
หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาเคมี 
  
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร 

 

  แบบ 2(1)  
 จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา   72 หนวยกิต 
 จํานวนหนวยกิตรายวิชาเรียน     24 หนวยกิต 
  -  วิชาบังคับ         5 หนวยกิต 
  -  วิชาบังคับเฉพาะแขนงวิชา           9-11 หนวยกิต 
  -  วิชาเลือก             8-10 หนวยกิต 
 จํานวนหนวยกิตวิทยานิพนธ      48 หนวยกิต 
 
  แบบ 2(2) 
 จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร  ไมนอยกวา   60 หนวยกิต 
 จํานวนหนวยกิตรายวิชาเรียน     12 หนวยกิต 
  -  วิชาบังคับ         3  หนวยกิต 
  -  วิชาเลือก         9 หนวยกิต 
  จํานวนหนวยกิตวิทยานิพนธ     48 หนวยกิต 
 
รายวิชาเรียน 
  รายวิชาบังคับ       5 หนวยกิต 

   แบบ 2(1) 
 2302701 สัมมนาบัณฑิตศึกษา 1      1(1-0-3) 
   Graduate Seminar I 
 2302702 สัมมนาบัณฑิตศึกษา 2      1(1-0-3) 
   Graduate Seminar II 
 2302703 สัมมนาบัณฑิตศึกษา 3      1(1-0-3) 
   Graduate Seminar III      
 2302712 เอกัตศึกษา 2       2(2-0-6) 
   Individual Study II 



   แบบ 2(2)     3  หนวยกิต 
 2302703 สัมมนาบัณฑิตศึกษา 3      1(1-0-3) 
   Graduate Seminar III 
 2302712 เอกัตศึกษา 2       2(2-0-6) 
   Individual Study II 
 
รายวิชาบังคับเฉพาะแขนงวิชา  
   แบบ 2(1) 
 แขนงวิชาเคมีอนินทรีย            9  หนวยกิต 
  2302627 เคมีโลหะแทรนซิชันอินทรีย    3(3-0-9) 
    Organotransition Metal Chemistry 
  2302628 สเปกโทรสโกปของสารประกอบอนินทรีย   3(3-0-9) 
    Spectroscopy of Inorganic Compounds 
  2302629 จลนพลศาสตรและกลไกปฏิกิริยาในเคมีอนินทรีย  3(3-0-9) 
    Kinetics and Mechanism in Inorganic Chemistry 
       
 แขนงวิชาเคมีฟสิกัล            9  หนวยกิต 
  2302632* วิธีทางคณิตศาสตรและอุณหพลศาสตร   3(3-0-9) 
    Mathematial Methods and Thermodynamics 
  2302633* เคมีควอนตัมและสเปกโทรสโกป    3(3-0-9) 
    Quantum Chemistry and Spectroscopy   
  2302634* เคมีสารละลายและเคมีของระบบพื้นผิวและคอลลอยด 3(3-0-9)
    Solution Chemistry and Chemistry of Surface and Colloids 
  
 แขนงวิชาเคมีวิเคราะห     11  หนวยกิต 
  2302641* เทคนิคการแยก      3(3-0-9) 
    Separation Techniques 
  2302642* เคมีวิเคราะหเชิงเคมีไฟฟา    3(3-0-9) 
    Electroanalytical Chemistry 
  2302643* เคมีวิเคราะหเชิงสเปกโทรสโกป    3(3-0-9) 
    Spectroanalytical Chemistry 
 
* รายวิชาเปดใหม 



โปรแกรมการศึกษา 
 แบบ 2(1) 
 แขนงวิชาเคมีอนินทรีย 
    รายวิชาบังคับ รายวิชาบังคับเฉพาะแขนง    รายวิชาเลือก วิทยานิพนธ 
ปที่ 1 ภาคการศึกษาแรก -  6    6  - 
ปที่ 1 ภาคการศึกษาสอง 3  3    4  - 
ปที่ 2 ภาคการศึกษาแรก -  -    -  9                         
ปที่ 2 ภาคการศึกษาสอง 1  -    -  9 
ปที่ 3 ภาคการศึกษาแรก -  -    -  9 
ปที่ 3 ภาคการศึกษาสอง 1  -    -  9 
ปที่ 4 ภาคการศึกษาแรก -  -    -          10 
ปที่ 4 ภาคการศึกษาสอง -  -    -  2 
    5  9           10          48 
 
  
 
 
 แขนงวิชาเคมีฟสิกัล 
    รายวิชาบังคับ รายวิชาบังคับเฉพาะแขนง    รายวิชาเลือก วิทยานิพนธ 
ปที่ 1 ภาคการศึกษาแรก  -  9    2  - 
ปที่ 1 ภาคการศึกษาสอง  3  -    8  - 
ปที่ 2 ภาคการศึกษาแรก  -  -    -  9 
ปที่ 2 ภาคการศึกษาสอง  1  -    -  9 
ปที่ 3 ภาคการศึกษาแรก  -  -    -  9 
ปที่ 3 ภาคการศึกษาสอง  1  -    -  9 
ปที่ 4 ภาคการศึกษาแรก  -  -    -           10 
ปที่ 4 ภาคการศึกษาสอง  -  -    -  2 
     5  9           10                   48 
 
 
 
 
 



 แขนงวิชาเคมีวิเคราะห 
    รายวิชาบังคับ รายวิชาบังคับเฉพาะแขนง    รายวิชาเลือก วิทยานิพนธ 
ปที่ 1 ภาคการศึกษาแรก  -  8    4  - 
ปที่ 1 ภาคการศึกษาสอง  3  3    4  - 
ปที่ 2 ภาคการศึกษาแรก  -  -    -  9 
ปที่ 2 ภาคการศึกษาสอง  1  -    -  9 
ปที่ 3 ภาคการศึกษาแรก  -  -    -  9 
ปที่ 3 ภาคการศึกษาสอง  1  -    -  9 
ปที่ 4 ภาคการศึกษาแรก  -  -    -            10 
ปที่ 4 ภาคการศึกษาสอง  -  -    -  2 
     5         11             8          48 
 
 
 
 แขนงวิชาเคมีอินทรีย 
    รายวิชาบังคับ รายวิชาบังคับเฉพาะแขนง    รายวิชาเลือก วิทยานิพนธ 
ปที่ 1 ภาคการศึกษาแรก  -  7    3  - 
ปที่ 1 ภาคการศึกษาสอง  3  2    7  - 
ปที่ 2 ภาคการศึกษาแรก  -  -    -  9 
ปที่ 2 ภาคการศึกษาสอง  1  -    -  9 
ปที่ 3 ภาคการศึกษาแรก  -  -    -  9 
ปที่ 3 ภาคการศึกษาสอง  1  -    -  9 
ปที่ 4 ภาคการศึกษาแรก  -  -    -          10 
ปที่ 4 ภาคการศึกษาสอง  -  -    -  2 
     5  9           10          48 
 
 
 
 
 
 
 
 



 แบบ 2(2) 
 แขนงวิชาเคมีอินทรีย , แขนงวิชาเคมีฟสิกัล , แขนงวิชาเคมีวิเคราะห และ แขนงวิชาเคมีอินทรีย 
  
    รายวิชาบังคับ รายวิชาบังคับเฉพาะแขนง    รายวิชาเลือก วิทยานิพนธ 
ปที่ 1 ภาคการศึกษาแรก  -  -    9  - 
ปที่ 1 ภาคการศึกษาสอง  3  -    -  9 
ปที่ 2 ภาคการศึกษาแรก  -  -    -  9 
ปที่ 2 ภาคการศึกษาสอง  -  -    -  9 
ปที่ 3 ภาคการศึกษาแรก  -  -    -  9 
ปที่ 3 ภาคการศึกษาสอง  1  -    -          10 
ปที่ 4 ภาคการศึกษาแรก  -  -    -           2 
     3  -            9          48 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 



เนื้อหารายวิชา  
คําอธิบายรายวิชา  
 2302521  เทคนิคทางรังสีเอกซ      2(2-0-6) 
  การผลิตและการตรวจวัดรังสีเอกซ สมบัติโดยทั่วไป สเปกตราแพรและดูดกลืนรังสี 
เทคนิคทางสเปกโทรเคมิกัล และการเลี้ยวเบนรังสีเอกซวิธีตาง ๆ การประยุกตเทคนิคและ         
วิธีการ (เพื่อใช) วิเคราะหธาตุ สวนประกอบและปริมาณของธาตุในสารผลึก การบงระบุสาร
และการวิเคราะหโครงสรางผลึก 
 
 2302523  เคมีชีวอนินทรีย      2(2-0-6) 
  การเกิดและบทบาทของไอออนของโลหะในระบบชีวภาพ การศึกษาโปรตีนที่มี
โลหะ พรอมทั้ง ความสําคัญทางสรีรวิทยา และกระบวนการเมแทบอลิกไอออนของโลหะ
และตัวคีเลตในทางยา 
 
 2302527  เคมีซีโอไลต       2(2-0-6) 
  การจําแนกประเภท โครงสราง สมบัติ การสังเคราะห การตรวจสอบลักษณะ
เฉพาะและการ ประยุกตของซีโอไลต 
 
 2302545  แมสสเปกโทรเมตรี      2(2-0-6) 
  การอภิปรายโดยละเอียดเกี่ยวกับสวนประกอบตาง ๆ ที่จําเปนสําหรับแมสส
เปกโทรเมตรี  การประยุกตแมสสเปกโทรเมตรีเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณสําหรับของ
ผสมของสารประกอบ 
 
 2302562*  เคมีโลหะอินทรีย      2(2-0-6) 
  ทฤษฎีของเคมีโลหะอินทรีย โครงสราง สมบัติและประโยชนทางอุตสาหกรรม
ของสารบางชนิด บทบาทของสารประกอบเชิงซอนในปฏิกิริยาที่มีตัวเรง 
 
 2302611  เร่ืองคัดเเฉพาะทางเคมีอนินทรีย 1    2(2-0-6) 
  เรื่องคัดเฉพาะทางเคมีอนินทรียที่กําลังเปนที่สนใจในปจจุบัน 
 2302612  เร่ืองคัดเฉพาะทางเคมีอนินทรีย 2   2(2-0-6) 



  การอภิปรายงานวิจัยที่นาสนใจทางเคมีอนินทรีย 
 
 2302622*  เคมีสถานะของแข็ง      2(2-0-

6)ธรรมชาติและโครงสรางทางอิเล็กตรอนของผลึกในอุดมคติและผลึกจริง  
ความไมสมบูรณแบบของของแข็ง ความไมสมบูรณแบบและสมบัติทางกายภาพและ 
อันตรกริยาสวนบกพรองปฏิกิริยาอื่น ๆ ของของแข็ง 
 
 2302627  เคมีโลหะแทรนซิชันอินทรีย     3(3-0-9) 
  โครงสรางและพันธะ การเตรียมและวิเคราะหสารประกอบโลหะแทรนซิชันอินทรีย
ตามชนิดของลิแกนด ปฏิกิริยาการเติมแบบออกซิเดทิฟ และการกําจัดแบบรีดักทีฟ 
ปฏิกิริยาอินเซอรซัน  การประยุกตของสารประกอบโลหะแทรนซิชันอินทรีย  
 
 2302628  สเปกโทรสโกปของสารประกอบอนินทรีย   3(3-0-9) 
  พอยทกรุปและตารางแคแรกเตอร อินฟราเรดและรามานสเปกโทรสโกป        
อิเล็กทรอนิกแอบซอรพวันสเปกโทรสโกป เอนเอมอาร อีพีอาร เอนคิวอาร มอสบาวรส
เปกโทรสโกป ผลึกศาสตรรังสีเอกซที่ใชในการศึกษาสารอนินทรีย 
 
 2302629  จลนพลศาสตรและกลไกปฏิกิริยาในเคมีอนินทรีย  3(3-0-9) 
  หลักการของจลนพลศาสตรและกลไกปฏิกิริยาเคมี ปฏิกิริยาแทนที่ประเภทสี่
เหลี่ยมจัตุรัสแบนราบ ปฏิกิริยาแทนที่ประเภททรงเหลี่ยมแปดหนา ปฏิกิริยาออกซิเดชัน
รีดักชัน  การประยุกตกับสารประกอบชีวอนินทรีย 
 
 2302632*  วิธีทางคณิตศาสตรและอุณหพลศาสตร   3(3-0-9) 

 คณิตศาสตรที่จําเปนสําหรับเคมีฟสิกัลและการประยุกต  หลักการสําหรับ 
อุณหพลศาสตรและอุณหพลศาสตรสถิติ 
   
 2302633*  เคมีควอนตัมและสเปกโทรสโกป    3(3-0-9) 
  หลักการสําหรับกลศาสตรควอนตัม และการนําไปประยุกต หลักการสําหรับส
เปกโทรสโกปและการนําไปประยุกต  



      
 2302634*  เคมีสารละลายและเคมีระบบพื้นผิวและคอลลอยด  3(3-0-9) 

เคมีฟสิกัลของสารละลาย ระบบสารละลาย สมบัติของสารละลาย  สมดุลสาร
ละลายและกรณีศึกษา เคมีฟสิกัลของพี้นผิวและคอลลอยด ลักษณะเฉพาะและสมบัติ
ของพื้นผิวและคอลลอยด ปรากฏการณที่เกี่ยวกับพื้นผิวและคอลลอยด 
   
 2302635*  ปฏิบัติการเคมีฟสิกัลขั้นสูง     2(0-6-2) 

การสังเคราะหและการพิสูจนเอกลักษณของสารประกอบที่เหมาะแกการนําไป
ศึกษาสมบัติทางกายภาพและสมบัติทางอุณหเคมี ปฏิกิริยาเคมีอ่ืน ๆ โดยใชเครื่องมือ
และเทคนิคสัญนิยมทางเคมี 
  
 2302637  สเปกโทรสโกปเชิงฟสิกส     2(2-0-6) 
  หลักการของสเปกโทรสโกป การอธิบายอินฟราเรด รามาน เอนเอมอาร และอี
เอสอารสเปกโทรสโกป โดยใชแนวทางกลศาสตรแผนเดิมและกลศาสตรควอนตัม และ
การประยุกตใช 
 
 2302638  เคมีควอนตัมขั้นสูง      2(2-0-6) 
  โมเมนตัมเชิงมุมของออรบิทัลในระบบของอะตอมที่มีหลายอิเล็กตรอนแลด
เดอรโอเปอเรเตอรสําหรับโมเมนตัมเชิงมุม สปนโมเมนตัมเชิงมุมและการคูควบของสป
นออรบิต ระดับมัลติเพลตในอะตอม กฎการเลือกสําหรับอะตอมเชิงซอน กระบวนการ
ออรธอนอรมอลของแกรมชมิตท   ทฤษฎีไวเรียล   ทฤษฎีเฮลลแมนน-ฟายนแมน     
เพอรเทอรเบชันที่ขึ้นกับเวลา  ทฤษฎีการแผรังสีวิแอลซีเอโอ-เอมโอ เซลฟ-คอนซิส
แตนทฟลค เบศิสเซ็ต วิธีเคมีควอนตัม สําหรับระบบหลายอิเล็กตรอน กาารคํานวณ
แบบเซมิ-เอมพิริกัล 
 2302641*  เทคนิคการแยก      3(3-0-9) 
  ทฤษฎี วิธีปฏิบัติ และการประยุกตของวิธีเชิงกายภาพ และเชิงเคมีที่นิยมใชในทาง
เคมี สําหรับแยกสาร รวมถึงการกลั่น การระเหิด การสกัด และวิธีโครมาโทกราฟแบบตางๆ  
 
 



 2302642*  เคมีวิเคราะหเชิงเคมีไฟฟา     3(3-0-9) 
  ทฤษฎี วิธีปฏิบัติและการประยุกตในเคมีวิเคราะหโดยใชวิธีตาง ๆ ทางเคมีไฟฟา
การศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการตาง ๆ ที่เกิดขึ้นที่ขั้วไฟฟา 
 
 2302643*  เคมีวิเคราะหเชิงสเปกโทรสโกป    3(3-0-9) 
  การวิเคราะหโดยวิธีทางสเปกโทรสโกปตาง ๆ ที่นิยมใชในปจจุบันและการอภิปราp 
 
 2302646  เร่ืองคัดเฉพาะทางเคมีวิเคราะห     2(2-0-6) 
  วิธีการใหม ๆ ที่ไดพัฒนาขึ้นมาใชในเคมีวิเคราะห 
 
 2302647  เร่ืองคัดเฉพาะทางเคมีวิเคราะห 2    2(2-0-6) 
  ทฤษฎี หลักการและการประยุกตเทคนิคขั้นสูงใหม ๆ ที่ใชในเคมีวิเคราะห 
 
 2302648  เร่ืองคัดเฉพาะทางเคมีวิเคราะห 3    2(2-0-6) 

  วิธีการเฉพาะตาง ๆ ที่ใชในการแยกสาร ในสเปกโทรเมตรี ในเคมีไฟฟาและในเคมีรังสี 

 
 2302649  ปฏิบัติการวิเคราะหโดยใชเครื่องมือ    2(0-6-2) 

  การใชเครื่องมือสมัยใหมในการวิเคราะห ซึ่งเปนเครื่องมือที่ใชในทาง 
สเปกโทรสโกป เคมี  ไฟฟา เคมีรังสี การวัดความรอน โครมาโทกราฟและเครื่องมือที่ใช
ในการวิจัยอื่น ๆ 
 
 2302651  วิชาการอุปกรณเชิงเคมี     3(3-0-9) 
  หลักการของวงจรและกลอุปกรณเชิงอุปมาและเชิงตัวเลข วงจรอิเล็กทรอนิกที่
เกี่ยวของกับเครื่องมือตาง ๆ   
 
 2302655*  เคมีวิเคราะหเชิงนิวเคลียร     2(2-0-6) 
  อันตรกิริยาระหวางรังสีนิวเคลียรกับสสาร การวัดรังสีและการพิจารณาเชิง
สถิติ การวิเคราะหเชิงกอกัมมันตรังสี  เทคนิคการติดตามการวิเคราะหดวยไอโซโทปก-
ไดลูชัน และปริมาณของรังสีนิวเคลียรที่ยอมรับไดเชิงชีววิทยา 
 



 2302657*  เคมีจุลภาควิเคราะห      2(2-0-6) 
  ทฤษฎีและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจหาธาตุ  และหมูฟงชันนัลโดยใชสารตัว
อยางปริมาณนอย 
 
 2302658  เคมีวิเคราะหสภาวะแวดลอม     2(2-0-6) 
  เทคนิคการสุมตัวอยางของอากาศ น้ําและดินซึ่งตองคํานึงถึงสภาพแวดลอม 
การวิเคราะหสารดังกลาวทั้งในสภาพแอโรซอลแกส ฯลฯ โดยเทคนิคการดูดซับ เทคนิค
ทางปฏิกิริยาเคมี การดักจับและเทคนิคเฮดสเปส โดยใชอุปกรณการวิเคราะหที่เหมาะ
สมโดยเฉพาะแกสและลิควิคโครมาโทกราฟ 
 
 2302660 เคมีฟสิกัลของสารละลาย     2(2-0-6) 
  โครงสราง สมบัติและสมดุลของสารละลาย พื้นฐานทฤษฎีของสารละลายระบบ
ตาง ๆ และวิธีการคํานวณ แนวการทดลองที่นําไปสูความเขาใจพฤติกรรมของสารละลาย 
 
 2302661  เร่ืองคัดเฉพาะทางเคมีฟสิกัล 1    2(2-0-6) 
  ทฤษฎีและหลักการของเรื่องคัดเฉพาะทางแขนงวิชาเคมีฟสิกัล บทปริทัศน
ทางทฤษฎีและ ประยุกต ในหัวขอเร่ืองเกี่ยวกับเคมีควอนตัม ซึ่งกําลังเปนที่สนใจใน
ปจจุบัน หลักการที่ใชในการประมวลผลขอมูลและแปลผล 
 



 2302662  เร่ืองคัดเฉพาะทางเคมีฟสิกัล 2    2(2-0-6) 
  ทฤษฎีและหลักการของเรื่องคัดเฉพาะทางแขนงวิชาเคมีฟสิกัล บทปริทัศนทาง
ทฤษฎีและประยุกต ในหัวขอเร่ืองเกี่ยวกับเคมีฟสิกัลของสารละลายซึ่งกําลังเปนที่สนใจใน
ปจจุบันหลักการและเทคนิคของเครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูลการประมวลผลขอมูล
และการแปรผล 
 
 2302663  ทฤษฎีกลุมสําหรับนักเคมี     2(2-0-6) 
  ตัวแทนกลุม ทฤษฎีกลุมและกลศาสตรควอนตัม การรวมตัวเชิงเสนแบบ
 สมมาตร ทฤษฎีออรบิทัลเชิงโมเลกุลที่เกี่ยวกับสมมาตร ไฮบริดออรบิทัลและ 
 ออรบิทัลเชิงโมเลกุลแบบเอบี (เอน) ทฤษฎีสนามลิแกนดและการสั่นของโมเลกุล 
 
 2302664 วิธีการคํานวณทางคอมพิวเตอรในวิชาเคมี   3(2-3-7) 
  บทนํา สมการเชิงอนุพันธ อินทิเกรตเชิงตัวเลข การประยุกตในเคมีสารละลาย 
การประยุกตในเคมีควอนตัม การวิเคราะหรีเกรสชั่นมอนติคารโลเทคนิค การคุมแตงขอมูล 
 
 2302665  อุณหพลศาสตรเคมีขั้นสูง     2(2-0-6) 
  หลักฐานของอุณหพลศาสตรเคมี อุณหพลศาสตรเชิงสถิติ ระบบซึ่งมีองค
ประกอบเดี่ยวของผสม สารละลายเจือจาง ระบบซึ่งเกิดปฏิกิริยาเคมี สารละลายอิเล็ก
โทรไลต ระบบไฟฟาเคมีผลของสนามแรงโนมถวงของโลก ผลของสนามไฟฟาสถิต        
ผลของสนามแมเหล็กตอระบบความสัมพันธผกผันของออนซาเกอร และระบบเกี่ยวกับ
การเปลี่ยนแปลง และการเคลื่อนที่ของมวล 
 
 2302666  จลนพลศาสตรเคมีขั้นสูง     2(2-0-6) 
  ปฏิกิริยาที่ซับซอน ปฏิกิริยาในสภาพสารละลาย การเรงปฏิกิริยาการเปลี่ยนจาก
สมบัติมหภาคไปสูสมบัติจุลภาค  พื้นผิวพลังงานศักย  พลวัตของปฏิกิริยาชนิดยูนิ และ    
ไบโมเลกคิวลาร   พลวัตเหนือขอบเขตสภาวะของแกสจลนพลศาสตรของระบบที่รวดเร็ว 
 
 2302670  เคมีอินทรียขั้นสูง      3(3-0-9) 



  พันธะเคมี สเทริโอเคมี การวิเคราะหคอนฟอรเมชัน กลไกในปฏิกิริยาอินทรีย          
การแทนที่แบบนิวคลิโอฟลิก การเติมแบบมีขั้ว ปฏิกิริยาการกําจัดคารแบนไอออน ปฏิกิริยา
ของสารประกอบคารบอนิล ความเปนอะโรมาติก   ปฏิกิริยาการแทนที่แบบอิเล็กโทรฟลิก- 
อะโรมาติกและ นิวคลิโอฟลิกอะโรมาติก อนุมูลเสรี และตัวกลางที่วองไวในปฏิกิริยา 
 
 2302671*  ทฤษฎีออรบิทัลเชิงโมเลกุล     2(2-0-6) 
  หลักการพื้นฐานเกี่ยวกับแบบจําลองออรบิทัลเชิงอะตอม การคํานวณออรบิ
ทัลเชิงโมเลกุลระดับพลังงานอิเล็กทรอนิก ออรบิทัลในระบบอะโรมาติก การอนุรักษ
สมมาตรออรบิทัล    ออรบิทัลของปฏิกิริยาเพอริไซคลิก 
   
 2302672*  เคมีอินทรียสังเคราะหขั้นสูง     2(2-0-6) 
  การประยุกตปฏิกิริยาอินทรียชนิดตาง ๆ เพื่อการสังเคราะหสารประกอบ
อินทรียที่ซับซอน รวมทั้งการออกแบบและวิธีสังเคราะห ขอบเขตและขีดจํากัดของ
ปฏิกิริยาตาง ๆ และการออกแบบการทดลอง 
 
 2302681  เร่ืองคัดเฉพาะทางเคมีอินทรีย 1    2(2-0-6) 
  หัวขอพิเศษเกี่ยวกับเรื่องที่กําลังเปนที่สนใจในวงการเคมีอินทรียซึ่งมิไดอยูใน
กระบวนวิชาใด 
 
 2302682  เร่ืองคัดเฉพาะทางเคมีอินทรีย 2    2(2-0-6) 
  หัวขอพิเศษเกี่ยวกับเรื่องที่กําลังเปนที่สนใจในวงการเคมีอินทรียซึ่งมิไดอยูใน
กระบวนวิชาใด 
 
 2302683  เร่ืองคัดเฉพาะทางเคมีอินทรีย 3    2(2-0-6) 
  หัวขอพิเศษเกี่ยวกับเรื่องที่กําลังเปนที่สนใจในวงการเคมีอินทรียซึ่งมิไดอยูใน
กระบวนวิชาใด 
 
 2302684  เร่ืองคัดเฉพาะทางเคมีอินทรีย 4    2(2-0-6) 



  หัวขอพิเศษเกี่ยวกับเรื่องที่กําลังเปนที่สนใจในวงการเคมีอินทรียซึ่งมิไดอยูใน
กระบวนวิชาใด 
 
 2302685*  สเปกโทรสโกปของสารประกอบอินทรีย   2(2-0-6) 
  อินฟราเรดสเปกโทรสโกป อัลตราไวโอเลตสเปกโทรสโกป นิวเคลียรแมกเนติกเรโซ
แนนซแบบโปรตอน คารบอน และแบบ 2 มิติ เฮเทโรนิวเคลียร มอสบาวรสเปกโทรสโกป         
แมสสเปกโทรสโกป 
 
 2302686*  เคมีของผลิตภัณฑธรรมชาติ     2(2-0-6) 

การสังเคราะหและการหาโครงสรางของผลิตภัณฑธรรมชาติที่ซับซอน สาร 
เคมีที่เกิดตามธรรมชาติในพืช งานวิจัยสมัยใหม  
   
 2302687*  สารประกอบเฮเทโรไซคลิก     2(2-0-6) 
  โครงสราง วิธีการสังเคราะห ปฏิกิริยา และสมบัติของสารประกอบเฮเทโรไซคลิก  
   
 2302688*  เคมีโลหะอินทรียขั้นสูง     2(2-0-6) 
  สารประกอบเชิงซอนของโลหะแทรนซิชันที่มีพันธะซิกมาระหวางโลหะและ
คารบอน สารประกอบเชิงซอนของโลหะแทรนซิชันที่มีพันธะไพระหวางโลหะและคารบอน 
การใชสารประกอบโลหะอินทรียในการสังเคราะห กลไกของปฏิกิริยาที่โลหะแทรนซิชัน 
  
 2302701  สัมมนาบัณฑิตศึกษา 1     1(1-0-3) 
  เสนอรายงานและอภิปรายในหัวขอเกี่ยวกับเคมีขั้นสูง 
 
  
 
 2302702  สัมมนาบัณฑิตศึกษา 2     1(1-0-3) 
  เสนอรายงานและอภิปรายในหัวขอเกี่ยวกับเคมีขั้นสูง 
 
 2302703  สัมมนาบัณฑิตศึกษา 3     1(1-0-3) 



  เสนอรายงานและอภิปรายในหัวขอเกี่ยวกับเคมีขั้นสูง 
 
 2302711  เอกัตศึกษา 1       2(2-0-6) 
  หัวขอพิเศษในวงการเคมีที่นาสนใจและจะชวยฝกใหนิสิตไดมีการคนควาทํา
ขอมูลเพื่อใหเกิดความคิดรวบยอดแนวใหมในเรื่องนั้นโดยไมไดอยูในเนื้อหาวิชาใด 
 
 2302712  เอกัตศึกษา 2       2(2-0-6) 
  หัวขอพิเศษในวงการเคมีที่นาสนใจและจะชวยฝกใหนิสิตไดมีการคนควาทํา
ขอมูลเพื่อใหเกิดความคิดรวบยอดแนวใหมในเรื่องนั้นโดยไมไดอยูในเนื้อหาวิชาใด 
 
 2302721  เร่ืองพิเศษทางเคมีอนินทรีย     3(3-0-9) 
  หัวขอพิเศษที่เกี่ยวกับหัวขอที่กําลังเปนที่สนใจในวงการเคมีอนินทรีย 
 
 2302731  สมดุลสารเชิงซอน      2(2-0-6) 
  สมบัติและสวนประกอบของสารประกอบเชิงซอน คาคงที่สมดุลของสะปซีตาง ๆ 
วิธีทางโพเทนชิโอเมตรี และสเปกโทรสโกปเพื่อศึกษาสมดุลของสารประกอบเชิงซอน   
การวิเคราะหคาคงที่สมดุลโดยคอมพิวเตอร 
 
 2302732  สารละลายอิเล็กโทรไลต     2(2-0-6) 
  ความหมายของไอออนในสารละลาย แรงกระทําระหวางตัวถูกละลายกับตัว
ทําละลายไอออนกับตัวทําละลายและไอออนกับไอออน  ทฤษฎีพื้นฐานของระบบ         
อิเล็กโทรไลต สมบัติทางการนําพาและสมบัติอ่ืนของสารละลายอิเล็กโทรไลต 
 
 2302733  เร่ืองพิเศษทางเคมีฟสิกัล     3(3-0-9) 
  หัวของานวิจัยทางเคมีฟสิกัลที่กําลังเปนที่สนใจในปจจุบัน 
 
 2302734 อุณหพลศาสตรสถิติขั้นสูง     2(2-0-6) 



  กลศาสตรสถิติ  ความสัมพันธกับอุณหพลศาสตร การประยุกตกับระบบที่ไมซับ
ซอน 

     
 2302741  แมสสเปกโทรเมตรีขั้นสูง     2(2-0-6) 
  แมสสเปกโทรเมตรีพื้นฐานโดยยอ ทฤษฎีไอออไนเซชัน และการถายเทพลังงาน
ธรรมชาติของปฏิกิริยาเชิงโมเลกุลเดี่ยวและโมเลกุลคู ปฏิกิริยาไอออนโมเลกุลในวัฏภาคแกส
และการประยุกตเพื่อประโยชนในการหาโครงสรางของสารประกอบที่     แนนอน ไอออไนเซ
ชันประเภทอื่นและการประยุกตใช  ซึ่งรวมทั้ง ซีไอ เอฟดี เอฟไอ เอฟเอบี การวิเคราะหสาร
ผสม การนําแมสสเปกโทรเมตรีมาประยุกตในการศึกษาวิจัยอื่น ๆ เชน เทคโนโลยี เชื้อเพลิง 
สภาวะสิ่งแวดลอม การแพทย เครื่องสําอาง เปนตน การเลือกระบบของแมสสเปกโทรมิเตอร
ที่เหมาะสม 
 
 2302771  สเทริโอเคมีอินทรีย      2(2-0-6) 
  สเทริโอเคมีของไฮโดรคารบอนที่มีหลายวง ของพอลิเมอร และของสารประกอบ
อินทรียของไนโตรเจน ออกซิเจน กํามะถัน และฟอสฟอรัส ออพติคอลโรเททอริดิสเพอชัน  
การแยกสารราชิมิกชนิดตาง ๆ  
  

2302772*  กลไกปฏิกิริยาเคมีอินทรียขั้นสูง    2(2-0-6) 
      หลักการพื้นฐานของโครงสรางและความวองไวอินเทอรมีเดียตที่วองไวชนิดตาง ๆ 
กลไกของปฏิกิริยาชนิดตาง ๆ ซึ่งรวมถึงปฏิกิริยาการรวมที่เกิดแบบมีขั้ว ปฏิกิริยาที่เกี่ยวของ
กับอนุมูลตาง ๆ ปฏิกิริยาที่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสราง ปฏิกิริยาออกซิเดชัน-รีดักชัน หัวขอ
อ่ืน ๆ ที่ ใชในการศึกษาเพื่อทําใหเขาใจกลไกของปฏิกิริยา 

 
 

 
 
 
 
 
 



รายวิชา (ภาษาอังกฤษ )ดุษฎีบัณฑิต 
 2302521  X-ray Techniques      2(2-0-6) 
  X-RAY TECHNIQUES 
  Production and detection of X-rays; their general properties, emission 
and absorption spectra; spectrochemical techniques and X-rays diffraction 
methods and their applications, qualitative and quantitative analyses 
identification of unknowns and crystal-structure analysis. 
 
 2302523  Bio-inorganic Chemistry     2(2-0-6) 
  BIO-INORGANIC CHEM 
  Occurrence and role of the metal ions in biological system, including 
the study of metalloproteins and orther metal containing bilogical complexes 
with their physiological importance and metabolism; metal ions and chelating 
agents in medicine. 
 
 2302527  Zeolite Chemistry      2(2-0-6)  
  ZEOLITE CHEM 
  Classification, structures, properties, synthesis, characterization and 
applications of zeolites 
 
 2302545  Mass Spectrometry      2(2-0-6) 
  MASS SPECTROMETRY 
Detailed discussion on each components necessary for mass  spectrometry, 
qualitative and quantitative applications of mass spectrometry for mixture of 
compounds. 
 
 
 
 2302562*  Organometallic Chemistry    2(2-0-6) 



  ORGANOMET CHEM 
  Theories of organometallic chemistry; structure; properties industrial 
applications of some compounds;  role of metal complexes in catalysis reactions. 
 
 2302611  Selected Topics in Inorganic Chemistry I   2(2-0-6) 
  SEL TOP INORG I 
  Selected topics in inorganic chemistry of current interest. 
 
 2302612  Selected Topics in Inorganic Chemistry II  2(2-0-6) 
  SEL TOP INORG II 
  Discussion on some interesting research in inorganic chemistry. 
 
 2302622*  Solid State Chemistry     2(2-0-6) 
  SOLID STATE CHEM 
  The nature and electronic structure of ideal and real crystals, 
imperfection and physical properties of solid, chemical reactions of solid. 
 
 2302627  Organotransition Metal Chemistry    3(3-0-9) 
  ORGTRAN METAL CHEM 
  Structure and bonding, preparations and characterization of organotransition 
metal complexes according to ligand, oxidative addition and reductive elimination, 
insertion reactions, applications of organotransition metal complexes. 
 
 
 
 
 2302628  Spectroscopy of Inorganic Compounds   3(3-0-9) 
  SPECT INORG CPD 
  Point groups and characters talbes, IR and RAMAN spectroscopy electronic 
absorption spectroscopy, NMR, EPR, NQR,  Mossbauer spectroscopy, X-ray 
crystallography. 



 
 2302629  Kinetics and Mechanism in Inorganic Chemistry 3(3-0-9) 
  KINET MECH INORG 
  Principles of kinetic and mechanism chemistry, square planar 
substitutions, octahedral substitutions, oxidation-reduction reactions, 
applications on bioinorganic compounds. 
 
 2302632*  Mathematical Methods and Thermodynamics            3(3-0-9)    
  MATH  MTHD  THERMO  
  Essential mathematics for physical chemistry and their applications; 
foundations for thermodynamics and statistical thermodynamics 
 
 2302633*  Quantum Chemistry and Spectroscopy   3(3-0-9)  
  QUANTUM SPECTRO 
  Foundations for quantum mechanics and applications; foundations for 
spectroscopy and application 
    
 2302634*  Solution Chemistry and Chemistry of Surface and Colloids
 3(3-0-9) 
  SOLN SURF COLLD 
  Physical chemistry of solution : systems of solution, properties of 
solution, solution of equilibria and case studies; physical chemistry of surfaces 
and colloids : characteristics and properties of surfaces and colloids, surface 
and colloid phenomena. 
 2302635*  Advanced Physical Chemistry Laboratory  2(0-6-2) 
  ADV  PHYS  CHEM  LAB 
  Synthesis and identification of compounds with subsequent stigation 
of their physical and thermochemical properties, typical reactions using both 
instrumental and conven-tional chemical techniques. 



 
 2302637  Physical Spectroscopy     2(2-0-6) 
  PHYS SPECTROSCOPY 
  Principle of spectroscopy; classical and quantum mechanical approaches to 
the understanding of IR, Raman, NMR and ESR spectroscopy; application.  
 
 2302638  Advanced Quantum Chemistry    2(2-0-6) 
  ADV QUANTUM CHEM 
  Orbital angular momentum in many-electron atoms, ladder operators 
for angular momentum, the spin angular momentum and spin-orbit coupling, 
multiplet levels in atoms, selection rules for complex atoms, Gram-Schmidt 
process of orthonormalization, the Virial theorem, Hellmann-Feynman theory, 
time dependent perturbations, radiation theory, LCAO-MO self consistant field 
method, basis sets, quantum chemical methods for large systems, semi-
empirical calculations. 
 
 2302641  Separation Techniques     3(3-0-9) 
  SEPARATION  TECH 
  Theory, practical approach and application of physical and chemical 
methods of separation currently used in chemistry including distillation, 
sublimation, extraction and different chromatographic methods. 
   
 
 2302642  Electroanalytical Chemistry    3(3-0-9)  
  ELECTROANAL  CHEM 
  Theory, practical approach and application of various electrometric 
methods for chemical analyses; investigation of electrode processes. 
 
 2302643  Spectroanalytical Chemistry    3(3-0-9) 



  SPECTROANAL  CHEM 
  Rigorous treatment and detailed discussion on various spectroscopic 
methods currently used in chemical analysis. 
 
 2302645  Selected Topics in Analytical Chemistry I  2(2-0-6) 
  SEL TOPIC ANAL I 
  Recent advances in analytical chemistry 
 
 2302647  Selected Topics in Analytical Chemistry II   2(2-0-6) 
  SEL TOPIC ANAL II 
  This course deals with the theories principles and applications of 
currently advanced techniques in analytical chemistry.  
 
 2302648  Selected Topics in Analytical Chemistry III  2(2-0-6) 
  SEL TOPIC ANAL III 
  This course deals with spectific separation, spectrometric, 
electrochemical and radiochemical methods used in analytical chemistry. 
 
 2302649  Instrumental Analysis Laboratory    2(2-0-6) 
  INST ANALYSIS LAB  
  Modern instrumental methods of analysis covering spectrochemical, 
electrochemical, radiochemical, thermal, chromatographic techniques 
including other research equipment. 
 
 
 2302651  Chemical Instrumentation     3(3-0-9) 
  CHEM INSTRUMENT 
  Principles of analog and digital circuits and devices, related  electronic circuits 
to chemical instruments. 



 
 2302655*  Nuclear Analytical Chemistry    2(2-0-6) 
  NUC  ANAL  CHEM 
  Interaction of nuclear radiatings with matter, radiation measuerments 
and its statistical consideration, activation analysis, tracer techniques, isotopic 
dilution analysis, and biologically permissible doses. 
 
 2302657*  Microanalytical Chemsitry     2(2-0-6) 
  MICROANAL  CHEM 
  Theory and practical approach of microanalysis for the determination 
of elements and functional groups. 
 
 2302658  Environmental Analytical Chemistry   2(2-0-6) 
  ENVIRON ANAL CHEM 
  Environmental chemistry, and various techniques for analysis of 
environmental pollutants. 
 
 2302660  Physical Chemistry of Solution    2(2-0-6) 
  PHYS CHEM SOLN 
  Structure of solution, solution properties and solution equilibria; 
theoretical foundation of solution systems and methods of calculation; 
experimental approaches to the understanding of solution behaviors. 
 
 
 
 2302661 Selected Topics in Physical Chemistry I   2(2-0-6) 
  SEL TOP PHYS I 



  Theoretical and principal basis of appropriately selected topics in physical 
chemistry; reviews of the theoretical and applied study in the field of quantum 
chemistry of current interest; data processing and the interpretation of results.  
 
 2302662  Selected Topics in Physical Chemistry II   2(2-0-6) 
  SEL TOP PHYS II 
  Theoretical and principal basis of the appropriately selected topics in  
physical chemistry; reviews of the theoretical and applied study in the field of 
physical chemistry of solution of current; instrumental principles and techniques 
used for data collection; data processing and the interpretation of reaults. 
 
 2302663  Group Theory for Chemists    2(2-0-6) 
  GROUP THEORY CHEM 
  Representations of groups, group theory and quantum mechanics, 
symmetry-adapted linear combinations, symmetry aspects of molecular orbital 
theory, hydrid orbitals and molecular orbitals for ab-type molecules, ligand 
field theory, molecular vibrations. 
  
 2302664  Computational  Methods in Chemistry   2(2-0-6) 
  COM MTHD CHEM 
  Introduction, differential equations, numberical integrations, applications   in 
solution chemistry, applications in quantum chemistry, regression analysis, Monte-Carlo 
technique, data manipulations.      
 
 
 
 
 2302665  Advanced Chemical Thermodynamics   2(2-0-6) 
  ADV CHEM THERMO 



  Fundamentale principles of chemical thermodynamics, single component, 
mixtures, dilute solutions, system of chemically reacting species, solutions of 
electropytes, electrochemical systems, gravitational field, electrostatic systems, 
magnetic systems radiation, ansager’s reciprocal relations, system in motion of mass 
transport. 
 
 2302666  Advanced Chemical Kinetics    2(2-0-6) 
  ADV CHEM KINETICS 
  Complex reactions, reactions in solution, catalysis from the macroscopic to the 
microscopic level, potential energy surfaces, unimolecular dynamics, dynamic of 
bimolecular collissions, dynamics begand the gas phase, fast kinetics. 
 
2302670  Advanced Organic Chemistry     3(3-0-9) 
  ADV ORG CHEM 
  Chemical bonding, stereochemistry, conformation analysis, organic reaction 
mechanism, nucleophilic substitution, polar addition, elimination reaction, carbanion, 
reaction of carbonyl compound, aromaticity, electrophilic aromatic and nucleophilic 
aromatic substitution free radical and reactive intermediate.   
                                                                                                                                                         
 2302671*  Molecular Orbital Theory           2(2-0-6) 
  MOL  ORB  THEORY 
  Basic principles of atomic orbital models; molecular orbital  calculation; 
electronic energy levels; orbital of aromatic systems; conversation of orbital symmetry; 
orbitals of pericyclic reactions. 
 
 
 
 2302672*  Advanced Organic Synthesis    2(2-0-6) 
  ADV  ORG  SYNTHESIS 



  Application of organic reactions to the synthesis of  complex organic 
compounds, including synthetical design and methodology scope and limitations of 
reactions and experimental design. 
 
 2302681  Selected Topics in Organic Chemistry I   2(2-0-6) 
  SELECT TOP ORG I 
  Special topics of current interest in organic chemistry which are not 
normally covered in sufficient depth in other courses. 
 
 
 2302682  Selected Topics in Organic Chemistry II   2(2-0-6) 
  SELECT TOP ORG II 
  Special topics to current interest in organic chemistry which are not 
normally covered in sufficient depth in other courses. 
 
 2302683  Selected Topics in Organic Chemistry III  2(2-0-6) 
  SELECT TOP ORG III 
  Special topics of current interest in organic chemistry which are not 
normally covered in sufficient depth in other courses. 
 
 2302684  Selected topics in Organic Chemistry IV   2(2-0-6) 
  SELECT TOP ORG IV 
  Special topics of current interest in organic chemistry which are not 
normally covered in sufficient depth in orther courses. 
 
 
 
 2302685*  Spectroscopy of Organic Compounds    2(2-0-6) 
  SPEC  ORG  CPD 



  Infrared spectroscopy; ultraviolet spectroscopy; proton, carbon and 
2-D nuclear magnetic resonance; heteronuclear; Mossbauer spectroscopy; 
mass spectroscopy. 
    
 2302686*  Chemistry of Natural Products         2(2-0-6) 
  CHEM  NAT  PRODUCTS    
  Synthesis and structure determination of complex natural products;      
naturally occurring compounds in plants; new research works. 
   
 2302687*  Heterocyclic Compounds     2(2-0-6) 
  HETEROCYCLIC  COMPD 
  Structure, synthetic methods, reactions and propertics of heterocyclic 
compounds. 
 
 2302688*  Advanced Organometallic Chemistry   2(2-0-6) 
  ADV  ORGANOMET  CHEM 
  Complexes with transition metal-carbon σ-bonds; complexes with 
transition metal-carbon π-bonds; organometallic reagents in systhesis; 
mechanisms of reactions at transition metal sites. 
 
 2302701  Graduate Seminar I      1(1-0-3) 
  GRADUATE SEM I 

  Presentation and discussion in special topics of current interest in chemistry 
 
 2302702  Graduate Seminar II     1(1-0-3) 
  GRADUATE SEM II 
  Presentation and discussion in special topics of current interest 
in chemistry. 
 2302712  Individual Study I      2(2-0-6) 



  INDL STUDY I 
  Special topics in chemistry of common interest to student and advisor. 
 
 2302721  Special Topics in Inorganic Chemistry    3(3-0-9) 
  SPEC TOP INORG 
  Special research topics in inorganic chemistry of current interest. 
 
 2302731  Complex Equilibria      2(2-0-6) 
  COMPLEX EQUIL 
  Complex components and properties, equilibrium constants of  
complex species, potentimetric and spectroscopic methods for studying 
complex equilibria, computer refinements. 
 
 2302732  Electrolyte Solution      2(2-0-6) 
  ELECT SOLN 
  Concepts of ion in solution, solvent-solvent, ion-solvent,ion-ion 
interaction, theoretical foundation of electrolyte systems, transport and other 
properties of electrolyte solution. 
 
 2302733  Special Topics in Physical Chemistry   3(3-0-9) 
  SPEC TOP PHYS CHEM 
Special research topics in physical chemistry of current interest. 
 
 2302734*  Advanced Statistical Thermodynamics    2(2-0-6) 
  ADV  STAT  THERMO 
  Statistical mechanics; relation to thermodynamics; applications to 
non-complexed system. 
 
 2302741  Advanced Mass Spectroscopy    2(2-0-6) 



  ADV MASS SPEC 
  Brief review of fundamental aspects of mass spectrometry.  Theory of 
ionization, energy transfer, nature of unimolecular and bimolecular reactions, 
ion-molecular reactions in gas phase and their application istructure 
clucidation. Alternative methods of ionization and applications including CI, 
FD, FI, FAB, etc. Analysis of mixtures by GS/MS, LC/MS.  
 
 2302771  Organic Stereochemistry     2(2-0-6) 
  ORG  STEREO 
  Stereochemistry of polycyclic hydrocarbons, polymers and organic 
compound of nitrogen, oxygen, sulphur, and phosphorus, optical  rotatory 
dispersion resolution of specific types of racemic modifications. 
 
 2302772*  Advanced Organic Reaction Mechanism   2(2-0-6) 
  ADV  ORG  REAC  MECH 

Basic principles of structures and reactivity; reactive intermediates;  
mechanism of reactions including polar reactions, radical reactions, 
rearrangements, oxidation reduction reactions; other topics involving reaction 
mechanisms. 
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