
      ปัจจุบันปริมาณการเดินทางและการขนส่งทางอากาศของประเทศ
ไทยมีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว เนื่องจากประเทศไทยได้มีการติดต่อซื้อ
ขายกับต่างประเทศ รวมถึงประเทศไทยมีอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวซึ่ง
เป็นรายได้หลักทางหนึ่ งของประเทศ ประกอบกับในส่วนของ
อุตสาหกรรมการบินนั้น รัฐบาลตั้งเป้าหมายให้ประเทศไทยเป็น
ศูนย์กลางการบินในทวีปเอเชียจึงใช้ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเป็น
ศูนย์กลางทางการบินของประเทศ ปัจจุบันพบว่าท่าอากาศยานสุวรรณ
ภูมิเป็นหนึ่งในท่าอากาศยานที่มีผู้โดยสารคับคั่งมากที่สุดแห่งหนึ่งของ
โลก (สามารถรองรับเที่ยวบินได้ 76 เที่ยวต่อช่ัวโมง และผู้โดยสาร 45 
ล้านคนต่อป)ี และเป็นศูนย์กลางการขนส่งทางอากาศ (สามารถรองรับ
สินค้าได้ 3 ล้านตันต่อปี) ปัจจุบันมีสายการบินบริการทั้งสิ้นถึง 116 
สายการบิน ซึ่งมีความจ าเป็นต้องใช้บุคคลากรที่เกี่ยวข้องเป็นจ านวน
มากโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ภาคพื้นดิน 
      การจัดหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
วิศวกรรมซ่อมบ ารุงอากาศยาน เป็นหลักสูตรสหกิจศึกษา ที่เน้น
การศึกษาทฤษฎีและการปฏิบัติจรงิ และงานวิจัยทางด้านการซ่อมบ ารุง
อากาศยาน เพื่อหล่อหลอมให้บัณฑิตมีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีคุณธรรม
และจริยธรรม ซึ่งหลักสูตรนี้มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การสร้าง
ฐานการผลิต ให้ เ ข้ มแข็ ง  สมดุ ล  อย่ า งสร้ า งสรรค์  การสร้ า ง
สภาพแวดล้อมที่เอื้ออ านวยต่อการผลิตและบริการ การค้า การลงทุน 
การพัฒนาคุณภาพคน ทั้งความรู้คู่คุณธรรม สงคมมั่นคงเป็นธรรม มี
พลังและเอื้ออาทร เน้นการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมไทยสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการ
เรียนรู้ ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสังคมให้เป็น
รากฐานที่มั่นคงของประเทศ ที่อยู่ในยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตาม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2555-2559) 
 

 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) กลุ่มวิชา
เครื่องกล (สาขาวิชาเครื่องกล สาขาวิชา  ช่างยนต์) กลุ่มวิชา
ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (สาขาวิชาไฟฟ้าก าลัง สาขาวิชา
ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์   สาขาวิชาอิเ ล็กทรอนิกส์) 
หรือเทียบเท่า  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ภาควิชา เทคโนโลยีวิศวกรรม เครื ่อ งต้นก าลัง  วิทยาลัย
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม  

 เป็นผู้มีคุณสมบัติอื่นๆ ตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต 
พ.ศ. 2552 และฉบับที่ปรับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2554 

 

        การคัดเลือกผู้เข้าศึกษาเป็นไปตามระเบียบการคัดเลือกนักศึกษา
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
 

ช่ือหลักสูตร : หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต   
     สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมซ่อมบ ารุงอากาศยาน   
    : Bachelor of Engineering Program in in Aircraft  
      Maintenance Engineering Technology 

ช่ือปริญญา  :  วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต (เทคโนโลยีวิศวกรรม 
      ซ่อมบ ารุงอากาศยาน)  
    : Bachelor of Engineering (Aircraft Maintenance    
       Engineering Technology)) 

       จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 148 หน่วยกิต ระยะเวลา
การศึกษา 4 ปี ไม่เกิน 8 ปีการศึกษา เป็นระบบทวิภาค โดย 1 ภาค
การศึกษา มีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์   

 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  30 หน่วยกิต 
 กลุ่มวิชาภาษา   12 หน่วยกิต 
 กลุ่มวิชาคณติศาสตร์และวิทยาศาสตร ์   3 หน่วยกิต 
 กลุ่มวิชามนุษศาสตร์และสังคมศาสตร ์   3 หน่วยกิต 
 กลุ่มวิชาพลศึกษา     2 หน่วยกิต 
 วิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 10 หน่วยกิต 

 หมวดวิชาเฉพาะ   112 หน่วยกิต 
 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และ 

คณิตศาสตร ์   7 หน่วยกิต 
 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิศวกรรม  18 หน่วยกิต 
 กลุ่มวิชาวิศวกรรมหลัก  17 หน่วยกิต 
 กลุ่มวิชาชีพ   64 หน่วยกิต 
 กลุ่มวิชาประสบการณภ์าคสนาม    6 หน่วยกิต 

 หมวดวิชาเลือกเสร ี  6 หน่วยกิต 
 
 

 

 ค่าใช้จ่ายในการผลิตบณัฑิตตลอดหลักสตูรโดยประมาณ  
391,619 บาท/คน/ปี 

 แหล่งที่มางบประมาณในการผลิตบัณฑิตมาจาก 
       - เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 
       - เงินรายได้ของมหาวิทยาลยั 
 

        เกณฑ์การวัดผลการศึกษา เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือว่าด้วย การศึกษาระดับ
ปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2552 และประกาศหรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง 
 

        สามารถศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอกในสาขาวิชา
วิศวกรรมอากาศยาน, วิศวกรรมเครื่องกล, วิศวกรรมอุตสาหการ, 
วิศวกรรมพลังงาน ซึ่งเปิดสอนในหลายมหาวิทยาลัย 
 

ชื่อ-สกลุ   คุณวุฒิ 
 ดร.ธวัชชัย วงศ์ช่าง   ปร.ด. (วิศวกรรมเครื่องกล) 

(อาจารย์ประจ าหลักสตูร) 
 ผศ.ศิริวัฒน์  หงษ์ทอง ค.อ..ม. (ไฟฟ้า) 

(อาจารย์ประจ าหลักสตูร) 
 ผศ.สมชาย  สาลีขาว  วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า) 

(อาจารย์ประจ าหลักสตูร) 
 ดร.นิรุติ  ไล้รักษา  ปร.ด (การจัดการเทคโนโลยี) 

(อาจารย์ประจ าหลักสตูร) 
 อ.ศีขรินทร์  โกมลหิรัญ  วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล) 

(อาจารย์ประจ าหลักสตูร)  
 ดร.วิกันดา  ศรีเดช        ปร.ด. (วิศวกรรมเครื่องกล)                 

(อาจารย์ประจ าหลักสูตร) 
 
 



 การพัฒนาระบบรมควันยางพาราประสิทธิภาพสูงด้วยเตา
หมุนเวียนความร้อนรูปแบบใหม่ TWC-03 โดย ดร.ธวัชชัย วงศ์ช่าง 
(2556) 

 Temperature Impact on Reforming of Wood Derived 
Pyrolysis Gas for Hydrogen Production and Tar 
Reduction โดย ดร.ธวัชชัย วงศ์ช่าง (2555) 

 Analysis of Wood Pyrolysis Tar from High Temperature 
Thermal Cracking Process 
โดย ดร.ธวัชชัย วงศ์ช่าง (2555) 

  Preliminary Design of the Lean-Combustion Can-type 
Combustor for the 30-kW Micro gas turbine                
โดย อ.ศีขรินทร์ โกมลหิรญั (2556) 

  Numerical Analysis of flow phenomena in Vortex Tube 
โดย อ.ศีขรินทร์ โกมลหิรญั (2555)  
 

 สามารถท างานในสายงานช่างซ่อมบ ารุงอากาศยาน ช่าง
บริการภาคพื้นอากาศยาน เจา้หนา้ที่ควบคุมดูแลงานท่าอากาศยาน  
นักวางแผนการซ่อมบ ารุงอากาศยาน เจ้าหน้าท่ีควบคุมคณุภาพและ
ความปลอดภัยการซ่อมบ ารุงอากาศยาน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที ่
ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องต้นก าลัง 

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

1518 ถ.ประชาราษฎร์ 1 บางซื่อ กทม. 10800 
โทร. 0-2555-2000  ต่อ 6427 

http://powereng.cit.kmutnb.ac.th/ 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมซ่อมบ ารุงอากาศยาน 

ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องต้นก าลัง 
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
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