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ช่ือหลักสูตร 

 ภาษาไทย:   หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีการบิน 

 ภาษาอังกฤษ:   Bachelor of Science Program in Aviation Technology Management 

 ช่ือปริญญาและสาขาวิชา   

ชื่อเต็ม: วิทยาศาสตรบัณฑิต (การจัดการเทคโนโลยีการบิน) 

 Bachelor of Science (Aviation Technology Management) 

ชื่อเต็ม: วท.บ. (การจัดการเทคโนโลยีการบิน) 

 B.S. (Aviation Technology Management) 

หลักสูตร 

จํานวนหนวยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 140 หนวยกิต  

โครงสรางหลักสูตร  

(1)   หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ไมนอยกวา  30 หนวยกิต 

-  กลุมสาระอยูดีมีสุข  ไมนอยกวา   3 หนวยกิต 

-  กลุมสาระศาสตรแหงผูประกอบการ ไมนอยกวา   6 หนวยกิต 

-  กลุมสาระภาษากับการสื่อสาร   13 หนวยกิต 

-  กลุมสาระพลเมืองไทยและพลเมืองโลก ไมนอยกวา    5 หนวยกิต 

-  กลุมสาระสุนทรียศาสตร  ไมนอยกวา   3 หนวยกิต 

 

(2)   หมวดวิชาเฉพาะ ไมนอยกวา 104 หนวยกิต 

- วิชาเฉพาะบังคับ    86 หนวยกิต 

- วิชาเฉพาะเลือก ไมนอยกวา   18 หนวยกิต 

 

(3)   หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา     6 หนวยกิต 

 

 

 

 

 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีการบิน 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 
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รายวิชา 

1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ไมนอยกวา    30 หนวยกิต 

  1.1 กลุมสาระอยูดีมีสุข ไมนอยกวา             3  หนวยกิต 

 01175xxx กิจกรรมพลศึกษา  1 (0-2-1) 

   (Physical Education Activities) 

 และใหนิสิตเลือกเรียนอีกไมนอยกวา 2 หนวยกิต จากรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  

กลุมสาระอยูดีมีสุข 

                    1.2 กลุมสาระศาสตรแหงผูประกอบการ ไมนอยกวา      6 หนวยกิต 

 ใหนิสิตเลือกเรียนไมนอยกวา 6 หนวยกิต จากรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  

กลุมสาระศาสตรแหงผูประกอบการ 

                    1.3 กลุมสาระภาษากับการส่ือสาร           13 หนวยกิต 

 01355xxx ภาษาอังกฤษ (English) 9 ( - - ) 

 วิชาภาษาไทย   3 ( - - ) 

 วิชาสารสนเทศ/คอมพิวเตอร  1 ( - - ) 

                    1.4 กลุมสาระพลเมืองไทยและพลเมืองโลก ไมนอยกวา      5 หนวยกิต 

   01999111  ศาสตรแหงแผนดิน  2 (2-0-4) 

  (Knowledge of the Land)  

และใหนิสิตเลือกเรียนอีกไมนอยกวา 3 หนวยกิต จากรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป กลุมสาระพลเมืองไทย

และพลเมืองโลก 

                    1.5 กลุมสาระสุนทรียศาสตร ไมนอยกวา       3 หนวยกิต 

 ใหนิสิตเลือกเรียน ไมนอยกวา 3 หนวยกิต จากรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป กลุมสาระสุนทรียศาสตร 

 

2.   หมวดวิชาเฉพาะ   ไมนอยกวา  104 หนวยกิต 

2.1 วิชาเฉพาะบังคับ                                                             86 หนวยกิต 

 01225111  คณิตศาสตรพ้ืนฐานดานการบิน 3(3-0-6) 

  (Basic Mathematic in Aviation) 

 01225121  การจัดการองคการการบิน 3(3-0-6) 

  (Aviation Organization Management) 

 01225141  วิทยาศาสตรพ้ืนฐานดานการบิน 3(3-0-6) 

  (Basic Science in Aviation) 

 01225142   กลศาสตรการบินและอากาศพลศาสตรเบื้องตน 3(3-0-6) 

  (Basic Flight Mechanics and Aerodynamics) 
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 01225161  หลักการการขนสงทางอากาศ 3(3-0-6) 

  (Principles of Air Transport) 

 01225162 กฎหมายและขอบังคับทางการบิน 3(3-0-6) 

  (Aviation Law and Regulations) 

 01225212  การวิเคราะหเชิงสถิติทางการบิน 3(2-3-6) 

  (Statistical Analysis in Aviation) 

 01225213  การวิเคราะหเชิงปริมาณทางการบิน 3(3-0-6) 

  (Quantitative Analysis in Aviation) 

 01225231 เศรษฐศาสตรการบิน 3(3-0-6) 

  (Aviation Economics) 

 01225232 การตลาดการบิน 3(3-0-6) 

  (Aviation Marketing) 

 01225243  สมรรถนะการบินของอากาศยาน 3(3-0-6) 

  (Aircraft Flight Performance) 

 01225244 อุตุนิยมวิทยาการบิน 2(2-0-4) 

  (Aviation Meteorology) 

 01225246  การจัดการจราจรทางอากาศ 3(3-0-6) 

  (Air Traffic Management) 

 01225247 การเดินอากาศและการสื่อสาร 2(2-0-4) 

  (Air Navigation and Communication) 

 01225251  การพัฒนาความเปนมืออาชีพทางการบิน 3(3-0-6) 

  (Aviation Professional Development) 

 01225252  มนุษยปจจัยทางการบิน 3(3-0-6) 

  (Human Factors in Aviation) 

 01225281  ความรูท่ัวไปดานอากาศยาน 3(3-0-6) 

  (Aircraft General Knowledge) 

 01225311 เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการทางการบิน 3(3-0-6) 

  (Information Technology for Aviation Management) 

 01225321  การจัดการการดําเนินงานการบิน 3(3-0-6) 

  (Aviation Operations Management) 

 01225322  การจัดการและกลยุทธทางการบิน 3(3-0-6) 

  (Aviation Management and Strategy) 
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 01225331  การเงินและการบัญชีธุรกิจการบิน 3(3-0-6) 

  (Aviation Business Accounting and Finance) 

 01225341 การดําเนินงานและการวางแผนการบิน 3(3-0-6) 

  (Flight Operations and Planning) 

 01225353  นิรภัยการบิน 3(3-0-6) 

  (Aviation Safety) 

 01225354  ระบบคุณภาพทางการบิน 3(3-0-6) 

  (Aviation Quality System) 

 01225361 การจัดการลอจิสติกสและโซอุปทานการบิน 3(3-0-6) 

  (Aviation Logistics and Supply Chain Management) 

 01225371  การดําเนินงานและการจัดการสายการบิน 3(3-0-6) 

  (Airline Operations and Management) 

 01225372 การดําเนินงานและการจัดการทาอากาศยาน 3(3-0-6) 

  (Airport Operations and Management) 

 01225381  การจัดการการซอมบํารุงทางการบิน 3(3-0-6) 

  (Aviation Maintenance Management) 

 01225391 ระเบียบวิธีวิจัยพ้ืนฐานทางการจัดการเทคโนโลยีการบิน 1(0-2-1) 

  (Basic Research Methods in Aviation Technology Management) 

 01225499 โครงงานการจัดการเทคโนโลยีการบิน 3(0-9-5) 

  (Aviation Technology Management Project) 

 

2.2 วิชาเฉพาะเลือก ไมนอยกวา 18 หนวยกิต 

 เลือกเรียนจํานวน ไมนอยกวา 12 หนวยกิต จากกลุมวิชาใดกลุมวิชาหนึ่ง และเลือกเรียนจาก

กลุมวิชาใดๆ อีกไมนอยกวา 6 หนวยกิต จากกลุมวิชาดังตอไปนี้ 

 กลุมวิชาการขนสงทางอากาศ 

 01225363 การดําเนินงานการบริการภาคพ้ืนทางการบิน 3(3-0-6) 

  (Aviation Ground Service Operations) 

 01225373 นิรภัยและรักษาความปลอดภัยของทาอากาศยาน 3(3-0-6) 

  (Airport Safety and Security) 

 01225463 ขาวกรองธุรกิจเพ่ือการจัดการทางการบิน 3(3-0-6) 

  (Business Intelligence for Aviation Management) 

 01225471 การวางแผนฝูงบินของสายการบิน 3(3-0-6) 

  (Airline Fleet Planning) 
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 01225472  การจัดการรายไดของสายการบิน 3(3-0-6) 

  (Airline Revenue Management) 

 01225473 การวางแผนและพัฒนาทาอากาศยาน  3(3-0-6) 

  (Airport Planning and Development) 

 01225474  ระบบและการออกแบบทาอากาศยาน 3(3-0-6) 

  (Airport Systems and Design) 

 กลุมวิชาการผลิตและซอมบํารุงอากาศยานและช้ินสวน 

 01225382  การควบคุมคุณภาพและความเชื่อถือไดในการผลิต 3(3-0-6) 

  และซอมบํารุงอากาศยาน  

  (Quality and Reliability Control in Aircraft Maintenance and Production) 

 01225383  การบํารุงรักษาอากาศยานพ้ืนฐาน 3(3-0-6) 

  (Basic Aircraft Maintenance) 

 01225481  โครงสรางอากาศยาน 3(3-0-6) 

  (Aircraft Structures) 

 01225482  ระบบขับดันอากาศยาน 3(3-0-6) 

  (Aircraft Propulsive Systems) 

 01225483  เครื่องวัดประกอบการบินและระบบเอวิออนิกส  3(3-0-6) 

  (Aircraft instrument and Avionics Systems) 

 01225484  ระบบอากาศยาน 3(3-0-6) 

  (Aircraft Systems) 

 01225485  การปฏิบัติพ้ืนฐานในทางเทคโนโลยีและการบํารุงรักษาอากาศยาน 1(0-2-1) 

  (Basic Practices in Aircraft Technology and Maintenance) 

 01225486 การปฏิบัติระบบอากาศยานและเอวิออนิกส 1(0-3-2) 

  (Practices in Aircraft Systems and Avionics) 

 กลุมวิชาอ่ืนๆ 

 01225490 สหกิจศึกษา 6 

  (Co-operative Education) 

 01225496 เรื่องเฉพาะทางการจัดการเทคโนโลยีการบิน 1-3 

  (Selected Topics in Aviation Technology Management) 

 01225497 สัมมนา 1 

   (Seminar) 
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 01225498 ปญหาพิเศษ 1-3 

  (Special Problems) 

3.  หมวดวิชาเลือกเสรี     ไมนอยกวา     6 หนวยกิต 

 

4. การฝกงาน ไมนอยกวา 240 ช่ัวโมง 

ยกเวนนิสิตท่ีเขารวมโครงการสหกิจศึกษา 
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ตัวอยางแผนการศึกษา 

 

(1) สําหรับนิสิตท่ีไมเลือกเรียนสหกิจศึกษา 

                     

ปท่ี 1  ภาคการศึกษาท่ี 1  จํานวนหนวยกิต  (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

 01225111 คณิตศาสตรพ้ืนฐานดานการบิน 3(3-0-6) 

 01225141 วิทยาศาสตรพ้ืนฐานดานการบิน 3(3-0-6) 

 01225161 หลักการการขนสงทางอากาศ 3(3-0-6) 

 01999111  ศาสตรแหงแผนดิน 2(2-0-4) 

 01175xxx กิจกรรมพลศึกษา 1(0-2-1) 

 013555xxx ภาษาอังกฤษ 3 ( - - ) 

  วิชาภาษาไทย  3 ( - - ) 

   รวม 18(  - -  ) 

   

 

ปท่ี 1  ภาคการศึกษาท่ี 2 จํานวนหนวยกิต  (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง)  

 01225121 การจัดการองคการการบิน 3(3-0-6)

 01225142  กลศาสตรการบินและอากาศพลศาสตรเบื้องตน 3(3-0-6)

 01225162 กฎหมายและขอบังคับทางการบิน 3(3-0-6) 

  วิชาสารสนเทศ/คอมพิวเตอร 1 ( - - ) 

  วิชาศึกษาท่ัวไป กลุมสาระอยูดีมีสุข 2 ( - - ) 

  วิชาศึกษาท่ัวไป กลุมสาระสุนทรียศาสตร 3 ( - - ) 

  วิชาศึกษาท่ัวไป กลุมสาระศาสตรแหงผูประกอบการ 3 ( - - ) 

 รวม 18(  - -  )   
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ปท่ี 2  ภาคการศึกษาท่ี 1 จํานวนหนวยกิต  (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

 01225212 การวิเคราะหเชิงสถิติทางการบิน 3(2-3-6) 

 01225231 เศรษฐศาสตรการบิน 3(3-0-6)

 01225243  สมรรถนะการบินของอากาศยาน 3(3-0-6) 

 01225244  อุตุนิยมวิทยาการบิน 2(2-0-4) 

 01225247  การเดินอากาศและการสื่อสาร 2(2-0-4) 

 013555xxx ภาษาอังกฤษ 3 ( - - ) 

  วิชาศึกษาท่ัวไป กลุมสาระพลเมืองไทยและพลเมืองโลก 3 ( - - ) 

  รวม 19(  - -  ) 

  

 

ปท่ี 2  ภาคการศึกษาท่ี 2 จํานวนหนวยกิต  (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง)   

 01225213 การวิเคราะหเชิงปริมาณทางการบิน 3(3-0-6) 

 01225232 การตลาดการบิน 3(3-0-6) 

 01225246  การจัดการจราจรทางอากาศ 3(3-0-6) 

 01225251 การพัฒนาความเปนมืออาชีพทางการบิน 3(3-0-6) 

 01225252 มนุษยปจจัยทางการบิน 3(3-0-6) 

 01225281 ความรูท่ัวไปดานอากาศยาน 3(3-0-6) 

  วิชาศึกษาท่ัวไป กลุมสาระศาสตรแหงผูประกอบการ 3 ( - - ) 

   รวม 21(  - -  ) 
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ปท่ี 3  ภาคการศึกษาท่ี 1 จํานวนหนวยกิต  (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง)  

 01225311  เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการทางการบิน 3(3-0-6) 

 01225321 การจัดการการดําเนินงานการบิน 3(3-0-6) 

 01225331 การเงินและบัญชีธุรกิจการบิน 3(3-0-6) 

 01225341 การดําเนินงานและการวางแผนการบิน 3(3-0-6) 

 01225353 นิรภัยการบิน 3(3-0-6) 

 01225381 การจัดการการซอมบํารุงทางการบิน 3(3-0-6) 

 013555xxx ภาษาอังกฤษ 3 ( - - )  

  รวม  21(  -  -  ) 

 

 

ปท่ี 3  ภาคการศึกษาท่ี 2 จํานวนหนวยกิต  (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง)  

 01225322 การจัดการและกลยุทธทางการบิน 3(3-0-6) 

 01225354 ระบบคุณภาพทางการบิน 3(3-0-6) 

 01225361 การจัดการลอจิสติกสและโซอุปทานการบิน 3(3-0-6)

 01225371   การดําเนินงานและการจัดการสายการบิน 3(3-0-6) 

 01225372   การดําเนินงานและการจัดการทาอากาศยาน 3(3-0-6) 

 01225391 ระเบียบวิธีวิจัยพ้ืนฐานทางการจัดการเทคโนโลยีการบิน 1(0-2-1) 

  วิชาเฉพาะเลือก 3 ( - - ) 

  รวม 19(  - -  ) 
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ปท่ี 4  ภาคการศึกษาท่ี 1 จํานวนหนวยกิต  (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

  วิชาเฉพาะเลือก 9 ( - - ) 

  วิชาเลือกเสรี 3 ( - - ) 

   รวม 12(  - -  ) 

 

 

ปท่ี 4  ภาคการศึกษาท่ี 2 จํานวนหนวยกิต  (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

 01225499 โครงงานการจัดการเทคโนโลยกีารบิน 3(0-9-5) 

  วิชาเฉพาะเลือก 6 ( - - ) 

  วิชาเลือกเสรี 3 ( - - ) 

   รวม 12(  - -  ) 
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(2)  สําหรับนิสิตท่ีเลือกเรียนสหกิจศึกษา 

 

ปท่ี 1  ภาคการศึกษาท่ี 1 จํานวนหนวยกิต  (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

 01225111 คณิตศาสตรพ้ืนฐานดานการบิน 3(3-0-6) 

 01225141 วิทยาศาสตรพ้ืนฐานดานการบิน 3(3-0-6) 

 01225161 หลักการการขนสงทางอากาศ 3(3-0-6) 

 01999111  ศาสตรแหงแผนดิน 2(2-0-4) 

 01175xxx กิจกรรมพลศึกษา 1(0-2-1) 

 013555xxx ภาษาอังกฤษ 3 ( - - ) 

  วิชาภาษาไทย  3 ( - - ) 

   รวม 18(  - -  ) 

   

 

 

ปท่ี 1  ภาคการศึกษาท่ี 2 จํานวนหนวยกิต  (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง)  

 01225121 การจัดการองคการการบิน 3(3-0-6)

 01225142  กลศาสตรการบินและอากาศพลศาสตรเบื้องตน 3(3-0-6) 

 01225162 กฎหมายและขอบังคับทางการบิน 3(3-0-6) 

  วิชาสารสนเทศ/คอมพิวเตอร 1 ( - - ) 

  วิชาศึกษาท่ัวไป กลุมสาระอยูดีมีสุข 2 ( - - ) 

  วิชาศึกษาท่ัวไป กลุมสาระสุนทรียศาสตร 3 ( - - ) 

  วิชาศึกษาท่ัวไป กลุมสาระศาสตรแหงผูประกอบการ 3 ( - - ) 

 รวม 18(  - -  )   
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ปท่ี 2  ภาคการศึกษาท่ี 1 จํานวนหนวยกิต  (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

 01225212 การวิเคราะหเชิงสถิติทางการบิน 3(2-3-6) 

 01225231 เศรษฐศาสตรการบิน 3(3-0-6)

 01225243  สมรรถนะการบินของอากาศยาน 3(3-0-6) 

 01225244  อุตุนิยมวิทยาการบิน 2(2-0-4) 

 01225247 การเดินอากาศและการสื่อสาร 2(2-0-4) 

 013555xxx ภาษาอังกฤษ 3 ( - - ) 

  วิชาศึกษาท่ัวไป กลุมสาระพลเมืองไทยและพลเมืองโลก 3 ( - - ) 

  รวม 19(  - -  ) 

  

 

ปท่ี 2  ภาคการศึกษาท่ี 2 จํานวนหนวยกิต  (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

 01225213 การวิเคราะหเชิงปริมาณทางการบิน 3(3-0-6) 

 01225232 การตลาดการบิน 3(3-0-6) 

 01225246  การจัดการจราจรทางอากาศ 3(3-0-6) 

 01225251 การพัฒนาความเปนมืออาชีพทางการบิน 3(3-0-6) 

 01225252 มนุษยปจจัยทางการบิน 3(3-0-6) 

 01225281 ความรูท่ัวไปดานอากาศยาน 3(3-0-6) 

  วิชาศึกษาท่ัวไป กลุมสาระศาสตรแหงผูประกอบการ 3 ( - - ) 

   รวม 21(  - -  ) 
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ปท่ี 3  ภาคการศึกษาท่ี 1 จํานวนหนวยกิต  (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง)   

 01225311  เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการทางการบิน 3(3-0-6) 

 01225321 การจัดการการดําเนินงานการบิน 3(3-0-6) 

 01225331 การเงินและบัญชีธุรกิจการบิน 3(3-0-6) 

 01225341 การดําเนินงานและการวางแผนการบิน 3(3-0-6) 

 01225353 นิรภัยการบิน 3(3-0-6) 

 01225381 การจัดการการซอมบํารุงทางการบิน 3(3-0-6) 

 013555xxx ภาษาอังกฤษ 3 ( - - ) 

  รวม  21(  - -  ) 

 

 

ปท่ี 3  ภาคการศึกษาท่ี 2 จํานวนหนวยกิต  (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

 01225322 การจัดการและกลยุทธทางการบิน 3(3-0-6) 

 01225354 ระบบคุณภาพทางการบิน 3(3-0-6) 

 01225361 การจัดการลอจิสติกสและโซอุปทานการบิน 3(3-0-6)

 01225371   การดําเนินงานและการจัดการสายการบิน 3(3-0-6) 

 01225372   การดําเนินงานและการจัดการทาอากาศยาน 3(3-0-6) 

 01225391 ระเบียบวิธีวิจัยพ้ืนฐานทางการจัดการเทคโนโลยีการบิน 1(0-2-1) 

  วิชาเฉพาะเลือก 3 ( - - ) 

  รวม 19(  - -  ) 
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ปท่ี 4  ภาคการศึกษาท่ี 1 จํานวนหนวยกิต  (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

 01225499 โครงงานการจัดการเทคโนโลยกีารบิน 3(0-9-5) 

  วิชาเฉพาะเลือก 9 ( - - ) 

  วิชาเลือกเสรี 6 ( - - ) 

   รวม 18(  - -  ) 

 

 

ปท่ี 4  ภาคการศึกษาท่ี 2 จํานวนหนวยกิต  (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

 01225490 สหกิจศึกษา  6 

  รวม 6 
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คําอธิบายรายวิชา 

   

01225111 

 

คณิตศาสตรพ้ืนฐานดานการบิน 3(3-0-6) 

(Basic Mathematics in Aviation) 

พีชคณิต ฟงกชันและกราฟ ลิมิตและความตอเนื่อง อนุพันธ ปริพันธ การประยุกตทางการจัดการ
เทคโนโลยีการบิน 

Algebra. Functions and graphs. Limit and continuity. Derivatives. Integration. Applications 
in aviation technology management. 

 

01225121 การจัดการองคการการบิน 3(3-0-6) 

(Aviation Organization Management) 
 

หลักการจัดการองคการการบิน วัฒนธรรมและสิ่งแวดลอมองคการ จริยธรรมและความรับผิดชอบตอ
สังคมขององคการการบิน การวางแผนและการปรับปรุงอยางตอเนื่อง การวางแผนเชิงกลยุทธ โครงสรางองคการและ
ระบบงาน พฤติกรรมองคการ การทํางานเปนทีมและภาวะผูนํา การจัดการทรัพยากรมนุษย การตัดสินใจดานการ
จัดการ 

Principles of aviation organization management. Organizational culture and the 
environment. Ethics and social responsibility in aviation organization. Planning and continuous 
improvement. Strategic planning. Organizational structure and work system. Organizational behavior. 
Teamwork and leadership. Human resource management. Managerial decision making. 

 

01225141 

 

วิทยาศาสตรพ้ืนฐานดานการบิน 3(3-0-6) 

(Basic Science in Aviation) 

สสาร แรงและการเคลื่อนท่ี โมเมนตัม พลังงาน งาน และกําลัง เครื่องจักรกลอยางงาย สมบัติความรอน

และอุณหภูมิ ความดันและกฎของกาซ กลศาสตรของไหล คลื่น แสงและเสียง ไฟฟาพ้ืนฐาน ทฤษฎีการบินพ้ืนฐาน 

Matter.  Forces and motion.  Momentum.  Energy, work and power.  Simple machines. 

Thermal properties and temperature. Pressure and gas laws. Fluid mechanics. Wave, light, and sound. 

Basic electricity. Basic theory of flight. 
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01225142 กลศาสตรการบินและอากาศพลศาสตรเบ้ืองตน 3(3-0-6) 

(Basic Flight Mechanics and Aerodynamics) 

วิชาท่ีตองเรียนมากอน :  01225141 

หลักมูลของอากาศพลศาสตร หลักการบิน โครงสรางและระบบอากาศยาน เครื่องยนตและเครื่องวัด
ของอากาศยาน เสถียรภาพและการควบคุมการบิน น้ําหนักและดุลยภาพของอากาศยาน ขอกําหนดในการปฏิบัติการท่ี
เก่ียวกับการจัดภาระอากาศยาน อากาศพลศาสตรความเร็วสูง 

Fundamental of aerodynamics. Principle of flight. Aircraft structure and systems. Aircraft 
engines and instrument. Flight stability and control. Aircraft weight and balance. Operation 
requirements related aircraft loading. High speed aerodynamics. 

 

01225151 ศัพทวิทยาเทคนิคการบิน   3(3-0-6) 

(Aviation Technical Terminology) 

ศัพทวิทยาทางการบินเก่ียวของกับองคกร หลักการบิน การควบคุมการบินของอากาศยาน โครงสราง
อากาศยานและระบบ เครื่องยนตและเครื่องมือวัดทางการบิน และการบํารุงรักษาอากาศยาน 

Aviation terminology related to aviation organization, principle of flight, aircraft flight 
control, aircraft structure and system, aircraft engines and instrument, and aircraft maintenance. 

 

01225152 

 

ศัพทวิทยาทางอุตสาหกรรมการบิน  3(3-0-6) 

(Aviation Industry Terminology) 

ศัพทวิทยาทางการบินเก่ียวของกับทาอากาศยาน นิรภัยและการรักษาความปลอดภัยทางการบิน การ
เดินอากาศ การบริการการจราจรทางอากาศ การขนสงทางอากาศ สายการบิน 

Aviation terminology related to airport, aviation safety and security, air navigation, air traffic 

services, air cargo, airline. 

 

01225161 หลักการการขนสงทางอากาศ 3(3-0-6) 

(Principle of Air Transport)  

โครงสรางและหวงโซคุณคาอุตสาหกรรมการบิน หลักการของระบบการขนสงทางอากาศ ระบบการ

กํากับดูแลการบินพลเรือน ระบบการจราจรทางอากาศ ระบบทาอากาศยาน การขนสงทางอากาศกับสิ่งแวดลอม การ

ขนสงทางอากาศกับขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ นโยบายและยุทธศาสตรประเทศดานการขนสงทาง

อากาศ 

Aviation industry structure and value chain.  Principles of air transport system.  Civil 

aviation regulatory system.  Air traffic system.  Airport system.  Air transport and environment.   Air 

Transport and national competitiveness. National policies and strategies in air transport. 
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01225162 กฎหมายและขอบังคับทางการบิน 3(3-0-6) 

(Aviation Law and Regulations) 

การรับรองการดําเนินงาน กฎหมายและขัอบังคับทางการบินระหวางประเทศ อํานาจ ความรับผิดชอบ 
และหนาท่ีของหนวยงานดานการขนสงทางอากาศ คูมือการดําเนินงาน 

Certification of operations, international aviation law and regulations, authority, 

responsibility, and functions of the air transportation organizations, operation manuals. 

 

01225212 

 

การวิเคราะหเชิงสถิติทางการบิน 3(2-3-6) 

(Statistical Analysis in Aviation) 

การอธิบายขอมูลเชิงสถิติ การแจกแจงการสุมตัวอยางและการประมาณคา แนวคิดความนาจะเปน
พ้ืนฐาน การแจกแจงความนาจะเปนแบบตอเนื่องและไมตอเนื่อง การทดสอบสมมุติฐาน 

Statistical description of data. Sampling distributions and estimation. Basic probability 

concept. Discrete and continuous probability distributions. Hypothesis testing. 

 

01225213 

 

การวิเคราะหเชิงปริมาณทางการบิน 3(3-0-6) 

(Quantitative Analysis in Aviation) 

วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01225212 

กําหนดการเชิงเสน การวิเคราะหการถดถอยเชิงเสนอยางงาย การวิเคราะหการถดถอยเชิงเสนพหุ การ
สรางและวิเคราะหแบบจําลอง การวิเคราะหอนุกรมเวลา แนวคิดการตัดสินใจ การประยุกตการวิเคราะหเชิงปริมาณ
สําหรับอุตสาหกรรมการบิน 

Linear programming. Simple linear regression. Multiple linear regression. Model 

formulation and analysis. Time series analysis. Decision making concepts. Application of quantitative 

analysis for aviation industry. 

 

01225231 

 

เศรษฐศาสตรการบิน 3(3-0-6) 

(Aviation Economics) 

หลักเศรษฐศาสตรมหภาคและจุลภาคในการขนสงทางอากาศ ระบบเศรษฐกิจและตลาด อุปทานและ

อุปสงคทางการบิน โครงสรางตลาดการบิน องคประกอบท่ีสําคัญในการขนสงทางอากาศและความสัมพันธในระบบ

เศรษฐกิจ 

Principles of macro and micro economics in air transportation, economics and market 

systems, aviation supply and demand, aviation market structure, significant elements in air 

transportation and its relationship in economic systems. 

 



Page 18 of 30 

 
01225232 การตลาดการบิน 3(3-0-6) 

(Aviation Marketing) 

หลักการตลาดและนัยท่ีมีตอองคกรการบิน แนวคิดทางการตลาดการบิน พฤติกรรมผูบริโภคและ
ผูโดยสาร การวิเคราะหและการสรางกลยุทธทางการตลาดในอุตสาหกรรมการบิน 

Principles of marketing and implication on aviation organization, aviation marketing 

concepts, consumer and passenger behavior, marketing strategy analysis and formulation in aviation 

industry. 

 

01225243 

 

 

สมรรถนะการบินของอากาศยาน 3(3-0-6) 

(Aircraft Flight Performance) 

วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01225142 

สมรรถนะในการบินเดินทาง ในการไตระดับ ในการเลี้ยว ในการข้ึนและลงของอากาศยานปกตรึง การ
ปฏิบัติการและนิรภัยการบิน อากาศพลศาสตรและสมรรถนะการบินของเฮลิคอปเตอร 

Cruise, climb, turning, take-off and landing performances of fixed wing aircraft. Flight 

operation and safety. Aerodynamics and flight performance of helicopter. 

 

01225244 

 

อุตุนิยมวิทยาการบิน 2(2-0-4) 

(Aviation Meteorology) 

ลักษณะเฉพาะ ความดัน แนวปะทะอากาศและการเคลื่อนท่ีของชั้นบรรยากาศ การกอตัวของเมฆ ภัย
สภาพอากาศตอการบิน ทัศนวิสัย การวิเคราะหและการพยากรณอากาศ แผนท่ีอากาศ การบริการทางอุตุนิยมวิทยา
สําหรับการเดินอากาศระหวางประเทศ 

Characteristic, pressure, air front and motion of the atmosphere.  Formation of cloud. 

Aviation weather hazard.  Visibility.  Weather analysis and forecasts.  Weather charts.  Meteorological 

services for international air navigation. 

 

01225245 ระบบการควบคุมจราจรทางอากาศ 3(3-0-6) 

(Air Traffic Control Systems) 

ความรับผิดชอบของการบริการจราจรทางอากาศ หวงอากาศ กฎการบิน ระบบการนํารอง ระยะหาง

มาตรฐาน การบริการสนเทศทางการเดินอากาศ การจัดการจราจรทางอากาศ การบริการการเตือนภัย การบริการจราจร

ทางอากาศในอนาคต 

Responsibility of air traffic service. Air space. Flight rules. Navigation system. Separation 

standards.  Aeronautical information services. Air traffic management. Alerting services. Future air traffic 

services. 
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01225246 การจัดการการจราจรทางอากาศ 3(3-0-6) 

(Air Traffic Management) 

บริบทของการจัดการจราจรทางอากาศ การจัดการหวงอากาศ ระยะหางของการจราจรทางอากาศ 

ขอบังคับของการจราจรทางอากาศ การจัดการการไหลของจราจรทางอากาศ บริการการเตือนภัย บริการสนเทศ

ทางการบิน บริการควบคุมจราจรทางอากาศ การจัดการการจราจรทางอากาศในอนาคต 

Context of Air traffic management. Air space management. Air traffic separation. Air traffic 

regulation.  Air traffic flow management. Alerting service.  Flight information service. Air traffic control 

service. Future of air traffic management. 

  

01225247 

 

การเดินอากาศและการส่ือสาร 2(2-0-4) 

(Air Navigation and Communication) 

แผนท่ีการเดินอากาศ ขอกําหนดและกระบวนการการเดินอากาศตามองคกรการบินพลเรือนระหวาง

ประเทศ การบริการโทรคมนาคมทางการบินระหวางประเทศ ทฤษฎีการสื่อสารดวยวิทยุ การบริการการเดินอากาศดวย

วิทยุ และการบริการการเดินอากาศอัตโนมัติ 

 Air navigation maps, International Civil Aviation Organization navigation requirement and 

procedures, international aeronautical telecommunication services, radio communication theory, radio 

navigation services, and automated navigation services. 

 

01225251 การพัฒนาความเปนมืออาชีพทางการบิน 3(3-0-6) 

(Aviation Professional Development) 

การพัฒนาทักษะระหวางบุคคล การพัฒนาสวนบุคคลและการทํางานเปนทีม ภาวะผูนํา การพัฒนา

ความเปนมืออาชีพดานการจัดการทางการบิน 

Interpersonal skill development. Personal and team work development. Leadership. 

Aviation managerial professional development. 

 

01225252 มนุษยปจจัยทางการบิน 3(3-0-6) 

(Human Factors in Aviation) 

สมรรถนะและขอจํากัดของมนุษย จิตวิทยาสังคม ปจจัยท่ีมีผลตอสมรรถนะ สิ่งแวดลอมทางกายภาพ 

งาน การสื่อสาร ขอผิดพลาดของมนุษย การจัดการภัยคุกคามและขอผิดพลาด อันตรายในท่ีทํางาน การจัดการ

ทรัพยากรลูกเรือ 

Human performance and limitations. Social psychology. Factors affecting performance. 

Physical environment. Tasks. Communication. Human error. Threat and error management. Hazards in 

the workplace. Crew resource management. 
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01225253 การพัฒนาความเปนมืออาชีพทางการบิน 1(0-3-2) 

(Aviation Professional Development) 

กิจกรรมรายบุคคลและกลุมในการพัฒนาทักษะระหวางบุคคล การพัฒนาสวนบุคคล และการทํางานเปน

ทีม ภาวะผูนํา การพัฒนาความเปนมืออาชีพดานการจัดการทางการบิน 

Individual and group activities in interpersonal skill development. Personal and team work 

development. Leadership. Aviation managerial professional development. 

 

01225281 

 

ความรูท่ัวไปดานอากาศยาน 3(3-0-6) 

 (Aircraft General Knowledge) 

โครงสรางอากาศยาน ระบบควบคุมการบิน ระบบฐานลอ เครื่องยนตอากาศยาน ระบบไฮดรอลิค 

ระบบปรับความดันและอากาศ ระบบออกซิเจน ระบบปองกันฝนและน้ําแข็ง ระบบปองกันเพลิง ระบบเชื้อเพลิง ระบบ

เครื่องวัดประกอบการบนิ ระบบสื่อสาร ระบบนํารอง ระบบการบินอัตโนมัติ 

Airframe structure.  Flight controls systems.  Landing gears systems.  Aircraft engine. 

Hydraulic systems.  Air conditioning and pressurization systems.  Oxygen systems.  Ice and Rain 

protection systems. Fire protection systems. Fuel systems. Aircraft Instrument systems. Communication 

systems. Navigation systems. Auto Flight systems. 

 

01225311 เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการทางการบิน 3(3-0-6) 

(Information Technology for Aviation Management) 

วิชาท่ีตองเรียนมากอน :  01225121   

เทคโนโลยีสารสนเทศและผลกระทบตออุตสาหกรรมการบิน ระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธเพ่ือความ

ไดเปรียบในการแขงขัน ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส และพาณิชยอิเล็กทรอนิกส การจัดการโซอุปทานและการวางแผน

ทรัพยากรวิสาหกิจ การวางแผนเทคโนโลยีสารสนเทศและการปรับปรุงแบบกระบวนการทางธุรกิจ การจัดการความรู

และฐานขอมูล ระบบสนับสนุนการตัดสินใจและระบบอัจฉริยะ การสรางระบบสารสนเทศ ระบบสารสนเทศทางการบิน 

Information technologies and impact on aviation industry. Strategic information systems 

for competitive advantage. E- business and e- commerce.  Supply chain management and enterprise 

resource planning.   Information technology planning and business process redesign.  Knowledge and 

database management. Decision support and intelligent systems. Building information systems. 

Aviation information systems. 
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01225321 การจัดการการดําเนนิงานการบิน 3(3-0-6) 

(Aviation Operations Management) 

แนวคิดการจัดการงานการดําเนินงานทางการบิน การออกแบบผลิตภัณฑและการบริการ การวิเคราะห

กระบวนการ การพยากรณ การวางแผนกําลังการผลิต การวางแผนขีดความสามารถ การวางแผนทรัพยากรวิสาห

กิจการบิน การจัดการคุณภาพสําหรับอุตสาหกรรมการบิน 

Concepts of operations management in aviation. Product and service design. Process 

analysis. Forecasting. Production planning. Capacity planning. Aviation enterprise resource planning. 

Quality management for aviation industry. 

 

01225322 

 

 

การจัดการและกลยุทธทางการบิน 3(3-0-6) 

(Aviation Management and Strategy) 

วิชาท่ีตองเรียนมากอน: 01225121 

กลยุทธในอุตสาหกรรมการบิน การวิเคราะหสิ่งแวดลอมทางธุรกิจ การสรางกลยุทธ การทํากลยุทธให

เกิดผลและการประเมินผลกลยุทธในอุตสาหกรรมการบิน 

Strategy in aviation industry, business environment analysis, strategy formulation, 

strategy implementation, and strategy evaluation in aviation industry. 

 

01225323 การจัดการโครงการทางการบิน 3(3-0-6) 

(Aviation Project Management) 

แนวคิดของการจัดการโครงการทางการบิน วัฏจักรชีวิตโครงการ กระบวนการจัดการโครงการ เครื่องมือ

การจัดการโครงการ กรณีศึกษาในการจัดการโครงการทางการบิน 

Concepts of project management in aviation,  project life cycle,  project management 

processes, project management tools, case study in aviation project management. 

 

01225331 การเงินและการบัญชีธุรกิจการบิน 3(3-0-6) 

(Aviation Business Accounting and Finance) 

การวางแผนและวิเคราะหทางการเงิน การจัดการการเงินสด แนวคิดและหลักการบัญชี บัญชีบริหาร

สําหรับธุรกิจการบิน การบัญชีและการควบคุมเงินสด หลักการบัญชีบริหาร พฤติกรรมตนทุนและความสัมพันธระหวาง

ตนทุน ปริมาณและกําไร การตนทุนรวม การตนทุนแปรได การตนทุนมาตรฐานและการวิเคราะหผลตางของตนทุนการ

ผลิต การใชสารสนเทศทางการบัญชีและรายงานทางการเงินเพ่ือการตัดสินใจทางการจัดการ 
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Financial planning and analysis. Cash management. Accounting concepts and principles. 

Management accounting for aviation business. Accounting and cash control.  Principles of managerial 

accounting. Behaviour of costs and cost-volume-profit relationship. Full costing. Variable costing. 

Standard costing and production costs variance analysis. Use of accounting information and financial 

report for managerial decision making. 

 

01225341 

 

การดําเนินงานและการวางแผนการบิน 3(3-0-6) 

(Flight Operations and Planning) 

วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01225142 

แผนภูมิและตารางการวางแผนการบิน การคํานวณระยะเวลาบินและการใชเชื้อเพลิง การเลือกเสนทาง 
เอกสารหลักฐานในการดําเนินงานการบิน การเฝาเตือนการบิน ความขัดของของอุปกรณการบิน สถานการณฉุกเฉิน 
และทรัพยากรสําหรับการเฝาเตือนการบิน 

Flight planning charts and tables, calculation of flight time and fuel consumption, route 

selection, documentation in flight operations, flight monitoring, flight equipment failures, emergency 

situations, and flight monitoring resources. 

 

01225351 การจัดการทรัพยากรมนุษยทางการบิน 3(3-0-6) 

(Aviation Human Resource Management) 

วิชาท่ีตองเรียนมากอน: 01225221 

ความสําคัญของการจัดการทรัพยากรมนุษยในองคกรการบิน อาชีพในอุตสาหกรรมการบิน กฎหมายและ

ขอบังคับในการทํางานดานการบิน การวางแผนทรัพยากรมนุษย การวิเคราะหงาน การสรรหาบุคคล ระบบรางวัล การ

ประเมินสมรรถนะ การพัฒนาทรัพยากรมนุษยในองคกรการบิน 

Importance of human resource management in aviation organizations, careers in aviation 

industry, law and regulations in aviation works, human resource planning, job analysis, recruitment, 

reward system, performance evaluation, human resource development in aviation organizations. 
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01225353 นิรภัยการบิน 3(3-0-6) 

(Aviation Safety) 

วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01225162 

หลักมูลนิรภัยการบิน ทฤษฎีการเกิดอุบัติเหตุและการปองกัน วิวัฒนาการของแนวคิดดานนิรภัยการบิน 

ผลกระทบทางเศรษฐศาสตรของนิรภัยการบิน การจัดการความเสี่ยงและความปลอดภัยเบื้องตน 

Fundamental of aviation safety. Accident causation and prevention theories. Evolution 

of aviation safety thinking. Economics impact of aviation safety. Introduction to risk and safety 

management. 

 

01225354 ระบบคุณภาพทางการบิน 3(3-0-6) 

(Aviation Quality System) 

หลักการการบริหารคุณภาพของอุตสาหกรรมการบิน ระบบมาตรฐานคุณภาพทางการบิน การพัฒนา

ระบบคุณภาพทางการบิน การประกันคุณภาพของอุตสาหกรรมการบิน การรับรองมาตรฐานทางการบิน 

Principle of quality management for aviation industry. Aviation quality standards. 

Development of aviation quality system. Quality assurance for aviation industry. Aviation accreditation 

and certification. 

 

01225361 การจัดการลอจิสติกสและโซอุปทานการบิน 3(3-0-6) 

(Aviation Logistics and Supply Chain Management) 

แนวคิดการจัดการโซอุปทานและลอจิสติกสในอุตสาหกรรมการบิน ระบบการจัดสงวัสดุ การจัดการ
พัสดุคงคลังทางการบิน การวางแผนกําลังการผลิต การกําหนดท่ีตั้งศูนยการกระจายสินคาของการขนสงทางอากาศ 

Supply chain and logistics management concepts in aviation industry. Materials handling 

system. Aviation inventory management. Capacities planning. Locating distribution centers of air 

transportation. 

 

01225362 การดําเนินงานและการจัดการสินคาขนสงทางอากาศ 3(3-0-6) 

(Air Cargo Operations and Management) 

การจัดการและการปฏิบัติการสินคาขนสงทางอากาศ โครงสรางของอุตสาหกรรมสินคาขนสงทางอากาศ 

อัตราคาระวางสินคาขนสงทางอากาศ มาตรฐานและเอกสารสินคาขนสงทางอากาศ  

Air cargo handling operations and management. Structure of air cargo industry. Air freight 

rating. Air cargo standards and documentation. 
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01225363 

 

การดําเนินงานการบริการภาคพ้ืนทางการบิน 3(3-0-6) 

 (Aviation Ground Service Operations) 

แนวคิดการดําเนินงานภาคพ้ืนทางการบิน การดําเนินงานพ้ืนท่ีสวนการบินและพ้ืนท่ีสวนอาคาร

ผูโดยสาร การบริการสําหรับผูโดยสารและสินคา การควบคุมการดําเนินงาน นิรภัยและการรักษาความปลอดภัยการ

บริการภาคพ้ืน 

Aviation ground handling operational concepts, airside and landside operations, 

passenger and cargo handling, operational control, ground service safety and security. 

 

01225371 

 

การดําเนินงานและการจัดการสายการบิน 3(3-0-6) 

(Airline Operations and Management) 

การจัดการสายการบิน การวางแผนธุรกิจสายการบิน ความสามารถในการทํากําไรสายการบิน 

การตลาดสายการบิน การวางแผนฝูงบินและเครือขายเสนทางการบิน การจัดตารางการสายการบิน การปฏิบัติการบิน

สายการบิน การบริการภาคพ้ืนสายการบิน หลักการธุรกิจการขนสงสินคาทางอากาศ การดําเนินงานการขนสงสินคาทาง

อากาศ การจัดการหวงโซอุปทานสายการบิน 

Airline management. Airline business planning. Airline profitability. Airline marketing. 

Airline fleet and route network planning. Airline scheduling. Airline flight operations. Airline ground 

handling. Principles of Air cargo business. Air cargo operations.  Airline supply chain management. 

 

01225372 การดําเนินงานและการจัดการทาอากาศยาน 3(3-0-6) 

(Airport Operations and Management) 

การจัดการทาอากาศยาน โครงสรางตนทุนและรายไดของทาอากาศยาน ขีดความสามารถของทา

อากาศยาน นิรภัยและการรักษาความปลอดภัยทาอากาศยาน การจัดการสิ่งแวดลอมทาอากาศยาน การดําเนินงานทา

อากาศยานและสมรรถนะ 

Airport management. Airport cost and revenue structure. Airport capacity. Airport safety 

and security. Airport environment management. Airport operation and performance. 

 

01225373 นิรภัยและรักษาความปลอดภัยของทาอากาศยาน 3(3-0-6) 

 (Airport Safety and Security) 

ข้ันตอนการพัฒนาโปรแกรมนิรภัยและการรักษาความปลอดภัยของทาอากาศยาน อากาศยานและสิ่ง

อํานวยความสะดวกของทาอากาศยาน คณะกรรมการนิรภัยและการรักษาความปลอดภัยของทาอากาศยาน โปรแกรม

การตรวจพินิจทาอากาศยาน การฝกอบรมดานนิรภัยและการรักษาความปลอดภัย  และการปองกันการทําผิด

พระราชบัญญัติการกอการรายของการบินพลเรือน 
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Procedures of airport safety and security program development, aircraft and airport 

facilities, airport safety and security committee, airport inspection programs, safety and security 

training, and protection of civil aviation against acts of unlawful interference. 

 

01225381 

 

การจัดการการซอมบํารุงทางการบิน 3(3-0-6) 

(Aviation Maintenance Management) 

  พ้ืนฐานการจัดการการบํารุงรักษาอากาศยาน โปรแกรมการบํารุงรักษาอากาศยาน องคการการซอม

บํารุงอากาศยาน เอกสารทางเทคนิคในการบํารุงรักษาอากาศยาน การวางแผนและการจัดตารางการซอมบํารุงอากาศ

ยาน การสนับสนุนดานวัสดุ การบริหารคุณภาพ ความเชื่อถือได ความปลอดภัย 

  Basic of aircraft maintenance management. Aircraft Maintenance program. Aircraft 

maintenance organization.  Technical Documents in aircraft maintenance. Aircraft planning and 

scheduling.  Material support. Quality Management. Reliability. Safety. 

 

01225382 การควบคุมคุณภาพและความเช่ือถือไดในการผลิตและซอมบํารุงอากาศยาน 3(3-0-6) 

 (Quality and Reliability Control in Aircraft Maintenance and Production) 

การแจกแจงและทฤษฎีความนาจะเปน หลักการความเชื่อถือไดและคุณภาพในการบิน กระบวนการ

ควบคุมคุณภาพในการผลิตและการบํารุงรักษาอากาศยาน การติดตามและการควบคุมความเชื่อถือไดในการผลิตและ

ซอมบํารุงอากาศ 

Distributions and probability theory. Principle of reliability and quality in aviation. Quality 

control process in aircraft production and maintenance. Reliability monitoring and controlling in aircraft 

production and maintenance. 

 

01225383 การบํารุงรักษาอากาศยานพ้ืนฐาน 3(3-0-6) 

 (Basic Aircraft Maintenance) 

ไฟฟาพ้ืนฐาน การเขียนแบบอากาศยาน ระบบทอทางอากาศยานและการสวมประกอบ วัสดุและ

กระบวนการ การชั่งดุลอากาศยาน การตรวจสอบอากาศยานและการตรวจสอบแบบไมทําลาย เครื่องมือสําหรับการ

ซอมบํารุงอากาศยาน เอกสารการบํารุงรักษา แบบและบันทึกการบํารุงรักษา ใบอนุญาตชางซอมบํารุงอากาศยาน ความ

ปลอดภัยในการซอมบํารุงอากาศยาน 

Basic electricity. Aircraft drawing. Fluid lines and fitting. Materials and process. Aircraft 

weight and balance. Aircraft inspection and nondestructive inspection. Tools for aircraft maintenance. 

Maintenance documents. Maintenance form and records. Aircraft Mechanics license. Maintenance 

Safety. 
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01225391 ระเบียบวิธีวิจัยพ้ืนฐานทางการจัดการเทคโนโลยีการบิน 1(0-2-1) 

(Basic Research Methods in Aviation Technology Management) 

หลักและระเบียบวิธีวิจัยทางการจัดการเทคโนโลยีการบิน การกําหนดปญหา การวางรูปการวิจัย การตั้ง

วัตถุประสงคและสมมติฐาน การเก็บรวบรวมขอมูล การสรางแบบสอบถาม การวิเคราะหและตีความขอมูล การใชสถิติ

สําหรับการวิจัย การเขียนรายงานและการเสนอผลการวิจัย 

Principles and research methods in aviation technology management, identification of 

research problems, formulation of research objectives and hypotheses, collection of data, construction 

of questionnaire, data analysis and interpretation, application of statistics for research, report writing 

and presentation. 

 

01215399 การฝกงาน 1 

(Internship) 

การฝกงานในสาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีการบินในสถานประกอบการเอกชน  หนวยงานภาครัฐ  

หนวยงานรัฐวิสาหกิจ หรือ สถานศึกษา โดยมีระยะเวลาเปนจํานวนไมนอยกวา 240 ชั่วโมง  และไมนอยกวา 30 วันทํา

การ 

Internship for aviation technology management in private enterprises,  government  

agencies, government entreprises  or academic places at least  240  hours and at least 30 workdays. 

 

01225461 การจัดการสินคาคงคลังและคลังสินคาทางการบิน 3(3-0-6) 

 (Aviation Inventory and Warehouse Management) 

วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01225361 

แนวคิดการบริหารคลังสินคา สินคาคงคลัง และการกระจายสินคาในอุตสาหกรรมการบิน การวางแผน

และการออกแบบคลังสินคาทางการบิน การวางแผนเครือขายการขนสงสินคาทางการบิน การออกแบบละบริหารสินคาคง

คลัง การขนสงและการกระจายสินคา 

Introduction to inventory, warehousing and distribution in the aviation industry, aviation 

inventory planning and design, aviation logistics and network planning, aviation warehouse design and 

management, air freight transport and international distribution. 

  

01225463 ขาวกรองธุรกิจเพ่ือการจัดการทางการบิน 3(3-0-6) 

(Business Intelligence for Aviation Management) 

วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01225311 

แนวคิดเรื่องขาวกรองทางธุรกิจ การวิเคราะหขอมูลและการคนพบความรู การประยุกตในธุรกิจและ

อุตสาหกรรมการบิน 
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Business Intelligence concepts. Data analysis and knowledge discovery. Application in 

aviation business and industry. 

 

01225471 การวางแผนฝูงบินของสายการบิน 3(3-0-6) 

(Airline Fleet Planning) 

วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01225231 

หลักการการวางแผนฝูงบิน กระบวนการการเลือกฝูงบิน วิธีการการวางแผนฝูงบินและการสรางตัวแบบ

แบบเซ็กเตอรเดี่ยวและโครงขาย การประเมินการลงทุน 

Principles of fleet planning :fleet slection process, fleet planning method and modeling 

on single sector and network .Investment appraisal. 

 

01225472 การจัดการรายไดของสายการบิน 3(3-0-6) 

(Airline Revenue Management) 

วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01225232 และ 01225331 

หลักการจัดการรายไดของสายการบิน การควบคุมท่ีนั่งคงเหลือ การทํารายไดของสายการบินใหมาก

ท่ีสุด การจัดการการตั้งราคาและรายได การประยุกตแนวคิดการพยากรณในการจัดการรายไดของสายการบิน ระบบ

สารสนเทศการจัดการรายไดของสายการบิน  

Principles of airline revenue management. Seat inventory control. Airline revenue 

maximization. Pricing and revenue management. Application of forecasting concepts to airline revenue 

management. Airline revenue management information system. 

 

01225473 การวางแผนและพัฒนาทาอากาศยาน 3(3-0-6) 

(Airport Planning and Development) 

วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01225372 

ระบบการวางแผนทาอากาศยาน ประเภทและระดับการวางแผน กระบวนการการวางแผน ประเภท

และกระบวนการศึกษาการวางแผน การวางแผนดานการเงิน แผนแมบททาอากาศยาน การวางแผนทาอากาศยาน

ทองถ่ิน 

Airport planning system, planning types and levels, planning processes, types and 

processes of planning study, financial planning, airport master plan, local airport planning. 
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01225474 ระบบและการออกแบบทาอากาศยาน 3(3-0-6) 

(Airport Systems and Design)  

ความรูเบื้องตนการออกแบบทาอากาศยาน ระบบทาอากาศยาน การวางแผนและการออกแบบทา

อากาศยาน การออกแบบเขตปฏิบัติการบิน อาคารผูโดยสาร การเขาสูทาอากาศยาน และสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ 

การวิเคราะหแบบของทาอากาศยานปจจุบันและอนาคต 

Introduction to airport design. Airport Systems. Airport systems planning and airport 

design. Design standards of the airside, passenger terminals, airport access, and airport facilities. 

Capacity analysis of existing and future airport design. 

 

01225481 โครงสรางอากาศยาน 3(3-0-6) 

 (Aircraft Structures) 

โครงสรางอากาศยาน วัสดุโลหะและวัสดุประกอบ  โครงสรางเฮลิคอปเตอร ระบบบังคับการบิน การ

ประกอบและการจัดดุลอากาศยาน การตรวจสอบโครงสรางอากาศยาน การตรวจซอมโครงสรางอากาศยาน การทํา

ความสะอาดและการควบคุมสนิมอากาศยาน 

Aircraft structures. Metallic and composite materials. Helicopter structures. Flight 

control systems. Aircraft assembly and rigging. Aircraft structure inspection. Aircraft structure repair. 

Aircraft cleaning and corrosion control. 

 

01225482 ระบบขับดันอากาศยาน 3(3-0-6) 

(Aircraft Propulsive Systems) 

  เครื่องยนตลูกสูบ เครื่องยนตกังหันใบพัด ระบบเชื้อเพลิงเครื่องยนต ระบบชักนําอากาศและไอเสีย

เครื่องยนต ระบบจุดระเบิดเครื่องยนต ระบบหลอลื่นเครื่องยนต ระบบการเดินเครื่องยนต ระบบใบพัดอากาศยาน 

อุปกรณชวยกําเนิดกําลังไฟฟา การตรวจสอบและการซอมบํารุงเครื่องยนตอากาศยาน 

  Reciprocating engines. Gas turbine engines. Engine fuel systems. Induction and exhaust 

systems, Engine ignition systems. Engine lubrication systems. Engine starting systems. Propeller 

systems. Auxiliary power unit. Aircraft engine inspection and maintenance. 

 

01225483 

 

เครื่องวัดประกอบการบินและระบบเอวิออนิกส 3(3-0-6) 

 (Aircraft Instrument and Avionics Systems) 

พ้ืนฐานเครื่องมือวัดประกอบการบิน เครื่องมือวัดเครื่องยนตและการควบคุม การวัดระดับความสูง การ

วัดความเร็ว เครื่องมือวัดแบบไจโร ระบบเข็มทิศ การสื่อสารและการเดินอากาศ ระบบคอมพิวเตอรเดินอากาศแผนใหม 

ระบบควบคุมการบินอัตโนมัติ ระบบขอมูลการบิน 
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Basic of flight instrument. Engine power and control instrument. Measure of attitude. 

Measurement of speed. Gyrospcopic instrument. Compass systems. Communication and air 
navigation. Modern computer navigation system. Automatic flight control systems. Flight information 
systems. 

 

01225484 

 

ระบบอากาศยาน 3(3-0-6) 

 (Aircraft Systems) 

ระบบเชื้อเพลิงอากาศยาน ระบบไฮดรอลิคและนิวเมติกส ระบบฐานลออากาศยาน  ระบบไฟฟาอากาศ

ยาน ระบบการควบคุมสภาพแวดลอมหองโดยสารอากาศยาน ระบบปองกันฝนและน้ําแข็ง ระบบปองกันเพลิง ระบบ

ฉุกเฉินอากาศยาน  

Aircraft fuel systems. Hydraulic and Pneumatic systems. Landing gear systems. Aircraft 

electrical systems. Cabin environmental systems. Ice and Rain protection systems. Fire protection 

systems. Aircraft emergency systems. 

 

01225485 

 

การปฏิบัติพ้ืนฐานในทางเทคโนโลยีและการบํารุงรักษาอากาศยาน 1(0-2-1) 

 (Basic Practices in Aircraft Technology and Maintenance) 

การปฏิบัติพ้ืนฐานทางเทคโนโลยีการซอมบํารุงอากาศยาน สําหรับชางหรือวิศวกรอากาศยาน 

Basic practices in aircraft maintenance technology for Aviation technician or engineer. 

 

01225486 

 

การปฏิบัติระบบอากาศยานและเอวิออนิกส 1(0-3-2) 

(Practices in Aircraft Systems and Avionics) 

วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01225485 

การปฏิบัติทางเทคโนโลยีและการบํารุงรักษา ระบบอากาศยานและเอวิออนิกส 
Practices in technology and maintenance of aircraft systems and avionics. 

 

01225490 สหกิจศึกษา 6 

(Co-operative Education) 

การปฏิบัติงานในสถานประกอบการในลักษณะพนักงานชั่วคราว เพ่ือใหไดประสบการณจากการไป

ปฏิบัติงานท่ีไดรับมอบหมายสําหรับสาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีการบิน 

On the job training as a temporary employee in order to get experiences from the 

assignment for aviation technology management. 
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01225496 เรื่องเฉพาะทางการจัดการเทคโนโลยีการบิน 1-3 

(Selected Topics in Aviation Technology Management) 

เรื่องเฉพาะทางการจัดการเทคโนโลยีการบินในระดับปริญญาตรี หัวขอเรื่องเปลี่ยนไปในแตละภาค

การศึกษา 

Selected topics in aviation Technology Management at the bachelor’ s degree level .

Topics are subjected to change each semester. 

 

01225497 สัมมนา 1 

(Seminar) 

การนําเสนอและอภิปรายหัวขอท่ีนาสนใจทางการจัดการเทคโนโลยีการบินในระดับปริญญาตร ี

Presentation and discussion on current interesting topics in aviation technology 

management at the bachelor’s degree level. 

 

01225498 

 

ปญหาพิเศษ 1-3 

(Special Problems) 

การศึกษาคนควาทางการจัดการเทคโนโลยีการบินระดับปริญญาตรี และเรียบเรียงเขียนเปนรายงาน 

Selected topics in aviation technology management at the bachelor’s degree level and 

compiled into a written report. 

 

01225499 

 

โครงงานการจัดการเทคโนโลยีการบิน 3(0-9-5) 

(Aviation Technology Management Project) 

โครงงานท่ีนาสนใจในแขนงตางๆ ทางการจัดการเทคโนโลยีการบิน 
Project of practical interest in various fields of aviation technology management. 

 


