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               นอกจากนี้นักศึกษาหลกัสูตรวิศวกรรม-
อากาศยานยังมีกิจกรรมเพิ่มพูนประสบการณ์และ
ความเข้าใจนื้อหาภายในห้องเรียนและความรู้จาก

นอกห้องเรียน  โดยการจัดตั้ง “ชมรมการบิน 
  (FLYING CLUB)”  ซ่ึงในแต่ละปีการ 
ศึกษามีการจัดกิจกรรมต่างๆมากมาย  
อาทิเช่น  กิจกรรมค่ายนักประดษิฐ์  
วิศวกรรมอากาศยาน, กิจกรรม 
สร้างเครื่องร่อนตามหลักการบิน เป็นตน้ 
 
 
 
 
 
 
         อีกหนึ่งกิจกรรมที่ท าใหน้ักศึกษาเข้าใจเนิ้อหา บทเรียน ได้
อย่างลึกซ้ึงคือกิจกรรมการศึกษาดูงาน จากสถานประกอบการจรงิ
ซ่ึงท าให้นักศึกษาได้สัมผัสกับบรรยากาศในการท างาน และมอง
ภาพการเชื่อมโยงเนื้อหากับบทเรยีนได้ชัดเจนยิ่งขึ้น เสริมสร้าง
จินตนาการในการเรียน เนื่องจากได้สัมผัสกับอุปกรณ์และเครื่องมอื
จากสถานประกอบการณ์จริง 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ 
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 กิจกรรมส่งเสริมทักษะด้านต่างๆ 



 หลักสูตรวิศวกรรมอากาศยาน สาขาวิชา
วิศวกรรมเครื่องกล ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ถูกจัดตั้งขึน้เพื่อ
ตอบสนองการขยายตัวอย่างต่อเนือ่งของอุตสาหกรรมการบนิ

ภายในประเทศ ทีเ่หน็ได้
จากการเปิดให้บริการ
สนามบินนานาชาติแห่ง
ใหม่ “สนามบินสุวรรณ
ภูม”ิ ซ่ึงมีจุดมั่งหวังเพื่อให้
ประเทศไทยเปน็ศูนย์กลาง

การบินในภูมิภาคนี้ โดยมุ่งผลิตบณัฑิตที่มีความรู้ความสามารถ โดย
เน้นทางด้านการเข้าใจการท างานของระบบต่าง ๆ บนอากาศยานให้
สามารถดูแลอากาศยาน ทั้งทางด้านการวางแผนการซ่อมและการ
ซ่อมบ ารุงอากาศยานให้มีความสอดคล้องกับอตุสาหกรรมการบิน
ภายในประเทศ รวมถึงมีความเข้าใจด้านการออกแบบอากาศยาน
เพื่อต่อยอดความรู้ทางด้านวิชาการช้ันสูง
ในอนาคต 
 นอกจากนี้เพื่อให้นักศึกษามี
ความพร้อมก่อนออกไปท างานจริงยังมี
การออกสหกิจศึกษากับโรงงาน
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องทางด้านการบิน
ภายในประเทศ และนอกจากนี้หลักสูตร
ยังเน้นให้นักศึกษาท ากิจกรรมเสริมอ่ืน ๆ เพื่อเพิ่มเติมทักษะด้าน
การเป็นผู้น า และการท างานเป็นทีมในรปูแบบชมรมต่างๆ  

 
 

 
 

         1. สายการบินต่าง ๆ ทั้งสายการบินประจ าประเทศ  และสาย 

             การบินช้ันประหยดั อาทิเช่น Thai Airways, Bangkok      
           Airways, Thai AirAsia  เป็นตน้ 
           2. บริษัทท าธุรกิจทางด้านเครื่องบนิเช่าเหมาล า (Charter   
              Flight) และโรงเรียนการบิน อาทิเช่น Bangkok Aviation  
              Center (BAC), Royal Group เป็นต้น  
          3. บริษัท Third Party ในส่วนของการซ่อมบ ารุงอากาศยาน  
             เช่น Thai Aviation Industry (TAI), Triumph Aviation  
             Services Asia, Ltd. เปน็ต้น   
          4. บริษัททางด้านสายการผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน อาทิเช่น  
              บริษัท Aeroworks, บริษทั Asia Westron อีกทั้งบริษทั 
             ทางด้านผลิตช้ินส่วนวัสดุผสม (Composite) อาทิเช่น  
             บริษัท Tiger Composite และบริษทั Xtreme Composite  
         5. บริษัททางด้านเทคโนโลยีอากาศยานที่เกี่ยวข้องกับ 
             เครื่องบินรบรุน่ใหม่ อาท ิเครื่องบินรบ Gripen  ซ่ึงเข้า 
             ประจ าในกองทัพอากาศไทย ที่ก าลังจะเกดิขึ้นอีกมากมาย   
             และทางด้านเทคโนโลยีอากาศยานไร้นักบิน (Unmanned  
             Aerial Vehicles : UAVs) 
 

           ส า ข า วิ ช า ว ิศ ว ก ร ร ม เ ค รื่ อ ง ก ล   School of Mechanical Engineering 

 ม ห า วิ ท ย า ลั ย เ ท ค โ น โ ล ยี สุ ร น า รี  Suranaree University of Technology  

 
 

       

          ด้านการซ่อมบ ารุงอากาศยาน 
          - พื้นฐานการฝึกบินด้วยเครื่องจ าลองการบิน  
             (Introduction Flight Training with Flight Simulator) 
          - การซ่อมบ ารุงอากาศยาน (Aircraft Maintenance) 
          - ระบบบนอากาศยาน (Aircraft System) 
             ฯลฯ 
           ด้านการออกแบบอากาศยาน  
           และชิ้นส่วนอากาศยาน 
          - วัสดุอากาศยาน (Aircraft Materials) 
          - โครงสร้างอากาศยาน (Aircraft Structure) 
          - อากาศพลศาสตร์ (Aerodynamics) 
          - ต้นก าลังอากาศยาน (Aircraft Power Plant) 
          - ระบบควบคุมการบนิ (Automatic Flight Control System) 
          - การออกแบบอากาศยาน (Aircraft Design) 
             ฯลฯ 
 
 
 
 
 

 
 
              นอกจากการเรียนรู้ในหอ้งเรียนแล้ว 
นักศึกษายังต้องมีการเรียนในห้องปฏบิัติการจริงทั้งจากอาคาร
ปฏิบตัิการภายในมหาวิทยาลัยและสถาบันการบินพลเรือน เพื่อ
เพิ่มพูนทักษะในการท างานในอุตสาหกรรมการบินจริง ๆ  รวมถึง
การเรียนการสอนโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยต่าง ๆ ที่ใช้
อย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมการบิน 
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