
 
จัดโดย สถาบัน BIM แหงประเทศไทย  

วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ 

 
 

PDU 18 หนวย 

 

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Autodesk Inventor รุนที่ 1 
วันที่ 11-12 กรกฎาคม พ.ศ.2565  

ณ หองอบรม BIM LAB ชั้น 3 อาคาร วสท. 
 

หลักการและเหตุผล: 

               ในปจจุบัน การทํางานดานการออกแบบชิ้นสวนในอุตสาหกรรมในหนวยงานตางๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ตางมุงเนนในการนําเทคโนโลยี
การเขียนแบบโมเดลจําลอง 3 มิติดวยคอมพิวเตอร (CAD : Computer Aided Design) เขามาชวยพัฒนาการออกแบบและผลิตใหมีคุณภาพมาก
ยิ่งขึ้น โปรแกรม Autodesk Inventor จึงเปนซอฟทแวรท่ีชวยใหวิศวกรและนักออกแบบ สามารถสรางแบบโมเดลจําลอง 3 มิติไดเสมือนจริง มี
ความถูกตอง แมนยํา และชวยลดความผิดพลาดในการผลิต  
               หลักสูตรการอบรมการใชโปรแกรม Autodesk Inventor Essential จะชวยใหผูเขารับการอบรม สามารถเขาใจถึงหลักการและ
กระบวนการทํางานดวยโปรแกรม Autodesk Inventor รวมไปถึงการใชเครื่องมือและคําสั่งตางๆ เพ่ือการออกแบบชิ้นสวนเครื่องกลไดอยาง
รวดเร็วและถูกตอง ตั้งแตพ้ืนฐานการเขียนแบบราง 2 มิติ การข้ึนโมเดล 3 มิติ, การสรางงานประกอบ, การทําภาพระเบิดเพ่ือแสดงการถอด
ประกอบ และการสรางแบบ Drawing แสดงรายการวัสดุเพ่ือสั่งผลิต เปนตน 

   การอบรมการใชโปรแกรม Autodesk Inventor Essential จึงเปนหลักสูตรที่เหมาะสําหรับวิศวกร ชางเขียนแบบ และผูที่มีความสนใจ
ในงานออกแบบโมเดล 3 มิตไิปจนถึงการทําแบบสั่งผลิต เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของผูเขาอบรมและเพิ่มประสิทธภิาพในการทํางาน ลดขั้นตอนการทํางาน
ที่ซ้ําซอน ลดตนทุนในการผลิต และชวยเพ่ิมคุณภาพงานออกแบบใหดียิ่งข้ึน 
 

วัตถุประสงคของการฝกอบรม: 
- เพ่ือใหผูเขาอบรมเขาใจหลักการ และกระบวนการทํางานของโปรแกรม Autodesk Inventor Professional ในสวนของงานออกแบบ

และนําไปใชงานไดจริง 
- เพ่ือใหผูเขาอบรมมีทักษะในการทํางานของโปรแกรม และเพ่ิมศักยภาพในการทํางานใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
- เพ่ือใหผูเขาอบรมสามารถออกแบบโมเดล 3 มิติ สรางงานประกอบ และทําแบบแสดงตารางปริมาณสัง่ผลิตได 

 

กลุมเปาหมายผูเขาอบรม:     

               วิศวกรเครื่องกล, วิศวกรออกแบบและผลิต ,วิศวกรโรงงาน , ชางเขียนแบบ, นิสิต/นักศึกษา และบุคคลทั่วไป 
 

กําหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ 
วันจันทรที่ 11 กรกฎาคม 2565 

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

 
- ทําความรูจัก User Interface และรูปแบบไฟลบน Autodesk Inventor 
- การตั้งคาเริ่มตนกอนการใชงานและการกําหนดทิศทางวัตถ ุ
- การสรางและการใชงาน Inventor Project 
- การสรางแบบราง 2 มิติและกําหนดเงื่อนไขใหสมบูรณดวย Fully Constraint 
- การเขียนโมเดล 3 มิติและกําหนดพารามิเตอร ดวยคําสั่งพ้ืนฐาน 

( Extrude / Hole & Thread / Pattern / Fillet / Chamfer / Work Feature etc. ) 
- การกําหนดคณุสมบัติ Material และ Appearance ดวย iProperties 
- การนําเขาไฟลงาน AutoCAD มาทํางานตอบน Autodesk Inventor 
-  

เอกวทิย ์กาญจนเชฐ 

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

 



 
 

   
  

วันอังคารที่ 12 กรกฎาคม 2565 

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

 
- การสรางงานประกอบ Assembly และกําหนดความสมัพันธ 
- การเรยีกใชงานช้ินสวนมาตราฐาน Standard Part จาก Autodesk Library 
- การตรวจสอบการชนกันในการประกอบ Analyze Interference 
- การทําแบบระเบิดเพื่อดูไลนการประกอบ 

(Tweak Component / Edit Timeline Storyboard) 
- การตรวจสอบจํานวนชิ้นสวนสําหรับสั่งผลิตดวย Bill of Material (BOM) 
- การสราง Drawing เพื่อกําหนดขนาดในการสั่งผลติ 

(Base / Project / Section / Detail / Annotate / Style Editor etc.) 
- การกําหนดช้ินสวนดวย Balloon และสรางตาราง Parts list 

เอกวทิย ์กาญจนเชฐ 

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

 

วิทยากร: 
อ.เอกวิทย กาญจนเชฐ 
 

Application Engineer 
- Autodesk Inventor Professional Certified 
- Autodesk Fusion 360 Certified 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

   
  

PDU 18 หนวย 

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Autodesk Inventor รุนท่ี 1 
วันที่ 11-12 กรกฎาคม พ.ศ.2565  

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

 

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.  .................................................................  

เลขสมาชิกสภาวิศวกร ............................................................................ เบอรโทร. ..................................................................................  

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

เลขสมาชิกสภาวิศวกร ............................................................................ เบอรโทร. ..................................................................................  

 

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

 ชําระกอนวันที่ 4 กรกฎาคม 2565 ชําระหลังวันที่ 4 กรกฎาคม 2565 
  สมาชิก วสท./นศ.ป.ตรี 5,500 บาท/ทาน 6,000 บาท/ทาน 

  บุคคลท่ัวไป 6,500 บาท/ทาน 7,000 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 

การชําระเงิน 

โอนเงิน     เขาบัญชีเงินฝากออมทรัพยของ    สมาคมวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทยฯ   

 ธนาคารกรุงไทย  สาขาจามจุรีสแควร            เลขที่ 162-0-19279-9 

 ธนาคารไทยพาณิชย   สาขาสี่แยกศรีวรา    เลขที่ 140-2-30221-6 
กรณีโอนเงินเงินเขาบัญชีธนาคาร  กรุณาแฟกซหลกัฐานการชาํระเงิน  พรอมระบุชื่อผูเขาอบรม  ที่อยูในการออกใบเสร็จ สงมาทีอ่ีเมล yaowapha@eit.or.th 

 
  สนใจเขารับการอบรมหรือตองการขอมูลเพิ่มเติมติดตอ คุณเยาวพา  สินพาณิชย 

 โทรศัพท  0-2184-4600-9 ตอ 520  
E-mail : yaowapha@eit.or.th 


