
 
 

           
                                                             รุ่นที่ 4 

 
หลักสูตรการอบรมเรื่อง 

 

การใ านทณแรนกนัดผนดา้นขา้นทฝ่กระท าตธ่ระบบ Sheet Pile 
และการธธกแบบ Sheet Pile 

 

ทันอุธทฝ่ 3 กมุภาอันธ ์อ.ถ. 2564 เทลา 09.00 – 16.00 น.  
ณ ห้ธนประชุม ธาใาร ทสท. 

จัดโดฬ  สถาบันทผถทอัฒน์ ทผถทกรรมสถานแห่นประเทถโทฬฯ 
 
หลักการและเหตุผล 
 งานขุดดิน-ถมดิน จัดเป็นงานส่วนหนึ่งในการก่อสร้างอาคาร ทั้งที่เป็นอาคารขนาดเล็ก ส าหรับพักอาศัยไปจนถึง
โครงการอาคารขนาดใหญ่ งานทางวิศวกรรมท่ีเกี่ยวข้องได้แก่ ก าแพงกันดิน ก าแพงเข็มพึด ทั้งที่ใช้เพื่อการขุดดินหรือถม
ดิน การท างานในส่วนดังกล่าว ทั้งงานออกแบบและควบคุมงาน จ าเป็นต้องมีความเข้าใจพื้นฐานทางด้านวิศวกรรมปฐพี 
หัวข้ออบรมนี้จัดขึ้นเพื่ออธิบาย  พื้นฐานในเรื่องก าแพงกันดินด้านกว้าง การค านวณและถมดินในลักษณะที่เป็น Active 
Force และ Passive Force การค านวณความลึกของก าแพงเข็มพืด (Sheet Pile)  ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการน าไป
ประยุกต์ใช้หรือส ารวจเพิ่มเติมในเชิงลึกต่อไป 

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม -ปวช. ปวส. -วิศวกร     -ผู้สนใจทั่วไป 
 

ก าหนดการ 
08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน 
09.00 – 12.00 น. บรรยายหัวข้อ 

หลักการออกแบบระบบผนังกันดิน 
แนวทางในการออกแบบ 
การค านวณแรงกันดิน Active Force และ Passive Force 

 การค านวณความลึกของก าแพงเข็มพืด (Sheet Pile)   
   วิทยากรโดย  ดร.ธเนศ  วีระศิริ 
      นายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.) 
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 16.00 น. การออกแบบ Sheet Pile ด้วย โปรแกรม GE05 
   กรณีศึกษาการน าซอฟแวรม์าใช้    
   วิทยากรโดย  นายกิตติ  บุญแสง 
      กรรมการผู้จัดการบริษัท อุมบาว์ จ ากัด 
 

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

 



 
 

ใบสมัครหลักสูตรการอบรมเร่ือง 
การค านวณแรงกันดินด้านข้างท่ีกระท าต่อระบบ Sheet Pile  

และการออกแบบ Sheet Pile  รุ่นท่ี 4 
วันพุธท่ี 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564  ณ ห้องประชุม อาคาร วสท. 

จัดโดย สถาบันวิศวพฒัน ์วศิวกรรมสถานแหง่ประเทศไทย ในพระบรมราชปูถมัภ์ 
 

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%, เอกสารประกอบบรรยาย และ วสท.ได้รับการยกเว้นภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%) 

 สมาชกิ วสท./นศ.ป.ตรี  2,500 บาท/ท่าน 
 ข้าราชการ/พนักงานรฐัวสิาหกจิ  3,000 บาท/ท่าน 
 บุคคลทั่วไป  3,500 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 9 หน่วย 
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