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 PC  คืออะไร (What is PC?) 

 PC  ยอ่  มา  จาก  Preparation  Center  for  Languages  and  Mathematics  หรือ  ศูนย์  เตรียม  ความ  พร้อม  ภาษา  และ 

 คณิตศาสตร์  มี  วัตถุประสงค์  เพื�อ  สร้าง  โอกาส  ให้  นักเรียน  ที�  จบ  หลักสูตร  ภาษา  ไทย  หรือ  หลักสูตร  นานาชาติ  ที�  มี  พื�น 

 ความ  รู้  ภาษา  อังกฤษ  และ  สามารถ  สื�อสาร  ได้  ระดับ  ปาน  กลาง  เข้า  ศึกษา  เพื�อ  ปรับ  พื�น  ฐาน  ความ  รู้  ภาษา  อังกฤษ  ให้  อยู ่

 ใน  ระดับ  ที�  สามารถ  ศึกษา  ต่อ  ระดับ  ปริญญา  ตรี  หลักสูตร  นานาชาติ  ได้  วิทยาลัย  นานาชาติ  ตระหนัก  ถึง  การ  เรียน  รู้ 

 ระยะ  ยาว  (Lifelong  learning)  ซึ�ง  การ  พัฒนา  ความ  รู้  พื�น  ฐาน  ที�  เข้ม  แข็ง  มี  ความ  จําเป�น  อยา่ง  ยิ�ง  ใน  การ  เรียน  ระดับ  สูง 

 ขึ�น  ไป  ดัง  นั�น  การ  เรียน  การ  สอน  ของ  PC  นักเรียน  จะ  ได้  ศึกษา  เล่า  เรียน  อยา่ง  เข้ม  ข้น  โดย  เน้น  การ  พัฒนา  ศักยภาพ 

 ทักษะ  ภาษา  อังกฤษ  ผา่น  การ  เรียน  ที�  ต้อง  ใช้  การ  คิด  วิเคราะห์  การ  ฝ�ก  การ  แสดง  ความ  เห็น  ที�  เป�น  ที�  ยอมรับ  ตลอด  จน 

 การเรียนเชิงวิชาการ เพื�อเตรียมความพร้อมสําหรับการเรียนหลักสูตรนานาชาติอยา่งแท้จริง 

 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. นักเรยีนสามารถสมัครเข้าเรยีนที� PC โดยตรงได้หรอืไม่ 

 นักเรียน  สามารถ  เข้า  เรียน  PC  ได้  สอง  ชอ่ง  ทาง  ได้แก่  MUIC  entrance  หรือ  PC  Direct  Track  ทั�งนี�  หาก  บุคคล 

 ทั�วไป  สนใจ  เข้า  เรียน  PC  เพื�อ  เพิ�มพูน  ความ  รู้  ภาษา  อังกฤษ  ก่อน  ไป  ศึกษา  ต่อ  ณ  สถาบัน  อื�น  สามารถ  สอบถาม 

 ข้อมูลเพิ�มเติมได้ที� icpc@mahidol.ac.th 

 ?  2. PC เรยีนอะไรบา้ง 

 นักเรียน  จะ  เรียน  การ  ใช้  ภาษา  อังกฤษ  ทั�ง  4  ทักษะ  ได้แก่  การ  ฟ�ง  การ  พูด  การ  อ่าน  และ  การ  เขียน  เชิง  วิชาการ 

 โดย  สอด  แทรก  การ  เรียน  รู้  การ  วิจัย  เบื�อง  ต้น  การ  อ้างอิง  ข้อมูล  และ  จริยธรรม  การ  ใช้  ข้อมูล  เป�น  สําคัญ     ซึ�ง  จัดการ 

 เรียนการสอนเป�นภาษาอังกฤษโดยคณาจารย์ชาวไทยและต่างประเทศ 
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 PC แบง่การเรียนการสอนเป�น 4 ระดับดังนี� 

 ระดับชั�น  วิชาที�เรยีน  ตัวอยา่งผล 

 งานนักเรยีน 

 PC1 
 (Elementary/ ระดับ 

 เริ�มต้น) 

 รายวิชา:      Reading,  Writing,  Listening & Speaking 

 Theme:       Who  Am  I?  (  เกี�ยว  กับ  ตัว  เอง  และ  เหตุการณ ์ ที�  เกิด 

 ขึ�นในประเทศ) 

 ผล  งาน  /Assignment:     จัด  ทํา  เว็บ  ไซด์  เพื�อ  แนะนํา  สิ�ง  ที�  ตนเอง 

 สนใจ  มี  วัตถุประสงค์  เพื�อ  ให้  นักเรียน  ได้  รู้จัก  ค้นคว้า  ข้อมูล  และ 

 เขียนเรื�องราวเกี�ยวกับสิ�งที�ตนเองสนใจและเหตุการณ์สําคัญที� 

 กําลัง  เกิด  ขึ�น  ใน  ประเทศ  เพื�อ  ฝ�กฝน  ทักษะ  การ  เขียน  และ  การนํา 

 เสนอ  เรื�อง  ราว  อยา่ง  เป�น  ระบบ  ทั�ง  ยัง  สง่  เสริม  ให้  นักเรียน  ได้  นํา 

 เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้รว่มกันด้วย (IT Skill) 

 LINK 

 PC2 
 (Pre-intermediate/ 

 ระดับปานกลาง) 

 รายวิชา  :      Reading,   Writing,   Listening  &  Speaking  และ 

 Elementary Mathematics  * 

 Theme:      ASEAN Economic Community 

 ผล  งาน  /Assignment:  นํา  เสนอ  ผล  งาน  ใน  รูป  แบบ  ของ  คลิป  วิดิ 

 โอ  รายงาน  ขา่ว  /  เหตกุารณ์  ที�  สนใจ  ใน  ภูมิภาค  เอเชีย  โดย  มุง่  เน้น 

 ให้  ผู้  เรียน  ได้  พัฒนา  ทักษะ  การ  ค้นคว้า  เพื�อ  หา  ข้อ  เท็จ  จริง  การ 

 คิด  เชิง  วิเคราะห์  การ  เขียน  บรรยาย  สรุป  แล้ว  นํา  ข้อมูล  ทั�งหมด 

 มาประยุกต์ใช้รว่มกับเทคโนโลยีและสื�อต่าง ๆ (IT Skill) 

 LINK 

 PC3 
 (Intermediate/ 

 ระดับปานกลาง) 

 รายวิชา:  Integrated Skills/ Writing Enrichment/ 

 Academic  Reading/  Elementary 

 Mathematics  * 

 Theme:       Human Rights 

 ผล  งาน  /Assignment:  นํา  เสนอ  ผล  งาน  ผา่น  การ  เขียน  เรียง 

 ความ  เชิง  วิชาการ  (Term  paper)  โดย  มุง่  ให้  ผู้  เรียน  เรียน  รู้  และ  มี 

 ความตะหนักกับ  ประเด็นสําคัญที�เกิดขึ�นในระดับนานาชาติ 

 สร้างและฝ�กฝนทักษะการค้นคว้าจากแหล่งข้อมูลที�่นา่เชื�อถือ 

 วิเคราะห์  ข้อมูล  เขียน  อ้างอิง  (Citation)  ได้  อยา่ง  ถูก  ต้อง  ตาม 

 รูป  แบบ  ของ  APA     อีก  ทั�ง  ยัง  สง่  เสริม  ให้  ผู้  เรียน  ได้  พัฒนา  ทักษะ 

 การสื�อสารเชิงวิชาการเพื�อแลกเปลี�ยนความคิดเห็นกับผู้อื�น 

 ผา่น  การ  สนทนากลุ่มยอ่ย (Small Group Discussion) อีกด้วย 

 FAQ (updated September 2021) 
 Preparation Center for Languages and Mathematics 

https://drive.google.com/file/d/1nFB-PnBh6js6KYW9prbZIQZouhMYYPIm/view?usp=sharing
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https://docs.google.com/document/d/155Ov3XI21WemckJZwRweo6KQVJJgTdvFRSguEb_2R3A/edit


 PC4 
 (Upper-intermediate/ 

 ระดับสงูสดุ) 

 รายวิชา:      Integrated Skills/ Writing Enrichment/ 

 Academic Reading/  Elementary 

 Mathematics * 

 Theme:      Sustainability 

 ผล  งาน  /Assignment:  นํา  เสนอ  ผล  งาน  ผา่น  การ  เขียน  เรียง 

 ความเชิงวิชาการในประเด็นที�หลากหลายเน้นให้ผู้เรียนได้ 

 พัฒนา  ทักษะ  การ  สืบค้น  ข้อมูล  การ  พัฒนา  ทักษะ  การ  คิด  เชิง 

 วิพากษ์  (Critical  Thinking)  และ  การ  ใช้  ตรรกะ  (Logic)  เพื�อ 

 วิเคราะห์  ข้อมูล  และ  ผลก  ระ  ทบ  ที�  อาจ  เกิด  ต่อ  สังคม  เศรษฐกิจ 

 และ  สิ�ง  แวดล้อม  ใน  ยุค  ป�จจุบัน  รวม  ทั�ง  การ  สง่  เสริม  ให้  ผู้  เรียน  ได้ 

 พัฒนาทักษะการสื�อสารเพื�อแลกเปลี�ยนความคิดเห็นกับผู้อื�น 

 ผา่น  การ  สนทนา  กลุ่ม  ยอ่ย  (Small  Group  Discussion)  ซึ�ง 

 โครงสร้างหลักสูตรนี�เป�นพื�นฐานสําคัญที�ชว่ยตอบสนองให้ผู้ 

 เรียนนําไปประยุกต์ใช้ในการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี 

 หลักสูตรนานาชาติต่อไป 

 *  นักเรยีน  ทุก  คน  ไม ่ จําเป�น  ต้อง  เรียน  วิชา  คณิตศาสตร์  (Elementary  Mathematics)  ทั�งนี�  ขึ�น  อยู ่ กับ  สาขา  วิชา  ที�  เลือก 

 ใน  การ  สอบ  เข้  และ  คะแนน  คณิตศาสตร์  จาก  การ  สอบ  เข้า  MUIC  Entrance  และ  สําหรับ  นักเรียน  ที�  มี  ผล  สอบ  เข้า  วิชา 

 คณิตศาสตร ์ เป�น  Foundation  Mathematics  (  ระดับ  ที�  สูง  กว่า  elementary  math)  สา  มาถ  เลือก  เรยีน  รายวิชา  นี�  ที� 

 PC หรอื MUIC ก็ได้ 

 ?  3. เรยีนที� PC แล้วได้อะไร 

 1.  การเรียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 

 2.  ทักษะการค้นคว้า การคิดวิเคราะห์ การอภิปราย และทักษะการใช้เทคโนโลยีในประกอบการเรียน ซึ�ง 

 เป�นพื�นฐานสําคัญในการเรียนระดับปริญญาตร ี

 3.  การปรับตัวและค้นหาตนเองก่อนการเรียน MUIC อยา่งแท้จริง 

 4.  การได้สังคมที�กว้างขึ�น และการเรียนรู้และแลกเปลียนเรียนรู้ทั�งด้านวัฒนธรรมและความรู้กับนัก 

 เรียนหลายๆ หลักสูตรทั�งชาวไทยและชาวต่างชาติ 

 ?  4. การเรยีนที� PC มค่ีาใช้จ่ายเท่าไร 

 ค่า  ลง  ทะเบียน  เรียน  40,400  บาท  ต่อ  การ  เรียน  240  ชั�วโมง  ต่อ  1  ภาค  การ  ศึกษา  (10  สัปดาห์  )     คิด  เฉลี�ย  ชั�วโมง 

 ละ  168  บาท  และ  ค่า  ลง  ทะเบียน  เรียน  คณิตศาสตร ์  8,000  บาท  *  (  *  เฉพาะ  นักเรียน  ที�  ลง  ทะเบียน  เรียน  วิชา 

 คณิตศาสตร์เท่านั�น) 

 ?  5. อาคารเรยีน PC อยูท่ี�ไหน 

 PC  จัดการ  เรียน  การ  สอน  ที�  อาคาร  วิทยาลัย  นานาชาติ  ซึ�ง  เป�นการ  เป�ด  โอกาส  ให้  นักเรียน  PC  ได้  เห็น  การ  เรียน 

 การสอนและกิจกรรมของรุน่พี� MUIC ตลอดการเรียนที� PC 
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 ?  6. ต้องเรยีนที� PC นานแค่ไหนจึงจะได้เข้าเรยีนที�  MUIC 

 ใช้เวลาเรียนที� PC แต่ละระดับประมาณ 3 เดือน นักเรียนทุกคนต้องเรียนจนผา่น PC4 จึงจะสามารถเข้าเรียน 

 ต่อที� MUIC ได้ ซึ�งระยะเวลาจะสอดคล้องตามระดับชั�นที�เริ�มเรียน ดังนี� 

 เริ�มเรยีนที�ระดับชั�น  ระยะเวลาเรยีนรวมจนผา่นเข้า MUIC ได้* 

 PC4  3 เดือน 

 PC3  6 เดือน 

 PC2  9 เดือน 

 PC1  12 เดือน 

 *นักเรียนสามารถยน่ระยะเวลาเรียนที� PC ตามรายละเอียดข้อ 15 

 ?  7. นักเรยีนทกุคนจําเป�นต้องเริ�มเรยีนที�ระดับ PC1 ทกุคนหรอืไม่ 

 ไม ่ จําเป�น  ต้อง  เริ�ม  เรียน  ที�  ระดับ  แรก  สุด  หรือ  PC1  นักเรียน  จะ  ได้  เริ�ม  เรียน  ตาม  ระดับ  ความ  รู้  หรือ  ผล  การ  สอบ  เข้า 

 จากข้อเขียน MUIC Entrance และการสอบสัมภาษณ์ที� PC 

 ?  8. ทําไมนักเรยีนยงัต้องมาสอบสมัภาษณ์ที� PC ในเมื�อนักเรยีนได้สง่ผลสอบภาษาอังกฤษระดับสากล เช่น 

 IELTS หรอื TOEFL หรอื DET หรอื PET ที�มคีะแนนถึงเกณฑ์การรบัสมัครในการสมัครสอบ 

 เนื�องจาก  ผล  การ  สอบ  ภาษา  อังกฤษ  ระดับ  สากล  ของ  นักเรียน  (IELTS,  TOEFL,  DET,  PET)  และ  ผล  คะแนน  การ 

 สอบ  เข้า  MUIC  โดย  เฉพาะ  ใน  สว่น  ทักษะ  ด้าน  การ  เขียน  (Writing  Skill)  ของ  นักเรียน  ยัง  ไม ่ ถึง  ระดับ  คะแนน  ที� 

 MUIC  กําหนด  ทําให้  นักเรียน  ต้อง  สอบ  สัมภาษณ์  เพื�อ  เข้า  เรียน  PC  การ  เรียน  ที�  PC  จะ  ชว่ย  เตรียม  ความ  พร้อม  ให้ 

 นักเรียน  ด้าน  การ  เขียน  มาก  ขึ�น  ใน  การ  เรียน  การ  สอน  รายวิชา  Writing  Enrichment,  Referenced  Essay, 

 Term Papers 

 ?  9. PC กับ MUIC เรยีนต่างกันอยา่งไร 

 PC  เป�นการ  เรียน  การ  สอน  แบบ  ชุด  รายวิชา  เน้น  พัฒนา  ทักษะ  ภาษา  อังกฤษ  แบบ  องค์  รวม  ผา่น  การ  เรียน  รู้  แบบ 

 Theme  base  เพื�อ  เตรียม  ความ  พร้อม  เฉพาะ  ด้าน  ภาษา  อังกฤษ  เชิง  วิชาการ  และ  คณิตศาสตร์  เบื�อง  ต้น 

 MUIC  เป�นการ  ลง  ทะเบียน  เรียน  รายวิชา  ใน  สาขา  ที�  นักศึกษา  เลือก  และ  กําหนด  โดย  สาขา  วิชา  นั�น  ๆ   เชน่  สาขา 

 Marketing  สาขา  Finance  หรือ  สาขา  วิชาการ  ออกแบบ  นิเทศ  ศิลป�  นักศึกษา  ต้อง  ใช้  ความ  รู้  ภาษา  อังกฤษ  คิด 

 วิเคราะห์  วิจัย  เนื�อหา  เชิง  ลึก  ชม  ตัวอยา่ง  รูป  แบบ  การ  เรียน  ของ  PC2  (Pre-intermediate)  ได้ที� 

 www.youtube.com  ค้น  ว่า  PC2  term  project  จะพบ  1  ใน  หลายๆ  ผล  งาน  ของ  การ  เรียน  ระดับ  PC2  ที�  ผู้  เรียน 

 ใช้ความรู้และทักษะภาษาอังกฤษแบบผสมผสานในการทําผลงาน 

 ?  10. นักเรยีนที�ลงทะเบยีนเรยีน PC จะถกูสง่ชื�อเข้าระบบ TCAS/Clearing House หรอืไม่ 

 นักเรียนที�ลงทะเบียนเรียน PC  ยังไมถู่กสง่ชื�อ  เข้าระบบ Clearing House  แต่จะถูกสง่ชื�อ  เมื�อนักเรียนสอบผา่น 

 PC4 หรือ  MP  และขึ�นทะเบียนเป�นนักศึกษา ป� 1 ของ MUIC แล้ว 
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http://www.youtube.com/
https://muic.mahidol.ac.th/eng/programs/pcmp-programs/mp/


 ?  11. ถ้านักเรยีนยนืยนัสทิธิ� Clearing House ที�มหาวิทยาลัยอื�นไว้ แล้วมาเข้าสอบ MUIC Entrance และ 

 ประสงค์เรยีนที� PC ต้องทําอยา่งไร 

 นักเรียนสามารถเรียนที� PC ได้ แต่ระหว่างเรียนที� PC นักเรียนต้องยื�นเรื�องเพื�อ Clearing House จาก 

 มหาวิทยาลัยอื�นให้เรียบร้อยก่อนการเข้าเรียน ป� 1 MUIC 

 ?  12. นักเรยีนที�มาสอบสมัภาษณ์ที� PC จะมสีทิธิ�ได้รบัเข้าเรยีนที� PC ทกุคนหรอืไม่ 

 นักเรียน  ที�  มี  ผล  สอบ  สัมภาษณ์  ผา่น  เท่านั�น  จึง  จะ  มี  สิทธิ�  เรียน  ที�  PC  ซึ�ง  การ  สอบ  สัมภาษณ์  เป�นการ  ประเมิน 

 ศักยภาพ  ของ  นักเรียน  เบื�อง  ต้น  ว่า  มี  ความ  พร้อม  เข้า  ศึกษา  หลักสูตร  นานาชาติ  ที�  MUIC     โดย  พิจารณา  เห็น  ว่า 

 นักเรียนมีความเข้าใจในคําถามสามารถอธิบายได้ตรงประเด็นและแสดงออกทัศนคติที�ดีในการเข้าศึกษา 

 ?  13. ผลการสอบสมัภาษณ์ที� PC จะได้รบัพิจารณาใหเ้ข้า MUIC ได้ด้วยหรอืไม่ 

 ผลสอบสัมภาษณ์ที� PC จะ  ไมไ่ด้  รับพิจารณาเพื�อเข้า MUIC แต่จะพิจารณาเพื�อรับหรือไมร่ับเข้าเรียนที� PC 

 เท่านั�น  ยกเว้น  ผู้สมัครที�แสดงออกถึงศักยภาพที�โดดเด่นและพร้อมที�จะศึกษาที� MUIC 

 ?  14. ถ้ายงัไม่พรอ้มที�จะเริ�มเรยีนในภาคการศกึษาที�จะถึงนี� จะทําอยา่งไรได้บา้ง 

 นักเรียน  ที�  มี  สิทธิ�  เรียน  PC  แต่  ยัง  ไม ่ พร้อม  เข้า  ศึกษา  สามารถ  เลือก  ลง  ทะเบียน  รักษา  สถานภาพ  ไว้  ก่อน  ได้  และ 

 กลับมาลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาต่อไป  ข้อมูลเบื�องต้น สําหรับการรักษาสถานภาพมีดังนี� 

 ▪  ชําระค่าลงทะเบียนรักษาสถานภาพ 10,000 บาท 

 ▪  รักษาสถานภาพได้ 6 เดือนหรือ 2 ภาคการศึกษา 

 ▪  ข้อมูล  ลง  ทะเบียน  รอบ  ถัด  ไป  จะ  สง่  ไป  ยัง  ที�  อยู ่ ของ  นักเรียน  /Email/  SMS  และ  แจ้ง  ข้อมูล 

 บนหน้าเว็บไซต์ของ PC  http://pc.muic.mahidol.ac.th 

 >>  คลิกเพื�อดูระเบียบการรักษาสถานภาพ 

 ?  15. มวิีธใีดบา้งที�ทําใหไ้ด้เข้าเรยีนที� MUIC เรว็ขึ�น 

 ข้อแนะนําที�ทําให้นักเรียนมีโอกาสเข้าเรียนที� MUIC ได้เร็วขึ�น ดังนี� 

 1.  Skip Level (เลื�อนข้ามระดับชั�น) 

 นักเรียน PC1 และ PC2 ที�มีผลสอบปลายภาคเป�น B  ขึ�นไป มีโอกาส Skip level ดังนี� 

 PC1 → PC3 (ไมต้่องเรียน PC2) 

 PC2 → PC4 (ไมต้่องเรียน PC3) 

 2.  สมัครและเข้าสอบ MUIC Entrance อีกครั�ง 

 ระหว่างที�นักเรียนกําลังเรียนที� PC นักเรียนสามารถสมัครสอบที� MUIC ได้ทุกรอบการรับสมัคร (เป�ด 

 รับสมัคร 4 ครั�งต่อ 1 ป�) เพื�อเปรียบเทียบผลระดับชั�นเรียน PC ป�จจุบันกับผลสอบเข้าใหม ่และเลือกผลที� 

 เหมาะกับนักเรียนที�สุด 

 ?  16. กรณเีป�นบุตรของข้าราชการ นักเรยีนสามารถเบกิค่าลงทะเบยีนเรยีนของ PC คืนได้หรอืไม ่

 ตาม  ระเบียบ  ของ  กรม  บัญชี  กลาง  ค่า  ลง  ทะเบียน  ของ  PC  ไม ่ สามารถ  ขอ  เบิก  คืน  ได้  แต่  หาก  นักเรียน  เข้า  เป�น 

 นักศึกษาของ MUIC แล้ว  สามารถเบิกค่าลงทะเบียนเรียนของ MUIC  คืนได้ 
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 ?  17. การเรยีนที� PC ถือเป�นการเรยีนในระดับปรญิญาตรแีล้วหรอืไม่ 

 การ  เรียน  PC  ยัง  ไม ่ ถือว่า  เป�นการ  เรียน  ระดับ  ปริญญา  ตร ี แต่  เป�นการ  เรียน  เพื�อ  เตรียม  ความ  พร้อม  ภาษา  อังกฤษ 

 และคณิตศาสตร์ สําหรับการเรียนระดับปริญญาตร ี

 ?  18. นักเรยีน PC และ MUIC ที�เริ�มเข้าเรยีนพรอ้มกัน จะจบการศกึษาพรอ้มกันหรอืไม ่

 การจบการศึกษา MUIC ขึ�นอยูกั่บการวางแผนการลงทะเบียนรายวิชาของนักศึกษาแต่ละคน ซึ�งที�ผา่นมามี 

 นักเรียน PC จํานวนหนึ�งจบการศึกษาพร้อมเพื�อนที�เริ�มเข้าเรียน MUIC โดยตรง 

 ?  19. ถ้านักเรยีนสอบไม่ผา่นระหว่างการเรยีนที� PC ผลจะเป�นอยา่งไร 

 นักเรียนมีโอกาสเรียนซ�าชั�นในระดับชั�นเดิมได้ 1 ครั�ง ซึ�งกลไกนี�จะเป�นแรงผลักดันให้นักเรียนตั�งใจเรียนมาก 

 ขึ�น แต่ทั�งนี�ถ้าหากสอบไมผ่า่นครั�งที� 2 ในระดับชั�นเดิม   ต้องพ้นสภาพการเป�นนักเรียน PC หรือ Leave 

 ?  20. หลังจากสอบผา่น PC4 หรอื MP แล้ว นักเรยีน PC/MP ต้องทําข้อสอบใดๆ หรอืสอบสมัภาษณ์เพื�อเข้า 

 MUIC อกีครั�งหรอืไม่ 

 นักเรียน PC หรือ MP ที�สอบผา่นทุกวิชาตามเกณฑ์สามารถเข้าศึกษาที� MUIC ได้ในภาคเรียนต่อไปได้ โดยไม ่

 ต้องทําข้อสอบใดๆ อีก 

 ?  21. จากสถานการณ์การแพรร่ะบาดของ โควิด 19 นักเรยีนสามารถเลือกเรยีนออนไลน์ (Online) หรอื เข้า 

 มาเรยีนในพื�นที�ในมหาวิทยาลัย (On campus) ได้หรอืไม่ อยา่งไร 

 หาก  สถานการณ์  โค  วิด  19  ยัง  อยู ่ ใน  เกณฑ์  ไม ่ ปลอดภัย  การ  เรียน  การ  สอน  จะ  ถูก  จัด  ให้  อยู ่ ใน  รูป  แบบ  ออนไลน์ 
 เท่านั�น หากสถานการณ์ดีขึ�นหรือมีการเปลี�ยนแปลง PC จะแจ้งเพิ�มเติมให้นักเรียนทราบทันที 
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 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  English  language 

 proficiency  standards.  Regardless  of  the  type  of  school  that  a  student  attended,  he  or  she  may 

 require additional English language study to prepare to enter MUIC. 

 Q:  My overall English score reaches the MUIC requirements  (IELTS score of at least 6.0, TOEFL 

 iBT score of at least 69, PTE score of at least 50, or DET score of at least 100).  Why do I still 

 have to study at PC? 

 A:  Applicants  whose  writing  and  communication  skills  from  an  English  proficiency  test  (IELTS, 

 TOEFL,  DET,  or  PTE)  have  not  met  MUIC  requirements  will  be  offered  to  study  at  PC  to  receive 

 preparation  for  both  skills  through  tasks  such  as  essay  writing  and  group  discussions  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  logical  and  ethical  concepts,  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. 

 ***  To  view  some  examples  of  PC2  students’  (pre-intermediate  level),  please  visit  YouTube  and 

 search  for  “PC2  term  project”  which  can  show  you  how  students  applied  their  the  practical 

 knowledge and effective English skills to their assignments. 
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 Q:  What are the tuition fees for the PC program? 

 A:  Students  are  required  to  pay  a  tuition  fee  of  40,400  THB  per  PC  quarter.  Only  students  who  need 

 to  take  a  mathematics  course  may  need  to  pay  an  additional  8,000  THB  (approximately  $260 

 USD). 

 Q:  How can I apply for a PC course ? 

 A:  Click  to  fill  out  the  application  form  and  upload  all  required  documents  to  the  form.  PC  will 

 confirm  and  contact  applicants  by  email  after  the  application  documents  are  received  and 

 primarily reviewed within 2 weeks. 

 Q:  How long do I have to spend at PC before entering MUIC? 

 A:  Each  PC  level  takes  10  weeks,  or  approximately  3  months.  PC  students  will  have  to  spend  3–12 

 months at the PC program, depending on their starting level. 
 Example:  Mr.  John  is  accepted  to  the  PC3  level,  so  he  must  complete  PC3  and  PC4  (2  levels).  Therefore, 

 he will have to spend at least 6 months in the PC program before entering MUIC. 

 Q:  Is there any possibility to enter MUIC sooner while studying at PC? 

 A:  PC offers two 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  at  least  a  B  or  higher 

 may be allowed to skip a level. 
 Example:  Mr.  Jack,  a  current  PC1  student,  receives  a  B+  grade  for  his  PC1  final  result.  Thus,  he 

 may be offered to study in the PC3 level the following term instead of the PC2 level. 

 Suggestion  2  :  PC  students  can  apply  for  the  MUIC  Entrance  Examination  again  at  the  next 

 entry  (MUIC  has  4  entries  per  year).  The  new  Entrance  Examination  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  MUIC  Entrance  Examination  while  studying  in  the 

 PC2  level.  If  the  Entrance  Examination  result  shows  she  acceptance  to  PC4  or  MUIC,  she  can 

 select to study in PC4 or MUIC and cancel her PC2 student status. 

 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. 
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 Q:  How do PC students differ from MUIC students? 

 A:  (  Kindly see the table below  ) 

 PC  MUIC 
 Entrance Exam 
 English Scores 

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

 Entrance Exam English scores  meet 
 MUIC requirements. 

 Entrance Exam 
 Mathematics 
 Scores 

 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 
 (non-credit and credit courses) 

 Duration of 
 Program 

 At least 3  –  12 months (without 
 repeating any levels) 

 At least 3.5  –  4 years 

 Student Status  Non-degree program  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  the  upcoming  PC  term  may 

 postpone  the  start  date  by  paying  a  postponement  fee  of  10,000  THB  (approximately  $330  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  ,  emailed,  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. There are no further exams or interviews required. 

   

 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  their 

 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  email  at 

 icpc@mahidol.ac.th  . 
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 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, including: 

 ●  Accident insurance with the coverage of 200,000 THB (approximately $6,600 USD) and 

 10,000 THB (approximately $330 USD) for medical treatment at certified hospitals 

 ●  Student visa documentation and visa advice 

 ●  Counseling services 

 ●  Dormitory information 

 ●  Medical and first-aid services 

 Q:  Due  to  the  COVID-19  pandemic,  will  PC  &  MP  students  be  offered  options  to  study  online  or  on 
 campus? 

 A:  Due  to  COVID-19  pandemic,  all  courses  are  conducted  online.  If  the  situation  is  getting  better 
 and  safe  for  all  students,  teachers,  and  staff  to  study  on  campus,  PC  will  inform  students  as 
 soon as possible. 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ❏  Further Information 

 For further information, please contact the PC office during business hours 8 am – 5 pm via: 

 -  Office phone: (66) 2 700 5000 ext. 3902 - 3905 

 -  Mobile: (66) 83 995 7107, (66) 89 550 7478 

 -  Email:  icpc@mahidol.ac.th  (anytime) 

 Visit our website: 

 -  https://muic.mahidol.ac.th/eng/admissions/pc-students/ 
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