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ทำเนียบผูอ้ำนวยการ  กรมสุขภาพจิต 
หน่วยงาน  กลุ่มตรวจสอบภายใน)

๑.ชื่อ – ชื่อสกุล   นางสาวอรอนงค์  มหุตติการ   
    ตำแหน่ง        หัวหน้ากลุม่ตรวจสอบภายใน 
๒.วันเกษียณอายุราชการ  ๑ ตุลาคม ๒๕๖๙ 

๓. ประวัติการศึกษา 

ปี วุฒิท่ีได้รับ/ สาขา สถานศึกษา 

25๓๑ ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

25๔๗ 
ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขา บริหารธุรกิจ 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

25๕๒ 
ปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการกำกับดูแลกิจการ 
(Master of Science Program in Corporate Governance: 
MSCG) และประกาศนียบัตร Internal Auditing Education 
Partnership จาก IIA 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

๔. การดํารงตําแหนง่ 
พ.ศ. ๒๕๓๘-๒๕๔๑        เจาหนาที่ตรวจสอบภายใน ๕ 
พ.ศ. ๒๕๔๑-๒๕๔๖        เจาหนาที่ตรวจสอบภายใน ๖
พ.ศ. ๒๕๔๖-๒๕๕๑        นักวิชาการการเงินและบัญชี ๖ว 
พ.ศ. ๒๕๕๐-ปัจจุบัน       นักวิชาการตรวจสอบภายในชํานาญการ 
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๕.เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดที่ได้รับ 
 

ครื่องราชอิสริยาภรณ์ ว.ด.ป. ที่ได้รับพระราชทานตาม 

ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.) ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ 

 
๖. ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร (ตามที่ ก.พ. กำหนดสำหรับผู้ที่จะดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับต้น/สูง) ดังนี้ 
 

วันเดือนปี หลักสูตร หน่วยงานผู้จัด 
๗ มิ.ย.–๑๘ ก.ค. ๒๕๕๖ โครงการอบรมผู้บริหารการสาธารณสุข 

ระดับกลาง รุ่นที่ ๒๗ ประจำปี ๒๕๕๖ 
กระทรวงสาธารณสุข 

๑๓ ส.ค.–๑๔ ก.ย.๒๕๔๔ โครงการอบรมผู้บริหารการสาธารณสุข 
ระดับต้น รุ่นที่ ๑๑ ประจำปี ๒๕๔๔ 

กระทรวงสาธารณสุข 

 
       ๗.ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรอื่น ๆ    

วันเดือนปี หลักสูตร หน่วยงานผู้จัด 
๒-๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตร 

ผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (CGIA) 
หลักสูตร Comprehensive 

กรมบัญชีกลาง 

๑๙ – ๒๕ ก.พ.๒๕๖๑ โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตร 
ผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (CGIA) 
หลักสูตร Advanced ด้าน Performance, 
Operation and Management 

กรมบัญชีกลาง 

๑๒ – ๑๘ ก.พ.๒๕๖๑ โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตร 
ผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (CGIA) 
หลักสูตร Advanced ด้าน Financial and 
Compliance 

กรมบัญชีกลาง 

๑๑ ม.ค.๒๕๖๑ โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพการบริหารด้าน
พัสดุตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 

กองคลัง 
กรมสุขภาพจิต 

๑๑ – ๒๐ ม.ค.๒๕๖๐ โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตร 
ผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (CGIA) 
หลักสูตร Intermediate ด้าน Financial and 
Compliance 

กรมบัญชีกลาง 
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วันเดือนปี หลักสูตร หน่วยงานผู้จัด 
๑๒ – ๑๕ ม.ค.๒๕๖๐ โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตร 

ผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (CGIA) 
หลักสูตร Advanced ด้าน Information and 
Technology 

กรมบัญชีกลาง 

๒๔ – ๒๖ ก.พ.๒๕๕๙ โครงการพัฒนาระบบข้าราชการ  
กลุ่มศักยภาพสูง (พัฒนาภาวะผู้นำเพ่ือเตรียม
ความพร้อมในการบริหารงานและบริหารคน) 
 

กองบริหารทรัพยากร
บุคคล  
กรมสุขภาพจิต 

๒๓ – ๒๕ ธ.ค.๒๕๕๗ โครงการอบรมหลักสูตร พัฒนาภาวะผู้นำสู่
ความสำเร็จท่ามกลางความเปลี่ยนแปลง 

กองบริหารทรัพยากร
บุคคล  
กรมสุขภาพจิต 

๒๘ ก.ค.–๑๐ ส.ค.๒๕๕๗ โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตร 
ผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (CGIA) 
หลักสูตร Intermediate ด้าน Performance 
Operation & Management 

กรมบัญชีกลาง 

๑๗ – ๑๘ ก.ค.๒๕๕๗ โครงการพัฒนาภาวการณ์นำองค์กร และการ
สร้างความต่อเนื่องทางการบริหารและวิชาการ 
กิจกรรมอบรมด้านการโค้ชงาน ให้แก่
ข้าราชการกลุ่มศักยภาพสูง 

กองบริหารทรัพยากร
บุคคล  
กรมสุขภาพจิต 

ก.ย.๒๕๕๖ 
(จำนวน ๖ วัน) 

โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตร 
ผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (CGIA) 
หลักสูตร Advanced ด้าน Consulting 

กรมบัญชีกลาง 

๒ – ๔ ก.ย.๒๕๕๖ โครงการพัฒนาข้าราชการกลุ่มศักยภาพสูง กองบริหารทรัพยากร
บุคคลกรมสุขภาพจิต 

๑ – ๕ เม.ย.๒๕๕๖ อบรมภาษาอังกฤษ หลักสูตร English at work 
II (สำหรับข้าราชการกลุ่มศักยภาพสูง) 

ศูนย์ภาษา  
คณะมนุษยศาสตร์  
ม.เกษตรศาสตร์ 

๖ – ๑๖ มิ.ย.๒๕๕๕ โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตร 
ผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (CGIA) 
หลักสูตร Intermediate ด้าน Information 
and Technology 

กรมบัญชีกลาง 
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วันเดือนปี หลักสูตร หน่วยงานผู้จัด 

๒๘ มี.ค.-๒ เม.ย.๒๕๔๔ โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตร 
ผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (CGIA) 
หลักสูตร Intermediate ด้าน Consulting 
 

กรมบัญชีกลาง 

๑๑ – ๑๒ มี.ค.๒๕๕๓ โครงการฝึกอบรม หลักสูตร เทคนิคการสอน
งานเพ่ือการพัฒนา 

กองบริหารทรัพยากร
บุคคล  
กรมสุขภาพจิต 

๒๑ – ๓๑ ม.ค.๒๕๕๒ 
 

โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตร 
ผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (CGIA) 
ระดับพ้ืนฐาน หลักสูตร fundamental  
รุ่นที่ ๒ 

กรมบัญชีกลาง 

 
๘.ผ่านการศึกษาดูงาน  การประชุม การเจรจา (ต่างประเทศ)    
วันเดือนปี สถานที่การศึกษาดูงาน/การประชุม/การเจรจา 

(ต่างประเทศ) 
หน่วยงานผู้จัด 

 -  

๙.   การได้รับรางวัล/ประกาศเกียรติคุณ    

วันเดือนปี รางวัล/ประกาศเกียรติคุณ หน่วยงานผู้จัด 
 -  

  ๑๐.   การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการที่สำคัญ  

วันเดือนปี รายการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ หน่วยงานผู้จัด 
 -  

 




