
 

 

 

ประกาศมูลนิธิทคนลยีสารสนทศตามพระราชด าริสมดใจพระทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
รืไอง รับสมัครคัดลือกบุคคลพืไอรับทุนเปศึกษาวิชา  

ณ มหาวิทยาลัยคอลลจดับลิน ิUniversity College Dublin) สาธารณรัฐเอร์ลนด์ 
ประจ าปีการศึกษา ๎๑๒๎ ิภาครียนทีไ ๎) ิหลักสูตรภาษาอังกฤษ) 

________________________________ 

 ดຌวยมหาวิทยาลัยคอลลจดับลิน ิUniversity College Dublinี สาธารณรัฐเอร์ลนด์ เดຌทูลกลຌาฯ 
ถวายทุนการศึกษาดสมดใจพระกนิษฐาธิราชจຌา กรมสมดใจพระทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  
พืไอพระราชทาน฿หຌกนักศึกษาเทยทีไมีคุณสมบัติตามขຌอก าหนดของมหาวิทยาลัยเปศึกษาตอระดับปริญญาท 
สาขาวิชานิติศาสตร์ หลักสูตร ํ ป จ านวน ํ ทุน ส าหรับภาครียนทีไ ๎ ปการศึกษา ๎๑๒๎ ิค.ศ. ๎์ํ๕ี 

ํ. ทุนทีไรับสมัคร ทุนระดับปริญญาท สาขาวิชานิติศาสตร์  หลักสูตร ํ ป  จ านวน ํ ทุน 

รายละอียดของทุนละงืไอนเขการศึกษาตามอกสารนบทຌาย ํ  

๎. คุณสมบัติของผูຌมีสิทธิสมัครคัดลือก 

๎.ํ  ผูຌมีสิทธิสมัครคัดลือกตຌองมีคุณสมบัติ ดังนีๅ 
 ๎.ํ.ํ ป็นพลมืองเทยทีไมีถิไนพ านักอยู฿นประทศเทย ฿นระยะวลา ํ ป กอนวันทีไสมัคร 
 ๎.ํ.๎ ป็นผูຌมีวุฒิทางการศึกษาละผลการรียน ดังนีๅ 
 ิํี ก าลังศึกษา฿นภาคการศึกษาสุดทຌายของหลักสูตรระดับปริญญาตรีสาขาวิชา
นิติศาสตร์ ละมีผลการรียนฉลีไยสะสมรวมทุกภาคการศึกษาทีไผานมา฿นระดับปริญญาตรี เมตไ ากวา ๏.๑์ 
ิ฿นระบบการวัดผลทีไคิดคะนน ฿หຌ A = ๐ B = ๏ C= ๎ D = ํ E หรือ F= ์ี หรือรຌอยละ ๔๑ หรือทียบเดຌ
เมตไ ากวานีๅ  หรือ 

 ิ๎ี ส ารใจการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชานิติศาสตร์ ละมีผลการรียนฉลีไย
สะสมตลอดหลักสูตรการศึกษาเมตไ ากวา ๏.๑์ ิ฿นระบบการวัดผลทีไคิดคะนน ฿หຌ A = ๐ B = ๏ C= ๎ D = ํ 
E หรือ F= ์ี หรือรຌอยละ ๔๑ หรือทียบเดຌเมตไ ากวานีๅ  

๎.๎ ผูຌสมัครคัดลือกตຌองมีคะนนผลการทดสอบภาษาอังกฤษ ดังนีๅ 
 ๎.๎.ํ คะนน IELTS เมตไ ากวา ๒.๑ คะนน ดยมีคะนน Reading & Writing เมตไ ากวา 
๒.๑ คะนน ละเดຌคะนน฿นตละ band เมตไ ากวา ๒.์ คะนน หรือ 

 ๎.๎.๎ คะนน TOEFL iBT เมตไ ากวา ๕์ คะนน ดยมีคะนน Writing เมตไ ากวา  
๎๐ คะนน, คะนน Reading เมตไ ากวา ๎๎ คะนน ละคะนน Listening and Speaking เมตไ ากวา  
๎์ คะนน 

 ทัๅ งนีๅ  คะนนผลการทดสอบภาษาอังกฤษ ตຌองมีอายุ เม กิน  ๎ ป  นับ ถึงวันทีไ ปຂ ด 

ภาคการศึกษา ละมหาวิทยาลัยอาจยอมรับคะนนทดสอบภาษาอังกฤษประภทอืไน  



๒ 

 

               ผูຌประสงค์จะสมัครพืไอรับการคัดลือกสามารถศึกษาขຌอมูลพิไมติมเดຌจากวใบเซต์ของมหาวิทยาลัย 
ทีไ http://www.ucd.ie/graduatestudies/ 

 ๎.๏ ผูຌสมัครคัดลือกซึไงป็นผูຌรับทุนรัฐบาลละอยูระหวางด านินการเปศึกษาวิชา ณ ตางประทศ 
เมมีสิทธิสมัครสอบ฿นครัๅงนีๅ 
 ๎.๐ มีสุขภาพละพลานามัยสมบูรณ์ 

๏. การรับสมัคร 
 ๏.ํ ผูຌประสงค์จะสมัครคัดลือกสามารถกรอก฿บสมัครทางอินทอร์นใตผานวใบเซต์ของ
มหาวิทยาลัยคอลลจดับลินทีไ https://www.ucd.ie/global/apply ดยลือกหลักสูตรทีไตຌองการสมัคร พรຌอม
ทัๅงนบหลักฐานละอกสารทีไกีไยวขຌองตามทีไมหาวิทยาลัยก าหนด ดยระยะวลาการปຂดรับสมัคร ตัๅงตวันทีไ 
ํ ตุลาคม ๎๑๒๎ จนถึงวันทีไ ๏ํ ตุลาคม ๎๑๒๎ 

 ๏.๎ ผูຌรับผิดชอบหลักสูตรของมหาวิทยาลัยคอลลจดับลินพิจารณาผูຌสมัครจาก฿บสมัคร฿นบืๅองตຌน 
พืไอคัดลือกผูຌมีคุณสมบัติหมาะสมตามกณฑ์ของหลักสูตร ละจຌงผูຌสมัครทีไผานการคัดลือกบืๅองตຌนทราบ 
ภาย฿นวันทีไ ํ์ พฤศจิกายน ๎๑๒๎ 

๏.๏ ผูຌสมัครทีไผานการคัดลือกบืๅองตຌนทีไเดຌรับจຌงจากมหาวิทยาลัย/ผูຌรับผิดชอบหลักสูตร ิตามขຌอ 
๏.๎ ) สง฿บสมัครพืไอขอรับทุน HRH-UCD scholarship ทางอินทอร์นใตทีไ วใบเซต์ของมหาวิทยาลัย  
(www.ucd.ie/global/apply) ละสง฿บสมัครบบยอ ิตามอกสารนบทຌาย ๎ี พรຌอมระบุลขทีไ฿บสมัครทีไเดຌ
จากมหาวิทยาลัย ิApplicant’s ID number) เปทีไมูลนิธิทคนลยีสารสนทศตามพระราชด าริสมดใจ
พระทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ลขทีไ ๓๏/ํ อาคาร สวทช. ถนนพระรามทีไ ๒ ขตราชทวี 
กรุงทพมหานคร ํ์๐์์ ภาย฿นวันทีไ ํ์ พฤศจิกายน ๎๑๒๎ ทางเปรษณีย์ลงทะบียนดวนพิศษ ิEMS)  

ดยจะถือวันทีไท าการเปรษณีย์ตຌนทางประทับตรารับอกสารป็นส าคัญ ละหากผูຌสมัครคัดลือกน าสง อกสาร
อง จะถือวันทีไงานสารบรรณของมูลนิธิประทับตรารับอกสารป็นส าคัญ 

 ทัๅงนีๅ สามารถติดตอสอบถามขຌอมูลพิไมติมเดຌทีไมูลนิธิทคนลยีสารสนทศตามพระราชด าริสมดใจ
พระทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี หมายลขทรศัพท์ ์๎ ๑๒๐ ๓์์์ ตอ ๔ํ๔๓๐ ิคุณธนันณัฐ 
มีมากี หรือ ๔ํ๕๎๎ ิคุณนฤมล สุขกษมี เปรษณีย์อิลใกทรอนิกส์ : info@princess-it.org 

 ๏.๐ หลักฐานละอกสารทีไตຌองสงทางอินทอร์นใต฿นวใบเซต์ของมหาวิทยาลัยคอลลจดับลิน มี
ดังนีๅ  
 ิํี ส านาระบียนสดงผลการรียน ิTranscript of records) ฉบับภาษาอังกฤษทีไมี 
ตรามหาวิทยาลัยประทับรับรอง จ านวน ํ ฉบับ  
 ิ๎ี ส านาปริญญาบัตร หรือส านาหนังสือรับรองการส ารใจการศึกษาฉบับภาษาอังกฤษ ทีไมี
ตรามหาวิทยาลัยประทับรับรอง จ านวน ํ ฉบับ หรือส านาหนังสือรับรองสถานภาพการศึกษา กรณีผูຌสมัครทีไ
ก าลังศึกษาอยูภาคการศึกษาสุดทຌายของหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
 ิ๏ี หนังสือรับรองจากอาจารย์ทีไปรึกษา จ านวน ๎ ทาน รวม ๎ ฉบับ  
 ิ๐ี ประวัติสวนตัวป็นภาษาอังกฤษ ิCurriculum vitae) จ านวน ํ ฉบับ  



๓ 

 

 ิ๑ี ส านาผลการทดสอบภาษาอังกฤษ IELTS ทีไเดຌคะนนเมตไ ากวา ๒.๑ คะนน ดยมี
คะนน Reading & Writing เมตไ ากวา ๒.๑ คะนน ละเดຌคะนน฿นตละ bands เมตไ ากวา ๒.์ คะนน หรือ  
 ิ๒ี ส านาผลการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEFL iBT ทีไเดຌคะนนเมตไ ากวา ๕์ คะนน ดยมี
คะนน Writing เมตไ ากวา ๎๐ คะนน, คะนน Reading เมตไ ากวา ๎๎ คะนน ละคะนน Listening 

and Speaking เมตไ ากวา ๎์ คะนน 

๐.  วิธีคัดลือกผูຌเดຌรับทุน 

 ๐.ํ มหาวิทยาลัยคอลลจดับลินคัดลือกผูຌมีคุณสมบัติ หมาะสม฿นบืๅองตຌนตามกณฑ์ทีไ
มหาวิทยาลัยก าหนดละจຌงรายชืไอผูຌผานการคัดลือกบืๅองตຌนมายังมูลนิธิทคนลยีสารสนทศตาม
พระราชด าริฯ 

 ๐.๎ ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ละทคนลยีหงชาติ ิสวทช.ี ิปฎิบัติหนຌาทีไฝ่ายลขานุการ
ของมูลนิธิทคนลยีสารสนทศตามพระราชด าริฯี ตงตัๅงคณะกรรมการคัดลือกฯ ดยมีผูຌทนจากมหาวิทยาลัย
คอลลจดับลินรวมป็นกรรมการดຌวย 

 ๐.๏ คณะกรรมการคัดลือกฯ พิจารณาคุณสมบัติของผูຌสมัครทีไผานการคัดลือกบืๅองตຌนตาม
รายชืไอทีไมหาวิทยาลัยคอลลจดับลินจຌงมาตามขຌอ ๐.ํ พืไอตรวจดูความสอดคลຌองกับกณฑ์คุณสมบัติตาม
ประกาศรับสมัคร กอนประกาศรายชืไอผูຌมีสิทธิขຌาสอบสัมภาษณ์ 

 ๐.๐ ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ละทคนลยีหงชาติ ิสวทช.ี จะประกาศรายชืไอผูຌมีสิทธิ 
ขຌาสอบสัมภาษณท์างวใบเซต์ http://www.nstda.or.th/r/UCD ภาย฿นวันทีไ ๎๏ พฤศจิกายน ๎๑๒๎  

 ๐.๑ คณะกรรมการคัดลือกฯ จะด านินการสัมภาษณ์ประมาณปลายดือนพฤศจิกายน ๎๑๒๎ 
ทัๅงนีๅ จะประกาศจຌงก าหนดการทีไนนอน฿หຌทราบตอเป 

 ๐.๒ ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ละทคนลยีหงชาติ  ิสวทช.ี จะประกาศรายชืไอผูຌผาน 

การคัดลือกประมาณตຌนดือนธันวาคม ๎๑๒๎ ทางวใบเซต์ http://www.nstda.or.th/r/UCD  

 ๐.๓ ผูຌผานการคัดลือกจะตຌองกรอก฿บสมัครพืไอรับทุนการศึกษาทีไวใบเซต์ของมหาวิทยาลัยคอล
ลจดับลิน รวมทัๅงสงอกสารตามขຌอก าหนดของมหาวิทยาลัยเปยังมหาวิทยาลัยคอลลจดับลิน ละริไมขຌา
ศึกษา฿นดือนมกราคม ๎๑๒๏ 

๑. การพิกถอนทุน 

 มูลนิธิทคนลยีสารสนทศตามพระราชด าริฯ  ละมหาวิทยาลัยคอลลจดับลิน จะพิจารณาพิก
ถอนการ฿หຌทุนกผูຌเดຌรับทุน หากขຌากรณี฿ดกรณีหนึไงดังนีๅ 
 ๑.ํ เมสามารถดินทางเปศึกษา ณ มหาวิทยาลัยคอลลจดับลิน เดຌตามวันทีไมหาวิทยาลัยก าหนด 

 ๑.๎ ผูຌเดຌรับทุนสงหลักฐานละอกสารทีไ฿ชຌ฿นการสมัครอันป็นทใจ 

 ๑.๏ ผูຌเดຌรับทุนละมิดสัญญาทีไท ากับมหาวิทยาลัยคอลลจดับลิน  
 ๑.๐ ผูຌเดຌรับทุนมีผลการรียนทีไตไ ากวามาตรฐาน หรืออาจารย์ทีไปรึกษา฿หຌความหในวาผูຌเดຌรับทุน 

เมสามารถจะส ารใจการศึกษาเดຌตามทีไหลักสูตรก าหนด 

 ๑.๑ ผูຌเดຌรับทุนเดຌรับทุนจากหนวยงานอืไนโ 



๔ 

 

 

๒. งืไอนเขการรับทุน 

 ทุนการศึกษานีๅป็นทุนทีไมหาวิทยาลัยคอลลจดับลิน สาธารณรัฐเอร์ลนด์ ทูลกลຌาฯ ถวายด
สมดใจพระกนิษฐาธิราชจຌา กรมสมดใจพระทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พืไอพระราชทาน฿หຌก
นักศึกษาทีไมีคุณสมบัติหมาะสม ซึไงป็นทุนทีไเมมีขຌอผูกพันการชด฿ชຌทุน ดังนัๅน หากผูຌทีไเดຌรับการคัดลือกลຌว 
เมสามารถรับงืไอนเขละสละสิทธิ์การรับทุน฿นภายหลัง จะป็นการกระทบกระทือนตอชืไอสียงของ
ประทศเทยละอกาสเดຌรับความชวยหลือ฿นลักษณะดังกลาว฿นอนาคต 

 

ประกาศ  ณ  วันทีไ  ํ๑ กันยายน พ.ศ. ๎๑๒๎ 

        
(นายเพรัช   ธัชยพงษ์) 
กรรมการละลขาธิการ 

มูลนิธิทคนลยีสารสนทศตามพระราชด าริ 
สมดใจพระทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 

 

 

 

 

       

 



รายละอียดทุนเปศึกษาวิชา 

ณ มหาวิทยาลัยคอลลจดับลิน ิUniversity College Dublin) สาธารณรัฐเอร์ลนด์ ประจ าปีการศึกษา ๎๑๒๎ ิภาครียนทีไ ๎) ิหลักสูตรภาษาอังกฤษ) 
 

ทีไ สาขาวิชา ระดับ ประทศ จ านวนทุน คุณสมบัติฉพาะ 

ํ. LLM General ปริญญาท   สาธารณรัฐ
เอร์ลนด์ 

ํ - ก าลังศึกษา฿นภาคการศึกษาสุดทຌายของหลักสูตรระดับปริญญาตรี
สาขาวิชานิติศาสตร์ หรือ ส ารใจการศึกษาระดับปริญญาตรี
สาขาวิชานิติศาสตร์  

- คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตรการศึกษาปริญญาตรี เมตไ ากวา 
๏.๑์ หรือรຌอยละ ๔๑ หรือทียบเดຌเมตไ ากวานีๅ  

- คะนน IELTS เมตไ ากวา ๒.๑ คะนน ดยมีคะนน Reading & 

Writing เมตไ ากวา ๒.๑ คะนน ละเดຌคะนน฿นตละ band 

เมตไ ากวา ๒.์ คะนน หรือ 

- คะนน TOEFL iBT เมตไ ากวา ๕์ คะนน ดยมีคะนน Writing 

เมตไ ากวา ๎๐ คะนน, Reading เมตไ ากวา ๎๎ คะนน ละ 
Listening and Speaking เมตไ ากวา ๎์ คะนน  

๎. LLM Intellectual Property & Information Technology 

๏. LLM European Law & Public Affairs 

๐. LLM International Commercial Law 

  

หมายหตุ  หลักสูตรระดับปริญญาททางสาขาวิชานิติศาสตร์ (LLM) มหาวิทยาลัยคอลลจดับลิน ศึกษารายละอียดเดຌทีไ https://www.ucd.ie/graduatestudies/ 

 

 

 

อกสารนบทຌาย ํ 



 

 

 

฿บสมคัรบบยอ (Abbreviated Application Form) 

การรับสมัครคัดลือกนักศึกษาพืไอรับพระราชทานทุนการศึกษาเปศึกษาวิชา 

 หลักสูตรปริญญาท ดຌานนิติศาสตร์ (LL.M.) ณ มหาวิทยาลัยคอลลจดับลิน สาธารณรัฐเอร์ลนด์  
                        ประจ าปีการศึกษา 2562 ิภาครียนทีไ 2) ิหลักสูตรภาษาอังกฤษ) 

 
 

ขຌอมูลกีไยวกับผูຌสมัคร  
 

ลขทีไผูຌสมคัร (Application ID Number) 

ิเดຌจากการสมคัรผานวใบเซต์ของ
มหาวทิยาลยั ตวัอยางชน A10380645) 

 

สถานะการสง฿บสมัคร 
ิApplication Status) 

สง฿บสมัครทีไวใบเซต์ของมหาวทิยาลัยคอลลจดบัลนิรียบรຌอยมืไอวันทีไ .......................... 

ชืไอ-นามสกุลผูຌสมัคร  
ิName-Surname) (เทยี 

 

ชืไอ-นามสกลุผูຌสมัคร  
ิName-Surname) (อังกฤษ) 

 

วัน ดือน ปกิด ิDate of Birth)  

สัญชาติ ิCountry of Citizenship)  

ทีไอยู ิHome Address)  

ทีไติดตอ ิContact) อีมล ิEmail)…………………........................................................................................   

ทรศัพท์มือถือ ิMobileี………........................................................... 

สถานะดຌานการศึกษา ส ารใจการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา .................................................................... 

มหาวิทยาลยั ................................................................... กรดฉลีไย ิGPAี ………….. 

ปทีไส ารใจการศึกษา ......................................................... 

ความรูຌความสามารถดຌานภาษา ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ ิกรุณานบผลสอบมาดຌวยี 

คะนน IELTS ............... คะนน 

คะนน TOEFL …………. คะนน 

อกสารนบท้าย ๒ 
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  หลักสูตรทีไสมัคร ิCourse Applied for) 
 

ชืไอหลักสูตร ิCourse Title (& Code)) 

ตัวอยางชน LLM International Financial 

Services Law FT (W435) 

Ex: LLM International Financial Services Law FT (W435) 

 

 
 

กรุณาตอบค าถามตอเปนีๅ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

    *** ปรดนบอกสารตอเปนีๅมาพรຌอมกับ฿บสมัครดຌวย ิAdditional Documents) *** 

1) ส านาบัตรประชาชน ิThai personal ID card) 

2) ส านาหนังสือดินทาง ิThai Passport) 

 
 สง฿บสมัครบบยอ พรຌอมระบุลขทีไ฿บสมัครทีไเดຌจากมหาวิทยาลัย ิApplicant’s ID numberี เปทีไ 

มูลนิธิทคนลยีสารสนทศตามพระราชด าริสมดใจพระทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ลขทีไ ๓๏/ํ อาคาร สวทช. ถนนพระรามทีไ ๒ ขต
ราชทวี กรุงทพมหานคร ํ์๐์์  
ภาย฿นวันทีไ ํ์ พฤศจิกายน ๎๑๒๎ ทางเปรษณีย์ลงทะบียนดวนพิศษ ิEMSี  ดยจะถือวันทีไท าการเปรษณีย์ตຌนทางประทับตรารับอกสารป็น
ส าคัญ ละหากผูຌสมัครคัดลือกน าสงอกสารอง จะถือวันทีไงานสารบรรณของมูลนิธปิระทับตรารับอกสารป็นส าคัญ 

 ทัๅงนีๅ สามารถติดตอสอบถามขຌอมูลพิไมติมเดຌทีไมูลนิธิทคนลยีสารสนทศตามพระราชด าริสมดใจพระทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี หมายลข
ทรศัพท์ ์๎ ๑๒๐ ๓์์์ ตอ ๔ํ๔๓๐ ิคุณธนันณัฐ มีมากี หรือ ๔ํ๕๎๎ ิคุณนฤมล สุขกษมี เปรษณีย์อิลใกทรอนิกส์ : info@princess-it.org

ค าถาม ิQuestion) ค าตอบ ิAnswer) 
สาหตุทีไทานสน฿จสมัครรียน฿นหลักสูตรทีไทานสมัครทีไ
มหาวิทยาลยัคอลลจดับลิน ละจุดดนของทานทีไท า฿หຌทาน
หมาะสมทีไจะเดຌรับการคัดลือก฿หຌขຌาศึกษา฿นหลักสูตรดังกลาว  
(Personal Statement  Please outline the reasons for 

your interest in this programme at UCD Dublin,  your 

particular strengths as a candidate and details of 

experience) 

 

ทานทราบกีไยวกับทนุนีๅจากทีไ฿ด ิWhere did you hear about 

the scholarship?) 

 

       
ขຌอมูลบุคคลอຌางอิง อยางนຌอย 2 ทาน (Referee) 

(At least 2 academic referee(s)) 

 

 

ชืไอ-นามสกุล  
ิReferee’s Name) 

อีมล 

(Email Address) 

บอร์ทรศัพท์ 
 ิReferee’s Phone No.) 

1)   

2)   


