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คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ใบก าหนดหน้าที่งาน (Job Description)  

 
ชื่อ – ชื่อสกลุ (ภาษาไทย 
-         นางชนิดาภา จันทร์ชูกลิน่ 

ชื่อ – ชื่อสกลุ (ภาษาอังกฤษ) :  
           Mrs. Chanidapa Janchooklin 

ชื่อต าแหน่งงาน :  
         นักวิชาการเงินและบัญช ี 

ฝ่าย/หน่วย :   
                งานคลังและพัสดุ   

วันรับต าแหน่ง : 
             17 ธันวาคม 2561  

ผู้บังคับบัญชา :  
             นางสาววนิดา   วัฒนะ  

 
วัตถุประสงค์ของต าแหน่งงาน (Job Purpose) 
(สรุปขอบเขตงานท่ีรับผิดชอบ) 

1. บันทึกบัญชีประจ าวัน เพื่อให้ผู้บรหิารได้ทราบความเคลื่อนไหวในการ รับ – จ่าย เงินประจ าวัน  
2. จัดท ารายงานทางการเงินคณะแพทยศาสตร์ และ รายงานเงินกองทุนสวัสดิการคณะแพทยศาสตร์ 
3.  ตรวจสอบเงินรับฝาก, เงินรายไดร้อการรับรู้, เงินรับฝากและบริจาค  
4. ตรวจสอบรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดโครงการฯ เงินรายได้ 
5. ตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ่ายโครงการฯ เงินรายได้ ให้เป็นไปตามระเบียบ  
6. จัดท าฎีกาเบิกจ่ายโครงการฯ เงินรายได้ ผ่านระบบ SAP  
7. จัดท าการเบิกจ่ายค่าตอบแทน พ.ต.ส และ เงินค่าสมนาคณุแพทย์รายเดือน 
8. ประสานงานกับหน่วยงาน/ภาควชิา เกี่ยวกับการเบิกจ่าย/หลักฐานประกอบการเบิกจ่าย ให้ค าแนะน า ลดขั้นตอน

ในการแก้ไขเอกสาร เพิ่มความรวดเร็วในการส่งเบิกจ่าย 
9. พัฒนางานในหน้าท่ี หรือแก้ไขปัญหาด้านการเงิน หรือวิชาชีพท่ีมีความยุ่งยาก โดยท าการศึกษาค้นควา้ระเบยีบ

ทางด้านการเงิน เพื่อการปฎิบัติงานที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
10. งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

 
ภาระงานหน้าท่ีความรับผิดชอบ (Responsibilities)  

ความรับผิดชอบหลัก 
(Key Responsibilities) 

กิจกรรมหลัก 
(Key  Activities) 

ตัวช้ีวัด 
(Key Performance Indicator) 

1. บันทึกบัญชีประจ าวัน 
 

1.  บันทึกบัญชีคณะฯ รายการเคลื่อนไหวประจ าวัน 
ในสมุดเงินสด สมุดเงินฝากธนาคาร สมุดรายวัน
ทั่วไป เสนอผู้บริหารรับทราบการเคลื่อนไหว 
2.  บันทึกบัญชี เงินสวัสดิการคณะแพทยศาสตร์
รายการเคลื่อนไหวประจ าวัน ในสมุดเงินสด สมดุ
เงินฝากธนาคาร สมุดรายวันท่ัวไป เสนอผู้บริหาร
รับทราบการเคลื่อนไหว 
 

 
บันทึกบัญชี ภายใน 1 วันท าการ นับ
จากวันที่ได้รับเอการ 
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2. จัดท ารายงานทางการเงิน 
 
 
 
 

1. จัดท ารายงานทางการเงินคณะแพทยศาสตร ์
 
2.  จัดท ารายงานเงินกองทุนสวัสดิการคณะ

แพทยศาสตร ์

1.เสนอรายงานภายในวันท่ี 15 ของ
เดือนถัดไป 
2.เสนอรายงานภายในวันท่ี 10 ของ
เดือนถัดไป 
 

3.  ขออนุมัติ – เบิกจ่าย
โครงการเงินรายได ้

1.  ตรวจสอบความถูกต้องของการขออนุมัติจัด
โครงการต่างๆ เพื่อให้ถูกต้องตาม ระเบียบ การ
เบิกจ่าย น าส่งงานนโยบายและแผน เพื่อเสนอ
ผู้บริหารอนุมัต ิ
 
2. ตรวจสอบความถูกต้องของการขออนุมัติเบิกจ่าย
โครงการ พร้อมทั้งตรวจสอบเอกสารหลักฐาน การ
ขอเบิก ให้ถูกต้องตามที่ขออนุมัต ิ  
 
3. เสนอคณบดีอนุมัติการเบิกจ่ายโครงการทีผ่่าน
การตรวจสอบความถูกต้อง  

ตรวจสอบความถูกต้องของการขอ
อนุมัติเบิกจ่ายภายใน 1 วันท าการ

นับจากวันท่ีได้รับเอกสาร 
 
 
 
 

   เบิกจ่ายภายใน 5 วันท าการ 
นับจากวันท่ีได้รับเอกสาร 

4. ตรวจสอบและ
เบิกจ่ายค่าตอบแทน 
พ.ต.ส และ ค่า
สมนาคณุแพทย ์

1. ตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ่าย ค่าตอบแทน 
พ.ต.ส และวางฎีกาในระบบ SAP เสนอผู้บริหาร
ภายใน 3 วันท าการ 
2. ตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ่าย ค่าสมนาคณุ
แพทย์ และวางฎีกาในระบบ SAP เสนอผู้บริหาร
ภายใน 15 วันท าการ 
 

1. ส่งส่วนการคลังมหาวิทยาลัย    
ภายในวันท่ี 5 ของเดือนถัดไป 
 
2. ส่งส่วนการคลังภายในเดือนถัดไป 
 

 
ขีดสมรรถนะหลัก  (Core  Competencies) 

Competency ระดับที่ต้องการ 
Core Competency  

- เป็นผู้น า    :  นวัตกรรมล้ ายุค (Innovation)  
                 สร้างเครือข่ายในการท างานเป็นทีม (Network) 

-  เป็นคนดี   :  ใฝ่คุณธรรม  (Merit) /มีจิตสาธารณะต่อสังคม  (Community) 
                 ถ่อมตนและเรียบง่าย (Simplicity) / เป็นน้ าหนึ่งใจเดยีว (Unity) 

- เป็นคนเก่ง  : ก้าวล้ าพัฒนา (Development) / ปัญญาล้ าเลิศ (Intelligence) 
                 เป็นเลิศด้านผลงาน (Excellence)  / มีวิริยะ  อุสาหะ (Work) 

- มีความสุข  :  รู้จักเพียงพอ  (Enough)                  
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คุณสมบัติประจ าต าแหน่ง  (Job  Specification) 
 วุฒิการศึกษาของต าแหน่งงาน :  
        ปริญญาตรี (บริหารธุรกิจ การบัญชี) 
วุฒิการศึกษาจริงของตนเอง :  
       ปริญญาโทร (บริหารธุรกิจ  การบัญชี) 
ประสบการณ์พิเศษ :  
          -------------------- 
 
ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง  (Functional  Competencies) 

Functional  Competencies ระดับที่ต้องการ 
 

1. มีความรู้ความสามารถด้านบัญชี และ การเงิน 
2. รักการบริการ 
3. มีทักษะการสื่อสาร 
4. มีความละเอียดรอบคอบ 

 

 
3 
3 
3 
3 
 

 
คุณสมบัติอื่น ๆ (Others) 

 
1. มีความรู้ความเข้าใจ ใน กฎ ระเบยีบ และข้อบังคับ ท่ีใช้ในการปฏิบตัิในหน้าท่ี 
2. มีความรู้ความเข้าใจในการวเิคราะห์ปัญหา และแก้ไขปญัหาที่เกิดขึ้นได้เป็นอยา่งดี 

 
 
 

ผู้จัดท า 
(Prepared By) 

 ผู้อนุมัต ิ
(Approved By) 

 ผู้ด ารงต าแหน่ง 
(Acknowledge By) 

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

วันท่ี......./........./......... 

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

วันท่ี......./........./......... 

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

วันท่ี......./........./......... 
 


