
 

สาขาวิชา   อิเล็กทรอนิกส์ 
ใบงานการทดลองที่ 17 

ชื่อวิชา       ไมโครคอนโทรลเลอร์ 

รหัสวิชา      2105-2105 หน้าท่ี 
168 ชื่องาน           โครงงานระบบควบคุมโรงเรือนอัตโนมัติ 

 

จัดท าโดยนายสง่า  คูค า           ครูแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์     วิทยาลัยเทคนิคพัทยา || หน้า  168 

 

ค าช้ีแจง ให้ผู้เรียนทุกคนท าการทดลองตามใบงานการทดลองท่ี 17 เรื่องโครงงานระบบควบคุมโรงเรือน
อัตโนมัติตามข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
จุดประสงค์ท่ัวไป 

เพื่อให้มีทักษะการปฏิบัติโครงงานระบบควบคุมโรงเรือนอัตโนมัติ 
จุดประสงค์การเรียนรู้เชิงพฤติกรรม (เพื่อให้ผู้เรยีน.....) 

1. สามารถใช้โปรแกรม Arduino IDE ในการเขียนโปรแกรมภาษา C เบ้ืองต้นได้อย่างถูกต้อง 
2. สามารถใช้งานไมโครคอนโทรลเลอร์บอร์ด Arduino UNO เบ้ืองต้นได้อย่างถูกต้อง 
3. สามารถประกอบและทดสอบวงจรระบบควบคุมโรงเรือนอัตโนมัติได้อย่างถูกต้อง 
4. สามารถเขียนโปรแกรมระบบควบคุมโรงเรือนอัตโนมัติได้อย่างถูกต้อง 
5. สามารถประยุกต์ใช้งานไมโครคอนโทรลเลอร์บอร์ด Arduino UNO เบ้ืองต้นได้อย่างถูกต้อง 
6. มีกิจนิสัยในการแสวงหาความรู้เพิ่มเติม การท างานด้วยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย 

เคร่ืองมือและอุปกรณ์ 
1. โปรแกรม Arduino IDE 1.8.4 หรือสูงกว่า   1 โปรแกรม 
2. สาย USB ส าหรับ Arduino Uno     1 เส้น 
3. ชุดทดลองระบบควบคุมโรงเรือนอัตโนมัติ   1 ชุด 
4. เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา    1 เครื่อง 
5. แผงต่อวงจร      1 ตัว 
6. มัลติมิเตอร์      1 ตัว 
7. เครี่องมือประจ าตัว     1 ชุด 

ข้อห้ามและข้อควรระวัง 
1. ไม่เล่นและหยอกล้อกันในเวลาปฏิบัติงาน 
2. ควรระวังไม่วางบอร์ด Arduino Uno  หรือชีลต่างๆ บนโต๊ะโลหะหรือท่ีวางท่ีเป็นโลหะเพราะ

อาจเกิดการลัดวงจรของภาคจ่ายไฟได้ 
3. ไม่ควรต่อสายต่อวงจรในบอร์ด Arduino Uno ท้ิงไว้ ควรถอดสายต่อวงจรออกให้หมด เพราะผล 

การทดลองอาจเกิดการผิดพลาดไม่เป็นไปตามทฤษฎีได้ 
4. ไม่ควรถอดสายสายโหลด USB เข้าออกตลอดเวลา เพราะอาจท าให้ภาคจ่ายไฟของบอร์ด 

Arduino Uno เสียหายได้ 
5. ควรระวังเครื่องมือและอุปกรณ์เสียหายจากการปฏิบัติงานไม่ถูกต้องตามข้ันตอนและไม่ปลอดภัย 
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ล าดับขั้นการทดลอง 
ตอนที่ 1   โครงงานระบบควบคุมโรงเรือนอัตโนมติั 

แนวคิดการเรียนรู้ คือ ออกแบบและเขียนโปรแกรมควบคุมการท างานโครงงานระบบควบคุม
โรงเรือนอัตโนมัติโดยมีข้ันตอนดังนี้ 
1. ประกอบวงจรโครงงานระบบควบคุมโรงเรือนอัตโนมัติดังรูปท่ี 17.1 

 

 
 

รูปท่ี 17.1 แสดงการต่อวงจรโครงงานระบบควบคุมโรงเรือนอัตโนมัติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

สาขาวิชา   อิเล็กทรอนิกส์ 
ใบงานการทดลองที่ 17 

ชื่อวิชา       ไมโครคอนโทรลเลอร์ 

รหัสวิชา      2105-2105 หน้าท่ี 
170 ชื่องาน           โครงงานระบบควบคุมโรงเรือนอัตโนมัติ 

 

จัดท าโดยนายสง่า  คูค า           ครูแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์     วิทยาลัยเทคนิคพัทยา || หน้า  170 

 

2. เปิดโปรแกรม  Arduino IDE จากนั้นพิมพ์โค้ดโปรแกรมควบคุมการท างานโครงงานระบบควบคุม
โรงเรือนอัตโนมัติตามรูปท่ี 17.2 ดังต่อไปนี้ 
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(ก) ผังงาน 
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(ข) โค้ดโปรแกรม 

รูปท่ี 17.2 แสดงการออกแบบโปรแกรมแสดงข้อความ 
 

3. บันทึกไฟล์โค้ด ช่ือ Lab16-1 

4. ท าการ Compile โค้ด  Lab16-1 

5. เช่ือมต่อสาย USB กับ บอร์ด Arduino Uno 
6. Upload โปรแกรม Lab16-1 ลงบอรด Arduino UNO 
7. สังเกตวงจรการท างานและบันทึกผลการทดลอง 

........................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................ 

....................................................................................................................................................... 
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8. ค าถามท้ายการทดลองตอนท่ี 1 จากโค้ดโปรแกรม Lab17-1 จงตอบค าถามต่อไปนี้ 
8.1. บรรทัดท่ี 1 ท าหน้าท่ี................................................................................................................... 
8.2. บรรทัดท่ี 6 ท าหน้าท่ี................................................................................................................... 
8.3. บรรทัดท่ี 11 ท าหน้าท่ี................................................................................................................. 
8.4. บรรทัดท่ี 14-31 ท าหน้าท่ี.......................................................................................................... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

8.5. บรรทัดท่ี 61-69 ท าหน้าท่ี.......................................................................................................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

8.6. บรรทัดท่ี 78-84 ท าหน้าท่ี......................................................................................................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

8.7. บรรทัดท่ี 92-98 ท าหน้าท่ี.......................................................................................................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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9. สรุปผลการทดลอง 
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 


