กําหนดการจ ัดการประชุม THAILAND QUALITY CONFERENCE & The 22nd Symposium on TQM-Best Practices in Thailand
ว ันที 3 พฤศจิกายน 2564
ห้อง A

ห้อง B

ห้อง C

08.00 น.

เปิ ดระบบออนไลน์

08.40-09.00

พิธเี ปิ ดการประชุม
กล่าวพิธเี ปิ ดโดย ผศ.ดร.ศจี ศิรไิ กร ประธานคณะกรรมการจัดการประชุมฯ

09.00-10.00

บรรยายพิเศษ : คุณเจริญ แก้วสุกใส
ห ัวข้อ “Cpram New Normal ระบบการบริหาร Performance ทวท
ั งองค์
ั
กร”

10.00-10.30

พ ัก (เช้า)

ห้อง D

10.30-11.00

BP10
แอลกอฮอลล์ฆา
่ เชือโรคบนผิวมือสูตรคณะวทท. ม.อ.
่ ุมชน
สูช
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

PL15
โครงการ Smart Service ระบบการบริหารจ ัดการลูกค้า
ธนาคารอาคารสงเคราะห์

PL05
Good Practice for New Interface Program
งานการคลัง ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศริ ิ
ราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

BP13
การยืนขอร ับการประเมินฯ PSU-TPSF แบบออนไลน์
สํานั กการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู ้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

11.05-11.35

BP 46
่ าตรฐานอาหาร
การพ ัฒนาอาหารผูป
้ ่ วยในโรงพยาบาลสูม
สากล (ISO 22000)
งานโภชนาการ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

BP18
ระบบบริหารผลการปฏิบ ัติงาน (Performance Management
่ ารพ ัฒนาบุคลากรของ
System): กลไกสําค ัญทีต่อยอดสูก
ธนาคารเพือการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
ธนาคารเพือการส่งออกและนํ าเข ้าแห่งประเทศไทย

BP67
ระบบรายงานผลด ัชนีชวี ัดผลการปฏิบ ัติงานหล ัก (KPI
Online)
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

BP21
ิ บริจาค
การพ ัฒนากระบวนการบ ันทึกบ ัญชีร ับทร ัพย์สน
แบบอิเลคโทรนิกส์
ิ และพัสดุ
งานบัญชี ฝ่ ายการคลัง/ งานบริหารพัสดุ ฝ่ ายทรัพย์สน
สํานั กงานคณบดี คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

11.40-12.10

BP49
โครงการ Admit รูปแบบใหม่ รพธ 2020
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

BP01
แอปพลิเคช ัน "รูท
้ ัน : Rootan" แจ้งไว เตือนภ ัยไซเบอร์
กองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศ
กรมสอบสวนคดีพเิ ศษ กระทรวงยุตธิ รรม

BP15
โครงการโมเดลอาจารย์
ฝ่ ายทรัพยากรบุคคล คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล

BP05
การบริหารจ ัดการห้องปฏิบ ัติการของสาขาวิชาเภส ัชเคมี คณะ
เภส ัชศาสตร์ มหาวิทยาล ัยสงขลานครินทร์
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

12.10-13.00

พ ักร ับประทานอาหารเทียง

13.00-14.00

บรรยายพิเศษ : คุณสุปราณี ชนะช ัย
ห ัวข้อ “Quality excellence throughout supplychain

14.00-14.20

พ ัก (บ่าย)

14.20-14.50

PL17
การให้บริการผูป
้ ่ วยโรคตาในสถานการณ์วก
ิ ฤต COVID-19
โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขงิ ) กรมการแพทย์
กระทรวงสาธารณสุข

BP33
่ วามเป็นเลิศ
กระบวนการพ ัฒนาคุณภาพองค์กรสูค
ศูนย์พัฒนาคุณภาพองค์กร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

BP34
ร่วมพ ัฒนา ร่วมใช้ ฐานข้อมูลเฝ้าระว ังโรคและภ ัย ราชท ัณฑ์
หนึงเดียว
สํานั กงานป้ องกันควบคุมโรคที 7 จังหวัดขอนแก่น

PL24
การพ ัฒนากระบวนการและผลล ัพธ์การปฏิบ ัติงานด้วย Logic
Model
ฝ่ ายทรัพยากรบุคคล คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล

14.55-15.25

BP65
การพ ัฒนาคุณภาพของการสอนวิธวี า่ ยนําให้แก่เด็กเล็ก
ด้วย QFD และการตงมาตรฐาน
ั
โรงเรียนอนุบาลเด่นหล ้า

BP69
การบูรณาการด้านการกําก ับดูแลกิจการทีดี การบริหารความ
เสียง และการปฏิบ ัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบ ังค ับและ
มาตรฐานทีเกียวข้อง (Governance Risk and Compliance :
GRC) ของ กทพ.
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

BP51
ลดภาวะแทรกซ้อนจากความเสียหายของเส้นฟอกเลือด
(Vascular Access failure)
งานการพยาบาลผู ้ป่ วยโรคไตและไตเทียม
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

BP35
พล ังชุมชนเข้มแข็งเพือการป้องก ันการเกิดอาชญากรรมคดี
พิเศษในระด ับพืนที : กรณีศน
ู ย์ร ับข้อมูลข่าวสารและเผยแพร่
เครือข่ายอาชญากรรมคดีพเิ ศษ (DSI Station)
กรมสอบสวนคดีพเิ ศษ กระทรวงยุตธิ รรม

15.30-16.00

BP17
การประยุกต์มาตรฐานเพือการบริหารจ ัดการสิงแวดล้อม
ด้านการจ ัดการทร ัพยากรนําอย่างยงยื
ั น (ต ัวอย่างการ
บําบ ัดนําเสียในอาคาร)
ธนาคารเพือการส่งออกและนํ าเข ้าแห่งประเทศไทย

BP30
พลิกวิกฤติเป็นโอกาสด้วยระบบงาน TS-ECM (Transmission
System-Enterprise Content Management) ในการจ ัดทํา
แผนงานและบริหารโครงการพ ัฒนาระบบส่ง
การไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)

BP23
Beyond to e-Locker for Cashiers : ตูเ้ งินทอน
อิเล็กทรอนิกส์สําหร ับเจ้าหน้าทีการเงินส่วนหน้า
งานการเงิน ฝ่ ายการคลัง คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล

BP55
การพ ัฒนาระบบเงินยืมทดรองราชการเชิงรุก
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

16.05-16.35

BP56
ระบบการบริหารจ ัดการคุณภาพสินเชือ (Data Analytics
for Aging Management (DAAM))
ธนาคารอาคารสงเคราะห์

PL26
การบริหารต้นทุนโดยใช้หล ักการ TQM ผลิตอาหารสุกร
ึ ษา : บริษ ัท สมคิดเกษตร
สําเร็จรูป ตามสูตรจําแนกรุน
่ กรณีศก
ฟาร์ม จําก ัด ตําบลป่าเซ่า อําเภอเมือง จ ังหว ัดอุตรดิตถ์
สาขาวิชาการบัญชี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต วิทยาลัยอาชีวศึกษา
อุตรดิตถ์ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3

BP09
Smart System สําหร ับวางแผนและตรวจสอบการเรียนของ
น ักศึกษายุค 4.0
งานสนับสนุนการจัดการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

BP26
บ ัญชียค
ุ ใหม่บ ันทึกฉับไวไร้ขอ
้ ผิดพลาด
งานบัญชี ฝ่ ายการคลัง คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล
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เวลา

ห้อง A

ห้อง B

ห้อง C

08.00 น.

เปิ ดระบบออนไลน์

09.00-10.00

บรรยายพิเศษ : คุณสุพจน์ สุวรรณพิมลกุล
ห ัวข้อ “กลยุทธ์เปลียนวิกฤติ COVID-19 เป็นการเพิมกําไรของบริษ ัท

10.00-10.30

พ ัก (เช้า)

ห้อง D

10.30-11.00

BP03
อุปกรณ์กดห้ามเลือด
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

BP08
เตรียมความพร้อมการสอนออนไลน์ในยุควิถช
ี วี ต
ิ ใหม่
(Preparation Online Teaching for The New Normal)
งานบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

BP47
ลดอุบ ัติการณ์ความคาดเคลือนทางยาจากกระบวนการการ
ทํา Med reconcile
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

BP54
การพ ัฒนาระบบ Platform การตรวจเช็ คความพร้อมใช้งาน
เครืองช่วยหายใจและเครืองกระตุกห ัวใจด้วยไฟฟ้า
งานเครืองมือแพทย์ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

11.05-11.35

BP39
DDC COVID-19 เร็วคือรอด ประชาชนปลอดภ ัย
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

BP68
การประมาณการกําล ังผลิตไฟฟ้าพล ังงานแสงอาทิตย์ขนาด
เล็กมาก (VSPP) แบบเรียลไทม์
การไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)

BP31
การพ ัฒนากระบวนการติดตามพอร์ตลงทุน วิเคราะห์และ
รายงานผลลงทุนเชิงลึก คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล
ฝ่ ายการคลัง สํานั กงานคณบดี
คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล

BP27
Web Application รูใ้ จคนใช้งบฯ
ฝ่ ายการคลัง สํานั กงานคณบดี คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล

11.40-12.10

BP28
การวางแผนกลยุทธ์ สวทช. เพือเตรียมร ับมือการ
เปลียนแปลงแบบฉ ับพล ัน (Disruption)
สํานั กงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

BP70
การบริหารจ ัดการความมนคงปลอดภ
ั
ัยของสารสนเทศ สวทช.
ตามมาตรฐาน ISO 27001
สํานั กงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

BP38
การพ ัฒนาแพลตฟอร์มระบบนิเวศน์ขอ
้ มูลดิจท
ิ ัลแบบบูรณา
การ
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

BP36
โครงการ "สือสารฉับไว ไร้กระดาษ"
ฝ่ ายการคลัง สํานั กงานคณบดี คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล

พ ักร ับประทานอาหารเทียง

12.10-13.00

13.00-13.30

BP25
Logistic ง่ายๆ เก็บเอกสารสบายๆ อย่างมีประสิทธิภาพ
งานการเงิน ฝ่ ายการคลัง คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล
มหาวิทยาลัยมหิดล

BP41
กระบวนการพ ัฒนาระบบการให้รห ัสโรค ICD10, ICD9cm แบบ
Paperless/EMR
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

BP52
การพ ัฒนาระบบบริการผูป
้ ่ วยนอก : LEAN Management
OPD TUH
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

PL01
คูม
่ อ
ื การทบทวนผลส ัมฤทธิ เป้าหมายการให้บริการ ผลผลิต/
โครงการ และต ัวชีว ัดผลสําเร็จของหน่วยร ับงบประมาณ
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2565
กองประเมินผล1 สํานั กงบประมาณ

13.35-14.05

BP66
การเพิมขีดความสามารถด้านเทคโนโลยีโครงสร้างนําหน ัก
เบาเพือการผลิตยานพาหนะสม ัยใหม่ของประเทศไทย
บริษัท โชคนํ าชัย ไฮ-เทค เพรสซิง จํากัด

BP29
ชีวต
ิ ดีดี by PP Dashboard
ฝ่ ายนโยบายและแผน คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล
มหาวิทยาลัยมหิดล

PL21
Reduce Alumina Consumption
บริษัท เอสซีจี เซรามิกส์ จํากัด (มหาชน)

PL25
การบริหารวิทยาล ัยแพทยศาสตร์นานาชาติแบบ CEO
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

14.10-14.40

BP58
การนํา KM มาใช้ในการจ ัดการสถานการณ์ COVID-19
ธนาคารอาคารสงเคราะห์

PL07
ระบบการควบคุมคุณภาพและระบบการประก ันคุณภาพการ
ตรวจเงินแผ่นดินทีสอดคล้องก ับมาตรฐานสากล
สํานั กงานการตรวจเงินแผ่นดิน

BP48
การนําเทคโนโลยีและนว ัตกรรมมาใช้ในการพ ัฒนาระบบ
การดูแลผูป
้ ่ วยทารกแรกเกิดเพือการลดความคลาดเคลือน
ทางยา (Medication error)
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

BP24
Siriraj Finance Management of Covid-19 Situation
ฝ่ ายการคลัง สํานั กงานคณบดี คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล

พ ัก (บ่าย)

14.40-15.00

15.00-15.30

BP12
ระบบช่วยเหลือและการเคลือนย้ายผูป
้ ่ วยฉุกเฉินอย่างยงยื
ั น
กองกายภาพและสิงแวดล ้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตหาดใหญ่

BP57
พ ัฒนาระบบบริหารความเสียงทุจริตด้านสินเชือ (Housing
Loan Fraud Risk & Warning Sign)
ธนาคารอาคารสงเคราะห์

PL11
การบริหารจ ัดการและการประก ันคุณภาพการศึกษาของ
ตนเองในสถานการณ์ COVID-19
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี

BP22
การบริการร ับเงินท ันสม ัย ถูกต้อง ว่องไว ไร้ขอ
้ ร้องเรียน
ฝ่ ายการคลัง คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล

15.35-16.05

PL22
Improve Calibro MC Accuracy to Reduce Size Diff
บริษัท เอสซีจี เซรามิกส์ จํากัด (มหาชน)

PL02
ลดระยะเวลาในการกรอกแบบวิเคราะห์ความจําเป็นและ
ความสามารถในการชําระหนีของผูก
้ ู้
ธนาคารอาคารสงเคราะห์

PL12
เพิมอ ัตราการเดินเครืองและลดของเสียในการผลิต
บริษัท ฝาจีบ จํากัด (มหาชน)

BP02
เรืองของเลือด ขาดเหลือ เกือกูลก ัน
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

กําหนดการจ ัดการประชุม THAILAND QUALITY CONFERENCE & The 22nd Symposium on TQM-Best Practices in Thailand
ว ันที 5 พฤศจิกายน 2564
เวลา

ห้อง A

ห้อง B

08.00 น.

เปิ ดระบบออนไลน์

09.00-10.00

บรรยายพิเศษ : คุณพ ัฒนช ัย กุลสิรส
ิ ว ัสดิ
“พลิกวิกฤติเป็นโอกาสด้วย TQM”

10.00-10.30

พ ัก (เช้า)

ห้อง C

ห้อง D

PL10
แผนงานการจ ัดระบบร ับฝากนอกทีทําการ (ระบบ Pick Up
Service)
บริษัท ไปรษณียไ์ ทย จํากัด

10.30-11.00

BP14
ระบบบริหารจ ัดการความปลอดภ ัยของห้องปฏิบ ัติการ
สําน ักเครืองมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบ
สํานั กเครืองมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

BP07
ระบบสารสนเทศช่วยเหลือการบริหารและจ ัดการองค์กร
มหาวิทยาล ัยสงขลานครินทร์
วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

BP71
Increase % Size M Floor Tiles 30x30
บริษัท เอสซีจี เซรามิกส์ จํากัด (มหาชน)

11.05-11.35

BP62
กระบวนการบูรณาการการมีสว่ นร่วมเชือมโยงไร้รอยต่อ
ของประชาร ัฐเพือความปลอดภ ัยทางถนนอย่างยงยื
ั น
สํานั กงานป้ องกันควบคุมโรคที 7 จังหวัดขอนแก่น

PL03
การพ ัฒนาระบบบริหารจ ัดการข้อมูลงานบริการวิชาการ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาล ัยสงขลานครินทร์
ศูนย์บริการวิชาการทางวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

BP40
การปร ับปรุงลดของเสีย Copper defect ของ Front end
process
บริษัท เม็กเท็ค แมนูแฟ็ คเจอริง คอร์ปอเรชัน (ประเทศไทย) จํากัด

11.40-12.10

BP53
Health examination one stop service
หน่วยงานรักษ์สข
ุ ภาพ
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

PL29
ิ ธิการร ักษาพยาบาล
ลดระยะเวลาการตรวจสอบและอนุม ัติสท
งานประกันสุขภาพ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

BP04
จากหนึง กลายเป็น สอง ก ับการเพิมประสิทธิภาพหม้อกดนม
ผสมและนําสเตอริไรส์สําหร ับผูป
้ ่ วยเด็ก
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

PL27
ระบบขอความช่วยเหลือบนทางพิเศษ (SOS) ผ่าน EXAT Portal
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

BP72
พ ัฒนาระบบการติดตามหนีค้างชําระค่าร ักษาพยาบาลในระบบ
e-Phis
งานรายได ้ ฝ่ ายบริหารแผนและการคลัง
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

พ ักร ับประทานอาหารเทียง

12.10-13.00

13.00-13.30

PL20
การจ ัดทําและจ ัดเก็บเอกสารหน ังสือร ับรองภาษีห ัก ณ ที
จ่ายในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-WHT)
สํานั กงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

PL13
การสร้างระบบคล ังเวชภ ัณฑ์ผป
ู ้ ่ วยเฉพาะราย (Consignment)
ของร ังสีวน
ิ จ
ิ ฉ ัยและร ังสีรว่ มร ักษา
งานการพยาบาลรังสีวท
ิ ยา
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

BP43
ออกแบบข้อเสนอขายบนจุดยืนทีจะช่วยให้ลก
ู ค้ามีผล
ประกอบการทีดีขน
ึ
บริษัท อินเตอร์ฟีดเทค (ประเทศไทย) จํากัด

BP45
ลดอ ัตราการเสียชีวต
ิ ของผูป
้ ่ วยโรคห ัวใจขาดเลือดเฉียบพล ัน
ชนิดไม่พบ ST Segment Elavation (NSTE-ACS)
งานการพยาบาลผู ้ป่ วยโรคหัวใจและหลอดเลือด ศูนย์ความเป็ นเลิศ
โรคหัวใจและหลอดเลือด (Center
of Excellence for Cardio Vascular Disease; TU-CCVD)
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

13.35-14.05

BP06
การพ ัฒนาและสร้างความเข้มแข็งบุคลากรสายสน ับสนุน
วิชาการ สําน ักงานบริหารคณะมนุษยศาสตร์และ
ส ังคมศาสตร์ "HUSO 5 Smarts"
สํานั กงานบริหารคณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

BP11
จ ัดสอบแบบ 5G สําหร ับ Smart Scientist
งานสนับสนุนการจัดการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

PL08
พ ัฒนาระบบจ ัดยาผูป
้ ่ วยนอกด้วย LOCATION :
Innovation in OPD PHARMACY with LEAN concept
งานเภสัชกรรมผู ้ป่ วยนอก ฝ่ ายเภสัชกรรม
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

BP63
พ ัฒนาแม่แบบการจ ัดการฟาร์มสุกรให้มค
ี วามปลอดภ ัย มี
ประสิทธิภาพและคุณภาพสูง
วิชาการ: iTAC
(The International Technical and Academic Center)

14.10-14.40

BP19
Excellence Service of cashier IPD's position
งานเงินรายได ้ ฝ่ ายการคลัง
คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

BP20
โครงการ "Go Future for Health Insurance by "Si I-Claim"
ฝ่ ายการคลัง สํานั กงานคณบดี คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล

PL16
ศูนย์บริการคนพิการในโรงพยาบาล
โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขงิ )
กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

PL09
ร ับฟังด้วยห ัวใจ ใส่ใจทุกปัญหา ด้วย Line Official Account :
Khuikun (คุยก ัน)
โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

14.45-15.15

PL28
ั อลูกค้าก ับแผนกการจ ัดส่งสินค้า
การซิงโครไนซ์คําสงซื
บริษัท เวทโปรดักส์ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จํากัด

BP37
โครงการพ ัฒนาระบบสารสนเทศและการเชือมต่อก ับระบบ SAP
ฝ่ ายการคลัง สํานั กงานคณบดี คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล /
งานคลัง ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก สํานั กงานคณบดี
คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

BP50
Product Innovation เพือป้องก ันการเกิดภาวะอุณหภูม ิ
กายตําสําหร ับทารกแรกเกิด
งานการพยาบาลผู ้คลอด
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

BP64
การออกแบบพ ัฒนาคอร์สพิเศษให้ตรงก ับความถน ัดในการ
เรียนรูข
้ องเด็กอนุบาลแต่ละคน
โรงเรียนอนุบาลเด่นหล ้า

15.20-15.50

BP32
การลงทุนกองทุนต่างประเทศโดยตรง คณะ
แพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล
ฝ่ ายการคลัง สํานั กงานคณบดี
คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล

