หลักสูตร Advance 3D Machine Design and analysis with SolidWorks
ภาพรวมของการเรียน
หลักสูตรครอบคลุมเนือ้ หา การออกแบบและวิเคราะห์ชิน้ งาน 3 มิติอาทิ Advance Parts, Advance Assembly,
Advance Drawing เป็ นต้น ซึ่งเป็ นการใช้งานเชิงอุตสาหกรรมการผลิต เน้นเรื่องของสายงานผลิต สร้าง
เครื่องจักร เพื่อควบคุมเครื่องจักร ทาให้ การควบคุมเครื่องจักรและสามารถควบคุมคุณภาพชิน้ งาน การสร้าง
งานโลหะแผ่น Sheet Metal การเขียนแบบโครงสร้างและงาน เชื่อม Wildman การประยุกต์คาสั่งเพื่อสร้าง
ชิน้ งานที่ ซับซ้อน การออกแบบโดยการใช้ชิน้ ส่วนมาตรฐานการออกแบบชิน้ งานและ Molds การวิเคราะห์
คุณสมบัติของชิน้ งานและการนาเสนอชิน้ งานการสร้างแอนนิเมชั่น การสร้างเป็ นพรีเซนเทชันเพื่อนาเสนองาน
กับ ผูบ้ ริหารและพนักงานฝ่ ายผลิตโดยใช้โปรแกรม SolidWorks เหมาะสาหรับผูท้ ่ตี อ้ งการเรียนรูอ้ อกแบบ
ชิน้ ส่วนเครื่องจักรกล 3 มิติ แบบเจาะลึกและสามารถวิเคราะห์หาค่า งานทางด้านวิศวกรรมเหมาะสาหรับงาน
ทางด้าน Product Design, Machine Design, Furniture Design, Machine Part Design and Analysis เพื่อ
ตอบสนองงานทางด้านออกแบบเครื่องจักรกลและชิน้ ส่วนเครื่องจักรกล โดยเฉพาะ
ระยะเวลาทีใ่ ช้ในการเรียน
หลักสูตร 36 ชั่วโมง เรียนทัง้ สิน้ 12 ครัง้ ( ครัง้ ละ 3 ชั่วโมง)
พืน้ ฐานของผู้เรียน
Windows, มีพนื ้ ฐานงานเขียนแบบเบือ้ งต้น, มีพืน้ ฐานด้าน SolidWorks ขัน้ พืน้ ฐานมาก่อน
โปรแกรมทีใ่ ช้
SolidWorks
เหมาะสาหรับ
วิศวกรเขียนแบบ, วิศวกรออกแบบ, นักออกแบบผลิตภัณฑ์, Draftsman, นักศึกษาที่เรียนวิชา Drawing, ผูท้ า
งานด้านการออกแบบและเขียนแบบ, วิศวกรที่ตอ้ งการหาวิธีลดเวลาในการทางานด้านการออกแบบ
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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

Advance 3D Machine Design and analysis with SolidWorks Course Outline
ครั้งที่ 1

ครั้งที่ 2

การประยุกต์คาสั่งเพื่อสร้างชิน้ งานทีซ่ ับซ้อน Advance Parts, Design Table and
Configurations
• การสร้างบานพับมาตรฐาน
• การเจาะรูสาหรับยึดสกรู
• การตัดช่องของบานพับ
• การตัดช่องบานพับแบบใหม่
• การสร้าง Part Configuration
• การจับคู่ Part ในงานประกอบ Assembly
• การสร้าง Part ใหม่ในงานประกอบ Assembly
• การแก้ไขขนาดของชิน้ งาน
• การสร้างชิน้ งานที่มีความซับซ้อนโดยการประยุกต์คาสั่ง
การประกอบชิน้ งาน Advance Assembly
• การออกแบบโดยการใช้ชิน้ ส่วนมาตรฐาน
• การสร้างชิน้ งาน Part และเจาะรูเพื่อทาสาเนาเชิงเส้น Linear Pattern
• การกาหนดคุณสมบัติทางกายภาพของชิน้ งาน
• การประกอบชิน้ งาน Advance Assembly
• การใช้ชิน้ ส่วนมาตรฐานช่วยในการออกแบบ

ครั้งที่ 3

ครั้งที่ 4

ครั้งที่ 5

• การใช้ชิน้ ส่วนมาตรฐานช่วยในการออกแบบแบบอัตโนมัติ
• กาหนดแนวทางในการสร้างงานประกอบเพื่อทาแอนนิเมชั่น
• การ Fix ชิน้ งาน และการเปลี่ยนชิน้ งานที่เป็ นฐานเพื่อ Fix การเคลื่อนที่
• การวางแผนประกอบเพื่อการประยุกต์และการแก้ไข
การสร้างงานโลหะแผ่น Sheet Metal
• การยืดแบบแผ่นบาง
• การสร้างแผ่นพับ
• การสร้างแผ่นคลี่
• การตัดผ่านรอยพับ
• การพับขอบชิน้ งาน
• เรียนรูก้ ารออกแบบและการใช้คาสั่งสร้างงาน Sheet Metal
• คาสั่งที่ครอบคลุมในงาน Sheet Metal
การเขียนแบบโครงสร้างและงานเชื่อม Weldments
• การสร้างเส้น Path ของชิน้ งาน
• การสร้างงานด้วยการ Insert ชิน้ ส่วนงานตาม Path
• คาสั่ง Structural Member
• คาสั่ง Gusset
• คาสั่ง Weld Bead
• คาสั่ง Hole Wizard ใน Feature Weldment
• การปิ ดวัตถุท่ีปลายเปิ ด
• การตัดและการยืดวัตถุ
• การสร้างแผ่นงานยึดชิน้ ส่วนงาน
• การเขียนแบบแนวเชื่อม
• ทบทวนคาสั่งและการออกแบบงาน Weldments เพื่อนาไปใช้งานจริง
การสร้างระนาบ Plane และการใช้ Referents Geometry
• การออกแบบชิน้ งานต้นแบบ
• การคัดลอกชิน้ งาน
• การสร้าง Parting Lines และ Planar Surface ให้กบั ชิน้ งาน
• การสร้าง Mold จากชิน้ งานที่ออกแบบ
• คาสั่ง Extruded Surface
• คาสั่ง Revolved Surface
• คาสั่ง Swept Surface

ครั้งที่ 6

ครั้งที่ 7

ครั้งที่ 8

ครั้งที่ 9

• คาสั่ง Lofted Surface
• คาสั่ง Boundary Surface
• คาสั่ง Fillet Surface
• คาสั่ง Ruled Surface
• คาสั่ง Knit Surface
• เรียนรูก้ ารออกแบบและการใช้คาสั่งสร้างงาน Molds Tools
• คาสั่ง Draft Analysis
• คาสั่ง Undercut Analysis
• คาสั่ง Parting Line Analysis
• คาสั่ง Move Face
• คาสั่ง Scale
• คาสั่ง Shut-off Surface เพื่อสร้าง Moles
• คาสั่ง Core
การประยุกต์คาสั่งเพื่อสร้างชิน้ งานทีซ่ ับซ้อน
• ประยุกต์ใช้คาสั่งพืน้ ฐานในการออกแบบ เพื่อออกแบบชิน้ งานที่มีความซับซ้อนได้
• เข้าใจหลักการทางานของคาสั่งเพื่อที่จะสามารถประยุกต์ใช้คาสั่งได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
การวิเคราะห์คุณสมบัติของชิน้ งาน
• การวิเคราะห์คณ
ุ สมบัติดว้ ยคาสั่ง COSMOSXpress
• การวิเคราะห์สภาวะของชิน้ งานด้วยค าสั่ง MoldflowXpress
• การสร้างภาพ Advance eDrawings
• การใช้งาน Advance Photo Works
• การใช้งาน Evaluate และการวิเคราะห์แบบเชิงลึก
งานประกอบและการประยุกต์เพื่อใช้งาน Advanced Model
• การสร้างภาพประกอบจากชิน้ งาน
• การคานวณหาคุณสมบัติทางกายภาพของชิน้ งาน
• การเปลี่ยนพืน้ ผิวสีของชิน้ งานและสร้างความโปร่งใส
• การสร้างความโปร่งใสให้กบั ชิน้ งาน
การบอกขนาด Advance Drawing
• Tools Annotation Command
• การเพิ่มมุมมองรายละเอียดของแบบแปลน
• การระบุค่าความหยาบของผิวชิ ้้นงาน
• การระบุค่าพิกดั ความเผื่อ

ครั้งที่ 10

ครั้งที่ 11

ครั้งที่ 12

• การบอกขนาดรูเจาะ
• การสร้างตารางรายการวัสดุ
• การเพิ่มสัญลักษณ์ในแบบ
การนาเสนอชิน้ งาน Motion Study
• การจาลองการเคลื่อนที่ของงานประกอบ
• การประยุกต์ค าสั่งในการจ าลองการเคลื่อนที่ของชิน้ งาน
• คาสั่ง Filter Animation
• คาสั่ง Filter Setting
• คาสั่ง Filter Selected
• คาสั่ง Animation Wizard
• คาสั่ง Motion Study Properties
การสร้างภาพเคลื่อนไหวด้วย SolidWorks Animator
• การกาหนดให้วตั ถุสามารถเคลื่อนที่ได้
• การสร้างวัตถุปริมาณมวลในการเคลื่อนที่
• การสร้างวัตถุกล่องในการเคลื่อนที่
• การกาหนดจุดอ้างอิงในการกาหนดการเคลื่อนไหว
• การ Save File Animation
การประยุกต์ใช้ไฟไนต์เอลิเมนต์ด้วย SolidWorks Simulation
• การกาหนดให้วตั ถุสามารถเคลื่อนที่ได้
• การสร้างวัตถุปริมาณมวลในการเคลื่อนที่
• วิเคราะห์ปัญหารูปร่างชิน้ งานที่มีความซับซ้อนในหนึ่ง สอง และสามมิติ ภายใต้
ภาวะโหลดที่ แตกต่างกัน
• ตัวอย่างที่สอดคล้องกับทฤษฎีของระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์
• วิเคราะห์ผลลัพธ์ท่ีคานวณโดยโปรแกรม Solidworks Analysis Programming
• นาหลักการทัง้ หมดมาประยุกต์ใช้ในงานจริงได้
• เข้าใจในปรากฏการณ์ท่เี กิดขึน้ ในผลิตภัณฑ์ และสามารถออกแบบผลิตภัณฑ์ตาม
หลัก Analysis Simulation
• สร้างแบบแปลนเพื่อสั่งผลิตชิน้ งานได้
• สร้างแอนนิเมชั่นเพื่อแสดงการทางานที่สมั พันธ์กนั ของเครื่องจักรได้

***หมายเหตุ รอบเรียน อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

