หลักสู ตร พืน้ ฐานการออกแบบเครื่ องกลด้ วยคอมพิวเตอร์ Basic Solid Works Mechanical Parts and Assembly [Part1]
ปั จจุบนั การออกแบบชิ้นส่ วนเครื่ องกลที่ใช้กบั เครื่ องจักรอุตสาหกรรม เป็ นเรื่ องที่ไม่ยากอีกต่อไป คอมพิวเตอร์ มี
บทบาทสาคัญในการช่วยให้วศิ กรออกแบบ สามารถออกแบบชิ้นส่ วนได้ง่ายและรวดเร็ วขึ้น โปรแกรม Solid Works เป็ นอีก
หนึ่งตัวเลือกของอุตสาหกรรม ที่จะนามาช่วยออกแบบชิ้นส่ วนต่างๆ โดยโปรแกรมสามารถที่จะทาการออกแบบและแก้ไข
ชิ้นส่ วนต่างๆ ได้ตลอดเวลา ช่วยลดเวลาในการเรื่ องสร้างชิ้นงานใหม่เมื่อเกิดการผิดพลาด อีกทั้งโปรแกรมยังสามารถนา
ชิ้นส่ วนมาประกอบกัน เพื่อช่วยตรวจสอบการผลิตจริ งได้อย่างแม่นยา ท้ายที่สุดโปรแกรมยังสามารถที่จะทาแบบสั่งผลิต
เพื่อส่ งไปผลิตชิ้นงานได้ตรงตามที่ออกแบบได้อย่างถูกต้องและแม่นยาสู งมาก
หลักสู ตรแบ่งออกเป็ น 3 Parts เพื่อให้ง่ายในการศึกษาเรี ยนรู ้อย่างชัดเจน ใน Part 1 นี้ จะกล่าวถึงเนื้อหาในส่ วนของ
การสร้างวัตถุเบื้องต้นด้วย Features ที่หลากหลายในการขึ้นรู ปวัตถุ ในรู ปแบบต่างๆ ครอบคลุมถึงการเขียนและแก้ไขเส้น
ร่ าง Sketch ทาความเข้าใจในรู ปแบบของ Fully Defined Sketch เพื่อให้การออกแบบชิ้นส่ วนในนั้นมีความสมบูรณ์ สามารถ
ที่จะไปต่อยอดในการสร้างชิ้นงานขั้นสู งใน Part ต่อไปได้

วัตถุประสงค์ ของหลักสู ตร
1.
2.
3.
4.
5.

สามารถเรี ยนรู ้และทาความเข้าใจการขึ้นรู ปในระบบ 3 มิติ
สามารถเรี ยนรู ้และทาความเข้าใจการเขียน Sketch ในรู ปแบบของ Fully Defined Sketch
สามารถเรี ยนรู ้และทาความเข้าใจการใช้คาสั่งพื้นฐานในการขึ้นรู ปวัตถุ Features
สามารถเรี ยนรู ้และทาความเข้าใจการแก้ไข Sketch Edit
สามารถเรี ยนรู ้และทาความเข้าใจการแก้ไข Feature Edit

หลักสู ตรนี้เหมาะสาหรับ
- ผูส้ นใจทัว่ ไป
- นักเรี ยนนักศึกษา
- วิศวกรนักออกแบบ ช่างเขียนแบบ
วิทยากร/อาจารย์ ผ้ สู อน
อาจารย์ ณภพ บรรเทาทุกข์ [อ.ซิ โก้] zicOdesign https://www.facebook.com/zicOdesign.d
ประวัติการศึกษา: ปริ ญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ คณะวิศวกรรมศาสตร์
ประสบการณ์ ทางาน
วิทยากรบรรยายหลักสู ตรการออกแบบชิ้นส่ วนเครื่ องจักรในงานวิศวกรรม ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการออกแบบ วิทยากร
บรรยายหลักสู ตรการออกแบบชิ้นส่ วนเครื่ องจักรในงานวิศวกรรม วิทยากรบรรยายหลักสู ตรการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม อาจารย์สอนคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบโดยโปรแกรมออกแบบทางด้าน 3 มิติ Solid Works,
Auto Desk AutoCAD 2D& 3D, Auto Desk Inventor, Auto Desk Mechanical Desks top, Auto Desk Revit 3D Building,
Sketch Up, Rhino
ระยะเวลาทีใ่ ช้ ในการเรียน หลักสู ตร 21 ชัว่ โมง เรี ยนทั้งสิ้ น 6 ครั้ง (ครั้งละ 3 ชัว่ โมงครึ่ ง)
ค่ าเรียน
ราคา 6,800บาท ( เฉลี่ยเพียงชัว่ โมงละ 323 บาท )
ราคาควบคุมโดยกระทรวงศึกษาธิ การ ไม่มีภาษีมูลค่าเพิ่ม
*** เฉพาะนักเรียนเก่าของสถาบันลดเหลือ 5,800 บาท (เฉลีย่ เพียงชั่วโมงละ 276 บาท)

วิธีการชาระเงิน
1. ชาระเงินสดด้วยตนเองก่อนวันเริ่ มอบรมเป็ นเวลา 1สัปดาห์
2. โอนเงินเข้าบัญชี "บริ ษทั เน็ตดีไซน์ พารากอน จากัด"
ธนาคารกรุ งศรีอยุธยา สาขาฟอร์ จูนทาวน์ ประเภทบัญชี กระแสรายวัน เลขทีบ่ ัญชี 253-0-02599-9
(กรุ ณาส่ งรายละเอียดการชาระค่าอบรมผ่าน Email: contact@NetDesign.ac.th และ Line :: @netdesign )
3. สั่งจ่ายเช็คขีดคร่ อมในนาม "บริ ษทั เน็ตดีไซน์ พารากอน จากัด"
4.ชาระผ่านบัตรเครดิตได้ที่เน็ตดีไซน์ทุกสาขา
Cancellation: กรณีที่ท่านมีเหตุจาเป็ นต้ องการยกเลิกการสารองที่นั่ง โปรดแจ้ งล่วงหน้ าเป็ นลายลักษณ์อักษรก่อนวันเริ่ม
อบรมอย่างน้ อย 7 วัน มิฉะนั้นจะไม่ คืนค่ าอบรม
เนื้อหาของหลักสู ตร
Basic Solid Works Mechanical Parts and Assembly [Part1]
ครั้งที่ 1

ทาความรู ้จกั กับ SolidWorks เรี ยนรู ้หลักการพื้นฐาน และการเริ่ มต้นใช้โปรแกรม SolidWorks

ครั้งที่ 2

2D Sketch การเขียนแบบร่ างเพื่อขึ้นรู ปวัตถุและการให้ขนาดแบบมีความสัมพันธ์

ครั้งที่ 3

การสร้างชิ้นงานด้วย Extruded Boss/Base - Cut

ครั้งที่ 4

การสร้างชิ้นงานด้วย Revolved Boss/Base – Cut

ครั้งที่ 5

การสร้างชิ้นงานด้วย Swept Boss/Base – Cut Loft Boss/Base – Cut

ครั้งที่ 6

การสร้างชิ้นงานด้วย Pattern Circular Pattern / Linear Pattern / Mirror Pattern

