
 

 

จัดโดย 

   ศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติ (MTEC)  

   สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (NSTDA)  
รวมกับ  

   สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  

   ในโครงการพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยีดวยกระบวนการวิศวกรรมเพ่ือการสรางสรรคคุณคา 

 

การบรรยายหัวขอ 
 

เทคโนโลยีระบบอัจฉริยะดานการดูแลผูปวย  
Intelligent Monitoring System using Prognostic Health Maintenance 

 

วันท่ี  13 พฤษภาคม 2559 

เวลา   13.30 - 16.30 น. 

สถานท่ี   หองประชุม MR 220-221 ศูนยนิทรรศการและการประชมุไบเทค บางนา  

(ภายในงาน Intermach 2016) 

 

หลักการและเหตุผล  

ระบบและเครื่องจกัรในปจจุบันไดมีการพฒันาใหมีฟงกชันการทํางานทีม่ีความอัจฉริยะมาข้ึน 

ทําใหระบบโครงสรางมีความสลบัซับซอนมาก อีกทั้งการทํางานทีม่ีความอัตโนมัติมากข้ึน ทําให

กระบวนการทํางานข้ึนอยูกับความนาเช่ือถือ (Reliability) ของช้ินสวนในแตละสวนของ การทําการ

บํารุงรักษาในยุคตนๆ จะยึดตามเวลา เชน Time-based Maintenance ซึ่งกอใหเกิดความสิ้นเปลือง

ทรัพยากร อีกทั้งอาจทําใหระบบเสียหายโดยไมจําเปน ในชวงยุคตอมาการทําการบํารุงรักษาแบบ 

Condition-based Maintenance เริ่มมีบทบาทมากข้ึน การทําการบํารงุรกัษาดังกลาวจะใชขอมูลที่วัด

ไดจากระบบจรงิมาวิเคราะหความผิดปกติของระบบ การทําการบํารุงรักษาดวย Condition-based จึงมี

ประสิทธิภาพมากกวา Time-based อยางไรก็ตาม การทําการบํารุงรกัษาแบบ Condition-based 

Maintenance ยังไมสามารถตอบปญหาการวางแผนการจัดการทรัพยากรบุคคลและอะไหลที่ตองใชใน

การซอมแซมแตละครัง้ 

 

ปญหาดังกลาวจึงเปนทีม่าของการบํารุงรักษาแบบ Prognostics and Health Maintenance 

(PHM) ซึ่งเปนการวิเคราะหความผิดปกติของระบบ อีกทั้งยังชวยในการคํานวณหาอายุการใชงานทีเ่หลือ 

(Remaining Useful Life) ของอุปกรณน้ันๆ กระบํารงุรกัษาดวย PHM จะชวยผูประกอบการในการ



 

 

ตัดสินใจวางแผนชวงเวลาทีจ่ะทําการซอมแซมอุปกรณที่ชํารดุโดยสามารถเตรียมทรพัยากรคนและ

อะไหลสํารองไวไดอยางเหมาะสม 

 

เน้ือหาการบรรยาย 

การเสวนาในครั้งน้ีจะแบงเปน 2 ชวง โดยชวงแรกจะเปนหลักการที่ควรทราบเกี่ยวกับ PHM 

และในชวงหลงัจะเปนตัวอยางการใช PHM ในโรงงานอุตสาหกรรม ที่สามารถชวยลดคาใชจายในการ

บํารุงรักษาได 

 

Part 1: Introduction to Prognostics and Health Maintenance (PHM)  

 วิวัฒนาการของ PHM (จาก Time-based สู Condition-based และพัฒนาการตอยอด

เปน PHM) 

 หลักการสําคัญในการใชงานของ PHM 

 PHM เหมาะสมกบักระบวนการทํางานของระบบแบบไหน  

 PHM Standards กระบวนการเลือกใช sensor ที่เหมาะสม การวิเคราะหระบบ (System 

Classification) และการเลือกใช algorithms ที่เหมาะสมในการหา Fault Identification 

และ Remaining Useful Life (RUL) เปนตน 

 

Part 2: Applications of Prognostics and Health Maintenance (PHM) 

 การใช PHM ผสมผสานกับการจัดการทรัพยากรบคุลากรและช้ินสวนอะไหลอยาง

เหมาะสม จะไดประสิทธิภาพในการทํางานของระบบไดมากที่สุด อีกทัง้ยังประหยัดตนทุน

ในการบํารุงรักษาอุปกรณไดอีกดวย 

 ตัวอยางการใชงาน PHM เชน ในระบบเครื่องบิน รถยนต 

 

กลุมเปาหมาย 

วิศวกรและผูสนใจในงานพัฒนาและออกแบบหุนยนต เน่ืองจากการบรรยายเนนการนําเสนอ

ขอมูลเชิงเทคนิค เปนหลกั เพื่อเกิดประโยชนในการนําไปประยุกตใช ผูเขาฟงจงึควรมีความรูพื้นฐานใน

ดานการออกแบบและควบคุมกลไก เชน คิเนติกส ระบบไดนามิค และการออกแบบชุดควบคุม เปนตน    

 

คาลงทะเบียน 

พิเศษ!! ไมเสียคาใชจายใดๆท้ังส้ิน  

รับสมัครเพียง 60 ทาน เทานั้น 
 



 

 

วิทยากร   

 

   

 

    

 

ดร.รัชน ีกุลยานนท   

อาจารยประจําคณะวิศวกรรมศาสตร 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา/สถานศึกษา 

• B.S. (Electrical and Computer Systems Engineering),  

Reusselaer Polytechnic Institute, USA, 2544 

• M.S. (Electrical and Computer Engineering),  

Georgia Institute of Technology, USA, 2548 

• Ph.D. (Electrical and Computer Engineering),  

Georgia Institute of Technology, USA, 2555 

ความเชี่ยวชาญ 

• Adaptive Control 

 

กําหนดการ 

13:00-13:30 น.   ลงทะเบียน 

13:30-13:45 น. นําเสนอวัตถุประสงคของการบรรยาย และกิจกรรมของโครงการ

วิศวกรรมเพื่อการสรางสรรคคุณคา กลาวเปดโดย  

   ผูอํานวยการสํานักสงเสริมและถายทอดเทคโนโลยี  

   สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   

13:45-14:30 น.  การบรรยาย โดย ดร.รัชนี กุลยานนท   

14:30-14:45 น.  พักรับประทานอาหารวาง 

14:45-16:30 น.  การบรรยาย (ตอ) และตอบขอซักถาม 

16:30 น.  จบการบรรยาย  

 



 

 

การลงทะเบียน 

ลงทะเบียนออนไลนที ่https://goo.gl/sErCLo 

โดยคลิ๊กปุม “ลงทะเบียนฟร”ี แลวใส User Name และ Password และทําตามข้ันตอนใน website 

-  สําหรับผูลงทะเบียนท่ียังไมมี Username และ Password ตองทาํการลงทะเบียนของ Username และ Password กอนที่ Link: 

https://www2.mtec.or.th/eventnstda/user/regisnow.aspx?EventID=S16009  
เมนู Login   และดูชอง New Registration และกรอก First name / Last name / E-mail Address แลวทําการ submit ใหกรอกขอมูล

สวนตัวและทําการเลือก Next หลังจากน้ันจะมีอีเมลแจงกลับไปหาทาน    

 

หมายเหตุ  

 ผูจัดขอสงวนสิทธ์ิใหผูท่ีสํารองท่ีน่ังมา ไดรับสิทธ์ิเขารวมกอนเทาน้ัน และไมรับลงทะเบยีนหนางาน 

 กรณีการยกเลิกสํารองที่น่ัง เม่ือทานสาํรองท่ีน่ังแตไมสามารถเขารวมอบรมได กรุณาแจงยกเลิกมายงั

ผูจัดทาง email: akrapols@mtec.or.th กอนการอบรมอยางนอย 5 วันทําการ เพ่ือเปดโอกาสให

ผูสนใจทานอ่ืนไดเขารับการอบรม มิฉะน้ันอาจจะเรียกเก็บคาเตรียมการสํารองท่ีน่ังจากทาน 500 บาท  

 กรณีการยกเลิกหลักสูตร ผูจัดงานฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลกิการจัดหลักสตูร โดยจะติดตอแจงให

ผูสมัครอบรมทราบ (ภายใน 1 สปัดาหกอนการอบรม) 

 

สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ี 

งานพัฒนากําลังคนดานวัสดุศาสตร (คุณอัครพล สรอยสงัวาลย) 

ศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติ 

โทรศัพท  0 2564 6500 ตอ 4677 - 79 โทรสาร 0 2564 6505  

E-mail : akrapols@mtec.or.th 

 

แผนท่ีการเดินทาง   

 


