โรงเรียนทอส ี
โรงเรียนทอสี ขอเชิญท่านผูม้ คี วามศรัทธาและอุดมการณ์ทจ่ี ะพัฒนาตนเพือ่ การศึกษาพุทธปัญญา มีวุฒกิ ารศึกษาและ
คุณสมบัตติ รงตามตาแหน่ง สมัครเข้าทางานกับโรงเรียนทอสี ดังตาแหน่งงานว่างต่อไปนี้
หวังว่าท่านจะมีอุดมการณ์ในการพัฒนาตน มุ่งมันพั
่ ฒนาคุณธรรม จริยธรรม พร้อมกับทุ่มเททางาน อุทศิ เวลาร่วมแรง
ร่วมใจกันสร้างสรรค์ชวี ติ และผลงาน เพื่อให้เป็ นทีพ่ ง่ึ ของตนเอง สร้างชุมชนกัลยาณมิตร เพือ่ ประโยชน์สขุ ต่อส่วนรวม และพร้อม
ทีจ่ ะอยู่กบั สังคมโลกทีเ่ ปลีย่ นแปลงได้อย่างยังยื
่ น

หัวหน้ าฝ่ ายการเงินและบัญชี
บทบาท
บริหารจัดการงานด้านการเงิน บัญชี และจัดซือ้
๑. ควบคุมดูแลการทางานในด้านวางแผนการเงินและด้านบัญชี
๒. จัดซือ้ / จัดจ้างของโรงเรียน อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุเป้ าหมายของโรงเรียน
วุฒกิ ารศึกษา
ระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่า สาขา บัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์
คุณสมบัติ ทักษะ ความรู้ ความสามารถ
๑. มีความรูด้ า้ นบัญชีการเงิน และกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง
๒. สามารถออกแบบและวางระบบบัญชีให้สนับสนุนการดาเนินงานของโรงเรียน
๓. มีความเป็ นผูน้ า สามารถวางแผนและจัดการงานได้อย่างเป็ นระบบและมีมาตรฐาน
๔. มีทกั ษะในการคิดวิเคราะห์ และตัดสินใจอย่างมีเหตุผล
๕. สามารถ ควบคุมการปฏิบตั งิ านด้านการเงิน บัญชี ให้เป็ นไปตามแผน เป้ าหมาย และงบประมาณทีแ่ ต่ละหน่วยงาน
กาหนด
๖. บริหาร / ควบคุมกระบวนการจัดซือ้ จัดจ้าง เพื่อให้ได้สนิ ค้า/บริการ ตรงตามความต้องการ มีคุณภาพ
งบประมาณ ตามเวลาทีก่ าหนด และมีความโปร่งใส
๗. มีความซื่อสัตย์และละเอียดรอบคอบ
ประสบการณ์
๑. มีประสบการณ์การทางาน ในระดับหัวหน้างานบัญชีการเงิน มากกว่า ๕ ปึ
๒. มีประสบการณ์ในการจัดทาประมาณการทางการเงิน (Cash flow Projection ) ทัง้ ระยะสัน้ ระยาว
๓. มีประสบการณ์ ในการบริหาร / ควบคุมกระบวนการจัดซือ้ / จัดจ้างอย่างโปร่งใส
๔. มีความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สานักงานทัวไปและโปรแกรมบั
่
ญชีสาเร็จรูปได้เป็ นอย่างดี
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เจ้ าหน้ าที่บัญชีอาวุโส
บทบาท
๑. จัดทาบัญชีและปิ ดงบการเงินเป็ นไปตามมาตรฐานการบัญชี ถูกต้อง ครบถ้วน และเสร็จตามเวลาทีก่ าหนด
๒. ดาเนินการด้านการรับ-จ่ายเงิน จัดทาประมาณการถูกต้อง ครบถ้วน สอดคล้องกับเป้ าหมายของโรงเรียน
วุฒกิ ารศึกษา
ระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่า สาขา บัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์
คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ
๑. มีความรูค้ วามสามารถ ด้านการจัดทาบัญชี การเงิน ได้มาตรฐานการบัญชี และกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง
๒. มีความสามารถในการออกแบบ และวางระบบบัญชีให้สนับสนุนการดาเนินงานของโรงเรียน
๓. มีความสามารถในการจัดทารายงานรับ - จ่ายของโรงเรียน
๔. มีความเข้าใจในระบบงาน คิด วิเคราะห์ สังเกต แก้ไข และปรับปรุงอยูเ่ สมอ
๕. สามารถจัดทางบประมาณการทางการเงินทัง้ ระยะสัน้ ระยะยาว
๖. มีความสามารถในการเจรจาต่อรอง และสื่อสารข้อมูลและความเคลื่อนไหวทางการเงิน หรือการเปลีย่ นแปลงทัง้
ภายใน และนอกหน่วยงาน ได้อย่างชัดเจนและทันเวลา
๗. สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมและเทคโนโลยีใหม่ ๆ เพิม่ เติมความรู้นามาใช้ในการปฏิบตั งิ าน
๘. มีความซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบ และตรงต่อเวลา
๙. สามารถทางานภายใต้สถานการณ์ทเ่ี ปลีย่ นแปลงและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็ นอย่างดี
ประสบการณ์
๑. มีประสบการณ์การทางาน เจ้าหน้าทีบ่ ญ
ั ชีการเงิน และงบประมาณ อย่างน้อย ๓ ปึ
๒. มีประสบการณ์ในการตรวจสอบรายงานสินค้าคงเหลือ
๓. มีประสบการณ์ ในการบริหาร / จัดการลูกหนี้อย่างมีประสิทธิภาพ
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เจ้ าหน้ าที่ฝ่ายการเงินและบัญชี รับ-จ่ าย
บทบาท
๑. ดาเนินการด้านการรับ – จ่ายเงิน
๒. วางแผนการจัดสรรเงินให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ ครบถ้วน ถูกต้อง สอดคล้องกับเป้ าหมายของโรงเรียน
วุฒกิ ารศึกษา
ระดับปริญญาตรี สาขา บัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์
คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ
๑. มีความรูค้ วามสามารถ และมีความละเอียดรอบคอบด้านการเงิน และบริหารจัดการได้อย่างดี
๒. มีความเข้าใจในระบบควบคุมภายใน ด้านการรับ-จ่ายเงิน และการเก็บรักษาเงิน
๓. มีความสามารถจัดทาเอกสารด้านรายรับ – รายจ่าย และข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องครบถ้วน ถูกต้อง
๔. มีความสามารถในการทาสรุปรายงานบัญชีเงินสดและเงินฝากธนาคาร
๕. มีความสามารถในการตรวจสอบการจ่ายเงินสดตามวงเงินให้ถูกต้องครบถ้วน และเป็ นไประเบียบทีก่ าหนด
๖. มีความซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบ และตรงต่อเวลา
๗. มีทกั ษะการสื่อสารทีช่ ดั เจนในเชิงบวก มีทศั นคติทด่ี ี
ประสบการณ์
๑. มีประสบการณ์การทางาน เจ้าหน้าทีก่ ารเงิน บัญชีรบั -จ่าย อย่างน้อย ๓ ปึ
๒. มีประสบการณ์ในการจัดทาบัญชีทรัพย์สนิ และตรวจนับทรัพย์สนิ ให้ครบถ้วน ถูกต้อง ในระยะเวลาทีก่ านด
๓. มีประสบการณ์ จัดทารายการยื่นชาระภาษีเงินได้ และภาษีอ่ืน ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
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