ประกาศ สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ํา
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเขาเป!นพนักงานมหาวิทยาลัย
ตําแหน%ง นักวิจัย AR-5
-----------------------------------------------------------ดวยสถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ํา จุฬาลงกรณ,มหาวิทยาลัย มีความประสงค,จะรับสมัครพนักงาน
มหาวิทยาลัย ตําแหน%ง นักวิจัย AR-5 จํานวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 35,450 บาท วุฒิปริญญาเอก เพื่อ
ปฏิบัติงานใน กลุ%มวิจัยและวิชาการ สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ํา โดยมีคุณสมบัติดังนี้
1. คุณสมบัติทั่วไป
ผูสมัครสอบตองมีคุณสมบัติทั่วไปตามขอบังคับจุฬาลงกรณ,มหาวิทยาลัยว%าดวยการบริหารงานบุคคล
พ.ศ. 2557 เรื่องหลักเกณฑ,ทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานมหาวิทยาลัย ดังต%อไปนี้
1.1 มีอายุไม%ต่ํากว%าสิบแปดป@บริบูรณ,
1.2 ไม%เป!นผูวิกลจริตหรือจิตฟBCนเฟDอนไม%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 หรือองค,การระหว%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 ผูสมัครตองสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทางดานวิทยาศาสตร,ทางทะเล สมุทรศาสตร,
สิ่งแวดลอมทางทะเล วิทยาศาสตร,การประมง หรือสาขาที่เกี่ยวของ
2.2 หากสําเร็จการศึกษาในสาขาอื่นที่เกี่ยวของตองมีประสบการณ,การเก็บตัวอย%างและการ
ดําเนินการศึกษาภาคสนาม หรือทําการศึกษาวิทยานิพนธ,ที่เกี่ยวของกับทรัพยากรและ
สิ่งแวดลอมทางทะเล/น้ํา
2.3 สามารถไปปฏิบัติงานประจําที่สถานีวิจัยวิทยาศาสตร,ทางทะเลและศูนย,ฝRกนิสิต เกาะสีชังได
2.4 ผูสมัครตองมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษซึ่งมีอายุไม%เกิน 2 ป@ ดังต%อไปนี้
- คะแนน TOEFL (Paper-based Test : PBT)
ไม%นอยกว%า 550
- คะแนน TOEFL (Institutional Test Program : ITP)
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, ประเทศไอร, แ ลนด, ประเทศสิ ง คโปร,
ประเทศฟrลิปปrนส, ประเทศอินเดีย ประเทศแอฟริกาใต และเขตปกครองพิเศษฮ%องกง
2.5 มีความรูความสามารถในการใชคอมพิวเตอร,ไดอย%างเหมาะสมกับหนาที่
2.6 หากผูสมัครมีประสบการณ,ในขอใดขอหนึ่งต%อไปนี้จะไดรับการพิจารณาเป!นกรณีพิเศษ
2.6.1 มีประสบการณ,ดานสิ่งแวดลอมทางทะเล วิเคราะห,คุณภาพน้ําทะเล หรืองาน
สํารวจทางสมุทรศาสตร, หรือทําแบบจําลองเชิงตัวเลขทางสมุทรศาสตร,
2.6.2 มีประสบการณ,การศึกษาดานนิเวศ วิทยาศาสตร,ทางทะเล ชีววิทยาทางทะเล
2.6.3 มีผลงานตีพิมพ,ในวารสารระดับนานาชาติที่ไม%เกี่ยวของกับวิทยานิพนธ,
3. วิธีการคัดเลือก
3.1 ประเมินความรูภาษาไทยที่จําเป!นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน%ง
3.2 ประเมินความรูเฉพาะสาขา
3.3 ประเมินความสามารถในการถ%ายทอดหรือนําเสนอผลงานทางวิชาการ
3.4 ประเมินคุณลักษณะและความเหมาะสมการเป!นอาจารย,ของมหาวิทยาลัย
3.5 สัมภาษณ,
4. หลักฐานที่ใชในการรับสมัคร
4.1 รูปถ%ายหนาตรงขนาด 1 นิ้ว (ถ%ายมาไม%เกิน 6 เดือน)
4.2 หลักฐานวุฒิการศึกษา ซึ่งระบุวันสําเร็จการศึกษา
/4.3 ใบคะแนน.....

-34.3 ใบคะแนนผลการสอบภาษาอังกฤษ TOEFL หรือ CU-TEP หรือ IELTS ยอนหลังไม%เกิน 2 ป@
4.4 หนังสือรับรองการผ%านงาน (ถามี)
4.5 ใบเปลี่ยนชื่อ นามสกุล (ถามี)
4.6 ใบผ%านการเกณฑ,ทหาร หรือไดรับการยกเวนทางทหาร
4.7 ทะเบียนบานและบัตรประจําตัวประชาชน
หลักฐานขอ 4.2-4.7 แนบไฟลสําเนาเอกสารซึ่งลงลายมือชื่อกํากับ และรับรองสําเนาถูกตอง
ผ'านทางเว็บไซตพรอมใบสมัคร
ผูประสงค,จะสมัคร ใหสมัครผ%านทาง www.recruit.hrm.chula.ac.th/recruitment/jobannounce?type=3
และสอบถามรายละเอียดไดที่ นางสาวพรวิภา คงแจง โทร. 0 2218 8160 ตั้งแต%บัดนี้ จนถึงวันที่ 18 ธันวาคม
2561 ในวันและเวลาทําการ (08.00-17.00 น.)
ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบคัดเลือก วันที่ 21 ธันวาคม 2561 ณ www.arri.chula.ac.th และทาง
www.hrm.chula.ac.th/newhrm/

ประกาศ ณ วันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

(รองศาสตราจารย, ดร.อัจฉราภรณ, เป@Cยมสมบูรณ,)
ผูอํานวยการสถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ํา
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