
 
 

 
Solid Edge Fundamental                                                                       ระยะเวลา 4 วัน  

 
เนือ้หาเหมาะส าหรับผู้ เข้ารับการอบรมที่เพิ่งเร่ิมต้นใช้งานโปรแกรม Solid Edge หรือยงัไมม่ีประสบการณ์ในการใช้

งานมาก่อน โดยเนือ้หาของหลกัสตูรจะเร่ิมตัง้แตก่ารปพูืน้ฐานในการใช้งาน Solid Edge ในสว่นของกลุม่ค าสัง่พืน้ฐานท่ีจ าเป็น
ในการใช้งาน และกลุม่ค าสัง่ทีใ่ช้ในการสร้างและ แก้ไข Solid Model ซึง่เป็นสว่นส าคญัในการเร่ิมต้นการใช้งาน และการตอ่ยอด
ในการท าความเข้าใจ ค าสัง่ และหลกัสตูรในระดบัสงูขึน้ไป รวมไปถึงสามารถน าค าสัง่ที่ได้เรียนรู้ไปประยกุต์ใช้กบังานของทา่น
ได้อยา่งมีประสทิธิภาพ โดยหลกัสตูรจะเน้นเนือ้หาการท างานในโหมด Synchronous ซึง่มีความอสิระสงูในการท างาน 

 
เนือ้หาของหลักสตูร  

- แนะน า Solid Edge User interface  
- การจดัการไฟล์ของ Solid Edge และการตัง้คา่ตา่งๆ  
- การใช้เมาส์ควบคมุมมุมองในการท างาน การใช้ค าสัง่และคย์ีลดัชว่ยในการเปลีย่นมมุมอง  
- การใช้งาน steering wheel ส าหรับโหมดซิงโครนสั (synchronous) 
- การสเก็ตช์ ค าสัง่ตา่งๆ ในการสเก็ตช์ การก าหนดขนาดและความสมัพนัธ์ให้กบัเส้นสเกตช์ 
- การสร้างรูปทรงสามมติิพืน้ฐาน (Base feature) 
- เทคนิคการแก้ไขชิน้งานในโหมดซิงโครนสัด้วยการขยบัผิวชิน้งาน (moving model face) 
- การใช้งานความสมัพนัธ์ระหวา่งผิวของชิน้งาน (Face relationships) 
- การใช้ค าสัง่กลุม่ตบแตง่รายละเอียดชิน้งาน เช่นค าสัง่ round blend, chamfer, draft, thinwall 
- การใช้ค าสัง่กลุม่การใช้งาน เช่น ค าสัง่ Hole, Pattern, Mirror, การ copy และแปะชิน้สว่นบนชิน้งาน 
- การท างานร่วมกนัระหวา่โหมดออร์เดอร์ (Order) และซิงโครนสั (Synchronous) 
- การประกอบชิน้งาน Assembly เบือ้งต้น 
- การเขยีนแบบสัง่งานจากพาร์ท 3D 

 
 
 
ความรู้พืน้ฐาน  
 

- ผู้อบรมไมจ่ าเป็นต้องมคีวามรู้พืน้ฐานในการใช้ โปรแกรม Solid Edge มาก่อน  

- ถ้ามคีวามรู้พืน้ฐานด้านการออกแบบและเขียนแบบ 3D จะช่วยให้ท าความเข้าใจกบัเนือ้หาได้รวดเร็วขึน้  
 

  



 

 

Solid Edge Sheet metal & Frame design                                    ระยะเวลา 3 วัน  

 

เป็นหลกัสตูรสอนการใช้งานโปรแกรม Solid Edge ในการขึน้รูปชิน้งานโลหะแผน่ โดยจะเน้นการใช้งานโหมด Sheet metal ในการ

สร้างชิน้งานโลหะแผน่และการแปลงชิน้งานทัว่ไปให้เป็นชิน้งานโลหะแผน่ รวมถึงการออกแบบโครงสร้างตา่งๆ ด้วยโหมด 

Frame design โดยเนือ้หาจะประกอบไปด้วยการอธิบายการใช้ค าสัง่ในการท างานรวมถึงเทคนิคการประยกุต์ใช้งานในการ

ท างานจริงในอตุสาหกรรม ตลอดจนเทคนคิการใช้ค าสัง่เพื่อชว่ยลดขัน้ตอนและเวลาในการทางานให้มีประสทิธิภาพ  

 
เนือ้หาของหลักสตูร  

- การสร้างรูปทรงพืน้ฐาน (Base feature) ด้วยค าสัง่ Tab และ Cut 

- การขึน้รูปด้วยค าสัง่ Contour Flange 

- การใช้ค าสัง่ Flange, การใช้ค าสัง่ Bend การก าหนด bend relief และ corner relief 

- การพบัขอบชิน้งานด้วยค าสัง่ Hem 

- การสร้างรายละเอยีดบนชิน้งานด้วยค าสัง่ตา่งๆ เช่น Louver, Bead, Gusset 

- การท างาน sheet metal ด้วยโหมด Synchronous และ Order 

- การออกแบบชิน้งานป๊ัมด้วยค าสัง่ Emboss 

- การคลีชิ่น้งานพบัด้วยค าสัง่ Flat Pattern 

- การคลีชิ่น้งานป๊ัมด้วยค าสัง่ Blank Body 

- การแปลงพาร์ทให้เป็น Sheet Metal 

- การออกแบบโครงสร้างด้วย Frame Design 

- การเขยีนแบบสัง่งานชิน้งานโลหะแผน่และการท าตาราง Bend Table, Part List 

 

ความรู้พืน้ฐาน  

- ผา่นการอบรมในหลกัสตูร Solid Edge Fundamental 

- มีความรู้พืน้ฐานเก่ียวกบังานโลหะแผน่ 

 

 

  



 

 

Solid Edge Advanced Assembly                                         ระยะเวลา 3 วัน 

 

เป็นหลกัสตูรสอนการใช้งานโปรแกรม Solid Edge ในการออกแบบชิน้งาน Assembly ขัน้สงู โดยเนือ้หาจะสอนตัง้แตก่ารประกอบ

ชิน้งานเข้าด้วยกนั การแก้ไขพาร์ทใน Assembly และเคร่ืองมือชว่ยอ านวยความสะดวกตา่งๆ ในการประกอบชิน้งาน 
 

เนือ้หาของหลักสตูร  

- การประกอบชิน้งาน 

- การแก้ไขพาร์ทในโหมด Assembly 

- การใช้ค าสัง่ Pattern ตา่งๆ 

- การใช้งาน Systems Libraries 

- การท างานกบั Assembly ขนาดใหญ่ 

- การตรวจสอบ Assembly เช่น ตรวจสอบการชน, ตรวจสอบการซ้อนทบักนั) 

- การแทนท่ีพาร์ทในชิน้งาน Assembly 

- การก าหนดชิน้สว่นจ าลอง (Virtual component) มาประกอบใน Assembly 

- การตัง้คา่พาร์ทท่ีมีการเปลีย่นรูปร่างได้ เช่นสปริง 

- การกระจายชิน้งาน Assembly 

- การ Render ภาพชิน้งานเสมือนจริง 

- การสร้างภาพเคลือ่นไหว (Animation) ของชิน้งาน Assembly 

- การใช้งานฟังก์ชนัการเดินทอ่ XpresRoute 

 
ความรู้พืน้ฐาน  

- ผา่นการอบรมหลกัสตูร Solid Edge Fundamental 

- มีความรู้พืน้ฐานเก่ียวกบังานเขยีนแบบ 

 


