4. วิทยากรผู้ดาเนินการการอบรม: คุณปริทัศน์ พรมณีทรัพย์ ปริ ญญาตรี ภาควิชา
วิศวกรรมเครื่ องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุรี (บางมด) มีประสบการณ์ทางานด้านเขียนแบบ CAD ทั้งแบบ 2
มิติ และแบบ 3มิติ มาหลายโปรแกรม รวมถึงโปรแกรม CAM สาหรับ
ควบคุมจัดการเครื่ อง CNC มาประมาณ 15ปี ปัจจุบนั เป็ นผูจ้ ดั การฝ่ าย
เทคนิค บริ ษทั แคด อินโนเวทีฟ จากัด

5. กรรมวิธีการเรียนการสอน: วสท. จะใช้หอ้ งฝึ กอบรมคอมพิวเตอร์มาตรฐาน ที่ผา่ นการ
รับรอง จาก CDL ประชาคมยุโรปแล้ว ประกอบด้วยเครื่ องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค จานวน หนึ่ง
เครื่ องต่อผูเ้ ข้ารับการอบรมหนึ่งคน

6. ค่ าลงทะเบียน: (ปรกติ 4,200.-บาท) แต่อตั ราพิเศษสาหรับโปรแกรมนี้ 1,200.-บาท และ
สาหรับสมาชิกวิศวกรรมสถานฯ เพียง 800.-บาท (รวมค่าอาหารเที่ยง และกาแฟ สองมื้อต่อ
ท่าน จาก วสท.) โดยได้รับการสนับสนุนค่าเอกสาร (User Manuals และ HandOuts)
ประกอบการเรี ยนการสอน ค่าวิทยากร และอื่นๆ จาก CADi

7. วิธีการลงทะเบียน: เพื่อการประมวลผลที่ถูกต้อง กรุ ณาสมัครล่วงหน้า ที่คุณแสงดาว
email: sangdaw.eit@gmail.com มือถือ: (080) 649- 8128 กรณี ชาระเงินพร้อมหลักสู ตร
Advanced 2D CADD จะได้รับส่วนลด 10% สาหรับทั้งสองหลักสูตร และหากชาระเงินก่อน
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 จะได้รับส่วนลดเพิ่มอีก 10% (ใบเสร็จ วสท. สามารถจะนาไปเบิก
ต้นสังกัดที่เป็ นหน่วยงานภาครัฐได้ ตามประกาศกระทรวงการคลัง พ.ศ. 2549)

8. ความร่ วมมือการใช้ งาน bricsCAD จาก สหรัฐอเมริกา: สมาชิก วสท. จะได้รับการ
สนับสนุนค่าลิขสิ ทธิ์ จาก bricsCADD Inc. (องค์กรไม่แสวงหากาไร สานักงานใหญ่ ที่
สหรัฐอเมริ กา และ เบลเยี่ยม ยอดจาหน่ายระดับสากล Top Five) ซึ่งมีนโยบายส่วนลด 20%
จากราคาปรกติ (Cover Price List) ทั้งในแบบ StandAlone License และแบบ Concurrent
License ทั้งในแบบ 2D และแบบ 3D ให้แก่ ผูแ้ สดงบัตรสมาชิก วสท. ไม่ขาดต่ออายุ ทั้งที่เป็ น
สมาชิกบุคคล หรื อสมาชิกนิ ติบุคคล ผูส้ นใจ กรุ ณาติดต่อ คุณโชคชัย สวนอุดมสุขใจ มือถือ:
(086) 323- 6391 ที่ CAD Innovative Co., Ltd. ซึ่งได้รับการแต่งตั้งเป็ นผูแ้ ทนจาหน่าย และ
ให้บริ การหลังการขาย ใน ประเทศไทย

=ร่ าง2=คณะกรรมการคอมพิวเตอร์ วสท. ร่ วมกับ CADi
จัดฝึ กอบรม
หัวข้ อ “2D CADD advanced”=ราคาพิเศษ=สาหรับสมาชิก วสท.
วันพฤหัสบดี ที่ 24 พฤศจิกายน 2559
ชั้นสี่ อาคาร วสท. ซอยวัดเทพลีลา โทรศัพท์: (02) 319- 2411 โทรสาร: (02) 319- 2711

1. ทีม่ าทีไ่ ป: ในปั จจุบนั การเขียนแบบพื้นฐานทัว่ ไป ด้วยการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ช่วยการออกแบบที่เรี ยกว่า CAD (Computer Aided Design) นั้น ได้เข้ามาเป็ นหัวใจหลัก
แทนการเขียนแบบด้วยมือซึ่งใช้เวลาในการเขียนแบบมาก ไม่ทนั ต่อความต้องการ และ
ความสามารถในการแข่งขันในภาคธุรกิจปั จจุบนั ดังนั้น การเขียนแบบเชิงเทคนิค และการ
ประยุกต์ใช้งานโดยเลือกใช้โปรแกรมที่เหมาะสม มีประสิ ทธิ ภาพสู ง และมีฟังก์ชนั่ การ
ทางานที่เหนือกว่า ด้วยงบประมาณที่คมุ ้ ค่า จึงเป็ นทางเลือกของผูป้ ระกอบการมากขึ้น
ทดแทนโปรแกรมที่มีราคาสู งในตลาด วสท.- วิศวกรรมสถาน แห่ง ประเทศไทย ใน พระ
บรมราชูปถัมภ์ ได้เล็งเห็นความจาเป็ น ในการนาเสนอรู ปแบบการสอนกรรมวิธีการทา
CAD แนวใหม่ ที่มุ่งเน้นให้ผรู ้ ับการอบรม ได้เข้าใจการใช้งานโปรแกรม CAD ได้อย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพ โดยมีวตั ถุประสงค์:
1. เพื่อให้ผเู ้ ข้ารับการอบรม สามารถเขียนแบบเชิงเทคนิคได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
2. เพื่อให้ผเู ้ ข้ารับการอบรม สามารถนาความรู ้ที่ได้จากการฝึ กอบรมในครั้งนี้ ไป
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบตั ิงาน เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง หรื อหน่วยงานได้อย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพ
3. เพื่อพัฒนาระดับความสามารถของบุคลากรให้สูงขึ้น และทันกับเทคโนโลยีใหม่ของการ
เขียนแบบในปั จจุบนั
4. ผลจากการจัดอบรม CAD Design ที่ผา่ นมา วสท. พบว่า ได้รับการตอบรับ จาก ผูส้ นใจ
ทัว่ ประเทศไทย เป็ นอย่างมาก วสท. จึง เห็นความจาเป็ นในการจัดอบรมผูม้ ีความรู ้
เบื้องต้น การทา CAD Design ให้เป็ นผูช้ านาญการ CAD Design ในระดับผูเ้ ชี่ยวชาญ
(Expert) โดยเฉพาะ

2. เนื้อหาหลักสู ตรทีจ่ ะอบรม: จะเป็ นการฝึ กซ้อม และทบทวนทาความเข้าใจการใช้งาน
CAD ในลักษณะ WorkShop ในหัวข้อ Block Attribute และการสร้าง Template ฯลฯ
ประกอบการอบรมครั้งนี้ รวมเวลาอบรม หนึ่งวัน ตั้งแต่ 09:00 ถึง 16:00น. (โดย วสท. จะ
ใช้โปรแกรมซอฟต์แวร์ bricsCAD ของ Bricsys Inc. ซึ่ งเป็ นองค์กรไม่แสวงหากาไร จาก
สหรัฐอเมริ กา และใช้กนั เป็ นที่แพร่ หลายทัว่ โลก ระดับ Top Five):

Chapter 1: BricsCAD Review: What is BricsCAD?? BricsCAD V16 User Interface,
BricsCAD Setting& Drawing Explorer, and Quad Command
Chapter 2: Workshop1 (2มิติ): Example1& Example 2
Chapter 3: Advanced: Block Attribute, การสร้าง Template, การตั้งค่าปากกาในการ
Print, การทา Plot& Scale
Chapter 4: การใช้ งาน 3มิต:ิ UCS- User Coordinate System, คาสั่งที่ใช้ในการสร้างชิ้นงาน
3มิติ, การฉายภาพ 2มิติ จากชิ้นงาน 3มิติ
Chapter 5: Workshop2 (3มิติ): Example3& Example 4

3. กลุ่มเป้ าหมายที่ควรจะเข้ ารับการอบรม 2D CADD advanced: ผูท้ ี่ได้ผา่ นการ
อบรมความรู ้เบื้องต้น การทา CAD Design มาแล้ว และมีความประสงค์ จะได้รับใบรับรอง
จาก วสท. ในระดับผูเ้ ชี่ยวชาญ (Expert) ผูม้ ีความชานาญการใช้งาน CAD SoftWare ระดับ
Expert โดยเฉพาะ รวมถึงผูท้ ี่ตอ้ งการจะเสริ มทักษะการเขียนแบบเชิงวิศวกรรม และ/ หรื อ
เชิงสถาปั ตยกรรม อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ

ใบตอบรับการลงทะเบียน:
ชื่อ/ สกุลผู้สมัคร:........................................รหัสสมาชิก วสท. (ถ้ามี): .................................
=สาหรั บผู้ที่ไม่ ใช่ วิศวกร และ/ หรื อยังไม่ ได้เป็ นสมาชิก วสท. สามารถจะสมัครเป็ นสมาชิก
วสท. ได้ที่ อาคารสานักงานใหญ่ วสท. และจะได้รับสิทธิประโยชน์ ทันที=
ชื่อหน่ วยงานสั งกัด: …………………………………..……………………….…................
โทรศัพท์:………………………….………มือถือ: ………………………………….......
โทรสาร: ………………………………….E- mail: ...........................................................
ลงนาม:........................................................วันที่ ...................................................................

