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Ref No. 59-042701

27 เมษายน 2559

เรื่อง กาหนดการฝึ กอบรม “การออกแบบผลิตภัณฑ์ดว้ ยโปรแกรม Solid Works”
เรียน ท่านสมาชิกที่เข้าร่ วมโครงการกิจกรรมให้คาปรึ กษาแนะนาเชิงลึกในอุตสาหกรรมคอมโพสิ ท
สิ่ งทีส่ ่ งมาด้ วย 1. กาหนดการ
2. ใบตอบรับ
สมาคมไทยคอมโพสิ ท ร่ วมกับ กองพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา 1 กรมส่ งเสริ มอุตสาหกรรม
ได้กาหนดจัดฝึ กอบรม “การออกแบบผลิตภัณฑ์ดว้ ยโปรแกรม Solid Works” ระหว่างวันที่ 2527 พฤษภาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี ซึ่งการออกแบบและเขียนแบบขั้นพื้นฐาน
โดยใช้โปรแกรม Solid Works นั้น เป็ นโปรแกรมออกแบบ 3 มิติที่ใช้งานง่าย มีความสามารถ
ครอบคลุมการเขียนแบบทุกอย่าง มีโปรแกรมเสริ มเพิ่มเติมความสามารถที่หลากหลายและมีการพัฒนา
อย่างต่อเนื่องอยูต่ ลอดเวลา
สามารถตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ของชิ้นงานได้อย่าง
ละเอียด เหมาะแก่ผปู ้ ระกอบการในอุตสาหกรรมคอมโพสิ ทที่ตอ้ งการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์เป็ นอย่างยิง่
สมาคมไทยคอมโพสิ ทใคร่ ขอเรี ยนเชิญท่านสมาชิกสมาคมไทยคอมโพสิ ทและท่านผูส้ นใจเข้า
ร่ วมฝึ กอบรม ตามวัน เวลา สถานที่ ดังกล่าว รายละเอียดตามแนบ ทางสมาคมฯได้จดั ส่ งแบบฟอร์ม
การตอบรับ การเข้าร่ วมฝึ กอบรมมายังท่านกรุ ณากรอกข้อมูลและส่ งกลับมาเพื่อสารองที่นงั่ ภายใน
วันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ.2559 โดยการสัมมนาในครั้งนี้ รับจานวนจากัด ข้อมูลเพิ่มเติมสอบถาม
รายละเอียดได้ที่ โทร. 02-7135033
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กาหนดการฝึ กอบรม “การออกแบบผลิตภัณฑ์ ด้วยโปรแกรม Solid Works”
ระหว่างวันที่ 25-27 พฤษภาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้ าธนบุรี
วัน เดือน ปี เวลา สถานที
วันที่ 25 พฤษภาคม 2559
เวลา 08.30 – 09.00 น.
เวลา 09.05 – 12.00 น.

เวลา 13.00 – 16.00 น.

หัวข้อฝึ กอบรม
- ลงทะเบียน/พิธเี ปิ ด
ความรูเ้ บือ
้ งต้นเกีย่ วกับการออกแบบผลิตภัณฑ์
- การวิเคราะห์การตอบสนองของวัสดุตอ
่ ภาระทีม
่ ากระทา
- ทฤษฎีความเสียหายของวัสดุทใี่ ช้ในการออกแบบ
บรรยายโดย ผศ.ดร. ภัทรมน จงประดิษฐ์
ความรูเ้ บือ
้ งต้นเกีย่ วกับการออกแบบผลิตภัณฑ์
- การเลือกใช้วสั ดุในการออกแบบ
- เกณฑ์การพิจารณาข้อกาจัดและความเสียหายเบือ
้ งต้นในการออกแบบ
- สรุปถาม - ตอบปัญหา
บรรยายโดย ผศ.ดร. สนติพีร์ เอมมณี

วันที่ 26 พฤษภาคม 2559
เวลา 09.00 น. – 12.00 น.

แนะนาโปรแกรมสาหรับออกแบบผลิตภัณฑ์ดว้ ยโปรแกรม Solidworks
- การสร้างแบบจาลองทรงตันด้วยโปรแกรมออกแบบเชิงพาณิชย์
- Extruding Features
- Revolving Features
- Sweeping Features
- Lofting Features
- Linear Pattern
- Measuring Features
บรรยายโดย ผศ.ดร. ทศนพ กาเนิดทอง

เวลา 13.00 น. – 16.00 น.

แบบฝึ กสาหรับการสร้างแบบจาลองใน Solid works - ภาคปฏิบตั ิ I
- การสร้างชิน
้ ส่วนผลิตภัณฑ์เบือ
้ งตัน - Drawing form part
- สรุปถาม - ตอบปัญหา
บรรยายโดยทีมนักวิจยั ของภาควิชาวิศวกรรมเครือ
่ งกล มจธ

วันที่ 27 พฤษภาคม 2559
เวลา 09.00 น. – 12.00 น.

เวลา 13.00 น. – 16.00 น.

แบบฝึ กสาหรับการสร้างแบบจาลองใน Solid works - ภาคปฏิบตั ิ II
- การสร้างชิน
้ ส่วนผลิตภัณฑ์เบือ
้ งตัน
- Animation
บรรยายโดยทีมนักวิจยั ของภาควิชาวิศวกรรมเครือ
่ งกล มจธ
แบบฝึ กสาหรับการสร้างแบบจาลองใน Solid works - ภาคปฏิบตั ิ III
- การสร้างชิน
้ ส่วนผลิตภัณฑ์เบือ
้ งตัน
- การคานวณไฟไนท์เอลิเมนต์เบือ
้ งต้นในโปรแกรม Solid works
- สรุปถาม - ตอบปัญหา
บรรยายโดยทีมนักวิจยั ของภาควิชาวิศวกรรมเครือ่ งกล มจธ
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แบบตอบรับเข้ าร่ วมฝึ กอบรม
“การออกแบบผลิตภัณฑ์ ด้วยโปรแกรม Solid Works”
ระหว่ างวันที่ 25-27 พฤษภาคม พ.ศ. 2559
ณ มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี
บริ ษทั ..............................................................................................................................................................
ที่อยู.่ ..................................................................................................................................................................
โทรศัพท์ ......................................................... โทรสาร ...............................................................................
website ………………………………………. E-mail ………………………………………..…………
ชื่อผูป้ ระสานงาน....................................................................ฝ่ าย/ตาแหน่ง....................................................
ยินดีเข้ าร่ วมฝึ กอบรม โดยส่ งผูแ้ ทนร่ วมงานจานวน.........................................................................ท่าน ดังนี้
ข้ อมูลบุคคล (กรุ ณากรอกรายละเอียดให้ ครบถ้ วน)
1. ชื่อ-นามสกุล...........................................................................ตาแหน่ง..............................................
เลขที่บตั รประชาชน__-__ __ __ __-__ __ __ __ __-__ __ -__
โทรศัพท์มือถือ........................................................... E-mail :…………………………………….
2. ชื่อ-นามสกุล...........................................................................ตาแหน่ง..............................................
เลขที่บตั รประชาชน__-__ __ __ __-__ __ __ __ __-__ __ -__
โทรศัพท์มือถือ........................................................... E-mail :…………………………………….

อัตราค่ าสมัคร

 บุคคลทัว่ ไป 1,000 บาท

 สมาชิก 500 บาท

รวม



กรุ ณาโอนเงินเข้าบัญชี ธนาคาร กรุ งเทพ สาขา กล้วยน้ าไท ชื่อบัญชี สมาคมไทยคอมโพสิ ท
ประเภทบัญชี สะสมทรัพย์ เลขที่บญั ชี 117-4-41589-1



เมื่อท่านโอนเงินเรี ยบร้อยแล้ว กรุ ณา Fax สาเนาใบเข้าบัญชี มาที่สมาคมฯ พร้อมระบุ ชื่อ-นามสกุล และชื่อบริ ษทั
มาที่ เบอร์ 0-2713-5032

หมายเหตุ กรุณากรอกข้ อมูลให้ ครบถ้ วนและส่ งกลับสมาคมฯ ทางแฟกซ์ 02-713-5032 หรือทาง
E-mail : thaicomposites@gmail.com เพือ่ เป็ นการยืนยันการสารองทีน่ ั่ง
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