
รายละเอียดและข้อปฏิบัติ วิชา 30349159 สัมมนาเคมี  ปีการศึกษา 2562 ภาคต้น 
 

นิสิตท่ีลงทะเบียนรายวิชาสัมมนาเคมีทุกคนต้องส่งเอกสาร ดังต่อไปนี้ 
1. เอกสารท่ีนิสิตต้องส่งก่อนสัมมนา  

 บทคัดย่อท่ีมีลายเซ็นอาจารย์ท่ีปรึกษาสัมมนา(ต้นฉบับ)  บทคัดย่อจะต้องพิมพ์ตามรูปแบบของบทคัดย่อ  
ใช้ตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด 16 pt กั้นหน้ากระดาษซ้าย-ขวา-บน-ล่าง 2.54 cm (1 นิ้ว)   
ระยะระหว่างบรรทัด Single 

 ส าเนาของบทคัดย่อและวารสารฉบับเต็ม จ านวน 5 ชุด โดยเย็บเป็นชุดให้เรียบร้อย (วารสารท่ีจะให้
สัมมนาต้องอยู่ในช่วง ปี ค.ศ. 2014 - 2019) 

 

ก าหนดส่ง  วันพุธท่ี 28 สิงหาคม 2562 เวลา 12.30 น.  ใหตั้วแทนนิสิตปี 4 รวบรวมและส่งเอกสารท้ังหมดท่ี
อาจารย์สุชญา ห้อง C-209 ชั้น 2 ตึกเคมี  
 

2. แนวทางปฏิบัติส าหรับนิสิต  
1) นิสิตทุกคนต้องเข้าฟังสัมมนาทุกวันพฤหัสบดี เวลา 12.30 - 15.30 น. ตามตารางกิจกรรมสัมมนาเคมี  

ปีการศึกษา 2562 ภาคต้น และเซ็นช่ือทุกครั้ง (หมายเหตุ การมีส่วนร่วมของนิสิตในรายวิชาสัมมนาเคมี 
ถือเป็นส่วนหนึ่งท่ีถูกน ามาพิจารณาในการตัดเกรด นิสิตท่ีเข้าเรียนน้อยกว่า 80% ของเวลาเรียนท้ังหมด 
จะถูกลดเกรดวิชาสัมมนาเคมี ลง 1 ขั้น)  

2) ผู้ให้สัมมนาจะต้องเตรียมส าเนาบทคัดย่อ (มีลายเซ็น อ. ท่ีปรึกษาสัมมนา) จ านวน 1 ชุด เพื่อติดประกาศ
ท่ีบอร์ดของภาควิชาเคมี ล่วงหน้า 7 วันก่อนวันให้สัมมนา  

3) ผู้ใหสั้มมนาจะต้องดาวน์โหลดไฟล์ลงเครื่องคอมพิวเตอร์ของห้องสัมมนา ระหว่างเวลา 12.00 - 12.20 น. 
ของวันท่ีให้สัมมนา  นิสิตควรตรวจสอบไฟล์ท่ีดาวน์โหลดลงคอมพิวเตอร์ และแก้ปัญหาท่ีอาจจะเกิดขึ้น
ก่อนการสัมมนา เช่น เปิดไฟล์ไม่ได้ หรือตัวอักษรเปล่ียน  

4) นิสิตมีเวลาในการน าเสนอ 15 นาที และเวลาตอบค าถามอีกประมาณ 10 นาที 
5) ห้ามนิสิตใช้คอมพิวเตอร์และเครื่องฉายในห้องเรียนเพื่อซ้อมการใหสั้มมนาโดยไม่ได้รับอนุญาตจาก

หัวหน้าอาคารเคมี (ผศ.ดร. สมศักดิ์ ศิริไชย) 
  

3. แนวทางปฏิบัติในการเข้าฟังสัมมนา  
1. มีนิสิตผู้ควบคุมเวลา 1 คน/ห้อง ท าหน้าท่ีเคาะหรือชูป้ายเตือน เมื่อเหลือเวลาให้สัมมนา 2 นาที 
2. ห้ามส่งเสียงรบกวนหรือท างานอื่นในห้องสัมมนา ให้ปิดเสียงโทรศัพท์ และไม่ลุกจากท่ีโดยไม่จ าเป็น  

 
 



4. หัวข้อการประเมินและสัดส่วนการให้คะแนนสัมมนา  
หัวข้อท่ี 1  บทคัดย่อ   10%  
หัวข้อท่ี 2  การน าเสนอ   50% 
หัวข้อท่ี 3  ไฟล์น าเสนอ       10%  
หัวข้อท่ี 4  การตอบค าถาม      30% 
      รวม          100% 
นิสิตท่ีได้ค่าเฉล่ียของคะแนนจากคณะกรรมการ 5 ท่าน น้อยกว่า 60 คะแนน ต้องพูดสัมมนาใหม่ 

 

5. การตัดเกรด และช่วงคะแนน 
เกรด ช่วงคะแนน 

A 80 - 100 
B+ 73 - 79 
B 67 - 72 
C+ 60 - 66 
C 53 - 59 
D+ 46 -52 
D 36 - 45 
F 0 - 35 

 

6. คณะกรรมการประเมินการให้สัมมนา 
 1.  ผศ. ดร. สุชญา  ผ่องใส  กรรมการ และผู้ประสานงานรายวิชา 
 2.  ผศ. ดร. จอมใจ  สุกใส กรรมการ 
 3.  ผศ. ดร. อุทัยวรรณ  ศิริอ่อน กรรมการ 
 4.  ผศ. ดร. ยุภาพร  สมีน้อย กรรมการ 
 5.  ผศ. ดร. พรเพ็ญ  อาทรกิจวัฒน์ กรรมการ และเลขาฯ 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หัวข้อการประเมิน เกณฑ์ท่ีใช้พิจารณา ระดับ 5 ระดับ 4 ระดับ 3 ระดับ 2 ระดับ 1 0

ครบทุกข้อ ขาด 1 ขาด 2 ขาด 3 ขาด 4 ขาด > 4
1. บทคัดย่อ

1. แบบฟอร์มถูกต้อง ครบถ้วน

2. พิมพ์ไม่ผิด

3. เน้ือหาสอดคล้องกับหัวข้อท่ีจะให้สัมมนา

4. เน้ือหาสาระ อ่านแล้วเข้าใจได้และถูกต้อง

5. ส่งตรงเวลา

2. การน าเสนอ

1. บุคลิภาพและการแต่งกายถูกระเบียบมหาวิทยาลัย

2. ใช้ภาษาในการส่ือสารได้ถูกต้อง เหมาะสม

3. ล าดับเน้ือหาการน าเสนอถูกต้องและเข้าใจง่าย

4. อธิบายประเด็นส าคัญของงานวิจัยท่ีน าเสนอได้

5. พูดสัมมนาไม่ติดขัด ฉะฉาน ไม่อ่านตาม script

6. พูดไม่เกินเวลา 15 นาที และไม่น้อยกว่า 10 นาที

3. ไฟล์น าเสนอ

1. ขนาดของตัวอักษรท่ีใช้มีความเหมาะสม มีรูปแบบเดียวกัน

2. รูปแบบไฟล์น าเสนอเป็นวิชาการ (ไม่ใช้ animation ท่ีไม่

เก่ียวข้องกับงานท่ีน าเสนอ)

3. ใช้สีองค์ประกอบท่ีเหมาะสม อ่านได้ง่ายและชัดเจน

4. ตัวอักษรในสไลด์ไม่เยอะจนเกินไป

5. มีการอ้างอิงแหล่งข้อมูลและแสดงท่ีมาของข้อมูลท่ี

น ามาใช้อย่างชัดเจน

6. มีเลขหน้าสไลด์/รูปภาพ/ตาราง ฯลฯ ถูกต้องและครบถ้วน

4. การตอบค าถาม

1. ตอบค าถามในประเด็นส าคัญของงานวิจัยได้อย่างถูกต้อง

2. ตอบค าถามท่ีเป็นหลักการเคมี (ความรู้พ้ืนฐาน) ได้ถูกต้อง

หมายเหตุ  มติคณะกรรมการประเมินสัมมนา ถือเป็นท่ีส้ินสุด
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ตารางกิจกรรมรายวิชา 30349159 สัมมนาเคมี ประจ าปีการศึกษา 2562/ภาคต้น
สัปดาห์ ว/ด/ป

1 25 ก.ค. 62
2 1 ส.ค. 62
3 8 ส.ค. 62
4 15 ส.ค. 62
5 22 ส.ค. 62
6 29 ส.ค. 62

ล าดับ เวลา สาขาวิชา
1 12.30-13.00 59030880 นาย ธนโชติ อ้นสืบสาย ผศ.ดร. ขจัดภัย ทิพยผ่อง เคมีอนินทรีย์
2 13.00-13.30 59030648 นางสาว ญาณินท์ เช้ืองวงทอง ดร. ธีรนันท์ นงค์นวล เคมีฟิสิกัล
3 13.30-14.00 59031396 นางสาว มาริสา เอกฉันท์ รศ.ดร. อุบลลักษณ์ รัตนศักด์ิ เคมีประยุกต์
4 14.00-14.30 59031399 นางสาว สุภาวรรณ ศรีดากุล ผศ.ดร. รุ่งนภา แซ่เอ็ง เคมีอินทรีย์
5 14.30-15.00 59030439 นางสาว อรนภา สิงห์นาค รศ.ดร. จเร จรัสจรูญพงศ์ เคมีอินทรีย์
6 12.30-13.00 59031116 นางสาว วรรณิตา พระนารายณ์ ผศ.ดร. ธนิดา ตระกูลสุจริตโชค เคมีประยุกต์
7 13.00-13.30 59530261 นาย ปฏิภาณ เปร้ียวโคตร ดร. อภิญญา นวคุณ เคมีวิเคราะห์
8 13.30-14.00 59030057 นางสาว นฤมล แสนโคตร รศ.ดร. จเร จรัสจรูญพงศ์ เคมีอินทรีย์
9 14.00-14.30 59030655 นางสาว ปัณนภัส บุญรักษา ผศ.ดร. ธนิดา ตระกูลสุจริตโชค เคมีประยุกต์
10 14.30-15.00 59031104 นาย ตันติกร ศรีประเสริฐ ดร. ศิริรัตน์ ชาญไววิทย์ เคมีวิเคราะห์

9
11 12.30-13.00 59030647 นางสาว จิราพัชร ย้ิมแย้ม รศ.ดร. อุบลลักษณ์ รัตนศักด์ิ เคมีประยุกต์
12 13.00-13.30 59030886 นางสาว อินธุอร สุขเกษม ดร. ชุลีพร พุฒนวล เคมีอนินทรีย์
13 13.30-14.00 59030660 นางสาว มาริสา สวัสดี ดร. ณัฐพงษ์  ศรีสุข เคมีวิเคราะห์
14 14.00-14.30 59030875 นาย ฉัตรทอง จิรเรืองพงษ์ ผศ.ดร. จงกลณี จงอร่ามเรือง เคมีอินทรีย์
15 14.30-15.00 59030663 นาย วรเมธ ช้างเงิน ดร. ปิยะพร ณ หนองคาย เคมีประยุกต์
16 12.30-13.00 59030231 นางสาว สุวนันท์ บริบูรณ์ ผศ.ดร. รุ่งนภา แซ่เอ็ง เคมีอินทรีย์
17 13.00-13.30 59031404 นางสาว กัญญาณัฐ ตรีผล ดร. เอกพงษ์  สุวัฒนมาลา เคมีฟิสิกัล
18 13.30-14.00 59031119 นางสาว ศิวกานต์ ศรีสังวาลย์ ผศ.ดร. ศศิธร ม่ันเจริญ เคมีวิเคราะห์
19 14.00-14.30 59031110 นางสาว ปิยะนันท์ ศรีพุทโธ ผศ.ดร. การะเกด  เทศศรี เคมีอนินทรีย์
20 14.30-15.00 59030034 นางสาว กนกวรรณ เสาวคนธ์ ดร. อนันต์ อธิพรชัย เคมีอินทรีย์
21 12.30-13.00 59031403 นางสาว เบญจมาศ ทองเพ็ง ดร. ปิยะพร ณ หนองคาย เคมีประยุกต์
22 13.00-13.30 59031398 นางสาว ณัชชา กาบกลาง ผศ.ดร. นภา ต้ังเตรียมจิตม่ัน เคมีวิเคราะห์
23 13.30-14.00 59030646 นางสาว จาริดา แสนพิสาร ผศ.ดร. ขจัดภัย ทิพยผ่อง เคมีอนินทรีย์
24 14.00-14.30 59030232 นางสาว สุวิตา พูลผล ผศ.ดร. สมศักด์ิ ศิริไชย เคมีวิเคราะห์
25 14.30-15.00 59030060 นางสาว สุพัตรา ลีหล่าน้อย ผศ.ดร. จงกลณี จงอร่ามเรือง เคมีอินทรีย์
26 12.30-13.00 59030216 นางสาว ณัฏฐา เผ่ือนผัน ผศ.ดร. ณัฐวิศิษฎ์ ยะสารวรรณ เคมีฟิสิกัล
27 13.00-13.30 59030234 นางสาว อริญชยา ต้ังวณิชชากุล ผศ.ดร. นภา ต้ังเตรียมจิตม่ัน เคมีวิเคราะห์
28 13.30-14.00 59031115 นางสาว รักษณีย์ ทัพมงคล ดร. นวศิษฏ์ รักษ์บ ารุง เคมีวิเคราะห์
29 14.00-14.30 59530287 นางสาว อารียา โชคบัณฑิต ผศ.ดร. การะเกด  เทศศรี เคมีอนินทรีย์
30 14.30-15.00 59530143 นางสาว ประกายวรรณ คชพันธ์ ดร. ธีรนันท์ นงค์นวล เคมีฟิสิกัล
31 12.30-13.00 59030214 นางสาว แคทรียา สีนวน ดร. ศิริรัตน์ ชาญไววิทย์ เคมีวิเคราะห์
32 13.00-13.30 59031111 นางสาว พิมพ์ลดา สิทธิเทศ ดร. นรวิชญ์ ไกรนรา เคมีฟิสิกัล
33 13.30-14.00 59030656 นางสาว ปาฏลี ธนะวัฑฒโก ดร. ชุลีพร พุฒนวล เคมีอนินทรีย์
34 14.00-14.30 59030053 นาย กฤชสร มาลารักษ์ ผศ.ดร. ณัฐวิศิษฎ์ ยะสารวรรณ เคมีฟิสิกัล
35 14.30-15.00 59031100 นางสาว จริยา แดงดา ดร. อนันต์ อธิพรชัย เคมีอินทรีย์
36 12.30-13.00 59030661 นาย ไมโค ซีกเลอร์ ดร. อภิญญา นวคุณ เคมีวิเคราะห์
37 13.00-13.30 59030883 นางสาว มยุรี สุวรรณทัต ผศ.ดร. สมศักด์ิ ศิริไชย เคมีวิเคราะห์

16 7 พ.ย. 62

กิจกรรมสัมมนา (ช่วงเวลา 12.30 - 15.30 น.)

5 ก.ย. 62

12 ก.ย. 62

26 ก.ย. 62

3 ต.ค. 62

อาจารย์ท่ีปรึกษานิสิตให้สัมมนา

เช็คช่ือนิสิต / ช้ีแจงระเบียบและข้ันตอนการปฏิบัติรายวิชาสัมมนาเคมี ภาคเรียนท่ี 1/2562

วิทยากรรับเชิญ   (นิสิตเคมีปี 3 เข้าฟังสัมมนาด้วย) /เช็คช่ือนิสิต

สอบกลางภาค - งดสัมมนา

วิทยากรรับเชิญ   (นิสิตเคมีปี 3 เข้าฟังสัมมนาด้วย) /เช็คช่ือนิสิต

วิทยากรรับเชิญ   (นิสิตเคมีปี 3 เข้าฟังสัมมนาด้วย) /เช็คช่ือนิสิต
วิทยากรรับเชิญ   (นิสิตเคมีปี 3 เข้าฟังสัมมนาด้วย) /เช็คช่ือนิสิต

งดสัมมนา สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

ส ารองการให้สัมมนา
31 ต.ค. 6215

ส ารองการให้สัมมนา

7

8

10

11

12

13 17 ต.ค. 62

24 ต.ค. 62

10 ต.ค. 62

14



วิชา 30349159 สัมมนาเคมี  ปีการศึกษา 2562 ภาคต้น 
ภาควิชาเคมี  คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา 

 
ช่ือ-นามสกลุ  รหัสนิสิต  
สาขาวิชา    สถานที ่  
วันที่ให้สัมมนา        เวลา  
ช่ือเร่ือง   
Title:    
 

บทคดัย่อ 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
ค าส าคญั (ไม่เกิน 3 ค  ำ เวน้วรรคระหวำ่งค  ำ)  
 
เอกสารอ้างอิง  
1. .....วำรสำรอำ้งอิงหลกัเป็นเอกสำรหมำยเลข 1 
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