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3.1.5  คําอธิบายรายวิชา 

หมวดวิชาบังคับ  
CEG589 ระบบโครงสรางอาคาร       3(3-0-9) 

(Structural Systems for Buildings)  

          ความรูในการออกแบบระบบโครงสรางอาคาร กฎหมายและมาตรฐานการออกแบบอาคาร 

น้ําหนักบรรทุกและแรงกระทําแบบตางๆ ระบบโครงสรางรับน้ําหนักบรรทุก แผนพ้ืนอาคารแบบตางๆ เสา

อาคาร กําแพงรับน้ําหนักบรรทุก ระบบโครงสรางตานทานแรงดานขาง โครงตานแรงดัด  กําแพงรับแรงเฉือน 

โครงสรางผสม กําแพง-โครงตานแรงดัด ระบบฐานรากอาคาร เสาเข็ม รายละเอียดการเสริมเหล็กในอาคาร

คอนกรีตเสริมเหล็ก 

 

CEG601   สัมมนาทางวิศวกรรมโยธา      3(3-0-9) 

  (Seminar in Civil Engineering) 

  การจัดเตรียมหัวขอโครงการและการเขียนขอเสนอโครงการทางวิศวกรรมโยธา การจัดทํา

รายงานและการนําเสนอความกาวหนาโครงการทางวิศวกรรมโยธา การเขียบบทความวิจัยและบทความ

วิชาการเพ่ือรวบรวมความรูทางวิศวกรรมโยธาสมัยใหม  

 

หมวดวิชาเลือก 

CEG512 กําลังวัสดุขั้นสูง         3(3-0-9)  

  (Advanced Strength of Materials)    

   ทบทวนกลศาสตรพ้ืนฐานของชิ้นสวนโครงสราง วิธีพลังงาน พฤติกรรมหลังจุดคราก การบิด

ของช้ินสวนที่หนาตัดไมใชวงกลม คานโคง การดัดงอแบบไมสมมาตร จุดศูนยกลางแรงเฉือนและแรงดัดในคาน

บนท่ีรองรับแบบยืดหยุน  

 

CEG513 พลศาสตรของโครงสราง       3(3-0-9) 

   (Structural Dynamics)  

   การวิเคราะหโครงสรางอยางงายสําหรับการเคลื่อนท่ีอิสระในทิศทางเดียว ผลตอบสนองของ

โครงสรางภายใตแรงสั่นสะเทือนที่กระทําโดยมีคาบการส่ันคงที่ และแรงกระทําที่มีคาบการส่ันไมคงที่ การ

คํานวณผลตอบสนองของโครงสรางภายใตแรงสั่นสะเทือนจากแผนดินไหวสําหรับพฤติกรรมของโครงสราง

แบบยืดหยุนและแบบไมยืดหยุน การวิเคราะหโครงสรางอาคารหลายชั้น 
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CEG515 การออกแบบโครงสรางตานทานแผนดินไหว     3(3-0-9) 

   (Seismic Design of Structures)  

   ความรูเบื้องตนของวิศวกรรมแผนดินไหว การคํานวณแรงกระทําโดยวิธีแรงสถิตยเทียบเทา 

การตรวจสอบความมั่นคงของอาคาร การออกแบบโครงสรางรับแรงดัดและแรงเฉือนภายใตแรงแผนดินไหว 

การออกแบบรอยตอของโครงสรางใหมีความเหนียวเพ่ือตานทานแรงแผนดินไหว 

 

CEG516 ไฟไนทอิลลิเมนตสําหรับวิศวกรรมโครงสราง    3(3-0-9) 

   (Finite Element for Structural Engineering)  

   หลักการและทฤษฎีพ้ืนฐานในการวิเคราะหโครงสรางโดยวิธีไฟไนทอิลลิเมนต สมการของไฟ

ไนทอิลลิเมนต  แบบจําลองไฟไนทอิลลิเมนต หน่ึง สอง และสามมิติ ความผิดพลาดและความแมนยําของการ

คํานวณ การวิเคราะหโครงสรางดวยวิธีไฟไนทอิลลิเมนต และการประยุกตใชโปรแกรมคอมพิวเตอรดวยไฟไนท

อิลลิเมนต 

 

CEG521 การออกแบบคอนกรีตอัดแรงขั้นสูง     3(3-0-9) 

   (Advanced Prestressed Concrete Design)  

  การออกแบบคานคอนกรีตอัดแรงตอเนื่อง การโกงตัวของคานและการควบคุมการแตกราว 

การออกแบบเสาคอนกรีตอัดแรง การออกแบบแผนพ้ืนไรคานระบบดึงเหล็กทีหลัง การออกแบบองคอาคาร

คอนกรีตอัดแรงรับแรงแผนดินไหว 

 

CEG525 การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็กข้ันสูง      3(3-0-9) 

   (Advanced Reinforced Concrete Design)  

   พฤติกรรม กําลัง และความเหนียว (Ductility) ของโครงสรางรับแรงดัด พฤติกรรมและการ

ออกแบบโครงสรางรับแรงเฉือนและแรงบิด ทฤษฎีสนามแรงอัด (Compression Field Theory) การออกแบบ

เสาสั้น เสายาว และคานลึก Strut & Tie Models การออกแบบผนังรับแรงเฉือน การออกแบบแผนพ้ืนโดยวิธ ี

Yield Line Analysis 

 

CEG526 การซอมแซมโครงสราง        3(3-0-9) 

    (Structural Rehabilitation) 

   สาเหตุที่ทําใหโครงสรางชํารุด เสียหาย วัตถุประสงคในการซอมแซม การประเมินความสามารถ

ในการใชงานของโครงสรางที่มีอยูในแงกําลัง ความทนทาน ความเหมาะสมในการใชงาน ความมีเสถียรภาพ และ
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ความเหนียว การประเมินกําลังของโครงสรางดวยวิธีการทดสอบแบบตางๆ คุณสมบัติและการเลือกวัสดุซอมแซม 

กรณีศึกษาของการซอมแซมอาคารและสะพาน การซอมแซมถนนและทางเทา 

 

CEG530 วิธีการทดสอบทางวิศวกรรมโครงสราง                                             3(3-0-9) 

(Experimental Methods in Structural Engineering) 

          วิธีการทําแบบจําลองยอสวนในหองปฏิบัติการการออกแบบโครงสรางทดสอบในหองปฏิบัติการ 

การติดตั้งอุปกรณใสแรงกระทํา การวัดคาการเคล่ือนที่ดวยมาตรวัดการยืดหดตัว การเก็บขอมูลทดสอบ การ

วิเคราะหแบบจําลองทางคณิตศาสตรและการประเมินผลการทดสอบ 

 

CEG531 การออกแบบโครงสรางคอนกรีตสําเร็จ      3(3-0-9) 

(Design of Precast Concrete Structures) 

          หลักเกณฑการออกแบบโครงสรางคอนกรีตสําเร็จ การออกแบบชิ้นสวนโครงสรางคอนกรีต

สําเร็จ ไดแก พ้ืน คาน เสา แผนผนังคอนกรีตสําเร็จแบบรับน้ําหนัก ผนังรับแรงเฉือน  การออกแบบรอยตอ

ชิ้นสวนคอนกรีตสําเร็จ 

 

CEG532 การออกแบบฐานรากรับเคร่ืองจักร      3(3-0-9) 

(Machine Foundations Design) 

  พลศาสตรของฐานรากรับเคร่ืองจักร พารามิเตอรที่ใชในการออกแบบฐานรากเครื่องจักร 

ไดแก ดินรองรับฐานราก พารามิเตอรของเครื่องจักร พารามิเตอรของฐานราก การออกแบบฐานรากแบบ

กลองสําหรับเครื่องจักรแบบลูกสูบ การออกแบบฐานรากแบบโครงสําหรับเคร่ืองจักรแบบกังหัน การออกแบบ

วัสดุรองรับการสั่นสะเทือนของฐานราก 

 

CEG533  การเสริมกําลังโครงสรางตานทานแผนดินไหว    3(3-0-9) 

             (Seismic Strengthening of Structures)  

                     การออกแบบเสริมกําลังโครงสราง การเสริมกําลังเสาและคานดวยวิธีคอนกรีตหุมและเหล็ก

ปลอก การเสริมกําลังเสาและคานดวยวิธีเฟอรโรซีเมนต การเสริมกําลังผนังกออิฐดวยวิธีเฟอรโรซีเมนต การ

เสริมกําลังเสาและคานดวยเสนใยโพลิเมอร การวิเคราะหพฤติกรรมโครงสรางที่เสริมกําลังตานทานแผนดินไหว  
 

CEG534  วัสดุกอสรางสมัยใหม        3(3-0-9) 

             (Modern construction Materials) 
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           การออกแบบคอนกรีตที่มีกําลังสูงและคอนกรีตสมรรถนะสูง คุณสมบัติและการประยุกตใช

เสนใยผสมคอนกรีต คุณสมบัติและการประยุกตใชวัสดุโลหะผสม เหล็กกลาผสม อลูมิเนียม พลาสติก โพลิ

เมอรคอนกรีต และวัสดุกอสรางอัจฉริยะในอาคาร 

 

CEG535 การควบคุมการสั่นสะเทือนของโครงสราง      3(3-0-9) 

             (Vibration Control of Structures) 

           การสั่นสะเทือนของโครงสรางเนื่องจากแรงกระทําพลศาสตรแบบตางๆ ระบบขนสงทางราง 

แรงสั่นสะเทือนจากแผนดินไหว การสั่นพอง การวิเคราะหและออกแบบการควบคุมการสั่นสะเทือนของ

โครงสรางดวยวิธีตางๆ  ระบบแยกการสั่นที่ฐาน การเพ่ิมความหนวงใหกับโครงสรางแบบตุมถวง 

 

CEG536 การออกแบบอาคารสูงดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร    3(3-0-9) 

(Tall Building Design using Computer Program) 

  การจัดทําแบบจําลองโครงสรางอาคารสูงดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร ระบบโครงตานแรงดัด

ระบบแผนพื้น กําแพงรับแรงเฉือน การคํานวณน้ําหนักบรรทุก แรงลมและแรงแผนดินไหวที่กระทําตออาคาร 

การวิเคราะหดวยวิธีแรงสถิตเทียบเทาและวิธีพลศาสตร การวิเคราะหดวยวิธีการผลักอาคาร การออกแบบ

ชิ้นสวนพื้น คาน เสา และฐานรากดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร 

 

CEG581 การจัดการโครงการกอสราง        3(3-0-9) 

(Construction Project Management)  

           ขั้นตอนการวางแผนงานกอสราง การแบงโครงสรางรายการงาน เทคนิคการวางแผนงาน

แบบ CPM, PDM, LOB และ PERT การวางแผนการใชทรัพยากร การประเมินความกาวหนาของงาน การหา

เวลาที่เหมาะสมกับโครงการ การวิเคราะหความไมแนนอนในโครงการกอสราง 

 

CEG582 การปรับปรุงผลิตภาพและการจัดการคุณภาพในงานกอสราง  3(3-0-9) 

(Construction Productivity and Quality Management) 

          การวัดผลิตภาพในงานกอสราง การปรับปรุงผลิตภาพในงานกอสราง การศึกษาปจจัยที่มี

ผลกระทบตอผลิตภาพ การวิเคราะหผลิตภาพในงานกอสราง การเก็บขอมูลที่หนางานจริง การใชเครื่องมือ

ชวยในการวิเคราะหปญหา และการควบคุมคุณภาพในงานกอสราง 

 

CEG587 การจัดการความเสี่ยงในงานกอสราง      3(3-0-9) 

           (Risk Management in Construction) 
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          วิธีการในการบงชี้ ประเมินขนาดความเส่ียง และการจัดการความเส่ียงชนิดตางๆ กรณีศึกษา

การรับมือกับสถานการณความเส่ียงตางๆในงานโยธาและในงานอาคาร ผูวาจาง การเงิน และงานวิศวกรรม 

การปรับวิธีการดําเนินงานในภาวะความเส่ียง 

 

 

CEG591 คอมพิวเตอรประยุกตขั้นสูงในงานวิศวกรรมกอสราง   3(3-3-9) 
  (Advance Computer Applications in Construction Engineering) 
  การประยุกตใชคอมพิวเตอรและโปรแกรมคอมพิวเตอรขั้นสูงเพ่ือชวยในการวิเคราะห 

ออกแบบ และ วางแผนทางการกอสราง เพ่ือชวยใหการบริหารจัดการโครงการมีประสิทธิภาพ และฝกหัดการ

ใชโปรแกรมคอมพิวเตอรกับโครงงานท่ีไดรับมอบหมาย 

 
CEG592 การวางผังเมืองและการกอสรางเพื่อสิ่งแวดลอมที่ยั่งยืน   3(3-0-9) 
  (Urban Planning and Construction for Sustainable Environment) 
           หลักการวางผังเมือง กฎหมายและความรับผิดชอบที่เก่ียวของกับสิ่งแวดลอม ผลกระทบตอ

สิ่งแวดลอมจากสถานท่ีกอสราง แนวทางปฏิบัติที่ดีสําหรับการจัดการกอสรางที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

 

CEG616 หัวขอพิเศษทางดานวิศวกรรมโครงสราง 1     3(3-0-9) 

    (Special Topics in Structural Engineering 1)  

            การแกปญหาในหัวขอพิเศษเฉพาะดาน ท่ีสอดคลองกับการพัฒนาทางเทคโนโลยีใหมๆ ที่

นาสนใจทางดานวิศวกรรมโครงสรางหรือเปนการผสมผสานการศึกษาดวยตนเองกับการบรรยายพิเศษจาก

ผูเชี่ยวชาญ สําหรับการศึกษาดวยตนเอง นักศึกษาตองแสดงผลการศึกษาและสรุปเปนรายงานประกอบ

การศึกษาเพ่ือใหนักศึกษาสามารถเรียนรูและฝกฝนทักษะในการนําเอานวัตกรรมใหมๆ มาประยุกตใชในการ

แกปญหาทางวิศวกรรมโครงสราง รวมทั้งการนําไปประยุกตใชในการวิจัยที่เปนสวนหนึ่งของวิทยานิพนธ 

 

CEG683 การบํารุงรักษาและการตรวจสอบอาคาร     3(3-0-9) 

(Building Maintenance and Inspection)  

          ความรูเกี่ยวกับการบํารุงรักษาและตรวจสอบอาคาร อุปกรณประกอบอาคาร หลักการ 

ตรวจสอบอาคาร กฎหมายการตรวจสอบอาคาร ความรูเกี่ยวกับความมั่นคงแข็งแรงของอาคาร การชํารุดสึก

หรอของอาคาร การตรวจสอบการตอเติม ดัดแปลง ปรับปรุง และเปลี่ยนสภาพการใชอาคาร 

 

CEG684  การประยุกตใชคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศในงานกอสราง         3(3-0-9) 

  (Applications and Information Technology for Construction)  
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         แนวคิดเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ การจัดการสารสนเทศ การประยุกตใชโปรแกรม

คอมพิวเตอรในงานสารสนเทศเพื่อการบริหารงานกอสราง ซ่ึงรวมถึงการวางแผนงานกอสรางและการควบคุม 

การวิเคราะหโครงการ การสํารวจปริมาณ การจัดการงานสนาม การจัดการเครื่องจักรกลงานกอสราง การ

ตรวจงาน และการวางแผนพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ืองานกอสราง 

 

CEG685 หัวขอพิเศษทางดานวิศวกรรมกอสรางและการจัดการ 1             3(3-0-9) 

  (Special Topics in Construction Engineering and Management 1)  

  หัวขอพิเศษเฉพาะดาน ที่สอดคลองกับการพัฒนาทางเทคโนโลยีใหมๆ ที่นาสนใจทางดาน

วิศวกรรมกอสรางและการจัดการ หรือเปนการผสมผสานการศึกษาดวยตนเองกับการบรรยายพิเศษจาก

ผูเชี่ยวชาญ สําหรับการศึกษาดวยตนเอง นักศึกษาตองแสดงผลการศึกษาและสรุปเปนรายงานประกอบ

การศึกษาเพ่ือใหนักศึกษาสามารถเรียนรูและฝกฝนทักษะในการนําเอานวัตกรรมใหมๆ มาประยุกตใชในการ

แกปญหาทางดานวิศวกรรมกอสรางและการจัดการ รวมท้ังการนําไปประยุกตใชในการวิจัยที่เปนสวนหนึ่งของ

วิทยานิพนธ 
 

หมวดวิชาอ่ืนๆ 

CEG691         การสอบประมวลความรูขอเขียน                                   (NC) 

  (Written Comprehensive Examination) 

          เปนการสอบวิชาบังคับซึ่งครอบคลุมรายวิชาในหมวดวิชาบังคับ  (Required Courses)        

ที่นักศึกษาไดศึกษามาแลว และยังเปนการสอบประเมินความรูและความสามารถในการที่นักศึกษาจะไดนํา

ความรูที่มีอยูไปวิเคราะหและประยุกตใชในกรณีศึกษา 
 

CEG692 การสอบประมวลความรูปากเปลา                  (NC) 

(Oral Comprehensive Examination) 

          เปนการสอบเพ่ือประมวลความรู ในทุกรายวิชาท่ีนักศึกษาไดศึกษาผานมา และเนนการวัด

ระดับการวิเคราะหรวมทั้งสามารถในการโตตอบเชิงวิชาการ 
 

CEG696 วิทยานิพนธ             12 

   (Thesis) 

  นักศึกษาเลือกหัวขอที่ตนสนใจในสาขาวิชาหรือที่เกี่ยวของ การเขียน หลักการและเหตุผล 

การเขียนวัตถุประสงค ปญหาการวิจัย ขอสมมุติฐาน การเชื่อมโยงระหวางองคประกอบตางๆ ในการทําวิจัย 

การวิเคราะห ตลอดจนสรุปผลการวิจัยและขอเสนอแนะ  ท้ังนี้หั วขอเรื่องจะตองไดรับความเห็นชอบจาก

อาจารยที่ปรึกษากอนทําวิทยานิพนธ และผลงานไดรับการยอมรับใหตีพิมพเผยแพรในวารสารหรือสิ่งพิมพทาง

วิชาการ หรือเสนอตอที่ประชุมวิชาการท่ีมีรายงานการประชุม (Proceeding)    

หมายเหตุ : สําหรับ แผน ก 2 
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CEG698 สารนิพนธ              6 

   (Thematic Paper)    

 คนควาดวยตนเองในปญหาหรือเร่ืองท่ีนาสนใจในหัวขอเกี่ยวกับวิศวกรรมโยธา ภายใตการ

อนุญาตแนะนํา  และการควบคุมโดยอาจารยที่ปรึกษาและเขียนรายงาน 

หมายเหตุ : สําหรับ แผน ข 

3.2  ช่ือ สกุล เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหนงและคุณวุฒิของอาจารย 

   3.2.1  อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร   

       มหาวิทยาลัยศรีปทุม  

ลําดับ 

ชื่อ-สกลุ/ 

เลขประจําตัวบัตร

ประชาชน 

คุณวุฒิการศึกษา(สาขาวิชา)/ปที่

สําเร็จ 
สถาบันทีส่ําเร็จการศึกษา 

ภาระการสอน ชม./ตอปการศึกษา 

2563 2564 2565 2566 2567 

1 รองศาสตราจารย  
ดร.ไพบูลย ปญญาคะโป 

3-1024-0050x-xx-x 

D.Eng. (Structural Engineering), 

1999 

M.Eng.(Structural Engineering), 

1984 

วศ.บ. (เกียรตินิยมอันดับสอง)

(วิศวกรรมโยธา), 2524 

Asian Institute of Technology, 

Thailand 

Asian Institute of Technology, 

Thailand 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 

18 18 18 18 18 

2 ผูชวยศาสตราจารย 

ดร.คมวุธ วิศวไพศาล 

 3-8099-0051x-xx-x 

Ph.D. (Civil Engineering), 2001 

M.S.  (Civil Engineering), 1995 

 

วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา), 2537 

West Virginia University, U.S.A. 

Texas A&M University Kingsville, 

U.S.A. 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

24 24 24 24 24 

3 ผูชวยศาสตราจารย 

ดร.ไพจิตร ผาวัน 

3-1011-0023x-xx-x 

วศ.ด. (วิศวกรรมโยธา), 2558 

 

วศ.ม. (บริหารงานกอสราง), 2543 

 

อส.บ. (วิศวกรรมกอสราง), 2538 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา

ธนบุรี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา

ธนบุรี 

มหาวิทยาลยัศรีปทุม 

18 18 18 18 18 

 

 

3.2.2 อาจารยประจําหลักสูตร  

    มหาวิทยาลัยศรีปทุม  

ลําดับ 

ชื่อ-สกลุ/ 

เลขประจําตัวบัตร

ประชาชน 

คุณวุฒิการศึกษา(สาขาวิชา)/ปที่

สําเร็จ 
สถาบันทีส่ําเร็จการศึกษา 

ภาระการสอน ชม./ตอปการศึกษา 

2563 2564 2565 2566 2567 

1 รองศาสตราจารย  
ดร.ไพบูลย ปญญาคะโป 

3-1024-0050x-xx-x 

D.Eng. (Structural Engineering), 

1999 

M.Eng.(Structural Engineering), 

1984 

Asian Institute of Technology, 

Thailand 

Asian Institute of Technology, 

Thailand 

18 18 18 18 18 




