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Timeline for the Selection Process of HRH-UCD Scholarship
for Academic Year 2021 (Science and Technology related Programs)
Activity
Timeline/Date
Princess Foundation and UCD announce the call for application for the HRH-UCD
Friday 5 March 2021
Scholarship
Student selects the course program that he/she is interested in and submits the
Friday 5 March –
application accordingly through the website. UCD applications through website
Tuesday 27 April 2021
https://www.ucd.ie/global/apply (already open since Oct 1st, 2020)
Deadline for application to the course through UCD website for prospective Thai
Tuesday 27 April 2021
Scholars
UCD/Course Program reviews the Applicants’ Application to screen for those who are Monday 3 May 2021
qualified to make an “offer”
Deadline for successful applicants (who have received an offer to the course
Wednesday 5 May 2021
programme) submit the application for HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn of
Thailand Scholarship through UCD website (www.ucd.ie/global/apply)
(Selecting Country Thailand from the pull-down menu)
In addition, he/she must submit the abbreviated application form (referred to the
document number 2, prepared by the Foundation) with their Application ID (received
in Step 2) to the Princess Foundation.
Note: the HRH Scholarship online application will only be visible to Thai students
who have received an offer. They can access this directly through their applicant
account
Princess Foundation sends a list of applicants ’name (with Applicants’ Application ID) Thursday 6 May 2021
to UCD
UCD send the list of those successful applicants who have applied to the scholarship Thursday 13 May 2021
to the Princess Foundation
Princess Foundation reviews the applicants whose names are on the UCD list
Tuesday 18 May 2021
(in No 7) 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
Applicants interviewed by the Selection Committee (with UCD representative as one Saturday 22 May 2021
of the committee member)
Announcement of the name(s) of the applicant who receives an offer for the HRHTuesday 1 June 2021
UCD scholarship
The selected applicant applies for VISA
Tuesday 10 – Friday 20
August 2021
The selected applicant departs for UCD
Before 1 September 2021
Remarks:
1. The information of HRH-UCD Scholarship is at https://www.ucd.ie/global/scholarships/
(select “Thailand” and “HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn of Thailand Scholarship)
2. For any questions about studying in UCD please email southeastasia@ucd.ie
3. Please check for updates and FAQs concerning COVID-19 special arrangement at
https://www.ucd.ie/covid-19/

แผนการรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับพระราชทานทุนการศึกษาไปศึกษาวิชา
หลักสูตรปริญญาโท ณ มหาวิทยาลัยคอลเลจดับลิน สาธารณรัฐไอร์แลนด์
ประจำปีการศึกษา 2564 (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
ที่
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การดำเนินงาน
มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริฯ ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุน
มหาวิทยาลัยคอลเลจดับลินเปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์
https://www.ucd.ie/global/apply
ผู้สมัครคัดเลือก เลือกหลักสูตรที่ตอ้ งการไปศึกษา และส่งใบสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ข้างต้น
ปิดรับสมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยคอลเลจดับลินสำหรับนักศึกษาไทยที่สนใจสมัคร
คัดเลือกเพื่อรับทุน
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรของมหาวิทยาลัยคอลเลจดับลินพิจารณาผูส้ มัครจากใบสมัครในเบื้องต้น เพื่อ
คัดเลือกผู้มีคณ
ุ สมบัตเิ หมาะสมตามเกณฑ์ของหลักสูตร และแจ้งผูส้ มัครที่ผ่านคัดเลือกเบื้องต้นทราบ
ผู้สมัครที่ผา่ นการคัดเลือกเบื้องต้นที่ได้รับแจ้งจากมหาวิทยาลัย/ผู้รบั ผิดชอบหลักสูตร (ตามข้อ 4)
ส่งใบสมัครเพื่อขอรับทุน HRH-UCD scholarship ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
(www.ucd.ie/global/apply) โดยเลือก “ประเทศไทย” จากเมนู
นอกจากนี้ ผู้สมัครส่งใบสมัครแบบย่อ (ตามเอกสารแนบ ๒) พร้อมหมายเลขใบสมัครที่ได้จาก
มหาวิทยาลัย (Application ID) (ที่ได้รับตามขั้นตอนในข้อ 2) มายังมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตาม
พระราชดำริฯ ตามที่อยู่ที่แจ้งในใบสมัคร
หมายเหตุ : เฉพาะผู้สมัครทีผ่ ่านการคัดเลือกเบื้องต้นเท่านั้น ที่จะสามารถเข้าสมัครเพื่อขอรับทุน
HRH-UCD scholarship ทางเว็บไซต์ดังกล่าวได้ โดยการใส่เลขที่ใบสมัครทีไ่ ด้จากมหาวิทยาลัย
(Application ID) เพื่อกรอกใบสมัคร
มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริฯ ส่งรายชื่อผูส้ มัครคัดเลือก ที่ส่งใบสมัครเพื่อขอรับทุน
HRH-UCD scholarship พร้อมหมายเลขใบสมัครที่ได้จากมหาวิทยาลัย (Application ID)
ให้มหาวิทยาลัยคอลเลจดับลิน
มหาวิทยาลัยคอลเลจดับลิน ยืนยันรายชื่อผู้สมัครคัดเลือกที่สมัครเข้ารับทุน HRH-UCD scholarship
มายังมูลนิธเิ ทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริฯ
มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริฯ พิจารณารายชื่อผูส้ มัครคัดเลือกที่ได้รับจาก
มหาวิทยาลัยคอลเลจดับลิน (ตามข้อ 7) เพื่อตรวจสอบคุณสมบัตติ รงตามประกาศรับสมัครคัดเลือก
บุคคลเพื่อรับทุน (ตามข้อ 1) จากนั้น มูลนิธิฯ จะประกาศรายชื่อผูม้ สี ิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ที่เว็บไซต์ของ
สวทช. และเว็บไซต์ของมูลนิธิ
คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกฯ (มีผู้แทนของมหาวิทยาลัยคอลเลจดับลิน ร่วมเป็นกรรมการ)
ดำเนินการสัมภาษณ์ผู้สมัครที่มสี ทิ ธิ์สอบสัมภาษณ์
มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริฯ ประกาศรายชื่อผูไ้ ด้รบั การคัดเลือกให้เป็นผู้รับทุน
ผู้ได้รับทุน ยื่นสมัครขอวีซ่า

เวลา
วันศุกร์ที่ 5 มีนาคม 2564
วันศุกร์ที่ 5 มีนาคม 2564 วันอังคารที่ 27 เมษายน 2564
วันอังคารที่ 27 เมษายน 2564
วันพุธที่ 28 เมษายน 2564 –
วันจันทร์ที่ 3 พฤษภาคม 2564
วันพุธที่ 28 เมษายน 2564 –
วันพุธที่ 5 พฤษภาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 6 พฤษภาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 13 พฤษภาคม 2564
วันอังคารที่ 18 พฤษภาคม 2564

วันเสาร์ที่ 22 พฤษภาคม 2564
วันอังคารที่ 1 มิถุนายน 2564
วันอังคารที่ 10 สิงหาคม 2564 –
วันศุกร์ที่ 20 สิงหาคม 2564
ก่อนวันพุธที่ 1 กันยายน 2564

12 ผู้ได้รับทุนออกเดินทางเพื่อศึกษาต่อ ณ มหาวิทยาลัยคอลเลจดับลิน
หมายเหตุ
1. ศึกษาข้อมูลของหลักสูตรเพิ่มเติมได้ที่ https://www.ucd.ie/global/scholarships/ เลือก Thailand
และหัวข้อ HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn of Thailand Scholarship
2. สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษา ณ มหาวิทยาลัยคอลเลจดับลินทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : southeastasia@ucd.ie
3. ศึกษาสถานการณ์และคำถามพบบ่อยของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยที่
https://www.ucd.ie/covid-19/

