
 
การอบรมเรื่อง “เทคนิคการปรับปรุงคุณภาพดินที่สามัญวิศวกรควรรู้ รุ่นที่ 3” 

ระหว่างวันที่ 24 – 25 เมษายน พ.ศ.2564 

ณ ห้องประชุม อาคาร วสท. 

จัดโดย  สถาบันวิศวพัฒน์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)  

หลักการและเหตุผล 

ในบรรดาวัสดุก่อสร้างในงานวิศวกรรมโยธา ดินเป็นวัสดุทางวิศวกรรมเพียงชนิดเดียวท่ีเป็นวัสดุ
ธรรมชาติแตกต่างจากวัสดุชนิดอื่นท่ีผลิตจากโรงงานอุตสาหกรรมเช่นคอนกรีตหรือเหล็ก ดินธรรมชาติมี
ความแปรปรวนไปตามแหล่งก าเนิด บางชนิดมีคุณสมบัติทางวิศวกรรมท่ีดีสามารถน ามาใช้งานได้ทันที 
แต่ดินบางประเภทจ าเป็นต้องน ามาปรับปรุงคุณภาพให้ดีขึ้นเสียก่อนจึงจะน ามาใช้งาน หลักสูตรนี้จัดขึ้น
เพื่อให้ความรู้ด้านเทคนิคการปรับปรุงคุณภาพดิน (Ground Improvement Techniques) ในด้านต่างๆ ท่ี
สามัญวิศวกรควรรู้ อาทิ หลักการปรับปรุงคุณภาพดิน การบดอัดดินแบบพลศาสตร์ การปรับปรุงดิน
ด้วยการระบายน้ าในแนวดิ่ง การเสริมความแข็งแรงแก่ดินด้วยวิธีอัดน้ าปูน สมอดิน เสาเข็มขนาดเล็ก 
การเสริมความแข็งแรงแก่โครงสร้างดิน การใช้สารผสมเพิ่มเพื่อปรับปรุงคุณภาพดิน การระบายน้ าออก
จากดิน และการเสริมความแข็งแรงของดินด้วยระบบรากพืชแบบผสมผสาน โดยได้เชื่อมโยงทฤษฎีการ
ปรับปรุงคุณภาพดินและงานปฏิบัติในสนามไว้ด้วยกัน วิทยากรได้น าประสบการณ์ท างานและงานวิจัย
สอดแทรกไว้ในการบรรยายด้วย หลักสูตรเหมาะส าหรับสามัญวิศวกรโยธาผู้สนใจในการออกแบบและ
ก่อสร้างงานดิน โดยสามารถน าความรู้ไปใช้ประกอบอ้างอิงในการท างานได้ 

 
กลุ่มเป้าหมาย 

วิศวกรโยธาและผู้สนใจท่ัวไป โดยเฉพาะสามัญวิศวกรโยธา 
 

วิทยากรโดย 
 
       ศาสตราจารย์ ดร.พานิช วุฒิพฤกษ์  
       อาจารย์ประจ าภาควิชาครุศาสตร์โยธา  
       มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
 
 
           ดร.อิทธิพล มีผล 
           อาจารย์ประจ าภาควิชาครุศาสตร์โยธา 
           มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
 
 

PDU 18 หน่วย 



 

ก าหนดการ 
 

     วันเสาร์ที่ 24 เมษายน พ.ศ.2564 

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

โดย ศ.ดร.พานิช วุฒิพฤกษ์ 
10.30 - 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง  
10.45 - 12.00 น. การเสริมความแข็งแรงแก่ดินด้วยวิธีอัดน้ าปูน  

โดย ศ.ดร.พานิช วุฒิพฤกษ์  
12.00 - 13.00 น.   พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 - 14.30 น. การบดอัดแบบพลศาสตร์   

โดย  ดร.อิทธิพล มีผล 
14.30 - 14.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง 
14.45 - 16.00 น. สลักยึดดิน   

โดย ดร.อิทธิพล มีผล 
 
     วันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน พ.ศ.2564 

09.00 - 10.30 น. การปรับปรุงดินด้วยการระบายน้ าในทางดิ่ง    
โดย  ศ.ดร.พานิช วุฒิพฤกษ์ 

10.30 - 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง 
10.45 - 12.00 น. การปรับปรุงดินด้วยการระบายน้ าในทางดิ่ง   

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

โดย  ดร.อิทธิพล มีผล 
14.30 - 14.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง 
14.45 - 16.00 น. การเสริมความแข็งแรงแก่โครงสร้างดิน  

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

พักรับประทานอาหารกลางวัน 12.00 - 13.00 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ใบสมัครการอบรมเรื่อง  

“เทคนิคการปรับปรุงคุณภาพดินที่สามัญวิศวกรควรรู้ รุ่นที่ 3” 
ระหว่างวันที่ 24 – 25 เมษายน พ.ศ.2564   

ณ ห้องประชุม อาคาร วสท. เวลา 09.00 - 16.00 น. 
จัดโดย  สถาบันวิศวพัฒน์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) 

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

ที่อยู่ (หน่วยงาน/บริษัท)  ................................................................................................................................................  
เลขที่……………….....……อาคาร………………………………………..ซอย.................................ถนน ............................................  
ต าบล/แขวง..........................................อ าเภอ/เขต..............................................จงัหวดั  ..............................................  
รหัสไปรษณีย์..........................โทรศัพท์................ ........................................โทรสาร  .....................................................  
E-mail :   ...............................................................................................................................................................  
ผู้ประสานงานโดย......................................................................  โทรศัพท์   ...................................................................  
เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี  ...............................................................   ส านักงานใหญ่    สาขา ................................  
 

ขอส ารองรายชื่อเข้าร่วมอบรมดังต่อไปนี้  (กรุณาเขียนช่ือ-นามสกุลตัวบรรจง เพื่อความถูกต้องของวุฒิบัตร) 

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

 
อัตราค่าลงทะเบียน 

 

  สมาชิก วสท. เท่านัน้ 4,500  บาท/ท่าน 
  พนักงานรัฐ/วิสาหกิจ 5,500  บาท/ท่าน 
  บุคคลทั่วไป  6,500  บาท/ท่าน 

  

(อัตรานี้รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม 7%,  ค่าอาหารกลางวัน, อาหารว่าง, เอกสารประกอบบรรยาย  
** วสท. ได้รับการยกเว้นภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%) อัตราค่าลงทะเบียน 

 

การช าระค่าลงทะเบียน 

เช็ค       สั่งจ่ายสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ 
โอนเงิน เข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ในนาม สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

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

 

หมายเหต ุ:  กรณีโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร กรุณาส่งหลักฐานการช าระเงิน พร้อมระบุชื่อโครงการ ชื่อผู้เข้าอบรม  
และท่ีอยู่ในการออกใบเสร็จ ส่งมาท่ี E-mail: supannee@eit.or.th  

 
 

สนใจเข้ารับการอบรมหรือต้องการขอ้มูลเพ ิ่มเติมติดต่อ คณุสุพรรณีย์ แสนภักด ี

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

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

mailto:supannee@eit.or.th

