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รายละเอยีดของรายวชิา 

 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

วทิยาเขต/คณะ/ภาควชิา  คณะนิติศาสตร์ 

 

หมวดที ่1 ข้อมูลทัว่ไป 

 

1. รหัสและช่ือรายวชิา LX002  กฎหมายส่ิงแวดลอ้มเบ้ืองตน้ 

2. จํานวนหน่วยกติ 3 หน่วยกิต (3-0-6) 

3. หลกัสูตรและประเภทของรายวชิา หลกัสูตรนิติศาสตร์ หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวชิาโท สาขาวชิานิติศาสตร์ 

4. อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวชิา และอาจารย์ผู้สอน     อาจารยน์ํ้าฝน  ลิมปเจต 

5.  ภาคการศึกษา / ช้ันปีทีเ่รียน    ภาคตน้ ปีการศึกษา 2559 สาํหรับนกัศึกษาต่างคณะ 

6. รายวชิาทีต้่องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้าม)ี    LX001 หลกักฎหมายทัว่ไป หรือ LW931 หลกักฎหมายทัว่ไป  

7. รายวชิาทีต้่องเรียนพร้อมกนั (Co-requisites) (ถ้าม)ี   ไม่มี 

8. สถานทีเ่รียน   หอ้ง 10403 

9. วนัทีจั่ดทาํหรือปรับปรุงรายละเอยีดของรายวชิาคร้ังล่าสุด   1 สิงหาคม 2559 

 

หมวดที ่2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 

 

1 จุดมุ่งหมายของรายวชิา 

เพื่อให้นกัศึกษามีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัแนวคิดและหลกักฎหมายเก่ียวกบัการประกอบกิจการ

อุตสาหกรรม การควบคุมการประกอบกิจการโรงงาน การควบคุมส่ิงท่ีเป็นพิษจากโรงงานอุตสหากรรม และ

ศึกษาแนวคิดและหลกักฎหมายเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้ม ไดแ้ก่ การศึกษาและการจดัทาํรายงานผลกระทบดา้น

ส่ิงแวดลอ้ม (EIA) ฯลฯ การเรียกร้องค่าเสียหายจากคดีส่ิงแวดลอ้ม คาร์บอนเครดิต และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง

กบัท่ีดินและการผงัเมือง 
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2 วตัถุประสงค์ในการพฒันา/ปรับปรุงรายวชิา 

เพื่อให้นักศึกษามีความเข้าใจถึงเก่ียวกับกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม

ควบคู่กบัแนวคิดในการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 

 

 

หมวดที ่3 ลกัษณะและการดําเนินการ 

 

1. คําอธิบายรายวชิา  

 แนวคิดและหลกักฎหมายเก่ียวกบัการประกอบกิจการอุตสาหกรรม การควบคุมการประกอบกิจการ

โรงงาน การควบคุมส่ิงท่ีเป็นพิษจากโรงงานอุตสหากรรม และศึกษาแนวคิดและหลกักฎหมายเก่ียวกับ

ส่ิงแวดล้อม ได้แก่ การศึกษาและการจดัทาํรายงานผลกระทบด้านส่ิงแวดลอ้ม (EIA) ฯลฯ การเรียกร้อง

ค่าเสียหายจากคดีส่ิงแวดลอ้ม รวมทั้งคาร์บอนเครดิต และการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 

 

2. จํานวนช่ัวโมงทีใ่ช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติ/งาน

ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

45 ชัว่โมง 

(3 ชัว่โมง x 15 

สัปดาห์) 

- 

 

 

- 10 ชัว่โมง 

(1 ชัว่โมง x 10 สัปดาห์) 

 

3. จํานวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ทีอ่าจารย์ให้คําปรึกษาและแนะนําทางวชิาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 

6 ชัว่โมง โดยระบุวนัและเวลาไวใ้นประกาศหนา้หอ้งพกัอาจารย ์
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หมวดที ่4 การพฒันาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

1.1 คุณธรรม จริยธรรมท่ีตอ้งพฒันา 

  1) ส่งเสริมใหน้กัศึกษาตระหนกัถึงคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ ซ่ือสัตยสุ์จริต ต่อตอนเองและสังคม 

และตอ้งยดึมัน่ในจรรยาบรรณของนกักฎหมาย 

2)  ส่งเสริมใหน้กัศึกษาเคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น ไม่เลือกปฏิบติั รวมทั้งเคารพใน

คุณค่าและศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์ยดึมัน่เชิดชูระบอบประชาธิปไตย 

3) เนน้ให้นกัศึกษามีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม ตลอดจนปฏิบติัตามกฎเกณฑ์ขององคก์ร

และสังคมไม่เลือกปฏิบติั  

1.2 วธีิการสอน  

1)  กาํหนดในรายวชิาใหมี้การสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม 

2)  มอบหมายใหท้าํงานร่วมกนัเป็นกลุ่มและรายบุคคล  

1.3 วธีิการประเมินผล 

1)  ประเมินจากพฤติกรรมของนกัศึกษาในหอ้งเรียน 

2)  ประเมินจากการเขา้เรียนอยา่งตรงเวลาและสมํ่าเสมอ 

3)  ประเมินจากการส่งงานและผลงานท่ีไดรั้บมอบหมาย 

 

2. ความรู้ 

2.1 ความรู้ท่ีตอ้งไดรั้บ  

1)  เนน้ให้นกัศึกษามีความรู้ทางกฎหมายส่ิงแวดลอ้มภาคทฤษฎีอยา่งเป็นระบบและทนัสมยั 

2) ส่งเสริมใหน้กัศึกษาสามารถนาํความรู้ทางดา้นกฎหมายส่ิงแวดลอ้มไปประยกุตไ์ดก้บัวชิาชีพของ

นกัศึกษา 

2.2 วธีิการสอน 

1)  บรรยายหลกัการและทฤษฎีในหอ้งเรียน 

2)  มอบหมายใหน้กัศึกษาร่วมกนัอภิปรายหาคาํตอบในหอ้งเรียน 

3) เชิญผูเ้ช่ียวชาญจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งมาบรรยายพิเศษ 
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2.3 วธีิการประเมินผล 

1)  ประเมินจากการอภิปรายร่วมกนัในห้องเรียน 

2)  ประเมินจากคาํตอบเชิงวิเคราะห์ท่ีมีการใชแ้ละอา้งอิงหลกักฎหมายอยา่งถูกตอ้งและเหมาะสม 

 

3. ทกัษะทางปัญญา 

3.1 ทกัษะทางปัญญาท่ีตอ้งพฒันา 

1) กระตุน้ให้นกัศึกษาสืบคน้ รวบรวม ศึกษา ตีความ วิเคราะห์ และสังเคราะห์ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบั

การอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มได ้

2)  ส่งเสริมใหน้กัศึกษาสามารถนาํความรู้ดา้นกฎหมายส่ิงแวดลอ้มไปปรับใชก้บัสถานการณ์จริงได้

อยา่งถูกตอ้ง 

3.2 วธีิการสอน 

1)  บรรยายหลกัการและทฤษฎีในหอ้งเรียน 

2)  มอบหมายใหน้กัศึกษาร่วมกนัอภิปรายหาคาํตอบในหอ้งเรียน 

3)  มอบหมายใหน้กัศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเองนอกหอ้งเรียน 

3.3 วธีิการประเมินผล 

1)  ประเมินจากการอภิปรายร่วมกนัในห้องเรียน 

2)  ประเมินจากผลงานท่ีไดรั้บมอบหมายใหค้น้ควา้ดว้ยตนเองนอกห้องเรียน 

3)  ประเมินจากคาํตอบเชิงวิเคราะห์ท่ีมีการใชแ้ละอา้งอิงหลกักฎหมายอยา่งถูกตอ้งและเหมาะสม 

 

4. ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ  

4.1 ทกัษะความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลและความรับผดิชอบท่ีตอ้งพฒันา  

1) ส่งเสริมใหน้กัศึกษามีความรับผดิชอบต่องานท่ีไดรั้บมอบหมาย  

2) ส่งเสริมใหน้กัศึกษารู้จกัสร้างความสัมพนัธ์อนัดีระหวา่งตนเองและบุคคลอ่ืน 

3)  ส่งเสริมใหน้กัศึกษาสามารถพฒันาตนเองและปรับตวัใหเ้ขา้กบัการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนใน

สังคม 

4) ส่งเสริมใหน้กัศึกษาฝึกภาวะการเป็นผูน้าํและผูต้าม สามารถทาํงานร่วมกับผูอ่ื้นไดดี้ 
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4.2 วธีิการสอน 

1)  มอบหมายใหน้กัศึกษาอภิปรายร่วมกนัในหอ้งเรียน 

2)  มอบหมายใหน้กัศึกษาคน้ควา้หาขอ้มูลดว้ยตนเองนอกหอ้งเรียน 

3) มอบหมายใหน้กัศึกษาทาํงานเป็นกลุ่ม 

4.3 วธีิการประเมินผล 

1)  ประเมินจากการอภิปรายร่วมกนัในห้องเรียน 

2)  ประเมินจากวธีิการและผลงานท่ีไดรั้บมอบหมายใหค้น้ควา้ดว้ยตนเองนอกหอ้งเรียน 

3) ประเมินจากผลงานท่ีนกัศึกษาไดท้าํงานกลุ่มร่วมกนั 

  

5. ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

5.1 ทกัษะการวเิคราะห์ การส่ือสาร และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศท่ีตอ้งพฒันา 

1)  กระตุน้ให้นกัศึกษาใชภ้าษาไทยในการส่ือสารกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

2)  เนน้ให้นกัศึกษามีความเขา้ใจและสามารถใชศ้พัทเ์ฉพาะทางกฎหมายไดอ้ยา่งเหมาะสม 

3)  กระตุน้ให้นกัศึกษาใชเ้ทคโนโลยสีมยัใหม่ในการส่ือสารและคน้ควา้ขอ้มูล 

5.2 วธีิการสอน 

1)  บรรยายหลกัการและทฤษฎีในหอ้งเรียน 

2)  มอบหมายใหน้กัศึกษาร่วมกนัอภิปรายหาคาํตอบในหอ้งเรียน 

3)  มอบหมายใหน้กัศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเองนอกหอ้งเรียนดว้ยการใช ้Internet  

5.3 วธีิการประเมินผล 

1)  ประเมินจากการอภิปรายร่วมกนัในห้องเรียน 

2)  ประเมินจากผลงานท่ีไดรั้บมอบหมายใหค้น้ควา้ดว้ยตนเองนอกหอ้งเรียน 
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หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมินผล 
 

1. แผนการสอน 

สัปดาห์

ที่ 
หัวข้อ/รายละเอียด 

จํานวน

(ชม.) 

กจิกรรมการเรียน  

การสอน/ส่ือทีใ่ช้  
ผู้สอน 

1 แนะนาํรายวชิา 

ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบักฎหมายทัว่ไป 

3 บรรยายประกอบ

ส่ือคอมพิวเตอร์/

อภิปราย 

อ.นํ้าฝน ลิมปเจต 

2 แนวคิดเก่ียวกบัการคุม้ครองส่ิงแวดลอ้ม 3 บรรยายประกอบ

ส่ือคอมพิวเตอร์/

อภิปราย 

อ.นํ้าฝน ลิมปเจต 

3 กฎหมายส่ิงแวดลอ้มระหวา่งประเทศ 3 บรรยายประกอบ

ส่ือคอมพิวเตอร์/

อภิปราย 

อ.นํ้าฝน ลิมปเจต 

4 หลกัการทัว่ไปของกฎหมายส่ิงแวดลอ้ม 3 บรรยายประกอบ

ส่ือคอมพิวเตอร์/

อภิปราย 

อ.นํ้าฝน ลิมปเจต 

5 อิทธิพลของแนวคิดทางส่ิงแวดล้อมระหว่าง

ประเทศท่ีมีต่อประเทศไทย 

3 บรรยายประกอบ

ส่ือคอมพิวเตอร์/

อภิปราย 

อ.นํ้าฝน ลิมปเจต 

6 อิทธิพลของแนวคิดทางส่ิงแวดลอ้มระหว่าง

ประเทศท่ีมีต่อประเทศไทย (ต่อ) 

3 บรรยายประกอบ

ส่ือคอมพิวเตอร์/

อภิปราย 

อ.นํ้าฝน ลิมปเจต 

7 โครงสร้างกฎหมายส่ิงแวดลอ้มของไทย 3 บรรยายประกอบ

ส่ือคอมพิวเตอร์/

อภิปราย 

อ.นํ้าฝน ลิมปเจต 

8 ติวมาม่า - - - 

9 สอบกลางภาค 

 

- - - 
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สัปดาห์

ที่ 
หัวข้อ/รายละเอียด 

จํานวน

(ชม.) 

กจิกรรมการเรียน  

การสอน/ส่ือทีใ่ช้  
ผู้สอน 

10 สิทธิและหนา้ท่ีเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มตาม

รัฐธรรมนูญ 

3 บรรยายประกอบ

ส่ือคอมพิวเตอร์/

อภิปราย 

อ.นํ้าฝน ลิมปเจต 

11 กฎหมายคุม้ครองส่ิงแวดลอ้มของไทย 3 บรรยายประกอบ

ส่ือคอมพิวเตอร์/

อภิปราย 

อ.นํ้าฝน ลิมปเจต 

12 กฎหมายคุม้ครองส่ิงแวดลอ้มของไทย (ต่อ) 3 บรรยายประกอบ

ส่ือคอมพิวเตอร์/

อภิปราย 

อ.นํ้าฝน ลิมปเจต 

13 กฎหมายควบคุมมลพิษของไทย 3 บรรยายประกอบ

ส่ือคอมพิวเตอร์/

อภิปราย 

อ.นํ้าฝน ลิมปเจต 

14 กฎหมายอุตสาหกรรม 3 บรรยายประกอบ

ส่ือคอมพิวเตอร์/

อภิปราย 

อ.นํ้าฝน ลิมปเจต 

15 กฎหมายเก่ียวกบัการควบคุมการใช้ท่ีดินและ

การผงัเมือง 

3 บรรยายประกอบ

ส่ือคอมพิวเตอร์/

อภิปราย 

วทิยากรพิเศษจาก

สาํนกัวเิคราะห์

ส่ิงแวดลอ้ม 

16 การระงบัขอ้พิพาททางส่ิงแวดลอ้มและการใช้

ชดใชค้่าเสียหายใจคดีส่ิงแวดลอ้ม 

3 บรรยายประกอบ

ส่ือคอมพิวเตอร์/

อภิปราย 

วทิยากรพิเศษจาก

ศาลยติุธรรม 

17 ทบทวนและสรุปเน้ือหาทั้งหมด 3 ทบทวนและ

นาํเสนอผลงาน 

อ.นํ้าฝน ลิมปเจต 

 สอบปลายภาค    
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

กจิกรรม

ที ่ 

 

ผลการ

เรียนรู้*  

 

วธีิการประเมิน  

 

 

กาํหนดเวลาการ

ประเมิน (สัปดาห์ที่) 

สัดส่วนของ

การประเมินผล 

 

1 1.1, 1.2, 2.1, 

3.1, 3.3, 5.2 

การมีส่วนร่วมในการอภิปรายใน

หอ้งเรียน 

2-15 10 % 

2 1.3, 4.1, 4.2, 

4.4, 5.3 

การศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเองนอก

หอ้งเรียน 

2-15 20 % 

3 2.1, 3.1 การสอบวดัผล 8, 17 70% 

* ระบุผลการเรียนรู้หวัขอ้ยอ่ยตามแผนท่ีแสดงการกระจายความรับผดิชอบต่อผลการเรียนรู้ 

 

 

หมวดที ่6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

 

1. ตําราและเอกสาร 

• กฎหมายกบัส่ิงแวดลอ้ม โดย ผศ.ดร.กอบกุล รายะนาคร  

• กฎหมายส่ิงแวดลอ้ม โดย รศ.ดร.อาํนาจ วงศบ์ณัฑิต 

• กฎหมายเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้ม โดย ผศ.อุดมศกัด์ิ สินธิพงษ ์

• กฎหมายวา่ดว้ยความเสียหายทางส่ิงแวดลอ้ม โดย ผศ.อุดมศกัด์ิ สินธิพงษ ์

• การบงัคบัใชก้ฎหมายส่ิงแวดลอ้ม โดย รศ. ดร. สุนีย ์มลัลิกะมาลย ์

• เอกสารการสอนชุดวชิา กฎหมายส่ิงแวดลอ้ม มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 

• พระราชบญัญติัโรงงาน พ.ศ. 2535 โดย วฑูิรย ์สิมะโชคดี 

• ประมวลสาระชุดวชิา กฎหมายแรงงานและการอุตสาหกรรมชั้นสูง 

มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 

• Powerpoint Presentation โดย อาจารยน์ํ้าฝน ลิมปเจต 

 

2. เอกสารและข้อมูลสําคัญ 

 - 
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3. เอกสารและข้อมูลแนะนํา 

• คน้ควา้หาขอ้มูลเพิ่มเติมจาก Internet 

 

 

หมวดที ่7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวชิา 

 

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวชิาโดยนักศึกษา 

• ส่งเสริมให้นกัศึกษาแสดงความคิดเห็นต่อการเรียนการสอน และมีส่วนร่วมในการพฒันา

รายวชิาผา่นระบบประเมิน Online 

2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 

• อาจารยผ์ูส้อนประเมินการสอนของตนเอง จากผลการเรียนของนักศึกษา และทาํรายงาน

สรุปพฒันาการนกัศึกษา ปัญหา อุปสรรค และหาแนวทางแกไ้ขหรือปรับปรุงรายวชิา 

3. การปรับปรุงการสอน  

• ประมวลความคิดเห็นของนกัศึกษาและประเมินการสอนของตนเองเพื่อหาแนวทางปรับปรุง

แกไ้ข 

• ปรับปรุงรายละเอียดของรายวชิาใหท้นัสมยัและเหมาะสมกบันกัศึกษารุ่นต่อไป 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวชิา 

• มีคณะกรรมการพิจารณาตดัเกรดในการพิจารณาการให้คะแนนในรายวิชา ก่อนส่งให้

คณะกรรมการมาตรฐานวชิาการพิจารณา 

• มีคณะกรรมการมาตรฐานวชิาการ (ผูท้รงคุณวฒิุภายนอก) เป็นผูต้รวจรับรองผลสัมฤทธ์ิของ

นกัศึกษา 

5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวชิา 

• นาํขอ้คิดเห็นจากขอ้ 1 และขอ้ 2 มาประมวล เพื่อการปรับปรุงการเรีนการสอน ทั้งในดา้น

เน้ือหา และวธีีการเรียนการสอนในปีการศึกษาถดัไป 
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