
เวลา หอ้ง A หอ้ง B หอ้ง C หอ้ง D

08.00 น.

08.50-09.10

09.10-10.10

10.10-10.30

10.30-11.00

BP79

การพฒันาแนวทางปฏบิตั ิEarly Mobilization ในผูป่้วยเด็กวกิฤต 

(Care map of early mobilization for critically ill children at 

Thammasat University Hospital)

งานการพยาบาลผูป่้วยวกิฤตกมุารเวชกรรม 

โรงพยาบาลธรรมศาสตรเ์ฉลมิพระเกยีรติ

BP56

พลกิโฉมการบรหิารจดัการดว้ยกลยทุธก์ารตลาดเชงิรกุ

มหาวทิยาลัยสงขลานครนิทร ์

ส านักเครือ่งมอืวทิยาศาสตรแ์ละการทดสอบ

BP21

การพฒันาแนวทางการดแูลผูป่้วยมะเร็งทีไ่ดร้บัยาแกป้วด หอผูป่้วย

อายรุกรรมชาย 3 

หอผูป่้วยอายรุกรรมชาย 3 โรงพยาบาลมหาราชนครเชยีงใหม่

BP03

ระบบการใหบ้รกิารอวยัวะเทยีมและอปุกรณ ์(ทดแทนใบ 3 ส ีแบบ

บนัทกึอวยัวะเทยีมและอปุกรณใ์นการบ าบดัรกัษาโรค)

คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล (ภาควชิาศัลยศาสตรอ์อรโ์ธปิดคิสแ์ละ

กายภาพบ าบัด, ภาควชิาเวชศาสตรฟ้ื์นฟ,ู ส านักงานอ านวยการ

โรงพยาบาลศริริาช, ฝ่ายเภสชักรรม, ฝ่ายการคลัง, ฝ่ายสารสนเทศ)

11.05-11.35

BP48

พฒันาระบบความปลอดภยัในการใหเ้ลอืดระดบัโรงพยาบาล

งานธนาคารเลอืด โรงพยาบาลธรรมศาสตรเ์ฉลมิพระเกยีรติ

BP43

การปรบัปรงุความสามารถกระบวนการผลติของ Underfill process 

เพือ่ลดของเสยี Epoxy defect โดยใชห้ลกัการ Six sigma

บรษัิท เม็กเท็ค แมนูแฟ็คเจอริง่ คอรป์อเรชัน่ (ประเทศไทย) จ ากัด

PL02 

การพฒันาดชันคีวามสะดวกในการจดักจิกรรมไมซ ์(Ease of 

Organising MICE Event Index)

ส านักงานสง่เสรมิการจัดประชมุและนทิรรศการ (สสปน.)

BP30

ระบบเก็บคา่บรกิารเครือ่งมอืวจิยั

คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล

11.40-12.10

BP77

พฒันาระบบการใหบ้รกิารผูป่้วยตดิเชือ้ Covid-19 ระดบั 

Intermediate

งานการพยาบาลผูป่้วยอายรุกรรมธนาคารทหารไทย 

โรงพยาบาลธรรมศาสตรเ์ฉลมิพระเกยีรติ

BP55

การขบัเคลือ่นการเขา้สูต่ าแหนง่ทางวชิาการคณะวทิยาศาสตรพ์รอ้ม

ระบบก.พ.อ. ๐๓online

มหาวทิยาลัยสงขลานครนิทร ์คณะวทิยาศาสตร ์

งานบรหิารทรัพยากรมนุษย์

PL07

การเรยีนรูข้องนกัเรยีนแผนงานน านกัเรยีนเขา้ศกึษาเรยีนรูใ้นสวนสตัว ์

ผา่นหอ้งเรยีนออนไลน ์

"หอ้งเรยีนธรรมชาตแิละสตัวศ์กึษา" (Google Site)

สวนสตัวน์ครราชสมีา

BP18

โปรแกรมค านวณดอกเบีย้อตัโนมตั ิ

งานบัญช ีฝ่ายการคลัง/งานวเิคราะหแ์ละพัฒนาระบบ ฝ่ายสารสนเทศ คณะ

แพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล

12.10-13.00

13.00-13.30

BP78

การเพิม่ประสทิธภิาพการใหบ้รกิารจดัสง่ (โลจสิตกิส)์

งานจัดสง่กลาง โรงพยาบาลธรรมศาสตรเ์ฉลมิพระเกยีรติ

PL26

การสง่เสรมิการเลีย้งลกูดว้ยนมแม่

มหาวทิยาลัยสงขลานครนิทร ์คณะแพทยศาสตร ์

โรงพยาบาลสงขลานครนิทร ์ฝ่ายบรกิารพยาบาล

BP24

Implementation of Pressure Injury Prevention and 

Management Strategies in Maharaj Nakorn Chiang Mai 

Hospital

คณะกรรมการพัฒนาบรกิารสูค่วามเป็นเลศิ(กลุม่แผลและออสโตม)ี 

ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชยีงใหม ่

คณะแพทยศาสตร ์มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่

BP19

การประยกุตใ์ชแ้นวคดิลนีเพือ่พฒันากระบวนจดัการขอ้มลูดา้นเงนิ

ลงทนุอยา่งมปีระสทิธภิาพของคณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล 

งานการเงนิ ฝ่ายการคลัง 

รว่มกับศนูยส์ารสนเทศและนวตักรรมขอ้มลูศริริาช 

คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล

13.35-14.05

BP81

การสรา้งระบบคงคลงัเวชภณัฑ ์(แบบเตมิเต็ม) ของรงัสวีทิยาท ัง้ 4 

หนว่ยงาน (รงัสวีทิยา / รงัสวีนิจิฉยั และรว่มรกัษา / รงัสรีกัษา / เวช

ศาสตรน์วิเคลยีร)์

งานการพยาบาลรังสวีทิยา โรงพยาบาลธรรมศาสตรเ์ฉลมิพระเกยีรติ

BP47

The Development of GCMS as GC’s Single Integrated 

Management System

บรษัิท พทีที ีโกลบอล เคมคิอล จ ากัด (มหาชน)

BP26

ตรวจตามนดัผูป่้วยหลงัปลกูถา่ยไตพืน้ทีค่วบคมุสงูสดุและเขม้งวดผา่น

ระบบแพทยท์างไกลหรอืโทรเวช (telemedicine)

หน่วยเปลีย่นไตและไตเทยีม งานการพยาบาลผูป่้วยอายรุศาสตร ์

ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชยีงใหม ่คณะแพทยศาสตร ์

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่

BP20

กระบวนการพฒันารายงาน Specific Diseases Scheme on 

Tableau คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล

งานเงนิรายได ้ฝ่ายการคลัง ส านักงานคณบด ี

คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล

14.10-14.40

BP84

ระบบ e – check Invoice TUH

ส านักงานฝ่ายบรหิารแผนและการคลัง 

โรงพยาบาลธรรมศาสตรเ์ฉลมิพระเกยีรติ

BP98

Love Your Heart Program in Heart Failure Clinic Thammasat

 University Hospital

งานการพยาบาลผูป่้วยโรคหัวใจและหลอดเลอืด ศนูยค์วามเป็นเลศิโรคหัวใจ

และหลอดเลอืด (Center of Excellence for Cardio Vascular Disease; 

TU-CCVD) 

โรงพยาบาลธรรมศาสตรเ์ฉลมิพระเกยีรติ

PL08

Digital Marketing ดว้ยการใชส้ ือ่แอพลเิคชนั

คณะพยาบาลศาสตร ์มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์

BP28

Smart Statement

งานบัญช ีฝ่ายการคลัง / งานวเิคราะหแ์ละพัฒนาระบบ ฝ่ายสารสนเทศ 

คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล

14.40-15.00

15.05-15.35

BP14

การยกระดบัประสทิธภิาพในการผลติดว้ยการท างานแบบ Task force 

group    

บรษัิท สหวริยิาสตลีอนิดัสตร ีจ ากัด (มหาชน)              

BP102

พฒันาระบบการดแูลผูป่้วยจอตาลอก (Rhegmatogenous Retinal 

Detachment-RRD) : เพิม่อตัราการตดิขอจอตาหลงัผา่ตดัจอตาลอก

ศนูยค์วามเป็นเลศิจอตา (Center of Excellence for Retina; TU-CER) 

โรงพยาบาลธรรมศาสตรเ์ฉลมิพระเกยีรติ

PL19

กระบวนงานควบคมุทรพัยส์นิและการจดัเก็บเอกสารพสัด ุOnline

คณะพยาบาลศาสตร ์มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์

PL17

การพฒันารปูแบบการใหบ้รกิารออกเอกสารวคัซนีพาสปอรต์ผา่น

ระบบออนไลน์

ส านักงานป้องกันควบคมุโรคที ่7 จังหวดัขอนแกน่

15.40-16.30

พกัรบัประทานอาหารเทีย่ง

พกัรบัประทานอาหารวา่ง (บา่ย)

สรปุ-ปิดการประชุมประจ าวนั

ก าหนดการจดัการประชุม THAILAND QUALITY CONFERENCE & The 23rd Symposium on TQM-Best Practices in Thailand

วนัที ่10 พฤศจกิายน 2565

ลงทะเบยีน บรเิวณช ัน้ 3 อาคารศนูยป์ระชุมอทุยานวทิยานวทิยาศาสตร์

พธิเีปิดการประชุม

กลา่วรายงานโดย  ประธานคณะกรรมการจัดการประชมุฯ

กลา่วเปิดงานโดย  ประธานมลูนธิสิง่เสรมิทคีวิเอ็มในประเทศไทย

บรรยายพเิศษ : การออกแบบและปฏบิตักิาร "แพลตฟอรม์ Traffy Fondue" เพือ่การมสีว่นรว่มของประชาชน เพือ่ยกระดบัคณุภาพชวีติของประชาชน

โดย ดร. วสนัต ์ภทัรอธคิม 

ศนูยเ์ทคโนโลยอีเิล็กทรอนกิสแ์ละคอมพวิเตอรแ์หง่ชาต ิ(NECTEC) ส านักงานพัฒนาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาต ิ(สวทช.)

พกัรบัประทานอาหารวา่ง (เชา้)



เวลา หอ้ง A หอ้ง B หอ้ง C หอ้ง D

08.00 น.

08.45-09.10

09.10-10.10

10.10-10.30

10.30-11.00

BP46

การประยกุตใ์ชร้ะบบมาตรฐานสากลในงานดา้นนติวิทิยาศาสตรเ์พือ่

คุม้ครองสงัคม

สถาบันนติวิทิยาศาสตร ์กระทรวงยตุธิรรม

BP108

การลดระยะเวลาในการปรบัปรงุกระบวนการรบัเร ือ่ง วเิคราะห ์และ

อนมุตัสินิเชือ่ กลุม่ลกูคา้อาชพีอสิระ

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

BP42

รปูแบบการดแูลในระยะเปลีย่นผา่น และการดแูลตอ่เนือ่งในผูป่้วย

หวัใจลม้เหลวเพือ่ลดอาการก าเรบิหวัใจลม้เหลว (Transitional and 

Continuous Care Model in CMU Heart Failure Clinic to reduce

 Heart Failure Readmission Rates)

คลนิกิหัวใจลม้เหลว งานการพยาบาลผูป่้วยอายรุศาสตร ์ฝ่ายการพยาบาล 

โรงพยาบาลมหาราชนครเชยีงใหม่

PL06

ระบบรายงานเหตกุารณพ์เิศษ/อบุตัภิยัเพือ่จดัการความตอ่เนือ่งทาง

ธุรกจิของ กทพ. (EXAT's Peril Warning System For Business 

Continuity Management)

การทางพเิศษแหง่ประเทศไทย

11.05-11.35

BP39

การขบัเคลือ่นองคก์รไปสู ่Digital Organization

ส านักงานสง่เสรมิเศรษฐกจิดจิทัิล (สศด.)

BP109

การเพิม่ประสทิธภิาพการบรหิารจดัการ Contact Center ดว้ย 

Artificial Intelligence (ระบบ AI Chatbot)

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

PL18

Co (collaboration) งบจบเร็ว

คณะพยาบาลศาสตร ์มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์

BP33

New Process for Analysis by Painter & Drill Down

งานประเมนิตน้ทนุ ฝ่ายการคลัง คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล

11.40-12.10

BP40

พลกิโฉมการใหบ้รกิารดจิทิลัสู ่Inclusive Innovation

ส านักงานสง่เสรมิเศรษฐกจิดจิทัิล (สศด.)

BP110

การเพิม่ประสทิธภิาพงานก ากบัตดิตามการอายดั และถอนอายดั

ทรพัยส์นิตามหนงัสอืหนว่ยงานทางการดว้ย Freeze Tracking 

Monitoring System (ระบบ FTMS)      

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

BP35

ระบบการเรยีนรูแ้ละพฒันา (Learning and Development System):

 กลไกขบัเคลือ่นสูก่ารพฒันาทีย่ ัง่ยนืของบคุลากรของธนาคารเพือ่การ

สง่ออกและน าเขา้แหง่ประเทศไทย

ธนาคารเพือ่การสง่ออกและน าเขา้แหง่ประเทศไทย

BP34

กระบวนการค านวณตน้ทนุแบบ Speed up Cost Calculation

งานประเมนิตน้ทนุ ฝ่ายการคลัง คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล

12.10-13.00

13.00-13.30

BP36

การยกระดบัการตรวจสอบภายในดว้ยการน าระบบเทคโนโลยดีจิทิลัมา

สนบัสนนุการปฏบิตังิานการตรวจสอบภายในของธนาคารเพือ่การ

สง่ออกและน าเขา้แหง่ประเทศไทย

ธนาคารเพือ่การสง่ออกและน าเขา้แหง่ประเทศไทย

BP25

โครงการปรบัเพิม่ประสทิธภิาพกระบวนการงานสมัมนาและประชุม

ใหญผู่แ้ทนสมาชกิ

กองทนุบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ (กบข.)

BP70

Mobile Based Learning Environment

มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์

BP66

แนวปฏบิตักิารประเมนิแรกรบัและรายงาน โดยใช ้PAT and PEWS

มหาวทิยาลัยสงขลานครนิทร ์คณะแพทยศาสตร์

13.35-14.05

PL09

“Capability Building” Ensure the right skills and coaching 

10:20:70

บรษัิทเอสซจี ีเซรามกิส ์จ ากัด (มหาชน)

PL01

ระบบบรหิารจดัการขอ้มลูผูผ้ลติไฟฟ้าจากพลงังานทดแทน (Power 

producer Information Management : PPIM)

กองสง่เสรมิผูป้ระกอบกจิการไฟฟ้า ฝ่ายสง่เสรมิพลังงานทดแทนและอนุรักษ์

พลังงาน การไฟฟ้าสว่นภมูภิาค

BP69

Mobile Based Histopathology Laboratory

มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์

BP38

โครงการ One Stop Financial Service ดว้ยแนวคดิ Lean

ฝ่ายการคลัง คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล /งานคลัง ศนูยก์ารแพทย์

กาญจนาภเิษก คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล

14.10-14.40

PL10

Improve Kiln Performance

บรษัิทเอสซจี ีเซรามกิส ์จ ากัด (มหาชน)

BP63

กระบวนการพฒันาอาจารยเ์ขา้สูก่รอบมาตรฐานสมรรถนะอาจารย ์

มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์(PSU-TPSF)

มหาวทิยาลัยสงขลานครนิทร ์งานสนับสนุนวชิาการ 

ส านักงานวทิยาเขตสรุาษฎรธ์านี

BP02

การผลติยางแทง่คณุภาพสงูจากยางกอ้นถว้ยมาตรฐาน GAP

ศนูยบ์รกิารทดสอบรับรองภาคใต ้การยางแหง่ประเทศไทย

BP32

New Payment Process by Cross bank Payment

คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล (งานการเงนิ ฝ่ายการคลัง, งานบัญช ี

ฝ่ายการคลัง, ฝ่ายสารสนเทศ)

14.45-15.15

BP29

แนวทางปฏบิตัทิ ีด่ ีท ีเ่ป็นเลศิ ในการพฒันาระบบสารสนเทศ การ

จดัการความรู ้กปน. (ระบบ KM Portal) 

การประปานครหลวง

BP37

รายงานทางการเงนิเพือ่การบรหิารจดัการ (Financial Information 

for management report)

งานประเมนิตน้ทนุ ฝ่ายการคลัง และ 

ศนูยส์ารสนเทศและนวตักรรมขอ้มลูศริริาช 

คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล

15.20-16.00

แนะน ารายละเอยีดการจดัการประชุม

บรรยายพเิศษ : TQM Next Normal 

คณุพฒันชยั กลุสริสิวสัด ิ์

กรรมการผูจั้ดการใหญ ่

พกัรบัประทานอาหารวา่ง (เชา้)

พกัรบัประทานอาหารเทีย่ง

พกัรบัประทานอาหารวา่ง  และ สรปุ-ปิดการประชุม

ก าหนดการจดัการประชุม THAILAND QUALITY CONFERENCE & The 23rd Symposium on TQM-Best Practices in Thailand

วนัที ่11 พฤศจกิายน 2565

ลงทะเบยีน บรเิวณช ัน้ 3 อาคารศนูยป์ระชุมอทุยานวทิยานวทิยาศาสตร์


