
 
การอบรมเชงิปฏบิตักิารเรือ่ง   

การออกแบบโครงสร้างสะพาน โดยโปรแกรม Midas Civil รุ่นท่ี 1 
ระหว่างวนัที ่ 7-8 เมษายน   2564 

เวลา  09.00 – 16.00 น.  ณ  อาคารวศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ฯ 
จดัโดย   สถาบนัวศิวพฒัน์   วศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทย  ในพระบรมราชปูถมัภ์ รว่มกบั  Midas IT 

 

หลกัการและเหตผุล 
 

เทคโนโลยกีารสรา้งแบบจ าลองและวเิคราะหโ์ครงสรา้งทีม่คีวามซบัซอ้นถูกพฒันาและมบีทบาทเป็นตวัช่วย
ส าคญัส าหรบัวศิวกรผูอ้อกแบบในปัจจุบนั  ซึง่โปรแกรม Midas Civil เป็นหนึ่งในโปรแกรมทีม่ปีระสทิธภิาพสูงและ
สามารถประยกุตใ์ชว้เิคราะหโ์ครงสรา้งสะพานรปูแบบต่าง ๆ ทีม่คีวามซบัซอ้นไดเ้ป็นอย่างด ี อกีทัง้ตวัโปรแกรมยงั
สามารถออกแบบโครงสร้างชนิดต่าง ๆ เช่น คอนกรีตเสริมเหล็ก คอนกรตีอัดแรง หรือโครงสร้างเหล็ก ตาม
มาตรฐานต่าง ๆที่เป็นที่นิยมทัว่โลก  และประกอบกบัปัจจุบนัการก่อสร้างโครงสร้างสะพานคอนกรตีอดัแรงและ
ชิน้ส่วนส าเรจ็รปูไดถู้กน ามาใชอ้ยา่งแพรห่ลายในประเทศไทย    
 

การอบรมเชงิปฏบิตัอิอกแบบโครงสรา้งสะพานโดยโปรแกรม midas Civil จงึเป็นหลกัสูตรส าหรบัวศิวกร
ผู้สนใจและต้องการพฒันาศกัยภาพในการใช้โปรแกรมออกแบบโครงสรา้งสะพาน  โดยเฉพาะอย่างยิง่สะพานรูป
กล่องแบบอดัแรง (Post-tensioned concrete box girder bridge) 
 

คณุสมบติัผูเ้ข้าร่วมอบรม 
- วศิวกร หรอืบุคคลทัว่ไป ผูท้ีม่พีืน้ฐานการออกแบบโครงสรา้ง  

 

วิทยากรโดย 
- ดร. ภวูนยั วโิรจนาภริมย ์  วศิวกรโครงสรา้ง   NorCiv Engineering Co., Ltd. 

 
ก าหนดการและหวัข้อการบรรยาย 
วนัท่ี 1 
เวลา 08.30 – 09.00 ลงทะเบยีน 
เวลา 09.00 – 12.00 Introduction to bridge design 
 Introduction to bridge design 
 Bridge structural system 
 Bridge design considerations 

 
เวลา 12.00 – 13.00 พกัรบัประทานอาหารกลางวนั 
 

กรุณา!!! 

น า Notebook มาด้วยในวันอบรม 

และ Notebook ของท่านตอ้งเป็น 
windows เท่าน้ัน 



เวลา 13.00 – 16.00 Analysis and design of post-tensioned box girder bridge by midas Civil (1) 
 Basic bridge structural modelling by midas Civil 

o Definition of materials 
o Definition of geometry, sections, and tendon arrangements 
o Definition of boundary  
o Definition of loads and combinations  
o Analysis & Post-processing 
o Member design, report and drawing 

วนัท่ี 2 
 
เวลา 09.00 – 12.00 Analysis and design of post-tensioned box girder bridge by midas Civil (2) 
 Construction stage analysis of post-tensioned box girder bridge   

o Segmental construction method 
o Define and arrange construction stages  
o Time dependent behavior – Creep and shrinkage  

 
 Review analysis and design results 

o Review stress and section forces and crack control 
o Prestressing loss and elongation 
o Member section design; bending, shear and torsion  
o Generation of design reports 

 
 Construction stage analysis of a balanced cantilever bridge example 

 
เวลา 12.00 – 13.00 พกัรบัประทานอาหารกลางวนั 
เวลา 13.00 – 16.00 Seismic design of concrete bridges 
 Eigen value analysis 
 Response spectrum analysis 
 Pushover analysis 
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ขอส ารองรายชื่อเข้าร่วมอบรมดังต่อไปนี้(กรุณาเขียนชื่อ-นามสกุลตัวบรรจง เพ่ือความถูกต้องของวุฒิบัตร) 

1)  ช่ือ – นามสกุล   ..................................................................................................  เลขท่ีสมาชิก วสท.  ...........................................  

2)  ช่ือ – นามสกุล   ..................................................................................................  เลขท่ีสมาชิก วสท.  ...........................................  

ที่อยู่ (หน่วยงาน)..........................................................................................................เลขท่ี…………….....………หมู่ที…่…………................ 

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

อ าเภอ/เขต......................................จังหวัด...........................................รหสัไปรษณีย์..........................โทรศัพท์.................................... 

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

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

เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี  .........................................................................   ส านักงานใหญ่    สาขา.............................................  
 

อัตราค่าลงทะเบียน 
 

ประเภทสมาชิก ช าระก่อนวันที่  1 เม.ย. 2564 ช าระหลังวันที่ 1 เม.ย. 2564 

 สมาชิก วสท. เท่านั้น 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 : runglawan@eit.or.th  
 

 
 

กรุณา!!! 
น า Notebook มาดว้ยในวันอบรม 

และ Notebook ของทา่นต้อง
เป็น windows เท่าน้ัน 
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