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จัดโดย คณะกรรมการคอมพิวเตอร์ วสท. ร่วมกับ CADi 
---------------------------------------------------------- 

1. หลักการและเหตุผล: เป็นที่ทราบกันดีแล้วว่า ในระยะสองทศวรรษนี้ จนถึงปี ค.ศ. 2020 ประเทศไทย รวมถึง
ประเทศอ่ืนๆด้านการแข่งขันเชิงเศรษฐกิจระหว่างประเทศ (Country- wise Competitiveness) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
ในกลุ่มอาเซียนด้วยกันเอง ซึ่งในในอาเซียนโดยรวม ต่างก็ประสบความเจริญรุดหน้าอย่างรวดเร็วในเชิงเศรษฐกิจ ดังนั้น 
เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมปัจจุบัน อุตสาหกรรมการผลิตมีการแข่งขันท่ีสูงขึ้น ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของราคา 
คุณภาพ และความรวดเร็วต่อการตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค การเปลี่ยนแปลงของตลาดท าให้ผู้ผลิตต่างพา
กันพัฒนารูปแบบการผลิตของตน ให้ทันต่อทุกๆความต้องการของลูกค้า (Buyers) เทคโนโลยีการออกแบบด้วย
โปรแกรมซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ จึงเข้ามามีส่วนส าคัญอย่างมากต่อการผลิตด้าน Productivity เพราะมีความเที่ยงตรง 
ช่วยลดเวลาการผลิต ชว่ยลดต้นทุน และเทคโนโลยีที่มีบทบาทอย่างยิ่งในกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ ก็คือ CAD 
โดยสรุปแล้ว ในปัจจุบัน การเขียนแบบพ้ืนฐานทั่วไป ด้วยการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยการออกแบบที่เรียกว่า CAD 
(Computer Aided Design) นั้น ได้เข้ามาเป็นหัวใจหลักแทนการเขียนแบบด้วยมือซึ่งใช้เวลาในการเขียนแบบมาก ไม่
ทันต่อความต้องการ และความสามารถในการแข่งขันในภาคธุรกิจปัจจุบัน ดังนั้น การเขียนแบบเชิงเทคนิค และการ
ประยุกต์ใช้งานโดยเลือกใช้โปรแกรมท่ีเหมาะสม มีประสิทธิภาพสูง และมีฟังก์ชั่นการท างานที่เหนือกว่า ด้วย
งบประมาณท่ีคุ้มค่า จึงเป็นทางเลือก ของ ผู้ประกอบการ มากขึ้น ทดแทนโปรแกรมท่ีมีราคาสูงในตลาด 
วสท.- วิศวกรรมสถาน แห่ง ประเทศไทย ใน พระบรมราชูปถัมภ์ จึงเห็นความจ าเป็น ในการน าเสนอรูปแบบการสอน
กรรมวิธีการท า CAD แนวใหม่ ที่มุ่งเน้นให้ผู้รับการอบรม ได้เข้าใจการใช้งานโปรแกรม CAD ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
โดยมีวัตถุประสงค์: 
1. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรม สามารถเขียนแบบเชิงเทคนิคได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรม สามารถน าความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมในครั้งนี้ ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน เพ่ือให้

เกิดประโยชน์ ต่อตนเอง หรือหน่วยงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3. เพ่ือพัฒนาระดับความสามารถ ของ บุคลากร ในองค์กร ให้สูงขึ้น และทันกับเทคโนโลยีใหม่ๆ ของ การเขียนแบบใน
ปัจจุบัน 

 
2. เนื้อหาหลักสูตร: จะเป็นการฝึกซ้อม และท าความเข้าใจการใช้งาน CAD ในลักษณะ WorkShop ในหัวข้อ 
ประกอบการอบรมครั้งนี้ รวมเวลาอบรม หนึ่งวัน ตั้งแต่ 09:00 ถึง 16:00น. (โดย วสท. จะใช้โปรแกรมซอฟต์แวร ์
bricsCAD ของ Bricsys Inc. ซึ่งเป็นองค์กรไม่แสวงหาก าไร จาก สหรัฐอเมริกา และใช้กัน เป็นที่แพร่หลายทั่วโลก 
ระดับ Top Five): 



Chapter 1: Introduction the BricsCAD: What is BricsCAD?? BricsCAD User Interface, BricsCAD Setting, 
Mouse Control in BricsCAD, and Quad Command 

Chapter 2: Creating Basic Drawing: Start and Open program, Using Draw Command (Line, 
Rectangle, Circle, Arc, Hatch,) Drawing Explorer (Text Style,) and Using Command Text (Single 
Line Text, Multiline Text) 

Chapter 3: Using Command Modify Objects: Using Modify Command (Erase, Copy, Move, Rotate, 
Array, Trim, Join, Explode, Fillet, Chamfer) 

Chapter 4: Create Block and Drawing Explorer: Using Command Block, Using Layer (On, Off, 
Isolate, Unisolate,) Changing Object Properties, Matching Object Properties, Using LineType, 
and Using LineWeight 

Chapter 5: Dimension: Creating Dimension Styles, Using Dimension Command, and Editing 
Dimensions 

Chapter 6: Printing: Using Print Command and Using Plot Styles 
3. กลุ่มเป้าหมายท่ีควรเข้ารับการอบรม (ผู้ผ่านการอบรม จะได้รับใบรับรอง จาก วสท. ในด้านความรู้ และความ
ช านาญการใช้งาน CAD SoftWare) ให้แก่ผู้ที่: 
- สนใจพัฒนาระดับความสามารถการเขียนแบบเชิงเทคนิค 
- ต้องการเสริมทักษะการเขียนแบบให้มีประสิทธิภาพ 
- สนใจโปรแกรมเขียนแบบ CAD ลิขสิทธิ์แท้ ราคาประหยัด 
4. วิทยากรผู้ด าเนินการการอบรม: คุณปริทัศน์ พรมณีทรัพย์ ปริญญาตรีภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะ

วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (บางมด) มีประสบการณ์ท างานด้าน
เขียนแบบ CAD ทั้งแบบ 2มิติ และแบบ 3มิติ มาหลายโปรแกรม รวมถึงโปรแกรม CAM ส าหรับ
ควบคุมจัดการเครื่อง CNC มานานประมาณ 15 ปี ปัจจุบัน เป็นผู้จัดการฝ่ายเทคนิค บริษัท แคด อิน
โนเวทีฟ จ ากัด 
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ขอส ารองรายชื่อเข้าร่วมอบรมดังต่อไปนี้(กรุณาเขียนชื่อ-นามสกลุตัวบรรจง เพ่ือความถูกต้องของวุฒิบัตร) 
1)  ช่ือ – นามสกุล  ...................................................................................................  เลขท่ีสมาชิก วสท.  ...........................................  

2)  ช่ือ – นามสกุล  ...................................................................................................  เลขท่ีสมาชิก วสท.  ...........................................  

3)  ช่ือ – นามสกุล  ...................................................................................................  เลขท่ีสมาชิก วสท.  ...........................................  

ที่อยู่ (หน่วยงาน/บริษัท)  

เลขท่ี .......................... หมู่ที ่................................... อาคาร  ..........................................................  ซอย   ..............................................  
ถนน ................................................. ต าบล/แขวง ....................................................... อ าเภอ/เขต ......................................................  
จังหวัด ...................................................  รหัสไปรษณีย ์................................................... โทรศัพท ์.......................................................  
โทรสาร.................................................................................................. E-mail : ...................................................................................  

ผู้ประสานงานโดย ..............................................................................  โทรศัพท์   .................................................................................  

เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี  .........................................................................   ส านักงานใหญ่    สาขา .............................................  
อัตราค่าลงทะเบียน 
 สมาชิก วสท.       3,200  บาท/ท่าน 
 ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ / บุคคลทั่วไป  3,800  บาท/ท่าน 

(อัตรานี้รวมภาษีมลูค่าเพิ่ม 7%,  ค่าอาหารกลางวัน, อาหารว่าง, เอกสารประกอบบรรยาย และ วสท. ได้รับการยกเว้นภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3%) 
 (ดาวโหลดใบสมัครสมาชิกท่ี www.eit.or.th พร้อมแนบหลักฐานการสมคัรและมายื่นในวันอบรม) 
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เงินสด  ณ ท่ีท าการสมาคม   
เช็ค        สั่งจ่ายสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ 
โอนเงิน  เข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของ    สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ   

 ธนาคารไทยพาณิชย์  สาขาสภากาชาดไทย เลขท่ี 045-2-03026-1  
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หมายเหต:ุ     กรณีโอนเงินเงินเข้าบัญชีธนาคารกรณุาแฟกซ์หลักฐานการช าระเงิน  พร้อมระบุช่ือผู้เขา้อบรมที่อยู่ในการออกใบเสร็จ ส่ง

มาที่แฟกซ์ 0-2319-2710-1, 0-2184-4597-8   


