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ประโยชน์ ท่ ไี ด้ รับ
 ผู้ผา่ นการอบรมจะสามารถเขียนแบบ 2 มิตแิ ละ 3 มิติ ด้ วยโปรแกรม AutoCAD
 ครอบคลุมการนาไปใช้ งานได้ ทกุ Version รวมทัง้ AutoCAD LT และได้ เรี ยนรู้คาสัง่ เพื่อการใช้ งานใน
รูปแบบต่างๆ และหลักการทังหมดของโปรแกรมได้
้
เป็ นอย่างดีจากประสบการณ์ของวิทยากร
 ค่าใช้ จา่ ยในการส่งบุคลากรเข้ าฝึ กอบรมทางวิชาชีพของบริษัท หรื อห้ างหุ้นส่วนนิตบิ คุ คล
นอกเหนือจากหักค่าใช้ จา่ ยได้ ทงหมดแล้
ั้
ว ยังได้ รับการยกเว้ นภาษีเงินได้ อีกร้ อยละร้ อย ตามประกาศ
กระทรวงการคลัง
 ผู้เรี ยนสามารถเรี ยนทบทวนซ ้าได้ ฟรี ( ทุกสาขา ในระยะเวลา 1 ปี )
 ผู้ผา่ นการอบรมจะได้ รับประกาศนียบัตร โดยความควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการ
ค่ าอบรม
ค่าธรรมเนียมการเรี ยน 7,800 บาท ( เฉลี่ยเพียงชัว่ โมงละ 223 บาท )
ราคาควบคุมโดยกระทรวงศึกษาธิการ ไม่มีภาษีมลู ค่าเพิ่ม
** เฉพาะนักเรียนเก่ าของสถาบันลดเหลือ 6,800 บาท ( เฉลี่ยเพียงชั่วโมงละ 194 บาท )
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2. โอนเงินเข้ าบัญชี "บริษัท เน็ตดีไซน์ พารากอน จากัด"
ธนาคารกรุงศรี อยุธยา สาขาฟอร์ จนู ทาวน์
ประเภทบัญชี กระแสรายวัน
เลขที่บญ
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ทาความรู้ จักกับชุดคาสั่งพืน้ ฐานของโปรแกรม
 หลักการในการเขียนแบบ 2 มิติ และทาความรู้จกั กับโปรแกรม AutoCAD
 แนะนาวิธีการใช้ คาสัง่ ในการเขียนแบบอย่างมีประสิทธิภาพที่ใช้ ระบบเขียนแบบใน
ด้ านต่างๆ
 การเริ่มต้ นในการเขียนแบบ 2 มิตแิ ละหลักการในการเริ่มต้ นในการเขียนแบบ 2 มิติ
 หลักการในการกาหนดหน่วยวัดและความละเอียดของหน่วยวัด (Unit) ในการเขียน
แบบด้ านต่างๆ
 การปรับหน้ าจอในส่วนของ Tool Palettes , Command Line ให้ เหมาะสมกับการ
ทางาน
 การกาหนดขอบเขตในการเขียนแบบ(Limits) และตังระยะ
้
Grid & Snap
 การเขียนเส้ นตรง (Line)ในรูปแบบต่างๆ , กาหนดค่าแบบแอบโซลุท คอร์ ออร์ ดเิ นท
รี เลทีฟคอร์ ออร์ ดิเนทระยะ
 การอ้ างอิงมุม และการเปิ ด ปิ ด /Ortho และ การวัดมุมแบบ Polar Angle
Measurement
 การย่อ ขยาย งานให้ สะดวกในการทางาน
 การสร้ าง Profile เพื่อเก็บค่าการปรับแต่งจอภาพของตนเอง
 การใช้ Pan เลื่อนภาพเพื่อความสะดวกในการเขียนแบบ
 การใช้ เครื่ องมือในการแก้ ไขแบบเบื ้องต้ น
 การย้ อนคาสัง่ และเรี ยกคืนกลับมาใช้ งาน
 เทคนิควิธีการเลือกวัตถุ
 การย้ อนคาสัง่ และเรี ยกคืนกลับมาใช้ งานด้ วยคาสัง่
 การสารองข้ อมูลไฟล์และการกาหนดการบันทึกงานอัตโนมัติ
 การบันทึกข้ อมูลสาหรับใช้ งานใน Version13, 14, 2000, 2002, 2004, 2005, 2006
แบบฝึ กหัดฝึ กการเขียนแบบแปลนพืน้ ฐาน BASIC I
ชุดคาสั่งพืน้ ฐานของโปรแกรมเพื่อใช้ ในการเขียนแบบแปลน
 การเขียนสี่เหลี่ยมและวงกลม
 การคัดลอกและการคัดลอกวัตถุแบบหลายๆ ชิ ้น
 การเคลื่อนย้ ายวัตถุในรูปแบบต่างๆ
 การใช้ เครื่ องมือเพื่อความแม่นยาในการเขียนแบบ
 การใช้ Object Snap Tracking
 การวัดระยะห่างและมุมระหว่างจุดสองจุด
แบบฝึ กหัดฝึ กการเขียนแบบแปลนพืน้ ฐาน BASIC II
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หลักการจัดลาดับขัน้ ตอนการทางานและปรับเปลี่ยนแก้ ไขแบบแปลน
 การกาหนดลาดับขันการท
้
างาน, รูปแบบของเส้ น
 การใช้ แถบรายการต่างๆ บนทูลบาร์ Object Properties
 การจัดกลุม่ ภายในแบบแปลน
 การกาหนด Scale ของเส้ นในรูปแบบต่างๆ
 การเปลี่ยนเลเยอร์ ใช้ งาน โดยใช้ Layer ที่ถกู Current
 การคัดลอกคุณสมบัติของวัตถุไปใส่ในอีกวัตถุหนึง่
 การจัดการสถานะของเลเยอร์ ,การตรวจสอบวัตถุในเลเยอร์ ,การเคลื่อนย้ ายเลเยอร์
 การเปลี่ยนเลเยอร์ ให้ อยูใ่ นเลเยอร์ ที่ใช้ งานอยู่,การคัดลอกเลเยอร์ ไปยังเลเยอร์ ใหม่
 การใช้ งานเลเยอร์ ที่ต้องการเลเยอร์ เดียวชัว่ คราว และการเรี ยกกลับ
 การปิ ดเลเยอร์ ของวัตถุที่ถกู เลือกและเปิ ดเลเยอร์
 การแช่แข็งเลเยอร์ ของวัตถุที่ถกู เลือกและการละลายเลเยอร์
 การล็อคเลเยอร์ ทงหมดด้
ั้
วยคาสัง่ และการปลดล็อคเลเยอร์ ทงหมด
ั้
 การรวมเลเยอร์ และการลบเลเยอร์
 การเขียนรูปหลายเหลี่ยมแบบต่าง ๆ
 การใช้ คาสัง่ ในการแก้ ไขความยาวเส้ น ยืด หด เส้ น ,การสร้ างเส้ นคูข่ นาน
แบบฝึ กหัดฝึ กการเขียนแบบแปลนโครงสร้ างต่ างๆ และการกาหนดเลเยอร์ มาตรฐาน
สาหรับแบบแปลน
หลักการแก้ ไขแบบแปลนเบือ้ งต้ น
 การใช้ คาสัง่ เขียนเส้ นแบบต่อเนื่องและเส้ นโค้ ง
 การแปลงจากเส้ นไม่ตอ่ เนื่องเป็ นเส้ นต่อเนื่อง
 การสร้ างเส้ นหัวลูกศร
 การใช้ คาสัง่ เพื่อรวมเส้ น,แก้ ไขปลายเส้ น ตัดเส้ น และการตัดเส้ น
 การใช้ คาสัง่ ลบมุมตัดและลบมุมโค้ งของเส้ นตรง
 การล้ างจอภาพ , การคานวณหาพื ้นที่และเส้ นรอบรูปของที่ดนิ หรื อแบบแปลน
 การสร้ างเส้ นจากผิวสัมผัสของส่วนโค้ ง
แบบฝึ กหัดฝึ กการเขียนแบบแปลนพืน้ ฐาน BASIC III
การสร้ างและแก้ ไขแบบในส่ วนของเส้ นต่ อเนื่องและเส้ นโค้ ง
 การสร้ างรูปตัดและรูปด้ านโดยการอ้ างอิงจากแบบแปลน
 การยืดและหดวัตถุหลายชิ ้นพร้ อมกัน,การคัดลอกวัตถุหลายๆ ชิ ้นในครัง้ เดียว
 การใช้ คาสัง่ คัดลอกวัตถุจานวนมาก
 การใช้ คาสัง่ ในการเขียนเส้ นคูข่ นาน , การใช้ คาสัง่ สร้ าง Polyline แบบปิ ด
 การปิ ดบังส่วนที่ไม่ต้องการให้ แสดง และ เพื่อให้ ปิด/เปิ ด แสดงส่วนที่ปิดบัง
 การใช้ เครื่ องมือในการเขียนส่วนโค้ ง วงรี และ โดนัท
 การใช้ คาสัง่ ในการแก้ ไขความยาวเส้ น ยืด หด เส้ น
 การ Set Point Style และเขียนจุดอ้ างอิง Point
 การใช้ คาสัง่ ในการแบ่งส่วนของเส้ นตามระยะที่กาหนดหรื อเท่าๆ กัน

แบบฝึ กหัดฝึ กการเขียนแบบแปลน รู ปตัดโดยมีรายละเอียดของส่ วนโค้ งและแบบ
ประตูหน้ าต่ าง
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การเขียนแบบแปลนและใส่ ลวดลายให้ กับแบบแปลน
 การสร้ างเส้ นคูข่ นานแบบหลายๆ เส้ นภายในครัง้ เดียว
 การหมุนและพลิกกลับด้ านและการย้ ายวัตถุจากที่หนึง่ ไปอีกที่หนึง่ โดยการหมุนและ
เคลื่อนที่
 การสร้ างก้ อนเมฆ , การสร้ างสัญลักษณ์ Breakline , การเขียนงานรูปตัดโครงสร้ าง
โดยใช้ คาสัง่ ต่างๆ
แบบฝึ กหัดฝึ กการเขียนแบบแปลน ขยายห้ องนา้ และแบบแปลนต่ างๆ
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การแก้ ไขและใส่ ลวดลายให้ กับแบบแปลนพร้ อมทัง้ ตัวอักษร
 การใส่ลวดลายให้ กบั ชิ ้นงานและแก้ ไข Hatch และสามารถตัดได้
 การกาหนดให้ Hatch สามารถสัง่ DRAWORDER , การใส่ลวดลายแฮทช์แบบ
พิเศษ
 การกาหนดตัวอักษร รูปแบบ มาตราส่วนและการใช้ ภาษาไทยในงาน AutoCAD
 การกาหนดชนิด สี ขนาดความสูงของตัวเลขและตัวอักษร
 การเขียนตัวเลข ตัวอักษร ทังภาษาไทยและอั
้
งกฤษ
 การแก้ ไข ชนิด สี ขนาดความสูงของตัวเลขและตัวอักษรที่สร้ างไว้ แล้ ว
 การใส่สญ
ั ลักษณ์ตา่ งๆ เช่น เส้ นผ่านศูนย์กลาง ระดับบวกลบ องศา
 การกาหนดให้ ตวั อักษร มี Text Mask หรื อ Background Mask
 การกาหนดให้ สญ
ั ลักษณ์ในการประกอบแบบ, การปรับความกว้ างของตัวอักษร
 การกาหนดการปิ ดกันไม่
้ ให้ มองเห็นด้ านหลังของตัวอักษรและปลดการปิ ดกัน้
 การระเบิดตัวอักษรให้ เป็ นเส้ นธรรมดา
 การแปลง DTEXT ให้ เป็ น MTEXT และแปลง MTEXT เป็ น DTEXT
 การเขียนตัวอักษรตามแนวโค้ ง, การหมุนตัวอักษร , การเขียนเลขลาดับตัวอักษร
 การสร้ างบล็อค การสอดแทรกบล็อค การระเบิดบล็อค
 การแก้ ไข Block หรื อ Wblock และ การคัดลอกส่วนประกอบของบล็อก
 การตัดเส้ นและต่อเส้ นโดยใช้ บล็อกเป็ นแกนตัด ,การแทนที่บล็อกด้ วยบล็อกใหม่,
การย่อ –ขยายวัตถุ
แบบฝึ กหัดฝึ กการใส่ ลวดลายและสัญลักษณ์ ให้ กับแบบแปลน
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หลักการสร้ างแบบแปลนและลงรายละเอียดต่ าง ๆ และระบบฐานข้ อมูล
 การกาหนดรูปแบบของเส้ นบอกระยะ(Dimension) ในแบบต่างๆ
 การกาหนดรูปแบบของส่วนประกอบของเส้ นบอกระยะ (Dimension) ใน
รายละเอียด เพื่อให้ เหมาะสม กับแบบแปลน
 การบอกขนาดด้ วยเส้ นบอกระยะ (Dimension) ในแบบต่างๆ
 การกาหนดมาตราส่วนให้ กบั เส้ นบอกระยะ (Dimension), การแก้ ไขเส้ นบอกระยะ
(Dimension)ที่ได้ สร้ างไปแล้ ว
 การกาหนดสเกลแฟคเตอร์ สาหรับเส้ นบอกขนาด
 การนารูปแบบเส้ นบอกขนาดออกจากแบบแปลน
 การเรี ยกคืนค่าตัวเลขบอกขนาดที่ได้ แก้ ไขไปให้ ตรงกับความเป็ นจริงที่วดั ได้
 การย่อ – ขยายวัตถุและปรับเส้ นบอกขนาดให้ ได้ สดั ส่วนกับมาตราส่วนทีได้ ยอ่ ขยายไปแล้ ว
 ขันตอนการสอดแทรกคุ
้
ณสมบัตวิ ตั ถุจาก File อื่นๆ
 การสร้ างและแก้ ไขแอททริ บิวต์,การควบคุมการปรากฏของแอทริ บวิ ต์
 ขันตอนการแยกแอททริ
้
บวิ ต์ออกไปใช้ ในโปรแกรมอื่นๆ
 การ Export แอททริบิวต์และการจัดการกับแอททริบิวต์
 การแก้ ไขแอททริ บวิ ต์ทงหมดในแบบแปลน,
ั้
การระเบิดบล็อกและแปลงแอททริ บวิ ต์
ให้ เป็ นตัวอักษร ธรรมดา
 การแก้ ไขคุณสมบัตขิ องวัตถุ, การสอดแทรกและปรับแต่งรูปภาพให้ กบั ชิ ้นงานและ
กาหนดคุณสมบัติ ต่างๆ
 การสร้ างแบบแปลนอย่างละเอียดและสามารถก่อสร้ างได้
แบบฝึ กหัดฝึ กการเขียนแบบแปลนโดยใส่ เส้ นบอกระยะและแบบขยาย
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การเขียนแบบ Isometric และการใช้ XREF ในรู ปแบบต่ าง ๆ
 หลักการทางานระบบ Network (Team work)
 การจัดการกับ Xref ในการทางานแบบ Network
 การสอดแทรก Xattach และการแปลง Xref เป็ น Block และการแก้ ไข Xref
 การคัดลอกส่วนประกอบของเอกซ์เรฟ, การตัดเส้ นและต่อเส้ นโดยใช้ เอกซ์เรฟเป็ น
แกนตัด
 การทาตารางรายการประกอบแบบ
 การควบคุม Cursor และ Polar เพื่อใช้ ในการเขียนแบบ Isometric
 การเขียนแบบ Isometric ด้ วยคาสัง่ Line , Pline ,Ellipse –Isocircle –set Grid
snap type Isometric
 การเขียนและกาหนดเส้ นบอกระยะตามมุมของ Isometric
 การกาหนดตัวอักษร Text แบบมุมมอง Isometric View
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หลักการการพิมพ์ แบบแปลนและทดสอบการพิมพ์ ด้วยเครื่อง Printer, Acrobat
 หลักการในการจัดเตรี ยมกระดาษเพื่อใช้ ในการพิมพ์แบบแปลน
 การกาหนดขนาดกระดาษและตังค่
้ าเครื่ องพิมพ์และพื ้นที่พิมพ์ (Plot)
 การสร้ างกรอบกระดาษให้ ได้ มาตรฐานในการเขียนแบบและทาเป็ น Template
 การใช้ Page Setup ในการตังค่
้ าและสามารถ Preview ได้ ทนั ที
 การกาหนดพื ้นที่พิมพ์แบบ ตามขนาดกระดาษ A4, A3, A2 และ A1 ที่ใช้ ในงาน
เขียนแบบ
 การกาหนดมาตราส่วน ตามหน่วยวัดเมตริ ก เป็ น มิลลิเมตร และเมตร
 การสร้ างวิวพอร์ ทเพื่อกาหนดหลายมาตราส่วนในแบบแผ่นเดียวกัน
 การเปลี่ยนจากหน้ าต่าง Model Space to Paper Space
 การกาหนดมาตราส่วนให้ กบั วิวพอร์ ทเพื่อการพิมพ์แบบแปลนที่ถกู ต้ อง
 การจัดวางตาแหน่งแบบในวิวพอร์ ทให้ เหมาะสม , การซ่อนเลเยอร์ ในวิวพอร์ ทด้ วย
คาสัง่ LAYVPI
 การตังคุ
้ ณสมบัตแิ ละบันทึกชุดคาสัง่ สาหรับการสัง่ พิมพ์
 หลักการในการพิมพ์แบบแปลนให้ มีความเข้ ม – บาง ตามเบอร์ ของปากกา
 การกาหนดพื ้นที่พิมพ์แบบ ตามขนาดต่าง ๆ, การกาหนดคุณสมบัตขิ องเครื่ องพิมพ์
แบบต่างๆ
 การแสดงผลของภาพตัวอย่างก่อนการพิมพ์แบบและสัง่ พิมพ์แบบจริง
 การขยาย Viewport บนพื ้นที่ Model space ให้ เต็มพื ้นที่วาดภาพ
 การใช้ eTransmit เก็บบันทึกแบบแปลนและ File ที่เกี่ยวข้ อง
Workshop ฝึ กการจัดหน้ ากระดาษและการพิมพ์ งาน.ใน Acrobat 8 Professional7
ตอบ-ปั ญหาที่สงสัยโดยประสบการณ์ ของวิทยากร

*** หมายเหตุ :: Course Outline อาจมีการปรับเปลีย่ นตามความเหมาะสมของนักเรี ยนในคอร์ สนันๆ
้ โดยมิต้องแจ้ งให้
ทราบล่วงหน้ า

