ที่ สรพ ว0467
4 ตุลาคม 2564
เรื่อง

ตอบรับการอบรมหลักสูตร HA 201 ผ่านโปรแกรม ZOOM

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาล
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. กำหนดการอบรม
2. คู่มือการใช้งานโปรแกรม zoom
3. แนวทางการสมัคร/เข้าร่วมอบรมและรายละเอียดสำคัญในการอบรม
ตามที่โรงพยาบาลของท่านได้แจ้งความประสงค์ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์หลักสูตร HA 201: HA พื้นฐานสำหรับการพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาล ระหว่างวันที่ 10-12
พฤศจิกายน 2564 ผ่านโปรแกรม ZOOM หรือโปรแกรมอื่นตามที่สถาบัน กำหนด โดยมีกำหนดการตามสิ่งที่
ส่งมาด้วย 1
สรพ. ยินดีรับบุคลากรของท่านเข้าร่วมการอบรมในหลักสูตรดังกล่าว ทั้งนี้ขอให้ผู้เข้ารับการอบรมศึกษา
คู่มือการใช้โปรแกรม zoom เบื้องต้น ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 และสิ่งที่ส่งมาด้วย 3
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวเอกจิตรา สุขกุล)
รองผู้อำนวยการ
ปฏิบัติงานแทนผู้อำนวยการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล

สำนักส่งเสริมการพัฒนา
ชื่อ น.ส.แพรวพรรณ ฉัตรทอง โทรศัพท์ 02 027 8846 ตอ 9516 e-mail : praewpun@ha.or.th

กำหนดการหลักสูตร HA 201 : HA พื้นฐานสำหรับการพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาล
ระหวางวันที่ 10-12 พฤศจิกายน 2564 ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส ZOOM
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564
08.00 – 08.30 น.

ลงทะเบียน Check in เขา Zoom

08.30 – 09.00 น.

นำเขาสูบ ทเรียน ความตองการ/ความคาดหวัง

09.00 – 10.15 น.

แนวคิดการพัฒนาคุณภาพ (01) นพ.ทรนง
• วิทยากรหลักบรรยาย 15 นาที
• Breakout Room 30 นาที
• แชรในหองใหญ และบรรยายสรุป 30 นาที

10.15 – 10.30 น.

Break

10.15 – 12.00 น.

ทำงานประจำใหดี (Quality in daily work - 02) อ.รัชดาภรณ
• วิทยากรหลักบรรยาย
• Breakout Room

12.00 – 13.00 น.

Lunch

13.00 – 14.00 น.

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

14.00 – 14.15 น.

Break

14.15 – 16.30 น.

ทำความเขาใจมาตรฐาน HA (HA Standard - 03) นพ.อเนก
• วิทยากรหลักบรรยาย
• Breakout Room

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564
08.30 – 09.00 น.

สรุปบทเรียน

09.00 – 10.30 น.

ขยันทบทวน (04) นพ.อเนก
• วิทยากรหลักบรรยาย 30 นาที
• Breakout Room

10.30 – 10.45 น.

Break

10.45 – 12.00 น.

ขยันทบทวน (04) นพ.อเนก

12.00 – 13.00 น.

Lunch

13.00 – 14.30 น.

การบริหารความเสี่ยง (RM - 05) นพ.ทรนง
• วิทยากรหลักบรรยาย 30 นาที
• Breakout Room 30 นาที
แชรในหองใหญ และบรรยายสรุป 30 นาที

14.30 – 14.45 น.

Break

14.45 – 16.30 น.

CQI (06) อ.รัชดาภรณ

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564
08.30 – 09.00 น.

สรุปบทเรียน

09.00 – 10.30 น.

เครื่องมือคุณภาพ (Driver Diagram และ Trace - 07) นพ.อเนก

10.30 – 10.45 น.

Break

10.45 – 12.00 น.

มีอะไรใหคุยกัน (Team Communication - 08) อ.รัชดาภรณ

12.00 – 13.00 น.

Lunch

13.00 – 14.30 น.

Unit-based Quality (Purpose Process - 09) อ.รัชดาภรณ

14.30 – 14.45 น.

Break

14.45 – 16.30 น.

Unit-based Quality (Performance - 09) นพ.ทรนง

หมายเหตุ กำหนดการสามารถปรับเปลี่ยนไดตามความเหมาะสม

ขั้นตอนการใชงานโปรแกรม ZOOM
(สำหรับผูรวมประชุม)
การติดตั้งโปรแกรม ZOOM สำหรับเจาหนาและผูเขารวมประชุมหรืออบรม
PC/Notebook
• เขาสู Link ของการ Download ไดที่
https://Zoom.us/download

• ระบบจะทำการ Download ไปยัง
Folder ที่เครื่องตั้งคาไวเชน Folder
Download และทำการ Dabble Click
เพื่อทำการติดตั้ง

• รอจนการติดตั้งทำการ setup ใหครบ
100% ถือวาเสร็จสิ้นการติดตั้ง

Smartphone ประเภท IOS
• เขาสู Link ของการ Download ไดที่
https://apps.apple.com/th/app/Z
oom-cloud-meetings/id546505307

•จากนั้นเลือก Install จนเสร็จสิน้

Smartphone ประเภท Android
• https://play.google.com/stor
e/apps/details?id=us.Zoom.
videomeetings

• จากนั้นเลือก Install จนเสร็จสิน้

การใชงานZOOM สำหรับเจาหนาที่และผูเขารวมประชุมหรืออบรม
PC/Notebook
Smartphone ประเภท IOS
Smartphone ประเภท Android
• การเขาใชงานผาน Link เมื่อทานไดรับ • การเขาใชงานผาน Link เมื่อทานไดรับ • การเขาใชงานผาน Link เมื่อทานไดรับ
ขอมูลการเชิญจากสถาบันฯ ใหทาน
ขอมูลการเชิญจากสถาบันฯ ใหทาน
ขอมูลการเชิญจากสถาบันฯ ใหทาน
คลิ๊กที่ Link เชน
เลือกที่ Link เชน
เลือกที่ Link เชน
Ex : Join Zoom Meeting
Ex : Join Zoom Meeting
Ex : Join Zoom Meeting
https://us02web.Zoom.us/j/8305
https://us02web.Zoom.us/j/8305 https://us02web.Zoom.us/j/8305781
7815527?pwd=bmlIVzMyYVJJU3V
7815527?pwd=bmlIVzMyYVJJU3V 5527?pwd=bmlIVzMyYVJJU3VKeG
KeG1jYmpmSkk0UT09
KeG1jYmpmSkk0UT09
1jYmpmSkk0UT09
• เมื่อทานเลือกที่เลือกแลวโปรแกรมจะนำ
เขาสู Application Zoom

• ระบบจะนำทานเขาสูเว็บไซคใหเลือกที่
Open Zoom Meeting

• ระบบจะนำเขาสูโปรแกรม Zoom

• ใหเลือกที่สัญลักษณ เพื่อทำการ
เรียกโปรแกรม Zoom

• จากนั้นทานจะพบหนาจอโปรแกรม
• จากนั้นเลือกที่คำวา Open in Safari
กรณีผูจัดการตั้งคาการประชุมใหมีการ
ตรวจสอบชื่อหรือระบุตัวตนกอนเขา
หองจะมีขอความใหรอบการ Admit
แจงขอใหรอสักครู

• โปรแกรมจะนำเขาสู Zoom กรุณารอ
สักครู กรณีผูจัดการตั้งคาการประชุม

• ระบบจะใหเลือกเปด Call via Device
Audio ใหทำการเปด

• จากทานจะสามารถเขาสูหองประชุมได

• จากนั้นใหทานตรวจสอบ Mic และ
Video ใหพรอมใชงาน โดยสามารถ
เลือกเปด หรือ ปด ไดตามการประชุม

• ทำการตั้งชื่อผูเขาอบรมใหตรงกับ
ผูใชงานโดยใหเลือกที่สัญญลักษณ
Participants
• เลือกที่ปุม More> ดานขวา
•
• และเลือกคำวา Rename

• แลวทำการตั้งชื่อใหม

• กรณีที่ตอง Shared หนาจอหรือ
โปรแกรมที่เปดใชงานอยูใหเลือกที่ปุม

• เมื่อตองการสื่อสารดวยการสงขอความ
ใหเลือก Chat
• หากตองการบัทึกการประชุมใหเลือกที่
ปุม
และกำหนดใหบันทึก On
Device แลวไฟลจะปรากฏเมื่อเลิก
ประชุมที่ Folder Video

ใหมีการตรวจสอบชื่อหรือระบุตัวตน
กอนเขาหองจะมีขอความใหรอบการ
Admit แจงขอใหรอสักครู
• เมือระบบจะใหทำการเลือกวาจะใช
ไมคและลำโพงจากแหลงใด ใหเลือก
Call Using internet Audio

• จากทานจะสามารถเขาสูหองประชุมได

แนวทางการสมัคร/เขารวมอบรมและรายละเอียดสำคัญในการอบรม
การสมัครเขาอบรม
1. ผูสมัครสามารถลงทะเบียนสมัครเขาอบรมผานชองทาง เว็บไซต www.register.ha.or.th สรพ. ขอสงวน
สิทธิ์รับเฉพาะผูสมัครเขาหลักสูตรฝกอบรมที่สมัครผานตามระบบทางเว็บไซต และสมัครในระยะเวลาที่
กำหนด
2. การแกไขปรับเปลี่ยนขอมูลสำคัญ (ชื่อ สกุล วิชาชีพ คำนำหนา ตำแหนง) จะปรากฎในใบเสร็จรับเงิน
รวมทั้งเปนขอมูลสำหรับการลงชื่อเขาอบรมและรายชื่อบนประกาศนียบัตร ซึ่งเปนขอมูลที่ผูสมัครได
กรอกขอมูลดวยตนเอง ดังนั้น เมื่อสมัครผานระบบและอยูในชวงเวลาของการชำระเงิน หากทานมี
ความจำเปนในการแกไข ชื่อ สกุล วิชาชีพ คำนำหนา ตำแหนง รวมทั้งการเปลี่ยนตัวผูเขาอบรม ทาน
สามารถแกไขขอมูลตางๆ ได 7 วันกอนการอบรม (ภายในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564) เนื่องจากหากมี
การเปลี่ยนแปลงภายหลังจะสงผลกระทบตอใบเสร็จรับเงิน , ใบประกาศนียบัตร และการจัดกลุมผูเรียน
3. หากมีผูสละสิทธิ์เขารวมอบรม สรพ.จะดำเนินการยืนยันรายชื่อของผูสมัครที่อยูในสถานะ “รอที่นั่ง
วาง” (waiting list) ขึน้ มาตามลำดับ
การชำระคาธรรมเนียมการอบรมและการจัดการใบเสร็จรับเงิน
30

1. เมื่อดำเนินการสมัครผานระบบแลว ผูสมัครตองชำระคาธรรมเนียมการอบรมภายใน 15 วัน หลังจาก
วันสมัคร (รวมวันหยุดราชการ) หากเกิน 15 วัน จะถือวาสละสิทธิ์ หลังจากนั้น ระบบจะทำการลบ
รายชื่อของทานโดยอัตโนมัติ เชน สมัครวันที่ 1 ตุลาคม 2564 สามารถชำระคาธรรมเนียมไดไมเกิน
วันที่ 16 ตุลาคม 2564 เปนตน
2. กอนสงขอมูลสมัครอบรมผานเว็บไซต www.register.ha.or.th และกอนชำระคาธรรมเนียมการอบรม
ขอใหทานตรวจสอบขอมูลใหถูกตอง (คำนำหนาชื่อ ชื่อ นามสกุล ที่อยูในการออกใบเสร็จรับเงิน
จำนวนผูสมัคร) เพราะเมื่อทานชำระคาธรรมเนียมเรียบรอยแลวจะไมสามารถแกไขขอมูลใดๆได สรพ.
จะดำเนินการสงขอมูลการชำระเงินใหกรมสรรพากรตามระบบภาษีมูลคาเพิ่ม ดังนั้น “ขอสงวนสิทธิ์
ในการแกไขใบเสร็จรับเงิน” ขอมูลสำคัญที่ตองตรวจสอบ ไดแก คำนำหนาชื่อ ชื่อ นามสกุล ที่อยูใน
การออกใบเสร็จรับเงิน จำนวนผูสมัครในใบจายเงินและจำนวนเงินตองตรงกัน
การยกเลิกสิทธิ์การสมัครเขารับการอบรม มีได 2 กรณี
30

1. ยกเลิกไดดวยตนเอง กอนวันครบชำระคาธรรมเนียมการอบรม ขอใหทานลบขอมูลการสมัครออกจาก
ระบบดวยตนเอง เพื่อรักษาประวัติการสมัครเขาอบรมไว
2. หากไมมีการชำระคาธรรมเนียมการอบรมภายในระยะเวลาที่กำหนดไว จะถือวา สละสิทธิ์

การขอคืนคาธรรมเนียมการอบรม

การขอคืนคาธรรมเนียมการอบรม ผูสมัครที่ชำระคาธรรมเนียมการอบรมแลว ขอใหเก็บใบเสร็จไวเปน
หลักฐาน หากทานไมสามารถเขารับการอบรมได ขอใหดำเนินการดังนี้
1. สงจดหมายเรียน ผูอำนวยการสรพ.กอนการจัดอบรมวันแรกลวงหนาอยางนอย 15 วัน
(รวมวันหยุด) ทั้งนี้สถาบันจะคืนเงินคาธรรมเนียมการอบรมใหเต็มจำนวน หากไมแจงภายใน
ระยะเวลาที่กำหนด สรพ.ขอสงวนสิทธิ์งดคืนคาธรรมเนียมการอบรม
2. จดหมายระบุเรื่อง “ขอเงินคาธรรมเนียมการอบรมคืน เนื่องจากไมสามารถเขารวมการอบรม
ได” โดยระบุ หลักสูตร วันที่จัดอบรม เหตุผล รายชื่อผูที่ไมสามารถเขารวมการอบรม จำนวน
เงินที่ขอคืน เลขที่บัญชีที่ใชในการรับเงินคืน พรอมแนบสำเนาใบเสร็จการชำระเงิน
คาธรรมเนียม (รับเฉพาะ file scan เทานั้น) สงมาที่ ฝายฝกอบรม สถาบันรับรองคุณภาพ
สถานพยาบาล (องคการมหาชน) (วงเล็บมุมซอง “คาธรรมเนียมการอบรม”)
3. สรพ. จะดำเนินการคืนเงินคาธรรมเนียมการอบรม ภายใน 120 วัน (นับจากวันที่ไดรับ
หนังสือตามการประทับตราไปรษณีย) กรณีที่สมัครเปนรายกลุม จะโอนเงินคืนใหครั้งเดียว
ใหกับเลขที่บัญชีเดียวเทานั้น
การพิมพใบประกาศนียบัตรผานการอบรมหลักสูตร
ทางสถาบันจะขอมอบใบประกาศนียบัตรเปนรูปแบบ เอกสารอิเล็กทรอนิกส (ออนไลน) โดยจะไดรับลิงกดาวน
โหลดใบประกาศนียบัตร เมื่อตอบแบบประเมินความพึงพอใจหลังการอบรมเสร็จสิ้นแลวเทานั้น สรพ. ขอสงวนสิทธิ์ในการ
ใหประกาศนียบัตรเฉพาะผูเ ขารับการอบรมทีม่ เี วลาในการอบรมรอยละ 80 ขึ้นไปของการอบรม
การดาวนโหลดใบประกาศนียบัตรรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส (ออนไลน) ผูประสานงานจะแจงลิ้งกดาวนโหลด
และวิธีการดาวนโหลดใหกับผูเขาอบรม ในระหวางอบรม
ขอแนะนำทางการเงิน
สงหนังสือแจงเหตุผลทีไ่ มสามารถเขารับการอบรมได ให สรพ. กอนการจัดอบรมลวงหนาอยางนอย 15 วัน สรพ.จะ
คืนเงินคาลงทะเบียนใหเต็มจำนวน หากแจงหลังจากวันที่กำหนด จะไมสามารถรับเงินคืนได
2. กรณีที่หลักสูตรนั้นตองการจัดกลุมผูเรียนแบบคละวิชาชีพ โรงพยาบาลตองแจงการเปลี่ยนแปลง ชื่อ-นามสกุล
ผูเขาอบรม ใหทาง สรพ. ทราบลวงหนาการจัดอบรมอยางนอย 7 วัน (ภายใน 7 ตุลาคม 2564) หากแจงหลังวันที่
กำหนดจะสงผลกระทบตอผูเขาอบรมทั้งหมด
3. เนื่องจากปจจุบันสถาบันเขาสูร ะบบภาษีมูลคาเพิ่ม เมื่อมีการนำขอมูลสงใหสรรพากรแลวไมสามารถ
แกไขใบเสร็จรับเงินได สถาบันจึงขอ “สงวนสิทธิ์ในการแกไขใบเสร็จรับเงิน” ดังนั้นเพื่อ ประโยชนข องโรงพยาบาลและ
ผูเขาอบรม สถาบั นขอใหผูสมัค รตรวจสอบความถูกต อ งของ “ชื่อ -นามสกุลและที่อยู ”ที่จะให ออกใบเสร็จรับเงินทุก
ครั้ง
1.

