
รายงานผลการพัฒนาบุคลากรของหน่วยตรวจสอบภายใน  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

กิจกรรม / โครงการ / หลักสูตร  

ที่เข้ารับการอบรม 
ระยะเวลาอบรม 

จ านวนชั่วโมง
อบรมรม 

หลักฐานประกอบ 

นางนุสรา   เด่นอุดม 

     ต าแหน่ง นักวิชาการศึกษา ช านาญการ รักษาราชการแทนหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน 

1. โครงการอบรมเครือข่ายการจัดการความรู้นักตรวจสอบภายใน
ระหว่างกลุ่มเครือข่าย 9 มทร 
 
 

2. อบรมแนวปฏิบัติตามกฎกระทรวงก าหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อ
จัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 

3. อบรมการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ หลักสูตรผู้บริหาร 

ระหว่างวันที่ 
1 – 3 ธันวาคม 2563 

 
 

วันที่ 24 มิถุนายน 2564 
 

วันที่ 14 กันยายน 2564 

18 ชั่วโมง 
 
 
 

4 ชั่วโมง 
 

3 ชั่วโมง 

- ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

- อบรมตรวจสอบภายใน 9 มทร. 1-3 ธ.ค. 63 – หน่วย
ตรวจสอบภายใน (rmutk.ac.th) 

 
 

แบบตอบรับเข้าร่วมอบรมการใช้งานระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ หลักสูตรผู้บริหาร 

รวมจ านวนชั่วโมงที่อบรม 25 ชั่วโมง  

  

https://audit.rmutk.ac.th/index.php/1-3-dec/
https://audit.rmutk.ac.th/index.php/1-3-dec/


 

 หน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 
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กิจกรรม / โครงการ / หลักสูตร  

ที่เข้ารับการอบรม 
ระยะเวลาอบรม 

จ านวนชั่วโมง
อบรมรม 

หลักฐานประกอบ 

นางสาวมลฤดี   กันไพรีย์ 

     ต าแหน่ง นักตรวจสอบภายใน 

1. โครงการอบรมเครือข่ายการจัดการความรู้นักตรวจสอบภายใน
ระหว่างกลุ่มเครือข่าย 9 มทร 
 
 

2. อบรมแนวปฏิบัติตามกฎกระทรวงก าหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อ
จัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 

 

ระหว่างวันที่ 
1 – 3 ธันวาคม 2563 

 
 

วันที่ 24 มิถุนายน 2564 

 

18 ชั่วโมง 
 
 
 

4 ชั่วโมง 

 

- ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

- อบรมตรวจสอบภายใน 9 มทร. 1-3 ธ.ค. 63 – หน่วย
ตรวจสอบภายใน (rmutk.ac.th) 

 

 

รวมจ านวนชั่วโมงที่อบรม 22 ชั่วโมง  

  

https://audit.rmutk.ac.th/index.php/1-3-dec/
https://audit.rmutk.ac.th/index.php/1-3-dec/


 

 หน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 
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กิจกรรม / โครงการ / หลักสูตร  

ที่เข้ารับการอบรม 
ระยะเวลาอบรม 

จ านวนชั่วโมง
อบรมรม 

หลักฐานประกอบ 

นางสาวพรทิพย์   สุขอร่าม 

     ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

1. โครงการอบรมเครือข่ายการจัดการความรู้นักตรวจสอบภายใน
ระหว่างกลุ่มเครือข่าย 9 มทร 
 
 

2. โครงการอบรมบริหารงานด้านการเงิน การคลัง พัสดุ และงบประมาณ 
 

3. อบรมแนวปฏิบัติตามกฎกระทรวงก าหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อ
จัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 

 

ระหว่างวันที่ 
1 – 3 ธันวาคม 2563 

 
 

ระหว่างวันที่ 
17 – 18 ธันวาคม 2563 

วันที่ 24 มิถุนายน 2564 
 
 

18 ชั่วโมง 
 
 
 

12 ชั่วโมง 
 

4 ชั่วโมง 

- ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

- อบรมตรวจสอบภายใน 9 มทร. 1-3 ธ.ค. 63 – หน่วย
ตรวจสอบภายใน (rmutk.ac.th) 

- แบบตอบรับเข้าร่วมโคงการอบรม  

รวมจ านวนชั่วโมงที่อบรม 34 ชั่วโมง  

  

https://audit.rmutk.ac.th/index.php/1-3-dec/
https://audit.rmutk.ac.th/index.php/1-3-dec/


 

 หน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            . 

4 
 

 

กิจกรรม / โครงการ / หลักสูตร  

ที่เข้ารับการอบรม 
ระยะเวลาอบรม 

จ านวนชั่วโมง
อบรมรม 

หลักฐานประกอบ 

นางสาวสิริอร   มะลิทอง 

     ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

1. โครงการอบรมเครือข่ายการจัดการความรู้นักตรวจสอบภายใน
ระหว่างกลุ่มเครือข่าย 9 มทร 
 
 

2. โครงการอบรมบริหารงานด้านการเงิน การคลัง พัสดุ และงบประมาณ 
 
 

3. อบรมการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
 

4. อบรมแนวปฏิบัติตามกฎกระทรวงก าหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อ
จัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 

 

5. การใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (รอบทบทวน) 

ระหว่างวันที่ 
1 – 3 ธันวาคม 2563 

 
 

ระหว่างวันที่ 
17 – 18 ธันวาคม 2563 

 

วันที่ 14 มิถุนายน 2564 
 

วันที่ 24 มิถุนายน 2564 
 
 

วันที่ 15 กันยายน 2564 

18 ชั่วโมง 
 
 
 

12 ชั่วโมง 
 
 

6 ชั่วโมง 
 

4 ชั่วโมง 
 
 

3 ชั่วโมง 

- ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

- อบรมตรวจสอบภายใน 9 มทร. 1-3 ธ.ค. 63 – หน่วย
ตรวจสอบภายใน (rmutk.ac.th) 

- แบบตอบรับเข้าร่วมโคงการอบรม 
 
 

- ใบแจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรม จากหน่วยงาน ส านัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

รวมจ านวนชั่วโมงที่อบรม 43 ชั่วโมง  

 

https://audit.rmutk.ac.th/index.php/1-3-dec/
https://audit.rmutk.ac.th/index.php/1-3-dec/


 

 หน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 
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กิจกรรม / โครงการ / หลักสูตร  

ที่เข้ารับการอบรม 
ระยะเวลาอบรม 

จ านวนชั่วโมง
อบรมรม 

หลักฐานประกอบ 

นายกีรติ   คงสุพรศักดิ์ 

     ต าแหน่ง นักตรวจสอบภายใน 

1. โครงการอบรมเครือข่ายการจัดการความรู้นักตรวจสอบภายใน
ระหว่างกลุ่มเครือข่าย 9 มทร 
 
 

2. อบรมแนวปฏิบัติตามกฎกระทรวงก าหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อ
จัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 

 

ระหว่างวันที่ 
1 – 3 ธันวาคม 2563 

 
 

วันที่ 24 มิถุนายน 2564 

 

18 ชั่วโมง 
 
 
 

4 ชั่วโมง 

 

- ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

- อบรมตรวจสอบภายใน 9 มทร. 1-3 ธ.ค. 63 – หน่วย
ตรวจสอบภายใน (rmutk.ac.th) 

รวมจ านวนชั่วโมงที่อบรม 22 ชั่วโมง  

 

https://audit.rmutk.ac.th/index.php/1-3-dec/
https://audit.rmutk.ac.th/index.php/1-3-dec/

