
- สำเนา - 

ประกาศคณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยบูรพา 
ท่ี  0168/๒๕6๔ 

เรื่อง การคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยเพ่ือยายตางสวนงานเปนพนักงานมหาวิทยาลัย 

ครั้งท่ี  1/2564 
________________________________ 

        โดยท่ีเปนการสมควรใหคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยเพ่ือยายตางสวนงานเปนพนักงานมหาวิทยาลัย 
จำนวน 1 อัตรา คือ ตำแหนงนักวิชาการเงินและบัญชี เลขท่ีตำแหนง 82 - 2544 

อาศัยอำนาจตามความในขอ 3 (25) ของคำสั่งมหาวิทยาลัยบูรพาท่ี 1070/2557  เรือ่ง การมอบ
อำนาจใหหัวหนาสวนงานปฏิบัติการแทน ลงวันท่ี 2 มิถุนายน พ.ศ. 2557  และคำสั่งคณะกรรมการปฏิบัติหนาท่ี
แทนสภามหาวิทยาลัยบูรพา ท่ี ๐๐๐๒๗/๒๕๖๑ ลงวันท่ี ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เรือ่ง แตงต้ังคณบดีคณะ
ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา จึงประกาศคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยบูรพา เพ่ือยายตางสวนงานเปนพนักงาน
มหาวิทยาลัย สังกัดโรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” คณะศึกษาศาสตร  

          ขอ ๑ ประกาศนี้ เรียกวา “ประกาศคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา ท่ี 0168/๒๕6๔ 
เรื่อง การคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยเพ่ือยายตางสวนงานเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี  1/2564” 

       ขอ ๒ ประกาศนี้ ใหใชบังคับตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 

       ขอ ๓  ดวย คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา  มีความประสงคคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย 
เขารับการคัดเลือกเพ่ือยายตางสวนงานเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหนงนักวิชาการเงินและบัญชี  เลขท่ีตำแหนง 
82 - 2544  สังกัดโรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ”  จำนวน 1 อัตรา ดังรายละเอียดดังตอไปนี้ 

๑. คุณสมบัติท่ัวไปของผูมีสิทธิสมัคร 
     ผูสมัครตองเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยการบริหารงาน

บุคคลของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2564 ตำแหนง นักวิชาการเงินและบัญชี เทานั้น 

๒. ภาระงานเฉพาะสำหรับตำแหนง 
1. จัดทำรายงานเงินและงบแสดงฐานะการเงินประจำปของโรงเรียน
2. จัดทำบัญชีเงินทดรองจายประจำวัน และจัดทำรายงานเงินทดรองจายประจำเดือน
3. จัดทำทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงินทุกชนิดของโรงเรียน
4. จัดทำใบสงภาษีหัก ณ ท่ีจาย ภงด.1, ภงด.3, ภงด.53 ทุกเดือน
5. ตรวจสอบชื่อบัญชีในระบบสามมิติ (PR)
6. ติดตามและตรวจสอบ AP คงคางในระบบบัญชี 3 มิติ ของโรงเรียนทุกหลักสูตร
7. เก็บขอมูลรายไดเงินสะสมประจำป ของโรงเรียนในภาพรวมและแยกหลักสูตร

9. ขออนุมัติ...
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9. ขออนุมัติการขอโอนเงิน เปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจาย กองทุน ของเงินรายไดและเงิน
รายไดจากเงินอุดหนุนรัฐบาล และขออนุมัติในหลักการใชจายเงินบริจาคโดยมีวัตถุประสงค 

10. ตรวจสอบรายละเอียดลูกหนี้นักเรียน ใบสำคัญคางจาย เจาหนี้การคาคางจาย ทะเบียนคุม
หลักฐานขอเบิกตาง ๆ ในระบบบัญชี 3 มิติ 

11. จัดทำทะเบียนคุมงบประมาณเงินรายไดจากเงินอุดหนุนรัฐบาล - คาจัดการเรียนการสอน
และคากิจกรรมพัฒนาผูเรียนเปนประจำทุกวัน 

12. จัดทำทะเบียนคุมงบประมาณเงินรายไดของโรงเรียนทุกหลัสูตร ยกเวนหลักสูตรปฐมวัย
หลักสูตรการศึกษานานาชาติข้ันพ้ืนฐาน เปนประจำทุกวัน 

13. จัดทำเรื่องขออนุมัติเบิกจายท่ีเก่ียวของกับงานการเงิน เงินคากิจกรรมพิเศษ งานประชุมของ
ฝายตาง ๆ ทุกหลักสูตร ยกเวนหลักสูตรปฐมวัย หลักสูตรการศึกษานานาชาติข้ันพ้ืนฐาน 

14. ตรวจสอบและรายงานการใชจายเงินท่ีเบิกจายจากคากิจกรรมพิเศษ พรอมท้ังปรับปรุงบัญชี
เงินเหลือจายจากคาบำรุงกิจกรรมนักเรียนเขาเงินคงคลัง - กิจการนักเรียน เปนประจำทุกปการศึกษา 

15. จัดทำเงินเดือนและเงินรายไดอ่ืน ๆ ของพนักงานมหาวิทยาลัย พรอมบันทึกภาษีเปนประจำ
ทุกเดือน 

16. จัดทำใบรับรองการหักภาษี ณ ท่ีจาย หนังสือรับรองเงินรายไดและเงินสมทบประกันสังคม
ประจำป 

17. จัดทำแบบนำสงเงิน แบบแสดงเงินคาจางประจำปกองทุนทดแทน เพ่ือนำสงสำนักงาน
ประกันสังคม 

18. จัดทำบันทึกขออนุมัติเบิกเงินคาใชจายคางเบิกขามปงบประมาณ
19. จัดทำใบกันเงินเบิกเหลื่อมปทุกสิ้นปงบประมาณของหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
20. จายคาสาธารณูปโภคประจำเดือน
21. จัดทำเอกสารท่ีเก่ียวของกับงานบัญชีใหเปนระบบ
22. งานอ่ืน ๆ ท่ีไดรับมอบหมาย

๓.  วัน เวลา และสถานท่ีรับสมัคร 
      ผูประสงคจะเขารับการคัดเลือกสามารถกรอกใบสมัครท่ีแนบดานทายประกาศ หรือ 

ดาวนโหลดใบสมัครไดท่ี www.st.buu.ac.th  และสงใบสมัครได ตั้งแตวันท่ี  27 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ถึงวันท่ี  
10 มกราคม พ.ศ. 2565  ในวันและเวลาราชการ ณ งานบุคลากร  อาคารฉลองราชย ๕๐ ป  โรงเรียนสาธิต  
“พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา  หรือสอบถามรายละเอียดไดท่ีหมายเลขโทรศัพท 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...

http://www.st.buu.ac.th/
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4. กรณีชื่อ – ชื่อสกุล  ในหลักฐานตาง ๆ ไมตรงกันใหนำใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อ – ชื่อสกุล
มาแสดง ถายเอกสาร จำนวน  1  ฉบับ 

5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน  1  ฉบับ
6. หนังสืออนุญาตใหเขารับการคัดเลือกจากสวนงานในมหาวิทยาลัยบูรพา จำนวน 1 ฉบับ

5. ประกาศรายช่ือผูมีสิทธิสมัคร
วันจันทรท่ี 17 มกราคม พ.ศ. 2565  สามารถตรวจดูรายชื่อไดท่ี www.st.buu.ac.th

หรือสอบถามรายละเอียดไดท่ีหมายเลขโทรศัพท ๐-๓๘๑๐-๒๒๕๗ ตอ ๑๐๓ ในวัน และเวลาราชการ 

(เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.) 

6. กำหนดการคัดเลือก

วัน / เวลา กิจกรรม สถานท่ี 

วันพฤหสับดีท่ี 20 มกราคม พ.ศ. 2565. 
เวลา   09.00 – 11.00 น. 
     . 

สอบขอเขียน หองประชุม 1 อาคารฉลองราชย 
50 ป โรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” 

วันพฤหสับดีท่ี 20 มกราคม พ.ศ. 2565. 
เวลา   13.30 น. เปนตนไป 
     . 

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) 

- ความรูความสามารถท่ัวไป  (50 คะแนน) ประกอบดวย 
  - ความรูความเขาใจในกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ และประกาศท่ีเก่ียวของกับ 
    โรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” 
- ความรูความสามารถในวิชาชีพ (50 คะแนน) 

 7.๒.2 สอบสัมภาษณ (5๐ คะแนน)  โดยพิจารณาจาก 
- เจตคติตอวิชาชีพบุคลิกภาพ ทักษะการสื่อสาร เชาวนปญญาไหวพริบ 
  และความรูท่ัวไป ประสบการณการทำงาน 

ท้ังนี้ ผูผานการคัดเลือกจะตองไดคะแนนภาคความรูความสามารถท่ัวไปและความรู
ความสามารถในวิชาชีพ ไมต่ำกวารอยละ 70 และสอบสัมภาษณไมต่ำกวารอยละ 60  

8. ประกาศผล…

http://www.st.buu.ac.th/
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8. ประกาศผลการคัดเลือก
วัน ศุกรท่ี 28 มกราคม พ.ศ. 2565  ท่ี www.st.buu.ac.th  หรือสอบถามรายละเอียด

ไดท่ีหมายเลขโทรศัพท ๐-๓๘๑๐-๒๒๕๗  ตอ ๑๐๓ ในวันและเวลาราชการ (เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.) 

9. เง่ือนไขการยาย
9.1 กรณีผูผานการคัดเลือกมีประสบการณการปฏิบัติงานในตำแหนง นักวิชาการเงินและบัญชี

ตั้งแต 5 ป ข้ึนไป ณ วันสมัคร โรงเรียนจะยายโดยใหนับเวลาปฏิบัติงานตอเนื่อง และไดรับเงินเดือนท่ีไดรับอยูเดิม 
9.2 กรณีผูผานการคัดเลือกมีประสบการณการปฏิบัติงานในตำแหนง นักวิชาการเงินและบัญชี 

นอยกวา 5 ป ณ วันสมัคร โรงเรียนจะยายโดยใหนับเวลาปฏิบัติงานตอเนื่อง แตไดรับเงินเดือนแรกบรรจุ คือ 
21,000 บาท  

    ประกาศ ณ วันท่ี  21  ธนัวาคม  พ.ศ. 2564

(ลงชื่อ)     สฎายุ ธีระวณิชตระกูล 
(รองศาสตราจารย ดร.สฎายุ ธีระวณิชตระกูล) 

คณบดีคณะศึกษาศาสตร  ปฏิบัติการแทน 
   อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา 

 

 

สำเนาถูกตอง 

(นางสาวเกศินี  เชื้อสวัสดิ์) 
บุคลากร 

http://www.st.buu.ac.th/


หนังสือยินยอมรับเง่ือนไขการยายตางสวนงาน 
ตำแหนงนักวิชาการเงินและบัญชี สังกัดโรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” 

 
ทำท่ี .......................................... 
วันท่ี ......................................... 

 
  ขาพเจา ............................................................................ ตำแหนง นักวิชาการเงินและบัญชี 
สังกัด ..................................................................... ไดรับอนุญาตจาก...................................................................... 
ใหเขารับการคัดเลือกเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหนงนักวิชาการเงินและบัญชี สังกัดโรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” 
ขาพเจาไดอานเง่ือนไขการยายตางสวนงานตามประกาศคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา ท่ี     /
๒๕6๔ เรื่อง การคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยเพ่ือยายตางสวนงานเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี  1/2564 
เรียบรอยแลว ขาพเจารับทราบ และยินยอมปฏิบัติตามเง่ือนไขการยายขอ .........  
  หนังสือนี้ทำข้ึนเปน 2 (สอง) ฉบับ มีขอความตรงกันโดยท้ังสองฝายไดอานขอความและเขาใจโดย
ตลอดแลว จึงไดลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐาน 
 
 
 

 
 

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

นักวิชาการเงินและบัญช ี

 
 
ผูสมัคร 

 
 

................................................ 

(นางสาวเกศินี  เชื้อสวัสดิ์) 
บุคลากร 

 
 
เจาหนาท่ี 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ติดรูป 1 น้ิว 

 
 
 
 
 

ใบสมัครคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย 
เพ่ือยายตางสวนงานเปนพนักงานมหาวิทยาลัย 

เลขท่ีตำแหนง ........................ 
ลำดับท่ีสมัคร ........................ 
 
1. ประวัติสวนตัว (โปรดกรอกขอความดวยตัวบรรจง) 
 1.1 ซ่ือและนามสกุล (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 ท่ีอยูปจจุบันเลขท่ี ........................ หมูท่ี .................. ถนน ............................................................ 
  ตำบล/แขวง .......................................................... อำเภอ/เขต .................................................... 
  จังหวัด ....................................... รหสัไปรษณีย .......................... โทรศัพท ................................. 
  อีเมลล ............................................................................................................................................ 
 1.5 เริ่มปฏิบัติงานเปนพนักงานมหาวิทยาลัยบูรพา ตำแหนง ........................................ ณ (สวนงาน) 
  ....................................................... เม่ือวันท่ี .................... เดือน ......................... พ.ศ. 25......... 
  รวมระยะเวลาถึงวันสมัคร เปนเวลา .......... ป .......... เดือน .......... วัน 
2. ประวัติการศึกษา (โปรดระบช่ืุอวุฒิท่ีไดรับท้ังหมด เรียงลำดับจากคุณวุฒิสูงไปหาคุณวุฒิต่ำ) 
 

วุฒิการศึกษา สาขาวิชาเอก สถานศึกษา ปท่ีสำเร็จการศึกษา 
    
    
    
    

 

3. ประวัติการทำงาน (โปรดเรียงจากปจจุบันหาอดีต) 
 

ลำดับ
ท่ี 

ตำแหนง ลักษณะงาน
ท่ีปฏิบัติ 

สถานท่ีทำงาน ระยะเวลาท่ี
ปฏิบัติงาน 

อัตราเงินเดือน สาเหตุท่ีออก 

       
       
       

 
 



4. ประวัติการฝกอบรม 
 

หลักสูตร สถานท่ีฝกอบรม ประเภทหลักฐาน ระยะเวลา 
    
    
    
    
    

 

5. ผลงานทางวิชาการ (ถามี) 
 ประเภทผลงาน .......................................... ชื่อผลงาน .......................................................................... 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
6. ประวัติการดำรงตำแหนงอ่ืน ท่ีนอกเหนือจากตำแหนงท่ีสมัคร  
 

การดำรงตำแหนง ระยะเวลา ตั้งแต - ถึง 
  
  
  
  

 

7. ความรูความสามารถ หรือความชำนาญพิเศษ 
 ................................................................................................................................................................ 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
 
 ขาพเจาขอรับรองวาขอความท่ีระบุไวในใบสมัครนี้เปนความจริงและครบถวน หากขาพเจาบิดเบือนขอความ
จากความเปนจริง จะถูกตัดสิทธิจากการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยเพ่ือยายตางสวนงานเปนพนักงาน
มหาวิทยาลัย 
 
 ลงชื่อ .......................................................... ผูสมัคร 
 ยื่นใบสมัครวันท่ี ............../................/.................. 
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