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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อากาศยาน 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563 
 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
 

คณะ/ภาควิชา/สาขาวิชา คณะวิศวกรรมศาสตร์  สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อากาศยาน 
 

หมวดที ่1  ข้อมูลทั่วไป 
 

1. ชื่อหลักสูตร 
          ภาษาไทย: หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อากาศยาน 
          ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Engineering Program in Avionic Engineering 
  

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
 ชื่อเต็ม (ไทย): วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อากาศยาน) 
 ชื่อย่อ (ไทย): วศ.บ. (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อากาศยาน) 
 ชื่อเต็ม (อังกฤษ): Bachelor of Engineering  (Avionic Engineering) 
 ชื่อย่อ (อังกฤษ): B. Eng.  (Avionic Engineering) 
3. วิชาเอก 
           - 
4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
 144 หน่วยกิต 
5. รูปแบบของหลักสูตร 

5.1 รูปแบบ 
หลักสูตรระดับปริญญาตรี   หลักสูตร  4  ปี 
 

5.2 ประเภทของหลักสูตร  
หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ 
 

5.3 ภาษาที่ใช้ 
ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ 
 

5.4 การรับเข้าศึกษา 
รับนักศึกษาที่เป็นนักศึกษาไทย และนักศึกษาต่างชาติ ที่สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษได ้
 

5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน 
เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง 
 

5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
ให้ปริญญาแก่ผูส้ าเร็จการศึกษาเพียงสาขาวิชาเดียว 
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6 สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ....    หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 
 สภาวิชาการ เห็นชอบในการน าเสนอหลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลัยฯ ในการประชุม 
 ครั้งที่  3/2563   วันพฤหัสบดีที่  5  มีนาคม  2563 

สภามหาวิทยาลัย ให้ความเห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม ครั้งที่  4/2563    
 วันที่พุธที่  29  เมษายน  พ.ศ. 2563  
 เปิดสอน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 
7 ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน  

หลักสูตรจะได้รับการเผยแพร่ว่าเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2563  ในปีการศึกษา 2565 
8 อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 

8.1 ช่างซ่อมบ ารุงอากาศยานในสายการบินทั้งในประเทศและต่างประเทศโดยมีสมรรถนะตาม
มาตรฐาน EASA  (CAT A1, B2) และ ICAO  

8.2 วิศวกรด้านอากาศยานในอุตสาหกรรมการบินทั้งองค์กรรัฐบาลและเอกชน 
8.3 วิศวกรอิเล็กทรอนิกส์ในอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน 
8.4 วิศวกรเครื่องกลในอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน 
8.5 วิศวกรวางแผนการซ่อมบ ารุงอากาศยานและสนับสนุนด้านวิศวกรรม 
8.6 วิศวกรด้านการอ านวยการบินทั้งองค์กรรัฐบาลและเอกชน 
8.7 เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพและความปลอดภัยการซ่อมบ ารุงอากาศยาน 

9 ชื่อ-สกุล  ต าแหน่ง  และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ล าดับ 

ช่ือ-นามสกุล 
ต าแหน่งทางวิชาการ 

คุณวุฒิ-สาขาวิชา 
ช่ือสถาบัน, ปี พ.ศ. ท่ีส าเร็จการศกึษา 

ผลงานทางวิชาการ  
(ผลงานย้อนหลังภายใน 5 ปี) 

1 นายนิพนธ์  ทางทอง* 
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
ปร.ด. (วิศวกรรมไฟฟ้าศึกษา),มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ, 2559 
วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี 2554 
วท.ม. (โครงข่ายโทรคมนาคมและคอมพิวเตอร์), 
มหาวิทยาลยัรังสติ, 2550 
วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า), สถาบันเทคโนโลยรีาชมงคล, 2544 
ค.อ.บ. (วิศวกรรมโทรคมนาคม), สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจา้คุณทหารลาดกระบัง, 2536 

นิพนธ์  ทางทอง ณรงค์ฤทธิ์  เมฆลอย สมศักดิ์ อรรคทิมากูล. 
(2561) “ การพัฒนาชุดทดลองระบบน าร่อนโดยใช้รูปแบบ
การเรียนรู้แบบ MISDOP” การประชุมวิชาการระดับชาติ 
เทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์ ครั้งท่ี 2  (CreTeched2018), 24-
26 กรกรฎาคม 2561, โรงแรมชลจันทร์พัทยา รีสอร์ท จ.
ชลบุรี, หน้า 452-460 
 
 
 
 

2 นายวิเชียร  อูปแก้ว 
อาจารย ์
Ph.D. ( Electrical Engineering), University of 
Northumbria at Newcastle, United Kingdom, 2555 
วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2546 
วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า), สถาบันเทคโนโลยรีาชมงคล, 2542 
 

W. Ooppakaew, A. Machroef, A. Alfanrosyadi, 
"Moving Object TrackingRobot Using Low Cost CMOS 
Digital Camera",  8th RajamangalaUniversity of 
Technology International Conference (8th 
RMUTCON), 7-9 August 2017, Thailand, page 275-287 
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ล าดับ 

ช่ือ-นามสกุล 
ต าแหน่งทางวิชาการ 

คุณวุฒิ-สาขาวิชา 
ช่ือสถาบัน, ปี พ.ศ. ท่ีส าเร็จการศกึษา 

ผลงานทางวิชาการ  
(ผลงานย้อนหลังภายใน 5 ปี) 

3 นายวันเฉลิม  ช้ันวัฒนพงศ์ 
อาจารย ์
วศ.ม .(วิศวกรรมสารสนเทศ), สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจา้คุณทหารลาดกระบัง, 2550 
วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า), มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2544 
 

วันเฉลิม ชั้นวัฒนพงศ์, เกรียงศักดิ์ เหลือประเสริฐ และ 
ไพฑูรย์ รักเหลือ. (2561) "แบบจ าลองการตรวจจับการรั่วไหล
ของก๊าซแอลพีจี และ ตัดระบบไฟฟ้าผ่านโทรศัพท์เคลื่อนท่ี" 
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคล ครั้งท่ี 10 (RMUTCON 2018). 1-3 สิงหาคม 2561, 
โรงแรมเรือรัษฏา จ.ตรัง, หน้า 510 - 518. 

4 นายสมรรถชัย  จันทรัตน ์
อาจารย ์
วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุร ี
, 2555 
วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์), สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล, 
2542 

W.  Punlumjeak, S.  Rugtanom, S.  Jantarat, N. 
Rachburee, ( 2 0 1 7 )  “ Improving Classification of 
Imbalanced Student Dataset Using Ensemble 
Method of Voting, Bagging, and Adaboost with 
Under-Sampling Technique” , IT Convergence and 
Security 2017.  Lecture Notes in Electrical 
Engineering, vol 449.  Springer, Singapore, 2017, 31 
August 2017, Pages: 27-34. 

5 นายนรกมล   วงษ์ศิลป์ 
อาจารย ์
ปร.ด. (วิศวกรรมไฟฟ้า), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ, 2562 
วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ, 2555 
วศ.บ. (เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์), มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2552 

M. Chatree, W. Norakamon, S. Thanakarn, and A. 
Prayoot, “A Multiband Slot Antenna with The 
Fractal Narrow Slit Fed by Capacitive Coupling,” 
2019 16th International Conference on Electrical 
Engineering/Electronics, Computer, 
Telecommunications and Information Technology 
(ECTI-CON2019), Pattaya, Thailand, 10–13 Jul 2019, 
Page: 736-739 

  หมายเหตุ   *ประธานหลักสูตร 
 
10 สถานที่จัดการเรียนการสอน 
       คณะวิศวกรรมศาสตร์  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
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หมวดที ่2  ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
1.1 ปรัชญา 

เพ่ือผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อากาศยาน ให้มีความรู้และเชี่ยวชาญทั้ง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ประกอบกับมีคุณธรรมและจริยธรรมเพ่ือตอบสนองตรงตามความต้องการของ
ตลาดแรงงาน สามารถเรียนรู้และน าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมโดยไม่ท าลาย
สิ่งแวดล้อม สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้และสื่อสาร สามารถท างานและสื่อสารร่วมกับ
บุคคลอ่ืน ๆ ได้เป็นอย่างดี มีความรับผิดชอบและมีคุณธรรมหลักสูตรนี้สามารถตอบสนองการเปลี่ยนแปลง
ทางด้านสังคม และเศรษฐกิจของประเทศไทยและต่างประเทศ รวมทั้งสามารถแก้ไขปัญหาการขาดแคลนของ
บุคลากรในวิชาชีพวิศวกร นอกจากนี้ยังสามารถต่อยอดองค์ความรู้เพ่ือใช้ในงานวิจัยส าหรับการศึกษาต่อใน
ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก 

1.2 วัตถุประสงค์ 
1.2.1 ผลิตบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อากาศยาน มีทักษะการคิดวิเคราะห์และ

ประยุกต์ใช้ความรู้ด้านวิศวกรรมในการแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนได้อย่างเป็นระบบ 
1.2.2 เพ่ือพัฒนาบัณฑิตที่สามารถบูรณาการความรู้รอบด้านทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติในการ

ออกแบบสร้างสรรค์ผลงานและต่อยอดนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อากาศยานให้
ตอบสนองต่อความต้องการอุตสาหกรรมใหม่ (New S-Curve) ของประเทศ 

1.2.3 เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี มีความฉลาดทางอารมณ์และท างาน
ร่วมกับผู้อ่ืนได้ เข้าใจในวัฒนธรรมที่หลากหลาย มีทักษะการติดต่อสื่อสารทั้งภาษาไทยและต่างประเทศ และ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเหมาะสมเพื่อความก้าวหน้าทางวิชาชีพ 

1.2.4 ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้และทักษะความช านาญทางภาคปฏิบัติในงานวิชาชีพเฉพาะตาม
มาตรฐาน EASA เพ่ือน าไปประกอบอาชีพได้เป็นอย่างดี  

1.2.5 เพ่ือผลิตบัณฑิตที่ปฏิบัติงานบนฐานจรรยาบรรณวิชาชีพ มีทัศนคติเชิงบวกในการท างาน มี
จิตสาธารณะ มีความรับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติ 
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หมวดที ่3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างหลักสูตร 
 

1. ระบบการจัดการศึกษา 
1.1 ระบบ 

การจัดการศึกษาเป็นระบบทวิภาค  ในปีการศึกษาหนึ่งจะแบ่งออกเป็นสองภาคการศึกษาซึ่ง
เป็นภาคการศึกษาบังคับ มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่าสิบห้าสัปดาห์ต่อหนึ่งภาคการศึกษา ทั้งนี้ไม่
รวมเวลาส าหรับการสอบด้วย  และข้อก าหนดต่าง ๆ เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลธัญบุรี  ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2550  

1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
          มีการจัดการเรียนการสอนภาคการศึกษาฤดูร้อน โดยมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 7 สัปดาห์ 
ทั้งนี้ไม่รวมเวลาส าหรับการสอบด้วย แต่ให้มีจ านวนชั่วโมงเรียนของแต่ละรายวิชาเท่ากับหนึ่งภาค
การศึกษาปกติ ภาคการศึกษาฤดูร้อน เดือนมีนาคม – พฤษภาคม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของ
คณะกรรมการประจ าหลักสูตร 

1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 
ไม่มี 

2. การด าเนินการหลักสูตร 
2.1 วัน-เวลาในด าเนินการเรียนการสอน 

ภาคการศึกษาที่ 1 เดือนมิถุนายน – กันยายน 
ภาคการศึกษาที่ 2 เดือนพฤศจิกายน – กุมภาพันธ์ 
ภาคการศึกษาฤดูร้อน เดือนมีนาคม – พฤษภาคม 

2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
 2.2.1 รับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และผู้ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(ปวช.) กลุ่มประเภทช่างอุตสาหกรรมหรือเทียบเท่า  

2.2.2 รับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) กลุ่มประเภทช่าง
อุตสาหกรรม สาขาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาโทรคมนาคม สาขาช่างซ่อมบ ารุงอากาศยาน หรือเทียบเท่า 
หรือให้เป็นไปตามดุลยพินิจของคณะกรรมการประจ าหลักสูตร โดยวิธีการเทียบโอนตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียน พ.ศ. 2562 

2.2.3 มีคุณสมบัติอ่ืน ๆ ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วย
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2550 และฉบับเพ่ิมเติม พ.ศ. 2556 ผ็มีคุณสมบัติอ่ืนตามประกาศหรือ
ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรีของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี หรือให้เป็นไปตามดุลยพินิจของคณะกรรมการประจ า
หลักสูตร 
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2.3 แผนการรับนักศึกษา 
          2.5.1 แผนผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี (หลักสูตร 4 ปี ปกติ) 

จ านวนนักศึกษา 
จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

2563 2564 2565 2566 2567 
ชั้นปีที่ 1 30 30 30 30 30 
ชั้นปีที่ 2  30 30 30 30 
ชั้นปีที่ 3   30 30 30 
ชั้นปีที่ 4    30 30 

รวม 30 60 90 120 120 
คาดว่าจะจบการศึกษา    30 30  

2.5.2 แผนผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี (หลักสูตร 4 ปี เทียบโอน) 

จ านวนนักศึกษา 
จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

2563 2564 2565 2566 2567 
ชั้นปีที่ 1  30 30 30 30 

ชั้นปีที่ 2   30 30 30 

ชั้นปีที่ 3    30 30 

ชั้นปีที่ 4      

รวม - 30 60 90 90 
คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา    30 30 

 
2.7 ระบบการศึกษา 

    แบบชั้นเรียน   
    แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลักส 
    แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก   
    แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning) 
    แบบทางไกลทางอินเทอร์เน็ต  
    อ่ืน ๆ (ระบุ) ..................................................   

2.8  การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันอุดมศึกษา 
นักศึกษาที่เคยศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนมาก่อน เมื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรนี้ สามารถเทียบโอน

หน่วยกิตได้ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี  พ.ศ. 
2550 และฉบับเพ่ิมเติม 2556 และระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วยการเทียบโอนผลการ
เรียน พ.ศ. 2562 
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3. หลักสูตร และอาจารย์ผู้สอน 
3.1 หลักสูตร 

3.1.1 จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร   144   หน่วยกิต 
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร 

1.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต 
 1.1  กลุ่มคุณค่าแห่งชีวิตและหน้าที่พลเมือง 7 หน่วยกิต 
  - สังคมศาสตร์                                                         

- มนุษย์ศาสตร์                                                        
- พลศึกษาและนันทนาการ                                          

3 
3 
1 

หน่วยกิต 
หน่วยกิต 
หน่วยกิต 

 1.2  กลุ่มภาษาและการสื่อสาร 12 หน่วยกิต 
  - ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร                                       

- ภาษาเพ่ิมเติม 
6 
6 

หน่วยกิต 
หน่วยกิต 

 1.3  กลุ่มวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม 6 หน่วยกิต 
  - เทคโนโลยีสารสนเทศ 

- วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และนวัตกรรม 
3 
3 

หน่วยกิต 
หน่วยกิต 

 1.4  กลุ่มบูรณาการและศาสตร์ผู้ประกอบการ 5 หน่วยกิต 
  - บูรณาการและศาสตร์ผู้ประกอบการ 5 หน่วยกิต 

 
2. หมวดวิชาเฉพาะ 108 หน่วยกิต 
 2.1 กลุ่มวิชาเฉพาะพื้นฐาน 24 หน่วยกิต 
  2.1.1 กลุ่มวิชาพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์        

2.1.2 กลุ่มวิชาพ้ืนฐานทางวิศวกรรมหลัก                                             
2.1.3 กลุ่มวิชาพ้ืนฐานเพิ่มทักษะทางวิศวกรรม                  

6 
15 
3 

หน่วยกิต 
หน่วยกิต 
หน่วยกิต 

3 2.2 กลุ่มวิชาชีพบังคับ 62 หน่วยกิต 
  2.2.1 กลุ่มวิชาชีพบังคับทางวิศวกรรมหลัก                       

2.2.2 กลุ่มวิชาชีพบังคับบูรณาการทางวิศวกรรม                  
58 
4 

หน่วยกิต 
หน่วยกิต 

 2.3 กลุ่มวิชาชีพเลือก 15 หน่วยกิต 
 2.4 กลุ่มวิชาเสริมสร้างประสบการณ์ในวิชาชีพ 7 หน่วยกิต 
    
3. หมวดวิชาเลือกเสรีไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
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3.11 รายวิชา 
1.1  กลุ่มคุณค่าแห่งชีวิตและหน้าที่พลเมือง  ไม่น้อยกว่า  7  หน่วยกิต 

1.1.1  รายวิชาสังคมศาสตร์  ให้เลือกศึกษาไม่น้อยกว่า  3  หน่วยกิต  จากรายวิชาต่อไปนี้ 
01-110-004 สังคมกับสิ่งแวดล้อม 

Society and Environment 
3(3-0-6) 

01-110-009 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม 
Development of Social and Life Quality 

3(3-0-6) 

01-110-017 คุณภาพชีวิตที่ดีของพลเมืองยุคใหม่ 
Quality Life for New Generation 

3(3-0-6) 

01-110-021 ชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรม 
Life in Multicultural Society 

3(3-0-6) 

01-110-024 ชีวิตที่พอเพียงกับภูมิปัญญาไทย 
Sufficiency Life with Thai Wisdom 

3(3-0-6) 

1.1.2  รายวิชามนุษยศาสตร์  ให้เลือกศึกษาไม่น้อยกว่า  3  หน่วยกิต  จากรายวิชาต่อไปนี้ 
01-210-019 การพัฒนาบุคลิกภาพ 

Personality Development 
3(2-2-5) 

01-210-020 จิตวิทยาประยุกต์เพ่ือการท างาน 
Applied Psychology to Work 

3(3-0-6) 

01-210-024 ทักษะการเรียนรู้สู่ความส าเร็จ 
Learning Skills to Success 

3(3-0-6) 

1.1.3  รายวิชาพลศึกษาและนันทนาการ ให้เลือกศึกษาไม่น้อยกว่า 1 หน่วยกิต  
จากรายวิชาต่อไปนี้ 

01-610-003 นันทนาการ 
Recreation 

1(0-2-1) 

01-610-014 ทักษะกีฬาเพ่ือสุขภาพ 
Sports Skill for health 

1(0-2-1) 

 
 1.2  กลุ่มภาษาและการสื่อสาร  ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 

1.2.1  รายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร จ านวน 6 หน่วยกิต   
       ให้ศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้ 

01-320-001 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1  
English for Communication 1 

3(2-2-5) 

01-320-002 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 2 
English for Communication 2 

3(2-2-5) 

1.2.2  รายวิชาภาษาเพิ่มเติม ให้เลือกศึกษาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต  
       โดยให้ศึกษา 3 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้  

04-000-201 ภาษาอังกฤษส าหรับงานวิศวกรรม 
English for Engineering 
 

3(2-2-5) 
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       และให้เลือกศึกษาไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้ 
01-310-018 สุนทรียภาพของภาษาไทยในบทเพลง 

Aesthetics of Thai Language in Songs 
3(3-0-6) 

01-320-007 ภาษาอังกฤษเพ่ือการน าเสนอ 
English for Presentation 

3(2-2-5) 

01-320-017 ภาษาอังกฤษเพ่ือการเขียนทางวิชาการ  
English for Academic Writing 

3(2-2-5) 

01-320-018 การพัฒนาทักษะการเขียน  
English Writing Development 

3(2-2-5) 

01-330-001 ภาษาจีนพ้ืนฐาน  
Basic Chinese   

3(3-0-6) 

01-330-002 การสนทนาภาษาจีนเบื้องต้น 
Basic Chinese Conversation  

3(3-0-6) 

01-330-006 ภาษาญี่ปุ่นพ้ืนฐาน  
Basic Japanese 

3(3-0-6) 

01-330-007 สนทนาภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น   
Basic Japanese Conversation      
 

3(3-0-6) 

1.3  กลุ่มวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
1.3.1  รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้เลือก 1 รายวิชา จ านวน 3 หน่วยกิต  
       จากรายวิชาดังต่อไปนี้ 

09-000-001 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ  
Computer and Information Technology Skills 

3(2-2-5) 

09-000-002 การใช้งานโปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ืองานมัลติมีเดีย   
Program Package for Multimedia 

3(2-2-5) 

09-000-003 เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจ 
Information Technology for Decision Making  

3(2-2-5) 

1.3.2  รายวิชาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และนวัตกรรม ให้เลือกเรียนอีกไม่น้อยกว่า  
       3 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้ 

09-111-001 การคิดและการให้เหตุผล  
Thinking and Reasoning 

3(3-0-6) 

09-121-002 สถิติเบื้องต้นส าหรับนวัตกรรม 
Basic Statistics for Innovation 

3(2-2-5) 

09-210-003 วิทยาศาสตร์ ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม 
Science, Creativity and Innovation  

3(3-0-6) 

09-210-033 เทคโนโลยีสีเขียว 
Green Technology 

3(3-0-6) 

09-311-051 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม 
Life and Environment 
 

3(3-0-6) 



10 

09-410-002 วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต 
Sciences for Life 

3(3-0-6) 

09-410-004 เทคโนโลยีพลังงานทดแทนเพ่ือความยั่งยืน 
Renewable Energy Technologies for Sustainability 

3(3-0-6) 

 
1.4  กลุ่มบูรณาการและศาสตร์ผู้ประกอบการ ไม่น้อยกว่า 5 หน่วยกิต 

1.4.1  รายวิชาบูรณาการและศาสตร์ผู้ประกอบการ  ให้ศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้ 
00-100-101 อัตลักษณ์แห่งราชมงคลธัญบุรี 

RMUTT Identity  
2(0-4-2) 

00-100-201 มหาวิทยาลัยสีเขียว 
Green University 

1(0-2-1) 

00-100-202 การคิดเชิงออกแบบ 
Design Thinking 

1(0-2-1) 

00-100-301 ความเป็นผู้ประกอบการ  
Entrepreneurship  

1(0-2-1) 

และสามารถเลือกศึกษาเพิ่มเติมได้จากรายวิชาต่อไปนี้ 
1.4.2  รายวิชาบูรณาการและศาสตร์ผู้ประกอบการ 

00-100-302 นวัตกรรมเพ่ือชุมชน 
Innovation for the community  

3(1-4-4) 

09-090-013 การจัดการสารสนเทศเพ่ือผู้ประกอบการ 
Information Management for Entrepreneur 
 

3(2-2-5) 

2. หมวดวิชาเฉพาะ 108   หน่วยกิต 
2.1  กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ  24  หน่วยกิต   

  2.1.1  กลุ่มวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 6 หน่วยกิต ให้ศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้ 
04-630-101 คณิตศาสตร์ส าหรับอากาศยาน 

Mathematic for Aviation 
3(3-0-6) 

04-630-102 ฟิสิกส์ส าหรับอากาศยาน 
Physics for Aviation 

3(3-0-6) 

  2.1.2  กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม 15 หน่วยกิต ให้ศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้ 
04-630-103 ไฟฟ้ามูลฐานส าหรับอากาศยาน 

Electrical Fundamentals for Aviation 
4(4-0-8) 

04-630-106 วงจรอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับอากาศยาน 
Electronics Circuit for Aviation  

4(4-0-8) 

04-630-112 ดิจิทัลเทคนิคและระบบคอมพิวเตอร์ส าหรับอากาศยาน 
Digital Techniques and Computer system for Aviation 

4(4-0-8) 

04-630-113 เครื่องมือวัดอิเล็กทรอนิกส์อากาศยาน 
Avionics Instrument 
 
 

3(3-0-6) 
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  2.1.3  กลุ่มวิชาพื้นฐานเพิ่มทักษะทางวิศวกรรม 3 หน่วยกิต ให้ศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้ 
04-630-104 ปฏิบัติการวงจรไฟฟ้าส าหรับอากาศยาน 

Electrical Circuit for Aviation Laboratory 
1(0-3-1) 

04-630-107 ปฏิบัติการวงจรอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับอากาศยาน 
Electronics Circuit for Aviation Laboratory 

1(0-3-1) 
 

04-630-114 ปฏิบัติการดิจิทลัเทคนิคและเครื่องมือวัดอิเล็กทรอนิกส์อากาศยาน 
Digital Techniques and Avionics Instrument Laboratory 
 

1(0-3-1) 
 

2.2  กลุ่มวิชาชีพบังคับ  62  หน่วยกิต 
 2.2.1  กลุ่มวิชาชีพบังคับทางวิศวกรรม 58  หน่วยกิต ให้ศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้ 

04-630-108 วัสดุและฮาร์ดแวร์ส าหรับอากาศยาน 
Material and Hardware for Aviation 

4(4-0-8) 

04-630-109 ปฏิบัติการวัสดุและฮาร์ดแวร์ส าหรับอากาศยาน 
Material and Hardware for Aviation Workshop 

1(0-3-1) 
 

04-630-201 การซ่อมบ ารุงอากาศยาน  
Aircraft Maintenance  

3(3-0-6) 

04-630-202 การตรวจสอบอากาศยาน  
Aircraft Inspection 

2(2-0-4) 

04-630-203 ปฏิบัติการซ่อมบ ารุงอากาศยาน  
Aircraft Maintenance Workshop 

4(0-12-4) 
 

04-630-204 ปฏิบัติการตรวจสอบอากาศยาน  
Aircraft Inspection Workshop 

3(0-9-3) 
 

04-630-205 ปฏิบัติการทดสอบและการเชื่อมต่อสายไฟฟ้าอากาศยาน 
Avionics Test and EWIS Laboratory 

3(0-9-3) 

04-630-206 โครงสร้างและระบบเครื่องบินเทอร์ไบน์ 
Turbine Aeroplane Structures and systems 

3(3-0-6) 
 

04-630-207 ปฏิบัติการโครงสร้างและระบบเครื่องบินเทอร์ไบน์  
Turbine Aeroplane Structures and systems Workshop 

3(0-9-3) 
 

04-630-208 ปฏิบัติการเครื่องวัดและควบคุมเครื่องบินเทอร์ไบน์ 
Turbine Aeroplane Instrument and Control Workshop 

3(0-9-3) 
 

04-630-303 ระบบสื่อสารอากาศยาน 
Communication Aviation Systems   

3(3-0-6) 

04-630-304 ปฏิบัติการระบบสื่อสารอากาศยาน 
Communication Aviation Systems   Laboratory 

3(0-9-3) 
 

04-630-403 ระบบเครื่องช่วยเดินอากาศ 
Navigation Aid Systems 

3(3-0-6) 

04-630-404 ปฏิบัติการระบบเครื่องช่วยเดินอากาศ 
Navigation Aid Systems Laboratory 

3(0-9-3) 
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04-630-407 ระบบอรรถประโยชน์อากาศยาน 
Aircraft Utility systems  

3(3-0-6) 

04-630-408 ปฏิบัติการระบบอรรถประโยชน์อากาศยาน 
Aircraft Utility systems Workshop 

1(0-3-1) 

04-630-305 ระบบขับเคลื่อน 
Propulsion Systems 

2(2-0-4) 

04-630-402 ปฏิบัติการระบบขับเคลื่อน 
Propulsion Systems Workshop 

2(0-6-2) 
 

04-630-105 พ้ืนฐานอากาศพลศาสตร์ 
Basic Aerodynamics 

2(2-0-4) 

04-630-110 ปัจจัยมนุษย์และกฎหมายการบิน 
Human Factors and Aviation Legislation 

3(3-0-6) 

04-630-210 เครื่องยนต์ก๊าซเทอร์ไบน์และใบพัดอากาศยาน 
Gas Turbine Engine and Propeller Engine 

2(2-0-4) 
 

04-630-211 ปฏิบัติการเครื่องยนต์ก๊าซเทอร์ไบน์และใบพัดอากาศยาน 
Gas Turbine Engine and Propeller Engine Workshop 

2(0-6-2) 
 

          2.2.2  กลุ่มวิชาชีพบังคับบูรณาการทางวิศวกรรม 4 หน่วยกิต ให้ศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้ 
04-630-400 การเตรียมโครงงานวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อากาศยาน 

Avionic Engineering Pre-Project 
1(0-2-1) 

 
04-630-401 โครงงานวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อากาศยาน 

Avionic Engineering Project 
 

3(1-6-4) 
 

 2.3  กลุ่มวิชาชีพเลือก  15  หน่วยกิต ให้ศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้ 
04-630-212 โครงสร้างและระบบเครื่องบินเทอร์ไบน์ 2 

Turbine Aeroplane Structures and systems 2 
3(3-0-6) 

04-630-213 ปฏิบัติการโครงสร้างและระบบเคร่ืองบินเทอร์ไบน์ 2 
Turbine Aeroplane Structures and systems Workshop 2  

2(0-6-2) 
 

04-630-405 เครื่องวัดประกอบการบิน 
Flight Instrument 

3(3-0-6) 

04-630-406 
 

ปฏิบัติการเครื่องวัดประกอบการบิน 
Flight Instrument Laboratory 

2(0-6-2) 
 

04-630-301 ระบบการบินอัตโนมัติ 
Autoflight 

3(3-0-6) 

04-630-302 ปฏิบัติการระบบการบินอัตโนมัติ 
Autoflight Laboratory 

2(0-6-2) 

04-630-306 เซ็นเซอร์และทรานส์ดิวเซอร์ 
Sensors and Transducers 

3(3-0-6) 

04-630-307 การสื่อสารดาวเทียม 
Satellite Communications 

3(3-0-6) 
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04-630-308  หลักการระบบเรดาร์ 
Principle of Radar Systems 

3(3-0-6) 

04-630-409       การจัดการการซ่อมบ ารุงอากาศยานข้อมูลขนาดใหญ่ 
Big Data Aircraft Maintenance Management 

3(3-0-6) 

04-630-410 ระบบบริการและบันเทิงภายในอากาศยาน 
Cabin Entertainment and Service Systems 

3(2-3-5) 

04-630-411 หัวข้อคัดสรรทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อากาศยาน 1 
Selected Topics in Avionic Engineering 1 

1(0-3-1) 

04-630-412 หัวข้อคัดสรรทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อากาศยาน 2 
Selected Topics in Avionic Engineering 2 

2(2-0-4) 

04-630-413 หัวข้อคัดสรรทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อากาศยาน 3 
Selected Topics in Avionic Engineering 3 

3(3-0-6) 
 
 

2.4  กลุ่มวิชาเสริมสร้างประสบการณ์ในวิชาชีพ 7 หน่วยกิต โดยให้ศึกษา 1 หน่วยกิต  
       จากรายวิชาต่อไปนี้ 

04-000-301 การเตรียมความพร้อมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
Preparation for Professional Experience 
 

1(0-2-1) 

และให้เลือกศึกษาจ านวน 6  หน่วยกิต จากรายวิชาแบบสหกิจศึกษา  หากมีความจ าเป็นอาจเลือก
ศึกษารายวิชาแบบฝึกงานแทนได้ 

          2.4.1 รายวิชาแบบสหกิจศึกษา 
04-000-401 สหกิจศึกษา                                                          6(0-40-0) 
 Cooperative Education  
04-000-403 สหกิจศึกษาต่างประเทศ                              6(0-40-0) 
 International Cooperative Education 

          2.4.2 รายวิชาแบบฝึกงาน 
04-000-302 ฝึกงาน                                                                  3(0-20-0) 
 Apprenticeship 
 04-000-303 ฝึกงานต่างประเทศ                                       3(0-20-0) 
 International Apprenticeship 
04-000-402 ปัญหาพิเศษจากสถานประกอบการ                          3(0-6-3) 
 Workplace Special Problem 

        หรือหากมีความจ าเป็นอ่ืน ให้เลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้ 
04-000-102 การจัดประสบการณ์ต้นหลักสูตร 

Pre-course Experience 
2(0-6-3) 

04-000-203 ปฏิบัติงานภาคสนาม  
Filed work 

2(0-6-3) 

04-000-304 การติดตามพฤติกรรมการท างาน 
Job Shadowing 

2(0-6-3) 
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04-000-305 การฝึกเฉพาะต าแหน่ง 
Practicum 

3(0-16-8) 

04-000-404 การฝึกปฏิบัติจริงภายหลังส าเร็จการเรียนทฤษฎี  
Post-course Internship 

6(0-40-0) 

 
3.  หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต 

     ให้เลือกศึกษาจากรายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยไม่ซ้ ากับ
รายวิชาที่ศึกษามาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้ศึกษาโดยไม่นับหน่วยกิต 
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 3.1.4 แผนการศึกษาเสนอแนะ (แผนสหกิจศึกษา) 
 

ปีที่ 1 / ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ทฤษฎ ี ปฏิบัต ิ ศึกษาด้วยตนเอง 
01-320-001 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 3 2 2 5 
01-110-xxx รายวิชาสังคมศาสตร ์ 3 3 0 6 
01-210-xxx รายวิชามนุษย์ศาสตร ์ 3 x x x 
04-630-101 คณิตศาสตร์ส าหรับอากาศยาน 3 3 0 6 
04-630-102 ฟิสิกส์ส าหรับอากาศยาน 3 3 0 6 
04-630-103 ไฟฟ้ามลูฐานส าหรับอากาศยาน 4 4 0 8 
04-630-104 ปฏิบัติการวงจรไฟฟ้าส าหรับ

อากาศยาน 
1 0 3 1 

รวม 20 หน่วยกิต 
 
 

ปีที่ 1 / ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต ทฤษฎ ี ปฏิบัต ิ ศึกษาด้วยตนเอง 
01-320-002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 3 2 2 5 
09-xxx-xxx รายวิชาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์

และนวัตกรรม 
3 x x x 

00-100-101 อัตลักษณ์แห่งราชมงคลธัญบุร ี 2 0 4 2 
04-630-106 วงจรอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับอากาศ

ยาน 
4 4 0 8 

04-630-107 ปฏิบัติการวงจรอิเล็กทรอนิกส์
ส าหรับอากาศยาน 

1 0 3 1 

04-630-108 วัสดุและฮาร์ดแวร์ส าหรับอากาศ
ยาน 

4 4 0 8 

04-630-109 ปฏิบัติการวัสดุและฮาร์ดแวร์
ส าหรับอากาศยาน 

1 0 3 1 

04-630-105 พื้นฐานอากาศพลศาสตร ์ 2 2 0 4 
รวม 20 หน่วยกิต 

 
 
 

ปีที่ 1 / ภาคการศึกษาฤดูร้อน หน่วยกิต ทฤษฎ ี ปฏิบัต ิ ศึกษาด้วยตนเอง 
04-630-112 ดิจิทัลเทคนิคและระบบ

คอมพิวเตอร์ส าหรับอากาศยาน 
4 4 0 8 

04-630-113 เครื่องมือวัดอิเล็กทรอนิกส์อากาศ
ยาน 

3 3 0 6 

04-630-114 ปฏิบั ติ การดิจิทั ล เทคนิคและ
เครื่องมือวัดอิเล็กทรอนิกส์อากาศ
ยาน 

1 0 3 1 

รวม 8 หน่วยกิต 
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ปีที่ 2 / ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ทฤษฎ ี ปฏิบัต ิ ศึกษาด้วยตนเอง 
09-000-xxx รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 2 2 5 
01-610-xxx รายวิชาพลศึกษาและนนัทนาการ 1 0 2 1 
04-630-201 การซ่อมบ ารุงอากาศยาน 3 3 0 6 
04-630-203 ปฏิบัติการซ่อมบ ารุงอากาศยาน 4 0 12 4 
04-630-202 การตรวจสอบอากาศยาน 2 2 0 4 
04-630-204 ปฏิบัติการตรวจสอบอากาศยาน 3 0 9 3 
04-630-205 ปฏิบัติการทดสอบและการ

เชื่อมต่อสายไฟฟา้อากาศยาน 
3 0 9 3 

รวม 19 หน่วยกิต 
 
 

ปีที่ 2 / ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต ทฤษฎ ี ปฏิบัต ิ ศึกษาด้วยตนเอง 
00-100-201 มหาวิทยาลยัสีเขียว 1 0 2 1 
00-100-202 การคิดเชิงออกแบบ 1 0 2 1 
01-3xx-xxx รายวิชาภาษาเพิ่มเติม 3 x x x 
04-630-206 โครงสร้างและระบบเคร่ืองบิน

เทอร์ไบน ์
3 3 0 6 

04-630-207 ปฏิบัติการโครงสร้างและระบบ
เครื่องบินเทอร์ไบน ์

3 0 9 3 

04-630-208 ปฏิบัติการเครื่องวัดและควบคุม
เครื่องบินเทอร์ไบน ์

3 0 9 3 

04-630-210 เครื่องยนต์ก๊าซเทอร์ไบน์และ
ใบพัดอากาศยาน 

2 2 0 4 

04-630-211 ปฏิบัติการเครื่องยนต์ก๊าซเทอร์
ไบน์และใบพดัอากาศยาน 

2 0 6 2 

รวม 18 หน่วยกิต 
 
 

ปีที่ 2 / ภาคการศึกษาฤดูร้อน หน่วยกิต ทฤษฎ ี ปฏิบัต ิ ศึกษาด้วยตนเอง 
04-630-110 ปัจจัยมนษุย์และกฎหมายการบนิ 3 3 0 6 
04-630-xxx รายวิชาชีพเลือก 3 3 0 6 
04-630-xxx รายวิชาชีพเลือก 2 0 6 2 

รวม 8 หน่วยกิต 
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ปีที่ 3 / ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ทฤษฎ ี ปฏิบัต ิ ศึกษาด้วยตนเอง 

00-100-301 ความเป็นผูป้ระกอบการ 1 0 2 1 
04-000-201 ภาษาอังกฤษส าหรับงานวิศกรรม 3 2 2 5 
04-630-303 ระบบสื่อสารอากาศยาน 3 3 0 3 
04-630-304 ปฏิบัติการระบบสื่อสารอากาศ

ยาน 
3 0 9 6 

04-630-403 ระบบเครื่องช่วยเดินอากาศ 3 3 0 3 
04-630-404 ปฏิบัติการระบบเครื่องช่วย

เดินอากาศ 
3 0 9 3 

04-000-301 การเตรียมความพร้อมฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ 

1 0 2 1 

xx-xxx-xxx วิชาเลือกเสรี 3 x x x 
รวม 20 หน่วยกิต 

 
 

ปีที่ 3 / ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต ทฤษฎ ี ปฏิบัต ิ ศึกษาด้วยตนเอง 
04-000-401 

หรือ 
04-000-403 

สหกิจศึกษา  
หรือ 
สหกิจศึกษาต่างประเทศ 

6 
 
6 

0 
 
0 

40 
 

40 

0 
 
0 

รวม 6 หน่วยกิต 
 
 

ปีที่ 3 / ภาคการศึกษาฤดูร้อน หน่วยกิต ทฤษฎ ี ปฏิบัต ิ ศึกษาด้วยตนเอง 
xx-xxx-xxx รายวิชาเลือกเสร ี 3 x x x 

รวม 3 หน่วยกิต 
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ปีที่ 4 / ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ทฤษฎ ี ปฏิบัต ิ ศึกษาด้วยตนเอง 

04-630-400 การเตรียมโครงงานวิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกส์อากาศยาน 

1 0 2 1 

04-630-xxx รายวิชาชีพเลือก 3 3 0 6 
04-630-xxx รายวิชาชีพเลือก 2 0 6 3 
04-630-xxx รายวิชาชีพเลือก 3 3 0 6 
04-630-xxx กรายวิชาชีพเลือก 2 0 6 4 

รวม  11 หน่วยกิต 
 
 

ปีที่ 4 / ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต ทฤษฎ ี ปฏิบัต ิ ศึกษาด้วยตนเอง 
04-630-401 โครงงานวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

อากาศยาน 
3 1 6 4 

04-630-407 ระบบอรรถประโยชน์อากาศยาน 3 3 0 6 
04-630-408 ปฏิบัติการระบบอรรถประโยชน์

อากาศยาน 
1 0 3 1 

04-630-305 ระบบขับเคลื่อน 2 2 0 4 
04-630-402 ปฏิบัติการระบบขับเคลื่อน 2 0 6 2 

รวม  11 หน่วยกิต 
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3.1.5 แผนการศึกษาเสนอแนะ (แผนฝึกงาน) 
ปีที่ 1 / ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ทฤษฎ ี ปฏิบัต ิ ศึกษาด้วยตนเอง 

01-320-001 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 3 2 2 5 
01-110-xxx รายวิชาสังคมศาสตร ์ 3 3 0 6 
01-210-xxx รายวิชามนุษย์ศาสตร ์ 3 x x x 
04-630-101 คณิตศาสตร์ส าหรับอากาศยาน 3 3 0 6 
04-630-102 ฟิสิกส์ส าหรับอากาศยาน 3 3 0 6 
04-630-103 ไฟฟ้ามลูฐานส าหรับอากาศยาน 4 4 0 8 
04-630-104 ปฏิบัติการวงจรไฟฟ้าส าหรับ

อากาศยาน 
1 0 3 1 

รวม 20 หน่วยกิต 
 
 

ปีที่ 1 / ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต ทฤษฎ ี ปฏิบัต ิ ศึกษาด้วยตนเอง 
01-320-002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 3 2 2 5 
09-xxx-xxx รายวิชาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์

และนวัตกรรม 
3 x x x 

00-100-101 อัตลักษณ์แห่งราชมงคลธัญบุร ี 2 0 4 2 
04-630-106 วงจรอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับอากาศ

ยาน 
4 4 0 8 

04-630-107 ปฏิบัติการวงจรอิเล็กทรอนิกส์
ส าหรับอากาศยาน 

1 0 3 1 

04-630-108 วัสดุและฮาร์ดแวร์ส าหรับอากาศ
ยาน 

4 4 0 8 

04-630-109 ปฏิบัติการวัสดุและฮาร์ดแวร์
ส าหรับอากาศยาน 

1 0 3 1 

04-630-105 พื้นฐานอากาศพลศาสตร ์ 2 2 0 4 
รวม 20 หน่วยกิต 

 
 

ปีที่ 1 / ภาคการศึกษาฤดูร้อน หน่วยกิต ทฤษฎ ี ปฏิบัต ิ ศึกษาด้วยตนเอง 
04-630-112 ดิจิทัลเทคนิคและระบบ

คอมพิวเตอร์ส าหรับอากาศยาน 
4 4 0 8 

04-630-113 เครื่องมือวัดอิเล็กทรอนิกส์อากาศ
ยาน 

3 3 0 6 

04-630-114 ปฏิบั ติ การดิ จิทั ล เทคนิคและ
เครื่องมือวัดอิเล็กทรอนิกส์อากาศ
ยาน 

1 0 3 1 

      
รวม 8 หน่วยกิต 
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ปีที่ 2 / ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ทฤษฎ ี ปฏิบัต ิ ศึกษาด้วยตนเอง 

09-000-xxx รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 2 2 5 
01-610-xxx รายวิชาพลศึกษาและนนัทนาการ 1 0 2 1 
04-630-201 การซ่อมบ ารุงอากาศยาน 3 3 0 6 
04-630-203 ปฏิบัติการซ่อมบ ารุงอากาศยาน 4 0 12 4 
04-630-202 การตรวจสอบอากาศยาน 2 2 0 4 
04-630-204 ปฏิบัติการตรวจสอบอากาศยาน 3 0 9 3 
04-630-205 ปฏิบัติการทดสอบและการ

เชื่อมต่อสายไฟฟา้อากาศยาน 
3 0 9 3 

รวม 19 หน่วยกิต 
 
 

ปีที่ 2 / ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต ทฤษฎ ี ปฏิบัต ิ ศึกษาด้วยตนเอง 
00-100-201 มหาวิทยาลยัสีเขียว 1 0 2 1 
00-100-202 การคิดเชิงออกแบบ 1 0 2 1 
01-3xx-xxx รายวิชาภาษาเพิ่มเติม 3 x x x 
04-630-206 โครงสร้างและระบบเคร่ืองบิน

เทอร์ไบน ์
3 3 0 6 

04-630-207 ปฏิบัติการโครงสร้างและระบบ
เครื่องบินเทอร์ไบน ์

3 0 9 3 

04-630-208 ปฏิบัติการเครื่องวัดและควบคุม
เครื่องบินเทอร์ไบน ์

3 0 9 3 

04-630-210 เครื่องยนต์ก๊าซเทอร์ไบน์และ
ใบพัดอากาศยาน 

2 2 0 4 

04-630-211 ปฏิบัติการเครื่องยนต์ก๊าซเทอร์
ไบน์และใบพดัอากาศยาน 

2 0 6 2 

รวม 18 หน่วยกิต 
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ที่ 3 / ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ทฤษฎ ี ปฏิบัต ิ ศึกษาด้วยตนเอง 
00-100-301 ความเป็นผูป้ระกอบการ 1 0 2 1 
04-000-201 ภาษาอังกฤษส าหรับงานวิศกรรม 3 2 2 5 
04-630-303 ระบบสื่อสารอากาศยาน 3 3 0 3 
04-630-304 ปฏิบัติการระบบสื่อสารอากาศ

ยาน 
3 0 9 6 

04-630-403 ระบบเครื่องช่วยเดินอากาศ 3 3 0 3 
04-630-404 ปฏิบัติการระบบเครื่องช่วย

เดินอากาศ 
3 0 9 3 

04-000-301 การเตรียมความพร้อมฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ 

1 0 2 1 

xx-xxx-xxx วิชาเลือกเสรี 3 x x x 
รวม 20 หน่วยกิต 

 
 

ปีที่ 3 / ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต ทฤษฎ ี ปฏิบัต ิ ศึกษาด้วยตนเอง 
xx-xxx-xxx รายวิชาเลือกเสร ี 3 x x x 
04-630-110 ปัจจัยมนษุย์และกฎหมายการบนิ 3 3 0 6 
04-630-xxx รายวิชาชีพเลือก 3 3 0 6 
04-630-xxx รายวิชาชีพเลือก 2 0 6 2 
04-630-xxx รายวิชาชีพเลือก 3 3 0 6 

รวม 14 หน่วยกิต 
 
 

ปีที่ 3 / ภาคการศึกษาฤดูร้อน หน่วยกิต ทฤษฎ ี ปฏิบัต ิ ศึกษาด้วยตนเอง 
04-000-302 

หรือ 
04-000-303 

ฝึกงาน  
หรือ  
ฝึกงานตา่งประเทศ 

3 
 
3 

0 
 
0 

20 
 

20 

0 
 
0 

รวม 3 หน่วยกิต 
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ปีที่ 4 / ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ทฤษฎ ี ปฏิบัต ิ ศึกษาด้วยตนเอง 
04-630-400 การเตรียมโครงงานวิศวกรรม

อิเล็กทรอนิกส์อากาศยาน 
1 0 2 1 

04-000-402 ปัญหาพิเศษจากสถาน
ประกอบการ 

3 0 6 3 

04-630-xxx รายวิชาชีพเลือก 2 0 6 3 
04-630-xxx รายวิชาชีพเลือก 3 3 0 6 
04-630-xxx รายวิชาชีพเลือก 2 0 6 4 

รวม  11 หน่วยกิต 
 
 

ปีที่ 4 / ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต ทฤษฎ ี ปฏิบัต ิ ศึกษาด้วยตนเอง 
04-630-401 โครงงานวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

อากาศยาน 
3 1 6 4 

04-630-407 ระบบอรรถประโยชน์อากาศยาน 3 3 0 6 
04-630-408 ปฏิบัติการระบบอรรถประโยชน์

อากาศยาน 
1 0 3 1 

04-630-305 ระบบขับเคลื่อน 2 2 0 4 
04-630-402 ปฏิบัติการระบบขับเคลื่อน 2 0 6 2 

รวม  11 หน่วยกิต 
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3.1.6 ค าอธิบายรายวิชา 
01-110-004 สังคมกับสิ่งแวดล้อม 

Society and Environment 
3(3-0-6) 

 ความส าคัญของสังคมกับสิ่งแวดล้อม แนวคิดพ้ืนฐานทางนิเวศวิทยากับการศึกษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มลพิษสิ่งแวดล้อมและการควบคุม การ
วิเคราะห์ระบบและการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพ่ือการจัดการสิ่งแวดล้อมที่
เหมาะสม 
Importance of society and environment, basic concepts in ecology, 
natural resources and environment, environment pollution and 
control, system analysis and assessment of impacts on environment 
for appropriate environmental management 
 

01-110-009 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม 
Development of Social and Life Quality 

3(3-0-6) 

 ปรัชญาและหลักธรรมในการด ารงชีวิตของบุคคลการสร้างแนวคิดและเจตคติของ
ตนเอง หลักธรรมในการสร้างคุณภาพชีวิต บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของ
บุคคล หลักการบริหารและการพัฒนาตนเอง การมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม 
เทคนิคการครองใจคน หลักการพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ คุณธรรม จริยธรรม
และจรรยาวิชาชีพ 
Philosophy and Dharma principles in daily life, creating their own ideas 
and attitudes, Dharma principles of creating life quality, individuals’ 
roles and responsibilities, management principles and self-
development, participation in social activities, techniques of winning 
the one’s hearts, principles for effective job development, ethics and 
codes of conduct 
 

01-110-017 คุณภาพชีวิตท่ีดีของพลเมืองยุคใหม่  
Quality Life for New Generation 

3(3-0-6) 

 ความหมายและความส าคัญของการมีคุณภาพชีวิตที่ดี การปรับตัวและเข้าใจ
วัฒนธรรมเพ่ือเป็นสมาชิกที่ ดี ในครอบครัว องค์กร สั งคมและตระหนักใน
ความส าคัญของสิ่งแวดล้อม หลักธรรมทางศาสนาสู่การเป็นพลเมืองที่ดี แนวคิด
เกี่ยวกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานสู่การเป็นผู้น าที่มีประสิทธิภาพ การฝึกอบรมเพ่ือ
การสื่อสารในยุคใหม ่
Meaning and importance of quality life, adaptation and understanding 
of culture as good members in families, organizations, societies, and 
realization of the importance of environment, religious principles 
towards good citizenship, concepts of motivation for work becoming 
an effective leader and communication in the modern age 
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01-110-021 ชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรม   
Life in Multicultural Society 

3(3-0-6) 

 สังคมในยุคโลกาภิวัตน์ ความหลากหลายของกลุ่มคน อาทิ กลุ่มชาติพันธุ์กับพหุ
วัฒนธรรม สิทธิและความเป็นธรรมทางสังคม การสื่อสารภายใต้มิติความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม แนวทางการจัดการสังคมพหุวัฒนธรรมในบริบท
สังคมไทย อาเซียน และโลก เพ่ือการยอมรับและความเคารพในความแตกต่าง
ระหว่างกัน 
Society in globalization, diversity among people e.g. ethnic groups and 
multiculturalism, rights and social justice, communication through 
multi-cultural dimension, guidelines for managing multiculturalism in 
Thai, Asian, and global contexts, related to diversity to construct 
acceptance and respect among differences 

  
01-110-024 ชีวิตที่พอเพียงกับภูมิปัญญาไทย     

Sufficiency Life with Thai Wisdom 
3(3-0-6) 

 ความหมาย ขอบเขต ความส าคัญ และพัฒนาการของภูมิปัญญาไทย กระบวนการ
เรียนรู้ของภูมิปัญญาไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น การใช้ภูมิปัญญาไทยเพ่ือพัฒนาชีวิต
ที่พอเพียง กรณีตัวอย่างชีวิตที่พอเพียงของบุคคลในสังคมไทย กรณีตัวอย่างการน า
ภูมิปัญญาไทยมาประยุกต์ใช้ในการด ารงชีวิตจนประสบความส าเร็จในอาชีพ 
Meanings, scopes, importance and development of Thai wisdom, 
learning process of Thai and local wisdom, using Thai wisdom for 
sufficient life development, case studies about sufficient life of Thai 
individuals in society, case studies of applying Thai wisdom to living 
and career success 

  
01-210-019 การพัฒนาบุคลิกภาพ  

Personality Development 
3(2-2-5) 

 ความหมายและความส าคัญของการพัฒนาบุคลิกภาพ ความแตกต่างระหว่างบุคคล 
การวิเคราะห์และการประเมินบุคลิกภาพ ความฉลาดทางอารมณ์ การปรับตัวใน
สังคมปัจจุบัน การเสริมสร้างสุขภาพจิต การพัฒนาเจตคติที่มีต่อตนเองและผู้อ่ืน 
การสื่อสารและมนุษย์สัมพันธ์ การพัฒนาบุคลิกภาพทางกาย การแสดงออกอย่าง
เหมาะสมและมารยาทสังคม 
Definition and the importance of personality development, individuals’ 
differences between , analyzing and assessing personality, emotional 
intelligence, self-adjustment in present society, mental health 
development, developing attitudes towards oneself and others, 
transaction and relationship, development of appearance, assertiveness, 
social manners 
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01-210-020 จิตวิทยาประยุกต์เพื่อการท างาน   
Applied Psychology to Work 

3(3-0-6)   

 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจิตวิทยาประยุกต์เพ่ือการท างาน ปัจจัยทางจิตวิทยาที่มี
ผลกระทบต่อพฤติกรรมการท างาน การพัฒนาตนเพ่ือการท างานที่มีประสิทธิภาพ 
แรงจูงใจในการท างาน การจัดการความเครียดจากการท างาน กลุ่มและทีมงาน    
การบริหารความขัดแย้ง รูปแบบภาวะผู้น าสมัยใหม่ องค์การ การบริหารทรัพยากร
มนุษย์ในองค์การ กลยุทธ์ในการเสริมสร้างประสิทธิผลขององค์การ สภาพแวดล้อม
และสุขภาพในการท างาน 
Introduction to applied psychology to work, psychological factors 
affecting work behavior, self-development for effective work, work 
motivation, work stress management, groups and teamwork, conflict 
management, modern leadership style, organization, human resource 
management in organization, strategies to enhance organizational 
effectiveness, work environment and health 

 

01-210-024 ทักษะการเรียนรู้สู่ความส าเร็จ  
Learning Skills to Success 

3(3-0-6) 

 เคล็ดลับสู่ความส าเร็จ การคิดและการตัดสินใจที่ดี การรับรู้เก่ียวกับตนเองและสมรรถนะ
แห่งตนเพื่อความส าเร็จ คุณค่าของการท างาน  การรู้เท่าทันสื่อยุคใหม่ การสร้างทีมงานที่
มีประสิทธิภาพ  การพัฒนาทักษะสู่ความส าเร็จผ่านกิจกรรมและโครงการ 
Key to success, effective thinking and decision making, self-perception towards 
self-esteem and self-efficacy for success,  value of working, being aware of 
modern media’s tricks, building teamwork effectively and efficiently, developing 
skills for success through activities and projects 

  
01-610-003 
 

นันทนาการ   
Recreation 

1(0-2-1) 

 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับนันทนาการ กิจกรรมนันทนาการแบบต่าง ๆ และเลือกกิจกรรม
นันทนาการที่เหมาะสม 
General knowledge of recreation, types of recreational activities and 
selection of appropriate recreational activities 
 

01-610-014 ทักษะกีฬาเพื่อสุขภาพ  
Sports Skill for health 

1(0-2-1) 

 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวชนิดกีฬา การพัฒนาสุขภาพด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม การ
ฝึกปฏิบัติทักษะพื้นฐานของชนิดกีฬาที่เลือก วิธีการเล่น และกติกาการแข่งขัน 
General knowledge about the chosen sport, development of health on 
aspects of body, mind, emotion, and social, practice of basic skills of 
chosen sports, how to play the sport, sport rules for competition 
 
 



26 

01-320-001 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1  
English for Communication 1 

3(2-2-5) 

 ค าศัพท์ ส านวน ภาษาที่ใช้ในการบอกข้อมูลเก่ียวกับตนเอง กิจวัตรประจ าวัน ความสนใจ 
การสนทนาสั้นๆ ในสถานการณ์ต่าง ๆ การเขียนข้อความสั้นๆ การฟังและอ่านข้อความ
สั้นๆ จากสื่อต่าง ๆ 
Vocabulary, expressions and language patterns for giving personal 
information, routines and interests, short conversations in various 
situations, writing short statements, listening to and reading short and 
simple texts 
 

01-320-002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 
English for Communication 2 

3(2-2-5) 

 ค าศัพท์ ส านวน ภาษาที่ใช้ในการเล่าเรื่อง อธิบาย และให้เหตุผล การสนทนาอย่าง
ต่อเนื่องในสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวัน การเขียนบรรยายสั้น ๆ การฟังและการ
อ่านเนื้อหาในเร่ืองที่เก่ียวข้องจากสื่อ 
Vocabulary, expressions and language patterns used in daily life for telling 
stories, giving explanations and reasons, exchanging information 
continuously, writing short and connected descriptions, listening to and 
reading longer texts 
 

04-000-201 ภาษาอังกฤษส าหรับงานวิศวกรรม 3(2-2-5) 
 English for Engineering  
 ทักษะฟัง พูด อ่าน เขียน ศัพท์เทคนิค ส านวนภาษาที่ เกี่ยวกับงานด้านวิศวกรรม 

ข้อก าหนดด้านความปลอดภัย คู่มือการปฏิบัติงานและการใช้งาน การอธิบาย
กระบวนการท างาน การเขียนรายงานความเสียหายและความก้าวหน้า 
Listening, speaking, reading and writing skills, technical terms and language 
patterns regarding engineering work, safety regulations, manuals, 
explanation, report of damages and progress 
 

 

01-310-018 สุนทรียภาพของภาษาไทยในบทเพลง  
Aesthetics of Thai Language in Songs 

3(3-0-6) 

 สุนทรียภาพของภาษาไทย โลกทัศน์ และภาพสังคมทีส่ะท้อนจากบทเพลงไทย 
Vocabulary, expressions and language patterns from songs, aesthetics in 
Thai language and perspective as reflected in Thai song 
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01-320-007 ภาษาอังกฤษเพื่อการน าเสนอ  
English for Presentation 

3(2-2-5) 

 ค าศัพท์ ส านวน โครงสร้างภาษาในการน าเสนองานในแต่ละขั้นตอน การใช้วจนภาษา
และ อวจนภาษา การใช้สื่อประกอบการน าเสนองาน การน าเสนอเชิงสถิติ การตั้งค าถาม
และการตอบค าถามระหว่างน าเสนองาน 
Vocabulary , expressions, and language patterns used at different stages of 
presentation, use of verbal and non-verbal languages  presentations, use of 
visual supports, presentation of facts and figures,  asking and answering 
questions 
 

01-320-017 ภาษาอังกฤษเพื่อการเขียนทางวิชาการ 3(2-2-5) 
 English for Academic Writing  
 ลักษณะของภาษา องค์ประกอบของงานเขียนทางวิชาการ  เทคนิคการสืบค้น  การ

ประเมินความเหมาะสมของข้อมูลที่น ามาใช้ในการอ้างอิง  การสรุปและเปลี่ยน
ข้อความ  การอ้างอิงทางวิชาการ  การเขียนบทคัดย่อ   
Language discourse and components of academic writing, techniques 
for searching, evaluation of information and references, referencing, 
summary writing and paraphrasing, academic referencing, abstract 
writing 
 

01-320-018 การพัฒนาทักษะการเขียน 
English Writing Development 

3(2-2-5) 

 การเขียนประโยค การเขียนย่อหน้า การกรอกแบบฟอร์ม การเขียนบันทึกส่วนตัว 
การเขียนจดหมายส่วนตัว การจดข้อความโดยย่อจากการอ่านและการฟัง 
Sentence writing, paragraph writing, form filling, daily writing, personal 
letter writing, note-taking from reading and listening 
 

01-330-001 ภาษาจีนพื้นฐาน 3(3-0-6) 
 Basic Chinese  
 การใช้สัทอักษรโรมันก ากับเสียง การเขียนตัวอักษรจีนโดยใช้มาตรฐานเดียวกับ

สาธารณรัฐประชาชนจีน การฟังพูด การอ่าน และการเขียน ตัวเลข ค าศัพท์และ
ประโยคที่ใช้บ่อยในชีวิตประจ าวัน  
Roman phonetic symbols for pronunciation, basic calligraphy, basic 
Chinese language skills:  listening, speaking, reading and writing, 
numbers, words and sentences frequently used in everyday life 
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01-330-002 การสนทนาภาษาจีนเบื้องต้น 3(3-0-6) 
 Basic Chinese Conversation  
 ทักษะการฟังและการพูดในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวัน เน้นการออกเสียงที่

ถูกต้อง ความสามารถในการถ่ายทอดความต้องการเป็นภาษาจีนโดยใช้สถานการณ์
จ าลองได้ 

 Chinese listening and speaking on everyday life topics focusing on 
correct pronunciation and expressions by means of simulation 
 

01-330-006 ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน 3(3-0-6) 
 Basic Japanese  
 อักษรญี่ ปุ่ น ฮิระงะนะและคะตะคะนะ  ค าศัพท์ ในชั้น เรียน ค าทักทายใน

ชีวิตประจ าวัน  ตัวเลข รวมทั้งฝึกการสร้างรูปประโยคพื้นฐาน 
 Japanese alphabets:  Hiragana and Katakana, vocabulary, greeting 

words in daily life, numbers and constructing basic sentence structures 
 

01-330-007 สนทนาภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น 3(3-0-6) 
 Basic Japanese Conversation  
 บทสนทนาภาษาญี่ ปุ่น ในรูปแบบต่าง ๆ โดยอาศัยสถานการณ์ จ าลองจาก

สถานการณ์จริงที่ผู้เรียนจะต้องพบในชีวิตประจ าวัน โดยฝึกฝนให้สามารถใช้ได้อย่าง
คล่องแคล่ว เมื่อช านาญขึ้น สามารถน าค าศัพท์ที่เกี่ยวข้องอ่ืน ๆ มาประกอบเพ่ือ
ขยายขอบเขตของบทสนทนาให้กว้างต่อไป 

 Various types of Japanese conversation in daily life, situational 
conversation practice with the focus on fluency and relevant 
vocabulary use for extension of conversation 

 

09-000-001 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(2-2-5) 
 Computer and Information Technology Skills  
 ความรู้ พ้ืนฐานการใช้คอมพิวเตอร์การใช้โปรแกรมส านักงาน ได้แก่ โปรแกรม

ประมวลผลค า การใช้โปรแกรมตารางค านวณ การใช้โปรแกรมน าเสนอ การใช้
อินเทอร์เน็ตและการสื่อสารสังคมออนไลน์ ได้แก่ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยี
การสื่อสารข้อมูล จดหมายอิเล็กทรอนิกส์แบบภายในและภายนอกองค์กร การท่อง
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต และความรู้ทั่วไปเก่ียวกับโลกออนไลน์ 

 Computing fundamentals, key applications such as Word Processor 
( Microsoft Word) , Spreadsheets ( Microsoft Excel) , Presentation 
(Microsoft PowerPoint), Internet and social networks such as computer 
network, communication technology, internal and external e-mail 
correspondence, surfing the Internet, and general knowledge about 
the Internet World  
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09-000-002 การใช้งานโปรแกรมส าเร็จรูปเพื่องานมัลติมีเดีย   
Program Package for Multimedia 

3(2-2-5) 

 ความรู้ พ้ืนฐานด้าน เทคโนโลยีสื่ อประสมประเภทข้อความ ภาพนิ่ ง เสียง 
ภาพเคลื่อนไหว และวีดิโอ การประยุกต์ใช้งานโปรแกรมจัดการสื่อประสม เช่น 
โปรแกรมจัดการภาพกราฟิกแบบราสเตอร์ โปรแกรมจัดการภาพกราฟิกแบบ
เวกเตอร์ โปรแกรมสร้างภาพเคลื่อนไหว 2 มิติ โปรแกรมตัดต่อภาพวีดิโอ โปรแกรม
แปลงไฟล์ภาพและวีดิโอ โปรแกรมน าเสนอผลงานสื่อประสม และการเผยแพร่
ผ ล ง า น สื่ อ ป ร ะ ส ม บ น อิ น เท อ ร์ เน็ ต  Basic knowledge of multimedia 
technology including text, image, audio, animation and video, 
multimedia applications such as raster graphics editor, vector graphics 
editor, 2D animation software, video editing software, image and video 
file conversion software, multimedia presentation software, and 
multimedia publishing on the internet 
 

09-000-003 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ 
Information Technology for Decision Making  

3(2-2-5) 

 ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับทฤษฎีการตัดสินใจ การใช้งานโปรแกรมประยุกต์หรือระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจ เช่น โปรแกรมตารางค านวณขั้นสูง 
โปรแกรมทางสถิติและความน่าจะเป็น ระบบสารสนเทศเพ่ือผู้บริหารระดับสูง ระบบ
สนับสนุนการตัดสินใจ โปรแกรมน าเสนอข้อมูลในรูปแบบของกราฟิก รวมถึง
เครื่องมืออ านวยความสะดวกในการจัดการข้อมูล ส่วนติดต่อกับผู้ใช้งาน  เพ่ือ
น าเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
Basic knowledge and theories of decision-making application of 
software or information system for decision-making such as advanced 
spreadsheet, probability and statistics, executive information system, 
decision support system including data management tools and user 
interface for efficient decision marking 

 
09-111-001 การคิดและการให้เหตุผล  3(3-0-6) 
 Thinking and Reasoning  
 การคิดอย่างมีเหตุผล การให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ ประพจน์ ตัวเชื่อมทาง

ตรรกศาสตร์ ตารางค่าความจริง สัจนิรันดร์ ตัวบ่งปริมาณ การอ้างเหตุผล 
 Rational thinking, mathematical reasoning, statements, logical 

connectives, truth table, tautology, quantifiers, arguments  
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09-121-002 สถิติเบื้องต้นส าหรับนวัตกรรม 3(2-2-5) 
 Basic Statistics for Innovation  
 ความหมายและบทบาทของสถิติในการพัฒนานวัตกรรม การศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ส าหรับการพัฒนานวัตกรรม เครื่องมือและการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือเพ่ือหา
ประสิทธิภาพนวัตกรรม  การตรวจสอบประสิทธิภาพนวัตกรรม 

 Meaning and role of statistics in innovation development, study of relevant 
information for innovation development, tool and quality inspection to 
find innovative performance, innovation performance monitoring 
 

09-210-003 วิทยาศาสตร์ ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม 3(3-0-6) 
   Science, Creativity and Innovation  
 การคิดเชิงวิทยาศาสตร์อย่างเป็นระบบ ศึกษาค้นคว้า ความคิดสร้างสรรค์ด้วย

กระบวนการต่าง ๆ ทางวิทยาศาสตร์ โดยเน้นกระบวนการเรียนรู้และสื่อที่
หลากหลาย เพ่ือน าไปสู่การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ เกี่ยวข้องกับ
เกษตรกรรม วิศวกรรมและอุตสาหกรรมสมัยใหม่ เทคโนโลยีสมัยใหม่และการ
ประยุกต์ใช้ ในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านสุขภาพ อาหาร เกษตรกรรม พลังงาน 
สิ่งแวดล้อม เพ่ือให้มีความรู้ทันต่อความก้าวหน้าและการเปลี่ยนแปลง เพ่ือการ
พัฒนาที่ยั่งยืน 

 Scientific thinking, information search, creative thinking through 
scientific processes and various instructional media for innovative and 
technology development in agriculture, engineering and modern 
industries, modern technologies and their application for sustainable 
development 
 

09-210-033  เทคโนโลยีสีเขียว 3(3-0-6) 
 Green Technology  
 ปัญหาสิ่งแวดล้อมจากการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักการและ

กระบวนการของเทคโนโลยีสีเขียว การประเมินวัฏจักรชีวิต  การออกแบบเชิงนิเวศ
เศรษฐกิจ กรณีศึกษาการบริหารจัดการและการเลือกใช้เทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

 Environmental problems caused by science and technology 
development, principle and process of green technology, life cycle 
assessment, eco-design, case studies of management and appropriate 
use of environmental–friendly technology   
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09-311-051 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6) 
 Life and Environment  
 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม นิเวศวิทยา ทรัพยากรธรรมชาติและ

การอนุรักษ์ มลพิษสิ่งแวดล้อม และการจัดการสิ่งแวดล้อม 
 Basic knowledge of organisms and environment, ecology, natural 

resources and conservation, environmental pollutants and 
environmental management 
 

09-410-002 วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต 3(3-0-6) 
 Sciences for Life  
 แนวคิดและวิธีการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะแสวงหาความรู้ การเชื่อมโยง

ความคิดและกระบวนการแก้ปัญหาสถานการณ์ปัจจุบันและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
การบูรณาการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจ าวัน แนวคิดการ
สร้างนวัตกรรมและองค์ความรู้ ผลกระทบของความรู้ทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม และอนาคตของ
มนุษย์ การเรียนรู้ตลอดชีวิตเพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดี 

 Scientific approaches and processes, knowledge exploring, associative 
thinking and problem solving, current situation and the learning from 
sharing, integration of science and technology in everyday life, 
concept of innovation and knowledge conformation, effect of 
scientific and technological changes on economy, society, 
environment and the future of mankind, lifelong learning for better 
quality of life  
 

09-410-004 เทคโนโลยีพลังงานทดแทนเพื่อความย่ังยืน 3(3-0-6) 
 Renewable Energy Technologies for Sustainability  
 ความรู้พ้ืนฐานด้านพลังงานทดแทนและเทคโนโลยีใกล้ตัว  แหล่งที่มาพลังงาน

ทดแทน สถานการณ์พลังงานทดแทน เทคโนโลยีและการบริโภคพลังงานทดแทน 
ผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อม การจัดการของเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิต
พลังงานทดแทน การอนุรักษ์พลังงานอย่างมีส่วนร่วม การปลูกจิตส านึกการใช้
พลังงานอย่างฉลาด การเตรียมความพร้อมส าหรับการเปลี่ยนแปลงด้านพลังงาน 
Fundamentals of renewable energy technologies, renewable energy 
sources, renewable energy situation, technology and energy 
consumption, impact on the environment, management of waste from 
the production of renewable energy, involved conservation of energy, 
wisely awareness raising of energy use, preparation for the change in 
energy 
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00-100-101 อัตลักษณ์แห่งราชมงคลธัญบุรี 2(0-4-2) 
 RMUTT Identity  
 ความภาคภูมิใจในมหาวิทยาลัย การปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของ

เทคโนโลยีและสังคม การมีจิตใจริเริ่ม การเริ่มต้นท างานที่มีเป้าหมายชัดเจน การ
ล าดับความส าคัญของงาน และความรับผิดชอบต่องานอย่างมืออาชีพ การพัฒนา
บุคลิกภาพ การมีจิตสาธารณะ มารยาททางสังคม การอยู่ร่วมกับผู้ อ่ืนภายใต้
กฎระเบียบและหลักการปกครองระบอบประชาธิปไตย หลักในการใช้ชีวิตตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 University pride, keeping up with technology and social changes, 
having initiative and being proactive, beginning with clear goals, 
prioritizingthings, and being professional, personality development, 
public consciousness, social manners, living democracy, principles of 
living based on the philosophy of Sufficiency Economy 
 

00-100-201 มหาวิทยาลัยสีเขียว 1(0-2-1) 
 Green University   
 วิธีปฏิบัติตนเพ่ือเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างคุ้มค่า มี

ความรับผิดชอบต่อสภาพแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัย การปลูกฝังจิตส านึก
รับผิดชอบ การแบ่งปันและช่วยเหลือสังคม การตระหนักและมีวิสัยทัศน์ที่ดีต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อม 

 Being environmentally friendly, efficient use of energy and resources, 
being responsible for the environment in the university, instilling and 
contributing to the sustainable and socially responsible university, 
awareness of and vision for social and environmental sustainability 
 

00-100-202 การคิดเชิงออกแบบ 1(0-2-1) 
 Design Thinking  
 กระบวนการคิดเชิงออกแบบที่มุ่งเน้นการเข้าใจผู้ใช้ การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์หรือ

นวัตกรรมที่ตอบโจทย์  สร้างไอเดียที่หลากหลาย สร้างตัวต้นแบบเพ่ือทดลองและ
ทดสอบความคิดทางนวัตกรรมที่เกิดขึ้น  

 Human-centric approach to gain deep understanding of users, design 
products or innovation, ideate several alternatives, create prototypes, 
and test the innovative solutions 
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00-100-301 ความเป็นผู้ประกอบการ 1(0-2-1) 
 Entrepreneurship  
 แนวโน้มและแนวคิดในการท าธุรกิจ การเป็นผู้ประกอบการ การจัดการองค์การ 

การตลาด การจัดการด้านการเงิน การเป็นผู้ประกอบการที่ประสบความส าเร็จ การ
จัดท าแบบจ าลองธุรกิจ 

 Business trends and concept, development of entrepreneur characteristics, 
organization management, marketing, financial management, successful 
entrepreneurs, business model canvas 
 

00-100-302 นวัตกรรมเพื่อชุมชน    3(1-4-4) 
 Innovation for the Community  
 ความหมาย หลักการ แนวคิด ความส าคัญ และการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง หลักการทรงงาน หลักการเข้าใจ เข้าถึง พัฒนา ฝึกทักษะการ
บริหารโครงการและการตัดสินใจในบริบทของเศรษฐกิจและสังคม การปฏิบัติงาน
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือชุมชน  ฝึกกระบวนการคิดในเชิงนวัตกรรม  การ
สร้างนวัตกรรมเพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีของชุมชนโดยกระบวนการมีส่วนร่วมเพ่ือการ
พัฒนาที่ยั่งยืน 

 Definitions, principles, concepts, significance, and application of 
sufficiency economy philosophy, the Royal Initiated Developmental 
Principals of His Majesty: Understand, Achieve, and Develop, practice a 
project management skill and decision making in the context of 
economic and social, work performance, use information technology 
for communities, practice innovative thinking processes, innovation 
creation for a better quality of life in the community by the process of 
participation for sustainable development 
 

09-090-013 การจัดการสารสนเทศเพื่อผู้ประกอบการ    3(2-2-5) 
 Information Management for Entrepreneur  
 ความหมายและบทบาทของการจัดการข้อมูลหรับการเป็นผู้ประกอบการ ข้อมูลและ

การเก็บรวบรวมข้อมูล การวางแผนและการตัดสินใจบนพ้ืนฐานของข้อมูล การ
เปลี่ยนแปลงธุรกิจปัจจุบันโดยการสร้างและใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล การใช้
ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลสมัยใหม่เพ่ือการแก้ปัญหาและการปรับปรุง
กระบวนการทางธุรกิจ  ระบบธุรกิจอัจฉริยะ การบริหารจัดการทรัพย์สินดิจิทัล 

 Meaning and role of information management for entrepreneurship, 
planning and decision making based on information, business 
transformation by creating and using novel digital technologies, 
utilization of new digital technologies to improve business operations, 
business intelligence, and managing digital assets 
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04-630-101 คณิตศาสตร์ส าหรับอากาศยาน    3(3-0-6) 
 Mathematic for Aviation  
 เลขคณิต สัญลักษณ์ทางเลขคณิต วิธีการคูณและการหาร เศษส่วนและทศนิยม ตัว

ประกอบและผลคูณ การแปลงตัวประกอบน้ าหนักและการวัด อัตราส่วนและ
เศษส่วนแท้ ค่าเฉลี่ยและร้อยละ พ้ืนที่และปริมาตร เลขยกก าลังสอง เลขยกก าลัง
สาม รากที่สองและรากที่สาม พีชคณิต การประเมินนิพจน์พีชคณิตสามัญ การบวก 
การลบ การคูณ การหาร การใช้วงเล็บ เศษส่วนพีชคณิตสามัญ สมการเชิงเส้นและ
การแก้สมการ ตัวชี้ก าลังและการยกก าลัง ตัวชี้ก าลังเป็นลบและเป็นเศษส่วน ระบบ
ตัวเลขเลขฐานสองและเลขฐานอ่ืน สมการหลายชั้นและสมการก าลังสองหนึ่งตัวแปร 
อัลกอริทึม เรขาคณิต โครงสร้างเรขาคณิตสามัญ กราฟ ตรีโกณมิติสามัญ ระบบ
พิกัดฉากและระบบพิกัดเชิงมุม 
Arithmetic:  Arithmetical terms and signs, methods of multiplication 
and division, fractions and decimals, factors and multiples, weights, 
measures and conversion factors, ratio and proportion, averages and 
percentages, areas and volumes, squares, cubes, square and cube 
roots.  Algebra:  Evaluating simple algebraic expressions, addition, 
subtraction, multiplication and division, use of brackets, simple 
algebraic fractions; Linear equations and their solutions; Indices and 
powers, negative and fractional indices; Binary and other applicable 
numbering systems.  Simultaneous equations and second degree 
equations; Logarithms.  Geometry:  Simple geometrical constructions, 
Graphical representation, Simple trigonometry. 
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04-630-102 ฟิสิกส์ส าหรับอากาศยาน    3(3-0-6) 
 Physics for Aviation  
 สสาร ธรรมชาติของสสาร องค์ประกอบทางเคมีของธาตุ โครงสร้างอะตอม โมเลกุล 

สถานะของแข็ง ของเหลว และแก๊ส กลศาสตร์ สถิต แรง จุดศูนย์ถ่วง ธาตุและ
ทฤษฎีของความเค้น ความเครียด และความยืดหยุ่น คุณสมบัติของของแข็ง 
ของเหลว และแก๊ส ความดันและการลอยตัวของเหลว (บาโรมิเตอร์)  จลนศาสตร์ 
การเคลื่อนที่แบบเชิงเส้น การเคลื่อนที่แบบวงกลม การเคลื่อนที่เป็นคาบ การ
เคลื่อนที่แบบแกว่ง ทฤษฎีสามัญของการสั่น ฮาร์มอนิก และรีโซแนนซ์ อัตราส่วน
ความเร็ว พลวัต (ไดนามิก) มวล ก าลัง พลังงาน (พลังงานศักย์ พลังงานจลน์ และ
พลังงานรวม) ความร้อน ประสิทธิภาพ โมเมนตัม การอนุรักษ์โมเมนตัม อิมพัลส์ 
หลักการของไจโรสโคป แรงเสียดทาน ผลและสัมประสิทธิ์แรงเสียดทาน (ความ
ต้านทานการหมุน) พลวัตของเหลว ความโน้มถ่วงจ าเพาะ ความหนาแน่นจ าเพาะ 
ความหนืด ความต้านทานของเหลว ความดันสถิต ความดันพลวัต และความดันรวม 
ทฤษฎีของเบอร์นูลี่ เวนจูริ กฎของเทอร์โมไดนามิกส์ แสง กฎของการสะท้อนและ
การหักเห การเคลื่อนที่ของคลื่นและเสียง 
Matter: Nature of matter: the chemical elements, structure of atoms, 
molecules; States: solid, liquid and gaseous. Mechanics: Statics, Forces, 
Centre of gravity; Elements of theory of stress, strain and elasticity. 
properties of solid, fluid and gas; Pressure and buoyancy in liquids 
( barometers) .  Kinetics, Linear movement, Rotational movement, 
Periodic motion, pendular movement; Simple theory of vibration, 
harmonics and resonance; Velocity ratio.  Dynamics, Mass, power, 
energy ( potential, kinetic and total energy) , heat, efficiency; 
Momentum; Impulse; Gyroscopic principles; Friction:  effects and 
coefficient of friction ( rolling resistance) .  Fluid dynamics , Specific 
gravity and density; Viscosity, fluid resistance, Static, dynamic and total 
pressure: Bernoulli's Theorem, venturi. Thermodynamics, Optics (Light); 
Nature of light, Laws of reflection and refraction,  Wave Motion and 
Sound 
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04-630-103 ไฟฟ้ามูลฐานส าหรับอากาศยาน 
Electrical Fundamentals for Aviation 

   4(4-0-8) 

 ทฤษฎี เกี่ ยวกับ อิ เล็กตรอน ไฟฟ้าสถิตและตัวน าไฟฟ้า ค าศัพพ์ทางไฟฟ้า 
แหล่งก าเนิดไฟฟ้า แหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรง วงจรไฟฟ้ากระแสตรง ความ
ต้านทาน/ตัวต้านทาน พลังงานไฟฟ้า ความจุ ตัวเก็บประจุ อ านาจแม่เหล็ก ความ
เหนี่ยวน า/ตัวเหนี่ยวน า ทฤษฎีมอเตอร์และเครื่องก าเนิดไฟฟ้ากระแสตรง วงจร
ความต้านทาน (R) ความจุ (L) และความเหนี่ยวน า (L) ทฤษฎีมอเตอร์และเครื่อง
ก าเนิดไฟฟ้ากระแสตรง ทฤษฎีไฟฟ้ากระแสสลับ หม้อแปลง ตัวกรอง เครื่องก าเนิด
ไฟฟ้ากระแสสลับ มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 
Electron Theory, Static Electricity and Conduction, Electrical 
Terminology, Generation of Electricity, DC Sources of Electricity, DC 
Circuits, Resistance/ Resistor, Power,Capacitance Capacitor, Magnetism, 
Inductance/ Inductor, DC Motor Generator Theory, Resistive ( R) , 
Capacitive (C)  and Inductive (L)  Circuits, DC Motor/Generator Theory 
AC Theory, Transformers, Filters, AC Generators, AC Motors 

 
04-630-106 วงจรอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับอากาศยาน    4(4-0-8) 
 Electronics Circuit for Aviation  
 สารกึ่งตัวน า โครงสร้างและการท างานของไดโอด โครงสร้างและการท างานของ

ทรานซิสเตอร์การประยุกต์ใช้งานทรานซิสเตอร์ วงจรรวม (IC) วงจรออปแอมป์และ
การประยุกต์ใช้งาน การออกแบบและใช้แผ่นวงจรพิมพ์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
ส าหรับควบคุมมอเตอร์ของระบบวงวนเปิดและระบบวงวนปิด ระบบป้อนกลับ 
ระบบติดตาม ทรานซดิวเซอร์แบบอะนาล็อก หลักการท างานและการใช้ทรานซดิว
เซอร์ชนิดรีโซลเวอร์ ทรานซดิวเซอร์ชนิดดิฟเฟอร์เรนเชียล การควบคุมและแรงบิด 
หม้อแปลง ทรานซมิตเตอร์ชนิดเหนี่ยวน าและความจุ 
Semiconductors:  Construction and operation of diodes, Construction 
and operation of transistors, Application of transistors, Integrated 
Circuits, Operational amplifier and its applications.  Printed circuit 
boards:  Description and use of printed circuit boards. 
Servomechanisms:  Servomechanisms of the following terms, Open 
and closed loop systems, feedback, follow up, analogue transducer; 
Principles of operation and use of the following synchro system 
components features resolvers, differential, control and torque, 
transformers, inductance and capacitance transmitters. 

  
  



37 

04-630-112 ดิจิทัลเทคนิคและระบบคอมพิวเตอร์ส าหรับอากาศยาน    4(4-0-8) 
 Digital Techniques and Computer system for Aviation  
 ระบบตัวเลข เส้นทางการติดต่อสื่อสารเพ่ือรับส่งข้อมูลร่วมกัน  วงจรลอจิก 

โครงสร้างคอมพิวเตอร์ขั้นพ้ืนฐาน ไมโครโปรเซสเซอร์ วงจรรวม การมัลติเพล็กซ์ 
เส้นใยแก้วน าแสง การควบคุมการบริหารจัดการชอฟแวร์ สภาพแวดล้อมทาง
แม่เหล็กไฟฟ้า     
Numbering Systems, Data Conversion, Data Buses, Logic Circuits, Basic 
Computer Structure, Microprocessors, Integrated Circuits, Multiplexing, 
Fibre Optics, Software Management Control, Electromagnetic 
Environment 

 
04-630-113 เครื่องมือวัดอิเล็กทรอนิกส์อากาศยาน    3(3-0-6) 
 Aviation Instrument   
 ระบบเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ การจัดการระบบทั่วไปและรูปแบบในห้องนักบินของ

ระบบเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ ระบบอิเล็กทรอนิกส์และดิจตอลในเครื่องบิน ระบบ
การสื่อสารของเครื่องบิน ต าแหน่งและระบบการรายงาน มาตรฐานการถ่ายโอน
ข้อมูลส าหรับอากาศยาน  ระบบแสดงผลเครื่องยนต์และการแจ้งเตือน การบินโดยระบบ
ไฟฟ้า ระบบจัดการการบิน ระบบไออาร์เอส ระบบอ้างอิงต าแหน่ง ระบบเครื่องมือวัด
ประกอบการบินแบบอิเล็กทรอนิกส์ จีพีเอส ระบบป้องกันการชนกันของเครื่องบิน  ระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ทางอากาศแบบเรียลไทม์  ระบบห้องโดยสารเครื่องบิน ระบบข้อมูล
ข่าวสาร 
Electronic Instrument Systems, Typical systems arrangements and cockpit 
layout of electronic instrument systems, Typical Electronic/ Digital 
Aircraft Systems, ACARS-ARINC, EICAS/ ECAM, Fly by Wire, Flight 
Management System, IRS, EFIS,GPS,TCAS, Integrated modular 
avionics (IMA), Cabin Systems, Information system 

 
04-630-104 ปฏิบัติการวงจรไฟฟ้าส าหรับอากาศยาน   

Electrical Circuit for Aviation Laboratory  
1(0-3-1) 

 วิชาบังคับก่อน  :   04-630-103  ไฟฟ้ามูลฐานส าหรับอากาศยาน 
หรือเรียนควบคู่กัน 

Pre-requisite  :   04-630-103  Electrical Fundamentals for Aviation 
 ทดลองและปฏิบัติการเกี่ยวกับเรื่องท่ีเรียนในวิชาไฟฟ้ามูลฐานส าหรับอากาศยาน 

Experiments and practices involving Electrical Fundamentals for 
Aviation 

  
  



38 

04-630-107 ปฏิบัติการวงจรอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับอากาศยาน 
Electronics Circuit for Aviation Laboratory  

1(0-3-1) 

 วิชาบังคับก่อน  :  04-630-106  วงจรอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับอากาศยาน  
หรือเรียนควบคู่กัน 

Pre-requisite  :  04-630-106  Electronics Circuit for Aviation or 
concurrent enrollment 

 ทดลองและปฏิบัติการเกี่ยวกับเรื่องท่ีเรียนในวิชาวงจรอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับอากาศยาน 
Experiments and practices involving Electronics Circuit for Aviation 
 

04-630-114 ปฏิบัติการดิจิทัลเทคนิคและเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ส าหรับอากาศยาน    1(0-3-1) 
 Digital Techniques and Avionics Instrument Laboratory  
 วิชาบังคับก่อน  :   04-630-112  ดิจิทัลเทคนิคและระบบคอมพิวเตอร์ส าหรับ

อากาศยานหรือเรียนควบคู่กัน 
 04-630-113  เครื่องมือวัดอิเล็กทรอนิกส์อากาศยาน หรือ

เรียนควบคู่กัน 
Pre-requisite  :   04-630-112  Digital Techniques for and computer 

system for  Aviation  
 04-630-113  Aviation Instrument or concurrent 

enrollment 
 ทดลองและปฏิบัติการเกี่ยวกับเรื่องที่เรียนในวิชาดิจิทัลเทคนิคส าหรับอากาศยานและวิชา 

ระบบคอมพิวเตอร์และเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ส าหรับอากาศยาน 
Experiments and practices involving Digital Techniques for Aviation and 
Computer and Electronic Instrument Systems for  Aviation 
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04-630-108 วัสดุและฮาร์ดแวร์ส าหรับอากาศยาน    4(4-0-8) 
 Material and Hardware for Aviation  
 วัสดุส าหรับอากาศยาน  เหล็ก คุณลักษณะ  คุณสมบัติและการระบุตัวตน การทดสอบ

วัสดุเหล็ก  อโลหะ คุณลักษณะ  คุณสมบัติและการระบุตัวตน  การทดสอบอโลหะ  
คอมโพสิทและอโลหะ ที่ไม่ใช่ไม้และผ้า  คุณลักษณะ  คุณสมบัติและการระบุตัวตน วัสดุ
อุดกันรั่วและตัวประสาน การกัดกร่อน ชนิดของการกัดกร่อน สาเหตุของการกัดกร่อน 
ความไวต่อการกัดกร่อน อุปกรณ์ส าหรับยึด สกรูแบบเกลียว โบลท์ สทัด อุปกรณ์ล็อกสกรู 
รีเวทส าหรับอากาศยาน  ท่อและข้อต่อ สปริง ลูกปืน  การส่งก าลัง ชนิดของเกียร์  
สายพานและรอก โซ่และเฟือง  สายที่ใช้ส าหรับควบคุม  สายไฟและคอนเน็คเตอร์ การย้ า
สายไฟ ชนิดของคอนเน็คเตอร์ พิน ปลั้ก ชอคเก็ต ฉนวน อัตราของกระแสไฟฟ้าและ
แรงดันไฟฟ้า การเข้าคู่สายไฟ การระบุตัวตนของสายไฟและคอนเน็คเตอร์  
Aircraft materials; ferrous:  characteristic, properties and identification, test 
of ferrous materials; Non-ferrous:  characteristic, properties and 
identification, test of non-ferrous materials; composite and non-metallic 
other than wood and fabric:  characteristic, Properties and Identification, 
Sealant and bonding agents, Corrosion, Types of corrosion and their 
identification, Causes of corrosion, Material types, susceptibility to 
corrosion, Fasteners; screw threads, bolts, studs, screws locking devices, 
aircraft rivets; pipes and unions, springs, bearings, transmissions, gear types, 
Belts and pulleys, chains and sprockets, control cables, electrical cables, 
crimping, Connector types, pins, plugs, sockets, insulators, current and 
voltage rating, coupling, identification codes.  
 

04-630-109 ปฏิบัติการวัสดุและฮาร์ดแวร์ส าหรับอากาศยาน  
Material and Hardware for Aviation Laboratory 

   1(0-3-1) 

 วิชาบังคับก่อน  :   04-630-108  วัสดุและฮาร์ดแวร์ส าหรับอากาศยาน  
หรือเรียนควบคู่กัน 

Pre-requisite  :   04-630-108  Material and Hardware for Aviation  
or concurrent enrollment 

 ทดลองและปฏิบัติการเกี่ยวกับเรื่องท่ีเรียนในวิชาวัสดุและฮาร์ดแวร์ส าหรับวิศวกรรม
อากาศยาน 
Experiments and practices involving Material and Hardware for Aviation 
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04-630-201 การซ่อมบ ารุงอากาศยาน    3(3-0-6) 
 Aircraft Maintenance  
 การฝึกงานและข้อระมัดระวังของเครื่องบินเพ่ือความปลอดภัย  การฝึกปฏิบัติในโรงงาน 

เครื่องมือ มาตรฐานและไดอะแกรม การเขียนแบบทางวิศวกรรม การก าหนดขนาดให้
พอดีและระยะเผื่อ รีเวท  ท่อและท่อแบบยึดหยุ่น สปริง  ลูกปืน  การส่งก าลัง  สายเคเบิล
ส าหรับควบคุม การเชื่อมประสาน การบัดกรีและการยึดติด ขั้นตอนการบ ารุงรักษา 
Safety Precautions-Aircraft and Workshop, workshop practices, tools, 
Engineering Drawings, Diagrams and Standards, Fits and Clearances, Riveting, 
Pipes and Hoses, Springs, Bearings, Transmissions, Control Cables, Welding, 
Brazing, Soldering and Bonding, Maintenance Procedures  
 

04-630-202 การตรวจสอบอากาศยาน     2(2-0-4) 
 Aircraft Inspection  
 วิชาบังคับก่อน  :   04-630-201  การซ่อมบ ารุงอากาศยาน หรือเรียนควบคู่กัน 

Pre-requisite  :   04-630-201  Aircraft Maintenance or concurrent    
enrollment 

การจัดการและการเก็บรักษาอากาศยาน การถอดชิ้นส่วน การตรวจสอบ การซ่อมแซม
และเทคนิคการประกอบ ประเภทของข้อบกพร่องและเทคนิคการตรวจสอบด้วยภาพ การ
ก าจัดการกัดกร่อน การประเมินและการป้องกันอีกครั้ง ทคนิคการตรวจสอบแบบไม่
ท าลายรวมถึงวิธีการทะลุผ่าน, การถ่ายภาพรังสี, กระแสไหลวน, วิธีการอัลตราโซนิกและ
โบโรสโคป เทคนิคการแก้ไขปัญหา เหตุการณ์ที่ผิดปกติ การตรวจสอบหลังจากเกิดฟ้าผ่า
และการทะลุผ่านของ HIRF การลงจอดอย่างหนักและการบิน น้ าหนักและความสมดุล
ของอากาศยาน 

 Aircraft Handling and Storage, Disassembly, Inspection, Repair and Assembly 
Techniques, Types of defects and visual inspection techniques, Corrosion 
removal, assessment and reprotection, Non destructive inspection 
techniques including, penetrant, radiographic, eddy current, ultrasonic and 
boroscope methods, Trouble shooting techniques Abnormal Events 
Inspections following lightning strikes and HIRF penetration heavy landings 
and flight, Aircraft Weight and Balance 
  

04-630-203 ปฏิบัติการซ่อมบ ารุงอากาศยาน   4(0-12-4) 
 Aircraft Maintenance Workshop  
 วิชาบังคับก่อน  :   04-630-201  การซ่อมบ ารุงอากาศยาน  

หรือเรียนควบคู่กัน 
Pre-requisite  :  04-630-201  Aircraft Maintenance or concurrent 

enrollment 
 ทดลองและปฏิบัติการเกี่ยวกับเรื่องท่ีเรียนในวิชาการซ่อมบ ารุงอากาศยาน 

Experiments and practices involving Aircraft Maintenance 
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04-630-204 ปฏิบัติการตรวจสอบอากาศยาน   3(0-9-3) 
 Aircraft Inspection Workshop  
 วิชาบังคับก่อน  :   04-630-202  การตรวจสอบอากาศยาน หรือเรียนควบคู่กัน 

Pre-requisite  :   04-630-202  Aircraft Inspection or concurrent 
enrollment 

 ทดลองและปฏิบัติการเกี่ยวกับเรื่องท่ีเรียนในวิชาการตรวจสอบอากาศยาน 
Experiments and practices involving Aircraft Inspection 
 

04-630-205 ปฏิบัติการทดสอบและการเชื่อมต่อสายไฟฟ้าในอากาศยาน    3(0-9-3) 
 Avionics Test and EWIS Laboratory  
 การทดสอบ ความต่อเนื่อง การเป็นฉนวนและเทคนิคการเชื่อมต่อ การใช้เครื่องมือเชื่อม

ต่อ เครื่องมือที่ท างานด้วยมือและเครื่องมือที่ท างานด้วยไฮดรอลิกส์ การทดสอบจุด
เชื่อมต่อ การถอดออกและใส่หมุดหรือพินเชื่อมต่อในคอนเนคเตอร์ สายโคแอกเชียล 
ความระมัดระวังในการทดสอบและการติดตั้ง ชนิดและรูปแบบของสายไฟฟ้า เกณฑ์การ
ตรวจสอบของสายไฟฟ้าและความทนทานต่อความเสียหาย เทคนิคการป้องกันการเดิน
สายไฟฟ้าไม่ให้เสียหาย การเก็บสายเคเบิล , ที่ยึดสายเคเบิล, เทคนิคการใช้ปลอกหุ้ม
ป้องกันสายไฟฟ้ารวมถึงการใช้ท่อหดหุ้มสายไฟฟ้า, การชีลด์สายไฟฟ้า การทดสอบ
อุปกรณ์ทั่วไปของระบบอิเล็กทรอนิกส์อากาศยาน การท างาน ฟังก์ชั่นต่างๆ และการใช้
งานอุปกรณ์ท่ัวไปของระบบอิเล็กทรอนิกส์อากาศยาน 
Avionics general test equipment, Continuity, insulation and bonding 
techniques and testing; Use of crimp tools:  hand and hydraulic operated; 
Testing of crimp joints; Connector pin removal and insertion; Co-axial 
cables: testing and installation precautions; Identification of wire types, their 
inspection criteria and damage tolerance, Wiring protection techniques 
Cable looming and loom support, cable clamps, protective sleeving 
techniques including heat shrink wrapping, shielding, Avionic General Test 
Equipment, Operation, function and use of avionic general test equipment. 
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04-630-206 โครงสร้างและระบบเครื่องบินเทอร์ไบน์     3(3-0-6) 
 Turbine Aeroplane Structures and systems   
 อากาศพลศาสตร์และการควบคุมการบิน เครื่องบินความเร็วสูง โครงสร้างอากาศยาน

ทั่วไป โครงสร้างเครื่องบิน การปรับอากาศและแรงดันในห้องโดยสาร เครื่องมือวัดและ
ระบบอิเล็กทรอนิกส์อากาศยาน ไฟฟ้าก าลัง อุปรณ์และการตกแต่ง การป้องกันไฟไหม้ 
การควบคุมการบิน ระบบน้ ามันเชื้อเพลิง เพาเวอร์ไฮโดรลิก การป้องกันฝนและน้ าแข็ง 
แลนด์ดิ้งเกียร์ ไฟส่องสว่าง ออกซิเจน นิวเมติก/สูญญากาศ น้ า/ของเสีย ระบบซ่อมบ ารุง
บนอากาศ ไอเอ็มเอ ระบบห้องโดยสาร ระบบข้อมูล  
Aeroplane Aerodynamics and Flight Controls, High Speed Flight, Airframe 
Structures - General Concepts, Airframe Structures – Aeroplanes, Air 
Conditioning and Cabin Pressurisation ( ATA 21) , Instruments/ Avionic 
Systems, Electrical Power (ATA 24) , Equipment and Furnishings (ATA 25) ,  
Fire Protection (ATA 26) , Flight Controls (ATA 27) , Fuel Systems (ATA 28) 
Hydraulic Power (ATA 29), Ice and Rain Protection (ATA 30),  Landing Gear 
(ATA 32) , Lights (ATA 33) , Oxygen (ATA 35) , Pneumatic/Vacuum (ATA 36) , 
Water/ Waste (ATA 38), On Board Maintenance Systems (ATA 45), Integrated 
Modular Avionics (ATA 42) , Cabin Systems (ATA 44) , Information Systems 
(ATA 46) 
 

04-630-207 ปฏิบัติการโครงสร้างและระบบเครื่องบินเทอร์ไบน์    3(0-9-3) 
 Turbine Aeroplane Structures and systems Workshop  
 วิชาบังคับก่อน  :   04-630-206  โครงสร้างและระบบเครื่องบินเทอร์ไบน์ หรือเรียน

ควบคู่กัน 
Pre-requisite  :   04-630-206  Turbine Aeroplane Structures and systems  

or concurrent enrollment 
 ทดลองและปฏิบัติการเกี่ยวกับเรื่องโครงสร้างอากาศยาน-หลักการทั่วไป โครงสร้าง

เครื่องบิน อุปกรณ์และการตกแต่ง(ATA 25) ระบบน้ ามันเชื้อเพลิง(ATA 28) เพาเวอร์
ไฮโดรลิก(ATA 29) แลนด์ดิ้งเกียร์(ATA 32) อ๊อกซิเจน(ATA 35) น้ า/ของเสีย(ATA 38)   
Experiments and practices involving, Airframe Structures- General Concepts, 
Airframe Structures- Aeroplanes, Equipment and Furnishings (ATA 25) , Fuel 
Systems (ATA 28), Hydraulic Power (ATA 29), Landing Gear (ATA 32), Oxygen 
(ATA 35), Water/ Waste (ATA 38)   
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04-630-208 ปฏิบัติการเครื่องมือวัดและควบคุมเครื่องบินเทอร์ไบน์ 3(0-9-3) 
 Turbine Aeroplane Instrument and Control Workshop  
 วิชาบังคับก่อน  :  04-630-113  โครงสร้างและระบบเครื่องบินเทอร์ไบน์   

หรือเรียนควบคู่กัน 
Pre-requisite  :   04-630-113  Turbine Aeroplane Structures and systems  

or concurrent enrollment 
 ทดลองและปฏิบัติการเกี่ยวกับเรื่อง เครื่องมือวัดและระบบอิเล็กทรอนิกส์อากาศยาน 

ไฟฟ้าก าลัง(ATA 24) การป้องกันไฟไหม้(ATA 26) การควบคุมการบิน (ATA 27) การ
ป้องกันฝนและน้ าแข็ง(ATA 30) ไฟส่องสว่าง(ATA 33) ระบบการซ่อมบ ารุงบนอากาศ
(ATA 45)  ไอเอ็มเอ(ATA 42), ระบบห้องโดยสาร ระบบข้อมูล  
Experiments and practices involving  Instruments/Avionic Systems, Electrical 
Power (ATA 24), Fire Protection (ATA 26), Flight Controls (ATA 27), Ice and 
Rain Protection (ATA 30) , Lights (ATA 33) , On Board Maintenance Systems 
(ATA 45) , Integrated Modular Avionics (ATA 42) , Cabin Systems (ATA 44) , 
Information Systems (ATA 46) 
 

04-630-303 ระบบสื่อสารอากาศยาน     3(3-0-6) 
 Communication Aviation Systems  s  
 หลักการของการแพร่กระจายคลื่นวิทยุ สายอากาศ สายส่ง การสื่อสาร ภาคส่งและภาครับ

สัญญาณวิทยุ หลักการท างานของระบบต่อไปนี้ การสื่อสารที่ความถี่สูงมาก (VHF); การ
สื่อสารที่ความถี่สูง (HF); สัญญาณเสียง; ตัวส่งสัญญาณต าแหน่งอากาศยานในสภาวะ
ฉุกเฉิน; เครื่องบันทึกเสียงห้องนักบิน การสื่อสารด้วยระบบ ARINC 
Fundamentals of  radio wave propagation, antennas, transmission lines, 
communication, receiver and transmitter; Working principles of following 
systems: Very High Frequency (VHF) communication;  High Frequency (HF) 
communication; Audio; Emergency Locator Transmitters; Cockpit Voice 
Recorder; ARINC communication and reporting 
 

04-630-304 ปฏิบัติการระบบสื่อสารอากาศยาน    3(0-9-3) 
 Communication Aviation Systems  s Laboratory  
 วิชาบังคับก่อน  :   04-630-303  ระบบสื่อสารอากาศยาน หรือเรียนควบคู่กัน 

Pre-requisite  :   04-630-303  Communication Aviation Systems   or    
concurrent enrollment 

 ทดลองและปฏิบัติการเก่ียวกับเร่ืองที่เรียนในวิชาการระบบสื่อสารอากาศยาน 
Experiments and practices involving Aircraft Communication Systems 
 
 
 
 
 



44 

04-630-403 ระบบเครื่องช่วยเดินอากาศ    3(3-0-6) 
 Navigation Aid Systems  
 การกระจายสัญญาณรอบทิศทางย่านความถี่สูงมาก (VOR) การค้นหาทิศทางอัตโนมัติ 

(ADF) ระบบเครื่องวัดในการลงจอด (ILS) ระบบสัญญาณไมโครเวฟในการลงจอด (MLS) 
ระบบทิศทางการบิน อุปกรณ์วัดระยะทาง (DME) ความถี่ต่ ามากและระบบน าร่องการ
เดินอากาศแบบไฮเปอร์บอลิก(VLF/Omega); ระบบน าร่องแบบดอพเพลอร์ ระบบน าร่อง
แบบพ้ืนที่ ระบบ RNAV ระบบการจัดการการบิน ระบบการน าทางด้วยดาวเทียม ระบบ
การน าทางด้วยตัวเอง การควบคุมจราจรทางอากาศ การป้องกันการชนกันของเครื่องบิน 
เรดาร์ตรวจสภาพอากาศ เรดาร์วัดความสูง   
Very High Frequency omnidirectional range ( VOR) ; Automatic Direction 
Finding (ADF); Instrument Landing System (ILS); Microwave Landing System 
(MLS) ; Flight Director systems; Dstance Measuring Equipment (DME) ; Very 
Low Frequency and hyperbolic navigation ( VLF/ Omega) ;  Doppler 
navigation;  Area navigation, RNAV systems Flight Management Systems; 
Global Positioning System (GPS), Global Navigation Satellite Systems (GNSS) 
; Inertial Navigation System; Air Traffic Control transponder, secondary 
surveillance radar,Traffic Alert and Collision Avoidance System ( TCAS) ; 
Weather avoidance radar;  Radio altimeter;  
 

04-630-404 ปฏิบัติการระบบเครื่องช่วยเดินอากาศ    3(0-9-3) 
 Navigation Aid Systems Laboratory  
 วิชาบังคับก่อน  :   04-630-403  ระบบเครื่องช่วยเดินอากาศ หรือเรียนควบคู่กัน 

Pre-requisite  :   04-630-403  Navigation Aid Systems or concurrent 
enrollment 

 ทดลองและปฏิบัติการเกี่ยวกับเรื่องท่ีเรียนในวิชาระบบเครื่องช่วยเดินอากาศ 
Experiments and practices involving Navigation Aid Systems 
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04-630-407 ระบบอรรถประโยชน์อากาศยาน    3(3-0-6) 
 Aricraft Utility systems  
 ไฟฟ้าอากาศยาน (ATA24) การท างานและการติดตั้งแบตเตอรี่ แหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรง 

แหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสสลับ แหล่งจ่ายไฟฟ้าฉุกเฉิน การควบคุมแรงดันไฟฟ้า การกระจาย
พลังงาน อินเวอร์เตอร์ หม้อแปลง การเรียงกระแส วงจรป้องกันความเสียหาย แหล่งจ่าย
พลังงานภายนอก อุปกรณ์และการตกแต่ง (ATA 25) ความต้องการอุปกรณ์ฉุกเฉิน
อิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณความบันเทิงในห้องโดยสาร ไฟส่องสว่างภายนอกและภายใน(ATA 
33) ระบบการซ่อมบ ารุงบนอากาศ การซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร์กลาง ระบบการโหลดข้อมูล 
การปรับอากาศและแรงดันในห้องโดยสาร (ATA21) การจ่ายอากาศ การปรับอากาศ 
ระบบแรงดัน อุปรณ์เตือนภัย ระบบป้องกันไฟไหม้ (ATA26) ระบบตรวจจับควันและจั้ง
เตือน ระบบดับเพลิง ระบบเชื้อเพลิง (ATA 28) ถังเชื้อเพลิง ระบบจ่ายเชื้อเพลิง การทิ้ง 
การระบาย ตัวแสดงผลและการแจ้งเตือน ระบบการเติมและการถ่ายเชื้อเพลิง  ระบบ
ป้องกันน้ าแข็งและฝน (ATA 30) ระบบปัดน้ าฝน ระบบออกซิเจน(ATA 35) การควบคุม
การจ่าย ตัวแสดงผลและการแจ้งเตือน ไอเอ็มเอ (ATA 42) ระบบห้องโดยสาร (ATA 44) 
ระบบข้อมูล (ATA 46)        
Electrical Power (ATA 24), Batteries Installation and Operation, DC-AC power 
generation, Emergency power generation, Voltage regulation, Power 
distribution, Inverters, transformers, rectifiers, Circuit protection, 
External/ Ground power, Equipment and Furnishings ( ATA 25) , Electronic 
emergency equipment requirements, Cabin entertainment equipment, 
External/ internal Lights (ATA 33), On Board Maintenance Systems (ATA 45) 
Central maintenance computers, Data loading system, Air Conditioning and 
Cabin Pressurisation ( ATA21) , Air supply, Air Conditioning, Pressurisation, 
Safety and warning devices, Fire Protection ( ATA 26) , Fire and smoke 
detection and warning systems, Fire extinguishing systems  Fuel Systems 
(ATA 28) Fuel tanks, Supply systems, Dumping, venting and draining, Cross-
feed and transfer, Indications and warnings, Refuelling and defueling, Ice 
and Rain Protection ( ATA 30) , Wiper Systems, Oxygen ( ATA 35) , Supply 
regulation, Indications and warnings, Integrated Modular Avionics (ATA 42) , 
Cabin Systems (ATA 44) Information Systems (ATA 46) 
 

04-630-408 ปฏิบัติการระบบอรรถประโยชน์อากาศยาน    1(0-3-1) 
 Aircraft Utility systems Workshop  
 วิชาบังคับก่อน  :   04-630-407  ระบบอรรถประโยชน์อากาศยาน 

หรือเรียนควบคู่กัน 
Pre-requisite  :   04-630-407  Aircraft Utility systems or concurrent 

enrollment 
 ทดลองและปฏิบัติการเกี่ยวกับเรื่องท่ีเรียนในวิชาระบบอรรถประโยชน์อากาศยาน 

Experiments and practices involving Aircraft Utility systems 
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04-630-305 ระบบขับเคลื่อน    2(2-0-4) 
 Propulsion Systems  
 เครื่องมือวัด (TA 31) การจ าแนกประเภท; บรรยากาศ; ศัพท์วิทยา; อุปกรณ์และระบบวัด

ความดัน ระบบพิโตสแตติก อัลติมิเตอร์ ตัวแสดงผลความเร็วในแนวดิ่ง ตัวแสดงผล
ความเร็วลม มัชมิเตอร์ การรายงานความสูงและระบบแจ้งเตือนคอมพิวเตอร์ข้อมูลอากาศ 
เครื่องมือวัดระบบนิวเมติก การอ่านค่าเครื่องมือวัด และการแสดงผล การอ่านความดัน
โดยตรง และเกจวัดอุณหภูมิ ระบบบ่งชี้อุณหภูมิ ระบบบ่งชี้ปริมาณเชื้อเพลิง  
Instruments ( ATA 31) :  Classification; Atmosphere; Terminology; Pressure 
measuring devices and systems; Pitot static systems; Altimeters; Vertical 
speed indicators; Airspeed indicators; Mach meters  Altitude reporting / 
alerting systems; Air data computers; Instrument pneumatic systems Direct 
reading pressure and temperature gauges; Temperature indicating systems; 
Fuel quantity indicating systems 
 

04-630-402 ปฏิบัติการระบบขับเคลื่อน    2(0-6-2) 
 Propulsion Systems Workshop  
 วิชาบังคับก่อน  :   04-630-305  ระบบขับเคลื่อน หรือเรียนควบคู่กัน 

Pre-requisite  :   04-630-305  Aircraft Utility systems or concurrent 
enrollment 

 ทดลองและปฏิบัติการเกี่ยวกับเรื่องท่ีเรียนในวิชาระบบขับเคลื่อน 
Experiments and practices involving Propulsion Systems 
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04-630-105 พื้นฐานอากาศพลศาสตร์    2(2-0-4) 
 Basic Aerodynamics  
 ฟิสิกส์ของชั้นบรรยากาศ มาตรฐานบรรยากาศ (ISA) การประยุกต์ใช้กับอากาศพลศาสตร์ 

อากาศพลศาสตร์ การไหลของอากาศรอบตัว ขอบเขตการไหลของอากาศ การไหลของ
อากาศแบบราบเรียบและเทอร์บูแลนท์ อากาศที่ไหลอย่างอิสระ กระแสอากาศสัมพัทธ์ 
กระแสอากาศแบบ upwash, downwash, vortices, จุดเฉื่อยของอากาศ นิยามของ 
camber, chord, mean aerodynamic chord, แรงต้านต่างที่ เกิดขึ้นกับ เครื่องบิน 
ศูนย์กลางแรงดัน มุมปะทะของปีก มุมปะทะที่ปลายปีกเครื่องบินแบบ wash in และ 
wash out  อัตราส่วนความละเอียด รูปร่างของปีกและอัตราส่วนต่างๆ แรงผลัก แรงดึง 
ผลที่เกิดจากอากาศพลศาสตร์ แรงยกและการต้าน มุมปะทะของปีก สัมประสิทธิ์ของแรง
ยก สัมประสิทธิ์แรงต้าน เส้นโค้งโพลาร์ของกราฟ ทฤษฎีการบิน; ความสัมพันธ์ของแรงยก 
แรงดึง แรงผลัก และแรงต้าน อัตราส่วนของการร่อน การบินในสภาวะคงที่ ประสิทธิภาพ
การบิน ทฤษฎีของการเลี้ยวบิน ผลของโหลดแฟคเตอร์ การสะตอล ไฟลท์เอนเวอลอป 
และข้อจ ากัดของโครงสร้าง แรงยกเสริม เสถียรภาพทางการบินและอากาศพลศาสตร์ 
สเถียรภาพทาง Longitudinal, lateral และ directional 
Physics of the Atmosphere:  International Standard Atmosphere ( ISA) , 
application to aerodynamics.  Aerodynamics:  Airflow around a body; 
Boundary layer, laminar and turbulent flow, free stream flow, relative 
airflow, upwash and downwash, vortices, stagnation; The terms:  camber, 
chord, mean aerodynamic chord, profile ( parasite)  drag, induced drag, 
center of pressure, angle of attack, wash in and wash out, fineness ratio, 
wing shape and aspect ratio; Thrust, Weight, Aerodynamic Resultant; 
Generation of Lift and Drag: Angle of Attack, Lift coefficient, Drag coefficient, 
polar curve, Theory of Flight; Relationship between lift, weight, thrust and 
drag, Glide ratio, Steady state flights, performance, Theory of the turn; 
Influence of load factor: stall, flight envelope and structural limitations, Lift 
augmentation, Flight Stability and Dynamics, Longitudinal, lateral and 
directional stability 
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04-630-110 ปัจจัยมนุษย์และกฎหมายการบิน    3(3-0-6) 
 Human Factors and Aviation Legislation  
 ความต้องการทั่วไปของมนุษย์ ข้อจ ากัดและประสิทธิภาพของมนุษย์ จิตวิทยาทางสังคม 

ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงาน สภาพแวดล้อมทางกายภาพ งานที่ท า การสื่อสาร ความ
ผิดพลาดของมนุษย์ ความอันตรายในสถานที่ท างาน กฏระเบียบข้อบังคับการท างาน 
เข้าใจเกี่ยวกับ Part 66 พนักงานที่ได้รับการรับรอง การบ ารุงรักษา เข้าใจเกี่ยวกับ Part 
145, Part-M Subpart F องค์กรซ่อมบ ารุงที่ได้รับการรับรอง การขนส่งทางอากาศเชิง
พาณิชย์/การด าเนินการเชิงพาณิชย์  ใบรับรองของผู้ด าเนินการทางอากาศ ความ
รับผิดชอบของผู้ด าเนินการเกี่ยวกับการคงความต่อเนื่องของความสมควรเดินอากาศและ
การบ ารุงรักษา เอกสารที่ต้องมีไว้บนเครื่องบิน การติดป้ายหรือเครื่องหมายบนเครื่องบิน 
การรับรองเครื่องบิน เข้าใจเกี่ยวกับ Part M ข้อก าหนดระดับประเทศและระหว่าง
ประเทศที่บังคับใช้ส าหรับโปรแกรมการซ่อมบ ารุง การตรวจซ่อมบ ารุง การตรวจเซ็คอย่าง
ละเอียดเกี่ยวกับ MMEL MEL และ DDL ค าสั่งสมควรเดินอากาศ เอกสารบริการทาง
เทคนิค ข้อมูลบริการของผู้ผลิต การปรับเปลี่ยนและซ่อมแซม เอกกสารการซ่อมบ ารุง 
การคงความต่อเนื่องของความสมควรเดินอากาศ ข้อก าหนดขั้นต่ า การบินทดสอบ ETOP 
การด าเนินงานในสภาพอากาศต่างๆ การด าเนินงานใน Category2/3      
Genneral of human factors, Human Performance and Limitations, Social 
Psychology, Factors Affecting Performance, Physical Environment, Tasks, 
Communication, Human Error, Hazards in the Workplace, Regulatory Framework, 
Understanding Part-66, Certifying Staff, Maintenance Understanding Part-145, 
Part-M Subpart F, Approved Maintenance, Organisations, Commercial Air 
Transport /  Commercial Operations, Air Operators Certificates, Operators 
Responsibilities, in particular regarding continuing airworthiness and 
maintenance, Documents to be carried on board, Aircraft Placarding, Aircraft 
Certification, Understanding of Part-M, Applicable National and International 
Requirements for Maintenance Programmes, Maintenance checks and 
inspections Master Minimum Equipment Lists, Minimum Equipment List, Dispatch 
Deviation Lists, Airworthiness Directives, Service Bulletins, manufacturers service 
information, Modifications and repairs, Maintenance documentation, 
maintenance manuals, structural repair, manual, illustrated parts catalogue, 
Continuing airworthiness, Minimum equipment requirements - Test flights, ETOP, 
All Weather Operations, Category 2/3 operations   
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04-630-210 เครื่องยนต์ก๊าซเทอร์ไบน์และใบพัดอากาศยาน    2(2-0-4) 
 Gas Turbine Engine and Propeller Engine   
 ความรู้พ้ืนฐาน ประสิทธิภาพเครื่องยนต์ ช่องน าอากาศเข้า คอมเพรสเซอร์ ส่วนเผาไหม้ 

ส่วนเทอร์ไบน์ ไอเสีย ตลับลูกปืนและซีล น้ ามันหล่อลื่นและเชื้อเพลิง ระบบหล่อลื่น  
ระบบเชื้อเพลิง ระบบอากาศ ระบบสตาร์ทและจุดระเบิด ระบบบ่งชี้ของเครื่องยนต์  
ระบบเสริมก าลัง เครื่องยนต์เทอร์โบพรอพ เครื่องยนต์เทอร์โบชาฟท์ เอพียู(APUs) การ
ติดตั้งเครื่องก าเนิดไฟฟ้าอากาศยาน ระบบป้องกันอัคคีภัย การตรวจสอบเครื่องยนต์และ
การปฏิบัติงานภาคพ้ืนดิน การจัดเก็บและรักษาเครื่องยนต์ ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับใบพัด 
การสร้างใบพัด การควบคุมระดับใบพัด การซิงโครไนซ์ใบพัด การป้องกันน้ าแข็งเกาะของ
ใบพัด การบ ารุงรักษาใบพัด การจัดเก็บและรักษาใบพัด  
Fundamentals of Engine, Engine Performance, Inlet, Compressors, 
Combustion Section, Turbine Section, Exhaust, Bearings and Seals, 15. 9 
Lubricants and Fuels, Lubrication Systems, Fuel Systems, Air Systems, 
Starting and Ignition Systems, Engine Indication Systems, Power 
Augmentation Systems, Turbo-prop Engines, Turbo-shaft Engines, Auxiliary 
Power Units (APUs), Powerplant Installation, Fire Protection Systems, Engine 
Monitoring and Ground Operation, Engine Storage and Preservation, 
Fundamentals of propeller, Propeller Construction, Propeller Pitch Control, 
Propeller Synchronising,  Propeller Ice Protection, Propeller Maintenance,  
Propeller Storage and Preservation 
 

04-630-211 ปฏิบัติการเครื่องยนต์ก๊าซเทอร์ไบน์และใบพัดอากาศยาน    2(0-6-2) 
 Gas Turbine Engine and Propeller Engine Workshop  
 วิชาบังคับก่อน  :  04-630-210  เครื่องยนต์ก๊าซเทอร์ไบน์และ 

ใบพัดอากาศยาน หรือเรียนควบคู่กัน 
Pre-requisite  :  04-630-210  Gas Turbine Engine and Propeller  

Engine or concurrent enrollment 
 ทดลองและปฏิบัติการเกี่ยวกับเรื่องที่เรียนในวิชาเครื่องยนต์ก๊าซเทอร์ไบน์และใบพัด

อากาศยาน 
Experiments and practices involving Gas Turbine Engine and Propeller   
Engine 
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04-630-400   การเตรียมโครงงานวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อากาศยาน                       
Avionic Engineering Pre-Project 

1(0-2-1) 

 ขั้นตอนและระเบียบการเสนอหัวข้อโครงงาน ค้นคว้าปัญหาหรือหัวข้อทางวิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกส์อากาศยานเพ่ือเสนอท าเป็นโครงงาน การน าเสนอหัวข้อโครงงาน การ
เตรียมท าปริญญานิพนธ์ 
Process and rule of project’s proposal, searching for the problems or topics 
in the field of electronics and telecommunication engineering and propose 
it to be projects, Project’ s proposal presentation, graduated project’ s 
submitted paper preparation 
 

04-630-401   โครงงานวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อากาศยาน 
Avionic Engineering Project  

3(1-6-4) 

 วิชาบังคับก่อน  :  04-630-300  การเตรียมโครงงานวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อากาศยาน 
Pre-requisite :   04-630-300  Avionic Engineering Pre-Project 

 ค้นคว้าทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับโครงงานการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีใหม่ในการวางแผน  จัดท า  หรือ
ผลิตสร้างผลงานอันเกิดประโยชน์ต่อสายวิชาที่เรียนมาโดยตรงหรือต่อสังคมส่วนรวมการใช้
เครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์อย่างมีประสิทธิภาพที่สุด  
Searching for project’ s related theorems, applied contemporary technology to 
planning, building or creating the projects which utilize for the field of 
electronics and telecommunication engineering or society, instruments and 
materials utilization in maximum performance 
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04-630-212 โครงสร้างและระบบเครื่องบินเทอร์ไบน์ 2    3(3-0-6) 
 Turbine Aeroplane Structures and systems 2  
 ทฤษฎีการบิน อากาศพลศาสตร์และการควบคุมการบิน การบินความเร็วสูง อากาศ

พลศาสตร์ของเครื่องบินแบบปีกหมุน ความรู้พ้ืนฐานของระบบโครงสร้าง ขอบเขตและ
การระบุสถานี พันธะทางไฟฟ้า การป้องกันฟ้าฝ่า ระบบควบคุมการบิน(ATA 27) การ
ควบคุมหลัก การควบคุมรอง การป้องกันการเกิดสตอล  เพาเวอร์ไฮโดรลิกส์ (ATA29) 
น้ ามันไฮโดรลิก ไฮโดรลิกรีเซอร์วอยและแอคคิวมูเลเตอร์ การสร้างแรงดันในระบบ การ
สร้างแรงดันฉุกเฉิน การควบคุมแรงดัน การกระจายก าลัง ตัวแสดงผลและการเตือนภัย 
การเชื่อมต่อกับระบบอ่ืนๆ แลนดิ้งเกียร์ (ATA 32) โครงสร้าง การดูดซับแรงกระแทก 
ระบบกางออกและคืนกลับที่เดิมของเกียร์ ตัวแสดงผลและแจ้งเตือนภัย ล้อ เบรค การ
ป้องกันการลื่น การเบรคอัตโนมัติ ยางล้อเครื่องบิน พวงมาลัย ตัวตรวจจับรหว่างอากาศ
กับพ้ืนดิน ระบบนิวเมติกและสูญญากาศ (ATA 36) น้ าและการถ่ายของเสีย (ATA 38)  
Theory of Flight: Aeroplane Aerodynamics and Flight Controls, High Speed 
Flight, Rotary Wing Aerodynamics, Fundamentals of structural systems, 
Zonal and station identification systems, Electrical bonding, Lightning strike 
protection provision, Flight Controls (ATA 27) , Primary controls, Secondary 
controls, Stall protection systems, System operation: electrical, fly-by-wire, 
Hydraulic Power ( ATA 29) , Hydraulic fluids, Hydraulic reservoirs and 
accumulators, Pressure generation, Emergency pressure generation, 
Pressure control, Power distribution, Indication and warning systems, 
Interface with other systems, Landing Gear (ATA 32) , Construction, shock 
absorbing, Extension and retraction systems, Indications and warnings, 
Wheels, brakes, antiskid and autobraking, Tyres, Steering, Air-ground sensing, 
Pneumatic/Vacuum (ATA 36), Water/Waste (ATA 38) 
 

04-630-213 ปฏิบัติการโครงสร้างและระบบเครื่องบินเทอร์ไบน์ 2    2(0-6-2) 
 Turbine Aeroplane Structures and systems Workshop 2  
 วิชาบังคับก่อน  :   04-630-212  โครงสร้างและระบบเครื่องบินเทอร์ไบน์ 2  

หรือเรียนควบคู่กัน 
Pre-requisite  :   04-630-212  Turbine Aeroplane Structures and systems 

Workshop 2  or concurrent enrollment 
 ทดลองและปฏิบัติการเกี่ยวกับเรื่องท่ีเรียนในวิชาโครงสร้างและระบบเครื่องบินเทอร์ไบน์ 2 

Experiments and practices involving Turbine Aeroplane Structures and 
systems Workshop 2 
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04-630-405 เครื่องวัดประกอบการบิน    3(3-0-6) 
 Flight Instrument  
 ชนิดของเครื่องมือวัด บรรยากาศ อุปกรณ์และระบบวัดความดัน ระบบPitot static 

เครื่องวัดความสูง เครื่องวัดอัตราไต่ เครื่องวัดความเร็ว มัคมิเตอร์ ระบบการรายงานระดับ
ความสูง / การเตือนความสูง ระบบคอมพิวเตอร์ที่ให้ข้อมูลทางอากาศ เครื่องมือส าหรับ
ระบบนิวเมติก การอ่านค่าความดันและอุณหภูมิโดยตรง ระบบแสดงผลอุณหภูมิ ระบบ
แสดงผลปริมาณเชื้อเพลิง หลักการของไจโร เครื่องวัดเส้นขอบฟ้าจ าลอง เครื่องวัดแสดง
การลื่น เครื่องวัดทิศทาง ระบบเตือนใกล้พ้ืนดิน ระบบเข็มทิศ ระบบบันทึกข้อมูลการบิน 
EFIS ระบบเตือนภัยต่างๆ ในเครื่องบิน การวัดการสั่นสะเทือนและการแสดงผล เครื่องมือ
วัดอิเล็กทรอนิกส์สมัยใหม่ (Glass cockpit)   
Classification; Atmosphere; Pressure measuring devices and systems; Pitot 
static systems; Altimeters; Vertical speed indicators; Airspeed indicators; 
Machmeters; Altitude reporting /  alerting systems; Air data computers; 
Instrument pneumatic systems; Direct reading pressure and temperature 
gauges; Temperature indicating systems; Fuel quantity indicating systems; 
Gyroscopic principles; Artificial horizons; Slip indicators; Directional gyros; 
Ground Proximity Warning Systems; Compass systems; Flight Data Recording 
systems; Electronic Flight Instrument Systems; Instrument warning systems, 
Stall warning systems and angle of attack indicating systems; Vibration 
measurement and indication; Glass cockpit 
 

04-630-406 ปฏิบัติการเครื่องวัดประกอบการบิน    2(0-6-2) 
 Flight Instrument Laboratory  
 วิชาบังคับก่อน  :   04-630-405  โครงสร้างและระบบเครื่องบินเทอร์ไบน์ 2  

หรือเรียนควบคู่กัน 
Pre-requisite  :   04-630-405  Flight Instrument  
                                        or concurrent enrollment 
ทดลองและปฏิบัติการเกี่ยวกับเรื่องท่ีเรียนในวิชาเครื่องวัดประกอบการบิน 
Experiments and practices involving Flight Instrument 
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04-630-301 ระบบการบินอัตโนมัติ    3(3-0-6) 
 Autoflight  
 การบินอัตโนมัติ (ATA 22) หลักมูลของการควบคุมการบินอัตโนมัติ ประกอบด้วย 

หลักการท างานและค าศัพท์ปัจจุบัน ค าสั่งประมวลผลสัญญาณ วิธีการท างาน: ช่องทางใน
การหมุนรอบแกนนอน (roll) การหมุนรอบแกนปีก (pitch) การหมุนรอบแกนตั้ง (yaw) 
ตัวหน่วงการหมุนรอบแกนตั้ง ระบบเพ่ิมเสถียรภาพเฮลิคอปเตอร์ การควบคุมการทรงตัว
อัตโนมัติ การเชื่อมต่อระบบน าทางการบินอัตโนมัติ ; ระบบควบคุมก าลังเครื่องยนต์
อัตโนมัติ ระบบลงจอดอัตโนมัติ หลักการและหมวดหมู่ โหมดในการท างาน วิธีการลงจอด 
ระบบตรวจแจ้งความชัน (G/S) พ้ืน การบินขึ้นเมื่อการลงจอดไม่ปลอดภัย การเฝ้าระวัง
ระบบและภาวะล้มเหลว 
Autoflight ( ATA 22) :  Fundamentals of automatic flight control including 
working principles and current terminology; Command signal processing; 
Modes of operation: roll, pitch and yaw channels;  Yaw dampers; Stability 
Augmentation System in helicopters; Automatic trim control; Autopilot 
navigation aids interface; Autothrottle systems;  Automatic Landing 
Systems:  principles and categories, modes of operation, approach, 
glideslope, land, go-around, system monitors and failure conditions 
 

04-630-302 ปฏิบัติการระบบการบินอัตโนมัติ    2(0-6-2) 
 Autoflight Laboratory  
 วิชาบังคับก่อน  :   04-630-301  ระบบการบินอัตโนมัติ หรือเรียนควบคู่กัน 

Pre-requisite  :   04-630-301  Autoflight or concurrent enrollment 
 ทดลองและปฏิบัติการเกี่ยวกับเรื่องท่ีเรียนในวิชาระบบการบินอัตโนมัติ 

Experiments and practices involving Autoflight 
 

04-630-306 เซ็นเซอร์และทรานส์ดิวเซอร์ 3(2-3-5) 
 Sensors and Transducers 
 ลักษณะเฉพาะของอุปกรณ์ตรวจจับและตัวแปลงสัญญาณทางด้านแสง ความร้อน ความ

ดัน ความชื้น การเคลื่อนที่  การไหลระดับของไหล  ปฏิกิริยาทางเคมี    การออกแบบและ
สร้างอุปกรณ์ตรวจจับและตัวแปลงสัญญาณ การประยุกต์ใช้งานอุปกรณ์ตรวจจับและ
ตัวแปลงสัญญาณ 
Characteristics of the optical, thermal, pressure, moisture, motion, flow rate 
and chemical reaction sensors and transducers, analysis and design of 
sensors and transducers, applications of sensors and transducers 
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04-630-307 การสื่อสารดาวเทียม 3(3-0-6) 
 Satellite Communications  
 วงโคจรของดาวเทียม  เทคโนโลยีของดาวเทียม  การจัดสื่อสารโครงข่ายดาวเทียม  การ

จัดสรรช่องสัญญาณของทรานสปอนเดอร์ ระบบสถานีภาคพ้ืนดิน ระบบสายอากาศ ระบบ
การติดตามดาวเทียม การค านวณค่าความเข้มสัญญาณและการรับ ตัวขยายสัญญาณที่มี
การรบกวนต่ า ระบบโทรทัศน์ดิจิทัลผ่านดาวเทียม 
Satellite orbit, satellite technologies, satellite communication networking, 
transponder channel allocation, ground station systems, antenna systems, 
satellite positioning systems, signal strength calculation and reception, low 
noise amplifiers (LNA), satellite digital television systems 
 

04-630-308 หลักการระบบเรดาร์ 3(3-0-6) 
 Principle of Radar Systems 
 ทฤษฏีของระบบเรดาร์  ชั้นบรรยากาศ  ชนิดของเรดาร์  การแพร่กระจายคลื่นในระบบ

เรดาร์ การตรวจจับและประมวลผลสัญญาณเรดาร์   ระบบเรดาร์ส าหรับอากาศยานยุค
ใหม ่
Theory of radar systems, atmosphere, types of radar, wave radiation for 
radar system, radar signal processing and detection, radar system for 
modern aircraft 
 

04-630-409 การจัดการการซ่อมบ ารุงอากาศยานข้อมูลขนาดใหญ่ 3(3-0-6) 
 Big Data Aircraft Maintenance Management 
 แนวคิด ข้อบังคับ นโยบาย  แผนงานและการท างาน  สิ่งที่ต้องการส าหรับการซ่อมบ ารุง

อากาศยาน  การจัดการการซ่อมบ ารุงบนฐานความพิวเตอร์ด้วยข้อมูลขนาดใหญ่   
การจัดการการซ่อมบ ารุงอากาศยานสมัยใหม่  
Concepts, regulation, policy, operation and planning, requirement for 
aircraft maintenance, big data computer-based maintenance management, 
modern aircraft maintenance management 
 

04-630-410 ระบบบริการและบันเทิงภายในอากาศยาน   3(2-3-5) 
 Cabin Entertainment and Service Systems 
 ส่วนประกอบและหน่วยของระบบให้บริการและบันเทิงภายในอากาศยาน  การบริการ

โครงข่ายภายในอากาศยาน การสื่อสารวิทยุหรือข้อมูล  ระบบความบันเทิงในขณะบิน  
ระบบสื่อสารภายนอก  ระบบหน่วยความจ าขนาดใหญ่ในอากาศยาน ระบบเฝ้าติดตามใน
อากาศยาน 
Unit and components of cabin entertainment and service system , cabin 
network service, data/radio communication, in-flight entertainment system, 
external communication systems, cabin mass memory system, cabin 
monitoring systems 
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04-630-411 หัวข้อคัดสรรทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อากาศยาน 1 1(0-3-1) 
 Selected Topics in Avionic Engineering 1 
 ปฏิบัติการหัวข้อคัดสรรต่างๆ ทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อากาศยาน  เฉพาะที่น่าสนใจ 

โดยผู้สอนหรือทางภาควิชาฯ เป็นผู้ก าหนดหัวข้อให้ศึกษาหรือวิเคราะห์ ทั้งนี้หัวข้อที่จะ
ศึกษาควรเป็นงานซึ่งก าลังเป็นที่น่าสนใจ และเป็นเทคโนโลยี หรือพัฒนาการใหม่ๆ ที่ควร
ศึกษา โดยใช้เวลา 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 
Practice the selected topics in avionic engineering especially in any 
interested or hot issues relevant topics which selected by instructor or 
department’s board for 3 hours/week 
 

04-630-412 หัวข้อคัดสรรทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อากาศยาน 2 2(2-0-4) 
 Selected Topics in Avionic Engineering 2 
 วิเคราะห์หัวข้อคัดสรรต่างๆ ทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อากาศยาน เฉพาะที่น่าสนใจ 

โดยผู้สอนหรือทางภาควิชาฯ เป็นผู้ก าหนดหัวข้อให้ศึกษาหรือวิเคราะห์ ทั้งนี้หัวข้อที่จะ
ศึกษาควรเป็นงานซึ่งก าลังเป็นที่น่าสนใจ และเป็นเทคโนโลยี หรือพัฒนาการใหม่ๆ ที่ควร
ศึกษา โดยใช้เวลา 2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 
Analyze the selected topics in avionic engineering especially in any 
interested or hot issues relevant topics which selected by instructor or 
department’s board for 2 hours/week 
 

04-630-413 หัวข้อคัดสรรทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อากาศยาน 3 3(3-0-6) 
 Selected Topics in Avionic Engineering 3 
 วิเคราะห์หัวข้อคัดสรรต่างๆ ทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อากาศยาน เฉพาะที่น่าสนใจ 

โดยผู้สอนหรือทางภาควิชาฯ เป็นผู้ก าหนดหัวข้อให้ศึกษาหรือวิเคราะห์ ทั้งนี้หัวข้อที่จะ
ศึกษาควรเป็นงานซึ่งก าลังเป็นที่น่าสนใจ และเป็นเทคโนโลยี หรือพัฒนาการใหม่ๆ ที่ควร
ศึกษา โดยใช้เวลา 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 
Analyze the selected topics in avionic engineering especially in any 
interested or hot issues relevant topics which selected by instructor or 
department’s board for 3 hours/week 
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04-000-301 การเตรียมความพร้อมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
Preparation for Professional Experience 

1(0-2-1) 

 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรูปแบบและกระบวนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ความส าคัญของ
การฝึกประสบการณ์ วิชาชีพ  หลักการเขียนจดหมายสมัครงาน  การเลือกสถาน
ประกอบการ หลักการสัมภาษณ์งานอาชีพ วัฒนธรรมองค์กร การพัฒนาบุคลิกภาพ 
จรรยาบรรณวิชาชีพ คุณธรรมจริยธรรม กฎหมายแรงงาน การประกันสังคม กิจกรรม 5 ส 
ระบบมาตรฐานการประกันคุณภาพและความปลอดภัยในการท างาน ความรู้เบื้องต้น
เกี่ยวกับการเป็นผู้ประกอบการ การใช้งานภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร การเขียนรายงาน 
การน าเสนอผลงาน ทักษะการวางแผน ทักษะการวิเคราะห์ ทักษะการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
และการตัดสินใจ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ เทคโนโลยีสารสนเทศและกฎหมายเทคโนโลยี
สารสนเทศ และการสืบค้นข้อมูล 
Basic knowledge of forms and process of professional experience, 
importance of professional experience, application letters preparation, 
workplace selections, job interview, organizational culture, personality 
development, professional morality, virtue ethics, labor laws, social 
security, 5S’ s Keys, systems of quality assurance and safety standards at 
work, English communication in the workplace, report writing, 
presentations, planning skills, analytical skills, immediate problem solving 
skills, decision making, basic concepts of information technology, IT laws, 
and information retrieval 
หมายเหตุ : การประเมินผลเป็น S และ U 
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04-000-401 สหกิจศึกษา 
Cooperative Education 

6(0-40-0) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

วิชาบังคับก่อน  :  04-000-301 การเตรียมความพร้อมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
Pre-requisite  :  04-000-301 Preparation for Professional  
                                       Experience 
ปฏิบัติงานในสถานที่ปฏิบัติงานเสมือนเป็นพนักงานชั่วคราวเต็มเวลาของสถานที่
ปฏิบัติงาน ในต าแหน่งตามที่ตรงกับวิชาชีพและเหมาะสมกับความรู้ความสามารถของ
นักศึกษา เพ่ือเชื่อมโยงความรู้ทางทฤษฎีกับการปฏิบัติงาน ทั้งรูปแบบของงานประจ าหรือ
โครงงาน เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ ปฏิบัติตนตามระเบียบการบริหารงาน
บุคคลของสถานที่ปฏิบัติงานตลอดระยะเวลาการปฏิบัติงาน มีหน้าที่รับผิดชอบแน่นอน 
นักศึกษาต้องรับผิดชอบงานที่ ได้ รับมอบหมายจากสถานประกอบการอย่างเต็ม
ความสามารถ มีอาจารย์นิเทศและผู้นิเทศงานท าหน้าที่ให้ค าปรึกษาระหว่างปฏิบัติงาน มี
การติดตามและการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ ตลอดระยะเวลาปฏิบัติงาน 
ท าให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์จริงจากการปฏิบัติงาน เกิดการพัฒนาตนเองให้เป็นผู้มี
ความพร้อมในการท างาน และสามารถท างานได้ทันทีหลังส าเร็จการศึกษา 
Practice in a workplace as a temporary full-time employee in a relevant 
position that suits a student’s field of study and abilities for the success of 
applying, expanding, and extending the curriculum expectations in practical 
situations, whether they be of a workplace setting, a project, or both, for 16-
week minimum of placement in compliance with the workplace’s mandatory 
terms, conditions, and obligations, responsibility and commitment 
fulfillment for a particular role assigned by the workplace, supervision and 
evaluation under a systematic follow-up process throughout the course by 
both a certified cooperative education teacher and a cooperative 
education coordinator from the workplace, an opportunity to enhance a 
student’ s in-school learning while developing greater awareness and 
understanding of the real world of work to develop skills, knowledge, and 
attitudes needed to become a productive and satisfied member in a work 
environment immediately after graduation  
หมายเหตุ : การประเมินผลเป็น S และ U 
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04-000-403 สหกิจศึกษาต่างประเทศ 
International Cooperative Education 

6(0-40-0) 

 วิชาบังคับก่อน  :  04-000-301 การเตรียมความพร้อมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
Pre-requisite  :  04-000-301 Preparation for Professional  
                                       Experience 
ปฏิบัติงานในสถานที่ปฏิบัติงานการเสมือนเป็นพนักงานชั่วคราวเต็มเวลาของสถานที่
ปฏิบัติงาน ในต าแหน่งตามที่ตรงกับวิชาชีพและเหมาะสมกับความรู้ความสามารถของ
นักศึกษา เพ่ือเชื่อมโยงความรู้ทางทฤษฎีกับการปฏิบัติงาน ทั้งรูปแบบของงานประจ าหรือ
โครงงาน เป็นระยะเวลารวมไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ โดยต้องเป็นการปฏิบัติงานใน
ต่างประเทศไม่น้อยกว่า 12 สัปดาห์ ปฏิบัติตนตามระเบียบการบริหารงานบุคคลของ
สถานที่ปฏิบัติงานตลอดระยะเวลาการปฏิบัติงาน มีหน้าที่รับผิดชอบแน่นอน นักศึกษา
ต้องรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายจากสถานประกอบการอย่างเต็มความสามารถ มี
อาจารย์นิเทศและผู้นิเทศงานท าหน้าที่ให้ค าปรึกษาระหว่างปฏิบัติงาน มีการติดตามและ
การประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ ตลอดระยะเวลาปฏิบัติงาน ท าให้นักศึกษา
ได้รับประสบการณ์จริงจากการปฏิบัติงาน เกิดการพัฒนาตนเองให้เป็นผู้มีความพร้อมใน
การท างาน และสามารถท างานได้ทันทีหลังส าเร็จการศึกษา 
หมายเหตุ  ผลการประเมินเป็น S และ U 
Practice in a workplace as a temporary full-time employee in a relevant 
position that suits a student’s field of study and abilities for the success of 
applying, expanding, and extending the curriculum expectations in practical 
situations, whether they be of a workplace setting, a project, or both, for 
16-week minimum of placement, with at least 12-week placement in a 
foreign country, in compliance with the workplace’ s mandatory terms, 
conditions, and obligations, responsibility and commitment fulfillment for a 
particular role assigned by the workplace, supervision and evaluation under 
a systematic follow-up process throughout the course by both a certified 
cooperative education teacher and a cooperative education coordinator 
from the workplace, an opportunity to enhance a student’ s in-school 
learning while developing greater awareness and understanding of the real 
world of work to develop skills, knowledge, and attitudes needed to 
become a productive and satisfied member in a work environment 
immediately after graduation 
หมายเหตุ : การประเมินผลเป็น S และ U 
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04-000-302 ฝึกงาน 
Apprenticeship 

3(0-20-0) 

 วิชาบังคับก่อน  :  04-000-301 การเตรียมความพร้อมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
Pre-requisite  :  04-000-301 Preparation for Professional  
                                       Experience 
ปฏิบัติงานในสถานที่ปฏิบัติงานการเสมือนเป็นพนักงานชั่วคราวเต็มเวลาของสถานที่
ปฏิบัติงาน ในต าแหน่งตามที่ตรงกับวิชาชีพและเหมาะสมกับความรู้ความสามารถของ
นักศึกษา เพ่ือเชื่อมโยงความรู้ทางทฤษฎีกับการปฏิบัติงาน เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 8 
สัปดาห์ ปฏิบัติตนตามระเบียบการบริหารงานบุคคลของสถานที่ปฏิบัติงานตลอด
ระยะเวลาการปฏิบัติงาน  นักศึกษาต้องรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายจากสถาน
ประกอบการอย่างเต็มความสามารถ มีอาจารย์นิเทศและผู้นิเทศงานท าหน้าที่ให้ค าปรึกษา
ระหว่างปฏิบัติงาน มีการติดตามและการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ ตลอด
ระยะเวลาปฏิบัติงาน เพ่ือเป็นการเตรียมนักศึกษา สู่งานที่นักศึกษาสนใจและพัฒนาทักษะ
วิชาชีพส าหรับการท างาน 
Practice in a workplace as a temporary full-time employee in a relevant 
position that suits a student’s field of study and abilities for the success of 
applying, expanding, and extending the curriculum expectations in practical 
situations, whether they be of a workplace setting, a project, or both, for 8-
week minimum of placement in compliance with the workplace’s mandatory 
terms, conditions, and obligations, responsibility and commitment 
fulfillment for a particular role assigned by the workplace, supervision and 
evaluation under a systematic follow-up process throughout the course by 
both a certified cooperative education teacher and a cooperative 
education coordinator from the workplace, preparation for a student to 
develop skills, knowledge, and attitudes needed to become a productive 
and satisfied member in a work environment 
หมายเหตุ : การประเมินผลเป็น S และ U 
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04-000-303 ฝึกงานต่างประเทศ 
International Apprenticeship 

3(0-20-0) 

 วิชาบังคับก่อน  :  04-000-301 การเตรียมความพร้อมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
Pre-requisite  :  04-000-301 Preparation for Professional  
                                       Experience 
ปฏิบัติงานในสถานที่ปฏิบัติงานการนอกประเทศ เสมือนเป็นพนักงานชั่วคราวเต็มเวลา
ของสถานที่ปฏิบัติงาน ในต าแหน่งตามที่ตรงกับวิชาชีพและเหมาะสมกับความรู้
ความสามารถของนักศึกษา เพ่ือเชื่อมโยงความรู้ทางทฤษฎีกับการปฏิบัติงาน  เป็น
ระยะเวลารวมไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์ โดยต้องเป็นการปฏิบัติงานในต่างประเทศไม่น้อย
กว่า 6 สัปดาห์ ปฏิบัติตนตามระเบียบการบริหารงานบุคคลของสถานที่ปฏิบัติงานตลอด
ระยะเวลาการปฏิบัติงาน  นักศึกษาต้องรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายจากสถาน
ประกอบการอย่างเต็มความสามารถ มีอาจารย์นิเทศและผู้นิเทศงานท าหน้าที่ให้ค าปรึกษา
ระหว่างปฏิบัติงาน มีการติดตามและการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ ตลอด
ระยะเวลาปฏิบัติงาน เพ่ือเป็นการเตรียมนักศึกษาสู่งานที่นักศึกษาสนใจและพัฒนาทักษะ
วิชาชีพส าหรับการท างาน 
Practice in a workplace as a temporary full-time employee in a relevant 
position that suits a student’s field of study and abilities for the success of 
applying, expanding, and extending the curriculum expectations in practical 
situations, whether they be of a workplace setting, a project, or both, for 8-
week minimum of placement, with at least 6-week placement in a foreign 
country, in compliance with the workplace’s mandatory terms, conditions, 
and obligations, responsibility and commitment fulfillment for a particular 
role assigned by the workplace, supervision and evaluation under a 
systematic follow-up process throughout the course by both a certified 
cooperative education teacher and a cooperative education coordinator 
from the workplace, preparation for a student to develop skills, knowledge, 
and attitudes needed to become a productive and satisfied member in a 
work environment 
หมายเหตุ : การประเมินผลเป็น S และ U 
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04-000-402 ปัญหาพิเศษจากสถานประกอบการ 
Workplace Special Problem 

3(0-6-3) 

 วิชาบังคับก่อน : 04-000-302 ฝึกงาน 
  04-000-303 ฝึกงานต่างประเทศ 
Pre-requisite  :   04-000-302 Apprenticeship 
                      04-000-303 International Apprenticeship 
การน าโจทย์ปัญหาที่ได้จากสถานประกอบการ ทั้งภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ รัฐบาล หรือ
ชุมชน  ที่นักศึกษาได้ออกท าการฝึกประสบการณ์ ทั้งในรูปแบบของการฝึกงาน ปฏิบัติงาน
ภาคสนาม  หรืออ่ืน ๆ เพ่ือน ามาศึกษา วิเคราะห์ โดยใช้ความรู้ทางด้านวิชาชีพของ
นักศึกษา มาท าการประยุกต์หาวิธี การแก้ปัญหา การพัฒนาวิธีการ หรือกระบวนการ โดย
จัดท าตามรูปแบบของโครงงาน โดยมีอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาให้ค าแนะน าและ
เป็นที่ปรึกษา โดยมีส่วนร่วมจากบุคลากรของ           สถานประกอบการหรือชุมชนนั้น 
Analysis of problems a student gains during his or her apprenticeship, amid 
fieldwork, or in other activities while undertaking a job training course in a 
private sector, a state enterprise, a government agency, or a community 
placement, use of a student’ s in-school learning and transitions to 
professional applications of resolution skills and method and process 
development skills through a research project under supervision of an 
academic expert in the field in cooperation with a cooperative education 
coordinator from the workplace 
หมายเหตุ : การประเมินผลเป็น S และ U 
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04-000-102 การจัดประสบการณ์ต้นหลักสูตร         2(0-6-3) 
Pre-course Experience 
การจัดให้นักศึกษาเข้าไปอยู่ในสิ่งแวดล้อมทางวิชาชีพช่วงต้นของการศึกษาในหลักสูตร  มี
การก าหนดประเด็นที่เกี่ยวข้องในวิชาชีพ เพ่ือให้นักศึกษาสังเกตการณ์และเก็บข้อมูล เช่น 
สภาพแวดล้อมในการท างาน บทบาทของบุคคลในวิชาชีพ มีการน าประเด็นที่ได้จากการ
สังเกต มาท าการสะท้อนความคิด แลกเปลี่ยนกับนักศึกษาด้วยกันเองและกับอาจารย์ 
นักศึกษาต้องสรุปข้อค้นพบ เช่น กรอบความคิดรวบยอด เกี่ยวกับวิชาชีพ บทบาทของ
บุคคลในวิชาชีพ โดยมีการน าเสนอทั้งในรูปแบบของรายงานหน้าชั้นเรียน และรูปแบบ
รายงาน  
Placement preparation for a student by engaging him or her in a professional 
environment at the beginning of the curriculum, management of relevant 
professional agendas for critical observation and data collection, such as a 
workplace environment assessment and professional roles of individuals, 
reflection of issues observed during a placement involvement, exchanges 
among peers and between a student and an assigned teacher on a 
professional conceptual framework and a professional role in a working 
setting, presentation skills in form of both a research project presentation 
and a academic paper  

  หมายเหตุ : การประเมินผลเป็น S และ U 
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04-000-203 ปฏิบัติงานภาคสนาม             2(0-6-0) 
Fieldwork 
การให้นักศึกษา เข้าไปสังเกตการณ์และมีส่วนร่วมในการท างานเป็นระยะเวลาสั้น  ๆ 
ต่อเนื่องตลอดภาคการศึกษา มีการก าหนดเนื้อหาการปฏิบัติงานภาคสนามที่สอคคล้องกับ
สาขาวิชาชีพ และเหมาะสมกับความรู้ภาคทฤษีของนักศึกษาตามแต่ละชั้นปี ทั้งนี้ต้องมีการ
เตรียมความพร้อมนักศึกษาผู้เรียนด้านความปลอดภัย การป้องกันโรคติดต่อหรือข้อพึงระวัง 
ก่อนปฏิบัติงานภาคสนาม เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ประยุกต์ใช้ความรู้ภาคทฤษฎีจากชั้น
เรียนกับการปฏิบัติงานภายใต้สภาพแวดล้อมจริง โดยอาจการน าวิธีการเรียนรู้ในลักษณะ
ของ การเรียนโดยใช้งานเป็นฐาน การเรียนจากสภาพสังคม การเรียนด้วยการให้บริการ
ชุมชน หรือรูปแบบอ่ืน มีการประเมินผลผู้ เรียนเป็นระยะทั้งระหว่างและสิ้นสุดการ
ปฏิบัติงานภาคสนาม มีการน าเสนอทั้งในรูปแบบของรายงานหน้าชั้นเรียน และรูปแบบ
รายงาน 
Observation of and short-term participation in a working setting throughout a 
certain semester, appropriate content for fieldwork operation in line with 
professional studies and a student’s academic knowledge level, preparation 
for a student of safety assurance, workplace health control, and placement 
precautions all in a workplace before doing fieldwork, exposure of 
applications of theories and principles learned in the classroom to work in a 
field setting, knowledge and new skills while performing a task in a 
community workplace via work-base learning, community learning, service 
learning, or other frameworks, evaluation of a student during and at the end 
of a fieldwork term through a research project presentation and academic 
paper 
หมายเหตุ : การประเมินผลเป็น S และ U 
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04-000-304 การติดตามพฤติกรรมการท างาน         2 (0-6-3) 
Job Shadowing 
การก าหนดให้นักศึกษาเพ่ือเข้าไปสังเกตุพฤติกรรมของการท างานของบุคคล  โดยมีการ
ก าหนดผู้ที่เข้าไปสังเกตพฤติพกรรมการท างาน และต้องมีการเตรียมความพร้อมนักศึกษา 
ก่อนการติดตามพฤติกรรมการท างาน เช่น แผนการติดตาม กิจกรรมที่ต้องติดตาม เป็นต้น 
นักศึกษาสามารถเรียนรู้หรือติดตามพฤติกรรมการท างานของผู้ที่เข้าไปสังเกตพฤติพกรรม
การท างาน ได้โดยการสังเกต การพูดคุย และการท างานร่วมกับผู้ที่เข้าไปสังเกตพฤติพกรรม
การท างาน ประเมินผลด้วยการสะท้อนความคิด ทั้งตัวนักศึกษาเอง นักศึกษาด้วยกันเอง
และกับอาจารย์ในรูปของการสนทนากลุ่มย่อย โดยอาจเชิญผู้ที่เข้าไปสังเกตพฤติพกรรมร่วม
การสนทนากลุ่มย่อย เพ่ือแลกเปลี่ยนประสบการณ์ โดยมีการน าเสนอทั้งในรูปแบบของ
รายงานหน้าชั้นเรียน และรูปแบบรายงาน 
Observation of people in a working community for day-to-day activities as 
they perform their regular job duties, preparation for cooperative education 
strategies before a shadowing process, such as of a follow-up of professional 
plans and agendas, insight into a particular career for career awareness and 
exploration through workplace observation, talks, cooperation involvements, 
assessment of thought reflection of a student, among peers, and with a 
cooperative education teacher in the course through focus group discussions, 
invitation for observers to join the discussions for exchanges of workplace 
experience, evaluation on both a research project presentation and 
academic paper 
หมายเหตุ : การประเมินผลเป็น S และ U 
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04-000-305 การฝึกเฉพาะต าแหน่ง        3(0-16-8) 
Practicum 

 วิชาบังคับก่อน  :  04-000-301  เตรียมความพร้อมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
  Pre-requisite  :  04-000-301  Preparation for Professional 

การฝึกตรงตามสาขาวิชาชีพของนักศึกษา ในสถานที่ปฏิบัติงานเป็นระยะเวลานานเพียงพอ 
นักศึกษาสามารถเรียนควบคู่กับการท างาน เพ่ือให้นักศึกษามีทักษะและสมรรถนะตาม
วิชาชีพ การฝึกเฉพาะต าแหน่งต้องเหมาะสมกับความรู้ทางทฤษฎีตามชั้นปีของนักศึกษา 
และสามารถด าเนินการควบคู่กับการเรียนในชั้นปีที่สูงขึ้น มีการเตรียมความพร้อมนักศึกษา
เบื้องต้นเกี่ยวกับทักษะที่จ าเป็นต่อการท างาน มีผู้นิเทศงาน ผู้สอน หรือครูฝึก ให้ค าปรึกษา
และติดตามความก้าวหน้าของนักศึกษา มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ระหว่างการฝึก ทั้ง
กับนักศึกษาด้วยกันเองและกับผู้นิเทศงาน ผู้สอน หรือครูฝึก มีการประเมินผลผู้เรียนเป็น
ระยะทั้งระหว่างการฝึกและเมื่อสิ้นสุดการฝึก มีการน าเสนอทั้งในรูปแบบของรายงานหน้า
ชั้นเรียน และรูปแบบรายงาน 
Exposure of a student to his or her professional role by completing 
sufficient hours in the field of his or her academic curriculum and by 
applying and sharing the knowledge that he or she has gained from his or 
her academic studies, an appropriate placement or practicum for a 
student’s academic knowledge level, course completion possible during his 
or her progress to a higher year in his or her university study, basic 
preparation for a student of necessary working skills under supervision and 
follow-up of a cooperative education coordinator form a workplace, 
exchanges of workplace setting experience during a placement or practicum 
among peers and between a supervisor and a student, evaluation of a 
student both during and after a placement or practicum through a research 
project presentation and academic paper 
หมายเหตุ : การประเมินผลเป็น S และ U   
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04-000-404 การฝึกปฏิบัติจริงภายหลังส าเร็จการเรียนทฤษฎี      6(0-40-0) 
Post-course Internship 

 วิชาบังคับก่อน  :  04-000-301  เตรียมความพร้อมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
  Pre-requisite  :  04-000-301  Preparation for Professional 

การฝึกปฏิบัติหลังจากการเรียนภาคทฤษฎีครบตามหลักสูตรแล้วหรือเกือบครบตาม
หลักสูตร ในสถานที่ปฏิบัติงาน มีการเตรียมความพร้อมนักศึกษาทั้งทักษะทางด้านวิชาการ
และทักษะที่จ าเป็นต่อการท างาน  ทั้ งนี้อาจเป็นการฝึกปฏิบัติควบคู่กับการเรียนใน
สถานศึกษา เน้นการฝึกปฏิบัติงานประจ าหรือโครงงานที่ตรงตามสาขาวิชาชีพ ผู้เรียนมีการ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ทั้งระหว่างการฝึกและเมื่อสิ้นสุดการฝึกกับผู้เรียนด้วยกันเองและ
กับผู้สอน ประเมินผลเมื่อสิ้นสุดการฝึกทั้งการส่งรายงานและการน าเสนอผลงาน มีการ
น าเสนอท้ังในรูปแบบของรายงานหน้าชั้นเรียน และรูปแบบรายงาน 
Practice in a workplace after or almost after completion of theoretical 
studies of a curriculum, preparation for necessary academic and professional 
skills to practical working situations, probably during the university studies, 
focus on a full-time placement or a relevant professional project, exchanges 
of professional reflection during and at the end of an internship among peers 
and with a cooperative education teacher, evaluation of a student at the 
end of an internship through a research project presentation and academic 
paper  
หมายเหตุ : การประเมินผลเป็น S และ U 
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หมวดที ่5  หลกัเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
  ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง เกณฑ์การวัดและประเมินผลการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี  (ภาคผนวก ค) 
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

2.1  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา 
2.1.1 ประเมินรายละเอียดรายวิชาว่าผลการเรียนรู้ที่ก าหนดสอดคล้องกับความรับผิดชอบใน

หลักสูตร 
2.1.2 ประเมินข้อสอบของรายวิชาว่าครอบคลุมผลการเรียนรู้ตามที่ก าหนดในรายละเอียดวิชา 
2.1.3 การเปรียบเทียบวิเคราะห์คะแนน 

2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 
2.2.1 สภาวะการมีงานท าของบัณฑิตประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นที่ส าเร็จการศึกษา ในด้านของ

ระยะเวลาในการหางานท า  ความเห็นต่อความรู้  ความสามารถ  ความมั่นใจของบัณฑิตในการประกอบการ
งานอาชีพ 

2.2.2 การตรวจสอบจากผู้ประกอบการ โดยการขอเข้าสัมภาษณ์หรือการส่งแบบสอบถาม เพ่ือ
ประเมินความพงึพอใจในบัณฑิตและเข้าท างานในสถานประกอบการ 

2.2.3 การประเมินจากบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพ ในแง่ของความพร้อม และความรู้จากสาขาวิชาที่
เรียนในหลักสูตร ที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบอาชีพของบัณฑิต รวมทั้งเปิดโอกาสให้เสนอข้อคิดเห็นในการ
ปรับหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้น 
3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

3.1 นักศึกษาท่ีมีสิทธิ์ได้รับปริญญา อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตร ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน ดังต่อไปนี้ 
3.1.1 เรียนครบหน่วยกิต และรายวิชาตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนดไว้ในหลักสูตร 
3.1.2 มีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่กว่า 2.00 
3.1.3 ใช้ระยะเวลาไม่เกิน 2 เท่าของระยะเวลาการศึกษาที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร ทั้งนี้ไม่นับ 
        ระยะเวลาการลาพักการศึกษาด้วย 
3.1.4 ไม่มีพันธะด้านหนี้สินใด ๆ กับมหาวิทยาลัยฯ 
3.1.5 มีคุณสมบัติอ่ืน ๆ ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วยการศึกษา

ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2550 และฉบับเพ่ิมเติม พ.ศ. 2556 (ภาคผนวก ค) 
1.2 นักศึกษาท่ีมีสิทธิ์แสดงความจ านงขอส าเร็จการศึกษา ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน ดังนี้ 

3.2.1 เป็นนักศึกษาภาคการศึกษาสุดท้ายที่ลงทะเบียนเรียนครบตามหลักสูตร 
3.2.2 ผ่านกิจกรรมภาคบังคับ ตามเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยฯ ก าหนด 
3.2.3 มีคุณสมบัติอ่ืน ๆ ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วยการศึกษา

ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2550  (ภาคผนวก ค) 
3.2.4 ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานความสามารถทาง

ภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรีก่อนส าเร็จการศึกษา พ.ศ. 2560 (ภาคผนวก ค) 
และตามประกาศมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้อง 

3.2.5 ให้นักศึกษาที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ระบุ ไว้ในข้อ 3.2.1 และ 3.2.2 ยื่นค าร้องแสดง ความจ านง
ขอส าเร็จการศึกษาต่อส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยฯ  
ก าหนด มิฉะนั้นอาจไม่ได้รับการพิจารณาเสนอชื่อต่อสภามหาวิทยาลัยฯ เพ่ืออนุมัติให้
ปริญญา ในภาคการศึกษานั้น 



68 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จ  ตารางสมรรถนะของสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อากาศยาน 
  
 
 
 
 

 



 69 

ตารางสมรรถนะของสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อากาศยาน 
 

อาชีพ 
(จากหมวดที ่1 ข้อ 8) 

ล าดับที ่ รหัสสมรรถนะ ชื่อสมรรถนะรายวชิา วิธีวัดผลและประเมินผลสมรรถนะ รายวิชา ภาคการศึกษา/ชั้นปี
ที่จัดสอบ 

หมายเหต ุ

1. ช่างซ่อมบ ารุงอากาศยาน
ในสายการบินทั้งใน
ประเทศและ
ต่างประเทศโดยมี
สมรรถนะตามมาตรฐาน 
EASA  (CAT A1, B2) 
และ ICAO  

2. วิศวกรด้านอากาศยานใน
อุตสาหกรรมการบินทั้ง
องค์กรรัฐบาลและ
เอกชน 

3.วิศวกรอิเล็กทรอนิกส์ใน
อุตสาหกรรมผลิต
ชิ้นส่วนอากาศยาน 

4. วิศวกรเครื่องกลใน
อุตสาหกรรมผลิต
ชิ้นส่วนอากาศยาน 

5. วิศวกรวางแผนการซ่อม
บ ารุงอากาศยานและ
สนับสนุนด้านวิศวกรรม 

6. วิศวกรด้านการ
อ านวยการบินทั้งองค์กร
รัฐบาลและเอกชน 

7. เจ้าหน้าที่ควบคุม
คุณภาพและความ
ปลอดภัยการซ่อมบ ารุง
อากาศยาน 

1 C0415112 1.2 สามารถออกแบบและสร้างเครื่องบินร่อนตาม
หลักการอากาศพลศาสตร์ได้ 
Be able to design and build glider based on 
aerodynamic principles 

04-630-102 ฟิสิส์ส าหรับอากาศยาน- 
04-630-605 พื้นฐานอากาศพลศาสตร์ 
 

- ข้อสอบตาม
มาตรฐาน 
EASA/ICAO และ
ทดสอบปฏิบัติงาน 

ภาคการศึกษาที่ 2 
ภาคการศึกษาที่ 2 

/ชั้นปีที่ 1 

 

2 C0415113 1.3 สามารถออกแบบ สร้างชิ้นส่วนการซ่อมบ ารุง
ทางด้านอากาศยานโดยใช้วัสดุคอมโพสทิได้ 
Be able to design, build, repair parts for 
aircraft using composite materials 

04-630-608  วัสดุและฮาร์ดแวร์ส าหรบั
อากาศยาน 
04-630-608  ปฏิบัติการวัสดุและ
ฮาร์ดแวร์ส าหรับอากาศยาน 

- ข้อสอบตาม
มาตรฐาน 
EASA/ICAO และ
ทดสอบปฏิบัติงาน 

ภาคการศึกษาที่ 2 
 

ภาคการศึกษาที่ 2 
/ชั้นปีที่ 1 

 

3 C0415121 2.1 สามารถใช้เครื่องมือทางกล ส าหรับการซ่อมบ ารุง 
ทดสอบเกี่ยวกับอากาศยานได ้
Be able to use mechanical tools for 
maintenance , test about aircraft 

04-630-201 การซ่อมบ ารุงอากาศยาน 
04-630-203 ปฏิบัติการซ่อมบ ารุงอากาศ
ยาน 

- ข้อสอบตาม
มาตรฐาน 
EASA/ICAO และ
ทดสอบปฏิบัติงาน 

ภาคการศึกษาที่ 1 
 

ภาคการศึกษาที่ 1 
/ชั้นปีที่ 2 

 

4 C0415122 2.2 สามารถ ถอด ประกอบ ซ่อมบ ารุง ชิ้นส่วนอากาศ
ยานทางกลได ้
Be able to disassemble and maintain aircaraft 
mechanical parts 

04-630-201 การตรวจสอบอากาศยาน 
04-630-204 ปฏิบัติการตรวจสอบอากาศ
ยาน 

- ข้อสอบตาม
มาตรฐาน 
EASA/ICAO และ
ทดสอบปฏิบัติงาน 

ภาคการศึกษาที่ 2 
 

ภาคการศึกษาที่ 2 
/ชั้นปีที่ 2 

 

5 C0415123 2.3 สามารถเข้าหวั ถอด ประกอบ สายไฟ การติดตั้ง
และเดินสายไฟในอากาศยานได้ 
Be able to connect the wire to the 
connector, disconnected, assembled, 
installed and wiring in the aircraft 

04-630-113 เครื่องมือวัดอิเล็กทรอนิกส์
อากาศยาน 
04-630-205  ปฏิบัติการทดสอบและการ
เช่ือมต่อสายไฟฟา้อากาศยาน 

- ข้อสอบตาม
มาตรฐาน 
EASA/ICAO และ
ทดสอบปฏิบัติงาน 

ภาคการศึกษาที่ 1 
ภาคการศึกษาที่ 2 

/ชั้นปีที่ 2 

 

6 C0415131 3.1 สามารถตรวจสอบ ซ่อมบ ารุงใบพัดอากาศยานได้ 
be able to check, repair aircraft propellers  

04-630-210 เครื่องยนต์ก๊าซเทอร์ไบน์
และใบพัดอากาศยาน  
04-630-211 เครื่องยนต์ก๊าซเทอร์ไบน์
และใบพัดอากาศยาน  

- ข้อสอบตาม
มาตรฐาน 
EASA/ICAO และ
ทดสอบปฏิบัติงาน 

ภาคการศึกษาที่ 1 
 

ภาคการศึกษาที่ 2 
/ชั้นปีที่ 2 
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อาชีพ 
(จากหมวดที ่1 ข้อ 8) 

ล าดับที่ รหัสสมรรถนะ ชื่อสมรรถนะรายวิชา วิธีวัดผลและประเมินผลสมรรถนะ รายวิชา ภาคการศึกษา/ชั้นปี
ที่จัดสอบ 

หมายเหต ุ

 7 C0415132 3.2 สามารถใช้เครื่องมือตรวจสอบ  ซ่อมบ ารุงระบบ
เครื่องช่วยเดินอากาศได้ 
Be able to use the tools to check and 
maintain the navigation aids systems 

04-630-403 ระบบเครื่องช่วยเดินอากาศ 
04-630-404 ปฏิบัติการเครื่องช่วย
เดินอากาศ 

- ข้อสอบตาม
มาตรฐาน 
EASA/ICAO และ
ทดสอบปฏิบัติงาน 

ภาคการศึกษาที่ 1 
ภาคการศึกษาที่ 1 

/ชั้นปีที่ 3 

 

 8 C0415133 3.3 สามารถใช้เครื่องมือตรวจสอบ  ซ่อมบ ารุงระบบ
เครื่องวัดประกอบการบินได ้
Be able to use the tools to check and 
maintain the flight instrument systems 

04-630-405 เครื่องวัดประกอบการบิน 
04-630-406 เครื่องวัดประกอบการบิน 

- ข้อสอบตาม
มาตรฐาน 
EASA/ICAO และ
ทดสอบปฏิบัติงาน 

ภาคการศึกษาที่ 2 
ภาคการศึกษาที่ 2 

/ชั้นปีที่ 3 

 

 9 C0415141 4.1 สามารถตรวจสอบ ซ่อมบ ารุงระบบขับเคลื่อนของ
อากาศยานได้ 
Be able to check the tools and maintain the 
aircraft Propulsion Systems 

04-630-305 ระบบขับเคลื่อน  
04-630-402 การฝึกปฏิบัตกิารระบบ
ขับเคลื่อน 

- ข้อสอบตาม
มาตรฐาน 
EASA/ICAO และ
ทดสอบปฏิบัติงาน 

ภาคการศึกษาที่ 1 
ภาคการศึกษาที่ 1 

/ชั้นปีที่ 4 

 

 10 C0415142 4.2 สามารถตรวจสอบ ซ่อมบ ารุงระบบอรรถประ - 
โยชน์ในอากาศยานได้ 
Be able to check, maintain the utility systems 
in aircraft 

04-630-407 ระบบอรรถประโยชนอ์ากาศ
ยาน 
04 -630 -408 ปฏิบั ติ การระบบอรรถ 
ประโยชน์อากาศยาน 

- ข้อสอบตาม
มาตรฐาน 
EASA/ICAO และ
ทดสอบปฏิบัติงาน 

ภาคการศึกษาที่ 2 
ภาคการศึกษาที่ 2 

/ชั้นปีที่ 4 

 

 11 C0415143 4.3 สามารถตรวจสอบ ซ่อมบ ารุงโครงสร้างและระบบ
เครื่องบินเทอร์ไบน์ได้ 
Be able to check maimtain aircraft structure 
and the turbine plane system 

04-630-212 โครงสร้างและระบบ
เครื่องบินเทอร์ไบน์2 
04-630-213  ปฏิบัติการโครงสร้างและ
ระบบเครื่องบินเทอร์ไบน์2 
 

- ข้อสอบตาม
มาตรฐาน 
EASA/ICAO และ
ทดสอบปฏิบัติงาน 

ภาคการศึกษาที่ 1 
ภาคการศึกษาที่ 1 

/ชั้นปีที่ 4 

 

 


