
 
 

หลักสูตร  3D Machine Design with SolidWorks 

ภาพรวมของการเรียน 

หลกัสตูรครอบคลมุเนือ้หาการสร้างชิน้งาน 3 มิติ และสร้างเป็น Drawing 2D เพื่อใช้ในการสัง่ผลิต โดยใช้โปรแกรม 
SolidWorks เหมาะส าหรับผู้ที่ต้องการสร้างงานออกแบบ 3 มิติ ทางด้าน Product Design, Machine Design, Furniture 
Design, Machine Part Design and Analysis เพื่อตอบสนองงานทางด้านออกแบบเคร่ืองจกัรกลและชิน้สว่น
เคร่ืองจกัรกลโดยเฉพาะ  

ระยะเวลาที่ใช้ในการเรียน  
หลกัสตูร 35 ชัว่โมง เรียนทัง้สิน้ 10 ครัง้ ( ครัง้ละ 3 ชัว่โมงคร่ึง ) 
 
พืน้ฐานของผู้ เรียน 
Windows, มีพืน้ฐานงานเขียนแบบเบือ้งต้น, มีพืน้ฐานด้าน SolidWorks ขัน้พืน้ฐานมาก่อน 
 
โปรแกรมที่ใช้ 
SolidWorks  

เหมาะส าหรับ 

วิศวกรเขียนแบบ, วิศวกรออกแบบ, นกัออกแบบผลิตภณัฑ์, Draftsman, นกัศึกษาที่เรียนวิชา Drawing, ผู้ท างานด้าน
การออกแบบและเขียนแบบ, วิศวกรที่ต้องการหาวิธีลดเวลาในการท างานด้านการออกแบบ 
 
วิทยากร 

อาจารย์ ณภพ บรรเทาทกุข์ [อ.ซิโก้] zicOdesign https://www.facebook.com/zicOdesign.d 

ประวัติการศึกษา: ปริญญาตรี สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

ประสบการณ์ท างาน: วิทยากรบรรยายหลกัสตูรการออกแบบชิน้สว่นเคร่ืองจกัรในงานวิศวกรรม 
ผู้ เชี่ยวชาญด้านการออกแบบ วิทยากรบรรยายหลกัสตูรการออกแบบชิน้ส่วนเคร่ืองจกัรในงานวิศวกรรม 
วิทยากรบรรยายหลกัสตูรการออกแบบผลิตภณัฑ์อตุสาหกรรม อาจารย์สอนคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบโดย

https://www.facebook.com/zicOdesign.d


 
 

โปรแกรมออกแบบทางด้าน 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 

ประโยชน์ที่ได้รับ 

• ผู้ผ่านการอบรมจะสามารถสร้างภาพงานออกแบบเคร่ืองกล ชิน้สว่นเคร่ืองจกัรกลแบบ 3 มิติ ด้วยโปรแกรม 
SolidWorks และได้เรียนรู้ค าสัง่เพื่อการใช้งานในรูปแบบต่างๆ และหลกัการทัง้หมดของโปรแกรมได้เป็นอย่างดี
จากประสบการณ์ของวิทยากร  

• ค่าใช้จ่ายในการสง่บคุลากรเข้าฝึกอบรมทางวิชาชีพของบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล นอกเหนือจากหกั
ค่าใช้จ่ายได้ทัง้หมดแล้ว ยงัได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้อีกร้อยละร้อย ตามประกาศกระทรวงการคลงั 

• ผู้ เรียนสามารถเรียนทบทวนซ า้ได้ ฟรี 1 ครัง้ ภายในระยะเวลา 1 ปี 
• ผู้ผ่านการอบรมจะได้รับประกาศนียบตัร โดยความควบคมุของกระทรวงศกึษาธิการ 

ค่าอบรม 

ราคา 10,800 บาท ราคาสทุธิ ไม่มีภาษีมลูค่าเพิ่ม 
*** เฉพาะนกัเรียนเก่าของสถาบนัลดเหลือ 9,800 บาท  
หมายเหต ุ:: หากเร่ิมเรียนในหลกัสตูรแล้ว ไม่สามารถยกเลิก หรือคืนค่าอบรมได้ 
 
วิธีการช าระเงนิ  

1. ช าระเงินสดด้วยตนเองก่อนวนัเร่ิมอบรมเป็นเวลา 1สปัดาห์ 
2. โอนเงินเข้าบญัชี  "บริษัท เน็ตดีไซน์ พารากอน จ ากดั" 

ธนาคารกรุงศรีอยธุยา สาขาฟอร์จนูทาวน์  
ประเภทบญัชี กระแสรายวนั  
เลขที่บญัชี 253-0-02599-9  
(กรุณาสง่รายละเอียดการช าระค่าอบรมผ่าน 
Email : contact@NetDesign.ac.th และ Line :: @netdesign )  

3. สัง่จ่ายเช็คขีดคร่อมในนาม "บริษัท เน็ตดีไซน์ พารากอน จ ากดั"   
4. ช าระผ่านบตัรเครดิตได้ที่ เน็ตดีไซน์ ทกุสาขา 



 
 

Cancellation กรณีที่ ท่านมีเหตุจ าเป็นต้องการยกเลิกการส ารองที่ น่ัง โปรดแจ้งล่วงหน้าเป็นลาย
ลักษณ์อักษรก่อนวันเร่ิมอบรมอย่างน้อย 7 วัน มิฉะนัน้จะไม่คืนค่าอบรม 
 

3D Machine Design with SolidWorks Course Outline 

ครัง้ท่ี 1 ท าความรู้จักกับ SolidWorks เรียนรู้หลักการพืน้ฐาน และการเร่ิมต้นใช้โปรแกรม 
SolidWorks  

• รู้จกักบัโปรแกรม SolidWorks  

• สว่นประกอบที่ควรท าความเข้าใจบนโปรแกรม SolidWorks  

• หลกัการง่ายๆ ของการท างานบนโปรแกรม SolidWorks  

• ค าศพัท์ทัว่ไปของโปรแกรม SolidWorks ที่ควรทราบก่อนเร่ิมใช้งาน  
Menu bar  
Command Manager  
Properties Manager  
Configuration Manager  
Feature Manager Design Tree  
Toolbars  
Tark Pane  

• พืน้ฐานการออกแบบโดย โปรแกรม SolidWorks  

• แนวคิดในการเขียนแบบและการออกแบบวตัถุอย่างง่ายโดยใช้โปรแกรม 
SolidWorks  

• เรียนรู้หลกัการการออกแบบวตัถุอย่างง่ายโดยใช้โปรแกรม SolidWorks  

• 2D sketch การเขียนแบบร่างเพื่อขึน้รูปวตัถ ุ3D  

• เรียนรู้และเข้าใจใน sketch Snaps  

•    เรียนรู้การใช้งานระนาบพืน้ฐาน  



 
 

Front Plane  
Top Plane  
Right Plane  
Origin 

ครัง้ท่ี 2 การสร้างชิน้งานเบือ้งต้น Parts และการขึน้รูปชิน้งานโดยใช้ค าส่ัง Extruded 
Boss/Base 

• การเปิดโปรแกรม (Start Program)  

• การสร้างชิน้งาน (Part) ใหม่  

• การบนัทกึไฟล์ชิน้งาน (Save)  

• การตัง้ค่าหน่วยท่ีเรียกใช้งานให้เป็นมิลลิเมตร  

• การซูม การหมนุ การย้าย และการแสดงภาพชิน้งานลกัษณะต่างๆ  

• 2D Sketch การเขียนแบบร่างเพื่อขึน้รูปวตัถแุละการให้ขนาดแบบมีความสมัพนัธ์  

• ค าสัง่ต่างๆใน Sketch Entities  

• ค าสัง่ในการเขียนเส้นตรง  

• ค าสัง่ในการเขียนเส้นสี่เหลี่ยม  

• ค าสัง่ในการเขียนเส้นวงกลม  

• การก าหนดขนาดและการเปลี่ยนขนาด (Dimension)  

• การใช้ค าสัง่สร้างชิน้งาน 3D (Extruded Boss/Base)  

• การเจาะรูบนผิวชิน้งานโดยใช้ค าสัง่ Extruded Cut  

• การลบมมุโค้งตดัโดยใช้ค าสัง่ Chamfer  

• การลบมมุโค้งโดยใช้ค าสัง่ Fillet  

• การเปลี่ยนขนาดของชิน้งาน การแก้ไข Sketch  

• การก าหนดความสมัพนัธ์ให้กบั Sketch (Add Relation) 
 



 
 

ครัง้ท่ี 3 การสร้างชิน้งานด้วยการหมุนและการกวาด Revolved Boss/Base และ Swept 
Boss/Base  

• การสร้าง Profile และการก าหนดขนาดชิน้งาน  

• การสร้างชิน้งานโดยการหมนุ Revolved Boss /Bass  

• การสร้าง Profile เพื่อสร้างชิน้งานโดยการกวาด Swept Boss /Bass  

• การสร้างหน้าตดัชิน้งานส าหรับกวาชิน้งาน  

• สร้างชิน้สว่นโดยการกวาดหน้าตดัชิน้งาน Swept Boss /Bass  

• เรียนรู้ค าสัง่ต่างๆ ใน Features  
Feature Rip  
Feature Draft  
Feature Shell  
Feature Mirror 

ครัง้ท่ี 4 การสร้าง Circular Pattern และ Linear Pattern  

• การสร้างชิน้สว่นหรือชิน้งาน Base และการสร้างลกัษณะที่จะท า Pattern  

• การสร้าง Circular Pattern โดยการก าหนดแกนหมนุ  

• การสร้าง Circular Pattern โดยการใช้สมการ  

• การสร้างชิน้งาน Base และการสร้างลกัษณะที่จะท า Pattern  

• การสร้างส าเนาด้วยค าสัง่ Linear Pattern 
ครัง้ท่ี 5 การสร้างระนาบ Plane และการใช้ Referents Geometry  

• วิธีการสร้าง Plane  
• เรียนรู้การสร้างงาน (Part) โดยใช้ค าสัง่ Plane  
• การใช้งาน Axis  
• การใช้งาน Coordinate system  
• การใช้งาน Point  
• การใช้งาน Center of mass  
• การใช้งาน Mate Referents 



 
 

ครัง้ท่ี 6  
การสร้างชิน้งานโดยค าสั่ง Loft  

• การสร้างระนาบอ้างอิง โดยใช้ค าสัง่ Plane  

• การสร้างเส้นขอบรูป  

• วิธีการคดัลอกเส้นสเก็ตซ์  

• วิธีการสร้างชิน้งานโดยค าสัง่ Loft  

• การสร้างความเข้าใจการใช้ระนาบและค าสัง่ Loft ที่มีความซบัซ้อน 
 

ครัง้ท่ี 7 การเจาะรูท า Pin Holes โดยใช้ค าสั่ง Hole Wizard  

• การใช้ Hole Wizard  

• รูปแบบของ Type of Hole Wizard  

• การให้ขนาดและการบอกต าแหน่งรูเจาะ Position of Hole Wizard 
ครัง้ท่ี 8 การจับคู่เพ่ือการประกอบชิน้งาน Assembly  

• การน าParts มาประกอบกนัในงาน Assembly  

• การประกอบสลกัยึดชิน้งาน  

• การจบัคู่แบบอตัโนมติั  

• การตรวจสอบความสมัพนัธ์  

• การแยก (Explode) และรวม (Collapse) ชิน้งานประกอบ  

• การแก้ไข Exploded View 
ครัง้ท่ี 9 การสร้างภาพเขียนแบบภาพฉาย Drawing  

• การเขียนแบบแปลน (Drawing)  

• การก าหนดรูปแบบกระดาษ (Drawing Sheet Format)  

• การตัง้ค่า Drawing Sheet  

• การแก้ไข Sheet Format  

• การสร้างภาพเขียนแบบฉายของชิน้งาน Box  



 
 

• การก าหนดขนาดในภาพแบบฉาย  (Dimension)  

• การควบคมุการบอกขนาด  

• การแก้ไขขนาดของชิน้งาน  

• การแทรก Name View หรือการแทรกภาพฉาย 3 มิติ  

• การพิมพ์ภาพเขียนแบบฉาย  (Print)  

• การบนัทกึภาพเขียนแบบฉาย (Save)  

• การใช้ค าสัง่ช่วยก าหนดขนาด (Annotations) 
 

ครัง้ท่ี 10 การน างานที่เขียนจากโปรแกรม Solidworks ไปใช้การน าเสนองาน  

• การบนัทกึไฟล์แบบแปลน ให้เป็นไฟล์ PDF  

• การบนัทกึไฟล์แบบแปลน ให้เป็นไฟล์ eDrawing  

• เทคนิคการใช้งานค าสัง่ต่างๆใน eDrawing  

• การบนัทกึไฟล์แบบแปลน ให้เป็นไฟล์ รูปภาพเสมือนจริง Photo Work 360  

• เทคนิคการเลือก Materials ให้กบัชิน้งานเสมือนจริง  

• • เทคนิคเบือ้งต้นในการแก้ไขชิน้งานแบบ Advanced 
***หมายเหตุ รอบเรยีน อาจมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม 

 

 

 


