
                               การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง 

 การใช้โปรแกรม Robot Structural Analysis Professional 2020     
 ระหว่างวันที่  3 – 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 
 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม  อาคาร วสท.
     จัดโดย สถาบัน แห่งประเทศไทย ในวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์


 
 

 
 

หลักสูตรอบรมการใช้โปรแกรม Autodesk Robot Structural Analysis Profesional 2020 ทำการโมเดลโครงสร้างอาคาร
คอนกรีตและเหล็กรูปพรรณแบบ 3 มิต ิและการ Import/Export ไฟล์มาจากโปรแกรม IFC อ่ืนเช่น ArchiCAD, AutoCAD ฯลฯ การใส ่
Load และ Support แบบตา่ง ๆ แล้ววิเคราะห์ด้วยวิธี Finite Element, เทคนิควิธีการดูแลผล Reactions, โมเมนต ์, แรงเฉือน, Stress, 
Displacement เพื่อเลือกค่าแรงหลักไปออกแบบคาน,  เสา, พื้น, พื้นสำเร็จ, ฐานรากแผ่นโครงอาคาร และ หลังคาเหล็ก Connections 
พร้อมสั่งรายการคำนวณ, คำนวณหาปริมาตรคอนกรีต,  นำ้หนกัเหล็กเสริม, พื้นที่ไม้แบบ  เพือ่ประมาณราคา, สามารถเขียนแบบก่อสร้าง
พร้อมเสริมเหล็กแบบอัตโนมัติ พร้อมตาราง Bar Cutting List สรุปขนาด,ปริมาณ และรูปร่างการงอของเหล็กเสริม 
 

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

วิเคราะห์ผลจากโปรแกรมพร้อมทำรายการคำนวณตามความต้องการ 
3. สามารถใช้โปรแกรม Autodesk Robot Structural Analysis Profesional 2020 ออกแบบโครงสร้างคอนกรีตและเหล็กรูปพรรณ 
 
 
 
 

ข้อบังคับเบื้องต้นก่อนการเรียน     เป็นวิศวกรโยธา หรือ นักศึกษา ด้านวิศวกรรมโยธา หรือมีส่วนเก่ียวข้อง เข้าใจในวิธีการวิเคราะห์
และออกแบบโครงสร้างเบื้องตน้ และสามารถ Windows ได้ หากสามารถใช้โปรแกรมวิเคราะห์ และออกแบบโครงสร้าง 3 มิติ อ่ืนมาก่อน
จะทำให้ง่าย และรวดเร็วในการเรียนรู้แต่ก็ไม่บังคับ 
    

 

วิทยากรโดย นายกวี   วิรุฬห์ธนกาญจน์ (วศ.บ. โยธา)

ประสบการณ์มากกว่า 20 ปี ในด้านซอฟท์แวร์งานด้านสถาปัตยกรรม วิศวกรรม และงานก่อสร้าง

 
 
 
 
  

รุน่ที่ 3 

รบัจ ำนวนจ ำกดั 30 ทำ่นเทำ่นัน้ 



 

เนื้อหาหลักสูตรการอบรม 

วันที่ 1 : 
•   แนะน ำโปรแกรม Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2020  
•   ท ำควำมเขำ้ใจระบบกำรท ำงำนของโปรแกรม  
•   กำรเรยีกระบบแกน พกิดั และระนำบทีใ่ชใ้นโปรแกรม  
•   กำรตัง้ค่ำคุณสมบตัวิสัดุไดแ้ก่ คอนกรตี เหลก็รปูพรรณ รวมถงึ Code ทีใ่ชใ้นกำรออกแบบโครงสรำ้ง  
•   Database ของโปรแกรม กำรโมเดลโครงสรำ้ง อำคำรคอนกรตีโดยใชค้ ำสัง่พืน้ฐำนแบบ 2 มติ ิและ 3 มติ ิ 
•   กำรโมเดลโครงสรำ้งโดยใชร้ปูแบบโครงสรำ้งมำตรฐำนจำก Library ทีม่ใีนโปรแกรม เช่นโครงสรำ้งอำคำรคอนกรตีลำนจอดรถ  
•   กำรก ำหนด Node/Line/Plane Support แกโ่ครงสรำ้งทัง้แบบ Rigid/Elastic/Nonlinear Support รวมถงึกำรสรำ้ง Support  
 ทีผู่ใ้ชก้ ำหนดทศิทำง ของ Translation/Rotation เอง  
•   กำรใส่ Nodal/Line/Surface force แกโ่ครงสรำ้ง ณ ต ำแหน่งใดๆ ของโครงสรำ้ง  
•   กำรก ำหนด Load case และกำรรวม Load case ทีไ่ดส้รำ้งขึน้  
•   กำรวเิครำะหโ์ครงสรำ้ง และกำรเรยีกดผูลกำรวเิครำะห ์อย่ำงละเอยีด ไดแ้ก่ Reaction, Moment Diagram,  Shear 
 Diagram ,Stress, Displacement ประเภทต่ำงๆ พรอ้มใหค้่ำตวัเลขทีไ่ดช้ีไ้ปยงัต ำแหน่งทีม่คี่ำ  Maximum  และ  Minimum  
 บน Member ใด ๆ หรอืบนโครงสรำ้งทัง้โครงสรำ้งไดท้นัท ี 
•   เทคนิคกำรท ำรำยกำรแสดงผลกำรค ำนวณของ Force, Stress, Displacement ฯลฯ พรอ้มภำพโครงสรำ้งนัน้ ๆ ทีไ่ดท้ ำกำรวเิครำะหไ์ป
 ประกอบผลกำรค ำนวณ โดยเลอืกไดท้ัง้แบบละเอยีดและแบบสรุป 
 

วันที่ 2 :  
•   กำรออกแบบโครงสรำ้งคำน และเสำคอนกรตีเสรมิเหลก็ทีไ่ดว้เิครำะหไ์ปพรอ้ม ออกรำยละเอยีด เหลก็เสรมิ เช่น ระยะทำบ, Covering, 
 ขนำดเหลก็ทใีช,้ ระยะเรยีง  
•   กำรประมำณรำคำวสัดุ ของโครงสรำ้งคอนกรตีทีไ่ดท้ ำ กำรวเิครำะห ์และ ออกแบบไปแบบอตัโนมตั ิโดยตวัโปรแกรม  เช่น ปรมิำณ
 คอนกรตี (ลบ.ม.) น ้ำหนักเหลก็เสน้ทีใ่ช ้(กก.)  
•   กำรเขยีนแบบรำยละเอยีดเสรมิเหลก็เสำ และคำนคอนกรตีทีไ่ดอ้อกแบบไปพรอ้ม Bar cutting list แบบอตัโนมตัโิดยโปรแกรม Robot  
 ซึง่สำมำรถน ำไปใช ้ก่อสรำ้ง หน้ำงำนไดท้นัท ี 
•   กำรท ำตำรำงสรุปปรมิำณเหลก็เสน้ขนำดต่ำงทีใ่ชใ้นคำน หรอืเสำคอนกรตีทีไ่ดอ้อกแบบ ไปแบบอตัโนมตัิ  โดยตวัโปรแกรม โดยแสดงเป็น
 รปูร่ำงของเหลก็เสน้และเหลก็ปลอกพรอ้มระยะทีท่ ำกำรงอหน้ำงำนอย่ำงละเอยีดพรอ้มสัง่เหลก็และจดังอเหลก็หน้ำงำนไดเ้ลย  
•   กำรโมเดลโครงสรำ้งอำคำรเหลก็รปูพรรณโดยใชค้ ำสัง่ พืน้ฐำนแบบ 2 มติ ิและ 3 มติ ิ 
•   กำรโมเดลโครงสรำ้งเหลก็รปูพรรณโดยใชร้ปูแบบโครงสรำ้ง มำตรฐำนจำก Library ทีม่ใีนโปรแกรม เช่น โครง Truss แบบตำ่ง ๆ   
•   กำรวเิครำะหโ์ครงสรำ้งเหลก็รปูพรรณ และตรวจสอบควำมสำมำรถในกำรรบัแรงหรอืใชง้ำน  
•   กำรออกแบบโครงสรำ้งเหลก็รปูพรรณตำม ASD/LRFD โดยสัง่ใหโ้ปรแกรมเลอืกเหลก็ทีเ่บำทีสุ่ดมำแสดง  
•   ถอดแบบวสัดุของโครงสรำ้งเหลก็รปูพรรณทีอ่อกแบบ 
•   กำรท ำรำยกำรแสดงผลกำรค ำนวณของ Force, Stress, Displacement ฯลฯ พรอ้มภำพโครงสรำ้งนัน้ ๆ ทัง้แบบละเอยีดและแบบ สรุป  
•   กำรสรำ้งตวัอย่ำงโครงสรำ้งอำคำรคอนกรตีเสรมิเหลก็ตัง้แต่ ตัง้ค่ำวสัดุเริม่ตน้ กำรโมเดลโครงสรำ้ง กำรวเิครำะหแ์ละออกแบบพรอ้มเทคนิค
 กำรแกไ้ข หรอืเพิม่เตมิต่อเตมิโครงสรำ้งในขณะทีอ่อกแบบไดต้ลอดเวลำโดยไม่ตอ้งโมเดลโครงสรำ้งนัน้ใหมจ่นออกผล กำรวเิครำะห ์ 
 และแบบก่อสรำ้งพรอ้มใช ้หน้ำงำนไดท้นัท ี
 

  

PDU 18 หน่วย 
 

ผูเ้ขำ้รว่มอบรมจะตอ้งเตรยีม Notebook มำในวนัอบรม 

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 3    

 ระหว่างวนัท่ี  3 – 4 กรกฎาคม  พ.ศ. 2564    
เวลำ 09.00-16.00 น.  ณ หอ้งประชุม  อำคำร วสท.  

   จัดโดย    สถาบัน แห่งประเทศไทย ในวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
 

 

ที่อยู ่(หนว่ยงาน/บรษิัท) ..........................................................................   

เลขที ่......... หมู่ที ่.............. อาคาร  .......................  ซอย   .......................  

ถนน .................... ตำบล/แขวง ...................... อำเภอ/เขต ...........................  

จังหวัด ....................  รหสัไปรษณยี ์.................... โทรศัพท ์............................  

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

ผู้ประสานงานโดย ..............................  โทรศพัท ์  ......................................  

เลขประจำตวัผูเ้สยีภาษ ี ............................   สำนกังานใหญ่    สาขา.....................  

ขอสำรองรายช่ือเข้าร่วมอบรมดังต่อไปน้ี   (กรุณาเขียนช่ือ-นามสกุลตัวบรรจง เพ่ือความถูกต้องของวุฒิบัตร) 

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 

 

การชำระค่าลงทะเบียน 
 โอนเงิน เข้าบญัชีเงินฝากออมทรัพย์ในนาม สมาคมวิศวกรรมสถานแหง่ประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

ธนาคารกรุงไทย   สาขาจามจุรีสแควร์    เลขที่ 162-0-19279-9 
 

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

 
ติดต่อสอบถามการอบรมได้ท่ี คณุสุพรรณีย ์แสนภกัดี 

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

mailto:supannee@eit.or.th
mailto:supannee@eit.or.th

