
หอ้ง A หอ้ง B หอ้ง C หอ้ง D

08.00 น.

08.40-09.00

09.00-10.00

10.00-10.30

10.30-11.00

BP10
แอลกอฮอลลฆ์า่เชอืโรคบนผวิมอืสตูรคณะวทท. ม.อ. 

สูชุ่มชน
คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีมหาวทิยาลัยสงขลานครนิทร์

PL15
โครงการ Smart Service ระบบการบรหิารจดัการลกูคา้

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

PL05
Good Practice for New Interface Program

งานการคลัง ศนูยก์ารแพทยก์าญจนาภเิษก คณะแพทยศาสตรศ์ริิ
ราชพยาบาล มหาวทิยาลัยมหดิล

BP13
การยนืขอรบัการประเมนิฯ PSU-TPSF แบบออนไลน์

สํานักการศกึษาและนวัตกรรมการเรยีนรู ้มหาวทิยาลัยสงขลานครนิทร์

11.05-11.35

BP 46
การพฒันาอาหารผูป่้วยในโรงพยาบาลสูม่าตรฐานอาหาร

สากล (ISO 22000)
งานโภชนาการ โรงพยาบาลธรรมศาสตรเ์ฉลมิพระเกยีรติ

BP18
ระบบบรหิารผลการปฏบิตังิาน (Performance Management 

System): กลไกสําคญัทตีอ่ยอดสูก่ารพฒันาบคุลากรของ
ธนาคารเพอืการสง่ออกและนําเขา้แหง่ประเทศไทย

ธนาคารเพอืการสง่ออกและนําเขา้แหง่ประเทศไทย

BP67
ระบบรายงานผลดชันชีวีดัผลการปฏบิตังิานหลกั (KPI 

Online)
คณะวศิวกรรมศาสตร ์มหาวทิยาลัยสงขลานครนิทร์

BP21
การพฒันากระบวนการบนัทกึบญัชรีบัทรพัยส์นิบรจิาค

แบบอเิลคโทรนกิส์
งานบัญช ีฝ่ายการคลัง/ งานบรหิารพัสด ุฝ่ายทรัพยส์นิและพัสด ุ

สํานักงานคณบด ีคณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล มหาวทิยาลัยมหดิล

11.40-12.10
BP49

โครงการ Admit รปูแบบใหม ่รพธ 2020
โรงพยาบาลธรรมศาสตรเ์ฉลมิพระเกยีรติ

BP01
แอปพลเิคชนั "รูท้นั : Rootan" แจง้ไว เตอืนภยัไซเบอร์

กองคดเีทคโนโลยแีละสารสนเทศ 
กรมสอบสวนคดพีเิศษ กระทรวงยตุธิรรม

BP15
โครงการโมเดลอาจารย์

ฝ่ายทรัพยากรบคุคล คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล

BP05
การบรหิารจดัการหอ้งปฏบิตักิารของสาขาวชิาเภสชัเคม ีคณะ

เภสชัศาสตร ์มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์
คณะเภสัชศาสตร ์มหาวทิยาลัยสงขลานครนิทร์

12.10-13.00

13.00-14.00

14.00-14.20

14.20-14.50

PL17
การใหบ้รกิารผูป่้วยโรคตาในสถานการณ์วกิฤต COVID-19

โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขงิ) กรมการแพทย ์
กระทรวงสาธารณสขุ

BP33
กระบวนการพฒันาคณุภาพองคก์รสูค่วามเป็นเลศิ

ศนูยพั์ฒนาคณุภาพองคก์ร มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่

BP34
รว่มพฒันา รว่มใช ้ฐานขอ้มลูเฝ้าระวงัโรคและภยั ราชทณัฑ์

หนงึเดยีว
สํานักงานป้องกันควบคมุโรคท ี7 จังหวัดขอนแกน่

PL24
การพฒันากระบวนการและผลลพัธก์ารปฏบิตังิานดว้ย Logic 

Model
ฝ่ายทรัพยากรบคุคล คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล

14.55-15.25

BP65
การพฒันาคณุภาพของการสอนวธิวีา่ยนําใหแ้กเ่ด็กเล็ก

ดว้ย QFD  และการตงัมาตรฐาน
โรงเรยีนอนุบาลเดน่หลา้

BP69
การบรูณาการดา้นการกํากบัดแูลกจิการทดี ีการบรหิารความ
เสยีง และการปฏบิตัติามกฎหมาย กฎระเบยีบ ขอ้บงัคบัและ

มาตรฐานทเีกยีวขอ้ง (Governance Risk and Compliance :
 GRC) ของ กทพ.

การทางพเิศษแหง่ประเทศไทย

BP51
ลดภาวะแทรกซอ้นจากความเสยีหายของเสน้ฟอกเลอืด 

(Vascular Access failure)
งานการพยาบาลผูป่้วยโรคไตและไตเทยีม 
โรงพยาบาลธรรมศาสตรเ์ฉลมิพระเกยีรติ

BP35
พลงัชมุชนเขม้แข็งเพอืการป้องกนัการเกดิอาชญากรรมคดี
พเิศษในระดบัพนืท ี: กรณีศนูยร์บัขอ้มลูขา่วสารและเผยแพร่

เครอืขา่ยอาชญากรรมคดพีเิศษ (DSI Station)
กรมสอบสวนคดพีเิศษ กระทรวงยตุธิรรม

15.30-16.00

BP17
การประยกุตม์าตรฐานเพอืการบรหิารจดัการสงิแวดลอ้ม 
ดา้นการจดัการทรพัยากรนําอยา่งยงัยนื (ตวัอยา่งการ

บําบดันําเสยีในอาคาร)
ธนาคารเพอืการสง่ออกและนําเขา้แหง่ประเทศไทย

BP30
พลกิวกิฤตเิป็นโอกาสดว้ยระบบงาน TS-ECM (Transmission 
System-Enterprise Content Management) ในการจดัทํา

แผนงานและบรหิารโครงการพฒันาระบบสง่
การไฟฟ้าฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทย (กฟผ.)

BP23
Beyond to e-Locker for Cashiers : ตูเ้งนิทอน
อเิล็กทรอนกิสส์ําหรบัเจา้หนา้ทกีารเงนิสว่นหนา้

งานการเงนิ ฝ่ายการคลัง คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล

BP55
การพฒันาระบบเงนิยมืทดรองราชการเชงิรกุ

โรงพยาบาลธรรมศาสตรเ์ฉลมิพระเกยีรติ

16.05-16.35

BP56
ระบบการบรหิารจดัการคณุภาพสนิเชอื (Data Analytics 

for Aging Management (DAAM))
ธนาคารอาคารสงเคราะห์

PL26
การบรหิารตน้ทนุโดยใชห้ลกัการ TQM ผลติอาหารสกุร

สําเร็จรปู ตามสตูรจําแนกรุน่ กรณีศกึษา : บรษิทั สมคดิเกษตร
ฟารม์ จํากดั ตําบลป่าเซา่ อําเภอเมอืง จงัหวดัอตุรดติถ์

สาขาวชิาการบัญช ีหลักสตูรเทคโนโลยบีัณฑติ วทิยาลัยอาชวีศกึษา
อตุรดติถ ์สถาบันการอาชวีศกึษาภาคเหนือ 3

BP09
Smart System สําหรบัวางแผนและตรวจสอบการเรยีนของ

นกัศกึษายคุ 4.0
งานสนับสนุนการจัดการศกึษา คณะวทิยาศาสตร ์

มหาวทิยาลัยสงขลานครนิทร์

BP26
บญัชยีคุใหมบ่นัทกึฉบัไวไรข้อ้ผดิพลาด

งานบัญช ีฝ่ายการคลัง คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล

พกัรบัประทานอาหารเทยีง

บรรยายพเิศษ : คณุสปุราณี ชนะชยั 
หวัขอ้ “Quality excellence throughout supplychain

พกั (บา่ย)

กําหนดการจดัการประชุม THAILAND QUALITY CONFERENCE & The 22nd Symposium on TQM-Best Practices in Thailand

วนัท ี3 พฤศจกิายน 2564

เปิดระบบออนไลน์

พธิเีปิดการประชุม
กลา่วพธิเีปิดโดย ผศ.ดร.ศจ ีศริไิกร ประธานคณะกรรมการจัดการประชมุฯ

บรรยายพเิศษ : คณุเจรญิ แกว้สกุใส 
 หวัขอ้ “Cpram New Normal ระบบการบรหิาร Performance ทวัทงัองคก์ร”

พกั (เชา้)



เวลา หอ้ง A หอ้ง B หอ้ง C หอ้ง D

08.00 น.

09.00-10.00

10.00-10.30

10.30-11.00
BP03

อปุกรณ์กดหา้มเลอืด
คณะแพทยศาสตร ์มหาวทิยาลัยสงขลานครนิทร์

BP08
เตรยีมความพรอ้มการสอนออนไลนใ์นยคุวถิชีวีติใหม ่

(Preparation Online Teaching for The New Normal)
งานบรหิารทรัพยากรมนุษย ์คณะวทิยาศาสตร ์

มหาวทิยาลัยสงขลานครนิทร์

BP47
ลดอบุตักิารณ์ความคาดเคลอืนทางยาจากกระบวนการการ

ทํา Med reconcile
โรงพยาบาลธรรมศาสตรเ์ฉลมิพระเกยีรติ

BP54
การพฒันาระบบ Platform การตรวจเช็คความพรอ้มใชง้าน

เครอืงชว่ยหายใจและเครอืงกระตกุหวัใจดว้ยไฟฟ้า
งานเครอืงมอืแพทย ์โรงพยาบาลธรรมศาสตรเ์ฉลมิพระเกยีรติ

11.05-11.35
BP39

DDC COVID-19 เร็วคอืรอด ประชาชนปลอดภยั
กรมควบคมุโรค กระทรวงสาธารณสขุ

BP68
การประมาณการกําลงัผลติไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยข์นาด

เล็กมาก (VSPP) แบบเรยีลไทม์
การไฟฟ้าฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทย (กฟผ.)

BP31
การพฒันากระบวนการตดิตามพอรต์ลงทนุ วเิคราะหแ์ละ

รายงานผลลงทนุเชงิลกึ คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล
ฝ่ายการคลัง สํานักงานคณบด ี

คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล

BP27
Web Application รูใ้จคนใชง้บฯ

ฝ่ายการคลัง สํานักงานคณบด ีคณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล

11.40-12.10

BP28
การวางแผนกลยทุธ ์สวทช. เพอืเตรยีมรบัมอืการ

เปลยีนแปลงแบบฉบัพลนั (Disruption)
สํานักงานพัฒนาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาต ิ(สวทช.)

BP70
การบรหิารจดัการความมนัคงปลอดภยัของสารสนเทศ สวทช. 

ตามมาตรฐาน ISO 27001
สํานักงานพัฒนาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาต ิ(สวทช.)

BP38
การพฒันาแพลตฟอรม์ระบบนเิวศนข์อ้มลูดจิทิลัแบบบรูณา

การ
กรมควบคมุโรค กระทรวงสาธารณสขุ

BP36
โครงการ "สอืสารฉบัไว ไรก้ระดาษ"

ฝ่ายการคลัง สํานักงานคณบด ีคณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล

12.10-13.00

13.00-13.30

BP25
Logistic งา่ยๆ เก็บเอกสารสบายๆ อยา่งมปีระสทิธภิาพ
งานการเงนิ ฝ่ายการคลัง คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล 

มหาวทิยาลัยมหดิล

BP41
กระบวนการพฒันาระบบการใหร้หสัโรค ICD10, ICD9cm แบบ

 Paperless/EMR
โรงพยาบาลธรรมศาสตรเ์ฉลมิพระเกยีรติ

BP52
การพฒันาระบบบรกิารผูป่้วยนอก : LEAN Management 

OPD TUH
โรงพยาบาลธรรมศาสตรเ์ฉลมิพระเกยีรติ

PL01
คูม่อืการทบทวนผลสมัฤทธ ิเป้าหมายการใหบ้รกิาร ผลผลติ/

โครงการ และตวัชวีดัผลสําเร็จของหนว่ยรบังบประมาณ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
กองประเมนิผล1  สํานักงบประมาณ

13.35-14.05

BP66
การเพมิขดีความสามารถดา้นเทคโนโลยโีครงสรา้งนําหนกั

เบาเพอืการผลติยานพาหนะสมยัใหมข่องประเทศไทย
บรษัิท โชคนําชัย ไฮ-เทค เพรสซงิ จํากัด

BP29
ชวีติดดี ีby PP Dashboard

ฝ่ายนโยบายและแผน คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล 
มหาวทิยาลัยมหดิล

PL21
Reduce Alumina Consumption

บรษัิท เอสซจี ีเซรามกิส ์จํากัด (มหาชน)

PL25
การบรหิารวทิยาลยัแพทยศาสตรน์านาชาตแิบบ CEO

มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์

14.10-14.40
BP58

การนํา KM มาใชใ้นการจดัการสถานการณ์ COVID-19
ธนาคารอาคารสงเคราะห์

PL07
ระบบการควบคมุคณุภาพและระบบการประกนัคณุภาพการ

ตรวจเงนิแผน่ดนิทสีอดคลอ้งกบัมาตรฐานสากล
สํานักงานการตรวจเงนิแผน่ดนิ

BP48
การนําเทคโนโลยแีละนวตักรรมมาใชใ้นการพฒันาระบบ

การดแูลผูป่้วยทารกแรกเกดิเพอืการลดความคลาดเคลอืน
ทางยา (Medication error)

โรงพยาบาลธรรมศาสตรเ์ฉลมิพระเกยีรติ

BP24
Siriraj Finance Management of Covid-19 Situation
ฝ่ายการคลัง สํานักงานคณบด ีคณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล

14.40-15.00

15.00-15.30

BP12
ระบบชว่ยเหลอืและการเคลอืนยา้ยผูป่้วยฉุกเฉนิอยา่งยงัยนื

กองกายภาพและสงิแวดลอ้ม มหาวทิยาลัยสงขลานครนิทร ์
วทิยาเขตหาดใหญ่

BP57
พฒันาระบบบรหิารความเสยีงทจุรติดา้นสนิเชอื (Housing 

Loan Fraud Risk & Warning Sign)
ธนาคารอาคารสงเคราะห์

PL11
การบรหิารจดัการและการประกนัคณุภาพการศกึษาของ

ตนเองในสถานการณ์ COVID-19
คณะครุศาสตร ์มหาวทิยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี

BP22
การบรกิารรบัเงนิทนัสมยั ถกูตอ้ง วอ่งไว ไรข้อ้รอ้งเรยีน

 ฝ่ายการคลัง คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล

15.35-16.05
PL22

Improve Calibro MC Accuracy to Reduce Size Diff
บรษัิท เอสซจี ีเซรามกิส ์จํากัด (มหาชน)

PL02
ลดระยะเวลาในการกรอกแบบวเิคราะหค์วามจําเป็นและ

ความสามารถในการชําระหนขีองผูกู้ ้
ธนาคารอาคารสงเคราะห์

PL12
เพมิอตัราการเดนิเครอืงและลดของเสยีในการผลติ

บรษัิท ฝาจบี จํากัด (มหาชน)

BP02
เรอืงของเลอืด ขาดเหลอื เกอืกลูกนั

คณะแพทยศาสตร ์มหาวทิยาลัยสงขลานครนิทร์

เปิดระบบออนไลน์

บรรยายพเิศษ : คณุสพุจน ์สวุรรณพมิลกลุ
หวัขอ้ “กลยทุธเ์ปลยีนวกิฤต ิCOVID-19 เป็นการเพมิกําไรของบรษิทั

พกั (เชา้)

พกัรบัประทานอาหารเทยีง

พกั (บา่ย)
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เวลา หอ้ง A หอ้ง B หอ้ง C หอ้ง D

08.00 น.

09.00-10.00

10.00-10.30

10.30-11.00

BP14
ระบบบรหิารจดัการความปลอดภยัของหอ้งปฏบิตักิาร

สํานกัเครอืงมอืวทิยาศาสตรแ์ละการทดสอบ
สํานักเครอืงมอืวทิยาศาสตรแ์ละการทดสอบ 

มหาวทิยาลัยสงขลานครนิทร ์วทิยาเขตหาดใหญ่

BP07
ระบบสารสนเทศชว่ยเหลอืการบรหิารและจดัการองคก์ร 

มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์
วทิยาลัยการคอมพวิเตอร ์มหาวทิยาลัยสงขลานครนิทร์

BP71
Increase % Size M Floor Tiles 30x30

บรษัิท เอสซจี ีเซรามกิส ์จํากัด (มหาชน)

PL10
แผนงานการจดัระบบรบัฝากนอกททํีาการ (ระบบ Pick Up 

Service)
บรษัิท ไปรษณียไ์ทย จํากดั

11.05-11.35

BP62
กระบวนการบรูณาการการมสีว่นรว่มเชอืมโยงไรร้อยตอ่
ของประชารฐัเพอืความปลอดภยัทางถนนอยา่งยงัยนื

สํานักงานป้องกันควบคมุโรคท ี7 จังหวัดขอนแกน่

PL03
การพฒันาระบบบรหิารจดัการขอ้มลูงานบรกิารวชิาการ คณะ

วศิวกรรมศาสตร ์มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์
ศนูยบ์รกิารวชิาการทางวศิวกรรม คณะวศิวกรรมศาสตร ์

มหาวทิยาลัยสงขลานครนิทร์

BP40
การปรบัปรงุลดของเสยี Copper defect ของ Front end 

process
บรษัิท เม็กเท็ค แมนูแฟ็คเจอรงิ คอรป์อเรชนั (ประเทศไทย) จํากดั

PL27
ระบบขอความชว่ยเหลอืบนทางพเิศษ (SOS) ผา่น EXAT Portal

การทางพเิศษแหง่ประเทศไทย

11.40-12.10

BP53
Health examination one stop service

หน่วยงานรักษ์สขุภาพ 
โรงพยาบาลธรรมศาสตรเ์ฉลมิพระเกยีรติ

PL29
ลดระยะเวลาการตรวจสอบและอนุมตัสิทิธกิารรกัษาพยาบาล

งานประกันสขุภาพ โรงพยาบาลธรรมศาสตรเ์ฉลมิพระเกยีรติ

BP04
จากหนงึ กลายเป็น สอง กบัการเพมิประสทิธภิาพหมอ้กดนม

ผสมและนําสเตอรไิรสส์ําหรบัผูป่้วยเด็ก
คณะแพทยศาสตร ์มหาวทิยาลัยสงขลานครนิทร์

BP72
พฒันาระบบการตดิตามหนคีา้งชําระคา่รกัษาพยาบาลในระบบ 

e-Phis
งานรายได ้ฝ่ายบรหิารแผนและการคลัง 
โรงพยาบาลธรรมศาสตรเ์ฉลมิพระเกยีรติ

12.10-13.00

13.00-13.30

PL20
การจดัทําและจดัเก็บเอกสารหนงัสอืรบัรองภาษหีกั ณ ที

จา่ยในรปูแบบอเิล็กทรอนกิส ์(e-WHT)
สํานักงานพัฒนาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาต ิ(สวทช.)

PL13
การสรา้งระบบคลงัเวชภณัฑผ์ูป่้วยเฉพาะราย (Consignment)

 ของรงัสวีนิจิฉยัและรงัสรีว่มรกัษา
งานการพยาบาลรังสวีทิยา 

โรงพยาบาลธรรมศาสตรเ์ฉลมิพระเกยีรติ

BP43
ออกแบบขอ้เสนอขายบนจดุยนืทจีะชว่ยใหล้กูคา้มผีล

ประกอบการทดีขีนึ
บรษัิท อนิเตอรฟี์ดเทค (ประเทศไทย) จํากดั

BP45
ลดอตัราการเสยีชวีติของผูป่้วยโรคหวัใจขาดเลอืดเฉยีบพลนั

ชนดิไมพ่บ ST Segment Elavation (NSTE-ACS)
งานการพยาบาลผูป่้วยโรคหัวใจและหลอดเลอืด ศนูยค์วามเป็นเลศิ

โรคหัวใจและหลอดเลอืด (Center
of Excellence for Cardio Vascular Disease; TU-CCVD) 

โรงพยาบาลธรรมศาสตรเ์ฉลมิพระเกยีรติ

13.35-14.05

BP06
การพฒันาและสรา้งความเขม้แข็งบคุลากรสายสนบัสนุน

วชิาการ สํานกังานบรหิารคณะมนุษยศาสตรแ์ละ
สงัคมศาสตร ์"HUSO 5 Smarts"

สํานักงานบรหิารคณะ คณะมนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร ์
มหาวทิยาลัยสงขลานครนิทร์

BP11
จดัสอบแบบ 5G สําหรบั Smart Scientist

งานสนับสนุนการจัดการศกึษา คณะวทิยาศาสตร ์
มหาวทิยาลัยสงขลานครนิทร์

PL08
พฒันาระบบจดัยาผูป่้วยนอกดว้ย LOCATION : 

Innovation in OPD PHARMACY with LEAN concept
งานเภสัชกรรมผูป่้วยนอก ฝ่ายเภสัชกรรม 
โรงพยาบาลธรรมศาสตรเ์ฉลมิพระเกยีรติ

BP63
พฒันาแมแ่บบการจดัการฟารม์สกุรใหม้คีวามปลอดภยั มี

ประสทิธภิาพและคณุภาพสงู
วชิาการ: iTAC 

(The International Technical and Academic Center)

14.10-14.40

BP19
Excellence Service of cashier IPD's position

งานเงนิรายได ้ฝ่ายการคลัง 
คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล มหาวทิยาลัยมหดิล

BP20
โครงการ "Go Future for Health Insurance by "Si I-Claim"

ฝ่ายการคลัง สํานักงานคณบด ีคณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล

PL16
ศนูยบ์รกิารคนพกิารในโรงพยาบาล

โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขงิ) 
กรมการแพทย ์กระทรวงสาธารณสขุ

PL09
รบัฟงัดว้ยหวัใจ ใสใ่จทกุปัญหา ดว้ย Line Official Account : 

Khuikun (คยุกนั)
โรงพยาบาลจติเวชขอนแกน่ราชนครนิทร ์

กรมสขุภาพจติ กระทรวงสาธารณสขุ

14.45-15.15
PL28

การซงิโครไนซค์ําสงัซอืลกูคา้กบัแผนกการจดัสง่สนิคา้
บรษัิท เวทโปรดักส ์แอนด ์คอนซัลแตนท ์จํากัด

BP37
โครงการพฒันาระบบสารสนเทศและการเชอืมตอ่กบัระบบ SAP
ฝ่ายการคลัง สํานักงานคณบด ีคณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล / 

งานคลัง ศนูยก์ารแพทยก์าญจนาภเิษก สํานักงานคณบด ี
คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล มหาวทิยาลัยมหดิล

BP50
Product Innovation เพอืป้องกนัการเกดิภาวะอณุหภูมิ

กายตําสําหรบัทารกแรกเกดิ
งานการพยาบาลผูค้ลอด 

โรงพยาบาลธรรมศาสตรเ์ฉลมิพระเกยีรติ

BP64
การออกแบบพฒันาคอรส์พเิศษใหต้รงกบัความถนดัในการ

เรยีนรูข้องเด็กอนุบาลแตล่ะคน
โรงเรยีนอนุบาลเดน่หลา้

15.20-15.50

BP32
การลงทนุกองทนุตา่งประเทศโดยตรง คณะ

แพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล
ฝ่ายการคลัง สํานักงานคณบด ี

คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล
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เปิดระบบออนไลน์

บรรยายพเิศษ : คณุพฒันชยั กลุสริสิวสัดิ
“พลกิวกิฤตเิป็นโอกาสดว้ย TQM”

พกั (เชา้)

พกัรบัประทานอาหารเทยีง
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