PDU 9 หนวย

การอบรมเรื่อง
การสรางแบบจําลองสามมิติจากภาพถายดวยโดรนและการประยุกตใชในการวิศวกรรมโยธา รุนที่ 1
วันเสารที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2561
ณ หองประชุม อาคาร วสท.
จัดโดย สถาบันวิศวพัฒน วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ (วสท.)
หลักการและเหตุผล
การตรวจสอบและประเมินสภาพโครงสรางทางวิศวกรรมโยธาตางๆ ในปจจุบันใชวิธีการตรวจสอบแบบพินิจ ซึ่งเปนการ
ตรวจสอบแบบไมทําลาย อยางไรก็ดีวิธีการตรวจสอบนี้ถึงแมเปนวิธีที่ใชอยางแพรหลาย การตรวจสอบแบบพินิจนี้มีปญหาหลาย
ดาน เชน ผลการตรวจสอบไมถูกตอง ผลการตรวจสอบขึ้นอยูกับประสบการณของผูตรวจ การตรวจไมสามารถทําไดบอย
เนื่องจากจําเปนตองใชวิศวกร ไมสามารถตรวจในสถานที่เขาถึงยาก เปนตน ปจจุบันมีการใชเทคโนโลยีมาชวยในการตรวจสอบ
แบบพินิจ เชน เลเซอรสแกน ซึ่งสามารถสรางแบบจําลองแบบกลุมเมฆสําหรับโครงสรางที่สนใจ แตเทคโนโลยีนี้มีราคาแพงและ
จําเปนตองใชผูเชี่ยวชาญในการใชเครื่องมือ
การอบรมนี้มีจุดประสงคเพื่อใหวิศวกรมีความรูและทักษะในการใชเทคโนโลยีสรางแบบจําลองสามมิติจากภาพถาย ซึ่งเปน
เทคโนโลยีใหม ใชงานงายและมีราคาไมสงู และเทคโนโลยีนี้ยังสามารถประยุกตใชไดกับโดรนในการเก็บภาพถาย โดยภาพถาย
เหลานี้จะถูกนํามาสรางเปนแบบจําลองสามมิติ ซึ่งมีรายละเอียดเพียงพอเพื่อประยุกตใชในงานวิศวกรรโยธา เชน การตรวจสอบ
สภาพโครงสราง หรือใชในการสรางแบบจําลองเพื่อใชในการวิเคราะหโดยระเบียบวิธีไฟไนตเอลิเมนต เปนตน โดยการอบรมนี้จะ
แนะนําถึงหลักการของเทคโนโลยี และการปฏิบัติเพื่อใหวิศวกรสามารถใชโดรนและใชเทคโนโลยีนี้ได
วัตถุประสงคและเปาหมาย
- เพื่อเขาใจหลักการการทํางานของเทคโนโลยีการสรางแบบจําลองสามมิติจากภาพถาย
- เพื่อฝกทักษะการเก็บขอมูลภาพถายอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อใชในการสรางแบบจําลองสามมิติ
- เพื่อเขาใจวิธีการประยุกตใชแบบจําลองสามมิติในงานวิศวกรรมโยธา
- เพื่อฝกทักษะการใชโดรนในการเก็บขอมูล
- เพื่อฝกทักษะการใชเทคโนโลยีในการสรางแบบจําลองสามมิติจากภาพถาย
กลุมเปาหมาย : วิศวกรโยธา และบุคคลที่สนใจทั่วไป
รูปแบบการอบรม : บรรยาย ถาม-ตอบ และ workshop ในการใชโดรนและใชเทคโนโลยีการสรางแบบจําลองสามมิติ
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กําหนดการ
วันเสารที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2561
08.30 – 09.00 น.
ลงทะเบียน
09.00 – 16.00 น.
บรรยายภาคทฤษฎี
- เทคโนโลยีสามมิติในงานวิศวกรรมโยธา
- หลักการการทํางานเทคโนโลยีสามมิติจากภาพถาย
- การประยุกตใชเทคโนโลยีสามมิติจากภาพถายในงานวิศวกรรมโยธา
- หลักการเก็บขอมูลภาพถายเพื่อสรางแบบจําลองสามมิติ
- การใชโดรนและหุนยนตในการเก็บขอมูลในการสรางแบบจําลองสามมิติ
12.00 – 13.00 น.
พักรับประทานอาหารกลางวัน
บรรยายภาคปฏิบัติ
- เก็บขอมูลภาพถายเพื่อใชสรางแบบจําลองสามมิติ
- สาธิตการใชโดรนและอุปกรณเสริมเพื่อใชในการเก็บภาพถายแบบอัติโนมัติ
- ฝกใชโปรแกรมสรางแบบจําลองสามมิติจากภาพถาย

ข้ อปฏิบัตกิ รณีการยกเลิก อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน ทังในและต่ างประเทศ และได้ ชําระเงินค่ าลงทะเบียนก่ อนล่ วงหน้ า ดังนี
 กรณี วสท. เป็ นผู้ยกเลิกเนืองจากเหตุใดก็ตาม จะคืนเงินให้ กบั ลูกค้ าเต็มจํานวน
 กรณีลกู ค้ าได้ ลงทะเบียน (ชําระเงินแล้ ว) แจ้ งยกเลิกเนืองจากเหตุใดก็ตามขอให้ ถือปฏิบตั ิดงั ต่อไปนี
 แจ้ งยกเลิกก่อนวันจัด อบรม สัมมนา ดูงาน วัน คืนเงินให้ เต็มจํานวนของค่าลงทะเบียน
 แจ้ งยกเลิกก่อนวันจัด อบรม สัมมนา ดูงาน 15 วัน คืนเงินให้ % ของค่าลงทะเบียน
 แจ้ งยกเลิกก่อนวันจัด อบรม สัมมนา ดูงาน วัน คืนเงินให้ % ของค่าลงทะเบียน
 แจ้ งยกเลิกก่อนวันจัด อบรม สัมมนา ดูงาน วัน หรือภายในวันจัดงาน ไม่คนื ค่าลงทะเบียน

ใบสมัครหลักสูตรการอบรมเรือง
“การสร้ างแบบจําลองสามมิตจิ ากภาพถ่ ายด้ วยโดรน และการประยุกต์ ใช้ ในการวิศวกรรมโยธา” รุ่นที
วันเสาร์ที กันยายน พ.ศ.
ณ ห้ องประชุม อาคาร วสท.
จัดโดย สถาบันวิศวพัฒน์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ทีอยู่ (หน่วยงาน/บริษัท)...............................................................................................................................................................
เลขที ...................... หมูท่ ี .............................. อาคาร .................................................. ซอย ......................................................
ถนน...........................................ตําบล/แขวง ................................................อําเภอ/เขต .............................................................
จังหวัด ........................................... รหัสไปรษณีย์ ............................................ โทรศัพท์ .............................................................
โทรสาร.................................................................................... E-mail : .....................................................................................
ผู้ประสานงานโดย................................................................... โทรศัพท์ ....................................................................................
เลขประจําตัวผู้เสียภาษี .............................................................  สํานักงานใหญ่  สาขา....................................................
ขอสํารองรายชือเข้ าร่ วมอบรมดังต่ อไปนี (กรุ ณาเขียนชือ-นามสกุลตัวบรรจง เพือความถูกต้ องของวุฒบิ ตั ร)
1) ชือ – นามสกุล ..................................................................................... เลขทีสมาชิก วสท. ...................................................
2) ชือ – นามสกุล ..................................................................................... เลขทีสมาชิก วสท. ...................................................
อัตราค่ าลงทะเบียน (อัตรานีรวมภาษีมลู ค่าเพิม
 สมาชิก วสท.
 ข้ าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ
 บุคคลทัวไป
การชําระเงิน
เช็ค
โอนเงิน

%, ค่าอาหารกลางวัน, อาหารว่าง, เอกสารประกอบบรรยาย และ วสท. ได้ รบั การยกเว้ นภาษี หกั ณ ทีจ่าย %)

2,500
3,000
3,500

บาท/ท่าน
บาท/ท่าน
บาท/ท่าน

สังจ่ายสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ
เข้ าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของ สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ
ธนาคารไทยพาณิชย์
สาขาสภากาชาดไทย
เลขที 045-2-03026-1
ธนาคารกรุงเทพ
สาขาสุรวงศ์
เลขที - -

กรณีโอนเงินเงินเข้ าบัญชีธนาคารกรุณาแฟกซ์หลักฐานการชําระเงิน พร้ อมระบุชอผู
ื ้ เข้ าอบรมทีอยู่ในการออกใบเสร็จส่งมาทีแฟกซ์ 0-2184-4662

สนใจเขารับการอบรมติดตอ คุณสุพรรณีย แสนภักดี
Tel : (02) 184-4600 ถึง 9 ตอ 538 FAX : (02) 184-4597-8
E-mail : supannee@eit.or.th Website : www.eit.or.th

