CAD/CAM/CAE/CNC กับอุตสาหกรรมการผลิต
สมนึก บุญพาไสว

การแขงขันเปนสิ่งที่หลีกเลี่ยงไมไดสําหรับการดํารงชีวิตบนโลกฉันใด
กระบวนการผลิตใน
อุตสาหกรรมก็ตองมีการแขงขันฉันนั้น โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อมีการเปดการคาเสรีการแขงขันยอมเพิ่มมาก
ขึ้นอีกเปนเทาทวีคูณ สิ่งที่ทุกคนตองคิดและทําในเวลานี้ก็คือจะทําอยางไรจึงจะผลิตสินคาไดคุณภาพดี
รวดเร็วทันความตองการของลูกคา ตนทุนการผลิตต่ํา เพื่อที่จะสามารถแขงขันกับผูอื่นได ดวยความ
เจริญกาวหนาทางเทคโนโลยีการพัฒนากระบวนการผลิตแบบอัตโนมัติก็มีความกาวหนาอยางตอเนื่อง
โดยเฉพาะกระบวนการผลิตที่ตองการความละเอียด ความถูกตอง ความเที่ยงตรงของชิ้นงาน ความ
นาเชื่อถือ และความยืดหยุนในกระบวนการสูง เทคโนโลยีที่เขามามีบทบาทอยางยิ่งในกลุมอุตสาหกรรม
การผลิตไดแก CAD/CAM/CAE/และ CNC
CAD คืออะไร

เปนคํายอของ Computer Aided Design ซึ่งแปลเปนภาษาไทยวาคอมพิวเตอรชวยใน
การออกแบบ เปนการนําคอมพิวเตอรมาชวยในการสรางชิ้นสวน (Part) ดวยแบบจําลองทางเรขาคณิต
วิศวกรเครื่องกลหรือวิศวกรออกแบบใช CAD software ในการสรางชิ้นสวน หรือเรียกวา
แบบจําลอง (Model) และแบบจําลองนี้สามารถแสดงเปนแบบ (Drawing) หรือไฟลขอมูล CAD
สําหรับวิศวกรการผลิตใช CAD software เพื่อ
• พัฒนาแบบจําลองชิ้นสวนจากแบบที่ไดรับ
• ประเมินและแกไขขอมูล CAD ของชิ้นสวนที่ออกแบบบนระบบ CAD เพื่อใหยอมรับได
ในการผลิต
• เปลี่ยนแปลงชิน้ สวนที่ออกแบบเพื่อใหสามารถผลิตได สิ่งนี้อาจรวมถึงการเพิ่มมุมสอบ
(Draft angle) หรือพัฒนาแบบจําลองของชิ้นสวนที่แตกตางกันออกไป สําหรับขั้นตอน
ที่แตกตางกันในกระบวนการผลิตที่ซับซอน
• ออกแบบอุปกรณจับยึด โพรงแบบ (Model cavity) ฐานแมพิมพ (Mold base) หรือ
เครื่องมืออื่น ๆ
การใช CAD ในการสรางรูปรางชิ้นสวนสามารถทําได 3 ลักษณะ คือ ปริมาตรตัน (Solid)
พื้นผิว (Surface) และโครงลวด (Wire frame) ซึ่งแตละแบบจะเหมาะกับงานเฉพาะอยาง
CAD
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นอกจากการใช CAD ในการสรางชิ้นสวนแลวปจจุบัน CAD software บางตัวยังสามารถใชใน
งานวิศวกรรมยอนกลับ (Reverse engineering) ได คุณภาพของพื้นผิวที่สรางขึ้นมาจากซอฟตแวร
วิศวกรรมยอนกลับสวนมากขึ้นอยูกับ 2 องคประกอบ คือ คุณภาพของแบบจําลองหรือสวนประกอบที่
นํามาสแกน และคุณภาพของขอมูลเชิงตัวเลข บางครั้งในการทํางานจริงเราไมสามารถไดแบบจําลองที่
สมบูรณ หรือคุณภาพของขอมูลเชิงตัวเลขที่ไดไมดี เนื่องจากชิ้นสวนชํารุดหรือถูกทําลาย CAD
บางตัวสามารถแกไขปญหาพื้นผิวของแบบจําลองในบริเวณที่ชํารุดได หรืออาจแตงเติม
software
ดัดแปลงใหดีกวาของเดิมที่สแกนมาได
CAM คืออะไร
CAM คือคํายอของ Computer Aided Manufacturing แปลเปนภาษาไทยวา คอมพิวเตอร

ชวยในการผลิต เปนการนําคอมพิวเตอรมาชวยในการสรางรหัสจี (G-code) เพื่อควบคุมเครือ่ งจักร
ซีเอ็นซีในการกัดขึ้นรูปชิ้นสวน โดยใชขอมูลทางรูปรางจาก CAD
CAM เริ่มตนในป 1950 ซึ่งไดรับการพัฒนาขึ้นที่ MIT ดวยภาษา Automatic Program Tool
(APT) ผูเขียนโปรแกรมทํางานจากพิมพเขียว และใช APT สรางโปรแกรมรหัสจี หรือเขียนโปรแกรมรหัส
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จีดวยมือ CAD ยังไมสามารถใชรวมกับ CAM ไดจนกระทั่งป 1970 ในบางจุดเราใช CAM เพือ่ แกไข
รูปเรขาคณิตของชิ้นสวนซึง่ ไดมาจาก CAD เรียบรอยแลวเพื่อใหเครื่องซีเอ็นซีสามารถทําการกัดขึ้นรูปได
ซึ่งนําไปสูการใชงานรวมกันของ CAD และ CAM
จากความกาวหนาของเทคโนโลยี IT CAM สามารถใชขอมูลจาก CAD ในการกําหนดวาจะใช
เครื่องจักรใดในการผลิต วัสดุชิ้นงานมีขนาดเทาใด วางตําแหนงอางอิงอยางไร ใชเครือ่ งมืออะไรในการตัด
เฉือน จะใชวธิ ีตัดเฉือนแบบไหนกี่ขนั้ ตอน รวมไปถึงการจําลองขั้นตอนการทํางานเพื่อดูเสนทางการตัด
เฉือนของเครือ่ งมือตัดเฉือน และตรวจสอบความผิดพลาดในการผลิต
ดวยการพัฒนา CAM software อยางตอเนื่อง ปจจุบนั CAM software ไดรับการพัฒนาให
ชวยสงเสริมการกัดหยาบไดรวดเร็วขึ้น และสามารถกัดละเอียดดวยความเร็วสูง รวมถึงการกัด 5 แกน

CAE คืออะไร

เปนคํายอของ Computer Aided Engineering แปลเปนไทยวาคอมพิวเตอรชวยงาน
วิศวกรรม โดยพื้นฐานแลวเปนการใชคอมพิวเตอรและซอฟตแวรในการแกปญหา CAE เปนสาขาหนึ่ง
ของวิศวกรรม ซึ่งเกี่ยวของกับการใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรในการแกปญ
 หาที่ซับซอนซึ่งยากเกินไป หรือ
เปนไปไมไดที่จะแกปญหาโดยใชเทคนิคการวิเคราะหปญหาแบบเดิม CAE เปนเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ
สูงสําหรับการทํานายพฤติกรรมของชิน้ สวน
ชิ้นสวนที่สรางขึ้นมาจะประกอบกันไดหรือไม ถาอยากทราบวาผลจากการใหภาระ (Load) กับ
ชิ้นสวนเปนระยะเวลา 6 เดือนหรือ 1 ป ที่สภาวะอุณหภูมิแวดลอมที่เปลี่ยนไปจะทําใหรูปรางของชิน้ สวน
บิดเบี้ยว หรือสมบัติทางกลเปลี่ยนแปลงอยางไร เราสามารถใช CAE หาคําตอบได โดยทั่วไปการใช
CAE มีจุดประสงคเพื่อ
• ประเมินความสําเร็จของการออกแบบชิน้ สวนที่กําหนด
• คนหาจุดออนกอนที่จะลงมือทําตนแบบ
• ทําใหชิ้นสวนหรือเครือ่ งมือมีราคาต่ําสุด
CAE
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• หาสาเหตุและทําการแกไขชิน้ สวนที่ลมเหลว
การใช CAE จําลองชิ้นสวนในสภาวะแวดลอมใชงานเมื่อรับภาระหรือภาระทดสอบ ปฏิกิริยาของ
ชิ้นสวนตอภาระสามารถทํานายได แลวเลือกใชคาที่เหมาะสมที่สุด

CNC คืออะไร

เปนคํายอของ Computer Numerical Control แปลวาการควบคุมเชิงตัวเลขดวย
คอมพิวเตอร เปนการใชคอมพิวเตอรควบคุมการทํางานของเครือ่ งจักรกลตาง ๆ เชน เครื่องกัดซีเอ็นซี
เครื่องกลึงซีเอ็นซี เครื่องเจียระไน เครื่องEDM ฯลฯ ซึ่งสามารถทําใหผลิตชิ้นสวนไดรวดเร็วถูกตอง และ
เที่ยงตรง
เครื่องจักรซีเอ็นซีแตละแบบแตละรุนจะมีลักษณะเฉพาะ และการประยุกตใชงานที่ตางกันออกไป
แตเครื่องจักรกลซีเอ็นซีทงั้ หมดมีขอดีเหมือน ๆ กันคือ ขอแรกเครื่องจักรกลซีเอ็นซีทกุ เครื่องไดรับการ
ปรับปรุงใหมีการทํางานอัตโนมัติทําใหลดความวุนวายของผูควบคุมเครือ่ งจักรในการผลิตชิ้นงาน เครื่อง
จักรซีเอ็นซีหลายเครื่องสามารถทํางานโดยที่ผูควบคุมไมตองคอยนั่งเฝาในระหวางวัฏจักรการทํางานของ
เครื่อง (Machining cycle) และผูควบคุมสามารถไปทํางานอยางอื่นได สิ่งนี้ทําใหผูใชเครื่องจักรซีเอ็นซี
ไดประโยชนหลายอยางรวมทั้งลดความเหนื่อยลาของผูปฏิบัติงาน ความผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากคนมีนอย
มากมีความคงเสนคงวาในการผลิตและสามารถทํานายเวลาในการผลิตแตละชิ้นได
ขอดีขอที่สองของเทคโนโลยีซเี อ็นซีคอื ความคงเสนคงวาและความถูกตองแมนยําของชิน้ งาน ซึ่ง
หมายความวาเมื่อโปรแกรมที่เขียนทํางานอยางถูกตองแลว การผลิตชิ้นสวน 2 ชิ้น 10 ชิ้น หรือ 1000 ชิ้น
ใหเหมือนกันทุกประการสามารถทําไดอยางงายดายดวยความสม่ําเสมอ
ขอดีขอที่สามคือความยืดหยุนในการทํางาน เนื่องจากเครื่องจักรกลเหลานี้ทํางานตามโปรแกรม
การทํางานที่ตางกันก็งายเหมือนกับการโหลดโปรแกรมทีต่ างกัน เมื่อโปรแกรมประมวลผลและทําการผลิต
ชิ้นงานแลว เราสามารถเรียกโปรแกรมนั้นกลับมาใชใหมในครั้งตอไปเมื่อตองทํางานชิ้นนั้นอีก
ในตอนเริ่มแรกการควบคุมเครื่องจักรกลซีเอ็นซีใชโปรแกรมรหัสจีเปนชุดคําสั่งควบคุมขับ
เครื่องมือตัดเฉือน (Tool) จากตําแหนงหนึ่งไปยังอีกตําแหนงหนึ่ง หรือเปด-ปดสารหลอเย็นหรือเปลี่ยน
เครื่องมือตัดเฉือน เราไมสามารถแยกเครื่องจักรซีเอ็นซีและรหัสจีออกจากกันได ถาเราตองการให
CNC
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เครื่องจักรซีเอ็นซีทํางานเราตองเรียนรูร หัสจีเพื่อที่เราจะไดพูดภาษาเดียวกับตัวควบคุมซีเอ็นซีได
ภายหลังโปรแกรม CAD/CAM ไดรับการพัฒนาขึ้นมา การนํา CAD/CAM มาใชงานรวมกับ CNC ก็
เริ่มขึ้น ความเขาใจเรื่องการรวม CNC กับ CAD/CAM จะชวยใหเขาใจวิธีการโปรแกรมรหัสจีเพื่อให
เครื่องจักรซีเอ็นซีทํางาน หลักการของรหัสจีในชวง 50 ปที่ผานมาทุกอยางยังเหมือนเดิม

คนสวนใหญใชระบบ CAM สําหรับสรางรหัสจี แตก็ยังคงมีคนอีกจํานวนไมนอยยังคงสงรหัสจีไป
ยังตัวควบคุม CNC เพื่อใหคนควบคุมเครือ่ งแกไข รหัสจีไมเพียงแตมีความยุงยากในการใชงานเทานั้นมัน
ยังไมสามารถรวมกับระบบ CAD/CAM ได หมายความวาการเปลี่ยนแปลงรหัสจีโดยตัวควบคุมที่
เครื่องจักรซีเอ็นซีไมสามารถสงกลับไปที่ระบบ CAM ได ซึ่งอาจทําใหเกิดปญหาขึ้น ยกตัวอยางเชน เมื่อ
ผูควบคุมเครื่องจักรซีเอ็นซีตอ งเปลี่ยนแปลงรหัสจีที่ไดรับจากระบบ CAM เพื่อปรับเงื่อนไขการกัดขึ้นรูป
ใหถูกตอง หลังจากนั้นก็ไปใชโปรแกรมอื่นแลวกลับมาใชโปรแกรมเดิม ผูควบคุมเครื่องก็ตองแกไข
โปรแกรมรหัสจีอีก จะเกิดอะไรขึ้นถาผูควบคุมเครื่องลืมแกไขเงื่อนไขการกัด สิ่งนี้ทาํ ใหเสียเวลาและเงิน
ทองเปนจํานวนมาก
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การใช CAD/CAM/CAE/CNC รวมกันในการผลิต
การผลิตโดยทั่วไปจะเริ่มตนจากการใช CAD ในออกแบบชิ้นสวนหรือแกไขขอมูลเชิงตัวเลขที่ได
จากการสแกนชิ้นงาน หลังจากนั้นจะใช CAE ในการวิเคราะหชิ้นสวนที่ออกแบบวาสามารถรับภาระหรือมี
สมบัติตาง ๆ ตามที่ตองการหรือไม ถามีปญ
 หาก็ใช CAD แกไขจุดบกพรองแลวใช CAE วิเคราะหอีก
จนกวาจะไดชิ้นสวนที่มีสมบัติตามที่ตองการ จากนั้นจะสงขอมูล CAD ไปยัง CAM software เพื่อ
จําลองเสนทางเดินของเครื่องมือกัดขึ้นรูป หรือแกไขแบบเพื่อใหเครือ่ งซีเอ็นซีสามารถกัดขึ้นรูปได ในขั้นนี้
สําหรับงานบางอยางเราสามารถใช CAE วิเคราะหไดดวย เชน งานทําแมพิมพฉีดพลาสติก เราใช CAE
ทบทวนชิ้นสวนที่ออกแบบกอนที่จะใชเครื่องจักรซีเอ็นซีทาํ การกัดขึ้นรูป เพื่อยืนยันวาแมพิมพเมื่อนําไป
ฉีดแลวพลาสติกจะไหลเขาไปเต็มแมพิมพอยางถูกตองแนนอน ซึ่งการวิเคราะหนี้จะทําใหเราเห็นวาพื้นที่
สวนไหนที่พลาสติกไมสามารถไหลเขาไปไดเต็ม หรือทําใหเกิดโพรงอากาศ หรือเสนรอยเชือ่ มตอ การ
เปลี่ยนแปลงแบบเพื่อปรับปรุงใหสามารถฉีดพลาสติกไดเต็มแบบสามารถทําไดในจุดนี้ซึ่งแบบยังไมไดทํา
จริง สิ่งนี้จะชวยประหยัดเงินทุนจํานวนมากซึ่งเกี่ยวเนื่องกับการเปลี่ยนเครื่องมือกัดชิน้ งาน

สรางแบบชิ้นสวนดวย CAD

วิเคราะหชิ้นสวนดวย CAE

จําลองเสนทางของเครือ่ งมือดวย CAM

หลังจากการใช CAE วิเคราะหและใช CAM แกไขเสนทางเดินของเครื่องมือกัดขึน้ รูปแลว
จากนั้นก็ใช CAM สรางรหัสจีเพื่อสงไปใหเครื่องจักรซีเอ็นซี ทําการกัดขึ้นรูปชิ้นงานหรือกัดแมพิมพ เมื่อ
CNC กัดชิ้นงานเสร็จแลว เรายังสามารถใช CAE ในการตรวจสอบชิ้นงานที่สรางขึ้นมาวามีขนาดตรง
ตามแบบหรือไมในกรณีที่งานตองการความเที่ยงตรงสูง

จะเลือกใช CAD/CAM/CAE/CNC ระบบไหนดี
ไมจําเปนเสมอไปที่จะตองใช CAD/CAM/CAE /CNC ที่ดีที่สุดที่มีขายอยูในทองตลาด สิ่ง
ที่คัญกวาคือการลือกใชฟงกชันที่เหมาะสมกับความตองการของโรงงาน/บริษัท
ความตองการที่สําคัญมากที่สุดของระบบคือการที่ระบบมีฟงกชันที่มีความนาเชื่อถือ
ตรงตาม
ความตองการของโรงงาน/บริษัท และคนที่อยูในโรงงาน/บริษัทสามารถใชงานได ระบบควรใชงานไดกับ
เทคโนโลยีซอฟตแวรและฮารดแวรใหม ๆ ถาระบบลาสมัยผูใชก็คาดหวังวาผูจําหนายจะทําการเปลี่ยน
แปลงใหในอนาคต
สิ่งที่สําคัญอีกประการหนึ่งคือผูใชมีความรูสึกสบายใจเมื่อทํางานกับระบบนี้ นั่นคือระบบควรงาย
ตอการเรียนรู งายตอความเขาใจและงายตอการใช
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ถึงแมวาโรงงาน/บริษัทจะมีระบบ CAD/CAM/CAE/CNC ดีขนาดไหนก็ตามสิ่งที่สําคัญที่จะ
ทําใหการใชงานระบบมีประสิทธิภาพคือบุคลากรที่ปฏิบัติงาน ผูปฏิบัติงานจะตองมีความรูความเขาใจใน
ระบบดีพอสมควร ซึ่งหมายความวาจะตองเปนผูที่มีความรูความเขาใจอยางดีในสวนที่ตนเองรับผิดชอบ
และควรเขาใจระบบอื่น ๆ ทีเ่ กี่ยวเนื่องดวย เชน ผูที่ทํางานเกี่ยวกับระบบ CAD/CAM ควรจะมีความรู
ความเขาใจและความสามารถของเครื่องจักรซีเอ็นซีที่อยูในโรงงาน/บริษัทของตนเองดวย เชน ขนาดกําลัง
มอเตอรของเครื่องจักร ความเร็วรอบสูงสุด พื้นที่ทํางาน เครื่องจักรมีแกนเคลื่อนที่กแี่ กน ฯลฯ สิ่งเหลานี้จะ
ชวยการใสเงื่อนไขในการกัดขึ้นรูปทําไดเหมาะสมและทําใหเครื่องจักรซีเอ็นซีสามารถทํางานไดอยางเต็ม
ประสิทธิภาพ
ปญหาที่สําคัญอยางหนึ่งของอุตสาหกรรมการผลิตในประเทศไทยก็คือการขาดแคลนบุคลากร
ทางดานนี้อยางมาก ปจจุบันหลายโรงงานตองการที่จะใช CAD/CAM/CAE หรือ CNC แตก็ตอง
ประสบปญหาดานบุคลากร หรือที่ใชงานไดก็เพียงผิวเผินไมสามารถใชงานซอฟตแวรและเครือ่ งจักรที่มีอยู
ไดอยางเต็มศักยภาพ การมีระบบ CAD/CAM/CAE/CNC ที่สมบูรณแตไมมีผูใชงาน ระบบที่สมบูรณนี้
ก็เหมือนกับขยะราคาแพงที่ตั้งเกะกะอยูในโรงงาน
ทําไมบุคลากรทางดานนี้จึงนอย ที่บุคลากรทางดานนี้นอยก็อาจเปนเพราะวาการจัดการเรียนการ
สอนเพื่อใหนักศึกษาสามารถใชซอฟตแวรและเครื่องจักรทําไดยาก
เนื่องจากสิ่งเหลานี้มีราคาแพง
สถานศึกษาไมสามารถจัดหามาเพื่อใชในการเรียนการสอนได
ทําใหนักศึกษาที่จบออกไปสวนใหญใช
ซอฟตแวรและเครื่องจักรเหลานี้ไมเปน ปญหาเหลานี้อาจแกไขไดถาบริษัทที่ขายซอฟตแวรเหลานี้ไมมุงแต
จะเอากําไรจากทางสถาบันการศึกษามากนัก
แตมองถึงประโยชนขา งหนาที่จะสามารถขายซอฟตแวร
ใหกับโรงงาน/บริษัทไดเปนจํานวนมาก โดยการใหสถานศึกษาใชซอฟตแวรสอนฟรีหรือในราคาถูก เพราะ
เมื่อซอฟตแวรใดใชสอนในสถานศึกษาแนนอนนักศึกษาที่เรียนก็จะคุนเคยกับซอฟตแวรนั้นและเมื่อจบ
ออกไปทํางานเขายอมที่จะใชซอฟตแวรที่เขาคุนเคย ซึง่ สุดทายประโยชนมากมายก็จะกลับไปสูเจาของ
ซอฟตแวร
เมื่อโรงงาน/บริษัทมีระบบ CAD/CAM/CAE/CNC ที่เหมาะสมกับงานที่ผลิตและมีบุคลากรที่
รับผิดชอบมีความรูความชํานาญในระบบ
การที่จะแขงขันกับผูผลิตรายอื่นก็ไมใชเรื่องที่ยากลําบากอีก
ตอไป
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หนังสืออิเล็กทรอนิกส
ฟสิกส 1 (ความรอน)

ฟสิกส 1(ภาคกลศาสตร (

กลศาสตรเวกเตอร
เอกสารคําสอนฟสิกส 1
แกปญหาฟสิกสดวยภาษา c
สอนฟสิกสผานทางอินเตอรเน็ต
วีดีโอการเรียนการสอน
แผนใสการเรียนการสอน
กิจกรรมการทดลองทางวิทยาศาสตร
สุดยอดสิ่งประดิษฐ

ฟสิกส 2
โลหะวิทยาฟสิกส
ฟสิกส 2 (บรรยาย(
ฟสิกสพิศวง
ทดสอบออนไลน
หนาแรกในอดีต
เอกสารการสอน PDF
แบบฝกหัดออนไลน
การทดลองเสมือน
บทความพิเศษ

ตารางธาตุ ) ไทย1) 2 (Eng)
ลับสมองกับปญหาฟสิกส

พจนานุกรมฟสิกส

สูตรพื้นฐานฟสิกส

ธรรมชาติมหัศจรรย

ดาราศาสตรราชมงคล

การทดลองมหัศจรรย
แบบฝกหัดกลาง
แบบฝกหัดโลหะวิทยา

แบบทดสอบ

ความรูรอบตัวทั่วไป

อะไรเอย ?

ทดสอบ)เกมเศรษฐี (

คดีปริศนา

ขอสอบเอนทรานซ
คําศัพทประจําสัปดาห

เฉลยกลศาสตรเวกเตอร
ความรูรอบตัว

การประดิษฐแของโลก
นักวิทยาศาสตรเทศ
ดาราศาสตรพิศวง
การทํางานของอุปกรณตางๆ

ผูไดรับโนเบลสาขาฟสิกส
นักวิทยาศาสตรไทย
การทํางานของอุปกรณทางฟสิกส

การเรียนการสอนฟสิกส 1 ผานทางอินเตอรเน็ต
1. การวัด
3. การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ
5. กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7. งานและพลังงาน
9. การหมุน
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ
13. กลศาสตรของไหล
15. กฎขอที่หนึ่งและสองของเทอรโมไดนามิก
17. คลื่น

2. เวกเตอร
4. การเคลื่อนที่บนระนาบ
6. การประยุกตกฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
8. การดลและโมเมนตัม
10. สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
12. ความยืดหยุน
14. ปริมาณความรอน และ กลไกการถายโอนความรอน
16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
18.การสั่น และคลื่นเสียง

การเรียนการสอนฟสิกส 2 ผานทางอินเตอรเน็ต
1. ไฟฟาสถิต
3. ความกวางของสายฟา
5. ศักยไฟฟา
7. สนามแมเหล็ก
9. ไฟฟากระแสสลับ
11. สนามแมเหล็กไฟฟาและเสาอากาศ
13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ
15. โครงสรางของอะตอม

2. สนามไฟฟา
4. ตัวเก็บประจุและการตอตัวตานทาน
6. กระแสไฟฟา
8.การเหนี่ยวนํา
10. ทรานซิสเตอร
12. แสงและการมองเห็น
14. กลศาสตรควอนตัม
16. นิวเคลียร

การเรียนการสอนฟสิกสทั่วไป ผานทางอินเตอรเน็ต
2. จลพลศาสตร (kinetics)
4. ซิมเปลฮารโมนิก คลื่น และเสียง
6.ไฟฟาสถิตกับกระแสไฟฟา
8. คลื่นแมเหล็กไฟฟากับแสง

1. จลศาสตร )kinematic)
3. งานและโมเมนตัม
5. ของไหลกับความรอน
7. แมเหล็กไฟฟา
9. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร

ฟสิกสราชมงคล

