ประกาศ สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ํา
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเขาเปนพนักงานมหาวิทยาลัย
ตําแหนง นักวิจัย AR-5
-----------------------------------------------------------ดวยสถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ํา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มีความประสงคจะรับสมัครพนักงาน
มหาวิทยาลัย ตําแหนง นักวิจัย AR-5 จํานวน 2 อัตรา อัตราเงินเดือน 41,000 บาท วุฒิปริญญาเอก เพื่อ
ปฏิบัติงานใน กลุมวิจัยและวิชาการ สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ํา โดยมีคุณสมบัติดังนี้
1. คุณสมบัติทั่วไป
ผูสมัครสอบตองมีคุณสมบัติทั่วไปตามขอบังคับจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยวาดวยการบริหารงานบุคคล
พ.ศ. 2557 เรื่องหลักเกณฑทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานมหาวิทยาลัย ดังตอไปนี้
1.1 มีอายุไมต่ํากวาสิบแปดปบริบูรณ
1.2 ไมเปนผูวิกลจริตหรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ เปนคนไรความสามารถ หรือคนเสมือนไร
ความสามารถ หรือเปนโรคที่กําหนดไวในประกาศมหาวิทยาลัย
1.3 ไมเปนผูอยูระหวางถูกสั่งพักงาน พักราชการหรือถูกสั่งใหออกจากราชการไวกอน
1.4 ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง กรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือเจาหนาที่ในพรรค
การเมือง
1.5 ไมเคยถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทํา
โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
1.6 ไมเคยถูกลงโทษใหออกหรือไลออกตามขอบังคับนี้ หรือไมเคยถูกลงโทษใหออก ไลออก
หรื อ เลิ กสั ญญาปฏิ บั ติ ง าน เพราะกระทํ าผิ ด วิ นั ย ร า ยแรงตามข อ บั ง คั บ ระเบี ย บ หรื อ
ประกาศอื่นใดที่ใชบังคับอยูกอนวันที่ขอบังคับนี้ใชบังคับ
1.7 ไมเคยถูกใหออก ปลดออก หรือไลออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หนวยงานอื่นของรัฐ
บริษัทเอกชน หรือองคการระหวางประเทศ
1.8 ไมเคยกระทําการทุจริตในการสอบหรือการคัดเลือกเขารับราชการ หรือเขาปฏิบัติงานใน
มหาวิทยาลัยหรือหนวยงานของรัฐ
1.9 ไมเปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดี
1.10 ไมเปนผูที่ศาลไดพิพากษาใหลมละลาย และยังอยูในระหวางการเปนบุคคลลมละลาย
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-22. คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง
2.1 ผูสมัครตองสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทางดานวิทยาศาสตรทางทะเล สมุทรศาสตร
การประมง การเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา วาริชศาสตร วิทยาศาสตร / วิศวกรรม / เทคโนโลยี
สิ่งแวดลอมทางน้ํา หรือสาขาที่เกี่ยวของ
2.2 หากสําเร็จการศึกษาในสาขาอื่นที่เกี่ยวของตองมีประสบการณการเก็บตัวอยางและการ
ดําเนินการศึกษาภาคสนาม หรือทําการศึกษาวิทยานิพนธที่เกี่ยวของกับทรัพยากรและ
สิ่งแวดลอมทางทะเล/น้ํา
2.3 สามารถไปปฏิบัติงานที่สถานีวิจัยวิทยาศาสตรทางทะเลและศูนยฝกนิสิต เกาะสีชังได
2.4 ผูสมัครตองมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษซึ่งมีอายุไมเกิน 2 ป ดังตอไปนี้
- คะแนน TOEFL (Paper-based Test : PBT)
ไมนอยกวา 550
- คะแนน TOEFL (Institutional Test Program : ITP)
ไมนอยกวา 550
- คะแนน TOEFL (Internet-based Test : iBT)
ไมนอยกวา 79
- คะแนน CU-TEP
ไมนอยกวา 75
- คะแนน IELTS
ไมนอยกวา 6.5
หรือ สําเร็จการศึกษาจากหลักสูตรที่มีการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษในประเทศที่มีการ
ใช ภ าษาอั ง กฤษเป น ภาษาทางการ (วุ ฒิ ที่ นํ า ใช ใ นการสมั ค รงาน/บรรจุ จ า ง) ตามที่
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลกําหนด ไดแก สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา ประเทศ
แคนาดา ประเทศออสเตรเลี ย ประเทศนิ ว ซี แลนด ประเทศไอร แลนด ประเทศสิ ง คโปร
ประเทศฟลิปปนส ประเทศอินเดีย ประเทศแอฟริกาใต และเขตปกครองพิเศษฮองกง
2.5 มีความรูความสามารถในการใชคอมพิวเตอรไดอยางเหมาะสมกับหนาที่
2.6 หากผูสมัครมีประสบการณในขอใดขอหนึ่งตอไปนี้จะไดรับการพิจารณาเปนกรณีพิเศษ
2.6.1 มีประสบการณดานสิ่งแวดลอมทางทะเล วิเคราะหคุณภาพน้ําทะเล หรืองาน
สํารวจทางสมุทรศาสตร หรือทําแบบจําลองเชิงตัวเลขทางสมุทรศาสตร
2.6.2 มีประสบการณการศึกษาดานนิเวศ วิทยาศาสตรทางทะเล ชีววิทยาของสิ่งมีชีวิต
ในทะเล
2.6.3 มีผลงานตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติที่ไมเกี่ยวของกับวิทยานิพนธ
3. วิธีการคัดเลือก
3.1 ประเมินความรูภาษาไทยที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง
3.2 ประเมินความรูเฉพาะสาขา
3.3 ประเมินความสามารถในการถายทอดหรือนําเสนอผลงานทางวิชาการ
3.4 ประเมินคุณลักษณะและความเหมาะสมการเปนอาจารยของมหาวิทยาลัย
3.5 สัมภาษณ
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-34. หลักฐานที่ใชในการรับสมัคร
4.1 รูปถายหนาตรงขนาด 1 นิ้ว (ถายมาไมเกิน 6 เดือน)
4.2 หลักฐานวุฒิการศึกษา ซึ่งระบุวันสําเร็จการศึกษา
4.3 ใบคะแนนผลการสอบภาษาอังกฤษ TOEFL หรือ CU-TEP หรือ IELTS ยอนหลังไมเกิน 2 ป
4.4 หนังสือรับรองการผานงาน (ถามี)
4.5 ใบเปลี่ยนชือ่ นามสกุล (ถามี)
4.6 ใบผานการเกณฑทหาร หรือไดรับการยกเวนทางทหาร
4.7 ทะเบียนบานและบัตรประจําตัวประชาชน
หลักฐานขอ 4.2-4.7 แนบไฟลสําเนาเอกสารซึ่งลงลายมือชื่อกํากับ และรับรองสําเนาถูกตอง
ผานทางเว็บไซตพรอมใบสมัคร
ผูประสงคจะสมัคร ใหสมัครผานทาง www.recruit.hrm.chula.ac.th/recruitment/jobannounce?type=3
และสอบถามรายละเอียดไดที่ นางสาวพรวิภา คงแจง โทร. 0 2218 8160 ตั้งแตบัดนี้ จนถึงวันที่ 15 มีนาคม
2562 ในวันและเวลาทําการ (08.00-16.00 น.)
ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบคัดเลือก วันที่ 20 มีนาคม 2562 ณ www.arri.chula.ac.th และทาง
www.hrm.chula.ac.th/newhrm/

ประกาศ ณ วันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2562

(รองศาสตราจารย ดร.อัจฉราภรณ เปยมสมบูรณ)
ผูอํานวยการสถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ํา
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