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01215211 วศิวกรรมการบนิและอวกาศเบือ้งตน้ 2(1-2-3) 

(Introduction to Aerospace Engineering) 

ความรูเ้บือ้งตน้ในวศิวกรรมการบนิและอวกาศ จรรยาบรรณและขอ้บงัคบัในงานวศิวกรรมการบนิและ

อวกาศ มกีารศกึษานอกสถานที ่

Basic knowledge in aerospace engineering. Ethics and regulations in aerospace engineering 

works. Field trip required. 

01215213** ระเบยีบวธิคี านวณและสถติทิางวศิวกรรมการบนิและอวกาศ 3(2-3-6) 

(Computational Methods and Statistics in Aerospace Engineering) 

วชิาทีต่อ้งเรยีนมาก่อน: 01417267 

ความผดิพลาดปัดเศษและตดัปลาย รากของสมการไม่เชงิเสน้ ระเบยีบวธิกีารหาค าตอบระบบสมการ 

การปรบัโคง้ อนุกรมฟูเรยีรแ์ละการวเิคราะห ์ปรพินัธแ์ละอนุพนัธเ์ชงิตวัเลข สมการอนุพนัธส์ามญั การ

สุม่และประมาณเชงิสถติ ิการทดสอบสมมตฐิาน การวเิคราะหถ์ดถอย การเขยีนโปรแกรมคอมพวิเตอร์

ส าหรบัการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลขและสถติ ิ 

Round-off and truncation errors. Roots of nonlinear equations. Solution methods for system of 

equations. Curve fitting. Fourier series and analysis. Numerical integration and differentiation. 

Ordinary differential equations. Statistical sampling and estimation. Hypothesis testing. 

Regression analysis. Computer programming for numerical and statistical analysis. 

01215221** โครงสรา้งอากาศยาน I 3(3-0-6) 

(Aircraft Structures I) 

วชิาทีต่อ้งเรยีนมาก่อน: 01208201 หรอื 01208221  

แนวคดิเชงิวศิวกรรมของโครงสรา้งอากาศยานในดา้นความเคน้และความเครยีด ภาระตามแกน มอดลูสั

ความยดืหยุ่น กฎทัว่ไปของฮุค ความแขง็เกรง็และความอ่อนตวั อตัราสว่นปัวซอง พฤตกิรรมของความ

เคน้และความเครยีดของวสัดุเหนียวและเปราะ คานอนิดเีทอรม์เินตชนิดสถติ  ความเขม้ขน้ของความเคน้ 

การบดิ วธิพีืน้ทีข่องโมเมนต ์ภาระตามขวาง การแปลงความเคน้และความเครยีด การออกแบบคาน การ

โก่งของคาน เสา 

     Aircraft structure engineering concepts in stress and strain. Axial load. Modulus of elasticity. 

Generalized Hooke’s law. Stiffness and flexibility. Poisson’s ratio. Stress-strain behavior of 

ductile and brittle materials. Statically indeterminate beam. Stress concentration. Torsion. 

Moment area method. Transverse load. Transformation of stress and strain. Beam design. Beam 

deflection. Column. 

01215231 อากาศอุณหพลศาสตร ์ 3(3-0-6) 

(Aerothermodynamics) 



วชิาทีต่อ้งเรยีนมาก่อน: 01417167 

แนวคดิและค าจ ากดัความ พลงังานความรอ้นและงาน สมบตัขิองสารบรสิทุธิก๊์าซอุดมคต ิกฎขอ้ทีห่น่ึง

และขอ้ทีส่องของอุณหพลศาสตร ์เอนโทรปี ระบบก าลงัไอน ้า 

Concepts and definitions. Energy, heat and work. Properties of pure substances. Ideal gases. 

First and second laws of thermodynamics. Entropy. Vapor power systems. 

01215232 อากาศอุณหพลศาสตรข์องเครื่องยนตอ์ากาศยาน 3(3-0-6) 

(Aerothermodynamics of Aircraft Engines) 

วชิาทีต่อ้งเรยีนมาก่อน: 01215231 

ระบบก าลงัของก๊าซ วฏัจกัรอ๊อตโต ้ดเีซลและเบรตนั เครื่องยนตก์งัหนัก๊าซ เครื่องยนตไ์อพ่นอากาศยาน 

การขบัดนัไอพ่น ระบบการเผาไหม ้เครื่องยนตจ์รวด ประสทิธภิาพของเครื่องยนตไ์อพ่น สมรรถนะในและ

นอกการออกแบบ 

Gas power systems. Otto, Diesel and Brayton cycles. Gas turbine engines. Aircraft jet engines. 

Jet propulsion. Combustion systems. Rocket engines. Jet engine efficiencies. On and off design 

performances. 

01215241 

 

กลศาสตรข์องไหลทางวศิวกรรมการบนิและอวกาศ 3(3-0-6) 

(Fluid Mechanics in Aerospace Engineering) 

วชิาทีต่อ้งเรยีนมาก่อน: 01417168 

สมบตัขิองของไหล สถติยศาสตรข์องไหล ของไหลเคลื่อนที ่สมการแบรนู์ลล ีกฎอนุรกัษ์ การวเิคราะหเ์ชงิ

มติ ิการไหลแบบไมห่มุนไม่อดัตวั การไหลภายในแบบมคีวามหนืด ชัน้ชดิผวิ แรงยกและแรงตา้น การ

ประยุกตใ์นวศิวกรรมการบนิและอวกาศ 

Fluid properties. Fluid statics. Fluid in motion. Bernoulli equation. Conservation laws. 

Dimensional analysis. Incompressible irrotational flow. Viscous internal flow. Boundary layer. Lift 

and drag. Applications in aerospace engineering. 

 

01215251** แคด/แคมส าหรบัวศิวกรรมการบนิและอวกาศ 3(3-0-6) 

(CAD/CAM for Aerospace Engineering) 

วชิาทีต่อ้งเรยีนมาก่อน: 01208111 

แนวคดิของแคด/แคม การออกแบบผวิ การออกแบบทรงตนั ตวัสรา้งแบบจ าลอง 3 มติ ิแบบแปรผนั

พารามเิตอร ์การออกแบบฐานรปูลกัษณ์ การเขยีนร่าง การท าแบบจ าลองการประกอบ การก าหนดขนาด

และความคลาดเคลื่อนยนิยอม การจ าลองแบบทางจลนศาสตร ์ระบบแคด/แคมในอุตสาหกรรมการบนิ

และอวกาศ 

Concepts of CAD/CAM. Surface design. Solid design. 3-D parametric variational modeler. 

Feature-based design. Drafting. Assemble modeling. Dimensioning and tolerancing. Kinematic 

simulation. CAD/CAM systems in aerospace industry. 



01215261** อากาศพลศาสตรแ์ละสมรรถนะอากาศยาน 3(3-0-6) 

(Aircraft Aerodynamics and Performance) 

วชิาทีต่อ้งเรยีนมาก่อน: 01420111 

 สมบตัขิองอากาศและบรรยากาศ อากาศพลศาสตรข์ ัน้พืน้ฐาน อากาศพลศาสตรข์องอากาศยาน 

มาตรฐานสากลของการออกแบบอากาศยาน แรงผลกัดนัและก าลงั สมรรถนะการบนิระดบั สมรรถนะการ

ไต่ระดบัและการร่อน สมรรถนะการเลีย้ว แผนภาพว-ีเอน็ สมรรถนะการขึน้และลง การประยุกตแ์ผนภูมิ

และตารางสมรรถนะอากาศยาน 

Properties of air and atmosphere. Basic aerodynamics. Aerodynamics of aircraft. International 

standard in aircraft design. Thrust and power. Cruise performance. Climb and gliding 

performance. Turning performance. V-n diagram. Take-off and landing performance. Application 

of aircraft performance charts and tables. 

01215311 

 

 

ปฏบิตักิารวศิวกรรมการบนิและอวกาศ I 1(0-3-2) 

(Aerospace Engineering Laboratory I) 

วชิาทีต่อ้งเรยีนมาก่อน: 01215211 

ปฏบิตักิารดา้นโครงสรา้งอากาศยานและวสัดุขัน้พืน้ฐาน กลศาสตรข์องไหลและอากาศพลศาสตร ์การขบั

ดนัอากาศยาน และการควบคุม 

Laboratories in basic aircraft structures and materials, fluid mechanics and aerodynamics, 

aircraft propulsion, and control.  

01215312* กลศาสตรข์องเครื่องจกัรกลทางวศิวกรรมการบนิและอวกาศ 3(3-0-6) 

(Mechanics of Machinery in Aerospace Engineering) 

วชิาทีต่อ้งเรยีนมาก่อน: 01208201 

การวเิคราะหค์วามเรว็และความเร่ง การวเิคราะหท์างจลนศาสตรแ์ละพลศาสตรข์องกลไกและเครื่องจกัร 

การประยุกตใ์นกลไกอากาศยาน การสมดุลเครื่องจกัร 

Velocity and acceleration analysis. Kinematic and dynamic analysis of mechanisms and 

machines. Applications in aircraft mechanisms. Machinery balancing. 

01215313 สถติทิางวศิวกรรมการบนิและอวกาศ 3(3-0-6) 

(Aerospace Engineering Statistics)  

แนวคดิเรื่องความน่าจะเป็น หลกัสถติ ิการออกแบบการทดลอง การวเิคราะหเ์ชงิสถติทิางวศิวกรรมการ

บนิและอวกาศ 

Concepts of probability. Principles of statistics. Experimental design. Statistical analysis in 

aerospace engineering. 

01215322 โครงสรา้งอากาศยาน II 3(3-0-6) 

(Aircraft Structures II) 

วชิาทีต่อ้งเรยีนมาก่อน: 01215221 



หลกัการสรา้งพืน้ผวิทีร่บัความเคน้ การโก่ง การเฉือนและการบดิของท่อผนงับางทัง้ชนิดเปิดและปิด ท่อ

หลายเซลล ์การยดึรัง้ในแนวแกน สมรรถนะของวสัดุ ความรูเ้บือ้งตน้เกีย่วกบัวสัดุประกอบ 

Principles of stressed skin construction. Bending, shear and torsion of opened and closed thin 

walled tubes. Multi-cell tubes.Axial constraint. Performance of material. Introduction to composite 

materials. 

01215323 การสัน่สะเทอืนของอากาศยาน 3(3-0-6) 

(Aircraft Vibration) 

วชิาทีต่อ้งเรยีนมาก่อน: 01417267 

การสัน่สะเทอืนอสิระและภายใตก้ารกระท าของแรงส าหรบัระบบทีม่คีวามเสรรีะดบัเดยีวและหลายระดบั 

การสัน่สะเทอืนจากการหมุน การวเิคราะหแ์บบเหมามวลกอ้น ฟังกช์นัการตอบสนองเชงิความถี ่โดเมน

ของเวลาและความถี ่การวเิคราะหแ์บบขัน้และการดล การวเิคราะหก์ารกระพอื การสัน่สะเทอืนแบบสุม่

เบือ้งตน้ 

Free and forced vibration for systems with one degree and multidegrees of freedom. Vibration 

from rotation. Lumped mass analysis. Frequency response function. Time and frequency 

domain. Step and impulse analysis. Flutter analysis. Introduction to random vibration. 

01215331 การถ่ายโอนความรอ้นทางวศิวกรรมการบนิและอวกาศ 3(3-0-6) 

(Heat Transfer in Aerospace Engineering) 

วชิาทีต่อ้งเรยีนมาก่อน: 01417267 

รปูแบบของการถ่ายโอนความรอ้น สมการการน าความรอ้น การน าความรอ้นแบบคงทีแ่ละแบบชัว่ครู่ 

การพาความรอ้น การพาความรอ้นแบบอสิระและแบบบงัคบั การถ่ายเทความรอ้นแบบแผ่รงัส ีการถ่ายเท

ความรอ้นในงานประยุกตว์ศิวกรรมการบนิและอวกาศ อุปกรณ์แลกเปลีย่นความรอ้น ความรอ้นจาก

อากาศพลศาสตร ์การถ่ายโอนความรอ้นในอวกาศ ระเบยีบวธิกีารค านวณในการถ่ายโอนความรอ้น 

Modes of heat transfer. Heat conduction equations. Steady and transient heat conduction. Heat 

convection. Free and forced convection. Radiation heat transfer. Heat transfer in aerospace 

engineering application. Heat exchangers. Aerodynamic heating. Heat transfer in space. 

Computational method in heat transfer. 

01215341 หลกัมลูอากาศพลศาสตร ์I 3(3-0-6) 

(Fundamental of Aerodynamics I) 

วชิาทีต่อ้งเรยีนมาก่อน: 01215241 

อากาศพลศาสตรแ์บบไม่อดัตวั การไหลแบบไมห่มุนไม่อดัตวั ทฤษฎแีพนอากาศบาง ทฤษฎปีีกจ ากดั 

อากาศพลศาสตรแ์บบอดัตวั การไหลไอเซนทรอปิกคลื่นกระแทกแนวฉาก คลื่นกระแทกแนวเฉยีงคลื่น

การขยายตวั การไหลแบบอดัตวัเชงิเสน้ 



Incompressible aerodynamics. Incompressible irrotational flow. Thin airfoil theory. Finite wing 

theory. Compressible aerodynamics. Isentropic flow. Normal shock waves. Oblique shock waves. 

Expansion waves. Linearized compressible flow. 

01215344 หลกัมลูอากาศพลศาสตร ์II 3(3-0-6) 

(Fundamental of Aerodynamics II) 

วชิาทีต่อ้งเรยีนมาก่อน: 01215341 

ทฤษฎปีีกเพรยีว ทฤษฎลี าตวัเพรยีว ผลของความหนืดและการประมาณแรงตา้น การไหลแบบอดัตวัผ่าน

พืน้ทีแ่ปรผนั การไหลแบบมคีวามเสยีดทาน การไหลแบบมกีารถ่ายโอนความรอ้น การไหลแบบอดัตวัเชงิ

เสน้ วธิลีกัษณะเฉพาะ การไหลความเรว็เหนือเสยีงยิง่ เครื่องมอืค านวณส าหรบัการออกแบบอากาศ

พลศาสตรข์องอากาศยาน 

Slender wing theory. Slender body theory. Effect of viscosity and drag estimation. Compressible 

flow through varying area. Flow with friction. Flow with heat transfer. Linearized compressible 

flow. Method of characteristics. Hypersonic flow. Computational tools for aircraft aerodynamic 

design. 

01215351** การออกแบบอากาศยานขัน้แนวคดิ 3(3-0-6) 

(Aircraft Conceptual Design) 

วชิาทีต่อ้งเรยีนมาก่อน: 01215261 

ขอ้ก าหนดและมาตรฐานในการออกแบบอากาศยาน การประมาณน ้าหนกั การประมาณ   สรรถนะของ

อากาศยานในขัน้ตอนการออกแบบขัน้ตน้ การปรบัแต่งขนาดอากาศยาน น ้าหนกัและดุลยภาพ การ

วเิคราะหภ์าระ การวเิคราะหต์น้ทุน 

Requirements and standards in aircraft design. Weight estimation. Aircraft performance 

estimation in preliminary design stage. Aircraft sizing. Weight and balance. Load analysis. Cost 

analysis. 

01215353 กระบวนการผลติวสัดุอากาศยาน 3(3-0-6) 

(Manufacturing Processes for Aircraft Materials) 

วชิาทีต่อ้งเรยีนมาก่อน: 01213211 และ 01215221 

หลกัมลูของกระบวนการผลติ กระบวนการเปลีย่นรปูเชงิปรมิาตร การด าเนินงานโลหะแผ่น กระบวนการ

ขึน้รปูแบบสทุธแิละเกอืบสทุธ ิกระบวนการทีใ่ชเ้ครื่องจกัรกล การคดัเลอืกและเกณฑข์องวสัดุอากาศยาน 

กระบวนการผลติแบบพเิศษส าหรบัโลหะเจอืและโลหะเจอืยิง่ยวด  ของอากาศยาน กรรมวธิทีางความรอ้น 

วสัดุส าหรบัโครงสรา้งประกอบ การต่อการยดึเชงิกลและมาตรฐาน กระบวนการผลติแบบพเิศษส าหรบั

ชิน้สว่นอากาศยาน 

Fundamentals of manufacturing processes. Bulk deformation processes. Sheet metal operations. 

Net and near net forming processes. Machining processes. Selection and criteria of aircraft 

material. Special manufacturing processes for aircraft alloys and superalloys. Heat treatment. 



Materials for composite structures. Joining, mechanical fastening and standards. Special 

manufacturing processes for aircraft components. 

01215362** เสถยีรภาพและการควบคุมอากาศยาน 3(3-0-6) 

(Aircraft Stability and Control) 

วชิาทีต่อ้งเรยีนมาก่อน: 01208201 หรอื 01208222  

เสถยีรภาพสถติและการควบคมุ สมการการเคลื่อนทีข่องอากาศยาน อนุพนัธเ์สถยีรภาพ การเคลื่อนที่

ตามยาว การเคลื่อนทีแ่นวขา้ง การตอบสนองของอากาศยานต่อการควบคุมการเคลื่อนที ่การตอบสนอง

ต่อภาวะบรรยากาศ หวัขอ้ทีเ่กีย่วขอ้งในการวเิคราะหเ์สถยีรภาพอากาศยาน 

Static stability and control. Aircraft equation of motion. Stability derivatives. Longitudinal motion. 

Lateral motion. Aircraft response to movement controls. Response to atmospheric conditions. 

Related topics in aircraft stability analysis. 

01215371 การจดัการส าหรบัวศิวกรการบนิและอวกาศ 3(3-0-6) 

(Management for Aerospace Engineers) 

การจดัการองคก์าร การจดัการปฏบิตักิารส าหรบัอตุสาหกรรมการบนิและอวกาศ ทฤษฎแีถวคอย การ

วางแผนและการจดัก าหนดการโครงการ การควบคมุโครงการ การจดัการทางการเงนิ แผนพฒันาธุรกจิ 

Organization management. Operations management for aerospace industry. Queuing theory. 

Project planning and scheduling. Project controlling. Financial management. Business 

development plan. 

01215372 วศิวกรรมการผลติและคุณภาพ 3(3-0-6) 

(Production and Quality Engineering) 

การวางแผนการผลติ การจดัก าหนดการปฏบิตังิาน การควบคมุสนิคา้คงคลงั การวางแผนความตอ้งการ

วสัดุ แนวคดิคุณภาพ เครื่องมอืคุณภาพ การจดัการคุณภาพ การควบคุมกระบวนการ การประยุกตใ์น

อุตสาหกรรมการบนิและอวกาศ 

Production planning. Operation scheduling. Inventory controls. Materials requirement planning. 

Quality concepts. Quality tools. Quality Management. Process control. Application in aerospace 

industry. 

01215381 การบนิในอวกาศ 3(3-0-6) 

(Space Flight) 

วชิาทีต่อ้งเรยีนมาก่อน: 01417267 

แนวคดิพืน้ฐานของการบนิในอวกาศ วชิาการดา้นอวกาศศาสตร ์การค านวณและการวเิคราะหว์งโคจร

และวถิบีนิของยานอวกาศทีป่ฏบิตักิารภายใตอ้ทิธพิลของแรงโน้มถ่วง การคนืสูบ่รรยากาศโลกของยาน

อวกาศ วถิบีนิสูโ่ลกและการเพิม่ความรอ้นของยานอวกาศ 



Basic concepts of space flight. Discipline of astronautics. Calculation and analysis of orbits and 

trajectories of space vehicles operating under the influence of gravitational forces. Entry of space 

vehicles into the earth’s atmosphere. Entry trajectory and aerodynamic heating of the vehicles. 

01215399 การฝึกงาน 1 

(Internship) 

การฝึกงานในสาขาวศิวกรรมการบนิและอวกาศในสถานประกอบการเอกชน หน่วยงานภาครฐั หน่วยงาน

รฐัวสิาหกจิ หรอืสถานศกึษา โดยมรีะยะเวลาเป็นจ านวนไม่น้อยกว่า 240 ชัว่โมงและไม่น้อยกว่า 30 วนั

ท าการ 

Internshipfor aerospace engineering in private enterprises, government agencies, government 

enterprises or academic places at least 240 hours and at least 30 workdays.  

 

01215411 การหาค่าทีเ่หมาะสมทีส่ดุทางวศิวกรรมการบนิและอวกาศเบือ้งตน้ 3(3-0-6) 

(Introduction to Optimization in Aerospace Engineering) 

แนะน าการหาค่าเหมาะสมทีส่ดุ  ฟังกช์นัตวัแปรเดีย่ว ฟังกช์นัไมจ่ ากดัขอบเขต      หลายตวัแปร  การ

สรา้งและระบุปัญหาการหาค่าทีด่ทีีส่ดุตามรูปแบบ การสรา้งแบบจ าลองของปัญหาออกแบบทางวศิวกรรม

เพื่อหาค่าทีด่ทีีส่ดุ เทคนิคการหาค่าต ่าสดุแบบต่างๆ พืน้ฐานทางคณิตศาสตรส์ าหรบัการหาค่าดทีีส่ดุ

ในสหสาขาและการออกแบบหลายวตัถุประสงค ์ 

Introduction to optimization, functions of a single variable, unconstrained function of multiple 

variables, development of formalized optimization problem statements, modeling engineering 

design problems for optimization, minimization techniques, mathematical foundations of 

multidisciplinary and multi-objective design optimization. 

01215412* วทิยาการขอ้มลูส าหรบัวศิวกรรมการบนิและอวกาศ  3(3-0-6) 

(Data Science for Aerospace Engineering) 

วชิาทีต่อ้งเรยีนมาก่อน: 01215213 

แนวคดิทางวทิยาการขอ้มลู การจดัท า การเตรยีม การส ารวจ และการน าเสนอขอ้มลู ระเบยีบวธิทีาง

วทิยาศาสตรข์อ้มลูและการเรยีนรูข้องเครื่องขัน้พืน้ฐาน วทิยาการขอ้มลูในการประยุกตท์างการบนิและ

อวกาศ 

Concepts in data science. Data acquisition, preparation, exploration, and visualization. Basic 

data science methods and machine learning. Data science in aerospace applications. 

01215413* การเรยีนรูข้องเครื่องส าหรบัวศิวกรรมการบนิและอวกาศ  3(3-0-6) 

(Machine Learning for Aerospace Engineering) 

วชิาทีต่อ้งเรยีนมาก่อน: 01215213 

แนวคดิและอลักอรทิมึขัน้พืน้ฐานทีส่ามารถท าใหค้อมพวิเตอรเ์รยีนรูจ้ากประสบการณ์ การเรยีนรูแ้บบมี

ผูส้อนประกอบดว้ยการแบง่ประเภทขอ้มลู ตน้ไมต้ดัสนิใจ การวเิคราะหก์ารถดถอย ซพัพอรต์เวคเตอรแ์ม



ชชนี วธิแีบบเบย ์โครงขา่ยประสาท และการเรยีนรูเ้ชงิลกึ การเรยีนรูแ้บบไม่มผีูส้อนประกอบดว้ยการ

แบ่งกลุ่มขอ้มลู การลดขนาดของมติ ิและระบบแนะน า การเรยีนรูแ้บบเสรมิก าลงั 

Fundamental concepts and algorithms which enable computers to learn from experience. 

Supervised learning including data classification, decision trees, regression analysis, support 

vector machines, Bayesian methods, neural networks, and deep learning. Unsupervised learning 

including clustering, dimensionality reduction, and recommender system. Reinforcement learning. 

01215421 กลศาสตรโ์ครงสรา้งเชงิค านวณ 3(3-0-6) 

(Computational Structural Mechanics) 

วชิาทีต่อ้งเรยีนมาก่อน: 01215213 

การโปรแกรมคอมพวิเตอร ์การวเิคราะหเ์ชงิตวัเลขและเชงิชิน้ประกอบจ ากดั การประยุกตก์บัปัญหา

ทางดา้นวศิวกรรมการบนิและอวกาศ 

Computer programming. Numerical and finite element analysis. Application to aerospace 

engineering problems. 

01215422 พลศาสตรโ์ครงสรา้ง 3(3-0-6) 

(Structural Dynamics) 

วชิาทีต่อ้งเรยีนมาก่อน: 01215323 

การใชว้ธิทีางพลงังานในปัญหาทางพลศาสตร ์การสัน่สะเทอืนของระบบทีไ่ม่ต่อเนื่องและต่อเนื่อง การ

วเิคราะหโ์ครงสรา้งดว้ยวธิสีมาชกิจ ากดั  แรงทางอากาศพลศาสตร ์ การลู่ออก  และการกระพอื 

Energy methods in dynamics problems. Vibration of discrete and continuous systems. Structural 

analysis by finite element method. Aerodynamics forces.  Divergence and flutter. 

01215424 การทดสอบแบบไม่ท าลายทางวศิวกรรมการบนิและอวกาศ 3(3-0-6) 

(Nondestructive Testing in Aerospace Engineering) 

ประเภทและวธิกีารทดสอบแบบไม่ท าลาย การทดสอบดว้ยการดดูซมึของเหลว การทดสอบดว้ยผง

แม่เหลก็ การทดสอบดว้ยคลื่นเหนือเสยีง การทดสอบดว้ยภาพถ่ายรงัส ีการทดสอบดว้ยกระแสวน การ

ทดสอบแบบไม่ท าลายพเิศษอื่น  การประยุกตใ์นงานวศิวกรรมการบนิและอวกาศ   

Types and methods of nondestructive testing. Liquid penetrant testing. Magnetic particle testing. 

Ultrasonic testing. Radiography testing. Eddy current testing. Other special nondestructive 

testing. Application in aerospace engineering. 

01215425 กลศาสตรข์องวสัดุประกอบ 3(3-0-6) 

(Mechanics of Composite Materials) 

วชิาทีต่อ้งเรยีนมาก่อน: 01215221 หรอื 01203222  หรอื 01208261 

เทคโนโลยวีสัดุประกอบ พฤตกิรรมเชงิกลของวสัดุประกอบ ทฤษฎขีองวสัดุแอนไอโซทรอปิกแบบ

ยดืหยุ่น กลศาสตรจ์ุลภาคและมหภาคของแผ่นบาง ทฤษฎขีองชัน้บางซอ้นกนั ความแกรง่และความ



แขง็แรงของวสัดุประกอบ พฤตกิรรมเชงิโครงสรา้งของวสัดุแบบแผ่นบางอดัซอ้น ขอ้พจิารณาในการ

ออกแบบ 

Composite material technology. Mechanical behavior of composite materials. Theory of elastic 

anisotropic materials. Micromechanics and macromechanics of a lamina. Lamination theory. 

Stiffness and strength of composite materials. Structural behavior of laminated plate. Design 

considerations. 

01215433 การออกแบบระบบขบัดนัอากาศยาน  3(3-0-6) 

(Design of Aircraft Propulsive Systems) 

วชิาทีต่อ้งเรยีนมาก่อน: 01215232 

ระบบการเผาไหม ้หลกัการเผาไหม ้การออกแบบหอ้งเผาไหม ้ระบบการจุดระเบดิ ประสทิธภิาพการเผา

ไหม ้ปฏกิริยิาเคม ีระบบอดัอากาศ ระบบคอมเพรสเซอรแ์ละเทอรไ์บน์   การวเิคราะหแ์ละออกแบบใบ

คอมเพรสเซอรแ์ละเทอรไ์บน์ 

Combustion systems. Principle to combustion. Combustion chamber design. Ignition systems. 

Combustion efficiency. Chemical reaction. Supercharging systems. Compressor and turbine 

systems. Compressor and turbine blade analysis and design. 

01215435 เทคโนโลยเีครื่องยนตอ์ากาศยาน 3(3-0-6) 

(Aircraft Engine Technology) 

พืน้ฐานการท างานของเครื่องยนตแ์ก๊สเทอรไ์บน์และเครื่องยนตล์กูสบู เชือ้เพลงิและสารผสม คารบ์เูรเตอร์

และระบบการฉีดเชือ้เพลงิ ระบบต่อตา้นการเกดิน ้าแขง็ ระบบการจุดระเบดิ ระบบการหล่อลื่น ระบบท า

ใหเ้ยน็ ระบบการเพิม่ก าลงั เครื่องยนตด์เีซล ระบบทางเขา้อากาศของเครื่องยนตแ์ก๊สเทอรไ์บน์ 

คอมเพรสเซอร ์ชุดชิน้สว่นเทอรไ์บน์ ระบบไอเสยีของเครื่องยนตแ์ก๊สเทอรไ์บน์ แรงขบัผนักลบั สมรรถนะ

ของเครื่องยนตแ์ก๊สเทอรไ์บน์ ระบบแบง่แยกอากาศ ชุดเกยีรแ์ละชุดขบัเสรมิ การสตารต์เครื่องยนตแ์ก๊ส

เทอรไ์บน์และระบบเชือ้เพลงิ 

Basic operation of gas turbine and piston engines. Fuel and mixtures. Carburetors and fuel 

injection system. Anti-icing system. Ignition systems. Lubrication system. Cooling system. Power 

augmentation system. Diesel engines. Gas turbine air intake. Compressors. Turbine assembly. 

Gas turbine exhaust system. Reverse thrust. Gas turbine performance. Bleed air system. Gear 

boxes and accessory drives. Gas turbine engine starting and fuel systems. 

01215436 การเผาไหมข้องเครื่องยนตอ์ากาศยานขัน้สงู 3(3-0-6) 

(Advance Aircraft Engine Combustion) 

หลกัมลูการเผาไหม ้ดฟิฟิวเซอร ์อากาศพลศาสตร ์สมรรถนะการเผาไหม ้เสยีงจากการเผาไหม ้การฉีด

เชือ้เพลงิ การถ่ายโอนความรอ้น การปล่อยของเสยี เชือ้เพลงิทางเลอืก 

Combustion fundamentals. Diffusers. Aerodynamics. Combustion performance. Combustion 

noise. Fuel injection. Heat transfer. Emissions. Alternative fuels. 



01215441 พลศาสตรข์องไหลเชงิค านวณ 3(2-3-6) 

(Computational Fluid Dynamics) 

วชิาทีต่อ้งเรยีนมาก่อน: 01215241 หรอื 01208242 

แนวคดิพืน้ฐานของพลศาสตรข์องไหลเชงิค านวณ กรดิและการสรา้งกรดิ การแยกเป็นสว่นเชงิตวัเลข วธิี

ผลเฉลยส าหรบัการไหลแบบคงตวัและแบบไม่คงตวั การจ าลองความปัน่ป่วนเบือ้งตน้ การไหลผ่าน

รปูทรงทีซ่บัซอ้นหวัขอ้ขัน้สงูในพลศาสตรข์องไหลเชงิค านวณ 

Basic concept of computational fluid dynamics. Grid and grid generation. Numerical 

discretization. Solution methods for steady and unsteady flows. Introduction to turbulence 

modeling. Flows over complex geometries. Advanced topics in computational fluid dynamics. 

01215445 อากาศพลศาสตรช์ัน้ชดิผวิเบือ้งตน้ 3(3-0-6) 

(Introduction to Boundary Layer Aerodynamics)  

วชิาทีต่อ้งเรยีนมาก่อน: 01215241 หรอื 01208242 

สมการการเคลื่อนที ่สมการนาเวยีร-์สโตรกส ์ผลเฉลยแม่นย าบางค าตอบ การไหลแบบคบีตวั การ

ประมาณชัน้ชดิผวิ ชัน้ชดิผวิแบบราบเรยีบและปัน่ป่วน แทรนซชินั ชัน้เฉือนอสิระ   

Equations of motion. Navier-Stokes equations. Some exact solutions. Creeping flow. Boundary 

layer approximation. Laminar and turbulent boundary layers. Transition. Free shear layers. 

01215446 อากาศพลศาสตรอ์ุตสาหกรรมและยานพาหนะ 3(3-0-6) 

(Industrial and Vehicle Aerodynamics) 

วชิาทีต่อ้งเรยีนมาก่อน: 01215241 หรอื 01208242 

อากาศพลศาสตรพ์ืน้ฐาน ผลกระทบของอากาศพลศาสตรต่์อสมรรถนะและการออกแบบยานยนต์ แรงลม

บนอาคารและโครงสรา้ง การระบายอากาศของอาคาร การทดสอบอุโมงคล์มและพลศาสตรข์องไหลเชงิ

ค านวณในอากาศพลศาสตรอ์ุตสาหกรรมและยานพาหนะ  

Basic aerodynamics. Impact of aerodynamics on the performance and design of motor vehicles. 

Wind loads on buildings and structures. Ventilation of buildings. Wind tunnel testing and 

computational fluid dynamics in industrial and vehicle aerodynamics. 

01215448 ยานบนิขนาดมนิแิละไมโครเบือ้งตน้ 3(3-0-6) 

(Introduction to Mini and Micro Air Vehicles) 

วชิาทีต่อ้งเรยีนมาก่อน: 01215261 

อากาศยานไรค้นขนาดเลก็ สว่นประกอบของอากาศยานไรค้นขนาดเลก็ อากาศพลศาสตรท์ีเ่ลขเลยโ์นด์

ต ่าส าหรบัอากาศยานไรค้นขนาดเลก็ อากาศยานไรค้นขนาดเลก็แบบปีกตรงึ-แขง็ อากาศยานไรค้นขนาด

เลก็แบบปีกตรงึ-อ่อน อากาศยานไรค้นขนาดเลก็แบบปีกหมุนและอากาศยานไรค้นขนาดเลก็แบบปีก

กระพอื หลกัมลูฐานของใบพดัและผลกระทบของอากาศเหนี่ยวน าจากใบพดัต่ออากาศพลศาสตรข์องปีก

ตรงึ การออกแบบของอากาศยานไรค้นขนาดเลก็แบบปีกตรงึและแบบปีกหมุน ระบบควบคุมอตัโนมตัแิละ

การน าร่องของอากาศยานไรค้นขนาดเลก็ 



Micro Unmanned Air Vehicles (Micro Air Vehicles; MAVs). Components of MAVs. Low Reynolds 

number aerodynamics for MAVs. Rigid-fixed wing MAVs. Flexible-fixed wing MAVs. Rotor wing 

MAVs and flapping wing MAVs. Fundamental of propeller. Effect of propulsive induced-flow on 

fixed-wing’s aerodynamics. Fixed-wing and rotor-wing MAV design. Autopilot and 

navigationsystem of MAVs. 

01215449 อากาศพลศาสตรเ์ชงิทดลอง 3(2-3-6) 

(Experimental Aerodynamics) 

อุโมงคล์ม ผลกระทบของขนาดและเลขเรยโ์นลด ์การเลอืกใชอ้ปุกรณ์ เครื่องมอื เครื่องวดัทีเ่หมาะสม

ส าหรบัการทดลองทางอากาศพลศาสตร ์การออกแบบการทดลองและขัน้ตอนการทดสอบทางอากาศ

พลศาสตรแ์บบสถติย ์การเกบ็ การประมวลผล การวเิคราะหข์อ้มลู อทิธพิลและการแกไ้ขค่าจากผลของ

ผนงัในการทดสอบในอุโมงคล์มทีค่วามเรว็ต ่า การค านวณและวเิคราะหค์่าความไม่แน่นอน 

Wind tunnel.  Scale and Reynolds number’s effect. Selection of equipment, tools and instrument 

for experimental aerodynamics. Experimental design and procedure in static aerodynamic 

testing. Data acquisition, data processing, data analysis. Wall effect and wall correction in low 

speed wind tunnel testing. Calculation and analysis of uncertainty. 

01215452** การออกแบบเชงิกลส าหรบัอากาศยาน 3(3-0-6) 

(Aircraft Mechanical Design) 

วชิาทีต่อ้งเรยีนมาก่อน: 01215221 

หลกัมลูการออกแบบเชงิกล ภาระกรรมบนอากาศยาน คุณสมบตัแิละการเลอืกวสัดุ หมุดยดึและชิน้

เชื่อมต่อ ทฤษฎคีวามเสยีหายและการออกแบบเพื่อความปลอดภยัหลงัเสยีหาย การออกแบบชิน้สว่น

จกัรกลแบบง่าย อุปกรณ์สรา้งแรงยกสงู ชุดฐานลอ้ แท่นยดึจบัเครื่องยนต ์โครงงานออกแบบ 

Fundamental of mechanical design. Aircraft loads. Materials properties and selection. Fasteners 

and structural joints. Theories of failure and fail safe design. Design of simple machine 

elements. High lift devices. Undercarriages. Engine mounts. Design project. 

01215461 การควบคุมการบนิอตัโนมตั ิI 3(3-0-6) 

(Automatic Flight Control I)  

วชิาทีต่อ้งเรยีนมาก่อน: 01417267 

การวเิคราะหแ์ละการออกแบบระบบควบคมุยอ้นกลบัโดยใชก้ลวธิโีดเมนความถีแ่ละโดเมนเวลา การ

ประยุกตใ์ชก้บัระบบควบคุมการบนิอตัโนมตัทิัง้แบบแอนะลอ็กและดจิทิลั 

Analysis and design of feedback control systems using both frequency and time domain 

techniques. Application to analog and digital automatic flight control systems. 

01215462 การควบคุมการบนิอตัโนมตั ิII 3(3-0-6) 

(Automatic Flight Control II) 

วชิาทีต่อ้งเรยีนมาก่อน: 01215461 



ระบบควบคมุแบบพไีอดแีละขอ้จ ากดัของระบบ การควบคุมแบบหลายตวัแปร การควบคมุแบบคงทน 

การควบคุมแบบเปลีย่นค่าได ้การควบคุมดว้ยคอมพวิเตอร ์

PID control systems and the limitations of the systems. Multi-variable control. Robust control. 

Adaptive control. Computer-based control. 

01215463 

 

ระบบอากาศยาน  3(3-0-6) 

(Aircraft Systems) 

การท างาน การก าหนดต าแหน่งและการบ ารุงรกัษาของระบบไฮดรอลกิ ระบบเชือ้เพลงิ ระบบ เครื่องวดั

การบนิ ระบบไฟฟ้า ระบบแวดลอ้ม ผลของระบบหนึ่งทีม่ต่ีอการออกแบบโดยรวมของอากาศยานและต่อ

ระบบอื่น 

Operation. Locating and maintenance of hydraulic systems. Fuel systems. Avionic systems. 

Electrical systems. Environmental systems. Effects of one system on the overall design of the 

aircraft and on other systems. 

01215464 ระบบปรบัอากาศและความดนัภายในอากาศยาน 3(3-0-6) 

(Aircraft Air Conditioning and Pressurization Systems) 

วชิาทีต่อ้งเรยีนมาก่อน: 01215232 

เทคโนโลยใีหม่ดา้นระบบปรบัอากาศและความดนัของอากาศยานพาณิชยใ์นยุคปัจจุบนั ไซโครเมตร ีอุณ

หพลศาสตรข์องการท าความรอ้นและท าความเยน็ ระบบปรบัอากาศและความดนัของอากาศยาน การ

บ ารุงรกัษาและการใชง้านระบบปรบัอากาศและความดนัของอตุสาหกรรมสายการบนิ การควบคมุ

คุณภาพอากาศภายในหอ้งโดยสารของอากาศยานพาณิชย ์ความปลอดภยัในการท างานกบัระบบปรบั

อากาศและความดนัของอากาศยานพาณิชยภ์ายใตก้ฎเกณฑส์ากล 

New technology in air conditioning and pressurization systems of commercial aircraft. 

Psychrometry. Thermodynamics of heating and cooling. Systems of air conditioning and 

pressurization of aircraft. Maintenance and operations of air conditioning and pressurization 

systems in airline industry. Air quality control in passenger cabin. Safety in air conditioning and 

pressurization of commercial aircraft based on international regulations. 

01215465 เครื่องมอืวดัอากาศยาน 3(3-0-6) 

(Aircraft Instruments) 

เครื่องมอืวดัแบบต่างๆในอากาศยาน วธิกีารจดักลุ่มเครื่องมอืวดัในอากาศยาน ทฤษฎหีลกัการท างาน

เครื่องมอืวดั การแปลความหมาย ค่าคลาดเคลื่อนและค่าแกไ้ข การออกแบบใหเ้หมาะสมตามลกัษณะใช้

งาน  

Various aircraft instruments. Methods of grouping instruments in aircraft. Theories: instruments 

concept. Interpretation of instruments. Errors and corrections. Designs to fit usage. 

01215471 การจดัการองคก์รการบนิและอวกาศ 3(3-0-6) 

(Aerospace Organization Management) 



สภาพแวดลอ้มและพลวตัของอตุสาหกรรมการบนิและอวกาศ ววิฒันาการทฤษฎกีารจดัการโลกาภวิตัน์

กบัอุตสาหกรรมการบนิและอวกาศ จรยิธรรมและความรบัผดิชอบต่อสงัคมในการจดัการองคก์ร การ

วางแผนและการตดิตามประเมนิผล การจดัระบบองคก์รและการน าองคก์รในอุตสาหกรรมการบนิและ

อวกาศ กระบวนการตดัสนิใจ การจดัการความเปลีย่นแปลงและนวตักรรม การจดัการระหว่างประเทศใน

อุตสาหกรรมการบนิและอวกาศ 

Environment and dynamics in aerospace industry. Evolution of management theory. 

Globalization and aerospace industry. Ethics and social responsibility in organizational 

management. Planning and controlling. Organizingand leading the organization in aerospace 

industry. Decision making process. Managing change and innovation. International management 

in aerospace industry. 

01215472 

 

พฤตกิรรมองคก์รการบนิและอวกาศ 3(3-0-6) 

(Aerospace Organization Behavior) 

วชิาทีต่อ้งเรยีนมาก่อน: 01215471 

ลกัษณะพฤตกิรรมองคก์รในอุตสาหกรรมการบนิและอวกาศ ความหลากหลายและความแตกต่างของ

ปัจเจกชน การรบัรูแ้ละการเรยีนรูใ้นองคก์รการบนิและอวกาศ การจงูใจ ผลสมัฤทธิแ์ละความเครยีดใน

การท างาน พฤตกิรรมกลุ่มและทมี อ านาจและการเมอืง ความขดัแยง้และการเจรจาต่อรอง ภาวะผู้น า 

การสือ่สาร การออกแบบงานและวฒันธรรมในองคก์รการบนิและอวกาศ 

Organizational behavior in aerospace industry. Diversity and individual differences. Perception 

and learning in aerospace organization. Motivation. Work performance and stress. Group and 

team behavior. Power and politics. Conflict and negotiation. Leadership. Communication. Job 

design and aerospace organizational culture. 

01215473 การจดัการการบ ารุงรกัษาอากาศยาน 3(3-0-6) 

(Aircraft Maintenance Management) 

แนวคดิ ขอ้บงัคบั และสิง่ตอ้งการของการบ ารุงรกัษา การวเิคราะหค์วามเชื่อถอืได ้          การ

ด าเนินการและการวางแผน การจดัองคก์าร ระบบคอมพวิเตอรช์ว่ยในการจดัการการบ ารุงรกัษา การ

ช ารุดและอุบตัเิหตุ เศรษฐศาสตรแ์ละตน้ทุนของการบ ารุงรกัษา เทคโนโลยแีละอนาคตของการบ ารุงรกัษา

อากาศยาน 

Concepts, regulations, and requirements of maintenance. Reliability analysis. Operation and 

planning. Organization. Computer-based aids to maintenance management. Defect and accident. 

Economics and cost of maintenance. Technology and future of aircraft maintenance. 

01215474 การวเิคราะหต์น้ทุนวงจรชวีติของระบบดา้นการบนิ 3(3-0-6) 

(Aviation System Life Cycle Cost Analysis) 

ภาพรวมของระบบตน้ทุนของระบบวงจรชวีติ เศรษฐศาสตรว์ศิวกรรมเบือ้งตน้ การวเิคราะหท์างเลอืกโดย

ใชเ้ศรษฐศาสตรข์ ัน้สงู กรอบแนวคดิและเทคนิคดา้นวงจรชวีติ การประเมนิตน้ทุนโดยใช้การจ าลอง การ



ประเมนิตน้ทุนของระบบทีซ่บัซอ้น การประเมนิตน้ทุนแบบพาราเมตรกิ หน้าทีข่องการบรหิารโครงการกบั

วงจรชวีติ 

Overview of systems life cycle costing. Introduction to engineering economy. Advanced economic 

analysis of alternatives. Life cycle framework and techniques. Simulation-based costing. Costing 

of complex systems. Parametric cost estimating. Project management’s role in life cycle costing. 

01215475* การจดัการโครงการส าหรบัการออกแบบและพฒันาอากาศยาน 3(3-0-6) 

(Project Management for Aircraft Design and Development) 

     วงจรชวีติของอากาศยานในมุมมองทางวศิวกรรม เอฟเออารพ์ารท์23 การรบัรองการผลติชิน้สว่น 

ตวัแทนดา้นวศิวกรรมออกแบบ การคดัเลอืกโครงการ การจดัโครงสรา้งองคก์รของโครงการ ผูจ้ดัการ

โครงการ การวางแผนกจิกรรมในโครงการ การประมาณการงบประมาณและตน้ทุนในโครงการ การจดั

ทรพัยากร การรายงานโครงการ การยุตโิครงการ  

      Aircraft life cycle in engineering point of view. FAR part 23. Part manufacturing approval 

(PMA). Designated engineering representative (DER). Project selection. Project manager. 

Project activity planning. Budget and cost estimation, Resource allocation, Project report. Project 

termination. 

01215481 

 

เทคโนโลยอีวกาศและการประยกุต ์ 3(3-0-6) 

(Space Technology and Applications) 

วชิาทีต่อ้งเรยีนมาก่อน: 01215381 

การประยุกตเ์ทคโนโลยดีาวเทยีม เทคโนโลยอีวกาศ อุตุนิยมวทิยา กลวธิกีารประมวลภาพ ระบบ

สารสนเทศภูมศิาสตร ์การตคีวามภาพ 

Satellite technology applications. Space technology. Meteorology. Image processing techniques. 

Geographic information system (GIS). Image interpretation. 

01215482 

 

การวเิคราะหแ์ละออกแบบภารกจิอวกาศ 3(3-0-6) 

(Space Mission Analysis and Design) 

วชิาทีต่อ้งเรยีนมาก่อน: 01215381 

การออกแบบวงโคจร ผลของสิง่แวดลอ้มในอวกาศต่อภารกจิอวกาศ การก าหนดและการประมาณขนาด

อุปกรณ์บรรทุก การออกแบบระบบของยานอวกาศ การออกแบบสถานีภาคพืน้ดนิ การออกแบบระบบ

ย่อยของยานอวกาศ 

Orbit design. Effects of space environment to space missions. Defining and sizing space 

payloads. Design of spacecraft systems. Design of ground station. Design of spacecraft sub 

systems. 

01215490** สหกจิศกึษา 7 

(Co-operative Education) 



การปฏบิตังิานในสถานประกอบการในลกัษณะพนกังานชัว่คราวเพื่อใหไ้ดป้ระสบการณ์จากการไป

ปฏบิตังิานทีไ่ดร้บัมอบหมายส าหรบัสาขาวชิาวศิวกรรมการบนิและอวกาศ 

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

for aerospace engineering 

01215495 การเตรยีมโครงงานวศิวกรรมการบนิและอวกาศ 1(0-3-2) 

(Aerospace Engineering Project Preparation) 

การจดัเตรยีมขอ้เสนอโครงงาน การวางแผนการด าเนินงาน การทบทวนและศกึษาจากต ารา การเตรยีม

งานการท าโครงงานและรายงานความกา้วหน้า  

Preparation for project proposal. Project plan. Literature review and preparing project and 

progress report. 

01215496 

 

เรื่องเฉพาะทางวศิวกรรมการบนิและอวกาศ 1-3 

(Selected Topics in Aerospace Engineering) 

เรื่องเฉพาะทางวศิวกรรมการบนิและอวกาศในระดบัปรญิญาตร ีหวัขอ้เรื่องเปลี่ยนไปในแต่ละภาค

การศกึษา 

Selected topics in aerospace engineering at the bachelor’s degree level. Topics are subjected to 

change each semester. 

01215497 สมัมนา 1 

(Seminar) 

การน าเสนอและอภปิรายหวัขอ้ทีน่่าสนใจทางวศิวกรรมการบนิและอวกาศในระดบั   ปรญิญาตร ี

Presentation and discussion on current interesting topics in aerospace engineering at the 

bachelor’s degree level. 

01215498 ปัญหาพเิศษ 1-3 

(Special Problems) 

การศกึษาคน้ควา้ทางวศิวกรรมการบนิและอวกาศระดบัปรญิญาตร ีและเรยีบเรยีงเขยีนเป็นรายงาน 

Study and researchin aerospace engineering at the bachelor’s degree level and complied into a 

written report. 

01215499 โครงงานวศิวกรรมการบนิและอวกาศ 2(0-6-3) 

(Aerospace Engineering Project) 

วชิาทีต่อ้งเรยีนมาก่อน: 01215495 

โครงงานทีน่่าสนใจในแขนงต่างๆของวศิวกรรมการบนิและอวกาศ   

Project of practical interest in various field of aerospace engineering. 

 

 

 



 


