
กลุมภารกจิสงเสรมิการพัฒนาและฝกอบรม  

ชื่อ น.ส.วารณุ ีพันธุแพง  โทรศัพท 02 027 8846 ตอ 9514 e-mail : waruneep@ha.or.th  

 

ที่ สรพ. 04.2/ว.0621 

 27 ธันวาคม 2565 

เรื่อง ตอบรับการอบรมหลักสูตร HA 201  

เรียน ผูอำนวยการโรงพยาบาล  

สิ่งท่ีสงมาดวย  1. กำหนดการอบรม 

2. ใบสำรองหองพัก 

3. แผนท่ีสถานที่จัดอบรม 

4. ขอแนะนำทางการเงนิ  

          ตามท่ีโรงพยาบาลของทานไดแจงความประสงคสงบุคลากรเขารับการอบรมหลักสูตร HA201 HA 

พ้ืนฐานสำหรับการพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาล รุนท่ี 2 ระหวางวันท่ี 26-28 เมษายน 2566 ณ หองประชุม

โรงแรมริชมอนด จังหวัดนนทบุรี โดยมีกำหนดการตามสิ่งที่สงมาดวย 1  

          สรพ. ยินดีรับบุคลากรของทานเขารวมการอบรมในหลักสูตรดังกลาว ทั้งนี้ขอใหผูเขารับการอบรมสำรอง

หองพักโดยตรงกับทางโรงแรม และเอกสารที่เก่ียวของตามสิ่งท่ีสงมาดวย 2-4 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

    ขอแสดงความนับถือ 

            

   (นางบรรจง จำปา) 

  รองผูอำนวยการ 

        ปฏิบัติงานแทนผูอำนวยการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล 

 

  

 



กลุมภารกจิสงเสริมการพัฒนาและฝกอบรม  

ชื่อ น.ส.วารุณี พันธุแพง  โทรศัพท 02 027 8846 ตอ 9514 e-mail : waruneep@ha.or.th  

 

  
กำหนดการหลักสตูร HA201 : HA พ้ืนฐานสำหรับการพัฒนาคณุภาพสถานพยาบาล รุนที่ 2 

ระหวางวันที่  26-28 เมษายน 2566 ณ หองประชุมโรงแรมริชมอนด จังหวัดนนทบรุี 

วันที่ 26 เมษายน 2566  

08.00 – 08.30 น. ลงทะเบียน Check in เขา Zoom 

08.30 – 09.00 น.  นำเขาสูบทเรียน ความตองการ/ความคาดหวัง 

09.00 – 10.15 น. 

แนวคิดการพัฒนาคณุภาพ (01) โดย  นพ.ทรนง พลิาลัย 

 วิทยากรหลักบรรยาย 15 นาท ี

 Workshop 30 นาท ี

 แชรในกลุมใหญ และบรรยายสรปุ 30 นาท ี

10.15 – 10.30 น. Break 

10.15 – 12.00 น. 

ทำงานประจำใหดี (Quality in daily work - 02) โดย อ.รัชดาภรณ ทมุมาสุทธิ ์

 วิทยากรหลักบรรยาย 

 Workshop  

12.00 – 13.00 น. Lunch 

13.00 – 14.00 น. ทำงานประจำใหดี (Quality in daily work - 02) โดย อ.รัชดาภรณ ทมุมาสุทธิ์ 

14.00 – 14.15 น. Break 

14.15 – 16.30 น. 
 มีอะไรใหคุยกัน (Team Communication - 03) โดย ทพญ.รตนอร จูหอง และ อ.รัชดาภรณ ทมุ

มาสุทธิ ์

วันที่ 27 เมษายน 2566 

08.30 – 09.00 น. สรุปบทเรียน 

09.00 – 10.30 น.  

ขยันทบทวน (04) โดย นพ.อเนก หลาเพชร 

 วิทยากรหลักบรรยาย 30 นาท ี

 Workshop 

10.30 – 10.45 น. Break 

10.45 – 12.00 น. ขยันทบทวน (04) โดย นพ.อเนก หลาเพชร 

12.00 – 13.00 น. Lunch 

13.00 – 14.30 น. 

ทำความเขาใจมาตรฐาน HA (HA Standard – 05) โดย นพ.อเนก หลาเพชร 

 วิทยากรหลักบรรยาย 

 Workshop 



 

 
 

14.30 – 14.45 น. Break 

14.45 – 16.30 น. 

การบริหารความเสี่ยง  (RM - 06) โดย นพ.ทรนง พิลาลัย 

 วิทยากรหลักบรรยาย 30 นาท ี

 Workshop 30 นาที 

แชรในกลุมใหญ และบรรยายสรุป 30 นาท ี

วันที่ 28 เมษายน 2566  

08.30 – 09.00 น.  สรุปบทเรียน 

09.00 – 10.30 น.  เครื่องมือคุณภาพ (Driver Diagram และ Trace - 07) โดย นพ.อเนก หลาเพชร    

10.30 – 10.45 น. Break 

10.45 – 12.00 น. กิจกรรมพัฒนาคุณภาพ CQI (08) โดย ทพญ.รตนอร จูหอง 

12.00 – 13.00 น. Lunch 

13.00 – 14.30 น. Unit-based Quality (Purpose Process - 09) โดย ทพญ.รตนอร จูหอง 

14.30 – 14.45 น. Break 

14.45 – 16.30 น. Unit-based Quality (Performance - 09) โดย นพ.ทรนง พิลาลัย 
 

 

หมายเหตุ กำหนดการสามารถปรับเปลี่ยนไดตามความเหมาะสม 

 

คณะวิทยากรประจำหลักสูตร 

1. นพ.ทรนง พิลาลัย 

2. นพ.อเนก หลาเพชร 

3. ทพญ.รตนอร จูหอง 

4. อ.รชัดาภรณ ทุมมาสุทธิ์ 

 

 



 

 

เอกสารส ารองห้องพกั  

สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล ( องค์การมหาชน )  
หลักสูตร HA201 HA พืน้ฐานสำหรับการพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาล รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 26-28 

เมษายน 2566 ณ ห้องประชุมโรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี  

โปรดติดต่อส ำรองห้องพกัโดยตรงท่ีโรงแรมแกรนด ์ริชมอนด ์ “ ภายในวันท่ี  11 เมษายน  พ.ศ 2566 ” 

โดยส่งโทรสำรหรืออีเมลล ์ ถึง คุณเสกสรร ฝ่ำยขำยโรงแรมริชมอนด ์ หมำยเลขโทรศพัท ์ 086-3039971 / 

 084-8777481   กรุณำส่งเอกสำรกำรจอง:      E-Mail:Seksan@richmondhotelgroup.com  /  ID: @Sek 6395 
 

ขอส ำรองหอ้งพกั ( กรณีผู้เข้าพกัเป็นราชการและออกใบเสร็จในนามสังกดักรมกองของส่วนราชการเท่าน้ัน ) 

 Оหอ้งพกัเด่ียว   รำคำ 1,500.- บำท  รวมอำหำรเชำ้   จ ำนวน …............ หอ้ง 

 Оหอ้งพกัคู่ รำคำ 1,800.- บำท รวมอำหำรเชำ้    จ ำนวน..…...........หอ้ง 

              เตียงเสริมรำคำ 1,000 บำท / หอ้ง  

***หมำยเหตุ ***กรณีแต่ละโครงกำรมีผูจ้องห้องพกัต ่ำกวำ่ 10 หอ้งโรงแรมขอสงวนสิทธิปรับอตัรำค่ำท่ีพกัเป็นพกั

เด่ียว 1,800 บำท พกัคู่ 2,000 บำท 

ช่ือผูเ้ขำ้พกั 1.....................................................................หมำยเลขโทรศพัทมื์อถือ....................................... 

    พกัคู่กบั............................................................หมำยเลขโทรศพัทมื์อถือ....................................... 

  2.....................................................................หมำยเลขโทรศพัทมื์อถือ....................................... 

    พกัคู่กบั............................................................หมำยเลขโทรศพัทมื์อถือ....................................... 

             วนัท่ีเขำ้พกั….............................เวลำ  …...........น.  วนัท่ีออก …............................จ ำนวน …........คืน 

รายละเอยีดผู้จอง ( ต้องกรอกเอกสารให้ครบ ) 

ช่ือ ….....................................................................หมายเลขโทรศัพท์มือถือ ................................................................ 

หน่วยงาน........................................จังหวัด...................................อเีมลล์...................................................................... 

 ***หอ้งพกัท่ีท่ำนจองขำ้งตน้จะยงัไม่ไดรั้บกำรยนืยนัจนกวำ่ทำงโรงแรมฯ จะส่งเลขท่ีบญัชีธนำคำรของโรงแรมฯ 

ใหก้บัท่ำนเพื่อใหท้่ำนท ำกำรโอนเงินค่ำหอ้งพกัทั้งหมดก่อน*** 

 

 



 



 

แนวทางการสมัคร/เขารวมอบรมและรายละเอียดสำคัญในการอบรม 

การสมัครเขาอบรม 

1. ผูสมัครสามารถลงทะเบียนสมัครเขาอบรมผานชองทาง เว็บไซต www.register.ha.or.th สรพ. ขอสงวน

สิทธิ์รับเฉพาะผูสมัครเขาหลักสูตรฝกอบรมที่สมัครผานตามระบบทางเว็บไซต และสมัครในระยะเวลาที่

กำหนด  

2. การแกไขปรับเปลี่ยนขอมูลสำคัญ (ชื่อ สกุล วิชาชีพ คำนำหนา ตำแหนง) จะปรากฎในใบเสร็จรับเงิน 

รวมท้ังเปนขอมูลสำหรับการลงชื่อเขาอบรมและรายชื่อบนประกาศนียบัตร ซึ่งเปนขอมูลท่ีผูสมัครได

กรอกขอมูลดวยตนเอง ดังนั้น เมื่อสมัครผานระบบและอยูในชวงเวลาของการชำระเงิน หากทานมี

ความจำเปนในการแกไข ชื่อ สกุล วิชาชีพ คำนำหนา ตำแหนง รวมทั้งการเปลี่ยนตัวผูเขาอบรม ทาน

สามารถแกไขขอมูลตางๆ ได 7 วันกอนการอบรม (ภายในวันท่ี 19 เมษายน 2566) เนื่องจากหากมี

การเปลี่ยนแปลงภายหลังจะสงผลกระทบตอใบเสรจ็รับเงิน , ใบประกาศนียบัตร และการจัดกลุมผูเรียน 

3. หากมีผูสละสิทธิ์เขารวมอบรม สรพ.จะดำเนินการยืนยันรายชื่อของผูสมัครที่อยูในสถานะ “รอที่นั่ง

วาง” (waiting list) ขึ้นมาตามลำดับ 

การชำระคาธรรมเนียมการอบรมและการจัดการใบเสร็จรับเงิน 

1. เมื่อดำเนินการสมัครผานระบบแลว ผูสมัครตองชำระคาธรรมเนียมการอบรมภายใน 15 วัน หลังจาก

วันสมัคร (รวมวันหยุดราชการ) หากเกิน 15 วัน จะถือวาสละสิทธ์ิ หลังจากนั้น ระบบจะทำการลบ

รายช่ือของทานโดยอัตโนมัติ เชน สมัครวันที่ 1 มกราคม 2566 สามารถชำระคาธรรมเนียมไดไมเกิน

วันที่ 16 มกราคม 2566 เปนตน  

2. กอนสงขอมูลสมัครอบรมผานเว็บไซต register.ha.or.th และกอนชำระคาธรรมเนียมการอบรม ขอให

ทานตรวจสอบขอมูลใหถูกตอง (คำนำหนาชื่อ ชื่อ นามสกุล ที่อยูในการออกใบเสร็จรับเงิน จำนวน

ผูสมัคร) เพราะเมื่อทานชำระคาธรรมเนียมเรียบรอยแลวจะไมสามารถแกไขขอมูลใดๆได สรพ.จะ

ดำเนินการสงขอมูลการชำระเงินใหกรมสรรพากรตามระบบภาษีมูลคาเพิ่ม ดังนั้น “ขอสงวนสิทธิ์ใน

การแกไขใบเสร็จรับเงิน” ขอมูลสำคัญที่ตองตรวจสอบ ไดแก คำนำหนาชื่อ ชื่อ นามสกุล ที่อยูใน

การออกใบเสรจ็รับเงิน จำนวนผูสมัครในใบจายเงินและจำนวนเงนิตองตรงกัน 

การยกเลิกสิทธิ์การสมัครเขารับการอบรม มีได 2 กรณี 

1. ยกเลิกไดดวยตนเอง กอนวันครบชำระคาธรรมเนียมการอบรม ขอใหทานลบขอมูลการสมัครออกจาก

ระบบดวยตนเอง เพื่อรักษาประวัติการสมัครเขาอบรมไว 

2. หากไมมีการชำระคาธรรมเนียมการอบรมภายในระยะเวลาท่ีกำหนดไว จะถือวา สละสิทธิ์ 
 

การขอคืนคาธรรมเนียมการอบรม  

การขอคืนคาธรรมเนียมการอบรม ผูสมัครที่ชำระคาธรรมเนียมการอบรมแลว ขอใหเก็บใบเสร็จไวเปน

หลักฐาน หากทานไมสามารถเขารับการอบรมได ขอใหดำเนินการดังนี้ 



 

1. สงจดหมายเรียน ผูอำนวยการสรพ.กอนการจัดอบรมวันแรกลวงหนาอยางนอย 15 วัน 

(รวมวันหยุด) ทั้งนี้สถาบันจะคนืเงนิคาธรรมเนียมการอบรมใหเต็มจำนวน หากไมแจงภายใน

ระยะเวลาที่กำหนด สรพ.ขอสงวนสิทธ์ิงดคืนคาธรรมเนยีมการอบรม 

2. จดหมายระบุเรื่อง “ขอเงินคาธรรมเนียมการอบรมคนื เนื่องจากไมสามารถเขารวมการอบรม

ได” โดยระบุ หลักสูตร วันท่ีจัดอบรม เหตุผล รายชื่อผูท่ีไมสามารถเขารวมการอบรม จำนวน

เงินทีข่อคืน เลขที่บัญชีที่ใชในการรับเงินคืน พรอมแนบสำเนาใบเสร็จการชำระเงิน

คาธรรมเนียม (รบัเฉพาะ file scan เทานั้น) สงมาที่ ฝายฝกอบรม สถาบันรับรองคุณภาพ

สถานพยาบาล (องคการมหาชน) (วงเล็บมุมซอง “คาธรรมเนียมการอบรม”) 

3. สรพ. จะดำเนินการคนืเงนิคาธรรมเนียมการอบรม ภายใน 120 วัน (นับจากวันที่ไดรับ

หนังสือตามการประทับตราไปรษณีย) กรณีท่ีสมัครเปนรายกลุม จะโอนเงินคืนใหครั้งเดียว 

ใหกับเลขที่บัญชีเดียวเทานั้น 

 

การพิมพใบประกาศนยีบัตรผานการอบรมหลักสูตร    

 ทางสถาบันจะขอมอบใบประกาศนียบัตรเปนรูปแบบ เอกสารอิเล็กทรอนิกส (ออนไลน) โดยจะ

ไดรับลิงกดาวนโหลดใบประกาศนียบัตร เมื่อตอบแบบประเมินความพึงพอใจหลังการอบรมเสร็จสิ้นแลว

เทานั้น สรพ. ขอสงวนสิทธิ์ในการใหประกาศนียบัตรเฉพาะผูเขารับการอบรมที่มีเวลาในการอบรมรอยละ 80 
ขึ้นไปของการอบรม  

การดาวนโหลดใบประกาศนียบัตรรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส (ออนไลน) ผูประสานงานจะแจงลิ้งก

ดาวนโหลดและวิธีการดาวนโหลดใหกับผูเขาอบรม ในระหวางอบรม 

ขอแนะนำทางการเงิน 

1. สงหนังสือแจงเหตุผลท่ีไมสามารถเขารับการอบรมได ให สรพ. กอนการจัดอบรมลวงหนาอยางนอย 

15 วัน สรพ.จะคืนเงินคาลงทะเบียนใหเต็มจำนวน หากแจงหลังจากวันที่กำหนด จะไมสามารถรับเงิน

คืนได 

2.  กรณีที่หลักสูตรนั้นตองการจัดกลุมผูเรียนแบบคละวิชาชีพ โรงพยาบาลตองแจงการเปลี่ยนแปลง  

ชื่อ-นามสกุลผูเขาอบรม ใหทาง สรพ. ทราบลวงหนาการจัดอบรมอยางนอย 7 วัน (ภายในวันที่ 19 

เมษายน 2566)  หากแจงหลังวันที่กำหนดจะสงผลกระทบตอผูเขาอบรมท้ังหมด  

3. เนื่องจากปจจุบันสถาบันเขาสูระบบภาษีมูลคาเพิ่ม เมื่อมีการนำขอมูลสงใหสรรพากรแลวไมสามารถ 

แกไขใบเสร็จรับเงินได สถาบันจึงขอ “สงวนสิทธิ์ในการแกไขใบเสร็จรับเงิน” ดังนั้นเพ่ือประโยชนของ

โรงพยาบาลและผูเขาอบรม สถาบันขอใหผูสมัครตรวจสอบความถูกตองของ “ชื่อ-นามสกุลและที่อยู”ที่

จะใหออกใบเสร็จรับเงินทุกครั้ง 


