
         Date Day 1 Day 2 Day 3 Day 4 Day 5 Day 6

    Time 23-ก.ย.-64 24-ก.ย.-64 30-ก.ย.-64 1-ต.ค.-64 7-ต.ค.-64 8-ต.ค.-64

กลา่วตอ้นรับและ

เปิดการฝึกอบรม

 

ปฐมนเิทศ

วศร. รุ่นที ่1 - 9

กลา่วตอ้นรับ วศร. รุ่นที ่10

ถา่ยภาพร่วมกัน

12.00-13.00 น.

13.00-16.00 น.

องคก์รและกฎหมายกับการพัฒนา

และบรหิารงานรถไฟ

โดย ดร. ณรงค ์ป้อมหลักทอง

ส านักงานความร่วมมอืพัฒนา

เศรษฐกจิกับประเทศเพือ่นบา้น

Project Feasibility Study and 

Implementation

โดย คณุธนากร ไชยธรีภญิโญ

บรษัิททีป่รกึษา AEC

กจิกรรมกลุม่สมัพนัธ์ เดนิทางกลบั กทม.

ระบบเบรกของขบวนรถไฟ

โดย ผูเ้ชีย่วชาญ การรถไฟแหง่

ประเทศไทย

ดงูาน

ศนูยอ์ตุสาหกรรมอติาเลีย่นไทย 

อ.วหิารแดง จ.สระบรุ ี

(1)

ก าหนดการฝึกอบรม 

หลกัสตูรพฒันาบคุลากรดา้นวศิวกรรมระบบขนสง่ทางราง รุน่ที ่10 (วศร.10)

ระหวา่งวนัที ่23 กนัยายน - 2 ธนัวาคม 2564 (อบรมทกุวนัพฤหสับด-ีศกุร)์

Total Quality Management ที่

เกีย่วขอ้งกับระบบ

ขนสง่ทางราง

โดย ดร. ปรทิรรศน์ พันธบุรรยงก์

 

เดนิทางไปตา่งจงัหวดั

วศิวกรรมทางรถไฟ : ดา้นการ

ขับเคลือ่นขบวนรถไฟ

โดย คณุอรรณพ วงษ์วจิารณ์  

การรถไฟแหง่ประเทศไทย

ดงูาน

ศนูยอ์ตุสาหกรรมอติาเลีย่นไทย 

อ.วหิารแดง จ.สระบรุ ี

(1)

บรรยาย/

Workshop/Discussionการ

เลอืกหวัขอ้และแบง่กลุม่การจดั

ทารายงาน

ณ โรงแรมเซ็นจรู ี ่พารค์ กรงุเทพ

9.00-12.00 น.

พกัรบัประทานอาหารกลางวนั



         Date Day 7 Day 8 Day 9 Day 10 Day 11 Day 12

    Time 14-ต.ค.-64 15-ต.ค.-64 21-ต.ค.-64 22-ต.ค.-64 28-ต.ค.-64 29-ต.ค.-64

9.00-12.00 น.

การเตรยีมการ

กอ่นใหเ้ปิดบรกิารเดนิรถ

โดย คณุมานะชยั วัฒนหัตถกรรม

ดงูาน

ศนูยซ์อ่มบ ารงุรถไฟฟ้า และการ

บรหิารจดัการสถาน ีBTS (2) 

ระบบอาณัตสิญัญาณรถไฟ

ขัน้พืน้ฐาน

โดย คณุอนันต ์โพธิน์ิม่แดง

การรถไฟแหง่ประเทศไทย

 

ดงูาน

 ศนูยค์วบคมุการเดนิรถไฟกลาง

 (Centralized Traffic Control

 Center) 

บางซือ่/รฟท.  

(4)

Station for High-Speed Rail and

 Eastern High-Speed Rail 

โดย ผูเ้ชีย่วชาญ

Modern Railway System Maintenance

โดย คณุกวภัิฎ ณัฏฐวฒุสิทิธิ ์

Companion Management Co., Ltd.

12.00-13.30 น.

13.00-16.00 น.

การบรหิารจัดการ

การเดนิรถไฟฟ้า BTS

โดย คณุอธคิม เอือ้ศรวีัฒนากลุ  

BTS

ดงูาน

โครงการรถไฟฟ้าสายสสีม้ 

ชว่งศนูยว์ฒันธรรม

แหง่ประเทศไทย – มนีบรุ ี

(สวุนิทวงศ)์ (3)

ระบบอาณัตสิญัญาณอัตโนมัต ิ

โดย คณุมานะชยั วัฒนะหัตถกรรม

บรษัิท ซเีมนส ์จ ากัด

 

ดงูาน

โครงการระบบรถไฟชานเมอืง 

(สายสแีดงบางซือ่ - รงัสติ)

และสถานกีลางบางซือ่ 

(5)

มาตรฐานดา้นระบบราง

โดย ผูเ้ชีย่วชาญ

การวางแผนการบ ารุงรักษารถไฟฟ้า BEM

โดย คณุพพัิฒน์ เรอืงสวัสดิ์

BEM

พกัรบัประทานอาหารกลางวนั

ก าหนดการฝึกอบรม 

หลกัสตูรพฒันาบคุลากรดา้นวศิวกรรมระบบขนสง่ทางราง รุน่ที ่10 (วศร.10)

ระหวา่งวนัที ่23 กนัยายน - 2 ธนัวาคม 2564 (อบรมทกุวนัพฤหสับด-ีศกุร)์

ณ โรงแรมเซ็นจรู ี ่พารค์ กรงุเทพ



         Date Day 13 - 17 Day 18 Day 19 Day 20 Day 21 Day 22-23 Day 24

    Time 1 พ.ย. - 5 พ.ย.64 11-พ.ย.-64 12-พ.ย.-64 18-พ.ย.-64 19-พ.ย.-64 25-26-พ.ย.-64 2-ธ.ค.-64

9.00-12.00 น.

1 พ.ย. - 5 พ.ย.64

ศกึษาดงูาน

ระบบขนสง่ทางราง 

วศิวกรรมทางรถไฟ การซอ่มบ ารุงทาง

รถไฟ

โดย คณุเทวัญ ลิม้ประเสรฐิ

การรถไฟแหง่ประเทศไทย (รฟท.

 

ดงูาน

สถานรีถไฟฟ้าสายสนี า้เงนิ

รฟม. 

(6)

การบรหิารการเดนิรถ 

โครงการระบบรถไฟฟ้าชานเมอืง

 (สายสแีดง)

ดงูาน

โรงงานผลติชิน้สว่นคอนกรตี

ส าเร็จรปู 

(Guideway Beam)

 โครงการรถไฟฟ้าสายสชีมพู

และสเีหลอืง 

ณ อ. ไทรนอ้ย จ. นนทบรุ ี(8)

น าเสนอรายงาน

ผูอ้บรม

น าเสนอรายงานกลุม่

พธิปิีดการฝึกอบรม

-เสวนา/บรรยายพเิศษ

- มอบวฒุบิัตร

- ปัจฉมินเิทศ

12.00-13.00 น.

13.30-16.00 น.

1 พ.ย. - 5 พ.ย.64

ศกึษาดงูาน

ระบบขนสง่ทางราง 

Transit Oriented Development (TOD)

โดย Mr.Chow Man Sang

Arup

ดงูาน

การซอ่มบ ารงุภายใน

โรงงานมกักะสนั

รฟท. 

(7)

การกอ่สรา้งรถไฟรางเดีย่ว 

(Monorail)

โครงการรถไฟฟ้าสายสชีมพู

และสเีหลอืง

ดงูาน

โครงการรถไฟฟ้าสายสชีมพ ู

ชว่งแคราย–มนีบรุ ี(9)

น าเสนอรายงาน

ผูอ้บรม

น าเสนอรายงานกลุม่

ระหวา่งวนัที ่23 กนัยายน - 2 ธนัวาคม 2564 (อบรมทกุวนัพฤหสับด-ีศกุร)์

ณ โรงแรมเซ็นจรู ี ่พารค์ กรงุเทพ

พกัรบัประทานอาหารกลางวนั

สถาบนัพฒันาบคุลากรแหง่อนาคต ขอสงวนสทิธิก์ารเปลีย่นแปลงหวัขอ้และรายชือ่วทิยากรตามความเหมาะสม

หมายเหต:ุ   1. พกัรบัประทานอาหารวา่งเวลา 10.30 -10.45 น. และ14.30-14.45 น. และพกัรบัประทานอาหารกลางวนัเวลา 12.00 - 13.00 น. 

                2. สถาบนัพฒันาบคุลากรแหง่อนาคต ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงก าหนดการอบรม และวทิยากรตามความเหมาะสม                                            

                3. ผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมตอ้งมเีวลาเรยีนไมต่ า่กวา่ 80% จงึจะไดร้บัวฒุบิตัรจากส านกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาต ิ(สวทช.)

ก าหนดการฝึกอบรม 

หลกัสตูรพฒันาบคุลากรดา้นวศิวกรรมระบบขนสง่ทางราง รุน่ที ่10 (วศร.10)


