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รายละเอยีดของรายวิชา 

 

ชือสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย 

วทิยาเขต/คณะ/ภาควชิา  คณะนิติศาสตร์ 

 

หมวดท ี1 ข้อมูลทวัไป 

 

1. รหัสและชือรายวชิา LX002  กฎหมายสิงแวดลอ้มเบืองตน้ 

2. จํานวนหน่วยกติ 3 หน่วยกิต (3-0-6) 

3. หลักสูตรและประเภทของรายวชิา หลกัสูตรนิติศาสตร์ หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาโท สาขาวิชานิติศาสตร์

4. อาจารย์ผู้ รับผดิชอบรายวชิา และอาจารย์ผู้สอน     อาจารยน์ําฝน  ลิมปเจต 

5.  ภาคการศึกษา / ชันปีทเีรียน    ภาคตน้ ปีการศึกษา 2558 สาํหรับนกัศึกษาต่างคณะ 

6. รายวิชาทีต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้าม)ี    LX001 หลกักฎหมายทวัไป หรือ LW911 กฎหมายธุรกิจ 

หรือ LW921 กฎหมายธุรกิจ  

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

8. สถานทเีรียน   หอ้ง 10406 

9. วนัทจีดัทาํหรือปรับปรุงรายละเอยีดของรายวิชาครังล่าสุด   1 สิงหาคม 2558 

 

หมวดท ี2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 

 

1 จุดมุ่งหมายของรายวชิา 

เพือให้นักศึกษามีความรู้ความเขา้ใจเกียวกบัแนวคิดและหลกักฎหมายเกียวกบัการประกอบกิจการ

อุตสาหกรรม การควบคุมการประกอบกิจการโรงงาน การควบคุมสิงทีเป็นพิษจากโรงงานอุตสหากรรม และ

ศึกษาแนวคิดและหลกักฎหมายเกียวกบัสิงแวดลอ้ม ไดแ้ก่ การศึกษาและการจดัทาํรายงานผลกระทบดา้น

สิงแวดลอ้ม (EIA) ฯลฯ การเรียกร้องค่าเสียหายจากคดีสิงแวดลอ้ม คาร์บอนเครดิต และกฎหมายทีเกียวขอ้ง

กบัทีดินและการผงัเมือง 
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2 วตัถุประสงค์ในการพฒันา/ปรับปรุงรายวชิา 

เพือให้นักศึกษามีความเขา้ใจถึงเกียวกบักฎหมายทีเกียวขอ้งกับการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม

ควบคู่กบัแนวคิดในการอนุรักษสิ์งแวดลอ้ม 

 

 

หมวดท ี3 ลกัษณะและการดําเนินการ 

 

1. คาํอธิบายรายวชิา  

 แนวคิดและหลกักฎหมายเกียวกบัการประกอบกิจการอุตสาหกรรม การควบคุมการประกอบกิจการ

โรงงาน การควบคุมสิงทีเป็นพิษจากโรงงานอุตสหากรรม และศึกษาแนวคิดและหลักกฎหมายเกียวกับ

สิงแวดลอ้ม ได้แก่ การศึกษาและการจดัทาํรายงานผลกระทบด้านสิงแวดลอ้ม (EIA) ฯลฯ การเรียกร้อง

ค่าเสียหายจากคดีสิงแวดลอ้ม รวมทงัคาร์บอนเครดิต และการอนุรักษสิ์งแวดลอ้ม 

 

2. จํานวนชัวโมงทีใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติ/งาน

ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

45 ชวัโมง 

(3 ชวัโมง x 15 

สัปดาห์) 

- 

 

 

- 3 ชวัโมง 

(3 ชวัโมง x 1 สัปดาห์) 

 

3. จํานวนชัวโมงต่อสัปดาห์ทีอาจารย์ให้คาํปรึกษาและแนะนําทางวชิาการแก่นกัศึกษาเป็นรายบุคคล 

6 ชวัโมง โดยระบุวนัและเวลาไวใ้นประกาศหนา้หอ้งพกัอาจารย ์
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หมวดท ี4 การพฒันาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

1.1 คุณธรรม จริยธรรมทีตอ้งพฒันา 

  1) ส่งเสริมใหน้กัศึกษาตระหนกัถึงคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ ซือสัตยสุ์จริต ต่อตอนเองและสังคม 

และตอ้งยดึมนัในจรรยาบรรณของนกักฎหมาย 

2)  ส่งเสริมใหน้ักศึกษาเคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ืน ไม่เลือกปฏิบตัิ รวมทงัเคารพใน

คุณค่าและศกัดิศรีความเป็นมนุษย ์ยดึมนัเชิดชูระบอบประชาธิปไตย 

3) เนน้ใหน้กัศึกษามีความรับผดิชอบต่อตนเองและสังคม ตลอดจนปฏิบติัตามกฎเกณฑ์ขององคก์ร

และสังคมไม่เลือกปฏิบตัิ  

1.2 วิธีการสอน  

1)  กาํหนดในรายวิชาใหมี้การสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม 

2)  มอบหมายใหท้าํงานร่วมกนัเป็นกลุ่มและรายบุคคล  

1.3 วิธีการประเมินผล 

1)  ประเมินจากพฤติกรรมของนกัศึกษาในหอ้งเรียน 

2)  ประเมินจากการเขา้เรียนอยา่งตรงเวลาและสมาํเสมอ 

3)  ประเมินจากการส่งงานและผลงานทีไดรั้บมอบหมาย 

 

2. ความรู้ 

2.1 ความรู้ทีตอ้งไดร้ับ  

1)  เนน้ใหน้กัศึกษามีความรู้ทางกฎหมายสิงแวดลอ้มภาคทฤษฎีอย่างเป็นระบบและทนัสมยั 

2) ส่งเสริมใหน้กัศึกษาสามารถนาํความรู้ทางดา้นกฎหมายสิงแวดลอ้มไปประยกุตไ์ดก้บัวิชาชีพของ

นกัศึกษา 

2.2 วิธีการสอน 

1)  บรรยายหลกัการและทฤษฎีในหอ้งเรียน 

2)  มอบหมายใหน้ักศึกษาร่วมกนัอภิปรายหาคาํตอบในหอ้งเรียน 

3) เชิญผูเ้ชียวชาญจากหน่วยงานทีเกียวขอ้งมาบรรยายพิเศษ 
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2.3 วิธีการประเมินผล 

1)  ประเมินจากการอภิปรายร่วมกนัในห้องเรียน 

2)  ประเมินจากคาํตอบเชิงวิเคราะห์ทีมีการใชแ้ละอา้งอิงหลกักฎหมายอยา่งถูกตอ้งและเหมาะสม 

 

3. ทกัษะทางปัญญา 

3.1 ทกัษะทางปัญญาทีตอ้งพฒันา 

1) กระตุน้ใหน้กัศกึษาสืบคน้ รวบรวม ศึกษา ตีความ วิเคราะห์ และสังเคราะห์ทฤษฎีทีเกียวขอ้งกบั

การอนุรกัษสิ์งแวดลอ้มได ้

2)  ส่งเสริมใหน้กัศึกษาสามารถนาํความรูด้า้นกฎหมายสิงแวดลอ้มไปปรับใชก้บัสถานการณจ์ริงได้

อย่างถูกตอ้ง 

3.2 วิธีการสอน 

1)  บรรยายหลกัการและทฤษฎีในหอ้งเรียน 

2)  มอบหมายใหน้ักศึกษาร่วมกนัอภิปรายหาคาํตอบในหอ้งเรียน 

3)  มอบหมายให้นกัศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเองนอกหอ้งเรียน 

3.3 วิธีการประเมินผล 

1)  ประเมินจากการอภิปรายร่วมกนัในห้องเรียน 

2)  ประเมินจากผลงานทีไดร้ับมอบหมายใหค้น้ควา้ดว้ยตนเองนอกหอ้งเรียน 

3)  ประเมินจากคาํตอบเชิงวิเคราะห์ทีมีการใชแ้ละอา้งอิงหลกักฎหมายอยา่งถูกตอ้งและเหมาะสม 

 

4. ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ  

4.1 ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบทีตอ้งพฒันา  

1) ส่งเสริมให้นกัศึกษามคีวามรับผิดชอบต่องานทีไดรั้บมอบหมาย  

2) ส่งเสริมใหน้กัศึกษารู้จกัสร้างความสัมพนัธอ์นัดีระหว่างตนเองและบุคคลอืน 

3)  ส่งเสริมใหน้กัศึกษาสามารถพฒันาตนเองและปรับตวัใหเ้ขา้กบัการเปลียนแปลงทีเกิดขนึใน

สังคม 

4) ส่งเสริมใหน้กัศึกษาฝึกภาวะการเป็นผูน้าํและผูต้าม สามารถทาํงานร่วมกับผูอื้นไดดี้ 
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4.2 วิธีการสอน 

1)  มอบหมายให้นกัศึกษาอภิปรายร่วมกนัในห้องเรียน 

2)  มอบหมายให้นกัศึกษาคน้ควา้หาขอ้มูลดว้ยตนเองนอกหอ้งเรียน 

3) มอบหมายให้นกัศึกษาทาํงานเป็นกลุ่ม 

4.3 วิธีการประเมินผล 

1)  ประเมินจากการอภิปรายร่วมกนัในห้องเรียน 

2)  ประเมินจากวิธีการและผลงานทีไดรั้บมอบหมายใหค้น้ควา้ดว้ยตนเองนอกหอ้งเรียน 

3) ประเมินจากผลงานทีนกัศึกษาไดท้าํงานกลุ่มร่วมกนั 

  

. ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การสือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

5.1 ทกัษะการวิเคราะห์ การสือสาร และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศทีตอ้งพฒันา 

1)  กระตุน้ใหน้กัศึกษาใชภ้าษาไทยในการสือสารกบัผูอื้นไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

2)  เนน้ใหน้กัศึกษามีความเขา้ใจและสามารถใชศ้พัท์เฉพาะทางกฎหมายไดอ้ยา่งเหมาะสม 

3)  กระตุน้ใหน้กัศึกษาใชเ้ทคโนโลยสีมยัใหม่ในการสือสารและคน้ควา้ขอ้มูล 

5.2 วิธีการสอน 

1)  บรรยายหลกัการและทฤษฎีในหอ้งเรียน 

2)  มอบหมายใหน้ักศึกษาร่วมกนัอภิปรายหาคาํตอบในหอ้งเรียน 

3)  มอบหมายให้นกัศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเองนอกหอ้งเรียนดว้ยการใช ้Internet  

5.3 วิธีการประเมินผล 

1)  ประเมินจากการอภิปรายร่วมกนัในห้องเรียน 

2)  ประเมินจากผลงานทีไดร้ับมอบหมายใหค้น้ควา้ดว้ยตนเองนอกหอ้งเรียน 
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หมวดท ี5 แผนการสอนและการประเมนิผล 
 

1. แผนการสอน 

สัปดาห์

ท ี
หัวข้อ/รายละเอยีด 

จํานวน

(ชม.) 

กจิกรรมการเรียน  

การสอน/สือทใีช้  
ผู้สอน 

1 แนะนาํรายวิชา 

ความรู้เบืองตน้เกียวกบักฎหมายทวัไป 

3 บรรยายประกอบ

สือคอมพิวเตอร์/

อภิปราย 

อ.นาํฝน ลิมปเจต 

2 ความรู้เบืองตน้เกียวกบักฎหมายสิงแวดลอ้ม 3 บรรยายประกอบ

สือคอมพิวเตอร์/

อภิปราย 

อ.นาํฝน ลิมปเจต 

3 กฎหมายสิงแวดลอ้มระหว่างประเทศและสิทธิ

ในกฎหมายสิงแวดลอ้ม 

3 บรรยายประกอบ

สือคอมพิวเตอร์/

อภิปราย 

อ.นาํฝน ลิมปเจต 

4 แนวคิดและหลักการเบืองต้นของกฎหมาย

สิงแวดลอ้ม 

3 บรรยายประกอบ

สือคอมพิวเตอร์/

อภิปราย 

อ.นาํฝน ลิมปเจต 

5 กฎหมายสิงแวดลอ้มในระดบัภูมิภาค 3 บรรยายประกอบ

สือคอมพิวเตอร์/

อภิปราย 

อ.นาํฝน ลิมปเจต 

6 กฎหมายสิงแวดลอ้มของไทย 3 บรรยายประกอบ

สือคอมพิวเตอร์/

อภิปราย 

อ.นาํฝน ลิมปเจต 

7 กฎหมายสิงแวดลอ้มของไทย (ต่อ) 3 บรรยายประกอบ

สือคอมพิวเตอร์/

อภิปราย 

อ.นาํฝน ลิมปเจต 

8 สอบกลางภาค 
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สัปดาห์

ท ี
หัวข้อ/รายละเอยีด 

จํานวน

(ชม.) 

กจิกรรมการเรียน  

การสอน/สือทใีช้  
ผู้สอน 

9 กฎหมายคุม้ครองสิงแวดลอ้มของไทย 3 บรรยายประกอบ

สือคอมพิวเตอร์/

อภิปราย 

อ.นาํฝน ลิมปเจต 

10 กฎหมายควบคุมมลพิษของไทย 3 บรรยายประกอบ

สือคอมพิวเตอร์/

อภิปราย 

อ.นาํฝน ลิมปเจต 

11 กฎหมายควบคุมมลพิษของไทย (ต่อ) 3 บรรยายประกอบ

สือคอมพิวเตอร์/

อภิปราย 

อ.นาํฝน ลิมปเจต 

12 กฎหมายการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิงแวดลอ้มของไทย 

3 บรรยายประกอบ

สือคอมพิวเตอร์/

อภิปราย 

อ.นาํฝน ลิมปเจต 

13 กฎหมายเกียวกบัการควบคุมการใชที้ดินและ

การผงัเมือง 

3 บรรยายประกอบ

สือคอมพิวเตอร์/

อภิปราย 

อ.นาํฝน ลิมปเจต 

14 การประเมินผลกระทบทางสิงแวดลอ้ม 3 บรรยายประกอบ

สือคอมพิวเตอร์/

อภิปราย 

วิทยากรพิเศษจาก

สาํนกัวิเคราะห์

สิงแวดลอ้ม 

5 การระงบัขอ้พิพาททางสิงแวดลอ้มและการใช้

ชดใชค่้าเสียหายใจคดีสิงแวดลอ้ม 

3 บรรยายประกอบ

สือคอมพิวเตอร์/

อภิปราย 

วิทยากรพิเศษจาก

ศาลยติุธรรม 

16 ทบทวนและสรุปเนือหาทงัหมด 3 ทบทวนและ

นาํเสนอผลงาน 

อ.นาํฝน ลิมปเจต 

17 สอบปลายภาค    
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2. แผนการประเมนิผลการเรียนรู้ 

กิจกรรม

ท ี 

 

ผลการ

เรียนรู้*  

 

วธีิการประเมิน  

 

 

กาํหนดเวลาการ

ประเมนิ (สัปดาห์ที) 

สัดส่วนของ

การประเมนิผล 

 

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 . , .  การสอบวดัผล 8, 17 70% 

* ระบุผลการเรียนรู้หวัขอ้ยอ่ยตามแผนทีแสดงการกระจายความรับผิดชอบตอ่ผลการเรียนรู้ 

 

 

หมวดท ี6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

 

. ตาํราและเอกสาร 

 กฎหมายกบัสิงแวดลอ้ม โดย ผศ.ดร.กอบกลุ รายะนาคร  

 กฎหมายสิงแวดลอ้ม โดย รศ.ดร.อาํนาจ วงศบ์ณัฑิต 

 กฎหมายเกียวกบัสิงแวดลอ้ม โดย ผศ.อุดมศกัดิ สินธิพงษ ์

 กฎหมายวา่ดว้ยความเสียหายทางสิงแวดลอ้ม โดย ผศ.อุดมศกัดิ สินธิพงษ ์

 การบงัคบัใชก้ฎหมายสิงแวดลอ้ม โดย รศ. ดร. สุนีย ์มลัลิกะมาลย ์

 เอกสารการสอนชุดวิชา กฎหมายสิงแวดลอ้ม มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 

 พระราชบญัญติัโรงงาน พ.ศ. 2535 โดย วิฑูรย ์สิมะโชคดี 

 ประมวลสาระชุดวิชา กฎหมายแรงงานและการอุตสาหกรรมชนัสูง 

มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 

 Powerpoint Presentation โดย อาจารยน์าํฝน ลิมปเจต 

 

. เอกสารและข้อมลูสําคญั 

 - 
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3. เอกสารและข้อมลูแนะนํา 

 คน้ควา้หาขอ้มูลเพิมเติมจาก Internet 

 

 

หมวดท ี7 การประเมนิและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 

 

1. กลยุทธ์การประเมนิประสิทธิผลของรายวชิาโดยนักศึกษา 

 ส่งเสริมให้นกัศึกษาแสดงความคิดเห็นต่อการเรียนการสอน และมีส่วนร่วมในการพฒันา

รายวิชาผ่านระบบประเมิน Online 

2. กลยุทธ์การประเมนิการสอน 

 อาจารยผู์ส้อนประเมินการสอนของตนเอง จากผลการเรียนของนักศึกษา และทาํรายงาน

สรุปพฒันาการนกัศึกษา ปัญหา อุปสรรค และหาแนวทางแกไ้ขหรือปรับปรุงรายวิชา 

3. การปรับปรุงการสอน  

 ประมวลความคดิเห็นของนกัศึกษาและประเมินการสอนของตนเองเพือหาแนวทางปรับปรุง

แกไ้ข 

 ปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาใหท้นัสมยัและเหมาะสมกบันักศึกษารุ่นต่อไป 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิของนักศึกษาในรายวชิา 

 มีคณะกรรมการพิจารณาตัดเกรดในการพิจารณาการให้คะแนนในรายวิชา ก่อนส่งให้

คณะกรรมการมาตรฐานวิชาการพิจารณา 

 มีคณะกรรมการมาตรฐานวชิาการ (ผูท้รงคุณวุฒิภายนอก) เป็นผูต้รวจรับรองผลสัมฤทธิของ

นกัศึกษา 

5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวชิา 

 นาํขอ้คิดเห็นจากขอ้ 1 และขอ้ 2 มาประมวล เพือการปรับปรุงการเรีนการสอน ทงัในด้าน

เนือหา และวีธีการเรียนการสอนในปีการศึกษาถดัไป 

 


