
การอบรมเชิงปฏิบัติการเร่ือง โปรแกรมวิเคราะหโครงสราง midas nGen & Gen
สําหรับโครงสรางตานทานแผนดินไหว รุนที่ 5

วันที่ 26-27 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 (อังคาร-พุธ)
เวลา 09.00 – 17.00 น.  ณ หองประชุม 3 ช้ัน 4 อาคาร วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทยฯ

จัดโดย สถาบันวิศวพัฒน วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ

หลักการและเหตุผล
ในปจจุบัน เทคโนโลยีการสรางแบบจําลองสารสนเทศอาคาร (Building Information Modeling

Technology) ในสวนของวิศวกรออกแบบโครงสราง มี 2 แนวทาง แนวทางท่ีคุนเคยกันอยูในปจจุบัน คือ “รอ”
โมเดล 3 มิติ จากสถาปนิก ซึ่งตองใชเวลาในการสรางแบบจําลอง และการแกไข ท่ีตองใชเวลานาน ดังนั้นการ
เลือกใชเครื่องมือท่ีเหมาะสมกับวิศวกรออกแบบโครงสรางโดยเฉพาะ midas nGen จึงเปนสิ่งท่ีจําเปน เพราะจะ
ทําใหการสรางแบบจําลองท่ีไมตอง “รอ” เปนอีก 1 แนวทางท่ีนาสนใจ คือสามารถทํางานพรอมกับสถาปนิก โดย
เริ่มงานสรางแบบจําลองจาก แบบเบื้องตน (Preliminary) จากนั้นเม่ือกระบวนการทํางานของวิศวกรออกแบบ
โครงสราง เสร็จสมบูรณ ก็ยังสามารถสงแบบจําลอง 3 มิติ ไปทํางานรวมกับ สถาปนิก และ ผูรับเหมากอสราง ได

โปรแกรม midas Gen & Design Plus เปนโปรแกรมประเภทวิเคราะหและออกแบบโครงสรางจาก
ประเทศเกาหลีใต โปรแกรมมีความสามารถสูงเนื่องจากเปนโปรแกรมคํานวณแบบ 3มิติ สามารถออกแบบไดท้ัง
เหล็ก STEEL ,คอนกรีตเสริมเหล็ก RC, และเหล็กกับคอนกรีต SRC ตัวโปรแกรมมีดีไซดโคดมากมายใหเลือกใช
ครอบคลุมทุกทวีป และท่ีสําคัญสามารถนํามาวิเคราะหและออกแบบโครงสรางเพ่ือตานทานแผนดินไหวของอาคาร

วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ เห็นวา โปรแกรมนี้สามารถนํามาใชในการประ
วิชาชีพในงานกอสรางได จึงไดเรียนเชิญ อาจารย ปวริศร ศิริพิพัฒกุล ซึ่งเปนผูเชี่ยวชาญในในการใชโปรแกรม มา
สอนวิธีใชงานโปรมแกรมท่ีถูกตอง เพ่ือใหผูเรียนเขาใจหลักการ และแนวทางในการใชโปรแกรม

คุณสมบัติผูเขาอบรม :
วิศวกร สถาปนิก ผูออกแบบ หรือผูท่ีตองการพัฒนาศักยภาพในการใชโปรแกรมการออกแบบงานกอสราง

และ ยกระดับการทํางานใหสามารถทํางานในรูปแบบ ทีม BIM และ ลดขอขัดแยงระหวางวิชาชีพ

วิทยากร
อาจารย ปวริศร  ศิริพิพัฒกุล
กรรมการผูจัดการ บริษัทไมดาสทีม จํากัด
วิศวกรโครงสรางและออกแบบ อาจารยพิเศษหลายสถาบัน

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

บทท่ี 1 ออกแบบโครงสรางท้ังระบบ อาคาร 50 ช้ัน
midas nGen

1 การโมเดลอาคารสูง 50 ชั้น ดวย Tracking file (แบบรางเบื้องตน)
2 การวิเคราะห แรงลม, แผนดินไหว
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3 ออกแบบ โครงสราง เสา คาน พ้ืน และ ฐานราก
4 สรางรายการคํานวณ และ แบบสําหรับการกอสราง

5 สงโมเดล 3D เขาสูกระบวนการ BIM (สําหรับทํางานรวมกับ สถาปนิก และ
ผูรับเหมากอสราง)

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

บทท่ี 2 การวิเคราะห แรงลม และแผนดินไหว
1 สรางไดอะแฟรม
2 พิจารณาแรงลม
3 พิจารณาตานทานแผนดินไหว ดวยวิธีแรงสถิตเทียบเทา (Equivalent Static

Force Procedure)
4 พิจารณาตานทานแผนดินไหว ดวยวิธีพลศาสตร (Dynamic Method)

- Response Spectrum

บทท่ี 3 ตรวจสอบความม่ันคงของโครงสราง Story
1 กําหนดคุณสมบัติหนาตัดแตกราว (Section Stiffness Scale Factor)

2 การคํานวณคาสัมประสิทธิ์เสถียรภาพ
- Stability Coefficient
- การพิจารณาผลของ P-Delta

3 การตรวจสอบการเคลื่อนตัวสัมพัทธระหวางชั้น
- Story Drift

4 ตรวจสอบคาการเคลื่อนท่ีทางดานขาง
- Story Displacement

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



6 พิจารณาแรงเฉือนท่ีมากระทํากับโครงสราง
- Story Shear Force Ratio

7 พิจารณาโมเมนตบิดที่มากระทาํกับโครงสราง
- Torsion Amplification Factor

8 กําหนดมาตรฐานในการตรวจสอบความมั่นคงของโครงสราง
- Irregularity Check Parameter

9 ตรวจสอบโมเมนตพลิกคว่ํา

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

10 ตรวจสอบโมเมนตบิด
- Torsional Irregularity Check

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

บทท่ี 4 วิเคราะห และออกแบบข้ันสูง
1 Coupled Walls and Coupling Beams
3 RC Strong Column-Weak Beam

หรือ ส่งใบสมคัร
วศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถมัภ ์(วสท.)

- - -
E-Mail : eit@eit.or.th
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ขอสํารองรายชื่อเขารวมอบรมดังตอไปนี(้กรุณาเขียนชื่อ-นามสกุลตัวบรรจง เพ่ือความถูกตองของวุฒิบัตร)
1)  ชื่อ – นามสกุล ................................................................................. เลขท่ีสมาชิก วสท. .................................
2)  ชื่อ – นามสกุล ................................................................................. เลขท่ีสมาชิก วสท. .................................
ท่ีอยู (หนวยงาน)...................................................................................เลขท่ี…………….....………หมูท่ี……………................
อาคาร…………................…….ซอย......................................ถนน....................................ตําบล/แขวง...............................
อําเภอ/เขต.................................จังหวัด...............................รหัสไปรษณีย..........................โทรศัพท...........................
โทรสาร........................................................E-mail : ...................................................................................................................

ผูประสานงานโดย................................................................. โทรศัพท ....................................................................
เลขประจําตัวผูเสียภาษี ......................................................................... สํานักงานใหญ  สาขา.............................................

อตัราคาลงทะเบียน

ประเภทสมาชิก ชําระกอนวันที่ 15 พ.ย. 62 ชําระหลังวันที่ 15 พ.ย. 62

 สมาชิก วสท. เทานัน้ 5,500 /ทาน 6,000 /ทาน
 พนักงานรัฐ/วิสาหกิจ/บุคคลท่ัวไป 6,500 /ทาน 7,000 / ทาน

(อัตรานี้รวมภาษีมูลคาเพิ่ม 7%,  คาอาหารกลางวัน, อาหารวาง, เอกสารประกอบบรรยาย และ วสท. ไดรับการยกเวนภาษีหกั ณ ทีจ่าย 3%)

การชําระคาลงทะเบียน

 เงินสด ชําระท่ี อาคาร วสท. ชั้น  5   (ออกจากลิฟตขวามือ)
 เช็ค ส่ังจาย สมาคมวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ
 โอนเงิน เขาบัญชีเงินฝากออมทรัพยในนาม..

สมาคมวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ
 ธนาคารไทยพาณิชย  สาขาสภากาชาดไทย เลขท่ี 045-2-03026-1
 ธนาคารกรุงเทพ  สาขาสุรวงศ เลขท่ี 147-4-32388-6
 ธนาคารกรุงไทย  สาขาจามจุรีสแควส เลขท่ี 162-0-09914-4

หมายเหตุ : กรณีโอนเงินเขาบัญชีธนาคาร กรุณาแฟกซสําเนาสลิปเงินโอน พรอมระบุชื่อผูเขาอบรม ท่ีอยูในการออกใบเสร็จ
สงแฟกซมาท่ี 0-2184-4662 , โทร 0-21844600-9 หรือ e-mail : eit@eit.or.th

รับจํานวนจํากดั ท่าน


