
 
 
 

 

Interview Schedule and Instructions 
Bachelor of Science Program (International Program) 

Faculty of Science, Mahidol University 
  The Third Round of TCAS (Co-Direct Admission), Academic Year 2022 

 

      Saturday, 28 May 2022 at 9 a.m. – 12.00 p.m. 
      Online Interview Using ZOOM 

 

Date/ Activity Details 

Wednesday, 18 May 2022 
Announcement of the admitted 
student list through the 3rd round 
of TCAS, 2022 (1st sorting) 

 Announce the list of admitted students who are eligible for an enrollment at 
the International B.Sc. Program, Faculty of Science, Mahidol University in the 
academic year 2022 (1st sorting). 
 The announcement will be announced on the CUPT website (ทปอ.) 
https://www.mytcas.com/ 

Tuesday, 24 May 2022 
Announcement of the admitted 
student list through the 3rd round 
of TCAS, 2022 (2nd sorting) 

 Announce the list of admitted students who are eligible for an enrollment at 
the International B.Sc. Program, Faculty of Science, Mahidol University in the 
academic year 2022 (2nd sorting). 
 The announcement will be announced on the CUPT website (ทปอ.) 
https://www.mytcas.com/ 

 Preparation before an interview  
1. Install ZOOM on your device, which needs the video camera, either built in 
to your device or a separate webcam, a microphone, either built in to your 
device or in the webcam, or a smart phone   
2. Create a ZOOM account, and a username using the format of 
“application number title first name surname”  
    e.g.  65013000 Mr. Somchai Kengkla  
3. Do a test-run with ZOOM, practice using the ZOOM features and interface of 
the application, including audio and video capabilities to make sure everything 
works properly   
4. Find a quiet room with minimal background noise and no distractions.  
5. Dress modestly and appropriately for an interview  

Tuesday, 24 May 2022 
 

Interview registration & Join the 
Line group  

  

 The admitted students are required to register before the interview 
appointment at shorturl.at/rDNSW 
 
 
 The admitted students are also required to join the Line group, “SIM 
Admission- Interview 65”, which is intended primarily to serve as a channel 
for communication between candidates and SIM programs at 
https://line.me/R/ti/g/LrAeCnTx-h  

 

 

                    /Wednesday… 

https://www.mytcas.com/
https://www.mytcas.com/
file:///C:/Users/SCsalaya/Desktop/R3_TCAS3_INTERVIEW_Stuffs2565/shorturl.at/rDNSW
https://line.me/R/ti/g/LrAeCnTx-h


Wednesday, 25 May 2022 
 (9 a.m. – 4 p.m.) 

Providing the ZOOM information 

 The ZOOM Link, meeting ID and interview time will be sent to you via your
given e-mail, and website https://sim.sc.mahidol.ac.th/admission-timeline/ on
Wednesday, 25 May 2022.
 If you have not received our sent e-mail, please firstly check whether the
e-mail is in the junk/ spam and trash folders. If you cannot still find it, please
contact us within Thursday, 26 May 2022 by Line group, “SIM Admission-
Interview 65” or e-mail: scsim@mahidol.ac.th or phone: 0894540938 in the
office hours (9 a.m. – 4 p.m.).

Saturday, 28 May 2022 
(9 a.m.-12 p.m.)  

INTERVIEW 

INTERVIEW DAY 
 The admitted students are scheduled for an interview using ZOOM on
Saturday, 28 May 2022 from 9 a.m. to 12 p.m.
 The admitted students are required to join the ZOOM Meeting early
before the scheduled time (SCBM, SCBE: 10 minutes early, SCME: 5
minutes early and SCIN: 15 minutes early).
 The admitted students must present their citizen ID card (for Thai
candidates) and passport (for non-Thai candidates) before interview.
 The admitted students will be assigned by the host to an interview, and may 
have to wait in the Zoom room), and must follow the instructions of each
program.

Thursday, 2 June 2022 
Announcement of final list of 
admits confirming enrollment at 
Mahidol University 

 Announcement of the final list of admitted students who have
confirmed their intents to enrol in the SCBM, SCBE, SCME and SCIN
programs through the 3rd round of TCAS 2022 (Co-direct admission) at
https://tcas.mahidol.ac.th/

Tuesday, 7 June 2022   
Student ID released & 
related information 

 Check your Mahidol University’s Student ID at
https://smartedu.mahidol.ac.th
 See related information at
https://sim.sc.mahidol.ac.th/admission-timeline/

Monday, 8 August 2022 
Classes start 
(1st semester, 2022) 

 The first semester classes will start on Monday, 8 August 2022
at Faculty of Science, Mahidol University, Salaya Campus

 Check class schedules and course syllabi at
https://sim.sc.mahidol.ac.th/current-students/course-syllabus-schedule/

Monday, 8 – Friday, 12 August 2022 
Medical certificate submission 

 The admitted students who have confirmed their enrollments are required
to submit an original medical certificate to Faculty of Science.
 Submit an original medical certification issued from either government or
private hospitals using hospital form to the International Education and
Administration Unit, Faculty of Science, Salaya Campus from Monday, 8 to
Friday, 12 August 2022.
The required physical examinations are as follows:

1) General physical examination
2) Chest X-ray
3) Color blindness

https://sim.sc.mahidol.ac.th/admission-timeline/
mailto:scsim@mahidol.ac.th
https://tcas.mahidol.ac.th/
https://sim.sc.mahidol.ac.th/current-students/course-syllabus-schedule/
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ก ำหนดกำรและข้ันตอนกำรสอบสัมภำษณ์ 
เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้ำศึกษำในหลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต (หลักสูตรนำนำชำติ)  

คณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหิดล 
ระบบ TCAS รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน ปีกำรศึกษำ 2565 

 

วันเสำร์ที่ 28 พฤษภำคม 2565 เวลำ 09.00-12.00 น. 
สัมภำษณ์ออนไลน์ โดยโปรแกรม ZOOM 

 

วัน/ กิจกรรม รำยละเอียด 

วันพุธที่ 18 พฤษภาคม 2565 
 

ประกำศรำยชื่อผู้ผ่ำนกำร
คัดเลือก ระบบ TCAS รอบท่ี 
3 คร้ังท่ี 1 

 ประกาศรายชื่อผู้ทีผ่่านการคดัเลอืกในหลกัสตูรวิทยาศาสตรบณัฑติ (หลกัสตูรนานาชาติ) 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ (SCBM) สาขาวิชาวัสดุศาสตร์และวิศวกรรมนาโน 
(SCME) และสาขาวิชาชีวนวัตกรรม (SCIN) ระบบ TCAS รอบที ่3 รบัตรงร่วมกัน ครั้งท่ี 1 ปี
การศึกษา 2565 ทางเว็บไซต์ของทปอ. https://www.mytcas.com/  

วันอังคารที่ 24 พฤษภาคม 
2565 
 

ประกำศรำยชื่อผู้ผ่ำนกำร
คัดเลือก ระบบ TCAS รอบท่ี 
3 คร้ังท่ี 2 

 ประกาศรายชื่อผู้ทีผ่่านการคดัเลอืกในหลกัสตูรวิทยาศาสตรบณัฑติ (หลกัสตูรนานาชาติ) สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ (SCBM) สาขาวิชาวัสดุศาสตร์และวิศวกรรมนาโน (SCME) และสาขาวิชา
ชีวนวัตกรรม (SCIN) โดยระบบ TCAS รอบที ่3 รับตรงร่วมกัน ครั้งท่ี 1 ปีการศึกษา 2565 ทาง
เว็บไซต์ของทปอ. https://www.mytcas.com/ 

 กำรเตรียมตัวก่อนกำรสัมภำษณ์  
1. ติดตั้งโปรแกรม ZOOM บนคอมพิวเตอร์ หรือโทรศัพท์มือถือ โดยต้องเป็นอุปกรณ์ที่มีกล้อง

และ ไมโครโฟน ที่สามารถสื่อสารได้ทั้งภาพและเสียงชัดเจน 
2. สร้ำงบัญชีผู้ใช้ให้พร้อมใช้งำน โดยให้ใช้ Username เป็น “เลขที่ผู้สมัคร ชื่อ

นำมสกลุ ภำษำอังกฤษ” ตัวอย่ำง 65000001 Somchai Kengkla 

3. ศึกษาและทดลองการใช้งานของโปรแกรม ZOOM รวมทั้งทดสอบระบบภาพและเสียง 
4. เลือกสถานท่ีสอบสมัภาษณ์ที่มแีสงสว่างพอเพียง เงียบและไมม่ีบคุคลอื่นรบกวนในขณะ

สอบ สัมภาษณ ์
5. จัดหาเครื่องแต่งกายที่สุภาพและเหมาะสม ในขณะเข้าสอบสัมภาษณ ์

วันอังคารที่ 24 พฤษภาคม 
2565 
 

ลงทะเบียนกำรเข้ำสอบ 
สัมภำษณ์ และเข้ำร่วมกลุ่ม 
ไลน ์

 ผู้ผ่านการคัดเลือกต้องลงทะเบียนเพื่อรายงานตัวเข้าสอบสมัภาษณต์ามสาขาวิชาที่สมัคร ที ่
shorturl.at/rDNSW 

 

 ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าร่วมกลุม่ไลน์ “SIM Admission 65” เพื่อเป็นช่องทางในการสื่อสาร 
ระหว่างผู้ประสานงานกลางและผูม้ีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ์ ที ่
https://line.me/R/ti/g/LrAeCnTx-h     

 

 

                                            /วันพุธ... 

https://www.mytcas.com/
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วันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2565 

เวลา 09.00-16.00 น. 
 

แจ้งข้อมลู ZOOM Meeting  

 ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะไดร้ับอีเมลแจ้ง ZOOM Link, Meeting ID และกำหนดการการสอบสมัภาษณ์ 
ไป ยังอีเมลที่แจ้งไว้และที่เว็บไซต์ https://sim.sc.mahidol.ac.th/admission-timeline/ 

 หากไมไ่ด้รบัอีเมล ให้ค้นหาใน Junk mail/ Spam และ Trash หากยังไม่พบอีเมล โปรดตดิต่อ
ผู้ประสานงานภายในวันพฤหัสบดทีี่ 26 พฤษภาคม 2565 ทางไลน์กลุ่ม หรือทางอีเมล 
scsim@mahidol.ac.th หรือทางโทรศัพท ์0894540938 ในเวลาทำการ (09.00-16.00 น.) 

วันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม 2565 
เวลา 09.00-12.00 น. 
วันสอบสมัภำษณ์ 

 สอบสัมภำษณ์แบบออนไลน์ ผ่ำนโปรแกรม ZOOM เร่ิมเวลำ 09.00 – 12.00 น. 
 ให้ผู้ที่ผ่ำนกำรคัดเลือกเข้ำร่วม ZOOM Meeting ตำม Link ที่ได้รับ ก่อนเวลำสอบ

สัมภำษณ์ ดังนี ้สำขำวิชำ SCBM, SCBE เข้ำก่อน 10 นำที SCME เข้ำก่อน 5 นำที 
และสำขำวิชำ SCIN เข้ำก่อน 15 นำท ี

 เตรียมบัตรประจำตัวประชาชน (ส าหรับคนไทย) หรือ Passport (ส าหรับชาวต่างชาติ) เพื่อแสดงตนใน
การสอบสัมภาษณ์ 

 เมื่อเข้าร่วม ZOOM Meeting เรยีบร้อยแล้ว ให้ผูผ้่านการคัดเลือกรอรับการเรียกสัมภาษณ์จากผู ้
ประสานงานของแต่ละสาขาวิชาและให้ด าเนินการตามขั้นตอนการสัมภาษณ์ที่แต่ละสาขาวิชาได้ก าหนด 

วันพฤหัสบดีที่ 2 มิถุนายน 2565 
  
ประกำศรำยชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้ำ
ศึกษำในรอบท่ี 3 

 ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธ์ิเข้าศกึษาในระบบ TCAS รอบที่ 3 ปีการศึกษา 2565 ท่ีเว็บไซต์ของ
มหาวิทยาลยัมหิดล http//tcas.mahidol.ac.th  

 

วันอังคารที่ 7 มิถุนายน 2565 
 

ประกาศรหัสประจ าตัวนักศึกษาและก าหนดการอื่นๆ 
https://smartedu.mahidol.ac.th/authen/login.aspx  

วันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม 2565    เปิดเรียนภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2565 

วันจันทร์ที่ 8 – วันศุกร์ที่ 12 
สิงหาคม 2565 

 ส่งใบรับรองแพทยต์ัวจริง (ใช้ฟอร์มของโรงพยาบาล) ท่ีออกโดยโรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชน ที่
หน่วยบริหารการศึกษาหลักสตูรนานาชาติ คณะวิทยาศาสตร์ วิทยาเขตศาลายา ในวันจันทร์ที่ 8 – 
วันศุกร์ที่ 12 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00-16.00 น. 

 ใบรับรองแพทย์ ต้องมีผลการตรวจร่างกาย ดังนี ้
1. สุขภาพท่ัวไป 
2. X-ray ปอด 
3. ตาบอดส ี
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