
 
 

 
  

หลักสูตร  3D Machine Design with SolidWorks 

ภาพรวมของการเรียน 

หลกัสตูรครอบคลมุเนือ้หาการสรา้งชิน้งาน 3 มิติ และสรา้งเป็น Drawing 2D เพื่อใชใ้นการสั่งผลิต โดยใช้
โปรแกรม SolidWorks เหมาะส าหรบัผูท้ี่ตอ้งการสรา้งงานออกแบบ 3 มิติ ทางดา้น Product Design, Machine 
Design, Furniture Design, Machine Part Design and Analysis เพื่อตอบสนองงานทางดา้นออกแบบ
เครื่องจกัรกลและชิน้สว่นเครื่องจกัรกลโดยเฉพาะ  

ระยะเวลาทีใ่ช้ในการเรียน  
หลกัสตูร 30 ชั่วโมง เรียนทัง้สิน้ 10 ครัง้ ( ครัง้ละ 3 ชั่วโมง ) 
 
พืน้ฐานของผู้เรียน 
Windows, มีพืน้ฐานงานเขียนแบบเบือ้งตน้, มีพืน้ฐานดา้น SolidWorks ขัน้พืน้ฐานมาก่อน 
 
โปรแกรมทีใ่ช้ 
SolidWorks  

เหมาะส าหรับ 

วิศวกรเขียนแบบ, วิศวกรออกแบบ, นกัออกแบบผลิตภณัฑ,์ Draftsman, นกัศึกษาที่เรียนวิชา Drawing, ผู้
ท างานดา้นการออกแบบและเขียนแบบ, วิศวกรที่ตอ้งการหาวิธีลดเวลาในการท างานดา้นการออกแบบ 
 
วิทยากร 
อาจารย ์ณภพ บรรเทาทกุข ์[อ.ซิโก]้ zicOdesign https://www.facebook.com/zicOdesign.d 

ประวัติการศึกษา: ปรญิญาตรี สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้พระนครเหนือ คณะวิศวกรรมศาสตร ์

ประสบการณท์ างาน: วิทยากรบรรยายหลกัสตูรการออกแบบชิน้สว่นเครื่องจกัรในงานวิศวกรรม 
ผูเ้ชี่ยวชาญดา้นการออกแบบ วิทยากรบรรยายหลกัสตูรการออกแบบชิน้ส่วนเครื่องจกัรในงานวิศวกรรม 
วิทยากรบรรยายหลกัสตูรการออกแบบผลิตภณัฑอ์ตุสาหกรรม อาจารยส์อนคอมพิวเตอรเ์พื่อการออกแบบโดย
โปรแกรมออกแบบทางดา้น 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 

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


 
 

 
  

3D Machine Design with SolidWorks Course Outline 

คร้ังที ่1 ท าความรู้จักกับ SolidWorks เรียนรู้หลักการพืน้ฐาน และการเร่ิมต้นใช้โปรแกรม 
SolidWorks  

• รูจ้กักบัโปรแกรม SolidWorks  

• สว่นประกอบที่ควรท าความเขา้ใจบนโปรแกรม SolidWorks  

• หลกัการง่ายๆ ของการท างานบนโปรแกรม SolidWorks  

• ค าศพัทท์ั่วไปของโปรแกรม SolidWorks ที่ควรทราบก่อนเริ่มใชง้าน  
Menu bar  
Command Manager  
Properties Manager  
Configuration Manager  
Feature Manager Design Tree  
Toolbars  
Tark Pane  

• พืน้ฐานการออกแบบโดย โปรแกรม SolidWorks  

• แนวคิดในการเขียนแบบและการออกแบบวตัถุอย่างง่ายโดยใชโ้ปรแกรม 
SolidWorks  

• เรียนรูห้ลกัการการออกแบบวตัถุอย่างง่ายโดยใชโ้ปรแกรม SolidWorks  

• 2D sketch การเขียนแบบร่างเพื่อขึน้รูปวตัถ ุ3D  

• เรียนรูแ้ละเขา้ใจใน sketch Snaps  

•    เรียนรูก้ารใชง้านระนาบพืน้ฐาน  
Front Plane  
Top Plane  
Right Plane  
Origin 
 
 



 
 

 
  

คร้ังที ่2 การสร้างชิน้งานเบือ้งต้น Parts และการขึน้รูปชิน้งานโดยใช้ค าส่ัง Extruded 
Boss/Base 

• การเปิดโปรแกรม (Start Program)  

• การสรา้งชิน้งาน (Part) ใหม่  

• การบนัทกึไฟลช์ิน้งาน (Save)  

• การตัง้ค่าหน่วยท่ีเรียกใชง้านใหเ้ป็นมิลลิเมตร  

• การซูม การหมนุ การยา้ย และการแสดงภาพชิน้งานลกัษณะต่างๆ  

• 2D Sketch การเขียนแบบรา่งเพื่อขึน้รูปวตัถแุละการใหข้นาดแบบมีความสมัพนัธ์  

• ค าสั่งต่างๆใน Sketch Entities  

• ค าสั่งในการเขียนเสน้ตรง  

• ค าสั่งในการเขียนเสน้สี่เหลี่ยม  

• ค าสั่งในการเขียนเสน้วงกลม  

• การก าหนดขนาดและการเปลี่ยนขนาด (Dimension)  

• การใชค้ าสั่งสรา้งชิน้งาน 3D (Extruded Boss/Base)  

• การเจาะรูบนผิวชิน้งานโดยใชค้ าสั่ง Extruded Cut  

• การลบมมุโคง้ตดัโดยใชค้ าสั่ง Chamfer  

• การลบมมุโคง้โดยใชค้ าสั่ง Fillet  

• การเปลี่ยนขนาดของชิน้งาน การแกไ้ข Sketch  

• การก าหนดความสมัพนัธใ์หก้บั Sketch (Add Relation) 
คร้ังที ่3 การสร้างชิน้งานด้วยการหมุนและการกวาด Revolved Boss/Base และ Swept 

Boss/Base  

• การสรา้ง Profile และการก าหนดขนาดชิน้งาน  

• การสรา้งชิน้งานโดยการหมนุ Revolved Boss /Bass  

• การสรา้ง Profile เพื่อสรา้งชิน้งานโดยการกวาด Swept Boss /Bass  

• การสรา้งหนา้ตดัชิน้งานส าหรบักวาชิน้งาน  

• สรา้งชิน้สว่นโดยการกวาดหนา้ตดัชิน้งาน Swept Boss /Bass  

• เรียนรูค้  าสั่งต่างๆ ใน Features  



 
 

 
  

Feature Rip  
Feature Draft  
Feature Shell  
Feature Mirror 

คร้ังที ่4 การสร้าง Circular Pattern และ Linear Pattern  

• การสรา้งชิน้สว่นหรือชิน้งาน Base และการสรา้งลกัษณะที่จะท า Pattern  

• การสรา้ง Circular Pattern โดยการก าหนดแกนหมนุ  

• การสรา้ง Circular Pattern โดยการใชส้มการ  

• การสรา้งชิน้งาน Base และการสรา้งลกัษณะที่จะท า Pattern  

• การสรา้งส าเนาดว้ยค าสั่ง Linear Pattern 
คร้ังที ่5 การสร้างระนาบ Plane และการใช้ Referents Geometry  

• วิธีการสรา้ง Plane  

• เรียนรูก้ารสรา้งงาน (Part) โดยใชค้ าสั่ง Plane  

• การใชง้าน Axis  

• การใชง้าน Coordinate system  

• การใชง้าน Point  

• การใชง้าน Center of mass  

• การใชง้าน Mate Referents 
คร้ังที ่6  

การสร้างชิน้งานโดยค าส่ัง Loft  

• การสรา้งระนาบอา้งอิง โดยใชค้ าสั่ง Plane  

• การสรา้งเสน้ขอบรูป  

• วิธีการคดัลอกเสน้สเก็ตซ ์ 

• วิธีการสรา้งชิน้งานโดยค าสั่ง Loft  

• การสรา้งความเขา้ใจการใชร้ะนาบและค าสั่ง Loft ที่มีความซบัซอ้น 
 
 
 



 
 

 
  

คร้ังที ่7 การเจาะรูท า Pin Holes โดยใช้ค าส่ัง Hole Wizard  

• การใช ้Hole Wizard  

• รูปแบบของ Type of Hole Wizard  

• การใหข้นาดและการบอกต าแหน่งรูเจาะ Position of Hole Wizard 
คร้ังที ่8 การจับคู่เพ่ือการประกอบชิน้งาน Assembly  

• การน าParts มาประกอบกนัในงาน Assembly  

• การประกอบสลกัยึดชิน้งาน  

• การจบัคู่แบบอตัโนมติั  

• การตรวจสอบความสมัพนัธ ์ 

• การแยก (Explode) และรวม (Collapse) ชิน้งานประกอบ  

• การแกไ้ข Exploded View 
คร้ังที ่9 การสร้างภาพเขียนแบบภาพฉาย Drawing  

• การเขียนแบบแปลน (Drawing)  

• การก าหนดรูปแบบกระดาษ (Drawing Sheet Format)  

• การตัง้ค่า Drawing Sheet  

• การแกไ้ข Sheet Format  

• การสรา้งภาพเขียนแบบฉายของชิน้งาน Box  

• การก าหนดขนาดในภาพแบบฉาย  (Dimension)  

• การควบคมุการบอกขนาด  

• การแกไ้ขขนาดของชิน้งาน  

• การแทรก Name View หรือการแทรกภาพฉาย 3 มิติ  

• การพิมพภ์าพเขียนแบบฉาย  (Print)  

• การบนัทกึภาพเขียนแบบฉาย (Save)  

• การใชค้ าสั่งช่วยก าหนดขนาด (Annotations) 
 
 
 



 
 

 
  

คร้ังที ่10 การน างานทีเ่ขียนจากโปรแกรม Solidworks ไปใช้การน าเสนองาน  

• การบนัทกึไฟลแ์บบแปลน ใหเ้ป็นไฟล ์PDF  

• การบนัทกึไฟลแ์บบแปลน ใหเ้ป็นไฟล ์eDrawing  

• เทคนิคการใชง้านค าสั่งต่างๆใน eDrawing  

• การบนัทกึไฟลแ์บบแปลน ใหเ้ป็นไฟล ์รูปภาพเสมือนจรงิ Photo Work 360  

• เทคนิคการเลือก Materials ใหก้บัชิน้งานเสมือนจรงิ  

• • เทคนิคเบือ้งตน้ในการแกไ้ขชิน้งานแบบ Advanced 
***หมายเหต ุรอบเรยีน อาจมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม 

 

 

 


