กาหนดการจ ัดการประชุม THAILAND QUALITY CONFERENCE & The 19th Symposium on TQM-Best Practices in Thailand
ว ันที่ 16 สิงหาคม 2561
เวลา

ห้องออดิทอเรียม

08.00 น.

ั้ 3 อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยานวิทยาศาสตร์
ลงทะเบียน บริเวณชน

08.50-09.10

พิธเี ปิ ดการประชุม
กล่ำวรำยงำนโดย นำยสมชำย นิรำพำธพงษ์ พร ประธำนคณะกรรมกำรจัดกำรประชุมฯ
กล่ำวเปิ ดงำนโดย นำยพัฒนชัย กุลสิรส
ิ วัสดิ์ ประธำนมูลนิธส
ิ ง่ เสริมทีควิ เอ็มในประเทศไทย

09.10-10.10

บรรยายพิเศษ : "TQM สร้างนว ัตกรรมให้ประเทศได้อย่างไร"
โดย ดร. ณรงค์ ศิรเิ ลิศวรกุล ผู ้อำนวยกำรสำนั กงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติ (สวทช.)
พ ักร ับประทานอาหารว่าง (เช้า)

10.10-10.30

CC-305

CC-306

CC-308

10.30-11.00

BP16
การจ ัดการความปลอดภ ัยแบบ สวทช.
สำนั กงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติ (สวทช.)

BP05
โครงการเพิม
่ ประสิทธิภาพระบบการร ับชาระค่าร ักษาพยาบาล
โรงพยาบาลศิรริ าช
ฝ่ ำยกำรคลัง สำนั กงำนคณบดี คณะแพทยศำสตร์ศริ ริ ำชพยำบำล

PL16
่ สารของผูน
การสือ
้ าระด ับสูง
ธนำคำรอำคำรสงเครำะห์

11.05-11.35

BP02
เพิม
่ ประสิทธิภาพกระบวนการ และลดต้นทุนโรงงานผ ักกาดดองส่ง
เฮง
บริษัท ลำโต ้ ฟู้ ดแอนด์ดริ๊ งค์ จำกัด

BP03
โครงการพ ัฒนาระบบบริหารตรวจสอบการเรียกเก็ บค่า
ร ักษาพยาบาลทีเ่ ป็นเลิศของคณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล
(Siriraj Billing Report SiBR)
ฝ่ ำยกำรคลัง สำนั กงำนคณบดี คณะแพทยศำสตร์ศริ ริ ำชพยำบำล

11.40-12.10

BP11
่ งพอร์ตสินเชือ
่
ระบบเตือนภ ัยล่วงหน้าเพือ
่ บริหารความเสีย
เกษตรกรบน Mobile Application
ธนำคำรเพือ
่ กำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร (ธ.ก.ส.)

BP08
Smart Payment
โครงกำรเปิ ดสอนปริญญำตรีวศ
ิ วกรรมศำสตร์ ภำคพิเศษ
คณะวิศวกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์

13.35-14.05

14.10-14.40

BP18
KAIZEN กระบวนการส่งเสริมกิจกรรม KAIZEN ทีม
่ ป
ี ระสิทธิผล
้ 3 เท่า
เพิม
่ ขึน
บริษัท QTC Energy (มหำชน) จำกัด
BP07
การส่งเสริมงานพ ัฒนาคุณภาพทีม
่ ผ
ี ลต่อองค์การสมรรถนะสูง
กำรไฟฟ้ ำฝ่ ำผลิตแห่งประเทศไทย

PL12
การใช้กจ
ิ กรรมทางดนตรีเพือ
่ ปร ับและลดพฤติกรรมในเด็กทีม
่ ี
ความบกพร่องทางพ ัฒนาและสติปญ
ั ญา (ระด ับรุนแรง)
สถำบันรำชำนุกล
ู กรมสุขภำพจิต กระทรวงสำธำรณสุข

PL20
KKUL Book store การบริหารจ ัดการหน ังสือบริจาคแบบมีสว่ น
ร่วมของผูใ้ ช้บริการ
สำนั กหอสมุด มหำวิทยำลัยขอนแก่น

PL04
โครงการฝึ กกีฬาเพือ
่ ผูบ
้ กพร่องทางพ ัฒนาการและสติปญ
ั ญาโดย
ผูป
้ กครองมีสว่ นร่วม
สถำบันรำชำนุกล
ู

PL17
ลีนงานวารสารด้วย Google apps KKULIB
สำนั กหอสมุด มหำวิทยำลัยขอนแก่น

PL24
่ วามเป็นเลิศ
การบริหารงานห้องสมุดสูค
ึ ษาห้องสมุดคณะพยาบาลศาสตร์
กรณีศก
ห ้องสมุดคณะพยำบำลศำสตร์ มหำวิทยำลัยขอนแก่น

BP14
๊ ตจากห ัวแผ่นธาตุโค้งงอทีส
การลดปัญหาเคลมแบตเตอรีช
่ อ
่ ะพาน
ิ ม่า
ไฟของชุดเซลล์ โดยการประยุกต์ใช้แนวคิดซิกซ์ซก
บริษัท สยำมฟูรก
ู ำวำ จำกัด

PL08
5S Plus
ี
่ จำกัด (มหำชน)
บริษัท ทีอำร์ซ คอนสตรัคชัน

พ ักร ับประทานอาหารว่าง (บ่าย)

14.40-15.00

15.05-15.35

PL19
่ ากล
้ บ้านสูส
สารสนเทศท้องถิน
่ คุณค่าภูม ิปัญญาพืน
สำนั กหอสมุด มหำวิทยำลัยขอนแก่น

พ ักร ับประทานอาหารเทีย
่ ง

12.10-13.00

13.00-13.30

PL18
การบริการหอจดหมายเหตุแบบออนไลน์
สำนั กหอสมุด มหำวิทยำลัยขอนแก่น

PL15
แนวทางการบอกร ับฐานข้อมูลออนไลน์
สำนั กหอสมุด มหำวิทยำลัยขอนแก่น

BP13
การแก้ไขปัญหา Hydraulic บริเวณ Stabilizer bottom
บริษัท พีทท
ี ี โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหำชน)

PL22
กิจกรรมไคเซ็ น (Kaizen) ก ับการปร ับปรุงงานทว่ ั ทงองค์
ั้
กร
มหำวิทยำลัยหำดใหญ่

สรุป-ปิ ดการประชุมประจาว ัน

15.40-16.30

ว ันที่ 17 สิงหาคม 2561
เวลา

ห้องออดิทอเรียม

08.00 น.

ั้ 3 อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยานวิทยาศาสตร์
ลงทะเบียน บริเวณชน

08.45-09.10

แนะนารายละเอียดการจ ัดการประชุม
่ ริษ ัทระด ับโลก”
บรรยายพิเศษ : “การจ ัดการนว ัตกรรม: จากบริษท
ั ห้องแถว สูบ
โดย คุณสุพจน์ สุวรรณพิมลกุล
ประธำนกรรมกำรผู ้จัดกำร บริษัท เอส เค โพลีเมอร์ จำกัด
พ ักร ับประทานอาหารว่าง (เช้า)

09.10-10.10
10.10-10.30

CC-305
BP10
่ งอย่างชาญฉลาดของ
การบูรณาการกลยุทธ์และความเสีย
โรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง
โรงแยกก๊ำซฯระยอง ปตท.

CC-306
PL23
กระบวนการเผยแพร่ความรูจ
้ ากการพ ัฒนางานประจา ด้วย
social network
ภำควิชำเทคโนโลยีกำรอำหำรและโภชนำกำร คณะ
ทรัพยำกรธรรมชำติและอุตสำหกรรมเกษตร
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ สกลนคร

11.05-11.35

BP15
การติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์คณะ
แพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาลอย่างมีประสิทธิภาพ Monitor
Strategic
คณะแพทยศำสตร์ศริ ริ ำชพยำบำล มหำวิทยำลัยมหิดล

PL11
การลดต้นทุนและจานวนส ัตว์ทดลองในการศึกษาการ
เจริญเติบโตของไก่ไข่ระยะฟัก
คณะทรัพยำกรธรรมชำติและอุตสำหกรรมเกษตร
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ วิทยำเขตจังหวัดสกลนคร

11.40-12.10

BP17
การจ ัดตงธนาคารสายพ
ั้
ันธุจ
์ ล
ุ น
ิ ทรียด
์ ว้ ยแนวความคิดลีน
คณะทรัพยำกรธรรมชำติและอุตสำหกรรมเกษตร
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ สกลนคร

PL13
โครงการปร ับลดปริมาณการใช้ไฟฟ้า
พิพธ
ิ ภ ัณฑ์ศ ิริราชพิมข
ุ สถาน
หน่วยพิพธิ ภัณฑ์ศริ ริ ำช คณะแพทยศำสตร์ศริ ริ ำชพยำบำล
มหำวิทยำลัยมหิดล

10.30-11.00

13.35-14.05

14.10-14.40

14.45-15.15

15.15-16.00

บรรยายพิเศษ
การสร้างความผูกผ ันในองค์กร ด้วยการจ ัดการนว ัตกรรม
บริษัท เอส. เค. โพลีเมอร์ จำกัด

PL06
การจ ัดทาโปรแกรม Siriraj AR Reconcile Statement
ฝ่ ำยกำรคลัง สำนั กงำนคณบดี คณะแพทยศำสตร์ศริ ริ ำชพยำบำล

พ ักร ับประทานอาหารเทีย
่ ง

12.10-13.00

13.00-13.30

CC-308

BP12
่ั
การจ ัดการองค์ความรูเ้ รือ
่ ง “เทคนิคการเตรียมสารอิม ัลชน
ไข่แดง (egg yolk emulsion) เพือ
่ การนาไปใช้ประโยชน์”
คณะทรัพยำกรธรรมชำติและอุตสำหกรรมเกษตร
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ สกลนคร
BP06
การวิเคราะห์ความส ัมพ ันธ์ระหว่างความต้องการของลูกค้า
ก ับต ัวแปรค่าควบคุมทางวิศวกรรม เพือ
่ ออกแบบระบบ
ประก ันคุณภาพ
บริษัท เอส. เค. โพลีเมอร์ จำกัด
BP04
ระบบการจ ัดทารายงานเพือ
่ การบริหารจ ัดการตามกลุม
่ สิทธิ
ผูป
้ ่ วย Patient Segmentation
งำนประเมินต ้นทุน และงำนเงินรำยได ้ ฝ่ ำยกำรคลัง คณะ
แพทยศำสตร์ศริ ริ ำชพยำบำล
BP01
ระบบการบริหารเงินทุนวิจ ัยแบบครบวงจร
ฝ่ ำยกำรคลัง สำนั กงำนคณบดี คณะแพทยศำสตร์ศริ ริ ำชพยำบำล

PL03
การเพิม
่ ประสิทธิภาพการดาเนินงานสงเคราะห์สวนยางโดย
ใช้ระบบสารสนเทศทางภูมศ
ิ าสตร์
กำรยำงแห่งประเทศไทย
PL01
การชาระค่าธรรมเนียมการส่งออกยางออกนอก
ราชอาณาจ ักรผ่านระบบ e-Cess
กำรยำงแห่งประเทศไทย
PL02
การยกระด ับมาตรฐานการผลิตยางแผ่นรมคว ันอ ัดก้อนด้วย
ระบบมาตรฐาน GMP
กำรยำงแห่งประเทศไทย
PL07
การถอนฟันในผูป
้ ่ วยทีไ่ ด้ร ับยาต้านการเกิดลิม
่ เลือด
งำนทันตกรรม โรงพยำบำลศิรริ ำช
คณะแพทยศำสตร์ศริ ริ ำชพยำบำล มหำวิทยำลัยมหิดล
พ ักร ับประทานอาหารว่าง และ สรุป-ปิ ดการประชุม
ห้อง CC-307

PL05
ร ับเงินทุนการศึกษาต่างประเทศท ันใจ ไร้รอยต่อ
หน่วยตรวจสอบ ฝ่ ำยกำรคลัง สำนั กงำนคณบดี
คณะแพทยศำสตร์ศริ ริ ำชพยำบำล
PL21
ระบบ e-KPI เพือ
่ การประเมินผลการปฏิบ ัติงานรายบุคคล
ประจาปี
สถำบันวิจัยวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
PL14
ระบบ e-Registration เพือ
่ บริหารจ ัดการงานลงทะเบียน
อบรมและส ัมมนา
สถำบันวิจัยวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
PL10
การบริหารต้นทุนด้วยเทคนิค Cost variance analysis
โดยใช้ โปรแกรม Tableau
งำนประเมินต ้นทุน ฝ่ ำยกำรคลัง และงำนบริกำรสำรสนเทศและ
ฝึ กอบรม ฝ่ ำยสำรสนเทศ คณะแพทยศำสตร์ศริ ริ ำชพยำบำล

