
การอบรมเรื่อง วัสดุสังเคราะห์ในงานวิศวกรรมปฐพี 
   เหมาะสมส าหรับภาคีและสามัญวิศวกรรมโยธา      รุ่นที ่1  
ระหว่างวันที่ 23 – 24  มกราคม 2564    ณ ห้องประชุม อาคาร วสท. 
 

  จัดโดย   สถาบันวิศวพัฒน์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  
 

 

หลกัการและเหตุผล 
การพฒันาประเทศทีร่ดุหน้าอยา่งรวดเรว็ จ าเป็นตอ้งใชพ้ืน้ทีห่รอืวสัดุธรรมชาตทิมีสีมบตัเิหมาะต่อการใชง้านหรอื

ปลกูสรา้ง แต่ปัจจบุนัทรพัยากรธรรมชาตทิีม่คีณุภาพลดน้อยลง พืน้ทีท่ีจ่ะกอ่สรา้งโครงสรา้งไมส่ามารถเลอืกได ้ การปรบัปรงุ
พืน้ทีห่รอืคณุภาพของวสัดุใหเ้หมาะสมต่อการด าเนินโครงการโดยใชว้สัดุสงัเคราะหท์างวศิวกรรมปฐพจีงึเป็นทางเลอืกที่
น่าสนใจและใหผ้ลด ีการอบรมหวัขอ้นี้เป็นการใหค้วามรูเ้รือ่งวสัดุสงัเคราะหท์ีใ่ชใ้นงานวศิวกรรมปฐพรีวมทัง้การประยุกตใ์ชใ้น
รปูแบบต่างๆ ทีน่่าสนใจ  
 
 

หวัข้อและก าหนดการอบรม 
วนัท่ี 23 มกราคม 2564 

08.30 – 09.00 น. ลงทะเบยีน 
09.00 - 12.00 น.  วสัดุสงัเคราะหใ์นงานวศิวกรรมโยธา 

การทดสอบวสัดุสงัเคราะห์ 
วทิยากรโดย ศ.ดร.พานิช วุฒพิฤกษ์ 

12.00 – 13.00 น. พกัรบัประทานอาหารกลางวนั 
13.00 - 16.00 น. Vac-PVD soft ground improvement  

Riverbank slope erosion control  
Mechanically stabilized earth (MSE) embankments on hard  
& soft ground  
วทิยากรโดย Prof.D.T.Bergado 

แปลสรปุโดย ศ.ดร.พานิช วุฒพิฤกษ์ 
 

วนัท่ี 24 มกราคม 2564 
09.00 - 12.00 น. Overview of GRS wall and reinforced slope in highways in Thailand 

วทิยากรโดย รศ.ดร.วรชั กอ้งกจิกุล 
12.00 – 13.00 น. พกัรบัประทานอาหารกลางวนั 
13.00 - 16.00 น. Geosynthetics applications in geotechnical engineering  
   & Numerical simulations 

1. Reinforcement on the stability of an embankment;  
2. Encased stone column; 
3. Reinforcement in a railway 
วทิยากรโดย ดร.รกัษ์ศริ ิสุขรกัษ์ 

หมายเหตุ    
พกัรบัประทานอาหารวา่ง  เวลา 10.30 – 10.45 น.  และ  14.45 – 15.00 น.  
พกัรบัประทานอาหารกลางวนัเวลา  12.00 – 13.00 น. 



 
 
 

 

ใบสมัครการอบรมเรื่อง 
วัสดุสังเคราะห์ในงานวิศวกรรมปฐพี เหมาะสมส าหรับภาคีและสามัญวิศวกรรมโยธา รุ่นที่ 1 

ระหว่างวันที่ 23 – 24  มกราคม  2564   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 ารองรายช่ือเข้าร่วมอบรมดังต่อไปน้ี   (กรุณาเขียนช่ือ-นามสกุลตัวบรรจง เพ่ือความถูกต้องของวุฒิบัตร) 

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

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

อัตราค่าลงทะเบียน 
(อัตรานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%, ค่าอาหารกลางวัน, อาหารว่าง, เอกสารประกอบบรรยาย และ วสท.ได้รับการยกเว้นภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%) 
 

  สมาชิก วสท./นศ.ป.ตรี 5,000 บาท/ท่าน 
  ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 6,000 บาท/ท่าน 
  บุคคลท่ัวไป 7,000 บาท/ท่าน 

 
การช าระเงิน 

เชค็        สั่งจ่ายสมาคมวิศวกรรมสถานแหง่ประเทศไทยฯ 
โอนเงิน  เขา้บญัชเีงนิฝากออมทรพัยข์อง สมาคมวิศวกรรมสถานแหง่ประเทศไทยฯ   

 ธนาคารไทยพาณชิย ์ สาขาสี่แยกศรวีรา เลขที ่140-2-30221-6  
 ธนาคารกรงุเทพ  สาขาสุรวงศ ์  เลขที ่147-4-32388-6 
 ธนาคารกรงุไทย   สาขาจามจรุีสแควส ์ เลขที ่162-0-09914-4 

หมายเหต:ุกรณีโอนเงนิเงนิเข้าบญัชธีนาคาร กรุณาแฟกซห์ลกัฐานการช าระเงนิ พรอ้มระบชุื่อผู้เข้าอบรมทีอ่ยูใ่นการออกใบเสรจ็สง่มาที่
แฟกซ ์0-2184-4662 หรอืถา่ยรปูใบโอนแลว้สง่ Email มาที ่supannee@eit.or.th  
 

สนใจเขา้รบัการอบรมหรือต้องการขอ้มลูเพิ่มเตมิตดิตอ่ คณุสพุรรณีย ์แสนภักด ี
Tel:(02)184-4600 ถึง 9 ต่อ 538, FAX:(02)184-4662 

E-mail : supannee@eit.or.th , Website : www.eit.or.th 

PDU 18 หน่วย 
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