
 ผูส้มคัรในหลกัสตูรปรญิญาเอกทกุคนตอ้งมผีลความรูภ้าษาองักฤษ สามารถดู

รายละเอยีดไดท้ี ่https://grad.psu.ac.th/images/files/Practice/practice90.pdf 

 กรณีทีบ่างคณะ/สาขาวชิาก าหนดเกณฑค์ะแนนภาษาองักฤษเฉพาะ สามารถดู

รายละเอยีดไดท้ี ่เกณฑค์วามรูภ้าษาองักฤษส าหรบัผูส้มคัรเขา้ศกึษาระดบัปรญิญาเอก

เฉพาะบางคณะ/สาขาวชิา https://grad.psu.ac.th/th/prospective-

students/admission.html  

 หากผูส้มคัรไม่มผีลคะแนนภาษาองักฤษหรอืไม่เป็นไปตามทีก่ าหนด จะตอ้งด าเนินการ

สอบ Placement Test ดว้ยโปรแกรม Tell Me More โดยบณัฑติวทิยาลยัจะก าหนด

บญัชแีละระยะเวลาในการสอบแกผู่ส้มคัรผ่านทางอเีมลท์ีร่ะบใุนใบสมคัร 

  Ph.D. applicant must have an English language proficiency 

requirement. Please kindly check at 

https://grad.psu.ac.th/images/files_eng/News/news365.pdf 

 If not passed or other, the Ph.D. applicant must have an online test of 

Tell Me More Program arranged by Graduate School 
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ขั้นตอนด ำเนินกำรเกี่ยวกับคุณสมบัติด้ำนควำมรู้ภำษำอังกฤษ 
ส ำหรับผู้สมัครเข้ำศึกษำระดับปริญญำเอก มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร ์

 
 ผู้สมัครทุกคนต้องกรอกข้อมูลส่วนต่างๆ ในระบบรับสมัครอย่างครบถ้วน และช าระค่าธรรมเนียมการ
สมัครเรียบร้อยแล้ว 

ส าหรับข้อมูลส่วน “การสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษ” หากเป็นกรณีผู้สมัครระดับปริญญำโท 
และไม่มีผลความรู้ภาษาอังกฤษ จะไม่น ามาพิจารณา เพื่อด าเนินการจัดสอบภาษาอังกฤษออนไลน์ด้วย
โปรแกรม Tell Me More  
 บัณฑิตวิทยาลัยจะพิจารณาคุณสมบัติ/เอกสารประกอบการสมัคร และความรู้ภาษาอังกฤษ ตามท่ี
คณะ/หลักสูตร ก าหนด 

 กรณีผ่าน ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย/คณะ/หลักสูตร  ด าเนินการรับสมัคร 
 กรณีไม่ผ่าน/มีปัญหา  ผู้สมัครจะได้รับอีเมล์แจ้งเตือน เพ่ือทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ

เบ้ืองต้น ด้วย Placement Test โปรแกรม Tell Me More ภายในระยะเวลาท่ีก าหนด 
 เมื่อผู้สมัครทดสอบ Placement Test เสร็จสิ้นแล้ว บัณฑิตวิทยาลัยจะตั้งค่า “ไม่สามารถเข้าใช้งาน
โปรแกรม Tell Me More” ซึ่งจะท าให้ผู้สมัครไม่สามารถสอบใหม่และเรียนในโปรแกรมได้  
 หลังจากนั้น ผู้สมัครตรวจสอบผลการพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษา ทาง  
https://gradmis.psu.ac.th/admission/home.php 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

    บัณฑิตวิทยำลัย 
31 พฤษภำคม 2562 
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Procedure in Management on English Language Proficiency 
Requirement for Admission of PSU Ph.D. Applicants 

 
 All applicants need to entirely fill in each part of the online application system and 
completely pay the application fee. 

For part of “English Proficiency”, in case Master applicant and have no English 
proficiency requirement, the online English Language via Tell Me More Program will not 
be arranged by the Graduate School.  
 The Graduate School will consider the applicant’s qualification/ documents and 
English Language Proficiency according to the faculty/ program’s requirements. 

 If passed according to the terms of Graduate School/ faculty/ program  
In process of admission 

 If not passed/ other  the applicant will receive the notification email to 
have a placement test via Tell Me More program within the due date. 
 After finishing a placement test, the Graduate School will set up the disable mode, 
thus the applicant will not be able to re-test and learn anymore.  
 The applicant could check the result via https://gradmis.psu.ac.th/admission/home.php 
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PSU Graduate School 
31 May 2019 
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