ประมวลรายวิชาสีชังศึกษา
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

รหัสวิชา
จานวนหน่วยกิต (Course credit)
ชื่อวิชา (Course Title)
คณะ/ภาควิชา
ภาคการศึกษา
ปีการศึกษา
ชื่อผู้สอน
ผู้ประสานงานรายวิชา
8. เงื่อนไขรายวิชา
9. สถานภาพรายวิชา
10. ชื่อหลักสูตร
11. วิชาระดับ
12. จานวนชั่วโมงที่สอน/ สัปดาห์

0201110
3 หน่วยกิต
สีชังศึกษา
สานักงานการศึกษาทั่วไป
ภาคปลาย
2560
รองศาสตราจารย์ ดร.กัลยา วัฒยากร และคณะ
สมบัติ อินทร์คง โทรศัพท์ 02-218-8175
รายวิชาทีค่ ณะอนุญาตให้เรียน
วิชาเลือก การศึกษาทั่วไป
การศึกษาทั่วไป
ปริญญาตรี
บรรยาย 2 ชั่วโมง/สัปดาห์ (วันศุกร์) และออกภาคสนาม 3 วัน

13. เนื้อหารายวิชา
สภาพแวดล้อมและวิถีชีวิต เศรษฐกิจและสังคม ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมของชุมชนเกาะสีชัง การ
จัดการทรัพยากรชายฝั่ง แบบบูรณาการอย่างยั่งยื น ความสัมพันธ์ระหว่างสภาพเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการใช้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เกาะสีชัง รวมไปถึงกระบวนการศึกษาชุมชนแบบบูรณาการ
14. ประมวลการเรียนรายวิชา (Course Outline)
14.1 วัตถุประสงค์ทั่วไป
เพื่อให้นิสิตรู้ เข้าใจ ความหลากหลายและการประสานกันระหว่างวิทยาศาสตร์และสังคมโดยเฉพาะในพื้นที่เกาะสีชัง
เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่ประกอบด้วยระบบนิเวศชายฝั่งที่สาคัญคือ ระบบนิเวศแนวปะการัง หาดหิน หาดทราย นอกจากนั้นยัง
มุ่งเน้นให้นิสิตมีความรอบรู้ สามารถวิเคราะห์ ประเมิน และเข้าใจถึงวิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และกิจกรรม
ของชุ ม ชนพื้น บ้ า นรวมทั้ง การศึ ก ษาถึ ง ประวั ติ ศ าสตร์ แ ละความเป็ น มาของพระจุ ฑ าธุ ช ราชฐาน ซึ่ ง พระบาทสมเด็ จ
พระจุล จอมเกล้ าเจ้า อยู่ หั วทรงสร้ า งไว้ ณ เกาะสี ชั ง เพื่อนาความรู้ ไปประยุ กต์ ในการพัฒนาตนเอง พัฒ นาสั ง คม และ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
14.2 เนื้อหารายวิชาต่อสัปดาห์ (Learning Contents)
แผนการสอนภาคบรรยาย
วัน/เดือน/ปี
12 ม.ค. 2561
19 ม.ค. 2561

วันศุกร์ เวลา 14.00 – 16.00 น.

เรื่อง
แนะนารายวิชาสีชังศึกษา / แนะนาเกาะสีชงั ในภาพรวม
ประวัติศาสตร์ ความเป็นมาของชุมชนเกาะสีชงั ศาสนา ความเชื่อ และ
ประเพณีของเกาะสีชัง
22 – 26 ม.ค. 2561
การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครัง้ ที่ 45
2 ก.พ. 2561
ระบบนิเวศของเกาะสีชงั : นิเวศบก / สัตว์ป่า พืชพรรณ / การปรับตัว
9 ก.พ. 2561
ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรทางทะเล: ทรัพยากรประมง ประชากร
ปลา การประมงพื้นบ้านชายฝัง่
16 ก.พ. 2561
ลักษณะสังคม เศรษฐกิจชุมชน การท่องเที่ยว, ศักยภาพและความเข้มแข็ง
ของชุมชนเกาะสีชัง, การจัดการทรัพยากรธรรมชาติในมุมมองของชุมชน
23 ก.พ. 2561
สอบกลางภาคสีชังศึกษา
2 มี.ค. 2561
คุณภาพสิง่ แวดล้อมของทะเลชายฝั่ง
5 – 9 มี.ค.2561
กาหนดสอบกลางภาค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้สอน
กัลยา วัฒยากร
เอนก โสภณ
งดการเรียนการสอน
พรเทพ พรรณรักษ์
สมบัติ อินทร์คง
เอนก โสภณ
ผู้ประสานงานรายวิชา
กัลยา วัฒยากร
งดการเรียนการสอน
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วัน/เดือน/ปี
16 มี.ค. 2561
23 มี.ค. 2561
30 มี.ค. 2561
6 - 8 เม.ย. 2561
13 เม.ย. 2561
20 เม.ย. 2561
27 เม.ย. 2561
4 พ.ค. 2561
7 - 21 พ.ค.2561

เรื่อง
ระบบนิเวศแนวปะการัง
ระบบนิเวศพื้นทะเลชายฝัง่ : หาดหิน หาดทราย
ระบบนิเวศในมวลน้า: แพลงก์ตอนพืชและแพลงก์ตอนสัตว์
การชี้แจงรายละเอียดการออกปฏิบัติการภาคสนาม การเตรียมความพร้อม
และการประชุมกลุ่มปฏิบตั งิ านภาคสนาม
ออกภาคสนามที่เกาะสีชัง จ. ชลบุรี
วันหยุด “วันสงกรานต์”
การพัฒนาทางกายภาพ ภูมิสถาปัตยกรรม และการวางแผนพัฒนา
ทรัพยากรบนเกาะสีชงั
การจัดการทรัพยากรชายฝั่ง ระบบสารสนเทศภูมศิ าสตร์ เพื่อการจัดการ
ทรัพยากรชายฝัง่ แบบบูรณาการ
สอบปลายภาคสีชังศึกษา
กาหนดสอบปลายภาค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้สอน
อานุภาพ พานิชผล
พรเทพ พรรณรักษ์
อาจารย์ที่ปรึกษา
ประจากลุ่ม
คณาจารย์
งดการเรียนการสอน
สมบัติ อินทร์คง
สมภพ รุง่ สุภา
ผู้ประสานงานรายวิชา
งดการเรียนการสอน

14.3 วิธกี ารจัดการเรียนการสอน
ภาคปลาย ปีการศึกษา 2560 จานวน 1 คอร์สรวม 3 หน่วยกิต จานวนนิสิต 55 คน โดยแบ่งเป็นจัดการเรียนการสอน
ภาคบรรยายที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันศุกร์ เวลา 14.00 – 16.00 น. ระยะเวลา 2 ชั่วโมง/สัปดาห์ รวม 13 ครั้ง 26
ชั่วโมง และจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ โดยการทัศนศึกษา เก็บข้อมูลในพืน้ ที่ และระดมสมองอภิปรายกรณีศึกษาเพื่อให้
รู้จักการวิเคราะห์และแก้ปัญหา ณ อาเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี รวม 3 วัน ระยะเวลาเรียน 10 ชั่วโมง/วัน รวม 30 ชั่วโมง
14.4 สือ่ การสอน - Power Point, เอกสารการสอนวิชาสีชงั ศึกษา
14.5 การมอบหมายงาน ผ่านระบบเครือข่าย - Blackboard
14.6 การวัดผลการเรียน
 การประเมินความรู้ทางวิชาการ (สอบกลางภาค/ปลายภาค) ร้อยละ 40
 การประเมินการทางานหรือกิจกรรมในชั้นเรียน
ร้อยละ 20
 การประเมินผลงานที่ได้รบั มอบหมาย (ภาคสนาม)
ร้อยละ 40
15. รายชือ่ หนังสืออ่านประกอบ
15.1 หนังสืออ่านเพิ่มเติม
1. ณิฏฐารัตน์ ปภาวสิทธิ์ และคณะ. 2545. การเปลี่ย นแปลงระบบนิ เวศแนวปะการัง เกาะสีชัง จังหวัดชลบุ รี
สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
2. ณิฏฐารัตน์ ปภาวสิทธิ์ และคณะ. 2546. การตรวจเฝ้าระวังปรากฏการณ์น้าทะเลเปลี่ยนสี ในประเทศไทย
สานักจัดการคุณภาพน้า กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3. สีชัง ธรรมชาติศึกษา. 2535. สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4. สีชัง: จาก วารสารวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เล่มที่ 03: 2549
5. โครงการรูปแบบที่เหมาะสมของระบบน้าในเขตพระจุฑาธุชราชฐาน อ.เกาะสีชัง จ.ชลบุรี / ครรชิต ลิขิตเดชา
โรจน์: หน่วยปฏิบัติการวิจัยระบบการจัดการแหล่งน้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
6. โครงการศึกษาและสารวจไม้ยืนต้นในพระจุฑาธุชราชฐานเกาะสีชัง จังหวัดชลบุ รี: รายงานฉบับสมบูรณ์ พ.ศ.
2548 / จามรี อาระยานิมิตสกุล. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 2548
7. ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวหมู่เกาะสีชัง จังหวัดชลบุ รี / โสภิต สร้อยสอดศรี
วิทยานิพนธ์ (วท.ม.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 2549
8. กัลยา วัฒยากร และคณะ. 2553. การพัฒนาองค์ความรู้เพื่อการจัดการปัญหามลภาวะในทะเลและอนุรักษ์
ความหลากหลายทางชีวภาพบริเวณหมู่เกาะสีชัง. รายงานฉบับสมบูรณ์. สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
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16. การประเมินผลการสอน (Teacher Evaluation) โปรดระบุการดาเนินการในเรือ่ งต่างๆ ดังนี้
16.1 การประเมินการสอน
 จากการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม การนาเสนอผลงาน และรายงานการออกภาคสนามที่เกาะสีชัง
 นิสิตประเมินอาจารย์ออนไลน์ตามแบบสอบถามของมหาวิทยาลัย หลังการสอบกลางภาคเป็นต้นไป
จนถึงก่อนการสอบปลายภาค
 นิสิตประเมินกิจกรรมภาคสนามจากแบบสอบถามระหว่างการออกภาคสนามที่เกาะสีชัง
16.2 การปรับปรุงจากผลการประเมินการสอนครั้งที่ผ่านมา
 ได้ด าเนินการปรั บปรุง เนื้อหา และวิ ธีการสอนทั้ง ภาคทฤษฏีและภาคปฏิบั ติ ให้ มีเ นื้อหาที่ กระชั บ
เข้าใจง่ ายสาหรั บนิสิตจากทุกคณะ รวมถึ งได้นาประสบการณ์จากงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกั บเกาะสีชั ง
ถ่ายทอดให้แก่นิสิต
16.3 การอภิปรายหรือการวิเคราะห์ที่เสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 ในด้านสติปัญญาและวิชาการ โดยมุ่งเน้นให้นิสิตสามารถวิเคราะห์ และสังเคราะห์ปัญหาได้ จากการ
ฝึกปฏิบัติ
 ในด้านรู้รอบ คุณธรรมจริยธรรม และประเพณีปฏิบัติ
 ทักษะในการสื่อสารโดยการนาเสนอผลการศึกษา อภิปราย และตอบข้อซักถาม

