
 

 

 

  ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเปนพนักงานมหาวิทยาลัย  

สังกัดศูนยการแพทยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
ครั้งที่  10/2560 

--------------------------------------------------- 

       มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ประสงคจะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเปนพนักงานมหาวิทยาลัย  

เพื่อมาปฏิบัติงาน  ณ  ศูนยการแพทยฯ  คณะแพทยศาสตร  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 29  มาตรา 34  และ

มาตรา 43  แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  พ.ศ. 2559 ขอบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

วาดวยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2559  ประกอบกับคําสั่งมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่ 2410/2559 ลงวันท่ี              

24 สิงหาคม พ.ศ. 2559  เรื่อง  การมอบอํานาจของอธิการบดีใหผูปฏิบัติการแทน  จึงประกาศรับสมัครสอบ

คัดเลือกดังรายละเอียดตอไปนี้  

 1. ตําแหนงและอตัราคาจาง 
                     ตําแหนงนักวิชาการเงนิและบัญชี  จํานวน  1  อัตรา 
 เลขประจําตําแหนง (1) 7-0613 
 อัตราคาจาง   17,200   บาท/เดือน     

 2.  คุณสมบัติของผูสมัคร 
 2.1 คุณสมบัติทั่วไป แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วาดวยการบริหารงานบุคคล            

พ.ศ. 2559 ตามขอ 9 ผูที่ไดรับการบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัยตองเปนผูเลื่อมใสในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขมีอายุไมต่ํากวาสิบแปดปและไมเกินหกสิบปบริบูรณ และไม
มีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้ 

1. เปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง กรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือเจาหนาที่ใน
พรรคการเมือง 

2. เปนบุคคลลมละลาย 
3. เปนผูมีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือบกพรองในศีลธรรมอันดี 
4. เปนคนไรความสามารถ หรือคนเสมือนไรความสามารถ หรือมีจิตฟนเฟอน                          

ไมสมประกอบ หรือมีกายหรือจิตใจไมเหมาะสมที่จะปฏิบัติหนาที่ 
5. เปนโรคติดตอรายแรงตามที่ กบบ. กําหนด 
6. เปนผูอยูระหวางถูกพักงาน หรือสั่งใหหยุดงานเปนการชั่วคราว 
7. เปนผูเคยไดรับโทษจําคุก โดยคําพิพากษาถึงท่ีสุด เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่

ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

/8. เปนผู... 
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8. เปนผูเคยถูกลงโทษไลออก ปลดออก หรือใหออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ
หนวยงานของรัฐ เพราะกระทําผิดวินัย 

9. เปนผูไดรับการวินิจฉัยวาเปนโรคทางจิตหรือมีทัศนคติและพฤติกรรมเชิงลบอันเปน
การขัดขวางตอการปฏิบัติงานหรือการบริหารขององคกร 

10. เปนผูเคยกระทําการทุจริตในการสอบหรือการคัดเลือกเขารับราชการ หรือเขา
ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยหรือหนวยงานอื่น 

                2.2 วุฒิการศึกษาสําหรับการสมัคร 
                                 ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอ่ืนที่เทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี 
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร  

  3. ขอกําหนด TOR (Term  of  Reference)   มีภาระงานที่ตองปฏิบัติ  ดังเอกสารที่แนบทายประกาศฉบับนี้ 

  4. หลักฐานท่ีใชสมัคร 

           4.1   สําเนาวุฒิการศึกษา(Transcript), สําเนาใบปริญญาบัตร  พรอมนําฉบับจริงมาแสดงดวย    

           4.2   รูปถายหนาตรงไมสวมหมวก ไมสวมแวนตาดํา ขนาด 3x4 ซ.ม. ซึ่งถายไวไมเกิน  

                   1 ป จํานวน 1 รูป 

          4.3  สําเนาบัตรประชาชน   สําเนาทะเบียนบานที่มีชื่อตัว  กรณีเพศชายแนบหลักฐาน  

        การผานการเกณฑทหาร  กรณีสมรสแนบทะเบียนสมรส 

 4.4  หนังสือรับรองการทํางาน (ถาม)ี 

 5. สถานที่รับสมัคร 
  ยื่นหลักฐานการสมัครไดท่ีหองงานทรัพยากรมนุษย  ชั้น 4  อาคารคณะแพทยศาสตร  อําเภอองครักษ  
จังหวัดนครนายก  หรือสงหลักฐานการสมัครทางไปรษณียที่  งานทรัพยากรมนุษย  ศูนยการแพทยฯ  62  ม.7  ถนนรังสิต  -  
นครนายก  อํ าเภอองครั กษ   จั งหวั ดนครนายก  26120   โดยสามารถดาวน โหลดใบส มัคร ได ท่ี 
http://medicine.swu.ac.th/msmc  

 6. กําหนดวัน   และเวลาการรับสมัคร 
           สามารถสมัครไดตั้งแตบัดนี้ถึงวันที่  20 มิถุนายน พ.ศ. 2560  ในวันและเวลาราชการ   

 7. ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบ 
 สามารถตรวจสอบรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบ  กําหนดการสอบ  วัน  เวลา  สถานที่สอบและระเบียบ
เก่ียวกับการสอบใน วันที่   23  มิถุนายน  พ.ศ. 2560  ณ  บอรดงานทรัพยากรมนุษย   ชั้น 4 อาคาร                              
คณะแพทยศาสตร  อําเภอองครักษ  จังหวัดนครนายก  และชั้น 6 ศูนยการแพทยฯ  อําเภอองครักษ  จังหวัดนครนายก  

หรือทาง  http://medicine.swu.ac.th/msmc 

/8.หลักเกณฑ... 
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 8. หลักเกณฑการคัดเลือก 

    1. คดัเลือกโดยการสอบขอเขียน  (100  คะแนน)   

 2.สอบสัมภาษณ  (100  คะแนน) 
หมายเหตุ: ผูที่มีสิทธเขาสอบสัมภาษณตองผานการสอบขอเขียน  โดยตองไดคะแนนสอบขอเขียนรวมกัน             
ไมนอยกวารอยละ 50 

 9. ประกาศผลการคัดเลือก 
                      ประกาศผลการคัดเลือกใน  ณ   บอรดงานทรัพยากรมนุษย  ชั้น 4  อาคารคณะแพทยศาสตร                 

อําเภอองครักษ  จังหวัดนครนายก    หรือทาง http://medicine.swu.ac.th/msmc  โดยจะคัดเลือกผูที่ได
คะแนนสูงสุดและขึ้นบัญชีผูที่สอบผานเกณฑรอยละ 60 ข้ึนไปไว เพ่ือเรียกบรรจุในโอกาสตอไป  และจะยกเลิก
บัญชีเมื่อมีอายุ 2 ปข้ึนไป  หรือเมือ่มีการประกาศรับสมัครใหมในตําแหนงเดิม 

 10. หลักเกณฑการบรรจุ 

             ผูผานการคัดเลือกใหไปรายงานตัวเพื่อแตงตั้ งการบรรจุ  โดยใหผู ไดรับการบรรจุ                    

และแตงตั้งเปนพนักงานมหาวิทยาลัยไปทําสัญญาการปฏิบัติงาน  ทั้งนี้การตอสัญญาจางและการเพ่ิมคาจาง            
จะพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานหลังจากการประเมินผลการปฏิบัติงานประจําป  โดยรายละเอียดเพ่ิมเติม
สามารถติดตอสอบถามไดที่งานทรัพยากรมนุษย  โทร.037–395–451-5 ตอ 60424 

ประกาศ  ณ   วันที่     12     มิถุนายน   พ.ศ. 2560 

ผูชวยศาสตราจารย  แพทยหญิงนันทนา  ชุมชวย  
 
 (ผูชวยศาสตราจารย  แพทยหญิงนันทนา  ชุมชวย) 
                                                                            ผูอํานวยการศูนยการแพทยฯ  ปฏิบัติการแทน 
     อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 



เอกสารแนบทายประกาศ 
เร่ือง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเปนพนักงานมหาวิทยาลัย 

สังกัดศูนยการแพทยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
ครั้งที่  10/2560 

 
คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ใบกําหนดหนาที่งาน (Job Description) 
 
 

ชื่อตาํแหนง  :  นักวิชาการเงินและบัญช ี
 

วัตถุประสงคของตาํแหนงงาน  (Job Purpose) 

 
ภาระงานหนาที่ความรับผดิชอบ (Responsibilities) 

ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตน ที่ตองใชความรู ความสามารถทางวิชาการในการทํางาน ปฏิบัติงานเก่ียวกับวิชาการ
เงนิและบัญชี ภายใตการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย 

ความรับผิดชอบหลัก (Key Responsibilities)  
1.  ดานการปฏิบตักิาร 

 (1)  จัดทําบัญชี เอกสารรายงานความเคลื่อนไหวทางการเงิน ทั้งเงินในและเงินนอกงบประมาณ เงินทุนหมุนเวียน เพ่ือ
แสดงสถานะทางการเงินและใชเปนฐานขอมูลที่ถูกตองตามระเบียบวิธกีารบัญชี  ของสวนราชการ  
 (2)  รวบรวมขอมูล และรายงานการเงินของสวนราชการ เพือ่พรอมที่จะปรับปรุงขอมูลใหถูกตองและทันสมัย 
 (3)  จัดทําและจัดสรรงบประมาณแกหนวยงานของรัฐเพ่ือใหการจัดสรรงบประมาณตรงกับความจําเปนและวัตถุประสงค
ของแตละหนวยงาน 
 (4)  ศึกษาวิเคราะหผลการใชจายเงินงบประมาณของหนวยงานภาครัฐเพื่อใหการใชจายเงินเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
และใชเปนแนวทางในการปรับปรุงการจัดทําและจัดสรรงบประมาณ 
 (5)  ดูแลการรับและจายเงิน สถานะทางการเงิน ตรวจสอบเอกสารสําคัญการรับ-จายเงิน เพื่อใหการรับ-จายเงินของ
องคกรมีประสิทธิภาพ การปฏิบัติการถูกตองตามระเบียบปฏิบัติของราชการ 
 (6)  ถายทอดความรูดานการเงินและบัญชี แกเจาหนาท่ีระดับรงลงมา เชน ใหคําแนะนําในการปฏิบัติงาน วางโครงการ
กําหนดหลักสูตรและฝกอบรม จัดทําคูมือประจําสําหรับการฝกอบรมและวิธีใชอุปกรณเครื่องมือที่ถูกตอง เปนตน เพื่อถายทอด
ความรูที่เปนประโยชนในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานและขอกําหนด 
2.  ดานการวางแผน 
       วางแผนการทํางานที่รับผิดชอบรวมดําเนินการวางแผนการทํางานของหนวยงานหรือโครงการเพื่อใหการดําเนินงาน
เปนไปตามเปาหมายผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด 
3.  ดานการประสานงาน  

 (1)   ประสานการทํางานรวมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหนวยงาน เพื่อใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์
ตามที่กําหนดไว 
 (2)   ชี้แจงและใหรายละเอียดเก่ียวกับขอมูล ขอเท็จจริง แกบุคคลหรือหนวยงานท่ีเก่ียวของ เพ่ือสรางความเขาใจหรือ
ความรวมมือในการดําเนินงานตามที่ไดรับมอบหมาย 
4.  ดานการบริการ 

 (1)  ใหคําแนะนํา ตอบปญหาและชี้แจงเก่ียวกับงานการเงินและบัญชีท่ีตนมีความรับผิดชอบ     ในระดับเบื้องตนแก
หนวยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพ่ือใหผูที่สนใจไดทราบขอมูลและความรูตาง ๆ ที่เปนประโยชน 

 (2) จัดเก็บขอมลูเบ้ืองตน ทําสถิต ิปรบัปรุง หรือจัดทําฐานขอมลูหรือระบบสารสนเทศท่ีเก่ียวกับงานการเงนิและบัญชี
เพ่ือใหสอดคลองและสนับสนุนภารกิจของหนวยงาน และใชประกอบการพิจารณากําหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ 
มาตรการตาง ๆ 
 



ขีดสมรร ถนะหลัก (Core Competencies) 
Competency ระดับท่ีตองการ 

Core Competency  

- M = Merits = มีคุณธรรมและจริยธรรม  
- E = Excellence = มุงผลสัมฤทธิ์และความเปนเลิศในผลงาน  
- D = Devotion to customers = มุงเนนผูรับบริการเปนสําคญั  
- S = Social Responsibility = มีความรบัผิดชอบตอสังคม, มุงประโยชนสวนรวม  
- W = Well Being = สงเสริมคุณภาพชีวติแกบุคลากร  
- U = Unity = สรางความผูกพันและความรักในองคกร  

 

คุณสมบัติประจําตําแหนง (Job Specification) 

 
คุณสมบัติอื่น ๆ (Others) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

วุฒิการศึกษา : ไดรั้บปริญญาตรีหรือคุณวฒิุอยา่งอืนทีเทียบไดใ้นระดบัเดียวกนั ในสาขาวชิาการบญัชี สาขาวชิา

บริหารธุรกิจ หรือสาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ 

1. ความรูความสามารถที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
2. ทักษะที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
3. สมรรถนะที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 


