
“องค์ความรู้ ในงานวิศวกรรมปฐพี
และการนำาไปประยุกต์ ใช้”

โครงการอบรมเชิงวิชาการเรื่อง

วันที่ 25-27 ตุลาคม 2561 (พฤหัสบดี-เสาร์)
ณ ห้องเพชรชมพู ชั้น 3 

โรงแรมดิ เอมเมอรัลดิ์ รัชดา

จัดโดย
คณะอนุกรรมการสาขาวิศวกรรมปฐพี

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

PDU : 27 หน่วย

รุ่นที่ 3

ทบทวนองค์ความรู้เพื่อเตรียมตัวสอบเลื่อนขั้น
ถ่ายทอดทฤษฎี การประยุกต์ ใช้ 
และกรณีศึกษาในงานวิศวกรรมปฐพี



หลักการและเหตุผล
	 งานวศิวกรรมปฐพี	เป็นงานทีม่คีวามหลากหลาย	ได้แก่	งานเจาะส�ารวจดนิ	งานฐานราก	

งานโครงสร้างใต้ดิน	 งานเสถียรภาพลาดดิน	 งานปรับปรุงดิน	 และงานอุโมงค์	 ซึ่งในแต่ละงาน

จ�าเป็นต้องอาศัยองค์ความรู้	 การควบคุมและวางแผนงานที่ดี	 เพื่อให้การก่อสร้างส�าเร็จตาม

แผนงานที่ได้วางไว้	 ปัจจุบันในประเทศไทยได้มีการก่อสร้างงานทางด้านวิศวกรรมปฐพีหลาย

ประเภทแตกต่างกันไป	ทั้งน้ีการปฏิบัติงานด้านนี้มีความหลากหลายทั้งในขั้นตอนของการ

ออกแบบ	การก่อสร้าง	และการบรหิารควบคุมงานก่อสร้าง	อนัเน่ืองมาจากวิธีการและเทคนคิการ

ก่อสร้างมหีลายวิธี	 ผลของการปฏิบติังานก็มท้ัีงท่ีประสบความส�าเรจ็ด้วยดีและบางงานก็มปัีญหา 

ซึ่งประสบการณ์เหล่านี้เป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อวิศวกรโยธาที่จะปฏิบัติงานด้านนี้อย่างมาก

 คณะอนกุรรมการสาขาวิศวกรรมปฐพี	 วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย	 ในพระบรมราชปูถัมภ์ 

จงึได้จดัการอบรมหลกัสตูรน้ีขึน้เพ่ือให้ผูที้ม่ปีระสบการณ์ได้มาน�าเสนอองค์ความรู	้ แลกเปลีย่น

ความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์ให้แก่ผู้ที่สนใจ

ผู้ดำาเนินงาน   

	 ผู้ดูแล		ดร.	ชาญชัย	ทรัพย์มณีวงศ์

คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม 

	 วิศวกรสาขาวิศวกรรมโยธา	และผู้ที่สนใจทั่วไป

“องค์ความรู้ ในงานวิศวกรรมปฐพี
และการนำาไปประยุกต์ ใช้”

โครงการอบรมเชิงวิชาการเรื่อง

วันที่ 25-27 ตุลาคม 2561 (พฤหัสบดี-เสาร์) ณ ห้องเพชรชมพู ชั้น 3 โรงแรมดิ เอมเมอรัลดิ์ รัชดา
จัดโดย คณะอนุกรรมการสาขาวิศวกรรมปฐพี วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

รุ่นที่ 3
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กำาหนดการ

วันพฤหัสบดีที่ 25 ตุลาคม 2561

08.30	–	09.00	น..		ลงทะเบียน		ณ	โรงแรมดิ	เอมเมอรัลดิ์	รัชดา
09.00	–	10.30	น. งานเจาะส�ารวจชัน้ดนิและการอ่าน การแปลผลและการคัดเลอืกพารามิเตอร์
 โดย	ผศ.ดร.ธนาดล	คงสมบูรณ์
10.30	–	10.45	น.	 พักรับประทานอาหารว่าง น�้าชา -กาแฟ
10.45	–	12.15	น. งานฐานรากตื้น; แนวคิดการออกแบบและเทคนิคการควบคุมงาน
 โดย รศ.ดร.วัชรินทร์		กาสลัก
12.	15	–	13.15	น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.	15	–	14.45	น.	 งานฐานรากเสาเขม็ตอก; แนวคิดการออกแบบและเทคนิคการควบคุมงาน
 โดย	ดร.ชาญชัย		ทรัพย์มณีวงศ์
14.45	–	15.00	น. พักรับประทานอาหารว่าง น�้าชา – กาแฟ
15.	00	–	16.30	น. งานฐานรากเสาเขม็เจาะ; แนวคิดการออกแบบและเทคนิคการควบคุมงาน
 โดย	ดร.ธยานันท์	บุณยรักษ์

วันศุกร์ที่ 26 ตุลาคม 2561

08.30	–	9.00	น.	 ลงทะเบียน
09.00	–	10.30	น. เครื่องมือและการทดสอบคุณภาพเสาเข็ม
 โดย	นายธนบัตร		เอื้อวรกุลชัย
10.30	–	10.45	น.	 พักรับประทานอาหารว่าง น�้าชา -กาแฟ
10.45	–	12.15	น.	 ทฤษฎีการวิเคราะห์แรงดันดิน
 โดย รศ.ดร.ฐิรวัตร	บุญญะฐี
12.	15	–	13.15	น.	 รับประทานอาหารกลางวัน
13.	15	–	14.45	น.	 งานระบบป้องกันดิน Sheet pile; 
 แนวคิดการออกแบบและเทคนิคการควบคุมงาน 
 โดย ดร.ชาญชัย	ทรัพย์มณีวงศ์
14.45	–	15.00	น.	 พักรับประทานอาหารว่าง น�้าชา – กาแฟ
15.	00	–	16.30	น. งานระบบป้องกันดนิ Pile wall / Diapghragm Wall;
 แนวคิดการออกแบบและเทคนิคการควบคุมงาน
 โดย	ผศ.ดร.พรพจน์		ตันเส็ง

3



วันเสาร์ที่ 27 ตุลาคม 2561

08.30	–	09.00	น.	 ลงทะเบียน
09.00	–	10.30	น.	 หลักการวิเคราะห์เสถียรภาพของลาดชันเเละหลักการออกแบบ  
 เสริมความแข็งแรง
 โดย รศ.ดร.สุทธิศักดิ์		ศรลัมพ์
10.30	–	10.45	น.	 พักรับประทานอาหารว่าง น�้าชา - กาแฟ
10.45	–	12.15	น.	 แนวคิดงานปรับปรุงดินด้วยวิธีการเร่งการทรุดตัว
 โดย ดร.นิพนธ์	ธีระชัยกุลพานิช
12.15	–	13.15	น.	 รับประทานอาหารกลางวัน
13.15	–	14.45	น.	 แนวคิดงานปรับปรุงดินด้วยการก่อสร้างเสาเข็มดินซีเมนต์
 โดย ผศ.ดร.สมโพธิ	อยู่ไว	/	ดร.ชาญชัย	ทรัพย์มณีวงศ์
14.45	–	15.00	น.	 พักรับประทานอาหารว่าง น�้าชา – กาแฟ
15.00	–	16.30	น.	 แนวคิดและเทคนิคงานก่อสร้างอุโมงค์
 โดย นายยุทธนา	กุลพันธ์
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ค่าลงทะเบียน (รับจำานวนจำากัด 60 ท่าน)

**กรุณากรอกด้วยตัวบรรจงเพื่อความชัดเจน**

ชื่อ–นามสกุล	 หมายเลขสมาชิก	วสท. 	

หน่วยงาน	(บริษัท/บ้าน)	

เลขที่ 	อาคาร 	ชั้น 	หมู่ 	ซอย

ถนน ตำาบล/แขวง อำาเภอ/เขต 	

จังหวัด รหัสไปรษณีย์ โทรศัพท์

โทรสาร มือถือ E-mail

ผู้ประสานงานโดย	ชื่อ-นามสกุล	 	โทรศัพท์ผู้ประสานงาน

เลขประจำาตัวผู้เสียภาษี 	 	สำานักงานใหญ่	หรือ	 	สาขา

 เงินสด	 ชำาระเงินที่	วสท.	ก่อนวันงาน	ณ	ชั้น	5	อาคาร	วสท.

	 เช็ค		 สั่งจ่ายเช็ค		สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย		ในพระบรมราชูปถัมภ์

	 โอนเงิน	 เข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ในนาม	"สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย	ในพระบรมราชูปถัมภ์"

	 	 	 	 ธนาคารไทยพาณิชย์	 สาขาสภากาชาดไทย	 เลขที่	045-2-03026-1

	 	 	 	 ธนาคารกรุงเทพ		 สาขาสุรวงศ์	 เลขที่	147-4-32388-6

ใบสมัครโครงการอบรมเชิงวิชาการเรื่อง

วนัที ่25-27 ตลุาคม 2561 (พฤหสับด-ีเสาร์) ณ ห้องเพชรชมพ ูช้ัน 3 โรงแรมด ิเอมเมอรัลดิ ์รัชดา
จัดโดย คณะอนกุรรมการสาขาวศิวกรรมปฐพ ี วศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถมัภ์

(อัตรานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ค่าเอกสาร ค่าอาหาร เครื่องดื่ม เอกสารประกอบการบรรยาย และใบประกาศนียบัตร)

หมายเหตุ : กรณีโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร กรุณาแฟกซ์ส�าเนาสลิปเงินโอน พร้อมระบุชื่อผู้เข้าอบรม ชื่อโครงการอบรมเรื่อง 
"องค์ความรู้ในงานวิศวกรรมปฐพีและการน�าไปประยุกต์ใช้ รุ่นที่ 3  ที่อยู่ในการออกใบเสร็จ ส่งแฟกซ์มาที่ 0-2184-4662 
หรือ E-mail:plally@gmail.com

การชำาระค่าลงทะเบียน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่

"องค์ความรู้ ในงานวิศวกรรมปฐพีและการนำาไปประยุกต์ ใช้" รุ่นที่ 3

โทร. 0-2184-4600-9 ต่อ 511 (คุณอารีรัตน์ อยู่คุ้มญาติ)

	 สมาชิก	วสท.	 7,500	 บาท
	 ข้าราชการ,	พนักงานรัฐวิสาหกิจ	 8,000	 บาท
	 บุคคลทั่วไป	 8,500	 บาท
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