
เวลา

08.00 น.

08.50-09.10

09.10-10.10

10.10-10.30

CC-305 CC-306 CC-308

10.30-11.00

BP16

การจดัการความปลอดภยัแบบ สวทช.

ส ำนักงำนพัฒนำวทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชำต ิ(สวทช.)

BP05

โครงการเพิม่ประสทิธภิาพระบบการรบัช าระคา่รกัษาพยาบาล

โรงพยาบาลศริริาช

ฝ่ำยกำรคลัง ส ำนักงำนคณบด ีคณะแพทยศำสตรศ์ริริำชพยำบำล

PL16

การสือ่สารของผูน้ าระดบัสงู

ธนำคำรอำคำรสงเครำะห์

11.05-11.35

BP02

เพิม่ประสทิธภิาพกระบวนการ และลดตน้ทุนโรงงานผกักาดดองสง่

เฮง

บรษัิท ลำโต ้ฟู้ดแอนดด์ริ๊งค ์จ ำกัด

BP03

โครงการพฒันาระบบบรหิารตรวจสอบการเรยีกเก็บคา่

รกัษาพยาบาลทีเ่ป็นเลศิของคณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล 

(Siriraj Billing Report SiBR)

ฝ่ำยกำรคลัง ส ำนักงำนคณบด ีคณะแพทยศำสตรศ์ริริำชพยำบำล

PL18

การบรกิารหอจดหมายเหตแุบบออนไลน์

ส ำนักหอสมดุ มหำวทิยำลัยขอนแกน่

11.40-12.10

BP11

ระบบเตอืนภยัลว่งหนา้เพือ่บรหิารความเสีย่งพอรต์สนิเชือ่

เกษตรกรบน Mobile Application

ธนำคำรเพือ่กำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร (ธ.ก.ส.)

BP08

Smart Payment

โครงกำรเปิดสอนปรญิญำตรวีศิวกรรมศำสตร ์ภำคพเิศษ 

คณะวศิวกรรมศำสตร ์มหำวทิยำลัยเกษตรศำสตร์

PL19

สารสนเทศทอ้งถิน่ คณุคา่ภมูปิญัญาพืน้บา้นสูส่ากล

ส ำนักหอสมดุ มหำวทิยำลัยขอนแกน่

12.10-13.00

13.00-13.30

BP18

KAIZEN กระบวนการสง่เสรมิกจิกรรม KAIZEN ทีม่ปีระสทิธผิล

เพิม่ข ึน้ 3 เทา่

บรษัิท QTC Energy (มหำชน) จ ำกัด

PL12

การใชก้จิกรรมทางดนตรเีพือ่ปรบัและลดพฤตกิรรมในเด็กทีม่ ี

ความบกพรอ่งทางพฒันาและสตปิญัญา (ระดบัรุนแรง)

สถำบนัรำชำนุกลู กรมสขุภำพจติ กระทรวงสำธำรณสขุ

PL20

KKUL Book store  การบรหิารจดัการหนงัสอืบรจิาคแบบมสีว่น

รว่มของผูใ้ชบ้รกิาร

ส ำนักหอสมดุ มหำวทิยำลัยขอนแกน่

13.35-14.05

BP07

การสง่เสรมิงานพฒันาคณุภาพทีม่ผีลตอ่องคก์ารสมรรถนะสงู

กำรไฟฟ้ำฝ่ำผลติแหง่ประเทศไทย

PL04

โครงการฝึกกฬีาเพือ่ผูบ้กพรอ่งทางพฒันาการและสตปิญัญาโดย

ผูป้กครองมสีว่นรว่ม

สถำบนัรำชำนุกลู

PL17

ลนีงานวารสารดว้ย Google apps KKULIB

ส ำนักหอสมดุ  มหำวทิยำลัยขอนแกน่

14.10-14.40

BP14

การลดปญัหาเคลมแบตเตอรีช่อ๊ตจากหวัแผน่ธาตโุคง้งอทีส่ะพาน

ไฟของชุดเซลล ์โดยการประยกุตใ์ชแ้นวคดิซกิซซ์กิมา่

บรษัิท สยำมฟรูกูำวำ จ ำกัด

PL24

การบรหิารงานหอ้งสมดุสูค่วามเป็นเลศิ  

กรณีศกึษาหอ้งสมดุคณะพยาบาลศาสตร์

หอ้งสมดุคณะพยำบำลศำสตร ์มหำวทิยำลัยขอนแกน่

PL08

5S Plus

บรษัิท ทอีำรซ์ ีคอนสตรัคชัน่ จ ำกัด (มหำชน)

14.40-15.00

15.05-15.35

BP13

การแกไ้ขปญัหา Hydraulic บรเิวณ Stabilizer bottom

บรษัิท พทีที ีโกลบอล เคมคิอล จ ำกัด (มหำชน)

PL15

แนวทางการบอกรบัฐานขอ้มลูออนไลน์

ส ำนักหอสมดุ มหำวทิยำลัยขอนแกน่

PL22

กจิกรรมไคเซ็น (Kaizen) กบัการปรบัปรุงงานท ัว่ท ัง้องคก์ร

มหำวทิยำลัยหำดใหญ่

15.40-16.30

เวลา

08.00 น.

08.45-09.10

09.10-10.10

10.10-10.30

CC-305 CC-306 CC-308

10.30-11.00

BP10

การบรูณาการกลยทุธแ์ละความเสีย่งอยา่งชาญฉลาดของ

โรงแยกกา๊ซธรรมชาตริะยอง

โรงแยกกำ๊ซฯระยอง ปตท.

PL23

กระบวนการเผยแพรค่วามรูจ้ากการพฒันางานประจ า ดว้ย 

social network

ภำควชิำเทคโนโลยกีำรอำหำรและโภชนำกำร คณะ

ทรัพยำกรธรรมชำตแิละอตุสำหกรรมเกษตร 

มหำวทิยำลัยเกษตรศำสตร ์สกลนคร

11.05-11.35

BP15

การตดิตามและประเมนิผลแผนยทุธศาสตรค์ณะ

แพทยศาสตร ์ศริริาชพยาบาลอยา่งมปีระสทิธภิาพ Monitor

 Strategic

คณะแพทยศำสตรศ์ริริำชพยำบำล มหำวทิยำลัยมหดิล

PL11

การลดตน้ทนุและจ านวนสตัวท์ดลองในการศกึษาการ

เจรญิเตบิโตของไกไ่ขร่ะยะฟกั

คณะทรัพยำกรธรรมชำตแิละอตุสำหกรรมเกษตร

มหำวทิยำลัยเกษตรศำสตร ์วทิยำเขตจังหวดัสกลนคร

11.40-12.10

BP17

การจดัต ัง้ธนาคารสายพนัธุจ์ลุนิทรยีด์ว้ยแนวความคดิลนี

คณะทรัพยำกรธรรมชำตแิละอตุสำหกรรมเกษตร 

มหำวทิยำลัยเกษตรศำสตร ์สกลนคร

PL13

โครงการปรบัลดปรมิาณการใชไ้ฟฟ้า 

พพิธิภณัฑศ์ริริาชพมิขุสถาน

หน่วยพพิธิภัณฑศ์ริริำช คณะแพทยศำสตรศ์ริริำชพยำบำล 

มหำวทิยำลัยมหดิล

PL06

การจดัท าโปรแกรม Siriraj AR Reconcile Statement

ฝ่ำยกำรคลัง ส ำนักงำนคณบด ีคณะแพทยศำสตรศ์ริริำชพยำบำล

12.10-13.00

13.00-13.30

BP12

การจดัการองคค์วามรูเ้ร ือ่ง “เทคนคิการเตรยีมสารอมิลัช ัน่

ไขแ่ดง (egg yolk emulsion) เพือ่การน าไปใชป้ระโยชน”์

คณะทรัพยำกรธรรมชำตแิละอตุสำหกรรมเกษตร 

มหำวทิยำลัยเกษตรศำสตร ์สกลนคร

PL03

การเพิม่ประสทิธภิาพการด าเนนิงานสงเคราะหส์วนยางโดย

ใชร้ะบบสารสนเทศทางภมูศิาสตร์

กำรยำงแหง่ประเทศไทย

PL05

รบัเงนิทนุการศกึษาตา่งประเทศทนัใจ ไรร้อยตอ่

หน่วยตรวจสอบ ฝ่ำยกำรคลัง ส ำนักงำนคณบด ี

คณะแพทยศำสตรศ์ริริำชพยำบำล

13.35-14.05

BP06

การวเิคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหวา่งความตอ้งการของลกูคา้

กบัตวัแปรคา่ควบคมุทางวศิวกรรม เพือ่ออกแบบระบบ

ประกนัคณุภาพ

บรษัิท เอส. เค. โพลเีมอร ์จ ำกัด

PL01

การช าระคา่ธรรมเนยีมการสง่ออกยางออกนอก

ราชอาณาจกัรผา่นระบบ e-Cess

กำรยำงแหง่ประเทศไทย

PL21

ระบบ e-KPI เพือ่การประเมนิผลการปฏบิตังิานรายบคุคล

ประจ าปี

สถำบันวจัิยวทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ประเทศไทย

14.10-14.40

BP04

ระบบการจดัท ารายงานเพือ่การบรหิารจดัการตามกลุม่สทิธิ

ผูป่้วย Patient Segmentation

งำนประเมนิตน้ทนุ  และงำนเงนิรำยได ้ ฝ่ำยกำรคลัง  คณะ

แพทยศำสตรศ์ริริำชพยำบำล

PL02

การยกระดบัมาตรฐานการผลติยางแผน่รมควนัอดักอ้นดว้ย

ระบบมาตรฐาน GMP

กำรยำงแหง่ประเทศไทย

PL14

ระบบ e-Registration เพือ่บรหิารจดัการงานลงทะเบยีน

อบรมและสมัมนา

สถำบันวจัิยวทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ประเทศไทย

14.45-15.15

BP01

ระบบการบรหิารเงนิทนุวจิยัแบบครบวงจร

ฝ่ำยกำรคลัง ส ำนักงำนคณบด ีคณะแพทยศำสตรศ์ริริำชพยำบำล

PL07

การถอนฟนัในผูป่้วยทีไ่ดร้บัยาตา้นการเกดิล ิม่เลอืด

งำนทันตกรรม โรงพยำบำลศริริำช 

คณะแพทยศำสตรศ์ริริำชพยำบำล มหำวทิยำลัยมหดิล

PL10

การบรหิารตน้ทนุดว้ยเทคนคิ Cost variance analysis 

โดยใช ้โปรแกรม Tableau

งำนประเมนิตน้ทนุ ฝ่ำยกำรคลัง และงำนบรกิำรสำรสนเทศและ

ฝึกอบรม ฝ่ำยสำรสนเทศ คณะแพทยศำสตรศ์ริริำชพยำบำล

15.15-16.00
พกัรบัประทานอาหารวา่ง  และ สรปุ-ปิดการประชุม

หอ้ง CC-307

ลงทะเบยีน บรเิวณช ัน้ 3 อาคารศนูยป์ระชุมอทุยานวทิยานวทิยาศาสตร์

แนะน ารายละเอยีดการจดัการประชุม

บรรยายพเิศษ : “การจดัการนวตักรรม: จากบรษิทัหอ้งแถว สูบ่รษิทัระดบัโลก” 

โดย คณุสพุจน์ สวุรรณพมิลกลุ

 ประธำนกรรมกำรผูจั้ดกำร บรษัิท เอส เค โพลเีมอร ์จ ำกัด

พกัรบัประทานอาหารวา่ง (เชา้)

พกัรบัประทานอาหารเทีย่ง

บรรยายพเิศษ

การสรา้งความผูกผนัในองคก์ร ดว้ยการจดัการนวตักรรม

บรษัิท เอส. เค. โพลเีมอร ์จ ำกัด

หอ้งออดทิอเรยีม

พกัรบัประทานอาหารวา่ง (เชา้)

ก าหนดการจดัการประชุม THAILAND QUALITY CONFERENCE & The 19th Symposium on TQM-Best Practices in Thailand
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ลงทะเบยีน บรเิวณช ัน้ 3 อาคารศนูยป์ระชุมอทุยานวทิยานวทิยาศาสตร์

พธิเีปิดการประชุม

กลำ่วรำยงำนโดย นำยสมชำย นริำพำธพงษ์พร ประธำนคณะกรรมกำรจัดกำรประชมุฯ

กลำ่วเปิดงำนโดย นำยพัฒนชยั กลุสริสิวสัดิ ์ประธำนมลูนธิสิง่เสรมิทคีวิเอ็มในประเทศไทย

บรรยายพเิศษ : "TQM สรา้งนวตักรรมใหป้ระเทศไดอ้ยา่งไร"

โดย ดร. ณรงค ์ศริเิลศิวรกลุ ผูอ้ ำนวยกำรส ำนักงำนพัฒนำวทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชำต ิ(สวทช.)

หอ้งออดทิอเรยีม

พกัรบัประทานอาหารเทีย่ง

พกัรบัประทานอาหารวา่ง (บา่ย)

สรุป-ปิดการประชุมประจ าวนั

วนัที ่17 สงิหาคม 2561


