หลักสูตร EL004 e-learning STEP 2 Hospital Profile
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้อบรม...
1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ Hospital Profile
2. มีทักษะและสามารถจัดทำ Hospital Profile ได้อย่างเหมาะสม
คุณสมบัติผู้อบรม
 แพทย์ พยาบาล ผู้รับผิดชอบงานคุณภาพของโรงพยาบาล หรือบุคลากรที่มีประสบการณ์งานพัฒนา
คุณภาพตามแนวทางของสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
 มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ในระดับที่สามารถใช้เพื่อการศึกษาบทเรียนออนไลน์ได้
 มีอีเมล์ address เป็นของตนเอง
เนื้อหา
Introduction ภาพรวมหลักสูตร แนะนำขั้นตอน
Module 1 (What Why) Overview
 Hospital Profile คืออะไร สำคัญอย่างไร
Module 2 องค์ประกอบ ของ Hospital Profile
1. องค์ประกอบของ Hospital Profile มีอะไรบ้าง (1.ข้อมูลพื้นฐานขององค์กร 2. ลักษณะสำคัญของ
องค์กร 3. OnePage)
2. ข้อมูลพื้นฐานขององค์กร
Module 3 ข้อมูลลักษณะสำคัญขององค์กร
1. ข้อความที่ต้องเติมเต็ม เพื่อความสมบูรณ์ของข้อมูลลักษณะสำคัญขององค์กร
2. คำอภิธานศัพท์
Module 4 ความเชื่อมโยงสัมพันธ์ของข้อมูล ใน Hospital Profile
1.
2.
3.

ความสัมพันธ์ในเรื่องทิศทางองค์กร VMS และการพิจารณากับปัจจัยภายนอกที่มีผลกระทบ
ความสัมพันธ์ในเรื่อง Core Competency
ตรวจสอบความสัมพันธ์ใน SIPOC

Module 5 การใช้ประโยชน์จาก Hospital Profile
 การใช้ประโยชน์ จาก Hospital Profile ในมุมมองผู้เยี่ยมสำรวจ ในมุมมอง รพ.
Module 6 มาตรฐาน HA Part I ทีเ่ กี่ยวข้อง กับ Hospital Profile
 มาตรฐาน HA Part I ที่เกี่ยวข้องกับ Hospital Profile
Module 7 สรุปภาพรวม Hospital Profile (Takehome massage)
 สรุปภาพรวม Hospital Profile (Takehome massage)
Module 8 วิธีการทำ Hospital Profile แบบง่ายๆ สไตล์ สรพ.
 วิธีการทำ Hospital Profile แบบง่ายๆ สไตล์ สรพ.
วิทยากร : นพ.สมจิตต์ ชี้เจริญ
ระยะเวลาการอบรมออนไลน์ : 1 เดือนหลังได้ล็อกอินเข้าเรียนในแต่ละบทเรียนในครัง้ แรก
ขั้นตอนการอบรมออนไลน์ :
1. หลังจากผู้อบรม สมัครอบรมผ่านทาง www.haregister.com และชำระค่าลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว
ทางสถาบันจะติดต่อกลับทางอีเมล์เพื่อแจ้งขั้นตอนการเข้าเรียน
2. สรพ.ทำหน้าที่เป็น Admin ของบทเรียนออนไลน์ ผู้เรียนสมัคร 1 user มีสิทธิใช้งานรายบุคคลเท่านั้น
3. ผู้เรียนสามารถเข้าเรียนซ้ำได้ทุกหัวข้อตามต้องการ
4. เมื่อผู้เรียนเรียนครบทุกหัวข้อและทำแบบฝึกหัดท้ายบทเรียนครบตามเกณฑ์ที่กำหนดไม่น้อยกว่า
80% จะสามารถปริ้นใบประกาศแบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ ทัง้ นี้ ผู้เรียนจะต้องทำประเมินความพึงพอใจ
การเรียนบทเรียนออนไลน์ก่อน ถึงจะปริ้นใบประกาศนียบัตรรับรองการอบรมได้
ค่าลงทะเบียน : 1,399 บาท/ท่าน (Account)
สิ่งทีผ่ ู้เข้าอบรมต้องเตรียมตัว : อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ต้องเตรียมสำหรับเรียน ได้แก่ ระบบปฏิบัติการ :
Windows 7 เป็นต้นไป, Windows XP คุณสมบัติเครื่อง: Intel Pentium 4 2.4GHz หรือดีกว่า,
หน่วยความจำ 1G หรือดีกว่า บราวเซอร์: Internet Explorer 6 หรือดีกว่า (แนะนำ), Google Chrome,
Safari อินเตอร์เน็ตที่ใช้ : ความเร็ว 1Mbps ขึ้นไป และมีโปรแกรม Adobe acrobat

คูมือการใชงานเขาเรียนบทเรียนออนไลน
1. หลังจากชำระเงินคาลงทะเบียนอบรมแลว ประมาณไมเกิน 5 วันทำการ สรพ.จะสงอีเมลแจงลิงคการ
เขาเรียน และรหัสเขาเรียนไปยังอีเมลที่ทานแจงไวตอนลงทะเบียนในเว็บ haregister.com
2. เขาเว็บ https://halearningonline.ha.or.th

3. ลอกอินตามรหัสที่ไดรับแจงทางอีเมล (หากไมเจอใน inbox กรุณาเช็คใน junk mail ดวย)
4. เลือกบทเรียนออนไลนที่ทานสมัครเรียน โดยมีระยะเวลาเขาเรียน 30 วัน นับจากวันที่ทานลอกอินเขา
เรียนในแตละบทเรียน ในครั้งแรก

คูมือการใชงานบทเรียนออนไลน สรพ.
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5. ทานเลือกเรียนตามหัวขอที่กำหนด (แตเพื่อการเรียนรูที่เกิดประโยชนสูงสุด ควรเรียนตามลำดับ
หัวขอ)

6. เมื่อเรียนครบจนถึงหัวขอสุดทาย จะมีเมนู “ดาวนโหลดขอสอบ” ใหทำ โดยกดดาวนโหลดไฟล
จากนั้นสงไฟลกลับมาใหทีมวิทยากรตรวจ เลือกที่เมนู “สงคำตอบ” โดยสามารถกดอัพโหลดไฟลได
(ไฟลนามสกุล .doc และ .pdf เทานั้น)

7. เลือกเมนู ประเมินความพึงพอใจ แลวใหคะแนน เพื่อนำมาพัฒนาปรับปรุงโปรแกรมบทเรียนออนไลน
ตอไป (ถาไมประเมินความพึงพอใจ จะไมสามารถดาวนโหลดใบประกาศออนไลนได)

คูมือการใชงานบทเรียนออนไลน สรพ.
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8. เมื่อสรพ.ไดตรวจขอสอบของทานแลว จะกดอนุมัติในระบบ ทานสามารถประเมินความพึงพอใจแลว
ดาวนโหลดใบประกาศนียบัตรออนไลนได (ตองประเมินความพึงพอใจกอน ถึงจะดาวนโหลดใบ
ประกาศได) (ระยะเวลาหลังจากทานสงขอสอบ ประเมินความพึงพอใจ ไมเกิน 5 วันทำการ จะ
สามารถกดลิ้งคดาวนโหลดใบประกาศได)
9. การดาวนโหลดใบประกาศนียบัตรออนไลน ในหนาแรก เมนูขวาบน กดเลือก “history” ทาน
สามารถกดดาวนโหลดใบประกาศไดตามบทเรียนออนไลนที่ทานลงทะเบียนไว

คูมือการใชงานบทเรียนออนไลน สรพ.
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คำแนะนำเพิ่มเติม :
1. กรณีใหผูประสานงานรพ.สมัครให ขณะกรอกขอมูลการสมัคร ใหกรอกอีเมลของผูเรียนโดยตรง
ไมใชอีเมลของผูประสานงานรพ. เวนแตผูประสานงานรพ.สมัครเรียนเอง ใหกรอกอีเมลของผู
ประสานงาน
2.อีเมลที่แจงใหสรพ.มีความสำคัญ กรณี รพ.สมัครหลายหลักสูตร และผูเรียนแตละหลักสูตรเปน
คนละคนกัน ขอความกรุณาตอนคียขอมูลสมัคร ระบุอีเมลใหครบถวน ไมเชนนั้น ระบบจะสงอีเมล
ไปยังผูประสานงานเทานั้น และใบประกาศนียบัตร จะเปนชื่อของผูประสานงาน
3.หลังชำระคาลงทะเบียนแลวไมเกิน 5 วันทำการ สรพ.จะสงรายละเอียดการเขาเรียนใหทาง
อีเมลที่ทานสมัครไวในระบบ haregister โดยมีระยะเวลาเรียน 30 วันนับจากการล็อกอินเขา
เรียนในบทเรียนครั้งแรก กรณีล็อกอินเขาระบบ แตยังไมคลิกเขาบทเรียน ระบบจะยังไมเริ่มนับ
30 วัน
มีปญหาการใชงาน ติดตออีเมล haonline@ha.or.th หรือโทร 02 832 9461 (สุพรรณี)

คูมือการใชงานบทเรียนออนไลน สรพ.
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