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คําอธบิายรายวิชา สค 33142 การแก้ไขปัญหาน้ําเนา่เสียในแม่น้ําลําคลอง  

สาระการพัฒนาสังคม    จํานวน  3  หนว่ยกิต (120 ชั่วโมง) 
ระดับมัธยมศกึษาตอนปลาย 

 
มาตรฐานการเรียนรู ้

มาตรฐานท่ี  5.4มีความรู้ความเข้าใจ เห็นความสําคัญของหลักการพัฒนาชุมชน/สังคม ตลอดจน
สามารถพัฒนาตนเอง ครอบครัว สังคม/ชุมชน  

 
มาตรฐานการเรียนรู้ระดับ  
 มีความรู้ ความเข้าใจ หลักการพัฒนาชุมชน สังคม สามารถวิเคราะห์ข้อมูล และเป็นผู้นํา ผู้ตามในการ
พัฒนาตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคมให้สอดคล้องกับสภาพการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ปัจจุบัน  
 
ศึกษาและฝึกทักษะเก่ียวกับเรื่องดังนี้ คือ  
 1. ความรู้พ้ืนฐานเรื่องนํ้า 
 2. การเปลี่ยนแปลงของสายนํ้าและมลพิษทางนํ้า 
 3. แนวทางการแก้ไขปัญหาน้าํเน่าเสียในแมนํ้่าลําคลอง 
 4. กรณีศึกษา การแก้ไขปัญหานํ้าเน่าเสียในแม่นํ้าลําคลอง : นํ้าแม่ข่า 
 5. โครงงานเพ่ือแก้ไขปัญหานํ้าเสียในแม่นํ้า 
 
การจัดประสบการณ์การเรียนรู ้

1) ศึกษาเน้ือหาจากเอกสาร หนังสือและสื่ออ่ืนๆ เช่น วีดิทัศน์ Website ที่เก่ียวข้อง  
2) การทํากิจกรรมกลุ่ม อภิปรายปัญหา และหาแนวทางพัฒนา ติดตามผลและแก้ไขปัญหาร่วมกัน  
3) ศึกษาดูงานสถานที่จริงรวมทั้งมีการสาธิตและฝึกปฏิบัติจริง  
4) จัดทํารายงานเรื่องที่เก่ียวข้อง 
5) การจัดทําโครงงาน 
6) เรียนรู้จากภูมิปัญญา นักวิชาการสิ่งแวดล้อม และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกัน 

 
การวัดและประเมินผล 

1) ประเมินความรู้ ความเข้าใจ การประเมินโครงงาน และการตรวจสอบช้ินงาน/ผลงาน  
2) ประเมินการปฏิบัติจริง โดยวิธีการทดสอบสังเกต สัมภาษณ์ ประเมินตามสภาพจริง 
3) ประเมินโดยการทดสอบภาคทฤษฎี  
4) ประเมินจากภาคปฏิบัติ  

 
 
 
 

 



รายละเอียดคาํอธิบายรายวิชา สค 33142 การแก้ไขปัญหาน้าํเน่าเสยีในแม่น้ําลําคลอง  
สาระการพัฒนาสังคม    จํานวน  3  หนว่ยกิต (120 ชั่วโมง) 

ระดับมัธยมศกึษาตอนปลาย 
 

มาตรฐานการเรียนรู้ระดับ  
มีความรู้ ความเข้าใจ หลักการพัฒนาชุมชน สังคม สามารถวิเคราะห์ข้อมูล และเป็นผู้นํา ผู้ตามในการ

พัฒนาตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคมใหส้อดคล้องกับสภาพการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ปัจจุบัน 
 

ที่ หัวเรื่อง ตัวช้ีวัด เน้ือหา จํานวน(ช่ัวโมง) 
1 ความรู้พืน้ฐานเร่ืองน้ํา  1. บอกความสาํคัญและ

ประโยชน์ของนํ้าได้ 
2. อธิบายคุณลักษณะและ
คุณสมบัติของน้ําได้ 
2. อธิบายวัฎจักรของน้ําได้ 
3. บอกที่มาของแหล่งนํ้าใน
ชุมชนของตนเองได้ 
4. อธิบายความสําคัญของ
แม่นํ้าลําคลองในอดีตและ
ประโยชน์ของแม่นํ้าลําคลองใน
ปัจจุบันได้ 
5. อธิบายเรื่องของน้ําที่
เก่ียวข้องกับชีวิตประจําวันและ
รู้จักใช้นํ้าอย่างรู้คุณค่าได้ 
 

1. ความสําคัญและประโยชน์ของน้ํา 
2. คุณลักษณะและคุณสมบัติของ
นํ้า 
2. วัฎจักรของน้ํา  
3. แหล่งนํ้าตามธรรมชาติและ
แหล่งนํ้าที่มนุษย์สร้างขึ้น 
4. ความสําคัญของแม่นํ้าลํา
คลองและประโยชน์ของแม่นํ้า
ลําคลองต้ังแต่อดีตจนถึง
ปัจจุบัน 
5. นํ้าที่เก่ียวขอ้งกับ
ชีวิตประจําวันและการ 
ใช้นํ้าอย่างรู้คุณค่า 
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2 การเปลี่ยนแปลงของ
สายน้ําและมลพิษ 
ทางน้าํ 
 

1. บอกสาเหตุการเปลี่ยนแปลง
ทางสังคมและวัฒนธรรมที่ม ี
ผลต่อเส้นทางสายนํ้าได้ 
2. อธิบายสาเหตุของการเกิด
ปัญหามลพิษทางนํ้าได้ 
3. อธิบายปัญหามลพิษทางนํ้า
กับคุณภาพชีวิตของคนใน
ชุมชนได้ 
 

1. สาเหตุการเปลี่ยนแปลงทาง
สังคมและวัฒนธรรม ที่มผีลต่อ
เส้นทางสายนํ้า 
2. สาเหตุทีท่ําให้เกิดปัญหามลพิษ
ทางน้ํา 
3. ปัญหามลพิษทางนํ้ากับคณุภาพ
ชีวิตของคนในชุมชน 
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ที่ หัวเรื่อง ตัวชี้วัด เนื้อหา จํานวนชั่วโมง 
3 แนวทางการแก้ไขปญัหา

น้ําเน่าเสียในแม่น้ํา 
ลําคลอง  

1. บอกแนวคดิการจัดการปัญหา 
นํ้าเน่าเสียได้ 
2. อธิบายแนวทางการแก้ไขปัญหา
นํ้าเน่าเสียในแม่นํ้าลําคลองใน
ชุมชนได้ 
3. บอกข้อกฏหมายและอธิบาย
การแก้ไขปัญหานํ้าเน่าเสียของ
หน่วยงานที่เก่ียวข้องได้  
4 .  อ ธิบายแนวโ น้มความ เ ช่ือ
ท้องถิ่นที่ เก่ียวข้องกับการรักษา
แม่นํ้าลําคลองได้ 

1. แนวคิดการจัดการปัญหา 
นํ้าเน่าเสีย 
2. แนวทางการแก้ไขปัญหา 
นํ้าเสียในชุมชน 
3. กฎหมายเกี่ยวกับแม่นํ้า 
ลําคลองและการแก้ไขปัญหา 
นํ้าเน่าเสียของหน่วยงานที่
เก่ียวข้อง 
4.ความเช่ือท้องถิ่นที่เก่ียวข้อง
กับการรักษาแม่นํ้าลําคลอง 
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4 กรณีศึกษา การแก้ไข
ปัญหาน้ําเนา่เสียใน
แม่น้ําลําคลอง  
: น้ําแม่ข่า 

1. อธิบายประวัติและความสําคัญ
ของน้ําแม่ข่าได้ 
2. อธิบายสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นใน
นํ้าแม่ข่าได้ 
3. อธิบายและออกแบบแนว
ทางการแก้ไขปัญหาน้ําเน่าเสียใน
นํ้าแม่ข่าได้  
 

1. ประวัติและความสําคัญของ
นํ้าแม่ข่า  
2. สภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในนํ้า
แม่ข่า 
3.  แนวทางแก้ไขปัญหาน้ําเน่าเสียใน
นํ้าแม่ข่า 
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5 โครงงานเพื่อแก้ไข
ปัญหาน้ําเสียในแม่น้ํา  

1. อธิบายหลักการและแนวคดิการ
ทําโครงงานเพ่ือแก้ไขปัญหานํ้าเสีย
ในแม่นํ้าลําคลองได้ 
2. มีความสามารถในการ
ดําเนินการทําโครงงานและสะท้อน
ความคิดเห็นต่อโครงงานได้ 
3.มีเจตคติที่ดีต่อการทําโครงงาน
และเห็นคุณค่าของโครงงานได้ 
 

1. ทักษะและกระบวนการท่ี
จําเป็นในการทําโครงงานเพ่ือ
แก้ไขปัญหาน้ําเสียในแม่นํ้า 
2. การดําเนินการในการทํา
โครงงาน  
3. การสะท้อนความคิดเห็นต่อ
โครงงาน 
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โครงสร้างหลักสูตรรายวชิาเลือก สค 33142 การแก้ไขปัญหาน้ําเน่าเสียในแม่น้ําลําคลอง 
สาระการพฒันาสังคม    ระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย 

จํานวน  3   หน่วยกิต    (120 ชั่วโมง) 
 
 

ความเป็นมา 
  นํ้าเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีคุณค่ามหาศาล นํ้ามีประโยชน์อย่างย่ิงต่อการดํารงชีวิตของมนุษย์ สัตว์ 
และพืชถ้าขาดนํ้าเมื่อใดก็เป็นการยากท่ีมนุษย์สัตว์และพืชจะดํารงชีวิตอยู่ได้นาน ดังน้ันต้ังแต่สมัยโบราณ 
จนถึงปัจจุบันเราจะพบว่ามนุษย์ทุกหมู่ สัตว์และพืชจะดํารงชีวิตอยู่ได้นานดังน้ันต้ังแตทุกเหล่า ทุกเผ่าพันธ์ุ 
เลือกต้ังถิ่นฐานอยู่ใกล้นํ้า และในปัจจุบันการรุกล้ําพ้ืนที่คลองของชาวบ้าน จึงทําให้นํ้าไม่สามารถไหลผ่านได้
และเปล่ียนทิศทางการไหล หรือเหือดแห้งหายไป  ส่วนปัญหานํ้าเน่าเสียของคลองน้ัน ก็มีสาเหตุเน่ืองมาจาก 
การท่ีชาวบ้านที่ได้ทิ้งขยะ สิ่งปฏิกูล และสารเคมี ลงในคลองจึงทําให้นํ้าเน่าเสียมาเป็นเวลานาน ซึ่งหน่วยงาน
ต่างๆ ได้พยายามหาวิธีแก้ไขปัญหามาหลายวิธีแต่ก็ยังไม่สามารถทําให้นํ้าในคลองกลับมาใสสะอาดได้ 
 นอกจากความสําคัญดังกล่าวข้างต้น จากสภาพสังคมในปัจจุบันที่มีการแข่งขันกันค่อนข้างสูง มีการ
การรุกล้ําพ้ืนที่ของคนในชุมชน  การพัฒนาหลักสูตรโดยเน้นการบูรณาการและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
ทั้งภาคประชาชน ภาครัฐและภาคเอกชน จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ช่วยฟ้ืนฟูและสร้างความตระหนักในการ
อนุรักษ์ฟ้ืนฟูสภาพแวดล้อม แหล่งนํ้าในชุมชนให้ดีขึ้นได้   ดังน้ันหลักสูตร การแก้ไขปัญหาน้ําเน่าเสียในแม่นํ้า
ลําคลองจึงน่าจะเป็นหลักสูตรที่สามารถตอบสนองความต้องการของคนในชุมชนที่อยู่ใกล้บริเวณแหล่งนํ้าหรือ
คนในชุมชนข้างเคียง ได้ความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาน้ําเน่าเสียในแม่นํ้าลําคลองได้ 
 
 

หลักการ 
 1. เป็นหลักสูตรที่มีโครงสร้างยืดหยุ่นด้านสาระการเรียนรู้เวลาเรียน และการจัดการเรียนรู้บูรณาการ
เน้ือหาให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ความแตกต่างของบุคคล ชุมชน สังคม 
 2. เป็นหลักสูตรที่ส่งเสริมให้ผู้เรียน เรียนรู้จากการศึกษาค้นคว้า การปฏิบัติจริง 
 3. เป็นหลักสูตรที่สามารถนําความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในชีวิตประจําวัน 

 
 

จุดประสงคข์องหลักสูตร 
1. เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้  ความเข้าใจ เก่ียวกับความรู้พ้ืนฐานเรื่องนํ้า 
2. เพ่ือให้นักศกึษามีความรู้  ความเข้าใจ เก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงของสายนํ้าและมลพิษทางนํ้า 
3. เพ่ือให้นักศกึษามีความรู้ ความเข้าใจ เก่ียวกับแนวทางการแก้ไขปัญหานํ้าเน่าเสียในแม่นํ้าลําคลอง 
4. เพ่ือให้นักศกึษามีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับความเป็นมาและความสําคัญของนํ้าแม่ข่า  สภาพ

ปัญหาน้ําแม่ขา่ในปัจจุบัน และมีแนวทางการแก้ไขปัญหานํ้าเน่าเสียในนํ้าแม่ข่า 
 
5. เพ่ือให้นักศกึษามีทักษะและกระบวนการท่ีจําเป็นในการทําโครงงานเพ่ือแก้ไขปัญหานํ้าเสีย 
ในแม่นํ้า 
6. เพ่ือให้นักศกึษามีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์พัฒนางานให้มีคุณภาพมากย่ิงขึ้น 
7. เพ่ือให้นักศกึษามีความรับผิดชอบ ขยัน อดทน ประณีต รอบคอบ ช่างสังเกต 
 
 



ระยะเวลาและจํานวนหน่วยกิต  
 ใช้เวลาเรียน   1  ภาคเรียน   จํานวน   120   ช่ัวโมง  ( 3 หน่วยกิต ) 
 
เนื้อหา 

1. ความรู้พ้ืนฐานเร่ืองนํ้า 
  1.1 ความสําคัญและประโยชน์ของน้ํา 
  1.2 คณุลักษณะและคุณสมบัติของน้ํา 
  1.3 วัฎจักรของนํ้า  
  1.4 แหล่งนํ้าตามธรรมชาติและแหล่งนํ้าที่มนุษย์สร้างขึ้น  
  1.5 ความสําคัญของแม่นํ้าลําคลองและประโยชน์ของแม่นํ้าลําคลองต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 
  1.6 นํ้าที่เก่ียวข้องกับชีวิตประจําวันและการใช้นํ้าอย่างรู้คุณค่า 

2. การเปลี่ยนแปลงของสายน้ําและมลพิษทางนํ้า 
 2.1 สาเหตุการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม ที่มผีลต่อเส้นทางสายนํ้า 
 2.2 สาเหตุที่ทาํให้เกิดปัญหามลพิษทางนํ้า 
 2.3 ปัญหามลพิษทางนํ้ากับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน 
3. แนวทางการแก้ไขปัญหาน้าํเน่าเสียในแมนํ้่าลําคลอง 

  3.1 แนวคิดการจัดการปัญหาน้ําเน่าเสีย 
  3.2 แนวทางการแก้ไขปัญหานํ้าเสียในชุมชน 
  3.3 กฎหมายเกี่ยวกับแม่นํ้าลาํคลองและการแก้ไขปัญหาน้าํเน่าเสียของหน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง 
  3.4 ความเช่ือท้องถิ่นที่เก่ียวข้องกับการรักษาแม่นํ้าลําคลอง  
 4. กรณีศึกษา การแก้ไขปัญหานํ้าเน่าเสียในแม่นํ้าลําคลอง : นํ้าแม่ข่า   
  4.1 ประวัติและความสําคัญของนํ้าแม่ข่า  
  4.2 สภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในน้ําแม่ข่า 
  4.3 แนวทางแก้ไขปัญหาน้ําเน่าเสียในนํ้าแม่ข่า 

 5. โครงงานเพ่ือแก้ไขปัญหานํ้าเสียในแม่นํ้า 
  5.1 ทักษะและกระบวนการท่ีจําเป็นในการทําโครงงานเพ่ือแก้ไขปัญหานํ้าเสียในแม่นํ้า  
  5.2 การดําเนินการในการทาํโครงงาน  
  5.3 การสะท้อนความคิดเห็นต่อโครงงาน 
ระยะเวลาเรียนและจํานวนหน่วยกิต 
 จํานวน 120 ช่ัวโมง   จํานวน  3  หน่วยกิต 
  ภาคทฤษฎี  30  ช่ัวโมง  ภาคปฏิบัติ  90  ช่ัวโมง 
 

กระบวนการเรียนรู ้
1. ศึกษาใบความรู้ / ผลงานจากการทําใบงาน 
2. ศึกษา/เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู ้  ภูมิปัญญาทอ้งถิ่น 
3. ฝึกปฏิบัติจากกระบวนการกลุ่ม 
4. ตรวจสอบผลงานและร่วมอภิปรายผลการเรยีนรู้ 

 

 



สื่อการเรียนรู ้
- ใบความรู้  
- วิทยากร,ผู้รู้,ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
- แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น 
- วีดีทัศน์ 
- สืบค้นหาข้อมลูจากอินเตอร์เน็ต  สื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ 

 

แหล่งเรียนรู ้
1. ห้องสมุดประชาชนอําเภอ/จังหวัด 
2. กศน.ตําบล 
3. แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น 
4. อินเตอร์เน็ต 
5. ใบความรู้/ใบงาน 

 

การวัดผลประเมินผล 
 คะแนนเก็บระหว่างภาคเรียน. 100 คะแนน 
  1. การสังเกตการเข้าร่วมกิจกรรม  10  คะแนน 
   2. การตรวจรายงาน   20  คะแนน 
  2. คะแนนสอบหลังเรียน   20  คะแนน 
   3. การประเมินโครงงาน   50  คะแนน 
    - เอกสารงานโครงงาน (10 คะแนน) 
   - การนําเสนอ   (10 คะแนน) 
   - ช้ินงาน  (20คะแนน) 
    - นิทรรศการ  (10คะแนน)  
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. นักศึกษามีความรู้  ความเข้าใจ เก่ียวกับความรู้พ้ืนฐานเรื่องนํ้า 
2. นักศึกษามคีวามรู้  ความเข้าใจ เก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงของสายนํ้าและมลพิษทางนํ้า 
3. นักศึกษามคีวามรู้ ความเข้าใจ เก่ียวกับแนวทางการแก้ไขปัญหาน้ําเน่าเสียในแม่นํ้าลําคลอง 
4. นักศึกษามคีวามรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับความเป็นมาและความสําคัญของนํ้าแม่ข่า  สภาพปัญหาน้ํา

แม่ข่าในปัจจุบัน และมแีนวทางการแก้ไขปัญหาน้ําเน่าเสียในนํ้าแม่ข่า 
5. นักศึกษามทีักษะและกระบวนการท่ีจําเป็นในการทําโครงงานเพ่ือแก้ไขปัญหาน้ําเสียในแม่นํ้า 
6. นักศึกษามคีวามคิดริเริ่มสร้างสรรค์พัฒนางานให้มคีุณภาพมากย่ิงขึ้น 
 7. นักศึกษามคีวามรับผิดชอบ ขยัน อดทน ประณีต รอบคอบ ช่างสังเกต 
 
 
 
 
 

  



โครงสร้างหลักสูตร 

บทที ่ เรื่อง เนื้อหา จํานวน 
(ชั่วโมง) 

1 ความรู้พ้ืนฐานเรื่องนํ้า 1. ความสําคัญและประโยชน์ของน้ํา 
2. คุณลักษณะและคุณสมบัติของนํ้า 
2. วัฎจักรของน้ํา  
3. แหล่งนํ้าตามธรรมชาติและแหล่งนํ้าที่มนุษย์
สร้างขึ้น 
4. ความสําคัญของแม่นํ้าลําคลองและประโยชน์
ของแม่นํ้าลําคลองต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 
5. นํ้าที่เก่ียวขอ้งกับชีวิตประจําวันและการ 
ใช้นํ้าอย่างรู้คุณค่า 
 

12 

2 การเปลี่ยนแปลงของสายนํ้าและ
มลพิษทางนํ้า 

1. สาเหตุการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม 
ที่มีผลต่อเส้นทางสายนํ้า 
2. สาเหตุทีท่ําให้เกิดปัญหามลพิษทางนํ้า 
3. ปัญหามลพิษทางนํ้ากับคณุภาพชีวิตของคนในชุมชน 
 

18 

3 แนวทางการแก้ไขปัญหาน้ําเน่าเสีย 
ในแม่นํ้าลําคลอง 

1. แนวคิดการจัดการปัญหาน้ําเน่าเสีย 
2. แนวทางการแก้ไขปัญหาน้าํเสียในชุมชน 
3. กฎหมายเกี่ยวกับแม่นํ้าลําคลองและการแก้ไข
ปัญหา นํ้าเน่าเสียของหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
4.ความเช่ือท้องถิ่นที่เก่ียวข้องกับการรักษาแม่นํ้า
ลําคลอง 
 

36 

บทที ่ เรื่อง เนื้อหา จํานวน 
(ชั่วโมง) 

4 กรณีศึกษา การแก้ไขปัญหาน้าํเน่า
เสีย 
ในแม่นํ้าลําคลอง : นํ้าแม่ข่า   

1. ประวัติและความสําคัญของนํ้าแม่ข่า  
2. สภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในนํ้าแม่ข่า 
3.  แนวทางแก้ไขปัญหาน้ําเน่าเสียในนํ้าแม่ข่า 
 

42 

5 โครงงานเพ่ือแก้ไขปัญหาน้ําเสีย 
ในแม่นํ้า 

1. ทักษะและกระบวนการท่ีจําเป็นในการทํา
โครงงานเพ่ือแก้ไขปัญหาน้ําเสียในแม่นํ้า 
2. การดําเนินการในการทําโครงงาน  
3. การสะท้อนความคิดเห็นต่อโครงงาน 
 

12 



แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา  การแก้ไขปัญหาน้ําเนา่เสียในแม่น้ําลําคลอง   จํานวน  3  หน่วยกิต (120 ชั่วโมง) 
ระดับมัธยมศกึษาตอนปลาย 

ที่ หัวเรื่อง ตัวชี้วัด เนื้อหา กิจกรรมการเรียนรู ้ จํานวน 
ชั่วโมง สื่อวัสดุ อุปกรณ์ การวัดผล

ประเมินผล 
1 ความรู้พื้นฐาน 

เรื่องน้ํา 
1. บอกความสาํคัญและ
ประโยชน์ของน้ําได้ 
2. อธิบายคุณลักษณะและ
คุณสมบัติของน้ําได้ 
3. อธิบายวัฎจักรของน้ําได้ 
4. บอกที่มาของแหล่งน้ํา
ในชุมชนของตนเองได้ 
5. อธิบายความสําคัญของ
แม่น้ําลําคลองในอดีตและ
ประโยชน์ของแม่น้ําลํา
คลองในปัจจุบันได้ 
6. อธิบายเรื่องของน้ําที่
เกี่ยวข้องกับชีวิตประจําวัน
และรู้จักใช้น้ําอย่างรู้คุณค่า
ได้ 

1. ความสําคัญและประโยชน์ของน้ํา 
 
2. คุณลักษณะและคุณสมบัติของน้ํา 
 
3. วัฎจักรของน้ํา  
4. แหล่งน้ําตามธรรมชาติและ
แหล่งน้ําที่มนุษย์สร้างขึ้น 
5. ความสําคัญของแม่น้ําลํา
คลองและประโยชน์ของแม่น้ํา
ลําคลองตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 
 
6.น้ําที่เกี่ยวข้องกับ
ชีวิตประจําวันและการใช้น้ํา
อย่างรู้คุณค่า 

 

1. นักศึกษาทําแบบทดสอบ 
ก่อนเรียน–หลังเรียน 

2. นักศึกษาเรียนรู้จาก 
สื่อวีดีทัศน์/ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
3. นักศึกษาศึกษาเอกสาร เรื่อง 
น้ํา วัฏจักรของน้ํา แหล่งน้ํา
ความสําคัญของแม่น้ําลําคลอง
และประโยชน์ของแม่น้ําลําคลอง
ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน และการ
ใช้น้ําอย่างรู้คุณค่า 
4. นักศึกษาลงพื้นที่ปฏิบัติใน
พื้นที่จริงโดยการสํารวจและการ
สัมภาษณ ์
5. ครูและนักศกึษาแลกเปลี่ยน
เรียนรู้/ สรุปองค์ความรู้ร่วมกัน 
6. นักศึกษาทํากิจกรรมการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง 

12 - เอกสาร           
- แหล่งเรียนรู้/
ภูมิปัญญา          
-สื่อวีดีทัศน์ 
- อินเตอร์เน็ต 
- สมุดบันทึกการ
เรียนรู้ 
 

1. การสังเกตการ
เข้าร่วมกิจกรรม 5 
คะแนน 
2. สมุดบันทึก 
การเรียนรู้  5 
คะแนน 
 

 
 
 
 
 
 



ที่ หัวเรื่อง ตัวชี้วัด เนื้อหา กิจกรรมการเรียนรู ้ จํานวน 
ชั่วโมง สื่อวัสดุ อุปกรณ์ การวัดผล

ประเมินผล 
2 การเปลี่ยนแปลง

ของสายน้ําและ
มลพิษทางน้ํา 

1. บอกสาเหตุการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมและ
วัฒนธรรมที่ม ี
ผลต่อเส้นทางสายน้ําได้ 
2. อธิบายสาเหตุของการ
เกิดปัญหามลพิษทางน้ําได้ 
3. อธิบายปัญหามลพิษ
ทางน้ํากับคุณภาพชีวิตของ
คนในชุมชนได้ 
 

1. สาเหตุการเปลี่ยนแปลงทาง
สังคมและวัฒนธรรมที่มีผลต่อ
เส้นทางสายน้ํา 
 
2. สาเหตุที่ทําให้เกิดปัญหา
มลพิษทางน้ํา 
3. ปัญหามลพิษทางน้ํากับ
คุณภาพชีวิตของคนในชุมชน 

1. นักศึกษาทําแบบทดสอบ 
ก่อนเรียน–หลังเรียน 

2. นักศึกษาเรียนรู้จากสื่อ 
วีดีทัศน์/ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
3. นักศึกษาศึกษาเอกสาร เรื่อง 
การเปลี่ยนแปลงทางสังคม 
วัฒนธรรม ที่มผีลต่อเส้นทาง
สายน้ํา  มลพิษทางน้ํา และ
ปัญหามลพิษทางน้ํากับคุณภาพ
ชีวิตของคนในชุมชน 
4. นักศึกษาลงพื้นที่ปฏิบัติใน
พื้นที่จริงโดยการสํารวจและการ
สัมภาษณ ์
5. ครูและนักศกึษาแลกเปลี่ยน
เรียนรู้/ สรุปองค์ความรู้ร่วมกัน 
6. นักศึกษาทํากิจกรรมการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง 
 

18 - เอกสาร           
- แหล่งเรียนรู้/
ภูมิปัญญา          
-สื่อวีดีทัศน์ 
- อินเตอร์เน็ต 
- สมุดบันทึกการ
เรียนรู้ 
 

1. การสังเกตการ
เข้าร่วมกิจกรรม 5 
คะแนน 
2. สมุดบันทึก 
การเรียนรู้  5 
คะแนน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



ที่ หัวเรื่อง ตัวชี้วัด เนื้อหา กิจกรรมการเรียนรู ้ จํานวน 
ชั่วโมง 

สื่อวัสดุ 
อุปกรณ ์

การวัดผล
ประเมินผล 

3 แนวทางการแก้ไข
ปัญหาน้ําเน่าเสีย 
ในแม่น้ําลําคลอง 

1. บอกแนวคดิการจัดการ
ปัญหาน้ําเน่าเสียได้ 
2. อธิบายแนวทางการ
แก้ไขปัญหาน้ําเน่าเสียใน
แม่น้ําลําคลองในชุมชนได้ 
3. บอกข้อกฎหมายและ
อธิบายการแก้ไขปัญหาน้ํา
เน่าเสียของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องได้  
4. อธิบายแนวโน้มความ
เชื่อท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับ
การรักษาแม่น้ําลําคลองได้ 

1. แนวคิดการจัดการปัญหา 
น้ําเน่าเสีย 
2. แนวทางการแก้ไขปัญหา 
น้ําเสียในชุมชน 
 
3. กฎหมายเกี่ยวกับแม่น้ํา 
ลําคลองและการแก้ไขปัญหา 
น้ําเน่าเสียของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 
4. ความเชื่อท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง
กับการรักษาแม่น้ําลําคลอง 

1. นักศึกษาทําแบบทดสอบ 
ก่อนเรียน–หลังเรียน 

2. นักศึกษาเรียนรู้จากสื่อวีดีทัศน์/
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
3. นักศึกษาศึกษาเอกสาร เรื่อง 
แนวคิดการจัดการปัญหาน้ําเน่าเสีย 
แนวทางการแก้ไขปัญหา 
น้ําเสียในชุมชน  กฎหมายเกีย่วกับ
แม่น้ําลําคลองและการแก้ไขปัญหา 
น้ําเน่าเสียของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
ความเชื่อท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับการ
รักษาแม่น้ําลําคลอง 
4. นักศึกษาลงพื้นที่ปฏิบัติในพื้นที่
จริงโดยการสํารวจและประดิษฐ ์
บ่อดักไขมันแบบง่าย 
5. ครูและนักศกึษาแลกเปลี่ยน
เรียนรู้/ สรุปองค์ความรู้ร่วมกัน 
6. นักศึกษาทํากิจกรรมการเรยีนรู้
ด้วยตนเอง 

36 - เอกสาร          
- แหล่งเรียนรู้/
ภูมิปัญญา         
-สื่อวีดีทัศน์ 
- อินเตอร์เน็ต 
- สมุดบันทึก
การเรียนรู้ 
 

1. การสังเกตการ
เข้าร่วมกิจกรรม 5 
คะแนน 
2. ชิ้นงาน/ 
ภาระงาน  10 
คะแนน 
 

 
 
 
 
 
 



ที่ หัวเรื่อง ตัวชี้วัด เนื้อหา กิจกรรมการเรียนรู ้ จํานวน 
ชั่วโมง 

สื่อวัสดุ 
อุปกรณ ์

การวัดผล
ประเมินผล 

4 กรณีศึกษา  
การแก้ไขปัญหา
น้ําเน่าเสียใน
แม่น้ําลําคลอง : 
น้ําแม่ข่า   

1. อธิบายประวัติและ
ความสําคัญของน้ําแม่ข่าได้ 
2. อธิบายสภาพปัญหาที่
เกิดขึ้นในน้ําแม่ข่าได้ 
3. อธิบายและออกแบบแนว
ทางการแก้ไขปัญหาน้ําเน่า
เสียในน้ําแมข่่าได้  
 

1. ประวัติและความสําคัญ
ของน้ําแม่ข่า  
2. สภาพปัญหาที่เกิดขึ้นใน
น้ําแม่ข่า 
3.  แนวทางแก้ไขปัญหาน้ํา
เน่าเสียในน้ําแม่ข่า 

1. นักศึกษาศกึษาเอกสาร เรื่อง 
ประวัติและความสําคัญของ 
น้ําแม่ข่า  สภาพปัญหาที่เกิดขึ้นใน
น้ําแม่ข่า และแนวทางแก้ไขปัญหา
น้ําเน่าเสียในน้ําแม่ข่า 
2. นักศึกษาเรียนรู้จากสื่อวีดีทัศน์/
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
4. นักศึกษาลงพื้นที่ปฏิบัติใน 
พื้นที่จริงโดยการสํารวจและการ
สัมภาษณ ์และฝึกปฏิบัติจาก
กระบวนการกลุ่ม 
5. ครูและนักศกึษาแลกเปลี่ยน
เรียนรู้/ สรุปองค์ความรู้ร่วมกัน 
6. นักศึกษาทํากิจกรรมการเรยีนรู้
ด้วยตนเอง  
 

42 - เอกสาร          
- แหล่งเรียนรู้/
ภูมิปัญญา         
-สื่อวีดีทัศน์ 
- อินเตอร์เน็ต 
- สมุดบันทึก
การเรียนรู้ 
 

1. การสังเกตการ
เข้าร่วมกิจกรรม 5 
คะแนน 
2. ชิ้นงานและ
รายงาน  10 
คะแนน 
 

 
 
 
 
 
 



ที่ หัวเรื่อง ตัวชี้วัด เนื้อหา กิจกรรมการเรียนรู ้ จํานวน 
ชั่วโมง 

สื่อวัสดุ 
อุปกรณ ์

การวัดผล
ประเมินผล 

5 โครงงานเพื่อ
แก้ไขปัญหา 
น้ําเสีย 
ในแม่น้ํา 

1. อธิบายหลักการและ
แนวคิดการทําโครงงานเพื่อ
แก้ไขปัญหาน้ําเสียในแม่น้ํา
ลําคลองได้ 
2. มีความสามารถในการ
ดําเนินการทําโครงงานและ
สะท้อนความคดิเห็นต่อ
โครงงานได้ 
 
 
 
3.มีเจตคติที่ดีต่อการทํา
โครงงานและเห็นคุณค่าของ
โครงงานได้ 
 

1. การเตรียมการ วางแผน
และขั้นตอน กระบวนการ  
ทําโครงงานเพื่อแก้ไขปัญหา
น้ําเสีย 
2. ทักษะและกระบวนการที่ 
จําเป็นในการทําโครงงานเพื่อ
แก้ไขปัญหาน้ําเสีย  
(การหาข้อมูล  การเลือกใช้
ข้อมูล  การจัดทําข้อมูล  
การนําเสนอข้อมูล   
การพัฒนาต่อยอดความรู้) 
3. การสะท้อนความคิดเห็น
ต่อโครงงานเพื่อแก้ไขปัญหา
น้ําเสีย 

1. นักศึกษาศึกษาเอกสาร เรื่อง 
ทักษะและกระบวนการที่จําเป็นใน
การทําโครงงาน และการดําเนิน 
การในการทําโครงงาน 
2. นักศึกษาเรียนรู้จากสื่อวีดีทัศน์/
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
4. นักศึกษาฝึกปฏิบัติจริงจากการทํา
โครงงานและกระบวนการกลุ่ม 
5. นักศึกษานําเสนอโครงงานและ
สะท้อนความคดิเห็นต่อโครงงานเพื่อ
แก้ไขปัญหาน้ําเสียที่ได้จัดทําขึ้น 
6. ครูและนักศกึษาแลกเปลี่ยน
เรียนรู้/ สรุปองค์ความรู้ร่วมกัน 
7. ให้นักศึกษารวบรวมองค์ความรู้ที่
ได้จากการศึกษามาจัดทําเป็น
เอกสารรูปเล่มรายงาน 
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- เอกสาร          
- แหล่งเรียนรู้/
ภูมิปัญญา         
-สื่อวีดีทัศน์ 
- อินเตอร์เน็ต 
- สมุดบันทึก
การเรียนรู้ 
 

1. การสังเกตการ
เข้าร่วมกิจกรรม 5 
คะแนน 
2. ชิ้นงานและ
รายงาน  10 
คะแนน 
 

 
 
 
 
 



 
ผังมโนทศัน์  

รายวิชาเลือก   การแก้ไขปัญหาน้าํเน่าเสยีในแม่น้ําลําคลอง  
ระดับมัธยมศกึษาตอนปลาย    จํานวน 3 หน่วยกิต    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การแก้ไขปญัหาน้ําเน่าเสียในแม่น้าํลําคลอง 
จํานวน   120 ชั่วโมง 

บทที่ 1 ความรู้พื้นฐานเรื่องน้ํา (จํานวน 12 ชั่วโมง) 
1. ความสําคัญและประโยชน์ของน้ํา 
2. คุณลักษณะและคุณสมบัติของน้ํา 
2. วัฎจักรของน้ํา  
3. แหล่งน้ําตามธรรมชาติและแหล่งน้ําที่มนุษย์สร้าง
ขึ้น 
4. ความสําคัญของแม่น้ําลําคลองและประโยชน์ของ
แม่น้ําลําคลองตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 
5. น้ําที่เกี่ยวขอ้งกับชีวิตประจําวันและการ 
ใช้น้ําอย่างรู้คุณค่า 
 

บทที่ 2 การเปลี่ยนแปลงของสายน้ํา
และมลพิษทางน้ํา (จํานวน 18 ชั่วโมง) 
1. สาเหตุการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
และวัฒนธรรม ที่มีผลต่อเส้นทาง
สายน้ํา 
2. สาเหตุทีท่ําให้เกิดปัญหามลพิษทางน้ํา 
3. ปัญหามลพิษทางน้ํากับคณุภาพชีวิตของ
คนในชุมชน 
 

บทที่ 3 แนวทางการแก้ไขปญัหาน้าํเน่า
เสียในแม่น้ําลาํคลอง (จํานวน 36 ชั่วโมง) 
1. แนวคิดการจัดการปัญหาน้ําเน่าเสีย 
2. แนวทางการแก้ไขปัญหาน้าํเสียในชุมชน 
3. กฎหมายเกี่ยวกับแม่น้ําลําคลองและการ
แก้ไขปัญหา น้ําเน่าเสียของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 
4.ความเชื่อท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับการรักษา
แม่น้ําลําคลอง 

บทที่ 4  กรณศีึกษา การแก้ไขปัญหาน้ําเน่าเสีย 
ในแม่น้ําลําคลอง : น้ําแม่ข่า  (จํานวน 42 ชั่วโมง) 
1. ประวัติและความสําคัญของน้ําแม่ข่า  
2. สภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในน้ําแม่ข่า 
3.  แนวทางแก้ไขปัญหาน้ําเน่าเสียในน้ําแม่ข่า 
 

บทที่ 5  โครงงานเพื่อแก้ไขปญัหาน้าํเสีย
ในแม่น้ํา (จํานวน 12 ชั่วโมง) 
1. ทักษะและกระบวนการที่จําเป็นในการ
ทําโครงงานเพื่อแก้ไขปัญหาน้ําเสียใน
แม่น้ํา 
2. การดําเนินการในการทําโครงงาน  
3. การสะท้อนความคิดเห็นต่อโครงงาน 
 



 


