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หลักสูตร Solidwork Basic and Intermediate 
 
หลักสูตร SolidWorks Essentials สอนให้คุณใช้งานโปรแกรม SolidWorks ใน การออกแบบงานด้าน Mechanical  
ซึ่งจะสร้างงานในแบบ Parametric คือมีการ เช่ือมโยงกันในด้านของรูปร่าง และขนาดของโมเดล (Part), งานประกอบ  
(Assembly) และ งานแบบ 2 มิติ (Drawing) และสามารถสร้างงาน 2 มิติ (Drawing) จาก โมเดล (Part)  
และงานประกอบ (Assembly) ได้ ในคอร์สนี้จะมีเนื้อหาแบบโดยรวมหรือทักษะพื้นฐานในการท่ีจะเรียนในคอร์สขั้นสูง  
ต่อไป โดยจะเน้นในด้านของ โมเดลช้ินเดียว และฟังช่ันพื้นฐานต่างๆ ในคอร์สนี้จะอธิบายกระบวนการท างาน  
และให้คุณได้เรียนรู้ค าส่ังพื้นฐานท่ีจ าเป็น เพื่อน าไปสู่ความส าเร็จในการออกแบบ ต่อไป 
 
หลักสูตรนี้เหมาะส าหรับ 

 สถาปนิก  
 มัณฑนากร  
 นักออกแบบผลิตภัณฑ์  
 ตกแต่งภายใน  
 ผู้สนใจท่ัวไป 

 
พื้นฐานของผู้อบรม 

 ใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี 
 

ระยะเวลาอบรม 
 3 วัน/20 ช่ัวโมง 

 
ราคาคอร์สอบรม 

 5,500 บาท (ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 
 

วิทยากร 
 อาจารย์สามิตร  โกยม 
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รายละเอียดหลักสูตร 
1. ท าความเข้าใจพื้นฐานการเขียนแบบทางวิศวกรรม (Engineering Drawing)  

 เรียนรู้การใช้โปรแกรมส่วนต่างๆ (PART, DRAWING, ASSEMBLY) 
 หลักการเลือกระนาบท่ีเหมาะสมกับการสร้างงาน 3 มิติ 
 เรียนรู้ค าส่ังพื้นฐานในการสร้าง SKETCH 2 มิติ และงาน 3 มิติ 
 การแสดงภาพตัด SECTION และการแสดงภาพช้ินงานลักษณะต่างๆ 
 การย่อ - ขยาย (SCALE),การย้าย (MOVE), การหมุน (ROTATE) ช้ินงาน 
 การก าหนดขนาดด้วยค าส่ัง SMART DIMENSION 
 เริ่มต้นการสร้าง PROFILE SKETCH และการบันทึกช้ินงาน 
 การสร้างช้ินงานอย่างง่ายด้วยค าส่ัง EXTRUDE BOSS/BASE 
 การเจาะรูช้ินงานแบบต่างๆ ด้วยค าส่ัง EXTRUDE CUT 

2. เรียนรู้การสร้างเอกสารต้นแบบ Part Template 
 การปรับเปล่ียนสีพื้นหลังของพื้นท่ีใช้งาน 
 เรียนรู้เพิ่มเติมค าส่ังพื้นฐานในการสร้าง SKETCH 2 มิติ 
 การก าหนดขนาด และการแก้ไขขนาดของเส้นร่าง 
 เรียนรู้และเข้าใจการใช้ตัวช่วยก าหนดความสัมพันธ์ (ADD RELATIONS) 
 การสร้างแกน(AXIS) ไว้เพื่อเป็นจุดหมุน 
 การเพิ่มความหนาโดยหมุนกวาดด้วยค าส่ัง REVOLVE BOSS/BASE 
 การตัดโดยใช้หน้าตัดหมุนกวาดด้วยค าส่ัง REVOLVE CUT 
 การท าส าเนาโดยการหมุนด้วยค าส่ัง CIRCULAR PATTERN และโดยการก าหนดแนวแกนด้วยค าส่ัง LINEAR 

PATTERN  
3.การสร้างระนาบ PLANE 

 เรียนรู้การแก้ไขช้ินงานของช้ินงาน 3 มิติ 
 การสร้างช้ินงานด้วยค าส่ัง SWEPT BOSS/BASE 
 การตัดช้ินงานด้วยค าส่ัง SWEPT CUT 
 การเรียกใช้แกนช่วย TEMPORARY AXIS 
 การท าส าเนาช้ินงานโดยการก าหนดระนาบด้วยค าส่ัง MIRROR 
 การลบมุมช้ินงาน ด้วยค าส่ัง FILLET และ CHAMFER 
 การท าช้ินงานผนังบางใช้งานค าส่ัง SHELL 



 

 

บริษัท ไอทีจีเนียส เอ็นจิเนียร่ิง จ ำกัด 
IT GENIUS ENGINEERING CO.,LTD. 
Tel. 02-933-0427 , 088-807-9770 

COURSE OUTLINE 
รำยละเอียดหลักสูตรอบรม 

www.itgenius.co.th contact@itgenius.co.th 

 การก าหนดสีให้กับพื้นผิวของช้ินงาน 
 ประยุกต์การขึ้นรูปสปริงแบบ HELIX/SPIRAL 

4.การใช้ค าสั่ง LOFT BOSS/BASE, LOFT CUT 
 การสร้างข้อความให้กับช้ินงาน 
 การสร้างครีบให้ช้ินงานด้วยค าส่ัง RIP 
 การเจาะรูมาตราฐานด้วยค าส่ัง HOLE WIZARD 
 การวิเคราะห์ความแข็งแรงของวัสดุ (COSMOSXPRESS) 
 การแสดงผลการวิเคราะห์แบบต่างๆ 
 การสร้างภาพ EDRAWINGS 
 การ ANIMATE WITH EDRAWING 

5. การประกอบชิ้นงานเบื้องต้น (Assembly)  
 การก าหนดความสัมพันธ์ให้กับช้ินงานด้วยค าส่ัง MATE 
 การใช้ค าส่ัง ROTATE COMPONENT และ MOVE COMPONENT 
 การ INSERT COMPONENT เพื่อการประกอบ 
 การประกอบและการแก้ไขงานประกอบ 
 การใช้งาน DESIGN LIBRARY 
 การติดต้ังเมนู TOOLBOX BROWSE 
 การเรียกใช้งาน STANDARD PART ใช้การประกอบ 
 การแทรกอุปกรณ์จับยึดด้วยค าส่ัง SMART FASTENERS 
 การสร้างภาพแยกช้ินงานประกอบ EXPLODE VIEW 
 Workshop และ การประยุกต์ใช้งานจริง    

 
 


