CPD 36 หน่วย

โครงการอบรม ศึกษาดูงาน และสอบ
วิศวกรรมโครงสร้างทางรถไฟ ขั้นพื้นฐาน
(Fundamental of Railway Track Engineering)

สอบถามรายละเอียดได้ที่ คุณพจนีย์ เที่ยงไธสง
โทร. 02-184-4600-9 ต่อ 508 โทรสาร. 02-184-4662
www.eit.or.th e-mail : pt3972@gmail.com

จัดโดย คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมระบบราง

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

หลักการและเหตุผล
ด้วยคณะกรรมการนโยบายวิศวกรรมระบบราง วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
เล็งเห็นถึงความสาคัญของการพัฒนาองค์ความรู้ด้านระบบการขนส่งทางราง โดยเฉพาะพอย่างยิ่งด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน ซึ่งถือเป็นหัวใจหลักในการรองรับการให้บริการด้านระบบขนส่งทางราง จึงได้ดาเนินการจัดโครงการ
อบรมศึกษาดูงานและสอบในหลักสูตร “วิศวกรรมโครงสร้างทางรถไฟ ขั้นพื้นฐาน (Fundamental of
Railway Track Engineering)” ในระหว่างวันที่ 3,10,17 และ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 ณ อาคารวิศวกรรม
สถานแห่งประเทศไทย ทั้งนี้เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ในด้านดังกล่าวให้กับวิศวกร นักวิจัย นิสิต นักศึกษา และ
บุคคลทั่วไปที่มีความสนใจ โดยมีการอบรมทั้งภาคทฤษฎีและการศึกษาดูงาน เพื่อให้ครอบคลุมเนื้อหาสาหรับ
งานด้านวิศวกรรมโยธาและโครงสร้างทางรถไฟ (Track and Civil Works) การอบรมจะใช้ระยะเวลาตลอด
หลักสูตรรวม 4 วัน
โดยเนื้อหาจะประกอบด้วยแผนยุทธศาสตร์ระบบขนส่งทางรางของประเทศไทย
ความรู้เบื้องต้นงานออกแบบและก่อสร้างทางรถไฟ การออกแบบและวางแนวเส้นทาง การออกแบบพิกัด
โครงสร้างทาง การวิเคราะห์น้าหนักบรรทุก
การวิเคราะห์และออกแบบหมอนคอนกรีต เครื่อง
ยึดเหนี่ยวราง ทางรถไฟชนิดมีหินโรยทาง ทางรถไฟชนิด
พื้นคอนกรีต ตาแหน่งเปลี่ยนผ่าน การ
ตรวจสอบและบารุงรักษา ตลอดจนการศึกษาดูงาน โครงการก่อสร้างทางรถไฟใต้ดินและสถานีกลางบางซื่อ
ตอลดจนมีการทดสอบเพื่อวัดผลจากการเรียนรู้และรับประกาศนียบัตร อันจะเป็นการกระตุ้นให้เกิดการพัฒนา
องค์ความรู้ด้านระบบขนส่งทางรางให้กับวิศวกรไทย ในการนาไปประยุกต์ใช้งาน
ได้ต่อไป

วัตถุประสงค์
1)
2)

เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจพื้นฐานการออกแบบ การควบคุมและบริหารงานก่อสร้าง
และการบารุงรักษาสาหรับงานโยธาและโครงสร้างทางรถไฟ
เพื่อให้ ผู้ เข้ารั บ การอบรมสามารถนาองค์ความรู้ที่ได้รับการถ่ายทอดจากการอบรมไปประยุกต์ใช้ได้
อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

กาหนดการ
วันเสาร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561
09.00-09.15

09.15-10.30

10.30-10.45

กล่าวเปิดงาน
โดย ดร.ธเนศ วีระศิริ
นายกสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
แผนและการดาเนินการโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบราง
โดย นายจุลเทพ จิตะสมบัติ
วิศวกร อานวยการศูนย์โครงการปรับปรุงทาง การรถไฟแห่งประเทศไทย
พักดื่ม น้าชา-กาแฟ

10.45-12.00

12.00-13.00
13.00-14.30

14.30-14.45
14.45-16.30

ความรู้เบื้องต้นงานออกแบบและก่อสร้างทางรถไฟ ตามข้อกาหนดของ
การรถไฟแห่งประเทศไทย (Introduction to Design and Construction of
Railway in Accordance with SRT Standards)
โดย ดร.อรรถพล เก่าประเสริฐ
การรถไฟแห่งประเทศไทย
พักรับประทานอาหารกลางวัน
หลักการออกแบบและวางแนวเส้นทาง (Conceptual of Alignment Design)
โดย นายวีระ ศานติวรกุล
บริษัท เออีซี คอนซัลแทนต์ จากัด
พักดื่ม น้าชา-กาแฟ
ราง รอยเชื่อมและรางเชื่อมยาว (Rail, Rail Joints, and CWR)
โดย ผศ.ดร.รัฐภูมิ ปริชาตปรีชา
สถาบันวิจัยเพื่อความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมถนนและระบบราง
มหาวิทยาลัยนเรศวร

วันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561
09.00-10.30

10.30-10.45
10.45-12.00

12.00-13.00
13.00-14.30

14.30-14.45
14.45-16.30

การวิเคราะห์น้าหนักบรรทุกบนโครงสร้างทางรถไฟ (Track Loads)
โดย ดร.ทรงศักดิ์ สุธาสุประดิษฐ์
สถาบันวิจัยเพื่อความเป็นเลิศนวัตรกรรมถนนและระบบราง
มหาวิทยาลัยนเรศวร
พักดื่ม น้าชา-กาแฟ
การวิเคราะห์และออกแบบหมอนคอนกรีตรองรางรถไฟ
(Analysis and Design of Concrete Sleeper)
โดย ผศ.ดร.กริสน์ ชัยมูล
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
พักรับประทานอาหารกลางวัน
หลักการวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างทางรถไฟ เบื้องต้น 1: Ballasted Track
โดย ดร.พงษ์พิพัฒน์ อานันทนสกุล
มหาวิทยาลัยมหิดล
พักดื่ม น้าชา-กาแฟ
หลักการวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างทางรถไฟเบื้องต้น 2: Slab Tack
โดย ผศ.ดร.กิตติภูมิ รอดสิน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

วันเสาร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561
09.00-10.30

10.30-10.45
10.45-12.00

12.00-13.00
13.00-14.30

14.30-14.45
14.45-16.30

การออกแบบและติดตั้งระบบยึดเหนี่ยวราง
(Design and Construction of Fastening System)
โดย นายธนัท เกียรติวาทีรัตน์
คณะกรรมการวิศวกรรมระบบราง วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.)
พักดื่ม น้าชา-กาแฟ
การวิเคราะห์และออกแบบตาแหน่งเปลี่ยนผ่านบนทางรถไฟ
(Analysis and Design of Transition Zone)
โดย ดร.ทรงศักดิ์ สุธาสุประดิษฐ์
สถาบันวิจัยเพื่อความเป็นเลิศนวัตรกรรมถนนและระบบราง
มหาวิทยาลัยนเรศวร
พักรับประทานอาหารกลางวัน
การออกแบบระบบระบายน้าบนทางรถไฟ
(Design of Track Drainage System)
โดย ดร.วีระยุทธ ประทุมชัย
สถาบันวิจัยเพื่อความเป็นเลิศนวัตรกรรมถนนและระบบราง
มหาวิทยาลัยนเรศวร
พักดื่ม น้าชา-กาแฟ
การตรวจสอบและบารุงรักษาโครงสร้างทางรถไฟ
(Railway Track Inspection and Maintenance)
โดย ผศ.ดร.รัฐภูมิ ปริชาตปรีชา
สถาบันวิจัยเพื่อความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมถนนและระบบราง
มหาวิทยาลัยนเรศวร

วันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561
09.00-10.30
10.30-11.00
11.00-12.00

ทดสอบความรู้ (Open Book)
เดินทางสู่ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
รับฟังบรรยายสรุปภาพรวมการก่อสร้างและการบริหารโครงการ
รถไฟฟ้า ขนส่งมวลชนในเมือง
โดย นายวิทยา พันธ์มงคล
ผู้ช่วยผู้ว่าการ รฟม.

12.00-13.00
13.00-14.00

14.00-15.00
15.00-16.30
16.30-17.30

รับประทานอาหารกลางวันและเดินทางไปโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีน้าเงิน
(สถานีวัดมังกร)
ศึกษาดูงานโครงการก่อสร้างอุโมงค์ใต้ดินและสถานนีวัดมังกร
โดย นายบารมินทร์ เจริญพานิช
ผู้อานวยการกองบริหารงาน ก่อสร้าง 2 รฟม.
เดินทางไปยังโครงการก่อสร้างสถานีกลางบางซื่อ
ดูงานโครงการก่อสร้างสถานีกลางบางซื่อและโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีแดง
โดย ผู้แทนการรถไฟแห่งประเทศไทย และ บริษั ทยูนิค จากัด
เดินทางกลับ วสท. และรับผลการทดสอบพร้อมใบประกาศฯ

ติดต่อสอบถามและลงทะเบียนได้ที่ คุณพจนีย์ เที่ยงไธสง
โทร. 02-184-4600-9 ต่อ 508
โทรสาร. 02-184-4662
www.eit.or.th e-mail : pt3972@gmail.com

โครงการอบรม ศึกษาดูงาน และสอบ วิศวกรรมโครงสร้างทางรถไฟ ขั้นพื้นฐาน
วันเสาร์ที่ 3,10,17,24 กุมภาพันธ์ 2561
เวลา 8.30-16.30 น. ห้องประชุม อาคารวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)
จัดโดยคณะกรรมการวิศวกรรมระบราง วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ


ชื่อ-นามสกุล
หน่วยงาน/บริษัท
เลขที่

อาคาร

ถนน

ตาบล/แขวง

อาเภอ/เขต

จังหวัด

รหัสไปรษณีย์

มือถือ

โทรศัพท์

ผู้ประสานงาน
เบอร์ติดต่อ

มือถือ
 สานักงานใหญ่

เลขประจาตัวผู้เสียภาษี

อัตราค่าลงทะเบีบยน

:



สาขา

คนละ 8,500 บาท

อัตราราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว และ วสท. ได้รับการยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

การชาระเงิน
 เงินสด ชาระเงินที่ วสท.
 เช็ค สั่งจ่าย สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ
 โอนเงิน เข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของ สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย
ราชูปถัมภ์
• ธนาคารไทยพาณิชย์ สภากาชาดไทย เลขที่บัญชี 045-2-03026-1
• ธนาคารกรุงเทพ สาขาสุรวงศ์ เลขที่บัญชี 147-4-32388-6

ในพระบรม

ข้อปฏิบตั ิกรณีที่ไม่สามารถเข้ารับการ อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน ทั้งในและต่างประเทศและได้ชาระเงินค่าลงทะเบียน
 กรณี วสท. เป็นผู้ยกเลิกเนือ่ งจากเหตุใดก็ตาม จะคืนเงินให้กับลูกค้าเต็มจานวน
 กรณีลูกค้าได้ลงทะเบียน (ชาระเงินแล้ว) แจ้งยกเลิกเนื่องจากเหตุใดก็ตามขอให้ถือปฏิบัติดังต่อไปนี้
แจ้งยกเลิกก่อนวันจัด อบรม สัมมนา ดูงาน 30 วัน คืนเงินให้เต็มจานวนของค่าลงทะเบียน
แจ้งยกเลิกก่อนวันจัด อบรม สัมมนา ดูงาน 15 วัน คืนเงินให้ 80% ของค่าลงทะเบียน
แจ้งยกเลิกก่อนวันจัด อบรม สัมมนา ดูงานก่อน 7 วันก่อนงาน คืนเงินให้ 50% ของค่าลงทะเบียน
แจ้งยกเลิกภายหลังจาก 7 วัน ไม่คืนค่าลงทะเบียน

วิศวกรรมถานแห่ งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)
487 รามคาแหง 39 (ซ.เทพลีลา 21) ถ.รามคาแหง แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุ งเทพฯ 10310
โทร. 02-184 4600-9, Fax: 02-184-4662 www.eit.or.th e-mail : eit@eit.or.th

เรียน

