
 
 
 
 

ศูนยพฒันาการเรียนการสอนโรงเรียนในฝน 
ศูนยเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร(ICT) 
สํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุ เขต 3 

 
 

โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ  
หลักสูตรที่ 1 การใชโปรแกรมพฒันาสื่อการเรียนการสอน 

การผลติสื่อมัลติมีเดียดวยโปรแกรม SWiSH Max 
ระหวางวันที่ 10 – 12 พฤษภาคม 2553 

 
 

ณ ศูนยพัฒนาการเรียนการสอนโรงเรียนในฝน 
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) 
โรงเรียนสมเด็จพทิยาคม  อ.สมเด็จ  จ.กาฬสินธุ 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสนิธุ เขต 3 

http://www.somdetpit.ac.th 



โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบตัิการ หลักสูตรท่ี 1 การใชโปรแกรมพัฒนาสื่อการเรียนการสอน 
การผลิตสื่อมัลติมีเดียดวยโปรแกรม SWiSH Max 

 

ความสําคัญของหลักสูตร  
เปนที่ยอมรับกันโดยทัว่ไปวา องคประกอบสําคัญอยางหนึ่งที่สงผลใหการเรียนรูประสบ

ความสําเร็จตามวัตถุประสงค ก็คือส่ือการเรียนการสอน (Instruction Media) เนื่องจากสื่อการเรียนการ
สอนเปนตัวกลางในการถายทอดองคความรูตางๆ ไปยังผูเรียน ในปจจบุันไดมีการประยุกตใชส่ือใน
รูปแบบตางๆ ขึ้นมากมาย โดยเฉพาะอยางยิ่งสื่ออิเล็กทรอนิกส  ที่พัฒนาขึ้นโดยใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอร
เปนหลักในการนําเสนอและการจัดการ อันไดแก บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (CAI : Computer-
Assisted Instruction)  และบทเรียนคอมพวิเตอรชวยฝกอบรม (CBT : Compute-Based Training) ซ่ึงวงการ
ศึกษาของไทยมีความตื่นตวัอยางมาก เกี่ยวกับพัฒนาการและการใชงานของบทเรียนดังกลาว เนื่องจากได
ตระหนกัถึงประโยชนและความสําคัญของสื่ออิเล็กทรอนิกส ที่ใชถายทอดองคความรูแกผูเรียน ทัง้ใน
สถานศึกษาและสถานประกอบการ ดังจะเหน็ไดจากสถานศึกษาหลายแหงไดริเร่ิมโครงการพัฒนา
บทเรียน CAI และ CBT ขึ้น เพื่อใชในการเรียนการสอนในลักษณะตางๆ ทั้งการสอนเสริมในกรณทีี่ผูเรียน
ขาดเรียน เรียนไมทันเพื่อน หรือใชสอนแทนผูสอนในกรณีที่เนื้อหามคีวามสลับซับซอน ซ่ึงกลาวไดวา
เปนแนวคิดทีท่ันสมัยและสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ที่มุงเนนการจัดการ
เรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคญั และใชเทคโนโลยีการศึกษาในการพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน    
 ดวยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสาํนักงานเขตพืน้ที่การศึกษากาฬสินธุ               
เขต 3 แตงตั้งใหโรงเรียนสมเด็จพิทยาคมเปนศูนยพัฒนาการเรียนการสอนโรงเรียนในฝน ศูนยเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร(ICT) เพื่อเปนศนูยประสานงานการพัฒนาครู ดูแลชวยเหลือและเปนแกนนํา 
ในการจดัการเรียนรูใหกับโรงเรียนเครือขาย  และโรงเรียนในสังกดัสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ
เขต 3 จากความสําคัญของการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนและประโยชนของบทเรียนคอมพิวเตอร 
Multimedia ดังกลาวขางตน ทางศูนยฯ จึงจดัโครงการ การฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาสื่อการสอน 
Multimedia ดวยโปรแกรม SWiSH Max ใหกับครูผูสอนและรับผิดชอบเทคโนโลยีสารสนเทศของ
โรงเรียน ใหสามารถเรียนรูโปรแกรมเพื่อเกิดทักษะ สามารถนําความรูที่ไดรับไปใชพัฒนาสื่อการเรียน    
การสอนและขยายผลใหกับครูในโรงเรียนได   

 
วัตถุประสงคของการอบรม 
               1.  เพื่อพัฒนาครูผูสอนดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โรงเรียนในโครงการโรงเรียน
ในฝน ทั้งรุน 1 รุน 2 และรุน 3 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ เขต 3 ใหมีความรู
ความสามารถดานการผลิตสื่อการสอนดานICT ดังนี ้

1.1 มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการจัดการเรยีนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 



1.2 มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับความสําคัญของสื่อมัลติมีเดียเพื่อการเรยีนรู 
1.3 มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาสื่อมัลติมีเดียเพื่อการเรียนรู 
1.4 สามารถออกแบบสื่อมัลติมีเดียเพื่อการเรียนรูได 
1.5 สามารถใชโปรแกรม SWiSH Max ในการสรางสื่อมัลติมีเดียเพื่อการเรียนรูได 
1.6 สามารถนําความรูที่ไดรับไปบรูณาการกับวชิาอื่นได 

              2.   เพื่อใหครูผูสอนดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่เขารับการอบรมนําความรูไปใช
และขยายผลใหแกหนวยงานในโรงเรียนได 

 

หลักสูตร เนือ้หาสาระ และกระบวนการฝกอบรม  
• ระยะเวลา  3  วัน 
• เนื้อหาสาระ  ประกอบดวย 

o การจัดการเรยีนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
o ส่ือการเรียนรูประเภทสื่อ Multimedia 
o กระบวนการพัฒนาสื่อการเรียนรู 
o การออกแบบสื่อการเรียนรู 
o การใชโปรแกรม SWiSH Max ในการสรางสื่อการเรียนรู Multimedia 
o การประเมินสือ่การเรียนรู 

• กระบวนการฝกอบรม เปนการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสื่อการเรียนรู                                                
โดยใชโปรแกรม SWiSH Max  

 

เปาหมาย (Outputs) 
เชิงปริมาณ  

• ครูผูสอนดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จากโรงเรียนที่เขาโครงการ
โรงเรียนในฝน รุนที่ 1 (จํานวน 7 โรงเรียน) รุนที่ 2 (จํานวน 7 โรงเรียน) และรุนที่ 3  
(จํานวน 6 โรงเรียน) รวมทั้งสิ้นจํานวน 20โรงเรียน คัดเลอืกตัวแทนครโูรงเรียนละ            
2 คน เขาอบรม  

• รวมผูเขาอบรมทั้งหมด 40 คน 
 เชิงคุณภาพ  
  ผูเขารับการอบรมมีความรูความเขาใจเกีย่วกับ กระบวนการพัฒนาสื่อการเรียนรู  

การออกแบบสื่อการเรียน และสามารถใชโปรแกรม SWiSH Max ในการสรางสื่อการเรียนรูไดอยางนอย
คนละ1 บทเรียน 
 



คุณสมบัติของผูเขารับการอบรม 
           1.  ครูผูสอนดานเทคโนโลยสีารสนเทศ  จากโรงเรียนที่เขาโครงการโรงเรียนในฝน รุนที่ 1 รุนที่ 2 
และรุนที่ 3 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษากาฬสินธุ เขต 3  
 2.  มีความรู  ทักษะทางดานคอมพิวเตอรอยูในเกณฑด ีเชน 

- การจัดการไฟล  Folder  ฯลฯ 
- การใชงานโปรแกรม Office (Word Excel  Access Power point etc.) 
- การใชโปรแกรมจัดการรูปภาพตาง  

 3. ตองมีคําชี้แจงการเรียน ผลการเรียนรูทีค่าดหวัง สาระการเรียนรู เนือ้หาวิชาที่สอน                  
ขอสอบ และแบบฝกตางๆ ในรูปแบบไฟลขอมูลกอนเขารับการอบรม 
 4. เปนผูมีความสามารถในการออกแบบการเรียนรู เพื่อนาํมาจัดทําเปนบทเรียนคอมพิวเตอร 
 5. เปนผูมีความตั้งใจและมุงมั่นในการนําเทคโนโลยีมาใชพัฒนาการเรยีนการสอนในชั้นเรียน 
 
สถานที่ดําเนินการ 

ศูนยพัฒนาการเรียนการสอนดานเทคโนโลยีและการสื่อสาร (ICT) โรงเรียนในฝน 
ที่ตั้ง โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม  อ. สมเด็จ  จ.กาฬสินธุ   
http://www.somdetpit.ac.th   โทร 043-861137    
 

ระยะเวลาในการอบรมเชงิปฏิบัติการ  (ระยะเวลา  3 วัน) 
ระหวางวันที่ 10 – 12 พฤษภาคม 2553 
 
 

สื่อ/อุปกรณ/Software 
 1. โปรแกรม SWiSH Max 
 2.  คอมพิวเตอรพรอมอุปกรณตอพวง  
 3.  ขอมูล เนื้อหา สารสนเทศประกอบ (ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว ฯลฯ) 

 
 
 
 
 
 



วิธีดําเนินการ 
ขั้นการดําเนนิการ งบประมาณ ระยะเวลา ผูดําเนนิการ 

1. ขั้นเตรียมการ 
 1.1 สํารวจ Infrastructures และ software                  
       ของศูนยฯ ใหเปนไปตามขอกําหนดของ  
       โครงการโรงเรียนในฝน และปรับเตรียมให 
       พรอมใชงาน 
1.2 ประชุมคณะกรรมการดําเนนิงานศูนยฯ             

เพื่อหาความตองการจําเปนและจัดทํา
หลักสูตรการอบรมครู  ICT ตามรูปแบบที่
กําหนด  

1.3 ขออนุมัติหลักสูตรจากศูนยพัฒนาการเรียน 
การสอนดานเทคโนโลยีและการสื่อสาร  30,000 บาท 

 
 
 
 
 

มีนาคม 
2553 

คณะกรรมการดําเนินงาน 
ศูนยฯ (ICT) 

2. ขั้นดําเนนิงาน 
   2.1  ดําเนินการอบรมครู ตามหลักสูตรที่ไดรับ 
          การอนุมัติใหแลวเสร็จ 

 

10 – 12
พฤษภาคม 

2553 

คณะกรรมการดําเนินงาน
ศูนยฯ (ICT) 

3. ขั้นตดิตามประเมินผล และสรุปผลรายงาน 
  3.1  จากการสอบถามความคิดเห็นของผู 
         เขารับการอบรม 
  3.2  จากการทําแบบทดสอบ Pretest - Posttest 
  3.3  จากผลการประเมินผลงานสื่อของผูเขาอบรม 
  3.4  รายงานผลการดําเนินงาน สพท.กส.3                
         และศูนยพัฒนาการเรียนการสอน สพฐ.   

มิถุนายน 
2553 

 
คณะกรรมการดําเนินงาน

ศูนยฯ (ICT) 
 

 
คณะวิทยากร/คณะทํางาน 

1. นายพิริยะ  อุทโท ผูอํานวยการโรงเรียนสมเด็จพิทยาคม             ประธานที่ปรึกษาวิทยากร         
2. นายภวูนาท  บณัฑิตโต    ศึกษานิเทศก  สพท.กส.3        ที่ปรึกษาวิทยากร 
3. นายนิพนธ  ชนาสิทธิ์ รองผูอํานวยการโรงเรียนสมเด็จพิทยาคม     ที่ปรึกษาวิทยากร 
4. นางฉวีวรรณ  ลาภเสถียร  รองผูอํานวยการโรงเรียนสมเด็จพิทยาคม     ที่ปรึกษาวิทยากร 
5. นายไพจิตร  พมิพิสัย        รองผูอํานวยการโรงเรียนสมเดจ็พิทยาคม     ที่ปรึกษาวิทยากร  
6. นายประดาบชยั  ตุระซอง รองผูอํานวยการโรงเรียนสมเดจ็พิทยาคม     ที่ปรึกษาวิทยากร 



7. นางปรางทิพย  ศรีเครือดง ครู  โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม  วิทยากร 
8. นางสาวชาลิน ี โจณะสิทธิ ์ ครู  โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม  วิทยากร 
9. นางปานใจ  โพธ์ิหลา  ครู  โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม  วิทยากร 
10. นายสมศักดิ์  ศรีเครือดง  ครู  โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม             วิทยากรและเลขานกุารฯ 
11. นางสาวกนกรตัน  บุญไชโย ครู  โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม    วิทยากรและผูชวยเลขานกุารฯ 

 

หนวยงาน/ผูรับผิดชอบโครงการ 
ศูนยพัฒนาการเรียนการสอนโรงเรียนในฝน  ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) 

โรงเร ียนสมเดจ็พิทยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ เขต 3 
 

หนวยงาน/ผูเกี่ยวของ 
1. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน  
2.  สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษากาฬสินธุ เขต 3 
3. ศูนยพัฒนาการเรียนการสอนโรงเรียนในฝน ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)   
    โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม   
4. โรงเรียนในโครงการโรงเรียนในฝน รุนที่ 1 รุนที่ 2 และรุนที่ 3   
 

คาใชจายในการอบรม (งบประมาณ  30,000 บาท) 
หลักสูตรการใชโปรแกรมพฒันาสื่อการเรียนการสอน การผลิตสื่อมัลติมีเดียดวยโปรแกรม SWiSH Max  

     คาอาหารกลางวัน              50 × 3 × 50   =    7,500   บาท 
   ** วันละ 50  ตอคน/มื้อ จํานวน 3 วัน 
  คาอาหารวาง          20 × 6 × 50  =    6,000 บาท 
   ** คร้ังละ 20 บาท/คน วันละ 2 คร้ัง รวม 6 คาบ  
      คาสถานที่              =    1,500  บาท 
   ** คาสถานที่เหมาจาย 3 วัน 
  คาเอกสารประกอบการอบรม           120 × 50  =    6,000  บาท 
   ** เหมาจายคนละ 100 

                 คาดําเนินงานวิทยากร (3 วัน)                      9,000    บาท     
      รวมท้ังหมด      30,000   บาท 

หมายเหตุ ผูเขาอบรมทั้งหมด  40 คน, วิทยากรและคณะดําเนินงาน  10  คน รวม 50 คน 
 
 



การประเมินผลการอบรม  
 วิธีการ  -ประเมินการมีสวนรวมในการอบรม 
   -ประเมินบทเรียนที่สรางขึ้นจากการอบรม 
   -ทดสอบความรู 
 เคร่ืองมือ -แบบประเมิน 
   -ผลงานที่ไดจากการอบรม 
 หมายเหตุ  
  1. ครูผูสอนที่เขารับการอบรมจะไดรับการประเมิน   จากคณะวิทยากรตามระดับ
ความสามารถของแตละบุคคลและตองมีผลงานจากการอบรม 
  2. ผูผานการอบรม จะไดรับวุฒิบัตร/เกยีรติบัตร จากศูนยบริหารงานโครงการโรงเรียนใน
ฝน แบงเปนระดับดังนี ้
  2.1 เหรียญทอง   สําหรับผูมีผลงานผานเกณฑในระดับดมีาก 
  2.2 เหรียญเงิน     สําหรับผูมีผลงานผานเกณฑในระดับด ี
  2.3 เหรียญทองแดง   สําหรับผูมีผลงานผานเกณฑในระดับพอใช  
 
รายละเอียดการรับสมัคร 

• สงรายชื่อผูเขารับการอบรมภายในวันที่  7  พฤษภาคม  2553   
ทางเมล kanokrat_pam@hotmail.com หรือ kanokrat_pam@yahoo.com หรือ
โทรสาร 043-861137  หรือ ติดตอนางสาวกนกรัตน  บุญไชโย  083-4598456 , 087-4326225 
รายละเอียดอืน่ๆ  http://krookanokrat.wordpress.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

                                                ลงชื่อ                     ผูเสนอโครงการ 
              (นางสาวกนกรัตน บญุไชโย)    
                                       ผูชวยเลขานุการศนูยพัฒนาการเรียนการสอนโรงเรียนในฝน   

   ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษากาฬสินธุ เขต 3 
 
 
 
 

ลงชื่อ                   ผูพิจารณากลั่นกรองโครงการ 
                (นายสมศักดิ์  ศรีเครอืดง) 
                                          เลขานุการศูนยพฒันาการเรียนการสอนโรงเรียนในฝน   

   ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษากาฬสินธุ เขต 3 
 
 
 

 

ลงชื่อ                   ผูเห็นชอบโครงการ 
                (นายนพินธ  ชนาสิทธิ์) 
                                  รองผูอํานวยการโรงเรียน กลุมบริหารงานวิชาการ 
                    โรงเรียนสมเดจ็พิทยาคม  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ เขต 3 

 
 
 
 

 
ลงชื่อ                   ผูอนุมัติโครงการ 

                     (นายพิริยะ  อุทโท) 
        ผูอํานวยการโรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 

    ประธานศูนยพัฒนาการเรียนการสอนโรงเรียนในฝน 
  ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษากาฬสินธุ เขต 3 

                  วันที่ 16 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2553 

ความเหน็ของประธานศูนยฯ 
  ( )  อนุมัต ิ    (   ) ไมอนมุัติ 



แบบตอบรับการเขารวมอบรมเชิงปฏิบัติการ 
หลักสูตรการใชโปรแกรมพฒันาสื่อการเรียนการสอน การผลิตสื่อมัลติมีเดียดวยโปรแกรม SWiSH Max 

ณ ศูนยพัฒนาการเรียนการสอนโรงเรียนในฝน  ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) 
โรงเรียนสมเดจ็พิทยาคม  อ.สมเด็จ  จ.กาฬสินธุ 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ เขต 3 

วันที่ 10 – 12  พฤษภาคม 2553   ณ หองโสตทัศนศึกษา โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม   
 

 
ช่ือโรงเรียน/หนวยงาน  ................................................................................................................... 
จังหวดั ........................................  โทรศัพท .............................  โทรสาร .......................... 
 
1.  ช่ือ-สกุล  .................................................................... โทรศัพท ........................................ 
     โทรศัพทมือถือ ..........................................................  E - mail    ....................................... 
     ปจจุบันสอนรายวิชา  ……………………………..……………..ชวงชั้นที่  …………………… 
     กลุมสาระการเรียนรู  ……………………………………………………………………… 
 
2.  ช่ือ-สกุล  ...................................................................... โทรศัพท ...................................... 
     โทรศัพทมือถือ ..........................................................  E - mail   ....................................... 
     ปจจุบันสอนรายวิชา  ……………………………..……………..ชวงชั้นที่  …………………… 
     กลุมสาระการเรียนรู  ……………………………………………………………………………. 
 
 
 
 
 
 

• สงรายชื่อผูเขารับการอบรมภายในวันที่  7 พฤษภาคม 2553   
ทางเมล kanokrat_pam@hotmail.com หรือ kanokrat_pam@yahoo.com หรือโทรสาร   
043-861137  หรือ ติดตอนางสาวกนกรัตน  บุญไชโย  083-4598456 , 087-4326225 
รายละเอียดอืน่ๆ  http://krookanokrat.wordpress.com





ตารางการอบรมเชิงปฏบิัติการ หลักสูตรการใชโปรแกรมพัฒนาสื่อการเรียนการสอน การผลิตสื่อมัลติมีเดียดวยโปรแกรม SWiSH Max 
ณ ศูนยพัฒนาการเรียนการสอนโรงเรียนในฝน  ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) 

วันที่ 10 – 12  พฤษภาคม 2553   ณ หองโสตทัศนศึกษา โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม  อ.สมเด็จ  จ.กาฬสนิธุ   สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษากาฬสินธุ เขต 3 
 

วัน/เวลา 08.30 – 10.15 น. 

พัก
 

10.30-12.00 น. 

พัก
กล

างวั
น 

13.00-14.30 น. 

พัก
 

14.45-16.00 น. 
10 พ.ค. 53 พิธีเปด ทดสอบความรูกอนอบรม 

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับ
โปรแกรม บรรยายพิเศษการ
พัฒนาสื่อการเรียนการสอนดวย 
ICT 

- การติดตั้งโปรแกรม               
SWiSH Max  
- การใชงาน SWiSH Max 
เบื้องตน  

การสรางและตกแตงขอความ 
 

- การสรางภาพกราฟก 
- การสรางภาพเคลื่อนไหวดวย 
Effect  
 
 

11 พ.ค. 53 การสรางปุม ( Button) 
การใสเสียง (Sound) 

การใชงาน Event และ Action 
 

การนําเขา Movie 
การนําไฟล Flash มาใชใน 
Movie 

การนําไฟลจากโปรแกรม 
SwishMAX ไปใชกับโปรแกรม
อื่น 

12 พ.ค. 53 WORKSHOP 
ฝกปฏิบัติสรางชิ้นงาน 
 

WORKSHOP ฝกปฏิบัติสราง
ชิ้นงาน (ตอ) 
 

นําเสนอผลงาน 
 

• มอบเกียรตบิัตร  
ปดการอบรม 

 

วิทยากร  :  วทิยากรพิเศษ และทีมวิทยากร ICT โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 
หมายเหต ุ 1. พิธีเปด และจัดอบรมที่หองโสตทัศนศึกษา อาคาร 4 โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 
  2. ตารางการอบรมอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม / เกียรติบตัรออกใหภายหลังจากรายงานผลการอบรมแลว 
  3. ผูเขาอบรมตองนําเครื่องคอมพิวเตอร และขอมูล รูปภาพ เนื้อหาประกอบการสรางสื่อการสอนในรายวิชาที่ทานจะสรางสื่อมาดวย   
  4. สงรายชื่อผูเขารับการอบรมทางเมล kanokrat_pam@hotmail.com หรือ โทร 083 - 4598456  ติดตามรายละเอียดไดที่ http://krookanokrat.wordpress.com 


