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การอบรมเชิงวิชาการด้านวิศวกรรมส�ำรวจเพื่องานวิศวกรรม

หลักสูตร รู้ใช้ เข้าใจ เรื่อง GPS/GNSS
วันที่ 30 พฤศจิกายน - 1ธันวาคม พ.ศ. 2560
(วันพฤหัสบดี - วันศุกร์)
ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 4 อาคาร วสท.
เวลา 08.30-17.00 น.

จัดโดย
คณะอนุกรรมการสาขาวิศวกรรมสำ�รวจ
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
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การอบรมเชิงวิชาการด้านวิศวกรรมส�ำรวจเพื่องานวิศวกรรม

หลักสูตร รู้ใช้ เข้าใจ เรื่อง GPS/GNSS

วันที่ 30 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม พ.ศ. 2560 (วันพฤหัสบดี - วันศุกร์) ณ ห้องประชุม 3 ชัน้ 4 อาคาร วสท.
จัดโดย คณะอนุกรรมการสาขาวิศวกรรมสำ�รวจ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

หลักการและเหตุผล
เครื่องรับสัญญาณหาต�ำแหน่งดาวเทียม GPS (Global Positioning System)/GNSS
(Global Navigation Satellite System) ได้เข้ามามีบทบาทอย่างรวดเร็วในวงการก่อสร้าง
ขนาดใหญ่ทั่วโลกและประเทศไทย ส�ำหรับงานก่อสร้างในประเทศไทยที่มีขนาดกลาง
และขนาดเล็กก�ำลังเริ่มใช้กันอย่างแพร่หลายมากขึ้น แต่ในหลายสถาบันการศึกษาด้าน
วิศวกรรมโยธายังไม่มีความพร้อมที่จะให้ความรู้และทักษะกับนักศึกษาและวิศวกรโยธา  
ทาง วสท. จึงเล็งเห็นถึงปัญหาและความจ�ำเป็นในการเผยแพร่ความรู้ให้กับวิศวกรโยธาที่ก�ำลัง
ประสบปัญหาการท�ำงานร่วมกับการหาต�ำแหน่งด้วยเครื่องรับสัญญาณดาวเทียมระบบ
GPS/GNSS จึงได้จัดอบรม หลักสูตร รู้ใช้ เข้าใจ เรื่อง GPS/GNSS ให้กับวิศวกรโยธา
และผู้ที่สนใจที่ต้องการเพิ่มความรู้และศักยภาพของตนเองในเรื่องการรังวัดดาวเทียม

เนื้อหาของหลักสูตร

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

บทน�ำ ระบบดาวเทียม GPS/GNSS (Global Navigation Satellite System)
ระบบพิกัดส�ำหรับดาวเทียม GNSS ในประเทศไทย
รูปแบบข้อมูลมาตรฐานของดาวเทียม GNSS
หลักการหาต�ำแหน่งด้วยดาวเทียม GNSS
ค่าคลาดเคลื่อนในข้อมูลดาวเทียม GNSS
เทคนิคการรังวัดด้วยดาวเทียม GNSS
การวางแผนงานการรังวัดด้วยดาวเทียม GNSS
การประมวลผลข้อมูลดาวเทียม GNSS
การควบคุมคุณภาพส�ำหรับงานรังวัดดาวเทียม GNSS
การหาค่าระดับด้วยดาวเทียม GNSS
การรังวัดด้วยดาวเทียม GNSS ในงานวิศวกรรม
ฝึกปฏิบัติ การใช้เครื่องรับแบบน�ำหนใน Smart phone
ฝึกปฏิบัติ การรังวัดในสนามด้วยวิธี Fast static
ฝึกปฏิบัติ การรังวัดในสนามด้วยวิธี NRTK
ฝึกปฏิบัติ การประมวลผลข้อมูลดาวเทียม GNSS ด้วยซอฟต์แวร์รหัสเปิด
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วัตถุประสงค์
1. แนะน�ำให้รู้จักระบบการน�ำหนด้วยดาวเทียม GPS/GNSS
2. เพื่อให้เข้าใจหลักการท�ำงานของดาวเทียม GNSS
3. เพื่อให้รู้วิธีการท�ำงานรังวัดด้วยดาวเทียม GNSS และระดับความถูกต้องที่ได้จาก
การรังวัดดังกล่าว
4. เพื่อให้รู้ความสัมพันธ์ระหว่างระบบพิกัดที่เกี่ยวข้อง
5. เพื่อน�ำการรังวัดดาวเทียม GNSS มาใช้ในงานวิศวกรรมได้อย่างถูกต้อง

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. สามารถวางแผนรับสัญญานข้อมูลดาวเทียมแบบโครงข่าย เพือ่ งานรังวัดหมุดควบคุมได้
2. สามารถรับสัญญานข้อมูลสัญญานดาวเทียมแบบ Static, Fast static, RTK และ
NRTK ได้
3. สามารถประมวลผลข้อมูลสัญญานดาวเทียมแบบ Static และ Fast static ด้วย
ด้วยซอฟต์แวร์รหัสเปิดได้

ผู้เข้ารับการอบรม / กลุ่มเป้าหมาย
1. นายช่างรังวัด นายช่างส�ำรวจ และวิศวกรโยธาที่ต้องการเพิ่มศักยภาพ ความรู้
และวิธีการใช้เครื่องมือให้เกิดประสิทธิภาพ
2. วิศวกร สถาปนิก ผู้รับเหมา และบุคคลทั่วไปที่สนใจและมีความรู้พื้นฐานด้านการ
ส�ำรวจ และเคยประสบปัญหาในงานส่วนส�ำรวจด้วยดาวเทียม GNSS
3. ผู้ที่สภาวิศวกรก�ำหนดให้อบรมเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มความรู้ประกอบการเลื่อนขั้นใน
ระดับสามัญวิศวกร

ความรู้พื้นฐานที่เหมาะสม (แต่ ไม่จ�ำเป็น)
1. ระบบพิกัดพื้นสัญฐานอ้างอิง
2. พื้นฐานงานส�ำรวจบนพื้นระนาบ

สถานที่จัดอบรม
ณ ห้องประชุมอาคาร วสท. ซอยรามค�ำแหง 39 (เทพลีลา) ถนนรามค�ำแหง

จ�ำนวนที่รับ

50 คน
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ก�ำหนดการอบรม
วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
08.30 – 09.00 น.
09.00 – 10.30 น.

10.30 – 10.45 น.
10.45 – 12.00 น.
12.00 – 13.00 น.
13.00 – 15.30 น.
15.30 – 15.45 น.
15.45 – 17.00 น.

ลงทะเบียน
บทน�ำ ระบบดาวเทียม GPS/GNSS
ระบบพิกัดส�ำหรับดาวเทียม GNSS ในประเทศไทย
รูปแบบข้อมูลมาตรฐานของดาวเทียม GNSS
หลักการหาต�ำแหน่งด้วยดาวเทียม GNSS
ค่าคลาดเคลื่อนในข้อมูลดาวเทียม GNSS
พักรับประทานอาหารว่าง
เทคนิคการรังวัดด้วยดาวเทียม GNSS
พักรับประทานอาหารกลางวัน
การวางแผนงานการรังวัดด้วยดาวเทียม GNSS
การประมวลผลข้อมูลดาวเทียม GNSS
พักรับประทานอาหารว่าง
การควบคุมคุณภาพส�ำหรับงานรังวัดดาวเทียม GNSS
การหาค่าระดับด้วยดาวเทียม GNSS
การรังวัดด้วยดาวเทียม GNSS ในงานวิศวกรรม

วันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2560
09.00 – 10.30 น.
10.30 – 10.45 น.
10.45 – 12.00 น.
12.00 – 13.00 น.
13.00 – 15.30 น.
15.30 – 15.45 น.
15.45 – 17.00 น.

ฝึกปฏิบัติ การใช้เครื่องรับแบบน�ำหนใน Smart phone
พักรับประทานอาหารว่าง
ฝึกปฏิบัติ การรังวัดในสนามด้วยวิธี Static
พักรับประทานอาหารกลางวัน
ฝึกปฏิบัติ การรังวัดในสนามด้วยวิธี RTK
พักรับประทานอาหารว่าง
ฝึกปฏิบัติ การรังวัดในสนามด้วยวิธี VRS-NRTK
ฝึกปฏิบัติ การประมวลผลภายหลังข้อมูลดาวเทียม GNSS ด้วยซอฟต์แวร์รหัสเปิด

วิทยากร
อาจารย์ ดร.ธีทัต เจริญกาลัญญูตา
คุณส�ำเนียง สุตระ 		

ภาควิชาวิศวกรรมส�ำรวจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
บริษัท ท็อปคอน อินสทรูเม้น (ไทยแลนด์) จ�ำกัด
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การอบรมเชิงวิชาการด้านวิศวกรรมส�ำรวจเพื่องานวิศวกรรม

หลักสูตร รู้ใช้ เข้าใจ เรื่อง GPS/GNSS
วันที่ 30 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม พ.ศ. 2560 (วันพฤหัสบดี - วันศุกร์) ณ ห้องประชุม 3 ชัน้ 4 อาคาร วสท.
จัดโดย คณะอนุกรรมการสาขาวิศวกรรมสำ�รวจ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
**กรุณากรอกด้วยตัวบรรจงเพื่อความชัดเจน**

ชื่อ-นามสกุล
หน่วยงาน/บริษัท
เลขที่
อาคาร
ถนน
จังหวัด
โทรศัพท์
ชื่อ-สกุล ผู้ประสานงานโดย
โทรศัพท์
เลขประจ�ำตัวผู้เสียภาษี

ชั้น
ต�ำบล/แขวง
รหัสไปรษณีย์.
โทรสาร

ซอย
อ�ำเภอ/เขต
มือถือ
E-mail:

E-mail:
ส�ำนักงานใหญ่

กรุณาเลือกต�ำแหน่งการท�ำงานของคุณด้วยนะคะ
ผู้ออกแบบ		

ผู้รับเหมา		

อัตราค่าลงทะเบียน

หน่วยงานราชการ		

สาขา

อื่นๆ ...................

หมายเหตุ อัตรานี้ร่วมภาษี 7% และได้รับการยกเว้นภาษี หัก ณ ที่ จ่าย 3%

ค่าลงทะเบียน ท่านละ

การช�ำระเงิน

5,000 บาท

¦ เงินสด ชำ�ระเงินที่อาคาร วสท. ชั้น 5 (ออกจากลิฟท์ขวามือ)
¦ เช็ค สัง่ จ่าย สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
¦ โอนเงิน เข้าบัญชี เงินฝากออมทรัพย์ ชือ่ บัญชี “สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์”
		
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสี่แยกศรีวรา
เลขบัญชี 140-2-30221-6
		
ธนาคารกรุงเทพ
สาขาสุรวงศ์
เลขบัญชี 147-4-32388-6
		
ธนาคารกรุงไทย
สาขาจามจุรีสแควส์
เลขบัญชี 162-0-09914-4
(ในกรณีโอนเงิน กรุณาส่งหลักฐานการชำ�ระเงินโดยทางโทรสารที่หมายเลข 0-23192710-11 โดยระบุชื่อโครงการ ชื่อผู้เข้า
ร่วมประชุมและที่อยู่ในการออกใบเสร็จรับเงินด้วย)

ติดต่อสอบถามและส่งใบสมัครได้ที่
นางสาวศิราภรณ์ บัวเจตธรรม

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)
487 ซอยรามคำ�แหง 39 ถนนรามคำ�แหง แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กทม. 10310
โทรศัพท์ 0-21844600-9 ต่อ 522 โทรสาร 0-23192710-1 e-mail: namsai.eit@gmail.com
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วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)

487 รามคำ�แหง 39 (ซ.เทพลีลา) ถ.รามคำ�แหง แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทร. 0-2184-4600-9 โทรสาร 0-2319-2710-1
E-mail: eit@eit.or.th Homepage: www.eit.or.th

ชำ�ระค่าไปรษณียากรแล้ว
ใบอนุญาตที่ 72/2554
ศฝ.บดินทรเดชา

