
 
การอบรม เรื่อง “เทคนิคการปรับปรุงคุณภาพดินที่สามัญวิศวกรควรรู” 

ระหวางวันที่ 25 – 26 มกราคม พ.ศ.2563 

ณ หองประชุม อาคาร วสท. 

จัดโดย  สถาบันวิศวพัฒน วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ (วสท.)  

หลักการและเหตุผล 

ในบรรดาวัสดุกอสรางในงานวิศวกรรมโยธา ดินเปนวัสดุทางวิศวกรรมเพียงชนิดเดียวที่เปนวัสดุ
ธรรมชาติแตกตางจากวัสดุชนิดอื่นท่ีผลิตจากโรงงานอุตสาหกรรมเชนคอนกรีตหรือเหล็ก ดินธรรมชาติมีความ
แปรปรวนไปตามแหลงกําเนิด บางชนิดมีคุณสมบัติทางวิศวกรรมที่ดีสามารถนํามาใชงานไดทันที แตดินบาง
ประเภทจําเปนตองนํามาปรับปรุงคุณภาพใหดีข้ึนเสียกอนจึงจะนํามาใชงาน หลักสูตรนี้จัดขึ้นเพื่อใหความรู
ดานเทคนิคการปรับปรุงคุณภาพดิน (Ground Improvement Techniques) ในดานตางๆ ที่สามัญวิศวกร
ควรรู อาทิ หลักการปรับปรุงคุณภาพดิน การบดอัดดินแบบพลศาสตร การปรับปรุงดินดวยการระบายน้ําใน
แนวดิ่ง การเสริมความแข็งแรงแกดินดวยวิธีอัดน้ําปูน สมอดิน เสาเข็มขนาดเล็ก การเสริมความแข็งแรงแก
โครงสรางดิน การใชสารผสมเพ่ิมเพื่อปรับปรุงคุณภาพดิน การระบายน้ําออกจากดิน และการเสริมความ
แข็งแรงของดินดวยระบบรากพืชแบบผสมผสาน โดยไดเชื่อมโยงทฤษฎีการปรับปรุงคุณภาพดินและงานปฏิบัติ
ในสนามไวดวยกัน วิทยากรไดนําประสบการณทํางานและงานวิจัยสอดแทรกไวในการบรรยายดวย หลักสูตร
เหมาะสําหรับสามัญวิศวกรโยธาผูสนใจในการออกแบบและกอสรางงานดิน โดยสามารถนําความรูไปใช
ประกอบอางอิงในการทํางานได 

 
กลุมเปาหมาย 

วิศวกรโยธาและผูสนใจทั่วไป โดยเฉพาะสามัญวิศวกรโยธา 
 

วิทยากรโดย 
 
       ศาสตราจารย ดร.พานิช วุฒิพฤกษ  
       อาจารยประจําภาควิชาครุศาสตรโยธา  
       มหาวิทยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกลาพระนครเหนือ 
 
 
           ดร.อิทธิพล มีผล 
           อาจารยประจําภาควิชาครุศาสตรโยธา 
           มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 
 
 
 
 

PDU 18 หนวย 



กําหนดการ 
 

     วันเสาร ที่ 25 มกราคม 2563 

08.30 - 09.00 น. ลงทะเบียน รับเอกสาร 
09.00 - 10.30 น.  หลักการปรับปรุงคุณภาพดิน  

โดย ศ.ดร.พานิช วุฒิพฤกษ 
10.30 - 10.45 น. พักรับประทานอาหารวาง  
10.45 - 12.00 น. การเสริมความแข็งแรงแกดินดวยวิธีอัดน้ําปูน  

โดย ศ.ดร.พานิช วุฒิพฤกษ  
12.00 - 13.00 น.   พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 - 14.30 น. การบดอัดแบบพลศาสตร  โดย  ดร.อิทธิพล มีผล 
14.30 - 14.45 น. พักรับประทานอาหารวาง 
14.45 - 16.00 น. สมอดิน  โดย ดร.อิทธิพล มีผล 
 
     วันอาทิตย ที่ 26 มกราคม 2563 

09.00 - 10.30 น. การปรับปรุงดินดวยการระบายน้ําในทางดิ่ง    
โดย  ศ.ดร.พานิช วุฒิพฤกษ 

10.30 - 10.45 น. พักรับประทานอาหารวาง 
10.45 - 12.00 น. การปรับปรงุดินดวยการระบายน้ําในทางดิ่ง   

โดย  ศ.ดร.พานิช วุฒิพฤกษ 
12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน  
13.00 - 14.30 น. เสาเข็มขนาดเล็ก   

โดย  ดร.อิทธิพล มีผล 
14.30 - 14.45 น. พักรับประทานอาหารวาง 
14.45 - 16.00 น. การเสริมความแข็งแรงแกโครงสรางดิน  

โดย  ดร.อิทธิพล มีผล 
หมายเหตุ :  พักรับประทานอาหารวาง 10.30 - 10.45 น. และ 14.30 - 14.45 น. 

พักรับประทานอาหารกลางวัน 12.00 - 13.00 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

ใบสมัครการอบรมเรื่อง “เทคนิคการปรับปรุงคุณภาพดินท่ีสามัญวิศวกรควรรู” 
ระหวางวันที่ 25 – 26 มกราคม พ.ศ.2563   

ณ หองประชุม ชั้น 4 อาคาร วสท. เวลา 09.00 - 16.00 น. 
จัดโดย  สถาบันวิศวพัฒน วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ (วสท.) 

----------------------------------------------------------- 

ขอสํารองรายชื่อเขารวมอบรมดังตอไปนี้  (กรุณาเขียนชื่อ-นามสกุลตัวบรรจง เพื่อความถูกตองของวุฒิบัตร) 

1)  ชื่อ – นามสกุล   ................................................................................  เลขที่สมาชิก วสท.  .................................  

2)  ชื่อ – นามสกุล   ................................................................................  เลขที่สมาชิก วสท.  .................................  

3)  ชื่อ – นามสกุล   ................................................................................  เลขที่สมาชิก วสท.  .................................  

ที่อยู (หนวยงาน/บริษัท)  ...........................................................................................................................................  

เลขที…่…………….....……อาคาร………………………………………..ซอย.................................ถนน ......................................  

ตําบล/แขวง..........................................อําเภอ/เขต..............................................จังหวัด  .........................................  

รหัสไปรษณีย..........................โทรศัพท........................................................โทรสาร  ................................................  

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

ผูประสานงานโดย ................................................................  โทรศัพท   ...................................................................  

เลขประจําตัวผูเสียภาษี  ..........................................................   สํานักงานใหญ    สาขา ................................  
 

อัตราคาลงทะเบียน 
 

  สมาชิก วสท. เทานัน้ 4,500  บาท/ทาน 

  พนักงานรัฐ/วิสาหกิจ 5,500  บาท/ทาน 

  บุคคลท่ัวไป  6,500  บาท/ทาน 
  

(อัตรานี้รวมภาษีมูลคาเพิ่ม 7%,  คาอาหารกลางวัน, อาหารวาง, เอกสารประกอบบรรยาย  
** วสท. ไดรับการยกเวนภาษีหัก ณ ที่จาย 3%) อัตราคาลงทะเบียน 

 

การชําระคาลงทะเบียน 

เช็ค       สั่งจายสมาคมวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทยฯ 
โอนเงิน เขาบัญชีเงินฝากออมทรัพยในนาม สมาคมวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ 

 ธนาคารไทยพาณิชย  สาขาสภากาชาดไทย   เลขที่ 045-2-03026-1 
 ธนาคารกรุงเทพ  สาขาสุรวงศ    เลขที่ 147-4-32388-6 

 
หมายเหตุ :  กรณีโอนเงินเขาบัญชีธนาคาร กรุณาสงหลักฐานการชําระเงิน พรอมระบุชื่อโครงการ  

ชื่อผูเขาอบรม และที่อยูในการออกใบเสร็จ มาที่แฟกซ 0-2184-4662 หรือถายรูปใบโอนแลวสง Email  

มาที่ yaowapha.eit@gmail.com ติดตอสอบถามหรือสมัครไดที่  

 คุณเยาวพา  สินพาณิชย   โทร 0-21844600-9 ตอ 520    


