


 

จดหมายข่าวกองคลงั 
ภายในฉบบันี:้ 

โครงการพฒันาบุคลากร       
ดา้นงบประมาณการเงิน บญัชี
และพสัดุ   

   
๒ 

พิธีบวงสรวงอญัเชิญพระบรมรูป 
พระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกลา้
เจา้อยูห่ัว 

 
๓ 

ร่วมพลงั รวมใจ บริจาคโลหิต 
คร้ังท่ี 8 

๓ 

บุคคลากรกองคลงัเขา้ร่วม
โครงการอบรม 

๔ 

กองคลงัน าฝาก ๗ 

จดหมายข่าวกองคลั ง  
ปีที่  ๖   ฉบับที่  ๔  ไตรมาศที่  ๔  

       วนัองัคารท่ี ๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ มทร.รัตนโกสินทร์ จดัพิธีบ  าเพญ็กุศลถวายแด่สมเด็จพระนางเจา้ฯ 
พระบรมราชินีนาถ และพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ โครงการเฉลิมพระเกียรติสถาบนัพระมหากษตัริย ์            
(๘๔ พรรษา มหาราชินี) เน่ืองในโอกาสวนัเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ ๗ รอบ สมเด็จพระนางเจา้สิริกิต์ิ 
พระบรมราชินีนาถ โดยมี ผศ.ศิวะ วสุนธราภิวฒัก ์อธิการบดี เป็นประธานในพิธี ทั้งน้ี ไดมี้หน่วยงานภายนอก           
ทั้งภาครัฐและเอกชน  ร่วมถวายพานพุ่มเคร่ืองราชสกัการะหนา้พระบรมฉายาลกัษณ์สมเด็จพระนางเจา้ฯ 
พระบรมราชินีนาถ ในคร้ังน้ีดว้ย ณ ห้องประชุมบวัสวรรค ์ 

โครงการเฉลมิพระเกยีรติสถาบันพระมหากษัตริย์ (๘๔ พรรษา มหาราชินี) 

วนัจนัทร์ท่ี ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ กองบริหารงานบุคคล                      
จดัโครงการพฒันาศกัยภาพและเพ่ิมพูนความรู้ของบุคลากร             
สายสนบัสนุน  เร่ือง หลกัเกณฑ ์วิธีการ และการจดัท าผลงาน           
เพ่ือเสนอขอก าหนดต าแหน่งท่ีสูงข้ึน เพ่ือให้ผูท่ี้มีคุณสมบติั           

เสนอขอก าหนดต าแหน่งสูงข้ึน ไดรั้บทราบถึงหลกัเกณฑ ์วิธีการ   
จดัท าคู่มือการปฏิบติังาน และผลงานวิจยั รวมทั้งความรู้   และแนวทาง 

ในการเขียนผลงานวิชาการ เพ่ือขอก าหนดต าแหน่งสูงข้ึน                  
ในระหวา่ง วนัท่ี ๒๒ - ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๙ โดยมี ผศ.ศิวะ  

วสุนธราภิวฒัก ์อธิการบดี เป็นประธานเปิดโครงการ  
ณ ห้องประชุมคชาธาร 

โครงการพฒันาศักยภาพและเพิม่พูนความรู้ของบุคลากรสายสนับสนุน 



 

วนัจนัทร์ท่ี ๕ กนัยายน ๒๕๕๙  กองคลงั  น าโดย นางสาวศรินรัตน์ อคัรยิ่งศุภรัตน์   
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารเป็นประธาน ในการเปิดโครงการพฒันาบุคลากร 

ดา้นงบประมาณ การเงิน บญัชีและพสัดุ เร่ือง การจดัท าหลกัเกณฑ ์การค านวน        
การวิเคราะห์ตน้ทุนต่อหน่วยระดบัหลกัสูตร โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือให้บุคลากรของ

มหาวิทยาลยัมีความรู้และความเขา้ใจในการจดัท าตน้ทุนต่อหน่วยผลิต  
และ สามารถน าไปประยกุตใ์ชใ้นหน่วยงานได ้                                                         

โดยจดัข้ึนระหว่าง วนัท่ี ๕-๗ กนัยายน ๒๕๕๙ ณ บึงฉวากรีสอร์ท จงัหวดัสุพรรณบุรี  

โครงการพฒันาบุคลากรด้านงบประมาณการเงิน บัญชีและพสัดุ  
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 

เร่ือง การจัดท าหลักเกณฑ์ การค านวณ การวเิคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยระดับหลกัสูตร 

จดหมายข่าวกองคลงั หนา้ ๒ 



หนา้ ๓ จดหมายข่าวกองคลงั 

 วนัจนัทร์ท่ี ๑๙ กนัยายน ๒๕๕๙  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์  
น าโดยกองพฒันานกัศึกษา ร่วมกบั เหล่ากาชาด จงัหวดันครปฐม ร่วมพลงั รวมใจ  

บริจาคโลหิต คร้ังท่ี ๘ ตั้งแต่เวลา ๙.๐๐ -๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมคชาธาร  

ร่วมพลงั รวมใจ บริจาคโลหิต คร้ังที ่๘ 

พธีิบวงสรวงอัญเชิญพระบรมรูป พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
ขึน้ประดิษฐาน พระบรมราชานุสาวรีย์  

 

 วนัพฤหสับดีท่ี ๑๕ กนัยายน ๒๕๕๙  มหาวิทยาลยัราชมงคลรัตนโกสินทร์ น าโดย  พลเอก จรัล กลุละวณิชย ์นายกสภามหาวิทยาลยั    
พร้อมดว้ย ดร.ปราจิน เอ่ียมล าเนา นายกสมาคมศิษยเ์ก่าฯ คณะผูบ้ริหาร อาจารย ์เจา้หนา้ท่ีและนกัศึกษา ร่วมพิธีบวงสรวงอญัเชิญพระบรมรูป    
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั ข้ึนประดิษฐาน พระบรมราชานุสาวรีย ์  ทั้งน้ี มีหน่วยงานภาครัฐและเอกชนร่วมถวายพานพุม่    

ในพิธี ณ อาคารส านกังานอธิการบดี  



บุคคลากรกองคลงัเข้าร่วมโครงการอบรม 

หนา้ ๔ จดหมายข่าวกองคลงั 



บุคลากรกองคลงัเข้าร่วมโครงการอบรม 

หนา้ ๕ จดหมายข่าวกองคลงั 



บุคลากรกองคลงัเข้าร่วมโครงการอบรม 

หนา้ ๖ จดหมายข่าวกองคลงั 



กองคลงัน าฝาก 

 พร้อมเพย์ (PromptPay) คอือะไร บริการโอนเงนิแบบใหม่ รู้แค่เบอร์มอืถือกโ็อนได้ 

 พร้อมเพย ์(PromptPay) จะท าใหก้ารโอนเงินเป็นเร่ืองง่าย ไม่ตอ้งจ าเลขบญัชีธนาคาร มีแค่เบอร์มือถือหรือ 

เลขบตัรประชาชนก็โอนไดส้ะดวกทุกท่ี และค่าธรรมเนียมยงัถูกลงดว้ย 

           ต่อจากน้ีไปการท าธุรกรรมธนาคารจะสะดวกและรวดเร็วยิง่ข้ึน หลงัจากเม่ือวนัท่ี ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙ ธนาคาร 
แห่งประเทศไทยประกาศเปิดบริการ "พร้อมเพย"์ (PromptPay) ซ่ึงเป็นบริการท่ีใชส้ าหรับโอนเงินและรับโอนเงินแบบใหม่ 
สามารถท าไดง่้าย สะดวก ปลอดภยั และท าไดทุ้กท่ีทุกเวลาโดยใชเ้พียง Any ID เท่านั้น พดูอยา่งน้ีหลายคนคงสงสยัวา่ 
"พร้อมเพย"์ (PromptPay) คืออะไร จะใชโ้อนเงินไดอ้ยา่งไร แลว้หากเราจะใชบ้ริการน้ีตอ้งท าอะไรบา้ง ขยายความให้
เขา้ใจชดั ๆ กนัตรงน้ี 

 พร้อมเพย์ (PromptPay) คอือะไร  

           พร้อมเพย ์(PromptPay) เป็นระบบการเงินแบบอีเพยเ์มน้ต ์(E-Payment) ซ่ึงบริการท่ีธนาคารไทย ๑๕ แห่ง       
และธนาคารเฉพาะกิจของรัฐ ๔ แห่ง ไดแ้ก่ ธนาคารออมสิน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย       
และธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เปิดใหป้ระชาชนและภาคธุรกิจสามารถโอนเงินไดส้ะดวกรวดเร็วข้ึน 
(เดิมใชช่ื้อวา่ Any ID) โดยใชเ้พียงเลขบตัรประจ าตวัประชาชน หรือหมายเลขโทรศพัทมื์อถือแทนการระบุเลขท่ีบญัชี    
เงินฝากของผูรั้บเงิน  เท่ากบัวา่หากเราตอ้งการโอนเงินใหใ้คร ก็ไม่จ าเป็นตอ้งจ าเลขท่ีบญัชีธนาคารของเขาอีกต่อไป รู้เพียง
แค่เบอร์โทรศพัทมื์อถือหรือหมายเลขบตัรประจ าตวัประชาชนของผูรั้บก็สามารถโอนเงินใหป้ลายทางไดอ้ยา่งรวดเร็ว ซ่ึง
สามารถโอนเงินผา่นโทรศพัทมื์อถือ, อินเทอร์เน็ต หรือตูเ้อทีเอม็ก็ได ้ไม่จ าเป็นตอ้งไปท่ีธนาคาร 

           ทั้งน้ีในระยะแรกจะเปิดใหบ้ริการโอนเงินระหวา่งบุคคลทัว่ไปก่อน จากนั้นในช่วงต่อไปจึงจะเปิดใหบ้ริการ

ส าหรับนิติบุคคล นอกจากน้ีในอนาคตหน่วยงานภาครัฐจะสามารถโอนเงินสวสัดิการ เงินช่วยเหลือ และเงินคืนภาษีใหเ้รา

ผา่นบริการพร้อมเพยไ์ดอี้กดว้ย   

หนา้ ๗ จดหมายข่าวกองคลงั 



โอนเงินผา่นพร้อมเพย ์(PromptPay) คิดค่าธรรมเนียมอยา่งไร  

          ในการโอนเงินผา่นพร้อมเพยจ์ะไม่คิดค่าธรรมเนียมแยกรายการเป็นแบบในเขต ขา้มเขต หรือ

รายการในธนาคารเดียวหรือต่างธนาคารเหมือนกบัการโอนเงินในรูปแบบเดิม แตจ่ะอา้งอิงวงเงินใน

การโอนเงินแต่ละคร้ัง ซ่ึงค่าธรรมเนียมจะถูกกวา่ คือ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอบคุณขอ้มูลจาก 

ธนาคารแห่งประเทศไทย  , ศคง.๑๒๑๓  

https://www.it๒๔hrs.com/๒๐๑๖/prompt-pay-any-id-e-payment/ 

กองคลงัน าฝาก (ต่อ) 

จดัท าโดย : กองคลงั มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์ 

  ๙๖ หมู่ ๓ ต าบลศาลายา อ าเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม ๗๓๑๗๐ 

  โทร. ๒๑๓๐ - ๒๑๓๗  

ท่ีปรึกษา :  นางสาวนลินี แสงอรัญ  ผูอ้  านวยการกองคลงั 

กองบรรณาธิการ : นางสาวสาวิตรี เสนาพิทกัษ ์ นายอาร์ม เอียดไหน 

             นางสาวนาตยา ลอยฟ ู        


