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คณะแพทยศาสตร  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ใบกําหนดหนาที่งาน (Job Description)  

 
ชื่อ – ชื่อสกุล (ภาษาไทย 
-         นางโสรญา  สารสุข 

ชื่อ – ชื่อสกุล (ภาษาอังกฤษ) :  
           Mrs. Soraya  Sarasuk 

ชื่อตําแหนงงาน :  
         นักวิชาการเงินและบัญช ี 

ฝาย/หนวย :   
                งานคลังและพัสดุ   

วันรับตําแหนง : 
             15 มีนาคม  2555  

ผูบังคับบัญชา :  
             นางสาววนิดา   วัฒนะ  

 
วัตถุประสงคของตําแหนงงาน (Job Purpose) 
 
1.  ควบคุมเงินทดรองจายภายในคณะแพทยศาสตร ท่ีมีอยูอยางจํากัด ใหเพียงพอตอการหมุนเวียนเบิกจาย เพ่ือใหเกิดความ
คลองตัวในการดําเนินงาน 
2. ตรวจสอบรายละเอียดการเบิกจายรักษาพยาบาลและคาการศึกษาบุตรใหเปนไปตามระเบียบปฏิบัติ ถูกตอง  
3. เสนอรายงานตางๆ รายงานเงินทดรองจาย รายงานสัญญายืมเงินทดรองจาย เพ่ือใหผูบริหารไดทราบถึงความเคลื่อนไหว
ทางการเงินประจําเดือนภายในคณะแพทย เพ่ือวางแผนการบริหารงานตอไป 
4.เบิกจายเงินเดือนพนักงานและลูกจางมหาวิทยาลัยใหทันตามกําหนดระยะเวลา 
5. ประสานงาน ถายทอดความรู เสนอแนวคิด วิธีการ งานพัฒนา หลักการ ความรูใหมหรือประยุกตความเปนผูชํานาญการ 
และเสนอแนะเก่ียวกับการดําเนินการ ดานการเงินแกหนวยงานตางๆ ของคณะ 
6. พัฒนางานในหนาท่ี หรือแกไขปญหาดานการเงิน หรือวิชาชีพท่ีมีความยุงยาก โดยทําการศึกษาคนควาระเบียบทางดาน
การเงิน เพ่ือการปฎิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
7.  อ่ืนๆ ท่ีไดรับมอบหมาย จากหัวหนางาน 
 
 
ภาระงานหนาท่ีความรับผิดชอบ (Responsibilities)  

ความรับผิดชอบหลัก 
(Key Responsibilities) 

กิจกรรมหลัก 
(Key  Activities) 

ตัวช้ีวัด 
(Key Performance 

Indicator) 
1. เบิกจายเงินเดือนพนักงาน
คณะแพทยฯ  
     
 

เบิกจายเงินเดือนพนักงานคณะแพทยศาสตร ในระบบ 
Huris  และ ระบบ SAP โดยจําแนกดังน้ี 
    1.1  เงินงบประมาณแผนดิน 
    1.2  เงินรายได 
    1.3  ลูกจางมหาวิทยาลัย (11) 
    1.4  ลูกจางมหาวิทยาลัย(รายวัน) 
 

 
สงสวนการคลังมหาวิทยาลัย
ภายในวันท่ี 5 ของทุกเดือน 
(เฉพาะลูกจางมหาวิทยาลัย-
รายวัน สงเสนอคณบดีภายใน
วันท่ี 5 ของทุกเดือน) 

2. บันทึกระบบทะเบียนคุมเงินทด
รองจาย 

1.  บันทึกวางเบิกฎีกาเงินทดรองจาย เพ่ือใหทราบ
รายการเบิกจายท่ีนําสงไปยังกองคลัง 
2.  บันทึกวางเบิกฎีกาเงินโอนกลับจากกองคลัง  
ลงระบบทะเบียนคุมเงินทดรองจาย และ ระบบ SAP 
 

      บันทึกขอมลูใหทันตอการ
เบิกจายเงิน เพ่ือใหสอดคลอง
กับจํานวนเงินท่ีมีอยูในสมุด
บัญชีเงินฝากธนาคาร 
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ความรับผิดชอบหลัก 
(Key Responsibilities) 

กิจกรรมหลัก 
(Key  Activities) 

ตัวช้ีวัด 
(Key Performance 

Indicator) 
3. ขออนุมัติสัญญายืมเงินทดรอง
จายคณะแพทยศาสตร 

1.  ตรวจสอบความถูกตองของเอกสาร  
    -  หนาบันทึกขอความขออนุมัติ 
    -  สัญญายืมเงิน 2 ฉบับ 
    -  สําเนาบัตรประชาชนผูยืมเงิน    
2.  เสนอคณบดีอนุมัติสัญญายืมเงินเพ่ือทําการสั่งจายใน
ข้ันตอนตอไป 

 
 

เบิกจายภายใน 3 วันทําการ
นับจากวันท่ีไดรับเอกสาร 

4. เบิกจายคารักษาพยาบาลและ
คาการศึกษาบุตร   
   -  ขาราชการ 
   -  ขาราชการบํานาญเปลี่ยน
สถานภาพ 
   -  พนักงานมหาวิทยาลัย 
 

1. ตรวจสอบความถูกตองของเอกสาร 
2.  เสนอคณบดีอนุมัติ เพ่ือทําการสั่งจายในข้ันตอน
ตอไป 
3.  เมื่อจายแลว  วางฎีกา คารักษาพยาบาล และคา
การศึกษาบุตร โดยแยกเอกสารดังน้ี 
   -  ขาราชการ 
   -  ขาราชการบํานาญเปลี่ยนสถานภาพ 
   -  พนักงานมหาวิทยาลัย 
4 เสนอคณบดีอนุมัติ เพ่ือวางเบิกไปยังสวนการคลัง 
มศว ตอไป 
 

  1.  ตรวจเบิกจาย ภายใน 3 
วันทําการนับจากวันรับ
เอกสาร 
 
  2.  วางฎีกาภายใน 5 วันทํา
การนับจากวันไดรับเอกสาร
จากบัญชี 

5.  จัดทํารายงานตางๆ  
 
 
 
 
 
 
 

 1.  จัดทํารายงานทะเบียนคุมเงินทดรองจาย 
ประจําเดือน (ระบบทะเบียนคุมเงินทดรองจาย คณะ
แพทยฯ และ ระบบทะเบียนคุมเงินทดรองจาย SAP) 
     -   ตรวจสอบระบบทะเบียนคุมเงินทดรองจาย 
     -   ทํางบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร  
(ออมทรัพย /กระแสรายวัน) 
     -   รายงานรายการฎีกาท่ีวางเบิกและยังไมวางเบิก 
     -   งบเทียบยอดระหวางระบบทะเบียนคุมเงินทด
รองจายคณะแพทยฯ กับ ระบบ SAP 
     -   เสนอรายงานตอคณบดีเพ่ือรับทราบ 
 
 2.  รายงานสัญญายืมเงินทดรองจาย (รายงานสัญญา
ยืมเงินประจําเดือน + รายงานสัญญายืมครบกําหนด) 

 
 
 
เสนอรายงานภายในวันท่ี 15 
ของเดือนถัดไป 
 
 
 
 
 
 
เสนอรายงานภายในวันท่ี 15 
ของเดือนถัดไป 

6.ขออนุมัติสัญญายืมเงินทดรอง
จายคณะแพทยศาสตร 

- ตรวจสอบความถูกตองของเอกสาร 
- เสนอคณบดีอนุมัติสัญญายืมเงินเพ่ือทําการสั่งจายใน
ข้ันตอนตอไป 

เบิกจายภายใน 3 วันทําการ
นับจากวันท่ีไดรับเอกสาร 
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ขีดสมรรถนะหลัก  (Core  Competencies) 
Competency ระดับท่ีตองการ 

Core Competency  
- เปนผูนํา    :  นวัตกรรมล้ํายุค (Innovation)  

                 สรางเครือขายในการทํางานเปนทีม (Network) 
-  เปนคนดี   :  ใฝคุณธรรม  (Merit) /มีจิตสาธารณะตอสังคม  (Community) 

                 ถอมตนและเรียบงาย (Simplicity) / เปนนํ้าหน่ึงใจเดียว (Unity) 
- เปนคนเกง  : กาวล้ําพัฒนา (Development) / ปญญาล้ําเลิศ (Intelligence) 

                 เปนเลิศดานผลงาน (Excellence)  / มีวิริยะ  อุสาหะ (Work) 
- มีความสุข  :  รูจักเพียงพอ  (Enough)                  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
คุณสมบัติประจําตําแหนง  (Job  Specification) 
 วุฒิการศึกษาของตําแหนงงาน :  
        ปริญญาตรี (บริหารธุรกิจ การบัญชี) 
วุฒิการศึกษาจริงของตนเอง :  
       ปริญญาโทร (บริหารธุรกิจ  การบัญชี) 
ประสบการณพิเศษ :  
          -------------------- 
 
ความสามารถเฉพาะตําแหนง  (Functional  Competencies) 

Functional  Competencies ระดับท่ีตองการ 
 

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

 

 
3 
3 
3 
3 
 

 
คุณสมบัติอ่ืน ๆ (Others) 

 
1. มีความรูความเขาใจ ใน กฎ ระเบียบ และขอบังคับ ท่ีใชในการปฏิบัติในหนาท่ี 
2. มีความรูความเขาใจในการวิเคราะหปญหา และแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนไดเปนอยางด ี
3. มีไหวพริบสามารถแกไขปญหาเฉพาะหนาไดเปนอยางด ี

 
 

ผูจัดทํา 
(Prepared By) 

 ผูอนุมัต ิ
(Approved By) 

 ผูดํารงตําแหนง 
(Acknowledge By) 

 
(.....นางโสรญา    สารสุข.....) 

นักวิชการเงินและบัญชี 
วันท่ี......./........./......... 

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

 
วันท่ี......./........./......... 

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

 
วันท่ี......./........./......... 

 


