
เวลา หวัขอ้ หนว่ยงาน

8.15

08.45-08.55 พธิเีปิดการประชุม

09.00-10.00 บรรยายพเิศษ : AI กบั TQM

10.00-10.10

10.10-10.40 BP02 ระบบสารสนเทศสาํหรับระบบการควบคมุภายใน (การบรหิารความเสีย่งรายสายงาน) การทางพเิศษแหง่ประเทศไทย

10.40-11.10

BP22 เสน้ทางการสรา้งประสบการณ์ทีด่ใีหแ้กบ่คุลากรของธนาคารเพือ่การสง่ออกและนําเขา้

แหง่ประเทศไทย 

(EXIM's Employee Experience Journey: 3E Journey)

ธนาคารเพือ่การสง่ออกและนําเขา้แหง่ประเทศไทย

11.10-11.40
BP05 การพัฒนารายงานนําสง่ผลการดําเนนิการ SIRIRAJ TO MAHIDOL  :  FAST 

Interface MU Report

คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล 

มหาวทิยาลยัหดิล

11.40-12.10
PL14 การปรับปรุงผังและกระบวนการการทํางานของธรุกจิ ABC เพือ่ลดความสญูเปลา่ในการ

ดําเนนิงาน: กรณีศกึษาในรายวชิาปัญหาพเิศษ
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์วทิยาเขตศรรีาชา

13.00-13.30
BP27 กระบวนการพัฒนาทักษะทางภาษาองักฤษสาํหรับนักศกึษา ระดบัปรญิญาตร ี

มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์วทิยาเขตสรุาษฎรธ์านี
มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์วทิยาเขตสรุาษฎรธ์านี

13.30-14.00 BP35 เครอืขา่ย ภาคประชาชน ภาครัฐ ภาคเอกชนร่วมใจป้องกนัควบคมุโรคพษิสนัุขบา้
สาํนักงานป้องกนัควบคมุโรคที ่7 จังหวัดขอนแกน่

กรมควบคมุโรค กระทรวงสาธารณสขุ

14.00-14.30 PL04 ปรับปรุงการผลติกระเบือ้งปพูืน้ FT60x60 บรษัิท เอสซจี ีเซรามกิส ์จํากดั (มหาชน)

14.30-14.40

14.40-15.10
BP13 โครงการพัฒนาระบบการเรยีกเก็บคา่รักษาพยาบาลทีเ่ป็นเลศิของคณะแพทยศาสตรศ์ริ ิ

ราชพยาบาล (Siriraj Electronic Claim)

คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล 

มหาวทิยาลยัมหดิล

15.10-15.40 BP01 การยกระดบัยางกอ้นถว้ยมาตรฐาน GAP สูก่ารผลติยางเครปมาตรฐาน GMP การยางแหง่ประเทศไทย

15.40-16.10 PL05 วาลว์อตัโนมัต ิ: Auto Mechanic Spool Valve บรษัิท เอสซจี ีเซรามกิส ์จํากดั (มหาชน)

เวลา หวัขอ้ หนว่ยงาน

8.15

09.00-10.00 บรรยายพเิศษ : AI กบัการตอบสนองโจทยล์กูคา้

10.00-10.10

10.10-10.40
BP36 ระบบสนับสนุนขอ้มลูเชงิยทุธศาสตรด์า้นเอชไอว/ีเอดส ์แบบครบวงจร (HIV/AIDS 

Strategic Information Support System: H-SISS)

กองโรคเอดสแ์ละโรคตดิตอ่ทางเพศสมัพันธ ์

กรมควบคมุโรค กระทรวงสาธารณสขุ

10.40-11.10
PL12 การบรหิารจัดการการบรกิารสวัสดกิารภาวะอบุตัเิหตแุละ/หรอืเสยีชวีติ สาํหรับนักเรยีน 

นักศกึษา และบคุลากรของวทิยาเขตปัตตานี
มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์วทิยาเขตปัตตานี

11.10-11.40
BP30 การพัฒนากระบวนการการจัดการในการพัฒนาสมรรถนะภาษาองักฤษของผูเ้รยีน

หลกัสตูร พยาบาลศาสตรบณัฑติทีม่ปีระสทิธภิาพ
มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์วทิยาเขตปัตตานี

11.40-12.10 BP09 การพัฒนาการจัดทําและจัดเก็บใบเสร็จรับเงนิรูปแบบอเิล็กทรอนกิส ์(e-Receipt)
คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล 

มหาวทิยาลยัหดิล

13.00-13.30 BP24 การปรับปรุงลดของเสยีของ Plating process โดย Six sigma
บรษัิท เม็กเท็ค แมนูแฟ็คเจอริง่ คอรป์อเรชั่น 

(ประเทศไทย) จํากดั

13.30-14.00
PL02 กระบวนการพัฒนาบรกิารพรอ้มสง่ผา่นระบบ Prompt Post เพือ่รองรับกลุม่ลกูคา้ 

e-Commerce
บรษัิท ไปรษณียไ์ทย จํากดั

14.00-14.30 BP20 การใช ้Dashboard สาํหรับการวัด การวเิคราะห ์และการปรับปรุงผลการดําเนนิงาน ธนาคารอาคารสงเคราะห์

14.30-14.40

14.40-15.10
PL10 กระบวนการประเมนิและรับรองมาตรฐานผลติภัณฑเ์พือ่การเฝ้าระวัง ป้องกนั ควบคมุ

โรคและภัยสขุภาพ กรมควบคมุโรค

กองนวัตกรรมและวจัิย กรมควบคมุโรค 

กระทรวงสาธารณสขุ

15.10-15.40
PL03 การปรับปรุงคณุภาพในกระบวนการผลติกระเบือ้งบสิกติโดยใชว้ธิกีารออกแบบการ

ทดลอง
บรษัิท เอสซจี ีซเิมนต-์ผลติภัณฑก์อ่สรา้ง จํากดั

15.40-16.10 BP18 การลดของเสยีทีห่ลดุออกจากกระบวนการผลติ เพือ่ยกระดบัสูค่ณุภาพระดบัสากล บรษัิท โตโยตา้ มอเตอร ์ประเทศไทย จํากดั

นายธรียทุธิ ์ยกซิว้

นายไกรฤกษ์ นอ้ยสเุมธ

นายวรศลิป์ วจปีระทับจติ

ผูน้ าเสนอ

พกั

เปิดระบบ/พธิกีรบรรยายเกีย่วกบัภาพรวมการประชุมฯ

นางสาวภารด ีนามวงศ์

นางสาวจารุวรรณ ถนอมศลิป์

นางสาวกณษิฐกา ธาตเุสถยีร

นางสาวจฑุามาศ  เกดิสาสน์

นางอารุณี  เจย้เปลีย่น

นางสาวนุศรา อนิหนู

ดร.ศริวิรรณ ไชยสรูยกานต ์และคณะ

นางสาวดวงพร วงษ์สวัสดิ์

นางสรินิ จันทผลกึ

นางสาวฉัตรทพิย ์วเิศษ

นางสาวปานแกว้ รัตนศลิป์กลัชาญ

นายพสิทุธิ ์อนุตรองักรู

นายธรีวัฒน ์สขุบญุแดง

นางสาวณัฐนันท ์จันน้ํา

นางณัฐฐา ยนตรจติรภักดี

นายประทมุ นวลมิง่

นายกติตนัินท ์นภิากรสมัพันธุ์

นางปรดี ิเ์ปรม ทัศนกลุ

นายอคัรเดช  จันโสม

นายชยัยันต ์เพ็ชรแพง  

นายชยัณรงค ์ทองมลู   

ผูน้ าเสนอ

พกัเทีย่ง

นางสาวสริพิร มนยฤทธิ์

นางสธุรีา โกมลมาลยั

ผศ.ดร.รอฮาน ิเจะอาแซ

นางสาวสไุฮดาร ์แวเตะ

นางวันยามลีะห ์แกว้กบัทอง

นางสาวกติตรัิตน ์กติตไิชยากลุ

นางสาววนศิา จันทรศ์รี

นายกฤตพรต สารกลิน่

นายกวนิ โนคํา

นายวนิจิ  สมัพันธรัตน์

นางสาวชนาธปิ  อศัวสวุรรณ

นางสวุัฒนา ทมิมาศย์

นางนพคณุ จําปานาค

นายอลงกรณ์ วัฒนผลนิธร

นางสาวเบญจมาศ นาคราช

นางสาวอรุณี คําจันทรว์งศ์

วนัพฤหสับดทีี ่3 กนัยายน 2563

คณุเฉลมิพล ปณุโณทก 

ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิารและผูก้อ่ตัง้ บรษัิท ซที ีเอเชยี โรโบตกิส ์จํากดั (หุน่ยนตด์นิสอ)

พกั

เปิดระบบ/พธิกีรบรรยายเกีย่วกบัภาพรวมการประชุมฯ

กลา่วเปิดงานโดย 

ดร.ลดาวัลย ์กระแสรช์ล 

ประธานมลูนธิสิง่เสรมิทคีวิเอ็มในประเทศไทย

ดร. นน อคัรประเสรฐิกลุ

ผูเ้ชีย่วชาญสง่เสรมิเศรษฐกจิดจิทัิลอาวโุส สาํนักปลดักระทรวงดจิทัิลเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม

พกั

วนัพธุที ่2 กนัยายน 2563

พกั

พกัเทีย่ง


