
  

 

 

โครงการอบรม 

วิศวกรรมระบบอาณัติสัญญาณของระบบราง  

(Railway Signalling for Engineers)  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

  

 

 

  

วันเสาร์ที่ 20 และ 27 ตุลาคม 2561 

เวลา 08.30-16.30 น. ห้องประชุม 1 ชั้น 6 อาคาร วสท.  

จัดโดย คณะกรรมการวิศวกรรมระบบราง 

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 



  

 

 
 
 
 

 หลกัการเหตุผล 
  

ด้วยคณะกรรมการวิศวกรรมระบบราง    วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย เล็งเห็นถึงความส าคัญของการพัฒนา
องค์ความรู้ด้านระบบการขนส่งทางราง ซึ่งมีส่วนเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรระบบรางอันมีอยู่หลากหลายสาขา
วิศวกรรม ซึ่งส่วนหนึ่งในการจัดการเดินรถไฟให้สามารถเดินได้อย่างมีประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย นั้น
จะเก่ียวข้องกับวิศวกรรมไฟฟ้าก าลัง ไฟฟ้าสื่อสาร และวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ที่จะออกแบบติดตั้งระบบอาณัติสัญญาณ 
(Signalling System) ซึ่งถือเป็นโครงสร้างพ้ืนฐานส่วนหนึ่งที่มีความส าคัญในการให้บริการด้านระบบขนส่งทางราง    
จึงได้ร่วมด าเนินการจัดโครงการอบรมเรื่อง “วิศวกรรมระบบอาณัติสัญญาณของระบบราง (Railway Signalling 
for Engineers)”  ในวันเสาร์ที่ 20 และ 27 ตุลาคม 2561 ณ อาคารวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ทั้งนี้มี
วัตถุประสงค์หลักเพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ในด้านดังกล่าวให้กับวิศวกร นักวิจัย นิสิต นักศึกษาและบุคคลทั่วไปที่มีความ
สนใจในระบบการเดินรถไฟ โดยมีการอบรมภาคทฤษฎีหลักการออกแบบระบบอาณัติสัญญาณและระบบโทรคมนาคมที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือให้ครอบคลุมเนื้อหาส าหรับงานด้านวิศวกรรมระบบอาณัติสัญญาณของระบบราง โดยวิทยากรที่มีความรู้             
มีประสบการณ์การออกแบบติดตั้งและทดสอบระบบอาณัติสัญญาณ การอบรมจะใช้ระยะเวลาตลอดหลักสูตรรวม 2 วัน 
โดยเนื้อหาจะประกอบด้วย ความรู้เบื้องต้นด้านวิศวกรรมระบบอาณัติสัญญาณ การแนะน าประเภทของระบบอาณัติ
สัญญาณ หลักการออกแบบเส้นทางเดินรถไฟและย่านสถานี หลักการออกแบบระบบอาณัติสัญญาณของรถไฟระหว่าง
เมือง  เงื่อนไขความปลอดภัยของระบบอาณัติสัญญาณ พร้อมตัวอย่างการออกแบบระบบอาณัติสัญญาณและการใช้งาน
ควบคุมสั่งการ รวมถึงหลักการออกแบบระบบอาณัติสัญญาณของรถไฟความเร็วสูง อันจะเป็นการกระตุ้นให้เกิดการ
พัฒนาองค์ความรู้ด้านระบบขนส่งทางรางให้กับวิศวกรไทยในการน าไปประยุกต์ใช้งานได้ต่อไป 

    วัตถุประสงค์ 
 

1. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจพ้ืนฐานการออกแบบ ระบบอาณัติสัญญาณท้ังส่วนของการเดิน  
รถไฟระหว่างเมือง และระบบอาณัติสัญญาณของรถไฟความเร็วสูง   

2. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถน าองค์ความรู้ที่ได้รับการถ่ายทอดจากการอบรมไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพต่อไป 

3. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจหลักการออกแบบระบบโทรคมนาคมเพ่ือรองรับระบบอาณัติสัญญาณ 
4. เพ่ือใหผู้้เข้ารับการอบรมทราบมาตรฐานเกี่ยวกับระบบอาณัติสัญญาณที่ส าคัญ เช่น ETCS CTCS  
    GSM-R  เป็นต้น 
 
 
 
 
  
 
 



  

 

 
 
 

 

โครงการอบรม 
“วิศวกรรมระบบอาณติัสญัญาณของระบบราง  
(Railway Signalling for Engineers)” 

วนัเสารท์ี ่20 และ 27 ตุลาคม 2561 
เวลา 08.30-16.30 น. ณ หอ้งประชมุ 1 ชัน้ 6 อาคาร วสท. 

 
 

  วันเสารท์ี่   20 ตุลาคม  2561 
09.00-09.15   กล่าวเปิดงาน 

   โดย  ผศ.ดร.รัฐภูมิ  ปริชาตปรีชา 

     ประธานคณะกรรมการวิศวกรรมระบบราง  

     วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

09.15-10.30  ความรู้เบื้องต้นด้านวิศวกรรมระบบอาณัติสัญญาณ  

   (Introduction to Signalling for Railway Engineering) 

   โดย  นายอนนัต์  โพธิน์ิ่มแดง 

     หัวหน้าส านักงานประจ าการรถไฟ การรถไฟแห่งประเทศไทย 

10.30-10.45  พักดื่มน้ าชา-กาแฟ 

10.45-12.00  พื้นฐานของระบบอาณัติสัญญาณ (Introduction to Basic Design Signalling) 

   โดย  นายอนนัต์  โพธิน์ิ่มแดง 

     หัวหน้าส านักงานประจ าการรถไฟ การรถไฟแห่งประเทศไทย 

12.00-13.00  พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00-14.30  แนะน าประเภทของระบบอาณัติสัญญาณ และส่วนประกอบที่ส าคัญ 

   (Introduction Type of Signalling System and main equipment) 

   โดย  นายอนนัต์  โพธิน์ิ่มแดง 

     หัวหน้าส านักงานประจ าการรถไฟ การรถไฟแห่งประเทศไทย 

14.30-14.45  พักดื่มน้ าชา-กาแฟ 

14.45-16.30  หลักการออกแบบเส้นทางเดินรถไฟและย่านสถานี  

    (Conceptual design of Railway track layout and Station yard) 

   โดย  นายอนนัต์  โพธิน์ิ่มแดง 

     หัวหน้าส านักงานประจ าการรถไฟ การรถไฟแห่งประเทศไทย  



  

 

 
  วันเสาร์ที่   27 ตุลาคม  2561 

09.00-10.30   หลักการออกแบบเขียนผังระบบอาณัติสัญญาณของย่านสถาน ี

                            (Conceptual design of Signalling arrangement plan) 

   โดย  นายอนนัต์  โพธิน์ิ่มแดง 

     หัวหน้าส านักงานประจ าการรถไฟ การรถไฟแห่งประเทศไทย 

10.30-10.45  พักดื่มน้ าชา-กาแฟ 

10.45-12.00  รายละเอียดออกแบบระบบอาณัติสัญญาณ และระบบโทรคมนาคม 

   (Detail design of Signalling and Telecommunication system) 

   โดย  นายอนนัต์  โพธิน์ิ่มแดง 

     หัวหน้าส านักงานประจ าการรถไฟ การถไฟแห่งประเทศไทย 

12.00-13.00  พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00-14.30  เงื่อนไขความปลอดภัยของระบบอาณัติสัญญาณ และตัวอย่างการใช้งานควบคุมสัง่การ 

   (Safety Rule, Interlocking Control table and  Principle of operation) 

   โดย  นายอนนัต์  โพธิน์ิ่มแดง 

     หัวหน้าส านักงานประจ าการรถไฟ การรถไฟแห่งประเทศไทย 

14.30-14.45  พักดื่มน้ าชา-กาแฟ 

14.45-16.30       มาตรฐานเกี่ยวกับระบบอาณัติสัญญาณท่ีส าคัญ เช่น ETCS CTCS  GSM-R  

   โดย  นายอนนัต์  โพธิน์ิ่มแดง 

     หัวหน้าส านักงานประจ าการรถไฟ การรถไฟแห่งประเทศไทย 

 

 

รับจ ำนวนจ ำกัด 60 คน เท่ำนั้น 
 

ติดต่อสอบถามและลงทะเบียนได้ที่  คุณพจนีย์  เที่ยงไธสง 
โทร. 02-184-4600-9 ต่อ 508 

โทรสาร. 02-319-2710-1 / 02-184-4597-8 
www.eit.or.th   e-mail : pt3972@gmail.com 

 

http://www.eit.or.th/
mailto:pt3972@gmail.com


  

 

                    โครงการอบรมหลักสตูร 
“วิศวกรรมระบบอาณัตสิญัญาณของรถไฟ (Railway Signalling for Engineers) 
วันเสาร์ที่ 20 และ 27 ตลุาคม 2561  
เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 6 อาคาร วสท. 
จัดโดย คณะกรรมการวิศวกรรมระบบราง วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ  

(กรุณาเขียนอักษรตัวบรรจง) 

ชื่อ       นามสกุล       

หน่วยงาน             

เลขที่    หมู่   อาคาร    ซอย     

ถนน  ต าบล/แขวง   อ าเภอ/เขต    

จังหวัด รหัสไปรษณีย ์  มือถือ :      

โทรศัพท์ :     โทรสาร  :     e-mail  :   

เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี :      ส านักงานใหญ่      สาขา    

ผู้ประสานงาน :       โทรศัพท์ :     

อัตราค่าลงทะเบยีน ท่านล่ะ  5,000  บาท 
ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว  และ วสท. ได้รับการยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย  3% 

 

ช่องทางการช าระค่าลงทะเบียน 
 เงินสด ช าระเงินสด น ามาช าระก่อนได้วันงาน หรือ ช าระได้ที่ ชั้น 5 
 เช็ค  สั่งจ่ายสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
 โอนเงิน  เข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ 
         ในนนามสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ บัญชีออมทรัพย์ 
                 ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสภากาชาดไทย  เลขที่ 045-2-03026-1 
 

ข้อปฏิบติักรณียกเลิก อบรม สมัมนา ศึกษาดงูาน ทัง้ในและต่างประเทศ และได้ช าระเงิน
ค่าลงทะเบียนล่วงหน้าดงัน้ี 
วสท. เป็นผู้ยกเลิกเนื่องจากเหตุใดก็ตาม จะคืนเงินให้กับลูกค้าเต็มจ านวน 
กรณี ลูกค้าได้ลงทะเบียน (ช าระเงินแล้ว) แจ้งยกเลิกเนื่องจากเหตุใดก็ตามขอให้ถือปฏิบัติดังต่อไปนี้ 

 แจ้งยกเลิกก่อนวันจัด อบรม สัมมนา ดูงาน 30 วัน คืนเงินให้เต็มจ านวนของค่าลงทะเบียน 
 แจ้งยกเลิกก่อนวันจัด อบรม สัมมนา ดูงาน 15 วัน คืนเงินให้ 80% ของค่าลงทะเบียน 
 แจ้งยกเลิกก่อนวันจัด อบรม สัมมนา ดูงาน  7 วัน คืนเงินให้ 50% ของค่าลงทะเบียน 
 แจ้งยกเลิกก่อนวันจัด อบรม สัมมนา ดูงาน 3 วัน หรือภายในงาน ไม่คืนค่าลงทะเบียน 

หมายเหตุ  กรณีโอนเงิน กรุณา  FAX หลักฐานการช าระเงินมาที่ โทรสาร.02-319-2710-1 
 โปรดระบุชื่อโครงการฯ ชื่อผู้เข้ารับการอบรม ที่อยู่ในการจัดส่งใบเสร็จ 



  

 

 
 
 
 
 

วศิวกรรมถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถมัภ ์ (วสท.) 

487 รามค าหง 39 (ซ.เทพลีลา 21) ถ.รามค าหง แขวงพลบัพลา เขตวงัทองทอง กรุงเทพฯ 10310  

โทร. 02-184 4600-9, Fax: 02-319-2710-1 www.eit.or.th E-mail  : eit@
eit.ir.th 
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http://www.eit.or.th/

