โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง “เทคนิคการขึ้นทะเบียนผลงานวิจัยอย่างไรให้สาเร็จ”
(1) ด้านอาหาร ยา (2) เวชสาอาง (3) ด้านการคุ้มครองพันธุ์พืช และ (4) สารชีวภาพ
1. หลักการและเหตุผล
เป็ น ที่ ทราบกัน ดีว่ า งานวิ จั ย มีค วามส าคัญ ต่อ การพั ฒ นาเศรษฐกิ จและสั ง คมของประเทศต่ อ
การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของคนในชาติ รวมถึง การเพิ่มขีดความสามารถในการขับเคลื่อนในศักยภาพและ
ความสามารถในการแข่งขันในทางเศรษฐกิจให้กับประเทศ ฉะนั้นถ้าสามารถนา “งานวิจัย และนวัตกรรม
มาประยุกต์ใช้ได้จริง” ไม่ใช่เป็นการเพิ่มรายได้เท่านั้น แต่เป็นการเพิ่มความสามารถของเกษตรกรไปในตัว
โดยการนาความรู้ และงานวิจัยเข้ามาใช้ควบคู่ แต่ปัจจุบันกลับพบว่าการผลักดันผลงานไปใช้ประโยชน์ยัง
ติดขัดปัญหาหลายด้าน โดยหนึ่งในนั้นเป็นเรื่องของความไม่เข้าใจในขั้นตอนการขึ้นทะเบียนกับหน่วยงาน
ราชการ โดยเฉพาะใน 2 กลุ่มเรื่องใหญ่ คือ กลุ่มงานด้านอาหาร ยา และเวชสาอาง และ กลุ่มงานด้านพันธุ์
พืช การคุ้มครองพันธุ์พืช สารชีวภาพ
โดยสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา หรือ อย. ได้การกาหนดให้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ ที่ไปสู่
การบริโภคของประชาชนจะต้องมีการขึ้นทะเบียนก่อนการนาไปจาหน่วย เพื่ อปกป้องและคุ้มครองสุขภาพ
ผลิตภัณฑ์ โดยในปัจจุบันผลิตภัณฑ์สุขภาพจากงานวิจัย มีความปลอดภัย มีข้อมูลทางวิชาการที่มีหลักฐานที่
เชื่อถือได้ แต่ไม่สามารถดาเนินการขึ้นทะเบียนกับ อย. ได้ รวมถึงการทาวิจัยที่ได้มีการนาเอาพันธุ์พืช และ
สารชีวภาพมาใช้ประโยชน์ในด้านการวิจั ย นักวิจัยหรือหน่วยงานรับทุนโครงการวิจัยด้านพืชจะต้องปฏิบัติ
ตามกฎหมายดังกล่าว เพื่อให้สามารถพัฒนางานวิจัยที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย
ส านั ก งานพั ฒ นาการวิ จั ย การเกษตรจึ ง ได้ เ ล็ ง เห็ น ความส าคั ญ ในการสร้ า งความเข้ า ใจและ
ดาเนินการขอขึ้นทะเบียนของผลงานวิจัยกับ อย. ให้แก่นักวิจัย และผู้ประกอบการที่รับการถ่ายทอดสิทธิใน
การใช้ผลงานวิจัย ด้านอาหาร ยา และเวชสาอาง ได้ อย่างถูกต้อง อีกทั้งยังตระหนักถึงความสาคัญของ
โครงการวิจัยที่มีการปรับปรุงพันธุ์ หรือมีการนาส่วนต่าง ๆ ของพืช หรือ สารชีวภาพ มาใช้ดาเนินการวิจัยได้
อย่ างถูกต้อง และถูกกฎหมายพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ.2542 จึงได้จัดโครงการฝึ กอบรม
เรื่อง “เทคนิคการขึ้นทะเบียนผลงานวิจัยให้ประสบความสาเร็จ ”ขึ้น เพื่อให้นักวิจัยที่โครงการวิจัยเสร็จสิ้น
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผู้ประกอบการที่รับการถ่ายทอดสิทธิในการใช้ผลงานวิจัย และนักวิจัยที่ ดาเนินการวิจัย
ในด้านอาหาร ยา และเวชสาอาง เห็นความสาคัญและเข้าใจถึงกระบวนการดาเนินการในการขึ้นทะเบียน
ของผลงานวิจัยกับ อย. ได้อย่างถูกต้อง รวมถึงนักวิจัย หน่วยงานผู้รับทุนโครงการวิจัย หน่วยงานผู้ให้ทุน
โครงการวิจัย และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยเรื่องพืช ชีวภาพ ได้นาองค์ความรู้ไปใช้ในการทางานวิชาการ หรือ
งานวิจัย และเป็นการพัฒนางานวิจัยให้สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองพันธุ์พืชได้อย่างเหมาะสม

2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจ การทาวิจัยเกี่ยวกับ อาหาร ยา และเวชสาอาง ได้
ถูกต้องรวมถึงกระบวนการขึ้นทะเบียนของผลงานวิจัยกับสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
2.2 เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจ การทาวิจัยเกี่ยวกับพืช ชีวภาพ ไม่ ละเมิดกฎหมายว่า
ด้วยการคุ้มครองพันธุ์พืช รวมถึงกระบวนการขอขึ้นทะเบียนพันธุ์กับกรมวิชาการเกษตร
2.3 เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสารชีวภาพ
3. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
3.1 ผู้เข้ารับ การฝึกอบรมสามารถนาองค์ความรู้ไปใช้ในการขอขึ้นทะเบียนของผลงานวิจัย และ
แก้ไขปัญหาในการขึ้นทะเบียนของผลงานวิจัย กับ สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
3.2 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนาองค์ความรู้ไปใช้ในการขอขึ้นทะเบียนคุ้มครองพันธุ์พืช
ทีด่ าเนินการปรับปรุงพันธุ์ และแก้ไขปัญหาในการขอขึ้นทะเบียนคุ้มครองพันธุ์พืช กับ กรมวิชาการเกษตร
3.3 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจและเห็นควรสาคัญในการขึ้นทะเบียนของสารชีวภาพ
4. กลุ่มเป้าหมาย
4.1 นักวิจัย ผู้ประกอบการ หรือหน่วยงาน ที่ได้รับการถ่ายทอดสิทธิการใช้ผลงานวิจัยด้านอาหาร
ยา และเวชสาอาง รวมถึงนักวิเคราะห์ สวก. ที่รับผิดชอบงานวิจัยด้านอาหาร ยา และเวชสาอาง รวมจานวน
200 คน
4.2 นักวิจัย ผู้ประกอบการ หรือหน่วยงาน ที่ทาวิจัยเกี่ยวกับเรื่องพืช สารชีวภาพ และนักวิเคราะห์
สวก.ที่รับผิดชอบงานวิจัยด้านพืช สมุนไพร รวมจานวน 120 คน
5. ระยะเวลา
จานวน 1 วัน ในวันจันทร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 โดยแบ่งออกเป็น 4 ห้อง
6. สถานที่อบรม
โรงแรม ทีเค พาเลซ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ
7. เนื้อหาของหลักสูตร
- เทคนิคการขอขึ้นทะเบียนผลงานวิจัยด้านอาหาร ยา และเวชสาอาง
- การฝึกปฏิบัติ ระดมสมองการแก้ไขปัญหาการขึ้นทะเบียนผลงานวิจัยกับ อย.
- พ.ร.บ.คุ้มครองพันธุ์พืช ว่าด้วยการขอขึ้นทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ และการนาส่วนต่างๆ
ของพืชมาใช้ประโยชน์ ตามมาตรา 52 และ 53
- การฝึกปฏิบัติกระบวนการขอขึ้นทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ และสารชีวภาพ
- การขึ้นทะเบียนและความสาคัญของสารชีวภาพ
8. รูปแบบการฝึกอบรม
การบรรยาย และฝึกปฏิบัติ

กาหนดการโครงการฝึกอบรม
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เทคนิคการขึ้นทะเบียนผลงานวิจัยอย่างไรให้สาเร็จ”
(1) ด้านอาหาร ยา (2) เวชสาอาง (3) ด้านการคุ้มครองพันธุ์พืช และ (4) สารชีวภาพ
วันจันทร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563
ณ โรงแรมทีเค พาเลซ ถนนแจ้งวัฒนะ
วันจันทร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 ห้องที่ 1 ด้านอาหารและยา
08.00 – 08.45 น.
08.45 – 09.00 น.
09.00 – 12.00 น.

12.00 – 13.00 น.
13.00 – 16.00 น.

ลงทะเบียน
พิธีเปิดการฝึกอบรม เรื่อง “เทคนิคการขึ้นทะเบียนผลงานวิจัยให้ประสบ
ความสาเร็จ”
บรรยาย หัวข้อ “เทคนิคการขึ้นทะเบียนผลงานวิจัยกับ อย.”
โดย ผู้ทรงคุณวุฒิด้านอาหารและยา
จากสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
รับประทานอาหารกลางวัน
ฝึกปฏิบัติ ระดมสมองแก้ไขปัญหาการขึ้นทะเบียนผลงานวิจัยกับ อย.
ด้านอาหารและยา
โดย ที่ปรึกษาประจากลุ่มคือผู้ทรงคุณวุฒหิ รือผู้เชี่ยวชาญการขึ้นทะเบียน
ผลงานวิจัยกับ อย. (บริษัทตัวแทนที่รับขึ้นทะเบียนผลงานวิจัย)

หมายเหตุ : รับประทานอาหารว่างช่วงเช้าเวลา 10.30-10.45 น. และช่วงบ่าย เวลา 14.45-15.00 น.

กาหนดการโครงการฝึกอบรม
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เทคนิคการขึ้นทะเบียนผลงานวิจัยอย่างไรให้สาเร็จ”
(2) ด้านอาหาร ยา (2) เวชสาอาง (3) ด้านการคุ้มครองพันธุ์พืช และ (4) สารชีวภาพ
วันจันทร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563
ณ โรงแรมทีเค พาเลซ ถนนแจ้งวัฒนะ
วันจันทร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 ห้องที่ 2 ด้านเวชสาอาง
08.00 – 08.45 น.
08.45 – 09.00 น.
09.00 – 12.00 น.

12.00 – 13.00 น.
13.00 – 16.00 น.

ลงทะเบียน
พิธีเปิดการฝึกอบรม เรื่อง “เทคนิคการขึ้นทะเบียนผลงานวิจัยให้ประสบ
ความสาเร็จ”
บรรยาย หัวข้อ “เทคนิคการขึ้นทะเบียนผลงานวิจัยกับ อย.”
โดย ผู้ทรงคุณวุฒิด้านเวชสาอาง
จากสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
รับประทานอาหารกลางวัน
ฝึกปฏิบัติ ระดมสมองแก้ไขปัญหาการขึ้นทะเบียนผลงานวิจัยกับ อย.
ด้านเวชสาอาง
โดย ที่ปรึกษาประจากลุ่มคือผู้ทรงคุณวุฒหิ รือผู้เชี่ยวชาญการขึ้นทะเบียน
ผลงานวิจัยกับ อย. (บริษัทตัวแทนที่รับขึ้นทะเบียนผลงานวิจัย)

หมายเหตุ : รับประทานอาหารว่างช่วงเช้าเวลา 10.30-10.45 น. และช่วงบ่าย เวลา 14.45-15.00 น.

กาหนดการโครงการฝึกอบรม
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เทคนิคการขึ้นทะเบียนผลงานวิจัยอย่างไรให้สาเร็จ”
(3) ด้านอาหาร ยา (2) เวชสาอาง (3) ด้านการคุ้มครองพันธุ์พืช และ (4) สารชีวภาพ
วันจันทร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563
ณ โรงแรมทีเค พาเลซ ถนนแจ้งวัฒนะ
วันจันทร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 ห้องที่ 3 ด้านการคุ้มครองพันธุ์พืช
08.00 – 08.45 น.
08.45 – 09.00 น.
09.00 – 12.00 น.

12.00 – 13.00 น.
13.00 – 16.00 น.

ลงทะเบียน
พิธีเปิดการฝึกอบรม เรื่อง “เทคนิคการขึ้นทะเบียนผลงานวิจัยให้ประสบ
ความสาเร็จ”
บรรยาย หัวข้อ พ.ร.บ.คุ้มครองพันธุ์พืช ว่าด้วยการขอขึ้นทะเบียนพันธุ์พืชใหม่
และการนาส่วนต่างๆ ของพืชมาใช้ประโยชน์ ตามมาตรา 52 และ 53
โดย ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการคุ้มครองพันธุ์พืช
จากกรมวิชาการเกษตร
รับประทานอาหารกลางวัน
ฝึกปฏิบัติ ระดมสมองแก้ไขปัญหาการขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช
โดย ผู้ทรงคุณวุฒหิ รือผู้เชี่ยวชาญการขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช
กรมวิชาการเกษตร

หมายเหตุ : รับประทานอาหารว่างช่วงเช้าเวลา 10.30-10.45 น. และช่วงบ่าย เวลา 14.45-15.00 น.

กาหนดการโครงการฝึกอบรม
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เทคนิคการขึ้นทะเบียนผลงานวิจัยอย่างไรให้สาเร็จ”
(4) ด้านอาหาร ยา (2) เวชสาอาง (3) ด้านการคุ้มครองพันธุ์พืช และ (4) สารชีวภาพ
วันจันทร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563
ณ โรงแรมทีเค พาเลซ ถนนแจ้งวัฒนะ
วันจันทร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 ห้องที่ 4 สารชีวภาพ
08.00 – 08.45 น.
08.45 – 09.00 น.
09.00 – 12.00 น.

12.00 – 13.00 น.
13.00 – 16.00 น.

ลงทะเบียน
พิธีเปิดการฝึกอบรม เรื่อง “เทคนิคการขึ้นทะเบียนผลงานวิจัยให้ประสบ
ความสาเร็จ”
บรรยาย หัวข้อ “การขึ้นทะเบียนและความสาคัญของสารชีวภาพ”
โดย ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการคุ้มครองพันธุ์พืช
จากกรมวิชาการเกษตร
รับประทานอาหารกลางวัน
ฝึกปฏิบัติ ระดมสมองแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับสารชีวภาพ
โดย ผู้ทรงคุณวุฒหิ รือผู้เชี่ยวชาญด้านสารชีวภาพ
กรมวิชาการเกษตร

หมายเหตุ : รับประทานอาหารว่างช่วงเช้าเวลา 10.30-10.45 น. และช่วงบ่าย เวลา 14.45-15.00 น.

