
รายงานผลการพัฒนาบุคลากรของหน่วยตรวจสอบภายใน  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

กิจกรรม / โครงการ / หลักสูตร  
ที่เข้ารับการอบรม 

ระยะเวลาอบรม 
จ านวน

ชั่วโมงอบรม 
หลักฐานประกอบ 

นางนุสรา   เด่นอุดม 

     ต าแหน่ง นักวิชาการศึกษา ช านาญการ รักษาราชการแทนหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน 

1. โครงการอบรมหลักสูตรหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในที่
ไม่เคยได้รับวุฒิบัตรด้านการตรวจสอบภายใน 

ภาพรวมการตรวจสอบภายในและบทบาทหน้าที่ของผู้
ตรวจสอบภายใน 

มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายใน 
การก ากับดูแล การบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุม

ภายใน 
การบริหารหน่วยงานตรวจสอบภายใน 

ระหว่างวันที ่
12 - 14 มกราคม 2565 

18 ชั่วโมง - หนังสือกรมบัญชีกลาง ที ่ กค 0409.2/ว 1068 
ลงวันท่ี 26 ตุลาคม 2564 

- ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการ
ทดสอบการพัฒนาความรู้ของผู้ปฏิบัติงานด้านการ
ตรวจสอบภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ ครั้งที่ 1 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
( http://www.cgd.go.th/cs/Satellite? ) 

2. อบรมการประกันคุณภาพการศึกษา ระยะที่ 3 หัวข้อการบริหาร
ความเสี่ยง 

ระหว่างวันที ่
27 - 28 มกราคม 2565 

10 ชั่วโมง - หนังสือส านักงานประกันคุณภาพ ที่ อว 0650.20/137 
ลงวันท่ี 13 ธันวาคม 2564  

3. การสัมมนาแนวปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลในสถาบัน 
อุดมศึกษา และแนวทางปฏิบัติตามหลักความรับผิดชอบต่อ
สังคม หลักเสรีภาพทางวิชาการ หลักความเป็นอิสระ และหลัก
ความเสมอภาค 

วันที่ 4 มีนาคม 2565 31/2 ชั่วโมง - หนังสือกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม ที่  อว 0203.4/ว 3242 ลงวันที่  11 
กุมภาพันธ์ 2565  
( https://www.YouTube.com/watch?v=5lwUq 
Ps9LDg ) 

http://www.cgd.go.th/cs/Satellite
https://www.youtube.com/watch?v=5lwUq%20Ps9LDg
https://www.youtube.com/watch?v=5lwUq%20Ps9LDg
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กิจกรรม / โครงการ / หลักสูตร  
ที่เข้ารับการอบรม 

ระยะเวลาอบรม 
จ านวน

ชั่วโมงอบรม 
หลักฐานประกอบ 

4. โครงการพัฒนาเครือข่ายผู้ตรวจสอบภายในมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคล 9 มทร. 

ระหว่างวันที ่

9 – 11 สิงหาคม 2565 

191/2 ชั่วโมง - หนังสือ มทร.รัตนโกสินทร์ ที ่ อว 0653.17/3712 

ลงวันท่ี 30 มิถุนายน 2565 

( https://audit.rmutk.ac.th/index.php/9-11aug/ ) 

รวมจ านวนชั่วโมงที่อบรม 51 ชั่วโมง  

https://audit.rmutk.ac.th/index.php/9-11aug/
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กิจกรรม / โครงการ / หลักสูตร  
ที่เข้ารับการอบรม 

ระยะเวลาอบรม 
จ านวน

ชั่วโมงอบรม 
หลักฐานประกอบ 

นางสาวมลฤดี   กันไพรีย์ 

     ต าแหน่ง นักตรวจสอบภายใน 

1. โครงการพัฒนาความรู้ของผู้ปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบ
ภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ 
การวางแผนการตรวจสอบ 

การปฏิบัติงานตรวจสอบ 

การรายงานผลการตรวจสอบ 
การควบคุมภายใน 

การจัดท าแผนการปฏิบัติงาน 

 
 
วันที่ 17 ธันวาคม 2564 

วันที่ 20 ธันวาคม 2564 

วันที่ 20 ธันวาคม 2564 
วันที่ 21 ธันวาคม 2564 

วันที่ 24 ธันวาคม 2564 

 
 
3 ชั่วโมง 

3 ชั่วโมง 

3 ชั่วโมง 
3 ชั่วโมง 

3 ชั่วโมง 

- หนังสือกรมบัญชีกลาง ที ่ กค 0409.2/ว 1068 
ลงวันท่ี 26 ตุลาคม 2564 

- ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการ
ทดสอบการพัฒนาความรู้ของผู้ปฏิบัติงานด้านการ
ตรวจสอบภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ ครั้งที่ 1 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
( http://www.cgd.go.th/cs/Satellite? ) 

2. การสัมมนาแนวปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลในสถาบัน 
อุดมศึกษา และแนวทางปฏิบัติตามหลักความรับผิดชอบต่อ
สังคม หลักเสรีภาพทางวิชาการ หลักความเป็นอิสระ และหลัก
ความเสมอภาค 

วันที่ 4 มีนาคม 2565 31/2 ชั่วโมง - หนังสือกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม ที่  อว 0203.4/ว 3242 ลงวันที่  11 
กุมภาพันธ์ 2565  
( https://www.YouTube.com/watch?v=5lwUq 
Ps9LDg ) 

3. รับฟังการชี้แจงหลักเกณฑ์การประเมินการประกันและการ
ปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐจากภายนอก
องค์กร 

วันที่ 14 มีนาคม 2565 21/2 ชั่วโมง - หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0409.4/ว 172 ลงวันที่ 
3 มีนาคม 2565 

http://www.cgd.go.th/cs/Satellite
https://www.youtube.com/watch?v=5lwUq%20Ps9LDg
https://www.youtube.com/watch?v=5lwUq%20Ps9LDg
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กิจกรรม / โครงการ / หลักสูตร  
ที่เข้ารับการอบรม 

ระยะเวลาอบรม 
จ านวน

ชั่วโมงอบรม 
หลักฐานประกอบ 

4. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างเว็บไซต์ด้วยโอเพ่นซอร์ส ระหว่างวันที ่
30 – 31 พฤษภาคม 2565 

12 ชั่วโมง - หนังสือส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ที่ อว 0650.10/0287 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 

5. โครงการอบรมการบริหารงานด้านการเงิน การคลัง และพัสดุ ระหว่างวันที ่
18 – 20 กรกฎาคม 2565 

14 ชั่วโมง - หนังสือกองคลัง ที่ อว 0650.13/- ลงวันที่ 7 มิถุนายน 
2565 

6. โครงการอบรมพัฒนาความรู้ (หลักสูตรพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง) 
ของผู้ปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในส าหรับหน่วยงาน
ของรัฐ หลักสูตร “ผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน”  

รายวิชา “หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในส าหรับหน่วยงาน
ของรัฐ” 

วันที่ 8 สิงหาคม 2565 3 ชัว่โมง - หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0409.2/ว 766 ลงวันที่ 
8 กรกฎาคม 2565 

- ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการ
ทดสอบการพัฒนาความรู้ของผู้ปฏิบัติงาน ด้านการ
ตรวจสอบภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 2 
( http://www.cgd.go.th/cs/Satellite? ) 

7. โครงการพัฒนาเครือข่ายผู้ตรวจสอบภายในมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล 9 มทร. 

ระหว่างวันที ่
9 – 11 สิงหาคม 2565 

191/2 ชั่วโมง - หนังสือ มทร.รัตนโกสินทร์ ที ่ อว 0653.17/3712 
ลงวันท่ี 30 มิถุนายน 2565 
( https://audit.rmutk.ac.th/index.php/9-11aug/ ) 

รวมจ านวนชั่วโมงที่อบรม 691/2 ชั่วโมง  

http://www.cgd.go.th/cs/Satellite
https://audit.rmutk.ac.th/index.php/9-11aug/
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กิจกรรม / โครงการ / หลักสูตร  
ที่เข้ารับการอบรม 

ระยะเวลาอบรม 
จ านวน

ชั่วโมงอบรม 
หลักฐานประกอบ 

นางสาวพรทิพย์   สุขอร่าม 

     ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

1. โครงการอบรมหลักสูตรผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในที่ได้รับ
การแต่งตั้งใหม่ 

ระหว่างวันที ่
13 – 15 ธันวาคม 2564 

18 ชั่วโมง - หนังสือกรมบัญชีกลาง ที ่ กค 0409.2/ว 1068 
ลงวันท่ี 26 ตุลาคม 2564 

- ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการ
ทดสอบการพัฒนาความรู้ของผู้ปฏิบัติงานด้านการ
ตรวจสอบภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ ครั้งที่ 1 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
( http://www.cgd.go.th/cs/Satellite? ) 

2. อบรมการประกันคุณภาพการศึกษา ระยะที่ 3 หัวข้อการบริหาร
ความเสี่ยง 

ระหว่างวันที ่
27 - 28 มกราคม 2565 

10 ชั่วโมง - หนังสือส านักงานประกันคุณภาพ ที่ อว 0650.20/137 
ลงวันท่ี 13 ธันวาคม 2564  

3. การสัมมนาแนวปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลในสถาบัน 
อุดมศึกษา และแนวทางปฏิบัติตามหลักความรับผิดชอบต่อ
สังคม หลักเสรีภาพทางวิชาการ หลักความเป็นอิสระ และหลัก
ความเสมอภาค 

วันที่ 4 มีนาคม 2565 31/2 ชั่วโมง - หนังสือกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม ที่  อว 0203.4/ว 3242 ลงวันที่  11 
กุมภาพันธ์ 2565  
( https://www.YouTube.com/watch?v=5lwUq 
Ps9LDg ) 

http://www.cgd.go.th/cs/Satellite
https://www.youtube.com/watch?v=5lwUq%20Ps9LDg
https://www.youtube.com/watch?v=5lwUq%20Ps9LDg
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กิจกรรม / โครงการ / หลักสูตร  
ที่เข้ารับการอบรม 

ระยะเวลาอบรม 
จ านวน

ชั่วโมงอบรม 
หลักฐานประกอบ 

4. รับฟังการชี้แจงหลักเกณฑ์การประเมินการประกันและการ
ปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐจากภายนอก
องค์กร 

วันที่ 14 มีนาคม 2565 21/2 ชั่วโมง - หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0409.4/ว 172 ลงวันที่ 
3 มีนาคม 2565 

5. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างเว็บไซต์ด้วยโอเพ่นซอร์ส ระหว่างวันที ่
30 – 31 พฤษภาคม 2565 

12 ชั่วโมง - หนังสือส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ที่ อว 0650.10/0287 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 

6. โครงการอบรมพัฒนาความรู้ (หลักสูตรพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง) 
ของผู้ปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในส าหรับหน่วยงาน
ของรัฐ หลักสูตร “ผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน”  

รายวิชา “หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในส าหรับหน่วยงาน
ของรัฐ” 

วันที่ 8 สิงหาคม 2565 3 ชัว่โมง - หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0409.2/ว 766 ลงวันที่ 
8 กรกฎาคม 2565 

- ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการ
ทดสอบการพัฒนาความรู้ของผู้ปฏิบัติงาน ด้านการ
ตรวจสอบภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 2 
( http://www.cgd.go.th/cs/Satellite? ) 

7. โครงการพัฒนาเครือข่ายผู้ตรวจสอบภายในมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล 9 มทร. 

ระหว่างวันที ่
9 – 11 สิงหาคม 2565 

191/2 ชั่วโมง - หนังสือ มทร.รัตนโกสินทร์ ที ่ อว 0653.17/3712 
ลงวันท่ี 30 มิถุนายน 2565 
( https://audit.rmutk.ac.th/index.php/9-11aug/ ) 

รวมจ านวนชั่วโมงที่อบรม 681/2 ชั่วโมง  

http://www.cgd.go.th/cs/Satellite
https://audit.rmutk.ac.th/index.php/9-11aug/
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กิจกรรม / โครงการ / หลักสูตร  
ที่เข้ารับการอบรม 

ระยะเวลาอบรม 
จ านวน

ชั่วโมงอบรม 
หลักฐานประกอบ 

นางสาวสิริอร   มะลิทอง 

     ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

1. การสัมมนาแนวปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลในสถาบัน 

อุดมศึกษา และแนวทางปฏิบัติตามหลักความรับผิดชอบต่อ

สังคม หลักเสรีภาพทางวิชาการ หลักความเป็นอิสระ และหลัก

ความเสมอภาค 

วันที่ 4 มีนาคม 2565 31/2 ชั่วโมง - หนังสือกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย

และนวัตกรรม ที่  อว 0203.4/ว 3242 ลงวันที่  11 

กุมภาพันธ์ 2565  

( https://www.YouTube.com/watch?v=5lwUq 

Ps9LDg ) 

2. การใช้ฐานข้อมูลข่าวออนไลน์ IQNewClips วันที่ 11 มีนาคม 2565 2 ชัว่โมง - หนังสือส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ที่ อว 0650.10/0099 ลงวันท่ี 24 กุมภาพันธ ์2565 

3. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างเว็บไซต์ด้วยโอเพ่นซอร์ส ระหว่างวันที ่

30 – 31 พฤษภาคม 2565 

12 ชั่วโมง - หนังสือส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ที่ อว 0650.10/0287 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 

4. โครงการอบรมการบริหารงานด้านการเงิน การคลัง และพัสดุ ระหว่างวันที ่

18 – 20 กรกฎาคม 2565 

14 ชั่วโมง - หนังสือกองคลัง ที่ อว 0650.13/- ลงวันที่ 7 มิถุนายน 

2565 

https://www.youtube.com/watch?v=5lwUq%20Ps9LDg
https://www.youtube.com/watch?v=5lwUq%20Ps9LDg
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กิจกรรม / โครงการ / หลักสูตร  
ที่เข้ารับการอบรม 

ระยะเวลาอบรม 
จ านวน

ชั่วโมงอบรม 
หลักฐานประกอบ 

5. โครงการพัฒนาเครือข่ายผู้ตรวจสอบภายในมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคล 9 มทร. 

ระหว่างวันที ่

9 – 11 สิงหาคม 2565 

191/2 ชั่วโมง - หนังสือ มทร.รัตนโกสินทร์ ที ่ อว 0653.17/3712 

ลงวันท่ี 30 มิถุนายน 2565 

( https://audit.rmutk.ac.th/index.php/9-11aug/ ) 

รวมจ านวนชั่วโมงที่อบรม 51 ชั่วโมง  

https://audit.rmutk.ac.th/index.php/9-11aug/
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กิจกรรม / โครงการ / หลักสูตร  
ที่เข้ารับการอบรม 

ระยะเวลาอบรม 
จ านวน

ชั่วโมงอบรม 
หลักฐานประกอบ 

นายกีรติ   คงสุพรศักดิ์ 

     ต าแหน่ง นักตรวจสอบภายใน 

1. โครงการอบรมหลักสูตรผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในที่ได้รับ

การแต่งตั้งใหม่ 

ระหว่างวันที ่

13 – 15 ธันวาคม 2564 

18 ชั่วโมง - หนังสือกรมบัญชีกลาง ที ่ กค 0409.2/ว 1068 

ลงวันท่ี 26 ตุลาคม 2564 

- ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการ

ทดสอบการพัฒนาความรู้ของผู้ปฏิบัติงานด้านการ

ตรวจสอบภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ ครั้งที่ 1 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

( http://www.cgd.go.th/cs/Satellite? ) 

2. การสัมมนาแนวปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลในสถาบัน 

อุดมศึกษา และแนวทางปฏิบัติตามหลักความรับผิดชอบต่อ

สังคม หลักเสรีภาพทางวิชาการ หลักความเป็นอิสระ และหลัก

ความเสมอภาค 

วันที่ 4 มีนาคม 2565 31/2 ชั่วโมง - หนังสือกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย

และนวัตกรรม ที่  อว 0203.4/ว 3242 ลงวันที่  11 

กุมภาพันธ์ 2565  

( https://www.YouTube.com/watch?v=5lwUq 

Ps9LDg ) 

http://www.cgd.go.th/cs/Satellite
https://www.youtube.com/watch?v=5lwUq%20Ps9LDg
https://www.youtube.com/watch?v=5lwUq%20Ps9LDg
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กิจกรรม / โครงการ / หลักสูตร  
ที่เข้ารับการอบรม 

ระยะเวลาอบรม 
จ านวน

ชั่วโมงอบรม 
หลักฐานประกอบ 

3. โครงการอบรมพัฒนาความรู้ (หลักสูตรพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง) 

ของผู้ปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในส าหรับหน่วยงาน

ของรัฐ หลักสูตร “ผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน”  

รายวิชา “หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและ

หลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในส าหรับหน่วยงาน

ของรัฐ” 

วันที่ 8 สิงหาคม 2565 3 ชัว่โมง - หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0409.2/ว 766 ลงวันที่ 

8 กรกฎาคม 2565 

- ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการ

ทดสอบการพัฒนาความรู้ของผู้ปฏิบัติงาน ด้านการ

ตรวจสอบภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 2 

( http://www.cgd.go.th/cs/Satellite? ) 

4. โครงการพัฒนาเครือข่ายผู้ตรวจสอบภายในมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคล 9 มทร. 

ระหว่างวันที ่

9 – 11 สิงหาคม 2565 

191/2 ชั่วโมง - หนังสือ มทร.รัตนโกสินทร์ ที ่ อว 0653.17/3712 

ลงวันท่ี 30 มิถุนายน 2565 

( https://audit.rmutk.ac.th/index.php/9-11aug/ ) 

รวมจ านวนชั่วโมงที่อบรม 44 ชั่วโมง  

 

http://www.cgd.go.th/cs/Satellite
https://audit.rmutk.ac.th/index.php/9-11aug/

