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คูมือการใชงานระบบการสมัคร “ทุนวิจัย คปก. ตอยอด” รุนที่ 3 ประจําปงบประมาณ 2561 
 

1. การสมัครสมาชิก 
 
ขอมูลท่ีจําเปนตองมีกอนเขาสูข้ันตอนน้ี :  
            1. ไมมี หรือ มีขอมูลสมาชิกระบบฐานขอมูล Biodata ของ สกว. 
 
การสมัครสมาชกิระบบฐานขอมูล Biodata  
 

1.1 เปนสมาชิกระบบฐานขอมูล Biodata (http://biodata.trf.or.th) หรือเคยสมัครทุนฝายวิชาการ, ฝาย พวอ. หรือฝาย คปก. ของ สกว. 
            1.1.1 กรณีทราบ username และ password 

-  เขาสูหนาแรกของระบบสมัครทุนท่ี http://rgjadvanced.trf.or.th และ log in โดยกรอก username และ password 
ของระบบฐานขอมูล Biodata ในชองดังรูปภาพดานลาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

            1.1.2 กรณีไมทราบ username และ password  
                        - คลิกท่ีปุม ลืมรหัสผาน บนเว็บไซต  
                        - กรอก Email address ท่ีเคยใชในการสมัคร Biodata  
                        - กดปุม ตกลง (Email แจง username และ password อาจเขาไปอยูกลอง spam ใน email ของทาน โปรดตรวจสอบ) 
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1.2 สมัครสมาชิกใหม  
            1.2.1 คลิกท่ีปุม “Register” 
 

 
 

            1.2.2 อานขอตกลง และกดปุมยอมรับ 
            1.2.3 กรอกขอมูลใหครบถวน และกดปุม “Register”         
 

หมายเหตุ  username เปนภาษาอังกฤษ 4-16 ไมสามารถใชอักขระพิเศษได ทานสามารถตรวจสอบไดโดย การกรอก username และกดปุม “ตรวจสอบ username” 
             email address ทานสามารถตรวจสอบ email ไดโดยการกรอก email และกดปุม “ตรวจสอบ email” 
             หากเกิดการผิดพลาดในการกรอกขอมูล/กรอกขอมูลไมครบถวน ระบบจะแจงขอความใหทราบ 
 

 
 
  ขอมูลท่ีไดจากระบบ/ขอมูลท่ีบันทึกอยูในระบบ หลังข้ันตอนน้ี :  

1. username และ password ในการเขาสูระบบการสมัครทุนวิจัย คปก. ตอยอด 
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2. การกรอกประวัติสวนตัวและขอมูลการรับทุน คปก. 
 
ขอมูลท่ีจําเปนตองมีกอนเขาสูข้ันตอนน้ี :  
            1. username และ password เขาสูระบบ โดยการสมัครสมาชิกใหม หรือใชขอมูลสมาชิกฐาน Biodata 
 
 

เขาสูระบบโดยกรอก username และ password ของทาน ดังรูปภาพดานลาง (http://rgjadvanced.trf.or.th)  

 
 
 

กรอกขอมูลประวัติสวนตัวและขอมูลการรับทุน คปก. ดังนี้ 
 
2.1 ประวัติสวนตัว 
            ทานจําเปนตองกรอกประวัติสวนตัวของทาน ใหครบถวนเพ่ือเปนประโยชนในการพิจารณาทุน 

 

 

           ประวัตสิวนตัว แบงเปน 
           2.1.1 ขอมูลสวนตัว 
                       - Login Information 
                       - ขอมูลท่ัวไป : ภาษาไทย  
  - ขอมูลท่ัวไป : ภาษาอังกฤษ   
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           2.1.2 ขอมูลการศึกษา 

- ประวัติการศึกษา ระดับการศึกษา สถาบัน-ประเทศ ปพ.ศ.ท่ีจบ สาขาวิชา ตรี โท เอก (เพ่ิมแกไขขอมูลท่ีระบบฐานขอมูล      
  Biodata โดยคลิก                               ) 
 

2.2 ขอมูลการรับทุน คปก. 
 คปก. อาจจะดึงขอมูลการรับทุน คปก. ของทานมาบางสวน ขอใหทานเพ่ิมเติม/แกไข ขอมูลท่ียังขาดใหครบถวน อยางไรก็ดี ในกรณีท่ี
ระบบไมสามารถดึงขอมูลการรับทุน คปก. บางสวนของทานมาได ขอใหทานกรอกขอมูลตางๆ ใหครบถวน ประกอบดวย 
 2.2.1 ขอมูลทุน      
 2.2.2 ขอมูลอาจารยท่ีปรึกษาในตางประเทศ 
 2.2.3 ผลงานตีพิมพขณะรับทุน คปก. 
 2.2.4 กิจกรรมของ คปก. ท่ีเขารวมขณะรับทุน คปก. 
 
  

3. การยืนยันขอมูลเบ้ืองตน 
 

3.1 ตรวจสอบขอมูลท่ัวไป ขอมูลการศึกษา และขอมูลการรับทุน คปก. ของทานใหถูกตองและครบถวน เพ่ือประโยชนในการพิจารณาทุน  

3.2 ทําเครื่องหมาย  ท่ี � ตรวจสอบขอมูลเรียบรอยแลว  
3.3 คลิก  

 
 
ขอมูลท่ีไดจากระบบ/ขอมูลท่ีบันทึกอยูในระบบ หลังข้ันตอนน้ี :  
            1. ขอมูลประวัติสวนตัว  ไดแก ขอมูลท่ัวไป และขอมูลการศึกษา  

2. ขอมูลการรับทุน คปก. ไดแก ขอมูลทุน ขอมูลอาจารยท่ีปรึกษาตางประเทศ ผลงานขณะรับทุน คปก. และกิจกรรมท่ีเขารวมขณะ 
    รับทุน คปก.  
 
 

4. ทุนที่เปดรับสมัคร 
 

เมื่อเขาสูหนาทุนท่ีเปดรับสมัคร ใหคลิกเลือก “ทุนวิจัย คปก. ตอยอด ประจําปงบประมาณ 2561” ดังรูปภาพดานลาง 
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5. ขอมูลการสมัครทุน 

 ขอมูลท่ีจําเปนตองมีกอนเขาสูข้ันตอนน้ี :  
            1. username และ password เขาสูระบบ โดยการสมัครสมาชิกใหม หรือใชขอมูลสมาชิกฐาน Biodata 
            2. กรอกประวัติสวนตัว และ ขอมูลการรับทุน คปก. ใหครบถวน 
            3. ยืนยันขอมูลเบ้ืองตน 
 
เมื่อเขาสูหนา ขอมูลการสมัครทุน ใหดําเนินการกรอกขอมูลสมัครทุนใหครบถวน ภายในวันท่ี 31 ธันวาคม 2560 ไดแก 
5.1 ขอเสนอโครงการ (Proposal) 
5.2 ผลงานตีพิมพหลังจบการศึกษาปริญญาเอก ในฐานขอมูล Web of Science (ขอใหกรอกขอมูลในสวนนี้ใหครบถวน และแนบไฟล

ผลงานตีพิมพในสวน “แนบไฟล” ตามรายละเอียดในขอ 5.7)       
- ทานท่ีมีผลงานตีพิมพหลังจบการศึกษาปริญญาเอก ในฐานขอมูล Web of Science ขอให import ผลงานจากฐานขอมูล Web of 

Science โดยไมเกิน 5 ปท่ีผานมา (2013-2017) ตามข้ันตอนท่ี คปก. กําหนดเทาน้ัน โดยศึกษาข้ึนตอนไดท่ี คูมือการimport 
ผลงานตีพิมพจากฐานขอมูล Web of Science ไดท่ี http://rgjadvanced.trf.or.th 

- เมื่อไดไฟลผลงานตีพิมพ (excel) จากฐานขอมูล Web of Science แลว ใหนํามา upload ระบบการสมัคร โดยกดปุม Choose 
File และเลือกไฟล excel ท่ีทาน save ไวเครื่องคอมพิวเตอร และกดปุม upload ดังรูป 

 

 
 

- ผลงานตีพิมพในฐานขอมลู Web of Science ของทาน จะปรากฎขอมูลท่ี ขอมลูผลงานตีพิมพในฐาน ISI จากไฟล excel 
- เลือกผลงานหลังจบการศึกษาปรญิญาเอก เรื่องท่ีทานตองการสงให คปก. พิจารณา (ไมรวมผลงานในขณะรับทุน คปก.) โดยกด

เลือกทีละเร่ือง ตามข้ันตอน ดังน้ี 
1) กรอกขอมูล Journal Impact Factor ป 2016 
2) ระบุวาวารสารน้ันจัดอยูใน Quartile ใด (1-4) ของ Web of Science 
3) ระบุสถานะการเปน corresponding author ของทาน (ใส √ หากทานเปน corresponding author ของ

ผลงานเรื่องน้ัน)  
4) กดปุม             ผลงานตีพิมพ  
5) ผลงานเรื่องท่ีเลือก จะมาปรากฎในสวนของ ขอมูลผลงานตีพิมพในฐาน ISI ท่ีเลือก (คปก. จะพิจารณา

ขอมูลในสวนนี้เทานั้น) 
เมื่อกดปุมเลือกผลงานตีพิมพเรื่องท่ี 1 แลว จึงทําตามข้ันตอน 1) – 5) เพ่ือเลือกผลงานเรื่องถัดไปให คปก. 
พิจารณา 
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 ดังรูป 

 
 
5.3 ผลงานตีพิมพอ่ืนๆ (ไมอยูในฐานขอมูล Web of Science) 

กรอกขอมูลรายละเอียดผลงานตีพิมพใหครบถวน แนบไฟลผลงานตีพิมพในสวน “แนบไฟล” ตามรายละเอียดในขอ 5.7        
5.4 นักวิจัยท่ีปรึกษา 
5.5 ความรวมมือกับนักวิจัยในตางประเทศ 
5.6 ยุทธศาสตร 

ช้ีแจงความเช่ือมโยงและความสอดคลองของ โครงการวิจัยท่ีเสนอขอทุนวิจัย คปก. ตอยอด กับ ทิศทางความตองการของประเทศ 
ไดแก ยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560-2579)  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) 
อุตสาหกรรมเปาหมายของประเทศ สาขาใหมเพ่ือรองรับวิทยาการใหมๆของโลก ประเด็นวิจัยเชิงยุทธศาสตรของ สกว. และ/หรือ 
สาขาขาดแคลน และการผลงานวิจัยไปใชประโยชน 

5.7 แนบไฟล (ไฟล pdf เทานั้น) จํานวน 2 ไฟล และ สรางไฟล CV แสดงดังรูป 

 

1  
2  

3  4  

5  
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รายละเอียด ดังน้ี 
 5.7.1  แนบไฟล “แบบเสนอโครงการวิจัย ทุนวิจัย คปก. ตอยอด” (pdf เทาน้ัน) ในระบบสมัครทุน ดังข้ันตอน ตอไปน้ี  
    1) ดาวนโหลด “แบบเสนอโครงการวิจัย ทุนวิจัย คปก. ตอยอด” และกรอกขอมูลขอเสนอโครงการใหครบถวน  

      ประกอบดวย 
สวนท่ี 1  ขอมูลนักวิจัย  
สวนท่ี 2  ขอเสนอโครงการวิจัยฉบับเต็ม 
สวนท่ี 3  นักวิจัยท่ีปรึกษา ขอมูลประวัติ/ผลงานวิชาการของนักวิจัยท่ีปรึกษาท่ีเปนผูเช่ียวชาญในสาขาวิชาท่ีทาน 

ทําวิจัย และความเช่ือมโยงของผูขอรับทุนกับนักวิจัยท่ีปรึกษา โดยระบุรายละเอียดความรวมมือในการ
ทําวิจัยระหวางผูขอรับทุนกับนักวิจัยท่ีปรึกษาใหมั่นใจวาจะดูแลใหโครงการน้ีสําเร็จ  พรอมท้ังลงนาม
นักวิจัยพ่ีเลี้ยง 

สวนท่ี 4  ผูบังคับบัญชา ขอมูลหนวยงานตนสังกัด พรอมท้ังลงนามรับรองการอนุมัติใหผูวิจัยมีเวลาทํางานวิจัยใน 
โครงการไมนอยกวา 20 ช่ัวโมงตอสัปดาห 

2) กดปุม Choose file และเลือกไฟลขอเสนอโครงการของทาน (.pdf) 
3) กดปุม  

 ในกรณีท่ีตองการแกไขไฟล ใหผูสมัครทําการอัพโหลดไฟลใหม โดยลบไฟลเดิมท้ิงกอน และ คปก. จะพิจารณาเอกสารท่ีสงไฟล 
ครั้งลาสุดเทาน้ัน 

5.7.2   แนบไฟล หนาแรกของผลงานตีพิมพหลังจบการศึกษาปริญญาเอก ท่ีแจงมาในระบบสมัครทุนท้ังหมด และ เอกสารยืนยัน
การเปนดุษฎีบัณฑิต คปก. และ เอกสารยืนยันการเปนพนักงานประจํา รายละเอียด ดังน้ี 

1) ขอใหอัพโหลดไฟล (.pdf) อยางนอย 1 ไฟล ซึ่งหากมีมากกวา 1 ไฟล ขอใหผูสมัคร รวมไฟล (.pdf) เปน 1 ไฟลเทาน้ัน    
    ขนาดไมเกิน 20 MB ประกอบดวยเอกสาร ดังน้ี 

1) หนาแรกของผลงานตีพิมพหลังจบการศึกษาปริญญาเอก ท่ีแจงในระบบสมัครทุนท้ังผลงานท่ีอยูใน ISI Web of 
Science และผลงานตีพิมพอ่ืนๆ  

2)  เอกสารยืนยันการเปนดุษฎีบัณฑิต คปก. และการสิ้นสุดการรับทุน คปก.  
3)  เอกสารยืนยันการเปน “พนักงานประจํา” หากเปนพนักงานประจําท่ีมีการตอสัญญาเปนรายป ขอใหสงเอกสาร

ยืนยันจากตนสังกัดวามีแผนการจางครอบคลุมระยะเวลาการรับทุนท่ีขอเสนอ  
2) กดปุม Choose file และเลือกไฟลของทาน (.pdf) 
3) กดปุม  

ในกรณีท่ีตองการแกไขไฟล ใหผูสมัครทําการอัพโหลดไฟลใหม โดยลบไฟลเดมิท้ิงกอน และ คปก. จะพิจารณาเอกสารท่ีสงไฟล 
ครั้งลาสุดเทาน้ัน  

 5.7.3 สรางไฟล CV 
 เมื่อกรอกขอมูลสวนตัว ขอมูลการรับทุน คปก. และขอมลูการสมัครทุน ครบถวนแลว 

- คลิกปุม                    เพ่ือตรวจสอบความถูกตองและรูปแบบขอมลู 
- คลิกปุม                    เพ่ือบันทึกขอมูล CV ของทาน ระบบจะแสดงขอมูลท่ีบันทึกไว และ คปก. จะพิจารณาเฉพาะ    
                               เอกสารใบสมัครท่ีบันทึกครั้งลาสดุ ท้ังน้ี สกว. ขอสงวนสิทธ์ิในการใช CV ของผูสมัครท่ีถูก 
  สรางข้ึนจากระบบรับสมัครทุนเทาน้ัน (CV Auto) เทาน้ัน 

 
5.8 สงขอมูล   
 -  ทานสามารถแกไขขอมูลตางๆ ไดภายในวันท่ี 31 ธันวาคม 2560 หลังจากน้ัน ระบบการสมัครทุนจะปด และไมสามารถแกไขไดอีก 
 -  ในกรณีท่ีทานแนใจวาขอมูลการสมัครสมบูรณแลว และจะไมมีการแกไขใดๆ อีก ทานสามารถกดปุม                     เพ่ือสงขอมูล 

   ของทานให คปก. พิจารณาได (หลังจากกดปุมสงขอมูลแลว จะไมสามารถแกไขขอมูลไดอีก) 
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6. สถานะการสมัครทุน 
 

 ผูสมัครสามารถตรวจสอบ สถานะการสมัครทุน ของทาน ไดท่ีหนา “สถานะการสมัครทุน” ดังรูป 
 

 
 

 ท้ังน้ีในกรณีท่ีเจาหนาท่ีตองการใหผูสมัคร แกไข/เพ่ิมเติมขอมูลการสมคัรทุน ผูสมัครจะตองติดตามและดําเนินการตามขอความท่ีแจงน้ี 
เพ่ือใหขอมูลการสมัครทุนของผูสมัครมีความถูกตองและครบถวน 
 

อน่ึงเพ่ือหลีกเลี่ยงปญหาการสงขอมูลของนักวิจัยจํานวนมากในชวงปลายของวันกําหนดปดรับสมัคร  ซึ่งอาจจะทําใหระบบติดขัดได จึง

ขอแนะนําใหดําเนินการสมัครทุนกอนวันปดรับสมัครทุน โดยผูสมัครสามารถเขาไปแกไขขอมูลในระบบไดภายในวันท่ี 31 ธันวาคม 2560 หรือ 

กอนท่ีทานจะกดปุมยืนยันการสงขอมูล (ตามรายละเอียดในขอท่ี 5.8) ท้ังน้ี ผูสมัครท่ีสงเอกสารในชวงปลายของกําหนดปดรับสมัคร (ตั้งแตวันท่ี 

15 ธันวาคม 2560 เปนตนไป) กรุณาตรวจสอบความถูกตองและความครบถวนของเอกสารกอนสง ในกรณีท่ีเอกสารของทานไมสมบูรณ คปก. 

ขอสงวนสิทธ์ิในการไมแจงและติดตามเอกสารท่ีขาด ซึ่งทานจะเสียสิทธิในการเขารับการพิจารณาทุนได  

ขอมูลท่ีไดจากระบบ/ขอมูลท่ีบันทึกอยูในระบบ หลังขั้นตอนนี้ :  
1.  รหัสการสมัครทุนวิจัย คปก. ตอยอด  
2.  ขอมูลรายละเอียดประวัติสวนตัว ขอมูลการรับทุน คปก. และขอมูลการสมัครทุนวิจัย คปก.ตอยอด ของผูสมัคร ท่ีใชในการ 
    พิจารณาทุน 
3.  ไฟลแบบเสนอโครงการวิจัย (.pdf) 1 ไฟล 
4.  ไฟลหนาแรกของผลงานตีพิมพ / เอกสารยืนยันการเปนดุษฎีบัณฑิต คปก. และการสิ้นสุดการรับทุน คปก. / เอกสารยืนยันการเปน

“พนักงานประจํา” (.pdf) 1 ไฟล 
5.  ไฟล CV ของผูสมัคร ซึ่งเปนเอกสารท่ีสรางขอมูลท่ีกรอกในระบบสมัคร (.pdf) 1 ไฟล 

 

7. การพิจารณาทุน 
สกว. จะพิจารณาผูสมัครท่ีดําเนินการถูกตองและครบถวน ดังน้ี 
 4.1 กรอกขอมูลในระบบสมัครทุนวิจัย คปก. ตอยอด ถูกตองและครบถวน และ บันทึก CV ภายในวันท่ี 31 ธันวาคม 2560 
 4.2 แนบไฟลแบบเสนอโครงการวิจัย 1 ไฟล 

4.3 แนบไฟลหนาแรกของผลงานตีพิมพ เอกสารยืนยันการเปนดุษฎีบัณฑิต คปก. และการสิ้นสุดการรับทุน คปก. และเอกสารยืนยัน  
การเปน“พนักงานประจํา” 1 ไฟล 

 
หมายเหตุ  ดุษฎีบัณฑิต คปก. ที่สําเร็จการศึกษาปริญญาเอกตามเกณฑ คปก. เกิน 3 ป นับถึงวันที่สมัคร และ/หรือ ดุษฎีบัณฑิต คปก. ที่สําเร็จการศึกษา

แตยังไมดําเนินการส้ินสุดโครงการ คปก. ใหเรียบรอย จะไมไดรับการพิจารณาทุน   


