
 

 

หลักสูตรการอบรมเร่ือง 

ออกแบบโครงสรางดวย  PROTA STRUCTURE 
ระหวางวันที่ 9-10 มีนาคม 2566 ณ หองสถาบัน BIM ชั้น 3 อาคาร วสท. 

ดําเนินการจัดโดย  สถาบัน BIM ใน วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ 

เปนซอฟตแวรที่สําหรับวิศวกรโครงสรางอาคาร เพื่อชวยในงานออกแบบความแข็งแรงของอาคาร ทั้งคอนกรีต และโครงสราง

เหล็ก ซึ่งรองรับโคดมาตรฐานทางวิศวกรรมทั่วโลก อาทิ อเมริกา ยุโรป ญี่ปุน และ มาตรฐานของแตละประเทศอยางสิงคโปร 

มาเลเซีย อินโดนีเซีย และประเทศไทย วิศวกรโครงสรางสามารถใช PROTA STRUCTURE เพื่อสรางแบบจําลองโครงสรางอาคาร

แบบ 3 มิติ โดยกําหนดมาตรฐานเหล็ก และคอนกรีตที่ใชแลวทําการวิเคราะห ความแข็งแรงของอาคารที่ออกแบบเพื่อตรวจสอบวา

สามารถคงอยูไดในสภาวะตาง ๆ เชน การเกิดแผนดินไหว, การเกิดพายุ ฯลฯ พรอมสรางรายงานการคํานวณออกมาใหโดยอัตโนมัติ 

ซึ่งชวยใหงานออกแบบมีความถูกตอง รวดเร็ว ทั้งนี้เมื่อไดความแข็งแรงของอาคารที่ตองการแลว PROTA STRUCTURE สามารถ

ชวยเขียนแบบโครงสรางตาง ๆ ของอาคาร เชน ฐานราก เสา คาน พื้น หนาตัดตาง ๆ ใหออกมาโดยอัตโนมัติ ชวยลดเวลาในการ

เขียนแบบไปไดกวา 50-70% 
 

วัตถุประสงคและเปาหมาย   เพ่ือใหสามารถใชคําสั่งในการสรางชิ้นสวนอาคารใน PROTA STRUCTURE ไดอยางถูกตอง อานคา

ผลการวิเคราะหโครงสราง และสามารถนําไปออกแบบชิ้นสวนโครงสรางได และเพ่ือใหสามารถใชงาน Prota Detail  และ Prota 

Steel ได 
 

วิทยากรโดย       วาที่รอยตรี อุดมศักดิ์  บุญไกร     
 

   กําหนดการ 
วันที่ 9 มีนาคม 2566 

08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน 

09.00 – 10.30 น. - แนะนําโปรแกรม Prota structure  Prota Detail  และ Prota Steel  

   - อธิบายถึงการจัดเก็บไฟลของโปรแกรม / แนะนําหนาตางการทํางานของโปรแกรม/เปดโปรแกรม 

   - เลือก Template 

   - การสราง Gide Line แกไข และสรางเสน Grid ในรูปแบบตาง ๆ ดวย  Axis Tool และ Orthogonal Axia 

Generator 

- การสรางโมเดลเสาคอนกรตี (Columns Creation)  / ผนังคอนกรีต (Walls Creaton) / คานคอนกรีต (Beams 

Creation) / พ้ืนยื่นคอนกรีต (Stab Creation) 

   - การปรับมุมมองของหนาตางการทํางาน (Views Creation) 

   - Storey และกําหนดการเชื่อมโยงของแตละชิ้น (Define selected storeys as similar) / Generate Storey 

   - การสรางโมเดลพ้ืนยื่น Inserting Cantilever Slabs (Type 12) 
10.45 – 12.00 น. - การสรางน้ําหนักผนัง Wall Loads การสรางชองเปดพื้น Slab Opening Creation และ Slab Load 

   - การตั้งคา การวเิคราะหโครงสราง Buliding Analysis / ตั้งคาวสัด ุ(Materials) 

   - การจัด Load Combinations / Building Analysis Model Option 

PDU 12 หนวย 



   - การวิเคราะหโมเดลและการตรวจผลจากการวิเคราะห (Analysis Model and Results Display) 

12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 – 14.30 น. - การออกแบบเสาและผนังคอนกรีต (Column & Wall Design)  การออกแบบคานคอนกรีต (Beam Design) การ

วิเคราะห และการออกแบบพื้นคอนกรีต (Slab Analysis & Design)  และการตั้งคาการแสดงผลของกราฟฟก 

(Design Status) 

   - การตั้งคา Quantity Extraction Tables  และ Project Properties 

   - การสราง Report Manager / การจัดเอกสาร / รายการคํานวณ / เอกสารผลการออกแบบ 

   - การสรางฐานราก (Foundation)  /การกําหนดคาการออแบบฐานราก  

   - สงโมเดลท่ีออกแบบเขาไปใน Prota Detail 

14.45 – 16.00 น. - เลือกแบบที่ตองการทํา Detail แบบเลือกทั้งหมด (Draw All Model Details) 

   - การสรางแบบแปลนของโครงสราง (Crestiong Plan / Layout Detail) 

   - การแสดงแบบหนาตัดและเหล็กเสรมิคอนกรีตในพ้ืน (RC slab cross section with reinforcement detailing) 

   - การสรางรายละเอียดของแบบเสาและผนังคอนกรีต (Creating Column & Wal Sehedules) 

   - การสรางรายละเอียดโปรไฟลเหล็กเสริมในเสาคอนกรตี (Creating Column Elevation Details) 

   - การสรางแบบแปลนเสาคอนกรตี (Creating Column Application Plans)  การสรางโปรไฟลคานคอนกรีต 

     (Creating Beam Elevation Details) การ Export ไฟลเปนแบบ .dwg 

วันที่ 10 มีนาคม 2566 

09.00 – 10.30 น. - แนะนําหนาตางการทํางานในการสรางโมเดลโครงสรางเหล็ก / การออกแบบ 

 - การสรางโมเดลเสาเหล็กรูปพรรณ (Steel Columns Creation) การสรางโมเดลคานเหล็กรูปพรรณ (Steel 

Beam Creation)  การสรางโมเดลโครงถัก (Steel Truss Creation) การสรางโมเดลค้ํายันโครงสราง (Braces 

Creation) 

  - การสรางโครงรัดรอบ (Grits Creation) 

10.45 – 12.00 น. - การสรางจุดตอเสา Column Splice Creation / วิเคราะหโครงสรางอาคาร 

   - ออกแบบโครงสราง เสา / คาน / และโครงถัก การสงโมเดลที่ออกแบบเขาไปใน Prota Steel 

   - หนาตางการทํางานของ Selection Methods / Views & Views Settings 

   - การสรางมมุมองใหม (Creating new Views) / Visibility & Setectability / Macros 

 - การสรางจุดและการปรับระยะชิน้สวน (Adjustment of members by creating points) และการปรับแบบพิกัด 

(Adjustment of members orientation & coordinates) 

12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหาร 

13.00 – 14.30 น. - การสรางจุดตอโครงสรางเหล็กในรูปแบบตาง อันไดแก Stiffened End Plate Connection / Haunch Connection 

/ Stiffened End Plate Connection / Corner Bolted Gusset Plate Connection / Bolted Gusset Plate 

Connection / Splice Connection / Truss End Plate With Gusset Plate / Welded Pipi Conneciton / 

Beam to (RC) Wall/Column Connecton / Intelliconnect for fully automated steel connection design 

14.45 – 16.00 น. - ตารางสรุปชิ้นสวนการออกแบบจุดตอ (Connection Design Summary Table) 

 - Collision / Clash Checks / Audit Model /Deail Item Manager/ Preparing Engineering Drawings / 

Module 

 - การสรางแบบโดยการใช Drawing Manager 

 - การบอกขนาดเหล็กและการใหขนาดแบบ 

 - การสรางแบบรายละเอียดจุดตอโครงสราง Creating Connection Detail 

 - การสรางแบบ Creation of Part and Assembly Drawings 

- ถาม-ตอบ ขอสงสัยในการลองใชโปรแกรม( 



-ใบสมัคร- หลักสูตรการอบรมเรื่อง

                                ออกแบบโครงสรางดวย PROTA STRUCTURE  รุนที่ 2 
ระหวางวันที่ 9-10 มีนาคม 2566 ณ หองสถาบัน BIM ชั้น 3 อาคาร วสท. 

ดําเนินการจัดโดย   สถาบัน BIM ใน วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ 
 

ที่อยู (หนวยงาน/บริษัท)   

เลขที ่.............................. หมูที ่................................ อาคาร  .......................................................  ซอย   .................................................  

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

จังหวัด .....................................................  รหัสไปรษณีย ............................................... โทรศัพท ..........................................................  

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

ผูประสานงานโดย ...............................................................................  โทรศัพท   ..................................................................................  

เลขประจําตัวผูเสียภาษี  ........................................................................   สํานักงานใหญ    สาขา .............................................  

ขอสํารองรายชื่อเขารวมอบรมดังตอไปนี ้(กรุณาเขียนช่ือ-นามสกุลตัวบรรจง เพ่ือความถูกตองของวุฒิบัตร) 

1)  ชื่อ – นามสกลุ   ...........................................................................................  เลขที่สมาชิก วสท.  ............................................  

2)  ชื่อ – นามสกลุ   ...........................................................................................  เลขที่สมาชิก วสท.  ............................................  

อัตราคาลงทะเบียน 
 สมาชิก วสท.    5,000  บาท/ทาน  
 บุคคลทั่วไป    5,500  บาท/ทาน  

(อัตรานี้รวมภาษีมูลคาเพิ่ม 7%, คาอาหารกลางวัน, อาหารวาง, เอกสารประกอบบรรยาย และ วสท.ไดรับการยกเวนภาษีหัก ณ ที่จาย 3%) 
 

การชําระเงิน 

เช็ค       สั่งจายสมาคมวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทยฯ 
โอนเงิน เขาบัญชีเงินฝากออมทรัพยของ สมาคมวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทยฯ   

ธนาคารไทยพาณิชย  สาขาสภากาชาดไทย   เลขที่ 045-2-03026-1 
 

กรณีโอนเงินเงินเขาบัญชีธนาคาร กรุณาแฟกซหลักฐานการชําระเงิน พรอมระบุชื่อผูเขาอบรมที่อยูในการออกใบเสร็จ

สงมาที่ 0-2184-4662  หรือสงมาที่  E-mail มาที่ yaowapha@eir.or.th 

 
 

สนใจเขารับการอบรมหรือตองการขอมูลเพิ่มเติมติดตอ เยาวพา สินพาณิชย 

Tel:  (02)-184-4600 ถึง 9 ตอ 520  FAX:  (02)184-4662 

E-mail : yaowapha@eir.or.th     Website : www.eit.or.th 


