รางวัล ที อี คิว (TEQ Award) ประจำปี ๒๕๖๐ สาหรับพนักงานเลี้ยงสัตว์ทดลองดีเด่น
ความเป็นมา
พนักงานเลี้ยงสัตว์ทดลอง นับเป็นบุคลากรที่มีความสาคัญอย่างยิ่ง ในการดาเนินงานให้การเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่อ
งานทางวิทยาศาสตร์สอดคล้องกับหลักจรรยาบรรณการใช้สัตว์ สภาวิจัยแห่งชาติ และได้มาตรฐานสากล แต่ปัจจุบันหลาย
หน่ วยงานที่มีการเลี้ ยงและใช้สัต ว์ทดลองในประเทศไทยยังไม่ได้ให้ ความสาคัญ กับพนักงานเลี้ ยงสัตว์ทดลอง ไม่มีการ
กาหนดตาแหน่งและอัตรากาลังเพื่อการปฏิบัติงานที่ถูกต้องตามมาตรฐาน และยังไม่มีสถาบันการศึกษาใดให้ความสาคัญที่
จะผลิตพนักงานเลี้ยงสัตว์ทดลองที่มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่าง
ดังนั้น เพื่อให้ผู้บริหารหน่วยงานที่มีการดาเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ และคณะกรรมการกากับ
ดูแลการดาเนิ น การต่อ สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ของสถานที่ดาเนินการหรือ คกส. ได้ตระหนักถึงความส าคัญ ของ
พนักงานเลี้ยงสัตว์ทดลอง สถาบันพัฒนาการดาเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (สพสว.) สานักงานคณะกรรมการ
วิจั ย แห่ งชาติ (วช.) จึ งร่ ว มกั บ บริ ษั ท ที อี คิว จ ากั ด จั ด ให้ มี “รางวัล ที อี คิ ว (TEQ Award) ส าหรับ พนั กงานเลี้ ย ง
สัตว์ทดลองดีเด่น” ขึ้น เพื่อเป็นขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบในหน้าที่ และเชิดชูเกียรติพนักงาน
เลี้ยงสัตว์ทดลอง และมอบโล่ให้แก่หน่วยงานและเกียรติบัตรให้แก่ คกส. ที่ผู้ได้รับรางวัลสังกัด ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ เป็นต้นมา
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้พนักงานเลี้ยงสัตว์ทดลองตระหนักถึงความสาคัญของการปฏิบัติงานในหน้าที่
พนักงานเลี้ยงสัตว์ทดลอง และกระตุ้นให้มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานในหน้าที่
๒. เพื่อให้คณะกรรมการกากับดูแลการดาเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ของสถานที่ดาเนินการ
(คกส.) และผู้บริหารหน่วยงานตระหนักถึงความสาคัญของพนักงานเลี้ยงสัตว์ทดลอง ส่งเสริมและพัฒนา
พนักงานเลี้ยงสัตว์ทดลองในหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง
๓. เพื่อยกย่องเชิดชูพนักงานเลี้ยงสัตว์ทดลองที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ ยึดถือปฏิบัติตามหลัก
คุณธรรมและจริยธรรม
เป้าหมาย
๑. หน่วยงานที่มีการเลี้ยงและใช้สัตว์ทดลอง ตระหนักถึงความสาคัญของตาแหน่งพนักงานเลี้ยง สัตว์ทดลอง
มีการกาหนดตาแหน่ง/อัตรา และคัดเลือกพนักงานเลี้ยงสัตว์ทดลอง ที่มีคุณภาพและส่งเสริมสนับสนุนให้
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๒. หน่วยงานมีนโยบาย และแผนงาน ที่เกี่ยวข้องกับการกาหนดตาแหน่ง/อัตรา การพัฒนาบุคลากร และการ
จัดสรรงบประมาณ ให้สอดคล้องกับภาระงาน
คาสาคัญ
พนักงานเลี้ยงสัตว์ทดลอง หมายถึง บุคลากรที่ทาหน้าที่เลี้ยงและดูแลสัตว์ประเภทสัตว์ทดลอง ตามที่ปรากฏ
ใน (ร่าง) กฎกระทรวงกาหนดประเภทและชนิดของสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ..... ตามพระราชบัญญัติสัตว์เพื่องาน
ทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘
สัตว์ทดลอง หมายถึง สัตว์ที่ได้มาจากการสืบสายพันธุ์ เพาะขยายพันธุ์ ให้ได้คุณภาพพันธุกรรม และเลี้ยงดูให้
ได้คุณภาพสุขภาพ เพื่อใช้ในงานทางวิทยาศาสตร์
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คุณสมบัติของผู้มีสิทธิได้รับการพิจารณาคัดเลือก
๑. เป็นผู้ปฏิบัตงิ านในสถานที่ดาเนินการต่อสัตว์ที่ได้รับใบจดแจ้งเป็นสถานที่ดาเนินการต่อสัตว์จาก วช.
๒. เป็นผู้ที่ปฏิบัติงานในหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับงานเลี้ยงสัตว์ทดลองอย่างต่อเนื่อง ไม่น้อยกว่า ๓ ปี
๓. เป็นผูท้ ี่ทาหน้าที่หลักอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมด 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
การสมัครเข้ารับการพิจารณารับรางวัล
การสมัครเข้ารับรางวัล ดาเนินการโดย คกส. ประกาศรับสมัครและพิจารณาคัดเลือกผู้ที่เหมาะสมให้ผู้บริหาร
ส่งชื่อผู้ที่เหมาะสมเข้ารับการพิจารณา จานวน ๑ คน โดยมีการดาเนินการดังนี้
๑. คกส. ของสถานที่ดาเนินการที่มีการเลี้ยงสัตว์ประเภทสัตว์ทดลอง ประกาศให้พนักงานเลี้ยงสัตว์ทดลอง
สมัครเข้ารับการคัดเลือก โดยกาหนดวันที่สิ้นสุดให้ชัดเจน
๒. ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัคร ต่อคณะกรรมการกากับดูแลการดาเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ของ
สถานที่ดาเนินการ (คกส.) ตามแบบฟอร์มที่ สพสว. กาหนด (สพสว. -ที อี คิว ๓ พร้อมด้วยแบบฟอร์ม ๔,
๕, ๖ และ ๗) สามารถdownload ได้ที่ www.labanimals.net
๓. คณะกรรมการกากับดูแลการดาเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ของสถานที่ดาเนินการ (คกส.)
พิจ ารณาคัดเลือกผู้ ที่เหมาะสมเพียง ๑ คน และจัดทารายงานการพิจารณาคัดเลื อกตามแบบฟอร์มที่
สพสว. กาหนด (สพสว. -ที อี คิว ๘ )
๔. คกส. เสนอชื่อ ผู้ที่ได้รับ การคัด เลือ กต่อ ผู้บ ริห ารสถาบัน /หน่ว ยงาน เพื่อ ลงนาม แล้ว จัด ส่ง เอกสาร
ตามแบบฟอร์ม (สพสว. -ที อี คิว ๑ - ๑๑) ไปที่ สพสว. วช. ต่อไป เพื่อเข้ารับการพิจารณาของ สพสว.
วช. ต่อไป
ขั้นตอนการพิจารณาของ สพสว.
๑. เมื่อได้รับใบสมัครตามเวลาที่กาหนด สพสว.จะพิจารณาคุณสมบัติในเบื้องต้น
๒. ผู้ ที่ ผ่ านการพิ จ ารณาคุ ณ สมบั ติ ในเบื้ อ งต้ น จะได้ รั บ เชิ ญ มาสั ม ภาษณ์ พ ร้ อ มทั้ งให้ น าเสนอข้ อ มู ล การ
ปฏิ บั ติ งาน ในวัน ที่ ๑๙ มิ ถุ น ายน ๒๕๖๐ โดยจะแจ้ งให้ ท ราบอี ก ครั้ งหนึ่ ง (หากผู้ เข้ ารับ การสั ม ภาษณ์ ประสงค์ จ ะ
นาเสนอด้วยภาพและ power point ให้นาเสนอได้ไม่เกิน ๑๐ นาที)
เกณฑ์การพิจารณา
๑. ความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่พนักงานเลี้ยงสัตว์ทดลอง (ร้อยละ ๔๐)
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๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย (ร้อยละ ๓๐)
ความเข้าใจในหน้าที่ที่รับผิดชอบ และเจตคติต่อหน้าที่และหน่วยงาน (ร้อยละ ๕)
คุณธรรมและจริยธรรมในการครองตน ครองคน และครองงาน (ร้อยละ ๕)
มนุษยสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานทุกระดับ (ร้อยละ ๕)
การพัฒนาตนเอง (ร้อยละ ๕)
ความสามารถพิเศษที่เกี่ยวข้องกับงาน (ร้อยละ ๕)
สุขภาพ (ร้อยละ ๕)

รางวัล ที อี คิว (TEQ Award)
รางวัลดีเด่น ๓๐,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลชมเชย ๒ รางวัลๆ ละ ๑๐,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
หน่วยงานต้นสังกัดของผู้ที่ได้รับรางวัล จะได้รับเกียรติบัตรพร้อมโล่รางวัล และคณะกรรมการ
กากับดูแลการดาเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ของสถานที่ดาเนินการ (คกส.) จะ
ได้รับเกียรติบัตร
กาหนดวันสิ้นสุดที่ คกส. ส่งเอกสารใบสมัครให้ สพสว.วช. ภายในวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๐
(กรณีส่งทางไปรษณีย์ให้ถือตามวันที่ประทับตราไปรษณีย์)
กาหนดวันประกาศผล

ประมาณวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐

หมายเหตุ
๑. ผู้ที่ได้รับคัดเลือกเข้ารับรางวัลพนักงานเลี้ยงสัตว์ทดลอง รางวัล ที อี คิว ประจาปี ๒๕๖๐ จะมีพิธีมอบเงิน
รางวัล พร้ อมโล่ รางวัล และเกียรติ บั ตร ในพิ ธี เปิ ด การประชุ มวิช าการ “การเลี้ ยงและใช้ สัต ว์เพื่ องานทาง
วิทยาศาสตร์” ครั้งที่ ๖ และงานแสดงสินค้า ประจาปี ๒๕๖๐ วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐
๒. การตัดสินของ สพสว.วช. ถือเป็นที่สุด จะอุทธรณ์มิได้
................................................................
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