
 

 

การอบรมเรือ่ง  การสร้างแบบจ าลองสามมิติจากภาพถ่ายด้วยโดรน 

 และการประยุกต์ใช้ในการวิศวกรรมโยธา                    รุ่นที่ 4 

 วันพฤหัสบดทีี่ 30 เมษายน พ.ศ.2563  ณ ห้องประชมุ อาคาร วสท.        
   จัดโดย   สถาบันวิศวพัฒน์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) 

 

หลักการและเหตุผล การตรวจสอบและประเมินสภาพโครงสร้างทางวิศวกรรมโยธาต่างๆ ในปัจจุบนัใช้วธิีการตรวจสอบแบบพินจิ ซึ่งเปน็
การตรวจสอบแบบไม่ท าลาย อยา่งไรกด็ีวธิีการตรวจสอบนี้ถงึแม้เปน็วธิีทีใ่ชอ้ยา่งแพร่หลาย การตรวจสอบแบบพนิิจนี้มปีัญหาหลายดา้น เชน่ ผล
การตรวจสอบไมถู่กต้อง ผลการตรวจสอบขึ้นอยูก่ับประสบการณข์องผู้ตรวจ การตรวจไม่สามารถท าได้บอ่ยเนือ่งจากจ าเป็นตอ้งใชว้ิศวกร ไม่
สามารถตรวจในสถานทีเ่ขา้ถงึยาก เปน็ตน้ ปัจจุบนัมกีารใชเ้ทคโนโลยีมาชว่ยในการตรวจสอบแบบพนิิจ เช่น เลเซอร์สแกน ซึง่สามารถสรา้ง
แบบจ าลองแบบกลุ่มเมฆส าหรบัโครงสรา้งที่สนใจ แตเ่ทคโนโลยีนีม้รีาคาแพงและจ าเปน็ตอ้งใช้ผูเ้ชีย่วชาญในการใช้เครือ่งมอื   

การอบรมนีม้ีจดุประสงคเ์พือ่ให้วศิวกรมคีวามรู้และทักษะในการใชเ้ทคโนโลยีสร้างแบบจ าลองสามมติจิากภาพถ่าย ซึ่งเปน็เทคโนโลยใีหม่ ใช้
งานงา่ยและมรีาคาไมส่งู และเทคโนโลยีนีย้ังสามารถประยุกตใ์ชไ้ดก้ับโดรนในการเกบ็ภาพถ่าย โดยภาพถ่ายเหลา่นีจ้ะถูกน ามาสรา้งเปน็
แบบจ าลองสามมติ ิ ซึง่มรีายละเอียดเพียงพอเพื่อประยกุต์ใช้ในงานวศิวกรรโยธา เช่น การตรวจสอบสภาพโครงสร้าง หรือใชใ้นการสร้าง
แบบจ าลองเพือ่ใช้ในการวเิคราะห์โดยระเบยีบวิธไีฟไนตเ์อลิเมนต ์ เป็นต้น โดยการอบรมนี้จะแนะน าถึงหลกัการของเทคโนโลยแีละการปฏิบตัิ
เพือ่ให้วศิวกรสามารถใช้โดรนและใช้เทคโนโลยีนีไ้ด ้

 

วัตถุประสงค์และเป้าหมาย 

- เพือ่เข้าใจหลกัการการท างานของเทคโนโลยีการสรา้งแบบจ าลองสามมติิ
จากภาพถ่าย 
- เพือ่ฝกึทกัษะการเกบ็ขอ้มูลภาพถา่ยอย่างมปีระสทิธภิาพ เพื่อใชใ้นการสรา้ง
แบบจ าลองสามมติ ิ
- เพือ่เข้าใจวิธกีารประยกุตใ์ชแ้บบจ าลองสามมิตใินงานวศิวกรรมโยธา 
- เพือ่ฝกึทกัษะการใชโ้ดรนในการเก็บข้อมูล 
- เพือ่ฝกึทกัษะการใชเ้ทคโนโลยีในการสร้างแบบจ าลองสามมติิจากภาพถ่าย 

   กลุม่เป้าหมาย :      
วิศวกรโยธา และบคุคลที่สนใจทัว่ไป 
 
   รูปแบบการอบรม :      
บรรยาย ถาม-ตอบ และ workshop  
ในการใช้โดรนและใชเ้ทคโนโลยกีารสร้างแบบจ าลองสามมติิ 

 
ผู้เข้าร่วมอบรมจะต้องน า Noteboook ในวันอบรม 

ก าหนดการ 

08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน 
09.00 – 16.00 น. บรรยายภาคทฤษฎี 

- เทคโนโลยีสามมิตใินงานวศิวกรรมโยธา 
- หลักการการท างานเทคโนโลยสีามมิตจิากภาพถ่าย 
- การประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยสีามมิติจากภาพถา่ยในงานวศิวกรรมโยธา 
- หลักการเก็บข้อมูลภาพถา่ยเพือ่สร้างแบบจ าลองสามมิติ 
- การใชโ้ดรนและหุน่ยนตใ์นการเก็บข้อมูลในการสร้างแบบจ าลองสามมิติ 

12.00 – 13.00 น. พักรบัประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 16.00 น. บรรยายภาคปฏบิัต ิ

- เก็บข้อมูลภาพถา่ยเพือ่ใช้สร้างแบบจ าลองสามมิติ 
- สาธติการใชโ้ดรนและอปุกรณเ์สริมเพือ่ใช้ในการเกบ็ภาพถ่ายแบบอัตโินมัติ 
- ฝึกใช้โปรแกรมสรา้งแบบจ าลองสามมติิจากภาพถา่ย  

PDU 9 หน่วย 

ผศ.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 



-ใบสมัคร- การอบรมเรื่อง 

“การสร้างแบบจ าลองสามมิติจากภาพถ่ายด้วยโดรน และการประยุกต์ใช้ในการวิศวกรรมโยธา”  รุ่นที่ 4 
วันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2563  ณ ห้องประชุม อาคาร วสท. 

จัดโดย สถาบันวิศวพัฒน์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
 

ที่อยู่ (หน่วยงาน/บริษทั) ....................................................................................   

เลขที ่.......... หมูท่ี ่................ อาคาร  ........................  ซอย   ..............................  

ถนน ..................... ต าบล/แขวง ........................ อ าเภอ/เขต ..................................  

จังหวดั ......................  รหัสไปรษณีย ์...................... โทรศพัท ์...................................  

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

ผู้ประสานงานโดย .................................  โทรศัพท์   ..............................................  

เลขประจ าตัวผู้เสียภาษ ี ..............................   ส านักงานใหญ ่   สาขา ............................  
 

ขอส ารองรายชื่อเขา้รว่มอบรมดงัต่อไปนี้   (กรุณาเขียนชื่อ-นามสกุลตัวบรรจง เพือ่ความถูกต้องของวฒุิบตัร) 

1)  ชื่อ – นามสกลุ   ........................................  เลขที่สมาชิก วสท.  ........................  

2)  ชื่อ – นามสกลุ   ........................................  เลขที่สมาชิก วสท.  ........................  
 
 

อัตราค่าลงทะเบียน (อัตราน้ีรวมภาษีมูลค่าเพ่ิม 7%,  ค่าอาหารกลางวัน, อาหารว่าง, เอกสารประกอบบรรยาย และ วสท. ได้รับการยกเว้นภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3%) 

 สมาชิก วสท.       2,800 บาท/ทา่น 
 ข้าราชการ / พนกังานรัฐวิสาหกิจ   3,200 บาท/ทา่น 
 บุคคลทัว่ไป      3,800 บาท/ทา่น 

 

ข้อปฏิบัติกรณีการยกเลิก อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน ทัง้ในและต่างประเทศ และได้ช าระเงนิค่าลงทะเบียนก่อนล่วงหน้า ดังนี ้
  กรณี วสท. เป็นผู้ยกเลิกเน่ืองจากเหตใุดก็ตาม จะคืนเงินให้กบัลกูค้าเต็มจ านวน 
  กรณีลกูค้าได้ลงทะเบียน (ช าระเงินแล้ว) แจ้งยกเลิกเน่ืองจากเหตใุดก็ตามขอให้ถือปฏิบตัิดงัตอ่ไปนี ้

 แจ้งยกเลิกก่อนวนัจดั อบรม สมัมนา ดงูาน  30 วนั คืนเงินให้เต็มจ านวนของคา่ลงทะเบียน 
 แจ้งยกเลิกก่อนวนัจดั อบรม สมัมนา ดงูาน  15 วนั คืนเงินให้ 80% ของคา่ลงทะเบียน 
 แจ้งยกเลิกก่อนวนัจดั อบรม สมัมนา ดงูาน   7 วนั  คืนเงินให้ 50% ของคา่ลงทะเบียน 
 แจ้งยกเลิกก่อนวนัจดั อบรม สมัมนา ดงูาน   3 วนั  หรือภายในวนัจดังาน ไมค่ืนคา่ลงทะเบียน 

 

การช าระเงิน  
เช็ค        สั่งจา่ยสมาคมวศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ 
โอนเงนิ  เข้าบัญชีเงินฝากออมทรพัยข์อง    สมาคมวิศวกรรมสถานแหง่ประเทศไทยฯ   

ธนาคารไทยพาณิชย์  สาขาสภากาชาดไทย เลขที่ 045-2-03026-1  
ธนาคารกรุงเทพ  สาขาสรุวงศ์ เลขที่ 147-4-32388-6 

กรณีโอนเงินเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุณาแฟกซ์หลักฐานการช าระเงิน  พร้อมระบุช่ือผู้เข้าอบรมท่ีอยู่ในการออกใบเสร็จส่งมาท่ีแฟกซ์ 0-2184-4662 
 

 

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


