
ตารางอบรมประจำปีงบประมาณ 2566 
ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ที่ หลักสูตรอบรม วันที่ เวลา วิทยากร กลุ่มเป้าหมาย ลิงค์ลงทะเบียน
อบรม 

ตุลาคม 2565 
1 โปรแกรมการ

บริหารการทำงาน
ร่วมกัน Microsoft 
Teams  

5 13.00-
16.30 

นายฐิติวัฒน ์หวังสุขใจ   
นายไกรษร ราชนิจ 

บุคลากรในกำกับ
รองอธิการบดีฝ่าย
ประชาสัมพันธ์ 

 

พฤศจิกายน 2565 
2 การใช้งานระบบ

ประชุม
อิเล็กทรอนิกส์ 
MCU e-meeting 

15 13.00-
16.30 

นายไกรษร ราชนิจ ธุรการสำนัก
ส่งเสริม
พระพุทธศาสนา
และบริหารสังคม,
กองสื่อสารองค์กร
,คณะพุทธศาสตร์ 

 

ธันวาคม 2565 
3 การใช้งานระบบ

ประชุม
อิเล็กทรอนิกส์ 
MCU e-meeting 
คร้ังที่ 1 

15 13.00-
16.30 

นายไกรษร ราชนิจ บุคลากรส่วนกลาง 
เฉพาะผู้ดูแลงาน
ประชุมของส่วน
งาน 

 

4 โปรแกรมการ
บริหารการทำงาน
ร่วมกัน Microsoft 
Teams คร้ังที่ 1 

20 13.00-
16.30 

นายฐิติวัฒน ์หวังสุขใจ บุคลากรส่วนกลาง
และส่วนภูมิภาค 

 

มกราคม 2566 
5 การใช้งานระบบ

ประชุม
อิเล็กทรอนิกส์ 
MCU e-meeting 
คร้ังที่ 2 

13 13.00-
16.30 

นายไกรษร ราชนิจ บุคลากรส่วน
ภูมิภาค (๑๑วิทยา
เขต) เฉพาะผู้ดูแล
งานประชุมของ
ส่วนงาน 

 



6 การพัฒนารายวิชา
เพ่ือการเรียนการ
สอนและการวัด
ประเมินผล
ออนไลน์ (MCU e-
Learning & e-
Testing) คร้ังที่ 1 

27 09.30-
16.30 

นายอภิชาต ิรอดนิยม คณาจารย์ส่วน
ภูมิภาค (6 วิทยา
เขต) 

 

กุมภาพันธ์ 2566 
7 การใช้งานระบบ

ประชุม
อิเล็กทรอนิกส์ 
MCU e-meeting 
คร้ังที่ 3 

10 13.00-
16.30 

นายไกรษร ราชนิจ บุคลากรส่วน
ภูมิภาค (วิทยาลัย
สงฆ์,หน่วยวิทย
บริการ) เฉพาะ
ผู้ดูแลงานประชุม
ของส่วนงาน 

 

8 การพัฒนารายวิชา
เพ่ือการเรียนการ
สอนและการวัด
ประเมินผล
ออนไลน์ (MCU e-
Learning & e-
Testing) คร้ังที่ 2 

24 09.30-
16.30 

นายอภิชาติ รอดนิยม คณาจารย์ส่วน
ภูมิภาค (5 วิทยา
เขต) 

 

มีนาคม 2566 
9 โปรแกรมการ

บริหารการทำงาน
ร่วมกัน Microsoft 
Teams คร้ังที่ 2 

15 13.00-
16.30 

นายฐิติวัฒน ์หวังสุขใจ บุคลากรส่วนกลาง
และส่วนภูมิภาค 

  

10 การพัฒนารายวิชา
เพ่ือการเรียนการ
สอนและการวัด
ประเมินผล
ออนไลน์ (MCU e-
Learning & e-
Testing) คร้ังที่ 3 
 
  

24 09.30-
16.30 

นายอภิชาติ รอดนิยม คณาจารย์ส่วน
ภูมิภาค (12 
วิทยาลัยสงฆ์ 2 
หน่วยวิทยบริการ) 

  



เมษายน 2566 
11 การพัฒนาเว็บไซต์

ตามมาตราฐาน
เว็บไซต์ภาครัฐ 
(Government 
Website 
Standard) คร้ังที่ 
1 

3-4 09.30-
16.30 

นายนพดล เพ็ญประชุม เว็บมาสเตอร์ 
ส่วนกลาง 

  

12 HTML5+CSS3 
และ Javascript 
คร้ังที่ 1 

10-
11 

09.30-
16.30 

นายนพดล เพ็ญประชุม นักพัฒนาแอป
พลิเคชัน ส่วนกลาง 

  

13 การพัฒนารายวิชา
เพ่ือการเรียนการ
สอนและการวัด
ประเมินผล
ออนไลน์ (MCU e-
Learning & e-
Testing) คร้ังที่ 4 

28 09.30-
16.30 

นายอภิชาติ รอดนิยม บุคลากรส่วน
ภูมิภาค (13 
วิทยาลัยสงฆ์ 2 
หน่วยวิทยบริการ) 

  

พฤษภาคม 2566 
14 การพัฒนาเว็บไซต์

ตามมาตราฐาน
เว็บไซต์ภาครัฐ 
(Government 
Website 
Standard) คร้ังที่ 
2 

2-3 09.30-
16.30 

นายนพดล เพ็ญประชุม เว็บมาสเตอร์ ส่วน
ภูมิภาค 

  

15 HTML5+CSS3 
และ Javascript 
คร้ังที่ 2 

10-
11 

09.30-
16.30 

นายนพดล เพ็ญประชุม นักพัฒนาแอป
พลิเคชัน ส่วน
ภูมิภาค 

  

16 การพัฒนารายวิชา
เพ่ือการเรียนการ
สอนและการวัด
ประเมินผล
ออนไลน์ (MCU e-

26 09.30-
16.30 

นายอภิชาติ รอดนิยม คณาจารย์
ส่วนกลาง 

  



Learning & e-
Testing) คร้ังที่ 5 

มิถุนายน 2566 
17 Basic PHP 

MySQL คร้ังที่ 1 
1-2 09.30-

16.30 
นายนพดล เพ็ญประชุม นักพัฒนาแอป

พลิเคชัน ส่วนกลาง 
  

18 Basic PHP 
MySQL คร้ังที่ 2 

8-9 09.30-
16.30 

นายนพดล เพ็ญประชุม นักพัฒนาแอป
พลิเคชัน ส่วนกลาง 

  

19 โปรแกรมการ
บริหารการทำงาน
ร่วมกัน Microsoft 
Teams คร้ังที่ 3 

20 13.00-
16.30 

นายฐิติวัฒน ์หวังสุขใจ บุคลากรส่วนกลาง
และส่วนภูมิภาค 

  

กรกฎาคม 2566 
20 การใช้งาน

คอมพิวเตอร ์คร้ังที่ 
1 

14 13.00-
16.30 

นายปัญญา นราพันธ์ บุคลากร นิสิต 
ส่วนกลาง ภูมิภาค 

  

21 การจัดการระบบ
เครือข่าย 
(Network 
Management 
and Config 
Network ) 

21 09.30-
16.30 

นายศร ี แก้วงาม บุคลากรดูแลระบบ
เครือข่าย ส่วน
ภูมิภาค 

  

สิงหาคม 2566 
22 การใช้งาน

คอมพิวเตอร ์คร้ังที่ 
2 

18 13.00-
16.30 

นายปัญญา นราพันธ์ บุคลากร นิสิต 
ส่วนกลาง ภูมิภาค 

  

23 การติดตั้งและ
แก้ไขระบบ
เครือข่ายไร้สาย 
Implementing 
Wireless LAN 
Solution 

22 13.00-
16.30 

นายอรรถพล อิ่มวิไลวรรณ บุคลากรดูแล IT 
ส่วนภูมิภาค 

  

กันยายน 2566 
  ไม่มีการอบรม           

 


