กาหนดการจ ัดการประชุม THAILAND QUALITY CONFERENCE & The 23rd Symposium on TQM-Best Practices in Thailand
ว ันที่ 10 พฤศจิกายน 2565
เวลา

ห้อง A

ห้อง B

ห้อง C

08.00 น.

ั้ 3 อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยานวิทยาศาสตร์
ลงทะเบียน บริเวณชน

08.50-09.10

พิธเี ปิ ดการประชุม
กล่าวรายงานโดย ประธานคณะกรรมการจัดการประชุมฯ
กล่าวเปิ ดงานโดย ประธานมูลนิธส
ิ ง่ เสริมทีควิ เอ็มในประเทศไทย

09.10-10.10

บรรยายพิเศษ : การออกแบบและปฏิบ ัติการ "แพลตฟอร์ม Traffy Fondue" เพือ
่ การมีสว่ นร่วมของประชาชน เพือ
่ ยกระด ับคุณภาพชีวต
ิ ของประชาชน
โดย ดร. วส ันต์ ภ ัทรอธิคม
ศูนย์เทคโนโลยีอเิ ล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) สานั กงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

ห้อง D

พ ักร ับประทานอาหารว่าง (เช้า)

10.10-10.30

10.30-11.00

BP79
การพ ัฒนาแนวทางปฏิบ ัติ Early Mobilization ในผูป
้ ่ วยเด็กวิกฤต
(Care map of early mobilization for critically ill children at
Thammasat University Hospital)
งานการพยาบาลผู ้ป่ วยวิกฤตกุมารเวชกรรม
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

BP56
พลิกโฉมการบริหารจ ัดการด้วยกลยุทธ์การตลาดเชิงรุก
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สานั กเครือ
่ งมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบ

BP21
การพ ัฒนาแนวทางการดูแลผูป
้ ่ วยมะเร็งทีไ่ ด้ร ับยาแก้ปวด หอผูป
้ ่ วย
อายุรกรรมชาย 3
หอผู ้ป่ วยอายุรกรรมชาย 3 โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

BP03
ระบบการให้บริการอว ัยวะเทียมและอุปกรณ์ (ทดแทนใบ 3 สี แบบ
บ ันทึกอว ัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบาบ ัดร ักษาโรค)
คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล (ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิ ดค
ิ ส์และ
กายภาพบาบัด, ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู, สานั กงานอานวยการ
โรงพยาบาลศิรริ าช, ฝ่ ายเภสัชกรรม, ฝ่ ายการคลัง, ฝ่ ายสารสนเทศ)

11.05-11.35

BP48
พ ัฒนาระบบความปลอดภ ัยในการให้เลือดระด ับโรงพยาบาล
งานธนาคารเลือด โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

BP43
การปร ับปรุงความสามารถกระบวนการผลิตของ Underfill process
เพือ
่ ลดของเสีย Epoxy defect โดยใช้หล ักการ Six sigma
่ (ประเทศไทย) จากัด
บริษัท เม็กเท็ค แมนูแฟ็ คเจอริง่ คอร์ปอเรชัน

PL02
การพ ัฒนาด ัชนีความสะดวกในการจ ัดกิจกรรมไมซ์ (Ease of
Organising MICE Event Index)
สานั กงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (สสปน.)

BP30
ระบบเก็บค่าบริการเครือ
่ งมือวิจ ัย
คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล

11.40-12.10

BP77
้ Covid-19 ระด ับ
พ ัฒนาระบบการให้บริการผูป
้ ่ วยติดเชือ
Intermediate
งานการพยาบาลผู ้ป่ วยอายุรกรรมธนาคารทหารไทย
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

BP55
่ าแหน่งทางวิชาการคณะวิทยาศาสตร์พร้อม
การข ับเคลือ
่ นการเข้าสูต
ระบบก.พ.อ. ๐๓online
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะวิทยาศาสตร์
งานบริหารทรัพยากรมนุษย์

PL07
การเรียนรูข
้ องน ักเรียนแผนงานนาน ักเรียนเข้าศึกษาเรียนรูใ้ นสวนส ัตว์
ผ่านห้องเรียนออนไลน์
"ห้องเรียนธรรมชาติและส ัตว์ศ ึกษา" (Google Site)
สวนสัตว์นครราชสีมา

BP18
้ อ ัตโนม ัติ
โปรแกรมคานวณดอกเบีย
งานบัญชี ฝ่ ายการคลัง/งานวิเคราะห์และพัฒนาระบบ ฝ่ ายสารสนเทศ คณะ
แพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล

พ ักร ับประทานอาหารเทีย
่ ง

12.10-13.00

13.00-13.30

BP78
การเพิม
่ ประสิทธิภาพการให้บริการจ ัดส่ง (โลจิสติกส์)
งานจัดส่งกลาง โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

PL26
้ งลูกด้วยนมแม่
การส่งเสริมการเลีย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ฝ่ ายบริการพยาบาล

BP24
Implementation of Pressure Injury Prevention and
Management Strategies in Maharaj Nakorn Chiang Mai
Hospital
่ วามเป็ นเลิศ(กลุม
คณะกรรมการพัฒนาบริการสูค
่ แผลและออสโตมี)
ฝ่ ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

BP19
การประยุกต์ใช้แนวคิดลีนเพือ
่ พ ัฒนากระบวนจ ัดการข้อมูลด้านเงิน
ลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพของคณะแพทยศาสตร์ศ ิริราชพยาบาล
งานการเงิน ฝ่ ายการคลัง
ร่วมกับศูนย์สารสนเทศและนวัตกรรมข ้อมูลศิรริ าช
คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล

13.35-14.05

BP81
การสร้างระบบคงคล ังเวชภ ัณฑ์ (แบบเติมเต็ม) ของร ังสีวท
ิ ยาทงั้ 4
หน่วยงาน (ร ังสีวท
ิ ยา / ร ังสีวน
ิ จ
ิ ฉย
ั และร่วมร ักษา / ร ังสีร ักษา / เวช
ศาสตร์นวิ เคลียร์)
งานการพยาบาลรังสีวท
ิ ยา โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

BP47
The Development of GCMS as GC’s Single Integrated
Management System
บริษัท พีทท
ี ี โกลบอล เคมิคอล จากัด (มหาชน)

BP26
้ ทีค
ตรวจตามน ัดผูป
้ ่ วยหล ังปลูกถ่ายไตพืน
่ วบคุมสูงสุดและเข้มงวดผ่าน
ระบบแพทย์ทางไกลหรือโทรเวช (telemedicine)
หน่วยเปลีย
่ นไตและไตเทียม งานการพยาบาลผู ้ป่ วยอายุรศาสตร์
ฝ่ ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

BP20
กระบวนการพ ัฒนารายงาน Specific Diseases Scheme on
Tableau คณะแพทยศาสตร์ศ ิริราชพยาบาล
งานเงินรายได ้ ฝ่ ายการคลัง สานั กงานคณบดี
คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล

14.10-14.40

BP84
ระบบ e – check Invoice TUH
สานั กงานฝ่ ายบริหารแผนและการคลัง
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

14.40-15.00

15.05-15.35

15.40-16.30

BP14
การยกระด ับประสิทธิภาพในการผลิตด้วยการทางานแบบ Task force
group
บริษัท สหวิรย
ิ าสตีลอินดัสตรี จากัด (มหาชน)

BP98
Love Your Heart Program in Heart Failure Clinic Thammasat
University Hospital
PL08
ื่ แอพลิเคช ัน
งานการพยาบาลผู ้ป่ วยโรคหัวใจและหลอดเลือด ศูนย์ความเป็ นเลิศโรคหัวใจ
Digital Marketing ด้วยการใช้สอ
และหลอดเลือด (Center of Excellence for Cardio Vascular Disease;
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
TU-CCVD)
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
พ ักร ับประทานอาหารว่าง (บ่าย)
BP102
พ ัฒนาระบบการดูแลผูป
้ ่ วยจอตาลอก (Rhegmatogenous Retinal
Detachment-RRD) : เพิม
่ อ ัตราการติดขอจอตาหล ังผ่าต ัดจอตาลอก
ศูนย์ความเป็ นเลิศจอตา (Center of Excellence for Retina; TU-CER)
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

PL19
ิ และการจ ัดเก็บเอกสารพ ัสดุ Online
กระบวนงานควบคุมทร ัพย์สน
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สรุป-ปิ ดการประชุมประจาว ัน

BP28
Smart Statement
งานบัญชี ฝ่ ายการคลัง / งานวิเคราะห์และพัฒนาระบบ ฝ่ ายสารสนเทศ
คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล

PL17
การพ ัฒนารูปแบบการให้บริการออกเอกสารว ัคซีนพาสปอร์ตผ่าน
ระบบออนไลน์
สานั กงานป้ องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น

กาหนดการจ ัดการประชุม THAILAND QUALITY CONFERENCE & The 23rd Symposium on TQM-Best Practices in Thailand
ว ันที่ 11 พฤศจิกายน 2565
เวลา

ห้อง A

ห้อง B

ห้อง C

ห้อง D

ั้ 3 อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยานวิทยาศาสตร์
ลงทะเบียน บริเวณชน

08.00 น.
08.45-09.10

แนะนารายละเอียดการจ ัดการประชุม

09.10-10.10

บรรยายพิเศษ : TQM Next Normal
คุณพ ัฒนช ัย กุลสิรส
ิ ว ัสดิ์
กรรมการผู ้จัดการใหญ่

10.10-10.30

พ ักร ับประทานอาหารว่าง (เช้า)

10.30-11.00

BP46
การประยุกต์ใช้ระบบมาตรฐานสากลในงานด้านนิตวิ ท
ิ ยาศาสตร์เพือ
่
คุม
้ ครองส ังคม
สถาบันนิตวิ ท
ิ ยาศาสตร์ กระทรวงยุตธิ รรม

BP108
การลดระยะเวลาในการปร ับปรุงกระบวนการร ับเรือ
่ ง วิเคราะห์ และ
่ กลุม
อนุม ัติสินเชือ
่ ลูกค้าอาชีพอิสระ
ธนาคารอาคารสงเคราะห์

BP42
รูปแบบการดูแลในระยะเปลีย
่ นผ่าน และการดูแลต่อเนือ
่ งในผูป
้ ่ วย
ห ัวใจล้มเหลวเพือ
่ ลดอาการกาเริบห ัวใจล้มเหลว (Transitional and
Continuous Care Model in CMU Heart Failure Clinic to reduce
Heart Failure Readmission Rates)
คลินก
ิ หัวใจล ้มเหลว งานการพยาบาลผู ้ป่ วยอายุรศาสตร์ ฝ่ ายการพยาบาล
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

11.05-11.35

BP39
การข ับเคลือ
่ นองค์กรไปสู่ Digital Organization
สานั กงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจท
ิ ัล (สศด.)

BP109
การเพิม
่ ประสิทธิภาพการบริหารจ ัดการ Contact Center ด้วย
Artificial Intelligence (ระบบ AI Chatbot)
ธนาคารอาคารสงเคราะห์

PL18
Co (collaboration) งบจบเร็ว
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

BP33
New Process for Analysis by Painter & Drill Down
งานประเมินต ้นทุน ฝ่ ายการคลัง คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล

11.40-12.10

BP40
พลิกโฉมการให้บริการดิจท
ิ ัลสู่ Inclusive Innovation
สานั กงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจท
ิ ัล (สศด.)

BP110
การเพิม
่ ประสิทธิภาพงานกาก ับติดตามการอาย ัด และถอนอาย ัด
ิ ตามหน ังสือหน่วยงานทางการด้วย Freeze Tracking
ทร ัพย์สน
Monitoring System (ระบบ FTMS)
ธนาคารอาคารสงเคราะห์

BP35
ระบบการเรียนรูแ
้ ละพ ัฒนา (Learning and Development System):
่ ารพ ัฒนาทีย
กลไกข ับเคลือ
่ นสูก
่ งยื
่ ั นของบุคลากรของธนาคารเพือ
่ การ
ส่งออกและนาเข้าแห่งประเทศไทย
ธนาคารเพือ
่ การส่งออกและนาเข ้าแห่งประเทศไทย

BP34
กระบวนการคานวณต้นทุนแบบ Speed up Cost Calculation
งานประเมินต ้นทุน ฝ่ ายการคลัง คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล

PL06
ระบบรายงานเหตุการณ์พเิ ศษ/อุบ ัติภ ัยเพือ
่ จ ัดการความต่อเนือ
่ งทาง
ธุรกิจของ กทพ. (EXAT's Peril Warning System For Business
Continuity Management)
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

พ ักร ับประทานอาหารเทีย
่ ง

12.10-13.00

13.00-13.30

BP36
การยกระด ับการตรวจสอบภายในด้วยการนาระบบเทคโนโลยีดจ
ิ ท
ิ ัลมา
สน ับสนุนการปฏิบ ัติงานการตรวจสอบภายในของธนาคารเพือ
่ การ
ส่งออกและนาเข้าแห่งประเทศไทย
ธนาคารเพือ
่ การส่งออกและนาเข ้าแห่งประเทศไทย

BP25
โครงการปร ับเพิม
่ ประสิทธิภาพกระบวนการงานส ัมมนาและประชุม
ใหญ่ผแ
ู ้ ทนสมาชิก
กองทุนบาเหน็ จบานาญข ้าราชการ (กบข.)

BP70
Mobile Based Learning Environment
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

BP66
แนวปฏิบ ัติการประเมินแรกร ับและรายงาน โดยใช้ PAT and PEWS
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะแพทยศาสตร์

13.35-14.05

PL09
“Capability Building” Ensure the right skills and coaching
10:20:70
บริษัทเอสซีจ ี เซรามิกส์ จากัด (มหาชน)

PL01
ระบบบริหารจ ัดการข้อมูลผูผ
้ ลิตไฟฟ้าจากพล ังงานทดแทน (Power
producer Information Management : PPIM)
กองส่งเสริมผู ้ประกอบกิจการไฟฟ้ า ฝ่ ายส่งเสริมพลังงานทดแทนและอนุรักษ์
พลังงาน การไฟฟ้ าส่วนภูมภ
ิ าค

BP69
Mobile Based Histopathology Laboratory
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

BP38
โครงการ One Stop Financial Service ด้วยแนวคิด Lean
ฝ่ ายการคลัง คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล /งานคลัง ศูนย์การแพทย์
กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล

14.10-14.40

PL10
Improve Kiln Performance
บริษัทเอสซีจ ี เซรามิกส์ จากัด (มหาชน)

BP63
่ รอบมาตรฐานสมรรถนะอาจารย์
กระบวนการพ ัฒนาอาจารย์เข้าสูก
มหาวิทยาล ัยสงขลานครินทร์ (PSU-TPSF)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ งานสนั บสนุนวิชาการ
สานั กงานวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

BP02
การผลิตยางแท่งคุณภาพสูงจากยางก้อนถ้วยมาตรฐาน GAP
ศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคใต ้ การยางแห่งประเทศไทย

BP32
New Payment Process by Cross bank Payment
คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล (งานการเงิน ฝ่ ายการคลัง, งานบัญชี
ฝ่ ายการคลัง, ฝ่ ายสารสนเทศ)

14.45-15.15

15.20-16.00

BP29
แนวทางปฏิบ ัติทีด
่ ี ทีเ่ ป็นเลิศ ในการพ ัฒนาระบบสารสนเทศ การ
จ ัดการความรู ้ กปน. (ระบบ KM Portal)
การประปานครหลวง

พ ักร ับประทานอาหารว่าง และ สรุป -ปิ ดการประชุม

BP37
รายงานทางการเงินเพือ
่ การบริหารจ ัดการ (Financial Information
for management report)
งานประเมินต ้นทุน ฝ่ ายการคลัง และ
ศูนย์สารสนเทศและนวัตกรรมข ้อมูลศิรริ าช
คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล

