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

    Time 23-พ.ค.-62 24-พ.ค.-62 31-พ.ค.-62 1-ม.ิย.-62 6-ม.ิย.-62 7-ม.ิย.-62

9.00-9.40 น.
กลา่วตอ้นรับและ

เปิดการฝึกอบรม

9.40-11.30 น.

 

ปฐมนเิทศ/

ภาพรวมและองคป์ระกอบ

ของระบบขนสง่ทางราง

11.30-11.50 น. วศร. รุน่ที ่1 - 8

กลา่วตอ้นรับ วศร. รุน่ที ่9

11.50 - 12.00 น.
มอบหนังสอืประกอบหลกัสตูร

และถา่ยภาพรว่มกัน

12.00-13.00 น.

13.00-16.00 น.

องคก์รและกฎหมายกับการพัฒนา

และบรหิารงานรถไฟ

โดย ดร. ณรงค ์ป้อมหลกัทอง

ส านักงานความรว่มมอืพัฒนา

เศรษฐกจิกับประเทศเพือ่นบา้น

Project Feasibility Study and 

Implementation

โดย คณุธนากร ไชยธรีภญิโญ

บรษัิททีป่รกึษา AEC

กจิกรรมกลุม่สมัพันธ์ เดนิทางกลบั กทม.

การออกแบบทางรถไฟ ยา่นสถานี

และยา่นสนิคา้

โดย Mr. Kobayashi Tetsuhira

บรษัิท ทมี คอนซลัติง้ 

เอนจเินยีริง่ แอนด ์แมเนจเมนท ์

จ ากัด

ดงูาน

ศนูยอ์ตุสาหกรรมอติาเลีย่นไทย 

อ.วหิารแดง จ.สระบรุ ี(1)

ก ำหนดกำรฝึกอบรม 

หลกัสตูรพฒันำบคุลำกรดำ้นวศิวกรรมระบบขนสง่ทำงรำง รุน่ที ่9 (วศร.9)

ระหวำ่งวนัที ่23 พฤษภำคม – 8 สงิหำคม 2562 (อบรมทกุวนัพฤหสับด-ีศกุร)์

  Total Quality Management  

ทีเ่กีย่วขอ้งกับระบบขนสง่ทางราง

โดย ดร. ปรทิรรศน ์พันธบุรรยงก์

 

เดนิทางไปตา่งจังหวดั

วศิวกรรมทางรถไฟ : การซอ่ม

บ ารงุทางรถไฟ

โดย คณุเทวญั ลิม้ประเสรฐิ

การรถไฟแหง่ประเทศไทย

ดงูาน

ศนูยอ์ตุสาหกรรมอติาเลีย่นไทย 

อ.วหิารแดง จ.สระบรุ ี(1)

บรรยาย/Workshop/Discussion

การเลอืกหัวขอ้และแบง่กลุม่การจัด

ทารายงาน

พกัรบัประทำนอำหำรกลำงวนั

ณ โรงแรมวนิเซอร ์สวทีส ์กรงุเทพฯ  



ก ำหนดกำรฝึกอบรม 

หลกัสตูรพฒันำบคุลำกรดำ้นวศิวกรรมระบบขนสง่ทำงรำง รุน่ที ่9 (วศร.9)

ระหวำ่งวนัที ่23 พฤษภำคม – 8 สงิหำคม 2562 (อบรมทกุวนัพฤหสับด-ีศกุร)์

ณ โรงแรมวนิเซอร ์สวทีส ์กรงุเทพฯ  

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

    Time 13-ม.ิย.-62 14-ม.ิย.-62 20-ม.ิย.-62 21-ม.ิย.-62 27-ม.ิย.-62 28-ม.ิย.-62

9.00-12.00 น.

ระบบอาณัตสิญัญาณรถไฟ

ขัน้พืน้ฐาน

โดย คณุอนันต ์โพธิน์ิม่แดง

การรถไฟแหง่ประเทศไทย

 

ดงูาน

 CTC บางซือ่ 

รฟท. (2)

วศิวกรรม ดา้นการขบัเคลือ่น

ขบวนรถไฟ

โดย คณุชเูกยีรต ิลลีาขจรจติ

การรถไฟแหง่ประเทศไทย

การเตรยีมการ

กอ่นใหเ้ปิดบรกิารเดนิรถ

โดย คณุมานะชยั วฒันหัตถกรรม

บรษัิท ซเีมนส ์จ ากัด

ดงูาน

ศนูยซ์อ่มบ ารงุรถไฟฟ้า BTS 

(4) 

Modern Railway System 

Maintenance

โดย คณุกวภัิฏ ณัฏฐวฒุสิทิธิ์

VAST Consultants 

Company Limited

12.00-13.30 น.

13.00-16.00 น.

ระบบอาณัตสิญัญาณอัตโนมัต ิ

โดย คณุมานะชยั วฒันะหัตถกรรม

บรษัิท ซเีมนส ์จ ากัด

 

ดงูาน

ศนูยฝึ์กอบรมอาณัตสิญัญาณ

เชยีงราก/รฟท. (3)

ระบบเบรกของขบวนรถไฟ

โดย คณุสมยศ ววิรรณวรางค์

ผูเ้ชีย่วชาญระบบขนสง่ทางราง

การบรหิารจัดการ

การเดนิรถไฟฟ้า BTS

โดย เจา้หนา้ที ่BTS

ดงูาน

ศนูยซ์อ่มบ ารงุรถไฟฟ้าARL 

(5)

การบรหิารการเดนิรถ ARL

โดย คณุรังสรรค ์เหมอืนเพ็ชร

ARL

พกัรบัประทำนอำหำรกลำงวนั



ก ำหนดกำรฝึกอบรม 

หลกัสตูรพฒันำบคุลำกรดำ้นวศิวกรรมระบบขนสง่ทำงรำง รุน่ที ่9 (วศร.9)

ระหวำ่งวนัที ่23 พฤษภำคม – 8 สงิหำคม 2562 (อบรมทกุวนัพฤหสับด-ีศกุร)์

ณ โรงแรมวนิเซอร ์สวทีส ์กรงุเทพฯ  

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

    Time 6-13-ก.ค.-62 25-ก.ค.-62 26-ก.ค.-62 1-2 ส.ค. 62 8-ส.ค.-62

9.00-12.00 น.

 6- 13 ก.ค. 62

ศกึษำดงูำน

ระบบขนสง่ทำงรำง 

ณ ประเทศญีปุ่่ น

 

ดงูาน

สถานรีถไฟฟ้าสายสมีว่ง 

สถานเีตาปนู

BEM (6)

การวางแผนการบ ารงุรักษา

รถไฟฟ้า BEM

โดย คณุพพัิฒมน ์เรอืงสวสัดิ ์

BEM

น าเสนอรายงาน

ผูเ้ขา้รว่มโครงการ

น าเสนอรายงานกลุม่

พธิปิีดการฝึกอบรม

-เสวนา "วศร. มสีว่นรว่มในการ

พัฒนาระบบขนสง่ทางรางของไทย

อยา่งไร"

- มอบวฒุบิตัร

- ปัจฉมินเิทศ

ณ โรงแรมเซ็นจรู ี ่พำรค์ 

กรงุเทพ

12.00-13.00 น.

13.30-16.00 น.

6- 13 ก.ค. 62

ศกึษำดงูำน

ระบบขนสง่ทำงรำง 

ณ ประเทศญีปุ่่ น

ดงูาน

การซอ่มบ ารงุภายใน

โรงงานมักกะสนั

รฟท. (7)

Transit Oriented Development 

(TOD)

โดย Mr.Chow Man Sang

Arup

น าเสนอรายงาน

ผูเ้ขา้รว่มโครงการ

น าเสนอรายงานกลุม่

พกัรบัประทำนอำหำรกลำงวนั

สถำบนัวทิยำกำร สวทช. ขอสงวนสทิธิก์ำรเปลีย่นแปลงหวัขอ้และรำยชือ่วทิยำกรตำมควำมเหมำะสม

หมำยเหต:ุ   1. พกัรบัประทำนอำหำรวำ่งเวลำ 10.30 -10.45 น. และ14.30-14.45 น. และพกัรบัประทำนอำหำรกลำงวนัเวลำ 12.00 - 13.00 น. 

                2. ก ำหนดกำรอำจเปลีย่นแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสมและชว่งเวลำก ำหนดกำรเดนิทำงตำ่งประเทศขึน้อยูก่บักำรประสำนงำนกบัสถำนเอกอคัรรำชทตูญีปุ่่ น ประเทศไทย                                                         

                3. ผูเ้ขำ้รบักำรฝึกอบรมตอ้งมเีวลำเรยีนไมต่ ำ่กวำ่ 80% จงึจะไดร้บัวุฒบิตัรจำกส ำนกังำนพฒันำวทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชำต ิ(สวทช.)


