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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมอากาศยาน 

(หลักสูตรใหม พ.ศ. 2550) 
 
1. ชื่อหลักสูตร 
 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมอากาศยาน 
 Bachelor of Engineering Program in Aeronautical Engineering 
 
2. ชื่อปริญญา 
 ภาษาไทย ช่ือเต็ม : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมอากาศยาน) 
  ช่ือยอ : วศ.บ. (วิศวกรรมอากาศยาน) 
 ภาษาอังกฤษ ช่ือเต็ม : Bachelor of Engineering (Aeronautical Engineering) 
  ช่ือยอ : B.Eng. (Aeronautical Engineering) 
 
3. หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
 สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล  สํานักวิชาวศิวกรรมศาสตร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
 
4.    ปรัชญาและวัตถุประสงค 
 ในปจจุบัน ไดมีการการขยายตัวอยางตอเนื่องของอุตสาหกรรมการบิน โดยเฉพาะใน
ประเทศไทย ไดเปดใหบริการสนามบินนานาชาติ แหงใหม  “สนามบินสุวรรณภูมิ”  ซ่ึงจะทําให
ประเทศไทยเปนศูนยกลางการบินในภูมิภาคนี้ พรอมกับการขยายตัวดานอุตสาหกรรมการบิน
เพิ่มข้ึนไปอีก อีกท้ังรัฐบาลเอง  ก็มีนโยบายท่ีชัดเจนท่ีจะมุงพัฒนาใหประเทศไทยเปนศูนยกลางใน
ดานการบินในภูมิภาคแถบน้ี ซ่ึงความคาดหวังเหลานี้มีความตองการวิศวกรรมทางดานอากาศยาน
และการบินจํานวนมากเพ่ือใหเพียงพอตอการขยายตัวของอุตสาหกรรมในภาคนี้ 
 ทรัพยากรบุคคลทางดานวิศวกรรมอากาศยาน มีความจําเปนอยางมากในการท่ีจะรองรับ
การเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมการบิน ท้ังบุคลากรท่ีทํางานดานวิศวกรดานความปลอดภัยของ
อากาศยาน วิศวกรดานเคร่ืองมือส่ือสารและอุปกรณประกอบการบิน วิศวกรดานการซอมบํารุงท่ี
ทํางานใหกับสายการบินโดยตรง และวิศวกรดานตางๆในภาคอุตสาหกรรมน้ี ซ่ึงปจจุบันมี
สถาบันอุดมศึกษา ไมมากนักท่ีทําการผลิตบุคลากรดานนี้ จึงทําใหมีความกังวลวาอาจจะเกิดความ
ขาดแคลนบุคคลากรดานนี้ในอนาคตอันใกล 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ไดมีสถาบันการบินพลเรือน เปนสถาบันสมทบ ซ่ึงสถาบัน
การบินพลเรือนนั้น ไดทําหนาท่ีดานการผลิตบุคลากรเขาสูภาคอุตสาหกรรมการบิน และ
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อุตสาหกรรมอากาศยาน มาเปนเวลานาน ซ่ึงสวนใหญจะเปนการเตรียมบุคลากรทางดานชางเทคนคิ 
เขาทํางานในสวนของอากาศยาน ซ่ึงในปจจุบันทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  ไดมี
ความสัมพันธท่ีดีกับสถาบันการบินพลเรือน  
 สําหรับทางดานฝายทหาร โรงเรียนนายเรืออากาศ กองทัพอากาศ เปนหนวยงานท่ีทําการ
ผลิตบุคลากรหลักดานการบิน ท้ังนักบินประจําการของกองทัพอากาศ และนายทหารท่ีทําหนาท่ี
เปนวิศวกรในการดูแล ปรับปรุงและซอมบํารุงอากาศยานใหกับกองทัพอากาศมาเปนเวลานาน และ
มีบุคลากรจํานวนหนึ่งท่ีสําเร็จการศึกษาจากสถาบันแหงนี้ เขาทํางานเปนท้ังนักบินและวิศวกรดาน
การบํารุงรักษาอากาศยานใหกับบริษัทเอกชน เชนฝายการชาง บริษัทการบินไทย (มหาชน) จํากัด 
เปนจํานวนมาก 
 ดังนั้นจึงเปนโอกาสท่ีดีท่ีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จะทําการเปดการเรียนการสอน
ดานวิศวกรรมอากาศยาน และขอความรวมมือ กับทางสถาบันการบินพลเรือน และโรงเรียนนายเรือ
อากาศ เขามาชวยในการรางหลักสูตร จัดทําแผนครุภัณฑ ดานเคร่ืองมือหองปฏิบัติการท่ีจําเปนตอ
การศึกษาของนักศึกษา และมองหาความรวมมือกับสถาบันท้ังสองในการใชทรัพยากรบุคคลและ
เคร่ืองมือทดลองตาง ๆ   รวมกัน เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุด  
 
วัตถุประสงค 
 วัตถุประสงคในการผลิตบัณฑิตทางดานวิศวกรรมอากาศยานนั้น  สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล
มีความตองการที่จะสรางบัณฑิตท่ีมีความรูความสามารถดานการออกแบบ บํารุงรักษาอากาศยาน
สวนประกอบตาง ๆ   ของอากาศยาน ไมวาจะเปนดานอากาศพลศาสตร ระบบควบคุมการบิน ระบบ
เคร่ืองมือส่ือสารในอากาศยาน และเทคโนโลยีท่ีทันสมัยดานอากาศยานและการบิน ตลอดจนสรางใหผู
ท่ีเขาศึกษาในหลักสูตรนี้มีความรูในดานวิศวกรรมพื้นฐานของหลากหลายสาขาวิชา  เพื่อประโยชน
ในการนําไปประยุกตใชสําหรับวิศวกรดานอากาศยาน  และมีทักษะในการทํางานในอุตสาหกรรม
ดานการบินและอากาศยานไดเปนอยางดี  ดังนั้นวัตถุประสงคหลักในการจัดทําหลักสูตรนี้ข้ึนมา ก็
เพื่อใหบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษา มีคุณสมบัติดังนี้ 

(1) มีความรูความสามารถในการออกแบบและเขาใจระบบการทํางานของอากาศยาน 
(2) มีความรูและเขาใจการทํางานของระบบที่สําคัญในอากาศยาน เชน  ระบบเครื่องยนต  

ระบบควบคุมดานพลศาสตร  ระบบควบคุมการบิน  ระบบเคร่ืองมือส่ือสารในอากาศยาน  
และเทคโนโลยีท่ีทันสมัยดานอากาศยานและการบิน 

(3) มีความรูและความเขาใจ มีความสามารถในการ ซอมบํารุง ปรับปรุง พัฒนา อุปกรณ
ตางๆ ในอากาศยานได  

(4) มีความรูดานวิศวกรรมเศรษฐศาสตร ความรูท่ัวไป และความรูดานภาษาเปนอยางดี  เพื่อ
เพิ่มศักยภาพในการทํางาน รวมท้ังสามารถติดตอประสานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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5. กําหนดการเปดสอน  
 ปการศึกษา 2550 
 

6. คุณสมบัตขิองผูเขาศึกษา   
 เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี วาดวยการศึกษาข้ันปริญญาตรี 
 

7. การคัดเลือกผูเขาศึกษา  
 เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี วาดวยการศึกษาข้ันปริญญาตรี 
 

8. ระบบการศึกษา 
 เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี วาดวยการศึกษาข้ันปริญญาตรี 
 

9. ระยะเวลาการศึกษา 
 เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี วาดวยการศึกษาข้ันปริญญาตรี 
 

10.  การลงทะเบียนเรียน 
 เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี วาดวยการศึกษาข้ันปริญญาตรี 
 

11. การวัดผลและการสําเร็จการศึกษา  
 เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี วาดวยการศึกษาข้ันปริญญาตรี 
 
12.  อาจารยผูสอน 
12.1 อาจารยประจําหลักสูตร 
            ตําแหนง      สําเร็จการศึกษา 
 ทางวิชาการ  ชื่อ-สกุล                คุณวุฒิ   สาขาวิชา  จากสถาบัน    ป 
 1.  รศ. ร.อ. ดร. กนตธร  ชํานิประศาสน Ph.D.     Mechanical University of 2535 
   Engineering  Pittsburgh, USA  
 2.  รศ. น.อ. ดร. วรพจน  ขําพิศ Ph.D.     Mechanical Michigan state  2526 
   Engineering University 
 3. ผศ. ดร. จิระพล  ศรีเสริฐผล                    Ph.D. System analysis, St.Petersburg 2546 
                                                                                         Control and         State University 
                                                                                             Processing           of Aerospace 

  Information        Instrumentation                                
                                                                                                                  Russia 
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 4.  อ. ดร. ธีระชาติ  พรพิบูลย                     วศ.ด.    วิศวกรรมเคร่ืองกล   จุฬาลงกรณ     2549 
                                                                                                                    มหาวิทยาลัย 
 5.  อ. ธีทัต  ดลวิชัย           วศ.ม.    วิศวกรรมเคร่ืองกล  จุฬาลงกรณ      2543 
                                                                                                                             มหาวิทยาลัย 
 
12.2 อาจารยผูสอน 
 หมวดวิชาวิศวกรรมศาสตร 
 ศาสตราจารย 
 ศ.น.ท. ดร. สราวุฒิ  สุจิตจร Ph.D. (Electronic and Electrical Engineering) 
 
 รองศาสตราจารย 
 รศ. ร.อ. ดร. กนตธร  ชํานิประศาสน Ph.D. (Mechanical Engineering) 
 รศ. ดร. กิตติ  อัตถกิจมงคล Ph.D. (Electrical Engineering) 
 รศ. ดร. กิตติเทพ  เฟองขจร Ph.D. (Geological Engineering) 
 รศ. ดร. กิตติศักดิ์  เกดิประสพ Ph.D. (Computer Science) 
 รศ. ดร. จรัสศรี  ลอประยูร Ph.D. (Ceramics) 
 รศ. ดร. ชัยยศ  ต้ังสถิตยกุลชัย Ph.D. (Mineral Processing) 
 รศ. ดร. ทวิช  จิตรสมบูรร Ph.D. (Mechanical Engineering) 
 รศ. ดร. นิตยา  เกิดประสพ Ph.D. (Computer Science) 
 รศ. น.อ. ดร. วรพจน  ขําพิศ Ph.D. (Mechanical Engineering) 
 รศ. ดร. สุทิน  คูหาเรืองรอง Ph.D. (Ceramics) 
 รศ. ดร. สิทธิชัย  แสงอาทิตย Ph.D. (Civil Engineering) 
 รศ. ดร. เอกชัย  จันทสาโร Ph.D. (Mechanical Engineering) 
 รศ. ดร. อํานาจ  อภิชาติวัลลภ Ph.D. (Civil Engineering) 
 รศ. เกรียงไกร  ไตรสาร M.S. (Petroleum Engineering) 
 
 
 ผูชวยศาสตราจารย 
 ผศ. ดร. กษมา  จารุกําจร Ph.D. (Polymer Engineering) 
 ผศ. ดร. คะชา  ชาญศิลป Ph.D. (Interactive Multimedia Technologies)  
 ผศ. ดร. จิระพล  ศรีเสริฐผล Ph.D. (System analysis, Control and Processing 
  Information)   
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 ผศ. ดร. จันทิมา  ดีประเสริฐกุล Ph.D. (Macromolecular Science) 
 ผศ. ดร. ฉลองศรี  ฟลัด Ph.D. (Chemical Engineering) 
 ผศ. ดร. ฉัตรชัย  โชติษฐยางกูร Ph.D. (Environmental Engineering) 
 ผศ. ดร. ธนัดชัย  กุลวรวานิชพงษ Ph.D. (Electronic and Electrical Engineering) 
 ผศ. ดร. นิธินาถ  ศุภกาญจน Ph.D. (Macromolecular Science) 
 ผศ. ดร. ปราณี  ชุมสําโรง Ph.D. (Polymer Science and Technology) 
 ผศ. ดร. พรศิริ  จงกล   Ph.D. (Industrial Engineering) 
 ผศ. ดร. พิชโยทัย  มหัทธนาภิวัฒน วศ.ด. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร)  
 ผศ. ดร. มงคล  จิรวัชรเดช Ph.D. (Civil Engineering) 

 ผศ. ดร. ยงยุทธ  เสริมสุธีอนุวัฒน  Ph.D. (Mechanical Engineering) 
 ผศ. ดร. ยุพาพร  รักสกุลพิวฒัน Ph.D. (Polymer Engineering) 
 ผศ. ดร. รังสรรค  วงศสรรค วศ.ด. (วิศวกรรมไฟฟา)  
 ผศ. ดร. รัตนวรรณ  เกียรติโกมล Ph.D. (Chemical Engineering) 
 ผศ. ดร. วิมลลักษณ  สุตตะพันธ Ph.D. (Macromolecular Science) 
 ผศ. ดร. วีรชัย  อาจหาญ Ph.D. (Agricultural and Forest Engineering) 
 ผศ. ดร. วีระศักดิ์  เลิศสิริโยธิน Ph.D. (Food Engineering & Chemistry) 
 ผศ. ดร. สมประสงค  สัตยมัลลี Ph.D. (Transportation Engineering) 
 ผศ. ดร. สุขเกษม  กังวานตระกูล D. Eng. (Materials Engineering)  
 ผศ. ดร. สุขสันต์ิ  หอพิบูลสุข   Ph.D. (Geotechnical Engineering) 
 ผศ. ดร. สุดจิต  ครุจิต Ph.D. (Environmental Engineering) 
 ผศ. ดร. อนันท  อุนศิวิไลย Ph.D. (Electrical and Computer Engineering) 
 ผศ. ดร. อาทิตย  ศรีแกว Ph.D. (Electrical Engineering and Computer Science) 
 ผศ. ดร. อุทัย  มีคํา Ph.D. (Chemistry and Chemical Technology) 
 ผศ. ดร. เอมอร  ทัศนศร Dr.rer.nat (Geology) 
 ผศ. ดร. Adrian  Evan Flood  Ph.D.  (Chemical Engineering)  
 ผศ. ดร. Shigeki  Morimoto Ph.D. (Industry) 
 ผศ. ธารา  เล็กอุทัย M.S. (Basin Evolution and Dynamics) 
 ผศ. ศาสน  สุขประเสริฐ วศ.ม. (เทคโนโลยีการขนสง) 
 ผศ. สมพันธุ  ชาญศิลป M.Eng. (Electrical Engineering) 
 
 อาจารย 
 อ. ดร. กัณทิมา  ศิริจีระชัย Ph.D. (Chemical Engineering)   
 อ. ดร. จงพันธ  จงลักษมณ ี Ph.D. (Geology)  
 อ. ดร. จรียา  ยิม้รัตนบวร Ph.D. (Environmental Technology)   
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 อ. ดร.  ฉัตรเพชร  ยศพล Ph.D. (Environmental Engineering) 
 อ. ดร. ชาญชัย  ทองโสภา วศ.ด. (วิศวกรรมไฟฟา)  
 อ. ดร. ชุติมา  พรหมมาก Ph.D. (Telecommunications) 
 อ. ดร. ฐาปนีย  อุดมผล Ph.D. in Metallurgy and Materials 
 อ. ดร. ณรงค  อัครพัฒนากูล D.Eng. (Metallurgical Engineering) 
 อ. ดร. ถิรยุทธ  ลิมานนท Ph.D. (Civil Engineering) 
 อ. ดร. ทนงศักดิ์  พิสาลสิน Ph.D. (Civil Engineering) 
 อ. ดร. ทวีศักดิ ์ ศิลกลุ Ph.D. (Quaternary Geology) 
 อ. ดร. ธีระชาติ  พรพิบูลย วศ.ด. (วิศวกรรมเครื่องกล)  
 อ. ดร. ธีรวัฒน  สินศิริ วศ.ด. (วิศวกรรมโครงสราง)  
 อ. ดร. ธีระสุต  สุขกําเนิด  Ph.D. (Chemical Engineering) 
 อ. ดร. นิมิต  ชมนาวัง Ph.D. (Electrical Engineering)  
 อ. ดร. บุญชัย  วิจิตรเสถียร D.Tech.Sc. (Environmental Engineering)  
 อ. ดร. บุญเรือง  มะรังศรี D.Eng. (Electronic and Electrical Engineering) 
 อ. ดร. ปรเมศวร  หอแกว Ph.D. (Computer Science) 
 อ. ร.อ. ดร. ประโยชน  คําสวสัดิ์ วศ.ด. (วิศวกรรมไฟฟา) 
 อ. ดร. เผด็จ  เผาละออ  Ph.D. (Electronic and electrical Engineering)                                            
 อ. ดร. พงษชัย  จิตตะมัย Ph.D. (Industrial Engineering) 
 อ. ดร. พนารัตน  โทมณ ี Ph.D. (Chemical Engineering) 
 อ. ดร. พยุงศักดิ์  จุลยุเสน  Ph.D. (Agricultural Science) 
 อ. ดร. พรพจน  ตันเส็ง Ph.D. (Geotechnical and Tunnel Engineering)  
 อ. ดร. พีระพงษ  อุฑารสกุล Ph.D. (Information Technology and Electrical   
                                                                           Engineering) 
 อ. ดร. มนตทิพยภา  อุฑารสกุล Ph.D. (Information Technology and Electrical  
                                                                          Engineering) 
 อ. ดร. รังสรรค  ทองทา Ph.D. (Electrical Engineering) 
 อ. ดร. วุฒิ  ดานกิตติกุล D.Eng (Civil and Environmental Engineering) 
 อ. ดร. วิภาวี  หัตถกรรม Ph.D. (Electrical and Electronic Engineering) 
 อ. ดร. วีระชัย  มโนพิเชฐวฒันา Ph.D. (Industrial Engineering) 
 อ. ดร. วีระยุทธ  ลอประยูร Ph.D. (Ceramics) 
 อ. ดร. ศิริรัตน  รัตนจันทร D.Eng. (Materials Science and Engineering)  
 อ. ดร. สมศักดิ์  ศิวดํารงพงศ D.Eng. (Energy and Environment) 
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           อ. ดร. สุธรรม  ศรีหลมสัก Ph.D. (Ceramic Engineering)  
 อ. ดร. อวิรุทธ์ิ  ชินกุลกิจนวิัฒน Ph.D. (Civil Engineering) 
 อ. ดร. อัฆพรรค  วรรณโกมล Ph.D. (Natural  Science) 

   อ.  กองพล  อารีรักษ วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟา) 
 อ.  กองพัน  อารีรักษ วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟา) 
 อ.  กาญจนกรอง  สุอังคะ  วศ.ม. (วิศวกรรมขนสง) 
 อ.  กีรติ  สุลักษณ วศ.ม. (วิศวกรรมเคร่ืองกล) 
 อ. ชาญชัย  โรจนสโรช M.Sc. (Agricultural Engineering) 
 อ. ชาญวิทย  แกวกสิ วศ.ม. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร) 
 อ.  เชาวน  หิรัญตียะกุล วศ.ม. (วิศวกรรมทรัพยากรแหลงน้ํา) 
 อ.  ณัฐภรณ  เจริฐธรรม วศ.ม. (วิศวกรรมโยธา) 
 อ. ทิพยวรรณ  ฟงสุวรรณรักษ วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟา)  
 อ. นิตยา  บุญเทียน วศ.ม. (วิศวกรรมส่ิงแวดลอม) 
 อ.  ประพันธ  ดลวิชัย วศ.ม. (วิศวกรรมเคร่ืองกล) 
 อ.  ปยาภรณ  กระฉอดนอก วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟา)    
 อ.  พรพรม  บุญพรม วศ.ม. (วิศวกรรมเคร่ืองกล)    
  อ. พรรษา  ลิบลับ M.Eng. (Food Engineering)    
  อ. พรวสา  วงศปญญา  วศ.ม. (วิศวกรรมโลหการ) 
 อ. วรรณวนัช  บุงสุด วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ) 
  อ. วิโรจน  แสงธงทอง วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟา) 
        อ. โศรฎา  แข็งการ วศ.ม. (วิศวกรรมเคร่ืองกล) 
       อ. สงบ  คําคอ วศ.ม. (วิศวกรรมโลหการ)  
        อ. สนั่น  ต้ังสถิตย  วศ.ม. (เทคโนโลยีส่ิงแวดลอม) 
       อ. สมศักดิ์  วาณิชอนันตชัย MSEE (Communications & Signal Processing) 
         อ. สามารถ  บุญอาจ วศ.ม. (วิศวกรรมเกษตร) 
         อ. สารัมภ  บุญมี วศ.ม. (วิศวกรรมโลหการ) 
         อ. สุดารัตน  ขวัญออน วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟา) 
        อ. ร.อ. สุทธิพงษ  มีใย วศ.ม. (วิศวกรรมขนสง) 
         อ. อติชาต  วงศกอบลาภ วศ.ม. (วิศวกรรมเคมี) 
         อ. อรรณพ  ประวัติวงศ วศ.ม. (วิศวกรรมโครงสราง)  
          อ. อุษณยี  กิตกําธร วศ.ม. (วิศวกรรมโลหการ)  
           อ. เอกรงค  สุขจิต วศ.ม. (วิศวกรรมเคร่ืองกล) 
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  หมวดวิชาวิทยาศาสตรพื้นฐาน 
 ศาสตราจารย 
 ศ. ดร. กฤษณะ  สาคริก Dr.rer.nat. (Computational Chemistry) 
 ศ. ดร. ชูกิจ  ลิมปจํานงค Ph.D. (Physics) 
 ศ. ดร. Edouard  Berge Manoukian Ph.D. (Physics) 
 ศ. ดร. Sergey  Meleshko Ph.D. (Phys. and Math.) 
 ศ. ดร. Takehike  Ishii Ph.D. (Physics) 

  
 รองศาสตราจารย 
 รศ. ดร. กรกช  อินทราพิเชฐ Ph.D. (Molecular Biology) 

 รศ. ดร. จตุพร  วิทยาคุณ Ph.D. (Chemistry) 
 รศ. ดร. ทัศนีย  สุโกศล Ph.D. (Trop. Med. in Microbiology & Immunology) 
 รศ. ดร. ประพันธ  แมนยํา D.Phil. (Physics) 
 รศ. ดร. ประภาศรี  อัศวกุล Ph.D. (Mathematics) 
 รศ. ดร. ประสาท  สืบคา Ph.D. (Physics) 
 รศ. ดร. ไพโรจน  สัตยธรรม Ph.D. (Mathematics) 
 รศ. ดร. มาลี  ต้ังสถิตยกุลชัย Ph.D. (Fuel Science) 
 รศ. ดร. วิจิตร  รัตนพาน ี Ph.D. (Inorganic Chemistry) 
 รศ. ดร. วีระพงษ  แพสุวรรณ Ph.D. (Physics) 
 รศ. ดร. สมพงษ  ธรรมถาวร Doc.rer.Nat. (Botany) 
 รศ. ดร. สําเนา  ผาติเสนะ Ph.D. (Physics) 
 รศ. ดร. เสาวณีย  รัตนพาน ี Ph.D. (Physical Chemistry) 
 รศ. ดร. อนันต  ทองระอา Dr.rer.nat (Computational Chemistry) 
 รศ. ดร. James  R.Ketudat-Cairns Ph.D. (Biology) 
 รศ. ดร. Joewono  Widjaja D.Eng. (Electronic Engineering) 
 รศ. ดร. Kenneth  James Haller Ph.D. (Chemistry) 
 รศ. ดร. Nikolay  Moshkin Ph.D. (Mechanics of Fluid, Gas, and Plasma) 
 รศ. ดร. Yupeng  Yan Ph.D. (Physics) 
 
 ผูชวยศาสตราจารย 
 ผศ. ดร. กุลวด ี รังษีวัฒนานนท Dr.rer.nat. (Physical Chemistry) 
 ผศ. ภก. ดร. เกรียงศักดิ์  เอ้ือมเก็บ Ph.D. (Pharmacology) 
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 ผศ. ดร. ชิโนรัตน  กอบเดช Ph.D. (Physics) 
 ผศ. ดร. ณัฐวฒิุ  ธานี Ph.D. (Ecology Entomology) 
 ผศ. ดร. ตริตาภรณ  ชูศรี Ph.D. (Chemistry) 
 ผศ. ดร. ธนพร  แมนยํา Ph.D. (Chemistry) 
 ผศ. ดร. เบญจมาศ  จิตรสมบูรณ Ph.D. (Toxicology) 
 ผศ. ดร. ประยรู  สงสิริฤทธิกุล Ph.D. (Physics) 
 ผศ. ดร. พวงรัตน  ไพเราะ Ph.D. (Physics) 
 ผศ. ดร. พาณี  วรรณนิธิกุล Ph.D. (Natural Science) 
 ผศ. ดร. พิชญา  นาคเขียว Ph.D. (Chemistry) 
 ผศ. ดร. ยุพาพร  ไชยสีหา Ph.D. (Animal Physiology) 
 ผศ. ดร. พอ. วรศิษย  อุชัย Ph.D. (Physics) 
 ผศ. ดร. วารี  วิดจายา Ph.D. (Physiology) 
 ผศ. ดร. วิภา  สุจินต Ph.D. (Biochemistry) 
 ผศ. ดร. วิสิษฐ  แววสูงเนิน Ph.D. (Polymer Science) 
 ผศ. สพ.ญ. ดร. ศจีรา  คุปพิทยานันท Ph.D. (Physiology) 
 ผศ. ดร. ศุภกร  รักใหม Ph.D. (Physics) 
 ผศ. ดร. สันติ  ศักดารัตน Ph.D. (Organic Synthesis) 
 ผศ. ดร. สิทธิโชค  แสงโสดา Docteur de 3emecycle (Microbiology) 
 ผศ. ดร. สุรีลักษณ  รอดทอง Ph.D. (Microbiology) 
 ผศ. ดร. อรชุน  ไชยเสนะ Ph.D. (Mathematics) 
 ผศ. ดร. Eckart Robert  Schulz Ph.D.  (Mathematics) 
  
 อาจารย 
 อ. ดร. เจษฎา  ตัณฑนุช Ph.D. (Applied Mathematics)  
 อ. ดร. ทรงกต  ทศานนท Ph.D. (Remote Sensing) 
 อ. ดร. นวรัตน  นนัทพงษ Ph.D. (Applied  Microbiology) 
 อ. ภกญ. ดร. นวลนอย  จฑูะพงษ Ph.D. (Pharmacology and Toxicology) 
 อ. ดร. พงศเทพ  สุวรรณวารี Ph.D. (Crop and Soil Sciences) 
 อ. ดร. ราเชนทร  โกศัลวิตร Ph.D. (Anatomy) 
 อ. ดร. รุงฤดี  ศรีสวัสดิ์ Ph.D. (Physiology) 
 อ. ดร. รจนา  โอภาสศิริ Ph.D. (Environmental Biology) 
 อ. ทน.พญ. ดร. วิไลรัตน  ล้ีอนันตศักดิ์ศิริ Ph.D. (Microbiology and Immunology) 
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 อ. ดร. สาโรช  รุจิรวรรธน Ph.D. (Physics) 
 อ. ดร. สุกญัญา  เตชะไตรภพ Ph.D. (Electrical Engineering) 
 อ. ดร. สัญชัย  ประยูรโภคราช Ph.D. (Chemistry) 
 อ. ดร. สัญญา  สราภิรมย Ph.D. (Geography: Terrain Evaluation, RS, and GIS) 
 อ. ดร. Paul  Joseph Grote Ph.D. (Biology) 
 อ. ทัดขวัญ  มธุรชน M.Sc. (Neuroscience) 
 อ. พงษฤทธ์ิ  ครบปรัชญา  M.Sc. (Molecular Genetics and Genetic Engineering) 
 อ. มงคล  ผจงธนสฤษฏ  MHS (Molecular Microbiology and Immunology) 
 อ. อรทัย  วีระนันทนาพันธ M.Sc. (Neuroscience) 
 อ. อินทรียา  สุทธิวานิช M.Sc. (Forestry Management) 
 
 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
 รองศาสตราจารย 
 รศ. ดร. คณิต  ไขมุกด ค.ด. (การวดัและประเมินผลการศึกษา) 
 รศ. ดร. ประภาวดี  สืบสนธ์ิ Ph.D. (Instructional Systems and Library Science) 
 รศ. ดร. Jeremy  William Ward Ph.D. (Applied Linguistios) 
 รศ. ทรงพร  ทาเจริญศักดิ ์ M.A. (English as a Foreign Language) 
 
 ผูชวยศาสตราจารย 
 ผศ. ดร. ขวัญกมล  ดอนขวา วท.ด. (เศรษฐศาสตรการเกษตร) 
 ผศ. ดร. ชาญณรงค  อินทรประเสริฐ Ph.D. (Teaching English to Speakers of  Other Languages) 
 ผศ. ดร. ปณณธร  แสงอรุณ Ph.D. (Second Language Education) 
 ผศ. ดร. ลัดดา  โกรดิ Ph.D. (Library and Information Science) 
 ผศ. ดร. ศิริลักษณ  อุสาหะ Ph.D. (Education) 
 ผศ. ดร. อัญชลี  วรรณรักษ Ph.D. (Second Language Acquisition and Teacher Education) 
  
 อาจารย 
 อ. ดร. จิตพนสั  สุวรรณเทพ Ph.D. (Education) 
 อ. ดร. ณัฎฐญา  เผือกผอง Ph.D. (Education)   
 อ. ดร. ธีรวิทย  ภิญโญณัฐกานต Ph.D. (Linguistics) 
 อ. ดร. นฤมล  รักษาสุข Ph.D. (Library and Information Science) 
 อ. ดร. บรรเจิด  จงอภิรัตนกลุ D.Ed. (Curriculum and Instruction) 
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 อ. ดร. พีรศักดิ ์ สิริโยธิน Ph.D. (Educational Studies) 
 อ. ดร. มณีเพญ็  อภิบาลศรี Ph.D. (Reading) 
 อ. ดร. มัลลิกา  สังขสนิท Ph.D. (Education/Human Resource Development) 
 อ. ดร. วรพจน  สุทธิสัย Ph.D. (Industrial and Organizational Psychology) 
 อ. ดร. วิศิษฎพร  วัฒนวาทิน Docteur en Droit (International Law) 
 อ. ดร. วีรพงษ  พลนิกรกิจ Ph.D. (International Communication) 
 อ. ดร. สฤษด์ิ  ศรีขาว Ph.D. (Curriculum and Instruction ) 
 อ. ดร. สานุช  เสกขุนทด Ph.D. (Language and Linguistics) 
 อ. ดร. สุขสรรพ  ศุภเศรษฐเสรี ศศ. ด. (ภาษาอังกฤษศึกษา) 
 อ. ดร. สุนิติยา  เถ่ือนนาด ี Ph.D. (Business Administration) 
 อ. ดร. สิรินทร  ศรีโพธ์ิ Ph.D. (Foreign Language Education) 
 อ. กมร  บุตรแสง ศศ.ม. (ศึกษาศาสตร-การสอน) 
 อ. กฤตภาส  สุปญญาโชติสกุล บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) 
 อ. จินดาพร  แสงกาญจนวนชิ M.A. (TESOL and Bilingual Education) 
 อ. ชนิศา  มนีรัตนรุงโรจน M.S. (Accounting/Information Systems)  
 อ. น.ต. เถกิงศักดิ์  ชัยชาญ พบ.ม. (บริหารการเงิน/วิทยาการคอมพิวเตอร) 
 อ. เทพทวี  โชควศิน อ.ม. (ปรัชญา) 
 อ. ธรรมศักดิ์  เธียรนิเวศน วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร) 
 อ. นรินทร  ฉิมสุนทร M.A. (Media and Culture) 
 อ. นิศาชล  จํานงศรี ศศ.ม. (บรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร) 
 อ. บุษกร  ยอดคําสือ M.A. (Linguistics) 
 อ. พรอนันต  เอ่ียมขจรชัย อ.ม. (บรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร) 
 อ. มันตา  หนนุภักด ี ศศ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษเพื่อจุดมุงหมายเฉพาะ) 
 อ. รัชฎาพร  วิสุทธากร M.B.A. (General Management) 
 อ. ศุภกฤษฏ์ิ  นิวัฒนากูล วท.ม. (เทคโนโลยีการจัดการระบบสารสนเทศ) 
 อ. สถิตยโชค  โพธ์ิสอาด M.A. (Information System Management) 
 อ. สรชัย  กมลล้ิมสกุล นศ.ม. (การส่ือสารมวลชน) 
 อ. หนึ่งหทัย  ขอผลกลาง นศ.ม. (การส่ือสารมวลชน) 
 อ. อิศรา  ประมูลศุข M.A. (English Language Studies and Methods) 
 อ. Peter  Charles Bint M.Phil (Phonetics) 
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13. จํานวนนักศึกษา  
   

ปการศึกษา จํานวนนักศึกษาท่ีจะรับเขาศึกษา จํานวนนักศึกษาท่ีคาดวาจะจบ 
2550 60 - 
2551 60 - 
2552 60 - 
2553 60 60 
2554 60 60 

 
14. สถานท่ีและอุปกรณการสอน   
 ใชสถานที่และอุปกรณการสอนของอาคารเรียนรวมศูนยเครื ่องมือวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี ศูนยคอมพิวเตอร ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี    
อําเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา 
 
15. หองสมุด 
 หองสมุดท่ีศูนยบรรณสารและส่ือการศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีมีเอกสาร
ส่ิงพิมพ ส่ือการศึกษา  และบริการสารสนเทศ  ป พ.ศ. 2547  ดังนี้ 
15.1 ทรัพยากรสารสนเทศ  ประกอบดวย 

15.1.1  หนังสือฉบับพิมพ 80,656 เลม 
15.1.2  หนังสืออิเล็กทรอนิกส 892 ช่ือเร่ือง 
            (มทส บอกรับ 103 ช่ือเร่ือง, ใชรวมกับภาคี 789 ช่ือเร่ือง) 
15.1.3 วารสารฉบับพิมพ 463 ช่ือเร่ือง 
15.1.4  ฐานขอมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส 397 ช่ือเร่ือง 
            (ไดแก ACS, AIP&APS, Blackwell [STM]) 
15.1.5  ฐานขอมูลออนไลน 10 ฐาน 
            (ไดแก Emerald, Agricola Plustext, ERIC Plustext, 
             Safety Info, IEEE, DAO, ACM Digital library, 
             Lexis&Nexis, H.W.Wilson, Science Direct) 
15.1.6  ฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส  ไดแก  วทิยานิพนธไทย 1 ฐาน 
15.1.7  ส่ืออ่ืน ๆ ไดแก  ส่ือ โสตทัศนและส่ืออิเล็กทรอนิกส 5,664 รายการ 
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15.2 บริการยืมระหวางหองสมุด 
 ใหบริการยืม/ขอสําเนาเอกสารระหวางหองสมุด  สถาบันอุดมศึกษาท้ังของรัฐและเอกชน  
และหนวยงานที่ใหความรูทางวิชาการภายในประเทศตลอดจนการขอสําเนา/ยืมเอกสารระหวาง
ประเทศ 
 
15.3 บริการสืบคนสารสนเทศ 

15.3.1 บริการสืบคนทรัพยากรสารสนเทศท่ีศูนยบรรณสารและส่ือการศึกษาใหบริการ 
15.3.2 บริการสืบคนทรัพยากรสารสนเทศของหองสมุดอ่ืน ๆ ท้ังในและตางประเทศ 

 

16. งบประมาณ 

 ใชงบประมาณประจําปของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

 
17. หลักสูตร 
17.1  จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร 187  หนวยกิต 
17.2  โครงสรางหลักสูตร   
 ก.  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  ประกอบดวย 
 - กลุมวิชาภาษาอังกฤษ 15  หนวยกิต 
 - กลุมวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร    16  หนวยกิต 
 - กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 7  หนวยกิต 
 ข.  หมวดวิชาเฉพาะ  ประกอบดวย 

-  กลุมวิชาพืน้ฐานทางวิศวกรรมศาสตร 68  หนวยกิต 
-  กลุมวิชาชีพวิศวกรรมหลักเฉพาะ 59  หนวยกิต 
-  กลุมวิชาเลือกบังคับ       8  หนวยกิต 
-  กลุมวิชาสหกิจศึกษา    6  หนวยกิต 

 ค.  หมวดวิชาเลือกเสรี     8  หนวยกิต 
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17.3  รายวิชา 
17.3.1  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 38   หนวยกิต ประกอบดวย 
       จํานวนหนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 
กลุมวิชาภาษาอังกฤษ 15 หนวยกิต  ประกอบดวย 
 203101  ภาษาอังกฤษ 1 3(3-0-6) 
  (English I) 
 203102  ภาษาอังกฤษ 2 3(3-0-6) 
  (English II)  
 203205  ภาษาอังกฤษสําหรับการบิน 1 3(3-0-6) 
  (English  for  Aviation  I)  
 203206 ภาษาอังกฤษสําหรับการบิน 2 3(3-0-6) 
  (English  for  Aviation  II) 
 203305  ภาษาอังกฤษ 5 3(3-0-6) 
  (English V)  
 
กลุมวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร 16 หนวยกิต  ประกอบดวย 
• วิชาสังคมศาสตร 16 หนวยกิต 
 202102  เทคโนโลยีสารสนเทศ 1 3(2-2-6) 
  (Information Technology I) 
 202104 วิชาศึกษาท่ัวไป 1 3(3-0-6)  
  (General Education I) 
 202105  วิชาศึกษาท่ัวไป 2 3(3-0-6)  
  (General Education II) 
 202206  ประชาคมโลก 3(3-0-6) 
  World Community 
 202 309  องคการและการจัดการ  3(3-0-6) 
  Organization and Management  
 202 216 กีฬาและนันทนาการ 1(1-2-0) 
  Sport and Recreation 
กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 7   หนวยกิต ประกอบดวย 

• วิชาคณิตศาสตรพื้นฐาน 7  หนวยกิต 
 103107 สถิติเบ้ืองตน 3(3-0-6) 
  Introduction to Statistics 
 104 107 มนุษยและสภาวะแวดลอม 4 (4-0-8) 
  Man and Environmental 
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 17.3.2      หมวดวิชาเฉพาะ                                                141  หนวยกติ ประกอบดวย 
กลุมวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร  68  หนวยกิต 
 102111  เคมีพื้นฐาน 1 4(4-0-8) 
  (Fundamental Chemistry I) 
 102112  ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน 1 1(0-3-0) 
  (Fundamental Chemistry Laboratory I)  
 103101  แคลคูลัส 1 4(4-0-8) 
  (Calculus I)  
 103102  แคลคูลัส 2 4(4-0-8) 
  (Calculus II) 
 103105 แคลคูลัส 3 4(4-0-8) 
  (Calculus III) 
 105101  ฟสิกส 1 4(4-0-8) 
  (Physics I)  
 105102  ฟสิกส 2 4(4-0-8) 
  (Physics II)  
 105191  ปฏิบัติการฟสิกส 1 1(0-3-0) 
  (Physics Laboratory I)  
 105192  ปฏิบัติการฟสิกส 2 1(0-3-0) 
  (Physics Laboratory II) 
 423101  การโปรแกรมคอมพิวเตอร 3(2-3-4) 
  (Computer Programming)  
 425101  การเขียนแบบวิศวกรรม 1 2(1-3-6) 
  (Engineering Graphics I) 
 425202  เทอรโมไดนามิกส 1 4(4-0-8) 
  (Thermodynamics I)  

425203  พลศาสตรวศิวกรรม 4(4-0-8) 
 (Engineering Dynamics) 
425204  กลศาสตรของไหล 1 4(4-0-8) 
 (Fluid Mechanics I) 

           425207 คณิตศาสตรเชิงตัวเลขและเชิงวิเคราะหสําหรับวิศวกรรมเคร่ืองกล            4(4-0-8) 
 (Numerical and Analytical Mathematics for Mechanical Engineering) 

429296  วิศวกรรมไฟฟา 1 4(4-0-8) 
 (Electrical Engineering I) 
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 429298  ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟา 1 1(0-3-0) 
  (Electrical Engineering Laboratory I)  
 430201  สถิตยศาสตรวิศวกรรม  4(4-0-8) 
  (Engineering Statics) 
 430211  กลศาสตรวัสดุ 1 4(4-0-8) 
  (Mechanics of Materials I) 
 431101  วัสดุวิศวกรรม 4(4-0-8) 
  (Engineering Materials) 
 433101  กรรมวิธีการผลิต 2(2-0-4) 
  (Manufacturing Processes)  
 433102  ปฏิบัติการกรรมวิธีการผลิต   1(0-3-0) 
  (Manufacturing Processes Laboratory) 
 
กลุมวิชาชีพวิศวกรรมหลักเฉพาะ 59     หนวยกิต 
 425206  กลศาสตรวัสดุ 2 4(4-0-8) 
   (Mechanics of Materials II) 
 425250  การเขียนแบบทางกล 2(1-3-6) 

 (Mechanical Drawing)  
425304 การส่ันทางกล 4(4-0-8) 
  (Mechanical Vibration) 

 425308 ระบบควบคุมอัตโนมัติ 4(4-0-8) 
  (Automatic Control System) 
 437200 พื้นฐานวิศวกรรมอากาศยาน 1(0-3-3) 
  (Aeronautical Engineering Fundamentals) 
 437201 วัสดุอากาศยาน 4(4-0-8) 
  (Aircraft Materials) 
 437301 อากาศพลศาสตร 4(4-0-8) 
  (Aerodynamics) 
 437302 พลศาสตรของกาซ 1 4(4-0-8) 
  (Gas Dynamics I) 
 437303 โครงสรางอากาศยาน 4(4-0-8) 
  (Aircraft Structure) 
 437305 ตนกําลังอากาศยาน 4(4-0-8) 
  (Aircraft Power Plant) 
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 437306 ระบบไฟฟาอากาศยาน 4(4-0-8) 
  (Aircraft Electrical System) 
 437307 กลศาสตรการบิน 4(4-0-8)    
  (Mechanicals of Flight)  
 437308 เคร่ืองมือวัดอากาศยาน 4(4-0-8) 
  (Aircraft   Instrument) 
 437309 การซอมบํารุงอากาศยาน 4(4-0-8)  
  (Aircraft Maintenance)  
 437310 การออกแบบอากาศยาน 4(4-0-8) 
  (Aircraft Design) 
 437340 ปฏิบัติการวิศวกรรมอากาศยาน 1 1(0-3-3) 
  (Aeronautical Engineering Laboratory I) 
 437341 ปฏิบัติการวิศวกรรมอากาศยาน 2 1(0-3-3) 
  (Aeronautical Engineering Laboratory II) 
 437440 ปฏิบัติการวิศวกรรมอากาศยาน 3 2(1-3-6) 
  (Aeronautical Engineering Laboratory III) 
 
กลุมวิชาเลือกบังคับ 8   หนวยกิต  ใหเลือกจากรายวิชาตอไปนี้ 
 425205  เทอรโมไดนามิกส 2 4(4-0-8) 
   (Thermodynamics II) 
 425453  สมรรถนะกังหันกาซ 4(4-0-8)  
  (Gas Turbine Performance)  
 425454 การสันดาป 4(4-0-8) 
  (Combustion) 
 425456 ทฤษฏีภาวะยดืหยุนเบ้ืองตน 4(4-0-8) 
  (Introduction to Theory of Elasticity) 
 425457 เคร่ืองจักรของไหล 4(4-0-8) 
  (Fluid Machinery) 
 425458 พลศาสตรของไหลเชิงคํานวนเบ้ืองตน 4(4-0-8) 
  ( Introduction to Computational Fluid Dynamics (CFD) ) 

425459 เศรษฐศาสตรสําหรับวิศวกรรมเคร่ืองกล 4(4-0-8) 
  (Economy for Mechanical Engineering) 
 425460 การใชโปรแกรมออโตแคด สําหรับงานวิศวกรรม 1(0-3-3) 
  (AutoCAD for Engineering) 
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 425461 โปรแกรมแมทแลบสําหรับวิศวกรรมเคร่ืองกล 1(0-3-3) 
  (MATLAB for Mechanical Engineering) 
 437304 ระบบจัดการดานการบิน 4(4-0-8) 
  (Aviation Management System) 
 437401 นิรภัยการบิน 4(4-0-8) 
  (Aviation Safety) 
 437402 มาตรฐานอุตสาหกรรมการบนิ 4(4-0-8) 
  (Aviation Industrial Standards) 
 437403    ระบบควบคุมสําหรับอากาศยาน  4(4-0-8) 
  (Aircraft Control Systems)  
 437404 พลศาสตรของกาซ 2 4(4-0-8) 
  (Gas Dynamics II) 
 437405 วิธีไฟไนตอิลิเมนทสําหรับวศิวกรรมอากาศยาน 4(4-0-8) 
  (Finite Element Method for Aeronautical Engineering) 
 437470 โครงการทางวิศวกรรมอากาศยาน  1 4(4-0-8) 
  (Aeronautical   Engineering Project I) 
 437471  โครงการทางวิศวกรรมอากาศยาน 2  4(4-0-8) 
  (Aeronautical   Engineering Project II) 
 437481 หัวขอศึกษาข้ันสูงทางวิศวกรรมอากาศยาน 1 4(4-0-8) 
  (Advanced Topics in Aeronautical   Engineering I) 
 437482 หัวขอศึกษาข้ันสูงทางวิศวกรรมอากาศยาน 2 4(4-0-8) 
  (Advanced Topics in Aeronautical   Engineering II) 
 437483 ปญหาเฉพาะเรื่องทางวิศวกรรมอากาศยาน 1 4(4-0-8) 
  (Special Problems in Aeronautical   Engineering I) 
 437484 ปญหาเฉพาะเรื่องทางวิศวกรรมอากาศยาน 2 4(4-0-8) 
  (Special Problems in Aeronautical   Engineering II) 
 
กลุมวิชาสหกิจศึกษา                                                                           6   หนวยกิต 
 นักศึกษาสหกิจศึกษาจะตองลงทะเบียนเรียนรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษาจํานวน 1 หนวยกิต
ในภาคกอนไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา และลงทะเบียนเพ่ือไปปฏิบัติงานกับสถานประกอบการ 1 
ภาคการศึกษาตาม Work Term มาตรฐานท่ีกําหนดโดยสาขาวิชา คิดเปนปริมาณการศึกษา 5 หนวย
กิต นักศึกษาสหกิจศึกษาอาจลงทะเบียนเพ่ือไปปฏิบัติงานกับสถานประกอบการ มากกวา 1 ภาค
การศึกษา หรือมากกวา 1 คร้ังก็ได โดยใหลงทะเบียนเรียนรายวิชาในกลุมสหกิจศึกษาตามลําดับ
ดังนี้ 
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437490  เตรียมสหกจิศึกษา 1(1-0-2) 
 (Pre-cooperative Education) 

437491  สหกิจศึกษา 1      5 หนวยกิต 
 (Cooperative Education I) 

437492  สหกิจศึกษา 2 5 หนวยกิต 
 (Cooperative Education II) 

437493  สหกิจศึกษา 3 5 หนวยกิต 
 (Cooperative Education III) 

หรือลงเรียนรายวิชาทดแทนรายวิชาสหกิจศึกษา  จํานวน  6  หนวยกิต 
437494  โครงงานศึกษาวิศวกรรมอากาศยาน 6 หนวยกิต 

 (Aeronautical Engineering Study Project) 
 
17.3.3  หมวดวิชาเลือกเสรี 8   หนวยกิต  
  ใหเลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ท่ีเปดสอนในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
 
17.3.4  ความหมายของเลขรหัสวิชา 

 เลขประจํารายวิชา  ประกอบดวยเลข  6  ตัว  หนาช่ือรายวิชา  มีความหมายดังนี้ 
  ลําดับท่ี 1 หมายถึง สํานักวิชา 
  ลําดับท่ี 2 และ 3 หมายถึง สาขาวิชา 
  ลําดับท่ี 4 หมายถึง ช้ันป 
  ลําดับท่ี 5 และ 6 หมายถึง ลําดับรายวิชาของแตละช้ันป 
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17.4 แผนการศึกษา 
 

ชั้น
ป 

ภาคการศึกษาที่ 1 
หนวย
กิต 

ภาคการศึกษาที่ 2 
หนวย
กิต 

ภาคการศึกษาที่ 3 
หนวย
กิต 

102111  เคมีพื้นฐาน 
102112  ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน 
103101  แคลคูลัส 1 
202102  เทคโนโลยีสารสนเทศ 1 
203101  ภาษาอังกฤษ 1 

4 
1 
4 
3 
3 

103102  แคลคูลัส 2 
105101  ฟสิกส 1 
105191  ปฏิบัติการฟสิกส 1 
202104  วิชาศึกษาท่ัวไป 1 
203102  ภาษาอังกฤษ 2 
423101  การโปรแกรมคอมพิวเตอร 

4 
4 
1 
3 
3 
3 

103105  แคลคูลัส 3 
105102  ฟสิกส 2 
105192  ปฏิบัติการฟสิกส 2 
202105  วิชาศึกษาท่ัวไป 2 
425101  การเขียนแบบ วิศวกรรม 1 
431101  วัสดุวิศวกรรม  

4 
4 
1 
3 
2 
4 

ปท่ี 
1 

รวม 15 รวม 18 รวม 18 

103107  สถิติเบื้องตน 
203205   ภาษาอังกฤษสําหรับการบิน1 
425207  คณิตศาสตรเชิงตัวเลข      
            และ เชิงวิเคราะหสําหรับ  
            วิศวกรรมเครื่องกล 
429296  วิศวกรรมไฟฟา 1 
430201  สถิตยศาสตรวิศวกรรม 
437200  พื้นฐานวิศวกรรมอากาศยาน 

3 
3 
4 

 
 

4 
4 
1 

203206  ภาษาอังกฤษสําหรับการบิน 2 
425202  เทอรโมไดนามิกส 1 
425203  พลศาสตรวิศวกรรม 
425250  การเขียนแบบทางกล 
429298  ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟา 1 
430211  กลศาสตรวัสดุ 1 
433101  กรรมวิธีการผลิต 

3 
4 
4 
2 
1 
4 
2 

104107  มนุษยและสภาวะแวดลอม 
203305  ภาษาอังกฤษ 5 
425204  กลศาสตรของไหล 1 
425206  กลศาสตรวัสดุ 2 
433102  ปฏิบัติการกรรมวิธีการผลิต 
437201  วัสดุอากาศยาน 
 

4 
3 
4 
4 
1 
4 
 
 

ปท่ี 
2 

รวม 19 รวม 20 รวม 20 

425304  การสั่นทางกล 
437301   อากาศพลศาสตร 
437303  โครงสรางอากาศยาน 
437340  ปฎิบัติการวิศวกรรม   
              อากาศยาน 1 
วิชาเลือกบังคับ (1) 

4 
4 
4 
1 
 
4 

202206  ประชาคมโลก 
425308 ระบบควบคุมอัตโนมัติ 
437302  พลศาสตรของกาซ 1 
437306  ระบบไฟฟาอากาศยาน 
437307  กลศาสตรการบิน 
 
 
 

3 
4 
4 
4 
4 
 

202216  กีฬาและนันทนากร 
202309  องคการและการจัดการ 
437305   ตนกําลังอากาศยาน 
437308   เครื่องมือวัดอากาศยาน
437309   การซอมบํารุงอากาศยาน
437341   ปฎิบัติการวิศวกรรม   
               อากาศยาน 2 
437490   เตรียมสหกิจศึกษา 

1 
3 
4 
4 
4 
1 
 
1 

ปท่ี 
3 

รวม 17 รวม 19 รวม 18 

437491 สหกิจศึกษา 5 437310  การออกแบบอากาศยาน 
437440  ปฏิบัติการวิศวกรรม   
              อากาศยาน 3 
วิชาเลือกบังคับ (2) 
วิชาเลือกเสรี (1) 

4 
2 
 
4 
4 

วิชาเลือกเสรี (2) 
 

4 
 

ปท่ี 
4 

รวม 5 รวม 14 รวม 4 

 
หนวยกิตรวมท้ังหมด 187 หนวยกิต 

 
 



 

 21 

17.5      คําอธิบายรายวิชา 
17.5.1    หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
17.5.1.1 กลุมวิชาภาษาอังกฤษ 
203101 ภาษาอังกฤษ 1                            3(3-0-6) 
 (English  I) 
วิชาบังคับกอน  :  ไมมี 
 พัฒนาความรูความสามารถของนักศึกษาในการใชภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารในสังคม
และในชั้นเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ เนื้อหาในหลักสูตรเนนหัวขอเร่ืองท่ีนักศึกษาสนใจ  บูรณา
การทักษะภาษาอังกฤษ โดยใหการฟง การพูดเปนความสําคัญลําดับแรกเพ่ิมพูนและพัฒนากลวิธีใน
การส่ือสารและการเรียนภาษา สงเสริมการเรียนรูภาษาอังกฤษดวยตนเองโดยใชขอมูลจากแหลง
ตาง ๆ 
 
203102 ภาษาอังกฤษ 2                            3(3-0-6) 
 (English  II) 
วิชาบังคับกอน  :  203101  ภาษาอังกฤษ  1 
 เพิ่มพูนทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารในระดับท่ีสูงข้ึน พัฒนาทักษะทางภาษาและ
กลวิธีในการเรียนรูภาษา  บูรณาการทักษะทางภาษาและสงเสริมใหทํากิจรรมแบบเผชิญ
ประสบการณ เนนเนื้อหาในหัวขอเร่ือง  และประเด็นรวมสมัยกึ่งวิชาการจากแหลงขอมูลตาง ๆ 
โดยไมมีการดัดแปลงภาษา เชน หนังสือพิมพ บทความในนิตยสาร และแหลงขอมูลอิเล็กทรอนิกส 
 
203205 ภาษาอังกฤษสําหรับการบิน  1             3(3-0-6) 
 (English   for  Aviation  I) 
วิชาบังคับกอน  :  203102   ภาษาอังกฤษ  2 
 พัฒนาการใชภาษาเชิงวิชาการเนนเนื้อหาท่ีเรียนท่ีเกี่ยวของกับดานเทคโนโลยีทางดาน
การบินเนนการอาน และการเขาใจคําศัพทเทคนิคท่ีเกี่ยวของกับเทคโนโลยีดานการบินและ
วิศวกรรมอากาศยาน การศึกษาเนื้อหาท่ีเกี่ยวของประวัติและการพัฒนาการดานการบิน นํามาบูรณา
การเพื่อใหเขากับหลักการใชภาษาอังกฤษ การฝกหัดใชส่ือประเภทตาง ๆ เพื่อหาขอมูล 
 
203206 ภาษาอังกฤษสําหรับการบิน  2                                                      3(3-0-6) 
 (English   for  Aviation  II) 
วิชาบังคับกอน  :  203205  ภาษาอังกฤษสําหรับการบิน  1 
 พัฒนาการใชภาษาเชิงการเนนเนื้อหาที่เรียนท่ีเกี่ยวของกับเทคโนโลยีดานการบินโดย
เนนการเขียนรายงาน และการพูดเพื่อติดตอส่ือสารการใชคําศัพทเทคนิคท่ีเกี่ยวของกับสายการบิน
และอุตสาหกรรมการบิน การฝกทักษะการเขียน และการพูดท่ีจําเปนตองใชในอุตสาหกรรมการบิน 
การเขียนรายงานทางเทคนิคสําหรับอากาศยาน การฝกนําเสนอดวยวาจา 
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203305 ภาษาอังกฤษ 5                           3(3-0-6) 
 (English  V) 
วิชาบังคับกอน  :  203204   ภาษาอังกฤษ  4  หรือเทียบเทา 
 ฝกใชภาษาอังกฤษในการเตรียมตัวเพื่อสมัครงานและการแสวงหางาน การเขียนประวัติ
สวนตัวโดยยอ การสัมภาษณ  การเขียนจดหมายสมัครงาน และเอกสารที่เกี่ยวของ ฝกทักษะการ
ส่ือสารในสถานประกอบการ การพูดสนทนาเกี่ยวกับงานในหนาท่ี การโตตอบเอกสาร การรายงาน
การประชุม การอภิปราย การกลาวสุทรพจนอยางไมเปนทางการในบางโอกาส 
 
17.5.1.2 กลุมวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร 
202102 เทคโนโลยีสารสนเทศ 1                           3(2-2-6) 
 (Information Technology I)  
วิชาบังคับกอน :  ไมมี 
 ศึกษาวิวัฒนาการของเทคโนโลยีสารสนเทศ รูจักเคร่ืองมือ และอุปกรณประกอบท่ี
เกี่ยวของกับเทคโนโลยีสารสนเทศ มีความรูความสามารถเขียนชุดคําส่ัง และโปรแกรมบังคับการ
ทํางานของเคร่ืองมือและอุปกรณเทคโนโลยีสารสนเทศ มาประยุกตใชกับโปรแกรมพื้นฐาน
โดยท่ัวไปเพื่อแกไขปญหาทางคณิตศาสตร  ทางดานสถิติพื้นฐานและการจัดการระบบฐานขอมูล
ได 
 
202104 วิชาศึกษาท่ัวไป 1                              3(3-0-6) 
 (General Education I) 
วิชาบังคับกอน :  ไมมี 
 ความคิด  เหตุผล  และภาษา  วิธีคิดเพื่อนวัตกรรม  ตรรกวิทยาสําหรับการอธิบายทาง
วิทยาศาสตร  การวิเคราะหการอางเหตุผล  การสื่อสารเพื่อการพัฒนา   การใชเหตุผลเชิงจริยธรรม  
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ระบบความสัมพันธในประชาคมโลก  ผลกระทบของเหตุการณระหวาง
ประเทศ  บทบาทของมนุษยในฐานะพลเมืองของประเทศไทยและพลเมืองของโลก  การพัฒนาอยาง
ยั่งยืนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
202105 วิชาศึกษาท่ัวไป 2                           3(3-0-6) 
 (General Education II) 
วิชาบังคับกอน :  ไมมี 
 วิวัฒนาการของมนุษยและอารยธรรม  มนุษยกับสถาบันหลักในสังคม  สิทธิมนุษยชน  คนไท
และกลุมชาติพันธุตาง ๆ ในประเทศไทย  ลักษณะพ้ืนฐานทางสังคมและวัฒนธรรมของไทย:  กรณี
วัฒนธรรมขาวและวัฒนธรรมทางศาสนาท่ีสําคัญปญหาสังคมไทย  พัฒนาการทางการเมืองการปกครอง  
พัฒนาการทางเศรษฐกิจและสังคมอยูเย็นเปนสุข ตามแนวทางของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง องคการและ
สภาพแวดลอม การจัดการอยางมีประสิทธิภาพ  และประสิทธิผล  เทคนิคการจัดการสมัยใหม 
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202 206 ประชาคมโลก 3 (3-0-6) 
  (World Community) 
วิชาบังคับกอน : ไมมี 
  ศึกษาระบบความสัมพันธระหวางประเทศท้ังทางดานสังคม  วัฒนธรรม  เศรษฐกิจและ
การเมืองลักษณะ  และบทบาทขององคกรระหวางประเทศและบรรษัทขามชาติ เหตุการณระหวาง
ประเทศท่ีมีผลตอสังคมโลกและประเทศไทย ตลอดจนหลักและวิธีวิเคราะหเหตุการณระหวาง
ประเทศ เพื่อใหทราบสถานภาพและบทบาทของประเทศไทยในสังคมโลกและบทบาทของมนุษย
ในฐานะพลเมืองของประเทศและพลเมืองโลก 
 
202 216 กีฬาและนันทนาการ 1 (1-2-0) 
  (Sport and Recreation) 
วิชาบังคับกอน : ไมมี 
  นําเสนอความหมายของกีฬาและนันทนาการ ความจําเปนของกีฬาในแงของกิจกรรม
นันทนาการและการออกกําลังกายเพื่อคุณภาพชีวิต  กติกาการแขงขันกีฬาสากลซ่ึงเปนท่ีนิยมโดยท่ัวไป
และมารยาทในการชมกีฬา  ตลอดจนการฝกทักษะกีฬาเบ้ืองตนและกิจกรรมนันทนาการบางประเภท 
 
202309 องคการและการจัดการ 3 (3-0-6) 
  (Organization and Management) 
วิชาบังคับกอน : ไมมี 
  ศึกษาถึงลักษณะโครงสราง องคประกอบ ความสําคัญและพฤติกรรมขององคการ  พรอม
ท้ังศึกษาข้ันตอนและกระบวนการพ้ืนฐานตาง ๆ ท่ีสําคัญในการจัดการภายในองคการ  รวมถึงการ
สรรหาการใชประโยชนและการพัฒนาทรัพยากรหลักท่ีจําเปนสําหรับการจัดการภายในองคการ  
ท้ังนี้  เพื่อเปนการประเมิน  วิเคราะห  ช้ีจุดบกพรอง  ปรับปรุงและใหขอเสนอแนะเบ้ืองตนในการ
ปรับปรุงและพัฒนาระบบการจัดการในองคการประเภทตาง ๆ  ออกมาในรูปของกรณีศึกษาได 

 
17.5.1.3     กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 
103107   สถิติเบื้องตน         3(3-0-6) 

  (Introduction to Statistics) 
วิชาบังคับกอน  :  ไมมี 
 แนวคิดหลักและวิธีการทางสถิติ  รวมถึงสถิติพรรณนาและสถิติอนุมาน  การแจกแจง
ความถ่ี  การวัดแนวโนมสูสวนกลางและการวัดความแปรผัน  ทฤษฎีเบ้ืองตนของความนาจะเปน  
การแจกแจงความนาจะเปนแบบเต็มหนวย  การแจกแจงแบบปกติ  ทฤษฎีการสุมตัวอยาง  การ
ทดสอบสมมุติฐาน  การวิเคราะหการถดถอยเชิงเสนและสหสัมพันธ  การทดสอบโดยใชไค-สแควร 
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104107   มนุษยและสภาวะแวดลอม         4(4-0-8) 
  (Man and Environment) 

วิชาบังคับกอน  :  ไมมี 
 วิวัฒนาการของประชากรมนุษย   หลักการถายทอดกรรมพันธุ    กลไกวิวัฒนาการ สภาวะ
แวดลอมของประชากรมนษุย พลังงาน บรรยากาศ น้าํ ดิน มหาสมุทร สภาวะแวดลอมทางชีวภาพ 
พลวัตประชากร สภาพแวดลอมและแบบอยางประชากร การสืบพนัธุของประชากรมนุษย การ
จัดการระบบนเิวศและการควบคุมสภาพสภาวะแวดลอม 
 
17.5.2    หมวดวิชาเฉพาะ 
17.5.2.1 กลุมวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร 
102111 เคมีพื้นฐาน 1                                                   4(4-0-8) 
 (Fundamental Chemistry I) 
วชิาบังคับกอน :  ไมมี 
 ทฤษฎีอะตอม และโครงสรางอิเล็กตรอนของอะตอม สมบัติของธาตุตามตารางธาตุ  ธาตุ
เรพรีเซนเททีฟและโลหะทรานสิชัน พันธะเคมี ปริมาณสัมพันธ แกส ของเหลว ของแข็ง สมดุลเคมี 
สมบัติท่ัวไปของกรดและเบส จลนศาสตรเคมี 
 
102112 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน 1                           1(0-3-0) 
 (Fundamental Chemistry Laboratory I) 
วิชาบังคับกอน  :  102111  เคมีพื้นฐาน  1  หรือเรียนควบคูกัน 
 การทดลองในหองปฏิบัติการ ท่ีมีการศึกษาถึงเทคนิคพื้นฐานในการทําปฏิบัติการเคมี 
สมบัติของแกส สมบัติของของเหลว แบบจําลองโลหะ สมดุลเคมี การไทเทรตกรด – เบส 
จลนศาสตรเคมี และปฏิกิริยาเคมีแบบตาง ๆ 
 
103101 แคลคูลัส 1                           4(4-0-8) 
 (Calculus I) 
วิชาบังคับกอน :  ไมมี 
 ลิมิต  ความตอเนื่อง  อนุพันธ  การประยุกตของอนุพันธ  ฟงกชันผกผัน  อินทิกรัลจํากัด
เขต  และทฤษฎีบทมูลฐานของแคลคูลัส 
 
103102 แคลคูลัส 2                           4(4-0-8) 
 (Calculus II) 
วิชาบังคับกอน :  103101  แคลคูลัส  1 
 เทคนิคการอินทิเกรต (ฟงกชันตัวแปรเดียว) การอินทิเกรตเชิงตัวเลข ลําดับและอนุกรม 
เวกเตอรและเรขาคณิต  ฟงกชันคาเวกเตอร  ฟงกชันหลายตัวแปร 
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103105 แคลคูลัส 3                                        4(4-0-8) 
 (Calculus III) 
วิชาบังคับกอน :  103102  แคลคูลัส  2 
 การอินทิเกรตหลายช้ัน  เวกเตอรแคลคูลัส  สมการเชิงอนุพันธสามัญอันดับหนึ่ง  สมการ
เชิงอนุพันธสามัญอันดับสองประเภทเชิงเสน   วิธีการใชอนุกรมกําลัง 
 
105101 ฟสิกส 1                                        4(4-0-8) 
 (Physics I) 
วิชาบังคับกอน  :  ไมมี 
 การเคลื่อนที่และกฎของนิวตันงาน  และพลังงานการอนุรักษโมเมนตัม โมเมนตัม
เชิงมุมและการหมุน การเคลื่อนที่แบบซิมเปลฮารมอนิกและการแกวงกวัด การแผของคลื่นและ
คล่ืนเสียง กลศาสตรของของไหล ความรอนและอุณหพลศาสตร ทฤษฎีจลนของแกส 
 
105102 ฟสิกส 2                           4(4-0-8)
 (Physics II)  
วิชาบังคับกอน :  105101  ฟสิกส  1 
 สนามไฟฟา และศักยไฟฟา กระแสไฟฟาและวงจรไฟฟาสนามแมเหล็กและการ
เหนี่ยวนํา คล่ืนแสง ฟสิกสควอนตัมเบ้ืองตน  อะตอมโมเลกุลและผลึกของแข็ง หลักพื้นฐานของ
อิเล็กทรอนิกส นิวเคลียสและอนุภาคมูลฐาน 
 
105191 ปฏิบัติการฟสิกส 1                           1(0-3-0)  
 (Physics Laboratory I) 
วิชาบังคับกอน :  105101  ฟสิกส 1 หรือเรียนควบคูกับ  105101  ฟสิกส  1 
 การทดลองตาง  ๆ   ทางฟสิกสท่ีจะสนับสนุนทฤษฎีในวิชาฟสิกส 1  และเพื่อประสบการณ
ดานการทดลอง  จะตองทําการทดลองทางดานกลศาสตร คล่ืน และของไหล  10   การทดลอง 
 
105192 ปฏิบัติการฟสิกส  2                           1(0-3-0) 
 (Physics Laboratory II) 
วิชาบังคับกอน  :  105191  ปฏิบัติการฟสิกส  1  และ 105102  ฟสิกส   2  หรือผานการเรียนวิชา 
      105191   ปฏิบัติการฟสิกส  1  มาแลวและกําลังเรียนวิชา  105102  ฟสิกส  2  อยู 
 เชนเดียวกับปฏิบัติการฟสิกส 1 แตเปนการทดลองในเร่ือง แสง ไฟฟา อิเล็กทรอนิกส 
ฟสิกส ยุคใหมและกัมมันตภาพรังสี 
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423101 การโปรแกรมคอมพิวเตอร                             3(2-3-4) 
 (Computer Programming) 
วิชาบังคับกอน :  202102  เทคโนโลยีสารสนเทศ  1 
 หลักการของระบบคอมพิวเตอร  สวนประกอบของคอมพิวเตอร   การทํางานรวมกัน
ระหวางฮารดแวรกับซอฟตแวร หลักการประมวลผลขอมูลแบบอิเล็กทรอนิกส ระเบียบวิธีพัฒนา
และออกแบบโปรแกรม  การโปรแกรมดวยภาษาข้ันสูง  การฝกปฏิบัติ  
 
425101 การเขียนแบบวิศวกรรม 1                           2(1-3-6) 
 (Engineering Graphics I) 
วิชาบังคับกอน :  ไมมี 
 การเขียนตัวอักษร  ภาพฉายออโธกราฟฟกส การเขียนภาพออโธกราฟฟกส  การเขียนรูป
ประกอบ  การกําหนดมิติ ภาพตัดและสัญนิยม  การเขียนและสเก็ตภาพสามมิติดวยมือเปลา  ศึกษา
การเขียนแบบดวยโปรแกรมสําเร็จรูป 
 
425202 เทอรโมไดนามิกส 1                           4(4-0-8) 
 (Thermodynamics I) 
วิชาบังคับกอน :  105101  ฟสิกส  1 
 นิยามและสังเกตุ คุณสมบัติทางเทอรโมไดนามิกส ตารางและแผนภูมิของคุณสมบัติ  
งาน  ความรอน  กฎขอท่ีหนึ่งของเทอรโมไดนามิกส หลักของการเปล่ียนแปลงพลังงาน กฎขอท่ี
สองของเทอรโมไดนามิกส  การไมสามารถยอนกลับไดและเอ็นโทรป  หลักการถายเทความรอน
เบ้ืองตน  การวิเคราะหวัฏจักรอยางงายของเทอรโมไดนามิกส 
 
425203 พลศาสตรวิศวกรรม                         4(4-0-8) 
 (Engineering Dynamics) 
วิชาบังคับกอน  :  430201  สถิตยศาสตรวิศวกรรม 
 หลักพื ้นฐานของพลศาสตร กฏการเคลื ่อนที ่ของนิวต ัน  คิน ีเมต ิกของอนุภาค 
พลศาสตรของอนุภาค การหาสมการการเคลื่อนที่ดวยกฎขอที่สองของนิวตัน วิธีพลังงาน และ
วิธีโมเมนตตัม   คินีเมติกของวัตถุเกร็งในการเคล่ือนท่ีในระนาบและการเคล่ือนท่ีท่ัวไป 
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425204 กลศาสตรของไหล 1                           4(4-0-8) 
 (Fluid Mechanics I) 
วิชาบังคับกอน  :  105101  ฟสิกส  1  
 บทนํา  ของไหลสถิต  กฎของการลอยตัว  สนามความเร็ว  ความเรงของวัตถุท่ีไหล  กฎ
พื้นฐานและสนับสนุนสําหรับตัวกลางแบบตอเนื่อง  ปริมาตรควบคุม  กฎทรงมวล โมเมนตตัมเชิงเสน 
โมเมนตตัมเชิงมุมและกฎการอนุรักษพลังงาน  สมการเบอรนูลล่ี  การวิเคราะหมิติ ทฤษฎีไพรบัคคิง
แฮม  การไหลแบบอัดตัวไมไดแบบคงตัว การไหลในทอ การไหลเทอบูเลนทในทอ การสูญเสียใน
ระบบทอ การไหลในชองทางเปด เคร่ืองสูบ 
 
425207 คณิตศาสตรเชงิตัวเลขและเชงิวิเคราะหสําหรับวิศวกรรมเครื่องกล                      4(4-0-8) 
 (Numerical and Analytical Mathematics   for Mechanical Engineering)  
วิชาบังคับกอน  :  103105  แคลคูลัส  3 
 แคลคูลัสเชิงเวคเตอรท่ีเกี่ยวของกับวิศวกรรมเคร่ืองกล  พีชคณิตเชิงเสนและการแปลง
พิกัดรูปแบบตาง ๆ   การแกสมการอนุพันธพาเชียลโดยกรรมวิธีแยกตัวแปร การประยุกตใช
กรรมวิธีเชิงตัวเลขเพื่อแกปญหาทางคณิตศาสตรตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในการศึกษาวิชาการ
วิศวกรรมเคร่ืองกล 
 
429296 วิศวกรรมไฟฟา 1                           4(4-0-8) 
 (Electrical Engineering I) 
วิชาบังคับกอน  :  105102  ฟสิกส  2 
 ความรูพื้นฐานโดยท่ัว ๆ ไป   เกี่ยวกับวิศวกรรมไฟฟา ไดแก  วงจรไฟฟากระแสตรงและ
กระแสสลับ   วงจรแมเหล็กและหมอแปลง   เคร่ืองจักรกลไฟฟา    อุปกรณและวงจรอิเล็กทรอนิกส      
ลอจิกเกทและดิจิตอลไอซีตาง ๆ  และระบบควบคุม 
 
429298 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟา 1                           1(0-3-0) 
 (Electrical Engineering Laboratory I) 
วิชาบังคับกอน  :  429296  วิศวกรรมไฟฟา  1 
 การฝกปฏิบัติการเกี่ยวกับวงจรไฟฟาและเคร่ืองจักรกลไฟฟา  เพื่อเสริมความรูทางทฤษฎี
ท่ีไดเรียนในวิชาวิศวกรรมไฟฟา  1 
 
430201 สถิตยศาสตรวิศวกรรม                            4(4-0-8) 
 (Engineering  Statics) 
วิชาบังคับกอน :  105101  ฟสิกส  1 
 ระบบแรง  แรงลัพธและโมเมนตลัพธ  สมดุล  ความเสียดทาน  หลักการงานสมมติ  
เสถียรภาพ 
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430211 กลศาสตรวัสดุ 1                               4(4-0-8) 
 (Mechanics of Materials  I) 
วิชาบังคับกอน :  430201  สถิตศาสตรวิศวกรรม 
 แรงและหนวยแรง ความสัมพันธของหนวยแรง และความเครียด หนวยแรงในคาน 
แผนภาพแรงเฉือนและแผนภาพโมเมนตดัดระยะโกงของคาน การบิด  การโกงเดาะของเสา  วงกล
ของมอรและหนวยแรงกระทํารวม  เกณฑกําหนดการวิบัติ 
 
431101 วัสดุวิศวกรรม                           4(4-0-8) 
 (Engineering Materials) 
วิชาบังคับกอน  :  ไมมี 
 คุณสมบัติทางวิศวกรรมของโลหะ  โลหะผสม  พลาสติก  แอสฟลท  ไม  คอนกรีต  เรซิ
นยาง  และวัสดุเซรามิก  แผนภูมิสมดุลและการแปลความหมายคุณสมบัติทางกลศาสตรและวิธี
ทดสอบ  การศึกษาโครงสรางมหภาค และจุลภาคซ่ึงสัมพันธกับคุณสมบัติผลของกระบวนการใช
ความรอนตอโครงสรางจุลภาคของโลหะผสม  วัสดุอโลหะ  เคมี และโครงสรางของพอลิเมอร  
โครงสรางและคุณสมบัติของรีแฟรคตอรีเซรามิก  การใชวัสดุวิศวกรรมในการผลิตเปนผลิตภัณฑ
สําเร็จรูป 
 
433101 กรรมวิธีการผลิต                           2(2-0-4) 
 (Manufacturing Processes) 
วิชาบังคับกอน :  ไมมี 
 ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับกรรมวิธีการผลิต เชน การแปรรูปช้ินงานโดยใชเคร่ืองจักร  
การเช่ือมโลหะ  การหลอโลหะและการปรับปรุงคุณสมบัติของโลหะดวยกรรมวิธีทางความรอน  
กรรมวิธีการผลิตท่ีใชกับวัสดุประเภทตาง ๆ  หลักการเบ้ืองตนของตนทุนกระบวนการผลิต 
 
433102 ปฏิบัติการกรรมวิธีการผลิต                           1(0-3-0) 
 (Manufacturing Processes Laboratory) 
วิชาบังคับรวม :  433101  กรรมวิธีการผลิต 
 ฝกปฏิบัติการกลึง  การเช่ือม  การหลอ และการปรับปรุงคุณสมบัติดวยความรอน ฝกสราง
ชิ้นงานเพ่ือใหเกิดประโยชน 
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17.5.2.2 กลุมวิชาชีพวิศวกรรมหลักเฉพาะ 
425206 กลศาสตรวัสดุ 2                                           4(4-0-8) 
 (Mechanics of Materials II) 
วิชาบังคับกอน  :  430211  กลศาสตรวัสดุ  1 
 การวิเคราะหความเคน ท่ีจุดการวิเคราะหความเคน ท่ีจุดประชิด การวิเคราะหความเครียด
ท่ีจุดการวิเคราะหความเครียดท่ีจุดประชิด บทนําเกี่ยวกับทฤษฎีของความยืดหยุน การประยุกตเขา
กับทรงกระบอกหนา ทรงกระบอกประกอบ จานหมุน  คาวิกฤติของการยืด  วิธีพลังงาน 
 
425250 การเขียนแบบทางกล                         2(1-3-6) 
 (Mechanical Drawing) 
วิชาบังคับกอน  :  425101  การเขียนแบบวิศวกรรม  1 
   ศึกษาหลักการเขียนและอานแบบทางกลตามระบบการเขียนแบบมาตรฐานท่ีใชใน
อุตสาหกรรม การกําหนดมิติ และการเผ่ือการกําหนดลักษณะผิวในงานเขียนแบบเทคนิคเพื่อการ
ผลิต การหมุน รอยตัดภาพคลี่  ภาพตัดและสัญนิยม  การเขียนแบบชิ้นสวนเคร่ืองจักรกลตาง ๆ ท่ีมี
มักพบในงานอุตสาหกรรมหลักการเขียนภาพประกอบของช้ินสวนเคร่ืองจักรตามมาตรฐาน 
 
425304 การส่ันทางกล                            4(4-0-8) 
 (Mechanical Vibration) 
วิชาบังคับกอน  :  425203  พลศาสตรวิศวกรรม 
 ระบบท่ีมีอันดับความอิสระ 1 อันดับ การส่ันโดยการหมุน การเคล่ือนท่ีแบบอิสระ การ
ส่ันโดยแรง  การส่ันโดยการหนวงความหนืด การตอบสนองของระบบตอแรงกระทําแบบตาง ๆ  
การส่ันพอง ระบบที่มีอันดับความอิสระหลายอันดับ พิกัดหลักและพิกัดปกติ การตอบสนองใน
โหมดบรรทัดฐานระบบตอเนื่อง วิธีการทางคณิตศาสตรท่ีใชในการหาความถ่ีธรรมชาติและรูปราง
การส่ัน  วิธีการออกแบบอุปกรณปองกันการส่ันแบบตาง ๆ 
 
425308 ระบบควบคุมอัตโนมัต ิ                           4(4-0-8) 
 (Automatic Control System) 
วิชาบังคับกอน :  425304  การส่ันทางกล 
              หลักของระบบควบคุม แบบจําลองทางคณิตศาสตรของระบบแบบตาง ๆ  สวนประกอบ
ของระบบควบคุมเสถียรภาพ และสมรรถนะของระบบควบคุมแบบปอนกลับ การออกแบบและ
วิเคราะหระบบควบคุมบนโดเมนเวลาและโดเมนความถ่ี  
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437200 พื้นฐานวิศวกรรมอากาศยาน                           1(0-3-3) 
 (Aeronautical  Engineering  Fundamentals) 
วิชาบังคับกอน :  ไมมี 
 พื้นฐานในการศึกษาวิชาทางวิศวกรรมอากาศยาน  ภาพรวมของวิชาวิศวกรรมอากาศยาน  
การใชอุปกรณและเคร่ืองมือตาง ๆ  ท่ีจะใชในการศึกษาวิชาวิศวกรรมอากาศยาน  การเขียนรายงาน 
และการนําเสนองานทางวิศวกรรมพื้นฐานการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปเพื่อประโยชนใน
การศึกษาวิชาวิศวกรรมอากาศยาน 
 
437201 วัสดุอากาศยาน                                         4(4-0-8) 
 (Aircraft  Materials) 
วิชาบังคับกอน :  431101  วสัดุวิศวกรรม  
 กลาวนําถึงวัสดุประเภทตาง  ๆ  ท่ีใชในอากาศยาน การศึกษาคุณสมบัติของโลหะ   ท่ีใช
ใน  อากาศยาน โครงสรางระดับจุลภาคของโลหะ การเกิดสนิมและการปองกัน ศึกษาคุณสมบัติ
ของโลหะผสมตาง ๆ  ท่ีใชในอากาศยาน เชน อะลูมิเนียม แมกนีเซียม ไททาเนียม เปนตน  
การศึกษาคุณสมบัติของวัสดุผสมท่ีใชในอากาศยาน ศึกษาคุณสมบัติของวัสดุเสริมความแข็งแรงท่ี
ไมเปนโลหะ เชน คารบอนไฟเบอร วัสดุใยแกว เปนตน มาตรฐานความปลอดภัยดานวัสดุสําหรับ
อากาศยาน 
 
437301 อากาศพลศาสตร                           4(4-0-8) 
 (Aerodynamics) 
วิชาบับคับกอน  :  425204  กลศาสตรของไหล  1  
 พื้นฐานดานอากาศพลศาสตร การไหลแบบไมมีความหนืด ทฤษฎีแพนอากาศ พื้นฐาน
การไหลในช้ันชิดผิว การไหลท่ีไมเสถียรและการเกิดการแยกตัวในระหวางการไหล การไหลอยาง
ปนปวน ผลกระทบของรูปทรงของปกท่ีมีผลกระทบตอแรงยกและแรงตาน ทฤษฏีในการออกแบบ
ปกเบ้ืองตน วิธีเชิงตัวเลขเบ้ืองตนในการคํานวณอากาศพลศาสตร 
 
437302 พลศาสตรของกาซ 1                           4(4-0-8) 
 (Gas Dynamics I) 
วิชาบังคับกอน :  425202  เทอรโมไดนามิกส  1 และ 425204  กลศาสตรของไหล  1 
 กลาวนําถึงความสําคัญของพลศาสตรของกาซ ทบทวนพ้ืนฐานทางกลศาสตรของไหล 
และเทอรโมไดนามิกสท่ีเกี่ยวของกับพลศาสตรของกาซ กฎขอท่ีหนึ่งและกฎขอท่ีสองของเทอรโม
ไดนามิกสสําหรับของไหล ศึกษากฎการเคล่ือนท่ีของของไหล การไหลแบบอัดตัวไดในหน่ึงมิติ 
การไหลในทอตีบและทอขยาย การเกิดคล่ืนกระแทกฉากและคล่ืนกระแทกเฉียง การไหลของกาซ
ในทอท่ีมีแรงเสียดทาน การออกแบบทอเรงความเร็วกาซ 
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437303 โครงสรางอากาศยาน                           4(4-0-8) 
 (Aircraft Structure) 
วิชาบังคับกอน :  425206  กลศาสตรวัสดุ  2   
 ทบทวนหลักการของการเปล่ียนรูปทรง ความเคนและความเครียดของวัสดุ การศึกษา
สมการความสมดุล สมการความสอดคลอง และความสัมพันธระหวางความเคนและความเครียด
สําหรับวัสดุท่ีใชกับอากาศยาน การศึกษาเร่ืองคานโคง จุดศูนยกลางแรงเฉือน การไหลของเสนแรง
เฉือน การบิดตัวของเพลาท่ีมีหนาตัดรูปทรงตาง ๆ  ทฤษฎีแผนบางเบ้ืองตน วิเคราะหโครงสราง
อากาศยาน 
 
437305 ตนกําลังอากาศยาน                           4(4-0-8) 
 (Aircraft Power Plant) 
วิชาบังคับกอน :  425202  เทอรโมไดนามิกส  1   
 ศึกษาเคร่ืองยนตท่ีใชอากาศแบบตาง ๆ เชนเคร่ืองยนตลูกสูบ เคร่ืองยนตกังหันกาซ 
เคร่ืองยนตเทอรโบเจต เทอรโบพรอพ และเทอรโบแฟน เปนตน แนะนําเคร่ืองยนตสมัยใหมท่ีใชกับ
อากาศยาน แนะนําระบบตนกําลังอากาศยาน ระบบควบคุมเช้ือเพลิง  ระบบเครื่องมือวัดท่ีเกี่ยวของ
กับเคร่ืองยนต หนวยกําลังสํารอง (APU)  ท่ีใชในอากาศยาน ผลกระทบดานส่ิงแวดลอมอัน
เนื่องมาจากเคร่ืองยนตอากาศยาน กลาวนําถึงเคร่ืองยนตจรวดท่ีใชเช้ือเพลิงแข็งและเช้ือเพลิงเหลว 
 
437306 ระบบไฟฟาอากาศยาน                           4(4-0-8) 
 (Aircraft Electrical System) 
วิชาบังคับกอน :  429296  วิศวกรรมไฟฟา  1   
 ศึกษาระบบอิเล็กทรอนิกสในอากาศยาน วงจรอิเล็กทรอนิกสพื้นฐาน ตนกําลังทางไฟฟา
และการควบคุม มอเตอรประเภทตาง ๆ  ระบบเคร่ืองมือวัดทางไฟฟา ระบบไฟฟาเพื่อการ
เดินอากาศ ไมโครโพเซสเซอร 
 
437307 กลศาสตรการบิน                           4(4-0-8)
 (Mechanicals of Flight) 
วิชาบังคับกอน :  437301  อากาศพลศาสตร  
 คุณสมบัติดานการบินของอากาศยานประเภทตาง ๆ  กลศาสตรของเครื่องบินปกยึด การ
วิเคราะหสมรรถนะของอากาศยาน เสถียรภาพของอากาศยาน การทรงตัวสถิตตามแนวแกนและ
แนวขวาง แรงประเภทตาง  ๆ  ทางอากาศพลศาสตร สมการการเคล่ือนท่ี พิสัยการบิน การเล้ียว
ระดับ การวิ่งข้ึนและลงสนาม  
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437308 เคร่ืองมือวัดอากาศยาน                                        4(4-0-8) 
 (Aircraft   Instrument) 
วิชาบังคับกอน :  429296 วิศวกรรมไฟฟา  1 และ 425203  พลศาสตรวิศวกรรม 
 ระบบเคร่ืองมือวัด เคร่ืองมือวัดท่ีใชในทางการบิน การประยุกตใชหลักสถิติในการ
วิเคราะหและปรับปรุงขอมูล หลักการทํางานของเซนเซอรประเภทตาง ๆ  ท่ีใชในอากาศยาน ท้ัง
ทางกลและทางไฟฟา เชนการวัดระยะทาง การวัดแรง การวัดความเครียด ความดัน อัตราการไหล 
อุณหภูมิ  การทรงตัว  เปนตน  อุปกรณปรับปรุงสัญญาณและอุปกรณสงสัญญาณ  อุปกรณ
ประมวลผลและแสดงผลประเภทตาง ๆ 
 
437309 การซอมบํารุงอากาศยาน                                  4(4-0-8)
 (Aircraft Maintenance) 
วิชาบังคับกอน :  437200  พื้นฐานวิศวกรรมอากาศยาน  
 การศึกษาและเรียนรู แนวคิดและเทคนิคเบ้ืองตนในการซอมบํารุงอากาศยานในปจจุบัน 
ระบบควบคุมและการประกันคุณภาพ พื้นฐานการซอมบํารุงประเภทตาง ๆ  การวางแผนการซอม
บํารุง โครงสรางพื้นฐานของลานจอดหรือโรงจอด ท่ีใชในการซอมบํารุงแบบตาง ๆ การจัดเตรียม
บุคลากร การจัดทําเอกสารการซอมบํารุง ใบอนุญาตและการรับรองการซอมบํารุงอากาศยาน 
 
437310 การออกแบบอากาศยาน                           4(4-0-8) 
 (Aircraft Design) 
วิชาบังคับกอน :  437307 กลศาสตรการบิน 
 ศึกษาแนวความคิดดานการออกแบบอากาศยาน เพื่อรวบรวมศาสตรดานตาง ๆ เชนหลัก
ของอากาศพลศาสตร สมรรถนะ เสถียรภาพ การขับเคล่ือน โครงสราง เปนตน การคํานวณคาตาง ๆ 
ท่ีเกี่ยวของกับการออกแบบ การประมาณนํ้าหนัก การถวงและการกระจายนํ้าหนัก การเลือกระบบ
ตนกําลัง การกําหนดขนาดปกและสวนหาง การกําหนดลักษณะโครงสราง กลาวนําถึงการวิเคราะห
ความยืดหยุนทางอากาศพลศาสตร 
 
437340 ปฏิบัติการวิศวกรรมอากาศยาน 1                           1(0-3-3) 
 (Aeronautical Engineering Laboratory I) 
วิชาบังคับกอน :  425202  เทอรโมไดนามิกส  1 และ 425204  กลศาสตรของไหล  1 
 การปฏิบัติการพื้นฐาน การทดสอบวัสดุพื้นฐาน ปฏิบัติการกลศาสตรของไหลพื้นฐาน 
การปฏิบัติการเทอรโมไดนามิกสพื้นฐาน ปฏิบัติการ การวัดพื้นฐานทางวิศวกรรม การฝกใช
เคร่ืองมือชางซอมอากาศยาน การดูงานในโรงซอมอากาศยาน 
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437341 ปฏิบัติการวิศวกรรมอากาศยาน 2                                        1(0-3-3) 
 (Aeronautical Engineering Laboratory II) 
วิชาบังคับกอน :  437340  ปฏิบัติการวิศวกรรมอากาศยาน  1 
 ปฏิบัติการทางอากาศพลศาสตร การทดสอบโดยใชอุโมงคลม การทดสอบเคร่ืองยนต
สําหรับอากาศยาน ปฏิบัติการโครงสรางอากาศยาน  
 
437440 ปฏิบัติการวิศวกรรมอากาศยาน 3                           2(1-3-6) 
 (Aeronautical Engineering Laboratory III) 
วิชาบังคับกอน :  437341  ปฏิบัติการวิศวกรรมอากาศยาน  2  
 ปฏิบัติการ การวัดและเคร่ืองมือวัดสําหรับอากาศยาน ปฏิบัติการการควบคุมอัตโนมัติ 
ปฏิบัติการ การทดสอบวัสดุท่ีใชในอากาศยาน ปฏิบัติการระบบอิเล็กทรอนิกสสําหรับการบิน 
 
17.5.2.3      กลุมวิชาเลือกบังคับ 
425205 เทอรโมไดนามิกส 2                           4(4-0-8) 
 (Thermodynamics II) 
วิชาบังคับกอน  :  425202  เทอรโมไดนามิกส  1 
 การวิเคราะหเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพวัฏจักรทางเทอรโมไดนามิกส ซึ่งประกอบดวย วัฏ
จักรกาซตนกําลัง วัฏจักร ไอตนกําลัง วัฏจักรการทําความเย็น  ความสัมพันธทางเทอรโม
ไดนามิกส ทฤษฎีกาซผสม  ขบวนการปรับอากาศ  การสันดาปเบ้ืองตนและการสมดุลทางเคมี 
 
425453 สมรรถนะกังหันกาซ                           4(4-0-8) 
 (Gas Turbine Performance) 
วิชาบังคับกอน :  425204  กลศาสตรของไหล  1 และ 425205  เทอรโมไดนามิกส  2  
 บทนํา  หนวยวัฎจักรกังหันกาซ การประยุกตเคร่ืองยนตกังหันกาซ ระบบเปดอยางงาย 
การเปรียบเทียบวัฎจักร วัฎจักรอากาศสมมติฐาน ประสิทธิภาพไอเซนทรอปด ประสิทธิภาพ โพลี
ทรอปด การปรับปรุงประสิทธิภาพวัฎจักรโดยกังหันเอาทพุท เคร่ืองอัดอินพุท ทบทวน กาซ
พลศาสตร ผลจากการอัดตัวได วัฎจักรจริง คุณสมบัติโดยรวม การใชแผนภูมิของ C  อัตราสวน
เช้ือเพลิงอากาศ  การ  สูญเสียความดัน  การออกแบบหองเผาไหมในการทํางานของเคร่ืองยนต 
กังหันกาซ  การคํานวณสมรรถนะวนรอบ การสูญเสียจากการออกความเร็วหางเจ็ต  หัวฉีดผลักดัน  
แรงจากพรอพเพลเลอรและหางเจ็ต  แรงมาเพลา  แรงมาเพลาเทียบเทา เคร่ืองยนตเทอรโบเจ็ต  
ประสิทธิภาพภายใน         ประสิทธิภาพรวมแรงขับเจ็ต  ประสิทธิภาพการขยายเจ็ตหลังเผาไหม 
เคร่ืองยนตบายพาสเจ็ต  และการคํานวณสมรรถนะ  การจับคูองคประกอบ 
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425454 การสันดาป                           4(4-0-8) 
 (Combustion) 
วิชาบังคับกอน :  425204  กลศาสตรของไหล  1 และ 425205  เทอรโมไดนามิกส  2 
 ประเภท การผลิต และคุณสมบัติของเช้ือเพลิง ของแข็ง ของเหลว กาซ  สมการ การสันดาป 
และอัตราสวนสโตชโอเมตริก การวิเคราะหไอเสีย  คาความรอนและแคลอรี่มิเตอร  การสันดาปใน
หมอ  ไอน้ํา และเตาเผาและลักษณะการปลอยกาซเสีย การสันดาปแบบปกติและไมปกติของ
เคร่ืองยนตท่ี จุดระเบิดดวยประกายไฟ และเคร่ืองยนตท่ีจุดระเบิดดวยการอัด  เลขออคเทนและซีเทน 
การสันดาปในกังหันกาซ ประเภทของตัวเผาไหม  เสถียรภาพของเปลวไฟ ขบวนการสันดาปและการ
สูญเสียความดัน การปลดปลอยจากเคร่ืองยนตสันดาปภายใน ลักษณะของคารบอนมอนนอกไซด 
ไฮโดรคารบอน ออกไซดของไนโตรเจนและสวนท่ีถูกปลอยออกมา  มาตรฐานการปลดปลอยและ 
ทางเลือกในการควบคุมการปลดปลอย 
  
425456 ทฤษฎีภาวะยดืหยุนเบื้องตน                           4(4-0-8) 
 (Introduction to Theory of Elasticity) 
วิชาบังคับกอน :  425206  กลศาสตรวัสดุ  2 
 แนะนําการใชเทนเซอร   ความเคน ความเครียด   พฤติกรรมของวัสดุ   พฤติกรรมของ
วัสดุในชวงการยืดหยุนเชิงเสน   กฎของฮุกสําหรับวัสดุแบบตาง  ๆ   การยืดหยุนเนื่องจากความ
รอน  การโกงตัวของคาน  การบิดของเพลา  ปญหาการยืดหยุนในสองมิติ  
 
425457 เคร่ืองจักรของไหล                           4(4-0-8) 
 (Fluid Machinery) 
วิชาบังคับกอน :  425204   กลศาสตรของไหล  1 
 ศึกษาเกี่ยวกับกลศาสตรของไหลในเคร่ืองจักรของไหล หลักการและนิยาม ประเภทชนิด
สมรรถนะและการประยุกตใชแบบตาง  ๆ  ของเคร่ืองสูบ (pump) พัดลมเปา (fan blower) และ
เคร่ืองอัดความดัน (compressor)  เคร่ืองจักรใชกําลังของน้ําและใชกาซ 
 
425458 พลศาสตรของไหลเชิงคํานวณเบื้องตน                           4(4-0-8) 
 ( Introduction to Computational Fluid Dynamics (CFD) ) 
วิชาบังคับกอน : 1.103202 ระเบียบวิธีคํานวณเชิงตัวเลขสําหรับคอมพิวเตอร  หรือ 
               425207 คณิตศาสตรเชิงตัวเลขและเชิงวิเคราะหสําหรับวิศวกรรมเคร่ืองกล  และ 
                           2.  425302 กลศาสตรของไหล  2 
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 ปรัชญาของพลศาสตรของไหลเชิงคํานวณ  สมการพื้นฐานของพลศาสตรของไหล  
พฤติกรรมเชิงคณิตศาสตรของสมการพ้ืนฐานเหลานี้  การทําใหเต็มหนวย  ข้ันตอนวิธีสําหรับการ
หาผลเฉลยของระบบสมการ  กรณีศึกษาสําหรับสมการเชิงไฮเพอรโบลา สมการเชิงพาราโบลา  
และสมการเชิงวงรี 
 
425459 เศรษฐศาสตรสําหรับวิศวกรรมเคร่ืองกล                         4(4-0-8) 
 (Economy for Mechanical Engineering) 
วิชาบังคับกอน :  103103  ความนาจะเปนและสถิติ 
 ศึกษาหลักการและเทคนิคมูลฐานของการวิเคราะหโครงการทางวิศวกรรมในเชิง
เศรษฐศาสตร สําหรับวิชาชีพวิศวกรรมเคร่ืองกล คาของเงินเปล่ียนตามเวลา สูตรดอกเบ้ียและการ
แกปญหาดอกเบ้ีย การวิเคราะหและการเปรียบเทียบโครงการโดยวิธีตาง ๆ  อัตราผลตอบแทนจากการ
ลงทุน การวิเคราะหการทดแทนทรัพยสิน การคิดคาเส่ือมราคา การวิเคราะหจุดคุมทุน การประเมินการ
ลงทุนทางวิศวกรรมเคร่ืองกลภายใตสภาวะความเส่ียงและความไมแนนอน กรณีศึกษาในทาง
วิศวกรรมเคร่ืองกล 
 
425460 การใชโปรแกรมออโตแคด  สําหรับงานวิศวกรรม                           1(0-3-3) 
 (AutoCAD for  Engineering) 
วิชาบังคับกอน :  425101  การเขียนแบบวิศวกรรม  1 

ปรัชญาของการใชคอมพิวเตอรในการออกแบบ  ฟงกชันและคําส่ังของ  AutoCAD  การ
เขียนรูปพื้นฐานในสองและสามมิติ  การเขียนแบบโดยการวางหลายช้ัน  การประยุกตใชในงาน
เขียนแบบโครงสราง  การเขียนแบบเชิงกล  การเขียนแบบไฟฟา 
 
425461 โปรแกรมแมทแลบสําหรับวิศวกรรมเคร่ืองกล                           1(0-3-3) 
 (MATLAB  for  Mechanical  Engineering) 
วิชาบังคับกอน :  ไมมี 

 แนะนําการใชโปรแกรม MATLAB เบ้ืองตน  การดําเนินการแมทริกซ  ฟงกชันของ 
MATLAB การเขียนแฟม M การหาผลเฉลยของระบบสมการเชิงเสนท่ีเกี่ยวของ ในงาน
วิศวกรรมเคร่ืองกล     การประมาณคาชวงและการปรับเสนโคง  การหาอนุพันธและปริพันธเชิง
ตัวเลขของปญหาทางวิศวกรรมเคร่ืองกล  ผลเฉลยของสมการเชิงอนุพันธสามัญของปญหาทาง
วิศวกรรมเคร่ืองกล  ภาพกราฟฟกส  คณิตศาสตรเชิงสัญลักษณ  การเขียนโปรแกรมท่ีติดตอกับผูใช
โดยกราฟฟกสดวย  MATLAB  กรณีศึกษาทางวิศวกรรมเคร่ืองกล 
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437304 ระบบจัดการดานการบิน                           4(4-0-8) 
 (Aviation Management System) 
วิชาบังคับกอน :  437200  พื้นฐานวิศวกรรมอากาศยาน  หรือโดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 แนะนําใหรูจักกลุมธุรกิจหรือกิจการหลัก ๆ   และหลักการบริหารงานในอุตสาหกรรม
การบินพาณิชย เพื่อใหเห็นภาพกวางและเขาใจหลักการการบริหารแบบสากล และเปาหมายของ
สายการบินท่ัว ๆ ไป แนะนําระบบบริหารในกลุมธุรกิจ  กิจการซอมบํารุงอากาศยาน เพื่อใหเขาใจ
บทบาทหนาท่ีของวิศวกรอากาศยาน  และเขาใจส่ิงท่ีสายการบินคาดหวังจากวิศวกรอากาศยาน  
 
437401 นิรภัยการบนิ                                        4(4-0-8) 
 (Aviation Safety) 
วิชาบังคับกอน :  437304  ระบบจัดการดานการบิน 
 มาตรฐานความปลอดภัยในอุตสาหกรรมการบิน นิรภัยภาคพื้น ความปลอดภัยในการ
บํารุงรักษาอากาศยาน มนุษยปจจัย ข้ันตอนนิรภัยเชิงบุคคลและเชิงองคกร นิรภัยการบิน การขนสง
สินคาอันตราย มาตรการรับมือกับอุบัติเหตุและอุบัติการณ การวิเคราะหขอมูลความผิดพลาดในการ
ซอมบํารุงอากาศยาน 
437402 มาตรฐานอุตสาหกรรมการบิน                           4(4-0-8) 
 (Aviation  Industrial  Standards) 
วิชาบังคับกอน :  437309  การซอมบํารุงอากาศยาน   

แนะนําใหรูจักองคกรระดับชาติและนานาชาติท่ีเกี่ยวของกับมาตรฐานของอุตสาหกรรม
การบินพลเรือนในปจจุบัน การประยุกตใชกฎเกณฑและขอกําหนดของมาตรฐานท่ีสําคัญสําหรับ
อุตสาหกรรมการซอมบํารุงอากาศยาน การเปรียบเทียบมาตรฐาน การรวมหลายมาตรฐาน และ
ประสบการณการประยุกตใชมาตรฐานตาง ๆ  อาทิ การปรับปรุงระบบ การสรางระบบเอกสาร การ
ฝกอบรม การไดรับการรับรอง สิทธิประโยชนของผูประกอบการซอมบํารุงอากาศยานจากการ
ไดรับการรับรอง 
 
437403  ระบบควบคุมสําหรับอากาศยาน                            4(4-0-8) 
 (Aircraft Control Systems ) 
วิชาบังคับกอน :  437307  กลศาสตรการบิน 
 ศึกษาระบบพลวัตและการควบคุมอากาศยาน ศึกษาทฤษฏีการควบคุมเชิงเสน สมการ
การเคล่ือนท่ี State Space Equations ฟงกชันถายโอน เสถียรภาพ การตอบสนองในโดเมนเวลาและ
โดเมนความถ่ี ระบบควบคุมอากาศยานในแนวแกนและแนวขวาง 
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437404 พลศาสตรของกาซ 2                           4(4-0-8) 
 (Gas Dynamics II) 
วิชาบังคับกอน :  437302  พลศาสตรของกาซ 1 
 การศึกษาการไหลของกาซในสามมิติ พฤติกรรมของกาซเม่ือไหลในยานความเร็วใกล
เสียง การไหลในยานไฮเปอรโซนิค คุณสมบัติของกาซในยานอุณหภูมิสูง การไหลของกาซท่ีมี
อุณหภูมิสูง การวิเคราะหเชิงตัวเลขสําหรับการไหลของกาซ 
 
437405 วิธีไฟไนตอิลิเมนทสําหรับวิศวกรรมอากาศยาน                               4(4-0-8) 
 (Finite Element Method for Aeronautical Engineering) 
วิชาบังคับกอน :  425206  กลศาสตรวัสดุ  2  และ 437301  อากาศพลศาสตร 
 ศึกษาเกี่ยวกับวิธีทางไฟไนตอิเลเมนทเบื้องตน ไฟไนตอิเลเมนทชนิดหนึ่งและสองมิติ  
ทฤษฎีและการประยุกตใชวิธีทางไฟไนตอิเลเมนทแกปญหาในเรื่องความเคน ความเครียด และ
การไหลแบบตอเนื่อง  
 
437470 โครงการทางวิศวกรรมอากาศยาน 1                           4(4-0-8) 
 (Aeronautical Engineering Project I) 
วิชาบังคับกอน :  ไมมี 
 โครงการหรือปญหาท่ีนาสนใจทางปฏิบัติในดานตาง ๆ  ของวิศวกรรมอากาศยาน ตามท่ี
ไดรับมอบหมายจากผูสอน โดยตองสงเอกสารรายงาน เพื่อเก็บรักษาไวท่ีสาขาวิชา และตองมีการ
สอบปากเปลา 
 
437471  โครงการทางวิศวกรรมอากาศยาน 2                            4(4-0-8) 
 (Aeronautical  Engineering  Project II) 
วิชาบังคับกอน :  ไมมี 
 โครงการหรือปญหาท่ีนาสนใจทางปฏิบัติในดานตาง ๆ  ของวิศวกรรมอากาศยาน ตามท่ี
ไดรับมอบหมายจากผูสอน โดยตองสงเอกสารรายงาน เพื่อเก็บรักษาไวท่ีสาขาวิชา และตองมีการ
สอบปากเปลา 
 
437481 หัวขอศึกษาข้ันสูงทางวิศวกรรมอากาศยาน 1                           4(4-0-8) 
 (Advanced  Topics in  Aeronautical  Engineering I) 
เง่ือนไข  :  ตามความเหน็ชอบของสาขาวิชา  
 หัวขอซ่ึงเปนท่ีสนใจในขณะนั้น  หรือการพัฒนาใหม  ๆ  ในสาขาตาง ๆ ของสาขา
วิศวกรรม     อากาศยาน 
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437482 หัวขอศึกษาข้ันสูงทางวิศวกรรมอากาศยาน 2                           4(4-0-8) 
 (Advanced  Topics in Aeronautical  Engineering II) 
เง่ือนไข  :  ตามความเหน็ชอบของสาขาวิชา  
 หัวขอซ่ึงเปนท่ีสนใจในขณะนั้น หรือการพัฒนาใหม ๆ ในสาขาตาง ๆ ของสาขา
วิศวกรรม     อากาศยาน 
 
437483 ปญหาเฉพาะเรื่องทางวิศวกรรมอากาศยาน 1                           4(4-0-8) 
 (Special  Problems in  Aeronautical  Engineering I) 
เง่ือนไข  :  ตามความเหน็ชอบของสาขาวิชา  
 การศึกษาหรือคนควาปญหาเฉพาะท่ีไดรับมอบหมายจากผูสอน ดวยความเห็นชอบของ
หัวหนาสาขาวิชา งานดังกลาวจะตองสําเร็จในหนึ่งภาคการศึกษา โดยตองสงเอกสารรายงาน เพื่อ
เก็บรักษาไวท่ีสาขาวิชา และตองมีการสอบปากเปลา 
 
437484 ปญหาเฉพาะเรื่องทางวิศวกรรมอากาศยาน 2                           4(4-0-8) 
 (Special Problems in Aeronautical   Engineering II) 
เง่ือนไข  :  ตามความเหน็ชอบของสาขาวิชา  
 การศึกษาหรือคนควาปญหาเฉพาะท่ีไดรับมอบหมายจากผูสอน ดวยความเห็นชอบของ
หัวหนาสาขาวิชา งานดังกลาวจะตองสําเร็จในหนึ่งภาคการศึกษา โดยตองสงเอกสารรายงาน เพื่อ
เก็บรักษาไวท่ีสาขาวิชา และตองมีการสอบปากเปลา 
  
17.5.2.4 กลุมวิชาสหกิจศึกษา 
437490 เตรียมสหกิจศึกษา                                       1(1-0-2) 
 (Pre-cooperative  Education) 
วิชาบังคับกอน :  ไมมี 
 หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับสหกิจศึกษา กระบวนการและข้ันตอนของสหกิจศึกษา 
ระเบียบขอบังคับท่ีเกี่ยวของกับสหกิจศึกษา ความรูพื้นฐานและเทคนิคในการสมัครงานอาชีพ เชน 
การเลือกสถานประกอบการ วิธีการเขียนจดหมายสมัครงานและการสัมภาษณงานอาชีพ ความรู
พื้นฐานท่ีจําเปนสําหรับการไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการ ระบบบริหารงานคุณภาพในสถาน
ประกอบการ เชน 5ส ISO9000 เทคนิคการนําเสนอโครงงานหรือผลงานและการเขียนรายงานวิชาการ 
การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อสังคมการทํางาน การเตรียมความพรอมสูความสําเร็จ 
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437491 สหกิจศึกษา 1                     5 หนวยกิต 
(Cooperative Education I) 

วิชาบังคับกอน :  รายวิชาท่ีสาขาวิชากําหนดและรายวิชาเตรียมสหกจิศึกษา   
 นักศึกษาตองไปปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพเต็มเวลาเสมือนหนึ่งเปนพนักงาน
ช่ัวคราว ณ สถานประกอบการ ครบ 1 ภาคการเรียนสหกิจศึกษาตามท่ีสาขาวิชากําหนด เม่ือเสร็จ
ส้ินการปฏิบัติงานแลวนักศึกษาจะตองสงรายงานวิชาการและนําเสนอผลการไปปฏิบัติงานตอ
คณาจารยในสาขาวิชา เพื่อทําการประเมินผลใหผานหรือไมผาน โดยวัดจากผลประเมินของอาจารย
ท่ีปรึกษาสหกิจศึกษา พนักงานท่ีควบคุมการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ และจากรายงาน
วิชาการ 
 
437492 สหกิจศึกษา 2                                   5 หนวยกิต 
 (Cooperative Education II) 
วิชาบังคับกอน  :  425491  สหกิจศึกษา 1  
 นักศึกษาตองไปปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพเต็มเวลาเสมือนหนึ่งเปนพนักงาน
ช่ัวคราว ณ  สถานประกอบการ ครบ 1 ภาคการเรียนสหกิจศึกษาตามท่ีสาขาวิชากําหนด เม่ือเสร็จ
ส้ินการปฏิบัติงานแลวนักศึกษาจะตองสงรายงานวิชาการและนําเสนอผลการไปปฏิบัติงานตอ
คณาจารยในสาขาวิชา เพื่อทําการประเมินผลใหผานหรือไมผาน โดยวัดจากผลประเมินของอาจารย
ท่ีปรึกษาสหกิจศึกษา พนักงานท่ีควบคุมการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ และจากรายงาน
วิชาการ 
 
437493 สหกิจศึกษา 3                     5 หนวยกิต 
 (Cooperative Education III) 
วิชาบังคับกอน :  425492  สหกิจศึกษา 2  
 นักศึกษาตองไปปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพเต็มเวลาเสมือนหนึ่งเปนพนักงาน
ช่ัวคราว ณ  สถานประกอบการ ครบ 1 ภาคการเรียนสหกิจศึกษาตามท่ีสาขาวิชากําหนด เม่ือเสร็จ
ส้ินการปฏิบัติงานแลวนักศึกษาจะตองสงรายงานวิชาการและนําเสนอผลการไปปฏิบัติงานตอ
คณาจารยในสาขาวิชา เพื่อทําการประเมินผลใหผานหรือไมผาน โดยวัดจากผลประเมินของอาจารย
ท่ีปรึกษาสหกิจศึกษา พนักงานท่ีควบคุมการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ และจากรายงาน
วิชาการ 
 
437494 โครงงานศึกษาวิศวกรรมอากาศยาน                                   6 หนวยกิต 
 (Aeronautical Engineering Study  Project) 
เง่ือนไข  :  ไดรับความเห็นชอบจากสาขาวิชา 

การศึกษาหัวขอโครงงานทางวิศวกรรมอากาศยาน โดยนักศึกษาจะตองคนควา ทําการวิจัย 
นําเสนอโครงงานท่ีเกี่ยวของกับสาขาวิชาวิศวกรรมอากาศยาน โดยโครงงานน้ันตองเปนการพัฒนา
ส่ิงท่ีมีอยูแลวใหดีข้ึนหรือเปนการสรางองคความรูใหม ตองมีการเขียนรายงานฉบับสมบูรณและ
ตองมีการสอบปากเปลา 
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18.  การประกันคุณภาพของหลักสูตร 
 เปนไปตามระบบและวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
ซ่ึงสอดคลองกับระบบประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาของสํานักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) หรือ สมศ. โดยใหทุกหลักสูตรกําหนดระบบการ
ประกันคุณภาพของหลักสูตรท่ีชัดเจนโดยครอบคลุมประเด็นหลัก 4 ประการ ไดแก 

18.1  ดานการบริหารหลักสูตร  กําหนดใหการบริหารจัดการหลักสูตรเปนความรับผิดชอบ    
ของสาขาวิชาโดยความเห็นชอบของสํานักวิชา โดยใหสาขาวิชามุงพัฒนาและบริหาร
จัดการหลักสูตรใหมีความทันสมัย ยืดหยุนและสอดคลองกับความตองการของผูเรียน 
ซ่ึงจะสงผลใหผู เรียนสามารถเรียนรูและนําความรูไปพัฒนาตนเองใหประสบ
ความสําเร็จไดอยางมีประสิทธิภาพ 

18.2  ดานทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน  กําหนดใหมีอุปกรณสนับสนุนการเรียน
การ 

สอนท่ีทันสมัยและหลากหลาย มีระบบ e-learning และ e-training ตลอดจนการ
จัดเตรียมความพรอมดานบุคลากร งบประมาณ อาคารสถานท่ี หองสมุดและส่ิง
อํานวยความสะดวกอ่ืน ๆ เพือ่สนับสนุนการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพสูงสุด 

18.3  ดานการสนับสนุนใหคําแนะนําแกนักศึกษา  กําหนดใหมีระบบอาจารยท่ีปรึกษา
เพื่อให 

คําแนะนําแกนักศึกษาท้ังในดานวิชาการและสังคม ตลอดจนการปรับตัวเขากบัสังคม
การเรียนรูระดบัสูง เพื่อใหนักศึกษาสามารถสําเร็จการศึกษาไดภายในระยะเวลาท่ี
หลักสูตรกําหนดไว 

18.4  ดานความตองการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต 
กําหนดใหสาขาวิชาจัดทําการสํารวจและวิจัย เพื่อศึกษาความตองการของ
ตลาดแรงงานท่ีเกี่ยวของกับวิชาชีพของหลักสูตร ท้ังนี้เพื่อนําขอมูลท่ีไดมาปรับปรุง
หลักสูตรใหมีความทันสมัยอยางตอเนื่อง 

 
19.  การพัฒนาหลักสูตร 
 ใหทุกหลักสูตรมีการพัฒนาหลักสูตรใหทันสมัย แสดงการปรับปรุงดัชนีดานมาตรฐาน
และคุณภาพการศึกษา เปนระยะ ๆ อยางนอยทุก ๆ 5 ป และมีการประเมิน เพื่อพัฒนาหลักสูตรอยาง
ตอเนื่องทุก 5 ป   

 


