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รายละเอียดของวิชา (Course Specification) 
 
ช่ือสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา คณะเภสัชศาสตร ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ 
 

หมวดท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป 
1. รหัสและช่ือวิชา 
  199442 กฎหมายทางเภสัชกรรม (Laws in Pharmacy) 
2. จํานวนหนวยกิต 
  2 (2-0-4) 
3. หลักสูตรและประเภทของวิชา 

หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 (ฉบับแกไข
เพ่ิมเติมใหใชกับนิสิตรหัส 57 ตั้งแตภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2559 เปนตนไป) 

เปนวิชาท่ีอยูในหมวดวิชาเฉพาะ กลุมวิชาแกน ประเภทวิชาพ้ืนฐานเฉพาะดาน 
4. อาจารยท่ีรับผิดชอบวิชาและอาจารยผูสอน 

อาจารยผูรับผิดชอบวิชา  1. ผศ.ภก.อภิรักษ วงศรัตนชัย (apirukw@nu.ac.th) 
      2. ผศ.ภญ.ศุภวรรณ พงศพัฒนาวุฒิ (supawanp@hotmail.com) 
  อาจารยผูสอน/ผูออกขอสอบ ผศ.ภก.อภิรักษ วงศรัตนชัย 
  อาจารยผูอานขอสอบ  ภก.ธีรชัย เรืองบัณฑิต 
5. ภาคการศึกษา/ช้ันปท่ีเรียน 
  ภาคการศึกษาปลาย ชั้นปท่ี 4 
6. วิชาท่ีตองเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี) 
  ไมมี 
7. วิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน (Co- requisites) (ถามี) 

ไมมี 
8. สถานท่ีเรียน  

หอง ภ. 1301 อาคารคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร 
9. วันท่ีจัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของวิชาครั้งลาสุด 

วันท่ี 29 ต.ค. 2562 (วันประชุมสัมมนาภาควิชาฯ) 
 



มคอ. 3 - 2/2562 

2 

หมวดท่ี 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค 
1. จุดมุงหมายของวิชา 

เพ่ือใหนิสิตมีความรูความเขาใจในสาระสําคัญของกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการประกอบวิชาชีพเภสชักรรม 
รวมถึงการคุมครองสทิธปิระโยชนของผูบริโภคดานยาและสุขภาพ 

วัตถุประสงคของวิชา หลงัเรียนจบวชิานี้แลว ผูเรียนสามารถ 
1. บอกหลักกฎหมายเบื้องตนและประเภทตางๆ ของกฎหมายได 
2. อธิบายเจตนารมณและสาระสําคัญของกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการประกอบวชิาชีพเภสชักรรมได 
3. อธิบายการคุมครองสทิธปิระโยชนของผูบริโภคดานยาและสุขภาพได 
4. อธิบายสทิธ ิหนาท่ี และความรบัผดิชอบตามกฎหมายของเภสัชกรได 
5. วิเคราะหปญหากฎหมายท่ีเก่ียวของกับการประกอบวชิาชพีเภสชักรรมได 

2.  วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงวิชา 
- 

 
 

หมวดท่ี 3 ลักษณะและการดําเนินการ 
1.  คําอธิบายวิชา 
  หลักกฎหมายเบื้องตนและประเภทตางๆ ของกฎหมาย เจตนารมณและสาระสําคัญของกฎหมายท่ี
เก่ียวของกับการประกอบวชิาชพีเภสชักรรม การคุมครองสิทธปิระโยชนของผูบริโภคดานยาและสุขภาพ สทิธ ิ
หนาท่ี และความรับผดิชอบตามกฎหมายของเภสัชกร 
 
2.  จํานวนช่ัวโมงท่ีใชตอภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝกปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝกงาน 

การศึกษาดวยตนเอง 

30 ชั่วโมง ตามความตองการของ
นิสิตรายกลุมและ
รายบุคคล 

ไมมี 60 ชั่วโมง 

 
3.  จํานวนช่ัวโมงตอสัปดาหท่ีอาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนิสิตเปนรายบุคคล 

อาจารยจัดเวลาใหคําปรึกษาเปนรายบุคคลหรือรายกลุมตามความตองการ 2 ชั่วโมงตอสัปดาห (เฉพาะ
รายท่ีตองการ) 
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หมวดท่ี 4 การพัฒนาผลการเรียนรูของนิสิต 
1.  คุณธรรม จริยธรรม 

คุณธรรม จริยธรรมท่ีตองพัฒนา วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 
1. มีความรับผิดชอบตอ

ตนเอง วิชาชีพ และสังคม 
2. มีความซ่ือสัตยท้ังตอ

ตนเองและสังคม 
3. มีจิตสํานึกและตระหนักใน

การปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ 

4. เคารพกฎ ระเบียบ
ขอบังคับขององคกรและ
สังคม 

-สอนสอดแทรกระหวางการเรียนการสอน 
-ใหนิสิตปฏิบัติตามขอควรปฏิบัติเพ่ือ
สงเสริมวินัยในชั้นเรียน 

-การเช็คชื่อเขาเรียน 
-การสังเกตพฤติกรรมในชั้นเรียน 

 
2. ความรู 

ความรูท่ีตองไดรับ วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 
1. มีความรูเก่ียวกับหลัก

กฎหมายเบื้องตนและ
ประเภทตางๆ ของ
กฎหมาย 

2. มีความเขาใจเก่ียวกับ
เจตนารมณและ
สาระสําคัญของกฎหมายท่ี
เก่ียวของกับการประกอบ
วิชาชีพเภสัชกรรม 

3. มีความเขาใจเก่ียวกับการ
คุมครองสิทธิประโยชนของ
ผูบริโภคดานยาและ
สุขภาพ 

4. มีความเขาใจเก่ียวกับสิทธิ 
หนาท่ี และความ
รับผดิชอบตามกฎหมาย
ของเภสัชกร 

-บรรยาย และใหทําแบบฝกหัด 
-ใหนิสิตศึกษาดวยตนเองผานเว็บของวิชา 
(Web-Based Learning) 

-สอบกลางภาค และปลายภาค 
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3. ทักษะทางปญญา 
ทักษะทางปญญาท่ีตองพัฒนา วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 
1. สามารถระบุแหลงคนหา/

สืบคนกฎหมายท่ี
เก่ียวของกับการประกอบ
วิชาชีพเภสชักรรม 

2. สามารถวิเคราะหปญหา
กฎหมายท่ีเก่ียวของกับ
การประกอบวชิาชีพเภสชั
กรรม 

-การวิเคราะหกรณีศึกษา 
-การทํากิจกรรมกลุม 
-การสะทอนความคิด 

-การอภิปรายรวมกันในชั้นเรียน 
-การนําเสนอการวิเคราะห
กรณีศึกษา 
-สอบกลางภาคและปลายภาค 
โดยเนนการใชสถานการณ 

 
 

หมวดท่ี 5 แผนการสอนและการประเมินผล 
1. แผนการสอน 

สัปดาห 
ท่ี 

วันท่ี 
เวลา (น.) 

หัวขอ/รายละเอียด จํานวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการสอน 
และสื่อท่ีใช 

ผูสอน คะแนน 
(รอยละ) 

1 26 พ.ย. 62 
10.00-11.50 

- แนะนําวิชา การวัดและ
ประเมินผล 
- ความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับ
กฎหมาย 

2 - บรรยาย อภิปราย ผศ.อภิรักษ 6 

 28 พ.ย. 62 
10.00-11.50 

- พ.ร.บ.ยา (1) 2 - บรรยาย อภิปราย 
- ฝกเปด พ.ร.บ. 
- วิเคราะหวิพากษ
กรณีศึกษา 

ผศ.อภิรักษ 20 

2 3 ธ.ค. 62 
10.00-11.50 

- พ.ร.บ.ยา (2) 2 - บรรยาย อภิปราย 
- ฝกเปด พ.ร.บ. 
- วิเคราะหวิพากษ
กรณีศึกษา 

ผศ.อภิรักษ  

3 10 ธ.ค. 62 - วันหยุดราชการ (วันรัฐธรรมนูญ) SDL*  
 12 ธ.ค. 62 

10.00-11.50 
- พ.ร.บ.ยา (3) 2 - บรรยาย อภิปราย 

- ฝกเปด พ.ร.บ. 
- วิเคราะหวิพากษ
กรณีศึกษา 

ผศ.อภิรักษ  

4 17 ธ.ค. 62 
10.00-11.50 

- พ.ร.บ.วิชาชีพเภสัชกรรม (1) 2 - บรรยาย อภิปราย 
- ฝกเปด พ.ร.บ. 
- วิเคราะหวิพากษ
กรณีศึกษา 

ผศ.อภิรักษ 14 

 19 ธ.ค. 62 
10.00-11.50 

- พ.ร.บ.วิชาชีพเภสัชกรรม (2) 2 - บรรยาย อภิปราย 
- ฝกเปด พ.ร.บ. 
- วิเคราะหวิพากษ
กรณีศึกษา 

ผศ.อภิรักษ  
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สัปดาห 
ท่ี 

วันท่ี 
เวลา (น.) 

หัวขอ/รายละเอียด จํานวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการสอน 
และสื่อท่ีใช 

ผูสอน คะแนน 
(รอยละ) 

5 24 ธ.ค. 62 
10.00-11.50 

- พ.ร.บ.คุมครองผูบริโภค 2 - บรรยาย อภิปราย 
- ฝกเปด พ.ร.บ. 
- วิเคราะหวิพากษ
กรณีศึกษา 

ผศ.อภิรักษ 6 

 26 ธ.ค. 62 - พ.ร.บ.วัตถุท่ีออกฤทธ์ิตอจิต
ประสาท 

2 - บรรยาย อภิปราย 
- ฝกเปด พ.ร.บ. 
- วิเคราะหวิพากษ
กรณีศึกษา 

ผศ.อภิรักษ 6 

6 31 ธ.ค. 62 - วันหยุดราชการ (วันสิ้นป) SDL* 
 2 ม.ค. 63 

10.00-11.50 
- พ.ร.บ.ยาเสพติดใหโทษ 2 - บรรยาย อภิปราย 

- ฝกเปด พ.ร.บ. 
- วิเคราะหวิพากษ
กรณีศึกษา 

ผศ.อภิรักษ 6 

8 สัปดาหสอบกลางภาค (11-18 ม.ค. 63) 
9 21 ม.ค. 63 

10.00-11.50 
- พ.ร.บ.อาหาร 2 - บรรยาย อภิปราย 

- ฝกเปด พ.ร.บ. 
- วิเคราะหวิพากษ
กรณีศึกษา 

ผศ.อภิรักษ 6 

10 28 ม.ค. 63 
10.00-11.50 

- พ.ร.บ.เครื่องสําอาง 2 - บรรยาย อภิปราย 
- ฝกเปด พ.ร.บ. 
- วิเคราะหวิพากษ
กรณีศึกษา 

ผศ.อภิรักษ 6 

11 4 ก.พ. 63 
10.00-11.50 

- พ.ร.บ.เครื่องมือแพทย 
- พ.ร.บ.วัตถุอันตราย 

2 - บรรยาย อภิปราย 
- ฝกเปด พ.ร.บ. 
- วิเคราะหวิพากษ
กรณีศึกษา 

ผศ.อภิรักษ 5 

12 11 ก.พ. 63 
10.00-11.50 

- กฎหมายทรัพยสินทางปญญา 2 - บรรยาย อภิปราย 
- มอบหมายงาน 

ผศ.อภิรักษ 5 

17-18 สัปดาหสอบปลายภาค (14-29 ม.ีค. 63) 

* SDL (self-directed learning) การเรียนรูดวยตนเอง 
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู 
ผลการ 
เรียนรู* 

วิธีการประเมิน สัปดาหท่ี 
ประเมิน 

สัดสวนของการประเมิน 
(รอยละ) 

1.1, 1.2, 
1.3, 1.4 

การเช็คชื่อเขาเรียน ตลอดเทอม - 

2.2, 2.3 การอภิปรายในชั้นเรียน 
การทําแบบฝกหัด 
การนําเสนอการวิเคราะห
กรณีศึกษา 

ตลอดเทอม 20 

2.1, 3.1, 3.4 การสอบ 
- กลางภาค (ความรูเบื้องตน
เก่ียวกับกฎหมาย ถึง พ.ร.บ.วิชาชีพ
เภสัชกรรม) 
- ปลายภาค (ตั้งแต พ.ร.บ.คุมครอง
ผูบริโภค เปนตนไป) 

 
8 
 
 

17-18 

 
40 
 
 

40 

*หัวขอยอย อางอิงตามแผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบของวิชา (Curriculum mapping) ใน มคอ.2 
การตัดสินผลการเรียน 

1. นิสิตตองปฏิบัติตามขอบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 ขอ 14.2 
กลาวคือ นิสิตตองมีเวลาเรียนไมต่ํากวารอยละ 80 ของเวลาเรียนท้ังหมด จึงจะมีสิทธิ์ไดรับการวัด และประเมินผล 
ผูไมมีสิทธิ์ไดรับการวัดและประเมินผลจะไดรับระดับข้ัน F 

2. ตัดเกรดแบบอิงเกณฑและอิงกลุม ดวยวิธี  modified Dewey B. Stuit (ใช mean และ standard 
deviation ของกลุม) รวมกับเกณฑผาน MPL ข้ึนไป โดยหาขีดจํากัดลางของเกรด A = mean + (1.1SD) แลวหา
ขีดจํากัดลางของเกรดอ่ืนๆ โดยใชขีดจํากัดลางของ A ลบดวย 0.75SD เรียงไปตามลําดับ* (จํานวนเกรดท่ีใหไม
จําเปนตองครบทุกเกรด)** 
* Danai Wangsaturaka. Authentic assessment; 2558; จาก: http://www.eqd.cmu.ac.th/Innovation/media/old/2558/2558_05_25-
AuthenticAssessment/AuthenticAssessStandardSettingCMU.pdf 
**วณิช วรรณพฤกษ. การต้ังเกณฑผานและการตัดเกรด; จาก: http://fda.sut.ac.th/doc-training/56/29-05-13-grade.pdf 

3. เกณฑผาน MPL ของวิชา = MPL แบบฝกหัด + MPL สอบกลางภาค + MPL สอบปลายภาค หากคะแนน
สอบกลางภาคต่ํากวา MPL นิสิตมีโอกาสซอม 1 ครั้ง แตคะแนนสูงสุดท่ีจะไดไมเกิน MPL (นิสิตตองแจงความ
จํานงขอซอมภายใน 1 สัปดาหหลังทราบผลคะแนน) โดยท่ี MPL คิดจาก 65% ของ Percentile ท่ี 90 (modified 
Cohen method*) 
*Taylor CA. Development of a modified Cohen method of standard setting. Med Teach. 2011;33(12):e678-82. doi: 
10.3109/0142159X.2011.611192. 

4. นิสิตท่ีไดคะแนนรวมต่ํากวา MPL จะไดรับเกรด F 
 

ขอควรปฏิบัติเพ่ือสงเสริมวินัยในช้ันเรียน 
1. นิสิตเขาชั้นเรียนตรงเวลา 
2. นิสิตไมพูดคุยหรือสงเสียงรบกวนผูอ่ืนระหวางการสอน 
3. นิสิตไมนําอาหารและเครื่องดื่มเขาชั้นเรียน ยกเวนน้ําดื่ม 
4. นิสิตไมเดินเขา-ออกชั้นเรียนระหวางการสอน  
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หมวดท่ี 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
1. ตําราและเอกสารหลัก 
 - เอกสารประกอบการเรียนการสอน 
2. เอกสารและขอมูลสําคัญ 
  - สื่ออิเล็กทรอนิกสและเว็บไซต ตอไปนี้ 

1. สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (http://www.krisdika.go.th/) 
2. ราชกิจจานุเบกษา (http://www.ratchakitcha.soc.go.th/) 
3. สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (http://www.fda.moph.go.th/) 

3. เอกสารและขอมูลแนะนํา 
  - คูมือทักษะตามเกณฑความรูความสามารถทางวิชาชีพของผูประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม (พ.ศ. 2562) 
สภาเภสัชกรรม 
  - สื่ออิเล็กทรอนิกสและเว็บไซต: ราชบัณฑิตยสภา (http://www.royin.go.th/) 
 

หมวดท่ี 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของวิชา 
1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของวิชาโดยนิสิต 
  - แบบประเมินวิชา 
  - แบบประเมินผูสอน 
2. กลยุทธการประเมินการสอน 
  - การสังเกตพฤติกรรมและการแสดงออกระหวางเรียนของนิสิต 
  - การสอบ 
3. การปรับปรุงการสอน 
  - ประชุมการจัดการเรียนการสอน สรุปปญหา อุปสรรค แนวทางแกไขเม่ือสิ้นสุดการสอน เพ่ือเปนขอมูล 
เบื้องตนในการปรบัปรุงวิชาในภาคการศึกษาตอไป 
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิตในวิชา 
  - ยังไมถึงกําหนดเวลาการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ (ทวนสอบฯ ไปเม่ือปการศึกษา 2558) 
5.  การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของวิชา 

ขอเสนอในแผนการปรับปรงุจาก มคอ. 5 (2/2561) การดําเนินการในปการศึกษา 2562 
1. พิจารณาเรื่องความยากของขอสอบ - ดําเนินการกอนสอบ 
2. ปรับปรุงเนื้อหาการสอนใหทันสมัยตามการ
ประกาศใชของกฎหมายฉบับใหมๆ เชน พ.ร.บ. ยา
เสพติดใหโทษ (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2562 

- ดําเนินการกอนสอน 

 - ไมคิดคะแนนการเขาเรียน 
- เพ่ิมคะแนนการทําแบบฝกหัด 
- ปรับการตัดเกรดเปนแบบอิงเกณฑและอิงกลุม ดวย
วิธี modified Dewey B. Stuit รวมกับเกณฑผาน 
MPL ข้ึนไป 
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