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 การใช้โปรแกรม Robot Structural Analysis Professional 2020      
 ระหว่างวันที่  20 – 21 เมษายน พ.ศ. 2563 
 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม  อาคาร วสท. 
     จัดโดย สถาบันวิศวพัฒน์   
 วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 
 

หลักสูตรอบรมการใช้โปรแกรม Autodesk Robot Structural Analysis Profesional 2020 ท าการโมเดลโครงสร้าง
อาคารคอนกรีตและเหล็กรูปพรรณแบบ 3 มิติ และการ Import/Export ไฟล์มาจากโปรแกรม IFC อ่ืนเช่น ArchiCAD, AutoCAD ฯลฯ 
การใส่ Load และ Support แบบต่าง ๆ แล้ววิเคราะห์ด้วยวธิี Finite Element, เทคนิควิธกีารดูแลผล Reactions, โมเมนต์ , แรง
เฉือน, Stress, Displacement เพื่อเลือกค่าแรงหลักไปออกแบบคาน,  เสา, พืน้, พื้นส าเร็จ, ฐานรากแผน่โครงอาคาร และ หลังคาเหล็ก 
Connections พร้อมสั่งรายการค านวณ, ค านวณหาปริมาตรคอนกรีต,  น้ าหนักเหล็กเสริม, พื้นที่ไม้แบบ  เพื่อประมาณราคา, สามารถ
เขียนแบบก่อสร้างพร้อมเสริมเหล็กแบบอัตโนมัติ พร้อมตาราง Bar Cutting List สรปุขนาด,ปริมาณ และรูปร่างการงอของเหล็กเสริม 
 

ผลที่ได้รับจากการอบรม     
1. ผู้เข้าอบรมเข้าใจพื้นฐานและหลักการในการจ าลองและวิเคราะห์โครงสร้างโดยใช้โปรแกรมวิเคราะห์โครงสร้าง  
2. ผู้เข้าอบรมสามารถใชโ้ปรแกรม Autodesk Robot Structural Analysis Profesional 2020 วิเคราะห์ โครงสร้างพร้อมสามารถ

วิเคราะห์ผลจากโปรแกรมพร้อมท ารายการค านวณตามความตอ้งการ 
3. สามารถใช้โปรแกรม Autodesk Robot Structural Analysis Profesional 2020 ออกแบบโครงสร้างคอนกรีตและเหล็กรูปพรรณ 
 
 
 
 

ข้อบังคับเบื้องต้นก่อนการเรียน     เป็นวิศวกรโยธา หรือ นักศึกษา ด้านวิศวกรรมโยธา หรือมีส่วนเก่ียวข้อง เข้าใจในวิธีการ
วิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างเบื้องต้น และสามารถ Windows ได้ หากสามารถใช้โปรแกรมวิเคราะห์ และออกแบบโครงสร้าง 3 มติ ิ
อ่ืนมาก่อนจะท าให้ง่าย และรวดเร็วในการเรียนรู้แต่ก็ไม่บังคับ 

    
วิทยากรโดย นายกวี   วิรุฬห์ธนกาญจน์ (วศ.บ. โยธา) 

ประสบการณ์มากกว่า 20 ปี ในด้านซอฟท์แวร์งานด้านสถาปัติยกรรม วิศวกรรม และงานก่อสร้าง 

 
 
 
 
  

PDU 18 หน่วย 
 

รุน่ที่ 2 



 

เนื้อหาหลักสูตรการอบรม 

วันที่ 1 : 
•   แนะน าโปรแกรม Autodesk Robot Structural Analysis Profesional 2020  
•   ท าความเข้าใจระบบการท างานของโปรแกรม  
•   การเรียกระบบแกน พิกัด และระนาบที่ใช้ในโปรแกรม  
•   การตั้งค่าคุณสมบัติวัสดไุด้แก่ คอนกรีต เหล็กรูปพรรณ รวมถึง Code ที่ใช้ในการออกแบบโครงสร้าง  
•   Database ของโปรแกรม การโมเดลโครงสรา้ง อาคารคอนกรีตโดยใช้ค าสั่งพื้นฐานแบบ 2 มิติ และ 3 มิติ  
•   การโมเดลโครงสร้างโดยใช้รปูแบบโครงสร้างมาตรฐานจาก Library ที่มีในโปรแกรม เช่นโครงสร้างอาคารคอนกรีตลานจอดรถ  
•   การก าหนด Node/Line/Plane Support แก่โครงสร้างทั้งแบบ Rigid/Elastic/Nonlinear Support รวมถึงการสร้าง Support  
 ที่ผู้ใช้ก าหนดทิศทาง ของ Translation/Rotation เอง  
•   การใส่ Nodal/Line/Surface force แก่โครงสร้าง ณ ต าแหน่งใดๆ ของโครงสร้าง  
•   การก าหนด Load case และการรวม Load case ที่ได้สร้างขึ้น  
•   การวิเคราะห์โครงสร้าง และการเรียกดูผลการวิเคราะห์ อย่างละเอียด ได้แก่ Reaction, Moment Diagram,  Shear 
 Diagram ,Stress, Displacement ประเภทตา่งๆ พร้อมให้ค่าตัวเลขที่ได้ชีไ้ปยงัต าแหนง่ที่มีคา่  Maximum  และ  Minimum บน 
 Member ใด ๆ หรือบนโครงสรา้งทั้งโครงสร้างได้ทนัที  
•   เทคนิคการท ารายการแสดงผลการค านวณของ Force, Stress, Displacement ฯลฯ พร้อมภาพโครงสร้างนัน้ ๆ ที่ได้ท าการ
 วิเคราะห์ไปประกอบผลการค านวณ โดยเลือกไดท้ั้งแบบละเอียดและแบบสรุป 

 

วันที่ 2 :  
•   การออกแบบโครงสรา้งคาน และเสาคอนกรีตเสริมเหล็กที่ได้วิเคราะห์ไปพร้อม ออกรายละเอียด เหล็กเสริม เช่น ระยะทาบ, 
 Covering, ขนาดเหล็กทีใช้, ระยะเรียง  
•   การประมาณราคาวัสดุ ของโครงสร้างคอนกรีตที่ได้ท า การวิเคราะห์ และ ออกแบบไปแบบอัตโนมัติ โดยตัวโปรแกรม 
 เช่น ปริมาณคอนกรีต (ลบ.ม.) น้ าหนักเหล็กเส้นที่ใช้ (กก.)  
•   การเขียนแบบรายละเอียดเสริมเหล็กเสา และคานคอนกรีตที่ได้ออกแบบไปพร้อม Bar cutting list แบบอัตโนมัตโิดยโปรแกรม 
 Robot ซึ่งสามารถน าไปใช้ ก่อสร้าง หน้างานไดท้ันที  
•   การท าตารางสรุปปริมาณเหล็กเส้นขนาดต่างที่ใช้ในคาน หรือเสาคอนกรีตที่ได้ออกแบบ ไปแบบอัตโนมตัิ  โดยตัวโปรแกรม   โดย
 แสดงเป็นรูปรา่งของเหล็กเส้นและเหล็กปลอกพร้อมระยะที่ท าการงอหน้างานอย่างละเอียดพร้อมสั่งเหล็กและจัดงอเหล็กหน้า
 งานได้เลย  
•   การโมเดลโครงสร้างอาคารเหล็กรูปพรรณโดยใช้ค าสัง่ พื้นฐานแบบ 2 มิติ และ 3 มิติ  
•   การโมเดลโครงสร้างเหล็กรูปพรรณโดยใช้รูปแบบโครงสร้าง มาตรฐานจาก Library ที่มีในโปรแกรม เช่น โครง Truss แบบต่าง ๆ   
•   การวิเคราะห์โครงสร้างเหลก็รูปพรรณ และตรวจสอบความสามารถในการรับแรงหรือใช้งาน  
•   การออกแบบโครงสร้างเหลก็รูปพรรณตาม ASD/LRFD โดยสั่งให้โปรแกรมเลือกเหล็กที่เบาที่สุดมาแสดง  
•   ถอดแบบวัสดุของโครงสร้างเหล็กรูปพรรณที่ออกแบบ 
•   การท ารายการแสดงผลการค านวณของ Force, Stress, Displacement ฯลฯ พร้อมภาพโครงสร้างนัน้ ๆ ทั้งแบบละเอียดและแบบ
 สรุป  
•   การสร้างตัวอย่างโครงสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กตั้งแต่ ตั้งค่าวัสดุเร่ิมต้น การโมเดลโครงสร้าง การวิเคราะห์และออกแบบ
 พร้อมเทคนิคการแก้ไข หรือเพิ่มเติมต่อเติมโครงสร้างในขณะทีอ่อกแบบได้ตลอดเวลาโดยไมต่อ้งโมเดลโครงสร้างนั้นใหม่จนออกผล
 การวิเคราะห์ และแบบก่อสร้างพร้อมใช้ หน้างานได้ทนัท ี
 

  

ผูเ้ขา้รว่มอบรมจะตอ้งเตรยีม Notebook มาในวนัอบรม 

http://www.twoplussoft.com/Autodesk+Robot+Structural+Analysis/index.html
http://www.twoplussoft.com/Autodesk+Robot+Structural+Analysis/index.html


การอบรมเชิงปฏิบัติการเร่ือง  
การใช้โปรแกรม Robot Structural Analysis Professional 2020  รุ่นที่ 2    

 ระหว่างวันที่  20 – 21 เมษายน  พ.ศ. 2563   เวลา 09.00-16.00 น.  ณ ห้องประชุม  อาคาร วสท.  
จัดโดย สถาบันวิศวพัฒน์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชปูถัมภ์ 

 

ที่อยู่ (หน่วยงาน/บริษทั) ................................................................................   

เลขที ่........... หมูท่ี ่............... อาคาร  ......................... ซอย   ..........................  

ถนน ...................... ต าบล/แขวง ........................ อ าเภอ/เขต ..............................  

จังหวดั ......................  รหัสไปรษณีย ์...................... โทรศพัท ์...............................  

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

ผู้ประสานงานโดย ..................................  โทรศัพท์   .........................................  

เลขประจ าตัวผู้เสียภาษ ี ...............................   ส านักงานใหญ ่   สาขา ........................  

ขอส ำรองรำยช่ือเข้ำร่วมอบรมดังต่อไปน้ี   (กรุณำเขียนช่ือ-นำมสกุลตัวบรรจง เพ่ือควำมถูกต้องของวุฒิบัตร) 

1)  ชื่อ–นามสกลุ   ..........................................  เลขที่สมาชิก วสท.  ........................  

2)  ชื่อ–นามสกลุ   ..........................................  เลขที่สมาชิก วสท.  ........................  

อัตราค่าลงทะเบียน 
(อัตรานี้รวมภาษีมลูค่าเพิ่ม 7%,  ค่าอาหารกลางวัน, อาหารว่าง, เอกสารประกอบบรรยาย และ วสท. ได้รับการยกเว้นภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3%) 

 

  สมาชิก วสท. เท่านั้น     5,000  บาท/ท่าน 
  พนักงานรัฐ/วิสาหกิจ     6,000  บาท/ท่าน 
  บุคคลทั่วไป     7,000  บาท/ท่าน 

 
 

การช าระค่าลงทะเบียน 
 เช็ค  สั่งจ่าย สมาคมวิศวกรรมสถานแหง่ประเทศไทย ในพระบรมราชูปถมัภ์ 
 โอนเงิน เข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ในนาม สมาคมวศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

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

 

หมายเหตุ : กรณีโอนเงินเข้าบญัชีธนาคาร กรณุาแฟกซ์ส าเนาสลิปเงินโอน พร้อมระบุช่ือผู้เข้าอบรม ที่อยู่ในการออกใบเสร็จ 
ส่งแฟกซ์มาที่ 0-2184-4662 , โทร 0-21844600-9 หรือ e-mail : supannee@eit.or.th 

 
 

ติดตอ่สอบถำมกำรอบรมไดท้ี่ คณุสุพรรณีย ์แสนภักด ี
Tel:(02)184-4600 ถึง 9 ต่อ 538,  
FAX:(02)184-4662   
E-mail: supannee@eit.or.th   
Website: www.eit.or.th 
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