
มธ.103 ชีวิตกบัความยั่งยืน (Life and Sustainability) 
Course Description 
 การด าเนินชีวิตอย่างเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลก เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างพลวัต ของธรรมชาติ มนุษย์ และ
สรรพสิ่ง ทั้งสิ่งแวดล้อมสรรสร้าง การใช้พลังงาน เศรษฐกิจ สังคมในความขัดแย้งและการแปรเปลี่ยน  ตลอดจนองค์ความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ที่น าไปสู่การปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตสู่ความยั่งยืน    
 This course provides an introduction to the importance of life-cycle systems perspectives in 
understanding major challenges and solutions to achieving more sustainable societies in this changing world. 
Students will learn about the relationship between mankind and the environment in the context of energy and 
resource use, consumption and development, and environmental constraints. Furthermore, an examination of 
social conflict and change from the life-cycle perspective will be used to develop an understanding of potential 
solution pathways for sustainable lifestyle modifications. 
Course Objectives 

1. Understand the importance of life-cycle systems, major challenges and solutions in the context of 
energy and resource use, consumption and development, and environmental constraints to achieve 
more sustainable societies in the changing world. 

2. Gaining the positive attitude of social responsibility and sustainability mindset according to SDG 
framework 

Expected Learning Outcomes 
ความรู้ (Knowledge) ภาพรวมของวิชา 

1. เข้าใจความหมายและค านิยามของค าว่า ความยั่งยืน (Sustainability) 
2. เข้าใจสาเหตุของปัญหาความไมย่ั่งยืนในมิติต่าง ๆ  
3. ทราบถึงทางออกของปัญหาความไม่ยั่งยืนท่ีมีอยู ่

ทักษะ (Skills)  
1. การคิดวิเคราะห์ (Analytical thinking) 
2. การคิดเป็นระบบและคดิเช่ือมโยง (System thinking) 
3. การมองหลายมิตเิพื่อการเข้าใจปญัหา (Well-rounded thinking) 
4. การแก้ปัญหาอยา่งสร้างสรรค์ (Innovative Problem-solving thinking) 
5. การคิดที่น าไปสู่การปฏิบตัิได้ (Implementability) 
6. ทักษะการสื่อสาร (การเล่าเรื่อง การเขียน) 

ทัศนคติ (Attitude) 
1. นักศึกษามีจิตส านึกเพื่อส่วนรวมและตระหนักถึงผลกระทบภายนอกท่ีตนอาจก่อให้แก่สังคม 
2. นักศึกษามองเห็นว่าความยั่งยืนเป็นเรื่องใกล้ตั ว และหนึ่งในสาเหตุที่ส าคัญก็คือพฤติกรรมของนักศึกษาใน
ชีวิตประจ าวัน 
3. นักศึกษาตระหนักว่าการแก้ไขปัญหาความยั่งยืนเป็นมากกว่าเรื่องการสร้างจิตส านึก ทางแก้ไขปัญหาความไม่ยั่งยืน               
มีความจ าเพาะในเชิงบริบท ไม่สามารถน าทางออกเดียวไปใช้ทุกพื้นที่ได้ ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน และ               
ต้องบูรณาการหลายศาสตร์ในการแก้ไขปัญหา 

ตัวอย่างหัวข้อการเรียนการสอน 
Environmental Science   

1. วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมกับสามเสาหลักของความยั่งยืน (Three Pillars of Sustainability) 
2. ประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อม: สถานการณ์ปัจจุบัน สาเหตุ ผลกระทบหลักในระดับต่าง ๆ เช่น บุคคล ชุมชน และเมือง 
ผลกระทบที่มีต่อเศรษฐกิจและสังคม และแนวทางการแก้ปัญหา ในเรื่อง ทรัพยากรน้ า , พลังงาน, การเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ  และ การผลิตและบริโภคที่ยั่งยืน 
3. ประเด็นอาจปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ในอนาคต 

 
 



Built Environment  
1. สิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างกับความยั่งยืน ประเด็น ความหมายของสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง , สิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างกับ              
สามเสาหลักของความยั่งยืน (Three Pillars of Sustainability) และ การใช้พลังงานและอนุรักษ์พลังงาน 
2. สิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างในระดับเมือง (Urban) ประเด็น องค์ประกอบและรูปแบบของเมือง ประเด็น ความสัมพันธ์            
ของมนุษย์กับเมือง, ความเสี่ยงของเมืองจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ, กรณีศึกษาเมืองที่ยั่งยืนและเมืองที่ต้องการ
การแก้ปัญหา 
3. สิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างและภูมิทัศน์ (Landscape) ประเด็น มนุษย์และภูมิทัศน์ และ ภูมิทัศน์กับการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
4. สิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างในระดับบุคคล ประเด็นสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างที่ใกล้ตัว , การมีส่วนร่วมของชุมชนต่อ                       
การแก้ปัญหาเมือง และ มนุษย์กับเมืองในอนาคต 
5. มาตรการทางสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง โดยภาครัฐ เอกชน และประชาสังคม 

Economic and Sustainability  
1. เศรษฐศาสตร์กับสามเสาหลักของความยั่งยืน (Three Pillars of Sustainability) 
2. หลักแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์กับปัญหาความยั่งยืน โดยเฉพาะประเด็นเรือ่งค่าเสียโอกาส และผลกระทบภายนอก และ
แนวคิดเกี่ยวกับเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) และ Circular Economy 
3. ปัญหาความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมกับมาตรการทางเศรษฐศาสตร์ในการแก้ปัญหา ประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อม:                 
(ล้อกับ Module Env SC) โดยมีมาตรการแก้ไขปัญหา เช่น Pollutor Pay Principle, Remanufacturing, Sustainable 
Product, Sustainable Brand, การประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (EHIA) และ การประเมินยุทธศาสตร์
ด้านสิ่งแวดล้อม (SEA) เป็นต้น  
4. ปัญหาความยั่งยืนด้านสังคมกับมาตรการทางเศรษฐศาสตร์ในการแก้ปัญหา ประเด็นปัญหาสังคม: ความยากจน                     
ความเหลื่อมล้ าด้านต่างๆ โดยมีมาตรการแก้ปัญหา เช่น กลไกภาษีและมาตรการทางการคลังเพื่อลดความเหลื่อมล้ า 
(ยกตัวอย่างเช่น ภาษีที่ดิน ภาษีมรดก หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า)  
5. พัฒนาการของมาตรการและนโยบายเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน 

ตัวอย่างการวัดผลและประเมินผล: การมีส่วนร่วม (60%) , โครงงาน (20%), การสอบปลายภาค (20%) 
 

วิชา 
คุณธรรม จรยิธรรม ความรู ้ ทักษะทางปัญญา 

ทักษะความสัมพันธ์ 
ระหว่างบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 

ทักษะการ 
วิเคราะหเ์ชิงตัวเลข 

การสื่อสารและ 
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
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