
 

ประกาศ สถาบันวิจัยทรัพยากรทางนํ้า 
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข าเป!นพนักงานมหาวิทยาลัย 

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

 ด วยสถาบันวิจัยทรัพยากรทางนํ้า จุฬาลงกรณ,มหาวิทยาลัย มีความประสงค,จะรับสมัครพนักงาน
มหาวิทยาลัย ตําแหน%ง นักวิจัย AR-5 สาขาวิทยาศาสตร,ทางทะเล วิทยาศาสตร,การประมง วาริชศาสตร, สมุทร
ศาสตร, หรือสาขาท่ีเก่ียวข อง จํานวน 3 อัตรา อัตราเงินเดือน 41,000 บาท วุฒิปริญญาเอก (หากมีประสบการณ,
อาจได รับการพิจารณามากกว%าท่ีกําหนด) เพื่อปฏิบัติงานใน กลุ%มวิจัยและวิชาการ สถาบันวิจัยทรัพยากรทางนํ้า 
โดยมีคุณสมบัติดังน้ี 

1. คุณสมบัติทั่วไป 
ผู สมัครสอบต องมีคุณสมบัติท่ัวไปตามข อบังคับจุฬาลงกรณ,มหาวิทยาลัยว%าด วยการบริหารงานบุคคล 

พ.ศ. 2557 เรื่องหลักเกณฑ,ทั่วไปเก่ียวกับพนักงานมหาวิทยาลัย ดังต%อไปน้ี 
1.1 มีอายุไม%ตํ่ากว%าสิบแปดปBบริบูรณ, 
1.2 ไม%เป!นผู วิกลจริตหรือจิตฟDEนเฟFอนไม%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 
1.11 ไม%เคยถูกเลิกหรือส้ินสุดสัญญาปฏิบัติงาน ด วยเหตุไม%ได รับการกําหนดตําแหน%งทางวิชาการท่ี

สูง ข้ึนภายในระยะเวลา ท่ี กําหนดตามข อบัง คับจุฬาลงกรณ,มหา วิทยาลัย ว% าด วย              
การบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2557 หรือสภามหาวิทยาลัยมีมติไม%อนุมัติการขอกําหนดตําแหน%ง
ทางวิชาการที่สูงข้ึน 
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2. คุณสมบัติเฉพาะตําแหน%ง 
2.1 ผู สมัครต องสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทางด านวิทยาศาสตร,ทางทะเล วิทยาศาสตร,

การประมง วาริชศาสตร, สมุทรศาสตร, หรือสาขาท่ีเก่ียวข อง 
2.2 หากสําเร็จการศึกษาในสาขาอ่ืนที่เก่ียวข องต องมีประสบการณ,การเก็บตัวอย%างและการ

ดําเนินการศึกษาภาคสนาม การเพาะเล้ียงสัตว,นํ้า หรือทําการศึกษาวิทยานิพนธ,ท่ีเก่ียวข อง
กับทรัพยากรและส่ิงแวดล อมทางทะเล/นํ้า 

2.3 สามารถไปปฏิบัติงานประจําที่สถานีวิจัยวิทยาศาสตร,ทางทะเลและศูนย,ฝTกนิสิต เกาะสีชังได  
2.4 ผู สมัครต องมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษซ่ึงมีอายุไม%เกิน 2 ปB 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, 
ประเทศฟrลิปปrนส, ประเทศอินเดีย ประเทศแอฟริกาใต  และเขตปกครองพิเศษฮ%องกง 

2.5 มีความรู ความสามารถในการใช คอมพิวเตอร,ได อย%างเหมาะสมกับหน าท่ี 
2.6 หากผู สมัครมีประสบการณ,ในข อใดข อหน่ึงต%อไปน้ีจะได รับการพิจารณาเป!นกรณีพิเศษ 

2.6.1 มีประสบการณ,ด านการเพาะเล้ียงสัตว,-พืชนํ้า 
2.6.2 มีประสบการณ,การศึกษาด านนิเวศ วิทยาศาสตร,ทางทะเล ชีววิทยาทางทะเล 
2.6.3 มีประสบการณ,ด านส่ิงแวดล อมทางทะเล วิเคราะห,คุณภาพนํ้าทะเล หรืองาน

สํารวจทางสมุทรศาสตร,  
2.6.4 มีผลงานตีพิมพ,ในวารสารระดับนานาชาติที่ไม%เก่ียวข องกับวิทยานิพนธ, 

3. วิธีการคัดเลือก 
3.1 ประเมินความรู ภาษาไทยที่จําเป!นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน%ง 
3.2 ประเมินความรู เฉพาะสาขา 
3.3  ประเมินความสามารถในการถ%ายทอดหรือนําเสนอผลงานทางวิชาการ  
3.4 ประเมินคุณลักษณะและความเหมาะสมการเป!นอาจารย,ของมหาวิทยาลัย 
3.5 สัมภาษณ, 

4. หลักฐานท่ีใช ในการรับสมัคร 
4.1 รูปถ%ายหน าตรงขนาด 1 น้ิว (ถ%ายมาไม%เกิน 6 เดือน)   
4.2 หลักฐานวุฒิการศึกษา ซึ่งระบุวันสําเร็จการศึกษา 
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4.3 ใบคะแนนผลการสอบภาษาอังกฤษ TOEFL หรือ CU-TEP หรือ IELTS ย อนหลังไม%เกิน 2 ปB 
4.4 หนังสือรับรองการผ%านงาน (ถ ามี) 
4.5 ใบเปล่ียนช่ือ นามสกุล (ถ ามี) 
4.6 ใบผ%านการเกณฑ,ทหาร หรือได รับการยกเว นทางทหาร 
4.7 ทะเบียนบ านและบัตรประจําตัวประชาชน 
หลักฐานข�อ 4.2-4.7 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 นางสาวกนกวรรณ เกียรติเสวี โทร. 02-218-8162  ต้ังแต%บัดน้ี จนถึงวันท่ี 28 
กุมภาพันธ, 2563 ในวันและเวลาทําการ (08.00-17.00 น.)  

ประกาศรายช่ือผู มีสิทธ์ิสอบคัดเลือก วันท่ี 10 มีนาคม 2563 ณ www.arri.chula.ac.th และทาง 
www.hrm.chula.ac.th/newhrm/ 

 
 

  ประกาศ ณ วันท่ี 27 มกราคม พ.ศ. 2563 
 
 
(รองศาสตราจารย, ดร.อัจฉราภรณ,  เปBEยมสมบูรณ,) 

                                                              ผู อํานวยการสถาบันวิจัยทรัพยากรทางนํ้า 
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