หลักสู ตร การเขียนแบบสั่ งผลิต Solid Works for Mechanical 2D Drawing
ใน Part 3 นี้ จะกล่าวถึ งเนื้ อหาในส่ วนของการสร้ างแบบสั่งผลิ ต 2D Drawing หลักในการทาแบบสั่งผลิ ตนั้นต้อง
บอกว่ามีความสาคัญอย่างมาก เพราะจะเป็ นตัวสื่ อที่ตอ้ งให้สอดคล้องและเข้าใจตรงกันระหว่างวิศวกรช่างเขียนแบบ กับฝ่ าย
ผลิ ต งานจะออกมาถู กต้องแม่นยาได้น้ นั แบบต้องถู กต้องก่อน สิ่ งสาคัญคือ ต้องถู กต้องตามมาตรฐาน ดู แล้วต้องอ่านง่าย
เข้าใจง่าย ไม่ซบั ซ้อน และต้องถูกต้อง เพื่อลดความผิดพลาดในขั้นตอนผลิต เพื่อให้การผลิตเป็ นได้อย่างราบรื่ นไม่ติดขัด ซึ่ ง
แน่นอนจะทาให้ลดระยะเวลาในสายการผลิตลงได้และนัน่ จะทาให้ได้ผลผลิตมากขึ้นนั้นเอง
ฉะนั้นไม่ใช่ สาคัญที่การเขียนวัตถุ ใน 3 มิติ เท่านั้นสิ่ งสาคัญที่ขาดไม่ได้คือการทาแบบสั่งผลิ ต หรื อที่เราเรี ยกว่า
Drawing การให้รายละเอียด การใส่ ตวั อักษรกากับ เส้นบอกขนาด สัญลักษณ์ในแบบ จึงเป็ นสิ่ งสาคัญอย่างมากที่นกั เขียน
แบบจะต้องให้ความสาคัญกับรายละเอียดตรงส่ วนนี้ การบอกขนาดในอบบนั้นจะต้องมรสามสิ่ งนี้ เสมอ “ถูกต้ อง เหมาะสม
และสวยงาม” ทาแบบไม่สวยช่างก็ไม่อย่างมองใครใครก็ไม่อยากดู วางแบบในตาแหน่งที่ไม่เหมาะสมแบบงานก็เข้าใจยาก
ช่างก็สับสน แบบไม่ถูกต้องตัวเลขผิด รายละเอียดไม่ครบแน่นอนงานที่ออกมาต้องผิดพลาด ซึ่ งจะส่ งผลกระทบตามมาใน
สายการผลิต เราจึงจาเป็ นที่จะต้องมาเรี ยนรู ้เทคนิคและหลักการการกาหนดขนาดในแบบที่ถูกต้องเพื่อให้แบบงานของเรา
ออกมาแล้วสมบูรณ์มากที่สุดหรื อผิดพลาดน้อยที่สุดนัน่ เอง

วัตถุประสงค์ ของหลักสู ตร
-

สามารถนาวัตถุมาประกอบกัน ด้วยหลักการกาหนดความสัมพันธ์ได้อย่างถูกต้อง
สามารถถอดประกอบ งานประกอบวัตถุได้อย่างสมบูรณ์แบบ
สามารถแก้ไข ปรับปรุ งวัตถุ ที่ประกอบแล้วได้
สามารถทาแอนนิ เมชันถอดประกอบเบื้องต้นได้

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:
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ประสบการณ์ ทางาน: วิทยากรบรรยายหลักสู ตรการออกแบบชิ้นส่ วนเครื่ องจักรในงานวิศวกรรม ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการ
ออกแบบ วิทยากรบรรยายหลักสู ตรการออกแบบชิ้นส่ วนเครื่ องจักรในงานวิศวกรรม วิทยากรบรรยายหลักสู ตรการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม อาจารย์สอนคอมพิวเตอร์ เพื่อการออกแบบโดยโปรแกรมออกแบบทางด้าน 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 14 ชัว่ โมง เรี ยนทั้งสิ้ น 4 ครั้ง (ครั้งละ 3 ชัว่ โมงครึ่ ง)
ค่ าเรียน
ราคา 5,800บาท ( เฉลี่ยเพียงชัว่ โมงละ 414 บาท )
ราคาควบคุมโดยกระทรวงศึกษาธิ การ ไม่มีภาษีมูลค่าเพิ่ม
*** เฉพาะนักเรียนเก่าของสถาบันลดเหลือ 5,220 บาท (เฉลีย่ เพียงชั่วโมงละ 372 บาท)
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