
 
 
 

ประกาศคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
เร่ือง  รับสมัครบุคคลเพ่ือบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
………………………………………………………………….………………………………………………………………………..… 

             ด้วยคณะแพทยศาสตรโ์รงพยาบาลรามาธิบดี  มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจเุป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  จ านวน  ๑  อัตรา  ดังรายละเอยีดต่อไปนี้  
 

 ๑.   ต าแหน่งท่ีจะบรรจุ 
 ต าแหน่งท่ีจะบรรจุ ปรากฏอยู่ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี ้
 

๒. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
                        ผู้สมคัรรับการคดัเลือกต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยมหดิลว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย  
พ.ศ. ๒๕๕๑ และมคีุณสมบตัิเฉพาะต าแหน่งตามที่ระบไุว้ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ 
 

๓. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 
 ผู้สนใจสามารถขอรับ และยื่นใบสมัครได้ที่  ฝ่ายทรัพยากรบุคคล  เวลา  ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐  น. และ  ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐  น.  

(ทุกวันเว้นวันหยุดราชการ) หรือสมัครผา่นทางไปรษณีย์  โดยสามารถ Download ใบสมัคร ได้ที ่
http://www2.ra.mahidol.ac.th/ramahr/PageDownload.php และส่งใบสมัครมาที่  ฝ่ายทรัพยากรบุคคล  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล
รามาธิบดี  เลขท่ี  ๒๗๐  อาคาร  ๓  ช้ัน  ๖  ถนนพระราม  ๖  แขวงทุ่งพญาไท  เขตราชเทวี  กรุงเทพฯ  ๑๐๔๐๐  
โดยเปิดรับสมัครต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

   ๔.  เอกสาร และหลักฐานประกอบใบสมัคร  
            ๔.๑  รูปถ่ายหน้าตรงไมส่วมหมวก และไม่ใส่แว่นตาด า  ขนาด  ๑  นิ้ว  จ านวน  ๑  รูป 
                       ๔.๒  ส าเนาใบประกาศนียบตัร หรือหนังสือรับรอง  ซึ่งได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจวา่เป็นผูส้ าเรจ็การศึกษาครบถ้วน                    
                   ตามหลักสตูรแล้ว  จ านวน  ๑  ฉบับ 
            ๔.๓  ส าเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ฉบับสมบูรณ ์ จ านวน  ๑  ฉบับ 
            ๔.๔  ส าเนาทะเบยีนบ้าน  จ านวน  ๑  ฉบับ 
            ๔.๕  ส าเนาบัตรประชาชน  จ านวน  ๑  ฉบับ 
            ๔.๖  หลักฐานอื่นๆ  เช่น  ใบทหารกองเกิน  ใบเปลี่ยนช่ือ-สกุล  ใบทะเบียนสมรส  จ านวน  ๑  ฉบับ 
                       ๔.๗  หนังสือรบัรองการท างาน (ถ้ามี) 
 

       ๕.  การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก  
                       ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ประมาณวันท่ี  ๑๕  หรือ  ๓๐  ของทุกเดือน (เมื่อมีผู้สมัคร) จนกว่าต าแหน่ง 
จะได้รับการบรรจุ  ณ  บอร์ดประชาสัมพันธ์  ฝ่ายทรัพยากรบุคคล  อาคาร  ๓  ช้ัน  ๖ หรือทาง  www.ra.mahidol.ac.th       
 
 
       ประกาศ  ณ  วันท่ี      ๑๑      พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๕๖                          
 
 

                                         (อาจารย์ นพ.โยเซฟ   ซื่อเพียรธรรม) 
                                                                            รองคณบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล  ปฏิบตัิหน้าที่แทน 
                                                                              คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบด ี
 

มุ่งเรียนรู้ คู่คุณธรรม น ำสู่คุณภำพ 
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- ๒ - 
รายละเอียดแนบท้ายประกาศคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  มหาวิทยาลัยมหิดล 

ลงวันที ่       ๑๑        พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 
ต าแหน่ง   นักรังสีการแพทย์  จ านวน  ๑  อัตรา 
 

สังกัด  ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์  ฝ่ายการแพทย์และทันตกรรม  งานรังสีวิทยา   
 

คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
๑.  เพศ ชาย/หญิง  อายุไม่เกิน  ๓๕  ปี (เพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว) 

 ๒.  คุณวุฒิปริญญาตรี  ทางรังสีการแพทย์  รังสีเทคนิค หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง  
๓.  สามารถใช้เครื่องมือ  อุปกรณ์ต่างๆ ในห้องปฏิบัติการได้ 
๔. มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในการฟัง  พูด  อ่าน  เขียนได้ 
๕.  มีมนุษยสัมพันธ์ และสามารถประสานงานกับบุคคล และหน่วยงานต่างๆ ได้ดี  

 
ลักษณะงานที่มอบหมายให้ปฏิบัติ      

๑. ด าเนินการตรวจสอบ  ช่ือ-นามสกลุ  หมายเลขประจ าตัว (HN) ของผู้ป่วย และส่วนท่ีจะเอกซเรย์ตามใบสั่งเอกซเรย ์
๒. ด าเนินการจัดเตรียมเครื่องเอกซเรย์  อุปกรณ์เอกซเรย์ และเครื่องมอืต่างๆ ให้พร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลา   

รวมถึงการท าความสะอาดเครื่องมือเอกซเรย์  อุปกรณ์เอกซเรย์ และเครื่องมือต่างๆ ในทุกๆ วัน  
๓. ปฏิบัติหน้าท่ีในการอธิบายวิธีการตรวจทางรังสี และสอบถามประวตัิการแพ้ยาจากผู้ป่วย  

ในกรณีที่มีการตรวจพิเศษทางรังส ี
๔. ปฏิบัติหน้าท่ีในการจัดท่าของผู้ป่วย (Position) ในการเข้ารับการเอกซเรย์  ให้ถูกต้องตามหลักวิชารังสีเทคนิค 
๕. ปฏิบัติหน้าท่ีในการให้ปริมาณรังส ี รวมถึงการควบคุมป้องกันอันตรายจากรังสีแกผู่้ป่วย และผูร้่วมงานอย่างถูกต้องตาม

มาตรฐานวิชาชีพรังสเีทคนิค 
๖. ด าเนินการตรวจสอบคณุภาพ (QC) ภาพเอกซเรย์ก่อนการส่งให้รังสีแพทย์อ่านผล 
๗. ปฏิบัติหน้าท่ีในการดูแลห้องเอกซเรย์ต่างๆ  เช่น  ห้อง MRI  ห้อง CT  ห้อง Ultrasound  ห้อง General   

ห้อง Portable X-ray  โดยการอบห้อง หรือใช้น้ ายาฆ่าเช้ือโรค 
๘. ปฏิบัติงานด้านอื่นๆ ตามทีไ่ด้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 

 
หลักเกณฑก์ารสอบคัดเลือก     
                        ๑.   สอบสัมภาษณ์  
                        ๒.   สอบภาคปฏิบัติ  ๒ - ๓  วัน 
                    
อัตราค่าตอบแทน  : ปริญญาตรี  เงินเดือนข้ันต่ า  ๑๗,๒๙๐  บาท  
                         (หากมีประสบการณ์ในงานท่ีเกี่ยวข้อง อาจได้รับการพิจารณาเพิ่มเงินเดือน ตามหลักเกณฑ์ของคณะฯ) 
                        : เงินเพิ่มพิเศษ  ๑,๐๐๐  บาท 
                        : พ.ต.ส. ๑,๐๐๐ บาท (กรณีที่ไดร้ับใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะสาขารังสีเทคนคิ) 
 
                            

 

 

 
มุ่งเรียนรู้ คู่คุณธรรม น ำสู่คุณภำพ 


