รับจำ�นวนจำ�กัด
30 ท่าน

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง

โปรแกรมวิเคราะห์โครงสร้าง
MIDAS Gen รุ่นที่ 9

วันที่ 17 - 18 มกราคม 2561

(วันพุธ-วันพฤหัสบดี) เวลา 09.00-17.00 น.
ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 4 อาคาร วสท.

จัดโดย
สถาบันวิศวพัฒน์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

www.eit.or.th

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง

โปรแกรมวิเคราะห์โครงสร้าง MIDAS Gen รุ่นที่ 9

วันที่ 17-18 มกราคม พ.ศ. 2561 (วันพุธ-วันพฤหัสบดี)
ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 4 อาคาร วสท. ซอยรามคำ�แหง 39

จัดโดย สถาบันวิศวพัฒน์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

หลักการและเหตุผล

โปรแกรม MIDAS GEN 2015 เป็นโปรแกรมประเภทวิเคราะห์และออกแบบ
โครงสร้างจากประเทศเกาหลีใต้ โปรแกรมมีความสามารถสูงเนือ่ งจากเป็นโปรแกรม
ค�ำนวณแบบ 3มิติ สามารถออกแบบได้ทั้งเหล็ก STEEL ,คอนกรีตเสริมเหล็ก RC,
และเหล็กกับคอนกรีต SRC ตัวโปรแกรมมีดีไซด์โค้ดมากมายให้เลือกใช้ครอบคลุม
ทุกทวีป
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เห็นว่า โปรแกรมนี้
สามารถน�ำมาใช้ในการประวิชาชีพในงานก่อสร้างได้ จึงได้เรียนเชิญ อาจารย์ปวริศร์
ศิริพิพัฒกุล ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในในการใช้โปรแกรม มาสอบวิธีใช้งานโปรมแกรมที่
ถูกต้อง เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจหลักการ และแนวทางในการใช้โปรแกรม
คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

วิศวกร สถาปนิก ผู้ออกแบบ หรือผู้ที่ต้องการพัฒนาศักยภาพในการใช้
โปรแกรมการออกแบบงานก่อสร้าง
วิทยากร

อาจารย์ ปวริศร์  ศิริพิพัฒกุล
วิศวกรโครงสร้างและออกแบบ    
อาจารย์พิเศษหลายสถาบัน (วิทยากรเสียงเสน่ห์)
กรรมการผู้จัดการ MIDAS Thailand Group
ลงทะเบียน  
พักรับทาน ชา-กาแฟ
พักรับประทานอาหารกลางวัน

เวลา
เวลา
เวลา

8.30-9.00 น.
10.30-10.45, 14.30-14.45 น.
12.00-13.00 น.
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เนื้อหาการบรรยาย
บทน�ำ   รูปแบบและการท�ำงานของโปรแกรม midasGen2015
บทที่ 1  Node/Element : เครื่องมือในการสร้างแบบจ�ำลอง
บทที่ 2  Property : สร้างคุณสมบัติ และหน้าตัด
บทที่ 3  Boundary : สร้างาจุดรองรับของแบบจ�ำลองในรูปแบบ Fix ,Pin ,Spring
บทที่ 4  Load/Load Type
บทที่ 5  เครื่องมือที่จ�ำเป็นในการท�ำงาน
บทที่ 6  ค�ำสั่งในการออกแบบ
บทที่ 7  หลักเกณฑ์ในการออกแบบวิธีหน่วยแรงใช้งานด้วย Midas/Gen
บทที่ 8  การออกแบบคานโค้งรับ Torsion
บทที่ 9  หลักการโมเดล และการเพิ่มน�้ำหนักบนหลังคาด้วย Midas/Gen
บทที่10  การวิเคราะห์ และออกแบบโครงหลังคาแบบโค้ง 2 และ 3 มิติ
บทที่11  การออกแบบคานคอนกรีตเสริมเหล็กตามมาตรฐานของ วสท.
บทที่12  การวิเคราะห์และออกแบบคาน เสาของ Frame 3 มิติ ตามเทศบัญญัติ กทม.
บทที่13  การออกแบบเสารับกังหันลมผลิตไฟฟ้า
บทที่14  หลักการ Model และการออกแบบป้ายโฆษณาโครงข้อหมุน3มิติ
บทที่15  การวิเคราะห์และออกแบบต้านทานแผ่นดินไหวด้วยวิธีแรงสถิตเทียบเท่า
บทที่16  การวิเคราะห์และออกแบบต้านทานแผ่นดินไหวด้วยวิธีพลศาสตร์
บทที่17 – บทที่ 18  การออกแบบด้วย Midas/Set
กรณีที่วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ยกเลิกการจัดอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เนื่องจากเหตุใดก็ตาม จะคืนเงินให้กับลูกค้าเต็มจำ�นวน
                        กรณีที่ผู้ลงทะเบียนแจ้งยกเลิกให้ถือปฏิบัติดังนี้
- แจ้งยกเลิกก่อนวันจัดอบรม สัมมนา 30 วัน คืนเงินให้เต็มจำ�นวนของค่าลงทะเบียน
- แจ้งยกเลิกก่อนวันจัดอบรม สัมมนา 15 วัน คืนเงินให้ 80% ของค่าลงทะเบียน
- แจ้งยกเลิกก่อนวันจัดอบรม สัมมนา 7 วัน คืนเงินให้ 50% ของค่าลงทะเบียน
- แจ้งยกเลิกภายหลัง 7 วัน ไม่คืนเงินค่าลงทะเบียน

กรุณา !!!  น�ำ Notebook มาด้วยในวันอบรมและ Notebook ของท่าน
ต้องเป็น windows เท่านั้น

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)

เลขที่ 487 ซอยรามค�ำแหง 39 (เทพลีลา 1) ถ.รามค�ำแหง แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

โทร. 0-2184-4600-9 ต่อ 524 โทรสาร 0-2184-4662
E-mail: chadaporn.eit@gmail.com หรือ eit@eit.or.th
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ใบสมัครการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง

โปรแกรมวิเคราะห์โครงสร้าง MIDAS Gen รุ่นที่ 9

วันที่ 17-18 มกราคม พ.ศ. 2561 (วันพุธ-วันพฤหัสบดี) ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 4 อาคาร วสท.
จัดโดย สถาบันวิศวพัฒน์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
**กรุณากรอกด้วยตัวบรรจงเพื่อความชัดเจน**

ชือ่ -นามสกุล..................................................เลขทีส่ มาชิก วสท...................เลขทีส่ มาชิกสภาวิศวกร.................
โทรศัพท์มอื ถือ.......................................................E-mail...........................................................................
หน่วยงาน (บริษัท / บ้าน)............................................................................................................................
เลขที่.................อาคาร................................ชั้น..............หมู่ที่..............ซอย................................................
ถนน.....................................ต�ำบล/แขวง.........................................อ�ำเภอ/เขต..........................................
จังหวัด.................................รหัสไปรษณีย์.............................โทรศัพท์.......................................................
โทรสาร..................................................................E-mail..........................................................................
ชื่อผู้ประสานงาน.......................................................โทรศัพท์(ผู้ประสานงาน).............................................
เลขประจ�ำตัวผู้เสียภาษี.......................................... rส�ำนักงานใหญ่  หรือ rสาขา ..................................
ค่าลงทะเบียน (ราคานี้รวมค่าเอกสาร ค่าอาหาร อาหารว่าง ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และได้รับการยกเว้นภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%)
ราคา

ประเภท
r สมาชิก วสท.

5,000 บาท

r ข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ / บุคคลทั่วไป

6,000 บาท

ชำ�ระที่ ณ อาคาร วสท.  ชั้น  5
m เงินสด
เช็
ค
สั
ง
่
จ่
า
ย
สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
m
โอนเงิ
น
เข้
าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ในนาม
m
			
สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
			
Ø ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสี่แยกศรีวรา เลขที่ 140-2-30221-6
			
สาขาสุรวงศ์   
เลขที่ 147-4-32388-6
Ø ธนาคารกรุงเทพ
			
ธนาคารกรุ
ง
ไทย
สาขาจามจุ
ร
ส
ี
แควร์
เลขที่  162-0-09914-4
Ø
สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติมได้ท  ี่ โทรศัพท์ 0-2184-4600-9 ต่อ 524 คุณชฎาพร โทรสาร 02-184-4662

การชำ�ระเงิน

กรณีโอนเงินแล้ว กรุณาส่งใบโอนเงิน พร้อมชือ่ หลักสูตรการอบรม และทีอ่ ยูใ่ นการออกใบเสร็จมาทาง
Email: chadaporn.eit@gmail.com หรือโทรสาร 0-2184-4662

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)

ชำ�ระค่าไปรษณียากรแล้ว
ใบอนุญาตที่ 72/2554
ศฝ.บดินทรเดชา

487 รามคำ�แหง 39 (ซ.เทพลีลา) ถ.รามคำ�แหง แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทร. 0-2184-4600-9 โทรสาร 0-2184-4662 E-mail : eit@eit.or.th Homepage : www.eit.or.th

