- สำเนา -

ประกาศคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา
ที่ 0168/๒๕6๔
เรื่อง การคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยเพื่อยายตางสวนงานเปนพนักงานมหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 1/2564
________________________________

โดยที่เปนการสมควรใหคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยเพื่อยายตางสวนงานเปนพนักงานมหาวิทยาลัย
จำนวน 1 อัตรา คือ ตำแหนงนักวิชาการเงินและบัญชี เลขที่ตำแหนง 82 - 2544
อาศัยอำนาจตามความในขอ 3 (25) ของคำสั่งมหาวิทยาลัยบูรพาที่ 1070/2557 เรือ่ ง การมอบ
อำนาจใหหัวหนาสวนงานปฏิบัติการแทน ลงวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2557 และคำสั่งคณะกรรมการปฏิบัติหนาที่
แทนสภามหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๐๐๒๗/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เรือ่ ง แตงตั้งคณบดีคณะ
ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา จึงประกาศคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อยายตางสวนงานเปนพนักงาน
มหาวิทยาลัย สังกัดโรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” คณะศึกษาศาสตร
ขอ ๑ ประกาศนี้ เรียกวา “ประกาศคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา ที่ 0168/๒๕6๔
เรื่อง การคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยเพื่อยายตางสวนงานเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2564”
ขอ ๒ ประกาศนี้ ใหใชบังคับตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
ขอ ๓ ดวย คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา มีความประสงคคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย
เขารับการคัดเลือกเพื่อยายตางสวนงานเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหนงนักวิชาการเงินและบัญชี เลขที่ตำแหนง
82 - 2544 สังกัดโรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” จำนวน 1 อัตรา ดังรายละเอียดดังตอไปนี้
๑. คุณสมบัติทั่วไปของผูมีสิทธิสมัคร
ผูสมัครตองเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยการบริหารงาน
บุคคลของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2564 ตำแหนง นักวิชาการเงินและบัญชี เทานั้น
๒. ภาระงานเฉพาะสำหรับตำแหนง
1. จัดทำรายงานเงินและงบแสดงฐานะการเงินประจำปของโรงเรียน
2. จัดทำบัญชีเงินทดรองจายประจำวัน และจัดทำรายงานเงินทดรองจายประจำเดือน
3. จัดทำทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงินทุกชนิดของโรงเรียน
4. จัดทำใบสงภาษีหัก ณ ที่จาย ภงด.1, ภงด.3, ภงด.53 ทุกเดือน
5. ตรวจสอบชื่อบัญชีในระบบสามมิติ (PR)
6. ติดตามและตรวจสอบ AP คงคางในระบบบัญชี 3 มิติ ของโรงเรียนทุกหลักสูตร
7. เก็บขอมูลรายไดเงินสะสมประจำป ของโรงเรียนในภาพรวมและแยกหลักสูตร
9. ขออนุมัติ...

-29. ขออนุมัติการขอโอนเงิน เปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจาย กองทุน ของเงินรายไดและเงิน
รายไดจากเงินอุดหนุนรัฐบาล และขออนุมัติในหลักการใชจายเงินบริจาคโดยมีวัตถุประสงค
10. ตรวจสอบรายละเอียดลูกหนี้นักเรียน ใบสำคัญคางจาย เจาหนี้การคาคางจาย ทะเบียนคุม
หลักฐานขอเบิกตาง ๆ ในระบบบัญชี 3 มิติ
11. จัดทำทะเบียนคุมงบประมาณเงินรายไดจากเงินอุดหนุนรัฐบาล - คาจัดการเรียนการสอน
และคากิจกรรมพัฒนาผูเรียนเปนประจำทุกวัน
12. จัดทำทะเบียนคุมงบประมาณเงินรายไดของโรงเรียนทุกหลัสูตร ยกเวนหลักสูตรปฐมวัย
หลักสูตรการศึกษานานาชาติขั้นพื้นฐาน เปนประจำทุกวัน
13. จัดทำเรื่องขออนุมัติเบิกจายที่เกี่ยวของกับงานการเงิน เงินคากิจกรรมพิเศษ งานประชุมของ
ฝายตาง ๆ ทุกหลักสูตร ยกเวนหลักสูตรปฐมวัย หลักสูตรการศึกษานานาชาติขั้นพื้นฐาน
14. ตรวจสอบและรายงานการใชจายเงินที่เบิกจายจากคากิจกรรมพิเศษ พรอมทั้งปรับปรุงบัญชี
เงินเหลือจายจากคาบำรุงกิจกรรมนักเรียนเขาเงินคงคลัง - กิจการนักเรียน เปนประจำทุกปการศึกษา
15. จัดทำเงินเดือนและเงินรายไดอื่น ๆ ของพนักงานมหาวิทยาลัย พรอมบันทึกภาษีเปนประจำ
ทุกเดือน
16. จัดทำใบรับรองการหักภาษี ณ ที่จาย หนังสือรับรองเงินรายไดและเงินสมทบประกันสังคม
ประจำป
17. จัดทำแบบนำสงเงิน แบบแสดงเงินคาจางประจำปกองทุนทดแทน เพื่อนำสงสำนักงาน
ประกันสังคม
18. จัดทำบันทึกขออนุมัติเบิกเงินคาใชจายคางเบิกขามปงบประมาณ
19. จัดทำใบกันเงินเบิกเหลื่อมปทุกสิ้นปงบประมาณของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
20. จายคาสาธารณูปโภคประจำเดือน
21. จัดทำเอกสารที่เกี่ยวของกับงานบัญชีใหเปนระบบ
22. งานอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย
๓. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผูประสงคจะเขารับการคัดเลือกสามารถกรอกใบสมัครที่แนบดานทายประกาศ หรือ
ดาวนโหลดใบสมัครไดที่ www.st.buu.ac.th และสงใบสมัครได ตั้งแตวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ถึงวันที่
10 มกราคม พ.ศ. 2565 ในวันและเวลาราชการ ณ งานบุคลากร อาคารฉลองราชย ๕๐ ป โรงเรียนสาธิต
“พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา หรือสอบถามรายละเอียดไดที่หมายเลขโทรศัพท ๐-๓๘๑๐-๒๒๕๗ ตอ ๑๐๓
ในวันและเวลาราชการ (เวลา ๐๘.๓๐ ถึง 16.๓๐ น.)
4. หลักฐานการสมัคร
1. ใบสมัคร พรอมกรอกขอความถูกตองและครบถวนสมบูรณ
2. รูปถายหนาตรงไมสวมหมวก ไมใสแวนตาดำ ขนาด ๑ นิ้ว หรือขนาด ๒ นิ้ว ถายครั้งเดียว
และถายไมเกิน ๖ เดือน จำนวน 3 รูป
3. หนังสือรับรองการเปนพนักงาน ตำแหนง นักวิชาการเงินและบัญชี
4. กรณีชื่อ...

-34. กรณีชื่อ – ชื่อสกุล ในหลักฐานตาง ๆ ไมตรงกันใหนำใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อ – ชื่อสกุล
มาแสดง ถายเอกสาร จำนวน 1 ฉบับ
5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
6. หนังสืออนุญาตใหเขารับการคัดเลือกจากสวนงานในมหาวิทยาลัยบูรพา จำนวน 1 ฉบับ
5. ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิสมัคร
วันจันทรที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2565 สามารถตรวจดูรายชื่อไดที่ www.st.buu.ac.th
หรือสอบถามรายละเอียดไดที่หมายเลขโทรศัพท ๐-๓๘๑๐-๒๒๕๗ ตอ ๑๐๓ ในวัน และเวลาราชการ
(เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.)
6. กำหนดการคัดเลือก
วัน / เวลา
วันพฤหัสบดีที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2565.
เวลา 09.00 – 11.00 น.
.
วันพฤหัสบดีที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2565.
เวลา 13.30 น. เปนตนไป
.

กิจกรรม
สอบขอเขียน

สถานที่
หองประชุม 1 อาคารฉลองราชย
50 ป โรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ”

สอบสัมภาษณ

หองประชุม 1 อาคารฉลองราชย
50 ป โรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ”

7. หลักเกณฑและวิธีการคัดเลือก
7.1 วิธีการคัดเลือก ดังนี้
7.1.1 สอบขอเขียน
7.1.2 สอบสัมภาษณ
7.2 เกณฑในการพิจารณาผูผานการคัดเลือก
7.2.1 สอบขอเขียน (100 คะแนน)
- ความรูความสามารถทั่วไป (50 คะแนน) ประกอบดวย
- ความรูความเขาใจในกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ และประกาศที่เกี่ยวของกับ
โรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ”
- ความรูความสามารถในวิชาชีพ (50 คะแนน)
7.๒.2 สอบสัมภาษณ (5๐ คะแนน) โดยพิจารณาจาก
- เจตคติตอวิชาชีพบุคลิกภาพ ทักษะการสื่อสาร เชาวนปญญาไหวพริบ
และความรูทั่วไป ประสบการณการทำงาน
ทั้งนี้ ผูผานการคัดเลือกจะตองไดคะแนนภาคความรูความสามารถทั่วไปและความรู
ความสามารถในวิชาชีพ ไมต่ำกวารอยละ 70 และสอบสัมภาษณไมต่ำกวารอยละ 60
8. ประกาศผล…

-48. ประกาศผลการคัดเลือก
วัน ศุกรที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2565 ที่ www.st.buu.ac.th หรือสอบถามรายละเอียด
ไดที่หมายเลขโทรศัพท ๐-๓๘๑๐-๒๒๕๗ ตอ ๑๐๓ ในวันและเวลาราชการ (เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.)
9. เงื่อนไขการยาย
9.1 กรณีผูผานการคัดเลือกมีประสบการณการปฏิบัติงานในตำแหนง นักวิชาการเงินและบัญชี
ตั้งแต 5 ป ขึ้นไป ณ วันสมัคร โรงเรียนจะยายโดยใหนับเวลาปฏิบัติงานตอเนื่อง และไดรับเงินเดือนที่ไดรับอยูเดิม
9.2 กรณีผูผานการคัดเลือกมีประสบการณการปฏิบัติงานในตำแหนง นักวิชาการเงินและบัญชี
นอยกวา 5 ป ณ วันสมัคร โรงเรียนจะยายโดยใหนับเวลาปฏิบัติงานตอเนื่อง แตไดรับเงินเดือนแรกบรรจุ คือ
21,000 บาท
ประกาศ ณ วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2564
(ลงชื่อ)
สฎายุ ธีระวณิชตระกูล
(รองศาสตราจารย ดร.สฎายุ ธีระวณิชตระกูล)
คณบดีคณะศึกษาศาสตร ปฏิบัติการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา
สำเนาถูกตอง
(นางสาวเกศินี เชื้อสวัสดิ์)
บุคลากร

หนังสือยินยอมรับเงื่อนไขการยายตางสวนงาน
ตำแหนงนักวิชาการเงินและบัญชี สังกัดโรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ”
ทำที่ ..........................................
วันที่ .........................................
ขาพเจา ............................................................................ ตำแหนง นักวิชาการเงินและบัญชี
สังกัด ..................................................................... ไดรับอนุญาตจาก......................................................................
ใหเขารับการคัดเลือกเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหนงนักวิชาการเงินและบัญชี สังกัดโรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ”
ขาพเจาไดอานเงื่อนไขการยายตางสวนงานตามประกาศคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา ที่
/
๒๕6๔ เรื่อง การคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยเพื่อยายตางสวนงานเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2564
เรียบรอยแลว ขาพเจารับทราบ และยินยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขการยายขอ .........
หนังสือนี้ทำขึ้นเปน 2 (สอง) ฉบับ มีขอความตรงกันโดยทั้งสองฝายไดอานขอความและเขาใจโดย
ตลอดแลว จึงไดลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐาน

.................................................. ผูสมัคร
(
)
นักวิชาการเงินและบัญชี
................................................

(นางสาวเกศินี เชื้อสวัสดิ์)
บุคลากร

เจาหนาที่

ติดรูป 1 นิ้ว

เลขทีต่ ำแหนง ........................
ลำดับที่สมัคร ........................

ใบสมัครคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย
เพื่อยายตางสวนงานเปนพนักงานมหาวิทยาลัย

1. ประวัติสวนตัว (โปรดกรอกขอความดวยตัวบรรจง)
1.1 ซื่อและนามสกุล (นาย/นาง/นางสาว) ............................................................................................
1.2 วัน เดือน ปเกิด ................................................................ อายุ .......... ป .......... เดือน .......... วัน
เชื้อชาติ .................................... สัญชาติ .................................... ศาสนา .....................................
หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน ............................................... บัตรหมดอายุ ..........................
1.3 สถานภาพ  โสด
 สมรส
 หยา
 หมาย
1.4 ที่อยูปจจุบันเลขที่ ........................ หมูที่ .................. ถนน ............................................................
ตำบล/แขวง .......................................................... อำเภอ/เขต ....................................................
จังหวัด ....................................... รหัสไปรษณีย .......................... โทรศัพท .................................
อีเมลล ............................................................................................................................................
1.5 เริ่มปฏิบัติงานเปนพนักงานมหาวิทยาลัยบูรพา ตำแหนง ........................................ ณ (สวนงาน)
....................................................... เมื่อวันที่ .................... เดือน ......................... พ.ศ. 25.........
รวมระยะเวลาถึงวันสมัคร เปนเวลา .......... ป .......... เดือน .......... วัน
2. ประวัติการศึกษา (โปรดระบุชื่อวุฒิที่ไดรับทั้งหมด เรียงลำดับจากคุณวุฒิสูงไปหาคุณวุฒิต่ำ)
วุฒิการศึกษา

สาขาวิชาเอก

สถานศึกษา

ปที่สำเร็จการศึกษา

3. ประวัติการทำงาน (โปรดเรียงจากปจจุบันหาอดีต)
ลำดับ
ที่

ตำแหนง

ลักษณะงาน
ที่ปฏิบัติ

สถานที่ทำงาน

ระยะเวลาที่ อัตราเงินเดือน สาเหตุที่ออก
ปฏิบัติงาน

4. ประวัติการฝกอบรม
หลักสูตร

สถานที่ฝกอบรม

ประเภทหลักฐาน

ระยะเวลา

5. ผลงานทางวิชาการ (ถามี)
ประเภทผลงาน .......................................... ชื่อผลงาน ..........................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
6. ประวัติการดำรงตำแหนงอื่น ที่นอกเหนือจากตำแหนงที่สมัคร
การดำรงตำแหนง

ระยะเวลา ตั้งแต - ถึง

7. ความรูความสามารถ หรือความชำนาญพิเศษ
................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ขาพเจาขอรับรองวาขอความที่ระบุไวในใบสมัครนี้เปนความจริงและครบถวน หากขาพเจาบิดเบือนขอความ
จากความเปนจริง จะถูกตัดสิทธิจากการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยเพื่อยายตางสวนงานเปนพนักงาน
มหาวิทยาลัย
ลงชื่อ .......................................................... ผูสมัคร
ยื่นใบสมัครวันที่ ............../................/..................

