
 
  
 

 

 
ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

  เรื่อง การรับสมัครและคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์จิตวิทยา (หลักสูตรนานาชาติ) คณะจิตวิทยา 

  ปีการศึกษา 2563 (รอบ Early Admissions) 
 

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

 

 ด้วยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเห็นสมควรด าเนินการรับสมัครและคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาระดับ
ปริญญาตรีในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์จิตวิทยา (หลักสูตรนานาชาติ) คณะจิตวิทยา 
ปีการศึกษา 2563 (รอบ Early Admissions) โดยมีรายละเอียดวิธีการรับสมัครและคัดเลือก ดังต่อไปนี้ 
 
1. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร 
 1.1 เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามข้อ 1.1.1 หรือ 1.1.2 
  1.1.1 ส าหรับผู้สมัครที่ส าเร็จการศึกษาหรือก าลังศึกษาอยู่ที่มีคะแนนผลการเรียนตามที่ก าหนด ดังนี้ 
   1.1.1.1 มีคะแนนผลการเรียน The International Baccalaureate Diploma (IB) 

ไม่ต่ ากว่า 35 ตามระบบของ International Baccalaureate Organization หรือ 
   1.1.1.2 มีคะแนนผลการเรียน The Advanced Placement Program (AP) ไม่ต่ ากว่า rank 

ที่ 78 ตามมาตรฐานของ The College Board และมีผลคะแนนรวมของการสอบ 
SAT (Math และ Evidence-Based Reading and Writing) ที่มาจากการสอบ
ครั้งเดียวกัน โดยสามารถใช้คะแนนผลการสอบย้อนหลังได้ไม่เกิน 2 ปี นับถึงวัน
สุดท้ายของการรับสมัคร 

  1.1.2 ส าหรับผู้สมัครที่ส าเร็จการศึกษา หรือก าลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
ต้องยื่นเอกสารตามหัวข้อคุณสมบัติต่อไปนี้ครบทั้ง 2 ข้อ ดังนี้ 

   1.1.2.1 มีคะแนนสอบวัดความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้ 
    - TOEFL (Internet-based) ไม่ต่ ากว่า 88 หรือ 
    - IELTS  ไม่ต่ ากว่า 6.5 หรือ 
    - CU-TEP (Chulalongkorn University  

Test of English Proficiency)  

ไม่ต่ ากว่า 104  

   1.1.2.2 มีคะแนนสอบวัดความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษและคะแนนสอบวัด
ความถนัดทางคณิตศาสตร์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้ 

    - CU-AAT (Verbal Section และ Math Section) ได้คะแนนรวมไม่ต่ ากว่า 
1030 หรือ 

    - SAT (Math และ Evidence-Based Reading and Writing) ได้คะแนนรวม 
ไม่ต่ ากว่า 1100 
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    ในการยื่นคะแนนผลการทดสอบ CU-AAT (Verbal Section และ Math 

section) หรือ SAT (Math และ Evidence - Based Reading and Writing) 

จะต้องเป็นคะแนนที่มาจากการสอบครั้งเดียวกันเท่านั้น   

    โดยสามารถใช้คะแนนผลการสอบตามข้อ 1.1.2.1 และ 1.1.2.2 ย้อนหลังได้ไม่เกิน 

2 ปี นับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร  

 1.2 ผู้สมัครจะต้องมีอายุครบ 16 ปีบริบูรณ์ในเดือนพฤษภาคม 2563    

 1.3 เป็นผู้ที่มีความประพฤติดีและรับรองต่อมหาวิทยาลัยว่า จะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเต็มความสามารถและ

ยินยอมปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยที่มีอยู่แล้วหรือที่จะมีต่อไปโดยเคร่งครัด

ทุกประการ 

 หากปรากฏในภายหลังว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง หรือตรวจสอบภายหลังว่า ข้อความที่ได้แจ้งไว้

ในใบสมัครเป็นเท็จ หรือหลักฐานประกอบการสมัครเป็นเอกสารเท็จหรือปลอม ผู้สมัครจะถูกเพิกถอนสิทธิ์

ในการรับคัดเลือกครั้งนี้ แม้ว่าผู้สมัครจะได้สมัครหรือได้ผ่านการคัดเลือกแล้วก็ตาม นอกจากนี้ผู้สมัครยังอาจ

ถูกด าเนินคดีอาญาตามกฎหมายด้วย 

 
2. การจัดการศึกษา 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์จิตวิทยา (หลักสูตรนานาชาติ) ใช้เวลาศึกษา 4 ปี โดยชั้นปีที่ 1 

ถึงชั้นปีที่ 2 ศึกษาที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และชั้นปีที่ 3 ถึงชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาต้น ศึกษาที่ The 

University of Queensland ประเทศออสเตรเลีย ส่วนชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาปลาย ศึกษาที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

ทั้งนี้ผู้ที่จะไปศึกษาในระดับชั้นปีที่ 3 ถึงชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาต้นที่ The University of Queensland 

ประเทศออสเตรเลีย จะต้องมีอายุครบ 18 ปีบริบูรณ์ในเดือนพฤษภาคม 2565 ซึ่งเป็นปีที่ลงทะเบียนแรกเข้าที่ 

The University of Queensland ตามข้อก าหนดของ The University of Queensland 

 

3. จ านวนที่รับเข้าศึกษา 

 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจะรับผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์จิตวิทยา (หลักสูตรนานาชาติ)   จ านวน 60  คน ดังนี้ 

 3.1 ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตามข้อ 1.1.1 จ านวน 30 คน 

 3.2 ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตามข้อ 1.1.2 จ านวน 30 คน 

      หากมีผู้ผ่านการคัดเลือกกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งไม่ครบตามจ านวนที่ประกาศรับสมัครคณะจิตวิทยาขอสงวนสิทธิ์

ที่จะพิจารณาผู้สมัครอีกกลุ่มหนึ่งที่มีคะแนนผ่านเกณฑ์การคัดเลือกเข้ารับการคัดเลือกแทนเพื่อให้ครบตาม

จ านวนที่ประกาศรับทั้ง 2 กลุ่ม 
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      ในกรณีที่ได้ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาไม่ครบตามจ านวนที่ประกาศรับ คณะจิตวิทยาขอสงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาน า

จ านวนทีน่ั่งว่างไปรวมกับจ านวนที่จะประกาศรับในรอบถัดไป ตามที่คณะเห็นสมควร 

 
4. ก าหนดการการสมัครคัดเลือก 

กิจกรรมการสมัครคัดเลือก วัน เดือน ปี 
ลงทะเบียนใช้งานในระบบ TCAS63 
 

ดูรายละเอียดการลงทะเบียนในระบบ TCAS63 
ได้ที่ http://student.mytcas.com 

การขอรับใบสมัคร ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 24 ธันวาคม 2562 
 - ขอรับใบสมัครด้วยตนเอง ที่ส านักงานหลักสูตร

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
จิตวิทยา (หลักสูตรนานาชาติ) ห้อง 709 ชั้น 7 
อาคารบรมราชชนนีศรีศตพรรษ คณะจิตวิทยา 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ในวันและเวลาราชการ) 

 - ดาวน์โหลดใบสมัครทางเว็บไซต์ 
http://jippcuuq.wixsite.com/jipp/download 

การส่งใบสมัคร หลักฐานประกอบการสมัคร  
และช าระค่าธรรมเนียมการสมัคร 

- สมัครด้วยตนเอง ณ ส านักงานหลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์จิตวิทยา 
(หลักสูตรนานาชาติ) คณะจิตวิทยา ห้อง 709 ชั้น 7 
อาคารบรมราชชนนีศรีศตพรรษ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน - 24 
ธันวาคม 2562 เวลา 08.30 - 17.00 น. (เว้น
วันหยุดราชการ) 

 - สมัครทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ส่งไปที่ ส านักงาน
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
จิตวิทยา (หลักสูตรนานาชาติ) คณะจิตวิทยา ชั้น 7 
ห้อง 709 อาคารบรมราชชนนีศรีศตพรรษ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ถนนพระราม 1 แขวงวังใหม่  เขตปทุม
วัน กรุงเทพฯ 10330 ตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน - 
14 ธันวาคม 2562 (จะถือเอาวันประทับตราของ
บริษัทไปรษณีย์ไทย จ ากัด หรือหน่วยงานที่จัดส่ง 
ภายในวันที่ 14 ธันวาคม 2562 เป็นวันสุดท้ายของ
การสมัครทางไปรษณีย์) ทั้งนี้ ผู้สมัครต้องส่งไฟล์
เอกสารประกอบการสมัครฉบับสมบูรณ์มายั ง
ส านักงานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์จิตวิทยา (หลักสูตรนานาชาติ ) ที่  
jipp.cu@gmail.com ภายในวันที่ 14 ธันวาคม 2562 
 

 

mailto:jipp.cu@gmail.com%20ภายใน
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การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ วันที่ 27 ธันวาคม 2562 

ณ ส านักงานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์จิตวิทยา (หลักสูตรนานาชาติ) คณะจิตวิทยา 
ชั้น 7 ห้อง 709 อาคารบรมราชชนนีศรีศตพรรษ 
จ ุฬ า ล ง ก ร ณ ์ม ห า ว ิท ย า ล ัย  แ ล ะ ที ่เ ว ็บ ไ ซ ต ์ 
http://jippcuuq.wixsite.com/jipp 

การสอบสัมภาษณ์ วันที่ 3-5 มกราคม 2563 

ณ คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ วันที่ 13 มกราคม 2563 
ณ ส านักงานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์จิตวิทยา (หลักสูตรนานาชาติ) คณะจิตวิทยา 
ชั้น 7 ห้อง 709 อาคารบรมราชชนนีศรีศตพรรษ 
จ ุฬ า ล ง ก ร ณ ์ม ห า ว ิท ย า ล ัย  แ ล ะ ที ่เ ว ็บ ไ ซ ต ์ 
http://jippcuuq.wixsite.com/jipp 

การรายงานตัวยืนยันสิทธิ์ วันที่ 15 มกราคม 2563  
ณ ส านักงานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์จิตวิทยา (หลักสูตรนานาชาติ)  คณะ
จิตวิทยา ชั้น 7 ห้อง 709 อาคารบรมราชชนนีศรีศตพรรษ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์เพ่ิม (ถ้ามี) วันที่ 15 มกราคม 2563 
ณ ส านักงานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์จิตวิทยา (หลักสูตรนานาชาติ) คณะจิตวิทยา 
ชั้น 7 ห้อง 709 อาคารบรมราชชนนีศรีศตพรรษ 
จ ุฬ า ล ง ก ร ณ ์ม ห า ว ิท ย า ล ัย  แ ล ะ ที ่เ ว ็บ ไ ซ ต ์ 
http://jippcuuq.wixsite.com/jipp 

ผู้ที่ ได้รับการประกาศรายชื่อเป็นผู้ผ่ านการสอบ
สัมภาษณ์เพ่ิมรายงานตัวยืนยันสิทธิ์ (ถ้ามี) 

วันที่ 16 มกราคม 2563 
ณ ส านักงานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์จิตวิทยา (หลักสูตรนานาชาติ)  คณะ
จิตวิทยา ชั้น 7 ห้อง 709 อาคารบรมราชชนนีศรีศตพรรษ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก  วันที่ 30 มกราคม 2563 
ณ ส านักงานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์จิตวิทยา (หลักสูตรนานาชาติ) คณะจิตวิทยา 
ชั้น 7 ห้อง 709 อาคารบรมราชชนนีศรีศตพรรษ 
จ ุฬ า ล ง ก ร ณ ์ม ห า ว ิท ย า ล ัย  แ ล ะ ที ่เ ว ็บ ไ ซ ต ์ 
http://jippcuuq.wixsite.com/jipp 
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กิจกรรมการสมัครคัดเลือก วัน เดือน ปี 

การยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบ TCAS63 วันที่ 30-31 มกราคม 2563  
(ดูรายละเอียดของการยืนยันสิทธิ์ในระบบ TCAS63  
ได้ที ่http://student.mytcas.com) 

การสละสิทธิ์ในระบบ TCAS63 ช่วงที่ 1  วันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2563  
(ดูรายละเอียดของการสละสิทธิ์ในระบบ TCAS63  
ได้ที ่http://student.mytcas.com)  

การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 
ณ ส านักงานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์จิตวิทยา (หลักสูตรนานาชาติ) คณะจิตวิทยา 
ชั้น 7 ห้อง 709 อาคารบรมราชชนนีศรีศตพรรษ 
จ ุฬ า ล ง ก ร ณ ์ม ห า ว ิท ย า ล ัย  แ ล ะ ที ่เ ว ็บ ไ ซ ต ์ 
http://jippcuuq.wixsite.com/jipp 

การรายงานตัวยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 
ณ ส านักงานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์จิตวิทยา (หลักสูตรนานาชาติ) คณะจิตวิทยา 
ชั้น 7 ห้อง 709 อาคารบรมราชชนนีศรีศตพรรษ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

 
5. การสมัครและหลักฐานประกอบการสมัคร 
 5.1 รายละเอียดขั้นตอนการสมัคร 
  5.1.1 ผู้สมัครขอรับใบสมัครได้ที่ส านักงานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์

จิตวิทยา (หลักสูตรนานาชาติ) คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 7 ห้อง 709 อาคาร
บรมราชชนนีศรีศตพรรษหรือดาวน์โหลดใบสมัครทีเ่ว็บไซต์ http://jippcuuq.wixsite.com/jipp 

  5.1.2 ผู้สมัครต้องกรอกใบสมัครให้ครบถ้วนตามความเป็นจริง พร้อมติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จ านวน 
1 รูป (รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกหรือแว่นตาด า สวมชุดสุภาพ ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) 

  5.1.3 ช าระค่าธรรมเนียมการสมัครเป็นจ านวนเงิน 1 ,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) โดยโอนเงิน
เข้าบัญชี คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสยามสแควร์ 
ด้วยแบบฟอร์มการโอนเงิน ส าหรับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์จิตวิทยา (หลักสูตรนานาชาติ) 
ได้ตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน- 24 ธันวาคม 2562 (ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการโอนเงินได้ที่
เว็บไซต์ http://jippcuuq.wixsite.com/jipp/download) 

  5.1.4 การส่งใบสมัครและหลักฐานประกอบการสมัคร 
   5.1.4.1 สมัครด้วยตนเอง ยื่นใบสมัคร และหลักฐานประกอบการสมัครตามข้อ 5.2 

พร้อมหลักฐานการโอนเงินค่าธรรมเนียมการสมัครที่ ส านักงานหลักสูตรวิทยา

http://jippcuuq.wixsite.com/jipp
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ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์จิตวิทยา (หลักสูตรนานาชาติ) คณะ
จิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 7 ห้อง 709 อาคารบรมราช
ชนนีศรีศตพรรษ ตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน - 24 ธันวาคม 2562 เวลา 
08.30 - 17.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ) 

   5.1.4.2 สมัครทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ส่งใบสมัคร และหลักฐานประกอบการสมัครตาม
ข้อ 5.2 พร้อมหลักฐานการโอนเงินค่าธรรมเนียมการสมัครไปยัง ส านักงาน
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์จิตวิทยา (หลักสูตร
นานาชาติ) คณะจิตวิทยา ชั้น 7 ห้อง 709 อาคารบรมราชชนนีศรีศตพรรษ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนพระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 
10330 ตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน - 14 ธันวาคม 2562 (จะถือเอาวัน
ประทับตราของบริษัทไปรษณีย์ไทย จ ากัด หรือหน่วยงานที่จัดส่ง ภายในวันที่ 
14 ธันวาคม 2562 เป็นวันสุดท้ายของการสมัครทางไปรษณีย์) ทั้งนี้ ผู้สมัคร
ต้องส่งไฟล์เอกสารประกอบการสมัครฉบับสมบูรณ์มายังส านักงานหลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์จิตวิทยา (หลักสูตรนานาชาติ)  ที่  
jipp.cu@gmail.com ภายในวันที่ 14 ธันวาคม 2562 
 

 
 

  
 
 
 
 
 
 5.2 หลักฐานประกอบการสมัคร 
  5.2.1 ใบสมัครการคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์

จิตวิทยา (หลักสูตรนานาชาติ) คณะจิตวิทยา ปีการศึกษา 2563 (รอบ Early Admissions) 
พร้อมติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จ านวน 1 รูป  (รูปถ่ายหน้าตรง สวมชุดนักเรียน หรือ ชุดสุภาพ 
ไม่สวมหมวก หรือแว่นตาด า ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน) 

  5.2.2 ส าเนาวุฒิการศึกษาและใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) (ลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง 
พร้อมแสดงต้นฉบับ) 

  5.2.3 คะแนนผลการทดสอบตามคุณสมบัติที่ก าหนดตามข้อ 1.1.1.1 หรือข้อ 1.1.1.2 หรือข้อ 1.1.2 
  5.2.4 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนหรือส าเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) (ลงนาม 

รับรองส าเนาถูกต้อง พร้อมแสดงต้นฉบับ) 
  5.2.5 ใบรับรองสถานภาพการเป็นนักเรียนจากสถานศึกษาที่ก าลังศึกษา (ส าหรับผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่) 

 

 ผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศ
รับสมัคร และกรอกรายละเอียดต่างๆ ให้ถูกต้องตามความเป็นจริง ในกรณีที่เกิดความผิดพลาดอันเกิดจาก
ผู้สมัคร หรือตรวจพบว่าเอกสารหลักฐานการสมัครซึ่งผู้สมัครน ามายื่นไม่ตรง หรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัคร 
จะถือว่าผู้สมัครเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้ตั้งแต่ต้น 

 

mailto:jipp.cu@gmail.com%20ภายใน
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  5.2.6 ส าเนาหลักฐานการโอนเงินค่าธรรมเนียมการสมัคร พร้อมเขียนชื่อ-นามสกุลให้ชัดเจน 
  5.2.7 ส าเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (เฉพาะในกรณีที่ชื่อ-สกุล ในเอกสารการสมัครไม่ตรงกัน พร้อมลง 

นามรับรองส าเนาถูกต้อง) 
  ผู้สมัครจะต้องยื่นหลักฐานประกอบการสมัครครบทุกข้อ มิฉะนั้นคณะจิตวิทยาจะไม่รับพิจารณา

การสมัครไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
 
 

 
 
  
 

6. การคัดเลือกเข้าศึกษา 
 6.1 การพิจารณารายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 
  คณะจิตวิทยาจะพิจารณารายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์จากคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร หลักฐาน

และเอกสารประกอบการสมัครตามข้อ 5.2 
 6.2 การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 
  คณะจิตวิทยาจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ในวันที่ 27 ธันวาคม 2562 ณ คณะ

จิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และที่เว็บไซต์ http://jippcuuq.wixsite.com/jipp พร้อมทั้ง
รายละเอียดในการสอบสัมภาษณ์ 

  ทั้งนี้ อาจประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์มากกว่าจ านวนรับ ในกรณีที่คาดว่าจะมีผู้สละสิ ทธิ์
ไม่มาเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ และไม่มารายงานตัวยืนยันสิทธิ์ 

 6.3 การสอบสัมภาษณ์ 

  ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์จะต้องเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ในระหว่างวันที่ 3-5 มกราคม 2563 ณ คณะ

จิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารบรมราชชนนีศรีศตพรรษ หากไม่มาสอบสัมภาษณ์ตาม

ก าหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ 

 6.4 การพิจารณารายช่ือผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ 

  คณะจิตวิทยาจะพิจารณารายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์จากคุณสมบัติของผู้สมัคร หลักฐานและ

เอกสารประกอบการสมัครตามข้อ 5.2 และคะแนนการสอบสัมภาษณ์โดยการสื่อสารด้วย

ภาษาอังกฤษซึ่งจัดโดยหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์จิตวิทยา (หลักสูตร

นานาชาติ) คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

ทั้งนี้ ผู้สมัครจะต้องได้คะแนนในการสอบสัมภาษณ์ ไม่ต ่ำกว่ำร้อยละ 50 จึงจะถือว่าผ่าน

การสอบสัมภาษณ์ 

 

  

 เม่ือผู้สมัครได้ยื่นใบสมัครเรียบร้อยแล้ว จะถือว่าผู้สมัครได้ตรวจสอบคุณสมบัติในขั้นต้นเรียบร้อยแล้ว 
ดังนั้น คณะจิตวิทยาจะไม่คืนค่าสมัครให้แก่ผู้สมัครไม่ว่ากรณีใดๆ 
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 6.5 การประกาศรายช่ือผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ 

  คณะจิตวิทยาจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 13 มกราคม 2563 ณ คณะ

จิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และท่ีเว็บไซต์ http://jippcuuq.wixsite.com/jipp 

ทั้งนี้ คณะจิตวิทยาจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์แยกตามคุณสมบัติของผู้สมัคร

ตามข้อ 1.1.1 และ 1.1.2 ดังนี้ 

  6.5.1 หากมีผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์เกินจ านวนที่ประกาศรับทั้งข้อ 1.1.1 และข้อ 1.1.2 คณะ

จิตวิทยาจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ตามจ านวนที่ประกาศรับ ทั้ง 2 กลุ่ม  

  6.5.2 หากมีผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ไม่ครบตามจ านวนที่ประกาศรับในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง คณะ

จิตวิทยาขอสงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์อีกกลุ่มหนึ่งมาทดแทนเพ่ือให้

ได้ผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ครบตามจ านวนที่ประกาศรับทั้ง 2 กลุ่ม 

  ทั้งนี้ คณะจิตวิทยาอาจจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ตามจ านวนที่ประกาศรับ หรือ

อาจจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์มากกว่าจ านวนที่ประกาศรับในกรณีที่ผู้ผ่านการ

สอบสัมภาษณ์คนสุดท้ายมีคะแนนเท่ากัน 

 6.6 การรายงานตัวยืนยันสิทธิ์ 

  ผู้ที่ได้รับการประกาศรายชื่อเป็นผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์จะต้องมารายงานตัวยืนยันสิทธิ์ในวันที่ 

15 มกราคม 2563 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ส านักงานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

วิทยาศาสตร์จิตวิทยา (หลักสูตรนานาชาติ) คณะจิตวิทยา ชั้น 7 ห้อง 709 อาคารบรมราชชนนีศรี

ศตพรรษ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หากไม่มารายงานตัวยืนยันสิทธิ์ตามวันและเวลาที่ก าหนดจะ

ถือว่าสละสิทธิ์ และคณะจิตวิทยาจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์เพ่ิมตามล าดับคะแนน

จบครบตามจ านวนที่ประกาศรับในวันที่ 15 มกราคม 2563 เวลา 15.00 น. และให้ผู้ที่ได้รับการ

ประกาศรายชื่อเป็นผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์เพ่ิมมารายงานตัวยืนยันสิทธิ์ในวันที่ 16 มกราคม 

2563 เวลา 09.00-12.00 น. (ถ้ามี) และให้ถือเป็นอันสิ้นสุดกระบวนการในการคัดเลือก คณะจิตวิทยา

จะไมป่ระกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์เพ่ิมอีกไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

 6.7 การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 
  คณะจิตวิทยาจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกในวันที่ 30 มกราคม 2563 ณ คณะจิตวิทยา 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และท่ีเว็บไซต์ http://jippcuuq.wixsite.com/jipp 
ผู้ที่ได้รับการประกาศรายชื่อเป็นผู้ผ่านการคัดเลือก จะต้องเข้าไปท าการยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษา
ในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในระบบ TCAS63 รอบท่ี 1 ในระหว่างวันที่ 30-31 มกราคม 2563 
อีกครั้ง ตามที่ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ก าหนด หากไม่เข้าไปท าการ
ยืนยันสิทธิ์ตามที่ ทปอ. ก าหนด จะถือว่าสละสิทธิ์และไม่ประสงค์จะเข้าศึกษาในหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์จิตวิทยา (หลักสูตรนานาชาติ) คณะจิตวิทยา 

http://jippcuuq.wixsite.com/jipp
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จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2563 (รอบ Early Admissions) (ดูรายละเอียดของการ
ยืนยันสิทธิ์ในระบบ TCAS63 ได้ที ่http://student.mytcas.com) 
ในกรณีที่มีผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในระบบ TCAS63 ไม่ครบตามจ านวน
ที่ประกาศรับสมัครนี้ คณะจิตวิทยาขอสงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาน าจ านวนที่นั่งว่างไปรวมกับจ านวนที่
ประกาศรับของคณะในรอบถัดไป ตามที่คณะเห็นสมควร และให้ถือเป็นอันสิ้นสุดกระบวนการ
ในการคัดเลือก ทั้งนี้ คณะจิตวิทยาจะไม่ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์เพิ่มอีกไม่ว่า
กรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

 6.8 การสละสิทธิ์ในระบบ TCAS63 
  ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) คณะจิตวิทยา 

ปีการศึกษา 2563 (รอบ Early Admissions) ที่ท าการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบ TCAS63 ใน
ระหว่างวันที่ 30-31 มกราคม 2563 แล้ว หากต้องการสละสิทธิ์จะต้องเข้าไปท าการสละสิทธิ์ใน
ระบบ TCAS63 ในระหว่างวันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2563 (การสละสิทธิ์ในระบบTCAS63 ช่วงที่ 1) 
(ดูรายละเอียดของการสละสิทธิ์ในระบบ TCAS63 ได้ที ่http://student.mytcas.com)  

 6.9 การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์จิตวิทยา (หลักสูตรนานาชาติ) คณะจิตวิทยา ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 ณ 
ส านักงานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์จิตวิทยา (หลักสูตรนานาชาติ) 
คณะจิตวิทยา ชั้น 7 ห้อง 709 อาคารบรมราชชนนีศรีศตพรรษ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และที่
เว็บไซต์ http://jippcuuq.wixsite.com/jipp 
ผู้ที่ได้รับการประกาศรายชื่อเป็นผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา จะต้องมารายงานตัวยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาพร้อม
ช าระค่ายืนยันสิทธิ์ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 ระหว่างเวลา 08.30 - 17.00 น. ณ ส านักงาน
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์จิตวิทยา (หลักสูตรนานาชาติ) คณะจิตวิทยา 
ชั้น 7 ห้อง 709 อาคารบรมราชชนนีศรีศตพรรษ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
เข้าศึกษาจะต้องแสดงหลักฐานการส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ เทียบเท่าในวัน
รายงานตัว ในกรณีที่ได้รับอนุมัติให้รอผลการสอบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าจะต้องแสดง
หลักฐานการส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าภายในวันที่ 14 สิงหาคม 2563) 
หากพ้นก าหนดนี้มหาวิทยาลัยจะตัดสิทธิ์การเข้าศึกษา 

    
 
               ผลการตัดสินของคณะกรรมการฯ ถือเป็นอันสิ้นสุด 
 

 
7. เงื่อนไขการเข้าศึกษาที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 7.1 ผู้มีสิทธิ์ลงทะเบียนแรกเข้าเป็นนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยต้องส าเร็จการศึกษาชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า 
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  ส าหรับผู้ที่จบการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทย หรือต่างประเทศที่ไม่ได้รับการ

รับรองจากกระทรวงศึกษาธิการจะต้องได้รับการรับรองวุฒิการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัยว่ามีวุฒิการศึกษาเทียบเท่าวุฒิการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามหลักสูตรแกนกลาง 
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานของกระทรวงศึกษาธิการ 

 7.2 ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะไม่ได้รับอนุมัติให้ลาศึกษาต่อต่างประเทศในภาคการศึกษาแรกของชั้นปีที่ 
1 โดยเด็ดขาด 

   
8. เงื่อนไขการเข้าศึกษาที่ The University of Queensland ประเทศออสเตรเลีย 
      ผู้ที่จะไปศึกษาในระดับชั้นปีที่ 3 ถึงชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาต้นที่ The University of Queensland 
ประเทศออสเตรเลีย จะต้องมีอายุครบ 18 ปีบริบูรณ์ในเดือนพฤษภาคมของปีที่ลงทะเบียนแรกเข้าที่  The 
University of Queensland ตามข้อก าหนดของ The University of Queensland 
 
9. ค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมพิเศษ 

อัตราค่าเล่าเรียนเป็นไปตามมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 832 วันที่ 31 ตุลาคม 2562 ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยอยู่
ระหว่างด าเนินการออกประกาศการเรียกเก็บค่าเล่าเรียนส าหรับนิสิตที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2563 เป็นต้นไป 
ซึ่งจะประกาศภายในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 ส่วนค่าธรรมเนียมพิเศษให้เป็นไปตามประกาศจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย   
 
 

      ประกาศ  ณ  วันที่          พฤศจิกายน  พ.ศ. 2562 
 
 
 
                    (ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอ้ืออาภรณ์) 
                                            อธิการบดี 


