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หลักการและเหตุผล 

 โลหะเปนวัสดุวิศวกรรมที่มีใชกันเปนสวนใหญในงานท่ีเกี่ยวของกับโครงสรางหรือเครื่องจักรกล เนื่องจากโลหะมีสมบัติทางกลท่ี

เหมาะสมหลายๆ อยางรวมกันอยูในตัวเอง เชน มีความแข็งแรงและความตานทานการเสียรูปสูง มีความเหนียว มีความตานทานความลาและ

ความตานทานความคืบสูง และสามารถใชงานไดที่อุณหภูมิสูง เปนตน  ในบรรดาโลหะทั้งหมดที่นิยมใชกัน โลหะในกลุมเหล็ก เชน เหล็กกลา 

เหล็กหลอ และเหล็กกลาไรสนิม และโลหะนอกกลุมเหล็กอยางเชน อะลูมิเนียม เปนกลุมโลหะที่นิยมใชกันมากที่สุด เน่ืองจากมีสมบัติทางกลท่ี

ดี มีราคาไมแพง รวมไปถึงสามารถจัดหาไดงายสะดวก จึงมีความคุมคาที่สุดเมื่อนํามาใชงานที่เก่ียวของกับโครงสรางหรือเครื่องจักรกล 

อยางไรก็ตาม การจะเลือกใชงานโลหะในกลุมเหล็กและอะลูมิเนียมอยางถูกตองเหมาะสมนั้น จําเปนตองใชความรูทางดานโลหะ

วิทยารวมดวย ซึ่งเก่ียวพันกับความรูในดานโครงสรางจุลภาคของโลหะ และการเปลี่ยนแปลงของโครงสรางจุลภาคอันเปนผลมาจาก

กระบวนการผลิตและจากการใชงานในสภาพแวดลอมตางๆ อันจะสงผลตอสมบัติทางกลของโลหะ เนื่องจากในการใชงานจริงนั้น โครงสราง

จุลภาคของโลหะอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพการใชงาน และอาจนําไปสูปญหาตางๆ ได ดังนั้นความรูความเขาใจที่ถูกตองในเรื่องโลหะ

วิทยาเพ่ือการเลือกใชงานเหล็กและอะลูมิเนียมจึงเปนสิ่งสําคัญมาก เพราะจะชวยใหสามารถเลือกใชงานเหล็กและอะลูมิเนียมไดอยางถูกตอง 

เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 

 วสท. เล็งเห็นถึงความสําคัญของความรูพ้ืนฐานทางโลหะวิทยาเพ่ือการเลือกใชงานเหล็กและอะลูมิเนียม จึงจัดหลักสูตรนี้เพ่ือให

วิศวกร ผูออกแบบ นักวิชาการและผูสนใจท่ัวไป ไดมีความเขาใจในความรูทางทฤษฏี หลักการและวิธีการทางโลหะวิทยาเพ่ือการเลือกใชงาน

เหล็กและอะลูมิเนียม เพื่อใหสามารถนําไปใชประโยชนไดอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ 

วัตถุประสงค เพ่ือสรางความรูความเขาใจในเรื่องโลหะวิทยาเพ่ือการเลือกใชงานเหล็กและอะลูมิเนยีมใหแกผูเขารวมการอบรม 

 เพ่ือแลกเปลี่ยนประสบการณและชวยใหผูเขาอบรมสามารถนําความรูเรื่องโลหะวิทยาเพ่ือการเลอืกใชงานเหล็กและ

อะลูมิเนยีมไปใชในการทํางานได      

 เพ่ือเผยแพรและถายโอนองคความรูจากวิทยากรไปสูผูเขารวมการอบรม 

 

วิทยากร  รองศาสตราจารย ดร.เสกศักดิ์    อัสวะวิสิทธิ์ชัย 

  อาจารยประจําภาควิชาวิศวกรรมโลหการ คณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
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  เสียหายทางโลหะการ’ 

 

 

 

 

 

 

 

PDU 18 หนวย 



กําหนดการ 

วันพุธที่ 15 กรกฎาคม 2563 

08.30 – 09.00 น.  ลงทะเบียน 

09.00 – 12.00 น.  ความรูพื้นฐานทางโลหะวิทยา  

พันธะโลหะและโครงสรางผลึก 

แผนภูมิเฟสและการเปลี่ยนเฟส 

โครงสรางจุลภาคและการเปลี่ยนแปลงโครงสรางจุลภาค 

13.00 – 16.00 น.   สมบัติทางกลและการกัดกรอนของโลหะ 

    สมบัติทางกลและการทดสอบทางกล 

    การกัดกรอนและการปองกันการกัดกรอนของโลหะ 

วันพฤหัสบดีท่ี 16 กรกฎาคม 2563 

08.30 – 09.00 น.  ลงทะเบียน 

09.00 – 12.00 น.  เหล็กกลา เหล็กหลอ และเหล็กกลาไรสนิม 

มาตรฐานและการแบงประเภทโลหะกลุมเหล็ก 

สมบัติทางกลและสมบัติทางกายภาพของเหล็กกลา เหล็กหลอ และเหล็กกลาไรสนิม 

    การเลือกเหล็กกลา เหล็กหลอ และเหล็กกลาไรสนิม เพ่ือใชงาน 

13.00 – 16.00 น.   อะลูมิเนียม 

มาตรฐานและการแบงประเภทอะลูมิเนียม 

สมบัติทางกลและสมบัติทางกายภาพของอะลูมิเนียม 

    การเลือกอะลูมิเนียมเพ่ือใชงาน 
 

 
 

ขอปฏิบัติกรณีการยกเลิก อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน ท้ังในและตางประเทศ และไดชําระเงินคาลงทะเบียนกอนลวงหนา ดังนี ้
   กรณี วสท. เปนผูยกเลิกเนื่องจากเหตุใดก็ตาม จะคืนเงนิใหกับลูกคาเตม็จํานวน 
   กรณีลูกคาไดลงทะเบียน (ชําระเงนิแลว) แจงยกเลิกเน่ืองจากเหตุใดก็ตามขอใหถือปฏิบัติดังตอไปนี ้

 แจงยกเลิกกอนวันจัด อบรม สัมมนา ดูงาน  30 วัน  คืนเงินใหเต็มจํานวนของคาลงทะเบียน  
 แจงยกเลิกกอนวันจัด อบรม สัมมนา ดูงาน  15 วัน  คืนเงนิให 80% ของคาลงทะเบียน 
 แจงยกเลิกกอนวันจัด อบรม สัมมนา ดูงาน   7 วัน คืนเงินให 50% ของคาลงทะเบียน 
 แจงยกเลิกกอนวันจัด อบรม สัมมนา ดูงาน   3 วัน  หรือภายในวันจัดงาน ไมคืนคาลงทะเบยีน 
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อัตราคาลงทะเบียน (อัตราคาลงทะเบียนรวมภาษีมูลคาเพ่ิม 7%  อาหารวาง  อาหารกลางวนั  และเอกสารประกอบการบรรยาย   
           วสท. ไดรับการยกเวนภาษีหัก ณ ที่จาย 3%) 
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