Page |1

คูมือการใชงานระบบการสมัคร “ทุนวิจัย คปก. ตอยอด” รุนที่ 3 ประจําปงบประมาณ 2561
1. การสมัครสมาชิก
ขอมูลที่จําเปนตองมีกอนเขาสูขั้นตอนนี้ :
1. ไมมี หรือ มีขอมูลสมาชิกระบบฐานขอมูล Biodata ของ สกว.
การสมัครสมาชิกระบบฐานขอมูล Biodata
1.1 เปนสมาชิกระบบฐานขอมูล Biodata (http://biodata.trf.or.th) หรือเคยสมัครทุนฝายวิชาการ, ฝาย พวอ. หรือฝาย คปก. ของ สกว.
1.1.1 กรณีทราบ username และ password
- เขาสูหนาแรกของระบบสมัครทุนที่ http://rgjadvanced.trf.or.th และ log in โดยกรอก username และ password
ของระบบฐานขอมูล Biodata ในชองดังรูปภาพดานลาง

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

ขอมูลที่ไดจากระบบ/ขอมูลที่บันทึกอยูในระบบ หลังขั้นตอนนี้ :
1. username และ password ในการเขาสูระบบการสมัครทุนวิจัย คปก. ตอยอด
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2. การกรอกประวัติสวนตัวและขอมูลการรับทุน คปก.
ขอมูลที่จําเปนตองมีกอนเขาสูขั้นตอนนี้ :
1. username และ password เขาสูระบบ โดยการสมัครสมาชิกใหม หรือใชขอมูลสมาชิกฐาน Biodata
เขาสูระบบโดยกรอก username และ password ของทาน ดังรูปภาพดานลาง (http://rgjadvanced.trf.or.th)

กรอกขอมูลประวัติสวนตัวและขอมูลการรับทุน คปก. ดังนี้
2.1 ประวัตสิ วนตัว
ทานจําเปนตองกรอกประวัติสวนตัวของทาน ใหครบถวนเพื่อเปนประโยชนในการพิจารณาทุน

ประวัตสิ วนตัว แบงเปน
2.1.1 ขอมูลสวนตัว
- Login Information
- ขอมูลทั่วไป : ภาษาไทย
- ขอมูลทั่วไป : ภาษาอังกฤษ
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2.1.2 ขอมูลการศึกษา
- ประวัติการศึกษา ระดับการศึกษา สถาบัน-ประเทศ ปพ.ศ.ที่จบ สาขาวิชา ตรี โท เอก (เพิ่มแกไขขอมูลที่ระบบฐานขอมูล
Biodata โดยคลิก
)
2.2 ขอมูลการรับทุน คปก.
คปก. อาจจะดึงขอมูลการรับทุน คปก. ของทานมาบางสวน ขอใหทานเพิ่มเติม/แกไข ขอมูลที่ยังขาดใหครบถวน อยางไรก็ดี ในกรณีที่
ระบบไมสามารถดึงขอมูลการรับทุน คปก. บางสวนของทานมาได ขอใหทานกรอกขอมูลตางๆ ใหครบถวน ประกอบดวย
2.2.1 ขอมูลทุน
2.2.2 ขอมูลอาจารยที่ปรึกษาในตางประเทศ
2.2.3 ผลงานตีพิมพขณะรับทุน คปก.
2.2.4 กิจกรรมของ คปก. ที่เขารวมขณะรับทุน คปก.

3. การยืนยันขอมูลเบื้องตน
3.1 ตรวจสอบขอมูลทั่วไป ขอมูลการศึกษา และขอมูลการรับทุน คปก. ของทานใหถูกตองและครบถวน เพื่อประโยชนในการพิจารณาทุน
3.2 ทําเครื่องหมาย  ที่ ตรวจสอบขอมูลเรียบรอยแลว
3.3 คลิก

ขอมูลที่ไดจากระบบ/ขอมูลที่บันทึกอยูในระบบ หลังขั้นตอนนี้ :
1. ขอมูลประวัติสวนตัว ไดแก ขอมูลทั่วไป และขอมูลการศึกษา
2. ขอมูลการรับทุน คปก. ไดแก ขอมูลทุน ขอมูลอาจารยที่ปรึกษาตางประเทศ ผลงานขณะรับทุน คปก. และกิจกรรมที่เขารวมขณะ
รับทุน คปก.

4. ทุนที่เปดรับสมัคร
เมื่อเขาสูหนาทุนที่เปดรับสมัคร ใหคลิกเลือก “ทุนวิจัย คปก. ตอยอด ประจําปงบประมาณ 2561” ดังรูปภาพดานลาง
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5. ขอมูลการสมัครทุน
ขอมูลที่จําเปนตองมีกอนเขาสูขั้นตอนนี้ :
1. username และ password เขาสูระบบ โดยการสมัครสมาชิกใหม หรือใชขอมูลสมาชิกฐาน Biodata
2. กรอกประวัติสวนตัว และ ขอมูลการรับทุน คปก. ใหครบถวน
3. ยืนยันขอมูลเบื้องตน
เมื่อเขาสูหนา ขอมูลการสมัครทุน ใหดําเนินการกรอกขอมูลสมัครทุนใหครบถวน ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ไดแก
5.1 ขอเสนอโครงการ (Proposal)
5.2 ผลงานตีพิมพหลังจบการศึกษาปริญญาเอก ในฐานขอมูล Web of Science (ขอใหกรอกขอมูลในสวนนี้ใหครบถวน และแนบไฟล
ผลงานตีพิมพในสวน “แนบไฟล” ตามรายละเอียดในขอ 5.7)
- ทานที่มีผลงานตีพิมพหลังจบการศึกษาปริญญาเอก ในฐานขอมูล Web of Science ขอให import ผลงานจากฐานขอมูล Web of
Science โดยไมเกิน 5 ปที่ผานมา (2013-2017) ตามขั้นตอนที่ คปก. กําหนดเทานั้น โดยศึกษาขึ้นตอนไดที่ คูมือการimport
ผลงานตีพิมพจากฐานขอมูล Web of Science ไดที่ http://rgjadvanced.trf.or.th
- เมื่อไดไฟลผลงานตีพิมพ (excel) จากฐานขอมูล Web of Science แลว ใหนํามา upload ระบบการสมัคร โดยกดปุม Choose
File และเลือกไฟล excel ที่ทาน save ไวเครื่องคอมพิวเตอร และกดปุม upload ดังรูป

-

ผลงานตีพิมพในฐานขอมูล Web of Science ของทาน จะปรากฎขอมูลที่ ขอมูลผลงานตีพิมพในฐาน ISI จากไฟล excel
เลือกผลงานหลังจบการศึกษาปริญญาเอก เรื่องที่ทานตองการสงให คปก. พิจารณา (ไมรวมผลงานในขณะรับทุน คปก.) โดยกด
เลือกทีละเรื่อง ตามขั้นตอน ดังนี้
1) กรอกขอมูล Journal Impact Factor ป 2016
2) ระบุวาวารสารนั้นจัดอยูใน Quartile ใด (1-4) ของ Web of Science
3) ระบุสถานะการเปน corresponding author ของทาน (ใส √ หากทานเปน corresponding author ของ
ผลงานเรื่องนั้น)
4) กดปุม
ผลงานตีพิมพ
5) ผลงานเรื่องที่เลือก จะมาปรากฎในสวนของ ขอมูลผลงานตีพิมพในฐาน ISI ที่เลือก (คปก. จะพิจารณา
ขอมูลในสวนนี้เทานั้น)
เมื่อกดปุมเลือกผลงานตีพิมพเรื่องที่ 1 แลว จึงทําตามขั้นตอน 1) – 5) เพื่อเลือกผลงานเรื่องถัดไปให คปก.
พิจารณา
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ดังรูป
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5.3 ผลงานตีพิมพอื่นๆ (ไมอยูในฐานขอมูล Web of Science)
กรอกขอมูลรายละเอียดผลงานตีพิมพใหครบถวน แนบไฟลผลงานตีพิมพในสวน “แนบไฟล” ตามรายละเอียดในขอ 5.7
5.4 นักวิจัยที่ปรึกษา
5.5 ความรวมมือกับนักวิจัยในตางประเทศ
5.6 ยุทธศาสตร
ชี้แจงความเชื่อมโยงและความสอดคลองของ โครงการวิจัยที่เสนอขอทุนวิจัย คปก. ตอยอด กับ ทิศทางความตองการของประเทศ
ไดแก ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560-2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสัง คมแหงชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)
อุตสาหกรรมเปาหมายของประเทศ สาขาใหมเพื่อรองรับวิทยาการใหมๆของโลก ประเด็นวิจัยเชิงยุทธศาสตรของ สกว. และ/หรือ
สาขาขาดแคลน และการผลงานวิจัยไปใชประโยชน
5.7 แนบไฟล (ไฟล pdf เทานั้น) จํานวน 2 ไฟล และ สรางไฟล CV แสดงดังรูป
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รายละเอียด ดังนี้
5.7.1 แนบไฟล “แบบเสนอโครงการวิจัย ทุนวิจัย คปก. ตอยอด” (pdf เทานั้น) ในระบบสมัครทุน ดังขั้นตอน ตอไปนี้
1) ดาวนโหลด “แบบเสนอโครงการวิจัย ทุนวิจัย คปก. ตอยอด” และกรอกขอมูลขอเสนอโครงการใหครบถวน
ประกอบดวย
สวนที่ 1 ขอมูลนักวิจัย
สวนที่ 2 ขอเสนอโครงการวิจัยฉบับเต็ม
สวนที่ 3 นักวิจัยที่ปรึกษา ขอมูลประวัติ/ผลงานวิชาการของนักวิจัยที่ปรึกษาที่เปนผูเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่ทาน
ทําวิจัย และความเชื่อมโยงของผูขอรับทุนกับนักวิจัยที่ปรึกษา โดยระบุรายละเอียดความรวมมือในการ
ทําวิจัยระหวางผูขอรับทุนกับนักวิจัยที่ปรึกษาใหม่ันใจวาจะดูแลใหโครงการนี้สําเร็จ พรอมทั้งลงนาม
นักวิจัยพี่เลี้ยง
สวนที่ 4 ผูบังคับบัญชา ขอมูลหนวยงานตนสังกัด พรอมทั้งลงนามรับรองการอนุมัติใหผูวิจัยมีเวลาทํางานวิจัยใน
โครงการไมนอยกวา 20 ชั่วโมงตอสัปดาห
2) กดปุม Choose file และเลือกไฟลขอเสนอโครงการของทาน (.pdf)
3) กดปุม
ในกรณีที่ตองการแกไขไฟล ใหผูสมัครทําการอัพโหลดไฟลใหม โดยลบไฟลเดิมทิ้งกอน และ คปก. จะพิจารณาเอกสารที่สงไฟล
ครั้งลาสุดเทานั้น
5.7.2 แนบไฟล หนาแรกของผลงานตีพิมพหลังจบการศึกษาปริญญาเอก ที่แจงมาในระบบสมัครทุนทั้งหมด และ เอกสารยืนยัน
การเปนดุษฎีบัณฑิต คปก. และ เอกสารยืนยันการเปนพนักงานประจํา รายละเอียด ดังนี้
1) ขอใหอัพโหลดไฟล (.pdf) อยางนอย 1 ไฟล ซึ่งหากมีมากกวา 1 ไฟล ขอใหผูสมัคร รวมไฟล (.pdf) เปน 1 ไฟลเทานั้น
ขนาดไมเกิน 20 MB ประกอบดวยเอกสาร ดังนี้
1) หนาแรกของผลงานตีพิมพหลังจบการศึกษาปริญญาเอก ที่แจงในระบบสมัครทุนทั้งผลงานที่อยูใน ISI Web of
Science และผลงานตีพิมพอื่นๆ
2) เอกสารยืนยันการเปนดุษฎีบัณฑิต คปก. และการสิ้นสุดการรับทุน คปก.
3) เอกสารยืนยันการเปน “พนักงานประจํา” หากเปนพนักงานประจําที่มีการตอสัญญาเปนรายป ขอใหสงเอกสาร
ยืนยันจากตนสังกัดวามีแผนการจางครอบคลุมระยะเวลาการรับทุนที่ขอเสนอ
2) กดปุม Choose file และเลือกไฟลของทาน (.pdf)
3) กดปุม
ในกรณีที่ตองการแกไขไฟล ใหผูสมัครทําการอัพโหลดไฟลใหม โดยลบไฟลเดิมทิ้งกอน และ คปก. จะพิจารณาเอกสารที่สงไฟล
ครั้งลาสุดเทานั้น
5.7.3 สรางไฟล CV
เมื่อกรอกขอมูลสวนตัว ขอมูลการรับทุน คปก. และขอมูลการสมัครทุน ครบถวนแลว
- คลิกปุม
เพื่อตรวจสอบความถูกตองและรูปแบบขอมูล
- คลิกปุม
เพื่อบันทึกขอมูล CV ของทาน ระบบจะแสดงขอมูลที่บันทึกไว และ คปก. จะพิจารณาเฉพาะ
เอกสารใบสมัครที่บันทึกครั้งลาสุด ทั้งนี้ สกว. ขอสงวนสิทธิ์ในการใช CV ของผูสมัครที่ถูก
สรางขึ้นจากระบบรับสมัครทุนเทานั้น (CV Auto) เทานั้น
5.8 สงขอมูล
- ทานสามารถแกไขขอมูลตางๆ ไดภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2560 หลังจากนั้น ระบบการสมัครทุนจะปด และไมสามารถแกไขไดอีก
- ในกรณีที่ทานแนใจวาขอมูลการสมัครสมบูรณแลว และจะไมมีการแกไขใดๆ อีก ทานสามารถกดปุม
เพื่อสงขอมูล
ของทานให คปก. พิจารณาได (หลังจากกดปุมสงขอมูลแลว จะไมสามารถแกไขขอมูลไดอีก)
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6. สถานะการสมัครทุน
ผูสมัครสามารถตรวจสอบ สถานะการสมัครทุน ของทาน ไดที่หนา “สถานะการสมัครทุน” ดังรูป

ทั้งนี้ในกรณีที่เจาหนาที่ตองการใหผูสมัคร แกไข/เพิ่มเติมขอมูลการสมัครทุน ผูสมัครจะตองติดตามและดําเนินการตามขอความที่แจงนี้
เพื่อใหขอมูลการสมัครทุนของผูสมัครมีความถูกตองและครบถวน
อนึ่งเพื่อหลีกเลี่ยงปญหาการสงขอมูลของนักวิจัยจํานวนมากในชวงปลายของวันกําหนดปดรับสมัคร ซึ่งอาจจะทําใหระบบติดขัดได จึง
ขอแนะนําใหดําเนินการสมัครทุนกอนวันปดรับสมัครทุน โดยผูสมัครสามารถเขาไปแกไขขอมูลในระบบไดภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2560 หรือ
กอนที่ทานจะกดปุมยืนยันการสงขอมูล (ตามรายละเอียดในขอที่ 5.8) ทั้งนี้ ผูสมัครที่สงเอกสารในชวงปลายของกําหนดปดรับสมัคร (ตั้งแตวันที่
15 ธันวาคม 2560 เปนตนไป) กรุณาตรวจสอบความถูกตองและความครบถวนของเอกสารกอนสง ในกรณีที่เอกสารของทานไมสมบูรณ คปก.
ขอสงวนสิทธิ์ในการไมแจงและติดตามเอกสารที่ขาด ซึ่งทานจะเสียสิทธิในการเขารับการพิจารณาทุนได
ขอมูลที่ไดจากระบบ/ขอมูลที่บันทึกอยูในระบบ หลังขั้นตอนนี้ :
1. รหัสการสมัครทุนวิจัย คปก. ตอยอด
2. ขอมูลรายละเอียดประวัติสวนตัว ขอมูลการรับทุน คปก. และขอมูลการสมัครทุนวิจัย คปก.ตอยอด ของผูส มัคร ที่ใชในการ
พิจารณาทุน
3. ไฟลแบบเสนอโครงการวิจัย (.pdf) 1 ไฟล
4. ไฟลหนาแรกของผลงานตีพิมพ / เอกสารยืนยันการเปนดุษฎีบัณฑิต คปก. และการสิ้นสุดการรับทุน คปก. / เอกสารยืนยันการเปน
“พนักงานประจํา” (.pdf) 1 ไฟล
5. ไฟล CV ของผูสมัคร ซึ่งเปนเอกสารที่สรางขอมูลที่กรอกในระบบสมัคร (.pdf) 1 ไฟล

7. การพิจารณาทุน

สกว. จะพิจารณาผูสมัครที่ดําเนินการถูกตองและครบถวน ดังนี้
4.1 กรอกขอมูลในระบบสมัครทุนวิจัย คปก. ตอยอด ถูกตองและครบถวน และ บันทึก CV ภายในวันที่ 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
แตยังไมดําเนินการสิ้นสุดโครงการ คปก. ใหเรียบรอย จะไมไดรับการพิจารณาทุน

