
 
 

 

 
 

Interview Information and Physical Examination for Shortlisted Candidates Attending Interview  
International Undergraduate Program, Faculty of Science, Mahidol University 

Thai University Central Admission System (TCAS), 2nd Round: Quota 
 Academic Year 2020 

 

Program  Details 
1) Bachelor of Science (International 
Program) in Biomedical Science 

Type of interview: 
Video clip 

 Make a 4-7 minute video clip in English and ensure that you are seen properly in 
the frame-typically waist-above, and the clip can be heard clearly 

 The interview questions are as follows: 
1) Introduce yourself  

            - Family and education background 
            - Extracurricular activities (e.g. hobbies, volunteer work, science project,  

                  special training) 
            - International-related activity 
     2) Your understanding about our Biomedical Science program 
     3) The reason(s) that make you decide to study in our program 
     4) Your brief plan during study in the university and after graduated from the  

             Biomedical Science program 
 Submit your video link/ URL to scsim@mahidol.ac.th and include your name, 

program, and application number in email subject from Friday, 10 to Thursday, 16 
April 2020. 

Physical 
examination 

 Results of the physical examination are not used for selection of admitted 
students. 

 The original medical certification issued by either government or private hospitals 
is required. The admitted students who have confirmed their enrollments at 
International Undergraduate Program, Faculty of Science, Mahidol University have 
to submit it to Faculty of Science, Salaya Campus on the day of the Freshman 
Orientation and Parents’ Meeting 2020 scheduled on Thursday, 6 August 2020. 
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Interview Information and Physical Examination for Shortlisted Candidates (Continued)   
 

Program  Details 
2) Bachelor of Science (International 
Program) in Bioresources and 
Environmental Biology 

Type of interview: 
A video call using 
ZOOM 

 A 10-minute interview in English 
 Install ZOOM on your device and create a ZOOM account 
 The ZOOM URL, Meeting ID and interview time will be sent to your given e-mail 

address on Thursday, 16 April 2020. 
 Interview will be set at the assigned time on Saturday, 18 April 2020. 

Physical 
examination 

 Results of the physical examination are not used for selection of admitted 
students. 

 The original medical certification issued by either government or private hospitals 
is required. The admitted students who have confirmed their enrollments at 
International Undergraduate Program, Faculty of Science, Mahidol University have 
to submit it to Faculty of Science, Salaya Campus on the day of the Freshman 
Orientation and Parents’ Meeting 2020 scheduled on Thursday, 6 August 2020. 

3) Bachelor of Science (International 
Program) in Materials Science and Nano 
Engineering 

Type of Interview 
Video clip 

 Make a 10-15- minute video clip in English. Ensure that you are seen properly in 
the frame-typically waist-above, and the clip can be heard clearly 

 The interview questions are as follows: 
   1) Introduction of yourself 
   2) Why do you want to study this program? 
   3) What do you know about Materials Science and Nano Engineering? 
   4) What are your strengths and weaknesses? 
   5) What is your plan for your future career? 

 Submit your video link/ URL to scsim@mahidol.ac.th and include your name, 
program, and application number in email subject from Friday, 10 to Thursday, 16 
April 2020. 

Physical 
examination 

 Results of the physical examination are not used for selection of admitted 
students. 

 The original medical certification issued by either government or private hospitals 
is required. The admitted students who have confirmed their enrollments at 
International Undergraduate Program, Faculty of Science, Mahidol University have 
to submit it to Faculty of Science, Salaya Campus on the day of the Freshman 
Orientation and Parents’ Meeting 2020 scheduled on Thursday, 6 August 2020. 
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                  Interview Information and Physical Examination for Shortlisted Candidates (Continued)  

 

Program  Details 
4) Bachelor of Science (International 
Program, Multidisciplinary curriculum) in 
Bioinnovation 

Type of interview: 
Video call using 
ZOOM  

 Interview in English 
 Install ZOOM on your device and other video call applications (in case, if there 

are any problem with ZOOM) and create an account 
 The ZOOM URL, Meeting ID and interview time will be sent to your given e-mail 

address on Thursday, 16 April 2020. 
 Interview will be set at the assigned time on Saturday, 18 April 2020. 

Physical 
examination 

 Results of the physical examination are not used for selection of admitted 
students. 

 The original medical certification issued by either government or private hospitals 
is required. The admitted students who have confirmed their enrollments at 
International Undergraduate Program, Faculty of Science, Mahidol University 
have to submit it to Faculty of Science, Salaya Campus on the day of the 
Freshman Orientation and Parents’ Meeting 2020 scheduled on Thursday, 6 

August 2020. 
 
 

Key Information for the 2020 Mahidol University Freshmen 
Thai University Central Admission System (TCAS), 2nd Found: Quota 

Academic Year 2020 
 

Activity Date 

Announcement of final list of admitted students Wednesday, 22 April 2020 
Announcement of final list of confirming enrollment Monday, 27 April 2020 
Student ID released 
https://smartedu.mahidol.ac.th/authen/login.aspx 

Wednesday, 29 April 2020 

Mahidol University’s student profile completion (e-Profile) 
https://smartedu.mahidol.ac.th/Authen/login.aspx 

Wednesday 29 April- Thursday, 7 May 2020 

Tuition and fee payment for 1st semester, 2020 Thursday, 30 April – Thursday, 7 May 2020 
Classes start for 1st semester, 2020 Monday, 10 August 2020 

 



 
 
 

 

รายละเอียดการสอบสัมภาษณ์และการตรวจร่างกาย ในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา 
ในหลักสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต (หลักสตูรนานาชาติ) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

ระบบ TCAS รอบที่ 2 โควตา ประจ าปีการศึกษา 2563 
 

หลักสูตร/สาขาวิชา  รายละเอยีด 

1) วิทยาศาสตรบัณฑิต (หลักสตูรนานาชาต)ิ 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ 

วิธีการสอบสัมภาษณ์ 
Video clip 

 จัดท า Video clip ภาษาอังกฤษ ให้มีความยาว 4-7 นาท ีโดยถ่ายให้เห็นครึ่งตัว 

 หัวข้อที่ก าหนด ดังนี้ 
1) Introduce yourself  

        - Family and education background 
        - Extracurricular activities (e.g. hobbies, volunteer work, science  
          project, special training) 
       - International-related activity 
     2) Your understanding about our Biomedical Science program 
     3) The reason(s) that make you decide to study in our program 
     4) Your brief plan during study in the university and after graduated  
         from the Biomedical Science program 

 น าส่ง URL/ link ของ Video clip ทางอเีมล scsim@mahidol.ac.th โดยระบุชื่อ-นามสกุล 
สาขาวิชาที่สมัคร เลขประจ าตัวผู้สมัครในอีเมลให้ชัดเจน ตั้งแต่วันที่ 10-16 เมษายน 2563 

การตรวจร่างกาย  ไม่ใช้ผลตรวจร่างกายในการพิจารณาคัดเลือก 

 ให้น าผลตรวจฉบับจริง จากโรงพยาบาลของรัฐบาลหรือเอกชน น ามายื่นให้คณะวิทยาศาสตร์ 
วิทยาเขตศาลายา ในวันปฐมนเิทศนักศึกษาใหม่ ในวันที่ 6 สิงหาคม 2563 
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รายละเอียดการสอบสัมภาษณ์และการตรวจร่างกาย (ต่อ)   
 

หลักสูตร/สาขาวิชา  รายละเอยีด 

2) วิทยาศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)
สาขาวิชาทรัพยากรชีวภาพและชีววิทยาสภาวะ
แวดล้อม 

วิธีการสอบสัมภาษณ์ 
Video call โดยใช้
โปรแกรม ZOOM 

 สัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ ประมาณ 10 นาท ี

 ติดตั้งโปรแกรม ZOOM และสร้างบัญชีผูใ้ช้ใหพ้ร้อมใช้งาน 

 กรรมการสอบสัมภาษณ์จะส่ง ZOOM URL, Meeting ID และก าหนดเวลาสัมภาณ์ ไปยังผู้มีสิทธิ์
สอบสัมภาษณ์ ภายในวันพฤหสับดีที่ 16 เมษายน 2563 ทางอีเมลที่แจ้งไว้ในใบสมัคร 

 สอบสัมภาษณ์ในวันเสาร์ที่ 18 เมษายน 2563 เวลา 09.00-12.00 น. 
การตรวจร่างกาย  ไม่ใช้ผลตรวจร่างกายในการพิจารณาคัดเลือก 

 ให้น าผลตรวจฉบับจริง จากโรงพยาบาลของรัฐบาลหรือเอกชน น ามายื่นให้คณะวิทยาศาสตร์ 
วิทยาเขตศาลายา ในวันปฐมนเิทศนักศึกษาใหม่ ในวันที่ 6 สิงหาคม 2563 

3) วิทยาศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) 
สาขาวิชาวัสดุศาสตร์และวิศวกรรมนาโน 

วิธีการสอบสัมภาษณ์ 
Video clip 

 จัดท า Video clip ภาษาอังกฤษ ความยาว 10-15 นาท ีโดยถ่ายให้เห็นครึ่งตัว 

 หัวข้อที่ก าหนด ได้แก ่
   1) Introduction of yourself 
   2) Why do you want to study this program? 
   3) What do you know about Materials Science and Nano Engineering? 
   4) What are your strengths and weaknesses? 
   5) What is your plan for your future career? 

 ส่ง URL/ link ของ Video clip ทางอีเมล scsim@mahidol.ac.th โดยระบุชื่อ-นามสกุล 
สาขาวิชาที่สมัคร เลขประจ าตัวผู้สมัคร ในอีเมลให้ชัดเจน ตั้งแต่วันที่ 10-16 เมษายน 2563 

การตรวจร่างกาย  ไม่ใช้ผลตรวจร่างกายในการพิจารณาคัดเลือก 

 ให้น าผลตรวจฉบับจริง จากโรงพยาบาลของรัฐบาลหรือเอกชน น ามายื่นให้คณะวิทยาศาสตร์ 
วิทยาเขตศาลายา ในวันปฐมนเิทศนักศึกษาใหม่ ในวันที่ 6 สิงหาคม 2563 
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                  รายละเอียดการสอบสัมภาษณ์และการตรวจร่างกาย (ต่อ) 

หลักสูตร/สาขาวิชา  รายละเอียด 

4) วท.บ. (นานาชาติและพหุวิทยาการ)  
สาขาวิชาชีวนวตักรรม 

วิธีการสอบสัมภาษณ์ 
Video call โดยใช้
โปรแกรม ZOOM 

 สัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ 

 ติดตั้งโปรแกรม ZOOM และโปรแกรม Video call อื่นๆ (ส าหรับใชต้ามความเหมาะสมต่อ
สถานการณ์) และสร้างบัญชีผู้ใช้ให้พร้อมใช้งาน 

 กรรมการสอบสัมภาษณ์จะส่ง ZOOM URL, Meeting ID และก าหนดเวลาสัมภาษณ์ ไปยังผู้มี
สิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ภายในวันพฤหัสบดทีี่ 16 เมษายน 2563 ทางอเีมลที่แจ้งไว้ในใบสมัคร 

 สอบสัมภาษณ์ในวันเสาร์ที่ 18 เมษายน 2563 เวลา 09.00-12.00 น. 

การตรวจร่างกาย  ไม่ใช้ผลตรวจร่างกายในการพิจารณาคัดเลือก 

 ให้น าผลตรวจฉบับจริง จากโรงพยาบาลของรัฐบาลหรือเอกชน น ามายื่นให้คณะวิทยาศาสตร์ 
วิทยาเขตศาลายา ในวันปฐมนเิทศนักศึกษาใหม่ ในวันที่ 6 สิงหาคม 2563 

 
 
 

ก าหนดการมหาวิทยาลัยมหิดล 
ระบบ TCAS รอบที่ 2 โควตา ปีการศึกษา 2563 

กิจกรรม วันที ่
ประกาศรายชือ่ผู้ผ่านการคดัเลือก วันพุธที่ 22 เมษายน 2563 
ประกาศรายชือ่ผู้ยืนยันสิทธิเ์ข้าศึกษา วันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2563 
ประกาศรหสัประจ าตัวนักศึกษา 
https://smartedu.mahidol.ac.th/authen/login.aspx 

วันพุธที่ 29 เมษายน 2563 

กรอกระเบียนประวัตินักศึกษาใหม่ออนไลน์ (e-Profile)  
https://smartedu.mahidol.ac.th/Authen/login.aspx 

วันพุธที่ 29 เมษายน – วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม 2563 

ช าระเงินค่าธรรมเนียมการศกึษา วันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน - วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม 2563 
เปิดภาคการศกึษา วันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม 2563 

 
 




