
หลงัจากออนไลน์โปรไฟล์แล้วควรเช็คอีเมล์อย่างสม ่าเสมอ ทนัทีท่ีมี Host Family เข้ามาเลือกเราเพ่ือ interview จะมีอีเมลแ์จ้งเตือนจาก 

AuPairCare ให้เราเข้าไปอ่านข้อมลูของ Host Family ให้เข้าใจก่อนสง่อีเมล์ไปแนะน าตวั หรือหากมีอีเมล์สง่มาจาก host family ออแพร์ควรจะรีบตอบ 

กลบัให้เร็วท่ีสดุภายใน 24 ชัว่โมง  ก่อนท่ีจะเร่ิมสมัภาษณ์ น้อง ๆ ทกุคนจะต้องอ่านรายละเอียดของครอบครัวให้เข้าใจก่อน  ซึง่เราจะอ่านได้จากระบบ

ออนไลน์  

 สง่อีเมล นดัวนัเวลาท่ีจะคยุกบัโฮสให้ชดัเจนว่าเป็นเวลาของประเทศไทยหรือเวลาของรัฐท่ีโฮสต์อยู่ และ ห้ามสายเดด็ขาด อยา่ลืมว่าเวลาท่ี

อเมริกาจะช้ากว่าประเทศไทย 11-15 ชัว่โมง สว่นใหญ่จะใช้เวลาอ้างอิงค์เป็นเวลามาตรฐานแปซฟิิก หรือ PST – Pacific Standard Time โดย

น้อง ๆ สามารถเปรียบเทียบเวลาได้จาก http://www.timeanddate.com/worldclock/converter.html

 การสมัภาษณ์สว่นใหญ่จะเป็นการสมัภาษณ์ผ่านทาง skype ฉะนัน้ น้อง ๆ ต้องหาสถานท่ีเงียบๆ ไม่วุ่นวาย และมีแสงสว่างท่ีเพียงพอ

 ระหว่างการสมัภาษณ์ควรมีสีหน้าท่ี ยิม้แย้มแจ่มใส ่และ ร่าเริง จะท าให้การบทสนทนาระหว่างเรากบัโฮส ไม่น่าเบ่ือ

 ควรเตรียมตวัว่า Host Family จะถามอะไรเราบ้าง และเราควรจะตอบอะไร พร้อมกบัเตรียมค าถามท่ีเราจะถามกลบัด้วย

 ก่อนเวลาสมัภาษณ์ 30 นาที ควรจะ warm up ภาษาองักฤษไว้ เพ่ือท่ีจะท าให้เรามีความพร้อมและความมัน่ใจมากขึน้

 ความมัน่ใจในการสมัภาษณ์เป็นสิง่ที่ส าคญัมาก  ออแพร์ไทยสว่นใหญ่จะไม่มัน่ใจเร่ืองภาษาของตวัเอง น้องๆหลายคนมกัจะบอกโฮสว่า “My 

English is not very good” ถ้าเร่ิมต้นโดยการบอกขอเสียเของเราก่อน จะเป็นการท าลายความมัน่ใจ และความประทบัใจของโฮสครัง้แรกไป 

 พดูเสียงดงั ฟังชดั แตไ่มใ่ช่ตะโกน

 ออแพร์ไทยสว่นไทยจะคดิว่าถ้าพดูภาษาองักฤษเร็วจะท าให้เราดพูดูภาษาองักฤษเก่งขึน้ แตจ่ริงๆแล้วโฮสแทบจะไม่เข้าใจเลยเน่ืองจากส าเนียง

เราตา่งกนั ฉะนัน้การสมัภาษณ์กบัโฮส ให้พดูให้ช้า ๆ และชดัเจน

 การพดูคยุกบัโฮส ไม่ต้องสนใจเร่ืองหลกัไวยกรณ์ เพราะจะท าให้เราขาดความมัน่ใจ  ขอให้เราสื่อสารกบัเค้ารู้เร่ืองก็พอแล้ว

 หลงัจากจบการสมัภาษณ์ ควรจะกลา่วของคณุโฮส ที่ให้โอกาสเราได้คยุกบัเค้า และ เขียนอีเมล ขอบคณุเค้าไปอีกรอบ 

 Can you tell me about yourself? 

 What will you do when you have free time?

 Tell me about your family?

 How do you start your day?

 Where would you like to travel in America? 

 What do you expect from host family? 

 Do you have any special skill? 

 What is your plan after you complete your au pair year?

 Why do you want to be an au pair?

 How long have you been driving?

 How often do you drive? 

 When did you start driving? 

 Are you comfortable to drive in America? 

 Can you swim? 

 Can you cook? What do you like to cook?

 Can you tell me about your childcare experiences? 

 When can you travel to America? 

 Tell us about your personality

http://www.timeanddate.com/worldclock/converter.html


ระหว่างการสมัภาษณ์ หรือ หลงัจบการสมัภาษณ์แล้วhost family มกัจะถามเสมอว่า “ Do you have any questions” น้องๆ หลายคนจะไม่

คอ่ยกล้าถาม ดัง้นัน้จะดเูหมือนว่าเราไม่คอ่ยสนใจ ในครอบครัวเทา่ไหร่ จะท าให้โอกาสการ match ก็จะน้อยลง น้อง ๆ ออแพร์ควรจะเตรียมตวัตัง้

ค าถามไว้ด้วย 

 What do you like to do on the weekends? 

 What kind of person you are looking for to become your au pair? 

 What activities for the children do they like to do? 

 What do you do when your children misbehave?

 Are they allergic to any food?

 How do they go school?

 Do I have to drive for your children to school? 

 What will my schedule be like? 

 Can you tell me about your children personality?

 Am I supposed to make dinner? 

 Do you have any house rule or curfew?

 What're they habit? And what’re they like or dislike?

 Have you ever given time-out when they make mistake? 

 Have you ever had an au pair before? 




