PDU 18 หน่วย

โครงการอบรม

หลักการเหตุผล
ปัจจุบันวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ได้ถูกนำมำใช้ในกำรประกอบวิชำชีพของวิศวกรในสำขำต่ำงๆ อย่ำงกว้ำงขวำง
โปรแกรมไฟไนต์เอลิเมนต์สำเร็จรูปได้กลำยเป็นเครื่องมือสำคัญของวิศวกรในกำรวิเครำะห์และแก้ปัญหำทำง
กลศำสตร์ ที่ทำให้วิศวกรสำมำรถทำงำนได้อย่ำงรวดเร็วและมีประสิทธิภำพ ควำมรู้พื้นฐำนของวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์
จึงเป็นสิ่งสำคัญที่วิศวกรผู้ใช้เครื่องมือที่ทรงพลังนี้จำเป็นต้องรู้ โดยควำมรู้พื้นฐำนดังกล่ำวจะมีผลทำให้วิศวกร
สำมำรถใช้วิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ได้อย่ำงถูกต้องและเชี่ยวชำญ กำรใช้วิธีไฟไนต์เอลิเมนต์โดยไม่มีควำมรู้อย่ำงแท้จริง
อำจเป็นผลให้เกิดควำมผิดพลำดและก่อให้เกิดอันตรำยได้
คณะกรรมกำรวิศวกรรมเชิงคำนวณ วิศวกรรมสถำนแห่งประเทศไทย ในพระบรมรำชูปถัมภ์ ตระหนักถึง
ควำมสำคัญของวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ดังกล่ำว จึงเห็นสมควรที่ จะจัดอบรมภำยใต้หัวข้อพื้นฐำนวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์
สำหรับวิศวกรขึ้น เพื่อให้วิศวกรที่สนใจได้รับควำมรู้ ควำมเข้ำใจและเป็นผลก่อให้เกิดควำมสำมำรถในกำรใช้
วิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ได้อย่ำงถูกต้อง อันเป็นผลโดยตรงต่อกำรพัฒนำวิชำชีพและลดกำรพึ่งพำต่อวิศวกรต่ำงชำติได้

จุดมุ่งหมาย
เพื่อปูพื้นฐำนขององค์ควำมรูท้ ี่จำเป็นในกระบวนกำรคำนวณโดยวิธไี ฟไนต์เอลิเมนต์อนั ประกอบไปด้วย
(1) คณิตศำสตร์พื้นฐำน และควำมหมำยในเชิงวิศวกรรม
(2) พื้นฐำนวิธีเชิงตัวเลขที่สำคัญ
(3) พื้นฐำนวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ที่สำมำรถทำควำมเข้ำใจได้โดยง่ำย โดยเน้นกำรใช้งำนของวิศวกรภำคปฏิบัติ
เพื่อให้วิศวกรเข้ำใจโครงสร้ำงและองค์ประกอบของโปรแกรมไฟไนต์เอลิเมนต์สำเร็จรูป เพื่อเป็นแนวทำงในกำร
ตัดสินใจเลือกใช้โปรแกรมที่เหมำะสมกับงำน

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
วิศวกรโยธำและเครื่องกล ผูต้ ้องกำรใช้วิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ในกำรประกอบวิชำชีพอย่ำงมีประสิทธิภำพ

.
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พื้นฐานวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์สาหรับวิศวกร
วันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ 2561 (วันพฤหัสบดี-วันศุกร์)
เวลา 08.30–17.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคาร วสท.
จัดโดย คณะกรรมการวิศวกรรมเชิงคานวณ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์


วันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561
08.30-09.00 น.
09.00-09.15 น.
09.15-10.30 น.
10.30-10.45 น.
10.45-12.00 น.
12.00-13.00 น.
13.00-14.15 น.
14.15-15.30 น.
15.30-15.45 น.
15.45-17.00 น.

ลงทะเบียน
พิธีเปิดกำรฝึกอบรม
โดย ศ.ดร. วรศักดิ์ กนกนุกุลชัย
สถำบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย
Overview of the Finite Element Method: A Modern Tool for Engineers
โดย ศ.ดร. วรศักดิ์ กนกนุกุลชัย
สถำบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย
พักดื่มน้ำชำ-กำแฟ
Direct Stiffness Method
โดย รศ.ดร. จรูญ รุ่งอมรรัตน์
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน
General Continuum
โดย ศ.ดร. ธีรพงศ์ เสนจันทร์ฒิไชย
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
Applications of FEM to Truss and Frame Problems
โดย ศ.ดร. สุชำติ ลิ่มกตัญญู
มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์
พักดื่มน้ำชำ-กำแฟ
Applications of FEM to Plate, Shell, and Solid Problems
โดย ศ.ดร. พฤทธำ ณ นคร
สถำบันเทคโนโลยีนำนำชำติสิรินทร มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
ผศ.ดร. เอกชัย ชัยชนะศิริ
มหำวิทยำลัยมหิดล

วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561
09.15-10.30 น.

10.30-10.45 น.
10.45-12.00 น.
12.00-13.00 น.
13.00-14.15 น.
14.15-15.30 น.
15.30-15.45 น.
15.45-17.00 น.

Applications of FEM to Tall Building Problems
โดย ผศ.ดร. อนันต์ นิ่มทวัฒน์
มหำวิทยำลัยรำชภัฏอุดรธำนี
ดร. วิเชียร โสมณวัฒน์
มหำวิทยำลัยรำชภัฏอุบลรำชธำนี
พักดื่มน้ำชำ-กำแฟ
Applications of FEM to Bridge Problems
โดย ดร. ธรรมนูญ สุสำเภำ
มหำวิทยำลัยรังสิต
พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน
Applications of FEM to Buckling Problems of Frames
โดย ดร. เสวกชัย ตั้งอร่ำมวงศ์
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
Applications of FEM to Structural Dynamics Problems
โดย ผศ.ดร. ชินพัฒน์ บัวชำติ
มหำวิทยำลัยเชียงใหม่
พักดื่มน้ำชำ-กำแฟ
Good Modeling Practices
โดย ศ.ดร. วรศักดิ์ กนกนุกุลชัย
สถำบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย

ติดต่อสอบถามและลงทะเบียนได้ที่
คุณพจนีย์ เที่ยงไธสง โทร. 02-184-4600-9 ต่อ 508
โทรสาร. 02-184-4662
www.eit.or.th e-mail : pt3972@gmail.com
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ชื่อ
หน่วยงำน
เลขที่
ซอย
อำเภอ/เขต
มือถือ :
โทรสำร :
เลขประจำตัวผูเ้ สียภำษี :
ผู้ประสำนงำน :
มือถือ

นำมสกุล
หมู่

อำคำร
ถนน

จังหวัด

ตำบล/แขวง
รหัสไปรษณีย์

โทรศัพท์ :
e-mail :
 สำนักงำนใหญ่  สำขำ
โทรศัพท์ :
e-mail

อัตราค่าลงทะเบียน
 นิสติ /นักศึกษำ+สำเนำบัตรนักศึกษำ ป.ตรี+ป.โท
2,000
บำท
 สมำชิก วสท.
4,000
บำท
 ข้ำรำชกำร/รัฐวิสำหกิจ/บุคลทั่วไป
5,600
บำท
(อัตรำนี้รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม 7% เอกสำร อำหำรว่ำง อำหำรกลำงวัน และได้รบั กำรยกเว้นภำษีหัก ณ ที่จ่ำย 3%)

การชาระเงิน
 ชำระเงินหน้ำงำน
 โอนเงินเข้ำบัญชีออมทรัพย์
สมำคมวิศวกรรมสถำนแห่งประเทศไทย ในพระบรมรำชูปถัมภ์
ธนำคำรไทยพำณิชย์ สำขำสภำกำชำดไทย เลขที่ 045-2-03026-1
ธนำคำรกรุงเทพ สำขำสุรวงศ์ เลขที่ 147-4-32388-6
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