รายละเอียดประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
ชื อตําแหน่ ง นักรังสี การแพทย์
ปฏิบัติงานที คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล

จํานวน 13 อัตรา

อัตราเงินเดือน 19,500.00 บาท
กําหนดวันรับสมัครตั%งแต่ 1 ธันวาคม 2558 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2559
ลักษณะของตําแหน่ งงาน
ปฏิ บตั ิงานเกี, ยวกับงานรังสี การแพทย์ โดยปฏิ บตั ิ หน้าที,อย่างใดอย่างหนึ, งหรื อหลายอย่าง เช่ น จัด เตรี ยมเครื, องมื อ
เครื, องใช้อุปกรณ์ และเครื, องอิ เล็ก ทรอนิ ก ส์ ทางด้า นรั ง สี วินิจฉัย รั ง สี รัก ษา เวชศาสตร์ นิวเคลี ยร์ หรื อรั ง สี ฟิสิ ก ส์
จัดท่าผูป้ ่ วยถ่าย และบันทึ กภาพส่ วนต่างๆ ของร่ างกายผูป้ ่ วยด้วยเครื, องรั งสี เอ็กซ์ ในกรณี ที,ตอ้ งใช้เทคนิ คหรื อ
กรรมวิ ธี พิ เ ศษที, ยุ่ง ยาก โดยการให้ ผูป้ ่ วยรั บ ประทาน ฉี ด หรื อ สวนสารทึ บ แสงเข้า ไปในร่ า งกายก่ อ นถ่ า ยและ
บันทึ กภาพ ตรวจสอบคุ ณภาพของภาพบันทึ กทางรังสี ก่อนที,จะส่ งให้แพทย์วินิจฉัยโรค คํานวณปริ มาณรังสี และ
กําหนดระยะเวลาที,จะให้รังสี แก่ผูป้ ่ วยตามปริ มาณที,ตอ้ งการ ปรับขนาดของลําแสง และทิศทางของรังสี ที,จะใช้กบั
ผูป้ ่ วย ป้ องกันส่ ว นของร่ า งกายที, ดี ใ ห้ป ลอดภัย จากอัน ตรายจากรั ง สี ด้ว ยวัส ดุ ก@ ัน รั ง สี เช่ น แท่ ง ตะกั,ว ฉายรั ง สี
เพื,อบําบัดรักษาผูป้ ่ วยที,เป็ นโรคมะเร็ ง เนื@ องอก ก้อนทูม ด้วยเครื, องโคบอลต์ ๖๐และเครื, องมือทางรังสี เทคนิ คอื,นๆ
จัดเตรี ยมสารกัมมันตภาพรังสี เพื,อใช้ในการวินิจฉัยและรักษา การใช้สารกัมมันตภาพรังสี และเครื, องอิเล็กทรอนิ กส์
ทางเวชศาสตร์ นิวเคลียร์ กบั ผูป้ ่ วย การใช้เครื, องนับวัดรังสี ตรวจหาปริ มาณรังสี จากส่ วนต่างๆ ของร่ างกายผูป้ ่ วย และ
นํา ผลการบัน ทึ ก ทางรั ง สี จ ากเครื, อ งอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ดัง กล่ า วให้แ พทย์ใ ช้ป ระกอบในการตรวจและวิ นิ จ ฉัย โรค
สํารวจปริ มาณรั งสี ในบริ เวณที, มีการใช้สารกัมมันตภาพรั งสี และวัดปริ มาณรั งสี จากเครื, องกําเนิ ดรั งสี ชนิ ดต่างๆ
ด้วยเครื, องวัดรังสี ช่วยดูแล ซ่ อมแซม บํารุ งรักษาเครื, องมือ และอุปกรณ์ทางรังสี การแพทย์ให้อยูใ่ นสภาพที,ใช้งานได้
เก็บรวบรวมข้อมูล จัดทํารายงานการปฏิบตั ิงานและสถิติผลงานด้านรังสี ตลอดจนแนะนําวิธีป้องกันอันตรายจากรังสี
และให้คาํ ปรึ กษาแนะนําในการปฏิบตั ิงานแก่เจ้าหน้าที,ที,เกี,ยวข้อง และปฏิบตั ิหน้าที,อื,นที,เกี,ยวข้อง
คุณสมบัติสําหรับตําแหน่ งทีเปิ ดรับ
1. ได้รับคุณวุฒิปริ ญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขารังสี เทคนิค
2. ไม่จาํ กัดเพศ (หากเป็ นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วหรื อได้รับการยกเว้นกรุ ณาแนบ สด.8 หรื อ
สด.43มาด้วย)
3. อายุไม่เกิน 35 ปี บริ บูรณ์นบั ถึงวันรับสมัคร
4. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Office และ Internet ได้เป็ นอย่างดี
5. เป็ นผูไ้ ม่บกพร่ องในศีลธรรม จริ ยธรรมอันดี และไม่ตอ้ งโทษคดีอาญา และไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามข้อ 6
แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิ ดลว่าด้วยการบริ หารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 ประกอบกับกฎ ก.พ.
ว่าด้วยโรค พ.ศ.2553

-2วิธีทใช้
ี ในการคัดเลือก
1. สอบสัมภาษณ์
หมายเหตุ หากเป็ นผูท้ ี, ไ ด้รับ การคัดเลื อกจะต้องยินยอมชํา ระค่ า ธรรมเนี ย มในการตรวจสอบประวัติ
การกระทําผิดตามกฎหมายอาญา เป็ นจํานวนเงิ น 100 บาท (หนึ, งร้ อยบาทถ้วน) และต้องเข้ารับการตรวจ
สุ ขภาพบุคลากรใหม่จากคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล ตามเกณฑ์ที,คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
กําหนดเท่านั@น หากท่านไม่ผา่ นกระบวนการตรวจสุ ขภาพดังกล่าว จะไม่ได้รับสิ ทธิWเข้ารับการบรรจุ
สนใจสมัครได้ ที

http://www.si.mahidol.ac.th/jobs/register/

