3. กลุ่มเป้าหมายที่ควรจะเข้ ารับการอบรม: (ผูผ้ า่ นการอบรม จะได้รับใบรับรอง จาก วสท. ในด้าน
ความรู้ และความชานาญการใช้งาน 3D CAD Software):
- ผูผ้ า่ นการอบรม 2D CAD ในลักษณะ WorkShop แล้ว หรื อเคยใช้งาน 2D CAD ไม่นอ้ ยกว่า สองปี
- ผูท้ ี่สนใจพัฒนาระดับความสามารถการเขียนแบบเชิงเทคนิค ด้วยซอฟต์แวร์ คอมพิวเตอร์ ใน
ลักษณะ 3Dimension อย่างถูกวิธี
- ผูท้ ี่ตอ้ งการเสริ มทักษะการเขียนแบบด้วยซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ ให้มีประสิ ทธิภาพดียิ่งขึ้น
- ผูส้ นใจโปรแกรมเขียนแบบ CAD ลิขสิ ทธิ์แท้ ราคาประหยัด
4. วิทยากรผู้ดาเนินการการอบรม: คุณพยุงศักดิ์ พงษ์ พันธ์ ปริ ญญาตรี ภาควิชาวิศวกรรมเครื่ องกล
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (บางมด) มี
ประสบการณ์ทางานด้านเขียนแบบ CAD ทั้งแบบ 2มิติ และแบบ 3มิติ มาหลาย
โปรแกรม รวมถึงโปรแกรม CAM สาหรับควบคุมจัดการเครื่ อง CNC มา
ประมาณ 15ปี ปัจจุบนั เป็ นเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิ คอาวุโส บริ ษทั แคด อินโน
เวทีฟ จากัด
5. กรรมวิธีการเรียนการสอน: เป็ นการฝึ กอบรมในลักษณะการทา WorkShop โดย วสท. จะใช้
ห้องฝึ กอบรมคอมพิวเตอร์ ที่หอ้ งเรี ยนคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชมงคล วิทยาเขตสุวรรณภูมิ ท่า
น้ านนท์ ประกอบด้วยเครื่ องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค จานวน หนึ่งเครื่ องต่อผูเ้ ข้ารับการอบรมหนึ่งคน
6.ค่ าลงทะเบียน: (ปรกติ 6,300.-บาท) อัตราพิเศษสาหรับโปรแกรมนี้ 2,400.-บาท สาหรับสมาชิก
วิศวกรรมสถานฯ 2,000.-บาท (รวมค่าอาหารเที่ยง และกาแฟ สองมื้อต่อท่านต่อวัน จาก วสท.) โดย
ได้รับการสนับสนุนค่าเอกสาร (User Manuals และ HandOuts) ประกอบการเรี ยนการสอน ค่า
วิทยากร และอื่นๆ จาก CADi (ใบเสร็จ วสท. สามารถจะนาไปเบิกต้นสังกัดที่เป็ นหน่วยงานภาครัฐ
ได้ ตามประกาศกระทรวงการคลัง พ.ศ. 2549)
7. วิธีการลงทะเบียน: เพื่อการประมวลผลที่ถูกต้อง กรุ ณาสมัครล่วงหน้า ที่คุณแสงดาว email:
sangdaw.eit@gmail.com และหากชาระเงินก่อนวันที่ 31 ตุลาคม 2559 จะได้รับส่วนลดเพิ่มอีก 10%
8. ความร่ วมมือการใช้ งาน ZW3D: ZWCAD Software Co., Ltd. สหรัฐอเมริ กา ยอดจาหน่ายระดับ
สากล Top Ten มีนโยบายลดค่าลิขสิ ทธิ์ 20% จาก Cover Price List ทั้งในแบบ StandAlone License
และแบบ Concurrent License ทั้งในแบบ 2D และแบบ 3D ให้แก่ ผูแ้ สดงบัตรสมาชิก วสท. ไม่ขาด
ต่ออายุ ที่เป็ นสมาชิกบุคคล หรื อสมาชิกนิติบุคคล ผูส้ นใจ กรุ ณติดต่อ คุณโชคชัย สวนอุดมสุ ขใจ มือ
ถือ: (086) 323- 6391 ที่ CAD Innovative Co., Ltd. ซึ่งเป็ นผูแ้ ทนจาหน่าย ใน ประเทศไทย

=ร่ าง2=คณะกรรมการคอมพิวเตอร์ วสท. ร่ วมกับ CADi
จัดฝึ กอบรม สองวัน
หัวข้ อ “3D CAD”=ราคาพิเศษ=สาหรับสมาชิก วสท.
วันพฤหัสบดี/ ศุกร์ ที่ 10- 11 พฤศจิกายน 2559
ห้องเรี ยนคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชมงคล วิทยาเขตสุวรรณภูมิ ท่าน้ านนท์

1. ที่มาที่ไป: เป็ นที่ทราบกันดีแล้วว่า ในระยะสองทศวรรษนี้ จนถึงปี ค.ศ. 2020 ประเทศไทย
รวมถึงประเทศอื่นๆในอาเซี ยนโดยรวม
ต่างก็ประสบความเจริ ญรุ ดหน้าอย่างรวดเร็วในเชิง
เศรษฐกิจ ดังนั้น เพื่อเป็ นการเตรี ยมความพร้อมด้านการแข่งขันเชิงเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
(Country- wise Competitiveness) โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในกลุ่มอาเซี ยนด้วยกันเอง ซึ่ งในปัจจุบนั
อุตสาหกรรมการผลิตมีการแข่งขันที่สูงขึ้น ไม่วา่ จะเป็ นในเรื่ องของราคา คุณภาพ และความ
รวดเร็วต่อการตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภค การเปลี่ยนแปลงของตลาดทาให้ผผู้ ลิตต่าง
พากันพัฒนารู ปแบบการผลิตของตน ให้ทนั ต่อทุกๆความต้องการของลูกค้า (Buyers) เทคโนโลยี
ที่มีบทบาทอย่างยิง่ ในกลุ่มอุตสาหกรรมการผลิต
คือการออกแบบด้วยโปรแกรมซอฟต์แวร์
คอมพิวเตอร์ หรื อ CAD ซึ่ งได้เข้ามามีส่วนสาคัญอย่างมากต่อการผลิตด้าน Business Productivity
ที่มีความต้องการในความเที่ยงตรง ลดเวลาการผลิต และลดต้นทุนการผลิต
โดยสรุ ปแล้ว ในปัจจุบนั
การเขียนแบบพื้นฐานทัว่ ไป ด้วยการใช้โปรแกรมซอฟต์แวร์
คอมพิวเตอร์ช่วยการออกแบบที่เรี ยกว่า 2D CAD นั้น อาจไม่เพียงพอ หรื อไม่อาจตอบสนองต่อ
ความต้องการของลูกค้า ตลอดจนถึงความสามารถในการแข่งขันในภาคธุรกิจปัจจุบนั ดังนั้น การ
เขียนแบบ 3D CAD และการประยุกต์ใช้งานโดยเลือกใช้โปรแกรมที่เหมาะสม มีประสิ ทธิภาพสู ง
และมีฟังก์ชนั่ การทางานที่เหนือกว่า ด้วยงบประมาณที่คมุ ้ ค่า จึงเป็ นทางเลือกของผูป้ ระกอบการ
ธุรกิจมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในงานออกแบบเชิงอุตสาหกรรมการผลิต (Manufacturing
Design) ทั้งนี้ ก็เพื่อเป็ นการทดแทนโปรแกรมซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์แบบทัว่ ไป ที่มีราคาสู งใน
ตลาดเมืองไทย
วสท.- วิศวกรรมสถาน แห่ง ประเทศไทย ใน พระบรมราชูปถัมภ์ จึงเห็นความจาเป็ น ในการ
นาเสนอรู ปแบบการสอนกรรมวิธีการทา 3D CAD แนวใหม่ ที่มุ่งเน้นให้ผรู้ ับการอบรม ได้
เข้าใจการใช้งานโปรแกรม 3D CAD พื้นฐานอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ โดยมีวตั ถุประสงค์ เพื่อให้ผู้
เข้ารับการอบรม สามารถ:
1. เขียนแบบ 3D CAD พื้นฐานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ

2. นาความรู้ที่ได้จากการฝึ กอบรมนี้ ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบตั ิงาน เพื่อเกิดประโยชน์ต่อ
ตนเอง หรื อต่อหน่วยงานตนได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
3. พัฒนาระดับความสามารถของบุคลากรออกแบบ และเขียนแบบให้สูงขึ้น
เทคโนโลยีใหม่ของการเขียนแบบในโลกปัจจุบนั

และทันกับ

2. เนือ้ หาหลักสู ตรที่จะอบรม: จะเป็ นการเรี ยนรู ้ และทาความเข้าใจการใช้งาน 3D CAD ใน
ลักษณะ WorkShop ประกอบการอบรมครั้งนี้ รวมระยะเวลาการอบรม สองวัน ตั้งแต่ 09:00
ถึง 16:00น. (โดย วสท. จะใช้โปรแกรมซอฟต์แวร์ ของ SpaceClaim Corporation จาก
สหรัฐอเมริ กา ซึ่ งใช้กนั เป็ นที่แพร่ หลายทัว่ โลก ระดับ Top Ten รายละเอียดดังนี้:
Chapter 1: ZW3D Introduction: What is ZW3D?? ZW3D User Interface, การใช้ Mouse
(Zoom, Rotate, Pan), View (Isometric, Top, Front, Etc..), Display (Shade,
Wireframe, Hidden), Customized User Interface, Hotkey, Configuration&
Settings
Chapter 2: Sketch Introduction: Drawing (Line, Polyline, Circle, Etc.) Editing (Fillet,
Chamfer, Copy, Move, Etc.) Constraints & Dimension, Exercise: Sketch
Chapter 3: ZW3D Modeling: History Manager, Visual Manager, Datum, Exercise: 3D
Modeling Concept, Basic Shape Command (Quick Shape, Extrude, Revolve,
Sweep, Loft), Engineering Feature (Fillet, Chamfer, Hole, Etc.), Edit Shape
(Combine, Add, Remove, Cut, Etc..), Basic Editing (Pattern, Copy, Mirror,
Scale), Measure, Exercise: 3D Modeling
Chapter 4: Drawing Sheets and Views: Create Drawing File, Drawing Scale, Project
Views, Align Drawing Views, Cross Section Views, Detail Views
Chapter 5: Dimensions: Dimension Style, Dimension from Sketch, Insert Dimension
and Edit Dimension, Symbol
ใบตอบรับการลงทะเบียน:
ชื่อ/ สกุลผู้สมัคร:....................................................รหัสสมาชิก วสท. (ถ้ามี): .................................
=สาหรับผู้ทไี่ ม่ ใช่ วิศวกร และ/ หรือยังไม่ได้เป็ นสมาชิก วสท. สามารถจะสมัครเป็ นสมาชิก วสท.
ได้ที่ อาคารสานักงานใหญ่ วสท. และจะได้รับสิทธิประโยชน์ ทันที=
ชื่อหน่ วยงานสังกัด: ……………………………………..……………………….….................
โทรศัพท์:………………………….………มือถือ:………………………………….……....….
โทรสาร:………………………………….E-mail:.........................................................................

ลงนาม:........................................................วันที่ ............................................................................

