Page |1

คู่มือการใช้งานระบบการสมัครทุนสาหรับอาจารย์ที่ปรึกษา โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก
1. การสมัครสมาชิก
ข้อมูลที่จำเป็นต้องมีก่อนเข้ำสู่ขั้นตอนนี้ :
1. ไม่มี หรือมีข้อมูลสมำชิกระบบฐำนข้อมูล Biodata ของ สกว.
1 การสมัครสมาชิกโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก
1.1 เป็นสมำชิกระบบฐำนข้อมูล Biodata (http://biodata.trf.or.th) หรือเคยสมัครทุนฝ่ำยวิชำกำร, ฝ่ำยพวอ. ของสกว.
1.1.1 กรณีทรำบ username และ password
- เข้ำสู่ระบบได้ทันทีที่ http://rgjadvisor.trf.or.th โดยกรอก username และ password ของระบบฐำนข้อมูล Biodata
ในช่องดังรูปภำพด้ำนล่ำง

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

1.2 สมัครสมำชิกใหม่
1.2.1 คลิกที่ปุ่ม อำจำรย์ลงทะเบียน
1.2.2 อ่ำนข้อตกลง และกดปุ่มยอมรับ
1.2.3 กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และกดปุ่ม ลงทะเบียน ดังรูปภำพด้ำนล่ำง
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หมำยเหตุ username เป็นภำษำอังกฤษ 4-16 ไม่สำมำรถใช้อักขระพิเศษได้ ท่ำนสำมำรถตรวจสอบได้โดย กำรกรอก username และกดปุ่ม
Check username
email address ท่ำนสำมำรถตรวจสอบ email ได้โดยกำรกรอก email และกดปุ่ม Check email
หำกเกิดกำรผิดพลำดในกำรกรอกข้อมูล/กรอกข้อมูลไม่ครบถ้วน ระบบจะแจ้งข้อควำมดังรูปภำพด้ำนล่ำง

ข้อมูลที่ได้จำกระบบ/ข้อมูลที่บันทึกอยู่ในระบบ หลังขั้นตอนนี้ :
1. username และ password ในกำรเข้ำสูร่ ะบบกำรสมัครทุนโครงกำรปริญญำเอกกำญจนำภิเษก
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2. การกรอกข้อมูลทั่วไปและประวัติส่วนตัวต่างๆ
ข้อมูลที่จำเป็นต้องมีก่อนเข้ำสู่ขั้นตอนนี้ :
1. username และ password เข้ำสูร่ ะบบ โดยกำรสมัครสมำชิกใหม่ หรือใช้ข้อมูลสมำชิกฐำน Biodata
2. การกรอกข้อมูลทั่วไปและประวัติส่วนตัวต่างๆ
2.1 เข้ำสู่ระบบโดยกรอก username และ password ของท่ำน ดังรูปภำพด้ำนล่ำง (http://rgjadvisor.trf.or.th)

2.2 ข้อมูลทั่วไป
ท่ำนจำเป็นต้องกรอกข้อมูลในส่วนต่ำงๆให้ครบถ้วนเพื่อเป็นประโยชน์ในกำรพิจำรณำทุนสำหรับอำจำรย์ที่ปรึกษำ โครงกำรปริญญำ
เอกกำญจนำภิเษก

ข้อมูลทั่วไป แบ่งเป็น
2.2.1 ข้อมูลทั่วไป
- Login Information
- ข้อมูลทั่วไป : ภำษำไทย
- ข้อมูลทั่วไป : ภำษำอังกฤษ
2.2.2 ข้อมูลประวัติ
- ข้อมูลวันเดือนปีเกิด/เพศ
- ข้อมูลสำหรับอำจำรย์ที่เป็นชำวต่ำงประเทศ
- ข้อมูลชื่อ นำมสกุลเดิม (ถ้ำมีกำรเปลี่ยนแปลง)
- ข้อมูลตำแหน่งบริหำร
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2.2.3 ข้อมูลกำรศึกษำ
- ประวัติกำรศึกษำ ระดับกำรศึกษำ สถำบัน-ประเทศ ปีพ.ศ.ที่จบ สำขำวิชำ ตรี โท เอก (เพิ่มแก้ไขข้อมูลที่ระบบฐำนข้อมูล
Biodata โดยคลิก
)
- สำหรับผู้ทสี่ ำเร็จปริญญำเอกไม่เกิน 5 ปี ขอให้แจ้งชื่ออำจำรย์ที่ปรึกษำหลักด้วย
2.2.4 ข้อมูลรำงวัล/ควำมชำนำญ
- รำงวัลด้ำนวิชำกำร/วิจัยทีไ่ ด้รับ ปี พ.ศ. ชื่อรำงวัล สถำบันที่ให้รำงวัล
- ควำมชำนำญจำกประสบกำรณ์วิจยั ของท่ำน
2.2.5 สิทธิบัตร หนังสือและตำรำ
- ข้อมูลสิทธิบตั ร (เพิ่มแก้ไขข้อมูลที่ระบบฐำนข้อมูล Biodata โดยคลิก
)
- งำนเขียนตำรำ / หนังสือ (สำหรับอำจำรย์ที่ปรึกษำในหลักสูตรกลุ่มสังคมศำสตร์และมนุษยศำสตร์)
2.2.6 กำรเป็นที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์
- ประสบกำรณ์ด้ำนกำรเป็นที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษำ (เฉพำะที่เป็นอำจำรย์ที่ปรึกษำหลัก หรือ Major
Advisor ระดับปริญญำโทและปริญญำเอกเท่ำนั้น)
2.2.7 ทุนที่ได้รับ
- ทุนวิจัยเชิงวิชำกำรจำก สกว. และทุนวิจัยจำกหน่วยงำนอื่นๆ
2.2.8 ยืนยันประวัติกำรสมัครทุนเบื้องต้น
- ตรวจสอบกำรกรอกข้อมูลทั่วไปและประวัตสิ ่วนตัวต่ำงๆ ให้ครบถ้วน
- ท่ำนจำเป็นต้องยืนยันข้อมูลทั่วไปของท่ำนในกำรเข้ำร่วมพิจำรณำทุน โดยกดเครื่องหมำยว่ำได้ตรวจสอบข้อมูลประวัติ
ส่วนตัวเรียบร้อยแล้ว
และคลิก
เพื่อยืนยันประวัติกำรสมัครทุนเบื้องต้น
ข้อมูลที่ได้จำกระบบ/ข้อมูลที่บันทึกอยู่ในระบบ หลังขั้นตอนนี้ :
1. ข้อมูลทั่วไป
2. ข้อมูลประวัตสิ ่วนตัว
3. ข้อมูลประวัติกำรศึกษำ
4. ข้อมูลรำงวัลที่ได้รับ และควำมชำนำญจำกประสบกำรณ์วิจยั
5. ข้อมูลสิทธิบตั ร หนังสือและตำรำ (หำกมี)
6. ข้อมูลกำรเป็นที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์
7. ข้อมูลทุนที่ได้รับ
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3. การสมัครทุน
ข้อมูลที่จำเป็นต้องมีก่อนเข้ำสู่ขั้นตอนนี้ :
1. username และ password เข้ำสูร่ ะบบ โดยกำรสมัครสมำชิกใหม่ หรือใช้ข้อมูลสมำชิกฐำน Biodata
2. กรอกข้อมูลทั่วไปต่ำงๆ ให้ครบถ้วน
3. ยืนยันประวัติกำรสมัครทุนเบื้องต้น
3 การกรอกข้อมูลการสมัครทุน คปก.
3.1 เมื่อเข้ำสู่หน้ำสมัครทุน ให้คลิกเลือกประเภททุนที่ต้องกำรสมัคร ดังรูปภำพด้ำนล่ำง

3.2 กรอกแบบฟอร์มสมัครทุน
เมื่อเข้ำสูห่ น้ำข้อมูลสมัครทุน ดังรูป

กรอกแบบฟอร์มสมัครทุนในส่วนที่ 1 ลงทะเบียน ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ และกดปุ่มบันทึกข้อมูล ก่อนที่จะดำเนินกำรกรอกในส่วนที่
2-11 ต่อไป เพื่อเป็นประโยชน์ในกำรพิจำรณำทุนสำหรับอำจำรย์ทปี่ รึกษำโครงกำรปริญญำเอกกำญจนำภิเษก
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แบบฟอร์มสมัครทุน แบ่งเป็น
3.2.1 ลงทะเบียน (กรอกข้อมูลในส่วนนี้ให้สมบูรณ์ แล้วบันทึกข้อมูลก่อนดำเนินกำรในส่วนอื่นๆ ต่อไป)
- ชื่อหัวข้อวิทยำนิพนธ์
- คำค้น
- วิทยำนิพนธ์นี้อยู่ในหลักสูตรปริญญำเอก
- ทุนวิจัย หรือแผนขอทุนวิจัย เพื่อรองรับในกำรทำวิจัยตำมหัวข้อนี้
- ข้อมูล ข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะอื่นที่จะเป็นประโยชน์ต่อกำรพิจำรณำให้ทุนปริญญำเอกกำญจนำภิเษก
เมื่อท่านกรอกข้อมูลในส่วนนี้ครบ และบันทึกข้อมูลแล้ว ท่านสามารถปรับปรุงแก้ไขข้อมูลได้ภายใน 14 วันหลังจากการ
สมัคร โดยระบบจะแจ้ง รหัสการลงทะเบียน / วันที่ลงทะเบียน / วันที่สิ้นสุดการแก้ไข / สถานะการลงทะเบียน ดังรูป

3.2.2 ข้อมูลผู้ร่วมวิจัย
- ท่ำนมีอำจำรย์ในประเทศไทยร่วมมือในงำนวิจัยนีห้ รือไม่
- ท่ำนมีอำจำรย์ต่ำงประเทศร่วมมือในงำนวิจัยนี้หรือไม่
3.2.3 ข้อมูลภำระงำน
- ภำระงำนสอน ระดับปริญญำตรี และโท-เอก ในปัจจุบัน
- กำรเป็นอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์หลักนักศึกษำระดับปริญญำโทและเอกในปัจจุบัน
3.2.4 ข้อมูลผลงำนตีพิมพ์ในฐำน ISI Web of Science
- ท่ำนที่มีผลงำนตีพมิ พ์ในฐำนข้อมูล ISI Web of Science ขอให้ import ผลงำนจำกฐำนข้อมูล ISI Web of Science ตำม
ขั้นตอนที่ คปก. กำหนดเท่ำนั้น โดยสำมำรถ download คู่มือกำร import ผลงำนตีพิมพ์จำกฐำน ISI Web of Science ได้ที่
http://rgjadvisor.trf.or.th/doc/manual_rgj_isi.pdf
- เมื่อได้ไฟล์ (excel) ผลงำนตีพิมพ์จำกฐำนข้อมูลแล้ว ให้นำมำ upload ในระบบ โดยกดปุม่ Choose File และเลือกไฟล์
excel ที่ท่ำน save ไว้เครื่องคอมพิวเตอร์ และกดปุ่ม upload ดังรูป
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- ผลงำนตีพิมพ์ในฐำนข้อมูล ISI Web of Science ของท่ำน จะปรำกฎข้อมูลที่ ข้อมูลผลงานตีพิมพ์ในฐาน ISI จากไฟล์
excel
- เลือกผลงำนเรื่องที่ท่ำนต้องกำรส่งให้ คปก. พิจำรณำ โดยเลือกทีละเรื่อง ตำมขั้นตอน ดังนี้
1) กรอกข้อมูล Journal Impact Factor ปี 2013
2) ระบุสถำนะกำรเป็น corresponding author ของท่ำน (ใส่ √ หำกท่ำนเป็น corresponding author ของ
ผลงำนเรื่องนั้น)
3) กดปุ่ม
ผลงำนตีพิมพ์
4) ผลงำนเรื่องที่เลือก จะมำปรำกฎในส่วนของ ข้อมูลผลงำนตีพิมพ์ในฐำน ISI ที่เลือก (คปก. จะพิจำรณำข้อมูล
ในส่วนนี้เท่ำนั้น)
5) แนบไฟล์ผลงำนตีพิมพ์ (ไฟล์ pdf ไม่เกิน 5 MB เท่ำนั้น) ในกรณีทแี่ นบไฟล์ไม่ได้เนื่องจำกขนำดไฟล์ใหญ่
ขอให้ท่ำนแนบเฉพำะหน้ำแรกและหน้ำสุดท้ำยของผลงำนตีพิมพ์ ซึง่ มีรำยละเอียดสำคัญของผลงำนตีพิมพ์
ได้แก่ ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง corresponding author และ acknowledgement

3

2
1

4

5
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3.2.5 ข้อมูลผลงำนตีพิมพ์อื่นๆ (ไม่อยู่ใน ISI Web of Science)
- กรอกข้อมูลของผลงำนตีพิมพ์ให้ครบถ้วน พร้อมแนบไฟล์ผลงำนแต่ละเรื่อง (ไฟล์ pdf ไม่เกิน 5 MB เท่ำนั้น)
3.2.6 ข้อมูลหนังสือ/ตำรำกำรสอน
- ข้อมูลหนังสือและตำรำกำรสอน เป็นข้อมูลที่ดึงมำจำกกำรกรอกรำยละเอียดในส่วนข้อมูลทั่วไป (ส่วนข้อมูลทั่วไป ข้อที่ 5
สิทธิบัตร หนังสือและตำรำ) ซึ่งหำกต้องกำรเพิ่ม/แก้ไขข้อมูล ขอให้ท่ำนไปแก้ในส่วนของข้อมูลทั่วไป (ตำมรำยละเอียดใน
ข้อ 2.2.5)
- กดปุ่ม
หนังสือ/ตำรำกำรสอน เรื่องที่ท่ำนต้องกำรส่งให้ คปก. พิจำรณำ โดยหนังสือ/ตำรำกำรสอน ที่ท่ำนเลือก
จะไปปรำกฎในส่วนของ ข้อมูลหนังสือ/ตำรำกำรสอนที่เลือก (คปก. จะพิจำรณำข้อมูลในส่วนนี้เท่ำนัน้ )
- แนบไฟล์หนังสือ/ตำรำกำรสอน (ไฟล์ pdf ไม่เกิน 5 MB เท่ำนั้น) ในกรณีที่แนบไฟล์ไม่ได้เนื่องจำกขนำดไฟล์ใหญ่ ขอให้
ท่ำนแนบเฉพำะรำยละเอียดสำคัญของหนังสือ/ตำรำ ได้แก่ หน้ำปก ปกใน ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง ชื่อสำนักพิมพ์ และสำรบัญ
3.2.7 ข้อมูลทุนวิจัย
- ข้อมูลทุนวิจัย เป็นข้อมูลที่ดึงมำจำกกำรกรอกรำยละเอียดในส่วนข้อมูลทั่วไป (ส่วนข้อมูลทั่วไป ข้อที่ 7 ทุนที่ได้รับ) ซึ่งหำก
ต้องกำรเพิ่ม/แก้ไขข้อมูล ขอให้ท่ำนไปแก้ในส่วนของข้อมูลทั่วไป (ตำมรำยละเอียดในข้อ 2.2.7)
- กดปุ่ม
ทุนวิจัยที่ท่ำนต้องกำรส่งให้ คปก. พิจำรณำ โดยทุนวิจัยที่ท่ำนเลือกจะไปปรำกฎในส่วนของ ข้อมูลทุน
วิจัยที่เลือก (คปก. จะพิจำรณำข้อมูลในส่วนนี้เท่ำนั้น)
3.2.8 ข้อมูลสิทธิบัตร
- ข้อมูลสิทธิบัตร เป็นข้อมูลจำกฐำน biodata ซึ่งหำกต้องกำรเพิ่ม/แก้ไขข้อมูล ขอให้ปรับแก้ที่ฐำน biodata (log in เข้ำ
ฐำน biodata (http://biodata.trf.or.th) แล้วเพิ่ม/แก้ไขข้อมูล หรือ คลิกไปที่ส่วนข้อมูลทั่วใป ข้อที่ 5 สิทธิบัตร หนังสือ
และตำรำ และเพิ่ม/แก้ไขข้อมูลสิทธิบัตร ตำมรำยละเอียดในข้อที่ 2.2.5)
- กดปุ่ม
สิทธิบัตร เรื่องที่ท่ำนต้องกำรส่งให้ คปก. พิจำรณำ โดยสิทธิบัตรที่ท่ำนเลือกจะไปปรำกฎในส่วนของ
ข้อมูลสิทธิบัตรทีเ่ ลือก (คปก. จะพิจำรณำข้อมูลในส่วนนีเ้ ท่ำนั้น)
3.2.9 สรุปข้อมูลกำรแนบไฟล์
- แสดงข้อมูลไฟล์แนบทั้งหมด
- อัพโหลดเอกสำรประเภทอื่นเพิ่มเติม (ถ้ำมี)
3.2.10 ข้อมูลหลักสูตร
ระบุข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรที่ท่ำนใช้ในกำรสมัครขอทุนให้ คปก. ทรำบ
- หำกเป็นหลักสูตรที่เคยส่งข้อมูลให้ คปก. แล้ว และไม่มีกำรเปลี่ยนแปลงข้อมูล ให้เลือกดังรูป

- หำกเป็นหลักสูตรที่เคยส่งข้อมูลให้ คปก. แล้ว และมีกำรเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบหลักสูตร ขอให้สง่ ไฟล์ ปก.2.1 (ไฟล์
microsoft access เท่ำนั้น) ที่มีข้อมูลของผู้รับผิดชอบหลักสูตรท่ำนใหม่ โดยกดที่ปมุ่ choose file เพื่อแนบไฟล์ ดังรูป
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- หำกเป็นหลักสูตรใหม่/ปรับปรุง ที่ยังไม่เคยส่งข้อมูลให้ คปก. ขอให้ส่งไฟล์ ปก.2.1 (ไฟล์ microsoft access เท่ำนั้น) ที่มี
ข้อมูลของผู้รับผิดชอบหลักสูตร โดยกดที่ปุ่ม choose file เพื่อแนบไฟล์ ดังรูปข้ำงล่ำง และขอให้ส่งเอกสำรหลักสูตรและ
มติสภำมหำวิทยำลัยอนุมัติกำรเปิด/ปรับปรุงหลักสูตรทำงไปรษณีย์ พร้อมกับใบสมัครขอทุนด้วย

3.2.11 พิมพ์ข้อมูลใบสมัคร
เมื่อกรอกข้อมูลกำรสมัครครบถ้วนแล้ว
- คลิกปุ่ม
เพื่อตรวจสอบควำมถูกต้องและรูปแบบข้อมูล
- คลิกปุ่ม
เมื่อข้อมูลสมบูรณ์แล้ว
- ระบบจะแสดงข้อมูลใบสมัครที่บันทึกไว้ และ คปก. จะพิจำรณำเอกสำรใบสมัครที่บันทึกครั้งล่ำสุดเท่ำนั้น
- พิมพ์ข้อมูลใบสมัครและลงนำมในข้อมูลใบสมัครจำนวน 3 ชุด และส่งมำให้ คปก. พร้อมกับเอกสำรประกอบ (หำกมี)
3.2.12 กำรแก้ไขข้อมูล
- ท่ำนสำมำรถแก้ไขข้อมูลได้ภำยใน 14 วัน หลังจำกวันที่ลงทะเบียนสมัครทุน (โปรดดูวันที่สิ้นสุดกำรแก้ไขได้ ตำมที่ระบบ
แจ้ง) หลังจำกนั้นระบบกำรสมัครทุนของท่ำนจะล็อคและไม่สำมำรถแก้ไขได้อีก
- ในกรณีที่ท่ำนแน่ใจว่ำข้อมูลกำรสมัครสมบูรณ์แล้ว และจะไม่มีกำรแก้ไขใดๆ อีก ท่ำนสำมำรถกดปุม่
เพื่อส่งข้อมูลของท่ำนได้

ข้อมูลที่ได้จำกระบบ/ข้อมูลที่บันทึกอยู่ในระบบ หลังขั้นตอนนี้ :
1. ประเภททุนที่สมัคร
2. รหัสกำรสมัครเข้ำร่วมพิจำรณำทุน
3. ข้อมูลรำยละเอียดของผู้สมัคร ที่ใช้ในกำรพิจำรณำทุน
4. ข้อมูลหลักสูตรของผูส้ มัคร
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4. การพิจารณาทุน
คปก. จะพิจำรณำผู้สมัครที่ดำเนินกำรถูกต้องและครบถ้วน ดังนี้
4.1 กรอกข้อมูลใบสมัครในระบบสมัครทุน คปก. ออนไลน์ ถูกต้องและครบถ้วน
4.2 ส่งข้อมูลใบสมัครที่ลงนำมแล้ว จำนวน 3 ชุด มำให้ คปก. ภำยในวันที่ 31 มีนำคม 2558 โดยข้อมูลในใบสมัครนี้ จะต้องตรงกับ
ข้อมูลที่กรอกในระบบสมัครทุน
4.3 ส่งเอกสำรประกอบกำรสมัครมำให้ คปก. ครบถ้วน (หำกมี) เช่น เอกสำรเล่มหลักสูตร มติสภำมหำวิทยำลัย เป็นต้น

