
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
ชุดโครงการอุตสาหกรรมดิจิทัล

สำนักประสานงานชุดโครงการอุตสาหกรรมดิจิทัล



เปน 1 ใน 5 อุตสาหกรรมใหมตามนโยบายรัฐบาล 
ซึ ่งเปนอุตสาหกรรมที ่ประเทศไทยมีศักยภาพใน
การแขงขัน และมีผูสนใจลงทุน

อุตสาหกรรมดิจิทัล เปนกลไกสำคัญที่จะชวยขับเคลื่อนใหกับอุตสาหกรรมตางๆ โดยอาศัยพื้นฐาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รวมทั้งเทคโนโลยีที่สำคัญตางๆ เพื่อสรางโปรแกรม ระบบ
การประมวลผล วิเคราะหขอมูล อุปกรณอัฉริยะ ดิจิทัลคอนเทนต และบริการนวัตกรรมตางๆ 
อุตสาหกรรมดิจิทััลจะชวยเพิ่มผลผลิต ลดตนทุน เพิ่มศักยภาพในการแขงขัน และสรางมูลคาใหกับ
ผลิตภัณฑ โดยมีองคความรูนวัตกรรมและงานวิจัยเปนรากฐานสำคัญ

สกว. ฝายอุตสาหกรรม จึงไดจัดตั้งสำนักประสานงานวิจัยชุดโครงการอุตสาหกรรมดิจิทัล เพื่อ
สนับสนุนงบประมาณจำนวน 60 ลานบาท ใหทุนวิจัยและพัฒนาดานดิจิทัล ในรูปแบบท่ีเกิดการทำงาน
วิจัยและพัฒนารวมกันระหวางภาควิชาการและภาคอุตสาหกรรม

อุตสาหกรรม

ดิจิทัล

วัตถุประสงค
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เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศโดยการสนับสนุนการทำวิจัย
และพัฒนาภาคอุตสาหกรรมดิจิทัล

เพื่อกระตุนใหผูประกอบการภาคอุตสาหกรรมดิจิทัล เห็นความสำคัญของ
การวิจัยและพัฒนา และเพ่ิมการลงทุนในการทำวิจัย

เพื่อเปดโอกาส เพิ่มจำนวน และพัฒนานักวิจัยสูภาคอุตสาหกรรมดิจิทัลให
มากขึ้น

เพื่อสรางสิ่งแวดลอมที่ดีเพื่อเอื้อตอการพัฒนานวัตกรรม (Innovation 
Ecosystem) ของภาคอุตสาหกรรมดิจิทัลภายในประเทศ

เปาหมาย

40
ใหทุนสนับสนุน
วิจัยและพัฒนา

โครงการตอป 35 2
พัฒนาผูประกอบการ
จากภาคอุตสาหกรรม
การผลิต/การบริการ

พ ัฒนาน ักว ิจ ัย
เพื่ออุตสาหกรรม

สรางนวัตกรรมใหม
ท่ีมีผลเชิงเศรษฐกิจ

ราย
ตอป

เรื่อง
ตอป40 คน

ตอป



1. ผูประกอบการภาคเอกชน
นักธุรกิจ นักเทคโนโลยี
  
ไมจำกัดวามีขนาดของธุรกิจ
เล็ก/กลาง/ใหญ หรือระยะเวลา
การดำเนินธุรกิจ (Startup ไปจนถึง 
บริษัทมหาชน) 

2. นักวิจัย
 

ทั้งในมหาวิทยาลัย
หรือสถาบันวิจัย

ผูเขารวมโครงการ

ขั้นตอนการขอรับทุนวิจัย

1. Embedded Software, Enterprise Software

    และ Digital Content

2. E - Commerce (ขาย-ซื้อ-จาย-สง)

3. วิเคราะหขอมูลของผูบริโภค (Consumer Insights 

    Analytics and Data Center)

4. Cloud Computing

กรอบการสนับสนุนทุนวิจัย

5. Cyber Security 

6. Internet of Things (IoT)

7. Smart City

8. Creative Media and Animation

9. Virtual Reality and Augmented Reality

10. Machine Learning and AI

ผูประกอบการ นักวิจัย

Matching

ประเมินโดยผูทรงคุณวุฒิ
อยางนอย 3 ทาน

ยื่นขอเสนอโครงการ
ฉบับสมบูรณConcept Paper

ปรับขอเสนอ
โครงการ

สกว.(ฝายอุตสาหกรรม)
พิจารณาอนุมัติทุนวิจัย

ผูประกอบการ นักวิจัย

สำนักประสานงาน
ชุดโครงการอุตสาหกรรมดิจิทัล

ทำสัญญารับทุนวิจัย



สิทธิประโยชนในทรัพยสินทางปญญา

    สนับสนุนงบประมาณในการดำเนินโครงการวิจัย สูงสุุด 80% ของงบประมาณโครงการ
    สรางความเขมแข็งในเครือขายอุตสาหกรรม โดยประสานงานระหวางภาคเอกชนและนักวิจัย มารวมกัน
วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี หรือนวัตกรรมที่สอดคลองกับความตองการของภาคเอกชน
    สนับสนุนการดำเนินงานในโครงการ ใหคำปรึกษาภาคอุตสาหกรรมในการพัฒนาแนวคิดใหกลายเปน
โจทยวิจัย ติดตาม และประเมินผลความกาวหนาของโครงการ
    ชวยผลักดันใหเกิดการนำผลงานวิจัยไปใชตอยอดในเชิงพาณิชย

การสนับสนุนจากสำนักฯ

ผูชวยผูประสานงาน
กฤษฎา มามาตร              จันทกานต  โพโต 
ติดตอ : 089-234-1413          ติดตอ : 092-465-2265
E-mail: mkritsada1@gmail.com        E-mail: chanthakan.poto@gmail.com

สำนักประสานงานชุดโครงการอุตสาหกรรมดิจิทัล
ท่ีปรึกษาโครงการ
รองศาสตราจารยวิรุฬห ศรีบริรักษ
ติดตอ : 089-780-9963

กรุงเทพฯ :     ชั้น 2 ศูนยนวัตกรรมเมืองอัจฉริยะ อาคารอุทยานนวัตกรรม (NIA)
          กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
             73/2 ถนนโยธี  แขวงทุงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
ภาคเหนือ :      84 หมู 8 ต.สารภี อ.สารภี จ.เชียงใหม 50140
          โทรศัพท/โทรสาร : 053-420-789
ภาคตะวันออก : 169 คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา ต.แสนสุข
          อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20131

ผูประสานงานโครงการ 
คุณวิชชากร จามีกร 
ติดตอ : 081-907-6237

Website :       www.thailand-digitaleconomy.org
Facebook :     DigitalEconomybyTRF

*   สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และมหาวิทยาลัยเปนผูทรงสิทธิรวม
** ผูรวมลงทุนในโครงการจะมีสิทธิในการเจรจาเพื่อขอใชสิทธิเปนรายแรก ภายในเวลาหนึ่งนับจากวันปดโครงการ หากไมมีการจำหนายผลิตภัณฑ
ภายใน 2 ป นับจากวันที่ทำสัญญา สกว. ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกสัญญา

สิ้นสุดโครงการเอกชนลงเงินเริ่มตน
(คิดเฉพาะ In cash) การจาย Royalty fee

จบโครงการ
UPGRADE :
จาย Up front fee เพิ่มจนครบ
40% ของมูลคาโครงการ

UPGRADE :
จายเพิ่ม 2 เทาของสวนตาง
ที่ไมไดรวมทุนแตแรก

จบโครงการ

20%

50%

จาย Royalty fee ตลอด
อายุสัญญา (สูงสุด 7 ป)
คิดจากยอดขายผลิตภัณฑ
ที่ใชเทคโนโลยีจากงานวิจัย
(สัดสวน Royalty fee และ
วิธีการจายขึ้นอยูกับ
การเจรจา)**

ไมเสีย Royalty Fee

สิทธิที่จะไดรับ

Non-Exclusive*

Buy Back

Exclusive*

ตัวอยาง เอกชนรวมลงทุน
20% ของโครงการ

In cash

In kind

สามารถแบงจายไดเปนงวด ตามที่ตกลงกันใน
ขอเสนอโครงการโดยทำการจายตรงไปที่ สกว.

เปนการใหใชทรัพยากรตางๆ เชน วัตถุดิบ กำลังคน
สิ่งอำนวยความสะดวก จะตองสงรายงานการรวม
ในรูปแบบ In kind ให สกว. พิจารณา

    Non-Exclusive   มีสิทธิในการใชเทคโนโลยีจากงานวิจัย เพื่อผลิตสินคาขายสูทองตลาดได ตามอายุสัญญาสูงสุดไมเกิน 7 ป 
   (เจรจาตอสัญญาได) โดยผูประกอบการรายอื่น สามารถขอเจรจาเพื่อนำผลงานวิจัยไปใชได

     Exclusive       มีสิทธิในการใชเทคโนโลยีจากงานวิจัย เพ่ือผลิตสินคาขายสูทองตลาดไดแตเพียงผูเดียว ตามอายุสัญญาสูงสุด
ไมเกิน 7 ป (เจรจาตอสัญญาได) โดยผูประกอบการอื่น ไมสามารถขอเจรจาเพื่อนำผลงานวิจัยไปใชตลอดอายุสัญญา

     Buy Back      สิทธิในทรัพยสินทางปญญาเปนของผูประกอบการแตเพียงผูเดียว


