
กำหนดการเปิดเรียนรายวิชา 890-902 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการสำหรับนักศึกษาดุษฎบีัณฑิต 
ประจำภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2565 

 
กำหนดการ รายละเอียด หมายเหตุ 
1  
เมษายน –  
25 
พฤษภาคม 
2565 

ยื่นสมัครเรียนทาง google form: https://forms.gle/w3oxhV3deJt9sqt37 
ใบยินยอมสำหรับอาจารย์ที่ปรึกษา และประธาน/กรรมการบรหิารหลักสตูร (เอกสารแนบท้าย)                                                                                    
คุณสมบัติผู้เรียน: 
1. ต้องศึกษาระดับปรญิญาโท (หลักสูตรนานาชาติ) หรือระดับปรญิญาเอก และ 
2. สอบ PSU-TEP มาแล้วอย่างน้อย 2 ครั้ง และมีผลการสอบโดยเฉลี่ยทั้ง 3 ทักษะ (Reading & 
Structure, Listening, Writing) ต่ำกว่า 60 % หรือ สอบ CU-TEP ยังไม่ผ่านเกณฑ์ที่บณัฑติวิทยาลัย 
กำหนด 
หมายเหตุ 
- กรณีที่สอบ PSU-TEP บางทักษะผ่านแล้ว และประสงค์จะเลือกเรยีนบางทักษะ หรือหากผ่าน 
บางทักษะแล้ว แต่ยังประสงค์จะเรียน ให้แจ้งความประสงค์ในใบสมคัร พร้อมแนบผลคะแนน  
ทั้งนี้ ต้องเข้าเรียนและรับการประเมินทุกทักษะตามทีส่มัครเรยีนไว้ 
- ผลการสอบรายวิชา 890-902 ไม่สามารถเทียบความรูภ้าษาอังกฤษเพื่อสำเรจ็การศึกษาได้            
แต่สามารถนำคะแนนมาคำนวณรว่มกับ PSU-TEP/CU-TEP ได้ เมือ่คณะศลิปศาสตรเ์สร็จสิ้น 
การเรยีนการสอนแล้ว บัณฑิตวิทยาลัยจะประกาศผลคะแนนพร้อมขั้นตอนดำเนินการให้นักศึกษา 
ทราบต่อไป 
- หากได้ลงทะเบียนเรียนรายวิชานี้แล้วในภาคการศึกษาก่อนหน้าน้ี ไม่จำต้องลงทะเบียนเรียนซ้ำ 
เพราะผลการเรยีนรายวิชานี้สามารถใช้ได้ตลอดระยะเวลาที่ศึกษาอยู่  

1. บัณฑิตวิทยาลัยจะพิจารณา 
เฉพาะใบสมคัรที่ถูกต้องสมบูรณ์ 
เท่านั้น  
2. ติดต่อสอบถามข้อมูล 
เพิ่มเตมิโทรศัพท์ 0-7428-6984 
หรือ panattha.h@psu.ac.th 
3. สแกน QR Code การสมัคร 
เรียน    

 

 

30 
พฤษภาคม 
2565 

บัณฑิตวิทยาลัยแจ้งศูนย์นวัตกรรมการศึกษาเพื่อการพัฒนาคนทุกช่วงวัย คณะศิลปศาสตร์ และ       
งานทะเบียนของวิทยาเขตนั้น ๆ และประกาศรายชื่อผู้มสีิทธ์ิลงทะเบียนเรียนทาง 
https://grad.psu.ac.th/th/current-student/english-language-proficiency/english-subject.html   
- กรณีนักศึกษาต่างวิทยาเขต บัณฑิตวิทยาลยัจะแจ้งรายชื่อไปยังงานทะเบียนฯ เพื่อถ่ายโอนข้อมูล 
นักศึกษาไปยังฝ่ายทะเบียนและประมวลผล วิทยาเขตหาดใหญ่ ก่อนวันที่ 6 มิถุนายน 2565 
เพื่อให้ชำระเงินและลงทะเบยีนเรยีน ณ วิทยาเขตหาดใหญไ่ด้ 

ศูนย์นวัตกรรมการศึกษาฯ  
ขอสงวนสิทธ์ิไม่เปดิสอน 
หากจำนวนผู้เข้าเรียนในแต่ละ 
ทักษะน้อยกว่า 25 คน 

6 -18 
มิถุนายน 
2565 

นักศึกษาทุกวิทยาเขต ชำระเงินโดยระบบ Bill Payment  
- ชำระเงินค่าลงทะเบยีน ให้พิมพ์ Bill Payment ผ่าน https://sis.psu.ac.th โดยระบุยอดเงินท่ีต้อง 
ชำระเพิ่มจากคา่ธรรมเนียมการศกึษาเหมาจ่ายปกติ จำนวน 6,000 บาท แล้วนำไปชำระที่ธนาคาร 
ไทยพาณิชย์ จำกดั (มหาชน) หรือธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือธนาคารกรุงไทย จำกัด 
(มหาชน) หรือเคาน์เตอร์เซอร์วิส 7-Eleven ทุกสาขา (ชำระให้แล้วเสร็จก่อนลงทะเบียนเรียน 2 
วันทำการ ท้ังนี้ ไม่รวมวันหยดุเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) 
- กรณีที่ลงทะเบยีนรายวิชา 890-902 เพียงรายวิชาเดียวในภาคการศึกษานี้ (ไมล่งทะเบียนรายวิชา 
วิทยานิพนธ์) ให้ติดต่อฝ่ายทะเบียนและประมวลผล เพื่อแก้ไขข้อมูล Bill Payment ก่อนการชำระเงิน  

✆ ฝ่ายทะเบียนและ       
ประมวลผล วข.หาดใหญ่ 
โทรศัพท์ 0-7428-9262-3 
เว็บไซต์ 
https://reg.psu.ac.th/reg/ 
✆ งานทะเบียนและรับนักศึกษา 
วข.ปัตตานี โทรศัพท์ 064-226 
2566 

20  
มิถุนายน - 
3 กรกฎาคม 
2565 

ลงทะเบียนเรียนออนไลน์ทาง https://sis.psu.ac.th โดยใช้ PSU Passport   กรณไีม่ได้ลงทะเบียนเรียนภายใน 
ระยะเวลาที่มหาวิทยาลยักำหนด 
ให้ติดต่อขอลงทะเบยีนผ่าน 
อาจารยผ์ู้สอน คณะศลิปศาสตร ์
และฝา่ยทะเบยีนและประมวลผล 
วข.หาดใหญ ่

3 กันยายน 
– 2 ตุลาคม 
2565 

เข้าช้ันเรียน โดยเปดิเรยีนเฉพาะวนัเสาร์ และวันอาทิตย์ รวมตลอดหลักสตูร 60 ช่ัวโมง ทักษะละ 20 
ช่ัวโมง (ศูนย์นวัตกรรมการศึกษาฯ จะแจ้งห้องเรียนให้ทราบภายหลงั) 
กรณีมเีงื่อนไขเปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม และรายละเอยีดอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ให้เป็นไปตามข้อกำหนด 
ของศูนย์นวัตกรรมการศึกษาฯ  

✆ ศูนย์นวัตกรรมการศึกษาฯ    
โทรศัพท์ 0-7428-6762 

ประมาณ 
เดือน 
พฤศจิกายน 
2565 

ประกาศผลการเรยีน ทาง https://grad.psu.ac.th/th/current-student/english-language-
proficiency/english-subject.html 
- เกณฑ์การประเมินผลของศูนย์นวัตกรรมการศึกษาฯ ประกอบด้วยผลคะแนนการเรียน 
และสญัลักษณผ์ลการเรยีน S (ผ่าน) และ U (ไมผ่่าน)  

 

บัณฑิตวิทยาลัย 
30 มีนาคม 2565 

https://forms.gle/w3oxhV3deJt9sqt37
https://grad.psu.ac.th/th/current-student/english-language-proficiency/english-subject.html
https://sis.psu.ac.th/
https://reg.psu.ac.th/reg/
https://sis.psu.ac.th/
https://grad.psu.ac.th/th/current-student/english-language-proficiency/english-subject.html
https://grad.psu.ac.th/th/current-student/english-language-proficiency/english-subject.html


 
 
 

ใบยินยอม 
สำหรับอาจารย์ที่ปรึกษา และประธาน/กรรมการบริหารหลักสูตร 

การสมัครเรียนวิชา 890-902 ภาษาอังกฤษเชงิวิชาการสำหรับนักศึกษาดุษฎีบัณฑิต 
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565 

 
 
ชื่อ-สกุลนักศึกษา ...................…………….……………………..……………………………....…………………………… รหัสนักศึกษา……………………….  
 
หลักสูตร □ ปริญญาเอก □ โท (นานาชาติ) สาขาวิชา……………………………………………......………….......................……………….………… 
 
คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย...…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..… 
 
ประสงค์สมัครเข้าเรียนรายวิชา 890-902 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการสำหรับนักศึกษาดษุฎีบณัฑิต จำนวน 4(4-0-8) หน่วยกิต  

จำนวน ……………………… ทักษะ    ⬜ Reading and Structure   ⬜ Listening              ⬜ Writing 

 
 
 

ลงชื่อ……………………………………………….อาจารย์ที่ปรึกษา 
(……….............................………………….…………………………….) 

……………./…............………………./……………. 
 
 
 

ลงชื่อ……………………......………………ประธาน/กรรมการบรหิารหลักสูตร 
(……………….............................………….…………………………….) 

……………./………............…………./……………. 
     
 
 
หมายเหตุ   

1. กรณีไม่สามารถให้อาจารย์ที่ปรึกษา และประธาน/กรรมการบริหารหลักสูตร ลงลายมือชื่อจริงในใบยินยอมฉบับนีไ้ด้ อนุญาตให้ใช ้

ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ของอาจารย์ที่ปรึกษา และประธาน/กรรมการบริหารหลักสูตร   

2. กรณีไม่สามารถดำเนินการตามข้อ 1. อนุญาตให้ใช้อีเมล/สื่อออนไลน์อื่น ๆ เช่น line ของอาจารย์ที่ปรึกษา และประธาน/ 

กรรมการบริหารหลักสูตรที่ระบุความยินยอมหรืออนุญาตให้นักศึกษาสมัครเรียนรายวิชานี้ โดยแนบไฟล์มาในใบสมัคร google form         

 
 
 


