
323 คูมือหลกัสตูรการศกึษา ระดับปรญิญาตรี ปการศึกษา 2562 

คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

สาขาวิชาเคมี (01403) 

 

01403111 เคมีท่ัวไป (General Chemistry)       4(4-0-8)

 อะตอมและโครงสรางอะตอม  ระบบพีริออดิก  พันธะเคมี  ปฏิกิริยาเคมี  แกส  ของเหลว          

ของแข็ง  สารละลาย  อุณหพลศาสตร  จลนพลศาสตรเคมี  สมดุลเคมี  อิเล็กโทรไลตและการ

แตกตัวเปนไอออน  กรดและเบส  สมดุลของไอออน  เคมีไฟฟา   

 Atoms and atomic structures, periodic system, chemical bonds, chemical 

reactions, gases, liquids, solids, solutions, thermodynamics, chemical kinetics, 

chemical equilibria, electrolytes and their ionization, acids and bases, ionic 

equilibria, electrochemistry. 

01403112  ปฏิบัติการเคมีท่ัวไป (Laboratory in General Chemistry)       1(0-3-2) 

วิชาท่ีตองเรียนมากอน :01403111  หรือพรอมกัน หรือ 0143119 หรือพรอมกัน 

                ปฏิบัติการสําหรับวิชา 01403111 เคมีท่ัวไป หรือ 01403119 เคมีท่ัวไปสําหรับวิทยาศาสตร

การแพทย    

 Laboratory work for 01403111  General Chemistry or 01403119 General 

Chemistry for Medical Sciences. 

01403113  เคมีพ้ืนฐาน I (Basic Chemistry I)                     3(3-0-6) 

อะตอมและโครงสราง  ระบบพีริออดิกธาตุเรพรีเซนเททีฟ  พันธะเคมี ปริมาณสัมพันธแกส 

ของเหลว ของแข็งสารละลายและคอลลอยด 

Atoms and their structures, periodic system, representative elements, chemical 

bonds, stoichiometry, gases, liquids, solids, solutions and colloids. 

01403114 ปฏิบัตกิารหลักมูลเคมีท่ัวไป       1(0-3-2)

 (Laboratory in Fundamentals of General Chemistry)    

                วิขาท่ีตองเรียนมากอน :01403117  หรือพรอมกัน 

                 ปฏิบัติการสําหรับวิชา 01403117 หลักมูลเคมีท่ัวไป  

 Laboratory work for 01403117 Fundamentals of General Chemistry. 

01403115  เคมีพ้ืนฐาน II (Basic Chemistry II)           3(3-0-6)    

วิขาท่ีตองเรียนมากอน :01403113   

อุณหพลศาสตร จลนพลศาสตรเคมี  สมดุลเคมี กรดและเบส  สมดุลของไอออน  เคมีไฟฟา  

ธาตุแทรนซิชัน เคมีโคออรดิเนชันเคมีนิวเคลียร  เคมีอินทรียพ้ืนฐาน 

Thermodynamics, chemical kinetics, chemical equilibria, acids and bases, ionic 

equilibria, electrochemistry, transition elements, coordination chemistry, nuclear 

chemistry, basic organic chemistry. 
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01403117 หลักมูลเคมีท่ัวไป (Fundamentals of General Chemistry)       3(3-0-6) 

โครงสรางอะตอม   ตารางพีริออดิกและสมบัติตามตารางพีริออดิก   พันธะเคมี  ปริมาณสัมพันธ   

แกส   ของเหลว   ของแข็ง   สารละลาย   จลนพลศาสตรเคมี   สมดุลเคมี   กรดและเบส   

สมดุลของไอออน   ธาตุเรพรีเซนเททีฟ   โลหะ   อโลหะ   และก่ึงโลหะ   โลหะแทรนซิชัน 

Atomic structure, periodic table and periodic properties, chemical bonds, 

stoichiometry, gases, liquids, solids, solutions, chemical kinetics, chemical 

equilibria, acids and bases, ionic equilibria, representative elements, metals, 

nonmetals, and metalloids, transition metals. 

01403118 ปฏิบัติการเคมีพ้ืนฐาน (Basic Chemistry Laboratory)      1(0-3-2)

 วิขาท่ีตองเรียนมากอน : 01403113  หรือพรอมกัน 

                ปฏิบัติการทดลองสําหรับเคมีพ้ืนฐาน  

               Experimental laboratory for basic chemistry. 

01403181  ความปลอดภัยและการจัดการเชิงเคมี1         (1-0-2) 

 (Chemical Safety and Management) 

วัฒนธรรมความปลอดภัยในหองปฏิบัติการ  การประเมินอันตรายและความเสี่ยง  เอกสารขอมูล

ความปลอดภัย  การจําแนกประเภทสารเคมีอันตราย  การจัดการสารเคมี  เคมีสีเขียว                   

การจัดเก็บสารเคมีและการกําจัดของเสียทางเคมี  อุปกรณปองกันภัยและวิธีปฏิบัติในกรณี

ฉุกเฉิน  เทคนิคปฏิบัติสําหรับการใชงานสารเคมีอันตรายและการใชอุปกรณในหองปฏิบัติการ

กฎหมายและขอบังคับดานความปลอดภัยทางเคมี 

Culture of laboratory safety, hazard and risk assessment, safety data sheet, 

classification of hazardous chemicals, management of chemicals, green 

chemistry, chemicals storage and waste chemical disposal, safety equipment and 

emergency procedures, laboratory techniques for working with hazardous 

chemicals and laboratory apparatus, laws and regulations for chemical safety. 
  

01403211  เคมีอนินทรีย I (Inorganic Chemistry I)      3(3-0-6) 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน :  01403115 

โครงสรางอะตอม  สถานะอะตอมและสัญลักษณพจน  สมมาตรกลุมจุดและการประยุกตใช

ทฤษฎีออรบิทัลเชิงโมเลกุล การเกิดพันธะหลายศูนยกลาง  ของแข็งอนินทรียแรงเคมี  เคมีของ

กรด-เบส  แผนภาพแรงเคลื่อนไฟฟาและการใชประโยชน  

Atomic structures,  atomic states and term symbols,  symmetry, point group and 

applications,molecular orbital theory, multicenter bonding,  inorganic solids,  

chemical forces,  acid-base chemistry,  electromotive force diagrams and their 

uses.  
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01403221 เคมีอินทรีย (Organic Chemistry)       4(4-0-8)  

 วิขาท่ีตองเรียนมากอน :01403111  หรือ  01403115  หรือ  01403117   

 ทฤษฎีทางเคมีอินทรีย  การจําแนกประเภทของสารประกอบอินทรีย  ปฏิกิริยาเคมีและกลไกของ

ปฏิกิริยา  สเทอริโอเคมี  เคมีของสารแอลิแฟติกไฮโดรคารบอน  แอลคิลเฮไลด  แอโรแมติก

ไฮโดรคารบอน  การหาโครงสรางของสารประกอบอินทรียโดยวิธีทางสเปกโทรสโกป   สมบัติและ

ปฏิกิริยาของแอลกอฮอล   อีเทอร   สารประกอบฟนอล   แอลดีไฮด   คีโตน  กรดอินทรีย  

อนุพันธกรดอินทรีย   เอมีนและสารประกอบไนโตรเจนอ่ืนๆ   ลิพิด  คารโบไฮเดรต  กรดอะมิโน  

โปรตีน  และกรดนิวคลีอิก  

Theories in organic chemistry, classification of organic compounds, chemical 

reactions and mechanisms, stereochemistry, chemistry of aliphatic hydrocarbons, 

alkyl halides, aromatic hydrocarbons, structural determination of organic 

compounds by spectroscopic methods, properties and reactions of alcohols, 

ethers, phenolic compounds, aldehydes, ketones, carboxylic acids, derivatives of 

carboxylic acids, amines and other nitrogen compounds, lipids, carbohydrates, 

amino acids, proteins and nucleic acids. 

01403222  ปฏิบัติการเคมีอินทรีย (Laboratory in Organic Chemistry)          1(0-3-2)           

วิขา ท่ีตองเรียนมากอน : 01403221  หรือพรอมกัน หรือ 01403423 หรือพรอมกัน 

ปฏิบัติการสําหรับวิชา 01403221 เคมีอินทรีย หรือ 01403123 เคมีอินทรียสําหรับวิทยาศาสตร

การแพทย    

 Laboratory work for 01403221 Organic Chemistry or 01403123 Organic Chemistry 

for Medical Sciences. 

01403223 เคมีอินทรีย I (Organic Chemistry I)          3(3-0-6) 

วิชาท่ีตองเรียนมากอน :  01403111 หรือ 01403115 

ทฤษฎีทางเคมีอินทรีย  การจําแนกประเภทของสารอินทรีย  ปฏิกิริยาเคมีและกลไกพ้ืนฐานของ

สารประกอบ  สเทอริโอเคมี  เคมีของสารแอลิแฟติกไฮโดรคารบอน แอลคิลเฮไลด คอนจูเกตได

อีน สารประกอบแอโรแมติกฟนอล และแอริลเฮไลด 

Theories in organic chemistry, classification of organic compounds, chemical 

reactions and basic mechanisms of compounds, stereochemistry, chemistry of 

aliphatic hydrocarbons, alkyl halides, conjugated dienes, aromatic compounds, 

phenols and aryl halides. 
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01403224 เคมีอินทรีย II (Organic Chemistry II)          3(3-0-6) 

              วิชาท่ีตองเรียนมากอน :  01403223  และ  01403225  

สมบัติและปฏิกิริยาเคมีของสารประกอบอินทรีย แอลกอฮอล อีเทอรแอลดีไฮด คีโตน กรดคาร

บอกซิลิกและอนุพันธสารประกอบไดคารบอนิล เอมีน ไทออล และไทโออีเทอร ปฏิกิริยา

ออกซิเดชันและรีดักชัน ปฏิกิริยาการจัดเรียงตัวใหม เคมีของสารชีวโมเลกุลคารโบไฮเดรต 

โปรตีน ลิพิด กรดนิวคลิอิก การควบคุมการแสดงออกทางพันธุกรรม  

Properties and chemical reactions of organic compounds, alcohols, ethers, 

aldehydes, ketones, carboxylic acids and derivatives, dicarbonyl compounds, 

amines, thiols and thioethers; oxidation and reduction reactions; rearrangement 

reactions; chemistry of biomolecules, carbohydrates, proteins, lipids, nucleic 

acids; regulation of gene expression. 

01403225 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย I (Organic ChemistryLaboratory I)         1(0-3-2) 

               วิชาท่ีตองเรียนมากอน :  01403112 หรือ 01403118 และพรอมกับ 01403223 

         ปฏิบัติการสําหรับวิชา 01403223 เคมีอินทรีย I 

                Laboratory work for 01403223 Organic Chemistry I.  

01403226 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย II (Organic Chemistry Laboratory II)                 1(0-3-2)

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน :  01403225  และพรอมกับ 01403224 

         ปฏิบัติการสําหรับวิชา 01403224 เคมีอินทรีย II 

                Laboratory work for 01403224Organic Chemistry II. 

01403231 ปริมาณวิเคราะหทางเคมี (Chemical Quantitative Analysis)       2(2-0-4) 

วิชาท่ีตองเรียนมากอน :01403111 หรือ 01403115            

หลักการและกระบวนการในการวิเคราะหทางเคมี สถิติศาสตรในระเบียบวิธีวิเคราะหทฤษฎีใน

ปริมาณวิเคราะห การวิเคราะหโดยน้ําหนัก การวิเคราะหโดยการไทเทรต การไทเทรตกรด-เบส   

การไทเทรตโดยการเกิดตะกอน การไทเทรตโดยการเกิดสารเชิงซอนการไทเทรตรีดอกซ    

หลักการพ้ืนฐานของสเปกโทรโฟโตเมทรีแบบดูดกลืน 

Principles and process in chemical analysis,  statistics in analytical methods, 

theory in quantitative analysis,  gravimetric analysis,  titrimetric analysis,  acid-

base titrations,  precipitation titrations,  complexation titrations,  redox titrations,  

basic principles of absorption spectrophotometry. 

01403232 ปฏิบัติการปริมาณวิเคราะหทางเคมี        2(0-6-3)

 (Laboratory in Chemical Quantitative Analysis)    

วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01403112 หรือ 01403118 และ01403231 หรือพรอมกัน หรือ  

01403233 หรือพรอมกัน 
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เทคนิคและปฏิบัติการทดลองวิเคราะหปริมาณทางเคมี     

Techniques and experimental works in chemical quantitative analysis.  

01403233 หลักการของเคมีวิเคราะห (Principles of Analytical Chemistry)       3(3-0-6) 

วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01403115            

แนวคิดพ้ืนฐานในการวิเคราะหทางเคมี การจัดการขอมูลเชิงสถิติ  สมดุลเคมีในคุณภาพและ

ปริมาณวิเคราะห  การวิเคราะหโดยน้ําหนัก การไทเทรตกรด-เบส การไทเทรตโดยการเกิด

ตะกอน  การไทเทรตโดยการเกิดสารเชิงซอน เคมีไฟฟาและการไทเทรตรีดอกซ  หลักการพ้ืนฐาน

ของสเปกโทรโฟโตเมทรีแบบดูดกลืน            

Basic concepts in chemical analysis, statistical treatment of data, chemical 

equilibria in qualitative and quantitative analysis, gravimetric analysis, acid-base 

titrations, precipitation titrations, complexometric titrations, electrochemistry and 

redox titrations, basic principles of absorption spectrophotometry. 

01403234  เคมีวิเคราะหพ้ืนฐาน (Basic Analytical Chemistry)                 3(3-0-6) 

 วิขาท่ีตองเรียนมากอน :01403111   

 บทบาทของเคมีวิเคราะห  สารละลายและหนวยความเขมขน แนวคิดของสมดุลเคมีในระบบ

วิเคราะห ระดับข้ันการแตกตัวของอิเล็กโทรไลตออน การหาคาคงตัวการแตกตัวเปนไอออน     

แบบแผนของการแยกและการระบุชนิดของแคตไอออนและแอนไอออนอนินทรีย การวิเคราะห

โดยน้ําหนักการวิเคราะหโดยการไทเทรต การไทเทรตกรด-เบส การไทเทรตโดยการเกิดตะกอน    

การไทเทรตโดยการเกิดสารเชิงซอนการไทเทรตรีดอกซ สเปกโทรสโกปแบบดูดกลืนเบื้องตน    

Roles of analytical chemistry;  solutions and concentration units,  concepts of 

chemical equilibrium in analytical systems,  degree of ionization of weak 

electrolytes,  determination of ionisation constants,  schemes of separation and 

identification of inorganic cations and anions;  gravimetric analysis,  titrimetric 

analysis,  acid-base titrations,  precipitation titrations,  complexation titrations,  

redox titrations,  introductory absorption spectroscopy. 

 

01403235  ปฏิบัติการเคมีวิเคราะหพ้ืนฐาน                            2(0-6-3)   

(Laboratory in Basic Analytical Chemistry)     

                วิชาท่ีตองเรียนมากอน :  01403112   และ  01403234 หรือพรอมกัน 

           ปฏิบัติการทดลองคุณภาพวิเคราะหก่ึงจุลภาคและปริมาณวิเคราะหทางเคมี 

 Experimental work in semi-micro qualitative analysis and chemical quantitative 

analysis. 
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01403241  คณิตศาสตรสําหรับเคมี (Mathematics for Chemistry)                              3(3-0-6) 

               วิชาท่ีตองเรียนมากอน :  01417112 

อนุกรมคณิตศาสตร ฟงกชันอนุกรมและการเปลี่ยนรูปปริพันธ เวกเตอรในปริภูมิ 3 มิติ สมการ

เชิงอนุพันธ ตัวดําเนินการคณิตศาสตร การประยุกตคณิตศาสตรกับปญหาทางเคมีท่ีเก่ียวกับอุณ

หพลศาสตรอุณหพลศาสตรเชิงสถิติ จลนพลศาสตรเคมี เคมีไฟฟา เคมีควอนตัมทฤษฎีกลุม 

และสเปกโทรสโกป 

Mathematical series, functional series and integral transforms, vectors in three 

dimensions, differential equations, mathematical operators,mathematical 

applications to chemicalproblemsrelated to thermodynamics, statistical 

thermodynamics, chemical kinetics, electrochemistry, quantum chemistry, group 

theory and spectroscopy. 

 

01403242 เคมีเชิงฟสิกส I (Physical Chemistry I)                4(3-3-8)

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน :  01403111 หรือ 01403115  และ  01417112  

ทฤษฎีจลนโมเลกุลของแกส  กระบวนการนําพาอุณหพลศาสตรและการประยุกตกับกระบวนการ

ทางเคมีและกายภาพ  และปฏิบัติการทดลอง 

Kinetic-molecular theory of gases, transport processes, thermodynamics and their 

applications to chemical and physical processesand experiments. 

01403243 เคมีเชิงฟสิกส II (Physical Chemistry II)  4(3-3-8)

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน :01403242 

 จลนพลศาสตรเคมี  เคมีไฟฟา  เคมีท่ีพ้ืนผิว  และปฏิบัติการทดลอง  

 Chemical kinetics, electrochemistry, surface chemistry, and experiments. 

01403244    เคมีเชิงฟสิกสหลักมูล (Fundamental Physical Chemistry)   4(3-3-8) 

                 วิชาท่ีตองเรียนมากอน :  01403111 หรือ 01403115   และ   01417112 หรือ 01417267 

 หลักอุณหพลศาสตรทางเคมี  จลนพลศาสตรและกลไกของปฏิกิริยาเคมี  เคมีไฟฟา  และ

ปฏิบัติการทดลอง 

Principles of chemical thermodynamics, kinetics and mechanisms of chemical 

reactions, electrochemistry, and experiments. 

 

01403245  เคมีเชิงฟสิกสสําหรับวิศวกรเคมี      2(2-0-4) 

               (Physical Chemistry for Chemical Engineers) 

               วิชาท่ีตองเรียนมากอน :  01403117  และ  01417168  

         ทฤษฎีของโครงสรางอิเล็กทรอนิกสและพันธะเคมี  การประยุกตในวิศวกรรมเคมี 
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Theories of electronic structureand chemical bonding,  applications to chemical 

engineering. 

01403291  เอกสารเคมี (Chemical Literature)        1(1-0-2)

ประเภทและทรัพยากรเอกสารเคมี  การกําหนดสารสนเทศท่ีตองการ  การเลือกแหลงสารสนเทศ

เคมี  การคนหาสารสนเทศเคมี  ฐานขอมูลออนไลน  โปรแกรมคนหาบนเว็บ  การประเมินและ

การวิเคราะหสารสนเทศ  การอางอิงเอกสาร  การเขียนรายงาน  จริยธรรมทางวิทยาศาสตร 

Category and resource of chemical literature,  determination of required 

information,  selection of chemical information sources,  chemical information 

searches,  online databases,  web search engines,  evaluation and analysis of 

information,  literature citations,  report writing,  scientific ethics. 

01403313 เคมีอนินทรีย II (Inorganic Chemistry II)                   3(3-0-6)

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน :  01403211 

สารประกอบโคออรดิเนชัน  ไอโซเมอร  สมบัติทางแมเหล็ก  ทฤษฎีเก่ียวกับพันธะ   ปฏิกิริยา

และอิเล็กทรอนิกสเปกตรัมของสารประกอบโคออรดิเนชัน  สารประกอบออรแกโนเมทัลลิก  การ

ประยุกตใชสารประกอบโคออรดิเนชัน 

Coordination compounds, isomers, magnetic properties, bonding theories, 

reactions and electronic spectra of coordination compounds, organometallic 

compounds, applications of coordination compounds. 

 

01403314   ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย  (Inorganic Chemistry Laboratory)                      2(0-6-3) 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน :  01403313 หรือพรอมกัน 

 การเตรียมการศึกษาสมบัติทางกายภาพและทางเคมี  และการหาลักษณะเฉพาะของ

สารประกอบอนินทรีย 

Preparation, studies of physical and chemical properties, andcharacterization of 

inorganic compounds. 

 

01403321  กลไกการเกิดปฏิกิริยาเคมีอินทรีย (Organic Chemistry Laboratory III) 3(3-0-6) 

                วิชาท่ีตองเรียนมากอน :  01403221 หรือ 01403224 

สเทอริโอเคมี  การวิเคราะหคอนฟอรเมอร  กรดและเบส  การศึกษาและอธิบายกลไกของ

ปฏิกิริยาเคมีอินทรีย ปฏิกิริยาการแทนท่ีแบบนิวคลีโอฟลิก ปฏิกิริยาการกําจัด ปฏิกิริยาการ

แทนท่ีบนวงแอโรแมติก  ปฏิกิริยาการเติมดวยอิเล็กโทรไฟล  ปฏิกิริยาของสารประกอบคารบอ

นิล  ปฏิกิริยาเพริไซคลิก  ปฏิกิริยาอนุมูลอิสระ ปฏิกิริยาโฟโตเคมี 

Stereochemistry, conformational analysis, acids and bases, study and description 

of organic reaction mechanisms, nucleophilic substitution reactions, elimination 
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reactions, aromatic substitution reactions, electrophilic addition reactions, 

reaction of carbonyl compounds, pericyclic reactions, free-radical reactions, 

photochemical reactions. 

 

01403322 ปฏิกิริยาและการสังเคราะหสารประกอบอินทรีย               3(3-0-6) 

               (Reactions and Synthesisof Organic Compounds) 

                วิชาท่ีตองเรียนมากอน :  01403221 หรือ 01403224 

การสรางพันธะระหวางคารบอนกับคารบอน  การเปลี่ยนหมูฟงกชัน  ปฏิกิริยาการจัดตัวใหม  

ปฏิกิริยาออกซิเดชันและรีดักชัน  การวิเคราะหโครงสรางเพ่ือการสังเคราะหสารประกอบอินทรีย

ท่ีมีโครงสรางซับซอน 

Carbon-carbon bond formation, functional group interconversion, rearrangement 

reactions, oxidation and reduction reactions, structural analysis for synthesis of 

complex organic compounds. 

 

01403323  ปฏิบัติการเคมีอินทรีย III (Organic Chemistry Laboratory III)     2(0-6-3) 

                วิชาท่ีตองเรียนมากอน :  01403224  และ  01403226 

ปฏิบัติการเนนเทคนิคข้ันสูง  การใชอุปกรณและเครื่องมือในการปฏิบัติงาน  การทดลองระดับ

จุลภาค  ปฏิกิริยาการสังเคราะหหลายข้ันตอน  การระบุผลิตภัณฑท่ีสังเคราะหได 

 Laboratory work emphasizing on advanced techniques, practical application of 

apparatus and equipment, microscale experiments, multistep synthetic reactions, 

identificaiton of synthetic products. 

 

01403325 หลักมูลของผลิตภัณฑธรรมชาติ (Fundamentals of Natural Products)   3(3-0-6) 

               วิชาท่ีตองเรียนมากอน :  01403221  หรือ  01403224 

เคมีของผลิตภัณฑธรรมชาติ  การตรวจหา  การแยก  การทําสารใหบริสุทธิ์  การอธิบาย

โครงสราง ชีวสังเคราะห  สมบัติและการใชประโยชนของผลิตภัณฑธรรมชาติ 

Chemistry of natural products, detection, separation, purification, structure 

elucidation, biosynthesis, properties and utilization of natural products. 

 

01403331 การวิเคราะหโดยเครื่องมือ I (Instrumental Analysis I)  3(3-0-6) 

วิชาท่ีตองเรียนมากอน :01403231  หรือ  01403233          

หลักการและเทคนิคของวิธีแยกสารทางเคมี  วิธีทางสเปกโทรสโกประดับโมเลกุลและอะตอม       

วิธีทางรังสีเอกซ       

Principles and techniques of chemical separation methods, molecular and atomic 

spectroscopic methods, x-ray methods. 
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01403332 การวิเคราะหโดยเครื่องมือ II (Instrumental Analysis II)  2(2-0-4)

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน :01403331  

 หลักการและเทคนิคของวิธีวิเคราะหทางเคมีไฟฟา   วิธีทางเคมีรังสี   วิธีเชิงความรอน 

 Principles and techniques of electroanalytical methods, radiochemical methods, 

thermal methods. 

01403333 ปฏิบัติการวิเคราะหโดยเครื่องมือ   2(0-6-3)

 (Laboratory in Instrumental Analysis)                  

วิชาท่ีตองเรียนมากอน :01403232   และ   01403332 หรือพรอมกัน 

ปฏิบัติการทดลองวิเคราะหโดยเครื่องมือ 

Experimental works in iInstrumental analysis. 

01403342   เคมีควอนตัม (Quantum Chemistry)       2(2-0-4) 

                 วิชาท่ีตองเรียนมากอน :  01403241และ  01403243 

           กลศาสตรควอนตัม  ทฤษฎีของพันธะเคมี และการประยุกตทางเคมี 

                  Quantum mechanics, theories of chemical bonding, and chemical applications. 

01403343  อุณหพลศาสตรเชิงสถิติ (Statistical Thermodynamics)    2(2-0-4) 

                 วิชาท่ีตองเรียนมากอน :  01403241และ  01403243 

กลศาสตรเชิงสถิติ ฟงกชันการแบงสวนของโมเลกุล ความสัมพันธระหวางฟงกชันทางอุณหพล

ศาสตรและฟงกชันแบงสวนของโมเลกุล การประยุกตทางเคมีของอุณหพลศาสตรเชิงสถิติ  

Statistical mechanics, molecular partition functions, relations between 

thermodynamic functions and molecular partition functions, chemical 

applications of statistical thermodynamics.  

 

01403345 การจําลองแบบดวยคอมพิวเตอรในวิชาเคมีและวิศวกรรมเคมี  3(2-3-6)                   

(Computer Simulation in Chemistry and Chemical Engineering)   

วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01403343  หรือ  01403245    

ทฤษฎีพันธะเคมี ระเบียบวิธีเอมพิริคัล เซมิเอมพิริกัลและนอนเอมพิริกัลหลักการและการ

ประยุกตของทฤษฎีโครงสรางอิเล็กตรอน เทคนิคการจําลองแบบดวยคอมพิวเตอรในการ

แกปญหาทางเคมีและวิศวกรรมเคมี รวมท้ังโครงงานท่ีกําหนด     

Theories of chemical bonding, empirical, semi-empirical and non-empirical 

methods, principles and applications of electronic structure theory, computer 

simulation techniques in solving chemistry and chemical engineering problems, 

assigned projects included. 
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01403381 สเปกโทรสโกปของสารประกอบอินทรีย                  3(3-0-6) 

               (Spectroscopy of Organic Compounds) 

                วิชาท่ีตองเรียนมากอน :  01403224 

การแผรังสีแมเหล็กไฟฟา จุดกําเนิดของสเปกตรัมโมเลกุล อัลตราไวโอเล็ตสเปกโทรสโกป 

อินฟราเรดสเปกโทรสโกป  นิวเคลียรแมกเนติกเรโซแนนซสเปกโทรสโกป  แมสสเปกโทรเมทรี  

การหาโครงสรางและการวิเคราะหสารประกอบอินทรียโดยระเบียบวิธีทางสเปกโทรสโกป  

พัฒนาการทางสเปกโทรสโกปและแมสสเปกโทรเมทร ี

Electromagnetic radiation, origins of molecular spectra, ultraviolet spectroscopy, 

infrared spectroscopy, nuclear magnetic resonance spectroscopy, mass 

spectrometry, structure determination and analysis of organic compounds by 

spectroscopic methods, developments in spectroscopy and mass spectrometry. 

 

01403413  การประยุกตสเปกโทรสโกปกับวัสดุอนินทรีย        3(3-0-6) 

               (Spectroscopic Applications to Inorganic Materials) 

               วชิาท่ีตองเรียนมากอน :  01403313 

การวิเคราะหองคประกอบทางเคมี โครงสราง และพ้ืนผิว  และการหาลักษณะเฉพาะของวัสดุอนิ

นทรีย  โดยเทคนิคสเปกโทรสโกปดานการสั่นและการดูดกลืนของโมเลกุล  นิวเคลียรแมกเนติกเร

โซแนนซ  อิเล็กตรอนพาราแมกเนติกเรโซแนนซ  การเลี้ยวเบนรังสีเอกซ  เอกซเรยฟลูออเรส

เซนซ ปราฏการณโฟโตอิเล็กทริก จุลทรรศนศาสตรอิเล็กตรอนแบบสองกราดและสองผานจุล

ทรรศนศาสตรแรงอะตอม 

 Analysis of chemical composition, structures and surfaces,  and characterization 

of inorganic materials by spectroscopic techniques in molecular vibration and 

absorption, nuclear magnetic resonance, electron paramagnetic resonance, x-ray 

diffraction, x-ray fluorescence, photoelectric effect, scanning and transmission 

electron microscopy, atomic force microscopy. 

 

01403414  เคมีอนินทรียประยุกต (Applied Inorganic Chemistry)                 3(3-0-6) 

  วิชาท่ีตองเรียนมากอน :01403111  หรือ  01403115     

                การประยุกตใชวัสดุอนินทรียตางๆ ในอุตสาหกรรม แร ตัวเรงปฏิกิริยา เซรามิก พอลิเมอร                       

 ของสารโคออดิเนชัน  วัสดุนาโน  ซุบเปอรโมเลกุล   

                Applications of inorganic materials in industry,  minerals,  catalysts,  ceramics,   

 coordination polymers,  nanomaterials,  supermolecules. 
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01403415  เคมีอนินทรียเชิงชีวภาพ (Biological Inorganic Chemistry)         3(3-0-6) 

                วิชาท่ีตองเรียนมากอน :  01403313 

 เคมีโคออรดิเนชันในระบบชีวภาพ  ระเบยีบวิธีการศึกษาโลหะในระบบชีวภาพ การลําเลียง การ

สะสมและภาวะธํารงดุลของโลหะไอออน  บทบาทของโลหะในระบบชีวภาพ  โลหะในยารักษา

โรคการสะสมแรธาตุในระบบชีวภาพ  โครงสรางและการสังเคราะหผลึกอนินทรียโดยการ

เลียนแบบธรรมชาติ การออกแบบโมเลกุล  และการประยุกตใชของสารชีววัสดุอนินทรีย 

Coordination chemistry in biological systems,  methods to study metals in 

biological systems, transport, storage and homeostasis of metal ions, role of 

metals in biological systems, metals in medicine, biomineralization, structures 

and synthesis of biomimetic inorganic crystals, molecular design and application 

of inorganic biomaterials. 

 

01403422  ทฤษฎีทางเคมีอินทรียเบ้ืองตน           3(3-0-6) 

        (Introduction to Theoretical Organic Chemistry) 

         วิชาท่ีตองเรียนมากอน :  01403224 

พันธะเคมีและโครงสรางโมเลกุลของสารประกอบอินทรีย ทฤษฎีออรบิทัลเชิงโมเลกุล ทฤษฎี

พันธะเวเลนซ ระเบียบวิธีการประมาณคาออรบิทัลเชิงโมเลกุล ซอฟตแวรสําหรับการคํานวณทาง

เคมีอินทรีย การตรวจหาสารมัธยันตรท่ีวองไว การกําหนดกลไกของปฏิกิริยาเคมีอินทรีย  

อิทธิพลของไอโซโทป หมูแทนท่ี ตัวทําละลาย กรดและเบส ท่ีมีตออัตราเร็วของปฏิกิริยา  

 Chemical bonding and molecular structures of organic compounds,   

 molecular orbital theory, valence bond theory, methods of molecular orbital 

approximations, softwares for computational organic chemistry, detection of 

reactive intermediates, determination of organic reaction mechanisms, influence 

of isotopes, substituents, solvents, acids and bases on reaction rates. 

 

01403424  เคมีเชิงชีววิทยา  (Biological Chemistry)          3(3-0-6) 

                วิชาท่ีตองเรียนมากอน :  01403224 

แนวคิดของการตอประสานวิชาเคมีและชีววิทยา โครงสราง หนาท่ี และเคมีของชีวโมเลกุล  

เอนไซมและปฏิกิริยาของเอนไซม เคมีของเอนไซมและโคเอนไซม การยับยั้งเอนไซมและบทบาท

ในเคมีทางยา  งานวิจัยท่ีตอประสานวิชาเคมีกับชีววิทยาในปจจุบัน 

Chemistry and biology interface concepts,  structure, function and chemistry of 

biomolecules,  enzymes and enzymatic reactions,  enzymes and coenzyme 

chemistry,  enzyme inhibition and its role in medicinal chemistry,  current 

research in chemistry and biology interface. 
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01403425 เคมีอินทรียประยุกต (Applied Organic Chemistry)         3(3-0-6) 

               วิชาท่ีตองเรียนมากอน :  01403224 

องคประกอบทางเคมีและปฏิกิริยาเคมีอินทรียของผลิตภัณฑเคมีอินทรีย ท่ีประยุกตใชใน

ชีวิตประจําวัน  

Chemical composition and organic reactions of organic products applied in daily 

life. 

01403426 สารประกอบเฮเทอโรไซคลิก (Heterocyclic Compounds)       3(3-0-6)

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01403224    

 การสังเคราะหและปฏิกิริยาของสารประกอบเฮเทอโรไซคลิกชนิดตาง ๆ   

 Syntheses and reactions of heterocyclic compounds. 

01403431 การวิเคราะหผลิตภัณฑเชิงพาณิชย (Commercial Product Analysis)       2(1-3-4) 

วิชาท่ีตองเรียนมากอน :01403333             

ความมุงหมายของการวิเคราะหผลิตภัณฑเชิงพาณิชย สูตรผลิตภัณฑ การเตรียมตัวอยาง การวัด

ทางกายภาพและทางเคมี  และปฏิบัติการทดลอง       

Purposes of commercial product analysis, product formulation, sample 

treatment, physical and chemical measurements, and experimental works. 

01403432  หลักการประกันคุณภาพในหองปฏิบัติการวิเคราะห         1(1-0-2) 

(Principles of Quality Assurance in Analytical Laboratory)   

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน :01403231  หรือ  01403233    

ความตระหนักในคุณภาพ  ทคนิคทางสถิติ การยืนยันความใชไดของขอมูล เทคนิคการควบคุม

คุณภาพ   แนวทางไอโซ/ไออีซี 17025:2500     

Quality awareness, statistical techniques, data validation, quality control  

 techniques, ISO/IEC guide17025:2500. 

01403441  วัสดุนาโน (Nanomaterials)           3(3-0-6) 

วิชาท่ีตองเรียนมากอน :01403111  หรือ  01403115 

 แนวคิดพ้ืนฐาน  สมบัติทางกายภาพและทางเคมี  และการประยุกตใชวัสดุนาโน         

Basic concepts, physical and chemical properties and applications of nanomaterials. 

01403443  โครงสรางและสภาพไวปฏิกิริยาของซีโอไลต       3(3-0-6)                   

           (Structure and Reactivity in Zeolites)              

วิชาท่ีตองเรียนมากอน :01403242  หรือ  01403244  หรอื  01403245            

            โครงสรางผลึก   โครงสรางซีโอไลต   ศึกษาสมบัติของซีโอไลตและซีโอไทปดวยระเบียบวิธีเชิง

โมเลกุล  การดูดซับบนซีโอไลต  การเรงปฏิกิริยาดวยซีโอไลต  การประยุกตใชในอุตสาหกรรม

เปนตัวแลกเปลี่ยนไอออน  ตะแกรงโมเลกุล  และตัวเรงปฏิกิริยา 
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คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

Stuctures of crystalline solids, zeolite structures, molecular approaches to 

zeolites and zeotypes, adsorption on zeolites, catalysis by zeolites, industrial 

applications as ion exchangers, molecular sieves, and catalysts. 

 

01403496  เรื่องเฉพาะทางเคมี (Selected Topics in Chemistry)                 3(3-0-6)

เรื่องเฉพาะทางเคมีในระดับปริญญาตรี  หัวขอเรื่องเปลี่ยนไปในแตละภาคการศึกษา     

Selected topics in chemistry at the bachelor’s degree level. Topics are subject to 

change each semester. 

01403497  สัมมนา (Seminar)                          1 

 การนําเสนอและอภิปรายหัวขอท่ีนาสนใจทางเคมีในระดับปริญญาตรี  

 Presentation and discussion on current interesting topics in chemistry at the 

bachelor’s degree level. 

01403498  ปญหาพิเศษ (Special Problems)                          1 

การศึกษาคนควาทางเคมีในระดับปริญญาตรี และเรียบเรียงเขียนเปนรายงาน 

 Study and research in chemistry at the bachelor’s degree level and compile into 

a written report. 

01403499   โครงงานวิจัยทางเคมี (Research Project in Chemistry)                 2(0-6-3)  

         โครงงานปฏิบัติการและวิจัยในสาขาตางๆ ของเคมี    

         Practice and research project in various fields of chemistry. 

01446331* กระบวนการผลิตสารประกอบไฮโดรคารบอน          3(3-0-6) 

       (Hydrocarbon Processing)         

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน :  01403224 

 องคประกอบของปโตรเลียมและการจําแนกประเภท  กระบวนการแยกแกสธรรมชาติ  

กระบวนการกลั่นน้ํามัน  การแตกตัวและการปฏิรูปดวยตัวเรงปฏิกิริยา  การผลิตเชื้อเพลิง

สังเคราะห   

Composition and classification of petroleum, natural gas separation process, 

refinery process, catalytic cracking and reforming, production of synthetic fuels. 

 

01446343* เคมีพอลิเมอรเบ้ืองตน  (Introduction to Polymer Chemistry)       3(3-0-6) 

                วิชาท่ีตองเรียนมากอน :  01403221  หรือ  01403224 และ 01403243 หรือ 01403244  

แนวคิดพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตรพอลิเมอร ปฏิกิริยาการเกิดพอลิเมอรและกลไก การเกิดพอลิ

เมอรรวม จลนพลศาสตร ภาวะสําหรับการเกิดพอลิเมอรการควบคุมน้ําหนักโมเลกุลของการการ

เกิดพอลิเมอรแบบข้ัน สมบัติของพอลิเมอรท่ีนาสนใจ 
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คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

Basic concepts of polymer science, polymerization reactions and mechanisms, 

copolymerizations, kinetics, polymerization conditions, control molecular weight 

of step polymerization, properties of interesting polymers. 

 

01446381*  การเตรียมความพรอมสําหรับการทํางาน  (Preparing for Work)       1(1-0-2) 

  หลักการ แนวคิดและกระบวนการของการทํางาน  ระเบียบขอบังคับท่ีเก่ียวของ ความ 

ปลอดภัยและการจัดการทางเคมี ความรูพ้ืนฐานและเทคนิคในการสมัครงานอาชีพ ความรู

พ้ืนฐานในการปฏิบัติงาน การสื่อสารและมนุษยสัมพันธ การพัฒนาบุคลิกภาพ  ระบบการบริหาร

คุณภาพในสถานประกอบการ  ระบบไอเอสโอ เอกสารเคมี เทคนิคการนําเสนอ การเขียน

รายงานจริยธรรมทางวิทยาศาสตร 

 Principles, concepts, and processes of working, related rules and regulations, 

safety and chemical management, basic knowledge and techniques in job 

application, basic knowledge and techniques in working, communication and 

human relations, personality development, quality management system in 

workplace, ISO, chemical literature, presentation techniques, report writing, 

scientific ethics. 

 

01446382*  เคมีส่ิงแวดลอม (Environmental Chemistry)           3(3-0-6) 

                วิชาท่ีตองเรียนมากอน :  01403221  หรือ 01403224 

คุณภาพของสิ่งแวดลอมและปจจัยท่ีเก่ียวของ  มลภาวะทางอากาศ น้ํา และดิน  สารมลพิษและ

การเปลี่ยนแปลงทางเคมีของสิ่งแวดลอมท่ีมีผลมาจากกิจกรรมทางเกษตรกรรม อุตสาหกรรม 

และสังคม 

Quility of environment and related factors,  air, water and soil pollution, 

pollutants and chemical changes in the environments as affected by agricultural, 

industial and social activities. 

* หมายถึงเปนวิชานอกหลักสูตรท่ีเลือกเปนวิชาเฉพาะเลือกได 

 


