
 

กลุมภารกจิสงเสริมการพัฒนาและฝกอบรม 
ชื่อ น.ส.นราภรณ เตะอั้น โทรศัพท02 027 8846 ตอ 9517 e-mail : naraporn@ha.or.th 

 
ที่ สรพ. 04.2/ 2394 

  20 มิถุนายน 2565 

เรื่อง ตอบรบัการอบรมหลักสูตร HA 451 

เรียน ผูอำนวยการโรงพยาบาล 

สิ่งที่สงมาดวย 1. กำหนดการอบรม  
2. ใบสำรองหองพัก  
3. แผนที่สถานท่ีจัดอบรม 
4. แนวทางการสมัคร/เขารวมอบรมและรายละเอียดสำคญัในการอบรม 

           
           ตามที่โรงพยาบาลของทานไดแจงความประสงคสงบุคลากรเขารับการอบรมหลักสูตร HA 451: 
External Surveyor Preparation Camp (การเตรียมเปนผู เยี ่ยมสำรวจภายนอก) ระหวางวันที ่ 7 – 11 
สิงหาคม 2565 ณ หองประชุมแปซิฟก 2-3 โรงแรมเดอะไทด รีสอรท บางแสน ชลบุรี โดยมีกำหนดการตาม
สิ่งที่สงมาดวย 1 

สรพ. ยินดีรับบุคลากรของทานเขารวมการอบรมในหลักสูตรดังกลาว ทั้งนี้ขอใหผูเขารับการอบรม สำรอง
หองพักโดยตรงกับทางโรงแรมเดอะไทด รีสอรท บางแสน ชลบุรี และมีขอมูลรายละเอยีดแนวทางการสมัคร/
เขารวมอบรมและรายละเอียดสำคัญในการอบรม ตามสิ่งที่สงมาดวย 2-4 

 
จึงเรยีนมาเพื่อโปรดทราบ  
 

         ขอแสดงความนับถือ 
 
 

  (นางบรรจง จำปา) 
     รองผูอำนวยการ                                                          

ปฏิบัติงานแทนผูอำนวยการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล 
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(ร่าง) กาํหนดการอบรมหลกัสูตร HA 451 External Surveyor Preparation Camp ปีงบประมาณ 2565 
ระหว่างวนัที 7 – 11 สิงหาคม 2565 ณ รร.เดอะไทด ์รีสอรท์ บางแสน 

Date/ 
Time 

8.30 – 10.00 น.  
(90 นาที) 

10.30 – 12.00 น.  
(90 นาที) 

13.00 – 14.30 น.  
(90 นาที) 

15.00 – 17.00 น.  
(120 นาที) 

19.00 – 21.00 น.  
(120 นาที) 

Self-study/ 
Homework 

 7 Aug 
2022 
SUN 

 (เริม 10.30 น.) 
- Introduction & HA 

Philosophy 
- ผูเ้ยยีมทพีงึประสงค์ 

Become a HA 
Surveyor 

- Appreciate Inquiry - Hospital Profile Analysis  
(60 นาท ีโดยใช ้one page 
summary & excel ใช ้case 
รพ.ตวัอย่าง) 

- Quick Review of HA 
Standard (why what how) 

- Systematic Approach 

- ศกึษา มาตรฐาน 
Part I  
ทจีะเรยีน
วนัรุ่งขนึ 

8 Aug 
2022 
MON 

- Interpretation Standard Part I  
- Data & Evidence Collection Scoring 
- Coach with Clear Purpose 
- การเขยีนรายงาน (Accelerate Change with Recommendation) 

Sharing ประสบการณ์เทคนิค
การเยยีมสํารวจ 

- การวางแผน 
- การสงัเกต 
- การสมัภาษณ์ 
- การทบทวนเอกสาร 

ทีมผู้เยียมสาํรวจ สรพ. 
 

- ศกึษา 
มาตรฐาน Part 
II ทจีะเรยีน
วนัรุ่งขนึ 

9 Aug 
2022 
TUE 

- Interpretation Standard Part II   
- Data & Evidence Collection Scoring 
- Coach with Clear Purpose 
- การเขยีนรายงาน (Accelerate Change with Recommendation)  

HA Clinic (Movie Clip) - ศกึษา 
มาตรฐาน Part 
III ทจีะเรยีน
วนัรุ่งขนึ 
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Date/ 
Time 

8.30 – 10.00 น.  
(90 นาที) 

10.30 – 12.00 น.  
(90 นาที) 

13.00 – 14.30 น.  
(90 นาที) 

15.00 – 17.00 น.  
(120 นาที) 

19.00 – 21.00 น.  
(120 นาที) 

Self-study/ 
Homework 

10 Aug 
2022 
WED 

- Interpretation Standard Part III 
 ฝึกตามรอย 2P    ฝึกตามรอย SIMPLE    ฝึกตามรอย Care process 

 
กจิกรรมกลุ่มสมัพนัธ ์

- ประเมนิตนเอง 
ตาม surveyor 
competency และ
วางแผนพฒันา
ตนเอง 

 11 Aug 
2022 
THU 

- เทคนิค และ 
special session 

- เรยีนรู ้Quality 
Tool ทมีี
ความหมาย  

- What’s next 
- Reflection  

 
 

รบัประทานอาหาร
กลางวนัแลว้เดนิทาง
กลบั กทม.  

  

หมายเหตุ: 1. พกัรบัประทานอาหารว่าง เวลา 10.00 – 10.30 น. และ 14.30 – 15.00 น. พกัรบัประทานอาหารกลางวนั เวลา 12.00 – 13.00 น.  พกัรบัประทานอาหารเยน็ เวลา 17.00 
– 19.00 น. 

2. กําหนดการอาจมกีารเปลยีนแปลงตามความเหมาะสม 

คณะวิทยากรประจำหลักสูตร  
1. นพ.อนุวัฒน ศุภชุติกุล   2. พญ.ปยวรรณ ล้ิมปญญาเลิศ  3. พญ.เอกจิตรา สุขกุล  
4. อาจารยโกเมธ นาควรรณกิจ  5. นพ.สมจิตต ชี้เจริญ   6. รศ.นพ.ชเนนทร วนาภิรักษ 
7. อาจารยกนกรัตน แสงอำไพ  8. ดร.อำพัน วิมลวัฒนา   9. นพ.ทรนง พิลาลัย 
10. ภก.สงกรานต มีชูนึก   11. นอ. หญิงภัคภร โลจนะวงศกร  12. อาจารยจักษณา ปญญาชีวิน 
13. อาจารยพัทธธีรา อัมพรศรีสุภาพ 14. อาจารยดวงกมล นำประทีป  15. อาจารยมธุรส ภาสนพิพัฒนกุล 
16. อาจารยสุภาเพ็ญ ศรีสดใส  17. รอยเอกหญิง ปนรัตน พนัธุมณ ี 18. อาจารยรัชดาภรณ ทุมมาสุทธิ ์



                                                                    

                                  
                                                                                        

ใบจองโรงแรม 

การอบรมหลกัสูตร HA 451: การเตรียมตวัเป็นผูเ้ยีย่มส ารวจภายนอก  
(External Surveyor Preparation Camp) 

ระหวา่งวนัท่ี 7-11 สิงหาคม 2565 

เดอะไทด ์รีสอร์ท บางแสน จงัหวดัชลบุรี 
 
 

 1. ช่ือ-สกุลผูเ้ขา้ร่วมประชุม (กรุณาเขียนตวับรรจง และชดัเจน) 
  1.1 ช่ือ-สกุล.................................................................................................................... 
  1.2 ช่ือ-สกุล.................................................................................................................... 
 สถานท่ีปฏิบติังาน........................................................................................................................... 
 โทรศพัท.์.....................................โทรมือถือ..................................โทรสาร................................... 
 ผูป้ระสานงาน ช่ือ-สกุล........................................................โทรมือถือ.......................................... 
 เขา้พกัวนัท่ี..............................เดือน.....................ปี.......................... เวลา..................................น. 
 ออกจากท่ีพกัวนัท่ี................เดือน........................ปี................................. เวลา...........................น. 
 -หอ้งพกัแบบ Superior      ราคา  1,800  บาท / พร้อมอาหารเชา้     ห้องเด่ียว   หอ้งคู่ 
 
 2. ช่ือออกใบก ากบัภาษี (กรุณาเขียนตัวบรรจง และชัดเจน) 
  2.1 นามออกใบก ากบัภาษี....................................................................................... 
  2.2 ท่ีอยูอ่อกใบก ากบัภาษี....................................................................................... 
  …..................................................................................................................................... 
  …..................................................................................................................................... 
  2.3 เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี...................................................................................... 
 

 3.     ส ารองห้องพกัไดท่ี้   เดอะไทด ์รีสอร์ท บางแสน จงัหวดัชลบุรี จงัหวดัชลบุรี 
โทรศพัท ์038-399222      โทรสาร 038-399299 

หรือจองทางระบบ E-mail ส่งขอ้มูลมาไดท่ี้ reservations.thetide@mosaic-collection.com / yodsapon.s@mosaic-collection.com 

 

*** กรุณาส ารองห้องพกัก่อนการประชุม ภายใน 15 วัน*** 

  

mailto:reservations.thetide@mosaic-collection.com


 



กลุมภารกจิสงเสริมการพัฒนาและฝกอบรม 
ชื่อ น.ส.นราภรณ เตะอั้น โทรศัพท02 027 8846 ตอ 9517 e-mail : naraporn@ha.or.th 

แนวทางการสมัคร/เขารวมอบรมและรายละเอียดสำคญัในการอบรม 
การสมัครเขาอบรม 

1. ผูสมัครสามารถลงทะเบียนสมัครเขาอบรมผานชองทาง เว็บไซต www.register.ha.or.th สรพ. ขอสงวนสิทธิ์
รับเฉพาะผูสมัครเขาหลักสูตรฝกอบรมที่สมัครผานตามระบบทางเว็บไซต และสมัครในระยะเวลาที่กำหนด 

2. การแกไขปรับเปลี่ยนขอมูลสำคัญ (ชื่อ สกุล วิชาชีพ คำนำหนา ตำแหนง) จะปรากฎในใบเสรจ็รบัเงิน รวมทั้ง
เปนขอมูลสำหรับการลงชื่อเขาอบรมและรายชื่อบนประกาศนียบัตร ซึ่งเปนขอมูลที่ผูสมัครได กรอกขอมูล
ดวยตนเอง ดังนั้น เมื่อสมัครผานระบบและอยูในชวงเวลาของการชำระเงิน หากทานมีความจำเปนในการ
แกไข ชื่อ สกุล วิชาชีพ คำนำหนา ตำแหนง รวมทั้งการเปลี่ยนตัวผูเขาอบรม ทานสามารถแกไขขอมูลตางๆ 
ได 15 วันกอนการอบรม (ภายในวันที่ 23 กรกฎาคม 2565) เนื่องจากหากมีการเปลี่ยนแปลงภายหลังจะ
สงผลกระทบตอใบเสร็จรบัเงิน , ใบประกาศนียบัตร และการจัดกลุมผูเรียน 

3. หากมีผูสละสิทธิ์เขารวมอบรม สรพ.จะดำเนินการยืนยันรายชื่อของผูสมัครที่อยูในสถานะ “รอที่นั ่งวาง” 
(waiting list) ขึ้นมาตามลำดับ 

การชำระคาธรรมเนียมการอบรมและการจัดการใบเสร็จรับเงนิ 
1. เมื่อดำเนินการสมัครผานระบบแลว ผูสมัครตองชำระคาธรรมเนียมการอบรมภายใน 15 วัน หลังจากวัน

สมัคร (รวมวันหยุดราชการ) หากเกิน 15 วัน จะถือวาสละสิทธิ์ หลังจากนั้น ระบบจะทำการลบรายชื่อของ
ทานโดยอัตโนมัติ เชน สมัครวันที่ 1 มกราคม 2565 สามารถชำระคาธรรมเนียมไดไมเกินวันที่ 16 มกราคม 
2565 เปนตน 

2. กอนสงขอมูลสมัครอบรมผานเว็บไซต www.register.ha.or.th และกอนชำระคาธรรมเนียมการอบรม ขอให
ทานตรวจสอบขอมูลใหถูกตอง (คำนำหนาชื่อ ชื่อ นามสกุล ที่อยูในการออกใบเสร็จรับเงิน จำนวนผูสมัคร) 
เพราะเมื่อทานชำระคาธรรมเนียมเรียบรอยแลวจะไมสามารถแกไขขอมูลใดๆได สรพ.จะดำเนินการสงขอมูล
การชำระเงินใหกรมสรรพากรตามระบบภาษีมูลคาเพิ่ม ดังนั้น “ขอสงวนสิทธิ์ในการแกไขใบเสร็จรับเงิน” 
ขอมูลสำคัญที่ตองตรวจสอบ ไดแก คำนำหนาชื่อ ชื่อ นามสกุล ที่อยูในการออกใบเสร็จรับเงิน จำนวนผูสมัคร
ในใบจายเงินและจำนวนเงนิตองตรงกัน 

การยกเลิกสิทธิ์การสมัครเขารับการอบรม มีได 2 กรณี 
1. ยกเลิกไดดวยตนเอง กอนวันครบชำระคาธรรมเนียมการอบรม ขอใหทานลบขอมูลการสมัครออกจากระบบ

ดวยตนเอง เพ่ือรักษาประวัติการสมัครเขาอบรมไว 
2. หากไมมีการชำระคาธรรมเนียมการอบรมภายในระยะเวลาที่กำหนดไวจะถือวา สละสิทธ์ิ 
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