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สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
เรื่อง การรับสมัครเขารวมโครงการ
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ภายใตทุน Newton Fund
หลักการและเหตุผล
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ไดมีบันทึกขอตกลงความรวมมือกับ The Royal Academy of Engineering
(RAEng) ประเทศอังกฤษ เพื่อสนับสนุนการสรางศักยภาพความเปนผูประกอบการใหกับนักวิจัยของประเทศไทยและสนับสนุนให
ผลงานวิ จั ย เกิ ด การใช ป ระโยชน เ ชิ ง พาณิ ช ย (commercialisation) รวมถึ ง การสร า งเครื อ ข า ยของนั ก วิ จั ย และผู ป ระกอบการ
(technology entrepreneurs) ในระดับนานาชาติ จึงไดรวมกันสนับสนุนทุนโครงการ Leaders in Innovation Fellowships (LIF)
Programme โดยทุนนี้จะสนับสนุนใหนักวิจัยสามารถนําผลงานวิจัยของตนมาจัดทําแผนธุรกิจเพื่อผลักดันใหผลงานวิจัยเกิดการใช
ประโยชนเชิงพาณิชยผานการอบรมใหความรูโดยผูเชี่ยวชาญและนักลงทุน Venture Capitalists ทั้งในประเทศไทยและประเทศ
อังกฤษ ซึ่งโครงการนี้ไดดําเนินการสนับสนุนมาปนี้เปนปที่ 5 ผลการดําเนินงานที่ผานมาทําใหนักวิจัยมีความรูความเขาใจในการ
ผลักดันผลงานวิจัยสูการใชประโยชนเชิงพาณิชยในรูปแบบตางๆ และไดเครือขายการทํางานรวมกันระหวางนักวิจัยและ technology
entrepreneurs สําหรับในปประจําป 2562 นี้ สกว. จึงกําหนดการรับสมัครนักวิจัยที่สนใจเขารวมโครงการโดยมีรายละเอียดดังนี้
แนวทางและขอบเขตการสนับสนุน
สกว.จะสนับสนุนคาใชจายของนักวิจัยที่ไดรับคัดเลือกเขารวมโครงการ โดยการพิจารณาคัดเลือก สกว.จะพิจารณาคุณสมบัติ
ของผูสมัครทุนที่กรอกขอมูลตามใบสมัครครบถวนเทานั้น เพื่อคัดเลือกผูสมัครจํานวน 15 คน เขารับการอบรมในประเทศไทยในชวง
เดือนพฤศจิกายน 2561 ผูส มัครจะตองสามารถรวมกิจกรรมของโครงการไดตลอดระยะเวลาการอบรม รวมถึงตองนําเสนอผลงาน
ในลักษณะ investment pitching เพื่อประกอบการพิจารณาคัดเลือกนักวิจัยรวมกับ The Royal Academy of Engineering
จํานวน 7 คน ใหเขารับการอบรมที่ประเทศอังกฤษ
ทั้งนี้ สกว. ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกและการตัดสินของ สกว.ถือเปนที่สนิ้ สุด
คุณสมบัติของผูสมัคร
1. ผูสมัครเปนอาจารยในมหาวิทยาลัย หรือพนักงานในหนวยงานวิจัยของรัฐ หรือเปนนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาและรับทุน
วิจัยจาก สกว. กรณีที่เปนนักศึกษาจะตองมีจดหมายยืนยันและอนุญาตใหเขารวมโครงการจากอาจารยที่ปรึกษา
2. ผูสมัครตองเปนเจาของผลงานวิจัยที่มีศักยภาพเชิงพาณิชย (หากไดรับทุนสนับสนุนการวิจัยโปรดระบุแหลงทุนวิจัยในใบ
สมัครดวย) โดยตองเปนงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีหรือการพัฒนาผลิตภัณฑใหมที่เกี่ยวของกับดาน Food, Agricultural
technologies, biotechnology, chemical engineering, civil engineering, computer science, design
engineering, electrical and electronic engineering, ICT, materials science, mechanical engineering, and
medical engineering และตองไมเปนงานวิจัยที่เกี่ยวของกับดานความมั่นคงของประเทศ หากผลงานวิจัยนั้นมีผูรวม
สนับสนุนทุนจากบริษัทหรือหนวยงานอื่นๆ ตองไดรับความยินยอมจากผูรวมสนับสนุนทุนใหนําผลงานวิจัยนั้นๆ เขารวมใน
โครงการ
3. มีทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในระดับดีมาก
4. ผูสมัครและไดรับการคัดเลือกตองสามารถเขารวมกิจกรรมไดตลอดระยะเวลาการอบรม
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เดือน

กิจกรรม

15 สิงหาคม – 30 กันยายน 2561

ประกาศรับสมัครเขารวมโครงการ

16 ตุลาคม 2561

ประกาศผลผูที่ผานเขารวมรับการอบรมที่ประเทศไทย

5 พฤศจิกายน – 9 พฤศจิกายน 2561

อบรม “การขับเคลื่อนผลงานวิจัยเชิงพาณิชย (Introduction to Research
Commercialisation)”
• Technology Commercialisation
• Marketing Management, Innovation Management
• IP Management
• Introduction to venture capital industry, loan and Bank
• Business model generation
• Workshop และ การนําเสนอผลงานในลักษณะ pitching
ฯลฯ

10 พฤศจิกายน 2561

สกว. ผูทรงคุณวุฒิ และ RAEng รวมกันคัดเลือกผูส มัครจากการ pitching และประกาศผล
การพิจารณารอบแรก

ธันวาคม 2561

ประกาศผลการพิจารณาจาก RAEng สําหรับนักวิจยั ที่ผานการคัดเลือกใหไดรับการอบรมที่
ประเทศอังกฤษ

ธันวาคม 2561

ผูผานการคัดเลือกดําเนินการจัดทําวีซาและเตรียมการเดินทาง

14 มกราคม – 25 มกราคม 2562

เดินทางไปอบรมที่สหราชอาณาจักร
• knowledge in business modelling
• customer development
• presentation/pitching
• Negotiation
• Group project activity
ฯลฯ

มิถุนายน 2562

กิจกรรม Follow up หลังจากอบรมที่ประเทศอังกฤษ โดยการนําเสนอ Business Model
และความกาวหนาของงาน

หมายเหตุ: กําหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
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ผูสนใจสามารถสงใบสมัครไดตั้งแตวันที่ 15 สิงหาคม – 30 กันยายน 2561 โดยสามารถดูรายละเอียดของการสมัครไดจาก
ทายประกาศนี้ โดยผูสนใจสามารถขอรายละเอียดเพิม่ เติม และ/หรือ สงใบสมัครไดที่
ฝายอุตสาหกรรม
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั (สกว.)
ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร เลขที่ 979 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท 02-278-8245,02-278-8240 E-mail: trfindustry@trf.or.th
Applicant Guidance Notes – Leaders in Innovation
Fellowships (LIF) programme
The Thailand Research Fund (TRF) and the Royal Academy of Engineering are seeking
applications from researchers, with strong entrepreneurial potential, to take part in their
Leaders in Innovation Fellowships programme. This is a residential training programme in
innovation and technology entrepreneurship that will take place, in the UK, provisionally
between Monday 14th January 2019 and Friday 25th January 2019.
Introduction
Working with a select number of partner countries, the objectives of The Royal Academy
of Engineering’s Leaders in Innovation Fellowships (LIF) programme are:
•
•

to build the capacity of researchers for entrepreneurship and commercialisation of
their research;
to create international networks of innovators and technology entrepreneurs.

The programme is aimed at researchers who are about to develop, or are in the process of
developing, a business proposition for their innovation. A select cohort of researchers from
the same country will benefit from a focused period of training in the UK, access to expert
mentors, and opportunities for international networking. In the short term they will
develop, with the support of the programme, a commercialisation plan for their
innovation. In the long term they will benefit from access to an international network of
peer innovators, in taking their commercialisation plan forward.
The programme builds on the expertise of The Academy in supporting technology
entrepreneurs within the UK through a variety of fellowships and prizes. Fellows supported
through this programme will benefit from connectivity to The Academy’s Enterprise Hub, a
network of technology innovators, researcher entrepreneurs, and senior industrialists
driving and supporting world class innovation.
The programme is part of the broader UK Newton Fund which seeks to build international
science and innovation partnerships that promote the economic development and welfare
of developing countries.
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successful applicants from TRF (‘Leaders in Innovation Fellows’) will be invited to attend

a two-week residential programme, in the UK, arranged and supported by TRF and the
Academy.
The programme will consist of a tailored and comprehensive training programme in
innovation leadership, delivered by expert trainers and held at The Academy’s offices in
central London. The course will focus on transferable skills and knowledge in business
modelling, customer development and presentation/pitching. Over the course of the two
weeks, there will be time for each Fellow to develop their own business plan, at the same
time receiving guidance and mentorship from expert mentors. The programme will
conclude with an activity where Fellows pitch their revised business plans to a panel of
expert mentors.
During the programme, Fellows will also benefit from opportunities to network with
mentors, representatives of technology driven organisations, and each other. All
participants in the LIF programme will automatically join an international network of
innovators and mentors clustered around the Academy’s Enterprise Hub. Fellows will also
become eligible to attend events and further training opportunities open to the LIF
network designed to build linkages across the participants but also with UK and regional/
national innovation stakeholders and programmes of additional support to the most
promising business ideas.
Please note that the residential programme will be conducted entirely in English.
Dates and Location
The programme will provisionally take place, in London, starting on the morning of
Monday 14th January, 2019 and finishing on Friday 25th January, 2019.
As well as the training and mentoring programme, international flights, airport transfers
and other UK travel incurred by the programme, all hotel accommodation, breakfast and
evening meals will be paid for by The Academy and The Thailand Research Fund (TRF).
However, please note that successful applicants will be responsible for arranging, and
paying for their visas and travel insurance, as required, and covering any other expenses
incurred during the programme.
Eligibility Criteria
Through their research, applicants must have developed (or co-developed), or be in the
process of developing (or co-developing) a new technological innovation. Applicants
should have the ambition to take a leading role in creating a new business to
commercialise this innovation.
Specific eligibility criteria are as follows:
•
•

Applicants must be citizens of, or have full resident status in, Thailand.
The applicant’s innovation can be any new product, technology or service, based on
research in engineering defined in its broadest sense to encompass a wide range of
fields, including: agricultural technology, biotechnology, chemical engineering, civil
engineering, computer science, design engineering, electrical and electronic
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•
•

engineering, ICT, materials science, mechanical engineering, and medical
engineering.
The innovation should have the potential to benefit the applicant’s country, or other
developing countries, in terms of improving social welfare and driving economic
growth.
The primary application of the innovation must NOT be in the defence or military
sector.

Note that previous experience of commercialisation or involvement with technology
transfer is not required.
Monitoring and Reporting
TRF and The Academy will continue to monitor and evaluate the success of the Leaders in
Innovation Fellowships programme against its objectives. After the programme, all Fellows
will be expected to provide brief progress reports to TRF and The Academy about the
progress of their business 6 months and 18 months after the residential programme has
ended.
Submission Deadline
All applications must be received by 9 am on 30

th

September, 2018.

How to Apply
All applications must be submitted via The Thailand Research Fund (TRF). The application
form has five sections to complete. A CV is required as supporting documentation.
If successful, the information you supply will be shared with the trainers and mentors.
Contact
If you have any queries, please contact
1. Thitima Pikulthong, TRF’s coordinator at Thitima@trf.or.th
2. Danai Khorprasert, TRF’s coordinator at Danai@trf.or.th

