
เทคนิคในการสอบสัมภาษณ์เข้าเรยีนมหาวทิยาลัย  

  คิดวา่คงมีหลายคนแล้วที่ทราบผลการคัดเลือกในการสอบตรงบางมหาวทิยาลัย
แล้ว และที่ส าคัญจะต้องไปสอบสัมภาษณ ์เพื่อทราบผลครั้งสุดทา้ย  ดังนั้นส่ิงที่
นกัเรียนควรจะศึกษาเป็นอย่างย่ิงก็คือการเตรียมตัวเพื่อการสอบสัมภาษณแ์ละเทคนคิ
การสอบสัมภาษณ์ เราเดินทางมาใกล้ถึงฝ่ังแล้ว จะยอมแพ้ได้ง่ายๆ หรือ จริงไหมคะ  
ทนีี้มาลองศึกษาเทคนคิการสอบสัมภาษณ ์ด้วยกันนะคะ 

 เทคนคิการสอบสัมภาษณมี์ดังนี้ค่ะ 

1.การเตรยีมตวัก่อนวนัไปสัมภาษณ์ 

- เตรียมเอกสารส่วนตัวใหเ้รียบร้อย จัดลงในแฟ้มสะสมผลงาน หรือ PORTFOLIO 
ใหเ้ป็นระบบ ตัวอย่างเอกสาร เช่น ประวติัส่วนตัว ประวติัการเรียน ผลการเรียน 
การร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน การประกวดแข่งขัน 
ผลงานและรางวลัต่าง ๆ รูปภาพ ฯลฯ 

- ศึกษาข้อมูลเก่ียวกับมหาวทิยาลัย คณะ และสาขาวชิาที่สมัครเข้าศึกษา รวมทั้ง
ติดตามข่าวสารความรู้ทั่วไปในปัจจุบัน 

- ศึกษาข้อมูลเก่ียวกับสถานที่ไปสัมภาษณ ์การเดินทาง ระยะทาง  ตึก-หอ้งที่จะ
สัมภาษณ ์ควรจะเผ่ือรถติดด้วย 

- พักผ่อนใหเ้พียงพอ ควรงดการรับประทานอาหารรสจัด 

- อย่าลืมเตรียมปากกาไปด้วย 

  

2. วนัสอบสัมภาษณ์ 

- แต่งกายเครื่องแบบนกัเรียนที่สะอาด เรียบร้อย นกัเรียนชายผมส้ัน นกัเรียนหญิงถ้า
ผมยาวใหร้วบผมติดก๊ิบใหเ้รียบร้อย ไม่แต่งหนา้ ไม่ใส่น้ าหอม  และไม่ใส่
เครื่องประดับใดๆ นอกจากนาฬิกา 

- รับประทานอาหารเช้า ท าภารกิจส่วนตัวใหเ้รียบร้อย 



- ไปถึงหอ้งสอบก่อนเวลาไม่นอ้ยกวา่ 15 นาท ีเข้าหอ้งน้ า  นั่งรอหนา้หอ้งด้วย  
ความสบายใจ ไม่คุยเสียงดัง ไม่เล่น ใหน้ั่งรอเรียกช่ือด้วยความสงบ ถ้าต่ืนเต้นให้
หายใจยาวๆ  

- ปิดโทรศัพทมื์อถือ 

 

 3. การเข้ารบัการสัมภาษณ์ 

- เม่ือถูกเรียกช่ือใหเ้ดินไปด้วยอาการสงบ ไม่ต้องต่ืนเต้นมาก คิดวา่ “เราท าได้” 

- ถ้ามีประตูใหเ้คาะประตูก่อน ถ้าไม่มี ใหเ้ดินไปที่หนา้โต๊ะกรรมการสัมภาษณ์  และ 
ไหวด้้วยทา่ททีี่อ่อนนอ้ม กรณทีี่มีผู้สัมภาษณห์ลายคนใหท้ าความเคารพครั้งเดียว  
โดยยืนต าแหนง่ตรงกลางหนา้โต๊ะกรรมการ 

- นั่งลงเม่ือกรรมการบอกใหน้ั่ง พร้อมทั้งกล่าวค าขอบคุณ  ใหน้ั่งด้วยทา่ททีี่สุภาพ  
ไม่นั่งไขวห่า้ง กระดิกขา หรือโยกตัว ใหป้ระสานมือไวข้้างหนา้ สบตาผู้สัมภาษณ ์
(ไม่จ้องตานะคะ)  

- ตอบค าถามด้วยความม่ันใจ มีน้ าเสียงที่ดังพอสมควรไม่ค่อยเกินไป  

- ภาษาที่ใช้ควรจะเป็นภาษาที่ถูกต้องเหมาะสม ไม่พูดภาษาไทยค าอังกฤษค า  ไม่ใช้
ศัพทเ์ฉพาะของวยัรุ่น ควรจะลงทา้ย “ค่ะ ครับ” ทกุครั้งที่ตอบค าถาม 

- การแสดงความคิดเหน็ควรจะเนน้ความมีเหตุผล ไม่มีอคติหรือตอบในแง่ลบ 

- ไม่ถ่อมตนจนเกินไป ไม่คุยโอ้อวดหรือแสดงความม่ันใจจนเกินไป นอกจากเป็นค าถาม
ที่ตนเองมีความช านาญเฉพาะด้าน เช่น มีทกัษะด้านหุ่นยนต์ หรือ  ดนตรีไทย ก็
สามารถอธบิายได้ด้วยความม่ันใจ 

- ค าถามบางค าถามอาจจะตอบไม่ได้ ไม่ต้องตกใจ ใหบ้อกวา่ไม่ทราบ  แล้วจะไปหา
ข้อมูลเพิ่มเติม (แต่ไม่ใช่ไม่ทราบทกุค าถามนะคะ) 

 

 



 4. การยตุกิารสัมภาษณ์ 

- เม่ือส้ินสุดการสัมภาษณใ์หท้ าความเคารพกรรมการผู้สัมภาษณด้์วยทา่ททีี่อ้อนนอ้ม  
เป็นอันเสร็จส้ินการสัมภาษณค่์ะ คราวนี้ก็รอลุ้นการประกาศรายช่ือนะคะ 

  

5. ค าถามหรอืค าพูดท่ีมกัจะพบในการสอบสัมภาษณ์ 

- ไหนลองแนะน าตัวหนอ่ยสิครับ  

- ท าไมถึงเลือกเรียน สาขาวชิา คณะ และมหาวทิยาลัยนี้ 

- ทราบไหมวา่สาขาวชิานี้เรียนเก่ียวกับอะไร 

- คิดวา่สาขาวชิาที่เลือกเม่ือจบแล้วจะประกอบอาชีพอะไรได้บ้าง 

- คิดวา่ตนเองเหมาะสมกับสาขาวชิานี้อย่างไร 

- บางทา่นอาจจะถามข้อมูลเก่ียวกับจังหวดัที่เราอยู่ เช่น  ช่ือผู้วา่ราชการจังหวดั ค า
ขวญัของจังหวดั จุดเด่นของจังหวดั ฯลฯ 

- ชอบ/ไม่ชอบวชิาอะไร 

- อนาคตอยากจะประกอบอาชีพอะไร 

- ใหพู้ดถึงข้อดี/ข้อเสียของตนเอง 

- ถ้าเป็นสาขาวชิาที่เก่ียวข้องกับภาษา หรือแผนการเรียนที่นกัเรียนเรียนจบมา อาจจะ
มีการสัมภาษณเ์ป็นภาษานั้น หรือ ใหพู้ดภาษาอังกฤษ จีน ญ่ีปุ่น ฝรั่งเศส หรื อ 
เยอรมัน ใหฟ้ัง เป็นต้น 

- บางครั้งอาจจะมีค าถามย่ัวยุ หรือสบประมาท ใหต้อบค าถามด้วยความใจเย็น  และ 
มีเหตุผล และที่ส าคัญที่สุด ไม่วา่สถานะการณก์ารสัมภาษณจ์ะกดดันความรู้สึก
อย่างไรก็ขอใหน้กัเรียนย้ิมไวเ้ป็นดีที่สุดค่ะ 

หวงัวา่คงสร้างความม่ันใจในการสอบสัมภาษณเ์ข้ามหาวทิยาลัยนะคะ 



การเตรยีมตวัก่อนสอบสัมภาษณ์ 

1.เตรียมเอกสารต่าง ๆ ตามที่คณะก าหนด ไม่วา่จะเป็นต้นฉบับหรือส าเนา ต้องเตรียม
ใหค้รบนะคะ จะได้ไม่มีปัญหาในวนัสอบสัมภาษณ ์เพราะวนันั้น อาจจะต่ืนเต้นนดิ
หนอ่ย แล้วถ้าเกิดเตรียมเอกสารมาไม่ครบอีก จะวา้วุน่ใจไม่ใช่เล่นนะคะ 

2.ตรวจสอบสถานที่สอบสัมภาษณใ์หดี้นะคะวา่ ต้องสอบสัมภาษณท์ี่ตึกไหน หอ้งไหน 
เพราะหลายคนอาจจะยังไม่เคยไปที่คณะหรือสถานที่จริง ๆ ดังนั้นต้องถามรุ่นพี่ หรือ
ลองไปดูสถานที่สอบสัมภาษณจ์ริง ๆ ก่อนนะคะ จะได้ไม่มีปัญหาในวนัสอบสัมภาษณ์ 

3.ควรไปถึงหอ้งสอบสัมภาษณก่์อนเวลาอย่างนอ้ย 20 นาทนีะคะ อาจจะคิดวา่ เรื่อง
แบบนี้ใคร ๆ ก็รู้ แต่รู้ไหมคะ การไปก่อนเวลามีข้อดี หลายอย่าง มีดังนี้ 

- จะได้มีเวลาเผ่ือวา่รถติดข้ึนมา ก็ไม่กระทบกับการสอบสัมภาษณข์องเรา 

- บางคณะอาจจะมีเอกสารใหก้รอกก่อนที่จะเข้าหอ้งสอบสัมภาษณน์ะค ะ  
ไปก่อนเวลาจะได้มีเวลากรอกเอกสารนั้น 

- หากพบวา่มีเอกสารอะไรที่เตรียมมาไม่ครบ จะได้มีเวลาไปถ่ายเอกสารยังไงล่ะ 

- จะได้มีเวลาเข้าหอ้งน้ าและเตรียมตัวเองก่อนเข้าหอ้งสอบสัมภาษณ์ 

- นอกจากนั้นแล้ว ยังมีเวลาท าความรู้จักกับเพื่อน ๆ ที่ไปสอบสัมภาษณ์
เหมือนกัน พวกเขาไม่ใช่เพื่อนธรรมดานะค่ ะ แต่เพื่อน ๆ ที่  เจอนั้น จะเป็น
เพื่อนร่วมสายอาชีพในอนาคตเลยทเีดียวนะ  (ก็เรียนคณะเดียวกัน ) การท า
ความรู้จักกับเพื่อนไวล้่วงหนา้แบบนี้ เวลาเปิดเทอมจะได้มีเพื่อนเรียนด้วยเลยไง
ล่ะคะ จะได้ไม่ต้องมาMake friendกันตอนเปิดเทอม 

 

4.ส าหรับชุดที่ใส่ก็เป็นชุดนกัเรียนเลยนะคะ ส่วนผู้ที่สอบใหม่อีกรอบ(ซิว่)ก็ใส่ชุดสุภาพ 
ซึง่ชุดที่เหมาะสมก็นา่จะเป็นชุดนสิิตนกัศึกษาของสถาบันเดิม หรือถ้ายังเก็บชุด
นกัเรียนไวอ้ยู่ ก็จะเอามาใส่ก็ได้นะคะ ในทางปฏบัิติ ก็มีหลายคนที่ใส่ชุดนกัเรียนไป 
แม้วา่จะเป็นการสอบรอบที่สองแล้วก็ตาม 

 



5.เตรียมตัวเตรียมใจแบบสบาย ๆ เลยค่ะ หลายคนกังวลกับการสอบสัมภาษณ ์เพราะ
มันข้ึนช่ือวา่ “สอบ” เลยกลัวไวก่้อน ไม่ต้องกังวลกับการสอบสัมภาษณน์ะคะ คิดซะ
วา่ อาจารย์เขาอยากจะพบปะพูดคุยกับคนที่จะมาเป็นลูกศิษย์ในอนาคตเทา่นั้นเอง 
ก็จะสบายใจข้ึนค่ะ 

 

มกีารตกสัมภาษณ์ไหมคะ(กลัวจงัเลย) 

โดยปกติแล้ว ถ้าสอบผ่านมาได้แล้ว ก็มักจะไม่มีการตกสัมภาษณน์ะคะ เพราะเป็น
ระบบที่ส่วนกลางคัดเลือกผู้สมัครมาให ้ทางคณะไม่ได้จัดสอบเอง สบายใจตรงนี้ได้เลย
นะคะ ท ามันใหดี้ที่สุดแค่นั้นเอง 

แต่!!! ก็อย่าเพิ่งชะล่าใจไปนะ  การตกสัมภาษณมั์กจะพบใน กลุ่มคณะทางสาย
วทิยาศาสตร์สุขภาพ(คณะแพทยศาสตร์ ,ทนัตแพทยศาสตร์ ,เภสัชศาสตร์ ,พยาบาล
ศาสตร์,สหเวชศาสตร์,เทคนคิการแพทย์) ซึง่เหตุผลของการตกสัมภาษณน์ั้นก็มักจะไม่
เก่ียวกับการสอบสัมภาษณใ์นหอ้งสอบนะคะ แต่มักจะเก่ียวกับคุณสมบัติของผู้สมัคร
เอง เช่น ตาบอดสี เพราะมันจะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา เช่น  ผู้ที่เป็นตาบอดสีนั้น 
จะไม่สามารถดูเซลล์ย้อมสีได้ 

ดังนั้น ผู้ที่สอบติดในคณะทางสายวทิยาศาสตร์สุขภาพแบบนี้ ขอใหต้รวจสอบ
คุณสมบัติ โรคประจ าตัว หรือข้อบกพร่องต่าง ๆ ของตัวเองใหดี้ ๆ จะได้ไม่มีปัญหาที
หลังนะ ซึง่คุณสมบัติเหล่านี้ สามารถศึกษาได้จากหนงัสือระเบียบการคัดเลือกฯ (ที่ได้
ตอนซือ้ใบสมัครเลือกคณะ เล่มหนา ๆ) และก็ศึกษาได้จากประกาศของทางคณะ /
มหาวทิยาลัยนะคะ 

 

สรุปแล้ว ถ้าเตรียมตัวมาดี ๆ ตรวจสอบคุณสมบัติของตัวเองอย่างถ่ีถ้วนแล้ว ก็เดิน
เข้าหอ้งสอบสัมภาษณด้์วยความม่ันใจเลย ท าตัวสบาย ๆ ไม่ตกสัมภาษณแ์นน่อน 

 

 

 



อาจารยเ์ขาจะถามอะไรบ้าง(หนูก็กลัวอกีเหมอืนกัน กลัวตอบไมไ่ดอ้า่คะ่) 

ค าถามที่อาจารย์อาจจะถามน่ะมีมากมายเลย คร่าว ๆ ก็นา่จะเป็น 

1. แนะน าตัวเอง 

2. ท าไมจึงเลือกคณะ/สาขานี้ 

3. มีความถนดัและสนใจในรายวชิาใด หรือ มีความสามารถพิเศษอะไรบ้าง 

4. ค าถามอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องกับการเข้าศึกษา  เช่น ต้องการทนุการศึกษาไหม , 
ถ้าภมิูล าเนาอยู่ไกล ต้องการหอพักภายในมหาวทิยาลัยรึเปล่า ,กิจกรรมที่ตัวเองเคย
ท าและสนใจที่จะท า ฯลฯ 

5. มีค าถามอะไรที่อยากจะถามอาจารย์ไหม 

ไม่ต้องกังวลแต่อย่างใด อย่างที่บอก คิดซะวา่ “อาจารย์เขาต้องการจะรู้จักวา่ที่ลูก
ศิษย์ของอาจารย์เทา่นั้นเอง” แล้วก็เตรียมตัวเป็นเฟรชช่ีได้เลย โชคดีนะคะ 

 

*เรียบเรียงจากประสบการณก์ารสอบสัมภาษณผ่์านระบบเอนทรานซแ์ละรับตรงจาก 

คณะพาณชิยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย 

คณะจิตวทิยา จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย 

คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ 

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวทิยาลัยศิลปากร 

 

 


