
 

โครงการอบรมและศึกษาดูงงาน 

BASIC KNOWLEDGE OF OPERATIONS & MAINTENANCE 

IN METRO TRAINS 

 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่ 18,25 สงิหาคม -1 กนัยายน 2561 (เฉพาะวันเสาร์) 

เวลา 8.30-16.30 น. ณ ช้ัน 6 อาคาร วสท. 
จัดโดย คณะกรรมการวิศวกรรมระบบราง 

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 



หลักการและเหตุผล 
  

 ด้วยคณะกรรมการวิศวกรรมระบบราง วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  

เล็งเห็นถึงความส าคัญของการพัฒนาองค์ความรู้ด้านระบบการขนส่งทางราง โดยเฉพาะอย่างย่ิงด้าน

โครงสร้างพ้ืนฐานซ่ึงถือเป็นหัวใจหลักในการรองรับการให้บริการด้านระบบขนส่งทางราง  จึงได้ร่วม

ด าเนินการจัดโครงการอบรมเร่ือง    Basic knowledge of Operations & Maintenance in Metro 

Trains  ในระหว่างวันท่ี 18,25, สิงหาคม 2561 – 1 กันยายน 2561  ณ อาคารวิศวกรรมสถานแห่งประเทศ

ไทย ท้ังน้ีเพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ในด้านดังกล่าวให้กับวิศวกร นักวิจัย นิสิต นักศึกษาและบุคคลท่ัวไปท่ีมี

ความสนใจ ไทย โดยมีการอบรมท้ังภาคทฤษฎีและการศึกษาดูงาน เพ่ือให้ครอบคลุมเนื้อหาส าหรับงานด้าน

การควบคุมการเดินรถไฟฟ้า และ งานซ่อมบ ารุงรักษารถไฟฟ้า (Basic knowledge of Operations & 

Maintenance in Metro Trains)  การอบรมจะใ ช้ระยะ เวลาตลอดหลักสูตรรวม 3 วัน โดย เนื้ อหา             

จะประกอบด้วย ความรู้เบื้องต้นด้านงานการจัดเตรียมรถไฟฟ้า ควบคุมการเดินรถไฟฟ้า และการแก้ไข

ปัญหาเบ้ืองต้นในกรณีรถไฟฟ้าขัดข้องในระหว่างการให้บริการ ความรู้เบ้ืองต้นและแนวคิดในการบริหารงาน

ซ่อมบ ารุงรักษารถไฟฟ้า เส้นทางว่ิง รวมระบบอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง และกรณีตัวอย่างของงานซ่อมบ ารุง

รถไฟฟ้า เป็นต้น นอกจากน้ียังจัดให้มีการศึกษาดูงานในการปฏิบัติงานจริงของบริษัทผู้ด าเนินการบริหาร

จัดการเดินรถไฟฟ้าในกรุงเทพมหานคร อันจะเป็นการกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้ด้านระบบขนส่ง

ทางรางให้กับวิศวกรไทย เพ่ือเข้าใจพ้ืนฐานงานในด้านการควบคุมการเดินรถไฟฟ้า และ งานซ่อมบ ารุงรักษา

ของรถไฟฟ้า  

 

วตัถปุระสงค ์
1. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจพ้ืนฐานการและเข้าใจในงานการควบคุมและบริหาร        

การเดินรถไฟฟ้า และการซ่อมบ ารุงรักษาระบบรถไฟฟ้า 

2. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถน าองค์ความรู้ท่ีได้รับการถ่ายทอดจากการอบรมไปประยุกต์ใช้ได้อย่าง    

มีประสิทธิภาพต่อไป 

  

 

 

 



 

 

โครงการอบรมและศึกษาดูงาน 

 (Basic knowledge of Operations & Maintenance in Metro Trains  ) 

วันที่ 18,25, สิงหาคม – 1 กันยายน 2561 

เวลา 09.00-16.30 น. ห้องประชุม 1 ช้ัน 6 อาคารวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย 

 
 

วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม 2561 
09.00-09.15  กล่าวเปิดงาน 

  โดย ผศ.ดร.รัฐภูมิ  ปริชาตปรีชา 

   ประธานคณะกรรมการวิศวกรรมระบบราง วสท. 

09.15-10.30  ความรู้เบ้ืองต้นด้านการเดินรถไฟฟ้า Part 1 (รถไฟฟ้าและการควบคุมการเดินรถ) 

   โดย นายอธิคม เอ้ือศรีวัฒนากุล 

    ผู้จัดการส่วนควบคุมงานเดินรถ  

   บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) (BTS) 

10.30-10.45 พักด่ืม น ้าชา-กาแฟ 

10.45-12.00  ความรู้เบ้ืองต้นด้านการเดินรถไฟฟ้า Part 2 (การจัดการสถานี) 

   โดย นายธนภัทร  อินทรใจ 

    ผู้จัดการส่วนงานสถานี 

   บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) (BTS) 

12.00-13.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00-14.30  หลักการออกแบบและการจัดตารางการเดินรถ 

   โดย นายอธิคม เอ้ือศรีวัฒนากุล 

    ผู้จัดการส่วนควบคุมงานเดินรถ  

    บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) (BTS) 

14.45-16.30  กรณีศึกษาในการแก้ไขปัญหาการเดินรถไฟฟ้าในกรณีเกิดขัดข้องในระหว่าง 

   การมให้บริการ 

   โดย นายอธิคม เอ้ือศรีวัฒนากุล 

    ผู้จัดการส่วนควบคุมงานเดินรถ  

    บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) (BTS) 



วันเสาร์ที่ 25 สิงหาคม 2561 
09.00-10.30  หลักการบริหารงานซ่อมบ ารุงระบบรถไฟฟ้า  

   โดย นายภักดี จิระภาพันธ์ 

    ผู้อ านวยการฝ่ายซ่อมบ ารุง  

    บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จ ากัด มหาชน (BTSC) 

10.30-10.45  พักด่ืม น ้าชา-กาแฟ 

10.45-12.00  งานซ่อมบ ารุงรถไฟฟ้า (RST Maintenance) 

   โดย นาย ชัยวัฒน ์ เกียรติเพชรรัตน์ผู้จัดการส่วนซ่อมบ ารุงรถไฟฟ้า 

    บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จ ากัด มหาชน (BTSC) 

12.00-13.00  พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00-14.30  งานซ่อมบ ารุงรักษาเส้นทางว่ิงรถไฟฟ้า(Viaduct &Track work) 

   โดย นาย วัสพล  ลัญฉน์วัฒน์ผู้จัดการแผนกซ่อมบ ารุงงานโครงสร้างและเส้นทางว่ิง  

    บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จ ากัด มหาชน (BTSC) 

14.30-14.45  พักด่ืม น ้าชสก-กาแฟ 

14.45-16.30  งานซ่อมบ ารุงรักษาระบบอาณัติสัญญาณ (Signalling system) 

   โดย นายอนชุา บุญโรจน์เสรี  

    วิศวกรซ่อมบ ารุงงานระบบอาณัติสัญญาญ 

    บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จ ากัด มหาชน (BTSC) 

 

วันเสาร์ที่ 1 กันยายน 2561 
09.00-11.30  งานซ่อมบ ารุงรักษาระบบจัดจ าหน่ายต๋ัวอัตโนมัติ 

   โดย นาย สาคร  ป่ินธานี  

    หัวหน้าวิศวกรแผนกซ่อมบ ารุงงานระบบจัดหน่ายต๋ัวอัตโนมัติ 

    บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จ ากัด มหาชน (BTSC) 

11.30-12.30  พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.30-16.00  ดูงาน ศูนย์ควบคุมการเดินรถ ,โรงจอดรถและซ่อมบ ารุง  

   บริษัทระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จ ากัดมหาชน (BTSC) 

  

  



 

 

โครงการอบรมและศึกษาดูงาน 

 (Basic knowledge of Operations & Maintenance in Metro Trains  ) 

วันที่ 18,25, สิงหาคม – 1 กันยายน 2561 

เวลา 09.00-16.30 น. ห้องประชุม 1 ช้ัน 6 อาคารวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย 

                                          
 

 

ช่ือ-นามสกุล             

หน่วยงาน/บริษัท            

เลขท่ี    อาคาร    ถนน      

ต าบล/แขวง    อ าเภอ/เขต   จังหวัด     

รหัสไปรษณีย์    มือถือ    โทรศัพท์    

E-mail              

ผู้ประสานงาน            

เบอร์ติดต่อ       มือถือ      

E-mail             

เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี     ส านักงานใหญ่           สาขา   

 อัตราค่าลงทะเบีบยน      :      คนละ  8,700 บาท 
 

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

การช าระเงิน 
 

   เงินสด ช าระเงินท่ี วสท. 

   เชค็ สั่งจ่าย สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ 

  โอนเงิน เข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของ สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

• ธนาคารไทยพาณิชย์  สภากาชาดไทย เลขท่ีบัญชี 045-2-03026-1 

• ธนาคารกรุงเทพ สาขาสุรวงศ์ เลขท่ีบัญชี 147-4-32388-6 



 

ข้อปฏิบัติกรณีท่ีไม่สามารถเข้ารับการ อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน  

ทัง้ในและต่างประเทศและได้ช าระเงินค่าลงทะเบียน 
  กรณี วสท. เป็นผู้ยกเลกิเนื่องจากเหตุใดก็ตาม จะคืนเงินให้กบัลูกค้าเต็มจ านวน 

  กรณีลูกค้าได้ลงทะเบียน (ช าระเงินแล้ว) แจง้ยกเลิกเนื่องจากเหตุใดกต็ามขอให้ถือปฏิบัติดงัต่อไปนี ้

 แจ้งยกเลิกก่อนวันจัด อบรม สัมมนา ดูงาน  30 วัน คืนเงินให้เต็มจ านวนของค่าลงทะเบยีน  

 แจ้งยกเลิกก่อนวันจัด อบรม สัมมนา ดูงาน  15 วัน คืนเงินให้ 80% ของค่าลงทะเบียน 

 แจ้งยกเลิกก่อนวันจัด อบรม สัมมนา ดูงานก่อน 7 วันก่อนงาน คืนเงินให้ 50% ของคา่ลงทะเบียน 

 แจ้งยกเลิกภายหลังจาก 7 วัน ไม่คืนค่าลงทะเบียน 

 

 

 

 

ติดต่อสอบถามรายละเอียดและส ารองท่ีน่ังได้ท่ี 

นางสาวพจนีย์ เท่ียงไธสง เจ้าหน้าท่ี วสท.  

โทร. 02-184-4600-9 ต่อ 508   โทรสาร. 02-184-4662 

e-mail pt3972@gmail.com 

www. eit.or.th 

mailto:pt3972@gmail.com

