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Faculty (คณะ) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

Course Title (ชื่อวิชา) Sustainable Futures (ความยั่งยืนในอนาคต)  

Code (รหัส) 0000007 

1. Course Overview (ภาพรวมของรายวิชา) 
(ภาษาไทย) ในการเรียนวิชานี้จะเป็นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสังคมและสิ่งแวดล้อมซึ่งต้องได้รับ
การจัดการเพ่ือให้เกิดความมั่นใจในคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในอนาคต นักศึกษาจะได้ศึกษาปฏิสัมพันธ์
ระหว่างมิติในระดับท้องถิ่นและระดับโลกทางด้านความท้าทายครั้งใหญ่ที่มนุษย์ต้องเผชิญ และศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างมิติระหว่างบุคคลและมิติทางวิชาชีพของแนวปฏิบัติทางด้านความยั่งยืน รายวิชานี้
จะท าให้นักศึกษามีแนวคิดที่ส าคัญและหลักการความยั่งยืน รวมทั้งเทคนิคต่างๆ ที่ส่งเสริมการ
เปลี่ยนแปลงให้นักศึกษาสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในครัวเรือน ชุมชน และสถานที่ท างานได้  
(ภาษาอังกฤษ) In this course you will explore the interactions between society and the environment 

which must be better managed to ensure quality of life well into the future. You will explore 
interactions between the local and global dimensions of the big sustainability challenges we face and 
you will also explore interactions between personal and professional dimensions of sustainability 
practices. This course will introduce you to a range of key concepts, sustainability principles and 
techniques that promote transformative change and that you can apply within households, 
communities and workplaces  

2. Delivery Methods (รูปแบบการเรียนการสอน) 
Onsite 

3. Course coordinator (ผู้ประสานงานวิชา) Dr. Melisa LinkedIn 
4. Dates & times (ช่วงเวลาที่เรียน) Tuesdays, 9 - 11 a.m. (วันอังคาร เวลา 9.00-11.00 น.) กลุ่ม
ผู้เรียน ….   
   Semester (ภาคการศึกษา) 1  
   Year (ปีการศึกษา) 2022 
5. Prerequisite (รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน), if any (ถ้ามี) None (ไม่มี) 
6. Credit Hours (จ านวนชั่วโมง) 2(2-0-4)  
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Lecture (บรรยาย) 
Laboratory/Internship/ 

Practice (ฝึกปฏิบัติ) 
Self Study  

(การศึกษาด้วยตนเอง) 
 

30 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา 
30 hours per semester 

 
0 

 
60 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา 
60 hours per semester 

 
 
7. Objectives (วัตถุประสงค์ของรายวิชา)  

7.1 .   Apply a body of theoretical and practical knowledge of principles and practice of 
natural resource policy, sustainability, globalisation and environmental management to 
professional practice or further study (เพ่ือให้สามารถน าองค์ความรู้ทางทฤษฎีและการปฏิบัติเกี่ยวกับ
หลักการและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับนโยบายทรัพยากรธรรมชาติ  ความยั่งยืน โลกาภิวัตน์ และการจัดการ
สิ่งแวดล้อมไปใช้ในการปฏิบัติงานวิชาชีพหรือการศึกษาในล าดับที่สูงขึ้น)  

7.2 .    Critically analyse, synthesise and reflect on knowledge related to the social 
implications of environmental concerns and challenges both in global (เพ่ือวิเคราะห์ สังเคราะห์ 
และสะท้อนความรู้ที่เกี่ยวข้องกับผลกระทบทางสังคมของความตระหนักและความท้าทายด้านสิ่งแวดล้อม
ในระดับโลกอย่างมีวิจารณญาณ)   

7.3.   Apply logical, critical and creative thinking to effectively solve a range of problems 
associated with environmental management and associated policies and programs (เ พ่ื อ ให้
สามารถใช้การคิดเชิงตรรกะวิพากษ์และความคิดสร้างสรรค์เพ่ือแก้ปัญหาต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ
สิ่งแวดล้อมและนโยบาย รวมทั้งรูปแบบที่เก่ียวข้องอย่างมีประสิทธิภาพ) 

7.4 .    Work effectively and productively with others in a range of roles in a variety of 
professional and social contexts (เพ่ือให้สามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลกับ
ผู้อื่นในบทบาทท่ีหลากหลายในบริบททางวิชาชีพและสังคม)  

7.5 .    Assist in the identification of needs, and the design, planning, resourcing and 
implementation of research and development projects in environmental and social 
sustainability (เพ่ือระบุความต้องการและการออกแบบการวางแผนการจัดหาทรัพยากรและการด าเนิน
โ ค ร ง ก า ร วิ จั ย แ ล ะ พั ฒ น า เ พ่ื อ ค ว า ม ยั่ ง ยื น ด้ า น สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม แ ล ะ สั ง ค ม ) 
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8. Intended Learning Outcomes (ผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชา) 
8.1 . Interpret and engage with current sustainability debates across a range of scales 

from personal to global (สามารถตีความและมีส่วนร่วมกับการอภิปรายด้านความยั่งยืนในปัจจุบันใน
หลากหลายระดับตั้งแต่ระดับบุคคลไปจนถึงระดับโลกได้)   

8.2 .  Critically reflect on the diverse and perspectives of sustainability (สามารถสะท้ อน
มุมมองที่หลากหลายและมีวิจารณญาณเก่ียวกับความยั่งยืน)   

8.3 .  Discuss how global initiatives, such as the Sustainable Development Goals (SDGs), 
engage with and drive sustainability agendas (สามารถอภิปรายและเริ่มโครงการระดับโลก เช่น 
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) โดยการมีส่วนร่วมและขับเคลื่อนความยั่งยืนได ้

8.4 .  Identify the potential for professional and personal participation in sustainability 
agendas (ระบุศักยภาพในการมีส่วนร่วมอย่างมืออาชีพและส่วนบุคคลในวาระความยั่งยืน)    

8.5.   – 
 

9. Generic Skills (ทักษะท่ีนักศึกษาได้รับเม่ือเรียนจบรายวิชานี้) 
9.1 . Communicate effectively about key ideas and theories of sustainable (ทั กษะกา ร

สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพเกี่ยวกับแนวคิดและทฤษฎีของความยั่งยืน  
9.2. Identify and critically analyses in sustainability (ทักษะคิดวิเคราะห์เชิงวิพากษ์ด้านความ

ยั่งยืน)  
9.3. Problem-solving abilities (ทักษะการแก้ปัญหา)  
9.4. Work in teams and capitalise on interdisciplinary knowledge (ทักษะการท างานเป็นทีม

และใช้ประโยชน์จากความรู้แบบสหวิทยาการ)  
9.5. - 

  
10. Weekly schedules (แผนการสอนรายสัปดาห์) 

Week 
(สัปดาห)์ 

Topic  
(หัวข้อ) 

Hour 
จ านวนชั่วโมง 

Learning activities  
(รูปแบบการสอน/ 

กิจกรรมการเรียนการสอน) 

ผู้สอน (Instructor) 

      1  Introduction 2 Live poll/Question/ 

Group discussion 

Instructor 

team 
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Week 
(สัปดาห)์ 

Topic  
(หัวข้อ) 

Hour 
จ านวนชั่วโมง 

Learning activities  
(รูปแบบการสอน/ 

กิจกรรมการเรียนการสอน) 

ผู้สอน (Instructor) 

      2 Principles and 

practice of global 

policy 

2 Lecture/ 

Group discussion 

Instructor 

team 

      3 Principles and 

practice of natural 

resource policy 

2 Lecture/ 

Group discussion 

Instructor 

team 

      4 Environmental 

management 

2 Lecture/ 

Group discussion 

Instructor 

team 

      5 Sustainable 

Development Goals 

(SDGs) 

2 Lecture/ 

Group discussion 

Instructor 

team 

      6      Experimenting with 

substantive 

knowledge about the 

Agenda in its 

breadth and depth 

as key to realizing 

the Sustainable 

Development Goals 

tools in the field 

2 Lecture/ 

Group discussion 

Instructor 

team 

      7 Reviewing how 

sustainable 

development goals, 

2 Lecture/ 

Group discussion 

Instructor 

team 
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Week 
(สัปดาห)์ 

Topic  
(หัวข้อ) 

Hour 
จ านวนชั่วโมง 

Learning activities  
(รูปแบบการสอน/ 

กิจกรรมการเรียนการสอน) 

ผู้สอน (Instructor) 

as actionable and 

achievable 

      8 Midterm examination 

(สอบกลางภาค) 

2 - Instructor 

team 

      9 Inspiration Economy 

& SDGs influence on 

Community’s 

Agenda & 

Achievements 

2 Lecture/Case studies 

Group discussion 

Instructor 

team 

      10 Governance  

for Sustainable  

Development 

2 Lecture/Case studies 

Group discussion 

Instructor 

team 

      11 Special session 2 Guest speaker 

Group discussion 

Instructor 

team 

      12 Creating sustainable 

Projects focused on 

community 

development part I 

2 Case studies 

Group and individual 

research 

Instructor 

team 

      13 Creating sustainable 

Projects focused on 

community 

development part II  

2 Case studies 

Group and individual 

research 

Instructor 

team 
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Week 
(สัปดาห)์ 

Topic  
(หัวข้อ) 

Hour 
จ านวนชั่วโมง 

Learning activities  
(รูปแบบการสอน/ 

กิจกรรมการเรียนการสอน) 

ผู้สอน (Instructor) 

      14 Creating sustainable 

Projects focused on 

global development 

part I 

2 Case studies 

Group and individual 

research 

Instructor 

team 

      15 Creating sustainable 

Projects focused on 

global development 

part II 

2 Case studies 

Group and individual 

research 

Instructor 

team 

      16 Final examination 

(สอบปลายภาค) 

- - Instructor 

team 

 
11. Attendance and class Requirements (การเข้าชั้นเรียน) 
Student requires attendance of at least 80 percent of all learning activities 
 12.  Assessment (การวัดและประเมินผล) 

Assessment method  

(วธิกีารวดัผลและประเมนิผล) 

Weight  

(สดัสว่นของการประเมนิ) 

Written examination (สอบข้อเขียน) 60% 

Report (รายงาน) 20% 

Group presentation (น าเสนองาน

กลุ่มในชั้นเรียน) 

20% 

- - 
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- - 

- - 

 

13. Learning Resources (ทรัพยากรการเรียนการสอน) 

13.1. Text book: Diesendorf, M0. (2014). Sustainable Energy Solution for Climate Change, 
UNSW Press, Sydney, and Routledge-Earthscan, London.  

13.2.   http://www.climatenetwork.org                

13.3 Click or tap here to enter text. 
13.4 - 
13.5 - 

 

 

http://www.climatenetwork.org/

