
ตารางอบรมประจำปีงบประมาณ 2566 
ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ  

ที ่ หลักสูตรอบรม วันที่ เวลา วิทยากร กลุ่มเป้าหมาย หมายเหตุ 
ตุลาคม 2565   

1 โปรแกรมการบริหารการทำงานร่วมกัน 
Microsoft Teams  

5 13.00-16.30 นายฐิติวัฒน ์หวังสุขใจ   
นายไกรษร ราชนิจ 

บุคลากรในกำกับรองอธิการบดีฝ่าย
ประชาสัมพันธ ์

  

พฤศจิกายน 2565   
2 การใช้งานระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ MCU 

e-meeting 
15 13.00-16.30 นายไกรษร ราชนิจ ธุรการสำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนา

และบริหารสังคม,กองสื่อสารองค์กร
,คณะพุทธศาสตร ์

  

ธันวาคม 2565   
3 การใช้งานระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ MCU 

e-meeting ครั้งที่ 1 
15 13.00-16.30 นายไกรษร ราชนิจ บุคลากรส่วนกลาง เฉพาะผู้ดูแลงาน

ประชุมของส่วนงาน 
  

4 โปรแกรมการบริหารการทำงานร่วมกัน 
Microsoft Teams ครั้งที่ 1 

20 13.00-16.30 นายฐิติวัฒน ์หวังสุขใจ บุคลากรส่วนกลางและส่วนภูมิภาค   

มกราคม 2566   
5 การใช้งานระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ MCU 

e-meeting ครั้งที่ 2 
13 13.00-16.30 นายไกรษร ราชนิจ บุคลากรส่วนภูมิภาค (๑๑วิทยาเขต) 

เฉพาะผู้ดูแลงานประชุมของส่วนงาน 
  

6 HTML5+CSS3 และ Javascript 30-31 09.30-16.30 นายนพดล เพ็ญประชุม นักพัฒนาแอปพลิเคชัน ส่วนกลางและ
ส่วนภูมิภาค 
  

  



กุมภาพันธ์ 2566   
7 พัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ส่วนงาน ขั้นสูง 

(Webmaster Advanced)" ครั้งที่ 1 
2   อ.รักชนก สขุะกาลนันท ์ 45 รูป/คน (1คน/ส่วนงาน)   

8 การออกแบบ สร้างและจัดการรายวชิาแบบ 
MOOC ครั้งที่ 1 

10-11 กพ.   อ. จิระ ชนรกัสุข 45 รูป/คน (1คน/ส่วนงาน)   

9 PHP and MySQL  10-12 กพ.   อ.รักชนก สขุะกาลนันท ์ นักพัฒนาแอปพลิเคชัน 16 รูป/คน   
10 พัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ส่วนงาน ขั้นสูง 

(Webmaster Advanced)" ครั้งที่ 2 
9   อ.รักชนก สขุะกาลนันท ์ 45 รูป/คน (1คน/ส่วนงาน)   

11 การใช้งานระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ MCU 
e-meeting ครั้งที่ 3 

21 13.00-16.30 นายไกรษร ราชนิจ บุคลากรส่วนภูมิภาค (วิทยาลัย
สงฆ์,หน่วยวิทยบริการ) เฉพาะผู้ดูแล
งานประชุมของส่วนงาน 

  

มี.ค.-66   
12 การออกแบบ สร้างและจัดการรายวิชาแบบ 

MOOC ครั้งที่ 2 
3-4 มีค.   อ. จิระ ชนรักสุข 45 รูป/คน (1คน/ส่วนงาน)   

13 PHP using Laravel Framework ครั้งที่ 1  10-12 มีค.   อ.รักชนก สขุะกาลนันท ์ นักพัฒนาแอปพลิเคชัน 16 รูป/คน   
เม.ย.-66   

14 PHP using Laravel Framework ครั้งที่ 2 20-21 
เมย. 

  อ.รักชนก สขุะกาลนันท ์ นักพัฒนาแอปพลิเคชัน 16 รูป/คน   

15 Network System Administration 
Techniques for IT Professionals 

25-26 
เมย. 

  นายศรี แก้วงาม 30 รูป/คน   

16 Mobile app "IOS และ Android" ด้วย 
Flutter framework 

28-30 
เมย. 

  อ.รักชนก สขุะกาลนันท ์ นักพัฒนาแอปพลิเคชัน 16 รูป/คน   



พ.ค.-66   
17 โปรแกรมการบริหารการทำงานร่วมกัน 

Microsoft Teams ครั้งที่ 2 
  13.00-16.30 นายฐิติวัฒน์ หวังสุขใจ บุคลากรส่วนกลางและส่วนภูมิภาค   

18 การพัฒนารายวิชาเพื่อการเรียนการสอน
และการวัดประเมินผลออนไลน์ (MCU e-
Learning & e-Testing) ครั้งที่ 1 

  09.30-16.30 นายอภิชาติ รอดนิยม คณาจารย์ส่วนภูมิภาค (6 วิทยาเขต)   

19 การพัฒนารายวิชาเพื่อการเรียนการสอน
และการวัดประเมินผลออนไลน์ (MCU e-
Learning & e-Testing) ครั้งที่ 2 

  09.30-16.30 นายอภิชาติ รอดนิยม คณาจารย์ส่วนภูมิภาค (5 วิทยาเขต)   

มิ.ย.-66   
20 การพัฒนารายวิชาเพื่อการเรียนการสอน

และการวัดประเมินผลออนไลน์ (MCU e-
Learning & e-Testing) ครั้งที่ 3 

  09.30-16.30 นายอภิชาติ รอดนิยม คณาจารย์ส่วนภูมิภาค (12 วิทยาลัย
สงฆ์ 2 หน่วยวิทยบริการ) 

  

21 การพัฒนารายวิชาเพื่อการเรียนการสอน
และการวัดประเมินผลออนไลน์ (MCU e-
Learning & e-Testing) ครั้งที่ 4 

  09.30-16.30 นายอภิชาติ รอดนิยม บุคลากรส่วนภูมิภาค (13 วิทยาลัยสงฆ ์
2 หน่วยวิทยบริการ) 

  

22 การใช้งานคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 1   13.00-16.30 นายปัญญา นราพันธ ์ บุคลากร นิสิต ส่วนกลาง ภูมิภาค   
ก.ค.-66   

23 การพัฒนารายวิชาเพื่อการเรียนการสอน
และการวัดประเมินผลออนไลน์ (MCU e-
Learning & e-Testing) ครั้งที่ 5 

  09.30-16.30 นายอภิชาติ รอดนิยม คณาจารย์ส่วนกลาง   

24 การใช้งานคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 2   13.00-16.30 นายปัญญา นราพันธ ์ บุคลากร นิสิต ส่วนกลาง ภูมิภาค   



25 โปรแกรมการบริหารการทำงานร่วมกัน 
Microsoft Teams ครั้งที่ 3 

  13.00-16.30 นายฐิติวัฒน ์หวังสุขใจ บุคลากรส่วนกลางและส่วนภูมิภาค   

ส.ค.-66   
26 การพัฒนาเว็บไซต์ตามมาตราฐานเว็บไซต์

ภาครฐั (Government Website 
Standard) 

  09.30-16.30 นายนพดล เพ็ญประชุม เว็บมาสเตอร์ ส่วนกลาง   

27 การติดตั้งและแก้ไขระบบเครือข่ายไรส้าย 
Implementing Wireless LAN Solution 

  13.00-16.30 นายอรรถพล อิ่มวิไล
วรรณ 

บุคลากรดูแล IT ส่วนภูมิภาค   

ก.ย.-66   
  ไม่มีการอบรม           

 


