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Mahidol University International College  

Application Information for the 1st Entry of Academic Year 2023 - 2024 

 ……………………….. 
  

Whereas it is expedient to open for admission to 17 majors of Bachelor of  

Business Administration, Bachelor of Management, Bachelor of Science, Bachelor of Arts,  

Bachelor of Fine Arts, Bachelor of Communication Arts, Bachelor of Engineering and Bachelor 

of Arts and Science for the 1th round of Academic Year 2023 - 2024. The details on application 

and selection process are as follows:  
 

1.   The 8 programs that are open for admission are:  

1)   Bachelor of Business Administration 

-  Business Economics 

- Finance 

- International Business 

- Marketing  

      2)  Bachelor of Management 

- Travel and Service Business Entrepreneurship 

                              3)  Bachelor of Science  

- Applied Mathematics 

- Biological Sciences  

- Chemistry 

- Computer Science  

- Food Science and Technology  

- Physics 

                              4)  Bachelor of Fine Arts  

- Communication Design  

      5)  Bachelor of Arts 

- International Relations and Global Affairs 

- Intercultural Studies and Languages  

                              6)  Bachelor of Communication Arts  

- Media and Communication  

7)  Bachelor of Engineering 

 - Computer Engineering 

8)  Bachelor of Arts and Science 

 - Creative Technology 
 

2. Applicants’ Qualifications 

1) Graduated from or studying in the final term of M.6 or its equivalent under 

the following conditions.  

1.1.Graduated from or studying in M.6 in Thai system school or 

1.2.Graduated from an international school in Thailand or 

1.3.Graduated from an overseas institution  

2) Must not have serious contagious disease or socially stigmatized disease 

and/or any disease that will obstruct their studies. 

3) Must have no record of serious misconduct. Must also promise to the university that 

they will pay attention to their studies to the best of their capabilities and strictly follow the rules and regulations of 

the university. 
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4) Must have never been expelled from any institution due to inappropriate  

behavior or any serious misconduct. 

5) Must have never been penalized for cheating or involving in cheating on 

higher education institutions’ admission examination. 

6) Must legally reside in Thailand and have proof issued by official  

authorities. 

7) Applicants who were previous MUIC students or Preparation Center for 

Languages and Mathematics (PC) students can apply provided that they must have never been 

penalized due to serious disciplinary misconduct. MUIC will consider these applicants from  

admission examination scores, reason, previous academic record and academic history. 

8)  GED submission  

8.1 Applicants taking the GED before April 1, 2021 must pass 145  

score for each subject and submit the total score of at least 600 with official high school  

transcript of grade 10 or its equivalence with at least 1 academic year. 

    8.2 Applicants taking the GED from April 1, 2021 onwards must pass  

145 score for each subject and submit the total score of at least 660 with educational  

background. 

9)  Applicants who submit GCE (Private Candidate) must have GCE ‘AS’  

Level and/or GCE ‘A’ Level at least 3 different subjects with minimum Grade of C. Applicants 

also have to submit an official high school transcript of M.4 or its equivalence with at least 1 

academic year.  
 

3. Application Process 

1) Fill out the online Application Form, available on website  

https://admission.muic.io/#/login from Wednesday, April 19, 2023 until Monday, May 8, 2023  

before 4.00 pm. 

2) Scan all required documents and upload on website 

https://admission.muic.io/#/login from Wednesday, April 19, 2023 until Monday, May 8, 2023 before 

4.00 pm. 

3)   Applicants must check their application’s status on website 

https://admission.muic.io/#/login after sending the required documents.  

Applicants whose qualifications do not meet all requirements or who are  

unable to submit all required documents are not eligible to take examination. MUIC shall not  

refund application fee in any case.  
 

4. Required Documents for Application 

1) A photocopy of official transcript  

2) A photocopy of High School Certificate or Diploma (if graduated) 

(1) Certificate from the Thai Ministry of Education 

(2) Certificate from school if graduated from an international school or  

      diploma or certificate from that country if graduated from an  

overseas institution. 

3)  A verification letter of current student status (if studying) 

4)  One 1-inch photographs in school uniform or in formal dress (shirt)  

 5) Original official and electronic score of TOEFL(IBT) or IELTS or PTE or 

Duolingo English Test with at least 2 years’ validity (If any). The following minimum scores are 

required.  

TOEFL (IBT) IELTS PTE Duolingo English Test 

Overall 69 Overall 6.0 Overall 50 Overall 100 

TOEFL (IBT): Order score via www.ets.org – Code C186        

IELTS: Contact British Council or IDP    

PTE: Order score via www.pearsonpte.com/sendingyourscore 

Duolingo English Test: Order score via https://englishtest.duolingo.com/applicants 

https://admission.muic.io/#/login
https://admission.muic.io/#/login
https://admission.muic.io/#/login
http://www.ets.org/
https://englishtest.duolingo.com/applicants
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6) Original official and electronic score of ACT(Math score) or New  

SAT(Math score) with at least 2 years’ validity (If any). The following minimum scores are  

required.   

Major SAT ACT 

1.Business Administration 

2.Science 

3.Computer Engineering  

4.Creative Technology 

5.Travel and Service Business  

   Entrepreneurship       

6.Media and Communication   

600 

600 

600 

600 

500 

 

500 

25 

25 

25 

25 

18 

 

18 

SAT: Order score via www.collegeboard.org – Code 7208 

ACT: Order score via www.act.org – Code 7958 

***ACT (Math score) and New SAT (Math score) are not needed for Communication Design, 

Intercultural Studies and Languages and International Relations and Global Affairs. 

7) A photocopy of one’s identification card or passport (for overseas students) 

8) A photocopy of house registration 

9) Application fee 

Applicants must submit the required documents for application listed in 1) to 

9). If documents or proofs are incomplete, MUIC reserves the right not to consider applications. 

Remark: If supporting document or proof for application is found fake or 

forged or containing false information, the applicants will be disqualified from application or may 

be disqualified from future application including from taking examination.  
 

5. Application Fee 

1) Application Fee   1,000 Baht 

2) ITP TOEFL    1,200 Baht 

3) Writing    500 Baht 

4) Mathematics    500 Baht 
 

6. Examination Subjects 

1) Examination subjects are TOEFL (ITP), Writing and Mathematics*. 

2) Applicants who submit the original copies of English Proficiency Test 

(TOEFL, IELTS, PTE, Duolingo English Test) and Mathematics (ACT, New SAT) are not  

allowed to get them back if they pass examination and register to study at MUIC or at PC.  

3) Applicants of Communication Design, Intercultural Studies and Languages 

and International Relations and Global Affairs are not required to sit for Mathematics  

examination. 

Remark:  

*1. Calculators allowed during Math Exam include; 

 - Most graphing calculators 

 - All scientific calculators 

 - All four-function calculator 

  2. Examination result will be evaluated by the MUIC Admissions 

Committees and the MUIC Admissions Committees’ judgment is final. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.collegeboard.org/
http://www.act.org/
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7. Written Examination Schedule  

Examination Date Examination Subject 

Saturday, May 20, 2023  ITP TOEFL 

Writing 

Mathematics (Except Communication Design,  

Intercultural Studies and Languages and  

International Relations and Global Affairs) 

  

 8.  Announcement of Eligible Applicants for Written Examination  

MUIC will announce the list of eligible applicants for written examination and 

exam code on Thursday, May 18, 2023 on website https://admission.muic.io/#/login 
 

9.  Examination Rules  

1) All candidates must show their Thai ID card or passport on examination  

date. Otherwise, they are not allowed to take the examination.  

2) Candidates must take examination in all subjects. 

3) Wear a school uniform or university uniform. Jeans, t-shirt, sandals or shoes 

with no strap are not allowed. 

4) Candidates who arrive at the examination room more than 15 minutes late 

will not be allowed to sit for the examination. 

5) Pencil cases, papers, cameras and rulers with multiplication tables are not  

allowed to bring into the examination room. Candidates are allowed to bring only their ID card or 

passport, 2B pencils, erasers, pens, and liquid papers into the examination room.  

6) Candidates are not allowed to bring mobile phones or any communication 

devices into the examination room. Anyone whose mobile phone rings during the examination 

will be asked to leave the examination room and will automatically fail the exam.  

7) Candidates are not allowed to go to the restroom or leave the examination 

room during the examination. 

8) For those who have passed the written entrance examination, they must 

come to the interview on the designated date and time and wear a school uniform or a formal 

dress.  

9) For those who have passed the interview examination, they must 

report to MUIC on the designated date and time and wear a school or a university uniform.   

Remark: Candidates must strictly follow the examination rules. If a candidate 

is found cheating in any way, MUIC reserves the right not to consider the examination or 

examination paper of such candidate in any circumstances. 
 

10. Selection Criteria  

Applicants are required to take the MUIC written examination in English 

(Writing). Applicants are required to pass the written examination which will be evaluated by the 

MUIC Admissions Committees and the MUIC Admission Committees’ judgment is final. Those 

who pass the written examination will be separated into 2 groups:  

1) Applicants whose scores meet MUIC requirement are eligible for interview  

for entering bachelor’s degree program at MUIC.  

2)  Applicants whose scores do not meet the requirement to be eligible for  

interview for entering bachelor’s degree program at MUIC but their scores meet the requirement 

to enter PC are eligible for interview at PC. 
 

 

 

 

https://admission.muic.io/#/login
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11. Announcement of Eligible Candidates for Interview/Written Examination 

Announcement  

MUIC will announce the list of both groups of eligible candidates for interview 

on Thursday, June 1, 2023 on website https://admission.muic.io/#/login 
 

12. Interview Examination  

1) For candidates who are eligible for entering bachelor’s degree program at 

MUIC, the interview examination will be held during Thursday, June 8, 2023 – Monday,  

June 12, 2023 at Mahidol University International College. 

2) For candidates who are eligible for entering PC, the online interview  

examination will be held on Sunday, June 4, 2023. 

Remarks: 

1. If the eligible candidates cannot come for interview on the specified date 

and time, they will be considered as forfeit.  

2. For candidates who are eligible for interview for entering bachelor’s degree 

at MUIC, if the interview score shows that their English proficiency skills do not meet MUIC  

criteria, MUIC shall reserve the right to offer those candidates to PC. 
 

13. Announcement of Eligible Candidates for Admission/Interview 

Announcement  

1) MUIC result will be announced on Friday, June 16, 2023 on website 

https://admission.muic.io/#/login 

2) PC result will be announced on Wednesday, June 7, 2023 on website 

https://admission.muic.io/#/login 

Remark: If those who have passed the examination do not report on the  

specified date and time, they will be considered as forfeit their admission.  
 

14. Acceptance Criteria 

A. MUIC Criteria 

1. Selected candidates can register for studying only if they graduated from 

M.6 or its equivalent.  

2. Selected candidates who wait for their high school graduation results or 

are studying cannot begin their studies in that trimester. Moreover, they are required to pay the 

Admission Fee of 10,000 Baht within the specified time and submit their graduation certificate 

within one trimester. If they fail to submit this document in the specified time, it shall be  

considered that they forfeit their admission and do not intend to study at MUIC. 

3. Selected candidates who graduated from M.6 or its equivalent must 

begin their studies in that trimester. MUIC do not allow these selected candidates to postpone 

their studies in the first trimester of the first year.  

B. PC Criteria  

1. Candidates who have passed the examination and graduated from high 

school or its equivalent can register for studying at PC.  

2. If selected candidates cannot begin their studies in that trimester since 

they are studying, they can postpone registration at PC. Moreover, they are required to pay the 

Admission Fee of 10,000 Baht within the specified time and must return to study at PC within 6 

months. If failing to do so, they will be considered as forfeit their admission.  

                              Remark: Admission Fee (10,000 Baht) is not refundable in any case. 
 

15. Contact Details 

A. For information on admission and on entering the bachelor’s degree  

program at MUIC, please contact the Admissions Office Mahidol University International  

College 999 Buddhamonthon 4 Rd., Salaya, Nakhonpathom 73170 Tel. 02-7005000 ext 4344 - 4347 

Email: icdad@mahidol.ac.th Website: www.muic.mahidol.ac.th  

 

 

https://admission.muic.io/#/login
https://admission.muic.io/#/login
https://admission.muic.io/#/login
mailto:icdad@mahidol.ac.th
http://www.muic.mahidol.ac.th/
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B. For information on entering PC, please contact Preparation Center for  

Languages and Mathematics Mahidol University International College 999 Buddhamonthon 4 Rd., 

Salaya, Nakhonpathom 73170 Tel.02-7005000 ext 3902 – 3905 Email: icpc@mahidol.ac.th  

 

 

 

 

          Admissions and Registrar Section 

                       Mahidol University International College 

March 2023 

mailto:icpc@mahidol.ac.th


 
 

 
 

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล 
เรื่อง รายละเอียดการรับสมัครนักศึกษาในแต่ละหลักสูตร ครั้งที ่1 ประจ าปีการศึกษา 2566 – 2567 

……………………….. 
      

โดยที่เป็นการสมควรก าหนดให้มีการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีใน
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการบัณฑิต วิทยาศาสตรบัณฑิต ศิลปศาสตรบัณฑิต ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต 
นิเทศศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต และศิลปศาสตรและวิทยาศาสตรบัณฑิต ครั้งที่ 1 ประจ าปีการศึกษา 
2566 – 2567 จ านวน 17 สาขาวิชา โดยมีรายละเอียด วิธีการรับสมัครและการคัดเลือก ดังต่อไปนี้   

 

1.   หลักสูตรที่เปิดรับสมัครสอบคัดเลือก มีจ านวน 8 หลักสูตร ดังนี้  
1)   หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ประกอบด้วย 

- สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 
- สาขาวิชาการเงิน 
- สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ  
- สาขาวิชาการตลาด  

     2)  หลักสูตรการจัดการบัณฑิต 
- สาขาวิชาผู้ประกอบการด้านธุรกิจการเดินทางและธุรกิจบริการ 

3)  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ประกอบด้วย   
- สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 
- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
- สาขาวิชาเคมี 
- สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  
- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร   
- สาขาวิชาฟิสิกส์  

4)  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ประกอบด้วย 
- สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและกิจการทั่วโลก  
- สาขาวิชาวัฒนธรรมนานาชาติศึกษาและภาษา  

5)  หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต 
- สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์  

6)  หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต ประกอบด้วย  
- สาขาวิชาสื่อและการสื่อสาร 

 7)  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ประกอบด้วย 
 - สาชาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
 8)  หลักสูตรศิลปศาสตรและวิทยาศาสตรบัณฑิต ประกอบด้วย 
 - สาขาวิชาเทคโนโลยีสร้างสรรค์ 
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2.  คุณสมบัติของผู้สมัคร 
1)  ส าเร็จการศึกษาหรือก าลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6 ภาคการศึกษา

สุดท้าย หรือเทียบเท่า ตามเงื่อนไขดังนี้ 
1.1  ผู้ที่ส าเร็จการศึกษาหรือก าลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ตามระบบ  

 โรงเรียนไทย หรือ 
1.2  ผู้ที่ส าเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทย หรือ 
1.3  ผู้ที่ส าเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ  

2)  ต้องเป็นผู้ที่ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคที่สังคมรังเกียจ และ/หรือ โรคส าคัญ 
ที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 

3)  ต้องเป็นผู้ที่ไม่มีความประพฤติเสื่อมเสียร้ายแรงและรับรองต่อมหาวิทยาลัยฯ ว่าจะ
ตั้ งใจศึกษาเล่าเรียนอย่างเต็มความสามารถ ,,, ,,และปฏิบัติตามระเบียบข้อบั งคับของมหาวิทยาลัย ฯ  
อย่างเคร่งครัด 

4)  ต้องไม่เป็นผู้ที่ เคยถูกให้ออกจากสถาบันการศึกษาใด ๆ  มาแล้ว  เพราะความประพฤติ 
ไม่เหมาะสม หรือกระท าความผิดต่าง ๆ ที่ร้ายแรง 

5)  ต้องไม่เป็นผู้ที่เคยถูกลงโทษ  เนื่องจากกระท าผิด  หรือร่วมกระท าทุจริตในการสอบ
คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา 

6)  ต้องเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย  และมีหลักฐานแสดงตามที่
ทางราชการออกให้ 

7) ผู้สมัครที่ เคยเป็นนักศึกษาของวิทยาลัยนานาชาติ  มหาวิทยาลัยมหิดลหรือเคยเป็น
นักเรียนศูนย์เตรียมความพร้อมภาษาและคณิตศาสตร์สามารถสมัครสอบได้  โดยต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกลงโทษ
เนื่องจากกระท าผิดวินัยร้ายแรง ทั้งนี้ วิทยาลัยฯ จะพิจารณาคะแนนสอบเข้า เหตุผล ผลการเรียน และประวัติ
การศึกษาเดิม 

8)  ผู้สมัครที่ยื่นผล GED  
 8.1 ผู้สมัครที่สอบ GED ก่อนวันที่ 1 เมษายน 2564 จะต้องมีคะแนนขั้นต่ าในแต่ละ 

วิชา 145 คะแนน และได้คะแนนรวมขั้นต่ า 600 คะแนน และมีใบแสดงผลการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
หรอืเทียบเท่า ไม่น้อยกว่า 1 ปีการศึกษา 

 8.2 ผู้สมัครที่สอบ GED ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 จะต้องมีคะแนนขั้นต่ าในแต่ละ 
วิชา 145 คะแนน และได้คะแนนรวมข้ันต่ า 660 คะแนน และมีใบแสดงผลการเรียนก่อนสอบ GED 

9)  ผู้สมัครที่ยื่นผล GCE (Private Candidate) จะต้องมีประกาศนียบัตร GCE ‘AS’  
Level และ/หรือ GCE ‘A’ Level ไม่ต ่ำกว่ำ 3 วิชำ ไม่ซ้ ากัน เกรดในแต่ละวิชำไม่ต ่ำกว่ำ C และมีใบแสดงผล
การเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หรือเทียบเท่า ไมน่้อยกว่า 1 ปีการศึกษา  
    

3.  ขั้นตอนการสมัคร  
1) ผู้สมัครกรอกข้อมูลการสมัครทาง  website (https://admission.muic.io/#/login) ได้

ตั้งแต่ วันพุธที ่19 เมษายน 2566 – วันจันทร์ที ่8 พฤษภาคม 2566 ก่อนเวลา 16.00 น.   
2) สแกนเอกสารการสมัคร และอัพโหลดหน้า website 

https://admission.muic.io/#/login
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(https://admission.muic.io/#/login) ได้ตั้งแต่ วันพุธที่ 19 เมษายน 2566 – วันจันทร์ที ่8 พฤษภาคม 
2566 ก่อนเวลา 16.00 น.   
                           3)  ผูส้มัครจะต้องตรวจสอบสถานะการสมัครของตนทาง Website 
(https://admission.muic.io/#/login) เมื่อส่งเอกสารต่าง ๆ เรียบร้อยแล้ว 

ทั้งนี้ ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนหรือส่งเอกสารไม่ครบ  จะไม่มีสิทธิ์เข้าสอบ และ
วิทยาลัยฯ จะไม่คืนเงินค่าสมัครไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น  

 

4.  หลักฐานประกอบการสมัคร  
1)  ส าเนาใบแสดงผลการเรียน   
2)  ส าเนาใบประกาศนียบัตร (กรณีส าเร็จการศึกษาแล้ว) 

(1) ใบประกาศนียบัตรจากกระทรวงศึกษาธิการ 
(2) ใบประกาศนียบัตรจากโรงเรียน กรณีส าเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติ 

หรือประกาศนียบัตรของประเทศนั้น ๆ กรณีส าเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ 
3) จดหมายรับรองการเป็นนักเรียน (กรณีก าลังศึกษาอยู่) 
4) รูปถ่าย 1 นิ้วจ านวน 1 รูป สวมชุดนักเรียน หรือชุดสุภาพ (เสื้อเชิ้ต) 
5) ผลสอบภาษาอังกฤษฉบับจริงและอิเล็กทรอนิกส์ TOEFL(IBT) หรือ IELTS หรือ PTE 

หรือ Duolingo English Test ซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี (ถ้ามี) โดยต้องมีผลคะแนนดังนี้  
TOEFL IELTS PTE Duolingo English Test 

Overall 69 Overall 6.0 Overall 50 Overall 100 
TOEFL สามารถยื่นเรื่องส่งผลคะแนนได้ที่ www.ets.org – Code C186 
IELTS ติดต่อศูนย์สอบ British Council หรือ IDP 
PTE สามารถยื่นเรื่องส่งผลคะแนนได้ที ่www.pearsonpte.com/sendingyourscore 
Duolingo English Test สามารถยื่นเรื่องส่งผลคะแนนได้ที่https://englishtest.duolingo.com/applicants 

6) ผลสอบคณิตศาสตร์ฉบับจริงและอิเล็กทรอนิกส์ ACT(Math score) หรือ New 
SAT(Math score) ซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี (ถ้ามี) โดยต้องมีผลคะแนนดังนี้  

สาขาวิชา SAT ACT 
1.สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
2.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 
3.สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
4.สาขาวิชาเทคโนโลยีสร้างสรรค์ 
5.สาขาวิชาผู้ประกอบการด้าน
ธุรกิจการเดินทางและธุรกิจบริการ 
6.สาขาวิชาสื่อและการสื่อสาร 

600 
600 
600 
600 
500 

 
500 

25 
25 
25 
25 
18 
 

18 
SAT สามารถยื่นเรื่องส่งผลคะแนนได้ท่ี www.collegeboard.org – Code 7208 
ACT สามารถยื่นเรื่องส่งผลคะแนนได้ที่ www.act.org – Code 7958 
 

https://admission.muic.io/#/login
https://admission.muic.io/#/login
http://www.ets.org/
http://www.pearsonpte.com/sendingyourscore
http://www.collegeboard.org/
http://www.act.org/
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***สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ สาขาวิชาวัฒนธรรมนานาชาติศึกษาและภาษา และสาขาวิชาความ 
สัมพันธ์ระหว่างประเทศและกิจการทั่วโลก ไม่ต้องยื่นคะแนน ACT(Math score) และ New SAT(Math 
score)  

7) ส าเนาบัตรประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีคนต่างชาติ) 
8) ส าเนาทะเบียนบ้าน 
9) ค่าสมัคร 
ผู้สมัครจะต้องยื่นหลักฐานประกอบการสมัคร ตามข้อ 1 ถึง ข้อ 9 หากเอกสารหรือ

หลักฐานไม่ครบถ้วน วิทยาลัยนานาชาติ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับพิจารณาการรับสมัคร  
 อนึ่ง กรณีพบว่าเอกสารหรือหลักฐานที่ใช้ประกอบการสมัครเป็นเอกสารปลอม หรือ
ถูกปลอมแปลง หรือมีข้อมูลที่ไม่เป็นจริง ผู้สมัครจะถูกตัดสิทธิ์การสมัครหรืออาจถูกตัดสิทธิ์การสมัครในอนาคต 
และรวมถึงจะถูกตัดสิทธิ์ในการเข้าสอบ  

 

5.  ค่าธรรมเนียมการสมัคร 
1) ค่าธรรมเนียมการสมัคร    1,000 บาท 
2) ค่าทดสอบวิชาภาษาอังกฤษ ITP TOEFL  1,200 บาท 
3) ค่าทดสอบวิชาการเขียนเรียงความภาษาอังกฤษ  500 บาท 
4) ค่าทดสอบวิชาคณิตศาสตร์    500 บาท 
 

6.  รายวิชาสอบ  
1) รายวิชาที่สอบ TOEFL (ITP), Writing และคณิตศาสตร์* 
2) ผู้สมัครที่ยื่นผลคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ (TOEFL, IELTS, PTE, Duolingo  

English Test) และคณิตศาสตร์ (ACT, New SAT) ฉบับจริง ไม่สามารถขอเอกสารคืน หากผู้สมัครผ่านการ
สอบคัดเลือกและลงทะเบียนเพ่ือเข้าศึกษาต่อวิทยาลัยนานาชาติ  หรือศูนย์เตรียมความพร้อมภาษาและ
คณิตศาสตร์ 

3) ผู้สมัครสาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ สาขาวิชาวัฒนธรรมนานาชาติศึกษาและ 
ภาษา และสาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและกิจการทั่วโลก ไม่ต้องเข้าสอบวิชาคณิตศาสตร์  

หมายเหตุ  
*1. อนุญาตให้ใช้เครื่องคิดเลขดังต่อไปนี้ในวิชาคณิตศาสตร์  
 - Most graphing calculators 
 - All scientific calculators 
 - All four-function calculators 
2. ผลการสอบจะตัดสินโดยคณะกรรมการคัดเลือกนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรีและ

ค าตัดสินของคณะกรรมการฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด 
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7.  ก าหนดการสอบข้อเขียน  
วันสอบ วิชาสอบ 

วันเสาร์ที่ 20 พฤษภาคม 2566  ITP TOEFL 

Writing 

คณิตศาสตร์ (ยกเว้น สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ 
สาขาวิชาวัฒนธรรมนานาชาติศึกษาและภาษา และ
สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและกิจการทั่วโลก) 

 

8.  การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน  
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน และเลขที่

นั่งสอบ ในวันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 ที่เว็บไซต ์https://admission.muic.io/#/login 
 

9.  กฎระเบียบการเข้าสอบ 
1) ผู้เข้าสอบทุกคนต้องน าบัตรประจ าตัวประชาชน  หรือหนังสือเดินทางมาแสดง 

ในวันสอบ มิฉะนั้นจะไม่มีสิทธิ์ในการเข้าสอบ  
2) ผู้เข้าสอบต้องเข้าสอบ และท าข้อสอบให้ครบทุกวิชา 
3) แต่งกายด้วยชุดนักเรียน หรือนักศึกษา ห้ามสวมกางเกงยีนส์ เสื้อยืด รองเท้าแตะ 

หรือรองเท้าไม่มีสายรัดส้น  
4) หากมาสายเกิน 15 นาท ีจะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ 
5) ไม่อนุญาตให้น ากล่องดินสอ กระดาษ กล้องถ่ายรูป และไม้บรรทัดที่มีสูตรเข้าห้อง

สอบ โดยจะอนุญาตน าเฉพาะบัตรประจ าตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง ดินสอ 2B ยางลบ ปากกาและ
ปากกาลบค าผิดติดตัวเข้าห้องสอบเท่านั้น 

6) ไม่อนุญาตให้น าโทรศัพท์มือถือหรือเครื่องมือสื่อสารใด  ๆ  เข้าห้องสอบ  หาก
โทรศัพท์มือถือของผู้ใดดังขึ้นระหว่างการสอบ ผู้เข้าสอบท่านนั้นจะถูกเชิญออกจากห้องสอบและถือว่าสอบไม่
ผ่านทนัท ี 

7) ไม่อนุญาตให้ผู้เข้าสอบเข้าห้องน้ า หรือออกนอกห้องสอบระหว่างท าการสอบ 
8) ผู้สอบผ่านข้อเขียนต้องมาสอบสัมภาษณ์ตามวัน  และเวลาที่วิทยาลัยฯ ก าหนด

เท่านั้นและแต่งกายด้วยชุดนักเรียน ชุดนักศึกษาหรือชุดสุภาพ  
9) ผู้สอบผ่านสัมภาษณ์จะต้องมารายงานตัวตามวัน  และเวลาที่วิทยาลัยฯ ก าหนด

เท่านั้นและแต่งกายด้วยชุดนักเรียน ชุดนักศึกษาหรือชุดสุภาพ 
หมายเหตุ ผู้เข้าสอบจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบการเข้าสอบอย่างเคร่งครัด หากพบว่า

ผู้เข้าสอบกระท าการทุจริตไม่ว่ากรณีใดๆ วิทยาลัยฯ ขอสงวนสิทธิ์ ไม่พิจารณาการสอบหรือกระดาษค าตอบ
ของผู้สอบนั้นไม่ว่ากรณีใด ๆ ก็ตาม 
 
 

 

https://admission.muic.io/#/login
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10.  เกณฑ์การคัดเลือก 
ผู้สมัครจะต้องเข้าสอบข้อเขียนตามรายวิชาที่วิทยาลัยฯ  ก าหนด ได้แก่ ภาษาอังกฤษ  

(Writing) และผ่านการสอบข้อเขียน ซึ่งตัดสินโดยคณะกรรมการคัดเลือกนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี และค า
ตัดสินของคณะกรรมการฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด โดยผู้สอบผ่านข้อเขียนจะถูกแบ่งเป็น 2 กลุ่ม  

1)  ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพ่ือเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีที่วิทยาลัยนานาชาติ  คือ  
ผู้สมัครสอบที่มีผลคะแนนสอบอยู่ในเกณฑ์ท่ีวิทยาลัยฯ ก าหนด  

2)  ผู้ มี สิ ทธิ์ สอบสัมภาษณ์ เพ่ื อเข้ าศึกษาที่ ศูนย์ เตรียมความพร้อมภาษาและ 
คณิตศาสตร์ (PC) คือ ผู้สมัครสอบที่มีคะแนนสอบไม่ถึงเกณฑ์ท่ีจะสอบสัมภาษณ์เพ่ือเข้าศึกษาในระดับปริญญา
ตรีของวิท ยาลั ยนาน าชาติ  แต่ มี ค ะแนนอยู่ ใน เกณ ฑ์ ที่ ส ามารถสอบสั มภ าษณ์ เพ่ื อ เข้ าศึ กษ าที่ 
ศูนยเ์ตรียมความพร้อมภาษาและคณิตศาสตร์ 

 

11.  การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์/ประกาศผลสอบข้อเขียน 
  วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ทั้ง 2 

กลุ่ม ในวันพฤหัสบดีที ่1 มิถุนายน 2566 ที่เว็บไซต์ https://admission.muic.io/#/login 
 

12.  การสอบสัมภาษณ์ 
1) ส าหรับผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับปริญญาตรีที่วิทยาลัยนานาชาติ ก าหนดสอบสัมภาษณ์ใน

ระหว่างวันพฤหัสบดีที่  8 มิถุนายน 2566 – วันจันทร์ที่  12 มิถุนายน 2566 ณ  วิทยาลัยนานาชาติ 
มหาวิทยาลัยมหิดล  

2) ส าหรับผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาที่ศูนย์เตรียมความพร้อมภาษาและคณิตศาสตร์ ก าหนดสอบ
สัมภาษณแ์บบออนไลน์ ในวันอาทิตยท์ี ่4 มิถุนายน 2566  
                         หมายเหตุ 

1. ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ หากไม่สามารถสอบสัมภาษณ์ตามวันและเวลาที่ก าหนดจะถือ
ว่าสละสิทธิ์  

2. ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาระดับปริญญาตรีที่วิทยาลัยนานาชาติ  หากคะแนน
สอบสัมภาษณ์แสดงว่าผู้สมัครมีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษไม่ถึงเกณฑ์ เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี   
วิทยาลัยฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณารับเข้าศึกษาท่ีศูนย์เตรียมความพร้อมภาษาและคณิตศาสตร์ 
 

13.  การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา/ประกาศผลสอบสัมภาษณ์ 
1)  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ เข้าศึกษาระดับปริญญาตรีวิทยาลัยนานาชาติในวันศุกร์ที ่16 

มิถุนายน 2566 ที่เว็บไซต์  https://admission.muic.io/#/login 
2)  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ เข้าศึกษาศูนย์เตรียมความพร้อมภาษาและคณิตศาสตร์ในวัน

พุธที ่7 มิถุนายน 2566 ที่เว็บไซต ์ https://admission.muic.io/#/login 
หมายเหตุ : หากผู้ที่ ผ่านการสอบคัดเลือกไม่มารายงานตัวตามวันและเวลา 

ที่ก าหนด จะถือว่าท่านสละสิทธิ์ที่จะเข้าศึกษาในวิทยาลัยนานาชาติ  
 

https://admission.muic.io/#/login
https://admission.muic.io/#/login
https://admission.muic.io/#/login
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14. เกณฑ์การรับเข้าศึกษา         
 ก.  การเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี 

1. ผู้ ที่ ได้ รับการคั ด เลื อกจะลงทะเบี ยน เรียน ได้ก็ต่ อ เมื่ อส า เร็จการศึกษา 
ระดับมัธยมศึกษาปีที ่6 หรือเทียบเท่าเรียบร้อยแล้ว 

2. ผู้ที่อยู่ระหว่างรอวุฒิการศึกษา หรือก าลังศึกษาอยู่จะไม่สามารถเข้าศึกษาในภาค 
การศึกษานั้นได้ และจะต้องช าระค่าธรรมเนียมแรกเข้า (Admission Fee) จ านวน 10,000 บาท ภายในวันที่
ก าหนด และต้องส่งวุฒิการศึกษาภายในระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา หากเกินกว่าที่ก าหนดจะถือว่าสละสิทธิ์
และไม่ประสงค์จะเข้าเรียนในวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล 
                                   3. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกที่ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าแล้ว ต้อง
เข้าศึกษาในภาคการศึกษานั้น ๆ โดยวิทยาลัยฯ ไม่อนุญาตให้ลาพักการศึกษาในภาคการศึกษาแรกของ 
ชั้นปีที่ 1 

ข. การเข้าศึกษาศูนย์เตรียมความพร้อมภาษาและคณิตศาสตร์ 
1. ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า

สามารถลงทะเบียนเรียนที่ศูนย์เตรียมความพร้อมภาษาและคณิตศาสตร์  
2. หากผู้ ที่ ได้ รับการคั ด เลื อกก าลั งศึ กษ าอยู่ และไม่ สามารถเข้ าศึ กษาใน 

ภาคการศึกษานั้นได้  สามารถลงทะเบียนเพ่ือรักษาสิทธิ์  (PC Postponing registration) โดยต้องช าระ
ค่าธรรมเนียมจ านวน 10,000 บาท ภายในวันที่ก าหนด และต้องกลับมาศึกษาที่ศูนย์เตรียมความพร้อมภาษา
และคณิตศาสตร์ ภายในระยะเวลา 6 เดือน หากเกินกว่าที่ก าหนดจะถือว่าสละสิทธิ์  

หมายเหตุ ทางวิทยาลัยฯขอสงวนสิทธิ์คืนเงินค่าธรรมเนียมแรกเข้า (Admission 
Fee) จ านวน 10,000 บาท ในทุกกรณ ี 
 

15. การติดต่อสอบถาม  
ก. กรณีการรับสมัครและเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีของวิทยาลัยนานาชาติ สามารถ

ติดต่อขอรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่หน่วยรับสมัครและจัดสอบคัดเลือก  วิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดล 999 
ถนนพุทธมณฑล สาย 4 ศาลายา นครปฐม 73170 หมายเลขโทรศัพท์ 02-7005000 ต่อ 4344  - 4347 Email: 
icdad@mahidol.ac.th เว็บไซต์ www.muic.mahidol.ac.th  

ข. กรณีเข้าศึกษา ณ ศูนย์เตรียมความพร้อมภาษาและคณิตศาสตร์ สามารถติดต่อขอ
รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์เตรียมความพร้อมภาษาและคณิตศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล 999 ถนน
พุทธมณฑล สาย 4 ศาลายา นครปฐม 73170  หมายเลขโทรศัพท์ 02-7005000   ต่อ 3902  –   3905  Email: 
icpc@mahidol.ac.th  

 
 

งานรับสมัครและทะเบียนนักศึกษา 
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล 

มีนาคม 2566 
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