ประกาศ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเขาเป!นพนักงานมหาวิทยาลัย
ตําแหน&ง นักวิจัย AR-5
-----------------------------------------------------------ดวยศูนยวิจัยไพรเมทแห&งชาติ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มีความประสงคจะรับ
สมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน&ง นักวิจัย AR-5 จํานวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 35,450 บาท (หากมี
ประสบการณอาจไดรับการพิจารณามากกว&าที่กําหนด) เพื่อปฏิบัติงานใน ศูนยวิจัยไพรเมทแห&งชาติ จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย สํานักงานมหาวิทยาลัย โดยมีคุณสมบัติดังนี้
1. คุณสมบัติทั่วไป
ผูสมัครสอบตองมีคุณสมบัติทั่วไปตามขอบังคับจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยว&าดวยการบริหารงานบุคคล
พ.ศ. 2557 เรื่องหลักเกณฑทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานมหาวิทยาลัย ดังต&อไปนี้
1.1 มีอายุไม&ต่ํากว&าสิบแปดป?บริบูรณ
1.2 ไม&เป!นผูวิกลจริตหรือจิตฟABนเฟCอนไม&สมประกอบ เป!นคนไรความสามารถ หรือคนเสมือนไร
ความสามารถ หรือเป!นโรคที่กําหนดไวในประกาศมหาวิทยาลัย
1.3 ไม&เป!นผูอยู&ระหว&างถูกสั่งพักงาน พักราชการหรือถูกสั่งใหออกจากราชการไวก&อน
1.4 ไม&เป!นผูดํารงตําแหน&งทางการเมือง กรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือเจาหนาที่ในพรรค
การเมือง
1.5 ไม&เคยถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแต&เป!นโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทํา
โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
1.6 ไม&เคยถูกลงโทษใหออกหรื อไล&ออกตามขอบังคับ นี้ หรือไม&เคยถูกลงโทษใหออก ไล&ออก
หรื อ เลิ ก สั ญญาปฏิ บั ติ ง าน เพราะกระทํ า ผิ ดวิ นั ยร ายแรงตามข อบัง คั บ ระเบี ย บ หรื อ
ประกาศอื่นใดที่ใชบังคับอยู&ก&อนวันที่ขอบังคับนี้ใชบังคับ
1.7 ไม& เคยถูกใหออก ปลดออก หรื อไล& ออกจากราชการ รั ฐวิ สาหกิจ หน& วยงานอื่ นของรั ฐ
บริษัทเอกชน หรือองคการระหว&างประเทศ
1.8 ไม&เคยกระทํา การทุจริตในการสอบหรื อการคั ดเลือกเขารับราชการ หรื อเข าปฏิบัติงานใน
มหาวิทยาลัยหรือหน&วยงานของรัฐ
1.9 ไม&เป!นผูบกพร&องในศีลธรรมอันดี
1.10 ไม&เป!นผูที่ศาลไดพิพากษาใหลมละลาย และยังอยู&ในระหว&างการเป!นบุคคลลมละลาย

/2. คุณสมบัติ…

-22. คุณสมบัติเฉพาะตําแหน&ง
2.1 ไดรับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอย&างอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร
กายภาพ สาขาวิ ช าวิ ท ยาศาสตรชี ว ภาพ สาขาวิ ชาเภสั ช ศาสตร หรื อ สาขาวิ ช าอื่ น ใดที่
หน&วยงานพิจารณาแลวว&าเหมาะสมกับหนาที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ
2.2 มีบุคลิกดี มีมนุษยสัมพันธดี สามารถทํางานร&วมกับบุคคลอื่น และสามารถติดต&อประสานงาน
กับหน&วยงานทั้งภายในและภายนอกศูนยฯ ได
2.3 มีประสบการณในการทํางานวิจัย หรืองานทดสอบ ในสัตวทดลอง และ/หรือ เคยเป!นหัวหนา
โครงการวิจัยการจัดทําขอเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับการสนับสนุนทุนวิจัย และการเขียน
รายงานการวิจัย
2.4 มี ค วามรู ความสามารถในการใช ภาษาอั ง กฤษและคอมพิ ว เตอรอย& า งเหมาะสมแก& ก าร
ปฏิบัติงานในหนาที่และมีความรูความสามารถในการจัดเก็บขอมูลอย&างเป!นระบบไดดี
2.5 ผูสมัครตองมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษซึ่งมีอายุไม&เกิน 2 ป? ดังต&อไปนี้
- คะแนน TOEFL (Paper-based Test : PBT) ไม&นอยกว&า 550
- คะแนน TOEFL (Internet-based Test : iBT) ไม&นอยกว&า 79
- คะแนน CU-TEP
ไม&นอยกว&า 75
- คะแนน IELTS
ไม&นอยกว&า 6.5
หรือ สําเร็จการศึกษาจากหลักสูตรที่มีการเรียนการสอนเป!นภาษาอังกฤษในประเทศที่มีการ
ใช ภาษาอั ง กฤษเป! น ภาษาทางการ (วุ ฒิ ที่ นํ า ใช ในการสมั ค รงาน/บรรจุ จ าง) ตามที่
คณะกรรมการบริ หารงานบุ คคลกํ าหนด ไดแก& สหราชอาณาจักร สหรั ฐอเมริกา ประเทศ
แคนาดา ประเทศออสเตรเลี ย ประเทศนิ ว ซี แ ลนด ประเทศไอรแลนด ประเทศสิ ง คโปร
ประเทศฟlลิปปlนส ประเทศอินเดีย ประเทศแอฟริกาใต และเขตปกครองพิเศษฮ&องกง
3. ความรูความสามารถ
3.1 มีความรูความสามารถในการใชวัสดุ อุปกรณ และครุภัณฑวิทยาศาสตรอย&างดี
3.2 มีความสามารถในการใชอุปกรณสํานักงานและโปรแกรมคอมพิวเตอรพื้นฐาน เช&น Microsoft
Word, Power point, Excel และการใชงาน Internet ได
3.3 มีความสามารถในการอ&าน เขียน และสื่อสารภาษาอังกฤษไดดี
4. ลักษณะงานที่ตองปฏิบัติ อาทิเช&น
4.1 พัฒนา วางแผน และดํ าเนินการจัดทํา ขอเสนอโครงการวิจัย หรือ มีส&วนร&วมในการพั ฒนา
โครงการวิจัย
4.2 ใหคําปรึกษาหรือริเริ่มการทดลอง-วิจัย และมีส&วนร&วมหรือปฏิบัติการ วิเคราะหผลและขอมูล
ทดลอง-วิจัย รวมทั้งสามารถเผยแพร&ผลงานวิจัยออกสู&สาธารณะได
4.3 พัฒนาการใหบริการ งานบริการทางหองปฏิบัติงานต&างๆ ของศูนยฯ
4.4 จัดเก็บขอมูล เช&น ผลการทดสอบ ตรวจสอบ ตรวจวัด และตรวจพิสูจนไดอย&างเป!นระบบไดดี
/4.5 สนับสนุน...

-34.5 สนับสนุน และช&วยงานประกันคุณภาพทางหองปฏิบัติการต&างๆ ของศูนยฯ
4.6 งานอืน่ ๆ ที่ไดรับมอบหมาย
5. วิธีการคัดเลือก
5.1 ประเมินความรูภาษาไทยที่จําเป!นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน&งนั้น
5.2 ประเมินความรูภาษาอังกฤษหรือภาษาต&างประเทศอื่น
5.3 ประเมินความรูเฉพาะสาขา
5.4 ประเมินความสามารถในการถ&ายทอดหรือนําเสนอผลงานทางวิชาการ
5.5 ประเมินคุณลักษณะและความเหมาะสมการเป!นนักวิจัยของมหาวิทยาลัย
5.6 สัมภาษณ
6. หลักฐานที่ใชในการรับสมัคร
6.1 รูปถ&ายหนาตรงขนาด 1 นิ้ว (ถ&ายมาไม&เกิน 6 เดือน)
6.2 หลักฐานวุฒิการศึกษา ซึ่งระบุวันสําเร็จการศึกษา
6.3 ใบคะแนนผลการสอบภาษาอังกฤษ TOEFL หรือ CU-TEP หรือ IELTS ยอนหลังไม&เกิน 2 ป?
6.4 หนังสือรับรองการผ&านงาน (ถามี)
6.5 ใบเปลี่ยนชื่อ นามสกุล (ถามี)
6.6 ใบผ&านการเกณฑทหาร หรือไดรับการยกเวนทางทหาร
6.7 ทะเบียนบานและบัตรประจําตัวประชาชน
หลักฐานขอ 6.2-6.7 แนบไฟลสําเนาเอกสารซึ่งลงลายมือชื่อกํากับ และรับรองสําเนาถูกตอง
ผ'านทางเว็บไซตพรอมใบสมัคร
ผูประสงคจะสมัคร ใหสมัครผ&านทาง www.hrm.chula.ac.th/recruitmentonline และสอบถาม
รายละเอียดไดที่ โทร. 02-2180188 ตั้งแต&บัดนี้ จนถึงวันที่ 5 มกราคม 2560 ในวันและเวลาทําการ (08.0017.00 น.)
ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบคัดเลือก ทาง www.hrm.chula.ac.th/recruitmentonline
ประกาศ ณ วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2559

(รองศาสตราจารย วันชัย มีชาติ )
รองอธิการบดี
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