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แบบ  วช. 04
รายละเอียดของรายวิชา

1. รหัสและวิชา
**631 491 สัมมนาทางเภสัชกรรมปฏิบัติ 1(1-0-2)

Seminar in Pharmacy Practice
2. จํานวนหนวยกิต

1  หนวยกิต (บรรยาย  1 ชม.ตอสัปดาห  ปฏิบัติการ   0  ชม.ตอสัปดาห     ศึกษาดวยตนเอง
2 ชม.ตอสัปดาห  )  
3. สังกัดวิชา

สาขาวิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ  คณะเภสัชศาสตร
4. สังเขปวิชา (Course Description)

นักศึกษาจะไดรับมอบหมายใหไปศึกษาคนควาเกี่ยวกับความรูใหม ๆ  หรือเรื่องที่นาสนใจ
ทางเภสัชกรรมปฏิบัติเรื่องใดเรื่องหนึ่งจากวารสาร  สิ่งพิมพตางๆ  และแหลงขอมูลอื่นๆ   แลว
ประมวลรวบรวมความรูนั้นเพื่อนําเสนออภิปรายและวิจารณโดยใชเหตุผลประกอบ

Selected topics in pharmaceutical care and administration area will be discussed through 
seminars presented by the students. This course is intended to develop student’s ability to search , 
evaluate and synthesize the information from the relevant literatures and effectively communicate 
the topic in a professional manner.
5. เงื่อนไขของรายวิชา (Prerequisite)

สําหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร  ชั้นปที่ 5  
6. ประเภทวิชา

เปนวิชาบังคับเลือกในกลุมวิชาทางดานเภสัชกรรมปฏิบัติ หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต 
7. ภาคการศึกษาที่เปดสอน  และปการศึกษาที่จะเริ่มเปดสอน

เปดสอนประจําภาคการศึกษาตนและปลาย  เริ่มตั้งแตปการศึกษา 2555 เปนตนไป
8. อาจารยผูสอน

ดร.วีรวรรณ  อุชายภิชาติ
รศ.ดร.สุพัตรา  ชาติบัญชาชัย
รศ.ดร.นฤมล  เจริญศิริพรกุล
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แบบ  วช. 05
เคาโครงวิชา

(Course outline)

**631 491 สัมมนาทางเภสัชกรรมปฏิบัติ 1(1-0-2)
Seminar in Pharmacy Practice

หัวขอที่สอน จํานวนชั่วโมง
1. บทนําและแนะนําวิธีการศึกษาวิชาสัมมนา
2. หลักการและวิธีการในการคนแหลงขอมูลชนิดตางๆ
3. การอางอิง  การเขียนเอกสารอางอิง
4. วิธีการทํารายงานและวิธีการนําเสนอรายงาน
5. การประเมินคุณคาสิ่งตีพิมพ
6. การนําเสนอสัมมนาของนักศึกษา

1
1
1
1
1

10

รวม 15
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แบบ วช. 04
รายละเอียดของรายวิชา

1. รหัสวิชาและชื่อวิชา
**631 499 โครงการพิเศษทางดานเภสัชกรรมปฏิบัติ 3(0-9-5)

Special Project in Pharmacy Practice
2. จํานวนหนวยกิต

3  หนวยกิต      ( บรรยาย- ชม.ตอสัปดาห  ปฏิบัติการ  9  ชม.ตอสัปดาห  ศึกษาดวยตนเอง  
5 ชม.ตอสัปดาห)     

3. สังกัดวิชา
สาขาวิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ  คณะเภสัชศาสตร

4. คําอธิบายรายวิชา (Course description)
ศึกษาเชิงคนควาและปฏิบัติการวิจัยในหัวขอเฉพาะทางดานเภสัชกรรมปฏิบัติ โดยจะ

เนนที่การศึกษาคนควาดวยตนเอง  ภายใตการควบคุมอยางใกลชิดของอาจารยที่ปรึกษา  การฝกฝน
ทักษะในการคนควาขอมูลจากเอกสารทางวิชาการ  หนังสือ ตํารา เอกสาร วารสาร  ตลอดจน
ฐานขอมูลตางๆ  การวางแผนวิจัย  การวิเคราะหขอมูลและผลการศึกษา  การประยุกตใชสถิติในการ
วิจัย  การเขียนรายงานการวิจัย  และการนําเสนอผลงานวิจัย

Conduct a research work of a selected topic in the area of pharmacy practice under a 
close supervision of an advisor. Develop ability and skill in: searching information from various 
sources, research planning, proposal writing, study design, data collection, data analysis,   
applying biostatistics to research work, report writing and research work presentation.  
5. เงื่อนไขของรายวิชา  (Prerequisite)

สําหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร ชั้นปที่ 5
6. ประเภทวิชา

เปนวิชาบังคับเลือกในกลุมวิชาทางดานเภสัชกรรมปฏิบัติ หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต 
7. ภาคการศึกษาที่เปดสอน  และปการศึกษาที่จะเริ่มเปดสอน

เปดสอนประจําภาคการศึกษาตนและปลาย  เริ่มตั้งแตปการศึกษา 2555 เปนตนไป
8. อาจารยผูสอน

รศ.ดร.นฤมล  เจริญศิริพรกุล และคณะ
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แบบ  วช. 05
เคาโครงวิชา

Course outline

**631 499 โครงการพิเศษทางดานเภสัชกรรมปฏิบัติ 3(0-9-5)
Special Project in Pharmacy Practice

กิจกรรม จํานวนชั่วโมง
1. Literature Review
2. Proposal Writing
3. Proposal Defense
4. Data Collection
5. Data analysis & Interpretation
6. Dissertation Writing
7. Presentation

 20
10
 2
50
20
30
 3

รวม 135
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รายละเอียดของรายวิชา
1.   รหัสและวิชา

**632 491 สัมมนาทางเภสัชศาสตร 1(1-0-2)
Seminar in Pharmaceutical Sciences

2.   จํานวนหนวยกิต
 1  หนวยกิต (บรรยาย  1 ชม.ตอสัปดาห  ปฏิบัติการ   -  ชม.ตอสัปดาห     ศึกษาดวยตนเอง

2 ชม.ตอสัปดาห  )  

3.   สังกัดวิชา
สาขาวิชาเภสัชศาสตร   คณะเภสัชศาสตร  

4.   คําอธิบายรายวิชา (Course Description)
หลักการและวิธีการในการคนคืนสารสนเทศชนิดตางๆ การประเมินคุณคา การอางอิง สิ่ง  

ตีพิมพการเขียนเอกสารอางอิง วิธีการทํารายงานและวิธีการนําเสนอรายงาน การนําเสนอสัมมนา
ของนักศึกษาดานเภสัชศาสตร

Principle and method of retrieving information, evaluation and citation, report writing 
and presentation, student’s presentation in pharmaceutical sciences
5.   เงื่อนไขของรายวิชา (Prerequisite)

สําหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร ชั้นปที่ 5
6.   ประเภทวิชา

เปนวิชาบังคับเลือกในกลุมวิชาทางดานเภสัชศาสตร หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต 
7.   ภาคการศึกษาที่เปดสอน และปการศึกษาที่จะเริ่มเปดสอน

เปดสอนประจําภาคการศึกษาตนและปลาย เริ่มตั้งแตปการศึกษา 2555 เปนตนไป
8.   อาจารยผูสอน

ผศ.ศุภชัย   ติยวรนันท และคณะ

แบบ วช. 04
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เคาโครงวิชาการ
           (Course outline)

**632 491 สัมมนาทางเภสัชศาสตร   1(1-0-2)
Seminar in Pharmaceutical Sciences

หัวขอที่สอน จํานวนชั่วโมง
1. บทนําและแนะนําวิธีการศึกษาวิชาสัมมนา
2. หลักการและวิธีการในการคนแหลงขอมูลชนิดตางๆ
3. การประเมินคุณคาสิ่งตีพิมพ
4. การอางอิง การเขียนเอกสารอางอิง
5. วิธีการทํารายงานและวิธีการนําเสนอรายงาน
6. การนําเสนอสัมมนาของนักศึกษา

1
1
1
1
1

10
รวม 15

แบบ วช. 05
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แบบ วช. 04
รายละเอียดของรายวิชา

1.   รหัสและชื่อวิชา
**632 499 โครงการพิเศษทางดานเภสัชศาสตร 3(0-9-5)

Special Project in Pharmaceutical Sciences
2.   จํานวนหนวยกิต 
    3 หนวยกิต (บรรยาย - ชม.ตอสัปดาห ปฏิบัติการ 9 ชม. ตอสัปดาห ศึกษาดวยตัวเอง 5 ชม.
ตอสัปดาห)
3.   สังกัดวิชา 

สาขาวิชาเภสัชศาสตร   คณะเภสัชศาสตร  
4.   คําอธิบายรายวิชา(Course Description) 
  การคนควาและปฏิบัติการวิจัยในหัวขอเฉพาะดานเภสัชศาสตร การฝกฝนทักษะในการ
คนควาดวยตนเองจากเอกสารทางวิชาการหนังสือ ตํารา เอกสาร วารสาร ตลอดจนฐานขอมูลตางๆ 
การวางแผนการวิจัย การวิเคราะหขอมูลและผลการศึกษา การประยุกตใชสถิติในการวิจัย การเขียน
รายงานวิจัย และการนําเสนอผลงานวิจัย 

Investigation and performing the experiment of a selected topic in pharmaceutical 
science self-learning skill in literature searching from textbooks, articles, journals as well as from 
various databases; research planning, data analysis, application of biostatistics in research, report 
writing and presentation.  
5.   เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite) 
    สําหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร ชั้นปที่ 5  
6.   ประเภทวิชา 

 เปนวิชาบังคับเลือกในกลุมวิชาทางดานเภสัชศาสตร หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต 
7.   ภาคการศึกษาที่เปดสอน และปการศึกษาที่จะเริ่มเปดสอน 
    เปดสอนประจําภาคการศึกษาตนและปลาย เริ่มตั้งแตปการศึกษา 2555 เปนตนไป
8.   อาจารยผูสอน/อาจารยที่ปรึกษา 
    รศ.ดร.เดชพล   ปรีชากุล  และผศ.ดร.ผดุงขวัญ   จิตโรภาส
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เคาโครงวิชา
(Course Outline)

**632 499 โครงการพิเศษทางดานเภสัชศาสตร   3(0-9-5)
Special Project in Pharmaceutical Sciences

หัวขอที่สอน (ปฏิบัติการ) จํานวนชั่วโมง
1. การศึกษาวิจัยและเลือกหัวขอโครงการพิเศษทางดานเภสัชศาสตร 6
2. ทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับงานวิจัยในโครงการพิเศษ 12
3. การเขียนโครงรางการวิจัยและนําเสนอ 1
4. การออกแบบการทดลอง และการลงมือปฏิบัติ 66
5. การวิเคราะหขอมูล และแปลผล 15
6. การเขียนรายงาน ผลการวิจัย 15
7. การนําเสนอผลงาน 3

รวม 135

แบบ วช. 05
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