
 

ประกาศ สถาบันวิจัยสภาวะแวดล�อม 
เรื่อง ขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข�าเป นพนักงานมหาวิทยาลัย 

ตําแหน%ง นักวิจัย AR-5 
------------------------------------------------------------ 

 ตามที่สถาบันวิจัยสภาวะแวดล�อม  จุฬาลงกรณ-มหาวิทยาลัย มีความประสงค-จะรับสมัคร
พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน%ง นักวิจัย AR-5 วุฒิปริญญาเอก จํานวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 41,000.-บาท 
(หากมีประสบการณ-อาจได�รับการพิจารณามากกว%าที่กําหนด) เพื่อปฏิบัติงานใน สถาบันวิจัยสภาวะแวดล�อม น้ัน 
เน่ืองจากมีผู�สมัครจํานวนน�อยจึงขอขยายเวลาการรับสมัครออกไปจนถึงวันที่ 2 ตุลาคม 2562 โดยมีคุณสมบัติดังน้ี 

1. คุณสมบัติทั่วไป 
ผู�สมัครสอบต�องมีคุณสมบัติท่ัวไปตามข�อบังคับจุฬาลงกรณ-มหาวิทยาลัยว%าด�วยการบริหารงานบุคคล 

พ.ศ. 2557 เรื่องหลักเกณฑ-ทั่วไปเก่ียวกับพนักงานมหาวิทยาลัย ดังต%อไปน้ี 
1.1 มีอายุไม%ตํ่ากว%าสิบแปดปCบริบูรณ- 
1.2 ไม%เป นผู�วิกลจริตหรือจิตฟEFนเฟGอนไม%สมประกอบ เป นคนไร�ความสามารถ หรือคนเสมือนไร�

ความสามารถ หรือเป นโรคที่กําหนดไว�ในประกาศมหาวิทยาลัย 
1.3 ไม%เป นผู�อยู%ระหว%างถูกส่ังพักงาน พักราชการหรือถูกส่ังให�ออกจากราชการไว�ก%อน 
1.4 ไม%เป นผู�ดํารงตําแหน%งทางการเมือง กรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือเจ�าหน�าที่ในพรรค

การเมือง 
1.5 ไม%เคยถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให�จําคุก เว�นแต%เป นโทษสําหรับความผิดท่ีได�กระทํา

โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
1.6 ไม%เคยถูกลงโทษให�ออกหรือไล%ออกตามข�อบังคับน้ี  หรือไม%เคยถูกลงโทษให�ออก  ไล%ออก  

หรือเลิกสัญญาปฏิบัติงาน  เพราะกระทําผิดวินัยร�ายแรงตามข�อบังคับ  ระเบียบ  หรือ
ประกาศอ่ืนใดที่ใช�บังคับอยู%ก%อนวันที่ข�อบังคับน้ีใช�บังคับ 

1.7 ไม%เคยถูกให�ออก  ปลดออก  หรือไล%ออกจากราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หน%วยงานอ่ืนของรัฐ  
บริษัทเอกชน  หรือองค-การระหว%างประเทศ 

1.8 ไม%เคยกระทําการทุจริตในการสอบหรือการคัดเลือกเข�ารับราชการ หรือเข�าปฏิบัติงานใน
มหาวิทยาลัยหรือหน%วยงานของรัฐ 

1.9 ไม%เป นผู�บกพร%องในศีลธรรมอันดี 
1.10 ไม%เป นผู�ท่ีศาลได�พิพากษาให�ล�มละลาย และยังอยู%ในระหว%างการเป นบุคคลล�มละลาย 
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2. คุณสมบัติเฉพาะตําแหน%ง 
    2.1  ผู�สมัครต�องสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ดังต%อไปน้ี 
      2.1.1   สาขาการจัดการส่ิงแวดล�อม  
        2.1.2   สาขาวิทยาศาสตร-สิ่งแวดล�อม 
      2.1.3   สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล�อม 
    2.1.4   สาขาเศรษฐศาสตร-/ สังคมศาสตร-/ ผังเมือง ท่ีเกี่ยวข�องกับการวางแผนและนโยบาย 
                ด�านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม 
     2.1.5   สาขาท่ีเกี่ยวข�องเทียบเคียงได�กับข�อ 2.1.1 – 2.1.4 

      2.2   ผู�สมัครต�องมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษซึ่งมีอายุไม%เกิน 2 ปC ดังต%อไปน้ี 
- คะแนน TOEFL (Paper-based Test : PBT)    ไม%น�อยกว%า   550 
- คะแนน TOEFL (Institutional Test Program : ITP)  ไม%น�อยกว%า   550 
- คะแนน TOEFL (Internet-based Test : iBT)  ไม%น�อยกว%า   79 
- คะแนน CU-TEP      ไม%น�อยกว%า   75 
- คะแนน IELTS       ไม%น�อยกว%า   6.5 

 หรือ สําเร็จการศึกษาจากหลักสูตรท่ีมีการเรียนการสอนเป นภาษาอังกฤษในประเทศท่ีมีการ
ใช�ภาษาอังกฤษเป นภาษาทางการ ( วุฒิ ท่ี นําใช� ในการสมัครงาน/บรรจุจ�าง) ตามท่ี
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลกําหนด ได�แก% สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา ประเทศ
แคนาดา ประเทศออสเตรเลีย ประเทศนิวซีแลนด- ประเทศไอร-แลนด- ประเทศสิงคโปร- 
ประเทศฟqลิปปqนส- ประเทศอินเดีย ประเทศแอฟริกาใต� และเขตปกครองพิเศษฮ%องกง 

2.3    หากผู�สมัครมีประสบการณ-ในข�อใดข�อหน่ึงต%อไปน้ีจะได�รับการพิจารณาเป นกรณีพิเศษ  
      2.3.1  ด�านการวางแผนและนโยบายด�านทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดล�อม 
      2.3.2  ด�านไมโครพลาสติกและมลพิษอุบัติ 

          2.3.4  ด�านส่ิงแวดล�อมการปรับตัวต%อสภาวะการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ ภัยพิบัติ และการใช�  
       เคร่ืองมือในการจัดการส่ิงแวดล�อมรูปแบบต%าง ๆ 
       2.3.5  มีความเช่ียวชาญและผลงานวิจัยท่ีได�รับการตีพิมพ-ในวารสารระดับนานาขาติใน 
           ฐานข�อมูล ISI/SCOPUS โดยเป นผู�เขียนหลัก หรือผู�เขียนช่ือแรก   
       2.3.6  มีความรู�ความสามาถในการใช�คอมพิวเตอร- และระบบสาระสนเทศภูมิศาสตร- (GIS) 
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3.   วิธีการคัดเลือก 
 3.1   ประเมินความเหมาะสมคุณสมบัติเพฉาะตําแหน%งจากเอกสารใบสมัครหรือเอกสารประวัติ   
                        ส%วนตัว โดยสังเขปประเมินความรู�เพฉาะสาขา 

3.2   ประเมินความสามารถในการถ%ายทอดหรือนําเสนอผลงานทางวิชาการ 
  3.3   ประเมินความรู�เพฉาะทางโดยการสอบข�อเขียนในสาขาท่ีเช่ียวชาญ  

3.4   สอบสัมภาษณ-เพื่อ 
   3.4.1   ประเมินคุณลักษณะและความเหมาะสมในการเป นนักวิจัยของมหาวิทยาลัยและ   
             ประสมการณ-การวิจัย  
   3.4.2   ประเมินความรู�ภาษาไทยท่ีจําเป นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน%งนักวิจัย 
   3.4.3   ประเมินความรู�ภาษาอังกฤษหรือภาษาต%างประเทศ 

4.  หลักฐานท่ีใช�ในการรับสมัคร 
5.1   รูปถ%ายหน�าตรงขนาด 1 น้ิว (ถ%ายมาไม%เกิน 6 เดือน)   
5.2   หลักฐานวุฒิการศึกษา ซ่ึงระบุวันสําเร็จการศึกษา 

 5.3   ใบคะแนนผลการสอบภาษาอังกฤษ TOEFL หรือ CU-TEP หรือ IELTS ย�อนหลังไม%เกิน 2 ปC 
 5.4   หนังสือรับรองการผ%านงาน (ถ�ามี) 
 5.5   ใบเปล่ียนช่ือ นามสกุล (ถ�ามี) 
 5.6   ใบผ%านการเกณฑ-ทหาร หรือได�รับการยกเว�นทางทหาร 
 5.7   ทะเบียนบ�านและบัตรประจําตัวประชาชน 

หลักฐานข�อ 4.2-4.6 แนบไฟล�สําเนาเอกสารซึ่งลงลายมือช่ือกํากับ และรับรองสําเนาถูกต�อง 
ผ'านทางเว็บไซต�พร�อมใบสมัคร 
 
ผู�ประสงค-จะสมัคร ให�สมัครผ%านทาง www.recruit.hrm.chula.ac.th/recruitment/jobannounce?type=3 

และสอบถามรายละเอียดได� ท่ี  นางมลธธร  ภัทรวุฒิ ภิญโญ โทร. 02 218 2114  ตั้ งแต%บัด น้ี จนถึง
วันท่ี 2 ตุลาคม 2562 ในวันและเวลาทําการ (08.00-17.00 น.)  
 

ประกาศรายช่ือผู�มีสิทธ์ิสอบคัดเลือก วันท่ี 4 ตุลาคม 2562 ณ สถาบันวิจัยสภาวะแวดล�อม 
จุฬาลงกรณ-มหาวิทยาลัย และทาง www.hrm.chula.ac.th/newhrm/ 

 
ประกาศ ณ วันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2562 
 
(รองศาสตราจารย- ดร.จักรพันธ- สุทธิรัตน-) 

                                                          ผู�อํานวยการสถาบันวิจัยสภาวะแวดล�อม                
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