
ผมชื่ออนุวัฒน์ จารุกรสกุล ชื่อเล่น นุ ปัจจุบันอายุ 29 ปี จบมัธยมศึกษาจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์) จ.ขอนแก่น 

หลักสูตรภาษาไทย จบปริญญาตรีจากคณะบริหารธุรกิจ สาขา International Business วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ผมสอบติด 

PC ก่อน โดยเริ่มเรียนตั้งแต่ PC2 และ PC3 จนสอบผ่านเข้า MUIC ได้ หลังจากจบปริญญาตรี ไปเรียนต่อระดับปริญญาโท สาขา Logistics and 

Supply Chain Management ที่ Heriot-Watt University ประเทศ Scotland ปัจจุบันทำงานที่ WHA Corporation PCL 

(ธุรกิจสร้างคลังสินค้าหรือโรงงานตามความต้องการของลูกค้าโดยเฉพาะเจาะจง (Built-to-Suit) และศูนย์กระจายสินค้าระดับพรีเมี่ยม) โดยในปี 

2011 ผมเริ่มจากตำแหน่ง Assistant Manager แผนกพัฒนาธุรกิจ (Business Development) และปัจจุบันได้รับการปรับตำแหน่งเป็น Senior 

Manager แผนกเดิม ซ่ึงรับผิดชอบเกี่ยวกับการติดต่อ ประสานงานกับลูกค้าทั้งไทยและต่างประเทศ

ในช่วงที่เตรียมตัวสอบเข้ามหาวิทยาลัย ผมตั้งใจที่จะเข้าเรียนที่คณะบริหารธุรกิจ สาขา International Business  ในหลักสูตรภาษาอังกฤษ

เพราะผมเชื่อว่าในอนาคตภาษาอังกฤษ จะมีส่วนสำคัญในชีวิต ทั้งในเรื่องหน้าที่การงาน รวมถึงการใช้ชีวิตประจำวัน และผมจะมาปรับพื้นฐานภาษา

ก่อนที่จะเข้าเรียนมหาวิทยาลัย เพราะผมมั่นใจว่าความสามารถด้านภาษาอังกฤษของผม ไม่สามารถเรียนปี 1 ได้แน่นอน ช่วงแรกที่เรียน PC 

ผมต้องปรับตัวเยอะมาก การที่ผมมาเรียนที่นี่ ครั้งแรกทำให้รู้เลยว่าภาษาอังกฤษเราอ่อนกว่าที่คิด ผลสอบ Midterm เทอมแรกของ PC2 

สอบ 3 วิชา ตกทุกวิชา แถมได้ F ตอนสอบ Final มาหนึ่งตัวด้วย ช่วงนั้นคิดหลายครั้งว่าเราเองจะไหวไหม และเคยคิดที่จะออกไปเรียนที่อื่นด้วย 

แต่อาจารย์ที่นี่คอยให้กำลังใจ คำแนะนำ และให้ข้อคิดผมทั้ง ในเรื่องการเรียนและการใช้ชีวิต จนในที่สุดผมสามารถสอบผ่านเข้า MUIC ได้   

ผมดีใจมากและนั่นเป็นหนึ่งในช่วงเวลาที่ดีใจ ที่สุดในชีวิตของผมเลย

ผมภูมิใจมากครับที่ได้มีโอกาสเรียน PC  และผมสามารถ พดูได้เลยครับว่าที่นี่เป็นที่ๆ เปลี่ยนชีวิตผม และการที่มีโอกาสมาเรียนที่ PC 

ทำให้ผมรู้ว่ายังมีสิ่งที่ผมต้องรู้อีกเยอะแยะมากมาย ตอนมาเรียนแรก ๆ ผมไม่รู้ด้วยซ้ำว่า Adverb กับ Adjective 

ต่างกันยังไง  ผมไม่รู้ด้วยซ้ำว่าคำอย่าง Excellence และ Excellent จริงๆ แล้วมันต่างกัน 

ผมไม่รู้จนกระท่ังได้มีโอกาสมาเรียน Program นี้ ที่นี่สอนหลายๆ เรื่องที่ผมไม่คิดว่าสำคัญ แต่จริงๆ 

มันสำคัญมาก นอกจากเรื่องภาษาแล้ว ยังมีด้านอื่นๆ อีก เช่น การฝึกให้ 

เราตรงต่อเวลาซ่ึงที่นี่เข้มงวดมาก มีครั้งหนึ่งเพื่อนร่วมชั้นผมนั่งเล่นอยู่นอกห้อง 

เพราะเห็นว่าอาจารย์ยังไม่มา พออาจารย์มาแล้วเดินเข้าหอ้ง 

เพื่อนผมเดินตามหลังอาจารย์เข้าห้องเรียน แต่อาจารย์บอกว่าเพ่ือน ผมมาสาย  อาจารย์อธิบายว่า 

ถ้าคนเดินตามหลังมา นั่นถือว่ามาสายกว่า อาจารย์คาดหวังว่าเมื่อท่านเดินเข้ามา  

ทุกคนต้องนั่งในห้องพร้อมเริ่มเรียน ซ่ึงสิ่งเหล่านี้ผมมั่นใจว่า ไม่มีที่ใดสอนนอกจาก  PC 

ซ่ึงนี่ก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ผม  นำมาใช้ในชีวิต การเรียนที่ต่างประเทศและการทำงาน ณ ปัจจุบัน

ทำทำใหใ ้ผมรู้ว่ายังมีสิ่งที่ผมต้อง

ต่ตางางกนัยังไง  ผม
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ซ่่ึึงนี่ก็เป็นอีก

สิ่งที่ผมชอบมากที่สุดในการเรียน PC คือ การสอนภาษาอังกฤษครบท้ัง 4 ทักษะ Writing, Listening, Reading and Speaking 

โดยเร่ิม จากปูพื้นฐานง่ายๆ และยากข้ึนทีละขั้น และท่ีน่ีจะไม่สอนให้น่ังท่อง Grammar หรือ tense แต่สอนให้เราลงมือทำจริงๆ 

หลักไวยากรณ์ต่างๆ จะถูกเสริมอยู่ตลอด การทำ Assignment ครั้งแรกของผม ผมต้องเขียน Writing ประมาณ 150 คำ 

ซึ่งอาจารย์สอน Writing (ตอนน้ันคือ Mr. Michael Cobb) จะนำมาตรวจหน้า class ผมจำได้แม่นเลยว่า สิ่งที่ผมเขียน 

ไปทั้งหมดถูกแค่ 4 ประโยค ส่วนที่เหลือผิดหมด และคะแนน Writing Quiz ครั้งแรกได้ Grammar 12 เต็ม 100 ที่ PC 

ค่อยๆ ปรับพื้นฐานทีละนิด จากเร่ิมเขียน 150 คำ เพ่ิมเป็น 250 คำ เพ่ิมเป็น 400 คำ มาเรื่อยๆ และก็มีการจำกัดเวลา

มากขึ้นตาม Level ที่เรียน คะแนน Grammar ของผมดีขึ่นเรื่อยๆ จนผมรู้สึกถึงการพัฒนาของตัวเอง จนกระทั่งเข้า MUIC 

เราต้องมีงานเขียนครั้งละ 2,000  - 3,000 คำ ช่วงใกล้จบปี 4 ต้องเขียนเป็นเล่มๆ ทีละหลายๆ วิชา จนกระทั่ง

ตอนเรียนปริญญาโท ผมสามารถเขียน dissertation ได้ถึง 15,000 คำ โดยที่ไม่มีปัญหาใดๆ 

ซึ่งทั้งหมดมาจากพื้นฐานความรู้ที่ได้จาก Pre College น่ันเอง ในระหว่างที่เรียน MUIC 

ผมได้มีโอกาสรู้จักเพื่อนต่างชาติหลายคน ทำให้ผมเองได้ฝึกและพัฒนาภาษาอยู่ตลอด (โดยที่ไม่ต้องไปต่างประเทศ)  

ได้ยินว่ามีญาติๆ ตามมาเรียนอีกหลายคนเลยเหรอคะ

ได้ยินว่ามีญ
าติๆ ตามมาเรียนอีกหลายคนเลยเหรอคะ

ทางครอบครัวผม มีตัวผมเองเป็นพี่ชายคนโตของบ้านและ 

เป็นคนแรกที่มาเรียนท่ี PC และยังมีญาติๆ ที่เป็นศิษย์ปัจจุบันของ Pre- 

College และ MUIC รวมถึงลูกพี่ลูกน้องของผมเลือกเรียนท่ี PC อีก 4 คน 

โดยน้องๆ เห็นการพัฒนาของผมจึงตามมาเรียนกันเป็น แถวเลย หลังจากที่น้องๆ 

ได้มาเรียนท่ีนี่ ทุกคนบอกเป็นเสียงเดียวกัน ว่า PC 

ทำให้ทุกคนพัฒนาการด้านภาษาที่ชัดเจน สามารถนำมาต่อยอด 

และใช้ประโยชน์ได้ในการเรียนในปัจจุบัน 

อยากให้น้องๆ เห็นความสำคัญของภาษาอังกฤษครับ 

ตอนท่ีพี่เรียนมัธยม ผู้ใหญ่หลายคนพูดถึงความสำคัญ 

ของภาษาอังกฤษอยู่ตลอด ตอนนั้นเราเองไม่เข้าใจ 

มากนักเพราะยังเด็ก แต่ตอนน้ีภาษาอังกฤษแทบ 

จะเป็นส่วนหน่ึงในชีวิตพี่ไปเลย ยิ่งตอนนี้เป็นยุคของ 

Globalization และไหนจะมี AEC เข้ามาด้วย 

ซ่ึงแน่นอนว่า ภาษาอังกฤษจะเป็นส่ิงที่สำคัญแน่นอน
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นอกจากเรื่องพัฒนาการเร่ืองภาษาแล้ว อีกทั้งน้องๆ 

ผมชอบที่นี่เพราะสอนในเร่ืองการใช้ชีวิต การปรับทัศนคติและ 

ปรับตัวเข้ากับสังคมและสภาพแวดล้อมใหม่ๆ รวมถึงการรับมือกับ 

สถานการณ์ต่างๆ เช่น การที่ต้อง Active และเตรียมพร้อม 

ตลอดเวลาเพราะมีสอบเกือบทุกสัปดาห์

การเรียนภาษาอังกฤษ ที่ PC ข้อดีที่ชัดเจนคือไม่ต้อง ไปไกลถึงต่างประเทศ 

ทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายของพ่อแม่ อาจารย์ที่นี่ทำให้เรารู้สึกว่า เราเรียนอยู่ต่างประเทศ 

รวมถึงการให้ความช่วยเหลือที่เป็นกันเองสำหรับบรรยากาศในห้องเรียนที่นี่

จะไม่มีการพูดภาษาไทยและการสอนเน้นย้ำให้เรารู้จักรับผิดชอบและ

มีความตรงต่อเวลา ซ่ึงเป็นส่ิงสำคัญมากในการทำงาน ถือได้ว่า 

ที่นี่เป็นใบเบิกทางที่ดีสำหรับอนาคต ลองมอง PC และ MUIC 

เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับ

การเรียน
ที่ PC

 มีส่วน
ช่วยอะไรบ้

างใน
การเรียน

ที่ M
U
IC

 
และมีส่วน

สำคั
ญ
อย่างไรกับ

เรา ณ
 ขณ

ะน
ี้

การเรียนที่การเรียนที่ PC PC มีส่วนช่วยอะไรบ้างในการเรียนท่ี MUIC และมีส่วนสำคัญอย่างไรกับเรา ณ ขณะน้ีมีส่วนช่วยอะไรบ้างในการเรียนที่ MUIC และมีส่วนสำคัญอย่างไรกับเรา ณ ขณะน้ี
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และทำไมจึงตัดสินใจเรียนที่ PC
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มีอะไรอยากบอกน้องๆ ที่ยังตัดสินใจไม่ได้ว่าจะเรียนต่อที่ไหนดี
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อีกอีนอีอีเป็น

“ตอนเรียนปริญญาโท 
ผมสามารถเขียน dissertation* 

ได้ถึง 15,000 คำ 
โดยท่ีไม่มีปัญหาใดๆ”

มีอีกสิ่งนึงที่ยืนยันการเปล่ียนแปลงของผมเองได้ดี ตอนอยู่ปี 4  ผมได้มีโอกาสร่วมแข่งขันแผนธุรกิจรายการ One 2 Call BrandAge Award 

ซึ่งเป็นการแข่งขันระดับประเทศโดยเอาสินค้า OTOP มาพัฒนาเป็นแผนธุรกิจกับเพ่ือนอีก 3 คน และได้รับรางวัลชนะเลิศ 

ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ผมภูมิใจที่สุด หลังจากที่ผลจบการศึกษาระดับปริญญาโท จากประเทศ Scotland ปัจจุบันผมได้เข้าทำงานที่ WHA Corporation PCL 

(ธุรกิจสร้างคลังสินค้าหรือโรงงานตามความต้องการของลูกค้าโดยเฉพาะเจาะจง (Built-to-Suit) และศูนย์กระจายสินค้า ระดับพรีเมี่ยม) โดยในปี 2011 

ผมเร่ิมจากตำแหน่ง Assistant Manager แผนกพัฒนาธุรกิจ (Business Development) และปัจจุบัน ผมเองพ่ึงได้รับการปรับตำแหน่งเป็น Senior 

Manager แผนกน้ีด้วย แผนกพัฒนาธุรกิจเป็นแผนกท่ีต้องติดต่อประสานงาน กับลูกค้าทั้งไทย และต่างประเทศอยู่ตลอด ผมเองต้องใช้ภาษาอังกฤษทุก Skill 

ในทุกๆ วันของการทำงาน  ซึ่งผมคิดอยู่เสมอว่าถ้าไม่ได้เรียน PC ผมเองอาจจะมาถึงจุดๆ น้ีได้ยาก

*dissertation = วิทยานิพนธ์
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