
 

           
การอบรมเชิงปฏิบัติการเร่ือง โปรแกรมวิเคราะห์โครงสร้าง midas nGen & Gen 

ส าหรับโครงสร้างต้านทานแผ่นดินไหว รุ่นที่ 3 
วันที่ 27 – 28 มีนาคม พ.ศ.2561  (พุธ – พฤหัสบดี) 

เวลา 09.00 – 17.00 น.  ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 4 อาคาร วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ 
จดัโดย สถาบันวิศวพัฒน์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 

หลักการและเหตุผล 
ในปัจจุบัน  เทคโนโลยีการสร้างแบบจ าลองสารสนเทศอาคาร  (Building Information Modeling 

Technology) ในส่วนของวิศวกรออกแบบโครงสร้าง มี 2 แนวทาง แนวทางที่คุ้นเคยกันอยู่ในปัจจุบัน คื อ “รอ”
โมเดล 3 มิติ จากสถาปนิก ซึ่งต้องใช้เวลาในการสร้างแบบจ าลอง และการแก้ไข ที่ต้องใช้เวลานาน ดังนั้นการ
เลือกใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับวิศวกรออกแบบโครงสร้างโดยเฉพาะ midas nGen จึงเป็นสิ่งที่จ าเป็น เพราะจะ
ท าให้การสร้างแบบจ าลองที่ไม่ต้อง “รอ” เป็นอีก 1 แนวทางที่น่าสนใจ คือสามารถท างานพร้อมกับสถาปนิก โดย
เริ่มงานสร้างแบบจ าลองจาก แบบเบื้องต้น (Preliminary) จากนั้นเมื่อกระบวนการท างานของวิศวกรออกแบบ
โครงสร้าง เสร็จสมบูรณ์ ก็ยังสามารถส่งแบบจ าลอง 3 มิติ ไปท างานร่วมกับ สถาปนิก และ ผู้รับเหมาก่อสร้าง ได ้

โปรแกรม midas Gen & Design Plus เป็นโปรแกรมประเภทวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างจาก
ประเทศเกาหลีใต้ โปรแกรมมีความสามารถสูงเนื่องจากเป็นโปรแกรมค านวณแบบ 3มิติ สามารถออกแบบได้ทั้ง
เหล็ก STEEL ,คอนกรีตเสริมเหล็ก RC, และเหล็กกับคอนกรีต SRC ตัวโปรแกรมมีดีไซด์โค้ดมากมายให้เลือกใช้
ครอบคลุมทุกทวีป และท่ีส าคัญสามารถน ามาวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างเพ่ือต้านทานแผ่นดินไหวของอาคาร 
 วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เห็นว่า โปรแกรมนี้สามารถน ามาใช้ในการประ
วิชาชีพในงานก่อสร้างได้ จึงได้เรียนเชิญ อาจารย์ ปวริศร์ ศิริพิพัฒกุล ซึ่งเป็นผู้ เชี่ยวชาญในในการใช้โปรแกรม มา
สอนวิธีใช้งานโปรมแกรมที่ถูกต้อง เพ่ือให้ผู้เรียนเข้าใจหลักการ และแนวทางในการใช้โปรแกรม  
 
คุณสมบัติผู้เข้าอบรม :   

 

 วิศวกร สถาปนิก ผู้ออกแบบ หรือผู้ที่ต้องการพัฒนาศักยภาพในการใช้โปรแกรมการออกแบบงานก่อสร้าง 
และ ยกระดับการท างานให้สามารถท างานในรูปแบบ ทีม BIM และ ลดข้อขัดแย้งระหว่างวิชาชีพ 

 

วิทยากร 
อาจารย์ ปวริศร์  ศิริพิพัฒกุล 
กรรมการผู้จัดการ บริษัทไมดาสทีม จ ากัด 

             วิศวกรโครงสร้างและออกแบบ  อาจารย์พิเศษหลายสถาบัน 
 
ลงทะเบียน     8.30-9.00 น. 
พักรับทาน ชา-กาแฟ  10.30-10.45, 14.30-14.45 น. 
พักรับประทานอาหารกลางวัน 12.00-13.00 น. 
 

เน้ือหาการบรรยาย  
  

บทที่ 1 ออกแบบโครงสร้างทั้งระบบ อาคาร 50 ชั้น  
 midas nGen  

 1 การโมเดลอาคารสูง 50 ชั้น ด้วย Tracking file (แบบร่างเบื้องต้น)  
 2 การวิเคราะห์ แรงลม, แผ่นดินไหว  
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 3 ออกแบบ โครงสร้าง เสา คาน พื้น และ ฐานราก  
 4 สร้างรายการค านวณ และ แบบส าหรับการก่อสร้าง  
 

5 
ส่งโมเดล 3D เข้าสู่กระบวนการ BIM (ส าหรับท างานร่วมกับ สถาปนิก และ 
ผู้รับเหมาก่อสร้าง) 

 

  
midas Gen & Design Plus / RC 

 

 1 ออกแบบ Column (General)  
 2 ออกแบบ Shear Wall (Combined)  
 3 ออกแบบ Footing  
 4 ออกแบบ Footing (Combined)  
 5 ออกแบบ Corbel/Bracket  
 6 ออกแบบ Retaining Wall  
 midas Gen & Design Plus / Steel  
 1 ออกแบบ Base Plate  
 2 ออกแบบ Bolt Connection  
 midas Gen & Design Plus / SRC  
 1 ออกแบบ Steel Deck  
   

บทที่ 2 การวิเคราะห์ แรงลม และแผ่นดินไหว  
 1 สร้างไดอะแฟรม  
 2 พิจารณาแรงลม  

 3 พิจารณาต้านทานแผ่นดินไหว ด้วยวิธีแรงสถิตเทียบเท่า (Equivalent Static 
Force Procedure) 

 

 4 พิจารณาต้านทานแผ่นดินไหว ด้วยวิธีพลศาสตร์ (Dynamic Method) 
- Response Spectrum 

 

   
บทที่ 3 ตรวจสอบความม่ันคงของโครงสร้าง Story  
 1 ก าหนดคุณสมบัติหนาตัดแตกราว (Section Stiffness Scale Factor) 

 

 

 2 การค านวณคาสัมประสิทธิ์เสถียรภาพ 
- Stability Coefficient 
- การพิจารณาผลของ P-Delta 

 

 3 การตรวจสอบการเคลื่อนตัวสัมพัทธระหวางชั้น 
- Story Drift 

 

 4 ตรวจสอบคาการเคลื่อนที่ทางดานขาง 
- Story Displacement 

 

 5 ตรวจสอบ etc. 
- Story Shear (Response Spectrum Analysis) 
- Story Shear (Time History Analysis) 
- Story Mode Shape 
- Story Eccentricity 

 



 

 6 พิจารณาแรงเฉือนที่มากระท ากับโครงสร้าง 
- Story Shear Force Ratio 

 

 7 พิจารณาโมเมนต์บิดที่มากระท ากับโครงสร้าง 
- Torsion Amplification Factor 

 

 8 ก าหนดมาตรฐานในการตรวจสอบความมั่นคงของโครงสรา้ง 
- Irregularity Check Parameter 

 

 9 ตรวจสอบโมเมนต์พลิกคว่ า 

      
- Overturning Moment (M Action) 
- Story Axial Force Sum (M Reaction) 

 

 10 ตรวจสอบโมเมนตบ์ิด 
- Torsional Irregularity Check 

 

 11 ตรวจสอบแรงเฉือน 
- Stiffness Irregularity Check (Soft Story) 
- Capacity Irregularity Check (Weak Story) 

 

   
บทที่ 4 วิเคราะห์ และออกแบบขั้นสูง  
 1 Coupled Walls and Coupling Beams  
 3 RC Strong Column-Weak Beam  

 
 
 

สอบถามเพิม่เตมิ หรือ ส่งใบสมคัร 
วศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถมัภ ์(วสท.) 
โทรศพัท ์02-184-4600 -9  
E-Mail : eit@eit.or.th 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

การอบรมเชิงปฏิบัติการเร่ือง โปรแกรมวิเคราะห์โครงสร้าง midas nGen & Gen 
ส าหรับโครงสร้างต้านทานแผ่นดินไหว รุ่นที่ 3 

วันที่ 27 – 28 มีนาคม พ.ศ.2561  (พุธ – พฤหัสบดี) 
เวลา 09.00 – 17.00 น.  ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 4 อาคาร วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ 

จดัโดย สถาบันวิศวพัฒน์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
 

ขอส ารองรายชื่อเข้าร่วมอบรมดังต่อไปนี้(กรุณาเขียนชื่อ-นามสกุลตัวบรรจง เพ่ือความถูกต้องของวุฒิบัตร) 

1)  ชื่อ – นามสกุล   .................................................................................  เลขที่สมาชิก วสท.  .................................  

2)  ชื่อ – นามสกุล   .................................................................................  เลขที่สมาชิก วสท.  .................................  

ที่อยู่ (หน่วยงาน)...................................................................................เลขที…่………….....………หมู่ที…่…………................ 

อาคาร…………................…….ซอย......................................ถนน....................................ต าบล/แขวง............................... 

อ าเภอ/เขต.................................จังหวัด...............................รหัสไปรษณีย์..........................โทรศพัท์........................... 

โทรสาร........................................................E-mail : ...................................................................................................................  

ผู้ประสานงานโดย .................................................................  โทรศัพท์   ....................................................................  
เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี  .........................................................................   ส านักงานใหญ่    สาขา .............................................  
 

อัตราค่าลงทะเบียน 
 

ประเภทสมาชิก ช าระก่อนวันที่ 20 มีนาคม 62 ช าระหลังวันที่ 20 มีนาคม 62 

 สมาชิก วสท. เท่านัน้ 5,500 /ท่าน 6,000 /ท่าน 

 พนักงานรัฐ/วิสาหกิจ/บุคคลทั่วไป 6,500 /ท่าน   7,000 / ท่าน 
(อัตรานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%,  ค่าอาหารกลางวัน, อาหารวา่ง, เอกสารประกอบบรรยาย และ วสท. ได้รับการยกเว้นภาษีหกั ณ ทีจ่่าย 3%) 
  
 

การช าระค่าลงทะเบียน 
 

 เงินสด  ช าระท่ี อาคาร วสท.  ชั้น  5   (ออกจากลิฟต์ขวามือ)  
 เช็ค  สั่งจ่าย สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
 โอนเงิน เข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ในนาม.. 
  สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 ธนาคารไทยพาณิชย์  สาขาสภากาชาดไทย   เลขท่ี 045-2-03026-1 
 ธนาคารกรุงเทพ  สาขาสุรวงศ์    เลขท่ี 147-4-32388-6 
 ธนาคารกรุงไทย  สาขาจามจุรีสแควส์   เลขท่ี 162-0-09914-4 

 

หมายเหตุ : กรณีโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร กรุณาแฟกซ์ส าเนาสลิปเงินโอน พร้อมระบุชื่อผู้เข้าอบรม ที่อยู่ในการออกใบเสร็จ 
              ส่งแฟกซ์มาที่ 0-2184-4662 , โทร 0-21844600-9 หรือ e-mail : eit@eit.or.th 

 
 

 
 

รับจ านวนจ ากดั 40 ท่าน 


