
แบบฟอรมประมวลรายวิชา (Course Syllabus)

ระดับ   ปริญญาตรี ปกติ

รหัสวิชา  2135303 ชื่อวิชา  กฎหมายสิ่งแวดลอม

หนวยกิต/ชั่วโมง 3

หลักสูตร นิติศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)

คณะนิติศาสตร

ภาคการศึกษา  1 ปการศึกษา  2562

อาจารยผูสอน  ผูชวยศาสตราจารยดิเรก บวรสกุลเจริญ

หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อรายวิชา

2135303 กฎหมายส่ิงแวดลอม

Environmental Law

2. จํานวนหนวยกิต

3(3-0-6) จํานวนหนวยกิต (บรรยาย-ปฎิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา

นิติศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)

4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน

อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา

ผูชวยศาสตราจารยดิเรก บวรสกุลเจริญ

อาจารยผูสอน

กลุม 01 ผูชวยศาสตราจารยดิเรก บวรสกุลเจริญ

5. ภาคการศึกษา/ชั้นปที่เรียน

ภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษาที่ 2562 ชั้นปที่ 2

6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี)

ไมมี

7. รายวิชาที่ตองเรียนควบคู (Co-requisite) (ถามี)

ไมมี

8. เงื่อนไขพิเศษ

ไมมี

9. สถานที่เรียน

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วิทยาเขต อุบลราชธานี



หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค

1. จุดมุงหมายของรายวิชา

1)  อธิบายความคิดพ้ืนฐานและหลักเกณฑกฎหมายส่ิงแวดลอมตอการพัฒนาประเทศ  ชุมชน  และทองถ่ิน 

2)  อธิบายแนวความคิด  นโยบาย  หลักกฎหมาย  และความรับผิดในคดีสิ่งแวดลอม 

3)   สามารถนําหลักกฎหมายท่ีเก่ียวกับส่ิงแวดลอมอาทิเชนรัฐธรรมนูญ  กฎหมายส่ิงแวดลอม  กฎหมายปกครองทองถ่ินและกฎหมายท่ี

เก่ียวของมาดําเนินการในการจัดการทรัพยากรและส่ิงแวดลอมไดอยางย่ังยืน  

 4.ใหนักศึกษามีความรับผิดชอบและอนุรักษส่ิงแวดลอม         

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ

1. คําอธิบายรายวิชา

          หลักกฎหมายตาง ๆ วาดวยการคุมครองสภาวะแวดลอมในเมืองและชนบทที่เกี่ยวกับสุขภาพอนามัยสวนบุคคล การควบคุมเหตุ

รําคาญและการควบคุมมลพิษทางอากาศ ทางน้ํา กฎหมายวาดวยการจัดการส่ิงแวดลอม การมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการส่ิง

แวดลอม การวิเคราะหหลักกฎหมายและแนวนโยบายของรัฐและมาตรการในการเรียกรองคาเสียหายในคดีส่ิงแวดลอม

          Legal principles concerning with urban and rural environmental protection with emphasis on individual sanity;

control of different forms disturbances; control of air and water pollution; national resource and environment

management law; public participation in national resource and environment management; analysis of relating

legal principles and state policies; measures of compensation claims in environmental case

3.
จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนํา

ทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล

3 ชั่วโมงตอสัปดาห

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล

1. แผนการจัดการเรียนรู

สัปดาห

ที่

สาระ/เนื้อหาการเรียนรู

(Learning Contents)

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียน

รู (Method)

สื่อและแหลงการ

เรียนรู (Media)

จํานวน

ชั่วโมง

วิธีการวัดและประเมินผล

(Evaluation)

ชื่อผูสอน หมายเหตุ

บรร

ยาย

ปฏิบัติ

การ

ศึกษา

ดวย

ตนเอง

1 ความ

สําคัญ   ที่มา   ขอบเขต 

   วัตถุประสงค 

 ของ

วิชา   แนวคิด   ทฤษฎี

สําคัญที่ใชในการศึกษา 

 

1. การบรรยาย

2. การอภิปราย 

1. เอกสารประกอบ

การสอน

2. หนังสือ

3. Power Point 

3 0 6 1. การสอบขอเขียน/

สอบยอย

2. การเขาชั้นเรียน/การ

เขารวมกิจกรรม

3. การสอบกลางภาค

4. การสอบปลายภาค 

1. ผูชวยศาสตราจารย

ดิเรก บวรสกุลเจริญ 

 

2 แนวคิดและหลักการพื้น

ฐานของกฎหมายสิ่ง

แวดลอม 

1. การบรรยาย

2. การอภิปราย 

1. เอกสารประกอบ

การสอน

2. หนังสือ

3. Power Point 

3 0 6 1. การสอบขอเขียน/

สอบยอย

2. การเขาชั้นเรียน/การ

เขารวมกิจกรรม

3. การสอบกลางภาค

4. การสอบปลายภาค 

1. ผูชวยศาสตราจารย

ดิเรก บวรสกุลเจริญ 

 

3 ที่มาและวิวัฒนาการของ

กฎหมายสิ่งแวดลอมของ

ไทย 

1. การบรรยาย

2. การอภิปราย 

1. เอกสารประกอบ

การสอน

2. หนังสือ

3. Power Point 

3 0 6 1. การสอบขอเขียน/

สอบยอย

2. การเขาชั้นเรียน/การ

เขารวมกิจกรรม

1. ผูชวยศาสตราจารย

ดิเรก บวรสกุลเจริญ 

 



สัปดาห

ที่

สาระ/เนื้อหาการเรียนรู

(Learning Contents)

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียน

รู (Method)

สื่อและแหลงการ

เรียนรู (Media)

จํานวน

ชั่วโมง

วิธีการวัดและประเมินผล

(Evaluation)

ชื่อผูสอน หมายเหตุ

บรร

ยาย

ปฏิบัติ

การ

ศึกษา

ดวย

ตนเอง

3. การสอบกลางภาค

4. การสอบปลายภาค 

4 สาเหตุ   และประเภท

ของปญหาสิ่งแวดลอม 

1. การบรรยาย

2. การอภิปราย 

1. เอกสารประกอบ

การสอน

2. หนังสือ

3. Power Point 

3 0 6 1. การสอบขอเขียน/

สอบยอย

2. การเขาชั้นเรียน/การ

เขารวมกิจกรรม

3. การสอบกลางภาค

4. การสอบปลายภาค 

1. ผูชวยศาสตราจารย

ดิเรก บวรสกุลเจริญ 

 

5 นโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม 

1. การบรรยาย

2. การอภิปราย 

1. เอกสารประกอบ

การสอน

2. หนังสือ

3. Power Point 

3 0 6 1. การสอบขอเขียน/

สอบยอย

2. การเขาชั้นเรียน/การ

เขารวมกิจกรรม

3. การสอบกลางภาค

4. การสอบปลายภาค 

1. ผูชวยศาสตราจารย

ดิเรก บวรสกุลเจริญ 

 

6  องคกรดานสิ่งแวดลอม

ของไทยทั้งภาครัฐและ

เอกชน 

1. การบรรยาย

2. การอภิปราย 

1. เอกสารประกอบ

การสอน

2. หนังสือ

3. Power Point 

3 0 6 1. การสอบขอเขียน/

สอบยอย

2. การเขาชั้นเรียน/การ

เขารวมกิจกรรม

3. การสอบกลางภาค

4. การสอบปลายภาค 

1. ผูชวยศาสตราจารย

ดิเรก บวรสกุลเจริญ 

 

7  การประเมินผลกระทบ

สิ่งแวดลอม 

1. การบรรยาย

2. การอภิปราย 

1. เอกสารประกอบ

การสอน

2. หนังสือ

3. Power Point 

3 0 6 1. การสอบขอเขียน/

สอบยอย

2. การเขาชั้นเรียน/การ

เขารวมกิจกรรม

3. การสอบปลายภาค 

1. ผูชวยศาสตราจารย

ดิเรก บวรสกุลเจริญ 

 

8  มลพิษทางนํ้า  มลพิษ

ทางอากาศ  เสียง  และ

ความสั่นสะเทือน 

1. การบรรยาย

2. การอภิปราย

3. การไปทัศนศึกษา 

1. เอกสารประกอบ

การสอน

2. หนังสือ

3. Power Point 

3 0 6 1. การสอบขอเขียน/

สอบยอย

2. การเขาชั้นเรียน/การ

เขารวมกิจกรรม

3. การสอบกลางภาค

4. การสอบปลายภาค 

1. ผูชวยศาสตราจารย

ดิเรก บวรสกุลเจริญ 

 

9 มูลฝอย  สิ่งปฏิกูลและ

ของเสียอันตราย  และ

วัตถุอันตราย 

1. การบรรยาย

2. การอภิปราย

3. การไปทัศนศึกษา 

1. เอกสารประกอบ

การสอน

2. หนังสือ

3. Power Point 

3 0 6 1. การสอบขอเขียน/

สอบยอย

2. การเขาชั้นเรียน/การ

เขารวมกิจกรรม

3. การสอบกลางภาค

4. การสอบปลายภาค 

1. ผูชวยศาสตราจารย

ดิเรก บวรสกุลเจริญ 

 

10 มาตรการเสริมในการ

ปองกันและรักษา

คุณภาพสิ่งแวดลอม 

1. การบรรยาย

2. การอภิปราย 

1. เอกสารประกอบ

การสอน

2. หนังสือ

3. Power Point 

3 0 6 1. การสอบขอเขียน/

สอบยอย

2. การเขาชั้นเรียน/การ

เขารวมกิจกรรม

3. การสอบกลางภาค

4. การสอบปลายภาค 

1. ผูชวยศาสตราจารย

ดิเรก บวรสกุลเจริญ 

 

11  ขอพิจารณาทั่วไปเกี่ยว

กับความเสียหายทางสิ่ง

แวดลอม 

1. การบรรยาย

2. การอภิปราย 

1. เอกสารประกอบ

การสอน

2. หนังสือ

3. Power Point 

3 0 6 1. การสอบขอเขียน/

สอบยอย

2. การเขาชั้นเรียน/การ

เขารวมกิจกรรม

3. การสอบกลางภาค

4. การสอบปลายภาค 

1. ผูชวยศาสตราจารย

ดิเรก บวรสกุลเจริญ 

 

12 หลักเกณฑวาดวยความ

ผิดทางสิ่งแวดลอม 

1. การบรรยาย

2. การอภิปราย 

1. เอกสารประกอบ

การสอน

2. หนังสือ

3. Power Point 

3 0 6 1. การสอบขอเขียน/

สอบยอย

2. การเขาชั้นเรียน/การ

เขารวมกิจกรรม

3. การสอบกลางภาค

1. ผูชวยศาสตราจารย

ดิเรก บวรสกุลเจริญ 

 



สัปดาห

ที่

สาระ/เนื้อหาการเรียนรู

(Learning Contents)

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียน

รู (Method)

สื่อและแหลงการ

เรียนรู (Media)

จํานวน

ชั่วโมง

วิธีการวัดและประเมินผล

(Evaluation)

ชื่อผูสอน หมายเหตุ

บรร

ยาย

ปฏิบัติ

การ

ศึกษา

ดวย

ตนเอง

4. การสอบปลายภาค 

13 ความรับผิดทางแพงใน

ความเสียหายทางสิ่ง

แวดลอม 

1. การบรรยาย

2. การอภิปราย 

1. เอกสารประกอบ

การสอน

2. หนังสือ

3. Power Point 

3 0 6 1. การสอบขอเขียน/

สอบยอย

2. การเขาชั้นเรียน/การ

เขารวมกิจกรรม

3. การสอบกลางภาค

4. การสอบปลายภาค 

1. ผูชวยศาสตราจารย

ดิเรก บวรสกุลเจริญ 

 

14 การระงับขอพิพาททาง

สิ่งแวดลอม 

1. การบรรยาย

2. การอภิปราย

3. การไปทัศนศึกษา 

1. เอกสารประกอบ

การสอน

2. หนังสือ

3. Power Point 

3 0 6 1. การสอบขอเขียน/

สอบยอย

2. การเขาชั้นเรียน/การ

เขารวมกิจกรรม

3. การสอบกลางภาค

4. การสอบปลายภาค 

1. ผูชวยศาสตราจารย

ดิเรก บวรสกุลเจริญ 

 

15 สรุป  ทบทวน  1. การบรรยาย

2. การอภิปราย 

1. เอกสารประกอบ

การสอน

2. หนังสือ

3. Power Point 

3 0 6 1. การสอบขอเขียน/

สอบยอย

2. การเขาชั้นเรียน/การ

เขารวมกิจกรรม

3. การสอบกลางภาค

4. การสอบปลายภาค 

1. ผูชวยศาสตราจารย

ดิเรก บวรสกุลเจริญ 

 

รวมจํานวนชั่วโมง 45.00 90.00

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู

ลําดับที่ ผลการเรียนรู วิธีการประเมินผล สัปดาหที่ประเมิน สัดสวนการประเมิน จํานวนหนวยกิตที่ประเมิน

(สําหรับวิชาวิทยานิพนธ)

1 1.3,2.2,2.3,3.3,3.4,4.3,5.1,

5.4 

การสอบขอเขียน/สอบยอย 1-7,9-14 10 0 

2 1.3,2.2,2.3,3.3,3.4,4.3,5.1,

5.4 

การเขาชั้นเรียน/การเขารวมกิจกรรม 1-7,9-14 10 0 

3 1.3,2.2,2.3,3.3,3.4,4.3,5.1,

5.4 

การสอบกลางภาค 8 20 0 

4 1.3,2.2,2.3,3.3,3.4,4.3,5.1,

5.4 

การสอบปลายภาค 16 60 0 

รวม 100.00

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน

1. ตําราและเอกสารหลักที่ใชในการเรียนการสอน

 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช   2540  กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม  

สุนีย  มัลลิกะมาลย  2542  การบังคับใชกฎหมายส่ิงแวดลอม    

อํานาจ   วงศบัณฑิต  2550  กฎหมายสิ่งแวดลอม 

2. เอกสารและขอมูลสําคัญที่นักศึกษาจําเปนตองศึกษาเพิ่มเติม

กฎมายกับส่ิงแวดลอม  กอบกุล  รายะนาคร  

กฎหมายเก่ียวกับส่ิงแวดลอม  อุดมศักด์ิ  สินธิพงษ  

กฎหมายวาดวยความเสียหายทางสิ่งแวดลอม  อุดมศักดิ์  สินธิพงษ



3. เอกสารและขอมูลแนะนําที่นักศึกษาควรศึกษาเพิ่มเติม

  ดิเรก  บวรสกุลเจริญ,บทความวิชาการ  เรื่อง  &#8220; มลพิษทางนํ้ากับการบังคับใชกฎหมาย&#8221; วารสารกฎหมาย  

                                คณะนิติศาสตร  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ปที่  1   ฉบับกรกฎาคม-.กุมภาพันธ  

                                2551 

_______________ บทความวิชาการ  เร่ือง  &#8220; ความลมเหลวของนโยบายการอนุรักษทรัพยากรปาไม&#8221; 

                          วารสารกฎหมาย   คณะนิติศาสตร  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ปที่  2   ฉบับที่  3  

                            มกราคม-มิถุนายน  2552. 

________________ บทความวิชาการ  เร่ือง  &#8220; กฎหมายกับปญหาส่ิงแวดลอม: กรณีปญหาการลักลอบขุด   

                          แรเหล็ก  ณ   ปาสงวนแหงชาติ  ภูเขาแกว-ดงปากชม  ต.เขาแกว  อ.เชียงคลาน    

                           จ.เลย&#8221; 

                               วารสารกฎหมาย   คณะนิติศาสตร  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ปที่  4   ฉบับที่  7  

                                 มกราคม-มิถุนายน  2554. 


