รางวัลนักวิจัยดีเด่นที่ใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์
(รางวัล สพสว. : IAD Award) ประจาปี ๒๕๖๑
สาหรับ
ความเป็นมา
สำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ (วช.) ได้ประกำศให้มี “จรรยำบรรณกำรใช้สัตว์เพื่องำนทำงวิทยำศำสตร์
สภำวิจัยแห่งชำติ” มำตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๒ และ ได้ดำเนินกำรส่งเสริมสนับสนุนกำรเลี้ยงและใช้สัตว์ของผู้ใช้สัตว์เพื่อ
งำนทำงวิทยำศำสตร์ ให้ยึดถือปฏิบัติตำมจรรยำบรรณกำรใช้สัตว์ฯ มำอย่ำงต่อเนื่อง และเมื่อวันที่ ๑๓ มีนำคม ๒๕๕๘
พระรำชบั ญ ญั ติ สั ต ว์ เพื่ อ งำนทำงวิท ยำศำสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ ป ระกำศในรำชกิ จ จำนุ เบกษำ โดยมี สถำบั น
พัฒนำกำรดำเนินกำรต่อสัตว์เพื่องำนทำงวิทยำศำสตร์ (สพสว.) สำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ (วช.) เป็น
หน่วยงำนกลำงในกำรส่งเสริมและกำกับกำรดำเนินกำรต่อสัตว์เพื่อ งำนทำงวิทยำศำสตร์ ให้ได้มำตรฐำน เป็นไปตำมที่
กำหนดในพระรำชบัญญัติสัตว์เพื่องำนทำงวิทยำศำสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ และข้อกำหนดจรรยำบรรณกำรดำเนินกำรต่อ
สัตว์เพื่องำนทำงวิทยำศำสตร์ ตำมประกำศคณะกรรมกำรกำกับ และส่งเสริมกำรดำเนินกำรต่อสัตว์เพื่องำนทำง
วิทยำศำสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๙ และ พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งยังคงให้ควำมสำคัญกับกำรพัฒนำบุคลำกรและกำรส่งเสริมสนับสนุน
ให้นักวิจัยผู้ใช้สัตว์ฯ โดยต้องยึดถือและปฏิบัติตำมข้อกำหนดจรรยำบรรณ กำรดำเนินกำรต่อสัตว์ฯ และสอดคล้องกับ
หลักกำรสำกล (3Rs - Refinement, Reduction, Replacement) เพื่อให้ มีกำรใช้สัตว์ฯ โดยคำนึงถึงคุณค่ำชีวิต
ของสัตว์ คำนึงถึงควำมเจ็บปวดของสัตว์ ซึ่งจะมีผลต่อคุณภำพของผลงำนที่มีควำมถูกต้อง แม่นยำ เป็นที่ยอมรับของ
สังคม และไม่ทำให้เกิดกำรสูญเสียชีวิตสัตว์ไปโดยเปล่ำประโยชน์
ดังนั้น เพื่อให้นักวิจัยที่ใช้สัตว์เพื่องำนทำงวิทยำศำสตร์ เห็นถึงควำมสำคัญและยึดถือปฏิบัติตำมข้อกำหนด
จรรยำบรรณกำรดำเนิน กำรต่อสั ตว์ เพื่องำนทำงวิทยำศำสตร์ และหลั กกำรสำกล (3Rs) สพสว. วช. จึงจัดให้ มี
“รำงวัลนักวิจัยดีเด่นที่ใช้สัตว์เพื่องำนทำงวิทยำศำสตร์ (รำงวัล สพสว. : IAD Award) ประจำปี ๒๕๖๑” ขึ้น ๑ รำงวัล
เงินรำงวัล ๑๐๐,๐๐๐ บำท พร้อมโล่รำงวัลและเกียรติบัตรเพื่อมอบให้แก่นักวิจัยที่ใช้สัตว์เพื่องำนทำงวิทยำศำสตร์
ที่มีกำรดำเนินโครงกำรที่ใช้สัตว์อย่ำงสอดคล้องกับ ข้อกำหนดจรรยำบรรณกำรดำเนินกำรต่อสัตว์ฯ และหลักกำร
สำกล (3Rs) มีผลงำนที่มีคุณภำพและเป็นประโยชน์ รวมทั้ง โล่รำงวัลและเกียรติบัตรเพื่อมอบให้แก่คณะกรรมกำร
กำกับดูแลกำรดำเนินกำรต่อสัตว์เพื่องำนทำงวิทยำศำสตร์ของสถำนที่ดำเนินกำร (คกส.)
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักวิจัย ตระหนักถึงควำมสำคัญของกำรใช้สัตว์ในงำนวิจัย ให้สอดคล้องกับ
ข้อกำหนดจรรยำบรรณกำรดำเนินกำรต่อสัตว์เพื่องำนทำงวิทยำศำสตร์ฯ และหลักกำร 3Rs
๒. เพื่อเชิดชูเกียรตินักวิจัย ที่ยึดถือปฏิบัติตำมข้อกำหนดจรรยำบรรณกำรดำเนินกำรต่อสัตว์เพื่องำนทำง
วิทยำศำสตร์ฯ อย่ำงเคร่งครัด มีผลงำนจำกกำรใช้สัตว์ฯ ที่มีคุณภำพ

๑

เป้าหมาย
๑. เพื่อให้คณะกรรมกำรกำกับดูแลกำรดำเนินกำรต่อสัตว์เพื่องำนทำงวิทยำศำสตร์ของสถำนที่ดำเนินกำร
(คกส.) เห็นควำมสำคัญในกำรพิจำรณำโครงกำรที่ใช้สัตว์ฯ ให้สอดคล้องกับข้อกำหนดจรรยำบรรณกำร
ดำเนิ น กำรต่อสั ตว์เพื่องำนทำงวิทยำศำสตร์ ฯ และหลั กกำร 3Rs รวมทั้ง ติด ตำมกำรปฏิ บัติงำนให้
สอดคล้องกับโครงกำรที่ได้รับอนุมัติ
๒. นักวิจัยผู้ใช้สัตว์ เพื่องำนทำงวิทยำศำสตร์ ในประเทศไทยให้ ควำมส ำคัญกับกำรวำงแผนและปฏิบัติ
งำนวิจัยให้สอดคล้องกับข้อกำหนดจรรยำบรรณกำรดำเนินกำรต่อสัตว์เพื่องำนทำงวิทยำศำสตร์ฯ และ
หลักกำร 3Rs
๓. ผลงำนวิจัยที่ใช้สั ตว์เพื่องำนทำงวิทยำศำสตร์ในประเทศไทย มีคุณภำพเป็นที่ยอมรับทำงวิชำกำรและ
ทำงสังคมทั้งในและต่ำงประเทศ
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครเข้ารับการพิจารณา
๑. เป็นนักวิจัยที่ใช้สัตว์เพื่องำนทำงวิทยำศำสตร์ มำอย่ำงต่อเนื่องถึงปัจจุบัน
๒. เป็นหัวหน้ำโครงกำรขอใช้สัตว์เพื่องำนทำงวิทยำศำสตร์ ในโครงกำรที่เสนอขอรับรำงวัล ตำมหลักฐำน
ในโครงกำรขอใช้สัตว์ฯ (animal protocol) ที่ได้รับอนุมัติจำกคณะกรรมกำรกำกับดูแลกำรดำเนินกำรต่อ
สัตว์เพื่องำนทำงวิทยำศำสตร์ของสถำนที่ดำเนินกำร (คกส.)
๓. มีสัญชำติไทย
๔. เป็นผู้ที่มีใบรับคำขอรับใบอนุญำตใช้สัตว์เพื่องำนทำงวิทยำศำสตร์ ที่ออกโดย สพสว. วช.
คุณสมบัติของผลงานวิจัยที่เสนอเพื่อรับรางวัล
๑.
๒.
๓.
๔.

เป็นงำนวิจัยที่ไม่ใช่วิทยำนิพนธ์ หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของวิทยำนิพนธ์
เป็นงำนวิจัยที่ใช้สัตว์เพื่องำนทำงวิทยำศำสตร์
เป็นงำนวิจัยที่ดำเนินกำรในประเทศไทย
เป็นงำนวิจัยในโครงกำรขอใช้สัตว์ฯ ทีไ่ ด้รับกำรอนุมัตจิ ำกคณะกรรมกำรกำกับดูแลกำรดำเนินกำรต่อ
สัตว์เพื่องำนทำงวิทยำศำสตร์ของสถำนที่ดำเนินกำร (คกส.) ก่อนเริ่มดำเนินกำรวิจัย
๕. เป็นงำนวิจัยที่แสดงให้เห็นว่ำมีกำรเลี้ยงและใช้สัตว์ฯ โดยยึดถือปฏิบัติตำมข้อกำหนดจรรยำบรรณกำร
ดำเนินกำรต่อสัตว์เพื่องำนทำงวิทยำศำสตร์ฯ และหลักกำร 3Rs
๖. เป็นผลงำนที่ได้รับกำรตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำร หรือเป็นบทควำมในเอกสำรกำรประชุมวิชำกำร ตั้งแต่
ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ถึง ปัจจุบัน

๒

เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกเข้ารับรางวัล
๑. ผู้สมัคร ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน และสำมำรถเข้ำรับกำรสัมภำษณ์โดยคณะกรรมกำรฯ ได้ เมื่อได้รับ
เชิญจำก สพสว. วช.
๒. ผู้สมัครต้องส่งเอกสำรตำมที่กำหนดให้ครบถ้วน ก่อนสิ้นสุดกำรรับสมัคร (กรณีส่งทำงไปรษณีย์ให้ถือ
ตำมวันและเวลำที่ประทับตรำไปรษณีย์)
๓. เป็นผู้ที่มีผลงำนที่แสดงให้เห็นว่ำมีกำรดำเนินกำรต่อสัตว์ฯ สอดคล้องกับข้อกำหนดจรรยำบรรณกำร
ดำเนินกำรต่อสัตว์เพื่องำนทำงวิทยำศำสตร์ตำมประกำศคณะกรรมกำรกำกับและส่งเสริมกำร
ดำเนินกำรต่อสัตว์เพื่องำนทำงวิทยำศำสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๙ และ พ.ศ. ๒๕๖๐ และหลักกำร 3Rs
๔. เป็นโครงกำรที่มีประโยชน์ และหรือ มีคุณค่ำทำงวิชำกำร
๕. กรณีไม่มีผู้เหมำะสม สพสว. วช. จะไม่พิจำรณำให้รำงวัลฯ
๖. กำรตัดสินของ สพสว. วช. ถือเป็นที่สุด จะอุทธรณ์มิได้

การส่งใบสมัคร ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง หรือ ส่งทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนมำที่
สำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ (วช.)
สถำบันพัฒนำกำรดำเนินกำรต่อสัตว์เพื่องำนทำงวิทยำศำสตร์ (สพสว.) อำคำร วช.๕
เลขที่ ๑๙๖ ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร แขวงลำดยำว กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐

รางวัล สพสว. (IAD Award) ประจาปี ๒๕๖๑ จำนวน ๑ รำงวัล
 รำงวัลสำหรับนักวิจัย
เงินรางวัล ๑๐๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร
 รำงวัลสำหรับคณะกรรมกำรกำกับดูแลกำรดำเนินกำรต่อสัตว์เพื่องำนทำงวิทยำศำสตร์ของสถำนที่
ดำเนินกำร (คกส.)
โล่รางวัลและเกียรติบัตร
กาหนดวันสิ้นสุดการรับสมัคร วันที่ ๓๑ กรกฎำคม ๒๕๖๑ เวลำ ๑๖.๓๐ น.
(กรณีส่งทำงไปรษณีย์ให้ถือตำมวันและเวลำที่ประทับตรำไปรษณีย์)
กาหนดวันประกาศผล ภำยในเดือน กันยำยน ๒๕๖๑
การรับรางวัลและเสนอผลงาน กำหนด วัน เวลำ และ สถำนที่ จะแจ้งให้ทรำบต่อไป
..............................................................................

๓

