
 

 

การอบรมเรื่อง  การสรา้งแบบจ าลองสามมติจิากภาพถา่ยดว้ยโดรน 
 และการประยุกต์ใช้ในงานวศิวกรรมโยธา                         รุน่ที่ 6 

 วันพฤหสับดทีี่ 22 กรกฎาคม พ.ศ.2564  ณ หอ้งประชุม อาคาร วสท.        

   จัดโดย   สถาบันวิศวพัฒน์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) 
 

หลักการและเหตุผล การตรวจสอบและประเมินสภาพโครงสร้างทางวิศวกรรมโยธาต่างๆ ในปัจจุบนัใช้วธิีการตรวจสอบแบบพินจิ ซ่ึง
เป็นการตรวจสอบแบบไม่ทำลาย อย่างไรก็ดวีิธีการตรวจสอบนีถ้ึงแม้เป็นวธิีที่ใช้อยา่งแพร่หลาย การตรวจสอบแบบพนิิจนี้มีปัญหาหลายด้าน 
เช่น ผลการตรวจสอบไม่ถูกต้อง ผลการตรวจสอบข้ึนอยู่กับประสบการณ์ของผู้ตรวจ การตรวจไม่สามารถทำได้บอ่ยเนื่องจากจำเป็นต้องใช้
วิศวกร ไม่สามารถตรวจในสถานที่เข้าถึงยาก เปน็ต้น ปัจจุบนัมีการใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการตรวจสอบแบบพินจิ เช่น เลเซอรส์แกน ซึ่ง
สามารถสร้างแบบจำลองแบบกลุ่มเมฆสำหรับโครงสร้างท่ีสนใจ แต่เทคโนโลยีนี้มีราคาแพงและจำเป็นต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญในการใช้เครื่องมือ   

การอบรมนี้มีจดุประสงค์เพื่อใหว้ิศวกรมีความรู้และทักษะในการใช้เทคโนโลยีสร้างแบบจำลองสามมิติจากภาพถ่าย ซ่ึงเป็นเทคโนโลยีใหม่ 
ใช้งานงา่ยและมีราคาไม่สูง และเทคโนโลยีนี้ยังสามารถประยุกต์ใช้ได้กับโดรนในการเก็บภาพถา่ย โดยภาพถ่ายเหลา่นี้จะถูกนำมาสร้างเป็น
แบบจำลองสามมิติ ซ่ึงมีรายละเอียดเพียงพอเพือ่ประยุกต์ใช้ในงานวิศวกรรโยธา เช่น การตรวจสอบสภาพโครงสร้าง หรือใช้ในการสร้าง
แบบจำลองเพือ่ใช้ในการวิเคราะห์โดยระเบียบวธิีไฟไนต์เอลิเมนต์ เป็นต้น โดยการอบรมนี้จะแนะนำถึงหลักการของเทคโนโลยีและการปฏบิัติ
เพื่อให้วิศวกรสามารถใช้โดรนและใช้เทคโนโลยนีี้ได้ 

 

วัตถุประสงค์และเป้าหมาย 

- เพื่อเข้าใจหลักการการทำงานของเทคโนโลยีการสร้างแบบจำลองสามมิติจาก
ภาพถ่าย 
- เพ่ือฝึกทักษะการเก็บข้อมูลภาพถ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อใช้ในการสร้าง
แบบจำลองสามมิติ 
- เพ่ือเข้าใจวิธีการประยุกต์ใช้แบบจำลองสามมิติในงานวิศวกรรมโยธา 
- เพ่ือฝึกทักษะการใช้โดรนในการเก็บข้อมูล 
- เพ่ือฝึกทักษะการใช้เทคโนโลยีในการสร้างแบบจำลองสามมิติจากภาพถ่าย 

   กลุ่มเป้าหมาย :      
วิศวกรโยธา และบคุคลที่สนใจทัว่ไป 
 
   รูปแบบการอบรม :      
บรรยาย ถาม-ตอบ และ workshop  
ในการใช้โดรนและใชเ้ทคโนโลยกีารสร้างแบบจำลองสามมติิ 

 
ผู้เข้าร่วมอบรมจะต้องนำ Noteboook ในวันอบรม 

ก าหนการอบรม 
08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน 
09.00 – 12.00 น. บรรยายภาคทฤษฎี 
• เทคโนโลยสีามมติใินงานวศิวกรรมโยธา 
• หลกัการการท างานเทคโนโลยสีามมติิจากภาพถา่ย 
• การประยุกตใ์ช้เทคโนโลยสีามมติิจากภาพถา่ยในงานวศิวกรรมโยธา 
• หลกัการเกบ็ขอ้มูลภาพถา่ยเพือ่สรา้งแบบจ าลองสามมติ ิ
• การใช้โดรนและหุน่ยนตใ์นการเกบ็ขอ้มูลในการสรา้งแบบจ าลองสามมติ ิ
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 16.00 น. บรรยายภาคปฏิบัติ 
• เกบ็ข้อมูลภาพถา่ยเพือ่ใช้สรา้งแบบจ าลองสามมิต ิ
• สาธติการใช้โดรนและอุปกรณเ์สรมิเพือ่ใช้ในการเกบ็ภาพถา่ยแบบอตัโินมัติ 
• ฝึกใช้โปรแกรมสรา้งแบบจ าลองสามมติจิากภาพถา่ย 
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-ใบสมัคร-  
การอบรมเรื่อง  “การสร้างแบบจำลองสามมิติจากภาพถ่ายด้วยโดรน  
และการประยุกต์ใช้ในงานวิศวกรรมโยธา” รุ่นที่ 6 
วันพฤหัสบดีท่ี 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  ณ ห้องประชุม อาคาร วสท. 
จัดโดย สถาบันวิศวพัฒน์ วศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ ์

 

 

ที่อยู ่(หนว่ยงาน/บรษิัท) ..............................................................................   

เลขที ่.......... หมู่ที ่.............. อาคาร  ......................  ซอย   ............................  

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

จังหวัด ....................  รหสัไปรษณยี ์.................... โทรศัพท ์.................................  

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

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

เลขประจำตวัผูเ้สยีภาษ ี ...........................   สำนกังานใหญ่    สาขา .........................  
 

ขอสำรองรายชือ่เข้าร่วมอบรมดังตอ่ไปนี้   (กรณุาเขยีนชื่อ-นามสกลุตวับรรจง เพื่อความถกูต้องของวุฒบิัตร) 

1)  ชือ่ – นามสกุล   .....................................  เลขทีส่มาชกิ วสท.  ......................  

2)  ชือ่ – นามสกุล   .....................................  เลขทีส่มาชกิ วสท.  ......................  
 
 

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

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

 

การชำระเงิน  
เช็ค        สั่งจา่ยสมาคมวศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ 
โอนเงนิ  เข้าบัญชีเงินฝากออมทรพัยข์อง    สมาคมวิศวกรรมสถานแหง่ประเทศไทยฯ   

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

กรณีโอนเงินเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุณาแฟกซ์หลักฐานการชำระเงิน  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 

หรือสมัครโดยสแกน QR Code ได้ทีน่ี ่


