รางวัล ที อี คิว (TEQ Award) ครั้งที่ ๙ ประจำปี ๒๕๖๒ สาหรับพนักงานเลี้ยงสัตว์ทดลองดีเด่น
ความเป็นมา
สถาบันพัฒนาการดาเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (สพสว.) สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
(วช.) ได้ตระหนัก ถึงความสาคัญ ของพนัก งานเลี้ยงสัตว์ทดลอง ซึ่งเป็นบุคลากรที่มี ความสาคัญ ยิ่งในการดาเนินงาน
เพื่อให้การเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิท ยาศาสตร์ได้มาตรฐาน สอดคล้องกับข้อกาหนดจรรยาบรรณการดาเนินการ
ต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ และ พระราชบัญญัติสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ สพสว. วช. จึงได้
ร่วมกับ บริษัท ที อี คิว จากัด จัดให้มี “รางวัล ที อี คิว (TEQ Award) สาหรับพนักงานเลี้ยงสัตว์ทดลองดีเด่น” ตั้งแต่ปี
พ.ศ. ๒๕๕๔ เป็ น ต้ น มา เพื่ อ เชิด ชู เกี ย รติ พ นั ก งานเลี้ย งสั ต ว์ท ดลองที่ ป ฏิ บั ติ ห น้ าที่ ด้ วยความรับ ผิด ชอบอย่ างมี
ประสิทธิภาพและปฏิบัติตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม รวมทั้งเป็นขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงาน และ เพื่อให้
ผู้บริหารหน่วยงานและคณะกรรมการกากับดูแลการดาเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ของสถานที่ดาเนินการ
หรือ คกส. ได้ตระหนักถึงความสาคัญของพนักงานเลี้ยงสัตว์ทดลอง โดยส่งเสริมและพัฒนาพนักงานเลี้ยงสัตว์ทดลองใน
หน่วยงานอย่างต่อเนื่อง
ในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ นี้ สพสว. วช. ได้ร่วมกับ บริษัท ที อี คิว จากัด จัดให้มี “รางวัล ที อี คิว (TEQ Award)
ครั้งที่ ๙ ประจาปี ๒๕๖๒ สาหรับพนักงานเลี้ยงสัตว์ทดลองดีเด่น” ขึ้น เพื่อมอบรางวัลให้กับพนักงานเลี้ยงสัตว์ทดลอง
ดีเด่น หน่วยงาน และคณะกรรมการกากับดูแลการดาเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ของสถานที่ดาเนินการ
(คกส.) ต้นสังกัดของผู้ที่ได้รับรางวัล
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้ คกส. และผู้บริหารหน่วยงานตระหนักถึงความสาคัญของพนักงานเลี้ยงสัตว์ทดลอง ส่งเสริม
และ พัฒนาพนักงานเลี้ยงสัตว์ทดลองในหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง
๒. เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้พนักงานเลี้ยงสัตว์ทดลองตระหนักถึงความสาคัญของการปฏิบัติงานในหน้าที่
พนักงานเลี้ยงสัตว์ทดลอง และกระตุ้นให้มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานในหน้าที่
๓. เพื่อยกย่องเชิดชูพนักงานเลี้ยงสัตว์ทดลองที่ปฏิบัติหน้าที่ อย่างมีประสิทธิภาพ ยึดถือปฏิบัติตามหลัก
คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณการดาเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์
เป้าหมาย
๑. หน่ว ยงานที่ มี ก ารเลี้ ยงและใช้สั ต ว์ท ดลอง ตระหนั ก ถึ ง ความส าคัญ ของต าแหน่ ง พนั ก งานเลี้ ย ง
สัตว์ทดลอง มีการส่งเสริมสนับสนุนให้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามหน้าที่ที่กาหนด
๒. หน่วยงานมีนโยบายและแผนงานที่เกี่ยวข้องกับการกาหนดตาแหน่งหรืออัตรา การพัฒนาบุคลากร
และการจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับภาระงาน
คานิยาม
สัตว์ทดลอง หมายถึง สัตว์ที่ได้มาจากการสืบสายพันธุ์ เพาะขยายพันธุ์ ให้ได้คุณภาพพันธุกรรม และเลี้ยงดู
ให้ได้คุณภาพสุขภาพ เพื่อใช้ในงานทางวิทยาศาสตร์ (ตามที่กาหนดใน (ร่าง) กฎกระทรวงกาหนดประเภทและชนิดของ
สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. .... ตามพระราชบัญญัติสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘) เช่น หนูเม้าส์
หนูแรท หนูตะเภา เป็นต้น
พนักงานเลี้ยงสัตว์ทดลอง หมายถึง บุคลากรที่ทาหน้าที่เลี้ยงและดูแลสัตว์ประเภทสัตว์ทดลอง
๑/๓

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือก
๑. เป็นผู้ปฏิบัติงานในสถานที่ดาเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ที่ได้รับใบจดแจ้งเป็นสถานที่
ดาเนินการต่อสัตว์ฯ จาก สพสว. วช.
๒. เป็นผูป้ ฏิบัติงานในหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับงานเลี้ยงสัตว์ทดลองอย่างต่อเนือ่ ง ไม่น้อยกว่า ๒ ปี
๓. เป็นผู้ทาหน้าทีห่ ลักอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมด ดังต่อไปนี้
๓.๑ การเลี้ยงสัตว์เป็นระบบ
๓.๒ การป้องกันการติดเชื้อ
๓.๓ การป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรคและมลพิษ
๓.๔ การควบคุมสิง่ แวดล้อมในห้องเลี้ยงสัตว์
๔. ไม่มีประวัติการถูกลงโทษทางวินัย และ ไม่อยู่ในระหว่างการถูกสอบสวนโทษทางวินัย
๕. มีสุขภาพดี ร่างกายแข็งแรง ไม่มีโรคติดเชื้อเรือ้ รัง
๖. มีสัญชาติไทย
๗. เป็นผู้ที่ไม่เคยได้รบั รางวัลดีเด่น (รางวัล ที อี คิว (TEQ Award สาหรับพนักงานเลีย้ งสัตว์ทดลองดีเด่น)
การสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัล
การสมั ครเข้ารับ รางวัล ดาเนินการโดย คณะกรรมการก ากั บ ดูแลการดาเนินการต่อ สัตว์ เพื่องานทาง
วิทยาศาสตร์ของสถานที่ ดาเนินการ (คกส.) ประกาศรับ สมั ครและพิจารณาคัดเลือกผู้ที่ เหมาะสม และให้ผู้บริหาร
หน่วยงานส่งชื่อผู้ที่เหมาะสมเข้ารับการพิจารณา จานวน ๑ คน โดยดาเนินการดังนี้
๑. คกส. ของสถานที่ดาเนินการที่มกี ารเลีย้ งสัตว์ประเภทสัตว์ทดลอง ประกาศให้พนักงานเลี้ยงสัตว์ทดลอง
สมัครเข้ารับการคัดเลือก โดยกาหนดวันทีส่ ิ้นสุดให้ชัดเจน
๒. ผู้สมัครต้องยื่นใบสมั คร ต่อ คกส. ตามแบบฟอร์มที่ สพสว. ก าหนด (แบบฟอร์ม สพสว. - ที อี คิว ๓ - ๗)
โดยสามารถ download ได้ที่ www.labanimals.net
๓. คกส. พิจารณาคัดเลือกผู้ทเี่ หมาะสมเพียง ๑ คน และจัดทารายงานการพิจารณาคัดเลือกตามแบบ ฟอร์ม
ที่ สพสว. กาหนด (แบบฟอร์ม สพสว. - ที อี คิว ๘)
๔. คกส. เสนอชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกต่อผู้บริหารสถาบันหรือหน่วยงาน เพื่อลงนาม (แบบฟอร์ม
สพสว. - ที อี คิว ๑)
๕. ผู้ประสานงานการสมัครของหน่วยงานจัดส่งเอกสารตามแบบฟอร์ม (แบบฟอร์ม สพสว. - ที อี คิว
๑ – ๘) พร้อมเอกสารแนบ (๙ – ๑๑) ไปที่ สพสว. วช. เพือ่ เข้ารับการพิจารณาต่อไป
ขั้นตอนการคัดเลือกของ สพสว.
๑. สพสว. วช. จะพิจารณาความครบถ้วนของเอกสารนาส่งและคุณสมบัติของผู้สมัคร
๒. ผู้ที่ ผ่านการพิจ ารณาคุณสมบัติ ตามข้อ ๑ จะได้รับเชิญ มาสัมภาษณ์พร้อมทั้งให้นาเสนอข้อมูล การ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ด้วยปากเปล่า ภาพ หรือ power point ได้ในเวลาไม่เกิน ๑๐ นาที โดย สพสว.วช. จะแจ้งวัน เวลา
และสถานที่ ให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง
๒/๓

เกณฑ์การคัดเลือก
๑. ความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่พนักงานเลี้ยงสัตว์ทดลอง (ร้อยละ ๓๕)
๒. ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย (ร้อยละ ๓๐)
๓. การพัฒนาตนเอง และพัฒนางานทีเ่ กี่ยวข้องกับงานในหน้าที่ (ร้อยละ ๑๐)
๔. ความเข้าใจในหน้าที่ทรี่ ับผิดชอบ และเจตคติต่อหน้าที่และหน่วยงาน (ร้อยละ ๕)
๕. คุณธรรมและจริยธรรมในการครองตน ครองคน และ ครองงาน (ร้อยละ ๕)
๖. มนุษยสัมพันธ์กบั เพือ่ นร่วมงานทุกระดับ (ร้อยละ ๕)
๗. ความสามารถพิเศษที่เกี่ยวข้องกับงาน (ร้อยละ ๕)
๘. สุขภาพและสุขอนามัยส่วนบุคคล (ร้อยละ ๕)
หมายเหตุ การตัดสินของ สพสว.วช. ถือเป็นที่สุด จะอุทธรณ์มิได้
รางวัล ที อี คิว (TEQ Award)
 รางวัลดีเด่น จานวน ๑ รางวัล
o เงินรางวัล ๓๐,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร สาหรับพนักงานเลี้ยงสัตว์ทดลอง
o โล่รางวัล สาหรับหน่วยงานต้นสังกัดของผู้ที่ได้รับรางวัล
o เกียรติบัตร สาหรับ คกส. ของหน่วยงานต้นสังกัดของผูท้ ี่ได้รับรางวัล
 รางวัลชมเชย จานวน ๒ รางวัล เงินรางวัล ๆ ละ ๑๐,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
o เงินรางวัลๆ ละ ๑๐,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร สาหรับพนักงานเลี้ยงสัตว์ทดลอง
o โล่รางวัล สาหรับหน่วยงานต้นสังกัดของผู้ที่ได้รับรางวัล
o เกียรติบัตร สาหรับ คกส. ของหน่วยงานต้นสังกัดของผูท้ ี่ได้รับรางวัล
การรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒
โดยส่งเอกสารและไฟล์ข้อมูล ดังนี้
๑. ส่งต้นฉบับเอกสารการสมัคร ๑ ชุด ไปที่ สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ สถาบันพัฒนาการ
ดาเนินการต่อสัตว์เพื่อ งานทางวิทยาศาสตร์ อาคาร วช. ๕ เลขที่ ๑๙๖ ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กทม. ๑๐๙๐๐
(กรณีส่งทางไปรษณีย์ ถือตามวันและเวลาที่ประทับตราไปรษณีย์)
๒. ส่งไฟล์ข้อมูลเอกสารการสมัครในรูปแบบ PDF ไฟล์ มาที่ email : admin@labanimals.net
กาหนดวันประกาศผล ภายในเดือน มิถุนายน ๒๕๖๒
การรับรางวัล กาหนด วัน เวลา และ สถานที่ จะแจ้งให้ทราบต่อไป

................................................................
๓/๓

