ประกาศ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เรื่อง ขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
ด้วยคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล จะขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อ
บรรจุ เป็ นพนั กงานมหาวิ ทยาลั ย (ชื่ อส่ วนงาน) ตำแหน่ ง นั กเทคนิ คการแพทย์ จำนวน ๑ อั ตรา ปฏิ บั ติ งาน
ณ ศู น ย์ เทคนิ ค การแพทย์ แ ละรั ง สี เทคนิ ค นานาชาติ คณ ะเทคนิ ค การแพทย์ มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ดล
ดังรายละเอียดต่อไปนี้
๑. ตำแหน่งที่จะบรรจุและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับนี้
๒. คุณสมบัติของผู้สมัคร
ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบั ติ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิ ดล ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล
พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑ หมวด ๑ ข้อ ๖
๓. วัน เวลา และสถานที่สมัครสอบ
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ ขอและยื่นใบสมัครได้ที่หน่วยพัฒนาบุคลากรและการเจ้าหน้าที่
ห้อง ๘๑๖ ชั้น ๘ อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล
วิทยาเขตศาลายา (ยกเว้นวันหยุดราชการ) และ https://muhr.mahidol.ac.th/E-Recruitment/ ตั้งแต่วันที่
๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔
๔. เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนำมายื่นพร้อมใบสมัคร
๔.๑ รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๑ รูป
(ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน)
๔.๒ สำเนาใบปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรอง (ต้องผ่านการพิจารณาอนุมัติ
จากผูม้ อี ำนาจว่าเป็นผู้จบการศึกษาครบถ้วนตามหลักสูตรแล้ว) หรืออยู่ระหว่าง
ขั้นตอนการสำเร็จการศึกษา (ทั้งนี้ต้องมีหนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษา)
๔.๓ สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) จำนวน ๑ ฉบับ
๔.๔ สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประชาชน ฉบับจริง พร้อมสำเนา ๑ ฉบับ
๔.๕ หลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบทหารกองเกิน ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล หรือใบสำคัญการสมรส
๔.๖ ผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษ MU GRAD Test ไม่ต่ำกว่า ๓๖ คะแนน หรือ
TOEIC ไม่ต่ำกว่า ๔๐๐ คะแนน ตามที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด
/๕ การประกาศ…

-๒๕. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา และสถานที่สอบ
คณ ะฯ จะประกาศรายชื่ อ ผู้ มี สิ ท ธิ ส อบ พร้ อ มวั น เวลา และสถานที่ ส อบ ในวั น ที่
๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ณ ชั้น ๑ อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ ศาลายา
และ ชั้น ๑ คณะเทคนิคการแพทย์ ศิริราช หรือที่ http://www.mt.mahidol.ac.th

ประกาศ ณ วันที่ ๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔

.
(ศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา)
คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์

รายละเอียดแนบท้ายประกาศคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ลงวันที่ ๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔
ตำแหน่ง
อัตราค่าจ้าง
หน่วยงาน

นักเทคนิคการแพทย์ จำนวน ๑ อัตรา
ปริญญาตรี
เดือนละ ๒๐,๐๙๐ บาท
ศูนย์เทคนิคการแพทย์และรังสีเทคนิคนานาชาติ

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง - เพศชาย/หญิง (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้น)
- เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเทคนิคการแพทย์
- มีใบประกอบวิชาชีพ สาขาเทคนิคการแพทย์
ประสบการณ์/ทักษะ

- ผ่านการประเมินความสามารถในการรายงานผลและการตรวจสอบผลการวิเคราะห์
- มีความสามารถในการสื่อสาร รับฟัง และชี้แจงผู้อื่นได้อย่างเหมาะสม
- มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์ได้อย่างเหมาะสมกับการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ
- สามารถทำงานนอกเวลาได้

หน้าที่ความรับผิดชอบ

- ให้คำแนะนำวิธีปฏิบัติเพื่อทำการเก็บสิ่งส่งตรวจที่มีคุณภาพให้แก่ผู้มารับบริการ
งานเทคนิคการแพทย์
- ทำการเจาะเลือดและเก็บสิ่งส่งตรวจของผู้มารับบริการงานเทคนิคการแพทย์
- ทำการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการงานเทคนิคการแพทย์ ได้แก่ เคมีคลินิก
,โลหิ ตวิทยา, จุ ลทรรศนศาสตร์คลิ นิ ก, จุ ลชีววิทยาคลิ นิ ก,ภู มิ คุ้มกั นวิทยาและ
ธนาคารเลือด ตามที่ได้รับมอบหมาย
- ทำหน้ าที่ บ ำรุ งรั กษา (Maintenance) เครื่ องมื อและอุ ปกรณ์ ที่ ใช้ ในการตรวจ
วิเคราะห์
- ทำการควบคุ ม คุ ณ ภาพ (Quality control) ผลการตรวจวิ เคราะห์ ทั้ งภายใน
(Internal QC) และภายนอก (External QC) และเปรี ย บเที ย บผลระหว่ า ง
ห้องปฏิบัติการ (ILC) ตามวิธีปฏิบัติที่กำหนดไว้
- ทำการรายงานผลและตรวจสอบผลตรวจวิเคราะห์ที่รับผิดชอบ
- บันทึกและเก็บรักษาข้อมูลการตรวจวิเคราะห์ให้ครบถ้วน
- จัดทำเอกสารคู่มือที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย
- ให้คำแนะนำและประสานงานผู้ใช้บริการเกี่ยวกับงานตรวจวิเคราะห์ที่รับผิดชอบ
- ดูแลความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่ปฏิบัติงานตรวจวิเคราะห์
- ฝึกอบรมและประเมินผลนักศึกษาฝึกงานและบุคลากรทางการแพทย์
- ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
สอบสัมภาษณ์

หลักเกณฑ์การสอบ

