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การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ
ปีงบประมาณ 2565 สวก. มีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ ดังนี้
1. การเตรีย มความพร้อมเพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดของ สวก. ให้
สอดคล้องกับพระราชบัญญัติส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2564
ด้วยพระราชบัญญัติส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2564 ได้ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 และมีผลบังคับใช้เมื่อพ้นกำหนด 180 วัน นับแต่วันประกาศในราช
กิจจานุเบกษา (7 พฤษภาคม 2565) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เกิดการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่เกิดจาก
การสนับสนุนทุนวิจัยและนวัตกรรมของรัฐไปใช้ประโยชน์ แก้ปัญหาเรื่องสิทธิความเป็นเจ้าของผลงานวิจัยระหว่าง
หน่วยงานให้ทุนกับผู้รับทุน และเพื่อยกระดับงานวิจัยในสถาบันวิจัยและมหาวิทยาลัยของรัฐ โดยเพิ่มแรงจูงใจให้
สถาบันวิจัยและนักวิจัย ผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ ตอบโจทย์ความต้องการของภาคการผลิตและบริการ เพื่อให้
ประเทศไทยมุ่งสู่การเป็นประเทศรายได้สูง ซึง่ มีสาระสำคัญเบื้องต้นสรุปได้ดังนี้
1.1 กำหนดให้บังคับใช้เฉพาะกับการให้ทุนของหน่วยงานของรัฐที่มีวัตถุประสงค์ หรืออำนาจ
หน้าที่ในการให้ทุนสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม
1.2 กำหนดให้ผู้รับทุนหรือนักวิจัยสามารถเป็นเจ้าของผลงานวิจั ยและนวัตกรรม ที่ได้รับทุน
สนับสนุนจากรัฐได้ รวมทั้งกำหนดหน้าที่ในการบริหารจัดการและการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์
การจัดสรรรายได้จากการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ และกลไกของหน่วยงานภาครัฐในการติดตาม
และประเมินผลการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยและนวัตกรรม
1.3 กำหนดให้เป็นหน้าที่ของผู้รับทุนหรือนักวิจัย ซึ่งเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรม
จะต้องใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมและบริหารจัดการผลงานวิจัยและนวัตกรรม และรายงานการใช้
ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม
1.4 กำหนดหลักเกณฑ์ในการโอนผลงานวิจัยและนวัตกรรมของผู้รับทุน หรือนักวิจัยซึ่งเป็น
เจ้าของผลงานให้ แ ก่บ ุค คลอื ่น และกำหนดหน้า ที ่ข องผู ้รั บโอนผลงานวิจัย และนวัต กรรมในการปฏิ บัต ิ ต าม
พระราชบัญญัตินี้
1.5 กำหนดให้ผู้ที่ประสงค์จะใช้ประโยชน์ในผลงานวิจัยและนวัตกรรม สามารถขออนุญาตใช้
ประโยชน์ได้โดยเสนอเงื่อนไขและค่าตอบแทนที่เพียงพอตามที่เห็นสมควร
1.6 กำหนดให้อำนาจนายกรัฐมนตรีโดยอนุมัติคณะรัฐมนตรีในการออกคำสั่งให้หน่วยงานของ
รัฐหรือหน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย ใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมใดๆ ที่เกิดจากทุนสนับสนุนการวิจัยและ
นวัตกรรมของรัฐ
ทั้งนี้ สวก. มีพันธกิจหลักที่สอดคล้องตามความในมาตรา 3 ทีจ่ ัดอยู่ในประเภท “หน่วยงานด้าน
การให้ทุน” ดังนั้น สวก. ต้องดำเนินการปรับปรุงกระบวนการทำงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดของ สวก. ให้สอดคล้อง
พระราชบัญญัติส่งเสริมการใช้ประโยชน์ฯ โดยได้วิเคราะห์เปรียบเทียบเป็นรายมาตราในเบื้องต้น ดังนี้
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1) การพัฒนาและรับข้อเสนอโครงการ ที่จะเกี่ยวข้องกับมาตรา 4 เรื่องข้อยกเว้นงานวิจัย
ของร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการใช้ประโยชน์ฯ สวก. สามารถทำข้อมูลเสนอ กสว. เพื่อนำไปกำหนดในกฎหมาย
ลำดับรองที่เกี่ยวกับงานวิจัยที่เป็นข้อยกเว้นไม่ให้ต้องตกอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมการใช้ประโยชน์ฯ นี้
2) ขั ้ น ตอนการอนุ ม ั ต ิ แ ละจั ด ทำสั ญ ญา ที ่ เ กี ่ ย วข้ อ งกั บ มาตรา 6 เรื ่ อ งเงื ่ อ นไขที ่ เ ป็ น
สาระสำคัญในสัญญา และมาตรา 10 เรื่องสัญญาที่มีผู้ร่วมสนับสนุนทุน ที่ สวก. จะต้องมีการปรับเงื่อนไขในสัญญา
สนับสนุนทุนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายลำดับรอง
3) ขั้นตอนการดำเนินการติดตามประเมินผลและขยายเวลาการดำเนินโครงการ และการใช้
ประโยชน์ มีข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องหลายมาตรา เช่น มาตรา 7 เรื่องการเปิดเผยผลงานวิจัย มาตรา 8 เรื่องการยื่น
คำร้องขอเป็นเจ้าของผลงานวิจัย มาตรา 12 การบริหาร ติดตาม และการรายงานการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยฯ
มาตรา 13 การขอขยายเวลาการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยฯ มาตรา 15 เรื่องการโอนผลงานวิจัยฯ มาตรา 20 เรื่อง
การบังคับใช้สิทธิ เป็นต้น
2. การพั ฒ นาระบบการปฏิ บ ั ต ิ ง านของ สวก. เพื ่ อ ยกระดั บ วุ ฒ ิ ภ าวะรั ฐ บาลดิ จ ิ ท ั ล ( Digital
Government Maturity Model) ตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ
การก้าวทันความก้าวหน้าของเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและพลิกผั น
(Disruptive Technology) ส่งผลให้รูปแบบการสื่อสาร และการปฏิบัติงานเปลี่ยนแปลงไป สวก. จึงเตรียมความ
พร้อมด้านการบริหารงานต่อผลกระทบที่จะเกิดขึ้น โดยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามามีส่ วนร่วมในการปรับเปลี่ยน
กระบวนการให้บริการ และกระบวนงานภายใน สวก. ซึ่งปีงบประมาณ 2565 สวก. มีแผนจัดทำแนวทางการพัฒนา
ระบบ iARDA ของ สวก. เพื่อรองรับการเป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล (Data-Driven Organization) และ
มีแผนการเปลี่ยนผ่านสู่องค์กรดิจิทัล (Digital Transformation Road map) อย่างเป็นรูปธรรมสอดคล้องกับสภาพ
ปัจจุบันและทิศทางในอนาคต โดยมีเป้าหมายที่สำคัญในการพัฒนาระบบ iARDA ดังนี้
1) มีกระบวนการทำงานที่เพิ่มประสิทธิภาพ (Business Process Improvement) และการบูรณา
การการทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
2) ระบบงานตามภารกิจหลักมีการพัฒนาอย่างโดดเด่น และเป็นผู้นำ Platform ของการวิจัย
การเกษตรในระดับสากล (Super Platform)
3) ระบบงานตามภารกิจหลักและภารกิจ สนับสนุนมีการบูรณาการข้อมูลร่วมกัน ส่งเสริมการนำ
ข้อมูลสารสนเทศไปใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์ ต่อยอด และพัฒนานวัตกรรมต่างๆ เพื่อตอบสนองพันธกิจหลัก
(Data Integration and Data-Driven Innovation)
4) ข้อมูลสารสนเทศได้รับการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลข้อมูล
(Data Governance) กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) และกฎหมายดิจิทัลอื่นๆ ในประเทศไทย
5) ระบบแม่ข่ายและระบบเครือข่ายมีความมั่นคงปลอดภัยตามมาตรฐานสากล (Information
System Management System) มีประสิทธิภาพสูง และรองรับการทำงานขององค์กรดิจิทัลเต็มรูปแบบ (Fully
Digital Organization)

2

