
  

 

 

 

ประกาศมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 

เรื่อง รับสมัครคดัเลือกบุคคลเพื่อรับทุนการศกึษาไปศึกษาวิชา  

ณ มหาวิทยาลัยคอลเลจดับลิน (University College Dublin : UCD) สาธารณรัฐไอรแลนด 

ประจำปการศึกษา ๒๕๖๖ (ค.ศ. ๒๐๒๓) ระดับปริญญาโท หลักสูตรภาษาอังกฤษ 

________________________________ 

 ดวยมหาวิทยาลัยคอลเลจดับลิน (University College Dublin : UCD) สาธารณรัฐไอรแลนด ทูลเกลาฯ 

ถวายทุนการศึกษาแดสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  

เพื่อพระราชทานใหแกบุคคลที่มีคุณสมบัติตามขอกำหนดของมหาวิทยาลัยไปศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตร ๑ ป 

จำนวน ๒ ทุน ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

๑. ทุนที่รับสมัคร ทุนระดับปรญิญาโท หลักสูตร ๑ ป จำนวน ๒ ทุน รายละเอียดของทุนและเงื่อนไข 

การศกึษาตามเอกสารแนบทาย ๑ 

๒. คุณสมบัติของผูมีสิทธิสมัครคัดเลือก 

๒.๑  ผูมีสิทธิสมัครคดัเลือกตองมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

 ๒.๑.๑ เปนพลเมืองไทยที่มีถิ่นพำนักอยูในประเทศไทย กอนวันที่สมัคร 

 ๒.๑.๒ เปนผูมีวุฒิทางการศึกษาและผลการเรียน ดังนี้ 

 (๑) กำลังศึกษาในภาคการศึกษาสุดทายของหลักสูตรระดับปริญญาตรีหรือหลักสูตรอ่ืน

ที่เทียบไดในระดับเดียวกัน และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมรวมทุกภาคการศึกษาที่ผานมาในระดับปริญญาตรี  

ไมต่ำกวา ๓.๐๐ (ในระบบการวัดผลที่คิดคะแนน ให A = ๔ B = ๓ C = ๒ D = ๑ E หรือ F = ๐) หรือรอยละ ๗๕ 

หรือเทียบไดไมต่ำกวานี้ หรือ 

 (๒) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน 

และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรการศึกษาไมต่ำกวา ๓.๐๐ (ในระบบการวัดผลที่คิดคะแนน ให  

A = ๔ B = ๓ C = ๒ D = ๑ E หรือ F = ๐) หรือรอยละ ๗๕ หรือเทียบไดไมต่ำกวานี้ 

๒.๒ ผูสมัครคัดเลือกตองมีคะแนนผลการทดสอบภาษาอังกฤษ ดังนี้ 

 ๒.๒.๑ คะแนน TOEFL (Internet-based) ไมต่ำกวา ๙๐ คะแนน โดยมีคะแนนสวน writing 

ไมต่ำกวา ๒๑ คะแนน และคะแนนแตละสวนไมต่ำกวา ๑๙ คะแนน หรือ 

 ๒.๒.๒ คะแนน IELTS ไมต่ำกวา ๖.๕ คะแนน โดยไดคะแนนในแตละ band ไมต่ำกวา ๖.๐ หรือ 

 ๒.๒.๓ คะแนน Duolingo English Test (DET) ไมต่ำกวา ๑๒๐ คะแนน โดยมีคะแนนใน 

แตละสวนไมต่ำกวา ๑๑๐ คะแนน 
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 ทั้งน้ี คะแนนผลการทดสอบภาษาอังกฤษตองมีอายุไมเกิน ๒ ป นับถึงวันที่เปดภาคการศกึษา  

และมหาวิทยาลัยอาจยอมรับคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษประเภทอื่น ผูประสงคจะสมัครเพื่อรับการคัดเลือก

สามารถศึกษาขอมูลเพ่ิมเติมไดจากเว็บไซต English Language Requirements ของมหาวิทยาลัยท่ี 

https://www.ucd.ie/registry/prospectivestudents/admissions/policiesandgeneralregulations/ 

generalrequirements/minimumenglishlanguagerequirements/ 

 ๒.๓ เปนผูไมอยูระหวางการรับทุนอื่นใด หากอยูระหวางรับทุนอื่นใดหรือยังมีขอผูกพันการปฏิบัติ

ราชการ/ปฏิบัติงานชดใชทุน ตองไดรับอนุมัติจากตนสังกัด 

 ๒.๔ มีสุขภาพและพลานามัยสมบูรณ 

๓. การรับสมัคร 

 ๓.๑ ผูประสงคจะสมัครคัดเลือกสามารถกรอกใบสมัครทางอินเทอรเน็ตผานเว็บไซตของมหาวิทยาลัย

คอลเลจดบัลินท่ี https://www.ucd.ie/global/apply โดยเลือกหลักสูตรที่ตองการสมัคร พรอมทั้งแนบหลักฐาน

และเอกสารท ี ่ เก ี ่ ยวข องตามท ี ่มหาว ิทยาล ัยกำหนด โดยสามารถสม ัครได ต ั ้ งแต บ ัดน ี ้  จนถึงว ันที่   

๒๑ เมษายน ๒๕๖๖ 

 ๓.๒ ผูรับผิดชอบหลักสูตรของมหาวิทยาลัยคอลเลจดับลินพิจารณาผูสมัครจากใบสมัครในเบื้องตน 

เพื่อคัดเลือกผูมีคุณสมบัติเหมาะสมตามเกณฑของหลักสูตร และแจงผูสมัครที่ผานการคัดเลือกเบื้องตนทราบ

ภายในวันที ่๒๖ เมษายน ๒๕๖๖ 

 ๓.๓ ผูสมัครที่ผานการคัดเลือกเบื้องตนที่ไดรับแจงจากมหาวิทยาลัย/ผูรับผิดชอบหลักสูตร (ตามขอ 

๓.๒) ส งใบสมัครเพ ื ่อขอร ับทุน HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn of Thailand Scholarship ทาง

อินเทอรเน็ตที ่เว ็บไซตของมหาวิทยาลัย (www.ucd.ie/global/apply) (โดยเลือกประเทศ Thailand จาก  

Drop-down Menu) และสงใบสมัครแบบยอ (ตามเอกสารแนบทาย ๒) พรอมระบุเลขที่ใบสมัครที่ไดจาก

มหาวิทยาลัย (Applicant’s ID number) ไปที่มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตน 

ราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เลขที่ ๗๓/๑ อาคาร สวทช. ถนนพระรามที่ ๖ เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 

๑๐๔๐๐ ภายในวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ทางไปรษณียลงทะเบียนดวนพิเศษ (EMS) โดยจะถือวันที่ทำการ

ไปรษณียตนทางประทับตรารับเอกสารเปนสำคัญ และหากผู สมัครคัดเล ือกนำสงเอกสารเอง จะถือวันที่ 

งานสารบรรณของมูลนิธิประทับตรารับเอกสารเปนสำคัญ   

   ๓.๔ หลักฐานและเอกสารท่ีตองสงทางอินเทอรเน็ตในเว็บไซตของมหาวิทยาลัยคอลเลจดับลิน มีดังนี้  

 (๑) สำเนาระเบ ียนแสดงผลการเร ียน (Transcript of records) ฉบ ับภาษาอังกฤษที ่ มี 

ตรามหาวิทยาลัยประทับรับรอง จำนวน ๑ ฉบับ  

 (๒) สำเนาปริญญาบัตร หรือสำเนาหนังสือรับรองการสำเร็จการศึกษาฉบับภาษาอังกฤษที ่มี 

ตรามหาวิทยาลัยประทับรับรอง จำนวน ๑ ฉบับ หรือสำเนาหนังสือรับรองสถานภาพการศึกษา กรณีผูสมัครที่

กำลังศึกษาอยูภาคการศึกษาสุดทายของหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
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 (๓) หน ังส ือร ับรองจากอาจารย ท ี ่ปร ึกษาหรือผ ู บ ังค ับบัญชา เขียนเปนภาษาอ ังกฤษ  

จำนวน ๒ ทาน รวม ๒ ฉบับ  

 (๔) ประวัติสวนตัวเปนภาษาอังกฤษ (Curriculum Vitae) จำนวน ๑ ฉบับ  

 (๕) สำเนาผลการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEFL (Internet-based) ไม ต่ำกวา ๙๐ คะแนน  

โดยมีคะแนนสวน writing ไมต่ำกวา ๒๑ คะแนน และคะแนนแตละสวนไมต่ำกวา ๑๙ คะแนน หรือ 

 (๖) สำเนาผลการทดสอบภาษาอังกฤษ IELTS ที่ไดคะแนนไมต่ำกวา ๖.๕ คะแนน โดยไดคะแนน

ในแตละ band ไมต่ำกวา ๖.๐ หรอื  

 (๗) สำเนาผลการทดสอบภาษาอังกฤษ Duolingo English Test (DET) ที่ไดคะแนนไมต่ำกวา 

๑๒๐ คะแนน โดยมีคะแนนในแตละสวนไมต่ำกวา ๑๑๐ คะแนน  

 

 ทั ้งนี ้ สามารถติดตอสอบถามขอมูลเพิ ่มเติมไดที่มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทางโทรศัพท ๐๘๙ ๔๕๒ ๔๒๔๔ (คุณเยาวลักษณ)  

๐๖๒ ๒๒๙ ๖๔๖๘ (คุณเรณุกา) ทางไปรษณียอิเล็กทรอนิกส : info@princess-it.org และหากตองการสอบถาม

ขอมูลเกี่ยวกับการศึกษา ณ มหาวิทยาลัยคอลเลจดับลิน สามารถสอบถามไดทางไปรษณียอิเล็กทรอนิกส  

โดยสงไปที ่southeastasia@ucd.ie 

๔. วิธีคัดเลือกผูไดรับทุน 

 ๔.๑ มหาวิทยาลัยคอลเลจดับลินคัดเลือกผูมีคุณสมบัติเหมาะสมในเบื้องตนตามเกณฑที่มหาวิทยาลัย

กำหนดและแจงรายชื่อผูผานการคัดเลือกเบ้ืองตนมายังมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริฯ 

 ๔.๒ มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริฯ แตงตั้งคณะกรรมการคัดเลือกฯ โดยมีผูแทนจาก

มหาวิทยาลัยคอลเลจดบัลินรวมเปนกรรมการดวย 

 ๔.๓ คณะกรรมการคัดเลือกฯ พิจารณาคุณสมบัติของผูสมัครที่ผานการคัดเลือกเบื้องตนตามรายชื่อ 

ที่มหาวิทยาลัยคอลเลจดับลินแจงมาตามขอ ๔.๑ เพื่อตรวจดูความสอดคลองกับเกณฑคุณสมบัติตามประกาศ 

รับสมัคร กอนประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขาสอบสัมภาษณ 

 ๔.๔ มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริฯ จะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขาสอบสัมภาษณทาง

เว็บไซต https://princess-it.org/th/scholarship/ucd/ ภายในวันที ่๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖ 

 ๔.๕ คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกฯ (มีผูแทนของมหาวิทยาลัยคอลเลจดับลินรวมเปนกรรมการ) 

ดำเนินการสัมภาษณผูมีสิทธิเขารับการสอบสัมภาษณ ในวันท่ี ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖ 

 ๔.๖ มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริฯ จะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิไดรบัทุนภายในวันที่  

๗ มิถุนายน ๒๕๖๖ ทางเว็บไซต https://princess-it.org/th/scholarship/ucd/ 

 ๔.๗ ผูผานการคัดเลือกใหเปนผูมีสิทธิไดรับทุน จะตองกรอกใบสมัครเพื่อรับทุนการศึกษาที่เว็บไซต

ของมหาวิทยาลัยที ่ (https://www.ucd.ie/apply) รวมทั ้งสงเอกสารตามขอกำหนดของมหาวิทยาลัยไปยัง

มหาวิทยาลัยคอลเลจดับลิน 
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 ๔.๘ ผูผานการคัดเลือก จะตองเดินทางไปศึกษา ณ มหาวิทยาลัยคอลเลจดับลิน ประมาณปลายเดือน

สิงหาคม ๒๕๖๖ และเขาศึกษาในเดือนกันยายน ๒๕๖๖ 

๑. การเพกิถอนทุน 

 มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริฯ และมหาวิทยาลัยคอลเลจดับลิน จะพิจารณาเพิกถอน

การใหทุนแกผูไดรับทุน หากเขากรณีใดกรณหีนึ่งดงัน้ี 

 ๕.๑ ไมสามารถเดินทางไปศึกษา ณ มหาวิทยาลัยคอลเลจดับลิน ไดตามวันที่มหาวิทยาลัยกำหนด 

 ๕.๒ ผูไดรับทุนสงหลักฐานและเอกสารที่ใชในการสมัครอันเปนเท็จ 

 ๕.๓ ผูไดรับทุนละเมิดสัญญาที่ทำกับมหาวิทยาลัยคอลเลจดับลิน  

 ๕.๔ ผูไดรับทุนมีผลการเรียนที่ต่ำกวามาตรฐาน หรืออาจารยที่ปรึกษาใหความเห็นวาผูไดรับทุน 

ไมสามารถจะสำเร็จการศึกษาไดตามท่ีหลักสูตรกำหนด 

 ๕.๕ ผูไดรับทุนไดรับทุนจากหนวยงานอ่ืนๆ 

๒. เงื่อนไขการรับทุน 

 ทุนการศึกษานี้เปนทุนที่มหาวิทยาลัยคอลเลจดับลิน สาธารณรัฐไอรแลนด ทูลเกลาฯ ถวายแดสมเด็จ

พระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อพระราชทานใหแกบุคคลที่มี

ค ุณสมบัติเหมาะสม ซึ ่งเป นทุนที ่ไม ม ีข อผ ูกพันการชดใชท ุน ดังนั ้น หากผู ท ี ่ ได ร ับการคัดเล ือกแลว  

ไมสามารถรับเงื่อนไขและสละสิทธิ์การรับทุนในภายหลัง จะเปนการกระทบกระเทือนตอชื่อเสียงของประเทศ

ไทยและโอกาสไดรับการสนับสนุนในลักษณะดังกลาวในอนาคต 

 

ประกาศ  ณ  วันที่   ๒๗   ธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 

        
 

(นายไพรัช   ธัชยพงษ) 

กรรมการและเลขาธิการ 

มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 

 



  

รายละเอียดทุนไปศึกษาวิชา 

ณ มหาวิทยาลัยคอลเลจดับลิน (University College Dublin : UCD) สาธารณรัฐไอรแลนด  

ประจำปการศกึษา ๒๕๖๖ (ค.ศ. ๒๐๒๓) ระดับปริญญาโท หลักสูตรภาษาอังกฤษ 

ท่ี สาขาวิชา ระดับ ประเทศ จำนวนทุน คุณสมบัติเฉพาะ 

๑. College of Engineering and Architecture ปริญญาโท สาธารณรัฐ

ไอรแลนด 

๒ - กำลังศกึษาในภาคการศึกษาสุดทาย หรือสำเร็จการศึกษาปริญญาตรี

ในสาขาที่เก่ียวของ  

- คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรการศึกษาปริญญาตรี ไมต่ำกวา 

๓.๐๐ หรือรอยละ ๗๕  หรือเทียบไดไมต่ำกวานี้  

- คะแนน TOEFL (Internet-based) ไมต่ำกวา ๙๐ คะแนน  

โดยมีคะแนนสวน writing ไมต่ำกวา ๒๑ คะแนน และ 

คะแนนแตละสวนไมต่ำกวา ๑๙ คะแนน หรือ 

- คะแนน IELTS ไมต่ำกวา ๖.๕ คะแนน โดยไดคะแนนในแตละ band 

ไมต่ำกวา ๖.๐ หรือ 

- คะแนน Duolingo English Test (DET) ไมต่ำกวา ๑๒๐ คะแนน  

โดยมีคะแนนในแตละสวนไมต่ำกวา ๑๑๐ คะแนน 

และมหาวิทยาลัยอาจยอมรับคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษประเภทอ่ืน 

สามารถศึกษาขอมูลเพิ่มเติมไดจากเวบ็ไซตของมหาวิทยาลัยที่  

https://www.ucd.ie/registry/prospectivestudents/admissions/poli

ciesandgeneralregulations/generalrequirements/minimumenglishl

anguagerequirements/ 

๒. 

๓. 

College of Science 

School of Agriculture & Food Science ภายใต 

College of Health and Agricultural Sciences 

  

  

  

  

  

หมายเหต ุ 1. ศึกษาขอมูลเพ่ิมเติมไดท่ี https://www.ucd.ie/global/scholarships/ เลือก Thailand หัวขอ HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn of Thailand Scholarship 

  2. สอบถามขอมูลเก่ียวกับการศึกษา ณ มหาวิทยาลัยคอลเลจดับลนิทางไปรษณียอเิล็กทรอนิกส southeastasia@ucd.ie 

  3. ศึกษาสถานการณและคำถามพบบอยของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทางเวบ็ไซตของมหาวิทยาลัย ดังนี ้

 UCD Covid-19 FAQs https://www.ucd.ie/covid-19/ และ https://www.ucd.ie/sirc/coronavirus/ 

 The Irish Government’s Covid-19 response https://www2.hse.ie/conditions/covid19/ 

เอกสารแนบทาย ๑ 


