
DAY 1 :  Basic Modeling and Loading 
1. Overall guide to TSD 
➢ ภาพรวมของ User interface การแบ่งหมวดหมู่การใช้งานของเมนูต่างๆ  ➢ การ Set parameter ต่างๆ เช่น 
Unit, Design code, Design option 
➢ การสร้าง Material, Steel profile และการเลือกใช้ (ในการอบรมมี material file และ Setting file ต่างๆที่ใช้
ในการทำงานจริงแจกให้) 

2. Basic Functionality 
➢ การ select, zoom, pan, delete, select entity, rotate, move, copy, validation 
3. Modeling 
➢ การเริ่มต้นโมเดลใหม่, level, grid line   

➢ การโมเดลและการตั้งค่า properties ของ column, beam, truss 
➢ การโมเดลและการตั้งค่า properties ของ slab, roof panel   ➢ การ model bracing แบบต่างๆทั้ง bracing แบบทแยง แบบ X, K, V และ A 
➢  Auto Group 
4. Review view 
➢ การใช้ review view เพื่อ เปิด/ปิด auto design    ➢ การปลด release    ➢ การตรวจสอบ material grade และ section 
➢ การ match section properties        TSD Tips 03 Review Section / Material Grade https://youtu.be/LkBHF1aUjHg 
TSD Tips 14 Node Release Condition https://youtu.be/KEiXhHVqA2I 
5. Wind and Roof Panel 
➢ การ model wind และ roof panel เพื่อใส่แรงลม    ➢ การแก้ไขเมื่อ model wind panel กลับด้าน 
6. Loading 
➢ การสร้าง load case      ➢ การใส่ Gravity load และ Wind load     ➢ การสร้าง load combination 
7. Analysis and Design 
➢ การสั่งให้ mesh ในวิธี 3d analysis      ➢ Run analysis      ➢ Chase-down Analysis https://youtu.be/dwMM7F3iXxA 
8. Result View 
➢ การดู Reaction     ➢ 1D Element force (Axial, Shear, Moment, Deflection)   
➢ 2D Element force (Shear, Moment, Stress, Deflection) 
9. Q & A 
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DAY 2 : Design and Output 
 

1. Automatic member design 
     ➢ Steel Member Design                        ➢Concrete Member Design 
2. Individual member design 
     ➢การออกแบบเป็นรายชิ้นสว่นแบบอัตโนมัติ Check member, Design member      
     ➢การออกแบบเป็นรายชิ้นสว่นแบบกำหนดเอง Interactive design                   ➢Auto grouping design 
3. Concrete Slab Design 
     ➢การออกแบบพื้นคอนกรีตแบบ flat slab         ➢การกำหนด Layer และ วางเหล็กเสริมพเิศษ 
     ➢การตรวจสอบ punching shear                   ➢การใส่ drop panel  TSD Tips 07 Flat Slab Design https://youtu.be/-Q9LjKfCcvY 
4. Foundation Design 
     ➢การออกแบบฐานรากแบบ pile cap              ➢การ modify ในกรณีที่มีการเปลีย่นแปลงตำแหน่งเข็ม 
     ➢การดูผล Capacity ratio ของฐานราก และ เสาเข็ม 
5. Report 
     ➢การสร้าง material list                           ➢calculation report ทั้งแบบ auto default และ user customize 
     ➢การ save view เพื่อ insert ใน report        ➢การสร้างและใช้ filter 
6. Drawing 
     ➢การสร้าง material list 
     ➢calculation report ทั้งแบบ auto default และ user customize       ➢การ save view เพื่อ insert ใน report 
    ➢การสร้างและใช้ filter 
7. BIM Integration 
     ➢การส่งออก model ไปทำงานร่วมกับโปรแกรมอื่นๆ 
     ➢การส่ง Physical model เพื่อไปทำงานกับโปรแกรม BIM viewer 
     ➢การส่ง Analysis model ไป StaadPro และ Autodesk Robot 
 
 

หมายเหตุ :  จะมีการตรวจ ATK โดยพยาบาลก่อนเข้าอาคาร ดังนั้นผู้เข้าอบรมต้องมาลงทะเบียนก่อนเวลา 8.45 น. 
                                                          09.00 น     เริ่มการบรรยาย 
                                                          10.30 น.     พักรับประทานชา-กาแฟ 15 นาที 
                                                          12.00 น.     พักรับประทานอาหารกลางวัน 
                                                          14.30 น.     พักรับประทานชา-กาแฟ 15 นาที 
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การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง   
การออกแบบอาคารขั้นพื้นฐานโดยใช้โปรแกรม Tekla Structural Designer รุ่นที่ 1/2565 

ระหว่างวันที่ 13-14 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00-17.00 น. ณ ห้องอบรมBIM LABชั้น 3 อาคาร วสท. 
จัดโดย   สถาบัน BIM ใน วสท. วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 

ขอสำรองรายชื่อเข้าร่วมอบรมดังต่อไปนี้(กรุณาเขียนชื่อ-นามสกุลตัวบรรจง เพื่อความถูกต้องของวุฒิบัตร) 

1)  ชื่อ – นามสกุล............................................................ เลขท่ีสมาชิก วสท...........................เลขสมาชิกสภาวิศวกร........................... 
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อำเภอ/เขต......................................จังหวัด...........................................รหัสไปรษณีย.์.........................โทรศัพท.์................................... 
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ผู้ประสานงานโดย ................................................................  โทรศัพท์   ..............................................................................................  

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี  ..........................................................   สำนักงานใหญ่    สาขา ...........................................................  
 

อัตราค่าลงทะเบียน 
 
 

ประเภทสมาชิก ชำระก่อนวันที่  10 ส.ค.  ชำระหลังวันที่ 10 ส.ค. 

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

 พนักงานรัฐ/วิสาหกิจ/บุคคลทั่วไป 6,500 /ท่าน   7,000 / ท่าน 
 

           (อัตราน้ีรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%,  ค่าอาหารกลางวัน, อาหารวา่ง, เอกสารประกอบบรรยาย และ วสท. ได้รับการยกเว้นภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%) 
  
 
 

การชำระค่าลงทะเบียน 
 เงินสด  ชำระที่ อาคาร วสท.  ช้ัน  5   (ออกจากลิฟต์ขวามือ)  
 เช็ค  สั่งจ่าย สมาคมวิศวกรรมสถานแหง่ประเทศไทย ในพระบรมราชูปถมัภ์ 
 โอนเงิน เข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ในนาม.. 
  สมาคมวศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

➢ ธนาคารกรุงไทย  สาขาจามจุรสีแควส ์   เลขท่ี 162-0-09914-4 
 

หมายเหตุ : กรณีโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร กรุณาส่งสำเนาสลิปเงนิโอน พร้อมระบุชื่อผู้เข้าอบรม ท่ีอยู่ในการออกใบเสร็จ 
              มาที่ E-mail : Chadaporn.eit@gmail.com  

 

สนใจเข้ารับการอบรมหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ ชฎาพร  พงษ์อ่ิม 
Tel:(02)184-4600 ถึง 9 ต่อ 538, FAX:(02)184-4662 

E-mail : chadaporn.eit@gmail.com , Website : www.eit.or.th 
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