การอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารเรือ่ ง

การก่อสร้ างอาคารโรงงานหรือโกดังสินค้ าส่วนใหญ่ในปั จจุบนั ได้ มีการนําระบบโครงสร้ างเหล็กเข้ ามาใช้ กนั อย่างแพร่ หลาย ด้ วยเหตุ
ทีระบบโครงสร้ างเหล็กเหมาะกับการก่อสร้ างอาคารช่วงยาวได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
สามารถประกอบติดตังทีหน้ างานได้ อย่างรวดเร็ว
ส่งผลต่อต้ นทุนในการก่อสร้ าง และระยะเวลาทีใช้ ในการก่อสร้ างทีลดลง แต่อย่างไรก็ดี การออกแบบอาคารโรงงานโครงสร้ างเหล็กระบบ
Rigid Frame ให้ เกิด ความประหยัดได้ นนั ต้ องมีความเข้ าใจถึงพืนฐานในการออกแบบโครงสร้ างเหล็กอย่างรอบด้ าน ทังพฤติกรรมและ
ข้ อกําหนดในการออกแบบ องค์อาคารรับแรงอัด องค์อาคารรับแรงดัด จุดต่อโครงสร้ าง ตลอดจนพฤติกรรมของแรงชนิดต่าง ๆ ทังจาก
นําหนักบรรทุกคงที นําหนักบรรทุกจร แรงลม หรือกระทังแรงจากแผ่นดินไหว ตลอดจนเข้ าใจข้ อกําหนดในการออกแบบเป็ นอย่างดี
การสัมมนาเชิงปฏิบตั ิการ เรื องการออกแบบอาคารโรงงานโครงสร้ างเหล็กระบบ Rigid Frame ขันพืนฐาน มีวตั ถุประสงค์เพือให้
วิศวกรผู้ออกแบบโครงสร้ าง ได้ เข้ าใจถึงวัสดุและผลิตภัณฑ์สําหรับใช้ ในงานก่อสร้ างด้ วยโครงสร้ างเหล็ก พืนฐานการออกแบบ พฤติกรรม
ของโครงสร้ างเหล็ก และข้ อกําหนดทีเกียวข้ อง เพือขยายความเข้ าใจในมิติตา่ ง ๆ ไปสูก่ ารปฏิบตั ิอย่างปลอดภัย สามารถขยายผลไปสูก่ าร
ลดต้ นทุนค่าก่อสร้ างได้ อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการสัมมนาจะมีทงส่
ั วนของการบรรยายเชิงทฤษฎี และ workshop แบบสัน ๆ เพือสร้ าง
ความเข้ าใจให้ แก่ผ้ ปู ฏิบตั ิได้ อย่างครบถ้ วน
วิทยากรโดย
นายณัฐพล สุทธิธรรม (สย. 10019)

***กําหนดการ***
ตอนที
วันศุกร์ ที

พืนฐานการออกอบบโครงสร้ างสําหรั บวิศวกรโยธา

กันยายน

08.30 – 0 . น.
09.00 – 1 . น.

10.45 – 12.1 น.

ลงทะเบียน
Introduction
- ลักษณะของอาคารโรงงานโครงสร้ างเหล็กระบบ Rigid Frame นิยามและองค์ประกอบของโครงสร้ างอาคารโรงงาน
- พืนฐานด้ านการออกแบบ และวิศวกรรมโครงสร้ างเหล็ก
แรงภายนอก และการถ่ายแรงด้ วยระบบโครงสร้ างเหล็ก
ลักษณะเชิงพฤติกรรมของวัสดุ เชิงกล และเชิงเคมี
ลักษณะเชิงพฤติกรรมของหน้ าตัด
มาตรฐานการออกแบบ ด้ วยวิธี ASD และ LRFD
Load combination
ลักษณะเชิงพฤติกรรมของแรง Dead load / Live load / Roof live load / Wind load / Earthquake load
Compression Member
- Moment – curvature relationship และการวิเคราะห์เสถียรภาพของโครงสร้ าง Euler theory
- การโก่งเดาะแบบดัด (Flexural buckling) เหตุปัจจัยต่อพฤติกรรมของ compression member
- Limit state และ ขันตอนการวิเคราะห์กําลังรับนําหนักของ compression member ตามมาตรฐานการออกแบบของ
AISC และลักษณะเชิงพฤติกรรม
- ตัวอย่างการวิเคราะห์

12.15 – 13.15 น.
13.15 – 15.15 น.

15.30 – 16.30 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน
Flexural member
- ลักษณะและพฤติกรรมของ flexural member
- Limit state และ ขันตอนการวิเคราะห์กําลังรับนําหนักของ flexural member ตามมาตรฐานการออกแบบของ AISC
และลักษณะเชิงพฤติกรรม
- การพิจารณาพฤติกรรมของแรงเฉือน
- ตัวอย่างการวิเคราะห์
EIT Stamping

วันเสาร์ ที กันยายน
09.00 – 1 . น.

10.30 – 12.1 น.

12.15 – 13.15 น.
13.15 – 14.15 น.

14.30 – 16. น.

Day 1 Review ทบทวนเนือหาวันที 1 และขยายผลสู่ วันที 2
- Design fundamental
- Compression member
- Flexural member
- Shear & Shear flow
- Combined axial bending interaction
- การอ่านผลการวิเคราะห์ finite element analysis
- ข้ อควรระวังในการประเมินผลการวิเคราะห์
Steel connection – ตอนที 1
- สลักเกลียว (Bolt) ประเภท คุณสมบัติเชิงกล การติดตัง และกําลังรับแรงของสลักเกลียวแต่ละประเภท
- การเชือม (weld) รูปแบบการเชือม กระบวนการเชือม และกําลังรับแรงของแนวเชือม
- Limit state ของ steel connection
พักรับประทานอาหารกลางวัน
Steel connection – ตอนที 2
- Welding for build-up section
- ประเภทของ steel connection และ ตัวอย่างการคํานวณ
- Shear connection
- Moment connection
- Base plate connection
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ตอนที การประยุกต์ ใช้ พืนฐาน สู่การออกแบบโครงสร้ าง Rigid Frame สําหรั บ Industrial Building
วันศุกร์ ที กันยายน
08.30 – 0 . น.
09.00 – 10. น.

ลงทะเบียน
Day 1 & 2 Review ทบทวนเนือหาวันที 1 และ 2 และ ขยายผลสูว่ นั ที 3
- Design fundamental: Steel materials & products, การออกแบบด้ วยวิธี ASD vs. LRFD และ Load
combination
- Member design: Compression member, Flexural member และ Combined axial bending interaction
- steel connection: Shear connection, Moment connection

10.30 – 12.1 น.

12.15 – 13.15 น.
13.15 – 15.15 น.

15.30 – 16.3 น.

วันเสาร์ ที

Rigid frame system concept design
- รูปแบบของแรงทีกระทําต่อโครงสร้ าง Rigid frame และ load combination สําหรับการออกแบบ
- พฤติกรรมของแรงลมต่อ low-rise steel building และการพิจารณาตามมาตรฐาน มยผ.1311
- พฤติกรรมของแรงแผ่นดินไหวต่อ low-rise steel building และการพิจารณาตามมาตรฐาน มยผ.1302
- หลักในการพิจารณาออกแบบระบบ Rigid frame system
- การออกแบบโครงสร้ างโรงงานด้ วยระบบ truss system อ้ างอิงคูม่ ือการออกแบบ ของ บจก. เหล็กสยามยามาโตะ
และ บมจ. แปซิฟิกไพพ์
พักรับประทานอาหารกลางวัน
Cold-formed steel section (CFS) design fundamental
- ลักษณะของ Cold-formed steel
- Limit state ของ Cold-formed steel และแนวทางการวิเคราะห์ตามมาตรฐาน AISI
- Application การใช้ งาน การต่อประกอบและติดตังโครงคร่าวรับผนังและแป และข้ อควรระวังในการพิจารณาใช้ CFS
สําหรับการใช้ ทํา แป (purlin) เพือรับแผ่นหลังคา
- การออกแบบแปรับหลังคาตามคูม่ ือการออกแบบของ Bluescope Lysaght
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กันยายน

08.30 – 0 . น.
09.00 – 1 . น.

10.45 – 1 . น.

12.15 – 1 . น.
13.15 – 1 . น.

14.45 – 15.3 น.
15.30 – 16.30 น.

ลงทะเบียน
Pre-engineered building system (PEB)
- การออกแบบโครงสร้ างระบบ Pre-engineered building
- การกําหนด design criteria ในการคํานวณวิเคราะห์
- การใช้ software ในการวิเคราะห์แบบจําลองโครงสร้ าง
- การประกอบ ติดตัง และการควบคุมคุณภาพ
Design optimization and Serviceability design
- เทคนิควิธีการออกแบบเพือลดนําหนักโครงสร้ างเหล็ก การลดขนาดหน้ าตัดให้ สมั พันธ์กบั แรงทีกระทํา
- การติดตังคํายันเพือป้องกันการแอ่นตัวทางด้ านข้ าง
- การเพิมกําลังรับนําหนักของวัสดุ
- การพิจารณาการแอ่นตัวของโครงสร้ างหลัก และโครงสร้ างรอง
- ผลการศึกษาความคุ้มค่าจากการใช้ เหล็กกําลังสูงสําหรับระบบโครงสร้ าง PEB
พักรับประทานอาหารกลางวัน
Protective coating ระบบการป้องกันสนิมให้ กบั โครงสร้ างเหล็ก
- พฤติกรรมการเกิดสนิมในเหล็กโครงสร้ าง
- ประเภทของสีป้องกันสนิม
- การพิจารณาความรุนแรงของสภาพแวดล้ อม และความทนทานทีต้ องการ ในการออกแบบระบบสีเพือป้องกันสนิม
ให้ กบั โครงสร้ างเหล็ก
Workshop and Final Ending บทสรุปส่งท้ ายงานสัมมนา
EIT Stamping

-ใบสมัคร- การอบรมเรือง
การออกแบบอาคารโรงงานโครงสร้างเหล็กระบบ Rigid Frame ขันพืนฐาน รุ่นที
ระหว่างวันที - ,

-

กันยายน

ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.

จัดโดย สถาบันวิศวพัฒน์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
**กรุณากรอกดวยตัวบรรจงเพื่อความชัดเจน**
ชือ – นามสกุล ..................................................................................... เลขทีสมาชิก วสท. .......................................................
ทีอยู่ (หน่ วยงาน/บริษัท) ...............................................................................................................................................................
เลขที ............ หมู่ที ................................ อาคาร ....................................................... ซอย ..........................................................
ถนน .................................. ตําบล/แขวง .................................................... อําเภอ/เขต..................................................................
จังหวัด .................................... รหัสไปรษณีย................................................โทรศั
์
พท์ ..................................................................
โทรสาร ............................................................................... E-mail :.............................................................................................
ผูป้ ระสานงานโดย ............................................................. โทรศัพท์ ...........................................................................................
เลขประจําตัวผูเ้ สียภาษี ........................................................ สํานักงานใหญ่  สาขา .......................................................

คาลงทะเบียน

(ราคานี้รวม ภาษีมูลคาเพิ่ม 7%, คาเอกสาร, คาอาหารและอาหารวาง, วสท.ไดรับการยกเวนภาษีหัก ณ ที่จาย 3%
 ตอนที
 ตอนที

พืนฐานการออกแบบโครงสร้างสําหรับวิศวกรโยธา ระหว่างวันที – 8 กันยายน
การประยุกต์ใช้พืนฐาน สู่การออกแบบโครงสร้าง ระหว่างวันที – 22 กันยายน

 สมาชิก วสท./นศ.ป.ตรี
 ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
 บุคคลทัวไป
 สมัครอบรม ทัง ตอน พร้อมชําระก่อนวันที สิงหาคม

5,000 บาท/ท่าน/ตอน
5,500 บาท/ท่าน/ตอน
6,000 บาท/ท่าน/ตอน
ลดค่าลงทะเบียน ,

บาท

การชําระเงิน
เช็ค
โอนเงิน

สังจ่ายสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ
เข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของ สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ
ธนาคารไทยพาณิชย์
สาขาสีแยกศรีวรา
เลขที
- ธนาคารกรุงเทพ
สาขาสุรวงศ์
เลขที
- ธนาคารกรุงไทย
สาขาจามจุรีสแควส์ เลขที
- -

กรณีโอนเงินเงินเข้าบัญชีธนาคาร กรุณาแฟกซ์หลักฐานการชําระเงินที -

-6
-6
-4

-4662 หรือถ่ายรูปใบโอนแล้วส่ง Email มาที supannee@eit.or.th

สมัครเข้าอบรมหรือสอบถามข้อมูลติดต่อ คุณสุพรรณีย ์ แสนภักดี
Tel:(02) 184-4600 ถึง 9 ต่อ
, FAX:(02)184-4662
E-mail: supannee@eit.or.th, www.eit.or.th

