
 

 

 

  ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเปนพนักงานมหาวิทยาลัย  

สังกัดศูนยการแพทยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
ครั้งที่  5/2560 

--------------------------------------------------- 

       มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ประสงคจะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเปนพนักงานมหาวิทยาลัย  

เพ่ือมาปฏิบัติงาน  ณ  ศูนยการแพทยฯ  คณะแพทยศาสตร  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 29  มาตรา 

34  และมาตรา 43  แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  พ.ศ. 2559 ขอบังคับมหาวิทยาลัยศรีนค

รินทรวิโรฒ วาดวยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2559  ประกอบกับคําสั่งมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่ 2410/2559 

ลงวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2559  เรื่อง  การมอบอํานาจของอธิการบดีใหผูปฏิบัติการแทน  จึงประกาศรับสมัคร

สอบคัดเลือกดังรายละเอียดตอไปนี้  

 1. ตําแหนงและอัตราคาจาง 
                     ตําแหนงนักรังสีเทคนิค   จํานวน  2  อัตรา 
 อัตราคาจาง   17,200   บาท/เดือน     

 2.  คุณสมบัติของผูสมัคร 
 2.1 คุณสมบัติทั่วไป แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วาดวยการบริหารงานบุคคล            

พ.ศ. 2559 ตามขอ 9 ผูที่ไดรับการบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัยตองเปนผูเลื่อมใสในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขมีอายุไมต่ํากวาสิบแปดปและไมเกินหกสิบปบริบูรณ และไม
มีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้ 

1. เปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง กรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือเจาหนาที่ใน
พรรคการเมือง 

2. เปนบุคคลลมละลาย 
3. เปนผูมีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือบกพรองในศีลธรรมอันดี 
4. เปนคนไรความสามารถ หรือคนเสมือนไรความสามารถ หรือมีจิตฟนเฟอน                          

ไมสมประกอบ หรือมีกายหรือจิตใจไมเหมาะสมที่จะปฏิบัติหนาที ่
5. เปนโรคติดตอรายแรงตามที่ กบบ. กําหนด 
6. เปนผูอยูระหวางถูกพักงาน หรือสั่งใหหยุดงานเปนการชั่วคราว 
7. เปนผูเคยไดรับโทษจําคุก โดยคําพิพากษาถึงท่ีสุด เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่

ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
8. เปนผูเคยถูกลงโทษไลออก ปลดออก หรือใหออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ

หนวยงานของรัฐ เพราะกระทําผิดวินัย 
9. เปนผูไดรับการวินิจฉัยวาเปนโรคทางจิตหรือมีทัศนคติและพฤติกรรมเชิงลบอันเปน

การขัดขวางตอการปฏิบัติงานหรือการบริหารขององคกร 
/10.เปนผู... 



- หนาที่ 2 - 
10. เปนผูเคยกระทําการทุจริตในการสอบหรือการคัดเลือกเขารับราชการ หรือเขา

ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยหรือหนวยงานอื่น 

                2.2 วุฒิการศึกษาสําหรับการสมัคร 
                                สําเร็จการศกึษาวุฒปิริญญาตร ี ทางรังสีเทคนิค 

 3. ขอกําหนด  TOR  (Term  of  Reference)   มภีาระงานที่ตองปฏิบัต ิ ดังเอกสารท่ีแนบ
ทายประกาศฉบับนี้  

  4. หลักฐานท่ีใชสมัคร 

           4.1   สําเนาวุฒิการศึกษา(Transcript), สําเนาใบปริญญาบัตร  พรอมนําฉบับจริงมาแสดงดวย    

           4.2   รูปถายหนาตรงไมสวมหมวก ไมสวมแวนตาดํา ขนาด 3x4 ซ.ม. ซึ่งถายไวไมเกิน  

                   1 ป จํานวน 1 รูป 

          4.3  สําเนาบัตรประชาชน   สําเนาทะเบียนบานที่มีชื่อตัว  กรณีเพศชายแนบหลักฐาน  

        การผานการเกณฑทหาร  กรณีสมรสแนบทะเบียนสมรส 

 4.4  หนังสือรับรองการทํางาน (ถาม)ี 

 5. สถานที่รับสมัคร 
  ยื่นหลักฐานการสมัครไดท่ีหองงานทรัพยากรมนุษย  ชั้น 4  อาคารคณะแพทยศาสตร  อําเภอองครักษ  
จังหวัดนครนายก  หรือสงหลักฐานการสมัครทางไปรษณียที่  งานทรัพยากรมนุษย  ศูนยการแพทยฯ  62  ม.7  ถนนรังสิต  -  
นครนายก  อํ าเภอองครั กษ   จั งหวั ดนครนายก  26120   โดยสามารถดาวน โหลดใบส มัคร ได ท่ี 
http://medicine.swu.ac.th  

 6. กําหนดวัน   และเวลาการรับสมัคร 
           สามารถสมัครไดตั้งแตบัดนี้ถึงวันที่  4 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  ในวันและเวลาราชการ   

 7. ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบ 
 สามารถตรวจสอบรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบ  กําหนดการสอบ  วัน  เวลา  สถานที่สอบและระเบียบ
เกี่ยวกับการสอบใน วันที่   9  พฤษภาคม  พ.ศ. 2560  ณ  บอรดงานทรัพยากรมนุษย   ชั้น 4 อาคาร                              
คณะแพทยศาสตร  อําเภอองครักษ  จังหวัดนครนายก  และชั้น 6 ศูนยการแพทยฯ  อําเภอองครักษ  จังหวัดนครนายก  

หรือทาง  http://medicine.swu.ac.th 

 8. หลักเกณฑการคัดเลือก 
      คัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณโดยจะแจงรายละเอียดในวันที่ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขารับการ
สอบคัดเลือกเปนพนักงานมหาวิทยาลัย 

 9. ประกาศผลการคัดเลือก 
                         ประกาศผลการคัดเลือกใน  ณ   บอรดงานทรัพยากรมนุษย  ชั้น 4  อาคารคณะแพทยศาสตร                 

อําเภอองครักษ  จังหวัดนครนายก    หรือทาง http://medicine.swu.ac.th/msmc  โดยจะคัดเลือกผูที่ได
คะแนนสูงสุดและขึ้นบัญชีผูที่สอบผานเกณฑรอยละ 60 ข้ึนไปไว เพ่ือเรียกบรรจุในโอกาสตอไป  และจะยกเลิก
บัญชีเมื่อมีอายุ 2 ปข้ึนไป  หรือเมื่อมีการประกาศรับสมัครใหมในตําแหนงเดิม 

/10.หลักเกณฑ...  



- หนาที่ 3 -  

 10. หลักเกณฑการบรรจุ 

                ผูผานการคัดเลือกใหไปรายงานตัวเพื่อแตงตั้งการบรรจุ  โดยใหผูไดรับการบรรจ ุ                   
และแตงตั้งเปนพนักงานมหาวิทยาลัยไปทําสัญญาการปฏิบัติงานพรอมจัดหาบุคคลมาค้ําประกันการทํางาน  

ทั้งนี้การตอสัญญาจางและการเพ่ิมคาจางจะพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน   หลังจากการประเมินผลการ
ปฏิบัติ งานประจํ าป   โดยรายละเอียดเ พ่ิมเติมสามารถติดตอสอบถามไดที่ งานทรัพยากรมนุษย                     
โทร.037–395–451-5 ตอ 60424 

ประกาศ  ณ   วันที่     5      เมษายน   พ.ศ. 2560 

ผูชวยศาสตราจารย  แพทยหญิงนันทนา  ชุมชวย 
 
 (ผูชวยศาสตราจารย  แพทยหญิงนันทนา  ชุมชวย) 
                                                                            ผูอํานวยการศูนยการแพทยฯ  ปฏิบัติการแทน 
     อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 



เอกสารแนบทายประกาศ 
เร่ือง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเปนพนักงานมหาวิทยาลัย 

สังกัดศูนยการแพทยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
ครั้งที่  5/2560 

 
  

 

คณะแพทยศาสตร  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ใบกําหนดหนาที่งาน (Job Description)  

ชื่อตาํแหนงงาน  : นักรังสีเทคนคิ ฝาย/หนวย  : งานรังสีวิทยา 
วัตถุประสงคของตาํแหนงงาน (Job Purpose) 
ใหบริการตรวจวินิจฉัยโรคทั่วไปดวยวิธีการทางรังสีวทิยา ตามใบสั่งตรวจจากแพทยสาขาตาง ๆ ดวยบริการถายภาพเอกซเรย
ทั่วไป เอกซเรยคอมพิวเตอร ตรวจพิเศษทางรังสีวิทยา เอกซเรยเตานม เอกซเรยทั่วไปตามหอผูปวย การตรวจทางรังสีรวม
รักษาและรังสีวิทยาหลอดเลือด  การตรวจอัลตราซาวด บริการยมื – คืนฟลม และใหบริการนัดหมายการตรวจพิเศษตาง ๆ 
ลวงหนา โดยจัดใหมีบริการตรวจวนิิจฉัยโรคแกผูปวยนอกและผูปวยในของศูนยการแพทยสมเด็จพระเทพรัตนราชสดุา ฯ สยาม
บรมราชกุมารี และผูปวยจากโรงพยาบาลใกลเคียงตลอด 24 ช่ัวโมง 
ภาระงานหนาที่ความรับผดิชอบ (Responsibilities)  

ความรับผิดชอบหลัก 
(Key Responsibilities) 

กิจกรรมหลัก 
(Key  Activities) 

ตัวช้ีวัด 
(Key Performance Indicator) 

1. ใหบริการผูปวยในดานตาง ๆ  ดังนี้ 
1.1 ใหคําแนะนําในเรื่องตาง ๆ  แก
ผูปวยเพื่อมาตรวจ และฟงผลการตรวจ
รวมถึงการตรวจในดานรังสีวินิจฉัย 
1.2 ทําการตรวจผูปวยดานรังสี
วินิจฉัยเก่ียวกับวิชาการทางเทคนิค 
1.3 งานอื่น ๆ ที่เก่ียวของกับ
วิชาชีพรังสีเทคนิคโดยเขา
ปฏิบัติงานในเวรเชา บาย ดึก 
ตามที่ไดรับมอบหมาย 
2. งานวิชาการเทคนิคอ่ืน ๆ ไดแก 
จัดทํารายงานการปฏิบติังานและ
สถิติผลงานทางดานรังสีเทคนิค 
3. ปฏิบัติหนาที่อื่นที่เก่ียวของ 
ตามที่ผูบังคับบญัชามอบหมาย 
เชน HA , 5 ส เปนตน 

1 . จัดเตรียมผูปวยถายภาพและบนัทึกภาพสวนอื่น 
ๆ ของรางกายดวยเครื่องเอกซเรยธรรมดา 
2 . จัดเตรียมผูปวยถายและบันทึกภาพตาง ๆ ของ
รางกายดวยเอกซเรยคอมพิวเตอร 
3 . ชวยรังสีแพทยในการเตรยีมผูปวยสําหรับการ
ตรวจดวยเครื่องสองตรวจทางรังส ี(Fluoroscopy ) 
การตรวจดวยสารทึบรังสีตาง ๆ และอัลตราซาวด 
ทําการบันทึกภาพการตรวจดวยวธีิพิเศษนั้น ๆ 
ตามที่ไดรับมอบหมาย 
4 . จัดเตรียมอุปกรณ เครื่องมือ และเครื่องมือ
อิเลคทรอนิคทางดานรังสีวินิจฉัย 
5 . ดูแลบาํรุงรักษาเครื่องมือ และอุปกรณทางรังสี
และอุปกรณทางรังสีวินิจฉยัใหอยูในสภาพที่ใชงาน
ไดดี สม่ําเสมอ และซอมแซมถาเครือ่งมือชํารุดหรือมี
ปญหาที่สามารถทําได 
7 .  ใหคําแนะนําวิธีปองกันอันตรายจากรังสี และ
การปฏิบัตตัิวแกเจาหนาที่ที่เก่ียวของ 
8 . จัดเตรียมผูปวยถายและบันทึกภาพการตรวจ
ดวยเครื่องเอกซเรยเตานม ( MAMMOGRAM ) 

1 . สามารถปฏิบติัการถายภาพ
รังสีทั่วไปและถายภาพผูปวย
ฉุกเฉินไดอยางเหมาะสม 
2 . สามารถปฏิบัติการถายภาพการ
ตรวจพิเศษดวยสารทึบรังสเีบื้องตน
ได 
3 . สามารถชวยและจัดการใน
การตรวจพเิศษที่ซับซอนที่ใชสาร
ทึบรังสีดวยเครื่องสองตรวจทาง
รังส ี
4 . สามารถปฏิบติัการถายภาพใน
การตรวจดวยเครื่องเอกซเรย
คอมพิวเตอร 
5 . สามารถตั้งองคประกอบและ
บันทึกภาพไดถูกตองและ
เหมาะสม 

ขีดสมรรถนะหลัก  (Core  Competencies) 
Competency ระดับท่ีตองการ 

Core Competency  
- M = Merits = มีคุณธรรมและจรยิธรรม  
- E = Excellence = มุงผลสัมฤทธิแ์ละความเปนเลิศในผลงาน  

 
3 
2 



- D = Devotion  to customers = มุงเนนผูรับบริการเปนสําคญั  
- S = Social  Responsibility = มีความรับผิดชอบตอสังคม มุงประโยชนสวนรวม  
- W = Well  Being = สงเสริมคณุภาพชีวิตแกบุคลากร  
- U = Unity = สรางความผูกพันและความรักในองคกร  

3 
2 
2 
2 

คุณสมบัติประจําตําแหนง  (Job  Specification) 
วุฒิการศึกษาที่รับ : สําเร็จการศึกษาระดับวุฒปิริญญาตรี หรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ทางรังสีเทคนิค 
ความสามารถเฉพาะตําแหนง  (Functional  Competencies) 

Functional  Competencies ระดับท่ีตองการ 
 1. ความเปนผูนํา 
 2. การบรหิารจดัการ 
 3. การแกไขปญหา 

3 
3 
3 

คุณสมบัติอื่น ๆ (Others) 
1. มีความรูพ้ืนฐานทางดานคอมพิวเตอร 
2. สามารถทํางานนอกเวลาราชการได 
3. มีความซื่อสตัย สจุริต มีน้ําใจ 
4. รักในการใหบริการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


