สาขาวิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ (01215xxx)
คําอธิบายรายวิชา
01215211 สถิติทางวิศวกรรมการบินและอวกาศ
2(2-0)
(Aerospace Engineering Statistics)
แนวคิดเรื่องความนาจะเปน หลักสถิติ และการวิเคราะหเชิงสถิติทางวิศวกรรมการบินและอวกาศ
Concepts of probability; principles of statistics; statistical analysis in aerospace engineering.
01215212 ระเบียบวิธีคํานวณทางวิศวกรรมการบินและอวกาศ
3(2-3)
(Computational Methods in Aerospace Engineering)
พื้นฐาน : 01417267
การประมาณคาระหวางขอมูล อนุกรมฟูเรียรและการวิเคราะห การหารากของสมการพหุนามโดย
วิธีของนิวตัน การหาปริพันธเชิงตัวเลขและการหาอนุพันธ การหาคําตอบเชิงตัวเลขของสมการอนุพันธ
สามัญ ปญหาคาขอบและคาไอเกน การเขียนโปรแกรม คอมพิวเตอรสาํ หรับการวิเคราะหเชิงตัวเลข
Data interpolation, Fourier series and analysis; root of polynomials using Newton's method;
numerical integration and differentiation; numerical solution to ordinary differential equations;
boundary-value and eigen-value problems; computer programming for numerical analysis.
1(0-3)
01215213 ปฏิบัติวิศวกรรมการบินและอวกาศ I
(Aerospace Engineering Laboratory I)
พื้นฐาน : 01215261
ปฏิบัติการดานพื้นฐานโครงสรางทางการบินและอวกาศ อากาศพลศาสตร และการขับดัน
Laboratory in basic aerospace structure, aerodynamics, and propulsion.
01215221 โครงสรางอากาศยาน I
3(3-0)
(Aircraft Structures 1)
พื้นฐาน : 01417167
แนวคิดเชิงวิศวกรรมของความเคนและความเครียด สมบัติของวัสดุ ไดอะแกรมของภาระภายใน
สําหรับคานตรงและคานโคง มอดุลัสความยืดหยุน กฎทั่วไปของฮุค ความแข็งเกร็งและความออนตัว
อัตราสวนปวซอง พลังงานความเครียด พฤติกรรมของความเคนและความเครียดที่มีตอวัสดุเหนียวและ
เปราะ โครงสรางอินดีเทอรมิเนตชนิดสถิตย ความเขมของความเคน การบิด วิธีพื้นที่ของโมเมนต เสาสั้นที่
รับภาระ แบบไมตรงจุดศูนยถวง การโกงงอและความเสถียร ความลา ทฤษฎีการวิบัติ ขีดจํากัดของอายุการ
ใชงาน และความคงทน
The engineering concepts of stress and strain; material properties; diagrams of internal
loading for straight and curved beams; modulus of elasticity; generalized Hooke’s law; stiffness
and flexibility; Poisson’s ratio; strain energy; stress-strain behavior of ductile and brittle materials;
statically indeterminate structures; stress concentration; torsion; moment area method;
eccentrically loaded short columns; buckling and stability; fatigue; failure theory; life and endurance
limit.

01215231 อากาศอุณหพลศาสตร
3(3-0)
(Aerothermodynamics)
พื้นฐาน : 01417167
แนวคิดและนิยาม พลังงาน ความรอน และงาน สมบัติของสารบริสุทธิ์ กาซอุดมคติ กฎขอที่
หนึ่งและขอที่สองของอุณหพลศาสตร เอนโทรป สภาพยอนกลับไมไดและสภาพพรอมใชงาน
Concepts and definitions; energy, heat and work; properties of pure substances; ideal
gases; the first and second laws of thermodynamics; entropy, irreversibility and availability.
01215232 อากาศอุณหพลศาสตรของเครื่องยนตอากาศยาน
3(3-0)
(Aerothermodynamics of Aircraft Engines)
พื้นฐาน : 01215231, 01417168
วัฎจักรกําลังของกาซและไอน้ํา ความสัมพันธทางอุณหพลศาสตร การขับดันไอพนและแรงขับ
ดัน เครื่องยนตใบพัด เครื่องยนตไอพนเสริมกําลัง เครื่องยนตใบพัดและเครื่องยนตเพลาเสริมกําลัง อุณ
หพลศาสตรของการไหลแบบอัดได
Gas and vapor power cycles, thermodynamic relations, jet propulsion and thrust,
propeller engines, turbojet engines, turboprop and turboshaft engines, thermodynamics of
compressible flow.
01215241 กลศาสตรของไหลทางวิศวกรรมการบินและอวกาศ
3(3-0)
(Fluid Mechanics in Aerospace Engineering)
พื้นฐาน : 01417168
พลศาสตรของไหล สถิตยศาสตรของไหล จลนศาสตรของการเคลื่อนทีข่ องของไหล กฎอนุรักษ
สมการของแบรนูลลี การไหลแบบไมมีการหมุนวนและอัดไมได การวิเคราะหเชิงมิติ การไหลภายในแบบมี
ความหนืด การไหลภายนอกแบบมีความหนืด การไหลแบบอัดได พลศาสตรของไหลเชิงคอมพิวเตอร
Fluid mechanics; fluid statics; kinematics of fluid motion; conservation laws; Bernoulli’s
equation; incompressible irrotational flows; dimensional analysis; viscous internal flows; viscous
external flows; compressible flows; computational fluid dynamics.
01215242 อากาศพลศาสตรอัตราเร็วต่ํา
3(3-0)
(Low-Speed Aerodynamics)
พื้นฐาน : 01215241
คุณสมบัติของอากาศและบรรยากาศ สมการพื้นฐานของอากาศไหล การไหลแบบอัดไมไดแบบไมหมุน
วน ทฤษฎีแพนอากาศบาง วิธีแพนเนล ทฤษฎีปกจํากัด ผลของความหนืด การประมาณแรงตาน ลักษณะของ
การออกแบบปกและการควบคุมการไหล เครื่องมือคํานวณสําหรับการออกแบบอากาศพลศาสตรของอากาศยาน

Properties of air and atmosphere; fundamental equations of airflow; irrotational
incompressible flow; thin airfoil theory; panel methods; finite wing theory; effect of viscosity; drag
estimation; aspect of wing design and flow control; computational tools for aircraft aerodynamics
design.
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01215261 วิศวกรรมการบินและอวกาศเบื้องตน
1(0-3)
(Introduction to Aerospace Engineering)
ความรูพื้นฐานและการศึกษาจากการเยี่ยมชมอุตสาหกรรมดานวิศวกรรมการบินและอวกาศ
Basic knowledge and industrial visiting education in aerospace engineering.
01215311 ปฏิบัติการวิศวกรรมการบินและอวกาศ II
1(0-3)
(Aerospace Engineering Laboratory II)
พื้นฐาน : 01215213
ปฏิบัติการดานการออกแบบการทดลองทางโครงสรางการบินและอวกาศ อากาศพลศาสตร และ
การขับดัน การใชเครื่องมือและกระบวนการการสรางสวนประกอบอากาศยาน พลศาสตรการบิน การ
ควบคุม และการบินในอวกาศ
Laboratory in experimental design of aerospace structure, aerodynamics, propulsion,
aircraft component fabrication tooling and processes, flight dynamics, control and space flight.
01215321 โครงสรางอากาศยาน II
3(3-0)
(Aircraft Structures II)
พื้นฐาน : 01215221
หลักการสรางพื้นผิวที่รับความเคน การโกง การเฉือนและการบิดของทอผนังบางทั้งชนิดเปด
และปด ทอหลายเซลล การยึดรั้งในแนวแกน ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับวัสดุประกอบ
Principles of stressed skin construction, bending, shear and torsion of opened and
closed thin walled tubes, multi-cell tubes, axial constraint, introduction to composite materials.
01215323 การสั่นสะเทือนของอากาศยาน
3(3-0)
(Aircraft Vibration)
พื้นฐาน : 01417267
การสั่นสะเทือนอิสระและภายใตการกระทําของแรงสําหรับระบบที่มีความเสรีระดับเดียวและหลายระดับ
การสั่นสะเทือนจากการหมุน การวิเคราะหแบบเหมามวลกอน ฟงกชันการตอบสนองเชิงความถี่ โดเมนของเวลา
และความถี่ การวิเคราะหแบบขั้นและการดล การวิเคราะหการกระพือ การสั่นสะเทือนแบบสุมเบื้องตน

Free and forced vibration for systems with one degree and multidegrees of freedom;
vibration from rotation; lumped mass analysis; frequency response function; time and frequency
domain; step and impulse analysis; flutter analysis; introduction to random vibration.
01215333 การออกแบบระบบขับดันอากาศยาน
3(3-0)
(Design of Aircraft Propulsive Systems)
พื้นฐาน : 01215232
เครือ่ งยนตกังหันกาซ การออกแบบใบพัด เครือ่ งจักรกลกังหัน การออกแบบชองทางเขาและออก
ปฏิกิริยาเคมี การออกแบบหองเผาไหม
Gas turbine engines, propeller design, turbomachinery, inlet and exhaust nozzle design,
chemical reactions, combustor designs.
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01215341 อากาศพลศาสตรอัตราเร็วสูง
3(3-0)
(High-Speed Aerodynamics)
พื้นฐาน : 01215241
การไหลสม่ําเสมอในหนึ่งมิติแบบไอเซนทรอปกส คลื่นกระแทกในแนวปกติ คลื่นกระแทกหรือ
ขยายแบบแนวเฉียง การไหลหนึ่งมิติที่มีความเสียดทาน การไหลหนึ่งมิติที่มีการถายโอนความรอน การ
ไหลสองมิติแบบอัดได แพนอากาศในการไหลแบบอัดได ปก ลําตัว และระบบปกลําตัวในการไหลแบบอัด
ได เทคนิคเชิงตัวเลขสําหรับปญหาการไหลแบบอัดได
Steady one-dimensional isentropic flows; normal shock waves; oblique shock/expansion
waves; one-dimensional flows with friction; one-dimensional flows with heat transfer; twodimensional compressible flows; airfoils in compressible flows; wing, fuselage, and wing-fuselage
systems in compressible flows; numerical techniques for compressible flow problems.
01215351 การออกแบบอากาศยาน I
3(3-0)
(Aircraft Design I)
พื้นฐาน : 01215242
ขอกําหนดและมาตรฐานในการออกแบบอากาศยาน การประยุกตอากาศพลศาสตร โครงสราง
การขับดัน สมรรถนะ สเถียรภาพ และการควบคุม ในการออกแบบขั้นตนของอากาศยาน น้ําหนักและดุลย
ภาพ คอมพิวเตอรชวยในการออกแบบ
Requirements and standards in aircraft design; application of aerodynamics, structures,
propulsion, performance, stability, and control to preliminary design of aircraft; weight and balance,
computer aided design.
01215352 การออกแบบอากาศยาน II
3(3-0)
(Aircraft Design II)
พื้นฐาน : 01215351
การออกแบบสําหรับการผลิต ภาระของอากาศยาน การเลือกวัสดุและการควบคุมการสึกกรอน
ตัวย้ําและขอตอเชิงโครงสราง การโกงงอและเสถียรภาพ การตัดทะลุ โครงสรางของปก พวงหาง และลําตัว
ฐานประคอง แทนเครื่องยนต โครงสรางวัสดุเชิงประกอบขั้นสูง การออกแบบเพื่อความทนทานตอความลา
และการชํารุด การออกแบบเพื่อความปลอดภัยเมื่อเกิดการหัก การควบคุมน้ําหนักและดุลยภาพ
Design for manufacturing; aircraft loads; material selection and corrosion control;
fasteners and structural joints; buckling and stability; cut-out; wing, empennage, and fuselage
structures; undercarriages; engine mounts; advance composite structures; fatigue and damage
tolerance design; fail safe design; weight control and balance.
01215353 กระบวนการผลิตวัสดุอากาศยาน
3(3-0)
(Manufacturing Processes for Aircraft Materials)
พื้นฐาน : 01213211, 01215221
หลักการพื้นฐานของกระบวนการผลิต การเลือกและกระบวนการผลิตวัสดุสําหรับอากาศยาน
วัสดุประกอบชั้นสูงที่ใชในสวนประกอบอากาศยาน ระบบการผลิต ชนิดและมาตรฐานของตัวยึดและระบบ
เชื่อมตอ การประเมินคุณภาพและความแข็งแรงของวัสดุ การใชมาตรฐาน คุณลักษณะเฉพาะและรหัสของ
วัสดุเชิงพาณิชย
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01215354

01215361

01215362

01215371

Fundamentals of manufacturing processes; aircraft materials selection and
manufacturing processes; advanced composite materials used in aircraft components;
manufacturing systems; types and standards of fasteners and joining systems; evaluation of
material quality and strength; uses of commercial material standards, specifications, and codes.
แคด/แคม/แค ทางวิศวกรรมการบินและอวกาศ
3(3-0)
(CAD/CAM/CAE in Aerospace Engineering)
แนวคิดของแคด/แคม/แค การออกแบบรูปทรงตัน การออกแบบพื้นผิว ตัวจําลองแบบแปรผัน
พารามิเตอรใน 3 มิติ การออกแบบฐานรูปลักษณ การวิเคราะหความเคนในชิ้นงาน การเขียนราง การ
จําลองการประกอบชิ้นงาน การใหขนาดและเกณฑความคลาดเคลื่อน การจําลองแบบทางพลศาสตร
Concepts of CAD/CAM/CAE, solid design, surface design, 3D parametric variational
modeler, feature-based design, part stress analysis, drafting, assemble modeling, functional
dimensioning and tolerancing, dynamic simulation.
กลศาสตรการบิน I
3(3-0)
(Flight Mechanics I)
พื้นฐาน : 01208222
บรรยากาศมาตรฐาน ระบบปโตตสแตติก สมรรถนะการบินระดับ การไตระดับ และการลดระดับ
สมรรถนะการเลี้ยว สมรรถนะการขึ้นและลงสนามบิน การวัดสมรรถนะอากาศยาน เสถียรภาพสถิตและ
การควบคุมตามแนวยาว ตามแนวทิศทาง และตามแนวสวนขาง
Standard atmosphere; pitot-static systems; cruise, climb, and descent performance;
turning performance; take-off and landing performance; aircraft performance measurement;
longitudinal, directional, lateral static stability and control.
กลศาสตรการบิน II
3(3-0)
(Flight Mechanics II)
พื้นฐาน : 01215361
สมการการเคลื่อนที่ทั่วไปของเครื่องบินทีค่ งรูป อนุพันธเสถียรภาพ การเคลื่อนที่ตามแนวยาว
แนวทิศทาง และแนวสวนขาง การตอบสนองของอากาศยานตอการควบคุมการเคลื่อนที่ การตอบสนองตอ
สภาพบรรยากาศ การควบคุมแบบปอนกลับ
General equations of motion of rigid aircraft; stability derivatives; longitudinal, directional,
and lateral motion; aircraft response to movement controls; response to atmospheric conditions;
feed back control.
การจัดการองคกรการบินและอวกาศ
3(3-0)
(Aerospace Organization Management)
สภาพแวดลอมและพลวัตของอุตสาหกรรมการบินและอวกาศ วิวัฒนาการทฤษฎีการจัดการ
โลกาภิวัตนกับอุตสาหกรรมการบินและอวกาศ จริยธรรมและความรับผิดชอบตอสังคมในการจัดการองคกร
การวางแผนและการติดตามประเมินผล การจัดระบบองคกร การนําองคกรในอุตสาหกรรมการบินและ
อวกาศ กระบวนการตัดสินใจ การจัดการความเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรม และการจัดการระหวางประเทศ
ใน อุตสาหกรรมการบินและอวกาศ
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Environment and dynamics in aerospace industry; evolution of management theory;
globalization and aerospace industry; ethics and social responsibility in organizational
management; planning and controlling, organizing, and leading the organization in aerospace
industry; decision making process; managing change and innovation; international management in
aerospace industry.
01215372 พฤติกรรมองคกรการบินและอวกาศ
3(3-0)
(Aerospace Organization Behavior)
พื้นฐาน : 01215371
ลักษณะพฤติกรรมองคกรในอุตสาหกรรมการบินและอวกาศ ความหลากหลายและความ
แตกตางของปจเจกชน การรับรูและการเรียนรู การจูงใจ ผลสัมฤทธิ์และความเครียดในการทํางาน
พฤติกรรมกลุมและทีม อํานาจและการเมือง ความขัดแยงและการเจรจาตอรอง ภาวะผูนํา การสื่อสาร การ
ออกแบบงานและวัฒนธรรมในองคกรการบินและอวกาศ
Organizational behavior in aerospace industry; diversity and individual differences;
perception and learning in aerospace organization; motivation, work performance and stress;
group and team behavior; power and politics, conflict and negotiation; leadership, communication,
job design, and aerospace organizational culture.
01215373 การดําเนินงานทาอากาศยาน
3(3-0)
(Airport Operations)
ภารกิจและหนาที่ของทาอากาศยาน การดําเนินงานในเขตและนอกเขตการบิน ในอาคารผูโดยสารและ
คลังสินคา การดําเนินงานดานนิรภัย ความปลอดภัยและกรณีฉุกเฉิน การบริการดานเทคนิคภายในทาอากาศยาน
การเขาออก การควบคุมสภาพแวดลอม การประเมินคาสมรรถณะ สภาพความพรอมของทาอากาศยาน

Airport mission and functions; operations inside and outside flight operation areas:
operations in passenger and cargo buildings, airport safety, security and emergency, technical
services in airports, airport access, environmental control, performance assessment, and airport
readiness.
01215381 การบินในอวกาศ
3(3-0)
(Space Flight)
พื้นฐาน : 01417267
แนวคิดพื้นฐานของการบินในอวกาศ วิชาการดานอวกาศศาสตร การคํานวณและการวิเคราะห
วงโคจรและวิถบี ินของยานอวกาศที่ปฏิบัติการภายใตอิทธิพลของแรงโนมถวง การคืนสูบรรยากาศโลกของ
ยาน อวกาศ วิถีบินสูโลกและการเพิ่มความรอนของยานอวกาศ
Basic concepts of space flight; discipline of astronautics; calculation and analysis of
orbits and trajectories of space vehicles operating under the influence of gravitational forces; entry
of space vehicles into the earth’s atmosphere, entry trajectory and aerodynamic heating of the
vehicles.
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01215421 กลศาสตรโครงสรางเชิงคํานวณ
3(3-0)
(Computational Structural Mechanics)
พื้นฐาน : 01215212
การโปรแกรมคอมพิวเตอร การวิเคราะหเชิงตัวเลขและเชิงชิน้ ประกอบจํากัด การประยุกตกับ
ปญหาทางดานวิศวกรรมการบินและอวกาศ
Computer programming, numerical and finite element analysis, application to aerospace
engineering problems.
01215422 พลศาสตรโครงสราง
3(3-0)
(Structural Dynamics)
พื้นฐาน : 01215323
การใชวิธีทางพลังงานในปญหาทางพลศาสตร การสั่นสะเทือนของระบบที่ไมตอเนื่องและ
ตอเนื่อง การใชวิธีชิ้นประกอบจํากัดแทนโครงสราง แรงทางดานพลศาสตร การแผออกและการกระพือ
Energy methods in dynamics, vibration of discrete and continuous systems, finite
element representation of structures, aerodynamics forces, divergence and flutter.
01215441 พลศาสตรของไหลเชิงคํานวณ
3(2-3)
(Computational Fluid Dynamics)
พื้นฐาน : 01215212, 01215241
สมการสวนแบงอนุพันธ วิธีแบบผลตางอันตะ เทคนิคผลตางอันตะในการคํานวณดานพลศาสตร
ของไหล แนวคิดพื้นฐานการคํานวณโดยวิธีแพนเนล ผลเฉลยสําหรับการไหลสองมิติแบบไมมีความหนืด
และไมยุบตัว วิธีแพนเนลสําหรับการไหลแบบมีความหนืด วิธีแพนเนลสําหรับการไหลสามมิติ การเขียน
โปรแกรมคอมพิวเตอรขั้นสูงสําหรับการวิเคราะหเชิงตัวเลข
Partial differential equations, finite differential method, finite differential techniques in
computational fluid dynamics; basic concept of panel method, solutions for 2-D inviscid in
compressible flow; panel method for viscous flows; panel method for 3-D flows; advanced
computer programming for numerical analysis.
01215451 การออกแบบสวนประกอบอากาศยาน
3(3-0)
(Aircraft Component Design)
พื้นฐาน : 01215321
การสังเคราะหการออกแบบสวนประกอบ กระบวนการจัดทําระบบเอกสารสําหรับการใชและการ
บํารุงรักษา ผลกระทบของการใชเครื่องมือ วัสดุอากาศยานและกระบวนการผลิตที่มีตอการออกแบบ การ
ออกแบบรายละเอียด การออกแบบ สวนประกอบอากาศยาน การออกแบบสําหรับความลา การบํารุงรักษา
วิธีการผลิตอากาศยาน และพิจารณาผลกระทบที่มีตอการออกแบบ สวนประกอบเพื่อการใชงาน
Synthesis of component design; documentation control procedures for operation and
maintenance; the effect of tooling; aircraft materials and manufacturing process on design; detail
design; design of aircraft components; design for fatigue; maintenance; aircraft manufacturing
methods and their influences in-service on component design consideration.
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01215452 การผลิตสวนประกอบอากาศยาน
2(1-3)
(Aircraft Component Manufacture Practice)
สวนประกอบอากาศยาน การถอด การวัดและการผลิตขึ้นใหม การขึ้นรูปโลหะแผนอยางงาย
การใชเครื่องมือกลและการขึน้ รูปสวนประกอบ การเชื่อมและการบัดกรี การประกอบและการทดสอบ
สวนประกอบอากาศยาน วัสดุประกอบและการผลิตโครงสรางที่เปนวัสดุประกอบ
Aircraft component, strip, measuring and rebuilt, basic sheet metal fabrication,
machining and component fabrication, welding and brazing, aircraft component assembly and
testing, composite materials and manufacture of composite structures.
01215461 การควบคุมการบินอัตโนมัติ I
3(3-0)
(Automatic Flight Control I)
พื้นฐาน : 01215212
การวิเคราะหและการออกแบบระบบควบคุมยอนกลับโดยวิธีความถี่ และเวลาการประยุกตใชกับ
ระบบควบคุมการบินทั้งแบบแอนะล็อกและดิจิทัล
Analysis and design of feedback control systems using both frequency and time domain
techniques; application to analog and digital automatic flight control systems.
01215462 เครื่องมือวัดอากาศยาน
3(3-0)
(Aircraft Instruments)
เครื่องมือวัดแบบตางๆ ในอากาศยาน วิธีการจัดกลุมเครื่องมือวัดในอากาศยาน ทฤษฎี
หลักการทํางานเครื่องมือวัด การแปลความหมาย คาคลาดเคลื่อนและคาแกไข การออกแบบใหเหมาะสม
ตามลักษณะใชงาน
Various aircraft instruments; methods of grouping instruments in aircraft; theories;
instruments concept; interpretation of instruments; errors and corrections, designs to fit usage.
01215463 ระบบอากาศยาน
3(3-0)
(Aircraft Systems)
การทํางาน การกําหนดตําแหนงและการบํารุงรักษาของระบบไฮดรอลิก ระบบเชื้อเพลิง ระบบ
เครื่องวัดการบิน ระบบไฟฟา และระบบแวดลอม ผลของระบบหนึ่งที่มีตอการออกแบบโดยรวมของ อากาศ
ยานและตอระบบอื่น
Operation, locating and maintenance of hydraulic systems; fuel systems; avionic
systems; electrical systems; environmental systems; the effects of one system on the overall
design of the aircraft and on other systems.
01215464 ระบบปรับอากาศและความดันภายในอากาศยาน
3(3-0)
(Aircraft Air Conditioning and Pressurization Systems)
พื้นฐาน : 01215331
เทคโนโลยีใหมดานระบบปรับอากาศและความดันของอากาศยานพาณิชยในยุคปจจุบัน ไซโคร
เมตรี อุณหพลศาสตรของการทําความรอนและทําความเย็น ระบบปรับอากาศและความดันของอากาศยาน
การซอมบํารุงและการใชงานระบบปรับอากาศและความดันของอุตสาหกรรมสายการบิน การควบคุม
คุณภาพอากาศ ภายในหองโดยสารของอากาศยานพาณิชย และความปลอดภัยในการทํางานกับระบบปรับ
อากาศและความดัน ของอากาศยานพาณิชยภายใตกฎเกณฑสากล
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01215465

01215471

01215472

01215473

New technology in air conditioning and pressurization systems of commercial aircraft,
psychrometry; thermodynamics of heating and cooling; the systems of air conditioning and
pressurization of aircraft, maintenance and operations of air conditioning and pressurization
systems in airline industry; air quality control in passenger cabin, safety in air conditioning and
pressurization of commercial aircraft based on international regulations.
การควบคุมการบินอัตโนมัติ II
3(3-0)
(Automatic Flight Control II)
พื้นฐาน : 01215461
ระบบควบคุมแบบพีไอดีและขอจํากัดของระบบ การควบคุมแบบหลายตัวแปร การควบคุมแบบ
คงทน การควบคุมแบบเปลี่ยนคาได การควบคุมดวยคอมพิวเตอร
PID control systems and the limitations of the systems, multi-variable control, robust
control, adaptive control, computer-based control.
การจัดการการซอมบํารุงอากาศยาน
3(3-0)
(Aircraft Maintenance Management)
แนวคิดการซอมบํารุง เศรษฐศาสตรและคาใชจายของการซอมบํารุง กฎระเบียบและขอกําหนด
การจัดทําเอกสาร การซอมบํารุงตามกําหนดการองคกร การดําเนินการและการวางแผน การจัดการและ
ควบคุมการซอมบํารุง การจัดการอะไหล การวิเคราะหความนาเชื่อถือ ระบบคอมพิวเตอรชวยสําหรับ
จัดการการซอมบํารุง เรื่องเฉพาะทางในการซอมบํารุงอากาศยาน
Maintenance concept, economics and cost of maintenance, regulations and
requirements, documentation, scheduled maintenance, organization, operation and planning,
maintenance management and control, spare parts management, reliability analysis, computerbased aids for maintenance management, selected topics in aircraft maintenance.
การจัดการอุตสาหกรรมสายการบิน
3(3-0)
(Airline Industry Management)
พื้นฐาน : 01215371
ระเบียบและสมาคมที่มีความเกี่ยวของกับอุตสาหกรรมสายการบิน โครงสรางอุตสาหกรรมสายการ
บิน ลักษณะเฉพาะทางเศรษฐศาสตรสายการบิน การจัดการและองคกร การตลาด หลักการของ
ตารางเวลาสายการบิน การวางแผนฝูงบิน การเงิน แรงงานสัมพันธในอุตสาหกรรมสายการบิน
Regulations and associations of airline industry, structure of airline industry, economic
characteristics of the airlines, management and organization, marketing, principles of airline
scheduling, fleet planning, financing, labor relations in the airline industry.
การจัดการทาอากาศยาน
3(3-0)
(Airport Management)
การจัดการการดําเนินงานทาอากาศยาน การจัดองคกรทาอากาศยาน การจัดการบริการดานการบิน
ภาคพื้น บริการผูโดยสารและสินคา การจัดการการซอมบํารุงทาอากาศยาน การจัดการอาคารและพื้นที่ การจัดการ
นิรภัยและการรักษาความปลอดภัย การจัดการลูกคาสัมพันธ การจัดการดานการเงินและความเปนเจาของ
นโยบายราคาสําหรับทาอากาศยาน
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Airport operation management, airport organization, aviation service management, ground
services, passenger and cargo services, airport maintenance management, building and area
management, safety and security management, customer relations management, financial and
ownership management, airport pricing policy.
01215474 กลยุทธทางอุตสาหกรรมการบินและอวกาศ
3(3-0)
(Aerospace Industry Strategy)
พื้นฐาน : 01215371
ความจําเปนของกลยุทธในอุตสาหกรรมการบินและอวกาศ การวิเคราะหสภาพแวดลอมทางอุตสาหกรรม
การสรางกลยุทธ การอนวัตกลยุทธและการปรับรื้อกลยุทธในอุตสาหกรรมการบินและอวกาศ

The imperative of strategy in aerospace industry, industrial environment scanning, strategy
formulation, strategy implementation, and strategy renewal in aerospace industry.
01215475 การวางแผนทาอากาศยาน
3(3-0)
(Airport Planning)
พื้นฐาน : 01215373
ระบบการวางแผนทาอากาศยาน ประเภทและระดับการวางแผน ขั้นตอนการวางแผน ประเภทและ
กระบวนการศึกษาการวางแผน การวางแผนดานการเงิน แผนแมบททาอากาศยาน การวางแผนทาอากาศยานใน
ระดับทองถิ่น

Airport planning system, planning types and level, planning processes, types and
processes of planning study, financial planning, airport master plan, local airport planning.
01215476 หลักการออกแบบทาอากาศยาน
3(3-0)
(Principles of Airport Design)
คุณลักษณะของอากาศยานที่มีผลกระทบตอการออกแบบทาอากาศยาน ความสามารถในการ
รองรับและความลาชา การออกแบบระบบตางๆในทาอากาศยาน แนวคิดการออกแบบผิวทาง การออกแบบ
พื้นที่อาคารทาอากาศยาน ขอคํานึงดานนิรภัยและความปลอดภัยในการออกแบบทาอากาศยาน ผลกระทบ
ตอสิ่งแวดลอม การพยากรณปริมาณการจราจรทางอากาศสําหรับการออกแบบทาอากาศยาน
Aircraft characteristics related to airport design, capability and delay, systems design in
airport, pavement design concept, airport terminal area design, safety and security consideration in
airport design, environmental impact, air traffic forecasting for airport design.
01215481 การวิเคราะหและออกแบบภารกิจอวกาศ
3(3-0)
(Space Mission Analysis and Design)
พื้นฐาน : 01215381
การออกแบบวงโคจร ผลของสิ่งแวดลอมในอวกาศตอภารกิจอวกาศ การกําหนดและการประมาณ
ขนาดอุปกรณบรรทุก การออกแบบระบบของยานอวกาศ การออกแบบสถานีภาคพื้นดิน การออกแบบ
ระบบยอยของยานอวกาศ
Orbit design; effects of space environment to space missions, defining and sizing space
payloads, design of spacecraft systems, design of ground station, design of spacecraft sub
systems.
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01215495 การเตรียมโครงงานวิศวกรรมการบินและอวกาศ
1(0-3)
(Aerospace Engineering Project Preparation)
การจัดเตรียมขอเสนอโครงงาน การวางแผนการดําเนินงาน การทบทวนและศึกษาจากตํารา การ
เตรียมงานการทําโครงงานและรายงานความกาวหนา
Preparation for project proposal, project plan, literature review and preparing project;
and progress report.
01215496 เรื่องเฉพาะทางวิศวกรรมการบินและอวกาศ
1-3
(Selected Topics in Aerospace Engineering)
เรื่องเฉพาะทางวิศวกรรมการบินและอวกาศในระดับปริญญาตรี หัวขอเรือ่ งเปลี่ยนไปในแตละ
ภาคการศึกษา
Selected topics in aerospace engineering at the bachelor degree level. Topics are subject
to change each semester.
01215497 สัมมนา
1
(Seminar)
การนําเสนอและอภิปรายหัวขอที่นาสนใจทางวิศวกรรมการบินและอวกาศในระดับปริญญาตรี
Presentation and discussion on current interesting topics in aerospace engineering at the
bachelor degree level.
01215498 ปญหาพิเศษ
1-3
(Special Problems)
การศึกษาคนควาทางวิศวกรรมการบินและอวกาศระดับปริญญาตรี และเรียบเรียงเขียนเปน
รายงาน
Study and research in aerospace engineering at the bachelor degree level and complied
into a written report.
01215499 โครงงานวิศวกรรมการบินและอวกาศ
(Aerospace Engineering projects)
พื้นฐาน : 01215495
โครงงานที่นาสนใจในแขนงตางๆ ของวิศวกรรมการบินและอวกาศ
Project of practical interest in various field of aerospace engineering.

2(0-6)
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