
 

 
 

 

 
 

การอบรมเชงิปฏบิตักิารเรื่อง    การออกแบบอาคารโรงงานโครงสรา้งเหลก็ 
 ระบบ Rigid Frame ขัน้พืน้ฐาน             รุน่ที ่6 
 

 

 ตอนที ่1    พื้นฐานการออกแบบโครงสร้างส าหรบัวิศวกรโยธา 
 ระหว่างวนัที ่ 3 - 4 กนัยายน 2564 
 

 ตอนที ่2   การประยุกต์ใช้พื้นฐาน สู่การออกแบบโครงสร้าง Rigid Frame ส าหรบั Industrial Building 
 ระหว่างวนัที ่ 24 - 25 กนัยายน 2564 

จัดโดย   สถาบันวิศวพัฒน์  วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  (วสท.) 
 

การก่อสรา้งอาคารโรงงานหรอืโกดงัสนิคา้สว่นใหญ่ในปัจจบุนั ไดม้กีารน าระบบโครงสรา้งเหลก็เขา้มาใชก้นัอย่าง
แพร่หลาย ดว้ยเหตุทีร่ะบบโครงสรา้งเหลก็เหมาะกบัการก่อสรา้งอาคารช่วงยาวไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ สามารถประกอบ
ตดิตัง้ทีห่น้างานไดอ้ย่างรวดเรว็ สง่ผลต่อตน้ทุนในการก่อสรา้ง และระยะเวลาทีใ่ชใ้นการก่อสรา้งทีล่ดลง แต่อย่างไรกด็ ี การ
ออกแบบอาคารโรงงานโครงสรา้งเหลก็ระบบ Rigid Frame ใหเ้กดิ   ความประหยดัไดน้ัน้ ตอ้งมคีวามเขา้ใจถงึพืน้ฐานในการ
ออกแบบโครงสรา้งเหลก็อย่างรอบดา้น ทัง้พฤตกิรรมและขอ้ก าหนดในการออกแบบ องคอ์าคารรบัแรงอดั องคอ์าคารรบัแรง
ดดั จุดต่อโครงสรา้ง ตลอดจนพฤตกิรรมของแรงชนิดต่าง ๆ ทัง้จากน ้าหนักบรรทุกคงที ่น ้าหนักบรรทุกจร แรงลม หรอืกระทัง่
แรงจากแผ่นดนิไหว ตลอดจนเขา้ใจขอ้ก าหนดในการออกแบบเป็นอย่างด ี 

การสมัมนาเชงิปฏบิตักิาร เรื่องการออกแบบอาคารโรงงานโครงสรา้งเหลก็ระบบ Rigid Frame ขัน้พืน้ฐาน มี
วตัถุประสงคเ์พื่อใหว้ศิวกรผูอ้อกแบบโครงสรา้ง ไดเ้ขา้ใจถงึวสัดุและผลติภณัฑส์ าหรบัใชใ้นงานก่อสรา้งดว้ยโครงสรา้งเหลก็ 
พืน้ฐานการออกแบบ พฤตกิรรมของโครงสรา้งเหลก็ และขอ้ก าหนดทีเ่กีย่วขอ้ง เพื่อขยายความเขา้ใจในมติติ่าง ๆ ไปสูก่าร
ปฏบิตัอิย่างปลอดภยั สามารถขยายผลไปสูก่ารลดตน้ทุนค่าก่อสรา้งไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ โดยการสมัมนาจะมทีัง้สว่นของ
การบรรยายเชงิทฤษฎ ีและ workshop แบบสัน้ ๆ เพื่อสรา้งความเขา้ใจใหแ้ก่ผูป้ฏบิตัไิดอ้ย่างครบถว้น 
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PDU 18 หน่วย/ตอน 
 



ก าหนดการ 
ตอนท่ี 1  พ้ืนฐานการออกอบบโครงสร้างส าหรบัวิศวกรโยธา 

วันที่ 3 กันยายน  2564 
08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน 
09.00 – 10.30 น. Introduction 

- ลักษณะของอาคารโรงงานโครงสร้างเหล็กระบบ Rigid Frame นิยามและองค์ประกอบของโครงสรา้งอาคารโรงงาน 
- พื้นฐานด้านการออกแบบ และวศิวกรรมโครงสร้างเหล็ก 
▪แรงภายนอก และการถ่ายแรงดว้ยระบบโครงสร้างเหล็ก   
▪ลักษณะเชิงพฤติกรรมของวัสดุ เชิงกล และเชิงเคมี 
▪ลักษณะเชิงพฤติกรรมของหน้าตดั     
▪มาตรฐานการออกแบบ ด้วยวิธี ASD และ LRFD 
▪Load combination 
▪ลักษณะเชิงพฤติกรรมของแรง Dead load / Live load / Roof live load / Wind load / Earthquake load 

10.45 – 12.15 น. Compression Member 
- Moment – curvature relationship และการวิเคราะหเ์สถียรภาพของโครงสร้าง Euler theory 
- การโก่งเดาะแบบดัด (Flexural buckling) เหตุปัจจยัต่อพฤติกรรมของ compression member  
- Limit state และ ข้ันตอนการวิเคราะห์กำลังรับน้ำหนักของ compression member ตามมาตรฐานการออกแบบ

ของ AISC และลักษณะเชิงพฤติกรรม            
- ตัวอย่างการวิเคราะห ์

12.15 – 13.15 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.15 – 15.15 น. 
 

Flexural member 
- ลักษณะและพฤติกรรมของ flexural member 
- Limit state และ ข้ันตอนการวิเคราะห์กำลังรับน้ำหนักของ flexural member ตามมาตรฐานการออกแบบของ 
AISC และลักษณะเชิงพฤติกรรม     
- การพิจารณาพฤติกรรมของแรงเฉือน      
- ตัวอย่างการวิเคราะห ์

15.30 – 16.30 น. สอบวัดผล 
 

วันที่ 4 กันยายน  2564 
09.00 – 10.15 น. 
 

Day 1 Review  ทบทวนเนื้อหาวันท่ี 1 และขยายผลสู่ วันท่ี 2 
- Design fundamental    
- Compression member 
- Flexural member    
- Shear & Shear flow 
- Combined axial bending interaction  
- การอ่านผลการวิเคราะห์ finite element analysis 
- ข้อควรระวังในการประเมินผลการวิเคราะห์ 

10.30 – 12.15 น. 
 

Steel connection – ตอนท่ี 1 
- สลักเกลยีว (Bolt) ประเภท คุณสมบัตเิชิงกล การตดิตั้ง และกำลังรับแรงของสลักเกลียวแต่ละประเภท 
- การเช่ือม (weld) รูปแบบการเช่ือม กระบวนการเชื่อม และกำลังรบัแรงของแนวเชื่อม 
- Limit state ของ steel connection 

12.15 – 13.15 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.15 – 14.15 น. 
 

Steel connection – ตอนท่ี 2 
- Welding for build-up section 
- ประเภทของ steel connection และ ตัวอยา่งการคำนวณ 
- Shear connection  -  Moment connection  - Base plate connection  

14.30 – 16.30 น. สอบวัดผล 

  



 

ตอนท่ี 2  การประยกุต์ใช้พ้ืนฐาน สู่การออกแบบโครงสร้าง Rigid Frame  
ส าหรบั Industrial Building 

วนัท่ี 24 กนัยายน 2564  
08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน 
09.00 – 10.15 น. Day 1 & 2 Review  ทบทวนเนื้อหาวันท่ี 1 และ 2 และ ขยายผลสู่วันท่ี 3 

- Design fundamental: Steel materials & products, การออกแบบด้วยวิธี 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 – 12.15 น. Rigid frame system concept design  
- รูปแบบของแรงท่ีกระทำต่อโครงสร้าง Rigid frame และ load combination สำหรบัการออกแบบ 
- พฤติกรรมของแรงลมต่อ low-rise steel building และการพิจารณาตามมาตรฐาน มยผ.1311 
- พฤติกรรมของแรงแผ่นดินไหวตอ่ low-rise steel building และการพิจารณาตามมาตรฐาน มยผ.1302 
- หลักในการพิจารณาออกแบบระบบ Rigid frame system 
- การออกแบบโครงสร้างโรงงานดว้ยระบบ truss system อ้างอิงคู่มือการออกแบบ ของ  

บจก. เหล็กสยามยามาโตะ และ บมจ. แปซิฟิกไพพ ์
12.15 – 13.15 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.15 – 15.15 น. Cold-formed steel section (CFS) design fundamental 

- ลักษณะของ Cold-formed steel  
- Limit state ของ Cold-formed steel และแนวทางการวิเคราะห์ตามมาตรฐาน AISI  
- Application การใช้งาน การต่อประกอบและติดตั้งโครงคร่าวรับผนังและแป และข้อควรระวังในการพิจารณา 

ใช้ CFS สำหรับการใช้ทำ แป (purlin) เพื่อรับแผ่นหลังคา 
- การออกแบบแปรับหลังคาตามคูม่ือการออกแบบของ Bluescope Lysaght 

15.30 – 16.30 น. สอบวัดผล 
  

วนัท่ี 25 กนัยายน  2564  
08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน 
09.00 – 10.30 น. Pre-engineered building system (PEB) 

- การออกแบบโครงสร้างระบบ Pre-engineered building 
- การกำหนด design criteria ในการคำนวณวเิคราะห์   
- การใช้ software ในการวิเคราะห์แบบจำลองโครงสร้าง 
- การประกอบ ติดตั้ง และการควบคุมคุณภาพ 

10.45 – 12.15 น. Design optimization and Serviceability design 
- เทคนิควิธีการออกแบบเพื่อลดนำ้หนักโครงสร้างเหล็ก  การลดขนาดหน้าตดัให้สัมพันธ์กับแรงท่ีกระทำ 
- การติดตั้งค้ำยันเพื่อป้องกันการแอ่นตัวทางด้านข้าง 
- การเพิ่มกำลังรับนำ้หนักของวัสด ุ
- การพิจารณาการแอ่นตัวของโครงสร้างหลัก และโครงสร้างรอง 
- ผลการศึกษาความคุ้มค่าจากการใช้เหล็กกำลังสูงสำหรับระบบโครงสร้าง PEB 

12.15 – 13.15 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.15 – 14.30 น. Protective coating  ระบบการป้องกันสนิมให้กับโครงสร้างเหล็ก 

- พฤติกรรมการเกิดสนิมในเหล็กโครงสร้าง  
- ประเภทของสีป้องกันสนิม      
- การพิจารณาความรุนแรงของสภาพแวดล้อม และความทนทานท่ีต้องการ ในการออกแบบระบบสีเพื่อป้องกันสนิม

ให้กับโครงสร้างเหล็ก 
14.45 – 15.30 น. Workshop  and Final Ending บทสรุปส่งทา้ยงานสมัมนา 
15.30 – 16.30 น. สอบวดัผล 
  



 
-ใบสมคัร-    การอบรมเชงิปฏบิตักิารเรื่อง 

การออกแบบอาคารโรงงานโครงสร้างเหลก็ระบบ Rigid Frame ขัน้พื้นฐาน  รุ่นท่ี 6 
ระหว่างวนัที ่3 - 4 กนัยายน 2564  และวนัที ่24 - 25 กนัยายน 2564  ณ หอ้งประชุม อาคาร วสท. 
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 ตอนที่ 1    พื้นฐานการออกแบบโครงสร้างสำหรับวิศวกรโยธา     ระหว่างวันที่  3 – 4  กันยายน 2564 
 ตอนที่ 2    การประยุกต์ใช้พืน้ฐาน สู่การออกแบบโครงสร้าง Rigid Frame    ระหว่างวันที่  24 – 25 กันยายน 2564 
 

 สมาชิก วสท.     5,500 บาท/ท่าน/ตอน 
 ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ   6,000 บาท/ท่าน/ตอน 
 บุคคลทั่วไป     6,500 บาท/ท่าน/ตอน 

 สมัครอบรม ทั้ง 2 ตอน และชำระก่อนวันที่  31 สิงหาคม  2564   ได้ส่วนลดค่าลงทะเบียน  2,000  บาท   
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        (ดาวน์โหลดแบบฟอรม์ใบสมคัรสมาชกิไดท้ี ่www.eit.or.th และยื่นเอกสารในวนัอบรมเท่านัน้) 
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