รางวัล ที อี คิว (TEQ Award) ประจำปี ๒๕๖๑ สาหรับพนักงานเลี้ยงสัตว์ทดลองดีเด่น
ความเป็นมา
สถาบั น พั ฒ นาการดาเนิ น การต่อสั ตว์เพื่ องานทางวิทยาศาสตร์ (สพสว.) ส านักงานคณะกรรมการวิจัย
แห่ งชาติ (วช.) ได้ตระหนั กถึงความส าคัญ ของพนั กงานเลี้ ยงสั ตว์ท ดลอง ซึ่งเป็นบุ คลากรที่มีความส าคัญ ยิ่งในการ
ดาเนิ น งานให้ การเลี้ ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ได้มาตรฐาน สอดคล้ องกับข้อกาหนดจรรยาบรรณการ
ดาเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ตามประกาศคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการดาเนินการต่อสัตว์เพื่อ
งานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๙ และ พ.ศ. ๒๕๖๐ สพสว. วช. จึงร่วมกับ บริษัท ที อี คิว จากัด จัดให้มี “รางวัล ที อี
คิว (TEQ Award) สาหรับพนักงานเลี้ยงสัตว์ทดลองดีเด่น ” ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ เป็นต้นมา เพื่อเป็นขวัญและกาลังใจ
ในการปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบในหน้าที่ และเชิดชูเกียรติพนักงานเลี้ยงสัตว์ทดลอง
ในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ นี้ สพสว. วช. ได้ร่วมกับ บริษัท ที อี คิว จากัด จั ดให้มี “รางวัล ที อี คิว (TEQ Award)
ประจาปี ๒๕๖๑ สาหรับพนักงานเลี้ยงสัตว์ทดลองดีเด่น ” ขึ้น เพื่อมอบรางวัลให้กับพนักงานเลี้ยงสัตว์ทดลองดีเด่น
พร้อมทั้งหน่วยงานและคณะกรรมการกากับดูแลการดาเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ของสถานที่ดาเนินการ
(คกส.) ที่ผู้ได้รับรางวัลสังกัด
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้ คกส. และผู้บริหารหน่วยงานตระหนักถึงความสาคัญของพนักงานเลี้ยงสัตว์ทดลอง ส่งเสริม
และ พัฒนาพนักงานเลี้ยงสัตว์ทดลองในหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง
๒. เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้พนักงานเลี้ยงสัตว์ทดลองตระหนักถึงความสาคัญของการปฏิบัติงานในหน้าที่
พนักงานเลี้ยงสัตว์ทดลอง และกระตุ้นให้มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานในหน้าที่
๓. เพื่อยกย่องเชิดชูพนักงานเลี้ยงสัตว์ทดลองที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ ยึดถือปฏิบัติตามหลัก
คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณการดาเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์
เป้าหมาย
๑. หน่ ว ยงานที่ มี ก ารเลี้ ย งและใช้ สั ต ว์ ท ดลอง ตระหนั ก ถึ งความส าคั ญ ของต าแหน่ งพนั ก งานเลี้ ย ง
สัตว์ทดลอง มีการส่งเสริมสนับสนุนให้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามหน้าที่ที่กาหนด
๒. หน่วยงานมีนโยบายและแผนงาน ที่เกี่ยวข้องกับการกาหนดตาแหน่ง/อัตรา การพัฒนาบุคลากร และ
การจัดสรรงบประมาณ ให้สอดคล้องกับภาระงาน
คานิยาม
สัตว์ทดลอง หมายถึง สัตว์ที่ได้มาจากการสืบสายพันธุ์ เพาะขยายพันธุ์ ให้ได้คุณภาพพันธุกรรม และ
เลี้ยงดูให้ได้คุณภาพสุขภาพ เพื่อใช้ในงานทางวิทยาศาสตร์ (ตามที่กาหนดใน (ร่าง) กฎกระทรวงกาหนดประเภทและ
ชนิดของสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. .... ตามพระราชบัญญัติสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘) เช่น
หนูเม้าส์ หนูแรท หนูตะเภา เป็นต้น
พนักงานเลี้ยงสัตว์ทดลอง หมายถึง บุคลากรที่ทาหน้าที่เลี้ยงและดูแลสัตว์ประเภทสัตว์ทดลอง
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คุณสมบัติของผู้มีสิทธิได้รับการพิจารณาคัดเลือก
๑. เป็นผู้ปฏิบัตงิ านในสถานที่ดาเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ที่ได้รับใบจดแจ้งเป็นสถานที่
ดาเนินการต่อสัตว์ฯ จาก สพสว. วช.
๒. เป็นผู้ปฏิบัติงานในหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับงานเลี้ยงสัตว์ทดลองอย่างต่อเนื่อง ไม่น้อยกว่า ๒ ปี
๓. เป็นผู้ทาหน้าที่หลักอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมด ดังต่อไปนี้
๓.๑ การเลี้ยงสัตว์เป็นระบบ
๓.๒ การป้องกันการติดเชื้อ
๓.๓ การป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรคและมลพิษ
๓.๔ การควบคุมสิ่งแวดล้อมในห้องเลี้ยงสัตว์
๔. ไม่มีประวัติการถูกลงโทษทางวินัย และไม่อยู่ในระหว่างการถูกสอบสวนโทษทางวินัย
๕. มีสุขภาพดี ร่างกายแข็งแรง ไม่มีโรคติดเชื้อเรื้อรัง
๖. มีสัญชาติไทย
๗. เป็นผู้ที่ไม่เคยได้รับรางวัลพนักงานเลี้ยงสัตว์ทดลองดีเด่น รางวัล ที อี คิว (TEQ Award)
การสมัครเข้ารับการพิจารณารับรางวัล
การสมัครเข้ารับ รางวัล ดาเนิ น การโดย คณะกรรมการกากับดูแลการดาเนิน การต่อสั ตว์เพื่องานทาง
วิทยาศาสตร์ของสถานที่ดาเนิ น การ (คกส.) ประกาศรับสมัครและพิจารณาคัดเลือกผู้ ที่เหมาะสม และให้ ผู้ บริห าร
หน่วยงานส่งชื่อผู้ที่เหมาะสมเข้ารับการพิจารณา จานวน ๑ คน โดยดาเนินการดังนี้
๑. คกส. ของสถานที่ดาเนินการที่มีการเลี้ยงสัตว์ประเภทสัตว์ทดลอง ประกาศให้พนักงานเลี้ยง
สัตว์ทดลอง สมัครเข้ารับการคัดเลือก โดยกาหนดวันที่สิ้นสุดให้ชัดเจน
๒. ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัคร ต่อ คกส. ตามแบบฟอร์มที่ สพสว. กาหนด (แบบฟอร์ม สพสว. - ที อี คิว
๓ - ๗) โดยสามารถ download ได้ที่ www.labanimals.net
๓. คกส. พิ จ ารณาคั ด เลื อ กผู้ ที่ เหมาะสมเพี ย ง ๑ คน และจั ด ท ารายงานการพิ จ ารณาคั ด เลื อ กตาม
แบบฟอร์มที่ สพสว. กาหนด (แบบฟอร์ม สพสว. - ที อี คิว ๘ )
๔. คกส. เสนอชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกต่อผู้บริหารสถาบัน /หน่วยงาน เพื่อลงนาม (แบบฟอร์ม
สพสว. - ที อี คิว ๑)
๕. ผู้ประสานงานการสมัครของหน่วยงานจัดส่งเอกสารตามแบบฟอร์ม (แบบฟอร์ม สพสว. - ที อี คิว
๑ – ๘) พร้อมเอกสารแนบ (๙ – ๑๑) ไปที่ สพสว. วช. เพื่อเข้ารับการพิจารณาต่อไป
ขั้นตอนการพิจารณาของ สพสว.
๑. สพสว. วช. จะพิจารณาความครบถ้วนของเอกสารนาส่งและคุณสมบัติของผู้สมัคร
๒. ผู้ที่ผ่ านการพิจารณาคุณ สมบัติ ตามข้อ ๑ จะได้รับเชิญมาสั มภาษณ์ พร้อมทั้งให้ นาเสนอข้อมูล การ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ด้วยปากเปล่า ภาพ หรือ power point ได้ในเวลาไม่เกิน ๑๐ นาที โดย สพสว.วช. จะแจ้งวัน เวลา
และสถานที่ ให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง
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เกณฑ์การพิจารณา
๑. ความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่พนักงานเลี้ยงสัตว์ทดลอง (ร้อยละ ๓๕)
๒. ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย (ร้อยละ ๓๐)
๓. การพัฒนาตนเอง และพัฒนางานที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่ (ร้อยละ ๑๐)
๔. ความเข้าใจในหน้าที่ที่รับผิดชอบ และเจตคติต่อหน้าที่และหน่วยงาน (ร้อยละ ๕)
๕. คุณธรรมและจริยธรรมในการครองตน ครองคน และครองงาน (ร้อยละ ๕)
๖. มนุษยสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานทุกระดับ (ร้อยละ ๕)
๗. ความสามารถพิเศษที่เกี่ยวข้องกับงาน (ร้อยละ ๕)
๘. สุขภาพและสุขอนามัยส่วนบุคคล (ร้อยละ ๕)
หมายเหตุ การตัดสินของ สพสว. วช. ถือเป็นที่สุด จะอุทธรณ์มิได้
รางวัล ที อี คิว (TEQ Award)
 รางวัลดีเด่น เงินรางวัล ๓๐,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
 รางวัลชมเชย ๒ รางวัล เงินรางวัล ๆ ละ ๑๐,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
 โล่รางวัลสาหรับหน่วยงานต้นสังกัดของผู้ที่ได้รับรางวัล
 เกียรติบัตรสาหรับ คกส. ของหน่วยงานต้นสังกัดของผู้ที่ได้รับรางวัล
การรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑
โดยส่งเอกสารและไฟล์ข้อมูล ดังนี้
๑. ส่งต้นฉบับเอกสารการสมัคร ๑ ชุด ไปที่ สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่ งชาติ สถาบันพัฒ นาการ
ดาเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ อาคาร วช. ๕ เลขที่ ๑๙๖ ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กทม. ๑๐๙๐๐
(กรณีส่งทางไปรษณีย์ให้ถอื ตามวันและเวลาที่ประทับตราไปรษณีย์)
๒. ส่งไฟล์ข้อมูลเอกสารการสมัครในรูปแบบ PDF ไฟล์ มาที่ email : admin@labanimals.net
กาหนดวันประกาศผล ภายในเดือน กันยายน ๒๕๖๑
การรับรางวัล กาหนด วัน เวลา และ สถานที่ จะแจ้งให้ทราบต่อไป
................................................................
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