
 

 

 

การเพ่ิมทักษะและศักยภาพด้านการส ารวจเพ่ืองานกอ่สร้าง    
หลักสตูร การส ารวจด้วยโดรนฉบับวิศวกรส ารวจ “มุมมอง ประสบการณ์ มาตรฐาน และการใช้งานที่ถูกตอ้ง” 

ภาคทฤษฎ ีวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 8.30 - 17.00 น.  ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคาร วสท. 
ภาคสนาม วันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 8.30 - 17.00 น.  ณ สนามบินเล็ก MINI RC คลองสามวา กทม. 

จัดโดย คณะอนุกรรมการสาขาวิศวกรรมส ารวจ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ 
 

หลักการและเหตุผล 

ประเทศไทยในยุคแห่งการพัฒนาและประยุกต์ใช้นวัตกรรมเพ่ืองานก่อสร้างได้ส่งผลให้บทบาทของการใช้
เทคโนโลยีที่ล้้าสมัยเกิดมีบทบาทส้าคัญ โดรน หรือ อากาศยานไร้คนขับ ถือเป็นอีกหนึ่งนวัตกรรมในการส้ารวจที่วงการ
วิชาชีพวิศวกรรมโยธาก้าลังให้ความสนใจ และต้องการที่จะพัฒนาขีดความสามารถของบุคลลากร ศักยภาพของโดรนถูก
น้ามาใช้ในหลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นผลส้าเร็จจากการออกแบบรถไฟฟ้ารางเบาของนครขอนแก่น หรือ การน้ามาใช้
ในการวิเคราะห์เพ่ือสร้างเป็นฐานข้อมูล Smart City ทั้งนี้ศักยภาพของโดรน ได้แสดงให้โลกได้เห็นว่า แผนที่ภาพถ่ายออร์
โธ สามารถท้าได้ที่ความละเอียดที่ดีกว่า 10 เซนติเมตร หากแต่ว่า เคล็ดความรู้ที่ถูกต้องในการใช้งานและวางแผนเพ่ือเก็บ
ข้อมูลของสิ่งเหล่านี้กลับยังคงเก็บอยู่ในกลุ่มของวิศวกรส้ารวจ โดยเหตุนี้ การเปิดอบรมในหลักสูตรนี้ จึงมีเป้าหมายในการ
ปรับเพ่ิมความรู้ให้กับวิศวกรโยธาผู้สนใจการใช้โดรนเกิดมีขีดความสามารถในการใช้งานที่ถูกต้องและเข้าใจถึงมาตรฐานที่
ต้องรู้ ดังนั้น คณะอนุกรรมการวิศวกรรมส้ารวจจึงผลิตหลักสูตรระยะสั้นนี้เพ่ือสร้างมุมมองที่ถูกต้องในการใช้โดรนเพ่ืองาน
ท้าแผนที่ เพ่ืองานก่อสร้าง และเพ่ือตอบโจทย์ทุกโจทย์ที่มีอยู่ในงานวิศวกรรมโยธาที่เก่ียวข้อง 

 

วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้เข้าใจเกี่ยวกับการส้ารวจด้วยภาพถ่ายจากโดรนที่ถูกต้อง 
2. เพ่ือให้เกิดการฝึกปฏิบัติภาคสนามและการประมวลผล 

เนื้อหาการอบรม 

-   ท้าความเข้าใจพ้ืนฐานที่ต้องรู้เกี่ยวกับงานส้ารวจด้วยภาพถ่าย 
-   ทฤษฏีพื้นฐานที่จ้าเป็นเกี่ยวกับโดรนจากผู้ช้านาญการด้านวิศวกรรมอากาศยาน 
-   บทสรุปของกติกาและมาตรฐานที่ต้องเข้าใจ 
- กรณีศึกษาการใช้โดรนในทางวิศวกรรมในการออกแบบทางวิศวกรรม 
- การสร้างความเข้าใจในภาคปฏิบัติ 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ผู้ที่เข้ารับการอบรมจะได้มีความเข้าใจในเรื่องการส้ารวจด้วยภาพถ่ายจากโดรนที่ถูกต้อง 
2. ผู้ที่เข้ารับการอบรมจะได้เพ่ิมทักษะและศักยภาพในการส้ารวจด้วยภาพถ่ายจากโดรน พร้อมทั้งรู้เก่ียวกับกติการวมถึง

มาตรฐานที่จ้าเป็นต่อการท้างานในเชิงวิศวกรรม 



 

ผู้เข้ารับการอบรม / กลุ่มเป้าหมาย 
1. นายช่าง และช่างส้ารวจเพื่อการก่อสร้าง 
2. วิศวกรโยธาที่ต้องมีส่วนเกี่ยวข้องกับวิศวกรรมส้ารวจเพ่ือเพ่ิมทักษะและศักยภาพ 
3. วิศวกร สถาปนิก ผู้รับเหมา และบุคคลทั่วไปที่สนใจ 
4. ผู้ที่สภาวิศวกรก้าหนดให้อบรมเพ่ิมเติมเพ่ือเพ่ิมความรู้ประกอบการเลื่อนขั้นในระดับสามัญวิศวกร 

วิทยากร 
 1. รศ.ดร.ดีบุญ เมธากุลชาติ     คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 2. ผศ.ดร.สรรเพชญ ชื้อนิธิไพศาล คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 3. ผศ.ดร.ชาติชาย ไวยสรุะสิงห์    คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 

ก าหนดการ 

วันเสาร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 

08.30 – 09.00 น.  ลงทะเบียน 

09.00 – 10.30 น.  ทฤษฏีพื้นฐานที่จ้าเป็นกับงานส้ารวจด้วยภาพถ่ายจากโดรน 

10.30 – 10.45 น.  พักรับประทานอาหารว่าง 

10.45 – 12.00 น.  ทฤษฏีพื้นฐานที่จ้าเป็นกับงานส้ารวจด้วยภาพถ่ายจากโดรน 

12.00 – 13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 – 17.00 น.  กรณีศึกษาการประยุกต์ใช้การส้ารวจด้วยภาพถ่ายจากอากาศยานไร้คนขับในการออกแบบ
ก่อสร้าง 

วันอาทิตย์ที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 

06.15 – 07.30 น. รถตู้เดินทางออกจาก วสท. ไปยังสนามบินเล็ก MINI RC คลองสามวา กทม. 

08.00 – 08.30 น. ลงทะเบียนที่สนามบินเล็ก MINI RC คลองสามวา กทม.  

08.30 – 10.30 น.  การปฏิบัติจริงในการเก็บข้อมูลภาคสนาม 

10.30 – 10.45 น.  พักรับประทานอาหารว่าง 

10.45 – 12.00 น.  การปฏิบัติจริงในการเก็บข้อมูลภาคสนาม (ต่อ) 

12.00 – 13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 – 14.30 น การประมวลผลด้วยโปรแกรม Web ODM 

14.30 – 14.45 น  พักรับประทานอาหารว่าง 

14.45 – 17.00 น  การประมวลผลด้วยโปรแกรม Web ODM (ต่อ) 

- ข้อควรระวังในการใช้งานต่างๆ 
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(กรุณากรอกข้อมูลตัวบรรจงเพื่อความถูกต้องของวุฒิบัตร) 

ชื่อ-นามสกุล  เลขที่สมาชิก วสท  

หน่วยงาน    

เลขที่  หมู่  อาคาร     ซอย      

ถนน    ต้าบล/แขวง    อ้าเภอ/เขต     

จังหวัด    รหัสไปรษณีย์   มือถือ       

โทรศัพท์ : E-mail:      

เลขที่ประจ้าตัวผู้เสียภาษี ส้านักงานใหญ่ สาขา  

* กรุณาเลือก :     ขับรถไปเอง      มาขึ้นรถตู้ที่อาคาร วสท. (รถออกจาก วสท. เวลา 07.30 น). 
 

ค่าลงทะเบียน 
 

สมาชิก วสท.      5,000 บาท 
ราชการ/รัฐวิสาหกิจ     5,200  บาท 
บุคคลทั่วไป      5,400 บาท 

 (อัตรานี้รวมค่าเอกสาร อาหาร ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และได้รับการยกเว้น ภาษี ณ ที่จ่าย 3 %) 
 

การช าระเงิน 
เช็ค   สั่งจ่าย  สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
โอนเงิน บัญชีเงินฝาก  ออมทรัพย์    ชื่อบัญชี  สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

-  ธนาคารไทยพาณิชย์     สาขา สภากาชาดไทย    เลขที่บัญชี  045-2-03026-1 
-  ธนาคารกรุงเทพ         สาขา สุรวงศ์ เลขที่บัญชี  147-4-32388-6 
-  ธนาคารกรุงไทย         สาขา จามจุรีสแควร์ เลขที่บัญชี  162-0-09914-4 

สอบถามรายละเอียดและส่งใบสมัครได้ที่ คุณชฎาพร พงษ์อ่ิม โทรศัพท์ : 02-184-4600-9 ต่อ  520 
โทรสาร : 02-184-4662  E-mail : chadaporn.eit@gmail.com หรือ www.eit.or.th 

 


