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หลักสูตร Solidwork 2015-2017 Basic and 

Intermediate 

 

หลกัสูตร SolidWorks Essentials สอนใหคุ้ณใชง้านโปรแกรม SolidWorks ใน 
การออกแบบงานดา้น Mechanical ซึ่งจะสรา้งงานในแบบ Parametric คอืมี
การ เชือ่มโยงกนัในดา้นของรูปร่าง และขนาดของโมเดล (Part), งานประกอบ 
(Assembly) และ งานแบบ 2 มติ ิ(Drawing) และสามารถสรา้งงาน 2 มติ ิ

(Drawing) จาก โมเดล (Part) และงานประกอบ (Assembly) ได ้ในคอรส์นี้จะมเีนื้อหาแบบโดยรวมหรอืทกัษะ
พืน้ฐานในการทีจ่ะเรยีนในคอรส์ข ัน้สงู ต่อไป โดยจะเน้นในดา้นของ โมเดลชิน้เดยีว และฟงัชัน่พืน้ฐานต่างๆ ใน
คอรส์นี้จะอธบิายกระบวนการท างาน และใหค้ณุไดเ้รยีนรูค้ าสัง่พืน้ฐานทีจ่ าเป็น เพือ่น าไปสู่ความส าเรจ็ในการ
ออกแบบ ต่อไป 

กลุ่มเปา้หมาย: 

o สถาปนิก 
o มณัฑนากร 
o นกัออกแบบผลติภณัฑ ์
o ตกแต่งภายใน 
o ผูส้นใจทัว่ไป 

ความรู้พืน้ฐาน: 

o ใชค้อมพวิเตอรไ์ดด้ ี

ระยะเวลาในการอบรม: 

o 20 ชัว่โมง (3 วนั) 

ราคาคอร์สอบรม: 

o 5,500 บาท / คน (ราคานี้ยงัไม่ไดร้วมภาษมีูลคา่เพิม่) 
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วิทยากรผูส้อน:  

o อาจารยส์ามติร โกยม และทมีงาน 

เนื้อหาการอบรม: 

1. ท ำควำมเข้ำใจพืน้ฐำนกำรเขียนแบบทำงวิศวกรรม (Engineering Drawing) 

o เรยีนรูก้ารใชโ้ปรแกรมส่วนตา่งๆ (PART, DRAWING, ASSEMBLY) 
o หลกัการเลอืกระนาบทีเ่หมาะสมกบัการสรา้งงาน 3 มติ ิ
o เรยีนรูค้ าสัง่พืน้ฐานในการสรา้ง SKETCH 2 มติ ิและงาน 3 มติ ิ
o การแสดงภาพตดั SECTION และการแสดงภาพชิน้งานลกัษณะต่างๆ 
o การย่อ - ขยาย (SCALE),การยา้ย (MOVE), การหมุน (ROTATE) ชิน้งาน 
o การก าหนดขนาดดว้ยค าสัง่ SMART DIMENSION 
o เริม่ตน้การสรา้ง PROFILE SKETCH และการบนัทกึชิน้งาน 
o การสรา้งชิน้งานอย่างงา่ยดว้ยค าสัง่ EXTRUDE BOSS/BASE 
o การเจาะรูชิน้งานแบบต่างๆ ดว้ยค าสัง่ EXTRUDE CUT 

2. เรียนรู้กำรสร้ำงเอกสำรต้นแบบ Part Template 

o การปรบัเปลีย่นสพีืน้หลงัของพืน้ทีใ่ชง้าน 
o เรยีนรูเ้พิม่เตมิค าสัง่พืน้ฐานในการสรา้ง SKETCH 2 มติ ิ
o การก าหนดขนาด และการแกไ้ขขนาดของเสน้ร่าง 
o เรยีนรูแ้ละเขา้ใจการใชต้วัชว่ยก าหนดความสมัพนัธ ์(ADD RELATIONS) 
o การสรา้งแกน(AXIS) ไวเ้พื่อเป็นจุดหมุน 
o การเพิม่ความหนาโดยหมุนกวาดดว้ยค าสัง่ REVOLVE BOSS/BASE 
o การตดัโดยใชห้น้าตดัหมนุกวาดดว้ยค าสัง่ REVOLVE CUT 
o การท าส าเนาโดยการหมุนดว้ยค าสัง่ CIRCULAR PATTERN และโดยการก าหนดแนวแกนดว้ยค าสัง่ 

LINEAR PATTERN       
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3. กำรสร้ำงระนำบ PLANE 

o เรยีนรูก้ารแกไ้ขชิน้งานของชิน้งาน 3 มติ ิ
o การสรา้งชิน้งานดว้ยค าสัง่ SWEPT BOSS/BASE 
o การตดัชิน้งานดว้ยค าสัง่ SWEPT CUT 
o การเรยีกใชแ้กนชว่ย TEMPORARY AXIS 
o การท าส าเนาชิน้งานโดยการก าหนดระนาบดว้ยค าสัง่ MIRROR 
o การลบมุมชิน้งาน ดว้ยค าสัง่ FILLET และ CHAMFER 
o การท าชิน้งานผนงับางใชง้านค าสัง่ SHELL 
o การก าหนดสใีหก้บัพืน้ผวิของชิน้งาน 
o ประยุกตก์ารขึน้รูปสปรงิแบบ HELIX/SPIRAL 

4. กำรใช้ค ำสัง่ LOFT BOSS/BASE, LOFT CUT 

o การสรา้งขอ้ความใหก้บัชิน้งาน 
o การสรา้งครบีใหช้ิน้งานดว้ยค าสัง่ RIP 
o การเจาะรูมาตราฐานดว้ยค าสัง่ HOLE WIZARD 
o การวเิคราะหค์วามแขง็แรงของวสัดุ (COSMOSXPRESS) 
o การแสดงผลการวเิคราะหแ์บบต่างๆ 
o การสรา้งภาพ EDRAWINGS 
o การ ANIMATE WITH EDRAWING 
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5. กำรประกอบช้ินงำนเบือ้งต้น (Assembly) 

o การก าหนดความสมัพนัธใ์หก้บัชิน้งานดว้ยค าสัง่ MATE 
o การใชค้ าสัง่ ROTATE COMPONENT และ MOVE COMPONENT 
o การ INSERT COMPONENT เพื่อการประกอบ 
o การประกอบและการแกไ้ขงานประกอบ 
o การใชง้าน DESIGN LIBRARY 
o การตดิตัง้เมนู TOOLBOX BROWSE 
o การเรยีกใชง้าน STANDARD PART ใชก้ารประกอบ 
o การแทรกอุปกรณ์จบัยดึดว้ยค าสัง่ SMART FASTENERS 
o การสรา้งภาพแยกชิน้งานประกอบ EXPLODE VIEW 
o Workshop และ การประยุกตใ์ชง้านจรงิ   

 

 


