช่วยแก้ไขจดุออ่นด้านการเรียนของนกัเรียน คนนัน้ 

โดยนกัเรียนสามารถปรึกษาเร่ืองการเรียนกบัครูพี่เลีย้งได้  ซึง่ครูพี่เลีย้ง 1 คน รับผิดชอบดแูลเดก็ ไมเ่กิน 5 คน   

Teacher Training 

การรับครูใหมเ่ข้ามา จะมรีะบบtrainingกอ่น ประมาณ 2 สปัดาห์ โดย 1 trainer จะเป็นผู้ประสานงานเพ่ือดแูล 5 trainees เนื่องจากครู

แตล่ะคนอาจจะมจีดุออ่นท่ีต้องปรับปรุงแก้ไขกอ่นท่ีจะไปเข้าสอนจริงในชัน้เรียน 

Student Staff  

นกัเรียนท่ีมาเรียนท่ีPhilinterสามารถสมคัรเป็น student staff 6 เดือนคณุสมบตัิ คือ ต้องสือ่สารภาษาองักฤษรู้เร่ือง หากได้รับการ

คดัเลอืกจะต้องทํางานในสาํนกังานและเรียนด้วย โดยได้รับยกเว้นไมต้่องจ่ายคา่เรียน  คา่หอพกั และคา่อาหาร  คิดเป็นคา่ใช้จ่าย

ประมาณ 45,000 เปโซ/ 1 เดอืน 

 

 
 

การเรียนการสอน 

เป็นแบบเข้มข้น เรียนวนัละ 8 วิชา@ 45 นาที เร่ิมตัง้แต ่8.00 -17.00 น. พกัเท่ียง 1 ชม. มีเวลา 5 นาที ในการเปลีย่นคาบเรียนแตล่ะครัง้  

มกีารสอบทกุวนัศกุร์  แผนการเรียนโดยทัว่ไปเป็นดงันี ้  

4 Core Subjects   เรียนแบบ 1:1 (4ครัง้ /วนั) 

2 Regular Subjects  เรียนแบบกลุม่เลก็ (2 ครัง้/วนั) 

2 Elective Subjects      เรียนแบบกลุม่ใหญ่ (2 ครัง้/วนั) 

 
มป้ีายบอกตารางสอบ  ประกาศผลคะแนนผู้มคีะแนนสงูสดุในแตล่ะ course รวมทัง้กระดานเฉลยข้อสอบ 

 



 
หนงัสอืเรียนใช้จาก Oxford, Cambridge และจากมหาวิทยาลยัชัน้นําอ่ืนๆ แตเ่ป็นฉบบั  copy สอบถามแล้วไมต่ิดเร่ืองต้องจ่าย

คา่ลขิสทิธ์ิเน่ืองจากกม.ของฟิลปิปินส์ยงัออ่น  

 

 
ห้อง Canteen  ขายขนมและนํา้ สว่นใหญ่เป็นของจากเกาหล ี ห้องอาหารมใีห้ทานครบ 3 มือ้  เช้าเวลา 7.00  กลางวนัเวลา 12.00 และ

เย็นเวลา 17.30 ไมต้่องซือ้เน่ืองจากรวมอยูใ่นคา่เรียนแล้ว แตเ่มนอูาหารเช้าจะเหมอืนกนัทกุเช้า สว่นอาหารกลางวนั และเยน็ จะเป็นไป

ตามเมนปูระจําสปัดาห์ อาหารสว่นใหญ่จะเป็นเมนอูาหารเกาหล ี
 
13.00 -17.00 ทดลองเข้า Demo Class  

 

Philinterจดัให้เข้าDemo Class เพ่ือทดลองเรียนและดกูารเรียนการสอน ตามตารางดงันี ้ 

Time Course/Class Teacher Class Type Room 

1:00-1:45 IELTS Dan GC GC1 

1:50-2:35 TOEIC Melanie GC GC8 

2:40-3:25 Speaking Lovely (Supaporn) 1:1 D20 

2:40-3:25 Speaking Len  (Aj.Pornanong) 1:1 B6 

3:30-4:15 Business Garrick  GC GC6 

4:20-5:00 Pronunciation  Shelsa (Aj.Pornanong) 1:1 C19 

4:20-5:00 Pronunciation Lang (Supaporn) 1:1 B17 

การเข้าชัน้เรียน TOEIC ทางผู้สอนได้จดัให้มกีารลองทําข้อสอบด้วย และ หลงัจบการทดลองเรียน ทางผู้จดัได้รายงานผลการเรียนพร้อม 

comment ให้ด้วย  แตล่ะคลาสมเีวลาเปลีย่นคลาสแค ่5 นาที ซึง่ถือวา่น้อยมาก และไมพ่อสาํหรับการเดนิไปเข้าคลาสตอ่ไป ซึง่ทาง 

Philinter ให้เหตผุลวา่ ไมต้่องการให้นกัเรียนมเีวลากลบัไปยงัหอพกัได้ ไมเ่ชน่นัน้ จะหายไป และไมก่ลบัมาเข้าคลาสเรียน   

 

18.00 น. อาหารคํ่าที่ ร้านอาหารไทยในเมืองเซบู  

 



วันที่สาม 10 มีนาคม 2557พร้อมรองอธิการบดีเพื่อปฏิบัติงานดังนี ้

 

10.30-14.00 น. สาํรวจรอบเมืองเซบู /มหาวิทยาลัยโดย Mr.Choi In, President of Philinter 

 

 

 
ไมส่ามารถเข้าไปด้านในมหาวิทยาลยัได้ เนื่องจากทกุมหาวิทยาลยัเป็นพืน้ที่ปิด ห้ามเข้าก่อนได้รับอนญุาต จึงได้แตถ่่ายภาพด้านนอก 

และสถานท่ีรอบเมอืงตามท่ีเจ้าภาพพาชม 

 

14.30 น. เดินทางไปสนามบินเซบู เพื่อกลับประเทศไทย เสร็จสิน้การภาระกิจในเซบ ู

 

 
 

โครงการที่จะดาํเนินการต่อหลังจากนี ้

1. student staff  

Mr.Choi In, President of Philinterเสนอให้TNI สง่นกัศกึษา 1 คน ไปเป็น student staffระยะเวลา 6 เดอืน ในเดอืนเมษายน 2557 นี ้

คณุสมบตัเิบือ้งต้น คอื ต้องสือ่สารภาษาองักฤษ ได้ ซึง่student staff มีโอกาสได้เรียนภาษาองักฤษควบคูไ่ปกบัการทํางานในสาํนกังาน

ของ Philinter โดยไมเ่สยีคา่เรียน ถือวา่เป็นwin-winทัง้สองฝ่าย   

2. ขออนุมัติจัดทาํโครงการเรียนภาษาอังกฤษที่ Philinter 

โดยนําเสนอท่ีประชมุกรรมการบริหารเพ่ือพิจารณาขออนมุตัจิดัทําโครงการเรียนภาษาองักฤษท่ีPhilinter เป็นโครงการของสถาบนัฯ ท่ี

ดาํเนินการโดยฝ่ายวเิทศสมัพนัธ์และประชาสมัพนัธ์  ทัง้นีฟิ้ลปิปินส์ เป็นประเทศในกลุม่อาเซยีนท่ีตัง้อยูไ่มไ่กลจากประเทศไทย และเป็น

ประเทศที่มีการใช้ภาษาองักฤษเป็นภาษาราชการ  จึงนา่จะเป็นทางเลอืกสาํหรับนกัศกึษาของสถาบนัฯ ในการเรียนภาษาองักฤษ โดยมี

คา่ใช้จา่ยถกูกวา่การไปเรียนยงัประเทศเจ้าของภาษาโดยตรง และท่ีจะเป็นประโยชน์ทางอ้อมคอืนกัศกึษาท่ีไปเรียนท่ีPhilinterมโีอกาสได้

เพ่ือนจากประเทศญ่ีปุ่ นท่ีไปเรียนภาษาท่ีน่ี ซึง่มีมากถึง 40% จากยอดจํานวนนกัศกึษาที่เรียนทัง้หมด ทําให้นกัศกึษาของสถาบนัมี

โอกาสได้แลกเปลีย่นภาษาญ่ีปุ่ นด้วย จึงนา่จะเป็นผลดีตอ่ตวันกัศกึษาเอง 

3.เสนอที่ประชุมกรรมการบริหารเพื่อพิจารณาส่งอาจารย์ภาษาอังกฤษไปเรียนที่ Philinter 

ทัง้นีเ้พ่ือเรียนภาษาและศกึษารูปแบบการเรียนการสอนของPhilinterและนํามาปรับใช้ในการเรียนการสอนภาษาองักฤษของสถาบนัฯ 

4.เสนอความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในเซบู 1 แห่ง  

โดยเสนอผา่นทางสถานทตูฟิลปิปินส์ประจําประเทศไทย ไปยงั University of San Carlos หรือ Cebu Institute of Technology 


