
เวลา หอ้งเบญจรงค ์1 หอ้งเบญจรงค ์2 หอ้งเบญจวรรณ 3

08.00 น.

08.45-09.10

09.10-10.10

10.10-10.30

10.30-11.00

1-BP01-การพัฒนากระบวนการผลติเฟอรน์เิจอรข์องธรุกจิ

ขนาดยอ่มดว้ยเทคนคิ Visual Control 

บจก.ไทยรุง่สหการ

2-PL-05-ลกูคา้กับการมสีว่นรว่มในการจัดหาหนังสอื

ส านกัหอสมดุ  มหาวทิยาลยัขอนแกน่

3-PL-02-ระบบการด าเนนิการในงานกจิการนักศกึษา คณะ

แพทยศาสตร ์มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์

11.05-11.35

4-BP08-ลดเวลาและคา่ใชจ้า่ยในการซอ่มบ ารงุ(ไลน์ผักกาด

ดอง)

บรษิทั สนัตภิาพ(ฮ ัว่เพง้1958) จ ากดั

5-PL-06-การเพิม่ประสทิธภิาพการตดิตามผลการประเมนิความ

พงึพอใจของผูใ้ชง้านระบบสารสนเทศ ดว้ยระบบประเมนิออนไลน์

ส านกัคอมพวิเตอร ์มหาวทิยาลยับรูพา

6-PL-16-มาตราฐานบัตร RFID กับการใหบ้รกิารของหอ้งสมดุ

มหาวทิยาลัยขอนแกน่ สูค่วามเป็น  Smart University

ส านกัหอสมดุ มหาวทิยาลยัขอนแกน่

11.40-12.10

33-BP-13-กา้วไปดว้ยกัน กา้วไปไดไ้กล :  การบรหิาร

เครอืขา่ยหอ้งสมดุโรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลัยขอนแกน่ 

ส านกัหอสมดุ  มหาวทิยาลยัขอนแกน่

8-PL-10-การบรหิารงานหอ้งสมดุสาขาแบบมสีว่นรว่มและใช ้

เทคโนโลยเีพือ่การบรกิารทีเ่ป็นเลศิ

ส านกัหอสมดุ มหาวทิยาลยัขอนแกน่

9-PL-20-การใสใ่จพนักงาน (เป็นรากฐานของธรุกจิทีม่ัน่คง)

บรษิทั โรมา่อตุสาหกรรม จ ากดั

12.10-13.30

13.30-14.00

10-BP-02 -การพัฒนากระบวนการจัดท าแผนยทุธศาสตรเ์พือ่

ความยัง่ยนืขององคก์ร 

คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล มหาวทิยาลยัมหดิล

11-PL-07-บรกิารรับ–สง่ทรัพยากรสารสนเทศภายใน

มหาวทิยาลัยขอนแกน่ (Campus Delivery Service : CDS)

ส านกัหอสมดุ  มหาวทิยาลยัขอนแกน่

12-PL-18-การสรา้งองคก์รทีห่ว่งใย Building A Caring 

Company

บรษิทั อว้ยอนัโอสถ จ ากดั

14.05-14.35

13-BP-06-เพิม่ประสทิธภิาพในการการวางแผนจัดซือ้วตัถดุบิ

ปลา

บรษิทั สนัตภิาพ(ฮ ัว่เพง้1958) จ ากดั

20-PL-19-ระบบสนบัสนนุงานตรวจสอบ (AUDIT 

SUPPORT SYSTEM : A2S)

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

15-PL-12-ลดระยะเวลาในการปิด CAR ในระบบบรหิารคณุภาพ

ส านกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาติ

14.35-14.50

14.50-15.20

16-BP-04-Governance costing for fair pricing ธรรมาภบิาล

ตน้ทนุส าหรับการก าหนดราคาทีเ่ป็นธรรม 

ฝ่ายการคลงั ส านกังานคณบด ี

คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล

17-PL-09-การพัฒนารปูแบบการฝึกประสบการณ์วชิาชพีดา้น

บรรณารักษศาสตรแ์ละสารสนเทศศาสตรท์ีมุ่ง่เนน้การมสีว่นรว่ม

ส านกัหอสมดุ มหาวทิยาลยัขอนแกน่

18-BP-10-The Choice  เกมทางเลอืก – ทางรอด

ศนูยช์ว่ยเหลอืลกูหนีแ้ละประชาชนทีไ่มไ่ดร้บัความเป็น

ธรรม ส านกังานปลดักระทรวงยุตธิรรม

15.25-15.55

19-BP-05-ระบบบรหิารลกูหนี้เพือ่การจัดการทีเ่ป็นเลศิของคณะ

แพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล 

ฝ่ายการคลงั ส านกังานคณบด ี

คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล

20-BP-15-ศนูยช์วัรก์อ่นแชร ์: กลไกเฝ้าระวงัสือ่และ

ตรวจสอบขอ้มลูเพือ่ประชาชน

บรษิทั อสมท จ ากดั (มหาชน)

21-PL-01-การพฒันาอาจารยส์ูอ่าจารยม์อือาชพี ของ

มหาวทิยาลยัศรปีทุม

มหาวทิยาลยัศรปีทุม
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08.00 น.

08.45-09.10

09.10-10.10

10.10-10.30

10.30-11.00

22-BP-11-กระบวนการสรา้งความรว่มมอืการปรับปรงุงานอยา่ง

ตอ่เนือ่ง

สถานพยาบาล มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์

23-PL-13-การปรับปรงุแนวทางการควบคมุครภัุณฑ ์(และ

ครภัุณฑต์ า่กวา่เกณฑ)์ เพือ่ป้องกันความผดิพลาดของขอ้มลูใน

ระบบ SAP และขอ้มลูผูถ้อืครองและสถานทีต่ัง้จรงิในปัจจบุัน

ส านกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาติ

24-BP-03-เพิม่ประสทิธภิาพการด าเนนิงานภายในดว้ยระบบ

ส านักงานอเิล็กทรอนกิส ์(e-Office) 

องคก์ารบรหิารการพฒันาพืน้ทีพ่เิศษเพือ่การทอ่งเทีย่ว

อยา่งย ัง่ยนื 

(องคก์ารมหาชน)

11.05-11.35

25-BP-12-การปรับปรงุกระบวนการพยากรณ์ยอดขายให

แมน่ย าขึน้ดว้ย Six Sigma

บรษิทั เอสซจี ีเคมคิอลส ์จ ากดั

26-PL-15-หอ้งสมดุกับผูส้งูอาย ุ

ส านกัหอสมดุ มหาวทิยาลยัขอนแกน่

27-BP-16-กระบวนการผลติรายการ “ชัวรก์อ่นแชร”์

บรษิทั อสมท จ ากดั (มหาชน)

11.40-12.10
28-BP-07-ปรับปรงุประสทิธภิาพการจัดซือ้วตัถดุบิมะมว่ง

บรษิทั สนัตภิาพ(ฮ ัว่เพง้1958) จ ากดั

29-PL-11-ระบบการจัดตารางการปฏบิัตงิานออนไลน์  

(TimeTable Online)  ของส านักหอสมดุมหาวทิยาลัยขอนแกน่

ส านกัหอสมดุ มหาวทิยาลยัขอนแกน่

30-PL-04-การใชแ้อปพลเิคชัน Google Form เพือ่เพิม่

ประสทิธภิาพการตดิตามผลการฝึกอบรมของส านักคอมพวิเตอร์

 มหาวทิยาลัยบรูพา

ส านกัคอมพวิเตอร ์มหาวทิยาลยับรูพา

12.10-13.30

13.30-14.00

31-BP-09-ลดความสญูเปลา่แรงงานในกระบวนการผลติมะมว่ง

กระป๋อง

บรษิทั สนัตภิาพ(ฮ ัว่เพง้1958) จ ากดั

32-PL-03-การใชเ้ทคโนโลยคีลาวดใ์นการท างานรว่มกันแบบ

เรยีลไทม ์เพือ่จัดการขอ้รอ้งเรยีนทางเฟซบุก๊ของส านัก

คอมพวิเตอร์

ส านกัคอมพวิเตอร ์มหาวทิยาลยับรูพา

14.05-14.35
34-BP-17-วฒันธรรมความปลอดภัยภายใน สวทช.

ส านกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาติ

35-PL-17-ระบบบรหิารจัดการขยะทีม่ปีระสทิธภิาพ (Trash 

Tracking)

ส านกัหอสมดุ มหาวทิยาลยัขอนแกน่

14.35-14.45

14.45-15.30

ลงทะเบยีนรบัเอกสาร บรเิวณหนา้หอ้งบอลรมู

ก าหนดการจดัการประชุม THAILAND QUALITY CONFERENCE & The 18th Symposium on TQM-Best Practices in Thailand

วนัที ่23 สงิหาคม 2560

ลงทะเบยีนรบัเอกสาร บรเิวณหนา้หอ้งบอลรมู

พธิเีปิดการประชุม

กลา่วรายงานโดย นายนยิม สวุรรณเดช 

ประธานคณะกรรมการจัดการประชมุฯ

กลา่วเปิดงานโดย นายพัฒนชัย กลุสริสิวสัดิ ์

ประธานมลูนธิสิง่เสรมิทคีวิเอ็มในประเทศไทย

บรรยายพเิศษ : เสน้ทางสูอ่ตุสาหกรรม 4.0 ดว้ย TQM

โดย ดร.วฑิรูย ์สมิะโชคดี

นายกสมาคมนสิติเกา่มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร ์ในพระบรมราชปูถัมภ์

พกัรบัประทานอาหารวา่ง (เชา้)

พกัรบัประทานอาหารกลางวนั

พกัรบัประทานอาหารวา่ง (บา่ย)

ก าหนดการจดัการประชุม THAILAND QUALITY CONFERENCE & The 18th Symposium on TQM-Best Practices in Thailand

วนัที ่24 สงิหาคม 2560

TQM Party (Coffee Break)

บรรยายสรปุ 

และพธิปิีดการประชุม

พกัเบรค

แนะน ารายละเอยีดการจดัการประชุม

บรรยายพเิศษ : Advanced TQM : พฒันาตน-พฒันาองคก์ร ท าอยา่งไร

โดย ดร.วรีพจน์ ลมืประสทิธิส์กลุ

กรรมการผูจั้ดการ บรษัิท ทคีวิเอ็ม เบสท ์จ ากัด

ผูด้ าเนนิรายการ นายพัฒนชัย กลุสริสิวสัดิ ์

ประธานมลูนธิสิง่เสรมิทคีวิเอ็มในประเทศไทย

พกัรบัประทานอาหารวา่ง (เชา้)

พกัรบัประทานอาหารกลางวนั

36-ผลงานวจิยั-การวนิจิฉัยองคก์ารกอ่นการพัฒนาดว้ย

เครือ่งมอื Nine Cells

รศ.ดร.จริประภา อคัรบวร

พญ.ปิยวรรณ ลิม้ปญัญาเลศิ


