ประกาศคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
เรื่อง ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
………………………………………………………………….………………………………………………………
ตามประกาศคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ลงวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๘ เรื่อง รับสมัครบุคคล
เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี จานวน ๑ อัตรา และได้หมดเขตรับสมัครในวันที่
๑๒ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๘ นั้น เนื่องจากมีผู้สมัครจานวนน้อย คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี จึงขอขยายเวลารับสมัคร
ดังรายละเอียดดังต่อไปนี้
๑. ตาแหน่งที่จะบรรจุและคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง
ตาแหน่งที่จะบรรจุและคุณสมบัตเิ ฉพาะตาแหน่ง ปรากฏอยู่ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้
๒. คุณสมบัติทั่วไป
ผู้สมัครรับการคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มลี ักษณะต้องห้ามตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล
ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑
๓. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้สนใจสามารถสมัครงานออนไลน์ผ่าน www2.ra.mahidol.ac.th/rama-career ตั้งแต่วันที่
๒๒ มกราคม – ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ ทั้งนี้ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาเฉพาะใบสมัครที่มีหลักฐานครบถ้วน
ตามที่กาหนดไว้ในประกาศ และสมัครภายในเวลาที่กาหนดเท่านั้น
๔. เอกสาร และหลักฐานประกอบใบสมัคร
๔.๑ รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาดา ขนาด ๑ นิ้ว จานวน ๒ รูป
๔.๒ สาเนาใบปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองซึ่งได้รับอนุมัตจิ ากผู้มีอานาจว่าเป็นผูส้ าเร็จการศึกษาครบถ้วน
ตามหลักสูตรแล้ว จานวน ๑ ฉบับ
๔.๓ สาเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ฉบับสมบูรณ์ จานวน ๑ ฉบับ
๔.๔ สาเนาทะเบียนบ้านและสาเนาบัตรประชาชน จานวน ๑ ฉบับ
๔.๕ หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบทหารกองเกิน ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล ใบทะเบียนสมรส จานวน ๑ ฉบับ
๔.๖ หนังสือรับรองการทางาน
๕. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก
วัน เวลาและสถานที่ทาการคัดเลือกจะประกาศให้ทราบ ในวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙
ที่ http://www2.ra.mahidol.ac.th/rama-career/index.php ทั้งนี้ การคัดเลือกจากคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙

(ศาสตราจารย์ นายแพทย์สมนึก ดารงกิจชัยพร)
รองคณบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติหน้าที่แทน
คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
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- ๒–
รายละเอียดแนบท้ายประกาศคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
ลงวันที่ ๑๕
มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙
ตาแหน่ง

นักรังสีการแพทย์ จานวน ๑ อัตรา

สังกัด

ศูนย์รังสีร่วมพิกัด ศูนย์สนับสนุนพันธกิจ

คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง
๑. เพศ ชาย/หญิง อายุไม่เกิน ๓๕ ปี (เพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
๒. คุณวุฒิปริญญาตรี สาขารังสีเทคนิค
๓. ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสาขารังสีเทคนิค
๔. มีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้องจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
๕. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสาเร็จรูป Microsoft Word/Excel /Internet
และอุปกรณ์สานักงานต่างๆ ได้ดี
๖. มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ ในการฟัง พูด อ่าน เขียนได้ดี
๗. มีมนุษยสัมพันธ์ และสามารถประสานงานกับบุคคล และหน่วยงานต่างๆได้ดี
ลักษณะงานทีม่ อบหมายให้ปฏิบตั โิ ดยสังเขป
๑. ควบคุมเครื่องฉายรังสี เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับรังสี ตรงตามตาแหน่ง และปริมาณที่แพทย์กาหนด พร้อมทั้ง
จัดทาอุปกรณ์ยึดตรึงผู้ป่วยสาหรับการฉายรังสีด้วยเทคนิคที่ซับซ้อน เช่น SRS, SRT, SBRT และ IMRT
๒. ให้คาแนะนาผู้ป่วยในการปฏิบัติตัวอย่างเหมาะสม พร้อมทั้งจัดท่าผู้ป่วยในการทาเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์
(CT Scan) และดูแลข้อมูลการตรวจ CT Scan สาหรับใช้วางแผนการรักษาให้มีความถูกต้อง
๓. ให้ ค าแนะน าผู้ ป่ ว ยในการปฏิ บั ติ ตั ว อย่ า งเหมาะสมในระหว่ า งการฉายรั ง สี ด้ ว ยเทคนิ คที่ ซั บ ซ้ อ น
และทาการจัดท่าผู้ป่วยให้อยู่ในตาแหน่งที่ถูกต้องก่อนการฉายรังสี
๔. ปฏิบัติหน้าที่ในการดูแล และตรวจสอบคุณภาพของเครื่องฉายรังสี รวมทั้งวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ
๕. ดาเนิ น การบัน ทึ กประวัติ และสถิติก ารฉายรังสีข องผู้ ป่วยให้ถู กต้อ ง ครบถ้วน และท าการเก็ บข้ อมู ล
พร้อมทั้งดาเนินการตรวจสอบตารางนัดหมายประจาวัน และจัดตารางเวลานัดหมายของผู้ป่วย
๖. ปฏิบั ติหน้ าที่ในการช่วยเหลื อนักฟิสิ กส์การแพทย์ในการตรวจสอบเครื่องฉายรังสี ให้สามารถทางาน
ได้อย่างถูกต้อง และมีความปลอดภัยเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาที่มีประสิทธิภาพสูงสุด
๗. ปฏิ บั ติ ง านอื่ น ๆ ตามที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายจากผู้ บั ง คั บ บั ญ ชา และรายงานปั ญ หาต่ า งๆ ที่ เกิ ด ขึ้ น
ต่อผู้บังคับบัญชาตามลาดับขั้น
หลักเกณฑ์การสอบคัดเลือก
๑. สอบข้อเขียนวิชาความรู้ความสามารถทั่วไป และวิชาภาษาอังกฤษ
๒. สอบสัมภาษณ์
๓. สอบปฏิบัติงาน ๗ วัน
อัตราค่าตอบแทน : ปริญญาตรี เงินเดือนขั้นต่า ๑๙,๕๐๐ บาท เงิน พตส. ๑,๐๐๐ บาท เงินค่าความเสี่ยงและอื่นๆ ๓,๕๐๐ บาท
(หากมีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้อง อาจได้รับการพิจารณาเพิ่มเงินเดือน ตามหลักเกณฑ์ของคณะฯ)
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