ว ันพุธที่ 2 ก ันยายน 2563
เวลา
8.15

ผูน
้ าเสนอ

ห ัวข้อ

หน่วยงาน

เปิ ดระบบ/พิธก
ี รบรรยายเกีย
่ วก ับภาพรวมการประชุมฯ

08.45-08.55

พิธเี ปิ ดการประชุม

กล่าวเปิ ดงานโดย
ดร.ลดาวัลย์ กระแสร์ชล
ประธานมูลนิธส
ิ ง่ เสริมทีควิ เอ็มในประเทศไทย

09.00-10.00

บรรยายพิเศษ : AI ก ับ TQM

ดร. นน อัครประเสริฐกุล
่ วชาญส่งเสริมเศรษฐกิจดิจท
ผู ้เชีย
ิ ัลอาวุโส สํานักปลัดกระทรวงดิจท
ิ ัลเพือ
่ เศรษฐกิจและสังคม
พ ัก

10.00-10.10
่ งรายสายงาน)
10.10-10.40 BP02 ระบบสารสนเทศสําหรับระบบการควบคุมภายใน (การบริหารความเสีย

นางสาวภารดี นามวงศ์
นางสาวจารุวรรณ ถนอมศิลป์

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

BP22 เส ้นทางการสร ้างประสบการณ์ทด
ี่ ใี ห ้แก่บค
ุ ลากรของธนาคารเพือ
่ การส่งออกและนํ าเข ้า
10.40-11.10 แห่งประเทศไทย
(EXIM's Employee Experience Journey: 3E Journey)

นางสาวกณิษฐกา ธาตุเสถียร

ธนาคารเพือ
่ การส่งออกและนํ าเข ้าแห่งประเทศไทย

นางสาวจุฑามาศ เกิดสาสน์
นางอารุณี เจ ้ยเปลีย
่ น
นางสาวนุศรา อินหนู

คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล
มหาวิทยาลัยหิดล

ดร.ศิรวิ รรณ ไชยสูรยกานต์ และคณะ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

นางสาวดวงพร วงษ์ สวัสดิ์
นางสิรน
ิ จันทผลึก
นางสาวฉั ตรทิพย์ วิเศษ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

นางสาวปานแก ้ว รัตนศิลป์ กัลชาญ
นายพิสท
ุ ธิ์ อนุตรอังกูร

สํานักงานป้ องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

นายธีรวัฒน์ สุขบุญแดง
นางสาวณั ฐนันท์ จันนํ้ า

บริษัท เอสซีจ ี เซรามิกส์ จํากัด (มหาชน)

นางณั ฐฐา ยนตรจิตรภักดี
นายประทุม นวลมิง่
นายกิตตินันท์ นิภากรสัมพันธุ์

คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล
มหาวิทยาลัยมหิดล

นางปรีดเิ์ ปรม ทัศนกุล

การยางแห่งประเทศไทย

11.10-11.40

BP05 การพัฒนารายงานนํ าส่งผลการดําเนินการ SIRIRAJ TO MAHIDOL : FAST
Interface MU Report

11.40-12.10

PL14 การปรับปรุงผังและกระบวนการการทํางานของธุรกิจ ABC เพือ
่ ลดความสูญเปล่าในการ
ึ ษาในรายวิชาปั ญหาพิเศษ
ดําเนินงาน: กรณีศก
พ ักเทีย
่ ง

13.00-13.30

BP27 กระบวนการพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษา ระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

13.30-14.00 BP35 เครือข่าย ภาคประชาชน ภาครัฐ ภาคเอกชนร่วมใจป้ องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ ้า

14.00-14.30 PL04 ปรับปรุงการผลิตกระเบือ
้ งปูพน
ื้ FT60x60
พ ัก

14.30-14.40
14.40-15.10

BP13 โครงการพัฒนาระบบการเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลทีเ่ ป็ นเลิศของคณะแพทยศาสตร์ศริ ิ
ราชพยาบาล (Siriraj Electronic Claim)

่ ารผลิตยางเครปมาตรฐาน GMP
15.10-15.40 BP01 การยกระดับยางก ้อนถ ้วยมาตรฐาน GAP สูก

นายอัครเดช จันโสม
นายชัยยันต์ เพ็ชรแพง
นายชัยณรงค์ ทองมูล

15.40-16.10 PL05 วาล์วอัตโนมัต ิ : Auto Mechanic Spool Valve

บริษัท เอสซีจ ี เซรามิกส์ จํากัด (มหาชน)

ว ันพฤห ัสบดีท ี่ 3 ก ันยายน 2563
เวลา
8.15
09.00-10.00

ผูน
้ าเสนอ

ห ัวข้อ

หน่วยงาน

เปิ ดระบบ/พิธก
ี รบรรยายเกีย
่ วก ับภาพรวมการประชุมฯ
คุณเฉลิมพล ปุณโณทก
ประธานเจ ้าหน ้าทีบ
่ ริหารและผู ้ก่อตัง้ บริษัท ซีท ี เอเชีย โรโบติกส์ จํากัด (หุน
่ ยนต์ดน
ิ สอ)

บรรยายพิเศษ : AI ก ับการตอบสนองโจทย์ลก
ู ค้า
พ ัก

10.00-10.10
10.10-10.40

BP36 ระบบสนับสนุนข ้อมูลเชิงยุทธศาสตร์ด ้านเอชไอวี/เอดส์ แบบครบวงจร (HIV/AIDS
Strategic Information Support System: H-SISS)

10.40-11.10

PL12 การบริหารจัดการการบริการสวัสดิการภาวะอุบต
ั เิ หตุและ/หรือเสียชีวต
ิ สําหรับนักเรียน
นักศึกษา และบุคลากรของวิทยาเขตปั ตตานี

11.10-11.40

BP30 การพัฒนากระบวนการการจัดการในการพัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษของผู ้เรียน
หลักสูตร พยาบาลศาสตรบัณฑิตทีม
่ ป
ี ระสิทธิภาพ

นางสาวสิรพ
ิ ร มนยฤทธิ์

กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

นางสุธรี า โกมลมาลัย

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปั ตตานี

ผศ.ดร.รอฮานิ เจะอาแซ
นางสาวสุไฮดาร์ แวเตะ
นางวันยามีละห์ แก ้วกับทอง
นางสาวกิตติรัตน์ กิตติไชยากุล
นางสาววนิศา จันทร์ศรี
นายกฤตพรต สารกลิน
่

11.40-12.10 BP09 การพัฒนาการจัดทําและจัดเก็บใบเสร็จรับเงินรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Receipt)

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปั ตตานี
คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล
มหาวิทยาลัยหิดล

พ ักเทีย
่ ง
นายกวิน โนคํา

13.00-13.30 BP24 การปรับปรุงลดของเสียของ Plating process โดย Six sigma

13.30-14.00

PL02 กระบวนการพัฒนาบริการพร ้อมส่งผ่านระบบ Prompt Post เพือ
่ รองรับกลุม
่ ลูกค ้า
e-Commerce

14.00-14.30 BP20 การใช ้ Dashboard สําหรับการวัด การวิเคราะห์ และการปรับปรุงผลการดําเนินงาน

บริษัท เม็กเท็ค แมนูแฟ็ คเจอริง่ คอร์ปอเรชั่น
(ประเทศไทย) จํากัด

นายวินจ
ิ สัมพันธรัตน์
นางสาวชนาธิป อัศวสุวรรณ

บริษัท ไปรษณียไ์ ทย จํากัด

นางสุวัฒนา ทิมมาศย์
นางนพคุณ จําปานาค
นายอลงกรณ์ วัฒนผลินธร

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

นางสาวเบญจมาศ นาคราช
นางสาวอรุณี คําจันทร์วงศ์

กองนวัตกรรมและวิจย
ั กรมควบคุมโรค
กระทรวงสาธารณสุข

นายธีรยุทธิ์ ยกซิว้

บริษัท เอสซีจ ี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์กอ
่ สร ้าง จํากัด

นายไกรฤกษ์ น ้อยสุเมธ
นายวรศิลป์ วจีประทับจิต

บริษัท โตโยต ้า มอเตอร์ ประเทศไทย จํากัด

พ ัก

14.30-14.40
14.40-15.10

PL10 กระบวนการประเมินและรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์เพือ
่ การเฝ้ าระวัง ป้ องกัน ควบคุม
โรคและภัยสุขภาพ กรมควบคุมโรค

15.10-15.40

PL03 การปรับปรุงคุณภาพในกระบวนการผลิตกระเบือ
้ งบิสกิตโดยใช ้วิธก
ี ารออกแบบการ
ทดลอง

่ ณ
15.40-16.10 BP18 การลดของเสียทีห
่ ลุดออกจากกระบวนการผลิต เพือ
่ ยกระดับสูค
ุ ภาพระดับสากล

