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  FAQ - Frequently asked questions about the Mathematical Foundations  Program (MP) 

1. How do MP students differ from PC students? 

Entrance 
Exam 

Scores 

PC 

(English and mathematics* courses are offered.) 

MP 

(Only mathematics courses are offered) 

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

Entrance English scores meet MUIC 
requirements. 

Mathematics 

Entrance mathematics scores are moderate to high. 
(Not every student is required to study math. The 
course offer depends on Entrance Exam scores or 
selected major) 

Entrance mathematics scores do not meet 
MUIC requirements. 
 

    *Mathematics courses may be offered to some students. 

2. What are the benefits of MP? 
 MP gives students the opportunity to solidify important math skills necessary to be successful in an 

international environment. Students benefit from a small class size, individual attention and attending class 
with a group of students solely focused on math. Too many students across the world are forced to leave 
universities every year because they fail math courses. MP was designed to not only give students a second 
chance to enter MUIC, but in addition, to build a fundamental understanding of algebra needed for future 
math courses and general education. MP helps students realize the importance of proper study skills and 
preparation in order to achieve their goals. 

3. When do the MP courses begin? 
 MP and PC courses begin simultaneously. However, the duration of MP program is 10 weeks (5 weeks per 

level).    

4. Once students pass the MP program, do they need to follow the MUIC Entrance Examination 
Process again? 

 Students DO NOT need to take the Entrance Examination again; PC will automatically transfer their names 

to MUIC. 

5.  Why do students have to study only math at PC? Can they just study at MUIC and simultaneously 
study math at PC? 

 No. Due to the under-requirement Mathematics scores, the students cannot take a math course together 
with other regular courses at MUIC. 

6.  What is the course tuition fee? 
 The tuition fee is 30,000 Baht (15,000 Baht per course). 

7.  While studying at PC, are students eligible to be enrolled at MUIC? 
 Students ARE NOT eligible to be enrolled at MUIC while studying at PC. Yet, PC’s class management of 

each quarter conforms to MUIC trimesters.  

8.  If students do not pass the MP, can they repeat the course again? 
 Students are not allowed to repeat the MP course again and the Entrance Exam scores will be cancelled.  

However, they are eligible to re-apply at the next MUIC entry.  

9. What if students are not ready to start at this quarter? 
 Students can request a postponement registration to maintain their MP status – kindly see the Registration 

Information for the Mathematical Foundations Program (MP) 
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  ค ำถำมเกี่ยวกับกำรเรียนหลักสูตรปรับพื้นฐำนวิชำคณิตศำสตร์ (MP) 
1. นักเรียน MP ต่ำงจำก นักเรียน PC อย่ำงไร 

คะแนนวชิำ PC 
(เรียนวิชำภำษำอังกฤษและบำงคนต้องเรียนวิชำคณิตศำสตร์ด้วย) 

MP 
(เรียนเฉพำะวิชำคณิตศำสตร์และไม่ต้องเรียนวิชำภำษำอังกฤษ) 

ภำษำอังกฤษ คะแนนระดับปานกลางยังไม่ถึงเกณฑ์การรับเข้าของ MUIC คะแนนภาษาอังกฤษถึงเกณฑ์การรับเข้าของ MUIC  
คณิตศำสตร์ คะแนนวิชาคณิตศาสตร์ระดับปานกลางถึงสูง  

(นักเรียนทุกคนไม่จ าเป็นต้องเรียน ข้ึนอยู่กับคะแนนสอบเข้า 
หรือสาขาวิชาที่เลือก) 

คะแนนวิชาคณิตศาสตร์ต่ ากว่าเกณฑ์การรับเข้าของ MUIC 
 

 

2. เรียนที่ MP แล้วได้อะไร 
 MP เปิดโอกำสให้นักเรียนได้เพ่ิมพูนทักษะวิชำคณิตศำสตร์ที่จ ำเป็น ในบรรยำกำศกำรเรียนแบบนำนำชำติขนำดชั้นเรียนที่เล็ก

เหมำะสมกับกำรเรียนคณิตศำสตร์และภำยใต้กำรดูแลจำกอำจำรย์ผู้สอนอย่ำงใกล้ชิด    วิชำคณิตศำสตร์เป็นศำสตร์ที่ส ำคัญซ่ึง
นักศึกษำทั่วไปหรือทั่วโลกมีโอกำสพ้นสภำพกำรเป็นนักศึกษำหำกไม่สำมำรถพัฒนำทักษะคณิตศำสตร์ได้พร้อมกับกำรเรียน
ระดับอุดมศึกษำได้ ซ่ึงหลักสูตร MP ที่นักเรียนไม่เพียงแค่ได้รับโอกำสพัฒนำควำมรู้ด้ำนคณิตศำสตร์เพ่ือเข้ำศึกษำต่อที่ MUIC แต่
ยังได้เสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจพ้ืนฐำนที่จ ำเป็นต่อกำรศึกษำในระดับที่สูงขึ้นด้วย นอกจำกนี้ MP ยังช่วยให้นักเรียนตระหนักถึง
ควำมส ำคัญของกำรฝึกฝนทักษะกำรเรียนรู้อย่ำงถูกวิธีเพ่ือให้บรรลุเป้ำหมำยทำงกำรศึกษำท่ีต้ังไว้ 

3. MP เริ่มเรียนเม่ือไร 
 เร่ิมเรียนพร้อมกับนักเรียน PC ซ่ึงระยะเวลำเรียนขึ้นอยู่กับระดับ MP ของนกัเรียน 

4. หำกเรียน MP และสอบผ่ำนหลักสูตร MP ตำมเกณฑ์แล้ว นักเรียนต้องสอบเข้ำ MUIC (MUIC Entrance) อีกหรือไม่ 

 นักเรียนไม่ต้องสอบเข้ำใหม่ หำกนักเรียน MP สอบผ่ำนตำมเกณฑ์ นักเรียน MP มีสิทธิ์เข้ำเรียนวิทยำลัยนำนำชำติโดยอัตโนมัติ 

5. ท ำไมต้องเรียนเฉพำะวิชำนี้ที่ PC สำมำรถเรียนที่ MUIC และเรียนวิชำคณิตศำสตร์ที่ PC ควบคู่ไปได้หรือไม่ 

 นักเรียน MP ยังไม่มีสถำนะเป็นนักศึกษำ MUIC เนื่องจำกนักเรียนมีคะแนนวิชำคณิตศำสตร์ต่ ำกว่ำเกณฑ์กำรรับเข้ำ นักเรียนจึงไม่
สำมำรถลงรำยวิชำเรียนที่ MUIC 

6. ค่ำใช้จ่ำยและระยะเวลำเรียนเท่ำไร 

 อัตรำค่ำลงทะเบียนเรียนส ำหรับหลักสูตร MP คือ 30,000 บำท (ระดับชั้นละ 15,000 บำท) 
 หลักสูตร MP มีระยะเวลำเรียนทั้งสิ้น 10 สัปดำห ์(ระดับชั้นละ 5 สัปดำห์)  

7.  หำกนักเรียนสอบไม่ผ่ำนหลักสูตรนี้ สำมำรถเรียนซ้ ำได้อีกหรือไม่ 

 นักเรียนไม่สำมำรถเรียนซ้ ำได้ และผลคะแนนสอบเข้ำ MUIC จะถือเป็นโมฆะ แต่นักเรียนยังสำมำรถสมัครสอบเข้ำ MUIC ได้ในรอบ
ถัดไป 

8.  หำกนักเรียนไม่พร้อมจะเรียนในภำคกำรศึกษำที่จะถึงนี้ 
 นักเรียนสำมำรถยื่นลงทะเบียนรักษำสถำนภำพได้ -รำยละเอียดในคู่มือกำรลงทะเบียน  Registration Information for the 

Mathematical Foundations Program (MP) 

 
 


