
ประมวลรายวชิา (Course Syllabus) 
 

1) รหัสวชิา (Course Number) 2109537 
 

2) จ านวนหน่วยกติ (Course Credit) 3 (3-0-6) หน่วยกิต (Credit) 
 

3) ช่ือรายวชิา (Course Title) ไทรโบโลจีของวสัดุ 
 

4) คณะ (Faculty) วศิวกรรมศาสตร์ ภาควชิา (Department) ฝ่ายวชิาการ 
 

5)  ภาคการศึกษา (Semester)
 ตน้ (First)        ปลาย (Second)             ฤดูร้อน (Summer)  

 

6) ปีการศึกษา (Academic Year) 2557 
   

7) ช่ือผู้สอน (Instructor / Academic Staff) 

ผศ.ดร.ธาชาย เหลืองวรานนัท ์
8) เงือ่นไขรายวชิา (Condition) 

8.1) วชิาทีต้่องเรียนมาก่อน (Prerequisite)       
8.2) วชิาบังคบัร่วม (Corequisite)       
8.3) วชิาควบ (Concurrent)        

9)  สถานภาพของรายวชิา (Status) 

        ของหลกัสูตร วศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต 
 
 

 10) ช่ือหลกัสูตร (Curriculum)  วศิวกรรมโลหการ 
 

 11) วชิาระดบั (Degree)  บณัฑิตศึกษา 
 

 12) จ านวนช่ัวโมงทีส่อน/สัปดาห์ (Hours / Week) 3 ชัว่โมง (Hours) 
 

13) เนือ้หารายวชิา (Course Description) 
สารหล่อล่ืนและการปรับปรุงผิว ทฤษฎีพ้ืนฐานของผิวสัมผสัของแข็ง การขดัสี การสึกกร่อน และการสึกหรอจากฟองอากาศ 
การยึดติดและการสึกหรอจากการยึดติด การสึกหรอจากการกดักร่อนและออกซิเดชนั การสึกหรอจากความลา้ กลไกการสึก
หรอแบบเฟรตติง การสึกหรอของวสัดุท่ีไม่ใช่โลหะ และกรณีศึกษา 

 14) ประมวลการเรียนรายวชิา (Course Outline) 
  14.1) วตัถุประสงค์ทัว่ไปและ/ หรือวตัถุประสงค์เชิงพฤตกิรรม (Learning Objectives /Behavioral Objectives) 

1. เขา้ใจถึงกลไกการสึกหรอและชนิดของการสึกหรอแบบต่างๆจากผิวสมัผสั 
2. คาดเดาถึงความเสียหายและผลท่ีเกิดข้ึนจากผิวสมัผสัแบบต่างๆได ้
3. เลือกกรรมวธีิในการป้องกนัการสึกหรอท่ีเกิดข้ึนในสภาวะต่างๆเพ่ือยดือายกุารใชง้านของวสัดุได้
 

14.2)  เนือ้หารายวชิาต่อช่ัวโมง (Learning Contents) 
 

สัปดาห์ที่ 
(Weeks) 

วันที ่
(Dates) 

ช่ัวโมงที่ 
(Hours) 

เนื้อหา 
 (Contents) 

กจิกรรม 
(Activities) 

การมอบหมายงาน 
(Assignment) 

การส่งงาน 
 (Submitting Method) 

1  1-3 Fundamental of contact between solids. Contact บรรยาย ในหอ้งเรียน  

วิชาบงัคบั (Required) วิชาเลือก (Elective)



สัปดาห์ที่ 
(Weeks) 

วันที ่
(Dates) 

ช่ัวโมงที่ 
(Hours) 

เนื้อหา 
 (Contents) 

กจิกรรม 
(Activities) 

การมอบหมายงาน 
(Assignment) 

การส่งงาน 
 (Submitting Method) 

stresses. (Section 7.2-7.3, Ch.10) 
2  4-6 Contact between solids, Friction and wear 

(Ch.10) 
บรรยาย ในหอ้งเรียน  

3  6-9 Abrasive wear. Case study. (Ch.11) บรรยาย ในหอ้งเรียน  
4  10-12 Erosive wear . Case study. (Ch.11) บรรยาย ในหอ้งเรียน  
5  13-15 Cavitation wear. Case study. (Ch.11) บรรยาย ในหอ้งเรียน  
6  16-18 Fatique wear (Ch.14) บรรยาย ในหอ้งเรียน  
7  19-21 Fretting and minor wear mechanisms (Ch15) บรรยาย ในหอ้งเรียน  
8  22-24 สอบกลางภาค    
9  25-27 Adhesive wear (Ch.12) บรรยาย ในหอ้งเรียน  
10  28-30 Corrosive and Oxidative wear (Ch.13) บรรยาย ในหอ้งเรียน  
11  31-33 Solid lubrication and Surface treatment (Ch.9) บรรยาย ในหอ้งเรียน  
12  34-36 Invited speaker สัมมนา   
13  37-39 Invited speaker สัมมนา   
14  40-42 Invited speaker สัมมนา   
15  43-45 Report submission/ Report Presentation รายงาน  ในหอ้งเรียน 
16  46-48 Report presentation รายงาน  ในหอ้งเรียน 
17   สอบปลายภาค    

 

14.3) วธีิจดัการเรียนการสอน (Method) 
 

    30 ชัว่โมง (hour) 
 
        ชัว่โมง (hour) 
     

        ชัว่โมง (hour) 

  
 
 

 
 
 
         

        
 

    15 ชัว่โมง (hour) 
 
    
 
 

 
 

              ชัว่โมง (hour) 
 

   

  14.4)  ส่ือการสอน (Media) 

การระดมสมอง และการอภิปรายกรณีศึกษา เพื่อให้
รู้จกัการวเิคราะห์ และการแกปั้ญหา   
(Brainstorming and discussion of case study so that 
students learn to analyze and solve problems) 

การสรุปประเดน็ส าคญั หรือการน าเสนอผลของการสืบคน้ 
หรือผลของงานท่ีไดรั้บมอบหมาย 
(Making a summary of the main points or presentation of 
the results of researching or the assigned tasks) 

    การบรรยาย (Lecture)

    การบรรยายเชิงอภิปราย (Lecture and Discussion)

    อ่ืนๆ (Others)



      
      
      
        

                  
 

 

  14.5) การมอบหมายงาน (Assignment) 

    14.5.1 ข้อก าหนดวธีิการมอบหมาย และส่งงาน (Assigning and Submitting Method) 
 มอบหมายงาน และส่งงานในหอ้งเรียน คือการส่งรายงานและน าเสนอรายงาน 

     

    14.5.2 ระบบจดัการการเรียนรู้ทีใ่ช้มรีายละเอยีดที ่(Learning Management System)  
 http://pioneer.netserv.chula.ac.th/~ltachai/tribology 

 

  14.6) การวดัผลการเรียน (Evaluation) 
14.6.1 การประเมนิความรู้ทางวชิาการ (Assessment of academic knowledge) 

- สอบยอ่ย (Quiz) ร้อยละ (percent) -  
- สอบกลางภาค (Mid-Term Exam) ร้อยละ (percent) 40  
- การสอบไล่ (Final Exam) ร้อยละ (percent) 40  

 

14.6.2 การประเมนิการท างาน หรือกจิกรรมในช้ันเรียน (Assessment of work or classroom activities) 
- การน าเสนอผลงาน (Presentation) ร้อยละ (percent) 10  
- แบบฝึกหดั (Exercise) ร้อยละ (percent)      
- กิจกรรมกลุ่ม (Group Activities) ร้อยละ (percent)      

    

    14.6.3 การประเมนิผลงานทีไ่ด้มอบหมาย (Assessment of the assigned tasks) 
- รายงาน (Report) ร้อยละ (percent) 10  
- การบา้น (Homework) ร้อยละ (percent)      
- โครงงาน (Project) ร้อยละ (percent)      

     

    14.6.4 อืน่ๆ (Others)  
      

 

  14.7)  ตารางสรุปประมวลการเรียนรายวชิา (Summary of the course syllabus) 

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

(Behavioral Objectives) 
ผลลพัธ์การเรียนรู้ 

(Learning Outcomes) 
(ตามตาราง Learning Outcomes) 

วิธีการเรียน 
(Teaching method) 

(สอดคล้อง 14.3 และ 14.4) 

การวัดผล 
(Assessment) 

(สอดคล้อง 14.6) 

เขา้ใจถึงกลไกการสึกหรอและชนิดของ
การสึกหรอแบบต่างๆจากผิวสมัผสั 

2.1-2.5, 3.1-3.2 บรรยาย ดว้ยส่ือ powerpoint 
และ ส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ 

สอบกลางภาค 

คาดเดาถึงความเสียหายและผลท่ีเกิดข้ึน
จากผิวสมัผสัแบบต่างๆได ้

4.1, 4.4, 5.1, 6.1, 9.1, 13.1 
 

บรรยาย ดว้ยส่ือ powerpoint 
และ ส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ 

สอบกลางภาค 

    แผน่ใสและแผน่ทึบ (Transparencies and opaque sheets)

    ส่ือน าเสนอในรูปแบบ PowerPoint (Powerpoint media)

    ส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ / เวบ็ไซต ์(Electronics and website media)

    อ่ืนๆ 



 
 

14.8) เกณฑ์การให้คะแนน (Scoring criteria) 
ตดัเกรดอิงกลุ่ม 
 

14.9)  การให้เกรด (Grading) 
เกรด A, B+, B, C+, C, D+, D, F
 

 15) รายช่ือหนังสืออ่านประกอบ (Reading List) 
  15.1) หนังสือบงัคบั (Required Text) 

Engineering Tribology 3rd edition by Gwidon W. Stachowiak and Andrew W. Batchelor, Elsevier, 2005. 
15.2) หนังสืออ่านเพิม่เตมิ (Supplementary Texts) 
Modern Tribology Handbook, Two Volume Set by Bharat Bhushan, CRC Press 2001. 
 

15.3) บทความวจิยั / บทความวชิาการ (ถ้าม)ี (Research Articles / Academic Articles (If any)) 

 
 

15.4) ส่ืออเิลก็ทรอนิกส์ หรือเวบ็ไซต์ทีเ่กีย่วข้อง (Electronic Media or Websites) 

http://pioneer.netserv.chula.ac.th/~ltachai/tribology/
 

16) การประเมนิผลการสอน (Teacher Evaluation) 
  16.1) รูปแบบการประเมนิการสอน (Teacher Evaluation) 

การสอนแบบบรรยาย / ประเมินออนไลน์
 

16.2) การปรับปรุงจากผลการประเมินการสอนคร้ังที่ผ่านมา (Changes made in accordance with the previous 
evaluation) 

ปรับลดเน้ือหาในส่วนวธีิการเคลือบหรือปรับเปล่ียนผิววสัดุ เหลือหน่ึงอาทิตยจ์ากเดิมท่ีใชเ้วลาสามอาทิตย ์และเพ่ิมเน้ือหาใน
เร่ืองของการสึกหรอท่ีพบในระบบต่างๆ เป็นจ านวนหา้สปัดาห์ โดยใหนิ้สิตไดค้น้ควา้จากหนงัสือแลว้เขียนรายงานพร้อม
น าเสนอในหอ้งเรียน
 

16.3) การอภิปราย หรือการวเิคราะห์ทีเ่สริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ระบุว่าได้
ด าเนินการคุณลักษณะด้านใด ซ่ึงมหาวิทยาลัยก าหนดคุณลักษณะ 4 ด้าน ได้แก่ สติปัญญาและวิชาการ ทักษะและวิชาชีพ 
คุณธรรม และสังคม) (Discussion or analysis which creates desirable qualifications of Chulalongkorn University 
graduates (specifying what aspect(s) required by the University which has been achieved. The four required aspects 
include intellect and academic knowledge, skills and professional knowledge, ethics, and social responsibility)  

วชิาไทรโบโลจีของวสัดุ เป็นวชิาท่ีวา่ดว้ยการสึกหรอของวสัดุท่ีใชใ้นงานวศิวกรรม ดงันั้น จึงเป็นการประยกุตค์วามรู้พ้ืนฐาน
ท่ีไดศึ้กษาทางดา้นวสัดุ มาใชแ้กไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนจริง เพ่ือจะไดมี้ สติปัญญาและวิชาการ ท่ีเป็นพ้ืนฐานส าคญัต่อการปฏิบติั
หนา้ท่ีการงานภายหลงัส าเร็จการศึกษา เป็นการสร้างทกัษะการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ในระดบัวชิาชีพ  

เลือกกรรมวธีิในการป้องกนัการสึกหรอท่ี
เกิดข้ึนในสภาวะต่างๆเพ่ือยดือายกุารใช้
งานของวสัดุได ้

4.1, 4.4, 5.1, 6.1, 9.1, 13.1 
 

บรรยาย ดว้ยส่ือ powerpoint 
และ ส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ 

สอบปลายภาค 



1. องค์ความรู้ทาง
คณติศาสตร์ วทิยาศาสตร์
และวศิวกรรมศาสตร์ 

1.1 องคค์วามรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ 
1.2 องคค์วามรู้พื้นฐานทางฟิสิกส์ 
1.3 องคค์วามรู้พื้นฐานทางเคมี 
1.4 องคค์วามรู้พื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ 
1.5 องคค์วามรู้เฉพาะทางวิศวกรรรมศาสตร์ 

8. การตดิต่อ ส่ือสาร 8.1  สามารถส่ือสารกบัคณะท างาน 
8.2  สามารถส่ือสารกบัองคก์รวิชาชีพ 
8.3  สามารถส่ือสารกบัสงัคม 

2. การประยุกต์ใช้องค์
ความรู้ทางคณติศาสตร์ 
วทิยาศาสตร์ และ
วศิวกรรมศาสตร์ 

2.1 ประยุกตใ์ชอ้งคค์วามรู้ทางคณิตศาสตร์ 
2.2 ประยุกตใ์ชอ้งคค์วามรู้ทางวิทยาศาสตร์ 
2.3 ประยุกตใ์ชอ้งคค์วามรู้พื้นฐานทางวศิวฯ 
2.4 ประยุกตใ์ชอ้งคค์วามรู้เฉพาะทางวิศวฯ 
2.5 ประยุกตใ์ชอ้งคค์วามรู้ในการสร้างแบบจ าลองทางวิศวฯ 

9. วศิวกรและสังคม 9.1  ตระหนกัและรับผิดชอบถึงผลการปฏิบติังานต่อความปลอดภยั 
9.2  ตระหนกัและรับผิดชอบถึงผลการปฏิบติังานต่อสาธารณสุขชุมชน 
9.3  ตระหนกัและรับผิดชอบถึงผลการปฏิบติังานต่อสงัคมและวฒันธรรม 
9.4  ตระหนกัและรับผิดชอบถึงผลการปฏิบติังานเชิงกฎหมาย 

3. การวเิคราะห์ปัญหา 3.1 ระบุปัญหา (ท่ีซบัซอ้น) ได ้
3.2 วิเคราะห์ปัญหาได ้
 

10. จริยธรรม 10.1  มีจริยธรรม เสียสละ ซ่ือสตัย ์สุจริต 
10.2  มีวินยั ตรงต่อเวลา 
10.3  มีจรรยาบรรณทางวิชาการ และวิชาชีพ 

4. การออกแบบและพฒันา
ทางแก้ปัญหา 

4.1 ออกแบบการแกปั้ญหาท่ีค านึงถึงความปลอดภยั 
4.2 ออกแบบการแกปั้ญหาท่ีค านึงถึงสาธารณสุขชุมชน 
4.3 ออกแบบการแกปั้ญหาท่ีค านึงถึงวฒันธรรมและสงัคม 
4.4 ออกแบบการแกปั้ญหาท่ีค านึงถึงส่ิงแวดลอ้ม 

11.  ส่ิงแวดล้อม ความ
ยัง่ยนื และเศรษฐกจิ
พอเพยีง 

11.1  ตระหนกัและรับผิดชอบในการปฏิบติังานต่อส่ิงแวดลอ้ม 
11.2  ปฏิบติังาน แบบยัง่ยืน 
11.3  ปฏิบติังาน ยึดหลกัเศรษฐกิจพอเพียง 

5. การตรวจสอบ/สืบค้น
ข้อเทจ็จริง 

5.1 วางแผนกระบวนการตรวจสอบ แนวทางการออกแบบ 
5.2 ด าเนินการตรวจสอบ/ควบคุม กระบวนการ/ปัญหา 
5.3 วิเคราะห์ และแปลผลการด าเนินงาน 
5.4 สงัเคราะห์ขอ้มูลเพื่อหาบทสรุป 

12. การจัดการความเส่ียง 
และการลงทุน 

12.1  ตระหนกัถึงความเส่ียงของการด าเนินงานในเชิงเศรษฐศาสตร์ 
12.2  สามารถบริหารความเส่ียงของการด าเนินงานในเชิงเศรษฐศาสตร์ 

6. การใช้เคร่ืองมอืทนัสมยั 6.1 เลือกเคร่ืองมือ เทคนิค ทรัพยากรท่ีเหมาะสมและทนัสมยั 
6.2 ประยุกตใ์ชเ้คร่ืองมือ เทคนิค ทรัพยากรท่ีเหมาะสมและทนัสมยั 
6.3 สร้างเคร่ืองมือ เทคนิค ทรัพยากรท่ีเหมาะสมและทนัสมยั 

13. การเรียนรู้ตลอดชีพ 13.1  ตระหนกัถึงความจ าเป็นในการเรียนรู้ดว้ยตนเอง 
13.2  สามารถเรียนรู้ดว้ยตนเอง 
13.3  ตระหนกัถึงความส าคญัในการเรียนรู้ตลอดชีพ 

7. การท างานด้วยตนเอง 
และการท างานเป็นทมี 

7.1 สามารถท างานดว้ยตนเอง 
7.2 สามารถท างานในฐานะสมาชิกของทีม 
7.3 สามารถท างานในฐานะผูน้ าของทีม 
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