หลักสูตรภูมิสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต
คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551
คําอธิบายรายวิชา
241111 การแสดงแบบภูมิสถาปตยกรรม
1(0-3)
(Landscape Architectural Presentation)
เทคนิคสําหรับการแสดงงานภูมิสถาปตยกรรมดวยดินสอ หมึก สีและสือ่ อื่นๆ การวาด
ภาพภูมิทศั น การเขียนผังภูมิสถาปตยกรรม ผังแสดงแนวคิดเบื้องตน รูปตั้ง รูปตัด และ
ทัศนียภาพ
Techniques for landscape architectural presentation with pencil, ink, color and
other media. Landscape painting. Drawing of landscape architectural plan, conceptual
plan, elevation, section and perspective.
241211 การออกแบบภูมิสถาปตยกรรม I
4(0-8)
(Landscape Architectural Design I)
พื้นฐาน : 240213
ปฏิบตั ิการออกแบบภูมิสถาปตยกรรมขั้นตน การคิดเชิงวิพากษ ทฤษฎีการออกแบบ
เบื้องตนการออกแบบและวางผังสภาพแวดลอมขนาดเล็ก สวนบานพักอาศัย ศูนยชุมชนและกลุม
อาคารสาธารณะขนาดเล็กที่ตอบสนองตอพฤติกรรมมนุษยและเคารพตอสภาพแวดลอม
Practice in basic level of landscape architectural design. Critical thinking the
fundamental design theories. Designing and planning small environments, domestic
garden, community center and public building cluster responding to human behaviours
and respecting to the environment.
241213 พืชพรรณกับการออกแบบ
1(0-3)
(Plant and Design)
ทฤษฎีการออกแบบและการจัดองคประกอบของวัสดุพชื พรรณ มวล รูปทรง สี และ
ผิวสัมผัส การเลือกชนิดพืชพรรณใหเหมาะสมตอการใชงานที่เฉพาะเจาะจง ความสัมพันธของ
พืชพรรณกับระบบนิเวศ ผังตนไมและการแสดงแบบภูมิสถาปตยกรรมที่เกี่ยวของกับวัสดุพืช
พรรณ
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241231

241232

241241

241251

Design theory and plant material in composition : mass, form, color, and texture.
Specific use of plant. Relationship of plants and ecological system. Planting plan and
landscape architectural presentation related to plant material.
การออกแบบกอสรางภูมิสถาปตยกรรม I
2(1-3)
(Landscape Architectural Construction Design I)
วิชาพื้นฐาน : 240122
กลศาสตรโครงสราง หลักการออกแบบและเขียนแบบงานกอสรางภูมิสถาปตยกรรม
สัญลักษณมาตรฐานในการเขียนแบบ วัสดุและการออกแบบกอสรางงานโครงสรางขนาดเล็ก
ไดแก พื้นทางเดิน ศาลา บันได ทางลาด รัว้ และกําแพง
Structural mechanics. Principles of construction design and drawing in landscape
architecture. Standard construction drawing symbol. Materials and small structure
construction design Pavement, gazebo, stairs and ramp, fence and wall.
การออกแบบกอสรางภูมิสถาปตยกรรม II
2(1-3)
(Landscape Architectural Construction Design II)
วิชาพื้นฐาน : 241231
การสํารวจพื้นที่ เสนระดับและการปรับระดับพื้นที่ การออกแบบระบบระบายน้ําผิวดิน และ
การออกแบบระบบระบายน้ําใตดิน
Site surveying, contour and grading. Designing surface and underground drainage
systems.
ประวัตศิ าสตรภูมิสถาปตยกรรม
2(2-0)
(History of Landscape Architecture)
วิวฒ
ั นาการและพัฒนาการของภูมิสถาปตยกรรมของวัฒนธรรมตางๆภายใตอทิ ธิพลทาง
ภูมิศาสตร ประวัติศาสตร สังคม ปรัชญา ความเชือ่ และการแสดงออกทางสถาปตยกรรม จากยุค
โบราณถึงศตวรรษที่ 20 การวิเคราะหเชิงเปรียบเทียบในแนวคิดการออกแบบ สภาพปรากฏ และ
อิทธิพลของรูปแบบ มีการศึกษานอกสถานที่
Evolution and development of landscape architecture in various cultures under
influences of geography, history, society, philosophy, beliefs, and architectural expression
from the ancient time to the 20th century. Comparative analysis in design concepts,
appearances, and influences of styles. Field trip required.
การเลือกใชและดูแลรักษาพืชพรรณในงานภูมิสถาปตยกรรม
3(3-0)
(Plant Selection and Maintenance in Landscape Architecture)
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241261

241271

241311

241312

วัสดุ พืชพรรณตามการใชงานเฉพาะ ผังการจัดตนไม ขอกําหนดทางเทคนิค และการ
กอสรางภูมิสถาปตยกรรมที่มีความเกี่ยวของกับวัสดุพืชพรรณ การประมาณจํานวนและราคาวัสดุ
พืชพรรณ
Plant material for specific use. Planting plan, technical specification and landscape
construction as related to plant material. Quanlity and cost estimation for plant material.
การวิเคราะหพื้นที่โครงการ
3(2-2)
(Site Analysis)
หลักการวิเคราะหพื้นที่โครงการ อิทธิพลของปจจัยกายภาพ ชีวภาพ วัฒนธรรม และ
สุนทรียภาพ สํารวจแจงนับทรัพยากร ประเมินคุณคาพืน้ ที่โครงการ วิเคราะหความเหมาะสมของ
การใชที่ดิน
Principles of site analysis. Influences of physical, biological, cultural and aesthetic
factors. Resource inventories, site assessment and land use suitability analysis.
การประยุกตคอมพิวเตอรในงานภูมิสถาปตยกรรม
3(2-2)
(Computer Applications in Landscape Architecture)
คอมพิวเตอรเพือ่ การออกแบบ แสดงแบบ การเขียนแบบกอสรางทางภูมิสถาปตยกรรม
การสรางรูปจําลองภูมิประเทศ การสรางรูป 3 มิติ
Computer for landscape architectural design, presentation and landscape
construction Drawing. The making of landform modeling and 3-d modeling.
การออกแบบภูมิสถาปตยกรรม II
4(0-8)
(Landscape Architectural Design II)
พื้นฐาน : 241211
ปฏิบตั ิการออกแบบภูมิสถาปตยกรรมขั้นตนในสภาพแวดลอมที่ไมซบั ซอน การคิดเชิง
วิพากษ การเก็บขอมูลเพือ่ นํามาใชวิเคราะหพื้นที่และผูใช การออกแบบระบบสัญจรและ
สภาพแวดลอมในโครงการที่พักตากอากาศ สถาบัน สวนสนุก สวนสัตว และสวนพฤกษศาสตร
ตามแนวคิดการพัฒนาอยางยั่งยืน
Practice in basic level of landscape architectural design in uncomplicated
environment. Critical thinking, Collecting data for site and user analysis. Designing
circulation system and environment for resort, institute, and theme park : amument park,
zoo and botanical garden according to sustainable development concept.
การออกแบบภูมิสถาปตยกรรม III
4(0-8)
(Landscape Architectural Design III)
พื้นฐาน : 241311
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ปฏิบตั ิการออกแบบภูมิสถาปตยกรรมขั้นกลางในสภาพแวดลอมที่ซบั ซอน การคิดเชิง
วิพากษ การออกแบบระบบสัญจร การปรับระดับพื้นที่ การออกแบบระบบระบายน้ํา การออกแบบ
สภาพแวดลอม การศึกษากฎหมาย ขอบังคับ และ ขอกําหนดพิเศษตางๆในการออกแบบและวาง
ผังโครงการจัดสรรที่ดิน ศูนยกีฬา สนามกอลฟและสวนสาธารณะ ตามแนวคิดการพัฒนาอยาง
ยั่งยืน
Practice in intermediate level of landscape architectural design in complicated
environment. Critical thinking. Circulation system design, grading, drainage design,
environmental design. Study of laws, regulations and special requirements in design and
planning housing project, sport complex, golf course and park according to sustainable
development concept.
1(0-3)
241313 การออกแบบรางองคประกอบงานภูมิสถาปตยกรรม
(Landscape Architectural Element Sketch Design)
การออกแบบรางและถายทอดการออกแบบเชิงแนวคิดในเวลาจํากัด งานออกแบบ
องคประกอบในงานภูมิสถาปตยกรรม อาคารขนาดเล็ก งานออกแบบผลิตภัณฑ และงานออกแบบ
กราฟก เนนการออกแบบทีเ่ ปนมิตรตอสภาพแวดลอม
Sketch design and expression of conceptual design concepts in limited working
time. Design of landscape architectural elements, small buildings, product designs and
graphic designs. Focus on environmental-friendly design.
241314 การออกแบบรางรายละเอียดภูมิสถาปตยกรรม
1(0-3)
(Landscape Architectural Detail Sketch Design)
การออกแบบรางและวางผังรายละเอียดภูมิทัศนในสภาพแวดลอมทีไ่ มซับซอนในเวลาจํากัด
งานออกแบบสนามเด็กเลน สวนขนาดเล็ก สระวายน้ํา พื้นทีเ่ ปดโลงสาธารณะขนาดเล็ก สตรีท
เฟอรนิเจอร และโครงสรางขนาดเล็ก การออกแบบงานกราฟกและงานผลิตภัณฑ เนนการ
ออกแบบที่เปนมิตรตอสภาพแวดลอม
Sketch design and landscape detail planning in uncomplicated environment in
limited of time. Designs of playground, small garden, swimming pool, small public open
space, street furniture and small structure. Graphic and product designs. Focus on
environmental-friendly design.
241315 ที่วางในงานภูมิสถาปตยกรรม
2(2-0)
(Spaces in Landscape Architecture)
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หลักการจัดองคประกอบทางศิลปะในงานภูมิสถาปตยกรรม การสรางที่วางใหมีความหมาย
เฉพาะตัวดวยองคประกอบทางภูมิสถาปตยกรรม การใชวสั ดุกอสราง พืชพรรณ และเทคนิคการ
จัดวาง
Principles of art composition for landscape architecture. Construction of spaces with
particular meaning by landscape architectural elements. Use of construction materials,
plants, and installation techniques.
241331 การออกแบบกอสรางภูมิสถาปตยกรรม III
3(2-3)
(Landscape Architectural Construction Design III)
วิชาพื้นฐาน : 241232
การออกแบบงานกอสรางทีเ่ กี่ยวของกับระบบสาธารณูปโภคในงานภูมิสถาปตยกรรม ไดแก
งานระบบชลประทาน งานระบบไฟฟาแสงสวาง งานระบบสุขาภิบาล และงานกอสรางสระวายน้ํา
น้ําพุ น้ําตก
Construction design of infrastructure for landscape architecture including with
irrigation system, electrical and lighting system, and sanitary system, and construction of
swimming pool, pond, fountain and cascade.
241332 การออกแบบกอสรางภูมิสถาปตยกรรม IV
3(2-3)
(Landscape Architectural Construction Design IV)
วิชาพื้นฐาน : 241331
การออกแบบงานกอสรางทางภูมิสถาปตยกรรมที่มีความจําเพาะ สนามกีฬา สวนหลังคา
กําแพงกันดิน ระบบถนนและการสัญจร การปรับปรุงสภาพพื้นที่ โครงสรางและคุณภาพของดิน
การบํารุงรักษาภูมิทัศน
Design of landscape architectural construction: sport field, roof garden, retention
wall, circulation and road system. Site improvement including. Soil structure and quality.
Landscape maintenance.
241341 แนวคิดในงานภูมิสถาปตยกรรม
2(2-0)
(Concepts in Landscape Architecture)
ที่มาของทฤษฎีและแนวคิดในงานภูมิสถาปตยกรรม ศิลปะ การออกแบบพื้นทีใ่ นเมือง การ
วางผังชุมชน พื้นทีเ่ ปดโลงในเมือง การพัฒนาพื้นทีเ่ สื่อมโทรม การอนุรักษภูมิทัศนในพื้นที่
ธรรมชาติและแหลงวัฒนธรรม การพัฒนาและสือ่ สารแนวคิดในงานภูมิสถาปตยกรรม
Theory and concept formation in landscape architecture, arts, urban design,
community planning, urban open space, brown-field development, landscape conservation
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241362

241363

241411

241412

in natural and cultural areas. Concept development and communication in landscape
architecture.
เทคนิคการวิเคราะหภูมิทัศน
2(1-3)
(Landscape Analysis Techniques)
แนวคิดและทักษะของวิธีการอาน และการใชแผนที่ การประยุกตใชภาพถายทางอากาศ
ภาพถายดาวเทียม และระบบกําหนดตําแหนงบนโลก ในงานภูมิสถาปตยกรรม
Concepts and skills of reading and using maps. Applications of aerial photography,
satellite imagery and global positioning system for landscape architecture.
นิเวศวิทยาภูมิทัศน
2(2-0)
(Landscape Ecology)
โครงสราง หนาที่ และการเปลี่ยนแปลงของภูมิทศั น เนนแบบรูปเชิงพื้นทีข่ องการเคลือ่ นที่
ของสัตว พืช พลังงาน แรธาตุและน้ํา ในระบบนิเวศ เพือ่ การจัดการภูมิทัศนธรรมชาติ ภูมิทัศน
เกษตรกรรม ภูมิทัศนเมือง และภูมิทศั นชานเมืองอยางสมดุล
Structure, function and change of landscape. Focus on spatial patterns of the flows
of fauna, flora, energy, mineral nutrient and water in ecosystems for the managements of
natural landscape, agricultural landscape, urban landscape and rural landscape in
balance.
การออกแบบภูมิสถาปตยกรรม IV
4(0-8)
(Landscape Architectural Design IV)
พื้นฐาน : 241312
ปฏิบตั ิการออกแบบภูมิสถาปตยกรรมขั้นกลางในระดับภูมิภาค การคิดเชิงวิพากษ การ
ั นธรรม
ออกแบบเพื่อความยั่งยืนและการอนุรักษพื้นทีธ่ รรมชาติและพืน้ ที่ทมี่ ีคุณคาทางภูมิทัศนวฒ
โครงการภูมิทัศนทางหลวง อุทยานแหงชาติและวนอุทยาน การอนุรกั ษพื้นที่ชายฝง การอนุรักษ
พื้นทีเ่ พื่อการเกษตร การฟน ฟูพื้นทีเ่ สือ่ มโทรม และการวางผังเชิงนิเวศเพือ่ การทองเที่ยวเชิงนิเวศ
Practice in intermediate level of landscape architectural design in regional level.
Critical thinking, sustainable and conservational design focusing on natural area and
valuable cultural landscape. Projects include highway landscape, national park and forest
park, coastal conservation, agricultural land conservation, degraded land rehabilitation,
and eco-tourism planning.
การออกแบบภูมิสถาปตยกรรม V
4(0-8)
(Landscape Architectural Design V)
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พื้นฐาน : 241411
การปฏิบตั ิการออกแบบภูมสิ ถาปตยกรรมขั้นสูง การคิดเชิงวิพากษ การออกแบบและวาง
ผังภูมิทัศนเมือง ภูมิทศั นรมิ น้ํา และพื้นที่ประวัตศิ าสตร โดยการเลือกอนุรกั ษ ปรับปรุง และฟน ฟู
สภาพแวดลอมเมืองตามแนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืน
Practice in advanced level of landscape architectural design. Critical thinking.
Designing and planning urban landscape, waterfront landscape and historical area by
selecting conservation, restoration and rehabilitation of urban environment in response to
sustainable development concept.
241413 การออกแบบรางงานภูมิสถาปตยกรรมขนาดเล็ก
1(0-3)
(Small Scale Landscape Architectural Sketch Design)
การออกแบบรางและวางผังรายละเอียดงานภูมิสถาปตยกรรมขนาดเล็กในเวลาจํากัด งาน
ออกแบบสถาปตยกรรมขนาดเล็ก ภูมิทศั นขนาดเล็ก พืน้ ที่เปดโลงในเมือง พืน้ ที่ริมน้ํา สวนแบบ
ชั่วคราว และงานนิทรรศการ การออกแบบงานกราฟกและงานผลิตภัณฑ เนนการออกแบบทีเ่ ปน
มิตรตอสภาพแวดลอม
Sketch design and detailed planning in small scale landscape architectural works in
limited time. Designs of small architecture, small landscape, urban open space, waterfront
area, temporary garden and exhibition. Graphic and product designs. Focus on
environmental-friendly design.
241416 การออกแบบจัดสวน
3(2-3)
(Garden Design)
ทฤษฎีและปฏิบัติการออกแบบจัดสวน ประวัติและวิวฒ
ั นาการของการออกแบบจัดสวน
ความรูทางพืชสวน การเลือกวัสดุพชื พรรณ เทคนิคการจัดสวน การดูแลและบํารุงรักษาสวน
Theory and practice in garden design. History and evolution of garden design,
knowledge of horticulture, plant material selection, landscaping technique and garden
maintenance.
241442 การอนุรักษภูมิสถาปตยกรรมทางประวัตศิ าสตร
2(2-0)
(Historical Landscape Architecture Conservation)
การอนุรักษและฟนฟูงานภูมิสถาปตยกรรมทางประวัตศิ าสตรและวัฒนธรรม กฎหมาย
ขอบังคับและสนธิสัญญานานาชาติที่สําคัญ รวมทั้งองคกรที่มีบทบาทกับกิจกรรมดานอนุรักษ
Conservation and restoration of historical and cultural landscape architecture. The
important laws, regulations, and international conventions including organizations
involving in conservation activities.
หลักสูตร ภ.สถ.บ.
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241443 การออกแบบและวางผังชุมชน
2(2-0)
(Community Design and Planning)
ทฤษฎีและแนวคิดในการออกแบบและวางผังชุมชน หลักการในการออกแบบและการ
ประยุกตใชในงานออกแบบและวางผังชุมชนที่คํานึงถึงปจจัยทางกายภาพ เศรษฐกิจ และสังคม
เพือ่ การพัฒนาที่ยั่งยืน รวมทั้งกรณีศึกษา
Theories and concepts in community design and planning. Design principles and
application in community design and planning in response to physical, economic and
social factors for sustainable developments, Case studies.
241444 ภูมิสถาปตยกรรมพื้นถิน่
2(2-0)
(Vernacular Landscape Architecture)
ที่มาของแนวคิด ปรัชญา และรูปแบบทีป่ รากฏในงานภูมิสถาปตยกรรมพื้นถิ่นของไทยและ
ของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต การเปรียบเทียบและวิเคราะหอิทธิพลของ
สภาพแวดลอม สังคม ความเชื่อ ศาสนา และวัฒนธรรมที่มีผลตอภาพลักษณและการแสดงออก
ของงานภูมิสถาปตยกรรมในแตละทองถิน่
Origins of concepts, philosophies, and styles in vernacular landscape architectures
of Thailand and Southeast Asian countries. Comparison and analysis of influences of
environment, society, belief, religion, and culture affecting to images and expression of
landscape architecture in each locale.
241445 ภูมิทัศนวฒ
ั นธรรม
2(2-0)
(Cultural Landscape)
กรอบแนวคิดและแนวทางการจัดการดานภูมิทัศนวฒ
ั นธรรม มรดกทางวัฒนธรรม ภูมิทัศน
เมือง มรดกโลก และทฤษฎีที่เกี่ยวของกับภูมิทัศนวฒ
ั นธรรม สถานการณของมรดกทาง
วัฒนธรรมและภูมิทัศนวฒ
ั นธรรมในโลก ภูมิภาคเอเชีย โอเชียเนีย และประเทศไทย
Conceptual framework and guideline of cultural landscape management, cultural
heritage, urban landscape, world heritage and related theories about cultural landscape.
Situations of cultural heritage and landscape in the world, Asia, Oceania, and Thailand
241451 การประมาณคากอสรางทางภูมิสถาปตยกรรม
2(1-2)
(Landscape Architectural Cost Estimation)
หลักและวิธีการประมาณคากอสรางในงานทางภูมิสถาปตยกรรมในขั้นเตรียมโครงการ
ออกแบบ และกอสราง หลักการคํานวณคาวัสดุ แรงงาน อุปกรณ การคิดภาษี กําไร การกอสราง
และคาใชจายอื่นๆ การจัดเตรียมเอกสารเพือ่ เสนอราคา และแบบมาตรฐานทั่วไปสําหรับการ
ประมาณการเบื้องตนงานภูมิทัศน
หลักสูตร ภ.สถ.บ.
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241452

241453

241461

241462

Principles and methods of cost estimation for landscape architectural projects in the
process of preparation, design and construction. Calculation of materials, labors,
equipment, taxes, profits, construction and miscellaneous expense. Document for bidding
and standard working drawing for basic landscape cost estimation.
การปฏิบตั ิวชิ าชีพภูมิสถาปตยกรรม
2(2-0)
(Landscape Architectural Professional Practice)
การปฏิบตั ิวชิ าชีพ จริยธรรมวิชาชีพ การคํานึงถึงสภาพแวดลอม กฎหมายและระเบียบ
ตางๆที่เกี่ยวของ การดําเนินงานในสํานักงาน การรางสัญญา การจัดเตรียมเอกสารแบบกอสราง
การบริหารงานกอสราง และการวิจัย
Professional practice, professional ethics, environmental concerns, laws and orders,
office arrangement. Contract, bidding and construction document preparations, project
management and research.
2(0-4)
การออกแบบกอสรางภูมิสถาปตยกรรม V
(Landscape Architectural Construction V)
วิชาพื้นฐาน : 241332
การประยุกตใชความรูดานการกอสรางงานภูมิสถาปตยกรรม การผลิตแบบกอสรางงานภูมิ
สถาปตยกรรมฉบับสมบูรณ เอกสารประกอบแบบกอสราง และการเตรียมความพรอมสําหรับการ
ปฏิบตั ิวชิ าชีพภูมิสถาปตยกรรม
Applying knowledge of landscape architectural construction, producing a complete
package of landscape architectural construction drawings and documents, and preparing
for landscape architectural professional practice.
นิเวศวิทยาภาคสนามเพื่องานภูมิสถาปตยกรรม
1(0-3)
(Field Ecology for Landscape Architecture)
การสํารวจธรรมชาติในพื้นที่จริง การศึกษาสภาพแวดลอมทางกายภาพ ชีวภาพ สังคม
วัฒนธรรม และสุนทรียภาพ ความสําคัญของระบบนิเวศ แนวทางการทํางานภูมิสถาปตยกรรม
และผลกระทบจากมนุษยที่มีตอระบบนิเวศ
The exploration of natural sites. The study of physical, biological, socio- cultural,
and aesthetics features. The significance of ecosystem. Landscape architecture and
human impact on the ecosystem.
การวางผังเชิงนิเวศ
3(2-2)
(Ecological Planning)

หลักสูตร ภ.สถ.บ.
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การศึกษากระบวนการในการวางผังเชิงนิเวศเพือ่ การพัฒนาที่ยั่งยืน แนวทางการอนุรักษ
และจัดการทรัพยากรธรรมชาติและภูมิทศั นวฒ
ั นธรรม แนวคิดการวางผังเชิงนิเวศในพืน้ ที่
ธรรมชาติและพื้นทีท่ ี่มีคุณคาทางภูมิทัศนวัฒนธรรม การประเมินคุณคาภูมิทัศน และการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม
Study of process in ecological planning for sustainable development. Conservation
and management method for natural resources and cultural landscape. Concept of
ecological planning in natural area and valuable cultural landscape. Landscape
evaluation and environmental impact assessment.
241463 การวิเคราะหและประเมินคุณภาพภูมิทัศนทางสายตา
3(3-0)
(Visual Landscape Quality Analysis and Assessment)
คุณภาพภูมิทศั นทางสายตาและการประยุกตใชกระบวนการวิเคราะหใหเหมาะสมกับบริบท
ทางกายภาพ วัฒนธรรม และสังคม หลักการ ทฤษฎี และเทคนิคในการวิเคราะหและประเมิน
คุณภาพทางสายตา
Visual landscape quality and applications of analytical process conforming to the
context of physical, cultural and social environment. Principles, theories and techniques in
visual quality analysis and assessment.
241464 การวางผังและออกแบบภูมิสถาปตยกรรมเพือ่ การทองเที่ยวในพื้นทีธ่ รรมชาติ
2(2-0)
(Landscape Architectural Planning and Design for Tourism in Natural Area)
หลักการและทฤษฎีการวางผังและออกแบบภูมิสถาปตยกรรมเพือ่ การทองเที่ยวในพืน้ ที่
ธรรมชาติ ปจจัยทางสุนทรียภาพ เศรษฐกิจ สังคม และระบบนิเวศ รวมทั้งผลกระทบตอ
สิ่งแวดลอม
Principles and theories in landscape architectural planning and design for tourism in
natural area. Aesthetic, economic, social and ecosystem factors including environmental
impacts.
241465 การออกแบบสิ่งแวดลอมกับพฤติกรรมมนุษย
2(2-0)
(Environmental Design and Human Behavior)
ปฏิสัมพันธระหวางคนกับสิง่ แวดลอม การรับรูและการรูคิดทางสิ่งแวดลอม ความตองการ
พื้นฐานและแรงจูงใจของมนุษย ที่วางสวนบุคคล การกําหนดอาณาเขตครอบครอง แนวคิดเรื่อง
พื้นทีส่ วนตัวและพื้นที่สาธารณะ แนวคิดทางจิตวิทยาของสถานที่ และการออกแบบตาม
พฤติกรรมของมนุษย
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241471

241494

241496

241498

241551

Interactions between people and the environment, environmental perception and
cognition. Basic human needs and motivations. Personal space, territoriality, private and
public space concepts, psychological concepts of place, and design for human behavior.
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตรในงานภูมิสถาปตยกรรม
3(2-2)
(Geographic Information System for Landscape Architecture)
พื้นฐาน : 241362
แนวคิดและการประยุกตใชระบบสารสนเทศภูมิศาสตร การจัดการฐานขอมูล การวิเคราะห
ขอมูลเพื่อการวางแผนและออกแบบภูมิสถาปตยกรรม
Concept and application of geographic information system. Management and
analysis of data for planning and designing in landscape architecture.
แนวคิดเชิงวิพากษและการออกแบบงานวิจยั ทางภูมิสถาปตยกรรม
2(2-0)
(Critical Thinking and Research Design in Landscape Architecture)
การอานและแปลความหมายภูมิทัศน การพัฒนาแนวคิดเชิงวิพากษและการตั้งประเด็น
คําถาม การประมวลผลขอมูลและสรางสรรคแนวคิด การจัดทําโครงการวิจยั แบบบูรณาการ
เทคนิคในการทําวิจัยขัน้ พื้นฐานเพือ่ การออกแบบ
Reading and interpreting landscape, developing critical thinking and question
formulation, information synthesis and concept creation, formulation of integrated
research project, and basic research techniques for design.
เรื่องเฉพาะทางภูมิสถาปตยกรรม
1-3
(Selected Topics in Landscape Architecture)
เรื่องเฉพาะทางภูมิสถาปตยกรรมในระดับปริญญาตรี หัวขอเรือ่ งเปลี่ยนแปลงไปในแตละ
ภาคการศึกษา
Selected topics in landscape architecture at the bachelor’s degree level. Topics are
subject to change each semester.
ปญหาพิเศษ
1-3
(Special Problems)
การศึกษาคนควาทางภูมิสถาปตยกรรมระดับปริญญาตรี และเรียบเรียงเขียนเปนรายงาน
Study and research in landscape architecture at the bachelor’s degree level and complied
into a written report.
1(0-3)
งานรวมปฏิบตั ิการวิชาชีพภูมิสถาปตยกรรม
(Landscape Architectural Professional Workshop)
พื้นฐาน : 241412
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งานรวมปฏิบตั ิการวิชาชีพภูมิสถาปตยกรรม การประยุกตทฤษฎีออกแบบและความรูทาง
ภูมิสถาปตยกรรมในการออกแบบโครงการภูมิสถาปตยกรรมที่หลากหลาย การคิดเชิงวิพากษ
การเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอ มูล การออกแบบ และการนําเสนอผลงานอยางมี
ประสิทธิภาพ
Applying design theories and landscape architectural knowledges in designing
various types of landscape architectural projects. Critical thinking. Effective data
collection, data analysis, design and presentation.
241597 สัมมนา
1
(Seminar)
การนําเสนอและอภิปรายในหัวขอที่นาสนใจทางภูมิสถาปตยกรรมและความรูใ นระดับ
ปริญญาตรี
Presentation and discussion on interesting topics in landscape architecture and
knowledge at the bachelor’s degree level.
241598 โครงงานวิทยานิพนธ
3(1-4)
(Thesis Proposal)
พื้นฐาน : 241412 และ 241453
การคนควาขอมูลอยางเขมขนจากประเด็นที่นิสิตสนใจ นําไปสูการกําหนดขอบเขตโครงการ
ที่ศึกษาและออกแบบ โดยมีขอพิจารณาดานสภาพแวดลอม ความเปนไปไดของโครงการ
กฎหมายและขอกําหนดที่เกี่ยวของ การเลือกทีต่ ั้ง การศึกษาเปรียบเทียบโครงการประเภท
เดียวกัน การจัดการและการออกแบบสภาพแวดลอมยัง่ ยืน การกําหนดรายละเอียดและความ
ตองการของโครงการ แนวคิดในการออกแบบภูมิสถาปตยกรรม รายงานวิทยานิพนธและการ
นําเสนอผลงานตองผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการวิทยานิพนธ
Intensive research based on interests of each student leading to scope of thesis
and design with the consideration of environment; project feasibility; laws and regulations;
site selection, comparative studies of similar projects; environmentally sustainable
managements and design. Stipulation of project details and concept of landscape
architecture. A thesis report and presentation must be approved by the thesis
committee.
241599 วิทยานิพนธ
9
(Thesis)
พื้นฐาน : 241598
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เกณฑและแนวคิดในการออกแบบจากผลสรุปของโครงงานวิทยานิพนธ ออกแบบ แสดง
แบบผลงานขัน้ สุดทายและนําเสนอตอคณะกรรมการตามระเบียบวิทยานิพนธ การจัดทํารายงาน
วิทยานิพนธ
Landscape architectural design criteria and concepts from the conclusion of Thesis
Proposal. Design and final design presentation. Present final work to the committee
under thesis regulation. Thesis report is required.
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