
 

 

 

 

PDU:  48 หน่วย 
 
 
 
 

การอบรมเชิงวชิาชพีเรื่อง 
การใช้เทคโนโลยภีาพถ่ ายความร้อนอินฟราเรดอย ่างม่ืออาช่ีพ: ร่ะดับ 1่ 

รุ นท่ี่31่:่่วันที่่13-16่กันยายน่2566่(วันพุธ-วันเสาร์) 
่ห้องประชุม่2่ชั้น่4่อาคาร่วสท.่ซอยรามค าแหง่39 

  แขวงพลับพลา่เขตวังทองหลาง่กรุงเทพฯ่ 
จัดโดย 

คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า 
สมาคมว่ิศวกรรมสถานแห งประเทศไทย่ ในพระบรมราชูปถัมภ์ (่วสท.) 

 
 
 
 
 

หมายเหตุ:่่ รับจ านวนจ ากัด่24่ท านแรกที่ช าระเงินเท านั้น่่เนื่องจากมีภาคปฏิบัติ่ 
  หากเกิน่จะต้องรอเข้ารุ นต อไป่ 
 

หลักการและเหตุผล 
เทคโนโลยี ภาพถ่ายความรี อนอี นฟราเรดี (Thermography)ีเป็นการทดสอบแบบไม่ท าลายี

(Nondestructiveีtesting: NีDT) วี ธ หนึ่งท ่น ยมใช กันอย่างแพร่หลายในงานด านวี ทยาศาสตร์ีว ศวกรรมและ
ภาคอี ตสาหกรรมต่างๆีในีประเทศไทยไดี มี การใชี เทคโนโลยี น ้ในกี จการท ่เก ่ยวกีับงานวี ศวกรรมและ
อี ตสาหกรรมเพี ่มมากขึ้นอยี่างตี่อเนื่องีสี่วนใหญี่จะเปี นงานี Predictive/Preventiveีmaintenanceีของ
ระบบตี่างๆีเชี่นีงานตรวจสอบระบบไฟฟี าีงานอนี รีักษี์พลีังงานีงานตรวจสอบอาคารีอาคารเขี ยวีงาน
เทคนี คในกระบวนการผลี ตีและงานตรวจสอบีว เคราะหี์ท ่มี เรืี่องของอี ณหภูมี เขี ามาเก ี่ยวขี องีแตี่ใน
ปีัจจี บีันบี คลากรีท ่ใช งานและเก ี่ยวขี องกีับเทคโนโลยี ดีังกลี่าวีสี่วนใหญ่ยีังขาดความรูี และหลีักการใช งานท ่
ถูกต องีเนื่องจากไม่ได รีับการฝีึกอบรมการใช งานอยี่างถูกต องและเปี นมาตรฐานท ่ยอมรับทั่วไปีดังนั้นวี ศวกรรม
สถานแห่งประเทศไทยีในพระบรมราชูปถีัมภ์ี(วสท.)ีจึงร่วมกีับีบร ษัทีเมเชอรี์โทรนี กซ์ีจำกีัดีจีัดทำหลีักสีูตร
อบรมน ้ขึ้นเพี่ือใหี ว ศวกรีสถาปนี กีแพทย์ีช่างเทคนี คีนีักว ทยาศาสตรี์และีผู สนใจทั่วไปสามารถเขี ารีับการ
อบรมเพีื่อใหี สามารถใช เทคโนโลยี ภาพถี่ายความรี อนอี นฟราเรดไดี อยี่างถีูกตี องีระดีับมีืออาช พีโดยว ทยากร
ผู เช ่ยวชาญชาวไทยี โดยไมี่จำเป็นตี องเดี นทางไปเขี ารีับการฝึกอบรมดี วยภาษาอีังกฤษในต่างประเทศ ซีึ่ง
จะต องม ค่าใช จ่ายโดยรวมคี่อนข างสูง 

ผู เข ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรของีวสท.ีจะได เร ยนรู ีทฤษฎ ของคลื่นอ นฟราเรดีหลักการถ่ายภาพ
ความร อนเพ่ือให บันทึกข อมูลได อย่างถูกต องีการว เคราะห์ภาพถ่ายความร อนการประย กต์ใช กับงานแต่ละ
ชน ด/ประเภทีโดยผู ท ่เข าอบรมครบตามระยะเวลาท ่ก าหนดจะต องผ่านการทดสอบประเม นผลตามเกณฑ์ท ่
ก าหนดีจึงจะได รับว ฒ บัตรของการอบรมของหลักสูตรน ้ 

หลักสูตรน ้ม ่งเน นทางเทคนี คและความเปี นกลางโดยไม่โน มเอี ยงตี่อผลี ตภัณฑี์ใดีดังนั้นี จึงขอแนะนำ
ใหี ผูี เขี าอบรมท ่มี กลี องถี่ายภาพความรี อนี หรีือมี ใชี ในหนี่วยงานี ใหี นำกลี องถี่ายภาพความร ีอนมาใชี ใน
ระหวี่างการอบรมได โีดยไมี่จำกัดร ่นและผล ตภัณฑี์ 

 
 

แจกฟร ีหนงัสือ การใชเ้ทคโนโลยี
ภาพถ่ายความรอ้นอินฟราเรด
อยา่งมืออาชีพ ราคาเลม่ละ 400 
บาท 

โปรดน ากล้องถ ายภาพความร้อนไปด้วยทุกวัน่่(่BYOD :่Bring Your Own Device ) 



ว่ิทยากร 
รศ.ดร.ทว พลีซ่ือสัตย์ ผู เชี ่ยวชาญด าน Iีnfrared Tีhermography สีาขาว ชาว ศวกรรมการวัดและควบคี ม 

คณะว ศวกรรมศาสตร์ีีีีีสถาบันเทคโนโลย พระจอมเกล าเจ าค ณทหารลาดกระบีัง 
รศ.ดร.นวภัทราีหนูนาคีีผู เชี ่ยวชาญด านีThermalีEngineeringีสาขาว ชาว ศวกรรมอาหาร 

คณะว ศวกรรมศาสตร์ีีีีีสถาบันเทคโนโลย พระจอมเกล าเจ าค ณทหารลาดกระบีัง 
ดร.ย ทธพงศี์ีทีัพผด ง รองผู อ านวยการฝ่ายพัฒนาธ รก จี การไฟฟี าส่วนภีูม ภาค 
ดร.ธ ระวัฒน์ีหนูนาค Level IีIีThermographer,ีMarketing Director,ีIRีandีPQีProductี
 Specialist, บร ษัทีเมเชอร์โทรนี กซี์ีจำกัด 
ค ณศ ภชีัยี บัวเจร ญ SeniorีRiskีConsultant 

บร ษัทีซมโปะีประกันภัยี(ประเทศไทย)ีจำกัดี(มหาชน) 
 

ผู้ที่ควรเข้าร่ับการอบรม 
 ว ศวกรีชี่างเทคน คีท ่ดีูแลบำร งรักษาระบบไฟฟี า รีะบบเครื่องกลที กประเภท 
 ว ศวกรีนักว ทยาศาสตร์ีช่างเทคน คท ่งานเก ่ยวกับพลังงาน 
 ว ศวกรีสถาปน กีผีู รับเหมาก่อสร างีผู ทำงานเก ่ยวกับอาคารเข ยวและอาคารทั่วไป 
 พนักงานีบร ษีัทว ศวกรท ่ปรีึกษา 
 เจ าหน าท ่บร ษัทประกันว นาศภัยท กระดับ 

 
ก าหนดการ 
ว่ันพุธที่่13่กันยายน่2566 
09.00-12.00 การวัดอ ณหภีูม  

• น ยามและคำสำคัญ 
• หลักการของเครืี่องมือวัดอี ณหภีูม  
• การประยี กต์ใช งานของเครื่องมือวัดชน ดต่างีๆ  
• หลักการของเครืี่องมือวัดอี ณหภีูม ชน ดอี นฟราเรด 

 พีื้นฐานฟิส กส์ทางความรี อน 
• สสารและสถานะ 
• น ยามและหลักการของพลังงาน 
• อี ณหภูม และพลังงานความรี อน 
• กฎของเทอรโ์มไดนามี กส์ 
โดย่ รศ.่ดร.ทว่ีพล่ซื่อสัตย์ 

13.00-16.00 ความร อนและทฤษฎ การถ่ายเทความร อน 
• น ยามความรี อนและการถี่ายเทความร อน 
• หลักการนำความรี อน 
• กฎของฟีูเร ยร์ (ีFourier’s lีaw) 
• การประยี กต์ใช หลักการน าีความร อนในภาพความรี อน 
• ทดสอบการวัดตามหลักการน าความร อน ดี วยกลี องถา่ยภาพความรี อนีการพา 
ีีีีความร อน 
• หลักการพาความรี อน 
• Newton’sีlawีofีcooling 
• การประยี กต์ใช หลักการพาความร อนในภาพความรี อน 
• ทดสอบการวัดตามหลักการพาความร อนด วยกล องสี่องภาพความรี อน 
โดย่ รศ.่ดร.นวภัทรา่หนูนาค 

 



 

ว่ันพฤหัสบดีที่่14่กันยายน่2566 
09.00-12.00 การแผ่รังส ความรี อน 

• ค ณสมบัตี การแผ่ี (Emissivity) 
• การสะที อน (ีReflectivity) 
• การส่งผ่านรังส (ีTransmittivity) 
• การเคลื่อนท ่ผ่านของรังส อ นฟราเรดในชีั้นบรรยากาศ 
• ทดสอบผลกระทบของค ณสมบัต การแผ่และการสะท อนด วยกล องถี่ายภาพความร อน 
โดย่ รศ.่ดร.นวภัทรา่หนูนาค 

13.00-16.00 เครือ่งมือวัดอี นฟราเรดและกล องถี่ายภาพความรี อน 
• หลักการท างานของเครือ่งมือวัดอี นฟราเรดและกล องถ่ายภาพความรี อน 
• โครงสร างของเครื่องมีือวัดอี นฟราเรดและกล องถ่ายภาพความร อน 
• การปรับค่าเพีื่อการใช งานท ถ่ีูกต องีโฟกัสี(SpatialีfocusีและีThermalีfocus) 

Level,ีSpan,ีBrightness,ีContrastีDynamicีrange 
• DistanceีtoีSpotีRatioี(D:S) 

 การทดลองปรับภาพด วยกล องถ่ายภาพความร อนีและฟังก์ชั่นต่างๆีในกล องถ่ายภาพ 
 ความร อน 

โดย่ดร.่คุณธ่ีระวฒัน์่หนูนาค 
 
ว่ันศุกร์ที่่15่กันยายน่2566 
09.00-16.00 ข อมูลทางเทคน คเบื้องต นส าหรับการเลือกใช งานกล องถ่ายภาพความร อน 

• DistanceีtoีSpotีRatioี(D:S) 
• FieldีofีViewี(FOV) 
• InstantaneousีFieldีofีViewี(IFOV) 
• InstantaneousีMeasurementีFieldีofีViewี(IMFOV) 

 การสอบเท ยบเครื่องมือวัดอ นฟราเรดและกล องถ่ายภาพความร อน 
การบ าร งรักษากล องถ่ายภาพความร อน 

 การทดสอบความสามารถของกล องจากผลของีThermal Sensitivity หรือีNETDี 
 การทดลองผลกระทบของผ วและส ด วยกล องถ่ายภาพความรี อนจากแบบจ าลอง 
 การทดลองผลกระทบของระยะและม มในการถ่ายภาพความร อน 

โดย่ดร.ธีระว่ัฒน์่หนูนาค 
 
ว่ันเสาร์ที่่16่กันยายน่2566 
09.00-10.30 การประยี กต์ใช กลี องถา่ยภาพความร อนอี นฟราเรดในงานประกีันภีัยทรีัพย์ส น 

โดย่คุณศุภชัย่บัวเจริญ 
10.30-15.30 การบ าร งรักษาเช งป้องกันด วยกล องถ่ายภาพความร อน 
 การว เคราะห์ภาพถ่ายความร อน,ีีีีีีีีการจัดท ารายงานภาพถ่ายความรี อน 
 การประยี กต์ใช กลี องถา่ยภาพความร อนชน ดอี นฟราเรด 

• การตรวจสอบระบบไฟฟี า 
• การตรวจสอบระบบทางกล 
• ตัวอย่างการประย กต์ใช งานในอ ตสาหกรรมตี่างีๆ แีละในทางการแพทย์ 
โดย่ดร.ยุทธพงศ์่ทัพผดุง 

15.30-16.30 ่่่่่สอบวัดผล 
16.30ีน. ปิดการอบรมฯ 



หมายเหตุ:ี ีีพักรับประทานอาหารว่างีเวลาี10.30-10.45ีน.ีและี14.30-14.45ีน.ี(โดยประมาณ) 
 
 ่่ผู เข าอบรมฯีผู ท ่สอบผ่านการอบรมีจะได ว ฒ บัตรภาษาไทย,ีหากท ารายงานเพ ่มและผ่าน 
  ี ีีีีีีจะได ว ฒ บัตรภาษาอังกฤษอ กี1ีฉบับ 

 
 หมายเหต ุ

1. ราคาน ้รวมภาษ มูลค่าเพ ่มี7%ีีแล วีีและีวสท.ีได รับการยกเว นการหักภาษ ีณีท ่จ่ายี3%ีี 
2. ราคาน ้รวมค่าเอกสาร/อาหารกลางวัน/อาหารว่าง/ว ฒ บัตร 
3. ผู เข ารับการอบรมไม่น อยกว่าร อยละี80ีของเวลาอบรมจะได รับว ฒ บัตร 
4. การโอนเง นีีกร ณาน าส่งหลักฐานการช าระเง นีโดยระบ ชื่อผู เข ารับการอบรมและท ่อยู่ในการออกบเสร จรับเง นี
 พร อมเลขท ่ผู เส ยภาษ  
 มาท ่ีีFax No.ีี:ีี0-2184-4662ีี/ีีE-mail:ีีeit@eit.or.th 
5. กรณ ท ่ท่านไม่สามารถเข าร่วมการอบรมได ีโปรดท าหนังสือแจ้งยกเลิกการอบรมล วงหน้าก อนการอบรม 

โดยมีรายละเอียดการคืนเงินดังต อไปน้ี 
5.1ีแจ งยกเล กก่อนวันจัดอบรม/สัมมนาี30ีวันีคืนเง นเต มจ านวนของค่าลงทะเบ ยน 
5.2 แจ งยกเล กก่อนวันจัดอบรม/สัมมนาี15ีวันีคืนเง นี80%ีของค่าลงทะเบ ยน 
5.3 แจ งยกเล กก่อนวันจัดอบรม/สัมมนาี7ีวันีคืนเง นี50%ีของค่าลงทะเบ ยน 
5.4 แจ งยกเล กน อยกว่าี7ีวันก่อนวันจัดอบรม/สัมมนาีไม่คืนค่าลงทะเบ ยน 

 หมายเหตุี :ีเว นแต่ม เหต จ าเป็นซึ่งทางว ศวกรรสถานฯีจะพ จารณาเป็นรายๆีไปีและให ถือผลการพ จารณาเป็นท ่ส ้นส ด 
6. กรณ ีวสท.ยกเล กการจัดอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงานดูงานทั้งในและต่างประเทศเนื่องจากสาเหต ใดก ตามีวสท.จะคืน

เง นให ท่านเต มจ านวน 
 

สิทธิประโยชน์ 
1. น ต บ คคลีม ส ทธ ยกเว นภาษ เง นได ีสูงส ดถึงี200ี%ีของรายจ่ายค่าลงทะเบ ยนเข าอบรม 

(ทั้งน ้เป็นไปตามพระราชก าหนดีออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด วยการยกเว้นรัษฎากร่ฉบับที่่437่พ.ศ.่2548) 
2. ถือเป็นการฝึกอบรมฝีมือแรงงานีตามพระราชบัญญัติ่ส งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน่พ.ศ.่2550 ีีซ่ึงก าหนดให 

นายจ างท ่ม ลูกจ างตั้งแต่ี100ีคนขึ้นไปีีต องจัดอบรมให แก่ลูกจ างไม่ต่ ากว่าร อยละี50ีของลูกจ างทั้งหมด 
3. ม ส ทธ ์รับหน่วยพัฒนาความรู ี(PDU)ีตามท ่สภาว ศวกรให การรับรองีเพื่อประโยชน์ในการสอบเลื่อนระดับเป็นสามัญ

ว ศวกรีและว ศวกรอาเซ ยนี(AEC) 
 
 

 
 แผนที่่วสท. 
 ซอยรามค าแหงี39ี(ซอยวัดเทพล ลา) 
 แขวงพลับพลาีเขตวังทองหลางี 
 กร งเทพฯี10310 
 
 
 
 
 
 



ค าลงทะเบียน  
(อัตราน ้รวมภาษ มลูค่าเพ ่มี7%,ีค่าเอกสาร,ีค่าอาหารกลางวนัีอาหารว่างีและีวสท.ีได รับการยกเว นภาษ หักีณีท ่จ่ายี3%) 

ประเภทสมาช ก ร ่นท ่ี31:ีีจ่ายภายในวนัท ่ี4ีก.ย.66ี ร ่นท ่ี31:ีีจ่ายหลังวันท ่ี4ีก.ย.66ี 
ีสมาช กีวสท.ี 18,000ีบาที/ีคน 23,000ีบาที/ีคน 
ีข าราชการี/ีีรัฐว สาหก จี/ีบ คคลทั่วไป 23,000ีบาที/ีคน 28,000ีบาที/ีคน 

 
หมายเหตุ:่่ รับจ านวนจ ากัด่24่ท านแรกที่ช าระเงินเท านั้น่่เนื่องจากมีภาคปฏิบัติ่ 
  หากเกิน่จะต้องรอเข้ารุ นต อไป่ 

 

 

ตัวอย างบัตรสมาชิก่วสท.่ 
ในการช าระเงินราคาสมาชิก 
 

 

สนใจลงทะเบียน่การใช้เทคโนโลยีภาพถ ายความร้อนอินฟราเรดอย างมืออาชีพ:่ระดับ่1 
รุ นท่ี่31่:่่วันที่่13-16่กันยายน่2566่(วันพุธ-วันเสาร์) 

 
 
สมัครได้ที่ลิงค์:ีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีี่่https://forms.gle/qszxKK2oFggwrRjU9 
 

 
 
หรือ  Scan QR Code ที่นี่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ 

 
การช าระเงิน 
เช คีี สั่งจ่ายี่สมาคมวิศวกรรมสถานแห งประเทศไทย่ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
โอนเง น บัญช เง นฝากีีออมทรัพย์ีีีีชื่อบัญช ีีสมาคมวิศวกรรมสถานแห งประเทศไทย่ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
-ีีธนาคารไทยพาณ ชย์ีีีี สาขาีสภากาชาดไทยีีี เลขท ่บัญช ีี045-2-03026-1 
-ีีธนาคารกร งเทพีีีีีีีีี สาขาีส รวงศ ์ เลขท ่บัญช ีี147-4-32388-6 
-ีีธนาคารกร งไทยีีีีีีีีีี สาขาีจามจ ร สแควร์ เลขท ่บัญช ีี162-0-09914-4 
 
 

 สนใจติดต อรายละเอียดได้ที่่:ีีว ศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยีในพระบรมราชูปถัมภ์ีี(ส านักงานใหญ่) 
  เลขท ่ี487ีซ.รามค าแหงี39ีแขวงพลับพลาีเขตวังทองหลางีกร งเทพฯี10310ี 

โทรศัพท์ี02-184-4600-9ีต่อี521,ี525ี(ฝ่ายว ชาการีและโครงการ)ีโทรสารี0-2184-4662 
E-Mail :ีีpinsuwan@eit.or.thีีีีีwww.eit.or.th 

https://forms.gle/qszxKK2oFggwrRjU9
mailto:%20pinsuwan@eit.or.th

