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คณะแพทยศาสตร  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ใบกําหนดหนาที่งาน (Job Description)  

 

ชื่อ – ชื่อสกลุ (ภาษาไทย)  

นางสาวนันทวรรณ  แกวสุขใส 

ชื่อ – ชื่อสกลุ (ภาษาอังกฤษ) :  

Miss Nuntawan Kaewsuksai 

ชื่อตําแหนงงาน :  

นักวิชาการเงินและบัญช ี

ฝาย/หนวย :   

งานคลงัและพัสดุ 

วันรับตําแหนง : 

1 พฤษภาคม 2561 

ผูบังคับบัญชา :  

นางสาววนิดา  วัฒนะ 

 

วัตถุประสงคของตําแหนงงาน (Job Purpose) 

 

(สรุปขอบเขตงานท่ีรับผิดชอบ) 

1.   ปฏิบัติงานท่ีตองใชความรูความสามารถ ความชํานาญงานและประสบการณทางดานการเงิน โดยปฏิบัติหนาท่ีอยางใดอยางหน่ึง

หรือหลายอยาง เชน ปฏิบัติงานวิจัยท่ีกอใหเกิดการพฒนาเทคนนิควิธีการในงานดานการเงินใหมีคณุภาพและประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

ศึกษา คนควา วิเคราะหหรือสังเคราะห หรือวิจัยเพ่ือใหขอเสนอแนะในการกําหนดลักษณะและมาตรฐานในการปฏิบัติงานดานการเงิน 

ควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานดานการเงินใหเปนไปตามมาตรฐานท่ีกําหนด ทําความเห็น สรุปรายงาน ใหคําปรึกษา เสนอแนะการ

ดําเนินการเก่ียวกับงานดานการเงิน ศึกษา คนควา หาวิธีการในการแกไขปญหาเก่ียวกับงานดานการเงิน เปนตน พัฒนาเอกสาร

วิชาการ คูมือเก่ียวกับงานในความรับผิดชอบ เขารวมประชุมและช้ีแจงรายละเอียดตอคณะกรรมการตางๆ  ฝกอบรมเผยแพรความรู

ความเขาใจเก่ียวกับหลักการและวิธีการของงานในความรับผิดชอบ ใหคําปรึกษาแนะนําตอบปญหาและช้ีแจงเรื่องตางๆ เก่ียวกับงาน

ในหนาท่ี เขารวมประชุมคณะกรรมการตางๆ ตามท่ีไดรับแตงตั้ง  เขารวมประชุมในการกําหนดนโยบายและแผนงานของหนวยงานท่ี

สังกัด  และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

2.   บันทึกขอมูลการรับ - จายเงิน(ทุกประเภท) ในระบบ ERP สมดุจายเงิน ทะเบียนคุมเงินทดรองจาย ประจําวัน  

3.   การจายเงินงบกลาง สวัสดิการพนักงาน คาตอบแทนตางๆ ผานระบบ SCB Business Net 

4.   ตรวจนับเงินสดคงเหลือ บันทึกในสมุดคงเหลือและระบบ ERP ประจําวัน  

5.   ตรวจสอบยอดเคลื่อนไหวบัญชีกระแสรายวันประจําเดือนและบันทึกรายการเคลื่อนไหวในระบบ ERP 

6.   การรับบริจาคเงิน บันทึกขอมูลเพ่ือการนําสงเงินบริจาคในระบบ E – Donation 

7.   เสนอรายงานตาง ๆ เชน รายงานใบเสร็จรับเงินประจําเดือน ประจําป, รายงานเงินบริจาคประจําเดือน เพ่ือใหผูบรหิารไดทราบถึง

ความเคลื่อนไหวทางการเงินของคณะฯ เพ่ือวางแผนการบริหารตอไป 

8.   ประสานงาน ถายทอดความรู เสนอแนวคิดวิธีการ หลักการความรูใหมหรือประยุกตความเปนผูชํานาญการและเสนอแนะเก่ียวกับ

การดําเนินการ ดานการเงินแกหนวยงานตาง ๆ ของคณะฯ 

9.   พัฒนางานในหนาท่ี หรือแกไขปญหาดานการเงิน โดยทําการศกึษาคนควาระเบียบทางดานการเงิน 

10. งานอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชา 
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ภาระงานหนาท่ีความรับผิดชอบ (Responsibilities)  

ความรับผิดชอบหลัก 

(Key Responsibilities) 

กิจกรรมหลัก 

(Key  Activities) 

ตัวช้ีวัด 

(Key Performance Indicator) 

 

1. รายงานใบเสร็จรับเงิน  

 

 

 

 

 

2. การจายเงินอุดหนุนจากรัฐ 

เงินรายได เงินรับฝาก 

 

 

 

 

     3.   การจายเงินคารักษา 

          พยาบาล  และการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

4.  รายงานเงินบริจาค 

 

 

 

 

 

      6.   ตรวจสอบยอดเงินสดคง 

           เหลือประจําวัน 

 

1. รายงานการใชใบเสร็จรับเงินประจําเดือน 

แบบตอเน่ือง และแบบเลม 

2. รายงานการใชใบเสร็จรับเงินประจําป 

แบบตอเน่ือง และแบบเลม 

      3.   ตาราง Excel และบันทึกขอความ 

 

1. รอบระยะเวลาการจายเงินนับจากวัน 

รับเอกสาร 

2.   บันทึกการรับ – จายเงินประจําวันลงสมดุ    

จายเงิน บันทึกในระบบ ERP ทะเบียนคุมเงิน

ทดรองจาย 

     

      1.   รอบระยะเวลาการจายเงินนับจากวัน 

      รับเอกสาร 

2.   บันทึกการรบั – จายเงินประจําวันลงสมดุ

จายเงิน บันทึกในระบบ ERP ทะเบียนคุมเงิน

ทดรองจาย 

3.   บันทึกการรบั – จายเงินสวัสดิการคณะ

แพทยศาสตร ลงสมดุจายเงิน และบันทึก

ทะเบียนคุมเงินสวัสดิการคณะฯในระบบ 

 

1. จัดทํารายงานการรับเงินบริจาคทุก

ประเภทเปนรายเดือน เพ่ือสงสวนกลางคลัง

มหาวิทยาลยั 

2. จัดทําขอมูลสงกรมสรรพากรเพ่ือบันทึก 

ระบบ E-dontion 

 

      1.   ตรวจนับเงินสดคงเหลือ 

      2.   ตรวจนับโดยกรรมการ 

      3.   กระทบยอดเงินสดในมือ  ทะเบียนคุมเงิน    

ทดรองจาย  สมดุคงเหลือ และในระบบ ERP 

 

ภายในวันที 15 ของเดือนถัดไป 

 

 

 

 

 

ภายใน 5 วันทําการ 

 

 

 

 

 

ภายใน 5 วันทําการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภายใน 20 วันทําการ 

ของเดือนถัดไป 

 

 

 

 

           ภายใน 1 วันทําการ 
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ขีดสมรรถนะหลัก  (Core  Competencies) 

Competency ระดับท่ีตองการ 

Core Competency  

S  : Social  Responsibility   ความรับผดิชอบตอสังคม 

W : Work Smart  การทํางานอยางชาญฉลาด 

U : Unity           ความเปนหน่ึงเดียวกัน 

C : Creativity      ความคิดสรางสรรค 

M : Morals         ความยึดมั่นในคุณธรรม จรยิธรรม 

- เปนผูนํา      :  นวัตกรรมล้ํายุค (Innovation)  

                   สรางเครือขายในการทํางานเปนทีม (Network) 

- เปนคนด ี    :  ใฝคุณธรรม  (Merit) /มีจิตสาธารณะตอสังคม  (Community) 

                  ถอมตนและเรยีบงาย (Simplicity) / เปนนํ้าหน่ึงใจเดียว (Unity) 

- เปนคนเกง  :  กาวล้ําพัฒนา (Development) / ปญญาล้ําเลิศ (Intelligence) 

                  เปนเลิศดานผลงาน (Excellence)  / มีวิริยะ  อุสาหะ (Work) 

- ความสุข     :  รูจักเพียงพอ  (Enough)                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คุณสมบัติประจําตําแหนง  (Job  Specification) 

 วุฒิการศึกษาของตําแหนงงาน :  

ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) หรือสาขาอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

วุฒิการศึกษาจริงของตนเอง :  

ปริญญาตรี  บรหิารธุรกิจ(บธ.บ.) การจัดการท่ัวไป 

ประสบการณพิเศษ :  

1. อบรมดานการปฏิบัติงานการเงิน 

2. อบรม หลักสูตรการพัฒนาบุคลากรดานการปฏิบัติงานการเงินการคลังภาครัฐ 

 

 

ความสามารถเฉพาะตําแหนง  (Functional  Competencies) 

Functional  Competencies ระดับท่ีตองการ 

 

1. ความรูในระเบียบการเบิกจาย ทางดานการเงิน 

2. การวางแผนและการจดัการ 

3. มีความละเอียดรอบคอบ 

4. รักบริการและมีความทักษะการสือ่สาร 

 

 

3 

3 

3 

3 
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คุณสมบัติอ่ืน ๆ (Others) 

 

1. มีความรูความเขาใจ ในกฏระเบียบ และขอบังคับ ท่ีใชในการปฏิบัตใินหนาท่ี 

2. มีความรูความเขาใจในการวิเคราะหปญหา และแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนไดเปนอยางด ี

3. มีความสามารถในการศึกษาหาขอมูล วิเคราะหปญหา และสรุปเหตผุล 

4. มีทักษะในการติดตอประสานงาน และสื่อสารกับหนวยงานตางๆ ไดดี 

 

 

 

ผูจัดทํา 

(Prepared By) 

 ผูอนุมัต ิ

(Approved By) 

 ผูดํารงตําแหนง 

(Acknowledge By) 

 

 

(.......................................) 

วันท่ี......./........./......... 

  

(.......................................) 

วันท่ี......./........./......... 

  

(.......................................) 

วันท่ี......./........./......... 

 


