
 

การอบรมเรื่อง   

การสรางแบบจําลองสามมิติจากภาพถายดวยโดรนและการประยุกตใชในการวิศวกรรมโยธา   รุนท่ี 1 

ระหวางวันท่ี  15 – 16  กันยายน  พ.ศ.  2561   

ณ  หองประชุม อาคาร วสท. 

จัดโดย  สถาบันวศิวพัฒน  วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย  ในพระบรมราชูปถัมภ  (วสท.) 

 

หลักการและเหตุผล 

การตรวจสอบและประเมินสภาพโครงสรางทางวิศวกรรมโยธาตางๆ ในปจจุบันใชวิธีการตรวจสอบแบบพินิจ ซ่ึงเปนการ

ตรวจสอบแบบไมทําลาย อยางไรก็ดีวิธกีารตรวจสอบน้ีถึงแมเปนวิธีท่ีใชอยางแพรหลาย การตรวจสอบแบบพินิจนี้มีปญหา

หลายดาน เชน ผลการตรวจสอบไมถูกตอง ผลการตรวจสอบข้ึนอยูกับประสบการณของผูตรวจ การตรวจไมสามารถทําได

บอยเน่ืองจากจําเปนตองใชวิศวกร ไมสามารถตรวจในสถานท่ีเขาถึงยาก เปนตน ปจจุบันมีการใชเทคโนโลยีมาชวยในการ

ตรวจสอบแบบพินิจ เชน เลเซอรสแกน ซึ่งสามารถสรางแบบจําลองแบบกลุมเมฆสําหรับโครงสรางท่ีสนใจ แตเทคโนโลยีนี้มี

ราคาแพงและจําเปนตองใชผูเช่ียวชาญในการใชเครื่องมือ   

การอบรมน้ีมีจุดประสงคเพ่ือใหวิศวกรมีความรูและทักษะในการใชเทคโนโลยีสรางแบบจําลองสามมิติจากภาพถาย ซึ่ง

เปนเทคโนโลยีใหม ใชงานงายและมีราคาไมสูง และเทคโนโลยีน้ียังสามารถประยุกตใชไดกับโดรนในการเก็บภาพถาย โดย

ภาพถายเหลานี้จะถูกนํามาสรางเปนแบบจําลองสามมิติ ซึ่งมีรายละเอียดเพียงพอเพ่ือประยุกตใชในงานวิศวกรรโยธา เชน 

การตรวจสอบสภาพโครงสราง หรือใชในการสรางแบบจําลองเพ่ือใชในการวิเคราะหโดยระเบียบวิธีไฟไนตเอลิเมนต เปนตน 

โดยการอบรมน้ีจะแนะนําถึงหลักการของเทคโนโลยี และการปฏิบัติเพื่อใหวิศวกรสามารถใชโดรนและใชเทคโนโลยนีี้ได 
 

วัตถุประสงคและเปาหมาย 

- เพ่ือเขาใจหลักการการทํางานของเทคโนโลยีการสรางแบบจําลองสามมิติจากภาพถาย 

- เพ่ือฝกทักษะการเก็บขอมูลภาพถายอยางมีประสิทธิภาพ เพ่ือใชในการสรางแบบจําลองสามมิต ิ

- เพ่ือเขาใจวิธีการประยุกตใชแบบจําลองสามมิติในงานวิศวกรรมโยธา 

- เพ่ือฝกทักษะการใชโดรนในการเก็บขอมูล 

- เพ่ือฝกทักษะการใชเทคโนโลยีในการสรางแบบจําลองสามมิติจากภาพถาย 
 

กลุมเปาหมาย : วิศวกรโยธา และบุคคลที่สนใจทั่วไป 

รูปแบบการอบรม : บรรยาย ถาม-ตอบ และ workshop ในการใชโดรนและใชเทคโนโลยีการสรางแบบจําลองสามมิติ 

วิทยากร 

    ดร. กฤษฎา ไชยสาร 

    BA in Civil Engineering, University of Cambridge, UK 

    MEng in Civil Engineering, University of Cambridge, UK 

    PhD in Engineering, University of Cambridge, UK 

   

PDU 18 หนวย 



กําหนดการ   

วันเสารที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2561  

08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน 

09.00 – 16.00 น. บรรยายภาคทฤษฎี 

- เทคโนโลยีสามมิติในงานวิศวกรรมโยธา 

- หลักการการทํางานเทคโนโลยีสามมิติจากภาพถาย 

- การประยุกตใชเทคโนโลยีสามมิติจากภาพถายในงานวิศวกรรมโยธา 

- หลักการเก็บขอมูลภาพถายเพ่ือสรางแบบจําลองสามมิต ิ

- การใชโดรนและหุนยนตในการเก็บขอมูลในการสรางแบบจําลองสามมิติ 

- สรุป การการถาม-ตอบขอสงสยั 

 

วันอาทิตยท่ี 16 กันยายน พ.ศ. 2561 

08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน 

09.00 – 16.00 น. ภาคปฏิบัติ 

- เก็บขอมูลภาพถายเพ่ือใชสรางแบบจําลองสามมิต ิ

- สาธิตการใชโดรนและอุปกรณเสริมเพื่อใชในการเก็บภาพถายแบบอัติโนมัติ 

- ฝกใชโปรแกรมสรางแบบจําลองสามมิติจากภาพถาย 

- ฝกใชฟงกช่ันเสรมิในโปรแกรม 

 

หมายเหตุ   พักรับประทานอาหารวาง 10.30-10.45 น.  และ 14.45-15.00 น. 

               พักรับประทานอาหารกลางวนั 12.00-13.00 น.   
 

 

 

 

 

 
ข้อปฏิบัติกรณกีารยกเลิก อบรม สัมมนา ศึกษาดงูาน ทังในและต่างประเทศ และได้ชําระเงนิค่าลงทะเบียนก่อนล่วงหน้า ดังนี 

  กรณี วสท. เป็นผู้ยกเลกิเนืองจากเหตใุดก็ตาม จะคนืเงินให้กบัลกูค้าเต็มจํานวน 

  กรณีลกูค้าได้ลงทะเบียน (ชําระเงินแล้ว) แจ้งยกเลิกเนอืงจากเหตใุดก็ตามขอให้ถือปฏิบตัิดงัต่อไปนี 

 แจ้งยกเลกิก่อนวนัจดั อบรม สมัมนา ดงูาน   วนั คนืเงินให้เต็มจํานวนของค่าลงทะเบียน 

 แจ้งยกเลกิก่อนวนัจดั อบรม สมัมนา ดงูาน  15 วนั คนืเงนิให้ % ของค่าลงทะเบียน 

 แจ้งยกเลกิก่อนวนัจดั อบรม สมัมนา ดงูาน    วนั  คนืเงินให้ % ของคา่ลงทะเบียน 

 แจ้งยกเลกิก่อนวนัจดั อบรม สมัมนา ดงูาน    วนั  หรือภายในวนัจดังาน ไม่คนืค่าลงทะเบียน 

  



ใบสมคัรหลกัสตูรการอบรมเรือง    

“การสร้างแบบจาํลองสามมิตจิากภาพถ่ายด้วยโดรน และการประยุกต์ใช้ในการวิศวกรรมโยธา” รุ่นที  

ระหว่างวนัที   – 16 กนัยายน  พ.ศ.     ณ ห้องประชมุ อาคาร วสท. 

จดัโดย สถาบนัวิศวพฒัน์ วศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชปูถมัภ์ 
 

ทีอยู่ (หน่วยงาน/บริษัท) ..............................................................................................................................................................   

เลขที ....................... หมูที่.............................. อาคาร  .................................................. ซอย   .....................................................  

ถนน .......................................... ตําบล/แขวง ................................................ อําเภอ/เขต ............................................................  

จงัหวดั ............................................ รหสัไปรษณีย์ ........................................... โทรศพัท์ .............................................................  

โทรสาร ................................................................................... E-mail : .....................................................................................  

ผู้ประสานงานโดย ..................................................................  โทรศพัท์   ....................................................................................  

เลขประจําตวัผู้ เสยีภาษี  ..............................................................   สาํนกังานใหญ่    สาขา ...................................................  
 

ขอสาํรองรายชอืเข้าร่วมอบรมดงัต่อไปนี   (กรุณาเขียนชือ-นามสกุลตวับรรจง เพอืความถกูต้องของวุฒบัิตร) 

1)  ชือ – นามสกลุ   .....................................................................................  เลขทีสมาชิก วสท.  ..................................................  

2)  ชือ – นามสกลุ   .....................................................................................  เลขทีสมาชิก วสท.  ..................................................  

3)  ชือ – นามสกลุ   .....................................................................................  เลขทีสมาชิก วสท.  ..................................................  
 

 

อตัราค่าลงทะเบยีน     (อตัรานีรวมภาษีมลูค่าเพิม %,  ค่าอาหารกลางวนั, อาหารวา่ง, เอกสารประกอบบรรยาย และ วสท. ได้รบัการยกเว้นภาษีหกั ณ ทีจ่าย %) 

 สมาชิก วสท.       4,500  บาท/ท่าน 

 ข้าราชการ / พนกังานรัฐวิสาหกิจ    5,000  บาท/ท่าน 

 บคุคลทวัไป      6,000  บาท/ท่าน 
 

 

การชําระเงนิ  

เช็ค        สงัจ่ายสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ 

โอนเงนิ  เข้าบญัชีเงินฝากออมทรัพย์ของ    สมาคมวศิวกรรมสถานแหง่ประเทศไทยฯ   

ธนาคารไทยพาณิชย์  สาขาสภากาชาดไทย เลขที 045-2-03026-1  

ธนาคารกรุงเทพ  สาขาสรุวงศ์ เลขที - - -  

กรณีโอนเงนิเงินเข้าบญัชีธนาคารกรุณาแฟกซ์หลกัฐานการชําระเงิน  พร้อมระบชืุอผู้ เข้าอบรมทีอยู่ในการออกใบเสร็จส่งมาทีแฟกซ์ 0-2184-4662 
 

 

สนใจเขารบัการอบรมติดตอ คุณสุพรรณยี  แสนภักดี  

Tel : (02) 184-4600 ถงึ 9 ตอ 538  FAX : (02) 184-4597-8   

E-mail : supannee@eit.or.th  Website : www.eit.or.th


