หลักสูตร 3D Machine Design with SolidWorks
ภาพรวมของการเรียน
หลักสูตรครอบคลุมเนือ้ หาการสร้างชิน้ งาน 3 มิติ และสร้างเป็ น Drawing 2D เพื่อใช้ในการสั่งผลิต โดยใช้โปรแกรม
SolidWorks เหมาะสาหรับผูท้ ่ตี อ้ งการสร้างงานออกแบบ 3 มิติ ทางด้าน Product Design, Machine Design, Furniture
Design, Machine Part Design and Analysis เพื่อตอบสนองงานทางด้านออกแบบเครื่องจักรกลและชิน้ ส่วน
เครื่องจักรกลโดยเฉพาะ
ระยะเวลาทีใ่ ช้ในการเรียน
หลักสูตร 35 ชั่วโมง เรียนทัง้ สิน้ 10 ครัง้ ( ครัง้ ละ 3 ชั่วโมงครึง่ )
พืน้ ฐานของผู้เรียน
Windows, มีพนื ้ ฐานงานเขียนแบบเบือ้ งต้น, มีพนื ้ ฐานด้าน SolidWorks ขัน้ พืน้ ฐานมาก่อน
โปรแกรมทีใ่ ช้
SolidWorks
เหมาะสาหรับ
วิศวกรเขียนแบบ, วิศวกรออกแบบ, นักออกแบบผลิตภัณฑ์, Draftsman, นักศึกษาที่เรียนวิชา Drawing, ผูท้ างานด้าน
การออกแบบและเขียนแบบ, วิศวกรที่ตอ้ งการหาวิธีลดเวลาในการทางานด้านการออกแบบ
วิทยากร
อาจารย์ ณภพ บรรเทาทุกข์ [อ.ซิโก้] zicOdesign https://www.facebook.com/zicOdesign.d
ประวัติการศึกษา:

ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ คณะวิศวกรรมศาสตร์

ประสบการณ์ทางาน: วิทยากรบรรยายหลักสูตรการออกแบบชิน้ ส่วนเครื่องจักรในงานวิศวกรรม
ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการออกแบบ
วิทยากรบรรยายหลักสูตรการออกแบบชิน้ ส่วนเครื่องจักรในงานวิศวกรรม
วิทยากรบรรยายหลักสูตรการออกแบบผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม อาจารย์สอนคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบโดย
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

3D Machine Design with SolidWorks Course Outline
ครั้งที่ 1

ทาความรู้จักกับ SolidWorks เรียนรู้หลักการพืน้ ฐาน และการเริ่มต้นใช้โปรแกรม
SolidWorks
• รูจ้ กั กับโปรแกรม SolidWorks
• ส่วนประกอบที่ควรทาความเข้าใจบนโปรแกรม SolidWorks
• หลักการง่ายๆ ของการทางานบนโปรแกรม SolidWorks
• คาศัพท์ท่วั ไปของโปรแกรม SolidWorks ที่ควรทราบก่อนเริ่มใช้งาน
Menu bar
Command Manager
Properties Manager
Configuration Manager
Feature Manager Design Tree
Toolbars
Tark Pane
• พืน้ ฐานการออกแบบโดย โปรแกรม SolidWorks
• แนวคิดในการเขียนแบบและการออกแบบวัตถุอย่างง่ายโดยใช้โปรแกรม
SolidWorks
• เรียนรูห้ ลักการการออกแบบวัตถุอย่างง่ายโดยใช้โปรแกรม SolidWorks
• 2D sketch การเขียนแบบร่างเพื่อขึน้ รูปวัตถุ 3D
• เรียนรูแ้ ละเข้าใจใน sketch Snaps
• เรียนรูก้ ารใช้งานระนาบพืน้ ฐาน
Front Plane
Top Plane
Right Plane
Origin
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การสร้างชิน้ งานเบือ้ งต้น Parts และการขึน้ รู ปชิน้ งานโดยใช้คาสั่ง Extruded
Boss/Base
• การเปิ ดโปรแกรม (Start Program)
• การสร้างชิน้ งาน (Part) ใหม่
• การบันทึกไฟล์ชิน้ งาน (Save)
• การตัง้ ค่าหน่วยที่เรียกใช้งานให้เป็ นมิลลิเมตร
• การซูม การหมุน การย้าย และการแสดงภาพชิน้ งานลักษณะต่างๆ
• 2D Sketch การเขียนแบบร่างเพื่อขึน้ รูปวัตถุและการให้ขนาดแบบมีความสัมพันธ์
• คาสั่งต่างๆใน Sketch Entities
•
•
•
•
•
•
•

ครั้งที่ 3

คาสั่งในการเขียนเส้นตรง
คาสั่งในการเขียนเส้นสี่เหลี่ยม
คาสั่งในการเขียนเส้นวงกลม
การกาหนดขนาดและการเปลี่ยนขนาด (Dimension)
การใช้คาสั่งสร้างชิน้ งาน 3D (Extruded Boss/Base)
การเจาะรูบนผิวชิน้ งานโดยใช้คาสั่ง Extruded Cut
การลบมุมโค้งตัดโดยใช้คาสั่ง Chamfer

• การลบมุมโค้งโดยใช้คาสั่ง Fillet
• การเปลี่ยนขนาดของชิน้ งาน การแก้ไข Sketch
• การกาหนดความสัมพันธ์ให้กบั Sketch (Add Relation)
การสร้างชิน้ งานด้วยการหมุนและการกวาด Revolved Boss/Base และ Swept
Boss/Base
• การสร้าง Profile และการกาหนดขนาดชิน้ งาน
• การสร้างชิน้ งานโดยการหมุน Revolved Boss /Bass
• การสร้าง Profile เพื่อสร้างชิน้ งานโดยการกวาด Swept Boss /Bass
• การสร้างหน้าตัดชิน้ งานสาหรับกวาชิน้ งาน
• สร้างชิน้ ส่วนโดยการกวาดหน้าตัดชิน้ งาน Swept Boss /Bass
• เรียนรูค้ าสั่งต่างๆ ใน Features
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Feature Rip
Feature Draft
Feature Shell
Feature Mirror
การสร้าง Circular Pattern และ Linear Pattern
• การสร้างชิน้ ส่วนหรือชิน้ งาน Base และการสร้างลักษณะที่จะทา Pattern
• การสร้าง Circular Pattern โดยการกาหนดแกนหมุน
• การสร้าง Circular Pattern โดยการใช้สมการ
• การสร้างชิน้ งาน Base และการสร้างลักษณะที่จะทา Pattern
• การสร้างสาเนาด้วยคาสั่ง Linear Pattern
การสร้างระนาบ Plane และการใช้ Referents Geometry
• วิธีการสร้าง Plane
• เรียนรูก้ ารสร้างงาน (Part) โดยใช้คาสั่ง Plane
• การใช้งาน Axis
• การใช้งาน Coordinate system
• การใช้งาน Point
• การใช้งาน Center of mass
• การใช้งาน Mate Referents

ครั้งที่ 6
การสร้างชิน้ งานโดยคาสั่ง Loft
• การสร้างระนาบอ้างอิง โดยใช้คาสั่ง Plane
• การสร้างเส้นขอบรูป
• วิธีการคัดลอกเส้นสเก็ตซ์
• วิธีการสร้างชิน้ งานโดยคาสั่ง Loft
• การสร้างความเข้าใจการใช้ระนาบและคาสั่ง Loft ที่มีความซับซ้อน
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การเจาะรู ทา Pin Holes โดยใช้คาสั่ง Hole Wizard
• การใช้ Hole Wizard
• รูปแบบของ Type of Hole Wizard
• การให้ขนาดและการบอกตาแหน่งรูเจาะ Position of Hole Wizard
การจับคู่เพื่อการประกอบชิน้ งาน Assembly
• การนาParts มาประกอบกันในงาน Assembly
• การประกอบสลักยึดชิน้ งาน
• การจับคู่แบบอัตโนมัติ
• การตรวจสอบความสัมพันธ์
• การแยก (Explode) และรวม (Collapse) ชิน้ งานประกอบ
• การแก้ไข Exploded View
การสร้างภาพเขียนแบบภาพฉาย Drawing
• การเขียนแบบแปลน (Drawing)
• การกาหนดรูปแบบกระดาษ (Drawing Sheet Format)
• การตัง้ ค่า Drawing Sheet
• การแก้ไข Sheet Format
• การสร้างภาพเขียนแบบฉายของชิน้ งาน Box
•
•
•
•
•
•

การกาหนดขนาดในภาพแบบฉาย (Dimension)
การควบคุมการบอกขนาด
การแก้ไขขนาดของชิน้ งาน
การแทรก Name View หรือการแทรกภาพฉาย 3 มิติ
การพิมพ์ภาพเขียนแบบฉาย (Print)
การบันทึกภาพเขียนแบบฉาย (Save)

• การใช้คาสั่งช่วยกาหนดขนาด (Annotations)
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การนางานทีเ่ ขียนจากโปรแกรม Solidworks ไปใช้การนาเสนองาน
• การบันทึกไฟล์แบบแปลน ให้เป็ นไฟล์ PDF
• การบันทึกไฟล์แบบแปลน ให้เป็ นไฟล์ eDrawing
• เทคนิคการใช้งานคาสั่งต่างๆใน eDrawing
• การบันทึกไฟล์แบบแปลน ให้เป็ นไฟล์ รูปภาพเสมือนจริง Photo Work 360
• เทคนิคการเลือก Materials ให้กบั ชิน้ งานเสมือนจริง
• • เทคนิคเบือ้ งต้นในการแก้ไขชิน้ งานแบบ Advanced

***หมายเหตุ รอบเรียน อาจมีการเปลีย่ นแปลงตามความเหมาะสม

