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ชื่อวชิา รกัษ์โลก รักษเ์รา  (Save Earth,Save Us) เปดิสอน 2/2562  จ านวน 5 sec/ 200-250คน     
รหสั 820-100    2 (2-0-4) หนว่ยกติ  (2ชัว่โมง) จันทร-์ศกุร์ เวลา 16.00-17.50 น.    
ห้องเรียน วนัจันทร์ และวนัพุธ      เรียนทีห่้อง L5 
ห้องเรียน วนัอังคารและ วนัพฤหัสบด ี       เรยีนที่หอ้ง L1 
ห้องเรียน วนัศกุร์        เรียนทีห่้อง  L3 
   
เนื้อหารายวิชา     

No. Content ผู้รับผิดชอบ รายละเอียดการ
สอน 

รูปแบบการประเมิน 

สัปดาห์ 1 
23-27/12/2019 
 

Green products in daily life 
1.สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของ
สิ่งแวดล้อมต่อการใช้ผลิตภณัฑส์ี
เขียวและนวตักรรมที่เกิดขี้น 
2.ประเภทผลติภณัฑ์ที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมในชีวิตประจ าวัน เช่น 
กระดาษ ผลิตภัณฑ์กลุม่พลาสติก 
(ถุง-ภาชนะ เฟอร์นิเจอร์) และยาง 
(ยางล้อ) เป็นต้น  
3.ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและ
แนวทางการพิจารณาเลือก
ผลิตภณัฑ์ที่เป็นมติรต่อสิ่งแวดล้อม   

ปุญญานิช อินทรพัฒน์ 
punyanich.i@ 
psu.ac.th 

บรรยายและการใช้
สื่อวิดีโอร่วมกับ 
problem-based 
learning 

Green products in 
daily life 
1.สถานการณ์การ
เปลี่ยนแปลงของ
สิ่งแวดล้อมต่อการใช้
ผลิตภณัฑ์สเีขียวและ
นวัตกรรมทีเ่กิดขี้น 
2.ประเภทผลติภณัฑ์
ที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมใน
ชีวิตประจ าวัน เช่น 
กระดาษ ผลิตภัณฑ์
กลุ่มพลาสติก (ถุง-
ภาชนะ เฟอร์นิเจอร์) 
และยาง (ยางล้อ) 
เป็นต้น  
3.ผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมและแนว
ทางการพิจารณา
เลือกผลิตภัณฑ์ทีเ่ป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม   
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No. Content ผู้รับผิดชอบ รายละเอียดการ
สอน 

รูปแบบการประเมิน 

สัปดาห์ 2 
6-10/01/2020 
 

1.ความรู้พื้นฐานด้านการจัดการ
สิ่งแวดล้อม (Basic knowledge 
in environmental 
management)  
2.ความตระหนักและจริยธรรมด้าน
สิ่งแวดล้อม (Environmental 
concerns & ethics)  
3.จิตอาสาดา้นสิ่งแวดล้อม 
(Environmental volunteering) 
กิจกรรม: แบ่งกลุม่นักศึกษา แล้ว
มอบหมายงานให้เสนอโครงการจติ
อาสา 1 โครงการ เพื่อแก้ไขปญัหา
ด้านสิ่งแวดล้อมภายใน
มหาวิทยาลยั จากน้ันให้นักศึกษา
นัดเวลาเพื่อน าเสนอกระบวนการ
ท างานและผลการด าเนินงานของ
แต่ละโครงการในช้ันเรียน   

อรมาศ สุทธินุ่น 
oramas.s@ 
psu.ac.th 

บรรยายและ
มอบหมายงาน  
กิจกรรม: แบ่งกลุ่ม
นักศึกษา แล้ว
มอบหมายงานให้
เสนอโครงการจิต
อาสา 1 โครงการ 
เพื่อแก้ไขปัญหาด้าน
สิ่งแวดล้อมภายใน
มหาวิทยาลยั 
จากนั้นให้นักศึกษา
นัดเวลาเพื่อ
น าเสนอ/ส่งคลิป
วิดีโอกระบวนการ
ท างานและผลการ
ด าเนินงานของแต่
ละโครงการในช้ัน
เรียน   

ประเมินจากงานท่ี
มอบหมาย  
(ไม่มีการสอบกลาง/
ปลายภาค) 

สัปดาห์ 3 
13-17/01/2020 
 

Green Food สุธินี สินุธก 
sutinee.s@ 
psu.ac.th 
 

Sustainable food 
Sustainable 
agriculture 
Sustainable 
market 
Sustainable living 

Assignments 

สัปดาห์ 4 
20-24/01/2020 
 

Green Waste 
Sustainable Consumption 
การ เลื อกสินค้ าที่ เ ป็นมิ ต รต่ อ
สิ่งแวดล้อม 
การคัดแยกขยะ  
การจัดการขยะ 
Concept และการบริ โภคอย่าง
ยั่งยืนในชีวิตประจ าวัน 
การเลือกสินค้าและบริการที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
การคัดแยกขยะ และการจัดการ
ขยะเบื้องต้น 

วรางคณา จุตดิ ารงค์
พันธ ์
warangkana.j@ 
psu.ac.th 

รูปแบบการสอน 
บรรยาย และ 
PPT/VDO 

Group Assignment 

สัปดาห์ 5 
27-31/01/2020 
 

Environment lovers คัมภีร์ พ่วงทอง 
Khamphe.p@psu.ac.
th 

- Attitude (green 
thinking) 
- Environmental 
activism 
- Eco-friendly 
astrology 
- etc. 

Assignment 
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No. Content ผู้รับผิดชอบ รายละเอียดการ
สอน 

รูปแบบการประเมิน 

สัปดาห์ 6 
3-7/02/2020 
 

Disaster Survival 
“ต้องรอด” 
การรับมือ รูเ้ท่าทัน การปรับตัว 
และการเอาตัวรอดในสถานการณ์
ภัยพิบัติต่างๆ 

ดุษฎี หมื่นห่อ 
dudsadee.m@ 
psu.ac.th/ 
ดร.นรสิรา  

น าเสนอในรูปแบบ 
PowerPoint  

ท าการประเมินใน
ช่ัวโมงเรียน 

สัปดาห์ 7 
10-14/02/2020 
วันท่ี 10 วันหยุดชดเชย 
มาฆบูชา 

Green City 
เมืองและการจัดการเมือง 
เมืองสีเขียว 
การสร้างเมืองน่าอยู ่
จิตส านึกและการใช้ชีวิตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมในสังคมเมือง 

ชนิษฎา ชูสุข 
chanisada.c@ 
psu.ac.th 

  

Mid term 2-2562  (15 -23 ก.พ. 62) 

สัปดาห์ 8 
24-28/02/2020 
 

1. ความปลอดภยัในการใช้
ยานพาหนะ และการเดินทาง
สัญจรในรูปแบบตา่ง ๆ  
2. การเดินทางที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม (Environmental 
Friendly Transportation) 
3. Carbon Trade in Traveling 

วรดร ไผ่เรือง 
worradorn.p@ 
psu.ac.th 

บรรยายพร้อม
กิจกรรมในช้ันเรยีน 

Assignment 

สัปดาห์ 9 
2-6/03/2020 
 

Green Economic 
เศรษฐศาสตรส์ีเขียว 
• ที่มาท่ีไป 
• ความหมาย 
• ลักษณะ 
• ระบบเศรษฐกิจสเีขียว 
ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน 
• ตัวอย่างต่างๆ 

อ.เสาวลักษณ ์
saowalak.ro@ 
psu.ac.th 

บรรยายพร้อม
กิจกรรมในช้ันเรยีน 

Assignment การ
ออกแบบเศรษฐกิจ
หมุนเวียน 

สัปดาห์ 10 
9-13/03/2020 

Innovation and creativity for 
Green Tourism 

สุวิทย์ สุวรรณโณ 
suvit.su@ 
psu.ac.th 

บรรยาย, VDO, 
ซักถาม 

ทดสอบในคาบเรียน 
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No. Content ผู้รับผิดชอบ รายละเอียดการ
สอน 

รูปแบบการประเมิน 

สัปดาห์ 11 
16-20/03/2020 

Green Thinking 2 (Movie) 
หลังจากการดูภาพยนตร์ดังต่อไปนี้ 
(เลือกเรื่องใดเรื่องหนึ่งเท่านั้น 
ส าหรับสองช่ัวโมง) 
1)Lisa the vegetarian (การ
เคารพสิทธิของผู้อื่น) 
2)Three eyes on every fish 
(การปนเปื้อนของสารอันตรายสู่
สิ่งแวดล้อม และผลกระทบท่ีไดร้บั) 
3)Itchy & Scratchy & Marge 
(การใช้ความรุนแรงผา่นสื่อ และ
การแสดงพลังในการปกป้องสิทธิ
การไดร้ับสื่อคณุภาพ) 
4)Marge & The monorail (การ
ตรวจสอบการท างานของรัฐ โดย
การมีส่วนร่วมของประชาชน) 
The Help (ผลกระทบจากการ
เหยียดสีผิว การปกป้องสิทธิชุมชน 
การอยู่ร่วมกันในสังคมที่
หลากหลาย) 

อ.อุมาพร 
umaporn.m@ 
psu.ac.th 

การสอนด้วยการดู
วิดีทัศน์ประมาณ 30 
นาที ให้นักศึกษา
รวมกลุม่วิเคราะห์
และวิจารณ์ใน
ห้องเรียนประเด็น
สิ่งแวดล้อมจาก
วิดีทัศน์ที่ได้ด ู
มีการ Pre-test และ 
Posttest ในช้ัน
เรียนเพื่อการเก็บ
คะแนนการเข้าช้ัน
เรียนและทดสอบ
การเรยีนรู้ในช้ัน
เรียน 

 

สัปดาห์ 12 
23-27/03/2020 

Green Tourism ปาริชาติ วิสุทธิสมาจาร 
parichart.v@ 
psu.ac.th 

-sustainable 
tourism 
-7 Greens 
ท่องเที่ยวสดใส ใส่ใจ
สิ่งแวดล้อม 

Assignment 

สัปดาห์ 13 
30-31/03 และ 1-3/04/2020 

Human & Global 
Environment 
-Anthropocene & Ecosystem 
services (group discussion) 
-Resilience & System thinking 
in action (game) 
-Global tipping point/Safe & 
operating space for humanity 
(group discussion) 
-Water-Food-Energy nexus 
(group discussion) 

ไชยวัฒน์ รงค์สยามา
นนท์ 
chaiwat.r@ 
psu.ac.th 

  

สัปดาห์ 14 
6-10/11/2020 
วันท่ี 6 วันจักรี วันหยุด 

Eco-Village 
ความหมายของชุมชนนิเวศและ
ตัวอย่างของชุมชนนิเวศใน
ต่างประเทศ 

พีรพัฒน์ โกศลศักดิส์กุล 
peerapat.k@ 
psu.ac.th 

Lecture 
Case study 

Quiz in class 

Final 18-29 เม.ย.62 
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