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1101 146 ความหลากหลายทางชีวภาพกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิ ากาศ
(Biodiversity and climate change)
ตารางเวลาเรียนภาคตน ปการศึกษา 2553 เวลาเรียน 09:00-12:00 น หองเรียนรวม 5203
จํานวน
เวลาเรียน
ผูสอน
หัวขอ/รายละเอียด
ชั่วโมง

ชี้แจงรายละเอียดของวิชา บทนํา
ความหมาย ปจจัย กลไก สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
- ความหมาย
- ปจจัย กลไก สาเหตุ

3

ความหลากหลายทางชีวภาพกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศใน
มุมมองระดับโลกและภูมิภาค
- ความหมายของความหลากหลายทางชีวภาพระดับตางๆ คือ ระดับ
พันธุกรรม ระดับชนิดพันธุ และระดับระบบนิเวศ (genetic diversity,
species diversity, ecological diversity)
- มุมมองระดับโลกและภูมิภาคของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ตอความหลากหลายทางชีวภาพ
- การคาดการณผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
หลักฐานของสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลง
- สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงสวนประกอบของบรรยากาศ เชน การเผา
ไหม การทําลายปาไม ฯ
- ดัชนีชี้วัดสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงลักษณะตางๆ เชน ปริมาณ
ความเขมขนของกาซคารบอนไดออกไซด ปริมาณน้ําฝน การ
แพรกระจายของพืชและสัตวในแนวมุงสูขั้วโลก การอพยพยายถิ่น
พื้นที่หิมะปกคลุมที่ลดลง ระดับน้ําทะเลเฉลี่ยทั่วโลก ฯ

3

17 มิย 53

ผศ.ดร.ชริดา
ปุกหุต

1.5

24 มิย 53

ผศ.ดร.ชริดา
ปุกหุต

1.5

24 มิย 53

ดร.ศันสนีย
ชวนะกุล

3

1 กค 53

ดร.ชอทิพย
กัณฑโชติ

อนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพ อนุสัญญาวาดวยการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และอนุสัญญาวาดวยการตอตานการแปร
สภาพเปนทะเลทราย อนุสัญญาฯ จะชวยลดและแกไขการเปลี่ยนแปลง
สภาพของภูมิอากาศไดอยางไร
การดํารงชีพของสิ่งมีชีวิตในสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลง
- สิ่งมีชีวิตจะดํารงชีวิตไดอยางไรในสภาพที่ภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง

3 มิย 53

ผศ.ดร.ชริดา
ปุกหุต

วันไหวครู
10 มิย 53
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ความเชื่อมโยงและสถานการณภัยคุกคามของการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศตอความหลากหลายทางชีวภาพ
- ความสัมพันธของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่กอใหเกิดการ
สูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศตอระบบนิเวศและความ
หลากหลายของสิ่งมีชีวิตบนบก ในน้ําจืด ในน้ําทะเล ทั้งระดับทองถิ่น
ระดับภูมิภาคและระดับโลก
สอบกลางภาค 19-25 กค 53
29 กค 53 วันสถาปนามหาวิทยาลัย
12 สค 53 วันเฉลิมฯ วันแมแหงชาติ
กฎหมายกับทรัพยากรชีวภาพและภูมิปญญาไทย
- กฎหมายที่เกี่ยวกับทรัพยากรชีวภาพ
- กฎหมายที่เกี่ยวกับภูมิปญญาไทย
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศตอประเทศไทยใน
ปจจุบันและอนาคต
- ผลกระทบทางกายภาพ
- ผลกระทบทางชีวภาพ
ภูมิปญญาทองถิ่นกับความหลากหลายทางชีวภาพ
- ภูมิปญญาไทยกับภูมิปญญาทองถิ่น
- พฤกษศาสตรพื้นบาน
- การใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพ ในดานอาหาร ดาน
สมุนไพร ดานกอสราง ดานเชื้อเพลิง และอื่นๆ
การสูญพันธุและการกลายพันธุของสิ่งมีชีวิต
- การสูญพันธุตามปกติ (ordinary extinction)
- การสูญพันธุครั้งใหญ (mass extinction)
- การเฟองฟูของสิ่งมีชีวิตกลุมใหมหลังการสูญพันธุ (species bloom)
- การกลายพันธุของยีน (gene mutation)
- การกลายพันธุของโครโมโซม (chromosome mutation)
- อัตราการกลายพันธุของสิ่งมีชีวิตกับการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดลอม
โลก
ผลกระทบของโรคระบาดและโรคอุบัติใหมตอการดํารงชีวิตของมนุษย
(Effect of Emerging and Re-emerging Infectious Diseases on
Human)
- โรคระบาดที่อุบัติใหมที่รุนแรงและการแพรกระจาย
- ผลกระทบของโรคระบาดที่อุบัติใหมในวงกวางตอคุณภาพชีวิตมนุษย
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8 กค 53

ดร.ชอทิพย
กัณฑโชติ

3

15 กค 53

ดร.ชอทิพย
กัณฑโชติ

1.5

5 สค 53

ดร.ศันสนีย
ชวนะกุล

3

19 สค 53

ผศ.แกว
อุดมศิริชาคร

3

26 สค 53

ผศ.ดร.ถาวร
สุภาพรม

3

2 กย 53

ผศ.ดร.ถาวร
สุภาพรม

1.5

13

14

ผลกระทบตอการผลิตอาหารและสินคาเกษตร
- ความหลากหลายทางชีวภาพทางการเกษตร
- ปจจัยที่มีผลตอการปลูกพืชที่เปนอาหาร การเลี้ยงสัตวบก สัตวน้ํา
- ผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศตอการปลูกพืช
ที่เปนอาหารและการเลี้ยงสัตว
แนวทางแกไขปญหาการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ในระดับ
บุคคล ระดับชาติและนานาชาติ
- แนวทางแกไขปญหาการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ในระดับ
บุคคล ระดับชาติและนานาชาติ

1.5

กรณีศึกษา
- นักศึกษาเลือกหัวขอที่สนใจ คนควาขอมูล วิเคราะห สังเคราะหขอมูล
เรียบเรียงและประมวลความรู แลวจัดทําเนื้อหาสาระเพื่อนําเสนอดวย
เทคโนโลยีที่เหมาะสม

3
3

9 กย 53

ผศ.ดร.ชริดา
ปุกหุต

16 กย 53
23 กย 53

ผศ.ดร.ชริดา
ปุกหุต
ดร.ศันสนีย
ชวนะกุล

1.5

สอบปลายภาค 27 กย – 8 ตค 53
หมายเหตุ หัวขอ 4 ไปสอบปลายภาค หัวขอ 13 สอบกลางภาค นับตามเวลาที่เรียนหัวขอนั้นๆ
การประเมินผลการเรียนรู
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู

1

2

3

วิธีการประเมิน

สัปดาหที่ประเมิน

ทดสอบยอยครั้งที่ 1
สอบกลางภาค
ทดสอบยอยครั้งที่ 2
สอบปลายภาค
การวิเคราะหกรณีศึกษา คนควา
การนําเสนอรายงาน
การทํางานกลุม และผลงาน
การสงงานตามที่มอบหมาย
สัปดาห 1-15 การเขาชั้นเรียน การบาน
การมีสวนรวมในการอภิปราย
แสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน

3
7
12
16

5%
30 %
5%
30 %

ตลอดภาค
การศึกษา

20 %

สัปดาห 1-3
สัปดาห 1-6
สัปดาห 8-11
สัปดาห 8-14
สัปดาห 1-15

ตลอดภาค
การศึกษา

สัดสวนของการประเมินผล

10 %

