
 
   จัดโดย สถาบัน BIM แหงประเทศไทย  

   วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ 

 
 

PDU  27 หนวย 

 

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Autodesk Fusion 360 Essentials รุนที่ 1 
วันที่ 8-10 สิงหาคม พ.ศ.2565  

ณ หองอบรม BIM LAB ชั้น 3 อาคาร วสท. 
 

หลักการและเหตุผล: 

ในปจจุบัน การทํางานดานการออกแบบวิศวกรรมเครอืงกลในหนวยงานตางๆ ท้ังภาครัฐและเอกชน ตางมุงเนนในการนําเทคโนโลยีดาน 

3D-Parametric-Feature-Based-Solid Modeling เขามาชวยพัฒนาการทํางานใหมีคุณภาพมากยิ่งข้ึน โปรแกรม Autodesk Fusion 360 เปน
ซอฟทแวรที่ชวยใหวิศวกรเครอืงกลและนักออกแบบ สามารถสรางแบบจําลองชนิงาน 3 มติไิดเสมือนจริง ถูกตอง แมนยํา และชวยลดความ

ผิดพลาดในการออกแบบ หลักสูตรการอบรมการใชโปรแกรม Autodesk Fusion 360 จะเปนการชวยใหผูเขารับการอบรม สามารถเขาใจถึง
ลักษณะการใชงานของโปรแกรมอยางท่ัวถึง สามารถใชคําสั่งออกแบบงาน 3 มติไิดอยางรวดเร็วและถูกตอง 

การอบรมการใชโปรแกรม Autodesk Fusion 360 จึงเปนหลักสูตรสําหรับวิศวกร และผูสนใจ เพ่ิมประสิทธิภาพการทํางาน ชวยให
วิศวกร และนักออกแบบ สามารถนําขอมูลแบบจําลอง 3 มติไิปใชงานได้อยางตอเนื่อง ลดการทํางานท่ีซ้ําซอน ลดการทํางานที่ขัดแยงกัน ลด

ตนทุนในการทํางาน และชวยเพ่ิมคุณภาพงานออกแบบงานเครอืงกล 3 มติใิหดียิ่งข้ึน 
 

วัตถุประสงคของการฝกอบรม: 
- เพ่ือใหผูเขาอบรมมีความเขาใจถึงกระบวนการการทํางานของโปรแกรม Autodesk Fusion 360 ในสวนของงานออกแบบเครอืงกล 3 มติ ิและ

สามารถนําไปใชงานจริงได 
- เพ่ือใหผูเขาอบรมมีทักษะในการทํางานของโปรแกรม และเพ่ิมศักยภาพในการทํางานใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
- ผูเขาอบรมสามารถสรางผลลัพธไดแก แบบสงังานเครอืงกลทงั 2 มติ ิและ 3 มติ,ิ ตารางรายการแบบ(Title Blocks) และ BOM, Cross 

Section พรอมปริมาตร และคุณสมบตัทิางเครอืงกล เช่นนําหนกั ความแขง็แรงของชนิงาน 3 มติ ิได 
 

 กลุมเปาหมายผูเขาอบรม:     

วิศวกรเครอืงกล และอุตสาหการ, นักออกแบบ, ช่างเขยีนแบบ, ช่างกลโรงงาน และอุตสาหการ, นสิิต/นักศึกษา และบุคคลทั่วไป 
 

กําหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ 
วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ.2565 

08:30 – 09:00  ลงทะเบียน  
09:00 – 16:00 

 
- Getting Started 

- ทฤษฎ ี  มติเิบอืงต้น จุด แกน ระนาบ Datum   Origin  

- เรมิต้นสรา้งสเกทช ์(Sketches) 

- การระบุเงอืนไขบงัคบั (Constraints) 

- การบงัคบัเพมิเตมิดว้ยเสน้บอกขนาด (Dimensions) 

- การบงัคบัเงอืนไขแบบครบถว้น(Fully Constraint) 

- การขนึรปูเป็น  มติ ิดว้ย Extrude 

- ฟีเจอรฐ์าน(Base Features) และฟีเจอรต์กแต่ง 

- คาํสงัขนึรปูแบบต่างๆ เช่น Revolve, Sweep, Loft, Thicken 

- ความแตกต่างของฟีเจอรแ์บบใชส้เกทช ์และแบบพคิแอนดเ์พลซ(Pick and Place) 

- การแกไ้ขปรบัแต่งชนิงานดว้ยเทคนิคต่างๆ 

- การผกูพารามเิตอร ์

อ.สุธน สกลสนิสง่าพงศ ์

 



 
 

   
  

- การกาํหนดวสัดุ และสสีนัใหโ้มเดล 

การกาํหนดฉากหลงัใหโ้มเดล 

- การอ่านค่าทางวศิวกรรม เช่น วสัดุ นําหนกั ปรมิาตร เป็นต้น 

- แนวคดิการอ่านแบบ เพอืแยกสว่นโมเดลออกมาเขยีน 

- ทดลองขนึรูปชนิงานตามแบบทกีาํหนดดว้ยตนเอง 

หมายเหตุ 10.30 – 10.45 / 15.30 – 15.45 พักรับประทานอาหารวาง 
12:00 – 13:00 พักรับประทานอาหารกลางวัน 

 

วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ.2565 

08:30 – 09:00  ลงทะเบียน  
09:00 – 16:00 

 
- การสรา้งพนืผวิ(Surfaces) 

- เทคนิคการเชค็ความต่อเนืองของผวิ 

- เทคนิคการคดิงานว่าควรขนึรปูแบบใดกบัชนิงานทกีาํหนด 

- การเยบ็ผวิ(Stitching) 

- การแปลงโมเดลพนืผวิ(Surface Model)สูโ่มเดลโซลดิ(Solid Model) 

- การสรา้งแบบแปลน  มติ(ิDrawings) จากโมเดล  มติ ิ

- การวางววิต่างๆ เช่นภาพฉาย ภาพไอโซเมตรกิ ภาคตดัขวาง 

- การใหข้นาด(Dimensions) 

- การทดลองสรา้งแบบแปลนดว้ยตนเอง 

อ.สุธน สกลสนิสง่าพงศ ์

หมายเหตุ 10.30 – 10.45 / 15.30 – 15.45 พักรับประทานอาหารวาง 
12:00 – 13:00 พักรับประทานอาหารกลางวัน 

 

วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ.2565 

08:30 – 09:00  ลงทะเบียน  
09:00 – 16:00 

 
- การทาํภาพประกอบชนิสว่น (Assembly) 

- เทคนิคการทาํ Multibodies 

- การแปลง Multibodies สู ่Assembly 

- การทาํภาพประกอบแยกชนิสว่น (Exploded Views) 

- การทาํแบบแปลน(Drawings) ของภาพประกอบชนิสว่น(Assembly) 

- การทาํภาพเคลอืนไหว และแสดงการประกอบชนิสว่น(Animation & Presentation) 

- การเรนเดอร(์Render)ภาพ เพอืนําเสนองาน ทงัภาพนงิ และภาพเคลอืนไหว 

- ทดลองขนึชนิงาน และประกอบตามแบบทกีาํหนดดว้ยตนเอง 

อ.สุธน สกลสนิสง่าพงศ ์

หมายเหตุ 10.30 – 10.45 / 15.30 – 15.45 พักรับประทานอาหารวาง 
12:00 – 13:00 พักรับประทานอาหารกลางวัน 

 

วิทยากร: 
อ.สุธน สกลสนิสง่าพงศ ์ วศิวกร / นักออกแบบ / วทิยากร / Technical Consultant / 

Solutions Consultant / Datech - Thailand 
- Fusion 360 (CAD / CAM / CAE) Instructor 
- Inventor Professional 2023 Instructor 
- Inventor CAM 
- Inventor Simulation Instructor 
- AutoCAD / AutoLISP / 3D Instructor 
- Revit Instructor 

 
  



 
 

   
  

-ใบสมัคร-  การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Autodesk Fusion 360 Essentials รุนท่ี 1 
วันที่ 8-10 สิงหาคม พ.ศ.2565  

ณ หองอบรม BIM LAB ชั้น 3 อาคาร วสท. 
จัดโดย สถาบัน BIM แหงประเทศไทย วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ 

 

ที่อยู (หนวยงาน/บริษัท) ............................................................................................................................................................................  

เลขที.่............ หมูที ่................................ อาคาร  ....................................................... ซอย   .....................................................................  

ถนน ................................... ตําบล/แขวง ....................................................อําเภอ/เขต .............................................................................  

จังหวัด ....................................  รหัสไปรษณีย ............................................... โทรศัพท ..............................................................................  

โทรสาร ................................................................................ E-mail : ........................................................................................................  

ผูประสานงานโดย ............................................................. โทรศัพท   ......................................................................................................  

เลขประจําตัวผูเสียภาษี  ......................................................    สํานักงานใหญ    สาขา  ...............................................................  

ขอสํารองรายชื่อเขารวมอบรมดังตอไปนี้     (กรุณาเขียนชื่อ-นามสกุลตัวบรรจง เพื่อความถูกตองของวุฒิบัตร) 

1)  ชื่อ – นามสกลุ   ...............................................................................  เลขที่สมาชิก วสท.  .................................................................  

2)  ชื่อ – นามสกลุ   ...............................................................................  เลขที่สมาชิก วสท.  .................................................................  

อัตราคาลงทะเบียน 
(อัตรานี้รวมภาษีมลูคาเพ่ิม 7%, คาอาหารกลางวัน, อาหารวาง, เอกสารประกอบบรรยาย และ วสท.ไดรับการยกเวนภาษีหัก ณ ที่จาย 3%) 

 ชําระกอนวันท่ี 16 กรกฎาคม 2565 ชําระหลังวันท่ี 16 กรกฎาคม 2565 
  สมาชิก วสท./นศ.ป.ตร ี 7,500 บาท/ทาน 8,000 บาท/ทาน 

  ขาราชการ/พนักงานรัฐวสิาหกิจ 8,000 บาท/ทาน 8,500 บาท/ทาน 

  บุคคลทั่วไป 9,000 บาท/ทาน 9,500 บาท/ทาน 

ขอปฏิบัติกรณีการยกเลิก อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน ท้ังในและตางประเทศ และไดชําระเงินคาลงทะเบียนกอนลวงหนา ดังนี้ 

1.   กรณี วสท. เปนผูยกเลิกเนื่องจากเหตุใดก็ตาม จะคืนเงนิใหกับลูกคาเต็มจาํนวน 

2.   กรณีลูกคาไดลงทะเบียน (ชําระเงินแลว) แจงยกเลิกเนื่องจากเหตุใดก็ตามขอใหถือปฏิบัติดังตอไปนี ้

-  แจงยกเลิกกอนวันจัด อบรม สมัมนา ดูงาน  30 วัน  คืนเงินใหเต็มจํานวนของคาลงทะเบียน  

-  แจงยกเลิกกอนวันจัด อบรม สมัมนา ดูงาน  15 วัน  คืนเงินให 80% ของคาลงทะเบียน 

-  แจงยกเลิกกอนวันจัด อบรม สมัมนา ดูงาน   7 วัน คืนเงินให 50% ของคาลงทะเบียน 

-  แจงยกเลิกกอนวันจัด อบรม สมัมนา ดูงาน   3 วัน  หรือภายในวันจัดงาน ไมคืนคาลงทะเบียน 

**โปรดอาน**สิทธิ์ของสมาชิกสภาวิศวกร 
หมายเหตุ  กรณีทานทีเ่ปนสมาชิกสภาวิศวกร ทานสามารถนําใบเสรจ็ไปยื่นเพ่ือขอรับเงินสนับสนุนคาใชจายในการลงทะเบยีน 

เขารวมการอบรม/สมัมนาจากสภาวศิวกรไดไมเกิน 1,000 บาท/คน/ครั้ง/ป (หนึ่งพันบาทตอคนตอครัง้ป) 
**โดยสภาวิศวกรจะสนับสนุน คาใชจายในการลงเทียนเขารวมการอบรม/สัมมนาใหกับสมาชิก 1,000 คนแรกเทานั้น** 

(สอบถามขอมูลการใชสิทธิ์ไดทีส่ภาวิศวกร โทรศัพท 1303) 
 

การชําระเงิน 

โอนเงิน     เขาบัญชีเงินฝากออมทรัพยของ    สมาคมวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทยฯ   

 ธนาคารกรุงไทย  สาขาจามจุรีสแควร            เลขที่ 162-0-19279-9 
กรณีโอนเงินเงินเขาบัญชีธนาคาร  กรุณาแฟกซหลกัฐานการชาํระเงิน  พรอมระบุชื่อผูเขาอบรม  ที่อยูในการออกใบเสร็จ สงมาทีอ่ีเมล yaowapha@eit.or.th 


