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บทคัดย่อ 

 ปริญญานิพนธ์เรื่องการสร้างชุดสาธิตหุ่นยนต์เดินตามเส้นนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือออกแบบ
และพัฒนาหุ่นยนต์เดินตามเส้น 2) เพ่ือหาประสิทธิภาพของชุดสาธิตหุ่นยนต์เดินตามเส้น 3) เพ่ือ
สาธิตและประเมินทักษะความเข้าใจชุดสาธิตหุ่นยนต์เดินตามเส้นสามารถเข้าใจหลักการท างานของ
ชุดควบคุมไมโครคอนโทรเลอร์ จากการทดลองการท างานของชุดสาธิตหุ่นยนต์เดินตามเส้นนี้พบว่า
การเขียนชุดค าสั่งระบบควบคุมไมโครคอนโทรเลอร์ชุดสาธิตหุ่นยนต์เดินตามเส้นสามารถท างานได้
ตามวัตถุประสงค์ท้ังหมดและจากที่ได้น าชุดสาธิตหุ่นยนต์เดินตามเส้นไปท าการทดลองกับนักศึกษา
สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าชั้นปีที่ 3 ที่ผ่านการเรียนวิชาระบบควบคุมไมโครคอนโทรเลอร์ และ
นักศึกษาสาขาอ่ืนๆที่มีความสนใจในระบบควบคุมไมโครคอนโทรเลอร์ที่ไม่มีโอกาสได้เรียนวิชาระบบ
ควบคุมไมโครคอนโทรเลอร์ผลการทดลองพบว่า นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าชั้นปีที่ 3 
จะสามารถเรียนรู้ระบบควบคุมไมโครคอนโทรเลอร์ได้ดีกว่านักศึกษาวิชาอ่ืนๆที่มีความสนใจในระบบ
ควบคุมไมโครคอนโทรเลอร์ เนื่องจากมีทักษะทางด้านระบบควบคุมไมโครคอนโทรเลอร์จึงสามารถ
เข้าใจหลักการท างานของระบบควบคุมไมโครคอนโทรเลอร์ ได้ดีกว่านักศึกษาสาขาวิชาอ่ืนๆที่มีความ
สนใจ 
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Abstract 
 

Thes is about the creation of a series of demonstrations robot by the lines 
there are the purpose below.  1) To design and develop the robots walking along the 
line.  2) To find out the efficiency demonstrate of the robot along the line. 3)To 
demonstrate and evaluation understanding skill of the robots. The robots can 
understand the function of the control microcontroller software. The experimental 
worksdemonstrate of the robot along the line. We can writethe command the 
control system's microcontroller.The experimental demonstrate of a working robot 
along the line. This written statement that the control system's microcontroller. The 
series followed a demonstration robot can work on all objectives.All of which has 
led a series of demonstrations and robot walk a fine line to experiment with 
technology, electrical engineering students grade three through learning control 
system's microcontroller. Students and others with an interest in the system control 
microcontrollers that have no chance of learning controlled by microcontrollers.The 
results showed that Students 3rd year electrical engineering technology. Learn to 
control microcontroller's better.Other students who are interested the system's 
microcontroller. Due to skilled control system microcontroller can therefore 
understand the function of the system's microcontroller better than students in 
other interests. 
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กิตติกรรมประกาศ 
 

 ปริญญานิพนธ์นี้ส าเร็จลุล่วงด้วยดีคณะท างานขอขอบคุณ ผู้ช่วยศาสตร์ตราจารย์วีระ 
 เนตราทิพย์  คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อาจารย์ภูริชญ์  งามคง หัวหน้าสาขาเทคโนโลยี
วิศวกรรมไฟฟ้า อาจารย์ณัฐวุฒิ พจน์ปริญญา อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก อาจารย์วิสิทธิ์ ลุมชะเนาว์ 
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม  ที่ให้การสนับสนุนและให้ค าปรึกษาในการจัดท าชุดสาธิตหุ่นยนต์เดินตามเส้น 
ที่ช่วยอ านวยความสะดวกในการจัดซื้ออุปกรณ์ที่ใช้ในการท างานในครั้งนี้ทั้งยังช่วยดูแลในเรื่องการ
สั่งซื้ออุปกรณ์ชุดสาธิตหุ่นเดินตามเส้นต่างๆ ให้มีถูกต้องเหมาะสมตามที่ได้ก าหนดเอาไว้ ขอบคุณ
นักศึกษา สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 
ชั้นปีที่ 3  และนักศึกษาจากสาขาอ่ืน  ช่วยในการทดลองการท างานของชุดสาธิตหุ่นยนต์เดินตามเส้น
เพ่ือประเมินความรู้ความเข้าใจในรายละเอียดของใบงานที่ใช้ในการทดลอง และขอบคุณนักศึกษา
สาขาอ่ืนๆ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  
 
    คณะผู้จัดท า 
 พฤษภาคม 2559 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




