
 

Timeline for the Selection Process of HRH-UCD Scholarship  
(for the second semester of Academic Year 2019 – LL.M. Program) 

  Activity Timeline/Date 

1 Princess Foundation announces the call for application for the HRH-UCD 
Scholarship   

15 September 2019 

2 UCD open the application through website 
https://www.ucd.ie/global/apply.  
Student selects the course program that he/she is interested in and submits the 
application accordingly through the website. 

1 October 2019 

3 Deadline for application to the course through UCD website for prospective Thai 
Scholars 

31 October 2019 

4 UCD/Course Program (LL.M.) reviews the Applicants’ Application to screen for 
those who are qualified to make an “offer”  

1st October – 10th November 
(at the latest) 

5 The successful applicants (who have received an offer to the programme) submit 
the application for HRH-UCD scholarship through UCD website 
(www.ucd.ie/global/apply)  
In addition, he/she must submit the abbreviated application form (referred to 
the document number..., to be prepared by the Foundation) with their 
Application ID to the Princess Foundation. 
Note: the HRH Scholarship online application will only be visible to Thai student 
who have received an offer to the January start programme. They can access this 
directly through their applicant account 

1st October – 10th November 

6 Princess Foundation sends a list of applicants’ name (with Applicants’ 
Application ID) to UCD 

11 November 2019 

7 UCD send the list of those successful applicants who have applied to the 
scholarship to the Princess Foundation  

22 November 2019 

8 Princess Foundation reviews the applicants whose names are on the UCD list (in 
No 6) to make sure their qualification matches with the announcement in the 
call for application (in No. 1) and publicizes the announcement of the list 
applicants to be called for an interview  

23 November 2019 

9 Applicants interviewed by the Selection Committee (with UCD representative as 
one of the committee member) 

25 – 29 November 2019 

10 Submitting names of the final selection by the Selection Committee to HRH for 
final decision on the qualified candidate to receive the HRH-UCD scholarship 

2 – 5 December 2019 

11 Announcement of the name of the applicant who receives an offer for the HRH-
UCD scholarship 

9 December 2019 

12 The selected applicant applies for VISA 12 December 2019 – 3 January 
2020 

13 The selected applicant departs for UCD Before 13 January 2020 

https://www.ucd.ie/global/apply
http://www.ucd.ie/global/apply


 
แผนการรับสมัครคัดเลือกนักศกึษาเพ่ือรับพระราชทานทุนการศึกษาไปศึกษาวิชา 

 หลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชานิติศาสตร์ (LL.M.) ณ มหาวิทยาลัยคอลเลจดับลิน สาธารณรัฐไอร์แลนด์  
ประจ าปีการศึกษา 2562 (ภาคเรียนที่ 2) (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 

 ที ่ การด าเนินงาน เวลา 

1 มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชด าริฯ ประกาศรับสมัครคดัเลือกบุคคลเพื่อรับทุน 15 กันยายน 2562 

2 มหาวิทยาลยัคอลเลจดับลินเปิดรบัสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ 
https://www.ucd.ie/global/apply.  
ผู้สมคัรคดัเลือก เลือกหลักสูตรที่ตอ้งการไปศึกษา และส่งใบสมคัรทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ข้างต้น  

1 ตุลาคม 2562  

3 ปิดรับสมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยคอลเลจดับลินส าหรับนักศึกษาไทยที่สนใจสมัคร
คัดเลือกเพื่อรับทุน 

31 ตุลาคม 2562 

4 ผู้รับผิดชอบหลักสูตรของมหาวิทยาลัยคอลเลจดับลินพจิารณาผูส้มัครจากใบสมคัรในเบื้องต้น เพื่อ
คัดเลือกผู้มีคณุสมบัตเิหมาะสมตามเกณฑ์ของหลักสตูร และแจ้งผูส้มัครที่ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้น
ทราบ  

1 ตุลาคม  – 10 พฤศจิกายน 2562  

5 ผู้สมคัรที่ผา่นการคดัเลือกเบื้องต้นที่ได้รับแจ้งจากมหาวิทยาลัย/ผู้รบัผิดชอบหลักสูตร (ตามข้อ 4)  
ส่งใบสมัครเพื่อขอรับทุน HRH-UCD scholarship ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลยั  
(www.ucd.ie/global/apply)  และส่งใบสมัครแบบย่อ (ตามเอกสารแนบ ๒) พร้อมหมายเลขใบสมคัร
ที่ได้จากมหาวิทยาลยั (Application ID) มายังมูลนิธเิทคโนโลยสีารสนเทศตามพระราชด ารฯิ ตามที่อยู่
ที่แจ้งในใบสมัคร   
หมายเหต ุ: เฉพาะผู้สมัครทีผ่่านการคัดเลือกเบื้องต้นเท่าน้ัน ที่จะสามารถเข้าสมัครเพื่อขอรับทุน  
HRH-UCD scholarship ทางเว็บไซต์ดังกล่าวได้ โดยการใสเ่ลขท่ีใบสมัครทีไ่ด้จากมหาวิทยาลัย 
(Application ID) เพื่อกรอกใบสมคัร 

1 ตุลาคม  – 10 พฤศจิกายน 2562 

6 มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชด าริฯ ส่งรายชื่อผูส้มัครคัดเลือก ท่ีส่งใบสมัครเพื่อขอรับทุน 
HRH-UCD scholarship (ตามข้อ 5) ให้มหาวิทยาลยัคอลเลจดับลิน  

11 พฤศจิกายน 2562 

7 มหาวิทยาลยัคอลเลจดับลิน ยืนยนัรายชื่อผู้สมัครคดัเลือกที่สมัครเขา้รับทุน HRH-UCD scholarship  
มายังมูลนิธเิทคโนโลยสีารสนเทศตามพระราชด าริฯ  

22 พฤศจิกายน 2562 

8 มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชด าริฯ ร่วมกับส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ (สวทช.) (ปฏิบัติหน้าท่ีฝา่ยเลขานุการมลูนิธิฯ) พิจารณารายชื่อผู้สมัครคัดเลือกที่ได้รับจาก
มหาวิทยาลยัคอลเลจดับลิน (ตามข้อ 6) เพื่อตรวจสอบคณุสมบัติ จากนั้น สวทช. จะประกาศรายชื่อผูม้ี
สิทธ์ิสอบสมัภาษณ์ ท่ีเว็บไซต์ของ สวทช. และเว็บไซต์ของมูลนิธ ิ

23 พฤศจิกายน 2562 

9 คณะกรรมการพิจารณาคดัเลือกฯ (มีผู้แทนของมหาวิทยาลัยคอลเลจดับลิน ร่วมเป็นกรรมการ) 
ด าเนินการสัมภาษณผ์ู้สมัครที่มสีทิธ์ิสอบสัมภาษณ์ 

25 – 29 พฤศจิกายน 2562 

10 พิจารณารอบสดุท้ายเพื่อคัดเลือกผู้รับทุน 2 – 5 ธันวาคม 2562 

11 สวทช. ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผูร้ับทุน  9 ธันวาคม 2562  

12 ผู้ไดร้ับทุน ยื่นสมัครขอวีซ่า 12 ธันวาคม 2562 – 3 มกราคม 2563 

13 ผู้ไดร้ับทุนออกเดินทางเพื่อศึกษาต่อ ณ มหาวิทยาลัยคอลเลจดับลนิ 
 

ก่อนวันที่  13 มกราคม 2562 

หมายเหตุ   หลักสตูรระดับปริญญาโททางด้านนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยคอลเลจดับลิน  
    ดูรายละเอียดได้ที่ https://www.ucd.ie/graduatestudies/ 

https://www.ucd.ie/global/apply

