
 

สำนักสงเสริมการพัฒนา  

ชื่อ น.ส.นราภรณ เตะอั้น  โทรศัพท 02 027 8846 ตอ 9517 e-mail : naraporn@ha.or.th 

ที่ สรพ. 04.2/ ว 0042 

 24 มกราคม 2566 

เรื่อง ตอบรับการอบรมหลักสูตร HA 404 ผานโปรแกรม ZOOM 

เรียน ผูอำนวยการโรงพยาบาล  

สิ่งท่ีสงมาดวย 1. กำหนดการ  

  2. คูมือการใชงานโปรแกรม zoom  

3. แนวทางการสมัคร/เขารวมอบรมและรายละเอียดสำคัญในการอบรม 

          ตามที่โรงพยาบาลของทานไดแจงความประสงคสงบุคลากรเขารับการอบรมหลักสูตร HA 404 : 

หลักสูตรอบรมออนไลนระยะสั้น พื้นฐานการบริหารงาน (Quality Management Fundamental Skill) 

รุนที่ 2 หลักสูตรจำนวน 21 ชั่วโมง (จัด 3 ครั้ง ครั้งละ 7 ชั่วโมง) ครั้งที่ 1: วันที่ 1 มิถุนายน 2566 ครั้งที่ 2: 

วันที่ 2 มิถุนายน 2566 ครั้งที่ 3: วันที่ 13 มิถุนายน 2566 ผานโปรแกรม ZOOM หรือโปรแกรมอื่นตามที่

สถาบันกำหนด โดยมีรายละเอียดหลักสูตรตามสิ่งท่ีสงมาดวย 1 

          สรพ. ยินดีรับบุคลากรของทานเขารวมการอบรมในหลักสูตรดังกลาว ทั้งนี้ขอใหผูเขารับการ

อบรมศึกษาคูมือการใชโปรแกรม zoom เบ้ืองตน ตามส่ิงที่สงมาดวย 2 และสิ่งที่สงมาดวย 3 

          จึงเรยีนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 

 ขอแสดงความนับถือ 

 

 

(นางบรรจง จำปา) 

รองผูอำนวยการ 

        ปฏิบัติงานแทนผูอำนวยการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล 
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กำหนดการ หลักสูตร HA404 : หลกัสูตรอบรมออนไลนระยะสั้น พื้นฐานการบริหารงานคุณภาพ (Quality Management Fundamental Skill) 

 

วัน/เวลา 08.30-09.00 09.00-10.30 10.45-12.00 

Lu
nc

h 
Br

ea
k 

13.00-14.15 14.30-16.00 16.00-16.30 

01/06/66 Check-in 

 

บทบาทหนาที่ของ Quality Facilitator 

และหลักการพื้นฐานการบริหารงานคุณภาพ 

(นพ.ทรนง, ทพญ.รตนอร) 

มาตรฐาน, SPA, SAR 

 

 

(นพ.ทรนง และทีมวิทยากร) 

ทักษะการฟง 

 

 

(นพ.อเนก, อ.รัชดาภรณ) 

ทักษะการโคช 

 

 

(นพ.อเนก, อ.รัชดาภรณ) 

AAR & Assignment I 

 

02/06/66 Morning Dialogue 

 
รูจักเครื่องมือคุณภาพและการประเมินตนเอง  

การกำหนดเปาหมายและการวัดผลลัพธ 

 

(นพ.ทรนง, นพ.เอนก และทีมวทิยากร) 

แนวคิดการออกแบบกระบวนการ 

 

(นพ.ทรนง, อ.รัชดาภรณ  

และทีมวทิยากร) 

การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพ 

 

(นพ.ทรนง, ทพญ.รตนอร 

และทีมวทิยากร) 

AAR & Assignment II 

 

13/06/66 Check-in 

 
นำเสนอแผนการพัฒนาคุณภาพ และบทเรียนจากการปฏิบัติ 

 

(นพ.ทรนง, ทพญ.รตนอร) 

แลกเปลี่ยนบทเรียนการเปน Quality 

Facilitator 

(นพ.เอนก, ทพญ.รตนอร) 

 

การบันทึกผลงาน 

การพัฒนาคุณภาพ 

(นพ.ทรนง และทีมวิทยากร) 

AAR & Evaluation 

 

 

Mentor ประจำกลุม: กลุม A อ.รัชดาภรณ ทุมมาสุทธิ,์ กลุม B นพ.ทรนง พิลาลัย, กลุม C นพ.เอนก หลาเพชร, กลุม D ทพญ.รตนอร จูหอง 

หมายเหต:ุ 1) Break 10.30 – 10.45น. และ 14.14 – 14.30น. 2) Lunch Break 12.00 – 13.00น. 3) กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
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ขั้นตอนการใชงานโปรแกรม ZOOM 

(สำหรับผูรวมประชุม) 

การตดิต้ังโปรแกรม ZOOM สำหรับเจาหนาและผูเขารวมประชุมหรืออบรม 

PC/Notebook Smartphone ประเภท IOS Smartphone ประเภท Android 

 เขาสู Link ของการ Download ไดที ่

https://Zoom.us/download 

 

 

 ระบบจะทำการ Download ไปยัง 

Folder ที่เครื่องต้ังคาไวเชน Folder 

Download และทำการ Dabble Click 

เพ่ือทำการติดต้ัง 

 
 รอจนการติดต้ังทำการ setup ใหครบ 

100% ถือวาเสร็จสิ้นการติดต้ัง 

 

 

 

 เขาสู Link ของการ Download ไดที่ 

https://apps.apple.com/th/app/Z

oom-cloud-meetings/id546505307 

 

 จากนั้นเลือก Install จนเสร็จสิน้ 

 https://play.google.com/stor

e/apps/details?id=us.Zoom.

videomeetings 

 
 จากนั้นเลือก Install จนเสร็จสิ้น 
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การใชงานZOOM สำหรับเจาหนาท่ีและผูเขารวมประชุมหรืออบรม 

PC/Notebook Smartphone ประเภท IOS  Smartphone ประเภท Android 

 การเขาใชงานผาน Link เมื่อทานไดรับ

ขอมูลการเชญิจากสถาบนัฯ ใหทาน

คลิ๊กที่ Link เชน 

Ex : Join Zoom Meeting 

https://us02web.Zoom.us/j/8305

7815527?pwd=bmlIVzMyYVJJU3V

KeG1jYmpmSkk0UT09 

 
 ระบบจะนำทานเขาสูเว็บไซคใหเลือกที่ 

Open Zoom Meeting  

 
 ระบบจะนำเขาสูโปรแกรม Zoom 

 
 จากนั้นทานจะพบหนาจอโปรแกรม 

กรณีผูจัดการต้ังคาการประชุมใหมีการ

ตรวจสอบชื่อหรือระบุตัวตนกอนเขา

หองจะมีขอความใหรอบการ Admit 

 การเขาใชงานผาน Link เมื่อทานไดรับ

ขอมูลการเชิญจากสถาบนัฯ ใหทาน

เลือกที่ Link เชน 

Ex : Join Zoom Meeting 

https://us02web.Zoom.us/j/8305

7815527?pwd=bmlIVzMyYVJJU3V

KeG1jYmpmSkk0UT09 

 

 
 ใหเลือกที่สัญลักษณ  เพื่อทำการ

เรียกโปรแกรม Zoom 

 
 จากนั้นเลอืกที่คำวา Open in Safari 

 การเขาใชงานผาน Link เมื่อทานไดรับ

ขอมูลการเชิญจากสถาบนัฯ ใหทาน

เลือกที่ Link เชน 

Ex : Join Zoom Meeting 

https://us02web.Zoom.us/j/8305781

5527?pwd=bmlIVzMyYVJJU3VKeG

1jYmpmSkk0UT09 

 เมื่อทานเลือกที่เลือกแลวโปรแกรมจะนำ

เขาสู Application Zoom 

 
 ระบบจะใหเลือกเปด  Call via Device 

Audio ใหทำการเปด 

 
 จากทานจะสามารถเขาสูหองประชุมได 
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แจงขอใหรอสักครู

 
  

 จากนั้นใหทานตรวจสอบ Mic และ 

Video ใหพรอมใชงาน โดยสามารถ

เลือกเปด หรือ ปด ไดตามการประชุม 

 
 ทำการตั้งชื่อผูเขาอบรมใหตรงกับ

ผูใชงานโดยใหเลือกที่สัญญลักษณ 

Participants 

 
 เลือกท่ีปุม More> ดานขวา 

  
 และเลือกคำวา Rename 

 
 แลวทำการตั้งชื่อใหม 

 
 กรณีที่ตอง Shared หนาจอหรือ

โปรแกรมที่เปดใชงานอยูใหเลือกที่ปุม 

 

  
 โปรแกรมจะนำเขาสู Zoom กรุณารอ

สักครู กรณีผูจัดการตั้งคาการประชุม

ใหมีการตรวจสอบชื่อหรือระบุตวัตน

กอนเขาหองจะมีขอความใหรอบการ 

Admit แจงขอใหรอสักครู  

 เมอืระบบจะใหทำการเลือกวาจะใช 

ไมคและลำโพงจากแหลงใด ใหเลือก 

Call Using internet Audio 

 
 จากทานจะสามารถเขาสูหองประชุมได 
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 เมื่อตองการส่ือสารดวยการสงขอความ

ใหเลอืก Chat  

 หากตองการบนัทึกการประชุมใหเลือกที่

ปุม และกำหนดใหบันทึก On 

Device แลวไฟลจะปรากฏเมื่อเลิก

ประชุมที่ Folder Video 
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แนวทางการสมัคร/เขารวมอบรมและรายละเอียดสำคัญในการอบรม 

การสมัครเขาอบรม 

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

สิทธ์ิรับเฉพาะผูสมัครเขาหลักสูตรฝกอบรมที่สมัครผานตามระบบทางเว็บไซต และสมัครในระยะเวลา

ที่กำหนด  

2. การแกไขปรับเปลี่ยนขอมูลสำคัญ (ชื่อ สกุล วิชาชีพ คำนำหนา ตำแหนง) จะปรากฎในใบเสร็จรับเงิน 

รวมทั้งเปนขอมูลสำหรับการลงชื่อเขาอบรมและรายชื่อบนประกาศนียบัตร ซึ่งเปนขอมูลที่ผูสมัครได

กรอกขอมูลดวยตนเอง ดังนั้น เมื่อสมัครผานระบบและอยูในชวงเวลาของการชำระเงิน หากทานมี

ความจำเปนในการแกไข ชื่อ สกุล วิชาชีพ คำนำหนา ตำแหนง รวมทั้งการเปลี่ยนตัวผูเขาอบรม ทาน

สามารถแกไขขอมูลตางๆ ได ภายใน 7 วันกอนการจัดอบรม (ภายในวันที ่ 24 พฤษภาคม 2566) 

เนื่องจากหากมีการเปลี่ยนแปลงภายหลังจะสงผลกระทบตอใบเสร็จรับเงิน , ใบประกาศนียบัตร และ

การจัดกลุมผูเรยีน 

3. หากมีผูสละสิทธิ์เขารวมอบรม สรพ.จะดำเนินการยืนยันรายชื่อของผูสมัครที่อยูในสถานะ “รอที่นั่ง

วาง” (waiting list) ข้ึนมาตามลำดับ 

 

การชำระคาธรรมเนียมการอบรมและการจัดการใบเสร็จรับเงิน 

1. เมื่อดำเนินการสมัครผานระบบแลว ผูสมัครตองชำระคาธรรมเนียมการอบรมภายใน 15 วัน หลังจาก

วันสมัคร (รวมวันหยุดราชการ) หากเกิน 15 วัน จะถือวาสละสิทธิ์ หลังจากนั้น ระบบจะทำการลบ

รายชื่อของทานโดยอัตโนมัติ เชน สมัครวันที่ 1 ตุลาคม 2565 สามารถชำระคาธรรมเนียมไดไมเกิน

วันที่ 15 ตุลาคม 2565 เปนตน  

2. กอนสงขอมูลสมัครอบรมผานเว็บไซต http://register.ha.or.th/ และกอนชำระคาธรรมเนียมการ

อบรม ขอใหทานตรวจสอบขอมูลใหถูกตอง (คำนำหนาชื่อ ชื่อ นามสกุล ท่ีอยูในการออกใบเสร็จรับเงิน 

จำนวนผูสมัคร) เพราะเมื่อทานชำระคาธรรมเนียมเรียบรอยแลวจะไมสามารถแกไขขอมูลใดๆได สรพ.

จะดำเนินการสงขอมูลการชำระเงินใหกรมสรรพากรตามระบบภาษีมูลคาเพ่ิม ดังนั้น “ขอสงวนสิทธิ์ใน

การแกไขใบเสร็จรับเงิน” ขอมลูสำคัญที่ตองตรวจสอบ ไดแก คำนำหนาชื่อ ชื่อ นามสกุล ที่อยูในการ

ออกใบเสร็จรับเงิน จำนวนผูสมัครในใบจายเงนิและจำนวนเงนิตองตรงกัน 
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การยกเลิกสิทธิ์การสมัครเขารับการอบรม มีได 2 กรณี 

1. ยกเลิกไดดวยตนเอง กอนวันครบชำระคาธรรมเนียมการอบรม ขอใหทานลบขอมูลการสมัครออกจาก

ระบบดวยตนเอง เพื่อรักษาประวัติการสมัครเขาอบรมไว 

2. หากไมมกีารชำระคาธรรมเนียมการอบรมภายในระยะเวลาที่กำหนดไว จะถือวา สละสิทธิ์ 

 

การขอคืนคาธรรมเนียมการอบรม  

การขอคืนคาธรรมเนียมการอบรม ผูสมัครที่ชำระคาธรรมเนียมการอบรมแลว ขอใหเก็บใบเสร็จไวเปน

หลักฐาน หากทานไมสามารถเขารับการอบรมได ขอใหดำเนินการดังนี้ 

1. สงจดหมายเรียน ผูอำนวยการสรพ.กอนการจัดอบรมวันแรกลวงหนาอยางนอย 15 วัน (รวมวันหยุด) 

ทั้งนี้สถาบันจะคืนเงินคาธรรมเนียมการอบรมใหเต็มจำนวน หากไมแจงภายในระยะเวลาที่กำหนด 

สรพ.ขอสงวนสิทธิ์งดคืนคาธรรมเนียมการอบรม 

2. จดหมายระบุเรื่อง “ขอเงินคาธรรมเนียมการอบรมคืน เนื่องจากไมสามารถเขารวมการอบรมได” โดย

ระบุ หลักสูตร วันท่ีจัดอบรม เหตุผล รายชื่อผูท่ีไมสามารถเขารวมการอบรม จำนวนเงินที่ขอคืน เลขที่

บัญชีที่ใชในการรับเงินคืน พรอมแนบสำเนาใบเสร็จการชำระเงินคาธรรมเนียม (รับเฉพาะ file scan 

เทานั้น) สงมาท่ี ฝายฝกอบรม สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องคการมหาชน) (วงเล็บมุมซอง 

“คาธรรมเนียมการอบรม”) 

3. สรพ. จะดำเนินการคืนเงินคาธรรมเนียมการอบรม ภายใน 120 วัน (นับจากวันที่ไดรับหนังสือตาม

การประทับตราไปรษณีย) กรณีที่สมัครเปนรายกลุม จะโอนเงินคืนใหครั้งเดียว ใหกับเลขที่บัญชีเดยีว

เทานั้น 

 

การพิมพใบประกาศนยีบัตรผานการอบรมหลักสูตร    

 ทางสถาบันจะขอมอบใบประกาศนียบัตรเปนรูปแบบ เอกสารอิเล็กทรอนิกส (ออนไลน) โดยจะ

ไดรับลิงกดาวนโหลดใบประกาศนียบัตร เมื่อตอบแบบประเมินความพึงพอใจหลังการอบรมเสร็จสิ้นแลว

เทานั้น สรพ. ขอสงวนสิทธิ์ในการใหประกาศนียบัตรเฉพาะผูเขารับการอบรมที่มีเวลาในการอบรมรอยละ 80 

ขึ้นไปของการอบรม  

การดาวนโหลดใบประกาศนียบัตรรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส (ออนไลน) ผูประสานงานจะแจงลิ้งก

ดาวนโหลดและวิธีการดาวนโหลดใหกับผูเขาอบรม ในระหวางอบรม 


