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คู่มือการใช้งานระบบการสมัคร “ทุนวิจัย คปก. ตอ่ยอด” 
 

1. การสมัครสมาชิก 
 
ข้อมูลที่จ ำเป็นต้องมีก่อนเข้ำสู่ขั้นตอนนี้ :  
            1. ไม่มี หรือ มีข้อมูลสมำชิกระบบฐำนข้อมูล Biodata ของ สกว. 
 
1 การสมัครสมาชิกระบบฐานข้อมูล Biodata  
 

1.1 เป็นสมำชิกระบบฐำนข้อมูล Biodata (http://biodata.trf.or.th) หรือเคยสมัครทุนฝ่ำยวิชำกำร, ฝ่ำยพวอ. หรือฝ่ำยคปก. ของสกว. 
            1.1.1 กรณีทรำบ username และ password 

-  เข้ำสู่หน้ำแรกของระบบสมัครทุนที่ http://rgjadvanced.trf.or.th และคลิก “เข้ำสู่ระบบรับสมัครทุน” โดยกรอก 
username และ password ของระบบฐำนข้อมูล Biodata ในช่องดังรูปภำพด้ำนล่ำง 

 
            1.1.2 กรณีไม่ทรำบ username และ password  
                        - คลิกท่ีปุ่ม ลืมรหัสผ่ำน บนเว็บไซต์  
                        - กรอก Email address ที่เคยใช้ในกำรสมัคร Biodata  
                        - กดปุ่ม ตกลง (Email แจ้ง username และ password อำจเข้ำไปอยู่กล่อง spam ใน email ของท่ำน โปรดตรวจสอบ) 
 
 

1.2 สมัครสมำชิกใหม่  
            1.2.1 คลิกท่ีปุ่ม “สมัครสมำชิก 
            1.2.2 อ่ำนข้อตกลง และกดปุ่มยอมรับ 
            1.2.3 กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และกดปุ่ม สมัครสมำชิก         

หมำยเหตุ  username เป็นภำษำอังกฤษ 4-16 ไม่สำมำรถใชอ้ักขระพิเศษได้ ท่ำนสำมำรถตรวจสอบได้โดย กำรกรอก username และกดปุ่ม “ตรวจสอบ username” 
             email address ท่ำนสำมำรถตรวจสอบ email ได้โดยกำรกรอก email และกดปุ่ม “ตรวจสอบ email” 
             หำกเกิดกำรผิดพลำดในกำรกรอกข้อมูล/กรอกข้อมูลไม่ครบถ้วน ระบบจะแจ้งข้อควำมให้ทรำบ 
 

 
  ข้อมูลที่ได้จำกระบบ/ข้อมูลที่บันทึกอยู่ในระบบ หลังขั้นตอนนี้ :  

1. username และ password ในกำรเข้ำสู่ระบบกำรสมัครทุนวิจัย คปก. ต่อยอด 



P a g e  | 2 

 

2. การกรอกข้อมูลทั่วไปและประวัติส่วนตัวต่างๆ 
 
ข้อมูลที่จ ำเป็นต้องมีก่อนเข้ำสู่ขั้นตอนนี้ :  
            1. username และ password เข้ำสู่ระบบ โดยกำรสมัครสมำชิกใหม่ หรือใช้ข้อมูลสมำชิกฐำน Biodata 
 

2. การกรอกข้อมูลทั่วไปและประวัติส่วนตัวต่างๆ 
 

2.1 เข้ำสู่ระบบโดยกรอก username และ password ของท่ำน ดังรูปภำพด้ำนล่ำง (http://rgjadvanced.trf.or.th/login.aspx) 

 
 
 

2.2 ข้อมูลส่วนตัว 
            ท่ำนจ ำเป็นต้องกรอกข้อมูลในข้อ 1 ให้ครบถ้วนเพื่อเป็นประโยชน์ในกำรพิจำรณำทุน 

 

 
           ข้อมูลส่วนตัว แบ่งเป็น 
           2.2.1 ประวัติส่วนตัว 
                        - Login Information 
                        - Personal data 
  - Contact information 
  - ข้อมูลกำรรับทุน คปก. 
           2.2.2 ผลงำนตีพิมพ์ขณะรับทุน คปก. 

-  ผลงำนตีพิมพ์ในระหว่ำงกำรรับทุน คปก.  (เพิ่มแก้ไขข้อมูลที่ระบบฐำนข้อมูล Biodata โดยคลิก                      กรอก
ข้อมูลผลงำนตีพิมพ์ และเลือกว่ำผลงำนนี้ “เป็นผลงานภายใต้ทุนโครงการ คปก.” 
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 2.2.3 ผลงำนตีพิมพ์หลังจำกจบปริญญำเอก   
-  ผลงำนตีพิมพ์หลังจำกจบปริญญำเอก ภำยใน 5 ปีที่ผ่ำนมำ (ปี ค.ศ. 2010 -2015) (เพิ่มแก้ไขข้อมูลที่ระบบฐำนข้อมูล 

Biodata โดยคลิก                      ) โดยเลือกว่ำผลงำนนี้ “ไม่เป็นผลงานภายใต้ทุนโครงการ คปก.” 
 
      

   2.2.3 ข้อมูลกำรศึกษำ 
- ปีท่ีจบกำรศึกษำ ระดับกำรศึกษำ(ตรี โท เอก) ช่ือสถำบันกำรศึกษำ สำขำวิชำ ประเทศ หัวข้อวิทยำนิพนธ์ keywords และ 

GPA (เพิ่มแก้ไขข้อมูลที่ระบบฐำนข้อมูล Biodata โดยคลิก                      ) 
 2.2.4 ยืนยันเอกสำรประวัติส่วนตัว 
  - คลิก “ดูตัวอย่ำงเอกสำร” เพื่อตรวจสอบควำมถูกต้อง และรูปแบบข้อมูล  

-  ท่ำนจ ำเป็นต้องยืนยันกำรใช้เอกสำรประวัติส่วนตัวของท่ำน อย่ำงน้อย 1 ไฟล์ จึงจะสำมำรถด ำเนินกำรต่อในขั้นตอนกำร
สมัครทุนได้ โดยคลิก                                                                   
(เมื่อท่ำนยืนยันกำรใช้เป็นเอกสำรประวัติส่วนตัว ระบบจะใช้ข้อมูลเอกสำรที่บันทึกครั้งล่ำสุด เพื่อเป็นเอกสำรประวัติ
ส่วนตัวโดยอัตโนมัติ)  

- ท่ำนสำมำรถคลิก “บันทึกเอกสำร” เพื่อบันทึกลงในคอมพิวเตอร์ของท่ำน  
 
ข้อมูลที่ได้จำกระบบ/ข้อมูลที่บันทึกอยู่ในระบบ หลังขั้นตอนนี้ :  
            1. ข้อมูลประวัติส่วนตัวและข้อมูลกำรรับทุน คปก. 
            2. ข้อมูลผลงำนตีพิมพ์ขณะรับทุน คปก.  

3. ข้อมูลผลงำนตีพิมพ์หลังจำกจบปริญญำเอก  
4. ข้อมูลกำรศึกษำ 

 
 

3. การสมัครทุน 

 ข้อมูลที่จ ำเป็นต้องมีก่อนเข้ำสู่ขั้นตอนนี้ :  
            1. username และ password เข้ำสู่ระบบ โดยกำรสมัครสมำชิกใหม่ หรือใช้ข้อมูลสมำชิกฐำน Biodata 
            2. กรอกข้อมูลส่วนตัวต่ำงๆ ให้ครบถ้วน 
            3. ยืนยันกำรใช้เอกสำรประวัติส่วนตัว 
 
3 การกรอกข้อมูลการสมัครทุน คปก.  
 

3.1 เมื่อเข้ำสู่หน้ำสมัครทุน ให้คลิกเลือกทุนวิจัย คปก. ต่อยอด (RGJ Advanced Programme) ดังรูปภำพด้ำนล่ำง   
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3.2 ระบบจะเข้ำไปที่หน้ำ “ส่ง/แก้ไข ข้อเสนอโครงกำร” ดังรูป ให้ด ำเนินกำรกรอกข้อมูลสมัครทุนให้ครบถ้วน 
 

 
 

 
 แบบฟอร์มสมัครทุน แบ่งเป็น 
 3.2.1 Personal (ข้อมูลในส่วนน้ี เป็นข้อมูลที่ดึงมำจำกข้อมูลส่วนตัวของท่ำน)               
  3.2.2 Proposal 
  - ดาวน์โหลด “แบบเสนอโครงกำรวิจัย ทุนวิจัย คปก. ต่อยอด” และกรอกข้อมูลข้อเสนอโครงกำรให้ครบถ้วน ประกอบด้วย 

ส่วนที่ 1 บทคัดย่อ (ภำษำไทย และ ภำษำอังกฤษ) 
ส่วนที่ 2 ข้อเสนอโครงกำรวิจัยฉบับเต็ม 
ส่วนที่ 3 นักวิจัยพี่เล้ียง ข้อมูลประวัติ/ผลงำนวิชำกำรของนักวิจัยที่ปรึกษำท่ีเป็นผู้เชี่ยวชำญในสำขำวิชำที่ท่ำน 

ท ำวิจัย และควำมเช่ือมโยงของผู้ขอรับทุนกับนักวิจัยที่ปรึกษำ โดยระบุรำยละเอียดควำมร่วมมือในกำรท ำวิจัย
ระหว่ำงผู้ขอรับทุนกับนักวิจัยที่ปรึกษำให้มั่นใจว่ำจะดูแลให้โครงกำรนี้ส ำเร็จ  พร้อมท้ังลงนำมนักวิจัยพี่เล้ียง 

ส่วนที่ 4 ผู้บังคับบัญชำ ข้อมูลหน่วยงำนต้นสังกัด พร้อมท้ังลงนำมรับรองกำรอนุมัติให้ผู้วิจัยมีเวลำท ำงำนวิจัยในโครงกำร
ไม่น้อยกว่ำ 20 ช่ัวโมงต่อสัปดำห์ 

  - แนบไฟล์ “แบบเสนอโครงกำรวิจัย ทุนวิจัย คปก. ต่อยอด” (pdf เท่ำนั้น) ในระบบสมัครทุน โดยกดที่ปุ่ม choose file 
  - กรอกข้อมูล Project details  
  - กรอกข้อมูล abstract (ภำษำอังกฤษ) 
  - กรอกข้อมูล keywords (ภำษำอังกฤษ) 
 3.2.3 ข้อมูลกำรศึกษำ 
  - Level , university/country,Discipline,Year graduated ,GPA   
 3.2.4 ข้อมูลนักวิจัยพี่เล้ียง (Mentor) 
 3.2.5 Attached File  

-  ขอให้อัพโหลดไฟล์อย่ำงน้อย 1 ไฟล์ ซึ่งหำกมีมำกกว่ำ 1 ไฟล์ ขอให้ผู้สมัคร รวมไฟล์ (.pdf) เป็น 1 ไฟล์เท่ำนั้น ขนำดไม่
เกิน 20 MB ประกอบด้วยเอกสำร ดังนี้ 

1) หน้ำแรกของผลงำนตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรระดับนำนำชำติ ที่มี impact factor ภำยใน 5 ปีที่ผ่ำนมำ (ปี 
ค.ศ. 2010 –  2015)  

2)  เอกสำรยืนยันกำรเป็นดุษฎีบัณฑิต คปก. และกำรส้ินสุดกำรรับทุน คปก.  
3)  เอกสำรยืนยันกำรเป็น “พนักงำนประจ ำ” หำกเป็นพนักงำนประจ ำที่มีกำรต่อสัญญำเป็นรำยปี ขอให้ส่งเอกสำร

ยืนยันจำกต้นสังกัดว่ำมีแผนกำรจ้ำงครอบคลุมระยะเวลำกำรรับทุนท่ีขอเสนอ  
- ในกรณีทีต่้องกำรแก้ไขไฟล์ ให้ผู้สมัครท ำกำรอัพโหลดไฟล์ใหม ่ระบบจะท ำกำรแทนท่ีไฟล์เดมิ  
- สกว. ขอสงวนสิทธ์ิในกำรใช้ CV ของผู้สมัครที่ถูกสร้ำงขึ้นจำกระบบรับสมัครทุนเท่ำนั้น (CV Auto)  
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 3.2.6 Status 
  หน้ำต่ำงตรวจสอบสถำนะ เป็นช่องทำงกำรส่ือสำรเพื่อให้ผู้สมัครทุนทรำบถึงสถำนะต่ำง ๆ ของทุนที่สมัคร โดยในกรณีที่
กรอกข้อมูลในระบบสมัครทุนวิจัย คปก. ต่อยอดไม่ครบถ้วนทุก Tab ที่ก ำหนด หน้ำต่ำงสถำนะจะขึ้นข้อควำม  
ในกรณีที่กรอกข้อมูลครบถ้วนจะขึ้นข้อควำม  
  ทั้งนี้ในกรณีที่เจ้ำหน้ำที่ต้องกำรให้ผู้สมัคร แก้ไข/เพิ่มเติมข้อมูลกำรสมัครทุน ผู้สมัครจะต้องติดตำมและด ำเนินกำรตำม
ข้อควำม (message) ที่แจ้งในหน้ำต่ำงนี้ เพื่อให้ข้อมูลกำรสมัครทุนของผู้สมัครมีควำมถูกต้องและครบถ้วน 
 

อน่ึงเพื่อหลีกเล่ียงปัญหำกำรส่งข้อมูลของนักวิจัยจ ำนวนมำกในช่วงปลำยของวันก ำหนดปิดรบัสมัคร  ซึ่งอำจจะท ำให้ระบบติดขัดได้ จึง
ขอแนะน ำให้ด ำเนินกำรสมัครทุนก่อนวันสุดท้ำยของกำรเปิดรับสมัคร ทั้งนี้ผู้สมัครสำมำรถเข้ำไปแก้ไขข้อมูลในระบบได้ภำยใน 7 วันหลังจำกวัน
สมัครและบันทึก proposal เข้ำสู่ระบบ (เช่น หำกลงทะเบียนวันที่ 31 มกรำคม พ.ศ. 2559 สำมำรถแก้ไขข้อมูลกำรสมัครทุนได้ไม่เกินวันที่      
7 กุมภำพันธ ์พ.ศ. 2559 หำกเลยก ำหนดระยะเวลำแก้ไขข้อมูล ขอให้ติดต่อเจ้ำหน้ำท่ี) 

  
ข้อมูลที่ได้จำกระบบ/ข้อมูลที่บันทึกอยู่ในระบบ หลังขั้นตอนนี้ :  
            1.  ประเภททุนท่ีสมัคร 
            2.  รหัสกำรสมัครทุนวิจัย คปก. ต่อยอด  

3.  ไฟล์แบบเสนอโครงกำรวิจัย (.pdf) 1 ไฟล์ 
            3.  ข้อมูลรำยละเอียดของผู้สมัคร ที่ใช้ในกำรพิจำรณำทุน 

4.  ไฟล์หน้ำแรกของผลงำนตีพิมพ์ / เอกสำรยืนยันกำรเป็นดุษฎีบัณฑิต คปก. และกำรส้ินสุดกำรรับทุน คปก. / เอกสำรยืนยันกำรเป็น
“พนักงำนประจ ำ” (.pdf) 1 ไฟล์ 

 
 
 

4. การพิจารณาทุน 
 
สกว. จะพิจำรณำผู้สมัครที่ด ำเนินกำรถูกต้องและครบถ้วน ดังนี้ 
 
 4.1 กรอกข้อมูลในระบบสมัครทุนวิจัย คปก. ต่อยอด ถูกต้องและครบถ้วน ภำยในวันที่ 31 มกรำคม 2559 
 4.2 แนบไฟล์แบบเสนอโครงกำรวิจัย  

4.3 แนบไฟล์หน้ำแรกของผลงำนตีพิมพ์ เอกสำรยืนยันกำรเป็นดุษฎีบัณฑิต คปก. และกำรส้ินสุดกำรรับทุน คปก. และเอกสำรยืนยัน  
กำรเป็น“พนักงำนประจ ำ” 

 
หมายเหตุ  ดุษฎีบัณฑิต คปก. ที่ส ำเร็จกำรศึกษำปริญญำเอกตำมเกณฑ์ คปก. เกิน 3 ปี นับถึงวันที่สมัคร และ/หรือ ยังไม่ด ำเนินกำร

ส้ินสุดโครงกำร คปก. ให้เรียบร้อย จะไม่ได้รับกำรพิจำรณำทุน  
 

  


