รางวัลนักวิจัยดีเด่นที่ใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์
(รางวัล สพสว. : IAD Award) ประจาปี ๒๕๖๐
สาหรับ

ความเป็นมา
สำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ (วช.) ได้ประกำศให้มี “จรรยำบรรณกำรใช้สัตว์เพื่องำนทำงวิทยำศำสตร์
สภำวิจัยแห่งชำติ” มำตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๒ และ ได้ดำเนินกำรส่งเสริมสนับสนุนกำรเลี้ยงและใช้สัตว์ของผู้ใช้สัตว์เพื่อ
งำนทำงวิทยำศำสตร์ ให้ยึดถือปฏิบัติตำมจรรยำบรรณกำรใช้สัตว์ฯ มำอย่ำงต่อเนื่อง และเมื่อวันที่ ๑๓ มีนำคม ๒๕๕๘
พระรำชบัญญัติสัตว์เพื่องำนทำงวิทยำศำสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ และเริ่มมีผลบังคับใช้
ตั้งแต่วันที่ ๑๔ กันยำยน ๒๕๕๘ โดยให้ สถำบันพัฒ นำกำรดำเนินกำรต่อสัตว์เพื่องำนทำงวิทยำศำสตร์ (สพสว.)
สำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ (วช.) เป็นหน่วยงำนกลำงในกำรส่งเสริมและกำกับกำรดำเนินกำรต่อสัตว์เพื่อ
งำนทำงวิทยำศำสตร์ ให้ได้มำตรฐำนและสอดคล้องกับจรรยำบรรณฯ รวมทั้ง ให้เป็นไปตำมที่กำหนดในพระรำชบัญญัติสัตว์
เพื่องำนทำงวิทยำศำสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ และในปี พ.ศ. ๒๕๔๙ สพสว. วช. ได้ปรับปรุงและประกำศใช้ “จรรยำบรรณ
กำรดำเนินกำรต่อสัตว์เพื่องำนทำงวิทยำศำสตร์ สำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ ” ซึ่งยังคงให้ควำมสำคัญกับ
กำรพัฒนำบุคลำกรและกำรส่งเสริมสนับสนุนให้นักวิจัยผู้ใช้สัตว์ฯ โดยต้องยึดถือและปฏิบัติตำมจรรยำบรรณกำร
ดำเนินกำรต่อสัตว์ฯ และสอดคล้องกับหลักกำรสำกล (3Rs - Refinement, Reduction, Replacement) เพื่อให้มี
กำรใช้สัตว์ฯ โดยคำนึงถึงคุณค่ำชีวิตของสัตว์ คำนึงถึงควำมเจ็บปวดของสัตว์ ซึ่งจะมีผลต่อคุณภำพของผลงำนที่มี
ควำมถูกต้อง แม่นยำ เป็นที่ยอมรับของสังคม และไม่ทำให้เกิดกำรสูญเสียชีวิตสัตว์ไปโดยเปล่ำประโยชน์
ดังนั้น เพื่อให้นักวิจัยที่ใช้สัตว์เพื่องำนทำงวิทยำศำสตร์ ได้ให้ควำมสำคัญและยึดถือปฏิบัติให้สอดคล้อง
กับจรรยำบรรณกำรดำเนินกำรต่อสัตว์ฯ สพสว. วช. จึงจัดให้มี “รำงวัลนักวิจัยดีเด่นที่ใช้สัตว์เพื่องำนทำงวิทยำศำสตร์
(รำงวัล สพสว. : IAD Award) ประจำปี ๒๕๖๐” ขึ้น ๑ รำงวัล เงิน รำงวัล ๑๐๐,๐๐๐ บำท พร้อมโล่รำงวัลและ
เกียรติบัตรเพื่อมอบให้แก่นักวิจัยที่ใช้สัตว์ ฯ ที่มีกำรดำเนินโครงกำรที่ใช้สัตว์อย่ำงสอดคล้องกับจรรยำบรรณกำร
ดำเนินกำรต่อสัตว์ฯ และหลักกำรสำกล (3Rs) มีผลงำนที่มคี ุณภำพและเป็นประโยชน์
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักวิจัย ตระหนักถึงควำมสำคัญของกำรใช้สัตว์ในงำนวิจัย ให้สอดคล้องกับ
หลักจรรยำบรรณกำรดำเนินกำรต่อสัตว์เพื่องำนทำงวิทยำศำสตร์ สำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ
และหลักกำร 3Rs
๒. เพื่ อ เชิ ด ชูเกี ย รติ นั ก วิ จั ย ที่ ยึ ด ถือ ปฏิ บั ติ ต ำมจรรยำบรรณกำรด ำเนิ น กำรต่อ สั ตว์ฯ อย่ ำงเคร่งครัด
มีผลงำนจำกกำรใช้สัตว์ฯ ที่มีคุณภำพ
เป้าหมาย
๑. เพื่อให้คณะกรรมกำรกำกับดูแลกำรดำเนินกำรต่อสัตว์เพื่องำนทำงวิทยำศำสตร์ของสถำนที่ดำเนินกำร
(คกส.) เห็นควำมสำคัญในกำรพิจำรณำโครงกำรที่ใช้สัตว์ฯ ให้สอดคล้องกับจรรยำบรรณกำรดำเนินกำร
ต่อสัตว์เพื่องำนทำงวิทยำศำสตร์ สำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ และหลักกำร 3Rs รวมทั้ง ติดตำม
กำรปฏิบัติงำนให้สอดคล้องกับโครงกำรที่นำเสนอไว้
๒. นักวิจัยผู้ใช้สัตว์ เพื่องำนทำงวิทยำศำสตร์ ในประเทศไทยให้ ควำมส ำคัญกับกำรวำงแผนและปฏิบั ติ
งำนวิจัยให้สอดคล้องกับจรรยำบรรณกำรดำเนินกำรต่อสัตว์ฯ และหลักกำร 3Rs
๓. ผลงำนวิจัยที่ใช้สัตว์ เพื่องำนทำงวิทยำศำสตร์ในประเทศไทย มีคุณภำพเป็นที่ยอมรับทำงวิชำกำรและ
ทำงสังคมทั้งในและต่ำงประเทศ
๑

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครเข้ารับการพิจารณา
๑. เป็นนักวิจัยที่ใช้สัตว์เพื่องำนทำงวิทยำศำสตร์ มำอย่ำงต่อเนื่องถึงปัจจุบัน
๒. เป็นหัวหน้ำโครงกำรขอใช้สัตว์เพื่องำนทำงวิทยำศำสตร์ ในโครงกำรที่เสนอขอรับรำงวัล ตำมหลักฐำน
ในโครงกำรขอใช้สัตว์ฯ (animal protocol) ที่ได้รับอนุมัติจำกคณะกรรมกำรกำกับดูแลกำรดำเนินกำรต่อ
สัตว์เพื่องำนทำงวิทยำศำสตร์ของสถำนที่ดำเนินกำร (คกส.)
๓. มีสัญชำติไทย
๔. เป็นผู้ที่มีใบรับคำขอรับใบอนุญำตใช้สัตว์เพื่องำนทำงวิทยำศำสตร์ ที่ออกโดย สพสว. วช.
คุณสมบัติของผลงานวิจัยที่เสนอเพื่อรับรางวัล
๑. เป็นงำนวิจัยที่ไม่ใช่วิทยำนิพนธ์ หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของวิทยำนิพนธ์
๒. เป็นงำนวิจัยที่ใช้สัตว์เพื่องำนทำงวิทยำศำสตร์
๓. เป็นงำนวิจัยที่ดำเนินกำรในประเทศไทย และปัจจุบันสถำนที่ดำเนินกำรต่อสัตว์ฯ นั้น ได้จดแจ้งกับ
สพสว. วช. แล้ว
๔. เป็นงำนวิจัยในโครงกำรขอใช้สัตว์ฯ ทีไ่ ด้รับกำรอนุมัตจิ ำกคณะกรรมกำรกำกับดูแลกำรดำเนินกำรต่อ
สัตว์เพื่องำนทำงวิทยำศำสตร์ของสถำนที่ดำเนินกำร (คกส.) ก่อนเริ่มดำเนินกำรวิจัย
๕. เป็นงำนวิจัยที่แสดงให้เห็นว่ำมีกำรเลี้ยงและใช้สัตว์ฯ โดยยึดถือปฏิบัติตำมจรรยำบรรณกำรดำเนินกำร
ต่อสัตว์เพื่องำนทำงวิทยำศำสตร์ สำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ และหลักกำร 3Rs
๖. เป็นผลงำนที่ได้รับกำรตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำร หรือเป็นบทควำมในเอกสำรกำรประชุมวิชำกำร
ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ถึง ปัจจุบัน
เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกเข้ารับรางวัล
๑. ผู้สมัคร ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน และสำมำรถเข้ำรับกำรสัมภำษณ์โดยคณะกรรมกำรฯ
ในวันที่ ๒๖ มิถุนำยน ๒๕๖๐ ได้ เมื่อได้รับเชิญจำก สพสว. วช.
๒. ผู้สมัครต้องส่งเอกสำรตำมที่กำหนดครบถ้วน ภำยในวันที่ ๒๘ เมษำยน ๒๕๖๐ โดยถือเอำวันที่
ประทับตรำไปรษณีย์เป็นสำคัญ
๓. เป็นผู้ที่มีผลงำนที่แสดงให้เห็นว่ำมีกำรดำเนินกำรต่อสัตว์สอดคล้องกับจรรยำบรรณกำรดำเนินกำรต่อ
สัตว์เพื่องำนทำงวิทยำศำสตร์ สำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ และหลักกำร 3Rs
๔. เป็นโครงกำรที่มีประโยชน์ และหรือ มีคุณค่ำทำงวิชำกำร
๕. กรณีไม่มีผู้เหมำะสม สพสว. วช. จะไม่พิจำรณำให้รำงวัลฯ
๖. กำรตัดสินของ สพสว. วช. ถือเป็นที่สุด จะอุทธรณ์มิได้

๒

การส่งใบสมัคร
ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง หรือ ส่งทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนมำที่
สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
สถาบันพัฒนาการดาเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (สพสว.) อาคาร วช.๕
เลขที่ ๑๙๖ ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร แขวงลาดยาว กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐

รางวัล สพสว. (IAD Award) ประจาปี ๒๕๖๐
จำนวน ๑ รำงวัล เงินรำงวัล ๑๐๐,๐๐๐ บำท พร้อมโล่รำงวัลและเกียรติบัตร
กาหนดวันสิ้นสุดการรับสมัคร

ภำยในวันที่ ๒๘ เมษำยน ๒๕๖๐
(กรณีส่งทำงไปรษณีย์ให้ถือตำมวันที่ประทับตรำไปรษณีย์)

กาหนดวันประกาศผล ประมำณวันที่ ๑๑ กรกฎำคม ๒๕๖๐
การรับรางวัลและเสนอผลงาน รับรำงวัล และนำเสนอผลงำนใน วันที่ ๒๕ กรกฎำคม ๒๕๖๐
หมายเหตุ
ผู้ได้ รับ “รางวัลนักวิจั ยดีเด่ นที่ใช้สัตว์เพื่ องานทางวิทยาศาสตร์ (รางวัล สพสว. : IAD Award)
ประจาปี ๒๕๖๐” จะได้ รับ เงิน รางวัลพร้อมโล่แ ละเกียรติ บัตร และ น าเสนอผลงานที่ได้รับรางวัล ฯ ในงาน
ประชุมวิชาการ “การเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์” ครั้งที่ ๖ และงานแสดงสินค้า ประจาปี ๒๕๖๐
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๓

