
ประกาศโรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราขนครินทร ์

เร่ือง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายคาบ 

เงินบำรุงโรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์

ด้วยโรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ มีความประสงค์ที่จะเปิดรับสมัครสอบคัดเลือก 

เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเช้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายคาบ ด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาลจิตเวชสระแก้ว 

ราชนครินทร์ ในตำแหน่งรักสีการแพทย์ จำนวน ๑ อัตรา และตำแหน่งพนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค 

จำนวน ๑ อัตรา จึงขอประกาศให้ทราบเกี่ยวกับการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้าง 

ช่ัวคราวรายคาบ จ้างด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

๑. ตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง

- นักรังสีการแพทย์ จำนวน ๑ อัตรา

- พนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค จำนวน ๑ อัตรา 

๒. อัตราค่าจ้าง

- นักรังสีการแพทย์ ช่ัวโมงละ ๘๐ บาท (ปฏิบัติงานวันละ ๗ ชั่วโมง)

- พนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค ช่ัวโมงละ ๔๐ บาท (ปฏิบัติงานวันละ ๗ ช่ัวโมง)

๓.คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร 

คุณสมบัติทั่วไป

(๑) มีสัญชาติไทย

(๒) มีอายุ,ไม่ต่ําก'ว1า ๒๐ ปี บริบูรณ์

(๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

(๔) ไม1เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม1สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟ้น 

เพิอนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีกำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบช้าราชการพลเรือน

(๔) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรค

การเมือง

(๖) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยดำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิดทาง 

อาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดท่ีได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๗) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ 

(๘) ไม่เป็นช้าราชการหรือลูกจ้างชองส่วนราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหนวยงานอื่นของ 

รัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถ่ิน
(๙) คุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามอื่นตามที่ส่วนราชการกำหนดไว้ในประกาศสรรหาและ 

เลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายคาบ ทั้งนี้ ต้องเป็นไปเพื่อความจำเป็นหรือเหมาะสมกับภารกิจ 

ชองส่วนราชการน้ีน



หมายเหตุ ผู้ท่ีผ่านการเลือกสรรในวันท่ีทำสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของ 

ส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นชองรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการ 

ส่วนท้องถ่ิน และจะต้องนำใบรับรองแพทย์ ซ่ึงออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคท่ีต้องห้าม 

ตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค (พ.ศ. ๒๕๕:๓) มาย่ืนด้วย

ๆณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศ 

๓. การรับสมัคร

๔.® วัน เวลาและสถานที,รับสมัคร

ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล 

โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ ตั้งแต่วันที่ ๑๘ ตุลาคม -  ๔ พฤศจิกายน ๒๔๖๔ ในวันและเวลา 

ราขการ

๔.๒ หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร

(๑) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด ๑ .๕ X ๒ น้ิว โดยถ่ายไม่เกิน ๑ ปี 

(นับถึงวันปีดรับสมัคร) จำนวน ๑ รูป

(๒) สำเนาแสดงผลการศึกษา ตัวอย่างเซ่น ประกาศนียบัตรวิชาชีพข้ันสูงและระเบียนผลการเรียน 

หรือ สำเนาปริญญาบัตรและระเบียนผลการเรียน (Transcript) (หากเรียนหลักสูตรต่อเน่ืองให้แนบมาพร้อมนี้) 

ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัคร จำนวนอย่างละ ๒ ฉบับ โดยจะต้องสำเร็จการศึกษา 

และได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร คือ วันท่ี ๔ พฤศจิกายน ๒๔๖๔

ในกรณีท่ีใม่สามารถนำหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมาย่ืนพร้อมใบสมัครได้ ให้นำหนังสือรับรอง 

คุณวุฒิท่ีสถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาท่ีสำเร็จการศึกษา และวันท่ีท่ีได้รับอนุมัติประกาศนียบัตร ซ่ึงจะต้อง 

อยู่ภายในกำหนดวันปิดรับสมัครมาย่ืนแทนก็ไต้

(๓) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวนอย่างละ ๑ ฉบับ

(๔) สำเนาหลักฐานอื่นๆ เซ่น ใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง) ใบเปลี่ยน 

ซ่ือ -  นามสกุล (ในกรณีท่ีซ่ือ -  นามสกุลในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ ๑ ฉบับ
(๔) หนังสือรับรองการผ่านงาน จำนวน ๑ ฉบับ (สำหรับตำแหน่งใดท่ีกำหนดให้ใช้ประสบการณ์ 

แทนคุณวุฒิ ซ่ึงเป็นไปตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง)

ท้ังน้ีในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองสำเนาถูกต้องและลงซ่ือกำกับไว้ด้วย

๔.๓ ค่าสมัครสอบ

ผู้สม ัครสอบต้องเส ียค ่าสมัครสอบสำหรับตำแหน่งท ี่สม ัครในอัตรา ๑๐๐ บาท

(หน่ึงร้อยบาทถ้วน)

เม่ืฅสมัครสฅไเแล้วค่าสมัครสคบจะไม่จ่ายคืนให้ เว้บแต่ในกรณีท่ีเป็นผู้ขาดๆณสมบัติเฉพาะ 
สำหรับตำแหน่ง แต่ท้ังบ้ีจะต้องดำเนินการขอคืบท่อนวับประกาศรายช่ือผู้ฝ็สิทริเข้ารับการประเมินๆ



๔.๔ เงื่อนไขในการรับสมัคร

ผู้สมัครเข้ารับการสรรหารและเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเอง 

ว่าเบ็)นผู้มีคุณสมบัติท่ัวไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอก 

รายละเอียดต่างๆ ในใบสมัคร พร้อมท่ังยื่นหลักฐานในการสมัครให ถู้กต้องครบถ้วน ในกรณีท่ีมีค'วามผิดพลาด 

อันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตำแหน่งที่สมัคร อันมีผลทำให้ 

ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการสรรหา 

และเลือกสรรครั้งนี้เปีนโมฆะสำหรับผู้นั้น และโรงพยาบาลจิตเวขสระแก้วราชนครินทร์จะไม่คืนค่าสมัครสอบ 

ทุกกรณี

๔. หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและเลือกสรร

ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะ และด้วยวิธีการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และ 
สมรรถนะ ด้วยวิธีการประเมิน ดังน้ี

หลักเกณฑ์การคัดเลือก วิธีการประเมิน

ประเมินความรู้ความสามารถและความเหมาะสม 

กับตำแหน่ง

สอบปฏิบัติ/สอบสัมภาษณ์

๔. เกณฑ์การตัดสิน

ผู้ท ี่จะถ ือว ่าเป ็นผ ู้ท ี,ผ ่านการเล ือกสรรจะต ้องเป ็นผ ู้ท ี่ได ้คะแนนในการประเม ินความร ู้ 

ความสามารถ และความเหมาะสมต่อตำแหน่ง ไม่ตากว่าร้อยละ ๖๐

๖. การประกาศรายซื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และ 

กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน

โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ จะประกาศรายซ่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ 

ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานท่ีในการประเมินๆ ในวันท่ี ๙ พฤศจิกายน 

๒๔๖๔ ณ บอร์ดประซาสัมพันธ์ อาคารอำนวยการและผู้ป ่วยนอก ช้ัน ๑ โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้ว 

ราชนครินทร์

ประกาศ ณ วันท่ี บั'ทุ้7 ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๖๔

(นางสาวจุฬาพันธ์ เหมถูล)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์



รหัส ๓-๖-0๑๓

ประ๓ ท 

กลุ่ม

ขื่อสายงาน

ท่ัวไไ.

วิชาชีพเฉพาะ (ก) 

รังสีการแพทย์

ข่ือตำแหน่ง นักรังสีการแพทย์

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

ปฏิบัติงานทางวิชาการรังสีการแพทย์ ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับงานรังสีวินิจฉัย รังสีรักษา 

เวชศาสตร์น ิวเคลียร์และรังส ีฟ ิส ิกส ์ เข่น การถ่ายและบ ันท ึกภาพส่วนต่างๆ ชองร่างกายผู้ปวยด้วย 

เครื่องรังสีเอ็ก'ซ์ โดยใช้กรรมวิธีพิเศษที่มีเทคนิคการใช้ที่ยุ่งยาก การฉายรังสีเพื่อบำบัดรักษาผู้ป่วยที่เปีน 

โรคมะเร็ง เนืองอก ก้อนทูม ด้วยเครื่องโคบอลต์ ๖0 และเครื่องม ือทางรังส ีเทคน ิคอ ื่นๆ การใช้สาร 

ก้มมันตภาพรังสีและเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์แก่ผู้ป่วย การคำนวณปริมาณรังสีและการ 

กำหนดระยะเวลาที่จะให้รังสีแก่ผู้ป่วยตามปริมาณที่ต้องการ เพ่ือช่วยแพทย์ในการวินิจฉัยและบำบัดรักษาโรค 

การใช้เคร่ืองวัดปริมาณรังสีจากเคร่ืองกำเนิดรังสี การลอบเทียบมาตรฐานชองเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในทาง 

รังสีการแพทย์ การปีองกันอันตรายจากรังสีด้วยวิธีการทางรังสีฟิสิกส์ การดูแลรักษาเครื่องมือเคร่ืองใช้ในการ 

ปฏิบัติงาน ให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัยและใช้งานได้ ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยทางรังสีการแพทย์ รวมท่ัง 

ปรับปรุงและค้นคว้าวิธีการหรือเทคนิคใหม่ๆ ทำรายงานการปฏิบัติงาน สถิติผลงาน และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ 

เก่ียวช้อง

หน้าที่ความรับผิดขอบหลัก

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัต ิงาน ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน 

ปฏิบัติงานด้านวิชาชีพรังสีการแพทย์ ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับ 

มอบหมาย

โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในด้านต่าง  ๆ ดังน้ี 

๑. ด้านการปฏิบัติการ

๑. ปฏิบัติงานด้านรังสีการแพทย์ชั้นพื้นฐานในการตรวจวินิจฉัย หรือการรักษาทางรังสีวิทยา 

และตรวจสอบคุณภาพของงานตามมาตรฐานวิชาชีพรังสีเทคนิค เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับการตรวจรักษาที่ 

ถูกต้อง เหมาะสม

๒. ร่วมปฏิบัติงาน จัดระบบบริหารงานด้านเทคนิคและเครื่องมือด้านใดด้านหนึ่งทางรังสี 

วินิจฉัย รังสีรักษา และเวชคาสตร์นิวเคลียร์ ตามบทบาทรังสีเทคนิค เพื่อพัฒนางานรังสีการแพทย์และ 

สาธารณสุข

๓.  ร่วมปฏิบ ัต ิงาน ปรับปรุงและพ ัฒนาเทคนิคการตรวจวิน ิจฉ ัย และการรักษาทาง 

ด้านใดด้านหน่ึงทางรังสีวินิจฉัย รังสีรักษา และเวชศาสตร์นิวเคลียร์ เพ่ือใช้เปีนช้อมูลำหรับการพัฒนางานด้าน 

รังสีการแพทย์ไห้มีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับผ้รับบริการ



๔. ดำเนินการด้านเทคนิดในการป้องกันอันตรายจากรังสี และการกำจัดกากกัมมันตรังสี เพ่ือให้ 
ผู้รับบริการมีดวามปลอดภัยจากรังสี

๕. ร่วมศึกษา'วิเคราะห์ดำเนินการจัดทำอุปกรณ์ร่วมประกอบการถ่ายภาพ และฉายรังสีในงาน 

ด้านใดด้านหน่็งทางรังสีวินิจฉัย รังสีรักษา และเวขศาสตร์นิวเคลียร์ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนพัฒนางาน 

ด้านรังสีการแพทย์และสาธารณสุข

๒. ด้านการวางแผน

วางแผนการทำงานท่ีรับผิดขอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการ 

เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ้ท่ีกำหนด

๓. ด้านการประสานงาน

๑. ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความ 

ร่วมมือและผลส้มฤทธิ๋ตามท่ีกำหนด

๒. ขี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

เพ่ือสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย

๔. ด้านการบริการ

๑. ให้ข้อมูลเขิงวิขาการเบ้ืองต้น แก่ผู้ป่วย และผู้สนใจ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ 

และการป้องกันอันตรายจากรังสี เพื่อความปลอดภัยแก,ตัวผู้ป่วยเอง และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน

๒. จัดเก็บข้อมูลและให้บริการข้อมูลเบื้องต้นแก่ผู้ป่วยที่เข้ารับการบริการทางรังสีการแพทย์ 

เพื่อความปลอดภัยสูงสุดของผู้ป่วย

๓. ส่งเสริม หรือประขาส้มพันธ์ให้บุคลากรทางรังสีการแพทย์นำมาตรฐานวิขาชีพรังสีเทคนิคไป 

ใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อให้ประซาขนได้รับบริการทางรังสีการแพทย์อย่างถูกต้อง เหมาะสม และเกิดความ 

ปลอดภัยสูงสุดต่อชีวิตของผู้รับบริการ

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหน่ึงดังต่อไปน้ี

๑ .ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิฃาวิทยาศาสตร์ 

การแพทย์ ทางรังสีเทคนิค หรือทางฟิสิกส์การแพทย์ หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางชีวฟิสิกส์ 

และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิขาชีพสาขารังสีเทคนิค

๒.ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 

การแพทย์ ทางรังสีเทคนิค หรือทางฟิสิกส์การแพทย์ หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางชีวฟิสิกส์ 

และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสาขารังสีเทคนิค

๓ .ได้รับปริญญาหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่ กพส. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับ 

ตำแหน่งน้ีได้ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสาขารังสีเทคนิค

- ๒ -



ความรู้ความลามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่ง

๑. มีความรู้ความสามารถที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง 

๒. มีทักษะท่ีจำเป็นสำหรับการปฏิบัตงานในตำแหน่ง 

๓. มีสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง



รหัส 2413

ประเภท

กลุ่ม

ซื่อสายงาน

ท่ัวไป

บรการ

พนักงานการแพทย่และรังสิเทคนิค

ซ่ือตำแหน่ง พนักงานการแพทย่และรังสิเทคนิค

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

ปฏิบัติงานให้บริการทางรังสีการแพทย์ ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับงานรังสีวินิจฉัย รังสีรักบา 

เวชศาสตร์นิวเคลียร์ ในการเตรียม อุปกรณ์ เครื่องมือ ด้านรังสี และเครื่องมือทางการแพทย์ที่ใช้ตรวจ 

วินิจฉัยโรค ช่วยเหลือรังสีแพทย์ นักรังสีเทคนิค หรือเจ้าพนักงานรังสีการแพทย์ ในการจัดเตรียมผู้ป่วยเช้ารับ 

บริการและตรวจสอบบำรุงรักษาทำความสะอาด อุปกรณ์ เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ และเครื่องถ่ายรังสีต่างๆ ภายใน 

ห้องรังสีให้อยู่ในสภาพปลอดภัยและใช้งานได้ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เก่ียวช้อง

หน้าที่ความรับผิดขอบหลัก

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงาน ท่ีต้องใช้ความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะในการทำงาน 

บริการการแพทย์ด้านรังสีเทคนิครังสีวินิจฉัย ภายใต้การกำกับ แนะนำและตรวจสอบชองหัวหน้าหน่วยงาน 

และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้าน ดังนี้

1. ดูแลจัดเตรียมความพร้อมใช้ชองอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ในการให้บริการทางการแพทย์ 
ด้านรังสีเทคนิคหรือรังสีวินิจฉัยหรือเคร่ืองมือทางการแพทย์ท่ีใช้ตรวจวินิจฉัยโรคอ่ืนๆ เช่น แผ่นฟิล์ม น้ํายาล้าง 

ฟิล์ม เจลสำหรับใช้ในตรวจกับเคร่ืองตรวจคล่ืนเสียงความถ่ีสูง กระดาษพิมพ์ภาพ เวชภัณฑ์และอุปกรณ์ท่ีใช้กับ 

เคร่ืองเอกซเรย์ เป็นต้น เพ่ือให้ผู้รับบริการได้รับความสะดวก และรวดเร็ว

2. จัดเตรียมผู้รับบริการก่อนเช้ารับบริการ เช่น ซักประวัติ การให้คำแนะนำการปฏิบัติตัวก่อนเช้า 

รับบริการทางการแพทย์ รวมทั้งประเมินผู้เช้ารับบริการเบื้องต้น เพื่อจัดลำดับการให้บริการตามความสำคัญ 

เร่งด่วน เช่น ผู้ป่วยหนักฉุกเฉิน ผู้ป่วยอุบัติเหตุที่มืความเสี่ยงต่อชีวิต เป็นต้น เพ่ือให้ผู้รับบริการได้รับการตรวจ 
รักษาที่ถูกต้องเหมาะสม ทันสถานการณ์และเวลา

3. ช่วยเหลืออำนวยความสะดวกแก่รังสีการแพทย์หรือนักรังสีการแพทย์ในการให้บริการทาง 

การแพทย์ เช่น ช่วยจัดท่าทางอำนวยความสะดวกในการตรวจบริการทางการแพทย์หรือบริการเคลื่อนย้าย 

ผู้ป่วยท่ีช่วยเหลือตนเองได้น้อย ด้วยรถเข็นน่ัง รถเปลนอน รวมทั้งผู้ป่วยหนัก เพ่ือให้ผู้ป่วยได้รับบริการถูกต้อง 
และเหมาะสม

4. ตรวจสอบ ดูแล บำรุงรักษา ซ่อมแซม อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆเบื้องต้น รวมท้ังร่วมทำ 
แผนการซ่อมแซมบำรุงตามระยะเวลา

5. ประสานงานและอำนวยความสะดวกในงานที่รับผิดชอบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน



- b -

6. สรุปสถิติข้อมูลการให้บริการในงานแต่ละประเภท เพื่อนำไปบริหารดูดการงานบริการเดูง
คุณภาพ

7. ให้ข้อคิดเห็น หรือคำแนะนำ เบื้องต้นแก่สมาชิกในทีมงานหรือบุคคลพ่ืเกิเ,ยวดู0ง เพ่ื0ลดูๅง 
ความเข้าใจและความร่วมมือในการปฏินติังๅท


