


  

รายละเอียดทุนไปศึกษาวิชา 
ณ มหาวิทยาลัยคอลเลจดับลิน (University College Dublin : UCD) สาธารณรัฐไอร์แลนด์  

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ (ค.ศ. ๒๐๒๓) ระดับปริญญาโท หลักสูตรภาษาอังกฤษ 
ที ่ สาขาวิชา ระดับ ประเทศ จำนวนทุน คุณสมบัติเฉพาะ 

๑. College of Engineering and Architecture ปริญญาโท สาธารณรัฐ
ไอร์แลนด์ 

๒ - กำลังศึกษาในภาคการศึกษาสุดท้าย หรือสำเร็จการศึกษาปริญญาตรี
ในสาขาที่เกี่ยวข้อง  

- คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรการศึกษาปริญญาตรี ไม่ต่ำกว่า 
๓.๐๐ หรือร้อยละ ๗๕  หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้  

- คะแนน TOEFL (Internet-based) ไม่ต่ำกว่า ๙๐ คะแนน  
โดยมีคะแนนส่วน writing ไม่ต่ำกว่า ๒๑ คะแนน และ 
คะแนนแต่ละส่วนไม่ต่ำกว่า ๑๙ คะแนน หรือ 

- คะแนน IELTS ไม่ต่ำกว่า ๖.๕ คะแนน โดยได้คะแนนในแต่ละ band 
ไม่ต่ำกว่า ๖.๐ หรือ 

- คะแนน Duolingo English Test (DET) ไม่ต่ำกว่า ๑๒๐ คะแนน  
โดยมีคะแนนในแต่ละส่วนไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ คะแนน 
และมหาวิทยาลัยอาจยอมรับคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษประเภทอื่น 
สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมไดจ้ากเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยที่  
https://www.ucd.ie/registry/prospectivestudents/admissions/poli
ciesandgeneralregulations/generalrequirements/minimumenglishl
anguagerequirements/ 

๒. 
๓. 

College of Science 
School of Agriculture & Food Science ภายใต้ 
College of Health and Agricultural Sciences 

  

  
  

  

  

หมายเหตุ 1. ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.ucd.ie/global/scholarships/ เลือก Thailand หัวข้อ HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn of Thailand Scholarship 
  2. สอบถามข้อมูลเกีย่วกับการศึกษา ณ มหาวิทยาลัยคอลเลจดับลนิทางไปรษณีย์อเิล็กทรอนิกส์ southeastasia@ucd.ie 
  3. ศึกษาสถานการณ์และคำถามพบบ่อยของโรคติดเชื้อไวรสัโคโรน่า 2019 (COVID-19) ทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย 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/ 

https://www.ucd.ie/covid-19/
https://www.ucd.ie/sirc/coronavirus/
https://www2.hse.ie/conditions/covid19/


Timeline for the Selection Process of HRH-UCD Scholarship  
for Academic Year 2023 (Science and Technology related Programs) 

 

  Activity Timeline/Date 

1 Princess Foundation and UCD announce the call for application for the 
HRH-UCD Scholarship  

Monday 29 December 2022 

2 Student selects the course program that he/she is interested in and 
submits the application accordingly through the website. UCD 
applications through website https://www.ucd.ie/global/apply  
(already open since Oct 1st, 2022) 

Monday 29 December 2022 
– Friday 14 April 2023 

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

Friday 14 April 2023 

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

Wednesday 26 April 2023 

5 Deadline for successful applicants (who have received an offer to the 
course 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. 

(More information can be found on the Foundation's website at 
https://www.princess-it.org/th/scholarship/UCD) 

 

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 

Wednesday 3 May 2023 

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

Friday 5 May 2023 

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

Wednesday 10 May 2023 

8 Princess Foundation reviews the applicants whose names are on the 
UCD list (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 

Friday 12 May 2023 

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

Saturday 20 May 2023 

10 Announcement of the name(s) of the applicant who receives an offer for 
the HRH-UCD scholarship 

Wednesday 7 June 2023 

11 The selected applicant applies for VISA Monday 3 July 2023 – 
Friday 28 July 2023 

12 The selected applicant departs for UCD Before 1 September 2023 

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 question about studying in UCD, please email southeastasia@ucd.ie  

3. Please find UCD Covid-19 FAQs at https://www.ucd.ie/covid-19/ and 
https://www.ucd.ie/sirc/coronavirus/ 

4. Please find details on the Irish Government’s Covid-19 response through the HSE at 
https://www2.hse.ie/conditions/covid19/  

https://www.princess-it.org/th/scholarship/UCD
https://www.ucd.ie/covid-19/
https://www.ucd.ie/sirc/coronavirus/
https://www2.hse.ie/conditions/covid19/


แผนการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือรับทุนการศึกษาไปศึกษาวิชา 
 ณ มหาวิทยาลัยคอลเลจดับลิน (University College Dublin : UCD) สาธารณรัฐไอร์แลนด์ 

ประจำปีการศึกษา 2566 (ค.ศ. 2023) ระดับปริญญาโท หลักสูตรภาษาอังกฤษ 

ที ่ การดำเนินงาน เวลา 

1 มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริฯ ประกาศรับสมัครคดัเลือกบุคคลเพื่อรับทุน 29 ธันวาคม 2565 

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

29 ธันวาคม 2565 -  
14 เมษายน 2566 

3 ปิดรับสมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยคอลเลจดับลินสำหรับบุคคลทีส่นใจสมัครคัดเลือกเพื่อรับทุน 14 เมษายน 2566 

4 ผู้รับผิดชอบหลักสูตรของมหาวิทยาลัยคอลเลจดับลิน พิจารณาผูส้มคัรจากใบสมัครในเบื้องต้น เพื่อคดัเลือก 
ผู้มีคณุสมบัติเหมาะสมตามเกณฑข์องหลักสูตร และแจ้งผู้สมัครที่ผา่นคัดเลือกเบื้องต้นทราบ 

26 เมษายน 2566 –  
3 พฤษภาคม 2566 

5 ผู้สมคัรที่ผา่นการคดัเลือกเบื้องต้นที่ได้รับแจ้งจากมหาวิทยาลัย/ผู้รบัผิดชอบหลักสูตร (ตามข้อ 4)  
ส่งใบสมัครเพื่อขอรับทุน HRH-UCD scholarship ทางอินเทอร์เนต็ที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลยั  
(www.ucd.ie/global/apply) โดยเลือก “ประเทศไทย” จากเมน ู
นอกจากน้ี ผู้สมัครส่งใบสมัครแบบย่อ (ตามเอกสารแนบ ๒) พร้อมหมายเลขใบสมคัรที่ได้จากมหาวิทยาลัย 
(Application ID) (ท่ีได้รับตามขั้นตอนในข้อ 2) มายังมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำรฯิ  
ตามที่อยู่ที่แจ้งในใบสมัคร   
หมายเหตุ : เฉพาะผู้สมัครทีผ่่านการคัดเลือกเบื้องต้นเท่าน้ัน ที่จะสามารถเข้าสมัครเพื่อขอรับทุน HRH-UCD 
scholarship ทางเว็บไซต์ดังกล่าวได้ โดยการใส่เลขท่ีใบสมัครทีไ่ด้จากมหาวิทยาลยั (Application ID)  
เพื่อกรอกใบสมัคร 

26 เมษายน 2566 –  
3 พฤษภาคม 2566 

6 มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริฯ ส่งรายชื่อผูส้มัครคัดเลือก ท่ีส่งใบสมัครเพื่อขอรับทุน HRH-UCD 
scholarship พร้อมหมายเลขใบสมัครที่ได้จากมหาวิทยาลัย (Application ID) ให้มหาวิทยาลัยคอลเลจดับลิน 

5 พฤษภาคม 2566 

7 มหาวิทยาลยัคอลเลจดับลิน ยืนยนัรายชื่อผู้สมัครคดัเลือกที่สมัครเขา้รับทุน HRH-UCD scholarship  มายัง 
มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริฯ 

10 พฤษภาคม 2566 

8 มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริฯ พิจารณารายชื่อผูส้มคัรคัดเลือกที่ได้รับจากมหาวิทยาลยั 
คอลเลจดับลิน (ตามข้อ 7) เพื่อตรวจสอบคุณสมบตัิตรงตามประกาศรับสมคัรคัดเลือกบุคคลเพื่อรบัทุน (ตามข้อ 1) 
จากนั้น มูลนิธิฯ จะประกาศรายชือ่ผู้มีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ์ ท่ีเว็บไซตข์องมูลนิธิ 

12 พฤษภาคม 2566 

9 คณะกรรมการพิจารณาคดัเลือกฯ (มีผู้แทนของมหาวิทยาลัยคอลเลจดับลิน ร่วมเป็นกรรมการ) ดำเนนิการ
สัมภาษณผ์ู้สมคัรที่มสีิทธ์ิสอบสมัภาษณ์ 

20 พฤษภาคม 2566 

10 มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริฯ ประกาศรายชื่อผูไ้ด้รบัการคัดเลือกให้เป็นผู้รับทุน  7 มิถุนายน 2566 

11 ผู้ไดร้ับทุน ยื่นสมัครขอวีซ่า 3 – 28 กรกฎาคม 2566 

12 ผู้ไดร้ับทุนออกเดินทางเพื่อศึกษา ณ มหาวิทยาลัยคอลเลจดับลิน ก่อนวันที่ 1 กันยายน 2566 

หมายเหตุ    
1. ศึกษาข้อมูลของหลักสูตรเพิ่มเติมได้ที่ https://www.ucd.ie/global/scholarships/ เลือก Thailand  

            และหัวข้อ HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn of Thailand Scholarship 
2. สอบถามข้อมูลเกีย่วกับการศึกษา ณ มหาวิทยาลัยคอลเลจดับลนิ ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์: southeastasia@ucd.ie 
3. ศึกษาคำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ Covid-19 ได้ที่ URL ต่างๆ ดังน้ี  

• 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/ 

https://www.ucd.ie/global/apply
http://www.ucd.ie/global/apply
mailto:southeastasia@ucd.ie
https://www.ucd.ie/covid-19/
https://www.ucd.ie/sirc/coronavirus/
https://www2.hse.ie/conditions/covid19/

