
 
 

ประกาศ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
เรื่อง ขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน) 

-------------------------------------------------- 
ด้วยคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประสงค์ขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือก

บุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน) ต าแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ จ านวน ๑ อัตรา 
ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์เทคนิคการแพทย์และรังสีเทคนิคนานาชาติ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล             
ดังรายละเอียดต่อไปน้ี 

๑. ต ำแหน่งทีจ่ะบรรจุและคณุสมบัติเฉพำะต ำแหน่ง  
ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับนี้  

๒. คุณสมบัตขิองผู้สมัคร  
ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล

พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑ หมวด ๑ ข้อ ๖  

๓. วัน เวลำ และสถำนที่สมคัรสอบ  
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ ขอและยื่นใบสมัครได้ที่หน่วยพัฒนาบุคลากรและการเจ้าหน้าที่ 

ห้อง ๘๑๖ ชั้น ๘ อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
วิทยาเขตศาลายา (ยกเว้นวันหยุดราชการ) และ https://muhr.mahidol.ac.th/E-Recruitment/ ตั้งแต่วันที่ 
๑๗ กันยายน ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๔ 
๔. เอกสำรและหลักฐำนที่จะต้องน ำมำยื่นพร้อมใบสมัคร  

๔.๑ รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไมใ่ส่แว่นตาด า ขนาด ๑ นิ้ว จ านวน ๑ รูป  
(ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน)  
๔.๒ ส าเนาใบปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรอง (ต้องผ่านการพิจารณาอนุมัติจากผู้มีอ านาจว่า
เป็นผู้จบการศึกษาครบถ้วนตามหลักสูตรแลว้) หรืออยู่ระหว่างขั้นตอนการส าเร็จการศึกษา 
(ทั้งนี้ต้องมีหนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษา)  
๔.๓ ส าเนาใบแสดงผลการศกึษา (Transcript) จ านวน ๑ ฉบับ  
๔.๔ ส าเนาทะเบียนบ้าน และส าเนาบัตรประชาชน ฉบับจริง พร้อมส าเนา ๑ ฉบับ  
๔.๕ หลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบทหารกองเกิน ใบเปลี่ยนช่ือ-สกุล หรือใบส าคัญการสมรส  
๔.๖ ผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษ MU GRAD Test ไม่ต่ ากว่า ๓๖ คะแนน หรือ 
TOEIC ไม่ต่ ากว่า ๔๐๐ คะแนน ตามที่มหาวิทยาลยัมหิดลก าหนด  

/๕ การประกาศ…  



- ๒ - 

๕. กำรประกำศรำยชื่อผู้มสีิทธิสอบ วัน เวลำ และสถำนที่สอบ  
คณะฯ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ พร้อมวันเวลา และสถานที่สอบ ในวันที่                              

๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ ณ ชั้น ๑ อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ ศาลายา 
และ https://muhr.mahidol.ac.th/E-Recruitment หรือที ่http://www.mt.mahidol.ac.th  
 
 

ประกาศ ณ วันที่            กนัยายน  พ.ศ. ๒๕๖๔  
.  
 
 

 (ศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรเฉลมิ อิศรางกูร ณ อยุธยา)  
  คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์  
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ต ำแหน่ง   นักเทคนิคการแพทย์ จ านวน ๑ อัตรา  
อัตรำค่ำจ้ำง   ปริญญาตรี เดือนละ ๒๐,๐๙๐ บาท  
หน่วยงำน   ห้องปฏิบัตกิารตรวจวิเคราะหท์างด้านจุลชีววิทยา 

ศูนย์เทคนิคการแพทย์และรังสีเทคนิคนานาชาติ  

คุณสมบัติเฉพำะต ำแหน่ง   - เพศชาย/หญิง (เพศชายตอ้งผา่นการเกณฑ์ทหารหรือไดร้ับการยกเว้น)  
 - อายุไม่เกิน ๓๕ ปี 
 - เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเทคนิคการแพทย์   
 - มีใบประกอบวิชาชีพ สาขาเทคนิคการแพทย์  
                                     - มีใจรกังานทางด้านจุลชีววิทยา 
ประสบกำรณ์/ทักษะ  - ผ่านการประเมนิความสามารถในการรายงานผลและการตรวจสอบผลการวิเคราะห์  
 - มีความสามารถในการสื่อสาร รับฟัง และชี้แจงผู้อื่นได้อย่างเหมาะสม  

- มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์ได้อยา่งเหมาะสมกับการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ความรับผดิชอบ  

 - สามารถท างานนอกเวลาได้  
                                    - มีความอดทน สามารถท างาน Routine ไดเ้ป็นระยะเวลานาน 
                                    - มีความคิดสร้างสรรค์ กล้าแสดงความคิดเห็น 
หน้ำที่ควำมรับผิดชอบ  - ให้ค าแนะน าวิธีปฏิบัติเพื่อท าการเก็บสิ่งส่งตรวจที่มีคุณภาพให้แก่ผู้มารับบรกิาร 
 งานเทคนิคการแพทย์  
 - ท าการเจาะเลอืดและเก็บสิ่งสง่ตรวจของผู้มารับบรกิารงานเทคนิคการแพทย์  
 - ท าการตรวจวเิคราะห์ทางห้องปฏิบัติการงานเทคนิคการแพทย์ ตามที่ได้รับ

มอบหมาย  
 - ท าหน้าที่บ ารุงรักษา (Maintenance) เครื่องมือและอุปกรณ์ทีใ่ชใ้นการตรวจวิเคราะห์  
 - ท าการควบคุมคุณภาพ (Quality control) ผลการตรวจวิเคราะห์ทั้งภายใน 

(Internal QC) และภายนอก (External QC) และเปรียบเทียบผลระหว่าง
ห้องปฏิบัตกิาร (ILC) ตามวิธีปฏิบัติที่ก าหนดไว้  

 - ท าการรายงานผลและตรวจสอบผลตรวจวเิคราะห์ทีร่ับผิดชอบ  
 - บันทึกและเกบ็รักษาข้อมูลการตรวจวิเคราะห์ให้ครบถ้วน  
 - จัดท าเอกสารคู่มือที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานตามที่ไดร้ับมอบหมาย   
 - ให้ค าแนะน าและประสานงานผู้ใช้บริการเกี่ยวกับงานตรวจวิเคราะห์ที่รับผิดชอบ  
 - ดูแลความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่ปฏิบัติงานตรวจวเิคราะห์ 
                                   - ฝึกอบรมและประเมินผลนักศึกษาฝึกงานและบุคลากรทางการแพทย์  
 - ปฏิบัติหน้าที่อืน่ๆตามที่ไดร้ับมอบหมาย  
 
หลักเกณฑ์กำรสอบ  สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ 

รำยละเอียดแนบท้ำยประกำศคณะเทคนิคกำรแพทย์ มหำวิทยำลัยมหิดล ลงวันที่          กันยำยน  พ.ศ. ๒๕๖๔  
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