
 
 
 

ประกาศมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนไปศึกษาวิชา  

ณ มหาวิทยาลัยคอลเลจดับลิน (University College Dublin) สาธารณรัฐไอร์แลนด์ 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ (ภาคเรียนที่ ๒) (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 

________________________________ 

 ด้วยมหาวิทยาลัยคอลเลจดับลิน (University College Dublin) สาธารณรัฐไอร์แลนด์ ได้ทูลเกล้าฯ 
ถวายทุนการศึกษาแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  
เพ่ือพระราชทานให้แก่นักศึกษาไทยที่มีคุณสมบัติตามข้อก าหนดของมหาวิทยาลัยไปศึกษาต่อระดับปริญญาโท 
สาขาวิชานิติศาสตร์ หลักสูตร ๑ ปี จ านวน ๑ ทุน ส าหรับภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ (ค.ศ. ๒๐๑๙) 

๑. ทุนที่รับสมัคร ทุนระดับปริญญาโท สาขาวิชานิติศาสตร์  หลักสูตร ๑ ปี  จ านวน ๑ ทุน 
รายละเอียดของทุนและเงื่อนไขการศึกษาตามเอกสารแนบท้าย ๑  

๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครคัดเลือก 
๒.๑  ผู้มีสิทธิสมัครคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

 ๒.๑.๑ เป็นพลเมืองไทยที่มีถ่ินพ านักอยู่ในประเทศไทย ในระยะเวลา ๑ ปี ก่อนวันที่สมัคร 
 ๒.๑.๒ เป็นผู้มีวุฒิทางการศึกษาและผลการเรียน ดังนี้ 
 (๑) ก าลังศึกษาในภาคการศึกษาสุดท้ายของหลักสูตรระดับปริญญาตรีสาขาวิชา
นิติศาสตร์ และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมรวมทุกภาคการศึกษาที่ผ่านมาในระดับปริญญาตรี ไม่ต่ ากว่า ๓.๕๐ 
(ในระบบการวัดผลที่คิดคะแนน ให้ A = ๔ B = ๓ C= ๒ D = ๑ E หรือ F= ๐) หรือร้อยละ ๘๕ หรือเทียบได้
ไมต่่ ากว่านี้  หรือ 
 (๒) ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชานิติศาสตร์ และมีผลการเรียนเฉลี่ย
สะสมตลอดหลักสูตรการศึกษาไม่ต่ ากว่า ๓.๕๐ (ในระบบการวัดผลที่คิดคะแนน ให้ A = ๔ B = ๓ C= ๒ D = ๑ 
E หรือ F= ๐) หรือร้อยละ ๘๕ หรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้  

๒.๒ ผู้สมัครคัดเลือกต้องมีคะแนนผลการทดสอบภาษาอังกฤษ ดังนี้ 
 ๒.๒.๑ คะแนน IELTS ไม่ต่ ากว่า ๖.๕ คะแนน โดยมีคะแนน Reading & Writing ไม่ต่ ากว่า 
๖.๕ คะแนน และได้คะแนนในแต่ละ band ไม่ต่ ากว่า ๖.๐ คะแนน หรือ 
 ๒.๒.๒ คะแนน TOEFL iBT ไม่ต่ ากว่า ๙๐ คะแนน โดยมีคะแนน Writing ไม่ต่ ากว่า  
๒๔ คะแนน, คะแนน Reading ไม่ต่ ากว่า ๒๒ คะแนน และคะแนน Listening and Speaking ไม่ต่ ากว่า  
๒๐ คะแนน 
 ทั้ งนี้  คะแนนผลการทดสอบภาษาอังกฤษ ต้องมีอายุ ไม่ เกิน  ๒ ปี  นับ ถึงวันที่ เปิ ด 
ภาคการศึกษา และมหาวิทยาลัยอาจยอมรับคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษประเภทอ่ืน  
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               ผู้ประสงค์จะสมัครเพ่ือรับการคัดเลือกสามารถศึกษาข้อมูลเพ่ิมเติมได้จากเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย 
ที ่http://www.ucd.ie/graduatestudies/ 
 ๒.๓ ผู้สมัครคัดเลือกซึ่งเป็นผู้รับทุนรัฐบาลและอยู่ระหว่างด าเนินการไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ 
ไม่มีสิทธิสมัครสอบในครั้งนี ้
 ๒.๔ มีสุขภาพและพลานามัยสมบูรณ์ 

๓. การรับสมัคร 
 ๓.๑ ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือกสามารถกรอกใบสมัครทางอินเทอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของ
มหาวิทยาลัยคอลเลจดับลินที่ https://www.ucd.ie/global/apply โดยเลือกหลักสูตรที่ต้องการสมัคร พร้อม
ทั้งแนบหลักฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้องตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด โดยระยะเวลาการเปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 
๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ จนถึงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ 
 ๓.๒ ผู้รับผิดชอบหลักสูตรของมหาวิทยาลัยคอลเลจดับลินพิจารณาผู้สมัครจากใบสมัครในเบื้องต้น 
เพ่ือคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมตามเกณฑ์ของหลักสูตร และแจ้งผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้นทราบ 
ภายในวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 

๓.๓ ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้นที่ได้รับแจ้งจากมหาวิทยาลัย/ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (ตามข้อ 
๓.๒ ) ส่งใบสมัครเพ่ือขอรับทุน HRH-UCD scholarship ทางอินเทอร์เน็ตที่ เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย  
(www.ucd.ie/global/apply) และส่งใบสมัครแบบย่อ (ตามเอกสารแนบท้าย ๒) พร้อมระบุเลขท่ีใบสมัครที่ได้
จากมหาวิทยาลัย (Applicant’s ID number) ไปที่มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชด าริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เลขที่ ๗๓/๑ อาคาร สวทช. ถนนพระรามที่ ๖ เขตราชเทวี 
กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐ ภายในวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนด่วนพิเศษ (EMS)  
โดยจะถือวันที่ท าการไปรษณีย์ต้นทางประทับตรารับเอกสารเป็นส าคัญ และหากผู้สมัครคัดเลือกน าส่ง เอกสาร
เอง จะถือวันที่งานสารบรรณของมูลนิธิประทับตรารับเอกสารเป็นส าคัญ 
 ทั้งนี้ สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมได้ที่มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชด าริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี หมายเลขโทรศัพท์ ๐๒ ๕๖๔ ๗๐๐๐ ต่อ ๘๑๘๗๔ (คุณธนันณัฐ 
มีมาก) หรือ ๘๑๙๒๒ (คุณนฤมล สุขเกษม) ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : info@princess-it.org 
 ๓.๔ หลักฐานและเอกสารที่ต้องส่งทางอินเทอร์เน็ตในเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยคอลเลจดับลิน มี
ดังนี้  
 (๑) ส าเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript of records) ฉบับภาษาอังกฤษที่มี 
ตรามหาวิทยาลัยประทับรับรอง จ านวน ๑ ฉบับ  
 (๒) ส าเนาปริญญาบัตร หรือส าเนาหนังสือรับรองการส าเร็จการศึกษาฉบับภาษาอังกฤษ ที่มี
ตรามหาวิทยาลัยประทับรับรอง จ านวน ๑ ฉบับ หรือส าเนาหนังสือรับรองสถานภาพการศึกษา กรณีผู้สมัครที่
ก าลังศึกษาอยู่ภาคการศึกษาสุดท้ายของหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
 (๓) หนังสือรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษา จ านวน ๒ ท่าน รวม ๒ ฉบับ  
 (๔) ประวัติส่วนตัวเป็นภาษาอังกฤษ (Curriculum vitae) จ านวน ๑ ฉบับ  
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 (๕) ส าเนาผลการทดสอบภาษาอังกฤษ IELTS ที่ได้คะแนนไม่ต่ ากว่า ๖.๕ คะแนน โดยมี
คะแนน Reading & Writing ไม่ต่ ากว่า ๖.๕ คะแนน และได้คะแนนในแต่ละ bands ไม่ต่ ากว่า ๖.๐ คะแนน หรือ  
 (๖) ส าเนาผลการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEFL iBT ที่ได้คะแนนไม่ต่ ากว่า ๙๐ คะแนน โดยมี
คะแนน Writing ไม่ต่ ากว่า ๒๔ คะแนน, คะแนน Reading ไม่ต่ ากว่า ๒๒ คะแนน และคะแนน Listening 
and Speaking ไม่ต่ ากว่า ๒๐ คะแนน 

๔.  วิธีคัดเลือกผู้ได้รับทุน 
 ๔.๑ มหาวิทยาลัยคอลเลจดับลินคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติ เหมาะสมในเบื้องต้นตามเกณฑ์ที่
มหาวิทยาลัยก าหนดและแจ้งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้นมายังมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตาม
พระราชด าริฯ 
 ๔.๒ ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) (ปฎิบัติหน้าที่ฝ่ายเลขานุการ
ของมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชด าริฯ) แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกฯ โดยมีผู้แทนจากมหาวิทยาลัย
คอลเลจดับลินร่วมเป็นกรรมการด้วย 
 ๔.๓ คณะกรรมการคัดเลือกฯ พิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้นตาม
รายชื่อที่มหาวิทยาลัยคอลเลจดับลินแจ้งมาตามข้อ ๔.๑ เพ่ือตรวจดูความสอดคล้องกับเกณฑ์คุณสมบัติตาม
ประกาศรับสมัคร ก่อนประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์ 
 ๔.๔ ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ 
เข้าสอบสัมภาษณท์างเว็บไซต์ http://www.nstda.or.th/r/UCD ภายในวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒  
 ๔.๕ คณะกรรมการคัดเลือกฯ จะด าเนินการสัมภาษณ์ประมาณปลายเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒ 
ทั้งนี้ จะประกาศแจ้งก าหนดการที่แน่นอนให้ทราบต่อไป 
 ๔.๖ ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ  (สวทช.) จะประกาศรายชื่อผู้ผ่าน 
การคัดเลือกประมาณต้นเดือนธันวาคม ๒๕๖๒ ทางเว็บไซต์ http://www.nstda.or.th/r/UCD  
 ๔.๗ ผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องกรอกใบสมัครเพ่ือรับทุนการศึกษาที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยคอล
เลจดับลิน รวมทั้งส่งเอกสารตามข้อก าหนดของมหาวิทยาลัยไปยังมหาวิทยาลัยคอลเลจดับลิน และเริ่มเข้า
ศึกษาในเดือนมกราคม ๒๕๖๓ 

๕. การเพิกถอนทุน 
 มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชด าริฯ  และมหาวิทยาลัยคอลเลจดับลิน จะพิจารณาเพิก
ถอนการให้ทุนแก่ผู้ได้รับทุน หากเข้ากรณีใดกรณีหนึ่งดังนี้ 
 ๕.๑ ไม่สามารถเดินทางไปศึกษา ณ มหาวิทยาลัยคอลเลจดับลิน ได้ตามวันที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 ๕.๒ ผู้ได้รับทุนส่งหลักฐานและเอกสารที่ใช้ในการสมัครอันเป็นเท็จ 
 ๕.๓ ผู้ได้รับทุนละเมิดสัญญาที่ท ากับมหาวิทยาลัยคอลเลจดับลิน  
 ๕.๔ ผู้ได้รับทุนมีผลการเรียนที่ต่ ากว่ามาตรฐาน หรืออาจารย์ที่ปรึกษาให้ความเห็นว่าผู้ได้รับทุน 
ไม่สามารถจะส าเร็จการศึกษาได้ตามที่หลักสูตรก าหนด 
 ๕.๕ ผู้ได้รับทุนได้รับทุนจากหน่วยงานอื่นๆ 
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๖. เงื่อนไขการรับทุน 
 ทุนการศึกษานี้เป็นทุนที่มหาวิทยาลัยคอลเลจดับลิน สาธารณรัฐไอร์แลนด์ ทูลเกล้าฯ ถวายแด่
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เพ่ือพระราชทานให้แก่
นักศึกษาที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ซึ่งเป็นทุนที่ไม่มีข้อผูกพันการชดใช้ทุน ดังนั้น หากผู้ที่ได้รับการคัดเลือกแล้ว 
ไม่สามารถรับเงื่อนไขและสละสิทธิ์การรับทุนในภายหลัง จะเป็นการกระทบกระเทือนต่อชื่อเสียงของ
ประเทศไทยและโอกาสได้รับความช่วยเหลือในลักษณะดังกล่าวในอนาคต 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

        
(นายไพรัช   ธัชยพงษ์) 
กรรมการและเลขาธิการ 

มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 

 
 
 
 
       
 



รายละเอียดทุนไปศึกษาวิชา 
ณ มหาวิทยาลัยคอลเลจดับลิน (University College Dublin) สาธารณรัฐไอร์แลนด์ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ (ภาคเรียนที่ ๒) (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 

 

ที ่ สาขาวิชา ระดับ ประเทศ จ านวนทุน คุณสมบัติเฉพาะ 
๑. LLM General ปริญญาโท   สาธารณรัฐ

ไอร์แลนด์ 
๑ - ก าลังศึกษาในภาคการศึกษาสุดท้ายของหลักสูตรระดับปริญญาตรี

สาขาวิชานิติศาสตร์ หรือ ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
สาขาวิชานิติศาสตร์  

- คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรการศึกษาปริญญาตรี ไม่ต่ ากว่า 
๓.๕๐ หรือร้อยละ ๘๕ หรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้  

- คะแนน IELTS ไม่ต่ ากว่า ๖.๕ คะแนน โดยมีคะแนน Reading & 
Writing ไม่ต่ ากว่า ๖.๕ คะแนน และได้คะแนนในแต่ละ band 
ไม่ต่ ากว่า ๖.๐ คะแนน หรือ 

- คะแนน TOEFL iBT ไม่ต่ ากว่า ๙๐ คะแนน โดยมีคะแนน Writing 
ไม่ต่ ากว่า ๒๔ คะแนน, Reading ไม่ต่ ากว่า ๒๒ คะแนน และ 
Listening and Speaking ไม่ต่ ากว่า ๒๐ คะแนน  

๒. LLM Intellectual Property & Information Technology 
๓. LLM European Law & Public Affairs 

๔. LLM International Commercial Law 

  

หมายเหตุ  หลักสูตรระดับปริญญาโททางสาขาวิชานิติศาสตร์ (LLM) มหาวิทยาลัยคอลเลจดับลิน ศึกษารายละเอียดได้ที่ https://www.ucd.ie/graduatestudies/ 

 

 

 

เอกสารแนบท้าย ๑ 



 

 
 

ใบสมคัรแบบย่อ (Abbreviated Application Form) 
การรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับพระราชทานทุนการศึกษาไปศึกษาวิชา 

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

 
 

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้สมัคร  
 

เลขทีผู่้สมคัร (Application ID Number) 
(ได้จากการสมคัรผา่นเวบ็ไซต์ของ
มหาวทิยาลยั ตวัอยา่งเชน่ A10380645) 

 

สถานะการสง่ใบสมัคร 
(Application Status) 

ส่งใบสมัครที่เว็บไซต์ของมหาวทิยาลัยคอลเลจดบัลนิเรียบร้อยเมื่อวันที่ .......................... 

ชื่อ-นามสกุลผู้สมัคร  
(Name-Surname) (ไทย) 

 

ชื่อ-นามสกลุผู้สมัคร  
(Name-Surname) (อังกฤษ) 

 

วัน เดือน ปีเกิด (Date of Birth)  

สัญชาติ (Country of Citizenship)  

ที่อยู่ (Home Address)  

ที่ติดต่อ (Contact) อีเมล (Email)…………………........................................................................................   

โทรศัพท์มือถือ (Mobile)………........................................................... 

Phone: สถานะด้านการศึกษา ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา .................................................................... 

มหาวิทยาลยั ................................................................... เกรดเฉลี่ย (GPA) ………….. 

ปีที่ส าเร็จการศึกษา ......................................................... 

ความรู้ความสามารถด้านภาษา ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ (กรุณาแนบผลสอบมาด้วย) 

คะแนน IELTS ............... คะแนน 

คะแนน TOEFL …………. คะแนน 

เอกสารแนบท้าย ๒ 
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  หลักสูตรที่สมัคร (Course Applied for) 
 

ชื่อหลักสูตร (Course Title (& Code)) 
ตัวอย่างเช่น LLM International Financial 
Services Law FT (W435) 

Ex: LLM International Financial Services Law FT (W435) 
 
 
 
 
 

 

กรุณาตอบค าถามต่อไปนี้ 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

    *** โปรดแนบเอกสารต่อไปนี้มาพร้อมกับใบสมัครด้วย (Additional Documents) *** 
1) ส าเนาบัตรประชาชน (Thai personal ID card) 
2) ส าเนาหนังสือเดินทาง (Thai Passport) 
 

 ส่งใบสมัครแบบย่อ พร้อมระบุเลขท่ีใบสมัครท่ีได้จากมหาวิทยาลัย (Applicant’s ID number) ไปท่ี 
“มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เลขท่ี ๗๓/๑ อาคาร สวทช. ถนนพระรามท่ี ๖ เขต
ราชเทวี กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐”  
ภายในวันท่ี ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนด่วนพิเศษ (EMS)  โดยจะถือวันท่ีท าการไปรษณีย์ต้นทางประทับตรารับเอกสารเป็น
ส าคัญ และหากผู้สมัครคัดเลือกน าส่งเอกสารเอง จะถือวันท่ีงานสารบรรณของมูลนิธปิระทับตรารับเอกสารเป็นส าคัญ 

 ท้ังนี้ สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ท่ีมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี หมายเลข
โทรศัพท์ ๐๒ ๕๖๔ ๗๐๐๐ ต่อ ๘๑๘๗๔ (คุณธนันณัฐ มีมาก) หรือ ๘๑๙๒๒ (คุณนฤมล สุขเกษม) ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : info@princess-it.org

ค าถาม (Question) ค าตอบ (Answer) 
สาเหตุที่ท่านสนใจสมัครเรียนในหลักสูตรที่ท่านสมัครที่
มหาวิทยาลยัคอลเลจดับลิน และจุดเด่นของท่านที่ท าให้ท่าน
เหมาะสมที่จะได้รับการคัดเลือกให้เข้าศึกษาในหลักสูตรดังกลา่ว  
(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) 

 

ท่านทราบเก่ียวกับทนุนี้จากที่ใด (Where did you hear about 
the scholarship?) 

 

       
ข้อมูลบุคคลอ้างอิง อย่างน้อย 2 ท่าน (Referee) 
(At least 2 academic referee(s)) 
 
 

 

ชื่อ-นามสกุล  
(Referee’s Name) 

อีเมล 
(Email Address) 

เบอร์โทรศัพท์ 
 (Referee’s Phone No.) 

1)   

2)   


