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ที่ สรพ. 04.2/ว0170 

21 เมษายน 2565 

เรื่อง ตอบรับการอบรมหลักสูตร ST005  

เรียน ผูอำนวยการโรงพยาบาล 

สิ่งที่สงมาดวย 1. กำหนดการอบรม  
2. ใบสำรองหองพัก  
3. แผนที่สถานที่จัดอบรม 

 4. ขอแนะนำทางการเงิน 

 ตามท่ีโรงพยาบาลของทานไดแจงความประสงคสงบุคลากรเขารับการอบรม  ST005: มาตรฐาน
โรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 5 ระหวางวันท่ี 26-27 กรกฎาคม 2565 ณ หองประชุมจูปเตอร 
10 อาคารชาเลนเจอร ศูนยการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี โดยมีกำหนดการตามสิ่งที่
สงมาดวย 1 

         สรพ. ยินดีรับบุคลากรของทานเขารวมการอบรมในหลักสูตรดังกลาว ทั้งนี้ขอใหผูเขารับการอบรมสำรอง
หองพักโดยตรงกับทางโรงแรม ตามสิ่งท่ีสงมาดวย 2 

     จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

    ขอแสดงความนับถือ 

              

   (นางบรรจง จำปา) 
  รองผูอำนวยการ 

        ปฏิบัติงานแทนผูอำนวยการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล 

 

 

 

 

 

              

นางบรรจง จำป
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กำหนดการ หลักสูตร ST005: มาตรฐานโรงพยาบาล และบริการสุขภาพ ฉบับท่ี 5 
ระหวางวันที่ 26-27 กรกฎาคม 2565 รูปแบบ Hybrid ณ ศูนยการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัด

นนทบุรี และผานโปรแกรม ZOOM 

วัตถุประสงค เพ่ือใหผูเขาอบรม 

1. มีความรู ความเขาใจเก่ียวกับมาตรฐานโรงพยาบาล และบริการสุขภาพ ฉบับท่ี 5 

2. เขาใจเก่ียวกับมาตรฐานสวนที่เปลี่ยนแปลงและเพ่ิมเติม 

3. เขาใจแนวทางในการนำมาตรฐานสูการปฏิบัติ 
วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 วิทยากร 
08.00 – 08.30 น. ลงทะเบียน (onsite) 

ผูอบรม online เขาระบบไดตั้งแตเวลา 7.30 น. 
08.30 – 09.00 น. วัตถุประสงคและความคาดหวัง ฝายฝกอบรม 
09.00 – 10.15 น. ภาพรวมการปรับเกณฑในมาตรฐานโรงพยาบาลและ

บริการสุขภาพ 
พญ.ปยวรรณ ลิ้มปญญาเลิศ  

นพ.อนุวัฒน ศุภชุติกุล 
10.15 – 10.30 น. Break 

10.30 – 12.00 น. มาตรฐานตอนที่ I ภาพรวมของการบริหารองคกร  
I-1-I-3  

พญ.ปยวรรณ ลิ้มปญญาเลิศ  
นพ.สุรชัย ปญญาพฤทธิ์พงศ 
ภญ.ผุสดี บัวทอง 
 

12.00 – 13.30 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 1 ชม.ครึ่ง  
13.30 – 14.45 น. มาตรฐานตอนที่ I ภาพรวมของการบริหารองคกร 

I-4-I-6  

นพ.สุรชัย ปญญาพฤทธิ์พงศ 
พญ.ปยวรรณ ลิ้มปญญาเลิศ  

ภญ.ผุสดี บัวทอง 
14.45 – 15.00 น. Break 

15.00 – 16.30 น. มาตรฐานตอนที่ II ระบบงานสำคัญของโรงพยาบาล  พญ.ปยวรรณ ลิ้มปญญาเลิศ  

นพ.อนุวัฒน ศุภชุติกุล 

วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 วิทยากร 
08.00 – 08.30 น. ลงทะเบียน (onsite) 

ผูอบรม online เขาระบบไดตั้งแตเวลา 7.30 น. 
08.30 – 09.00 น. สรุปบทเรียน ภญ.ผุสดี บัวทอง 



กลุมงานสงเสริมการพัฒนาและฝกอบรม 

ชื่อ น.ส.วารุณี พันธุแพง โทรศัพท 02-0278845 ตอ 9514 e-mail: waruneep@ha.or.th  

 

09.00 – 10.30 น. มาตรฐานตอนที่ III กระบวนการดูแลผูปวย 

(III-1 ถึง III-3) 
รศ.ดร.นพ.จิรุตม  ศรีรัตนบัลล 
 

10.30 – 10.45  Break 

10.45 – 12.00 น. มาตรฐานตอนท่ี III กระบวนการดูแลผูปวย              
(III-4,III-6) 

รศ.ดร.นพ.จิรุตม  ศรีรัตนบัลล 

12.00 – 13.30 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 1 ชม.ครึ่ง  
13.30 – 14.30 น. มาตรฐานตอนท่ี IV ผลลัพธ พญ.ปยวรรณ ลิ้มปญญาเลิศ  

ศ.พญ.ดวงมณี เลาหประสิทธิพร 
 

14.30 – 14.45 น. Break 

14.45 – 17.00 น. การเขียน SAR (Workshop: การเขียน SAR) 

 

พญ.ปยวรรณ ลิ้มปญญาเลิศ  

นพ.อนุวัฒน ศุภชุติกุล 

หมายเหตุ กำหนดการสามารถปรับเปล่ียนไดตามความเหมาะสม                                      

วิทยากรหลัก 
1. นพ.อนุวัฒน ศุภชุติกุล 

2. พญ.ปยวรรณ ลิ้มปญญาเลิศ 

3. อ.เรวดี ศิรินคร 
4. นพ.สุรชัย ปญญาพฤทธิ์พงศ 
5. ศ.พญ.ดวงมณี เลาหประสิทธิพร 
6. รศ.ดร.นพ.จิรุตม ศรีรัตนบัลล 
7. ภญ.ผุสดี บัวทอง  

 
วิทยากรกลุม 

1. นพ.สุรพร กอนทอง 
2. อ.รัชดาภรณ ทุมมาสุทธิ์ 
3. นพ.ทรนง พิลาลัย  
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แนวทางการสมัคร/เขารวมอบรมและรายละเอียดสำคัญในการอบรม 

การสมัครเขาอบรม 

1. ผูสมัครสามารถลงทะเบียนสมัครเขาอบรมผานชองทาง เว็บไซต www.haregister.com สรพ. ขอ
สงวนสิทธิ์รับเฉพาะผูสมัครเขาหลักสูตรฝกอบรมที่สมัครผานตามระบบทางเว็บไซต และสมัครใน
ระยะเวลาท่ีกำหนด  

2. การแกไขปรับเปลี่ยนขอมูลสำคัญ (ชื่อ สกุล วิชาชีพ คำนำหนา ตำแหนง) จะปรากฎในใบเสร็จรับเงิน 
รวมทั้งเปนขอมูลสำหรับการลงชื่อเขาอบรมและรายชื่อบนประกาศนียบัตร ซึ่งเปนขอมูลที่ผูสมัครได
กรอกขอมูลดวยตนเอง ดังนั้น เมื่อสมัครผานระบบและอยูในชวงเวลาของการชำระเงิน หากทานมี
ความจำเปนในการแกไข ชื่อ สกุล วิชาชีพ คำนำหนา ตำแหนง รวมทั้งการเปล่ียนตัวผูเขาอบรม ทาน
สามารถแกไขขอมูลตางๆ ได ภายใน 15 วันกอนการจัดอบรม (ภายในวันที่ 11 กรกฏาคม 2565) 
เนื่องจากหากมีการเปลี่ยนแปลงภายหลังจะสงผลกระทบตอใบเสร็จรับเงิน , ใบประกาศนียบัตร และ
การจัดกลุมผูเรียน 

3. หากมีผูสละสิทธิ์เขารวมอบรม สรพ.จะดำเนินการยืนยันรายชื่อของผูสมัครที่อยูในสถานะ “รอที่นั่ง
วาง” (waiting list) ขึ้นมาตามลำดับ 

การชำระคาธรรมเนียมการอบรมและการจัดการใบเสร็จรับเงิน 

1. เมื่อดำเนินการสมัครผานระบบแลว ผูสมัครตองชำระคาธรรมเนียมการอบรมภายใน 15 วัน หลังจาก
วันสมัคร (รวมวันหยุดราชการ) หากเกิน 15 วัน จะถือวาสละสิทธิ์ หลังจากนั้น ระบบจะทำการลบ
รายช่ือของทานโดยอัตโนมัติ เชน สมัครวันที่ 1 ตุลาคม 2564 สามารถชำระคาธรรมเนียมไดไมเกิน
วันที่ 16 ตุลาคม 2564 เปนตน  

2. กอนสงขอมูลสมัครอบรมผานเว็บไซต www.haregister.com และกอนชำระคาธรรมเนียมการอบรม 
ขอใหทานตรวจสอบขอมูลใหถูกตอง (คำนำหนาชื่อ ชื่อ นามสกุล ที่อยูในการออกใบเสร็จรับเงิน 
จำนวนผูสมัคร) เพราะเม่ือทานชำระคาธรรมเนียมเรียบรอยแลวจะไมสามารถแกไขขอมูลใดๆได สรพ.
จะดำเนินการสงขอมูลการชำระเงินใหกรมสรรพากรตามระบบภาษีมูลคาเพ่ิม ดังนั้น “ขอสงวนสิทธิ์
ในการแกไขใบเสร็จรับเงิน” ขอมูลสำคัญท่ีตองตรวจสอบ ไดแก คำนำหนาชื่อ ชื่อ นามสกุล ที่อยูใน
การออกใบเสร็จรับเงิน จำนวนผูสมัครในใบจายเงินและจำนวนเงินตองตรงกัน 

การยกเลิกสิทธิ์การสมัครเขารับการอบรม มีได 2 กรณี 

1. ยกเลิกไดดวยตนเอง กอนวันครบชำระคาธรรมเนียมการอบรม ขอใหทานลบขอมูลการสมัครออกจาก
ระบบดวยตนเอง เพื่อรักษาประวัติการสมัครเขาอบรมไว 

2. หากไมมีการชำระคาธรรมเนียมการอบรมภายในระยะเวลาท่ีกำหนดไว จะถือวา สละสิทธิ์ 
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การขอคืนคาธรรมเนียมการอบรม  

การขอคืนคาธรรมเนียมการอบรม ผูสมัครท่ีชำระคาธรรมเนียมการอบรมแลว ขอใหเก็บใบเสร็จไวเปน
หลักฐาน หากทานไมสามารถเขารับการอบรมได ขอใหดำเนินการดังนี้ 

1. สงจดหมายเรียน ผูอำนวยการสรพ.กอนการจัดอบรมวันแรกลวงหนาอยางนอย 30 วัน 
(รวมวันหยุด) ภายในวันที่ 27 มิถุนายน 2565 ทั้งนีส้ถาบันจะคืนเงินคาธรรมเนียมการอบรม
ใหเต็มจำนวน หากไมแจงภายในระยะเวลาท่ีกำหนด สรพ.ขอสงวนสิทธ์ิงดคืนคาธรรมเนียม
การอบรม 

2. จดหมายระบุเรื่อง “ขอเงินคาธรรมเนียมการอบรมคืน เนื่องจากไมสามารถเขารวมการอบรม
ได” โดยระบุ หลักสูตร วันท่ีจัดอบรม เหตุผล รายชื่อผูที่ไมสามารถเขารวมการอบรม จำนวน
เงินที่ขอคืน เลขท่ีบัญชีที่ใชในการรับเงินคืน พรอมแนบสำเนาใบเสร็จการชำระเงิน
คาธรรมเนียม (รับเฉพาะ file scan เทานั้น) สงมาที่ ฝายฝกอบรม สถาบันรับรองคุณภาพ
สถานพยาบาล (องคการมหาชน) (วงเล็บมุมซอง “คาธรรมเนียมการอบรม”) 

3. สรพ. จะดำเนินการคืนเงินคาธรรมเนียมการอบรม ภายใน 120 วัน (นับจากวันที่ไดรับ
หนังสือตามการประทับตราไปรษณีย) กรณีท่ีสมัครเปนรายกลุม จะโอนเงินคืนใหครั้งเดียว 
ใหกับเลขที่บัญชเีดียวเทานั้น 

การพิมพใบประกาศนียบัตรผานการอบรมหลักสูตร    

 ทางสถาบันจะขอมอบใบประกาศนียบัตรเปนรูปแบบ เอกสารอิเล็กทรอนิกส (ออนไลน) โดยจะ
ไดรับลิงกดาวนโหลดใบประกาศนียบัตร เมื่อตอบแบบประเมินความพึงพอใจหลังการอบรมเสร็จสิ้นแลว
เทานั้น สรพ. ขอสงวนสิทธิ์ในการใหประกาศนียบัตรเฉพาะผูเขารับการอบรมท่ีมีเวลาในการอบรมรอยละ 80 
ขึ้นไปของการอบรม  

การดาวนโหลดใบประกาศนียบัตรรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส (ออนไลน) ผูประสานงานจะแจงลิ้งก
ดาวนโหลดและวิธีการดาวนโหลดใหกับผูเขาอบรม ในระหวางอบรม 

 

 

 

 

 


