สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีการบิน
ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2553
คําอธิบายรายวิชา
01225111

01225121**

01225122

01225141**

การวิเคราะหเชิงสถิติทางการบิน
3(2-3)
(Statistical Analysis in Aviation)
แนวคิดเรื่องความนาจะเปน หลักสถิติ การวิเคราะหขอมูลเชิงสถิติทางการบิน และปฏิบัติการการวิเคราะห
เชิงสถิติ
Concepts of probability, principles of statistics, aviation statistical data analysis, and statistical
analysis laboratories.
อุตสาหกรรมการบินเบื้องตน
3(3-0)
(Introduction to Aviation Industry)
โครงสรางอุตสาหกรรมการบิน อุตสาหกรรมการขนสงทางอากาศ อุตสาหกรรมการผลิตอากาศยาน
อุตสาหกรรมการซอมบํารุงอากาศยาน อุตสาหกรรมการทาอากาศยาน อุตสาหกรรมคลังสินคาทางอากาศ
อุตสาหกรรมการบินทั่วไป การจัดการหวงอากาศและการจราจรทางอากาศ กฎระเบียบทางการบิน ผลกระทบของ
อากาศยานตอสิ่งแวดลอม
Aviation industry structure: air transportation industry, aviation manufacturing industry, aviation
maintenance industry, airport industry, air cargo industry, general aviation industry. Air space and traffic
management. Aviation regulations. Environmental impact of aircrafts.
กฎหมายและขอบังคับทางการบิน
3(3-0)
(Aviation Law and Regulations)
การรับรองการดําเนินงาน กฎหมายและขัอบังคับทางการบินระหวางประเทศ อํานาจ ความรับผิดชอบ และ
หนาที่ของหนวยงานดานการขนสงทางอากาศ คูมือการดําเนินงาน
Certification of operations, international aviation law and regulations, authority, responsibility, and
functions of the air transportation organizations, operation manuals.
กลศาสตรการบินและอากาศพลศาสตรเบื้องตน
3(3-0)
(Basic Flight Mechanics and Aerodynamics)
การปฏิบัติการและนิรภัยการบิน หลักมูลของอากาศพลศาสตร หลักการบิน เสถียรภาพและการควบคุมการ
บิน อากาศพลศาสตรความเร็วสูง อากาศพลศาสตรของเครื่องบินปกหมุน
Flight operations and safety. Fundamental of aerodynamics. Principle of flight. Flight stability and
control. High speed aerodynamics. Helicopter aerodynamics.

_______________
** วิชาปรับปรุง

2
01225142**

01225143**

01225144**

01225151**

01225152**

สมรรถนะการบินของอากาศยาน
3(3-0)
(Aircraft Flight Performance)
พื้นฐาน : 01225141
สมรรถนะในการบินเดินทาง ในการบินไตระดับ ในการขึ้นและลง น้ําหนักและดุลยภาพของอากาศยาน การ
จัดภาระอากาศยาน
Cruise, climb, take-off and landing performances. Aircraft weight and balance. Aircraft loading.
อุตุนิยมวิทยาการบิน
2(2-0)
(Aviation Meteorology)
ลักษณะเฉพาะ ความดัน แนวปะทะอากาศและการเคลื่อนที่ของชั้นบรรยากาศ การกอตัวของเมฆ ภัยสภาพ
อากาศตอการบิน ทัศนวิสัย การวิเคราะหและการพยากรณอากาศ แผนที่อากาศ 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.
การเดินอากาศและการสื่อสาร
2(2-0)
(Air Navigation and Communication)
แผนที่การเดินอากาศ ขอกําหนดและกระบวนการการเดินอากาศตามองคกรการบินพลเรือนระหวาง
ประเทศ การบริการโทรคมนาคมทางการบินระหวางประเทศ ทฤษฎีการสื่อสารดวยวิทยุ การบริการการเดินอากาศ
ดวยวิทยุ 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.
ศัพทวิทยาเทคนิคการบิน
3(3-0)
(Aviation Technical Terminology)
ศัพทวิทยาทางการบินเกี่ยวของกับองคกร 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.
ศัพทวิทยาทางอุตสาหกรรมการบิน
3(3-0)
(Aviation Industry Terminology)
ศัพทวิทยาทางการบินเกี่ยวของกับทาอากาศยาน นิรภัยและการรักษาความปลอดภัยทางการบิน การ
เดินอากาศ การบริการการจราจรทางอากาศ การขนสงทางอากาศ สายการบิน
Aviation terminology related to airport, aviation safety and security, air navigation, air traffic
services, air cargo, airline.

_______________
** วิชาปรับปรุง

3
01225211**

01225221**

01225231

01225232

การวิเคราะหเชิงปริมาณทางการบิน
3(3-0)
(Quantitative Analysis in Aviation)
พื้นฐาน : 01225111
กําหนดการเชิงเสน ผลเฉลยของปญหาทางกําหนดการเชิงเสน การตัดสินใจภายใตเงื่อนไขความแนนอน
และความไมแนนอน การตัดสินใจและการวิเคราะหความเสี่ยง การประยุกตการวิเคราะหเชิงปริมาณสําหรับการ
จัดการทางการบิน
Linear programming, solutions of linear programming problems, decision making under certainty
and uncertainty, decision and risk analysis. Application of quantitative analysis for aviation management.
การจัดการองคการการบิน
3(3-0)
(Aviation Organization Management)
หลักการจัดการและองคการการบิน วัฒนธรรมและสิ่งแวดลอมองคการ การวางแผนเชิงกลยุทธ โครงสราง
และการออกแบบองคการ การจัดการการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรม พฤติกรรมองคการ การทํางานเปนทีม ภาวะ
ผูนํา พื้นฐานการควบคุมองคการ จริยธรรมและความรับผิดชอบตอสังคมในองคการการบิน
Principles of management and aviation organization. Organizational culture and the environment,
strategic planning, organizational structure and design. Managing change and innovation. Organization
behavior, teamwork, leadership. Foundations of organizational control. Ethics and social responsibility in
aviation organization.
การตลาดการบิน
3(3-0)
(Aviation Marketing)
หลักการตลาดและนัยที่มีตอองคกรการบิน แนวคิดทางการตลาดการบิน พฤติกรรมผูบริโภคและผูโดยสาร
การวิเคราะหและการสรางกลยุทธทางการตลาดในอุตสาหกรรมการบิน
Principles of marketing and implication on aviation organization, aviation marketing concepts,
consumer and passenger behavior, marketing strategy analysis and formulation in aviation industry.
เศรษฐศาสตรการบิน
3(3-0)
(Aviation Economics)
หลักเศรษฐศาสตรมหภาคและจุลภาคในการขนสงทางอากาศ ระบบเศรษฐกิจและตลาด อุปทานและอุปสงค
ทางการบิน โครงสรางตลาดการบิน องคประกอบที่สําคัญในการขนสงทางอากาศและความสัมพันธในระบบ
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.

_______________
** วิชาปรับปรุง

4
01225245**

01225251**

01225252

01225253**

01225311**

ระบบการควบคุมจราจรทางอากาศ
3(3-0)
(Air Traffic Control Systems)
ความรับผิดชอบของการบริการจราจรทางอากาศ หวงอากาศ กฎการบิน ระบบการนํารอง ระยะหาง
มาตรฐาน การบริการสนเทศทางการเดินอากาศ การจัดการจราจรทางอากาศ การบริการการเตือนภัย การบริการ
จราจรทางอากาศในอนาคต
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.
นิรภัยการบิน (Aviation Safety)
3(3-0)
พื้นฐาน : 01225122
ปรัชญานิรภัย ขั้นตอนนิรภัยเชิงบุคคลและเชิงองคการ การปองกันอุบัติเหตุ การสืบสวนอุบัติเหตุ เครื่องมือ
ในการจัดการความปลอดภัย
Safety philosophy. Personal and organizational safety procedures. Accident prevention. Accident
investigation. Safety management tools.
มนุษยปจจัยทางการบิน
3(3-0)
(Human Factors in Aviation)
ระบบการทํางานและความปลอดภัย มนุษยปจจัยและความผิดพลาด สมรรถนะในการทํางานและความ
ปลอดภัย
Work systems and safety, human factors and errors, work performance and safety.
การพัฒนาความเปนมืออาชีพทางการบิน
1(0-3)
(Aviation Professional Development)
กิจกรรมรายบุคคลและกลุมในการพัฒนาทักษะระหวางบุคคล การพัฒนาสวนบุคคล และการทํางานเปนทีม
ภาวะผูนํา การพัฒนาความเปนมืออาชีพดานการจัดการทางการบิน
Individual and group activities in interpersonal skill development. Personal and team work
development. Leadership. Aviation managerial professional development.
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการทางการบิน
3(3-0)
(Information Technology for Aviation Management)
พื้นฐาน : 01225221
เทคโนโลยีสารสนเทศและผลกระทบตออุตสาหกรรมการบิน ระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธเพื่อความไดเปรียบ
ในการแขงขัน ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส และพาณิชยอิเล็กทรอนิกส การจัดการโซอุปทานและการวางแผนทรัพยากร
วิสาหกิจ การวางแผนเทคโนโลยีสารสนเทศและการปรับปรุงแบบกระบวนการทางธุรกิจ การจัดการความรูและ
ฐานขอมูล 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.

_________
** วิชาปรับปรุง

5
01225321

01225322

01225323

01225341

01225351

การจัดการการดําเนินงานการบิน
3(3-0)
(Aviation Operations Management)
แนวคิดการจัดการงานการดําเนินงานทางการบิน กลยุทธการดําเนินงาน การวิเคราะหกระบวนการ การ
วางแผนทรัพยากรวิสาหกิจการบิน การปรับรื้อกระบวนการทางธุรกิจในอุตสาหกรรมการบิน
Concepts of operations management in aviation, operation strategy, process analysis, aviation
enterprise resource planning, business process reengineering in aviation industry.
การจัดการและกลยุทธทางการบิน
3(3-0)
(Aviation Management and Strategy)
พื้นฐาน: 01131211 และ 01225221
กลยุทธในอุตสาหกรรมการบิน การวิเคราะหสิ่งแวดลอมทางธุรกิจ การสรางกลยุทธ การทํากลยุทธให
เกิดผลและการประเมินผลกลยุทธในอุตสาหกรรมการบิน
Strategy in aviation industry, business environment analysis, strategy formulation, strategy
implementation, and strategy evaluation in aviation industry.
การจัดการโครงการทางการบิน
3(3-0)
(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.
การดําเนินงานและการวางแผนการบิน
3(3-0)
(Flight Operations and Planning)
พื้นฐาน : 01225142
แผนภูมิและตารางการวางแผนการบิน การคํานวณระยะเวลาบินและการใชเชื้อเพลิง การเลือกเสนทาง
เอกสารหลักฐานในการดําเนินงานการบิน การเฝาเตือนการบิน ความขัดของของอุปกรณการบิน สถานการณ
ฉุกเฉิน 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.
การจัดการทรัพยากรมนุษยทางการบิน
3(3-0)
(Aviation Human Resource Management)
พื้นฐาน: 01225221
ความสําคัญของการจัดการทรัพยากรมนุษยในองคกรการบิน อาชีพในอุตสาหกรรมการบิน กฎหมายและ
ขอบังคับในการทํางานดานการบิน การวางแผนทรัพยากรมนุษย การวิเคราะหงาน การสรรหาบุคคล ระบบรางวัล
การประเมินสมรรถนะ 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.

6
01225361

การจัดการลอจิสติกสและโซอุปทานการบิน
3(3-0)
(Aviation Logistics and Supply Chain Management)
แนวคิดการจัดการโซอุปทานและลอจิสติกสในอุตสาหกรรมการบิน ระบบการจัดสงวัสดุ การจัดการพัสดุคง
คลังทางการบิน การวางแผนกําลังการผลิต การกําหนดที่ตั้งศูนยการกระจายสินคาของการขนสงทางอากาศ
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)
(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.
การดําเนินงานการบริการภาคพื้นทางการบิน
3(3-0)
(Aviation Ground Service Operations)
แนวคิดการดําเนินงานภาคพื้นทางการบิน การดําเนินงานพื้นที่สวนการบินและพื้นที่สวนอาคารผูโดยสาร
การบริการสําหรับผูโดยสารและสินคา การควบคุมการดําเนินงาน นิรภัยและการรักษาความปลอดภัยการบริการ
ภาคพื้น
Aviation ground handling operational concepts, airside and landside operations, passenger and
cargo handling, operational control, ground service safety and security.
การดําเนินงานและการจัดการสายการบิน
3(3-0)
(Airline Operations and Management)
การจัดการสายการบิน การพยากรณทางสายการบิน การเงินทางสายการบิน การจัดกําหนดการสายการบิน
การปฎิบัติการบินและการบริหารลูกเรือสายการบิน การจัดการบริการภาคพื้น การเชื่อมประสานของสายการบิน
และทาอากาศยาน การเชื่อมประสานของสายการบินและการซอมบํารุงอากาศยาน
Airline management. Airline forecasting. Airline finance. Airline scheduling. Airline flight operations
and crew management. Airline ground handling. Airport and airline interface. Aircraft maintenance and
airline interface.
การดําเนินงานและการจัดการทาอากาศยาน
3(3-0)
(Airport Operations and Management)
การจัดการทาอากาศยาน โครงสรางตนทุนและรายไดของทาอากาศยาน ขีดความสามารถของทาอากาศ
ยาน นิรภัยและการรักษาความปลอดภัยทาอากาศยาน การจัดการสิ่งแวดลอมทาอากาศยาน การดําเนินงานทา
อากาศยานและสมรรถนะ
Airport management. Airport cost and revenue structure. Airport capacity. Airport safety and
security. Airport environment management. Airport operation and performance

01225363

01225371**

01225372**

_______________
** วิชาปรับปรุง
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01225373

นิรภัยและรักษาความปลอดภัยของทาอากาศยาน
3(3-0)
(Airport Safety and Security)
ขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรมนิรภัยและการรักษาความปลอดภัยของทาอากาศยาน อากาศยานและสิ่ง
อํานวยความสะดวกของทาอากาศยาน คณะกรรมการนิรภัยและการรักษาความปลอดภัยของทาอากาศยาน
โปรแกรมการตรวจพินิจทาอากาศยาน การฝกอบรมดานนิรภัยและการรักษาความปลอดภัย และการปองกันการ
ทําผิดพระราชบัญญัติการกอการรายของการบินพลเรือน
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)
(Aviation Maintenance Management)
พื้นฐาน: 01225321
พื้นฐานการจัดการการบํารุงรักษาอากาศยาน การวางแผนและการจัดตารางการซอมบํารุงอากาศยาน
องคการการซอมบํารุงอากาศยาน ระดับการบํารุงรักษาอากาศยาน การสนับสนุนดานวัสดุ การควบคุมคุณภาพ
Basic of aircraft maintenance management. Aircraft maintenance planning and scheduling.
Aircraft maintenance organization. Level of aircraft maintenance. Material support. Quality control.
01225382**
การวิเคราะหคุณภาพและความเชื่อถือไดทางการบิน
3(3-0)
(Aviation Quality and Reliability Analysis)
พื้นฐาน : 01225111
หลักความเชื่อถือไดและคุณภาพในการบิน การกระจายและทฤษฎีความนาจะเปน การวิเคราะหและการ
ปรับปรุงคุณภาพ มาตรฐานคุณภาพการเดินอากาศ การสรางตัวแบบความเชื่อถือได การหาคาเหมาะที่สุดของ
ความเชื่อถือได
Principle of reliability and quality in aviation. Distributions and probability theory. Quality analysis
and improvement. Aeronautical quality standards. Reliability modeling. Optimization reliability.
01225383*
การบํารุงรักษาอากาศยานพื้นฐาน
3(3-0)
(Basic Aircraft Maintenance)
ไฟฟาพื้นฐาน การเขียนแบบอากาศยาน ระบบทอของไหลและการสวนประกอบ วัสดุและกระบวนการ
เครื่องมือสําหรับการซอมบํารุงอากาศยาน เอกสารการบํารุงรักษา แบบและบันทึกการบํารุงรักษา ใบอนุญาตชาง
ซอมบํารุงอากาศยาน
Basic electricity. Aircraft drawing. Fluid lines and fitting. Materials and process. Tools for aircraft
maintenance. Maintenance documents. Maintenance form and records. Aircraft Mechanics license.
01225461
การจัดการสินคาคงคลังและคลังสินคาทางการบิน
3(3-0)
(Aviation Inventory and Warehouse Management)
พื้นฐาน : 01225361
แนวคิดการบริหารคลังสินคา สินคาคงคลัง และการกระจายสินคาในอุตสาหกรรมการบิน การวางแผนและ
การออกแบบคลังสินคาทางการบิน การวางแผนเครือขายการขนสงสินคาทางการบิน การออกแบบละบริหารสินคา
คงคลัง การขนสงและการกระจายสินคา
_______________
* วิชาเปดใหม
** วิชาปรับปรุง
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01225462

01225463*

01225464*

01225471**

01225472**

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.
เครือขายโซอุปทานทางการบิน
3(3-0)
(Aviation Supply Chain Network)
พื้นฐาน : 01225361
แนวคิดการบริหารหวงโซอุปทานและกลยุทธในการแขงขันในอุตสาหกรรมการบิน การจัดการเครือขายหวง
โซอุปทาน การบริหารลูกคา และการประเมินและการจัดการผลของหวงโซอุปทานในอุตสาหกรรมการบิน
Aviation supply chain and competitive strategy, virtual integration in aviation supply chain,
managing aviation supply chain, customer value and aviation supply chain performance management.
ขาวกรองธุรกิจเพื่อการจัดการทางการบิน
3(3-0)
(Business Intelligence for Aviation Management)
พื้นฐาน : 01225311
แนวคิดเรื่องขาวกรองทางธุรกิจ การวิเคราะหขอมูลและการคนพบความรู การประยุกตในธุรกิจและ
อุตสาหกรรมการบิน
Business Intelligence concepts. Data analysis and knowledge discovery. Application in aviation
business and industry.
การบริหารความเสี่ยงทางการบิน
3(3-0)
(Aviation Risk Management)
หลักการจัดการความเสี่ยง ความเสี่ยงในอุตสาหกรรมการบิน ปจจัยภายในและภายนอก กระบวนการ
จัดการความเสี่ยง วิธีและเครื่องมือการประเมินความเสี่ยง ความวิบัติและความรุนแรง วิธีการควบคุมความเสี่ยง
Principles of risk management. Risk in an aviation industry: internal and external factors. Risk
management process. Risk assessment method and tools. Failure and severity. Risk control methods.
การวางแผนฝูงบินของสายการบิน
3(3-0)
(Airline Fleet Planning)
พื้นฐาน: 01225232
หลักการการวางแผนฝูงบิน กระบวนการการเลือกฝูงบิน วิธีการการวางแผนฝูงบินและการสรางตัวแบบแบบ
เซ็กเตอรเดี่ยวและโครงขาย การประเมินการลงทุน
Principles of fleet planning: fleet slection process, fleet planning method and modeling on single
sector and network. Investment appraisal.
การจัดการรายไดของสายการบิน
3(3-0)
(Airline Revenue Management)
พื้นฐาน: 01131211 และ 01225231
หลักการจัดการรายไดของสายการบิน การควบคุมที่นั่งคงเหลือ การทํารายไดของสายการบินใหมากที่สุด
การจัดการการตั้งราคาและรายได การประยุกตแนวคิดการพยากรณในการจัดการรายไดของสายการบิน ระบบ
สารสนเทศการจัดการรายไดของสายการบิน

* วิชาเปดใหม

** วิชาปรับปรุง
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01225473

01225474**

01225481**

01225482**

01225483**

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.
การวางแผนและพัฒนาทาอากาศยาน
3(3-0)
(Airport Planning and Development)
พื้นฐาน: 01225372
ระบบการวางแผนทาอากาศยาน ประเภทและระดับการวางแผน กระบวนการการวางแผน ประเภทและ
กระบวนการศึกษาการวางแผน การวางแผนดานการเงิน แผนแมบททาอากาศยาน การวางแผนทาอากาศยาน
ทองถิ่น
Airport planning system, planning types and levels, planning processes, types and processes of
planning study, financial planning, airport master plan, local airport planning.
พฤติกรรมลูกคาทางการบิน
3(3-0)
(Aviation Customer Behavior)
พื้นฐาน: 01225231
หลักการพฤติกรรมลูกคาในการบิน ลักษณะเฉพาะบุคคล ตัวกําหนดพฤติกรรมลูกคา การจูงใจลูกคาและ
ทัศนคติลูกคา การทําใหแตกตางและการแบงสวนทางการตลาด การตัดสินใจของลูกคา
Principles of customer behavior in aviation: personal characteristics, customer behavior
determinants, customer motivation and customer attitudes. Market differentiation and segmentation.
Customer decision making.
โครงสรางและระบบอากาศยาน
3(3-0)
(Aircraft Structures and Systems)
โครงสรางอากาศยาน โลหะแผนและวัสดุประกอบ การประกอบและการจัดดุลอากาศยาน การตรวจพินิจ
โครงสรางอากาศยาน การซอมโครงสรางอากาศยาน ระบบและบริภัณฑอากาศยาน
Aircraft structure. Sheet metal and composite structures. Aircraft assembly and rigging. Aircraft
structure inspection. Aircraft structure repair. Aircraft systems and equipments.
ระบบขับดันอากาศยาน
3(3-0)
(Aircraft Propulsive Systems)
พื้นฐาน : 01225142
เครื่องยนตลูกสูบ เครื่องยนตกังหัน การตรวจพินิจและการซอมบํารุงเครื่องยนตอากาศยาน ระบบและ
บริภัณฑโรงผลิตกําลัง
Reciprocating engines. Turbine engines. Aircraft engine inspection and maintenance. Power plant
systems and equipments.
ระบบเอวิออนิกส (Avionics Systems)
3(3-0)
เครื่องมือวัดประกอบการบินพื้นฐาน ทฤษฎีการสื่อสารและการเดินอากาศ ทฤษฎีระบบขอมูลอากาศ ระบบ
คอมพิวเตอรเดินอากาศแผนใหม ทฤษฎีการควบคุมการบินอัตโนมัติ การติดตั้ง การรอยสาย และการบํารุงรักษา
ระบบเอวิออนิกส
Basic flight instrument. Theory of communication and air navigation. Theory of air data system.
Modern computer navigation system. Theory of automatic flight control. Installation, wiring and
maintenance avionics systems.

** วิชาปรับปรุง
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01225484*

01225485*

01225486*

01225491*

01225496

01225497

การปฏิบัติพื้นฐานในทางเทคโนโลยีและการบํารุงรักษาอากาศยาน
1(0-3)
(Basic Practices in Aircraft Technology and Maintenance)
การปฏิบัติพื้นฐานทางเทคโนโลยี ชางพื้นฐานและการซอมบํารุง
Basic practices in technology, basic mechanic and maintenance.
การปฏิบัติโครงสรางและเครื่องยนตอากาศยาน
1(0-3)
(Practices in Aircraft Structure and Engine)
พื้นฐาน : 01225484
การปฏิบัติทางเทคโนโลยีและ การบํารุงรักษา ดานโครงสรางและเครื่องยนตอากาศยาน
Practices in technology and maintenance of aircraft structure and engine.
การปฏิบัติระบบอากาศยานและเอวิออนิกส
1(0-3)
(Practices in Aircraft Systems and Avionics)
พื้นฐาน : 01225484
การปฏิบัติทางเทคโนโลยีและการบํารุงรักษา ระบบอากาศยานและเอวิออนิกส
Practices in technology and maintenance of aircraft systems and avionics.
ระเบียบวิธีวิจัยพื้นฐานทางการจัดการเทคโนโลยีการบิน
1(0-2)
(Basic Research Methods in Aviation Technology Management)
หลักและระเบียบวิธีวิจัยทางการจัดการเทคโนโลยีการบิน การกําหนดปญหา การวางรูปการวิจัย การตั้ง
วัตถุประสงคและสมมติฐาน การเก็บรวบรวมขอมูล การสรางแบบสอบถาม การวิเคราะหและตีความขอมูล การใช
สถิติสําหรับการวิจัย 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.
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.
สัมมนา
1
(Seminar)
การนําเสนอและอภิปรายหัวขอที่นาสนใจทางการจัดการเทคโนโลยีการบินในระดับปริญญาตรี
Presentation and discussion on current interesting topics in aviation technology management at the
bachelor’s degree level.

_______________
* วิชาเปดใหม
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01225498

01225499

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
โครงงานการจัดการเทคโนโลยีการบิน
3(0-9)
(Aviation Technology Management Project)
โครงงานที่นาสนใจในแขนงตางๆ ทางการจัดการเทคโนโลยีการบิน
Project of practical interest in various fields of aviation technology management

