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PC คืออะไร (What is PC?) 

PC ย่อมาจาก Preparation Center for Languages and Mathematics หรือศูนย์ เตรียมความพร้อมภาษาและคณิตศาสตร์   
มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างโอกาสให้นักเรียนท่ีจบหลักสูตรภาษาไทยหรือหลักสูตรนานาชาติ ท่ีมีพื้นความรู้ภาษาอังกฤษและสามารถสื่อสาร
ได้ระดับปานกลาง เข้าศึกษาเพื่อปรับพื้นฐานความรู้ภาษาอังกฤษให้อยู่ในระดับท่ีสามารถศึกษาต่อระดับปริญญาตรีหลักสูตรนานาชาติ
ได้ วิทยาลัยนานาชาติตระหนักถึงการเรียนรู้ระยะยาว (Lifelong learning) ซ่ึงการพัฒนาความรู้พื้นฐานท่ีเข้มแข็งมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง
ในการเรียนระดับสูงขึ้นไป ดังน้ันการเรียนการสอนของ PC นักเรียนจะได้ศึกษาเล่าเรียนอย่างเข้มข้น โดยเน้นการพัฒนาศักยภาพทักษะ
ภาษาอังกฤษ  ผ่านการเรียนท่ีต้องใช้การคิดวิเคราะห์ การฝึกการแสดงความเห็นท่ีเป็นท่ียอมรับ ตลอดจนการเรียนเชิงวิช าการ เพื่อ
เตรียมความพร้อมส าหรับการเรียนหลักสูตรนานาชาติอย่างแท้จริง  

Preparation Center for Languages and Mathematics (PC), formerly known as the Pre-College Program, has been 
providing a foundation for those students who need to improve their English skills to the level required for study 
in an English-medium degree program. The aim of PC is to prepare students for entrance to Mahidol University 
International College (MUIC) or English-medium degree programs in other international universities, both in Thailand 
and abroad.  
  

? 1. นักเรียนสามารถสมัครเข้าเรียนที่ PC โดยตรงได้หรือไม่ 
ปัจจุบัน PC รับนักเรียนท่ีผ่านระบบการสอบเข้า MUIC entrance เท่าน้ัน ท้ังน้ีหากมีผู้สนใจเข้าเรียน PC เพื่อเพิ่มพูนความรู้
ภาษาอังกฤษก่อนไปศึกษาต่อ สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ท่ี icpc@mahidol.ac.th 

? 2. PC เรียนอะไรบ้าง 

นักเรียนจะเรียนการใช้ภาษาอังกฤษทั้ง 4 ทักษะ ได้แก่ การฟัง การพูด การอ่านและการเขียนเชิงวิชาการ โดยสอดแทรก 
การเรียนรู้การวิจัยเบื้องต้น การอ้างอิงข้อมูลและจริยธรรมการใช้ข้อมูล เป็นส าคัญ   ซึ่งจัดการเรียนการสอนเป็น
ภาษาอังกฤษโดยคณาจารย์ชาวไทยและต่างประเทศ  

PC แบ่งการเรยีนการสอนเป็น 4 ระดับดังนี ้

ระดับชั้น วิชาท่ีเรียน ตัวอย่างผลงาน
นักเรียน 

PC1  

(Elementary/ระดับ
เริ่มต้น) 

รายวิชา:     Reading,  Writing,  Listening & Speaking 
Theme:    Who Am I? (เกี่ยวกับตัวเองและเหตุการณ์ที่ เกิดขึ้นใน

ประเทศ) 
ผลงาน/Assignment:  จัดท าเว็บไซด์เพื่อแนะน าสิ่งที่ตนเองสนใจ มี
วัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้รู้จักค้นคว้าข้อมูลและเขียนเรื่องราว

LINK 

PC FAQs (Frequently Asked Questions) 

ศูนย์เตรียมความพร้อมภาษาและคณิตศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล 
Preparation Center for Languages and Mathematics (PC),  

Mahidol University International College,  
Salaya Campus, Nakhonpathom 73170, Thailand 

Tel: 02-700-5000 ext. 1762, 3905  Fax: 02-441-0234   E-mail: icpc@mahidol.ac.th    
Website: www.muic.mahidol.ac.th 

 

English version provided in the following section 

https://drive.google.com/file/d/1nFB-PnBh6js6KYW9prbZIQZouhMYYPIm/view?usp=sharing
mailto:pc@mahidol.ac.th
http://www.muic.mahidol.ac.th/


FAQ (updated May 2018) 
Preparation Center for Languages and Mathematics   

 

เกี่ยวกับสิ่งที่ตนเองสนใจและเหตุการณ์ส าคัญที่ก าลังเกิดขึ้นในประเทศ 
เพื่อฝึกฝนทักษะการเขียนและการน าเสนอเรื่องราวอย่างเป็นระบบ ทั้งยัง
ส่งเสริมให้นักเรียนได้น าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ร่วมกันด้วย (IT Skill) 

PC2  
(Pre-
intermediate/ 
ระดับปานกลาง) 

รายวิชา:·        Reading,  Writing,  Listening & Speaking และ 
Refresher Mathematics* 

Theme:      ASEAN Economic Community 

ผลงาน/Assignment: น าเสนอผลงานในรูปแบบของคลิปวิดิโอรายงาน
ข่าว/เหตุการณ์ปัจจุบันที่น่าสนใจในภูมิภาคเอเชีย โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้
พัฒนาทักษะ การค้นคว้าเพื่อหาข้อเท็จจริง การคิดเชิงวิเคราะห์ การเขียน
บรรยายสรุปแล้วน าข้อมูลทั้งหมดมาประยุกต์ใช้ร่วมกับเทคโนโลยีและสื่อ
ต่างๆ (IT Skill) 

LINK 

PC3  
(Intermediate/ 
ระดับปานกลาง) 

รายวิชา:        Integrated Skills/ Writing Enrichment/ Academic 
Reading/ Refresher Mathematics* 

Theme:    Human Rights 
ผลงาน/Assignment: น าเสนอผลงานผ่านการเขียนเรียงความเชิง
วิชาการ โดยมุ่งให้ผู้เรียนเกิดความรอบรู้ประเด็นส าคัญที่เกิดขึ้นในระดับ
นานาชาติ ฝึกฝนทักษะการค้นคว้าจากแหล่งข้อมูลต่างๆที่่น่าเช่ือถือ 
วิเคราะห์ข้อมูล และสามารถเขียนอ้างอิง (Citation) ได้อย่างถูกต้องตาม
รูปแบบของ APA  อีกทั้งยังส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะการสื่อสาร
เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้อื่นผ่านกิจกรรมสนทนากลุ่มยอ่ย (Small 
Group Discussion) อีกด้วย 

LINK for 
Term papers 

Guide 

PC4  
(Upper-
intermediate/ 
ระดับสูงสุด) 

รายวิชา:    Integrated Skills/ Writing Enrichment/ Academic 
Reading/ Refresher Mathematics * 

Theme:     Sustainability 

ผลงาน/Assignment: น าเสนอผลงานผ่านการเขียนเรียงความเชิง
วิชาการในประเด็นที่หลากหลายเน้นให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะการสืบค้น
ข้อมูล การพัฒนาทักษะการคิดเชิงวิพากษ์ (Critical Thinking) และการใช้
ตรรกะ (Logic) เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลและผลกระทบที่อาจเกิดต่อสังคม 
เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมในยุคสมัยปัจจุบัน รวมทั้งการส่งเสริมให้ผู้เรียน
ได้พัฒนาทักษะการสื่อสารเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้อื่นผ่าน
กิจกรรมสนทนากลุ่มย่อย (Small Group Discussion) อีกด้ วย ซึ่ ง
โครงสร้างหลักสูตรนี้เป็นพื้นฐานส าคัญที่ช่วยตอบสนองให้ผู้เรียนน าไป
ประยุกต์ใช้ในการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีหลักสูตรนานาชาติต่อไป 

LINK for 
Term papers 

Guide 

*นักเรียนทุกคนไม่จ าเป็นต้องเรียนวิชาคณิตศาสตร์ (Refresher Mathematics) ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับคะแนนคณิตศาสตร์จากการสอบเข้า MUIC 
Entrance หรือสาขาวิชาที่เลือกในการสอบเข้า และส าหรับนักเรียนที่มีผลสอบเข้าวิชาคณิตศาสตร์เป็น Intensive Mathematics ต้อง
ลงทะเบียนเรียนรายวิชานี้เมื่อสอบผ่าน PC และได้เข้าเป็นนักศึกษาทีว่ิทยาลัยนานาชาติแล้วเท่านั้น 

 

https://drive.google.com/file/d/0B3GIE21Y-EUdMHB0TS1HUTB5MW8/view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/155Ov3XI21WemckJZwRweo6KQVJJgTdvFRSguEb_2R3A/edit
https://docs.google.com/document/d/1Ykid857SqWWZBxnldIU5qlnIrCRIhhoKLiQt5b1ae6Q/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vrBV2eHS5LM3matceGjF-P2-C1VVYDUT/view?usp=sharing
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? 3. เรียนที่ PC แล้วได้อะไร 
1. การเรยีนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 
2. ทักษะการค้นคว้า การคดิวิเคราะห์ การอภิปราย ซึ่งเป็นพื้นฐานส าคัญในการเรียนระดับปริญญาตรี  
3. การค้นหาตนเองก่อนการเรยีน MUIC อย่างแท้จริง 
4. การไดส้ังคมที่กว้างขึ้น และการเรยีนรู้และแลกเปลียนวัฒนธรรมจากการเรียนกบันักเรียนชาติต่างๆ 

 

? 4. การเรียนที่ PC มีค่าใช้จ่ายเท่าไร 
ค่าลงทะเบียนเรียน 38,500 บาทต่อการเรียน 240 ช่ัวโมงต่อ 1 ภาคการศึกษา (10 สัปดาห์)  คิดเฉลี่ยช่ัวโมงละ 160 
บาท และค่าลงทะเบียนเรียนคณิตศาสตร์ 5,000 บาท* (*เฉพาะนักเรียนที่ต้องเรียนวิชาคณิตศาสตร์เท่านั้น) 
 

? 5. อาคารเรียน PC อยู่ที่ไหน 
PC จัดการเรียนการสอนที่อาคารวิทยาลัยนานาชาติ ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียน PC ได้เห็นการเรียนการสอนและ
กิจกรรมของรุ่นพี่ MUIC 
 

? 6. ต้องเรียนที่ PC นานแค่ไหนจึงจะได้เข้าเรียนที่  MUIC  
ใช้เวลาเรียนที่ PC ประมาณ 3 เดอืน ถึง 1 ปี สอดคล้องตามระดบัช้ันท่ีเริ่มเรียน ดังนี ้

เร่ิมเรียนที่ระดับชั้น ระยะเวลาเรียน* 

PC4 3 เดือน 

PC3 6 เดือน 

PC2 9 เดือน 

PC1 12 เดือน 

*นักเรียนสามารถย่นระยะเวลาเรยีนที่ PC ตามรายละเอียดข้อ 15 

 

? 7. นักเรียนทุกคนจ าเป็นต้องเริ่มเรียนที่ระดับ PC1 ทุกคนหรือไม่ 

ไม่จ าเป็นต้องเริ่มเรียนท่ีระดับแรกสุดหรือ PC1 นักเรียนจะได้เริ่มเรียนตามระดับความรู้ หรือผลการสอบเข้าจากข้อเขียน 
MUIC Entrance และการสอบสัมภาษณ์ที่ PC 
 

? 8. ท าไมนักเรียนยังต้องมาสอบสัมภาษณ์ท่ี PC ในเมื่อนักเรียนได้ส่งผลสอบภาษาอังกฤษระดับสากล เช่น IELTS หรือ TOEFL 
ที่มีคะแนนถึงเกณฑ์การรับสมัครในการสมัครสอบ 

เนื่องจากผลการสอบภาษาอังกฤษระดับสากลของนักเรียน ( IELTS, TOEFL) และผลคะแนนการสอบเข้า MUIC 
โดยเฉพาะในส่วนทักษะด้านการเขียน (Writing Skill) ของนักเรียนยังไม่ถึงระดับคะแนนท่ี MUIC ก าหนด ท าให้นักเรียน
ต้องสอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าเรียน PC การเรียนที่ PC จะช่วยเตรียมความพร้อมให้นักเรียนด้านการเขียนมากขึ้น ในการ
เรียนการสอนรายวิชา Writing Enrichment, Referenced Essay, Term Papers 

 

? 9. PC กับ MUIC เรียนต่างกันอย่างไร 
PC เป็นการเรียนการสอนแบบชุดรายวิชา เพื่อเตรยีมความพร้อมเฉพาะด้านภาษาอังกฤษและคณติศาสตรเ์ท่านั้น แต่ 
MUIC เป็นการลงทะเบียนเรียนรายวิชาในสาขาท่ีนักศึกษาเลือกและก าหนดโดยสาขาวิชานั้นๆ เช่น สาขา Marketing 
สาขา Finance หรือสาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ เป็นต้น 
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? 10. นักเรียนที่ลงทะเบียนเรียน PC จะถูกส่งชื่อเข้าระบบ TCAS/Clearing House หรือไม่ 
นักเรียนท่ีลงทะเบียนเรียน PC ยังไม่ถูกส่งช่ือเข้าระบบ Clearing House แต่จะถูกส่งช่ือเมื่อนักเรียนสอบผ่าน PC4 หรือ 
MP และขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ปี 1 ของ MUIC แล้ว 

 

? 11. ถ้านักเรียนยืนยันสิทธิ์ Clearing House ที่มหาวิทยาลัยอื่นไว้ แล้วมาเข้าสอบ MUIC Entrance และประสงค์เรียนที่ PC 
ต้องท าอย่างไร 

นักเรียนสามารถเรียนที่ PC ได้ แต่ระหว่างเรียนท่ี PC นักเรียนต้องยื่นเรื่องเพื่อ Clearing House จากมหาวิทยาลยัอื่นให้
เรียบร้อยก่อนการเข้าเรียน ปี 1 MUIC  

 

? 12. นักเรียนที่มาสอบสัมภาษณ์ท่ี PC จะมีสิทธิ์ได้รับเข้าเรียนที่ PC ทุกคนหรือไม่ 
นักเรียนที่มีผลสอบสัมภาษณ์ผ่านเท่านั้น จึงจะมีสิทธิ์เรียนที่ PC ซึ่งการสอบสัมภาษณ์เป็นการประเมินศักยภาพของ
นักเรียนเบื้องต้นว่ามีความพร้อมเข้าศึกษาหลักสูตรนานาชาติที่ MUIC  โดยพิจารณาเห็นว่านักเรียนมีความเข้าใจใน
ค าถาม สามารถอธิบายได้ตรงประเด็นและแสดงออกทัศนคติที่ดีในการเข้าศึกษา  

 

? 13. ผลการสอบสัมภาษณ์ท่ี PC จะได้รับพิจารณาให้เข้า MUIC ได้ด้วยหรือไม่ 
ผลสอบสัมภาษณ์ที่ PC จะไม่ได้รบัพิจารณาเพื่อเข้า MUIC แต่จะพจิารณาเพื่อรับหรือไมร่ับเข้าเรียนที่ PC เท่านั้น ยกเว้น
ผู้สมคัรที่แสดงออกถึงศักยภาพที่โดดเด่นและพร้อมที่จะศึกษาท่ี MUIC 

 

? 14. ถ้ายังไม่พร้อมท่ีจะเริ่มเรียนในภาคการศึกษาท่ีจะถึงนี้ จะท าอย่างไรได้บ้าง 

นักเรียนที่มีสิทธิ์เรียน PC แต่ยังไม่พร้อมเข้าศึกษา สามารถเลือกลงทะเบียนรักษาสถานภาพไว้ก่อนได้ และกลับมา
ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาต่อไป  ข้อมูลเบื้องต้น ส าหรับการรักษาสถานภาพมีดังน้ี 

 ช าระค่าลงทะเบียนรักษาสถานภาพ 10,000 บาท 
 รักษาสถานภาพได้ 6 เดือนหรือ 2 ภาคการศึกษา 
 ข้อมูลลงทะเบียนรอบถัดไปจะส่งไปยังที่อยู่ของนักเรียน /Email/ SMS และแจ้งข้อมูลบนหน้า

เว็บไซต์ของ PC http://pc.muic.mahidol.ac.th  
>> คลิกเพ่ือดูระเบียบการรักษาสถานภาพ  

 

? 15. มีวิธีใดบ้างที่ท าให้ได้เข้าเรียนที่ MUIC เร็วขึ้น 

ข้อแนะน าท่ีท าให้นักเรียนมโีอกาสเข้าเรียนที่ MUIC ได้เร็วขึ้น ดังนี ้
1. Skip Level (เลื่อนข้ามระดับชั้น) 

                     นักเรียน PC1 และ PC2 ที่มีผลสอบปลายภาคเป็น B+ ขึ้นไป มโีอกาส Skip level ดังนี ้

PC1 → PC3 (ไม่ต้องเรียน PC2) 

PC2 → PC4 (ไม่ต้องเรียน PC3) 
2. สมัครและเข้าสอบ MUIC Entrance อีกครั้ง   

ระหว่างที่นักเรียนก าลังเรียนท่ี PC นักเรียนสามารถสมัครสอบที่ MUIC ได้ทุกรอบการรับสมัคร (เปดิรับ
สมัคร 4 ครั้งต่อ 1 ปี) เพื่อเปรียบเทียบผลระดับชั้นเรียน PC ปัจจุบนักับผลสอบเข้าใหม่ และเลือกผลที่
เหมาะกับนักเรียนทีสุ่ด  

 

 

http://www.muic.mahidol.ac.th/eng/?page_id=21744
http://pc.muic.mahidol.ac.th/
https://drive.google.com/file/d/1eztlKMWMYnRkMAb0Eeq9l7YKE4kRUzYc/view?usp=sharing
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? 16. PC มีทุนการศึกษาส าหรับนักเรียนหรือไม่ 
PC และ MUIC สนับสนุนทุนการศึกษาส าหรับนักเรียนหลักสูตรวิทยาศาสตร์ สามารถดูรายละเอียดและเง่ือนไขได้
ที ่ LINK 

 

? 17. กรณีเป็นบุตรของข้าราชการ นักเรียนสามารถเบิกค่าลงทะเบียนเรียนของ PC คืนได้หรือไม่ 
ตามระเบียบของกรมบัญชีกลาง ค่าลงทะเบียนของ PC ไม่สามารถขอเบิกคืนได้ แต่หากนักเรียนเข้าเป็นนักศึกษาของ 
MUIC แล้ว สามารถเบิกค่าลงทะเบียนเรียนของ MUIC คืนได ้

 

? 18. การเรียนที่ PC ถือเป็นการเรียนในระดับปริญญาตรีแล้วหรือไม่ 
การเรียน PC ยังไม่ถือว่าเป็นการเรียนระดับปริญญาตรี แต่เป็นการเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษและ
คณิตศาสตร์ ส าหรับการเรียนระดับปริญญาตรี 

 

? 19. นักเรียน PC และ MUIC ที่เริ่มเข้าเรียนพร้อมกัน จะจบการศึกษาพร้อมกันหรือไม่ 
การจบการศึกษา MUIC ขึ้นอยู่กับการวางแผนการลงทะเบียนรายวชิาของนักศึกษาแต่ละคน ซึ่งท่ีผ่านมามีนักเรียน PC 
จ านวนหนึ่งจบการศึกษาพร้อมเพือ่นที่เริ่มเข้าเรียน MUIC โดยตรง  

 

? 20. ถ้านักเรียนสอบไม่ผ่านระหว่างการเรียนที่ PC ผลจะเป็นอย่างไร 
นักเรียนมโีอกาสเรียนซ้ าช้ันในระดับชั้นเดิมได้ 1 ครั้ง ซึ่งกลไกนีจ้ะเป็นแรงผลักดันให้นักเรยีนตั้งใจเรยีนมากขึ้น แต่ทั้งนี้
ถ้าหากสอบไม่ผ่านครั้งท่ี 2 ในระดบัช้ันเดิม   ต้องพ้นสภาพการเป็นนักเรียน PC หรือ Leave 

 

? 21. ถ้านักเรียนสอบผ่านระดับชั้น PC4 แล้วจะต้องสมัครสอบเข้า MUIC เพื่อเรียนปี1 อีกหรือไม่ 
นักเรียนท่ีสอบผ่านระดับช้ัน PC4 แล้ว ไมต่้องสมัครสอบเข้า MUIC อีก โดย PC จะส่งรายชื่อให้ MUIC เพื่อข้ึนทะเบียน
เป็นนักศึกษาปี 1 เป็นล าดับต่อไป 

 
  

http://www.muic.mahidol.ac.th/thai/?page_id=93
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Q:  How can I apply for a PC course? 
A:  The Preparation Center for Languages and Mathematics (PC) offers TWO tracks of admissions for students: 

 Non-Thai applicants living outside of Thailand will be advised to apply through the PC International Track. 
The results may show that you are eligible to commence the course at one of the PC levels, depending on 
your placement test and interview results. 

 Thai/Non-Thai applicants living in Thailand will be advised to apply to take the MUIC Entrance Examination 
only. The result may show you are eligible to be interviewed for either the PC program or MUIC. 

For further information on PC Admissions tracks, please contact the PC office directly via icpc@mahidol.ac.th or CLICK HERE. 

 

Q: I have been studying in an international program in high school. Why do I have to study at 
PC? 

A:  PC Students come from diverse academic backgrounds. MUIC has high language proficiency standards. Regardless 
of type of school that a student attended, he or she may require additional language study to prepare to enter 
MUIC. 

 

Q: I submitted TOEFL IBT score of 69 or IELTS with an overall score of 6.0. Why do I have to 
study at PC?  

A: Applicants whose writing and communication skills have not met MUIC requirements will be offered to study at PC 
to receive preparation for both skills before entering MUIC. 

 

Q: What are the benefits of studying at PC?  
A: Studying at PC offers several benefits. Firstly, the four levels of instruction (PC1 - PC4) offered by PC aim to improve 

students’ language skills, so they can continue their studies at MUIC. Additionally, PC students learn study skills, 
basic concepts of logic and ethics, and independent learning strategies. Students at PC also have the opportunity 
to take math courses. 

 

Q: What are the PC courses like? 
A:  There are four levels of English classes at PC. The first two levels focus on four basic skills: speaking, listening, 

reading, and writing. In the third and fourth levels, the skills are combined. The main focuses of the higher levels 
are term projects, group discussions, and academic essay writing. 

 

Q: What are the tuition fees for the PC program?  
A:  Students are required to pay a tuition fee of 38,500 THB (approximately $1,283 USD) per PC quarter. Only those 

who need to take a mathematics course may need to pay an additional 5,000 THB (approximately $166 USD). 
However, non-Thai students applying through the PC International Track will also be required to pay a one-term 
deposit fee of 38,500 THB (approximately $1,283 USD). The deposit will be returned once they are enrolled at MUIC 
or register for the next PC quarter. 
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mailto:icpc@mahidol.ac.th
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Q: How long do I have to spend at PC before entering MUIC?  
A: PC students will have to spend 3-12 months at the PC program, depending on their beginning level. Each PC levels 

takes 10 weeks, or approximately 3 months.  
 Example: Mr. John is accepted to the PC3 level; he must study PC3 and PC4 (2 levels). Therefore, he will have to spend 

at least 6 months at the PC program before entering MUIC.  
 

Q:  What happens if I fail a PC level?  
A: PC students can repeat a level once if failed. Failure of the same level on the second attempt will lead to automatic 

withdrawal from the PC program. However, students are allowed to apply for the MUIC Entrance Examination again 
if they wish. 

 

 Q: How do PC students differ from MUIC students?  
 A: (Kindly see the below table) 

 PC MUIC 
Entrance Exam 
English Score 

Entrance Exam English scores are moderate 
and do not meet MUIC requirements. 

Entrance Exam English scores meet MUIC 
requirements. 

Entrance Exam 
Mathematics Score 

Entrance Exam mathematics scores are 
moderate to high. (Not every student is 
required to study math. The required 
courses depend on Entrance Exam scores 
or the selected major.) 

Entrance Exam mathematics scores meet 
MUIC requirements.  
  

Curriculum English and mathematics preparatory 
courses (Non-credit courses) 

Required by selected major  
(Credit courses) 

Duration of 
Program 

At least 3-12 months (without a repeat of 
level) 

At least 4 years 

Student Status Non-undergraduate level Undergraduate level 

 

Q: I have been accepted to PC but I would like to defer enrollment until the next term. What 
should I do?  

A: An accepted PC student who is not ready to register to study in an upcoming PC term may postpone the start date 
by paying the postponement fee of 10,000 THB (approximately $333 USD) within the PC Registration Period.  

 A postponement is valid for 6 months (2 PC terms). Updated registration information for each quarter is provided 
at http://pc.muic.mahidol.ac.th. and mailed to students’ given address. When postponing students register, their 
deposit will be returned to them after the commencement of their courses at either PC or MUIC. 

  

 Q: Do I have to take the MUIC Entrance Examination again when I complete PC program?  
 A: No. When students complete the PC4 level and pass the final exams, they will be directly enrolled into MUIC’s 

undergraduate program.  
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 Q: Is there any possibility to enter MUIC sooner while studying at PC? 
 A: PC offers 2 suggestions to enter MUIC sooner and spend less time at PC: 

Suggestion 1: A student in the PC1 or PC2 level whose PC final result is B+ or higher will be allowed to skip a level.  
Example: Mr. Jack, a current PC1 student, receives a B+ grade for his PC final result. Thus, he will be offered to 
study at PC3 level the following term instead of PC2 level.  

Suggestion 2: PC students can apply for the MUIC Entrance Examination again at the nearest entry (MUIC has 4 
entries per year). The new Entrance Exam result will be put into consideration with a student’s current PC status. 
Students can then select the better result for acceptance.  

Example: Ms. Julia decides to apply for the Entrance Exam during her study at PC2 level. If the Entrance Exam 
result shows she receives acceptance at PC4 or MUIC, she can select to study at PC4 or MUIC and cancel her PC2 
student status. 

    

 Q: What are the visa requirements for PC international students?  
 A: Once international students are accepted to PC; they will be advised to apply for OR change visa type to  

a Non-Immigrant (ED) visa to study at PC. For assistance on documentation regarding visa issues, students are 
welcome to contact the PC office in person or via icpc@mahidol.ac.th.  

 

 Q: Does PC provide any student welfare or student support during studies at PC?   
 A: PC provides a wide range of welfare and support for students, such as: 

 Accident insurance with the coverage of 200,000 THB (approximately $6,666 USD) and 10,000 THB 
(approximately $333 USD) for medical treatment at certified hospitals 

 Student visa documentation 
 Certification letters 
 Medical & first aid services 
 Counseling services 
 Student activities  
 Dormitory information 
 Etc. 

  
❏ Further Information 
 For further information, please submit your request to the PC office via email: icpc@mahidol.ac.th OR via office phone: 

dial (66) 2 700 5000 ext. 1762, 3905 / mobile: dial (66) 83 995 7107, (66) 89 550 7478 (during business hours  
08:00 am. – 05:00 pm.).  
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