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เวลาเรียน & สถานที่เรียน 

 พุธ และ ศุกร์  ๑๓.๓๐-๑๕.๐๐ น. 

 วศ. ๖๐๕/๑ อาคารอํานวยการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

 

วันและเวลาสอบ 

 กลางภาค ๙ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๓๐–๑๖.๓๐ น. 

 ปลายภาค ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐–๑๒.๐๐ น. 

หมายเหตุ วันและเวลาสอบอาจมีการเปล่ียนแปลงได้ ดังนั้น จึงขอให้นักศึกษาติดตามประกาศของ

ฝ่ายวิชาการ ของคณะฯ เรื่องการสอบอย่างใกล้ชิด และให้ถือกําหนดการสอบ (อย่างเป็นทางการ) ที่

กําหนดโดยฝ่ายวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นสําคัญ 

 

วิชาบังคับกอ่น (pre-requisite) 

 วค. ๒๐๕  สมดุลมวลสารและพลังงาน  



 ๒

วิชาท่ีต้องใชวิ้ชาน้ี (วค. ๓๓๕) เป็นวิชาบังคับก่อน 

 วค. ๔๗๓  การออกแบบกระบวนการและการประเมินทางเศรษฐศาสตร ์

 วค. ๔๘๒  ปฏิบัติการทางวิศวกรรมเคมี ๒ 

 เป็นส่วนหนึ่งของวิชาที่ใช้พิจารณาว่านักศึกษาจะมีสิทธิลงทะเบียนวิชา วค. ๕๙๖ การวิจัย

ระดับปริญญาตรี ๑ หรือ วค. ๕๙๘ การเตรียมสหกิจศึกษาวิศวกรรมเคม ีหรือไม ่

 

เวลาที่ให้นักศึกษาเข้าพบ 

 ผู้สอนจะไม่มีเวลาที่ให้นักศึกษาเข้าพบอย่างเป็นทางการ แต่นักศึกษาสามารถเข้าพบผู้สอนได้

ตลอดเวลา (ตราบเท่าที่ผู้สอนนั่งทํางานอยู่ในห้อง) อย่างไรก็ดี เพ่ือให้มั่นใจว่าผู้สอนจะอยู่พบนักศึกษา 

แน่ ๆ และเพ่ือที่ผู้สอนจะได้เตรียมตอบคําถามไว้ตอบนักศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ใคร่ขอให้นักศึกษาทาํ

การนัดผู้สอนล่วงหน้า (ทางโทรศัพท์ หรือทาง e-mail ก็ได้)  ทั้งน้ี ขอแนะนําว่าวิธีที่ดีท่ีสุดที่จะส่ือสารกับ

ผู้สอนคือ การติดต่อทาง e-mail 

 

ตําราที่ใช ้

 ตําราหลัก 

    Wankat, P.C., Separation Process Engineering, 3rd Edition, Prentice Hall, 2011 

ตําราเสริม 

    Seader, J.D., and Henley, E.J., Separation Process Principles, 3rd Edition, Wiley, 2010 

 

วิธีวัดผล 

 สอบกลางภาค (Midterm Examination)   ร้อยละ ๔๐-๔๕ 

 สอบปลายภาค (Final Examination)   ร้อยละ ๕๕-๖๐ 

หมายเหตุ    การสอบทุกครั้ง จะเป็นการสอบแบบปิดตํารา (closed-book examination) แต่จะมี

สมการที่เกี่ยวข้องให้ในการสอบ ทั้งนี้ นักศึกษาสามารถนําเครื่องคิดเลขรุ่นใด แบบใด เข้าห้องสอบก็ได้ (ไม่

ว่าจะสามารถโปรแกรมได้หรือไม่ก็ตาม) 

    ในการตรวจข้อสอบน้ัน จะเน้นกระบวนการและวิธีการมากกว่าคําตอบ ดังนั้น ขอให้

นักศึกษาแสดงวิธีทํา และ/หรือ เขียนคําอธิบายประกอบการคํานวณโดยละเอียดและชัดเจน 



 ๓ 

กําหนดการการสอนและการสอบ 

สัปดาห์ที ่ หัวเรื่องที่จะสอน/กิจกรรม 

1-2  Course Introduction and Orientation 

 Introduction to Separation Process Engineering 

 Flash Distillation 

o Basic method of flash distillation 

o Form and sources of equilibrium data 

o Graphical representation of binary vapour-liquid equilibrium (VLE) 

o Binary flash distillation 

o Multi-component VLE 

o Multi-component flash distillation 

3-4  Introduction to Column Distillation 

o Developing a distillation cascade 

o Distillation equipment 

o Specifications 

o External column balances 

5-7  Column Distillation: Internal Stage-by-Stage Balances 

o Internal balances 

o Binary stage-by-stage solution methods 

o McCabe-Thiele method and analysis procedure 

o Modifications of basic distillation column situations 

o Limiting operating conditions 

o Sub-cooled reflux and superheated boil-up 

o Efficiencies 

8  Midterm Examination 

9-11  Introduction to Multi-component Distillation 

 Appropriate Shortcut Methods for Multi-component Distillation 

o Total reflux case: Fenske equation 

o Minimum reflux case: Underwood equations 

o Gilliland correlation for number of stages at finite reflux ratio 

 Batch Distillation 

o Binary-mixture batch distillation 

o Simple binary batch distillation: Rayleigh equation 

o Constant-level batch distillation 

o Multi-stage batch distillation 

  



 ๔ 

กําหนดการการสอนและการสอบ (ต่อ) 

สัปดาห์ที ่ หัวเรื่องที่จะสอน/กิจกรรม 

12-13  Absorption and Stripping 

o Absorption and stripping equilibria 

o Operating lines for absorption 

o Stripping analysis 

o Dilute multi-solute absorbers and strippers 

14-15  Liquid-liquid extraction (LLE) 

o Equipment for LLE 

o McCabe-Thiele diagram for dilute extraction systems 

o Immiscible single-stage and cross-flow extraction 

o Concentrated immiscible extraction 

o Extraction for partially systems 

16  Final Examination 

 


