ประกาศมูลนิธิทคนลยีสารสนทศตามพระราชดาริสมดใจพระทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
รืไอง รับสมัครคัดลือกบุคคลพืไอรับทุนเปศึกษาวิชา
ณ มหาวิทยาลัยคอลลจดับลิน ิUniversity College Dublin) สาธารณรัฐเอร์ลนด์
ประจาปีการศึกษา ๎๑๒๎ ิภาครียนทีไ ๎) ิหลักสูตรภาษาอังกฤษ)
________________________________
ดຌวยมหาวิทยาลัยคอลลจดับลิน ิUniversity College Dublinี สาธารณรัฐเอร์ลนด์ เดຌทูลกลຌาฯ
ถวายทุนการศึกษาด สมดใจพระกนิษฐาธิราชจຌา กรมสมดใจพระทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
พืไอพระราชทาน฿หຌกนักศึกษาเทยทีไมีคุณสมบัติตามขຌอกาหนดของมหาวิทยาลัยเปศึกษาตอระดับปริญญาท
สาขาวิชานิติศาสตร์ หลักสูตร ํ ป จานวน ํ ทุน สาหรับภาครียนทีไ ๎ ปการศึกษา ๎๑๒๎ ิค.ศ. ๎์ํ๕ี
ํ. ทุ น ทีไ รั บ สมั ค ร ทุ น ระดั บ ปริ ญ ญาท สาขาวิ ช านิ ติ ศ าสตร์ หลั ก สู ต ร ํ ป จ านวน ํ ทุ น
รายละอียดของทุนละงืไอนเขการศึกษาตามอกสารนบทຌาย ํ
๎. คุณสมบัติของผูຌมีสิทธิสมัครคัดลือก
๎.ํ ผูຌมีสิทธิสมัครคัดลือกตຌองมีคุณสมบัติ ดังนีๅ
๎.ํ.ํ ป็นพลมืองเทยทีไมีถิไนพานักอยู฿นประทศเทย ฿นระยะวลา ํ ป กอนวันทีไสมัคร
๎.ํ.๎ ป็นผูຌมีวุฒิทางการศึกษาละผลการรียน ดังนีๅ
ิํี กาลังศึกษา฿นภาคการศึกษาสุ ดทຌ ายของหลั กสูตรระดับ ปริญ ญาตรี ส าขาวิช า
นิติศาสตร์ ละมีผลการรียนฉลีไยสะสมรวมทุกภาคการศึกษาทีไผ านมา฿นระดับปริญญาตรี เม ตไากวา ๏.๑์
ิ฿นระบบการวัดผลทีไคิดคะนน ฿หຌ A = ๐ B = ๏ C= ๎ D = ํ E หรือ F= ์ี หรือรຌอยละ ๔๑ หรือทียบเดຌ
เมตไากวานีๅ หรือ
ิ๎ี สารใจการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชานิติศาสตร์ ละมีผลการรียนฉลีไย
สะสมตลอดหลักสูตรการศึกษาเมตไากวา ๏.๑์ ิ฿นระบบการวัดผลทีไคิดคะนน ฿หຌ A = ๐ B = ๏ C= ๎ D = ํ
E หรือ F= ์ี หรือรຌอยละ ๔๑ หรือทียบเดຌเมตไากวานีๅ
๎.๎ ผูຌสมัครคัดลือกตຌองมีคะนนผลการทดสอบภาษาอังกฤษ ดังนีๅ
๎.๎.ํ คะนน IELTS เมตไากวา ๒.๑ คะนน ดยมีคะนน Reading & Writing เมตไากวา
๒.๑ คะนน ละเดຌคะนน฿นตละ band เมตไากวา ๒.์ คะนน หรือ
๎.๎.๎ คะนน TOEFL iBT เม ตไ ากว า ๕์ คะนน ดยมี ค ะนน Writing เม ตไ ากว า
๎๐ คะนน, คะนน Reading เม ตไ ากวา ๎๎ คะนน ละคะนน Listening and Speaking เมตไ ากว า
๎์ คะนน
ทัๅ ง นีๅ คะนนผลการทดสอบภาษาอั ง กฤษ ตຌ อ งมี อ ายุ เ ม  กิ น ๎ ป นั บ ถึ ง วั น ทีไ  ปຂ ด
ภาคการศึกษา ละมหาวิทยาลัยอาจยอมรับคะนนทดสอบภาษาอังกฤษประภทอืไน

๒
ผูຌประสงค์จะสมัครพืไอรับการคัดลือกสามารถศึกษาขຌอมูลพิไมติมเดຌจากวใบเซต์ของมหาวิทยาลัย
ทีไ http://www.ucd.ie/graduatestudies/
๎.๏ ผูຌสมัครคัดลือกซึไงป็นผูຌรับทุนรัฐบาลละอยูระหวางดานินการเปศึกษาวิชา ณ ตางประทศ
เมมีสิทธิสมัครสอบ฿นครัๅงนีๅ
๎.๐ มีสุขภาพละพลานามัยสมบูรณ์
๏. การรับสมัคร
๏.ํ ผูຌ ป ระสงค์ จ ะสมั ค รคั ด ลื อ กสามารถกรอก฿บสมั ค รทางอิ น ทอร์ นใ ต ผ า นวใ บ เซต์ ข อง
มหาวิทยาลัยคอลลจดับลินทีไ https://www.ucd.ie/global/apply ดยลือกหลักสูตรทีไตຌองการสมัคร พรຌอม
ทัๅงนบหลักฐานละอกสารทีไกีไยวขຌองตามทีไมหาวิทยาลัยกาหนด ดยระยะวลาการปຂดรับสมัคร ตัๅงตวันทีไ
ํ ตุลาคม ๎๑๒๎ จนถึงวันทีไ ๏ํ ตุลาคม ๎๑๒๎
๏.๎ ผูຌรับผิดชอบหลักสูตรของมหาวิทยาลัยคอลลจดับลินพิจารณาผูຌสมัครจาก฿บสมัคร฿นบืๅองตຌน
พืไอคัดลือกผูຌมีคุณสมบัติหมาะสมตามกณฑ์ของหลักสูตร ละจຌงผูຌสมัครทีไ ผานการคัดลือกบืๅองตຌนทราบ
ภาย฿นวันทีไ ํ์ พฤศจิกายน ๎๑๒๎
๏.๏ ผูຌสมัครทีไผานการคัดลือกบืๅองตຌนทีไเดຌรับจຌงจากมหาวิทยาลัย/ผูຌรับผิดชอบหลักสูตร ิตามขຌอ
๏.๎) ส ง ฿บสมั ค รพืไ อ ขอรั บ ทุ น HRH-UCD scholarship ทางอิ น ทอร์ นใ ต ทีไ วใ บ เซต์ ข องมหาวิ ท ยาลั ย
(www.ucd.ie/global/apply) ละสง฿บสมัครบบยอ ิตามอกสารนบทຌาย ๎ี พรຌอมระบุลขทีไ฿บสมัครทีไเดຌ
จากมหาวิ ท ยาลั ย ิApplicant’s ID number) เปทีไ มู ล นิ ธิ ทคนลยี ส ารสนทศตามพระราชด าริ ส มดใ จ
พระทพรัตนราชสุ ดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ลขทีไ ๓๏/ํ อาคาร สวทช. ถนนพระรามทีไ ๒ ขตราชทวี
กรุงทพมหานคร ํ์๐์์ ภาย฿นวันทีไ ํ์ พฤศจิกายน ๎๑๒๎ ทางเปรษณีย์ลงทะบียนดวนพิศษ ิEMS)
ดยจะถือวันทีไทาการเปรษณีย์ตຌนทางประทับตรารับอกสารป็นสาคัญ ละหากผูຌสมัครคัดลือกนาสง อกสาร
อง จะถือวันทีไงานสารบรรณของมูลนิธิประทับตรารับอกสารป็นสาคัญ
ทัๅงนีๅ สามารถติดตอสอบถามขຌอมูลพิไมติมเดຌทีไมูลนิธิทคนลยีสารสนทศตามพระราชดาริสมดใจ
พระทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี หมายลขทรศัพท์ ์๎ ๑๒๐ ๓์์์ ตอ ๔ํ๔๓๐ ิคุณธนันณัฐ
มีมากี หรือ ๔ํ๕๎๎ ิคุณนฤมล สุขกษมี เปรษณีย์อิลใกทรอนิกส์ : info@princess-it.org
๏.๐ หลักฐานละอกสารทีไตຌองสง ทางอินทอร์นใต฿นวใบเซต์ของมหาวิทยาลัยคอลลจดับลิน มี
ดังนีๅ
ิํี ส านาระบี ย นสดงผลการรี ย น ิTranscript of records) ฉบั บ ภาษาอั ง กฤษทีไ มี
ตรามหาวิทยาลัยประทับรับรอง จานวน ํ ฉบับ
ิ๎ี สานาปริญญาบัตร หรือสานาหนังสือรับรองการสารใ จการศึกษาฉบับภาษาอังกฤษ ทีไมี
ตรามหาวิทยาลัยประทับรับรอง จานวน ํ ฉบับ หรือสานาหนังสือรับรองสถานภาพการศึกษา กรณีผูຌสมัครทีไ
กาลังศึกษาอยูภาคการศึกษาสุดทຌายของหลักสูตรระดับปริญญาตรี
ิ๏ี หนังสือรับรองจากอาจารย์ทีไปรึกษา จานวน ๎ ทาน รวม ๎ ฉบับ
ิ๐ี ประวัติสวนตัวป็นภาษาอังกฤษ ิCurriculum vitae) จานวน ํ ฉบับ

๓
ิ๑ี ส านาผลการทดสอบภาษาอังกฤษ IELTS ทีไเดຌ คะนนเม ตไากวา ๒.๑ คะนน ดยมี
คะนน Reading & Writing เมตไากวา ๒.๑ คะนน ละเดຌคะนน฿นตละ bands เมตไากวา ๒.์ คะนน หรือ
ิ๒ี สานาผลการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEFL iBT ทีไเดຌคะนนเมตไากวา ๕์ คะนน ดยมี
คะนน Writing เมตไากวา ๎๐ คะนน, คะนน Reading เมตไากวา ๎๎ คะนน ละคะนน Listening
and Speaking เมตไากวา ๎์ คะนน
๐.

วิธีคัดลือกผูຌเดຌรับทุน
๐.ํ มหาวิ ท ยาลั ย คอลลจดั บ ลิ น คั ด ลื อ กผูຌ มี คุ ณ สมบั ติ หมาะสม฿นบืๅ อ งตຌ น ตามกณฑ์ ทีไ
มหาวิ ท ยาลั ย ก าหนดละจຌ งรายชืไ อ ผูຌ ผ า นการคั ด ลื อ กบืๅ อ งตຌ น มายั งมู ล นิ ธิ ทคนลยี ส ารสนทศตาม
พระราชดาริฯ
๐.๎ สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ละทคนลยีหงชาติ ิสวทช.ี ิปฎิบัติหนຌาทีไฝ่ายลขานุการ
ของมูลนิธิทคนลยีสารสนทศตามพระราชดาริฯี ตงตัๅงคณะกรรมการคัดลือกฯ ดยมีผูຌทนจากมหาวิทยาลัย
คอลลจดับลินรวมป็นกรรมการดຌวย
๐.๏ คณะกรรมการคัดลื อกฯ พิจารณาคุณ สมบั ติ ของผูຌ ส มัครทีไผ านการคัดลื อ กบืๅ องตຌ นตาม
รายชืไอทีไมหาวิทยาลัยคอลลจดับลิน จຌงมาตามขຌอ ๐.ํ พืไอตรวจดูความสอดคลຌองกับกณฑ์คุณสมบัติตาม
ประกาศรับสมัคร กอนประกาศรายชืไอผูຌมีสิทธิขຌาสอบสัมภาษณ์
๐.๐ สานักงานพัฒ นาวิทยาศาสตร์ละทคนลยีหงชาติ ิสวทช.ี จะประกาศรายชืไอผูຌมี สิทธิ
ขຌาสอบสัมภาษณ์ทางวใบเซต์ http://www.nstda.or.th/r/UCD ภาย฿นวันทีไ ๎๏ พฤศจิกายน ๎๑๒๎
๐.๑ คณะกรรมการคัดลือกฯ จะดานินการสัมภาษณ์ ประมาณปลายดือนพฤศจิกายน ๎๑๒๎
ทัๅงนีๅ จะประกาศจຌงกาหนดการทีไนนอน฿หຌทราบตอเป
๐.๒ ส านั กงานพั ฒ นาวิทยาศาสตร์ละทคนลยี ห งชาติ ิสวทช.ี จะประกาศรายชืไอผูຌ ผ าน
การคัดลือกประมาณตຌนดือนธันวาคม ๎๑๒๎ ทางวใบเซต์ http://www.nstda.or.th/r/UCD
๐.๓ ผูຌผานการคัดลือกจะตຌองกรอก฿บสมัครพืไอรับทุนการศึกษาทีไวใบเซต์ของมหาวิทยาลัยคอล
ลจดับลิน รวมทัๅงสงอกสารตามขຌอกาหนดของมหาวิทยาลัยเปยังมหาวิทยาลัยคอลลจดับลิน ละริไมขຌา
ศึกษา฿นดือนมกราคม ๎๑๒๏
๑. การพิกถอนทุน
มูลนิธิทคนลยีสารสนทศตามพระราชดาริฯ ละมหาวิทยาลัยคอลลจดับลิน จะพิจารณาพิก
ถอนการ฿หຌทุนกผูຌเดຌรับทุน หากขຌากรณี฿ดกรณีหนึไงดังนีๅ
๑.ํ เมสามารถดินทางเปศึกษา ณ มหาวิทยาลัยคอลลจดับลิน เดຌตามวันทีไมหาวิทยาลัยกาหนด
๑.๎ ผูຌเดຌรับทุนสงหลักฐานละอกสารทีไ฿ชຌ฿นการสมัครอันป็นทใจ
๑.๏ ผูຌเดຌรับทุนละมิดสัญญาทีไทากับมหาวิทยาลัยคอลลจดับลิน
๑.๐ ผูຌเดຌรับทุนมีผลการรียนทีไ ตไากวามาตรฐาน หรืออาจารย์ทีไปรึกษา฿หຌความหในวาผูຌเดຌรับทุน
เมสามารถจะสารใจการศึกษาเดຌตามทีไหลักสูตรกาหนด
๑.๑ ผูຌเดຌรับทุนเดຌรับทุนจากหนวยงานอืไนโ

๔

๒. งืไอนเขการรับทุน
ทุนการศึกษานีๅป็นทุนทีไ มหาวิทยาลัยคอลลจดับลิน สาธารณรัฐ เอร์ลนด์ ทูลกลຌาฯ ถวายด
สมดใจพระกนิษฐาธิราชจຌา กรมสมดใจ พระทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พืไอพระราชทาน฿หຌก
นักศึกษาทีไมีคุณสมบัติหมาะสม ซึไงป็นทุนทีไเมมีขຌอผูกพันการชด฿ชຌทุน ดังนัๅน หากผูຌทีไเดຌรับการคัดลือกลຌว
เมสามารถรับ งืไอนเขละสละสิท ธิ์ การรับ ทุน ฿นภายหลัง จะป็น การกระทบกระทือนต อชืไ อสียงของ
ประทศเทยละอกาสเดຌรับความชวยหลือ฿นลักษณะดังกลาว฿นอนาคต
ประกาศ ณ วันทีไ ํ๑ กันยายน พ.ศ. ๎๑๒๎

(นายเพรัช ธัชยพงษ์)
กรรมการละลขาธิการ
มูลนิธิทคนลยีสารสนทศตามพระราชดาริ
สมดใจพระทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

อกสารนบทຌาย ํ
รายละอียดทุนเปศึกษาวิชา
ณ มหาวิทยาลัยคอลลจดับลิน ิUniversity College Dublin) สาธารณรัฐเอร์ลนด์ ประจาปีการศึกษา ๎๑๒๎ ิภาครียนทีไ ๎) ิหลักสูตรภาษาอังกฤษ)
ทีไ
ํ.
๎.
๏.
๐.

สาขาวิชา

ระดับ
ประทศ จานวนทุน
คุณสมบัติฉพาะ
LLM General
ปริญญาท สาธารณรัฐ
ํ
- กาลังศึกษา฿นภาคการศึกษาสุดทຌายของหลักสูตรระดับปริญญาตรี
เอร์ลนด์
สาขาวิชานิติศาสตร์ หรือ สารใจการศึกษาระดับปริญญาตรี
LLM Intellectual Property & Information Technology
สาขาวิชานิติศาสตร์
LLM European Law & Public Affairs
- คะนนฉลียไ สะสมตลอดหลักสูตรการศึกษาปริญญาตรี เมตไากวา
LLM International Commercial Law
๏.๑์ หรือรຌอยละ ๔๑ หรือทียบเดຌเมตไากวานีๅ
- คะนน IELTS เมตไากวา ๒.๑ คะนน ดยมีคะนน Reading &
Writing เมตไากวา ๒.๑ คะนน ละเดຌคะนน฿นตละ band
เมตไากวา ๒.์ คะนน หรือ
- คะนน TOEFL iBT เมตไากวา ๕์ คะนน ดยมีคะนน Writing
เมตไากวา ๎๐ คะนน, Reading เมตไากวา ๎๎ คะนน ละ
Listening and Speaking เมตไากวา ๎์ คะนน
หมายหตุ หลักสูตรระดับปริญญาททางสาขาวิชานิติศาสตร์ (LLM) มหาวิทยาลัยคอลลจดับลิน ศึกษารายละอียดเดຌทีไ https://www.ucd.ie/graduatestudies/

อกสารนบท้าย ๒

฿บสมัครบบยอ (Abbreviated Application Form)
การรับสมัครคัดลือกนักศึกษาพืไอรับพระราชทานทุนการศึกษาเปศึกษาวิชา
หลักสูตรปริญญาท ดຌานนิติศาสตร์ (LL.M.) ณ มหาวิทยาลัยคอลลจดับลิน สาธารณรัฐเอร์ลนด์
ประจาปีการศึกษา 2562 ิภาครียนทีไ 2) ิหลักสูตรภาษาอังกฤษ)
ขຌอมูลกีไยวกับผูຌสมัคร
ลขทีผไ ูຌสมัคร (Application ID Number)
ิเดຌจากการสมัครผานวใบเซต์ของ
มหาวิทยาลัย ตัวอยางชน A10380645)
สถานะการสง฿บสมัคร
ิApplication Status)
ชืไอ-นามสกุลผูຌสมัคร
ิName-Surname) (เทยี

สง฿บสมัครทีไวใบเซต์ของมหาวิทยาลัยคอลลจดับลินรียบรຌอยมืไอวันทีไ ..........................

ชืไอ-นามสกุลผูຌสมัคร
ิName-Surname) (อังกฤษ)
วัน ดือน ปกิด ิDate of Birth)
สัญชาติ ิCountry of Citizenship)
ทีไอยู ิHome Address)
ทีไติดตอ ิContact)

อีมล ิEmail)…………………........................................................................................

สถานะดຌานการศึกษา

ทรศัพท์มือถือ ิMobileี………...........................................................
สารใจการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา ....................................................................
มหาวิทยาลัย ................................................................... กรดฉลีไย ิGPAี …………..
ปทีไสารใจการศึกษา .........................................................

ความรูຌความสามารถดຌานภาษา

ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ ิกรุณานบผลสอบมาดຌวยี
คะนน IELTS ............... คะนน
คะนน TOEFL …………. คะนน

3
หลักสูตรทีไสมัคร ิCourse Applied for)
ชืไอหลักสูตร ิCourse Title (& Code))
ตัวอยางชน LLM International Financial
Services Law FT (W435)

Ex: LLM International Financial Services Law FT (W435)

กรุณาตอบคาถามตอเปนีๅ
คาถาม ิQuestion)
สาหตุทีไทานสน฿จสมัครรียน฿นหลักสูตรทีไทานสมัครทีไ
มหาวิทยาลัยคอลลจดับลิน ละจุดดนของทานทีไทา฿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)

คาตอบ ิAnswer)

ทานทราบกีไยวกับทุนนีๅจากทีไ฿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)
*** ปรดนบอกสารตอเปนีๅมาพรຌอมกับ฿บสมัครดຌวย ิAdditional Documents) ***
1) สานาบัตรประชาชน ิThai personal ID card)
2) สานาหนังสือดินทาง ิThai Passport)
สง฿บสมัครบบยอ พรຌอมระบุลขทีไ฿บสมัครทีไเดຌจากมหาวิทยาลัย ิApplicant’s ID numberี เปทีไ
มูลนิธิทคนลยีสารสนทศตามพระราชดาริ สมดใจพระทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ลขทีไ ๓๏/ํ อาคาร สวทช. ถนนพระรามทีไ ๒ ขต
ราชทวี กรุงทพมหานคร ํ์๐์์
ภาย฿นวันทีไ ํ์ พฤศจิกายน ๎๑๒๎ ทางเปรษณีย์ลงทะบียนดวนพิศษ ิEMSี ดยจะถือวันทีไทาการเปรษณีย์ตຌนทางประทับตรารับอกสารป็น
สาคัญ ละหากผูຌสมัครคัดลือกนาสงอกสารอง จะถือวันทีไงานสารบรรณของมูลนิธปิ ระทับตรารับอกสารป็นสาคัญ
ทัๅงนีๅ สามารถติดตอสอบถามขຌอมูลพิไมติมเดຌทีไมูลนิธิทคนลยีสารสนทศตามพระราชดาริสมดใจพระทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี หมายลข
ทรศัพท์ ์๎ ๑๒๐ ๓์์์ ตอ ๔ํ๔๓๐ ิคุณ ธนันณัฐ มีมากี หรือ ๔ํ๕๎๎ ิคุณ นฤมล สุขกษมี เปรษณี ย์อิลใก ทรอนิกส์ : info@princess-it.org

