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3.1.4 แผนการศึกษา
ปีที่ 1 / ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
xxxxxx หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
กลุม่ วิชาสังคมศาสตร์
ศท 031 การใช้ภาษาไทย
ผษ 101 เกษตรเพื่อชีวิต
ภท 110 หลักการออกแบบเบื้องต้น
ภท 112 เลขะนิเทศ
ภส 121 ภูมิสถาปัตยกรรมเบื้องต้น
ศท 141 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1
รวม

หน่วยกิต
3

ทฤษฏี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
x
x
x

3
3
3
3
3
3
21

1
3
1
1
3
2
…

4
0
6
6
0
2
…

4
6
5
5
6
5
…

ปีที่ 1 / ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
xxxxxx หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
คศ 107 คณิตศาสตร์เบื้องต้นสาหรับงาน
ภูมิทัศน์
ศท 142 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2
ภท 181 การก่อสร้างเบื้องต้น
ภท 111 เขียนแบบก่อสร้างภูมิทัศน์ 1
ภท 182 การสารวจ
ภท 151 วัสดุพืชพรรณและการจัดจาแนก
รวม

หน่วยกิต
3

ทฤษฏี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
x
x
x

3

3

0

6

3
3
3
3
3
21

2
2
1
2
2
…

2
3
6
3
3
…

5
5
5
5
5
…
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ปีที่ 2 / ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
xxxxxx
xxxxxx
ภท 211
ภท 291
ภท 283
ภท 284

ชื่อรายวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
เขียนแบบก่อสร้างภูมิทัศน์ 2
คอมพิวเตอร์สาหรับงานเขียนแบบ 1
การสารวจเพื่องานภูมิทัศน์
กลศาสตร์โครงสร้างในงานภูมิทัศน์

ภท 252 วัสดุพืชพรรณสาหรับงานภูมิทัศน์ 1

รวม

หน่วยกิต ทฤษฏี ปฏิบัติ

ศึกษาด้วย
ตนเอง

3

x

x

x

3

x

x

x

3
2

1
1

6
3

5
3

3
2

2
2

3
0

5
4

3

2

3

5

19

…

…

…

ปีที่ 2 / ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา

ชื่อรายวิชา

xxxxxx

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
ภาษาอังกฤษเชิงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 1
การออกแบบภูมิทัศน์ 1
การออกแบบร่างภูมิทัศน์ 1
คอมพิวเตอร์สาหรับงานเขียนแบบ 2
วัสดุพืชพรรณสาหรับงานภูมิทัศน์ 2
วัสดุและเทคนิควิธีการก่อสร้างภูมิทัศน์
ปฏิบัติการก่อสร้างภูมิทัศน์ 1
รวม

ศท 241
ภท 231
ภท 233
ภท292
ภท 253
ภท 341
ภท 281

หน่วยกิต ทฤษฏี ปฏิบัติ

ศึกษาด้วย
ตนเอง

3

x

x

x

3

2

2

5

3
1
2
3
3

2
0
1
2
3

3
3
3
3
0

5
1
3
5
6

3
21

2
…

3
…

5
…
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ปีที่ 3 / ภาคการศึกษาที่ 1
รหัส
วิชา
ภส 391
ภท 332
ภท 334
ภส 354
ภท 382
ภท 391
ภท 342
ภท 333

ชื่อรายวิชา
การสื่อสารในการปฏิบัติวิชาชีพ 1
การออกแบบภูมิทัศน์ 2
การออกแบบร่างภูมิทัศน์ 2
เทคนิคและการผลิตวัสดุพืชพรรณ
เชิงธุรกิจภูมิทัศน์
ปฏิบัติการก่อสร้างภูมิทัศน์ 2
กฎหมายในงานภูมิทัศน์
การสร้างและตกแต่งภูมิทัศน์
ภูมิทัศน์และนวัตกรรม
รวม

1
3
1
3

0
2
0
2

2
3
3
3

ศึกษาด้วย
ตนเอง
1
5
1
5

3
2
3
2
18

2
2
2
2
…

3
0
3
0
…

5
4
5
4
…

หน่วยกิต ทฤษฏี ปฏิบัติ

ปีที่ 3 / ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
xxxxxx
xxxxxx
ภส 392
ภท 355
ภท 343
ภส 367
ภท 383

ชื่อรายวิชา
วิชาเอกเลือก วิชาที่ 1
วิชาเลือกเสรี
การสื่อสารในการปฏิบัติวิชาชีพ 2
พืชพรรณและการออกแบบ 1
การบริหารงานก่อสร้างภูมิทัศน์
นิเวศวิทยาภูมิทัศน์
การประมาณราคาการก่อสร้าง
งานภูมิทัศน์
รวม

3
3
1
3
3
3
3

x
x
0
2
3
2
2

x
x
2
3
0
3
3

ศึกษาด้วย
ตนเอง
x
x
1
5
6
5
5

19

…

…

…

หน่วยกิต ทฤษฏี ปฏิบัติ
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ปีที่ 4 / ภาคการศึกษาที่ 1
ศึกษาด้วย
ตนเอง
x
x
1
5
5
6
…

รหัสวิชา

ชื่อรายวิชา

หน่วยกิต

ทฤษฏี

ปฏิบัติ

xxxxxx
xxxxxx
ภส 393
ภท 443
ภท 456
ภท 445

วิชาเลือกเสรี
วิชาเอกเลือก วิชาที่ 2
การสื่อสารในการปฏิบัติวิชาชีพ 3
การดูแลรักษางานภูมิทัศน์
พืชพรรณและการออกแบบ 2
การบริหารจัดการธุรกิจภูมิทัศน์
รวม

3
3
1
3
3
3
16

x
x
0
2
2
3
…

x
x
2
3
3
0
…

หน่วยกิต

ทฤษฏี

ปฏิบัติ

9

ไม่น้อยกว่า
16 สัปดาห์

-

ศึกษาด้วย
ตนเอง
-

9

ไม่น้อยกว่า
16 สัปดาห์

-

-

ปีที่ 4 / ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา

ชื่อรายวิชา

สถ 497 / สหกิจศึกษา /
สถ 498 / การเรียนรู้อิสระ /
สถ 499 การศึกษา หรือ ฝึกงาน
หรือ ฝึกอบรมต่างประเทศ
รวม

หมายเหตุ : ชั้นปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2 สามารถปรับเปลี่ยนสลับกันได้ตามความ
เหมาะสม
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3.1.5. คาอธิบายรายวิชา
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
ศท 021
สังคมศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
3 (3-0-6)
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
ศึกษาปรากฏการณ์ทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินชีวิตประจาวันและเหตุการณ์
สาคัญต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ในสังคม โดยใช้องค์ความรู้และมุมมองทางด้านสังคมศาสตร์ในการอธิบายและ
ทาความเข้าใจ รวมทั้งศึกษาถึงการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยในมิติที่สัมพันธ์กับสังคมระดับโลก และ
การวิเคราะห์ปัญหาสังคมรูปแบบต่าง ๆ ในโลกสมัยใหม่
(บรรยาย 3 ชั่วโมง ปฏิบัติ 0 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 6 ชั่วโมง/สัปดาห์)
GE 021
Social Sciences in Everyday Life
3 (3-0-6)
Prerequisite: None
Social phenomena in everyday life; application of concepts and
theoretical knowledge in the Social Sciences for the understanding and explanation of
social occurrences; changes in Thai society in relations to global society; analysis of
social problems in the modern world
(Lecture 3 hours, Practice 0 hour, Self Study 6 hours/week)
ศท022

อารยธรรมโลก
3 (3-0-6)
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
ศึกษาพัฒนาการทางความคิดของมนุษยชาติทั้งโลกตะวันตก และโลกตะวันออก ใน
ด้านการเมืองเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม) ดนตรี ศิลปะ การแสดง วรรณกรรม ปรัชญา ศาส ที่มีอิทธิพลกับ
สังคมไทย (บรรยาย 3 ชั่วโมง ปฏิบัติ 0 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 6 ชั่วโมง/สัปดาห์)
GE 022
World Civilization
3 (3-0-6)
Prerequisite: None
Historical development of thoughts of Eastern and Western worlds in
terms of political, economic, social, and cultural dimensions including music, art,
dramatic art, literature, philosophy, and religion; their influences on Thai society
(Lecture 3 hours, Practice 0 hour, Self Study 6 hours/week)
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ศท 104

มนุษย์และสิ่งแวดล้อม
3 (3-0-6)
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
ความเป็นมาของมนุษย์ ความสมดุลทางธรรมชาติและนิเวศวิทยา ความรู้เกี่ยวกับพืช
และสัตว์ วิวัฒนาการของเศรษฐกิจ สังคม ประเพณีและวัฒนธรรม พัฒนาการทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ผลกระทบในการพัฒนาที่มีต่อธรรมชาติและระบบนิเวศ กระบวนการคิดและตัดสินใจเพื่อให้
รู้จักใช้ประโยชน์จากทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
(บรรยาย 3 ชั่วโมง ปฏิบัติ 0 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 6 ชั่วโมง/สัปดาห์)
GE 104
Man and Environment
3 (3-0-6)
Prerequisite: None
The formation of human beings, the equilibrium of nature and ecology,
the knowledge relates to plants and animals, the study of socio-economic and
cultural evolution, the development of sciences and technology effecting on natural
environment and ecology, thinking process and decision making in appropriating uses
of natural resources
(Lecture 3 hours, Practice 0 hour, Self Study 6 hours/week)
ศท 302

สังคมและวัฒนธรรมไทย
3 (3-0-6)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึกษาความเป็ นมาของสั งคมไทย ปัจจั ยที่กาหนดลั กษณะสั งคม เศรษฐกิจ การ
ปกครอง ศาสนา พิธีกรรม การละเล่นพื้นบ้าน ศิลปกรรม นาฏศิลป์ ดนตรี ตลอดจนโครงสร้างของ
สังคมไทยในปัจจุบันและลักษณะที่สืบเนื่องจากสังคมไทยในอดีต รวมทั้งแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงทาง
สังคมและวัฒนธรรมของไทย
(บรรยาย 3 ชั่วโมง ปฏิบัติ 0 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 6 ชั่วโมง/สัปดาห์)
GE 302
Thai Society and Culture
3 (3-0-6)
Prerequisite: None
Studying the formation of Thai society. The factors that determine the
characteristics of socio-economic political, religion, rite, playing folk, fine arts, dramatic
arts, music, trends to structure of Thai society in the present day and the characteristic
that continuous from Thai society in the past, including trend of change in Thai society
and culture.
(Lecture 3 hours, Practice 0 hour, Self Study 6 hours/week)
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เศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาที่ยั่งยืน
3 (2-2-5)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ความหมาย ความเป็ น มา คุ ณ ลั ก ษณะ เงื่ อ นไขและประเด็ น ส าคั ญ ของแนวคิ ด
เศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งความสัมพันธ์ระหว่างแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงที่ส่งผลต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
โดยเน้นการศึกษากรณีตัวอย่างของไทย
(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 2 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห์)
CM 321
Sufficiency Economy and Sustainable Development
3 (2-2-5)
Prerequisite: None
Definition, background, conditions and major aspects of sufficiency
economy concept; its relations to and impact on sustainable development, with an
emphasis on Thailand.
(Lecture 2 hours, Practice 2 hours, Self Study 5 hours/week)
ศศ 101
เศรษฐศาสตร์เพื่อชีวิตประจาวันและการประกอบการ
3 (3-0-6)
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
การศึกษาเกี่ยวกับความหมาย ความสาคัญของเศรษฐศาสตร์เพื่อชีวิตประจาวัน
และการประกอบการ ที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจในชีวิตประจาวัน วิวัฒนาการทางเศรษฐกิจ ภาวะเงิน
เฟ้อ เงิน ฝื ด ปั จ จั ย การผลิ ต บทบาททางเศรษฐกิจของภาครัฐ ที่มีผ ลกระทบต่อชี วิตประจาวั น
เศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกับการเงินการคลัง และการวางแผนทางการเงินเพื่อการประกอบการ เพื่อให้
เกิด วิธี คิด ต่อ การเข้า ใจและสามารถปรั บตั ว ให้ เ ข้า กับ การเปลี่ ย นแปลงของภาวะเศรษฐกิ จใน
ชีวิตประจาวันได้และสามารถพัฒนาใช้เป็นแนวคิดในการประกอบธุรกิจอันนาไปสู่การเป็น เจ้าของ
กิจการในอนาคตได้
(บรรยาย 3 ชั่วโมง ปฏิบัติ 0 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 6 ชั่วโมง)
EC 101
Economics in Daily Life and Operations
3 (3-0-6)
Prerequisite: None
This course aims to study the meaning and important of Daily Life
and Operation Economics. Economy Evolution, Inflation, Deflation, Production
Factors, Government roles in daily life economy, financial economics and financial
planning for operation are also included. This course will help to understand and
adapt the daily life behaviors follow to the economy changes as well as able to
apply knowledge for operating their own businesses in the future
(Lecture 3 hours, Practice 0 hour, Self Study 6 hours/week)
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- กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
ศท 011
มนุษย์กับความงามทางศิลปะ
3 (3-0-6)
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
ศึกษาเกี่ยวกับสุนทรียภาพในงานศิลปะแขนงต่างๆ ความสัมพันธ์และวิวัฒนาการ
ของมนุษย์กับศิลปะดนตรีและนาฏศิลป์ ปลูกฟังการชื่นชม การวิเคราะห์ วิจารณ์อย่างเป็นระบบใน
ศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์ ทั้งของไทยและต่างประเทศ
(บรรยาย 3 ชั่วโมง ปฏิบัติ 0 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 6 ชั่วโมง/สัปดาห์)
GE 011
Man and Arts Appreciation
3 (3-0-6)
Prerequisite: None
Aesthetics in arts; arts development and its relation to human life:
music, dramatic art and visual art; arts appreciation; analysis and criticism of Thai and
Western arts
(Lecture 3 hours, Practice 0 hour, Self Study 6 hours/week)
ศท 012

จิตวิทยาและพฤติกรรมมนุษย์
3 (3-0-6)
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
ศึกษาแนวคิดทางด้านพฤติกรรม พื้นฐานชีววิทยาของพฤติกรรม พัฒนาการมนุษย์
กระบวนการทางจิต บุคลิกภาพ พฤติกรรมสุขภาพ และพฤติกรรมทางสังคม
(บรรยาย 3 ชั่วโมง ปฏิบัติ 0 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 6 ชั่วโมง/สัปดาห์)
GE 012
Psychology and Human Behaviour
3 (3-0-6)
Prerequisite: None
Perspectives in behavior; biological foundations of behavior; human
development; mental processes; personality; health behavior; social behavior
(Lecture 3 hours, Practice 0 hour, Self Study 6 hours/week)
ศท 013

สุขภาพเพื่อการดารงชีวิต
3 (1-4-4)
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับสุขภาพ การบริหารจัดการสุขภาพ และการสร้างเสริมสุขภาพ
โดยคานึงถึงหลักการทางพลศึกษา สุขศึกษา นันทนาการ วิทยาศาสตร์การกีฬา และการสาธารณสุข
เป็นสาคัญ ทั้งนี้เน้นถึงการออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ โภชนาการกับสุขภาพ การป้องกันควบคุมและ
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การจัดการความเครียด การทดสอบและประเมินความสมบูรณ์ของร่างกาย การปฐมพยาบาล และ
การป้องกันการบาดเจ็บจากการออกกาลังกายและการเล่นกีฬา สิ่งเสพติดให้โทษ เพศศึกษา อุบัติเหตุ
การจราจร โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อที่สาคัญ
(บรรยาย 1 ชั่วโมง ปฏิบัติ 4 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 4 ชั่วโมง/สัปดาห์)
GE 013
Health for Life
3 (1-4-4)
Prerequisite: None
Concepts in health, health management, health promotion with an
emphasis on principles of physical education, health education, recreation, sports science,
and public health; exercise for health; nutrition and health; stress prevention and
eradication; physical fitness test and assessment; first aid; prevention of exercise and
sports injury, drug abuse, accident, and major transmitted and non-transmitted diseases;
providing sex-education
(Lecture 1 hour, Practice 4 hours, Self Study 4 hours/week)
ศท 180

ศิลปะกับความคิดสร้างสรรค์
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

3 (1-4-4)

ศึกษาความหมายของศิลปะ ประเภทแบบอย่างของงานศิลปะแขนงต่างๆ ศึกษา
กระบวนการของการสร้างสรรค์ เกณฑ์หรือปัจจัยที่ใช้ในการพิจารณาความคิดสร้างสรรค์ ปัญหาของ
การสร้างสรรค์และวิธีแก้ไขปัญหาและปฏิบัติกิจกรรมของการนาส่วนประกอบสาคัญของศิลปะที่
ให้ผลต่อความคิดและความรู้สึก
(บรรยาย 1 ชั่วโมง ปฏิบัติ 4 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 4 ชั่วโมง/สัปดาห์)
GE 180
Art and Creative Thinking
3 (1-4-4)
Prerequisite: None
Definition of art; genres of art; artistic creation process; creative thinking
elements; problems of artistic creation and their solutions; practice of drawing lines and
shapes, painting, colouring, and spacing; artistic composition and fundamental artistic
techniques; creation of artistic work
(Lecture 1 hour, Practice 4 hours, Self Study 4 hours/week)
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ศท 304

ศาสตร์และศิลป์แห่งปัญญาชน
3 (2-2-5)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึกษาเกี่ยวกับการรู้จักตนเอง การรู้จักผู้อื่น เทคนิคและกลวิธีในการรู้จักตนเองและ
ผู้อื่น ทักษะการสื่อสารและมนุษยสัมพันธ์ การพัฒนาบุคลิกภาพ ทักษะการคิดและการวิเคราะห์
ปัญหาสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองในปัจจุบัน รวมไปถึงการปลูกจิตสานึกในสา
ธารณสมบัติ ตลอดจนการดารงชีวิตในสังคมอย่างเป็นสุข
(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 2 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห์)
GE 304
Liberal Arts of Intellectuals
3 (2-2-5)
Prerequisite: None
The study of self-recognition, recognition of others, techniques and
strategies of self-recognition and recognition of others, skills of communication and
human relation, personality development, skill of thinking and economic, social and
political problem analyzing including awareness of public property and ways of living
in society with happiness
(Lecture 2 hours, Practice 2 hour, Self Study 5 hours/week)
ศท 305

ประวัติศาสตร์และพัฒนาการของล้านนา
3 (3-0-6)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึกษาประวัติศาสตร์ความเป็นมาของล้านนา ในสมัยก่อนการก่อตั้งเป็นอาณาจักร
สมัยก่อตั้งเป็นอาณาจักร สมัยพม่าปกครอง สมัยเป็นประเทศราชของสยาม สมัยถูกผนวกเป็นส่วน
หนึ่งของสยาม ศึกษาถึงกระบวนการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคมและวัฒนธรรมของ
ล้านนา เรียนรู้ถึงสภาพเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมวัฒนธรรมของล้านนาในปัจจุบัน
(บรรยาย 3 ชั่วโมง ปฏิบัติ 0 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 6 ชั่วโมง/สัปดาห์)
GE 305
History and Development of Lanna
3 (3-0-6)
Prerequisite: None
The study of historical development of Lanna before the Kingdom
establishment, during the Kingdom period, Lanna under Burmese rule, Lanna under
Siamese protectors and the annexation of Lanna into Siam; the study of socio-economic,
political, and cultural changes of Lanna; and the study of socio-economic, political, and
cultural situations of contemporary Lanna.

(Lecture 3 hours, Practice 0 hour, Self Study 6 hours/week)
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- กลุ่มวิชาภาษา
ศท 031
การใช้ภาษาไทย
3 (1-4-4)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ฝึกทักษะการใช้ภาษาไทยทั้ง 4ทักษะ ได้แก่ ทักษะการฟัง ทักษะการอ่าน เพื่อจับ
ใจความสาคัญ คิดวิเคราะห์ และประเมินค่าสิ่งที่ได้จากการฟังการอ่าน ทักษะการพูดเพื่อถ่ายทอด
ความรู้ ความคิด และแสดงความคิดเห็น ทักษะการเขียนในด้านการใช้ถ้อยคาการสร้างรูปประโยค
ตลอดจนการเรียบเรียงประโยคเป็นย่อหน้า เพื่อสามารถเขียนความเรียง สารคดี บทความแสดงความ
คิดเห็น และบทความทางวิชาการได้
(บรรยาย 1 ชั่วโมง ปฏิบัติ 4 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 4 ชั่วโมง/สัปดาห์)
GE 031
Thai Language Usage
3 (1-4-4)
Prerequisite: None
Practice of listening and reading for main ideas; analysis and evaluation
of text from listening and reading; speaking for giving information, knowledge, and
opinions; sentence and paragraph writing; essay writing; documentary writing;
argumentative and academic articles writing
(Lecture 1 hour, Practice 4 hours, Self Study 4 hours/week)
ศท 141

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1
3 (2-2-5)
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
ศึกษา และ ฝึกใช้ภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารในระดับเบื้องต้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เหมาะสมกับสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจาวัน โดยใช้ทักษะสัมพันธ์ ฟัง พูด อ่าน และเขียนตลอดจน
เสริมสร้างกลวิธีในการเรียน เพื่อเป็นพื้นฐานสาหรับการเรียนภาษาอังกฤษในระดับต่อไป
(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 2 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห์)
GE 141
Fundamental English 1
3 (2-2-5)
Prerequisite: None
Practice of English for communicative purposes on a basic level; English
usage in everyday life contexts focusing on listening, speaking, reading, and writing;
English learning strategies
(Lecture 2 hours, Practice 2 hours, Self Study 5 hours/week)
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ศท 142

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2
3 (2-2-5)
วิชาบังคับก่อน: ศท141 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1
ศึกษาและฝึกใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในระดับสูงขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เหมาะสมกับสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจาวันโดยใช้ทักษะสัมพันธ์ ฟัง พูด อ่าน และเขียน
ตลอดจนเสริมสร้างกลวิธีการเรียนในระดับต่อจากวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 และนาไปประยุกต์ใช้
ในชีวิตจริงได้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับวัฒนธรรมการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อให้เกิดการเรียนรู้
ตลอดชีวิตหรือเป็นพื้นฐานสาหรับการเรียนวิชาภาษาอังกฤษในระดับสูงต่อไป
(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 2 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห์)
GE 142
Fundamental English 2
3 (2-2-5)
Prerequisite: GE141 Fundamental English 1
Practice of English for communicative purposes on an intermediate
level; English usage in everyday life contexts focusing on listening, speaking, reading,
and writing; English learning strategies; application of language skills to real life
situations in accordance with the cultures of English speakers
(Lecture 2 hours, Practice 2 hours, Self Study 5 hours/week)
ศท 241

ภาษาอังกฤษเชิงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1
3 (2-2-5)
วิชาบังคับก่อน: ศท142 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2
ศึกษาคาศัพท์เฉพาะด้าน โครงสร้างตามหน้าที่ของภาษาที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี โดยเน้นทักษะการอ่าน เพื่อศึกษาค้นคว้าและสื่อสาร เพื่อให้ ผู้เรียนสามารถนาความรู้
และทักษะไปประยุกต์ใช้ในการเรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้น
(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 2 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห์)
GE 241
English for Science and Technology 1
3 (2-2-5)
Prerequisite: GE142 Fundamental English 2
To study specific English vocabulary and structures based on the
functions of language use relevant to Science and Technology, particularly
emphasizing reading skills for the purposes of applications for study, research and
communication in their learning at a higher level.
(Lecture 2 hours, Practice 2 hours, Self Study 5 hours/week)
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- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
ผษ 101
เกษตรเพื่อชีวิต
3 (3-0-6)
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
วิวัฒนาการ และความสาคัญของการเกษตร ความหลากหลายทางชีวภาพในระบบ
นิเวศวิทยา ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อปัจจัยการผลิตทางการเกษตร การผลิตพืช การจัดการ
ศัตรูพืช การผลิตสัตว์ โรคและพยาธิสัตว์เลี้ยง จุลินทรีย์ และการใช้ประโยชน์ทางการเกษตรระบบ
การเกษตร การคงอยู่ของการเกษตร
(บรรยาย 3 ชั่วโมง ปฏิบัติ 0 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 6 ชั่วโมง/สัปดาห์)
AP 101
Agriculture for Life
3 (3-0-6)
Prerequisite: None
Evolution and importance of agriculture; bio-diversity in the ecosystem;
environmental factors affecting agricultural production; plant production and pest
control; livestock production, diseases and parasites control; microorganism and its
utilization in agriculture; agricultural production systems; existence of agriculture and its
survival.
(Lecture 3 hours, Practice 0 hour, Self Study 6 hours/week)
ศท 014

การสืบค้นสารนิเทศเพื่อการศึกษา
3 (1-4-4)
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
ศึกษาความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสารนิเทศ วิธีใช้ทรัพยากรสารนิเทศ เน้นการเข้าถึงใน
ระบบเครือข่าย วิธีการเข้าถึงสารนิเทศจากฐานข้อมูลห้องสมุด และแหล่งสารนิเทศที่เป็นฐานข้ อมูล
ออนไลน์บนอินเตอร์เน็ต การใช้เครื่องมือช่วยค้น (Search engine) การประเมินคุณค่าสารนิเทศและ
เลือกใช้สารนิเทศที่ต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการเขียนรายการอ้างอิง (Reference) และ
การลงรายการบรรณานุกรมตามรูปแบบมาตรฐานสากล ทั้งในรูปสิ่งพิมพ์และข้อมูลออนไลน์เพื่อการ
เขียนงานทางวิชาการ
(บรรยาย 1 ชั่วโมง ปฏิบัติ 4 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 4 ชั่วโมง/สัปดาห์)
GE 014
Information Searching for Academic Study
3 (1-4-4)
Prerequisite: None
Fundamental knowledge of information; use of information resources
with an emphasis on the Internet access; access means of library information
databases and online databases on the Internet; use of search engines; information
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evaluation and how to make an effective use of desired information; citing references
and making bibliographies for academic papers
(Lecture 1 hour, Practice 4 hours, Self Study 4 hours/week)
วท 101

วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต

3 (2-2-5)

วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
กาเนิ ดโลกและส่ วนประกอบของโลก สิ่ งมีชีวิ ต วิวั ฒนาการของสิ่งมี ชีวิต ชีววิท ยาใน
ชีวิตประจาวัน ดาราศาสตร์ อุตุนิยมวิทยาเบื้องต้น ทรัพยากรธรรมชาติ พลังงานนิวเคลียร์ รังสี การใช้
ประโยชน์ของนิวเคลียร์ทางสันติ สิ่งแวดล้อมและมลพิษ สารเคมีในอาหาร ยาในชีวิตประจาวันการใช้เคมี
ในอุตสาหกรรม ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม นาโนเทคโนโลยีและแนวโน้มการประยุกต์ใช้
(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 2 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห์)
SC 101
Science for Life
3 (2-2-5)
Prerequisite: None

Origins of the Earth and life; evolution of life; biology in everyday life;
introduction to astronomy, meteorology, natural resources, nuclear energy,
radiation; use of nuclear energy for peace; the environment and pollutions;
chemical substance in food; medication in everyday life; use of chemicals in
industry and their effects on the environment; nanotechnology and its trend and
application.
(Lecture 2 hours, Practice 2 hours, Self Study 5 hours/week)
วท 102

การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3 (2-2-5)
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
กระบวนการเรี ย นรู้ ธ รรมชาติ ข องมนุ ษ ย์ ตั้ ง แต่ ยุ ค แรกเริ่ ม วิ วั ฒ นาการของ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ก่อให้เกิดเศรษฐกิจในยุคต่างๆ ได้แก่ ยุคแห่งการเกษตร )Agriculture
Economy) ยุคอุตสาหกรรม )Industrial Economy) ยุคสารสนเทศ )Information Economy)
ยุคแห่งโมเลกุล Molecular Economy) การพัฒนาการของวิทยาศาสตร์ในด้านบริการเพื่อชีวิต
อาหารและยา ผลของเทคโนโลยีซอฟต์แวร์ ที่มีต่ออุตสาหกรรมการแพทย์และการค้นคว้าด้านยา
รักษาโรค การวิเคราะห์โปรตีน ในร่างกายมนุษย์เพื่อการวินิจฉัยสาเหตุแห่งการเกิดโรค พัฒนาการ
ด้านจีโนมนุษย์และชีวสารสนเทศ การค้นคว้าด้านสมุนไพรและการให้ความสาคัญกับภูมิปัญญา
ท้องถิ่นสู่อุตสาหกรรมยาในอนาคต
(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 2 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห์)
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SC 102

Development of Science and Technology
3 (2-2-5)
Prerequisite: None
Human’s learning process about nature from the dawn of civilization;
scientific and technological development and economic characteristics in different
periods, namely, agriculture economy, industrial economy, information economy,
molecular economy; scientific development in terms of application to life; food
and medication; effects of software technology on medical industry; research and
advancement in medicine; protein analysis in the human body for medical
diagnosis and treatment; human genomic development and bioinformatics;
research in herbs; indigenous wisdom in medication and its prospect in medical
industry.
(Lecture 2 hours, Practice 2 hours, Self Study 5 hours/week)
วอ 101

วิศวกรรมเบื้องต้นในชีวิตประจาวัน
3 (3-0-6)
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
ระบบไฟฟ้าและการสื่อสาร การใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างประหยัดพลังงาน การใช้
และดูแลรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ การใช้และบารุงรักษารถจักรยานยนต์และรถยนต์ เครื่องจักรกล
เกษตร ความรู้พนื้ ฐานในงานก่อสร้าง ระบบประปาและสุขาภิบาลเบื้องต้นการจัดการสิ่งแวดล้อมใน
ชีวิตประจาวัน
(บรรยาย 3 ชั่วโมง ปฏิบัติ 0 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 6 ชั่วโมง/สัปดาห์)
EI 101
Basic Engineering in Daily Life
3 (3-0-6)
Prerequisite: None
Electrical systems and communication; use of electrical equipments
for energy saving; use and maintenance of computer; use and maintenance of
vehicles and farm machineries; fundamental of construction, water supply and
sanitary, and environmental management in everyday life.
(Lecture 3 hours, Practice 0 hour, Self Study 6 hours/week)
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วอ 102

นานาสาระเกี่ยวกับอาหารและยา
3 (3-0-6)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ความสาคัญของอาหาร วัฒนธรรมการบริโภคอาหาร การใช้เทคโนโลยีกับอาหาร
ในชีวิตประจาวัน การใช้ประโยชน์จากอาหารนอกเหนือจากการบริโภค การให้บริการด้านอาหาร
ธุรกิจอาหารขนาดเล็ก การตลาดอาหาร โลจิสติกส์และซัพพลายเชน เภสัชโภชนศาสตร์ ความรู้
ทั่วไปเกี่ยวกับยาอันตรายจากการใช้ยา ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษ สิทธิของผู้บริโภคและการ
คุ้มครองผู้บริโภคทางอาหารและยา
(บรรยาย 3 ชั่วโมง ปฏิบัติ 0 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 6 ชั่วโมง/สัปดาห์)
EI 102
General Aspects of Food and Drug
3 (3-0-6)
Prerequisite: None
Importance of food; food consumption culture; technological
applications to food in everyday life; use of food beyond consumption; nutritional
service; small food enterprise and marketing; logistics and supply chain;
nutraceuticals; general knowledge of medicine dosage and its danger, and drug;
consumers’ rights and protection on nutrition and medicine.
(Lecture 3 hours, Practice 0 hour, Self Study 6 hours/week)
2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน
- วิชาแกน/พื้นฐานวิชาชีพ
คศ 107
คณิตศาสตร์เบื้องต้นสาหรับงานภูมิทัศน์
3 (3-0-6)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การหาค าตอบสมการและระบบสมการ เรขาคณิ ต ตรี โกณมิ ติ ทฤษฎี บทปี ทาโกรั ส
อัตราส่วน สัดส่วน ร้อยละและการประยุกต์ใช้ คณิตศาสตร์การเงินเบื้องต้น สถิติและความน่าจะเป็น
เบื้องต้น
(บรรยาย 3 ชั่วโมง ปฏิบัติ 0 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 6 ชั่วโมง/สัปดาห์)
MA 107 Fundamental Mathematics for Landscape
3 (3-0-6)
Prerequisite : None
Solving equations and System of equations, Geometry, Trigonometry,
Pythagoras Theorem, Ratio proportion, Percentage and applications, introduction of
mathematical finance, introduction of Statistics and Probability.
(Lecture 3 hours, Practice 0 hours, Self Study 5 hours/week)
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ภท 110

หลักการออกแบบเบื้องต้น
3 (1-6-5)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การวิเคราะห์และประยุกต์องค์ประกอบและหลักการทางศิลปะและการออกแบบสู่การ
แสดงออกสองมิติ, สามมิติ, และอื่นๆ เพื่อนาไปใช้ในงานศิลปะและงานออกแบบทั้งที่มีประโยชน์ใช้
สอยและไม่ใช้สอย โดยเน้นการประยุกต์ใช้ในองค์ประกอบทางภูมิทัศน์ และพื้นที่ภายนอกอาคารเพื่อ
ความเหมาะสมทางสภาวะแวดล้อม
(บรรยาย 1 ชั่วโมง ปฏิบัติ 6 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห์)
LT 110
Fundamental of Design
3 (1-6-5)
Prerequisite : None
Analysis and application of composition and principles in art and design
into two dimensional, three dimensional, and others presentation. The studio
projects are functional and non-functional art and design, focusing on their
application in landscape elements and outdoor spaces that suits environment.
(Lecture 1 hour, Practice 6 hours, Self Study 5 hours/week)
ภท 112

เลขะนิเทศ
3 (1-6-5)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การเรียนรู้และฝึกทักษะเกี่ยวกับเลขะศิลป์และการเขียนแบบเพื่อสื่อสารงานออกแบบ
ขั้นต้น การเขียนแบบด้วยมือเปล่าและใช้เครื่องมือ การสเกทช์ภาพ การเขียนภาพทิวทัศน์ ทัศนียภาพ
(Perspective Drawing) การเขียนสัญลักษณ์ การเขียนภาพสองมิติ สามมิติ การแรเงาด้วยเทคนิคและ
เครื่องมือต่าง ๆ
(บรรยาย 1 ชั่วโมง ปฏิบัติ 6 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห์)
LT 112
Graphic Communication
3 (1-6-5)
Prerequisite : None
Learning and practices of basic graphic arts and drawing for Design
Communication; drawing by hand and tools; sketch, landscape, and perspective
drawing; symbolic drawing; two and three dimensional drawings; shading with
various techniques and tools.
(Lecture 1 hour, Practice 6 hours, Self Study 5 hours/week)
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ภท 233

การออกแบบร่างภูมิทัศน์ 1
1 (0-3-1)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การออกแบบร่างภูมิทัศน์ โดยเน้นงานออกแบบภูมิทัศน์ขนาดเล็ก ทั้งที่เป็นพื้นที่ส่วน
บุ ค คลและพื้ น ที่ ส าธารณะ สวนแบบต่ า งๆ ไปจนถึ ง สวนหย่ อ มขนาดเล็ ก ที่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ
องค์ประกอบตั้งแต่ ซุ้มประตู ป้าย ลวดลายปูพื้น โคมไฟสนาม สะพาน ศาลา น้าพุ ฯลฯ เรียนรู้ถึงการ
เลือกใช้พืชพรรณให้เหมาะสมกับประโยชน์ใช้สอยและกับสภาพแวดล้อม นาเสนอแนวความคิดและ
งานออกแบบออกมาในรูปแบบของงานเลขะศิลป์ ภายในเวลาที่กาหนด
(บรรยาย 0 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 1 ชั่วโมง/สัปดาห์)
LT 233
Landscape Sketch Design 1
1 (0-3-1)
Prerequisite : None
Landscape sketch designs that focus on small scale landscape, both in
private and public areas; various types of gardens, to minimal gardens; relationships
with other Elements from arched entrance, signs, paving patterns, outdoor lamps,
bridges, pavilions, fountains etc.; plant selections that suit to functions and
environments; graphic art presentations of concepts and designs within the limited time.
(Lecture 0 hour, Practice 3 hours, Self Study 1 hour/week)
ภท 334

การออกแบบร่างภูมิทัศน์ 2
1 (0-3-1)
วิชาบังคับก่อน : ภท 233 การออกแบบร่างภูมิทัศน์ 1
การออกแบบร่างภูมิทัศน์ขนาดเล็กที่มีความซับซ้อนมากขึ้น มีการคานึงถึงระบบการ
สัญจร กิจกรรม และผู้ใช้เข้ามาเกี่ยวข้องในการออกแบบมากขึ้น เช่น ซุ้มร้านขายอาหารกลางแจ้ง
สวนพักผ่อนหย่อนใจของอาคารต่าง ๆ สวนดาดฟ้า สวนแนวตั้ง สวนน้า สวนแสดงงาน ซุ้มแสดง
นิทรรศการต่าง ๆ ซึ่งส่วนใหญ่เน้นการรองรับกิจกรรมสาธารณะ เรียนรู้ถึงการเลือกใช้พืชพรรณให้
เหมาะสมกับประโยชน์ใช้สอยและกับสภาพแวดล้อม นาเสนอแนวความคิดและงานออกแบบออกมา
ในรูปแบบของงานเลขะศิลป์ภายในเวลาที่กาหนด
(บรรยาย 0 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 1 ชั่วโมง/สัปดาห์)
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LT 334

Landscape Sketch Design 2
1 (0-3-1)
Prerequisite : LT 233 Landscape Sketch Design 1
Small scale landscape sketch designs with more complexity and
concern circulation system, activities, and users such as outdoor food pavilion,
recreational gardens of various buildings, roof gardens, vertical garden, water garden,
exhibition gardens and pavilion, mostly for public activities; plant selections that suit
to functions and environments; graphic art presentations of concepts and designs
within the limited time.
(Lecture 0 hour, Practice 3 hours, Self Study 1 hour/week)
ภท 391

กฎหมายในงานภูมิทัศน์
2 (2-0-4)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึกษาความสาคัญ และที่มาของกฎหมาย กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการวางผัง การ
ออกแบบ และการจัดสร้างงานภูมิทัศน์ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ และกฎหมายธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
กับงานภูมิทัศน์
(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 0 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 4 ชั่วโมง /สัปดาห์)
LT 391
Law for Landscapes
2 (2-0-4)
Prerequisite : None
Study of an important and history of the law, laws related to site design
and planning and landscape construction, professional practices, and business law
for landscapes
(Lecture 2 hours, Practice 0 hour, Self Study 4 hours/week)
ภส 121

ภูมิสถาปัตยกรรมเบื้องต้น
3 (3-0-6)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
แนะนาให้รู้จักกับวิชาชีพภูมิสถาปัตยกรรม ที่เกี่ยวกับการวางแผนและออกแบบพื้นที่
โครงการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และความสัมพันธ์กับวิชาอื่น เช่น เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม สถาปัตยกรรม
ผังเมือง วิศวกรรม หลักพืชกรรม ตลอดจนจิตวิทยาสังคม มุ่งเน้นการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่ดี เพื่อ
ความปลอดภัยและผาสุกของสังคม
(บรรยาย 3 ชั่วโมง ปฏิบัติ 0 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 6 ชั่วโมง/สัปดาห์)
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LA 121

Introduction to Landscape Architecture
3 (3-0-6)
Prerequisite : None
Introduction to landscape architectural profession concerning planning
and design of related projects; relationships with other subjects, for example,
Environmental Technology, Architecture, Urban Planning, Engineering, Fundamentals
of Crop Production, as well as Social Psychology; The focus is on environmental
improvement for security and happiness of societies.
(Lecture 3 hours, Practice 0 hour, Self Study 6 hours/week)
ภส 367
นิเวศวิทยาภูมิทัศน์
3 (2-3-5)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
แนวคิ ด และทฤษฎี ข องนิ เ วศวิ ท ยาภู มิ ทั ศน์ ใ นอดี ต และปั จ จุ บั น การศึ ก ษาความ
ซับ ซ้ อนขององค์ป ระกอบทางภู มิทั ศ น์ธ รรมชาติ และที่ ม นุ ษย์ ส ร้า งสรรค์ กระบวนการและการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิทัศน์โดยธรรมชาติ และการกระทาของมนุษย์ การศึกษาและวิเคราะห์ความเด่น
ความสง่างามตามธรรมชาติ รวมทั้งการลดความด้อยขององค์ประกอบภูมิทัศน์เพื่องานภูมิทัศน์
(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห์)
LA 367
Landscape Ecology
3 (2-3-5)
Prerequisite : None
Concepts and theories of landscape ecology from the past until present; study
of the complexity of the natural and man-made landscape elements; processes and changes
of landscapes caused by nature and human actions; study and analysis of natural
distinction and gracefulness; reduction of inferior landscape elements for landscaping.
(Lecture 2 hours, Practice 3 hours, Self Study 5 hours/week)
-ความรู้ด้านเทคโนโลยี
ภท 111

เขียนแบบก่อสร้างภูมิทัศน์ 1

3 (1-6-5)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การศึกษาถึงวิธีการและเทคนิคเชิงเลขะนิเทศ หลักการและวิธีการเขียนภาพร่าง แบบ
แปลน แผนผัง รูปตัด รูปตั้ง ทัศนียภาพ และฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับหลั กการเขียนแบบภูมิทัศน์ หรือภูมิ
สถาปัตยกรรม วิศวกรรมโครงสร้าง ไฟฟ้า และสุขาภิบาล รูปแบบรายการเบื้องต้น และวิธีการทา
แบบจาลองในงานภูมิทัศน์
(บรรยาย 1 ชั่วโมง ปฏิบัติ 6 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห์)
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LT 111

Landscape Construction Drawing 1
3 (1-6-5)
Prerequisite: None
Study and practice of the graphic communication principles and
methods of sketching and drawing of plans, sections, elevations, and perspectives;
practice of drafting principles in landscape technology, landscape architecture,
structural, electrical, and sanitary engineering; basic Specification; model making
Techniques in landscape work.
(Lecture 1 hour, Practice 6 hours, Self Study 5 hours/week)
ภท 181

การก่อสร้างเบื้องต้น

3 (2-3-5)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ความรู้เบื้องต้นสาหรับการก่อสร้างอาคารในงานภูมิทัศน์ การเตรียมงานสาหรับการ
ก่อสร้ าง วัส ดุก่อสร้ างและแรงงาน เครื่องจักรและอุปกรณ์การก่อสร้าง ระบบโครงสร้างงานการ
จัดลาดับขั้นตอนในการก่อสร้าง การป้องกันอันตรายในการก่อสร้าง การควบคุมและการตรวจงานเบื้องต้น
(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห์)
LT 181
Introduction to Construction
3 (2-3-5)
Prerequisite : None
Fundamentals for the construction of buildings in the landscape.
Preparation for construction; construction materials, labor, construction machinery,
equipment and infrastructure. Learning the sequence of steps and safety in the
construction, including basic control and monitoring.
(Lecture 2 hours, Practice 3 hours, Self Study 5 hours/week)
ภท 182

การสารวจ
3 (2-3-5)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
เครื่องมือและอุปกรณ์ในการสารวจ การวัดระยะทางด้วยก้าวเดิน เทปโซ่ กล้องสารวจ
การวัดมุมและทิศทาง การวางแนวเส้ นสารวจ การวัดพื้นที่ การทาระดับ การทารูปตัดตามยาว
(Profile) การทาแผนที่ขอบเขต การทาแผนที่ภูมิประเทศ การปรับพื้นที่ และคานวณงานดิน
(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห์)
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LT 182

Surveying
3 (2-3-5)
Prerequisite : None
Instrument and equipment in surveying, distance measurement by pacing,
taping, surveying telescope, angle measurement, alignment, area measurement, leveling,
profile and cross-section, mapping, topographic mapping, and earthwork
(Lecture 2 hours, Practice 3 hours, Self Study 5 hours/week)
ภท 211

เขียนแบบก่อสร้างภูมิทัศน์ 2

3 (1-6-5)

วิชาบังคับก่อน : เขียนแบบก่อสร้างภูมิทัศน์ 1
ศึกษาถึงหลักการเขียนแบบ ตลอดจนเทคโนโลยีใหม่ๆ ในการเขียนแบบ เรียนรู้วัสดุ
ก่อสร้างและเทคนิคก่อสร้างที่เกี่ยวกับอาคาร และสิ่งก่อสร้างทางภูมิทัศน์ โครงสร้างคอนกรีตเสริม
เหล็ก (ค.ส.ล) เขียนแบบสถาปัตยกรรม และแบบรายละเอียดทางวิศวกรรมโครงสร้าง รวมทั้งเขียน
แบบด้วยคอมพิวเตอร์ สามารถนาไปดาเนินการก่อสร้างได้อย่างเหมาะสม
(บรรยาย 1 ชั่วโมง ปฏิบัติ 6 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห์)
LT 211
Landscape Construction Drawing 2
3 (1-6-5)
Prerequisite : Landscape Construction Drawing 1
Study of principles and new technologies in drafting; learning about
construction materials and techniques concerning building, landscape construction,
and reinforced concrete; architectural drafting and structural engineering detail
drafting; computer-aided drafting for appropriately uses in construction.
(Lecture 1 hour, Practice 6 hours, Self Study 5 hours/week)
ภท 283

การสารวจเพื่องานภูมิทัศน์

3 (2-3-5)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ทฤษฎี หลักการ และการสารวจทางภูมิทัศน์ การวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยทางธรรมชาติ
และปัจจัยที่มนุษย์สร้างขึ้น การใช้เครื่องมือสารวจ การจัดทาแผนที่ และการวิเคราะห์แผนที่เพื่อการ
ออกแบบและวางผังภูมิทัศน์
(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห์)
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Inventories for Landscape

3 (2-3-5)

Prerequisite : None
Theory, principle, and landscape field surveys; data analysis in natural
and man-made landscape factors; using survey tools for mapping and map analysis
for landscape design and planning.
(Lecture 2 hours, Practice 3 hours, Self Study 5 hours/week)
ภท 284
กลศาสตร์โครงสร้างในงานภูมิทัศน์
2 (2-0-4)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
เรีย นรู้ เกี่ยวกับ พื้ นฐานทางฟิสิกส์ กลศาสตร์และโครงสร้างต่างๆ ความสาคัญและ
หน้าที่ของโครงสร้าง หลักการพื้นฐานของกลศาสตร์ภาคสถิตยศาสตร์ กฏของนิวตัน หลักการสมดุล
ระบบแรง หน่วยของการวัด การเขียนผังวัตถุอิสระ การวิเคราะห์เสถียรภาพและความเป็นอิสระ ของ
โครงสร้าง เรียนรู้โครงสร้างในงานสถาปัตยกรรม การวิเคราะห์แรงภาระ การวิเคราะห์แรงปฏิกิริยาที่
กระทาต่อโครงสร้าง การวิเคราะห์กาลังของวัสดุ หน่วยแรงที่เกิดขึ้นในโครงสร้างเนื่องมาจากแรง
กระทา การเปลี่ยนแปลงรูปร่างของโครงสร้างเนื่องมาจากแรงกระทา
(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 0 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 4 ชั่วโมง/สัปดาห์)
LT 284
Structural Mechanics in Landscape
2 (2-0-4)
Prerequisite : None
Introduction to basic physics, mechanics and structures, importance and
role of structures, fundamental concept based on static mechanics, Newton's law,
equilibrium, force system, measure unit, free body diagram, stability and determinant
analysis. Basic analysis of structures including load and reaction analysis, and
calculate forces react to the structures. Analysis of strength of materials, unit forces
in the structures, and structural deformation and deflection.
(Lecture 2 hours, Practice 0 hour, Self Study 4 hours/week)
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- ความรู้วัสดุพืชพรรณ การผลิต และการดูแลรักษา
ภท 151

วัสดุพืชพรรณและการจัดจาแนก
3 (2-3-5)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หลักชีววิทยาและพฤกษศาสตร์เบื้องต้น ลักษณะสัณฐานวิทยาและ สรีรวิทยาพืชเบื้องต้น
การจาแนกพืชพรรณตามหลักอนุกรมวิธาน หลักเกณฑ์และการตั้งชื่อพืชระดับวงศ์ สกุลและชนิด
ความแตกต่างทางพันธุกรรมและการกระจายของพืชพรรณในระบบนิเวศและเขตชีวภูมิศาสตร์แบบต่างๆ
(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห์)
LT 151
Plant Materials Classification
3 (2-3-5)
Prerequisite : None
Basic principle of biology and botany, morphology and fundamental of plant
physiology, taxonomic classification of plant materials, rules and naming plants at
the family, genus and species level, differentiation of plant genetic and distribution
in different ecosystems and the biogeography
(Lecture 2 hours, Practice 3 hours, Self Study 5 hours/week)
-ทักษะด้านการสื่อสาร
ภท 291
คอมพิวเตอร์สาหรับงานเขียนแบบ 1
2 (1-3-3)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึกษาความต้องการด้านฮาร์ดแวร์และซอฟแวร์ เพี่อใช้ในงานเขียนแบบและออกแบบ
ภูมิทัศน์ การใช้โปรแกรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง แก้ปัญหาการใช้งาน และการเลือกโปรแกรมที่เหมาะสม
การใช้ภาพประกอบ การทาอาร์ตเวิร์ก งานกราฟิกต่าง ๆ การเขียนแบบสองมิติเบื้องต้น การแสดง
แบบสามมิติเบื้องต้น การรวบรวมความรู้พื้นฐานในการใช้โปรแกรมต่าง ๆ เพี่อการเขียนแบบ จัดทา
สมุดภาพทางภูมิทัศน์ การสร้างโฮมเพจเพื่อแสดงผลงานทางภูมิทัศน์
(บรรยาย 1 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 3 ชั่วโมง/สัปดาห์)
LT 291
Computer-Aided Drafting 1
2 (1-3-3)
Prerequisite : None
Studies of computer hardware and software needed for Drafting and
landscape design and the uses of related programs. The program problem solving and
selection of appropriate programs, to make various artwork and graphics in two-dimensional
drawings and three-dimensional display. Gathering basic knowledge of the programs
for Drafting; landscape portfolio; Homepage design for landscape presentation.
(Lecture 1 hour, Practice 3 hours, Self Study 3 hours/week)
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ภท 292

คอมพิวเตอร์สาหรับงานเขียนแบบ 2
2 (1-3-3)
วิชาบังคับก่อน : คอมพิวเตอร์สาหรับงานเขียนแบบ 1
การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อการเขียนแบบ และวางผังภูมิทัศน์ ซึ่งครอบคลุมการ
วิเคราะห์พื้นที่ การสร้างแบบจาลองภูมิประเทศ การสร้างรูป 3 มิติ ในงานออกแบบ และงานก่อสร้าง
ภูมิทัศน์
(บรรยาย 1 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 3 ชั่วโมง/สัปดาห์)
LT 292
Computer-Aided Drafting 2
2 (1-3-3)
Prerequisite: Computer-Aided Drafting 1
Uses of software computer for Drafting and landscape design and
planning including site analyses, geographic modeling, and 3-Dimension Figures in
landscape design and construction.
(Lecture 1 hour, Practice 3 hours, Self Study 3 hours/week)
ภส 391
การสื่อสารในการปฏิบัติวิชาชีพ 1
1 (0-2-1)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การเพิ่มความสามารถและทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในการพูดเพื่อนาเสนอผลงาน
ออกแบบ การฟังและทาความเข้าใจในความคิดเห็นของผู้อื่น สามารถสรุปประเด็น ตอบคาถาม และ
เจรจาต่อรองในการปฏิบัติวิชาชีพได้
(บรรยาย 0 ชั่วโมง ปฏิบัติ 2 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตัวเอง 1 ชั่วโมง/สัปดาห์)
LA 391
Communication in Professional Practice 1
1 (0-2-1)
Prerequisite: None
Increasing abilities and skills in English oral presentations of design
works; listening practices and understanding opinions of others; summarizing the
issues; answering questions; negotiations in the professional practice.
(Lecture 0 hour, Practice 2 hours, Self Study 1 hour/week)
ภส 392
การสื่อสารในการปฏิบัติวิชาชีพ 2
1 (0-2-1)
วิชาบังคับก่อน : ภส 391 การสื่อสารในการปฏิบัติวิชาชีพ 1
การเพิ่มความสามารถในการอ่านและทาความเข้าใจในข้อความและศั พท์เทคนิ ค
ภาษาอังกฤษ ที่จาเป็นต่อการปฏิบัติวิชาชีพ ในงานออกแบบ งานเขียนแบบ และงานก่อสร้าง
(บรรยาย 0 ชั่วโมง ปฏิบัติ 2 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตัวเอง 1 ชั่วโมง/สัปดาห์)
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LA 392 Communication in Professional Practice 2

1 (0-2-1)

Prerequisite: LA 391 Communication in professional practice 1
Increasing abilities to read and understand technical term and messages
needed for the professional practice in design, drafting, and construction.
(Lecture 0 hour, Practice 2 hours, Self Study 1 hour/week)

ภส 393

การสื่อสารในการปฏิบัติวิชาชีพ 3
วิชาบังคับก่อน : ภส 392 การสื่อสารในการปฏิบัติวิชาชีพ 2

1 (0-2-1)

การเพิ่มความสามารถและทักษะในการเขียนเอกสารภาษาอังกฤษที่ใช้ในการปฏิบัติวิชาชีพ
และการศึกษาต่อ เช่น เอกสารสัญญา เอกสารการประชุม เอกสารรายการประกอบแบบก่อสร้าง การเขียน
โต้ตอบจดหมายอิเลคทรอนิกส์ การจัดเตรียมเอกสารเพื่อสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท เป็นต้น
(บรรยาย 0 ชั่วโมง ปฏิบัติ 2 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตัวเอง 1 ชั่วโมง/สัปดาห์)

LA 393

Communication in Professional Practice 3

1 (0-2-1)

Prerequisite: LA 392 Communication in professional practice 2
Increasing abilities and skills to write English documents used in the professional
practice and further education such as contact documents, meeting documents, construction
specification documents; answering e-mail; preparation of application documents for
graduate programs.
(Lecture 0 hour, Practice 2 hours, Self Study 1 hour/week)

ภท 445

ความรู้ในการปฏิบัติวิชาชีพอุตสาหกรรมภูมิทัศน์
การบริหารจัดการธุรกิจภูมิทัศน์
3 (3-0-6)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึกษาหลักการบริหาร ผู้ประกอบธุรกิจ และการจัดการทางธุรกิจ มาประยุกต์ใช้ใน
งานภูมิทัศน์ ในด้านการบริหารจัดการ การตลาด การผลิต การเงินและบัญชี การเขียนเอกสาร และ
รายงาน เพื่อประโยชน์ในการวางแผน ควบคุม ตัดสินใจขององค์กร
(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 2 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห์)
LT 445
Landscape Business Administration
3 (3-0-6)
Prerequisite : None
Applications of business administration and management to landscaping
in terms of management, marketing, production, finance and accounting; document
and report writing for the benefits of organizations' planning, controlling, and decision making.
(Lecture 2 hours, Practice 2 hours, Self Study 5 hours/week)
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- วิชาเอกบังคับ / วิชาชีพ-บังคับ
ภท 231
การออกแบบภูมิทัศน์ 1
3 (2-3-5)
วิชาบังคับก่อน : ภท 110 หลักการออกแบบเบื้องต้น
การออกแบบสวน และการออกแบบวางผั งภูมิ ทัศน์ บริเวณพื้น ที่เคหะสถาน และ
อาคารสาธารณะ โดยคานึงถึงกระบวนการออกแบบ การเลือกที่ตั้ง การวางผั งบริเวณ การประยุกต์
ทฤษฎีและหลักการออกแบบมาใช้ส ร้า งสรรค์ใ นการออกแบบภูมิทัศ น์ การจัด องค์ป ระกอบภู มิ
ทั ศ น์ ใ นแง่ สุ น ทรี ย ภาพและประโยชน์ ก ารใช้ ส อย เป็ น การเสนอวิธีแ ก้ปัญ หาที่เ กี่ย วเนื่อ งกัน
ระหว่างการออกแบบที่ว่างทางสถาปัตยกรรมและภูมิ ทัศน์
(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห์)
LT 231
Landscape Design 1
3 (2-3-5)
Prerequisite : LT 110 Fundamental of Design
The Garden design, landscape design and planning of residential areas,
and public buildings with regard to design processes, site selections, and site
planning; Application of design theories and principles to create landscape designs;
Landscape compositions in terms of aesthetics and functions; Design solutions
showing relationships between architectural and landscape design spaces.
(Lecture 2 hours, Practice 3 hours, Self Study 5 hours/week)
ภท 252 วัสดุพืชพรรณสาหรับงานภูมิทัศน์ 1
3 (2-3-5)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึกษาพืชพรรณที่นามาเป็นวัสดุในงานภูมิทัศน์ ประโยชน์และหน้าที่ใช้สอยของพืช
พรรณในงานภูมิทัศน์ ถิ่นกาเนิดและระบบนิเวศ การปลูกเลี้ยงและปัจจัยการเจริญเติบโต ทั้งไม้
พื้นเมืองและไม้ต่างถิ่นสาหรับพื้นที่ส่วนบุคคล เคหสถานและภูมิทัศน์พื้นที่ขนาดเล็ก
(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห์)
LT 252
Plant Materials for Landscape 1
3 (2-3-5)
Prerequisite: None
Study of plant materials in the landscape, benefits and function of plants
in the landscape, habitats and ecosystems, the cultivation and plant growth factors,
both native and exotic plant species for private, residential zone and other small
scale of landscape.
(Lecture 2 hours, Practice 3 hours, Self Study 5 hours/week)
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ภท 253

วัสดุพืชพรรณสาหรับงานภูมิทัศน์ 2
3 (2-3-5)
วิชาบังคับก่อน : วัสดุพืชพรรณสาหรับงานภูมิทัศน์ 1
ศึกษาพืชพรรณที่นามาเป็นวัสดุในงานภูมิทัศน์ ประโยชน์และหน้าที่ใช้สอยของพืช
พรรณในงานภู มิ ทั ศน์ พื้ น ที่ส าธารณะ พื ช พรรณในเมื อ ง พื ช พรรณในระบบนิ เ วศและภู มิ ทั ศ น์
ธรรมชาติ ความหลากหลายทางชีวภาพของพืชพรรณในธรรมชาติ การเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ
และสภาพแวดล้อมที่มีผลต่อสังคมพืชและงานภูมิทัศน์
(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห์)
LT 253
Plant Materials for Landscape 2
3 (2-3-5)
Prerequisite: LT 252 Plant Materials for Landscape 1
Study of plant materials in the landscape, benefits and function of plants
in the landscape; public areas, urban areas, natural ecosystems and landscapes,
plant biodiversity in nature, climate change and environment affect plant
communities and landscape.
(Lecture 2 hours, Practice 3 hours, Self Study 5 hours/week)
ภท 332

การออกแบบภูมิทัศน์ 2
3 (2-3-5)
วิชาบังคับก่อน : ภท 231 การออกแบบภูมิทัศน์ 1
การออกแบบและวางผังภูมิทัศน์ชุมชนพักอาศัย สนามเด็กเล่น สวนสาธารณะ สถานที่
พักผ่อนหย่อนใจในชุมชน และรีสอร์ท โดยคานึงถึงกระบวนการออกแบบ การเลือกที่ตั้ง การวางผัง
บริเวณ ระบบสัญจรภายในโครงการ และการสร้างสภาพแวดล้อมที่สอดคล้องกับภูมิสังคม
(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห์)
LT 332
Landscape Design 2
3 (2-3-5)
Prerequisite : LT 231 Landscape Design 1
The landscape design and planning of housing developments, Play
Grounds, community parks, recreation areas, and resort with regard to design processes,
site selections, site planning, circulation systems within projects’ areas and
environmental built, create to unity in cultural geography.
(Lecture 2 hours, Practice 3 hours, Self Study 5 hours/week)
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ภท 355

พืชพรรณและการออกแบบ 1
3 (2-3-5)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ประยุกต์ใช้หลักการออกแบบวางผังพืชพรรณ ศึกษาลักษณะ และเลือกใช้วัสดุพืช
พรรณในการออกแบบ ประโยชน์ใ ช้ส อยและสุน ทรีย ภาพของพืช รูปทรงพืช การเขียนผังพืชพรรณ
และบั ญ ชี พื ช พัน ธุ ์ใ นโครงการ ภู มิ ทั ศ น์ เ คหสถาน อาคารสาธารณะ สวนประเภทต่ า งๆ และ
สวนสาธารณะชุมชน
(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห์)
LT 355
Plant and Design 1
3 (2-3-5)
Prerequisite : None
Applies of planting design fundamentals, study of characteristics and
plant material selections of design, functional and aesthetic uses of plants, plant
forms, planting plan and plant lists for landscaping in residential landscape, public
buildings, gardens and neighborhood parks.
(Lecture 2 hours, Practice 3 hours, Self Study 5 hours/week)
ภท 456
พืชพรรณและการออกแบบ 2
3 (2-3-5)
วิชาบังคับก่อน : ภท 355 พืชพรรณและการออกแบบ 1
โครงการออกแบบวางผั ง พื ช พรรณที่ มี ข นาดใหญ่ ขึ้ น เพื่ อ ศึ ก ษาบริ บ ทของ
สภาพแวดล้อม ระบบนิเวศ และฤดูกาล ทั้งนี้เพื่อพัฒนาแนวความคิดและวิธี การแก้ไขสภาพแวดล้อม
และ ประยุ กต์ ใช้ หลั กการออกแบบอย่ างยั่ งยื นในโครงการออกแบบภู มิ ทั ศน์ ขนาดใหญ่ เช่ น สวน
พฤกษศาสตร์, รีสอร์ท และสาธารณะระดับเมือง
(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห์)
LT 456
Plant and Design 2
3 (2-3-5)
Prerequisite : LT 355 Plant and Design 1
Larger scale planting design projects to study context of environments,
ecosystems and seasons. In order to developments of concepts and methods to
physically solve environmental problems and an application of sustainable design in
large scale of landscape design project such as botanical garden, resort, and city park.
(Lecture 2 hours, Practice 3 hours, Self Study 5 hours/week)
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- ความรู้วัสดุพืชพรรณ การผลิต และการดูแลรักษา
ภท 354
เทคนิคและการผลิตวัสดุพืชพรรณเชิงธุรกิจภูมิทัศน์
3 (2-3-5)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ความหมาย ความสาคัญของเทคนิคและการผลิตวัสดุพืชพรรณเชิงธุรกิจภูมิทัศน์ การ
เรียนรู้เทคนิคการสร้างสรรค์รูปทรงตันไม้ รูปแบบวิธีการผลิต การประยุกต์ใช้วัสดุพืชพรรณกับงาน
ภูมิทัศน์ การออกแบบทางภูมิสถาปัตยกรรม และสิ่งแวดล้ อมทางสถาปัตยกรรม โดยศึกษาจาก
ตัวอย่างฟาร์มต้นไม้ทั้งภายในและภายนอกสถานที่ และกรณีศึกษาอื่น
(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห์)
LT 354

Plant Materials Production and Techniques for
Landscape Business

3 (2-3-5)

Prerequisite : None
Meaning and importance of plant materials production and techniques
for landscape business. Learning techniques to create shapes and form of plants.
Patterns of production, the application of using plant materials in landscape
business, landscape architecture design and environmental of architecture. Case
studies; the tree farm, both inside and outside the campus etc.
(Lecture 2 hours, Practice 3 hours, Self Study 5 hours/week)
ภท 443

การดูแลรักษางานภูมิทัศน์
3 (2-3-5)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ความหมายและความสาคัญของงานภูมิทัศน์ ประเภทของงานภูมิทัศน์ และการดูแล
รักษา ได้แก่ การตัดหญ้า การตัดแต่งต้นไม้ การให้น้า การให้ปุ๋ย การป้องกันพืช จากโรคและแมลง
และการปรับปรุงภูมิทัศน์
(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห์)
LT 443
Landscape Maintenance
3 (2-3-5)
Prerequisite : None
Meanings and importance of landscaping works; types of landscaping
and maintenance works including grass mowing; tree pruning and trimming; water
irrigations; fertilizing; plant protection products from disease and insect; and
landscape improvement.
(Lecture 2 hours, Practice 3 hours, Self Study 5 hours/week)
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- ความรู้ด้านเทคโนโลยี
ภท 281
ปฏิบัติการก่อสร้างภูมิทัศน์ 1
3 (2-3-5)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ผู้เรียนได้มีทักษะ ความรู้ ความเข้าใจ จาแนก วิเคราะห์ประเภทและคุณลักษณะของ
งานก่อสร้างภูมิทัศน์ในมาตราส่วนขนาดเล็กถึงขนาดกลาง ให้สามารถ ก่อสร้างชิ้นงานอย่างถูกต้อง
ตรงตามแบบ รู้จักการทางานร่วมกับผู้อื่น การแก้ไขปัญหา และเสนอทางเลือกที่เหมาะสม การบริหาร
จัดการและการปฏิบัติงานที่ปลอดภัย เรียนรู้กรณีศึกษาทั้งงานภู มิทัศน์ดาดแข็งและดาดอ่อนภายใน
และภายนอกสถานที่
(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห์)
LT 281
Landscape Construction Workshop I
3 (2-3-5)
Prerequisite : None
The students have skills, knowledge, understanding, classifying and
analyzing the types and the construction features of small to medium scale of
landscape. Can produce the correctly construction work as a design. Can solve the
problem, work with others and suggest the suitable choice. Management and
operational safety by learning both hardscape and softscape either internal and
external location study cases.
(Lecture 2 hours, Practice 3 hours, Self Study 5 hours/week)
ภท 333
ภูมิทัศน์และนวัตกรรม
2 (2-0-4)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึกษาความหมาย ความสาคัญของภูมิทัศน์และนวัตกรรมที่เกี่ยวข้อง แนวคิด รูปแบบ
วิธีก ารก่อ สร้ างงานภู มิทัศ น์ ที่ มีลั กษณะเฉพาะของการพัฒ นาแนวคิ ด และ เทคโนโลยีที่ ทัน สมั ย
สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมของพื้นที่ การพัฒนาทางสถาปัตยกรรม ภูมิสถาปัตยกรรม และ
วิศวกรรมที่เกี่ยวข้อง การศึกษาจากตัวอย่างงานภูมิทัศน์นอกสถานที่ และกรณีศึกษา
(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 0 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 4 ชั่วโมง/สัปดาห์)
LT 333
Landscape and Innovations
2 (2-0-4)
Prerequisite : None
Definition and importance of the concept and Styles of landscape and
innovations, related to landscape features, and developing concept with modern and
suitable technology for construction methodology. The development and
technology of site location, architecture, landscape architecture and engineering

55

มคอ.2

56

related. The case studies of landscape such as outdoor garden structures, vertical
gardens, water gardens, parks, or in special areas such as wetlands, historic stadium, etc.
(Lecture 2 hours, Practice 0 hour, Self Study 4 hours/week)
ภท 341

วัสดุและเทคนิควิธีการก่อสร้างภูมิทัศน์
3 (3-0-6)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
วัสดุก่อสร้างและอุปกรณ์ที่ใช้ในงานภูมิสถาปัตยกรรม เช่น วัสดุโครงสร้าง วัสดุพื้นผิว
ภายในและภายนอกอาคาร ฯลฯ วัส ดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการตกแต่งภูมิทัศน์ เช่น น้าพุ น้าตก วัส ดุ
ทดแทน ไม้และหิน มีแนวคิดสร้างสรรค์ในการเลือกใช้วัสดุต่างๆ ให้กลมกลืนกับสภาพธรรมชาติ
(บรรยาย 3 ชั่วโมง ปฏิบัติ 0 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 6 ชั่วโมง/สัปดาห์)
LT 341
Building Materials and Methods in Landscape
3 (3-0-6)
Prerequisite : None
Construction materials and equipment used in landscape architecture
such as structural materials, paving materials used inside and outside of buildings,
etc.; materials and devices used in landscape decoration such as fountains,
waterfalls, alternative materials instead of woods and stones; creative thinking of
material selections that are in harmony with environments.
(Lecture 3 hours, Practice 0 hour, Self Study 6 hours/week)
ภท 342
การสร้างและตกแต่งภูมิทัศน์
3 (2-3-5)
วิชาบังคับก่อน : ภท 181 การก่อสร้างเบื้องต้น
ทฤษฎี และหลักการสร้างและตกแต่งภูมิทัศน์ บริเวณเคหสถาน สวนสาธารณะ และ
ย่านการค้า ที่เกี่ยวข้องกับภูมิลักษณ์ การปรับพื้นที่ ทางสัญจร ที่จอดยานพาหนะ การระบายน้า
ระบบน้าการให้น้า และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อการออกแบบและวางผังภูมิทัศน์
(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห์)
LT 342

Landscape Construction
3 (2-3-5)
Prerequisite : LT 181 Introduction to Construction
Theory and fundamental in landscape construction of residential area,
park and commercial area; related to landform, grading, circulation, parking, drainage,
sprinkler and other systems related to landscape design and planning.
(Lecture 2 hours, Practice 3 hours, Self Study 5 hours/week)
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ภท 382

ปฏิบัติการก่อสร้างภูมิทัศน์ 2
3 (2-3-5)
วิชาบังคับก่อน : ภท 281 ปฏิบัติการก่อสร้างภูมิทัศน์ 1
ผู้เรียนได้มีทักษะ ความรู้ ความเข้าใจ จาแนก วิเคราะห์ประเภทและคุณลักษณะของ
งานก่อสร้ างภูมิทัศน์ในมาตราส่ว นขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ขึ้น ให้ส ามารถเรียนรู้วิธีการก่อสร้าง
ชิ้นงานอย่างถูกต้องตรงตามแบบ รู้จักการทางานร่วมกับผู้อื่น การแก้ไขปัญหา และเสนอทางเลือกที่
เหมาะสม การบริหารจัดการและการปฏิบัติงานที่ปลอดภัย เรียนรู้กรณีศึกษาทั้งงานภูมิทัศน์ดาดแข็ง
และดาดอ่อนภายในและภายนอกสถานที่
(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห์)
LT 382
Landscape Construction Workshop 2
3 (2-3-5)
Prerequisite : LT 281 Landscape Construction Workshop1
The students have skills, knowledge, understanding, classifying and analyzing
the types and the construction features of medium to large scale of landscape. Can
produce the correctly construction work as a design. Can solve the problem, work with
others and suggest the suitable choice. Management and operational safety by learning
both hardscape and softscape either internal and external location study cases.

(Lecture 2 hours, Practice 3 hours, Self Study 5 hours/week)
- ความรู้ในการปฏิบัติวิชาชีพอุตสาหกรรมภูมิทัศน์
ภท 343
การบริหารงานก่อสร้างภูมิทัศน์
3 (3-0-6)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับก่อสร้างภูมิทัศน์ การบริหารจัดการองค์กรก่อสร้างงานภูมิทัศน์
และหลักการบริหารงานก่อสร้าง สัญญาและรายการก่อสร้างงานภูมิทัศน์ การประกวดราคา การ
วางแผนการทางานก่อสร้าง การควบคุมดูแล และความปลอดภัยในงานก่อสร้างภูมิทัศน์
(บรรยาย 3 ชั่วโมง ปฏิบัติ 0 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 6 ชั่วโมง/สัปดาห์)
LT 343
Landscape Construction Management
3 (3-0-6)
Prerequisite : None
Studies of landscape constructions; managements of landscape
constructional organizations; principles of constructional managements; contract
documents and landscape constructional specifications; biddings; constructional
planning; controlling and safety in landscape constructions.
(Lecture 3 hours, Practice 0 hour, Self Study 6 hours/week)
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ภท 383

การประมาณราคาการก่อสร้างงานภูมิทัศน์
3 (2-3-5)
วิชาบังคับก่อน : ภท 341 วัสดุและเทคนิควิธีการก่อสร้างภูมิทัศน์
ศึกษาเรียนรู้ หลัก และวิธีการในการฝึกปฏิบัติประมาณราคางานก่อสร้างภูมิทัศน์ ใน
ขั้นเตรียมโครงการ ขั้นออกแบบ ขั้นก่อ สร้าง การคานวณวัสดุ แรงงาน อุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายในการ
ก่อสร้าง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ รวมถึงการประมาณราคาระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการ (ระบบ
ไฟฟ้า/ประปา) ระบบสปริงเกอร์ และอื่นๆ พร้อมจัดทางบประมาณเพื่อประกวดราคา
(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห์)
LT 383
Cost Estimation of Landscape Construction
3 (2-3-5)
Prerequisite : LT 341 Building Materials and Methods in Landscape
Study in principle and methodology of cost estimation of landscape
construction processes as project preparation, design, construction, bill of quantification,
labor, equipment, construction cost and other cost, in addition, cost estimation of
infrastructure system, sprinkle system, other system and tender documentation are
included
(Lecture 2 hours, Practice 3 hours, Self Study 5 hours/week)
สถ 497

สหกิจศึกษา
วิชาบังคับก่อน : ตาม

9 (0 - 27- 0)

30
ง
การปฏิบัติงานจริงเสมือนหนึ่งเป็นพนักงานในสถานประกอบการที่มีการดาเนินงานเกี่ยวข้องกับ
สาขาวิชาที่ศึกษาอยู่เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ต่อเนื่อง นักศึกษาจะต้องผ่านการอบรม เตรียมความ
พร้อมก่อนไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ต้องจัดทารายงานผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา และนาเสนอผลงานใน
การสัมมนาระหว่างนักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา หรือ อาจารย์นิเทศ หลังจากเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานแล้ว
(
16
)
AR 497 Co-operative Education
9 (0 - 27- 0)
Prerequisite : Approval by the Curriculum Committee that the proposed work
study relates to the major field of study and; students are
required to pass a minimum 30-hours preparation session.
The minimum practical work experience will consist of 16 weeks in a workplace
in which the work is related to the major field of study of the student; students are
required to pass a minimum 30-hours preparation session prior to their placement in a
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selected workplace; students are required to submit a report of their work study
placement education and give a presentation in a seminar in the presence of their
classmates and academic advisors at the end of the course.
(Minimum practice of 16 weeks)
สถ 498

เรียนรู้
9 (0 – 27 – 0)
วิชาบังคับก่อน: ตาม
การวิจัยหรือศึกษาหรือทาโครงงานวิชาชีพ ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง อาจมีการฝึกอบรม
เพื่อเสริมสร้างความรู้ในการทาวิจัยหรือศึกษาหรื อทาโครงงานวิชาชีพได้ตามความเหมาะสมภายใต้การ
กากับดูแลของ อาจารย์ที่ปรึกษาการเรียนรู้อิสระ นักศึกษาต้องเขียนโครงการหรือโครงร่างการเรียนรู้
อิสระ ส่งรายงาน ฉบับสมบูรณ์ และนาเสนอผลงานภายใน 1ภาคการศึกษา
(
16
)
AR 498
Independent Study
9 (0 – 27 – 0)
Prerequisite: Approval by the Curriculum Committee that the proposed
Independent Study is related to the student's major field of study.
A research study or a professional development project in the student’s
major field of study under supervision of an academic advisor; training in research
methodology or project consultation is required to meet academic requirements;
students are required to develop a research or project proposal prior to undertaking the
project, to submit a fully detailed paper describing their research or project and give a
presentation by the end of the semester in which the training is undertaken.
(Minimum practice of 16 weeks)

สถ 499

9 (0 – 27 – 0)
วิชาบังคับก่อน:
โ
(

16

)
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AR 499

Overseas Study, Training or Internship
9 (0 – 27 – 0)
Prerequisite: Approval by the University that the proposed Overseas
Study, Training or Internship is related to the student's major
field of study.
Overseas study, training or internship in an area related to the student's
major field of study; students are required to develop a study project proposal prior
to undertaking the training, remain under the supervision of an academic advisor,, and
submit a full report on completion of the training and give a presentation by the end
of the semester in which the training is undertaken.
(Minimum practice of 16 weeks)
กลุ่มวิชาเอกเลือก/วิชาชีพ-เลือก
ความรู้และทักษะการวางผังและออกแบบ
ภท 430

การวางแผนและออกแบบพื้นที่นันทนาการ
3 (2-3-5)
วิชาบังคับก่อน : ภท 212 การออกแบบภูมิทัศน์ 1 หรือ
ภท 332 การออกแบบภูมิทัศน์ 2 หรือ
ภส 367 นิเวศวิทยาภูมิทัศน์
กระบวนการวางแผนและการออกแบบพื้นที่นันทนาการ เพื่อใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้
เป็นประโยชน์ต่อการพักผ่อนหย่อนใจของประชาชน ปัจจัยที่เกี่ยวกับอิทธิพลของแสง ภูมิอากาศ ถนน
หนทาง และชุมชน ตลอดจนลักษณะพื้นที่ พรรณไม้ ดิน และแหล่งน้า เพื่อใช้ในการออกแบบสถานที่
พักผ่อนหย่อนใจ สวนสาธารณะแห่งชาติ และสวนสาธารณะในเมือง ศึกษานอกสถานที่
(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห์)
LT 430
Planning and Design of Recreation Areas
3 (2-3-5)
Prerequisite : LT 231 Landscape Design 1 or
LT 332 Landscape Design 2 or
LA 367 Landscape Ecology
The process of planning and design of recreation areas. To useful the
natural resources for relaxing population, factors relating to the influence of sun light,
climate, road and community, as well as site characteristics, plants, soil and water
resources. To design for recreation area, national park, and urban park, field trips
(Lecture 2 hours, Practice 3 hours, Self Study5 hours/week)
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ภท 431

การออกแบบวางผังภูมิทัศน์ชุมชนเมือง
3 (2-3-5)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึกษาทฤษฎี แนวคิด และหลักการออกแบบวางผังภูมิทัศน์ชุมชนเมือง ที่สอดคล้อง
กับ กระบวนการวางผั งเมืองและชุมชน การใช้ที่ดิน การคมนาคม และขนส่ ง สาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ นโยบาย กฎหมายผังเมืองและมาตรการควบคุม ตลอดจนการประยุกต์ใช้ในการ
ออกแบบวางผังภูมิทัศน์ชุมชนเมืองและในพื้นที่เฉพาะ รวมทั้งกรณีศึกษา
(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห์)
LT 431
Urban Landscape Design and Planning
3 (2-3-5)
Prerequisite : None
Studies of Principles, Urban and Urban Landscape planning, theories,
concepts and process in community and urban planning; land uses; mass transit
and transportation; infrastructure and facilities; policies, regulations and city-control
including applications in part of city and community landscape design and planning
and in specific areas to urban contexts, physical, economic and social factors for
sustainable developments; Case studies.
(Lecture 2 hours, Practice 3 hours, Self Study 5 hours/week)
ภท 432
การวางผังเชิงนิเวศ
3 (2-3-5)
วิชาบังคับก่อน : ภส 367 นิเวศวิทยาภูมิทัศน์
การวางแผนและการออกแบบสภาพแวดล้อมพื้นที่ธรรมชาติตามนิเวศวิทยาภูมิทัศน์
และภูมิทัศน์วัฒนธรรม ศักยภาพการพัฒนาพื้นที่ ทรัพยากร และความต้องการของมนุษย์
(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห์)
LT 432
Ecological Planning
3 (2-3-5)
Prerequisite : LA 367 Landscape Ecology
Planning and Designing of natural environment based on landscape
ecology and cultural landscape approach. Potential sites development, resources
and human needs
(Lecture 2 hours, Practice 3 hours, Self Study 5 hours/week)

61

มคอ.2

62

ภท 461 การวิเคราะห์และประเมินคุณภาพภูมิทัศน์ทางสายตา

3 (3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

คุณภาพภูมิทัศน์ทางสายตาและการประยุกต์ใช้กระบวนการวิเคราะห์ให้เหมาะสมกับบริบท
ทางกายภาพ วัฒนธรรมและสังคม หลักการ ทฤษฏี และเทคนิคในการวิเคราะห์และประเมินคุณภาพ
ทางสายตา
(บรรยาย 3 ชั่วโมง ปฏิบัติ 0 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 6 ชัว่ โมง/สัปดาห์)
3 (3–0–6)
LT 461 Visual Landscape Quality Analysis and Assessment
Prerequisite : None

Visual landscape quality and application of analytical process conforming to
the context of physical, cultural and social environment. Principle, theories and
techniques in visual quality analysis and assessment.
(Lecture 3 hours, Practice 0 hour, Self Study 6 hours/week)
ภท 492

ภูมิปัญญาภูมิทัศน์ท้องถิ่น
3 (3-0-6)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึกษา เรียนรู้เกี่ยวกับความเป็นมา แนวคิด ปรัชญา รูป แบบ และวิธีการก่อสร้างที่
เกี่ยวข้อง และปรากฏในงานภูมิทัศน์ท้องถิ่นของไทย และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมถึง
วิเคราะห์ เปรียบเทียบปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อภาพลักษณ์ของภูมิทัศน์ในแต่ละท้องถิ่น
(บรรยาย 3 ชั่วโมง ปฏิบัติ 0 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 6 ชั่วโมง/สัปดาห์)
LT 492
Local Landscape Wisdom
3 (3-0-6)
Prerequisite : None
Learning about the concept, philosophy, style and related construction
methods discovered in Thai local landscape and Southeast Asia. Including the analysis
and comparison of the factors that influence the image of the local landscape.
(Lecture 3 hours, Practice 0 hour, Self Study 5 hours/week)
ภท 494
การศึกษาหัวข้อสนใจ
3 (2-3-5)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
เลือกศึกษาหัวข้อใดหัวข้อหนึ่งหรือมากกว่า ตามความสนใจของนักศึกษาและอาจารย์
รายวิชานี้มีวัต ถุป ระสงค์เ พื่อ ให้นัก ศึก ษา และอาจารย์ไ ด้ติด ตามเรีย นรู้วิวัฒ นาการล่า สุด ใน
สาขาวิช าภูมิทัศน์
(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห์)
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LT 494

Selected Topics
3 (2-3-5)
Prerequisite : None
Selections of a topics or more according to interests of students and
instructors; the objectives of this course is that students and instructors could learn
the latest evolutions in landscape field.
(Lecture 2 hours, Practice 3 hours, Self Study 5 hours/week)
ภท 495
การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ
3 (3-0-6)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การวิเคราะห์แผน แผนงาน และโครงการ ในด้านต่างๆ เช่น ด้านการเงิน การบริหาร
ด้านเทคนิค ด้านสังคมและเศรษฐกิจ การวิเคราะห์โครงการในรูปผลประโยชน์ ค่าใช้จ่าย ต้นทุน และ
ประสิทธิผล เกณฑ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ ตัวอย่างการศึกษาโครงการทางด้านภูมิทัศน์
(บรรยาย 3 ชั่วโมง ปฏิบัติ 0 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 6 ชั่วโมง/สัปดาห์)
LT 495
Feasibility Study
3 (3-0-6)
Prerequisite : None
Analyses of work plans and projects In areas such as finance, management,
techniques, sociality, and economy; the projects’ analyses in terms of interests,
expenses, assets, and. effectiveness; criteria of projects’ analyses; case studies of
landscape projects.
(Lecture 3 hours, Practice 0 hour, Self Study 6 hours/week)
- ความรู้วัสดุพืชพรรณ การผลิต และการดูแลรักษา
ภท 444
การดูแลรักษาต้นไม้ใหญ่
3 (2-3-5)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ความหมาย ความส าคั ญ และบทบาทของต้ น ไม้ ใ หญ่ ที่ มี ต่ อ สภาพแวดล้ อ มทาง
สถาปัตยกรรม ภูมิสถาปัตยกรรม และสิ่งแวดล้อมทางภูมิสังคมของแต่ละพื้ นที่ การเรียนรู้เทคนิค
รูปแบบวิธีการดูแลรั กษาต้นไม้ใหญ่เพื่อความสมบูรณ์ และสุนทรียศาสตร์ วิเคราะห์สภาพความ
เสียหายของต้นไม้ใหญ่จากสาเหตุต่าง ๆ เช่น บาดแผล โรคพืชและแมลงศัตรู การขาดธาตุอาหาร
หรื อมลพิ ษ การใช้วั ส ดุ อุป กรณ์ใ นการดู แลรัก ษาที่ถู กต้ อ งตามหลั กการ สามารถประยุ กต์ ใช้ ใ ห้
เหมาะสมและปลอดภัย
(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห์)
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LT 444

Maintenance of Trees
3 (2-3-5)
Prerequisite : None
Definition and importance of the role of big tree on the environment of
architecture, landscape architecture and social landscape in each area. Learning
techniques and model of tree maintenances for integrity and aesthetics. Analysis of tree
damage caused, such as plant diseases and insect pests, lack of nutrients or pollutants.
Learning how to use the equipment correctly and safely for maintenance.
(Lecture 2 hours, Practice 3 hours, Self Study 5 hours/week)
- ความรู้ด้านเทคโนโลยี
ภท 392

คอมพิวเตอร์สาหรับงานนาเสนอ
3 (2-3-5)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึ ก ษาการท างานและเทคนิ ค งานด้ า น 3 มิ ติ เพื่ อ การน าเสนอในภาพนิ่ ง และ
ภาพเคลื่อนไหว ในงานสถาปัตยกรรม ภูมิสถาปัตยกรรม ด้วยโปรแกรมสาเร็จรูป เช่น AutoDesk
3DsMAX 3DsVIZ Sketch Up ฯลฯ
(บรรยาย 1 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 3 ชั่วโมง/สัปดาห์)
LT 392
Computer Aided Presentation
3 (2-3-5)
Prerequisite : None
Study of function and technical work in 3-Dimension presentation and
animation in Architecture and Landscape Architecture work. Using programs such as
AutoDesk 3 DsMAX 3DsVIZ Sketch Up etc.
(Lecture 2 hours, Practice 3 hours, Self Study 5 hours/week)
ภท 491

ภูมิสารสนเทศเพื่องานภูมิทัศน์
3 (2-3-5)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
แนวคิด วิ ธีก าร และการประยุก ต์ ใช้ ร ะบบภู มิส ารสนเทศ การจั ดเก็ บ ข้อ มู ล การ
วิเคราะห์ สังเคราะห์ และแสดงผลข้อมูลเพื่อการวางแผนและออกแบบภูมิทัศน์
(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห์)
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LT 491

Geographic Information System for Landscape
3 (2-3-5)
Prerequisite : None
Conceptual, methodology and application in the geographic information
system, data collecting and database, analyzing, synthesizing and output displaying
for landscape design and planning
(Lecture 2 hours, Practice 3 hour, Self Study5 hours/week)
ภท 493
ปฏิบัติวิชาชีพดูแลสนามกอล์ฟ
3 (2-3-5)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึกษาวิวัฒ นาการสนามกอล์ ฟทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ ประโยชน์และ
ความสาคัญของกอล์ฟ โครงสร้างสนามและระเบียบวิธีการเล่นกีฬากอล์ฟ การศึกษาภูมิทัศน์สาหรับ
สนามกอล์ฟ รูปแบบ และการดาเนินงานก่อสร้างสนามกอล์ฟ ขั้นตอนวิธีการจัดการ งานบริหาร และ
งานบารุงรักษาสนามกอล์ฟ การศึกษาและดูงานนอกสถานที่
(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห์)
LT 493
Golf Course Superintendent Professional Practice
3 (2-3-5)
Prerequisite : None
Study of the evolution of golf both in Thailand and abroad. Benefit and
importance of golf. The golf course and Play. Study landscape for golf courses, a golf
course construction and operation. Algorithms to handle management and
maintenance course. Educated and work outside.
(Lecture 2 hours, Practice 3 hours, Self Study 5 hours/week)
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