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โครงการภายใต้้การดำำาเนิินิงานิ
ของ KidBright





ในปีีงบปีระมาณ 2560 ศููนย์์เทคโนโลย์ีอิิเล็กทรอินิกส์์และ

คอิมพิิวเตอิร์แห่่งชาติ ส์วทช. ได้้รับอินุมัติงบปีระมาณ (งบกลาง

ปีระจำำาปีี 2560) ให้่ด้ำาเนินโครงการ KidBright: “Coding at 

School” เพ่ิ�อิส์ร้างเคร่�อิงม่อิช่วย์ส์อินโค้ด้ดิ้�งและส์ะเต็ม รวมถึึง

การส์ร้างโอิกาส์ในการเข้้าถึึงและใช้ปีระโย์ชน์จำากเคร่�อิงม่อิดั้ง

กล่าวในโรงเรีย์นระด้ับมัธย์มศึูกษาโด้ย์เฉพิาะโรงเรีย์นในชนบท

และโรงเรีย์นด้้อิย์โอิกาส์โครงงานดั้งกล่าวนี�ได้้พัิฒนาบอิร์ด้ 

KidBright จำำานวน 200,000 ชุด้ และได้้ส่์งมอิบบอิร์ด้เห่ล่านี�ให้่

กับโรงเรีย์นระดั้บมัธย์มศึูกษาและส์ถึานศึูกษานำาร่อิงต่าง ๆ  รวม

จำำานวน 2,200 แห่่งทั�วปีระเทศูด้้วย์ความร่วมม่อิอัินดี้กับทาง

ส์ำานักงานคณะกรรมการการศึูกษาขั้�นพ่ิ�นฐาน (ส์พิฐ.) วิทย์าลัย์

อิาชีวศึูกษา และมห่าวิทย์าลัย์เคร่อิข่้าย์
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KidBright ค่อิ บอิร์ด้ส์มอิงกลฝัังตัวที�มุ่งเน้นให้่ผูู้้เรีย์นได้้พัิฒนากระบวนการคิด้เชิง

ตรรกะร่วมกับความคิด้ส์ร้างส์รรค์ ส์ามารถึต่อิย์อิด้สู่์การพิัฒนาแอิปีพิลิเคชันและ

เทคโนโลย์ีด้้วย์ตนเอิงในอินาคต โด้ย์ผูู้้เรีย์นส์ามารถึส์ร้างชุด้คำาสั์�งควบคุมการทำางาน

ข้อิงบอิร์ด้ผู้่านโปีรแกรมส์ร้างชุด้คำาส์ั�งที�ใช้งานง่าย์ เพิีย์งการลากบล็อิกคำาส์ั�งต่าง ๆ 

KidBright คืออะไร

มาวางต่อิกัน (Drag and Drop) ช่วย์ลด้ความกังวลเร่�อิงการพิิมพิ์ชุด้คำาส์ั�งผู้ิด้ ชุด้คำา

ส์ั�งที�ถึกูส์ร้างดั้งกล่าวจำะถูึกแปีลงเป็ีนรหั่ส์คำาสั์�งที�บอิร์ด้เข้้าใจำแล้วส่์งผู่้านส์าย์ USB ไปีที�

บอิร์ด้ให้่ทำางานตามคำาส์ั�งที�ถึกูกำาห่นด้ไว้ เช่น รด้นำ�าต้นไม้ตามระดั้บความช่�นที�กำาห่นด้ 

ห่ร่อิเปีิด้/ปีิด้ไฟตามเวลาที�กำาห่นด้ เปี็นต้น 

จำากศัูกย์ภาพิข้อิงบอิร์ด้ KidBright นอิกจำากจำะใช้เป็ีนอุิปีกรณ์ส์อินโค้ด้ดิ้�งแล้ว ย์ัง

ส์ามารถึปีระย์ุกต์ใช้งานเป็ีนระบบอัิตโนมัติเพ่ิ�อิแก้ปัีญห่าต่าง ๆ ตามโจำทย์์และความ

ต้อิงการข้อิงผูู้้เรีย์นส่์งเส์ริมการเรีย์นส์ะเต็มศึูกษา (Science Technology Engineering 

and Mathematics: STEM Education) อีิกด้้วย์

ทางทีมวิจัำย์ได้้พัิฒนา KidBright ข้ึ�นมา ปีระกอิบด้้วย์ 3 ส์่วนห่ลัก (ทั�งส์่วนที�เปี็น

ฮาร์ด้แวร์และส์่วนที�เปี็นซอิฟต์แวร์) ได้้แก่ 1) บอิร์ด้ KidBright  2) Firmware ส์่วน

ควบคุมการทำางานข้อิงบอิร์ด้ KidBright 3) โปีรแกรมส์ร้างชุด้คำาสั์�ง KidBright IDE
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KidBright ประกอบด้้วย 3 ส่่วนหลััก 

1. บอิร์ด้ KidBright

2. Firmware

3. โปีรแกรม KidBright IDE
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ถูึกอิอิกแบบให่้ใช้งานง่าย์ เป็ีนเคร่�อิงม่อิส์อินโค้ด้ดิ้�งที�ส์ามารถึนำาไปีปีระย์ุกต์ใช้เป็ีน

ระบบอัิตโนมัติที�ใช้งานได้้จำริง เห่มาะส์ำาห่รับใช้เปี็นเคร่�อิงม่อิการเรีย์นโค้ด้ดิ้�งและ

ส์ะเต็มในอุิปีกรณ์เดี้ย์ว โด้ย์ไม่ต้อิงเปีลี�ย์นแพิลตฟอิร์ม อีิกทั�งส์อิด้คล้อิงกับการเรีย์นรู้ใน

วิชาวิทย์าการคำานวณ เห่มาะส์ำาห่รับการเรีย์นในระดั้บปีระถึมศึูกษาตอินปีลาย์จำนถึึง

ระดั้บมัธย์มศึูกษาตอินปีลาย์ โด้ย์อิอิกแบบให้่มีอุิปีกรณ์อิิเล็กทรอินิกส์์ต่างๆ ติด้ตั�งบน

บอิร์ด้ ได้้แก่ จำอิแส์ด้งผู้ล LED เซนเซอิร์วัด้แส์ง เซนเซอิร์วัด้อุิณห่ภูมิ  ลำาโพิง ส์วิตช์

นาฬิิกาเรีย์ลไทม์ ไมโครคอินโทรลเลอิร์ และช่อิงสั์ญญาณอิินพุิต/เอิาต์พุิต เป็ีนต้น 

บัอร์ดำ KidBright

การสั์�งงานบอิร์ด้ KidBright ด้้วย์โปีรแกรม KidBright IDE
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องค์ประกอบัต้่าง ๆ ของบัอร์ดำ KidBright
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ส่์วนควบคุมการทำางานข้อิงบอิร์ด้ KidBright โด้ย์ Firmware เป็ีนซอิฟต์แวร์ที�บริห่าร

จัำด้การอุิปีกรณ์อิิเล็กทรอินิกส์์ต่าง ๆ  ที�ถูึกติด้ตั�งบนบอิร์ด้ KidBright และบริห่ารจัำด้การ

การเช่�อิมต่อิกับเซนเซอิร์และอุิปีกรณ์ภาย์นอิก ส่์วนควบคุมการทำางานนี�ถูึกอิอิกแบบ

โด้ย์คำานึงถึึงการใช้งานง่าย์ ลด้ความซับซ้อินข้อิงการเช่�อิมต่อิเซนเซอิร์ที�ต้อิงอิาศัูย์ความรู้

ด้้านอิิเล็กทรอินิกส์์ระดั้บสู์ง รวมถึึงรอิงรับการเช่�อิมต่อิกับเซนเซอิร์ภาย์นอิกและบอิร์ด้

ข้ย์าย์ความส์ามารถึได้้ง่าย์ โด้ย์มีส์่วน Device Manager ที�คอิย์บริห่ารจัำด้การเร่�อิง

การรับส่์งข้้อิมูลจำากเซนเซอิร์และอุิปีกรณ์ที�มาเช่�อิมต่อิ ซึ�งส์ามารถึแก้ไข้ปัีญห่าต่างๆ 

ที�มีในบอิร์ด้ส์มอิงกลฝัังตัวทั�วไปี เช่น

• แก้ไข้ปัีญห่าภาวะ Blocking จำากการรบัส่์งข้้อิมลูข้อิงเซนเซอิร์และอิปุีกรณ์เช่�อิมต่อิ

เม่�อิทำาการเช่�อิมต่อิมากกว่า 1 ชนดิ้ ซึ�งการบรหิ่ารจัำด้การเวลาในการรบัส่์งข้้อิมูล

ข้อิงเซนเซอิร์และอุิปีกรณ์แต่ละชนดิ้จำะแตกต่างกนัและต้อิงอิาศัูย์ความเชี�ย์วชาญ

• แก้ไข้ข้้อิจำำากัด้เร่�อิงการเช่�อิมต่อิเซนเซอิร์ชนิด้เดี้ย์วกันห่ลาย์ตัวไม่ได้้ เน่�อิงจำาก

เกิด้การชนกันข้อิง Address ที�เห่ม่อินกัน 

• รอิงรับการเช่�อิมต่อิบอิร์ด้ข้ย์าย์ความส์ามารถึที�พิัฒนาจำากบริษัทที�แตกต่างกัน 

ทำาให่้ส์ามารถึเช่�อิมต่อิบอิร์ด้ข้ย์าย์ความส์ามารถึได้้มากกว่า 1 บอิร์ด้จำากบริษัท

ที�แตกต่างกัน  

Firmware
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บอิร์ด้ KidBright มีคุณส์มบัติเด่้นดั้งนี�

• เปี็นเคร่�อิงม่อิส์อินโค้ด้ด้ิ�งที�ส์ามารถึนำาไปีปีระย์ุกต์เปี็นระบบอิัตโนมัติที�ใช้งานได้้

จำริง เห่มาะส์ำาห่รับเปี็นเคร่�อิงม่อิเรีย์นโค้ด้ดิ้�งและส์ะเต็มในอุิปีกรณ์เดี้ย์วโด้ย์ไม่

ต้อิงเปีลี�ย์นแพิลตฟอิร์ม

• อิอิกแบบและพิัฒนาทั�งฮาร์ด้แวร์ (บอิร์ด้ KidBright) และซอิฟต์แวร์ (โปีรแกรม 

KidBright IDE) ให้่ใช้งานง่าย์ ลด้ความซบัซ้อินข้อิงการเช่�อิมต่อิทางอิเิลก็ทรอินกิส์์

ที�ต้อิงใช้ความรูร้ะด้บัส์งู ทำาให้่ใช้งานง่าย์เห่มาะส์ำาห่รบัผูู้ใ้ช้งานที�เป็ีนเด้ก็นกัเรยี์น

• รอิงรับการทำางานแบบ Event-driven และ Multitasking programming

• รอิงรบัการเช่�อิมต่อิเซนเซอิร์ภาย์นอิกห่ลาย์ชนดิ้และบอิร์ด้ข้ย์าย์ความส์ามารถึที�

ห่ลากห่ลาย์ ทำาให่้การเช่�อิมต่อิกับอิุปีกรณ์ภาย์นอิกข้้างต้นทำาได้้ง่าย์

• รอิงรับการเช่�อิมต่อิระห่ว่างอิุปีกรณ์มีบล็อิก IoT ที�ใช้งานง่าย์

• ส์ามารถึเพิิ�มเติม Plugins เข้้ามาในโปีรแกรม KidBright IDE โด้ย์เปีิด้ Open 

Source ให่้ Community ช่วย์พิัฒนา Plugins

คุณสมบััต้ิเดำ่นิ
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โปีรแกรมส์ร้างชุด้คำาสั์�ง KidBright IDE ถูึกอิอิกแบบอิย์่างมีปีระสิ์ทธิภาพิและใช้งาน

ง่าย์ดั้งนี�

• อิอิกแบบบล็อิกให่้ใช้งานง่าย์ ลด้ความซับซ้อิน มีส์่วนดู้แลการรับส์่งข้้อิมูลจำาก

เซนเซอิร์

• ส์อินการเข้ีย์นโปีรแกรมแบบ Multitasking

• ส์อินความรู้เร่�อิง IoT (Internet of Things) โด้ย์บล็อิก IoT ถึูกอิอิกแบบให่้ใช้

งานง่าย์ ซ่อินความซับซ้อินเร่�อิง Authentication การเช่�อิมต่อิ Network และ

การส์่งข้้อิมูลผู้่านคลาวน์ โด้ย์ส์ามารถึแส์ด้งค่าจำากเซนเซอิร์ที�มาเช่�อิมต่อิบน

แอิปีพิลิเคชนั KidBright IoT (Mobile Application) ห่รอ่ิแส์ด้งค่าส์ภาพิอิากาศู

เช่น แส์ง อิุณห่ภูมิ ความเร็วลม ผู้่านคลาวน์ที� https://watch.kid-bright.org

• รอิงรับการเพิิ�มบล็อิกที�พิัฒนาข้ึ�นโด้ย์ผูู้้พิัฒนาราย์อิ่�น ๆ ห่ร่อิเรีย์กว่า รอิงรับ

โปรแกรมสร้างชุุดำคำาสั�ง

Plugins เพิิ�มเติม

• รอิงรับการส์ร้างชุด้คำาส์ั�งควบคุมบอิร์ด้ข้ย์าย์ความส์ามารถึที�ถึูกพิัฒนาขึ้�นโด้ย์ผูู้้

พิัฒนาราย์อิ่�น ๆ
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บล็อิกจำอิแส์ด้งผู้ล LED 16 x 8 ข้อิงบอิร์ด้ KidBright

ตัวอิย์่างการเขี้ย์นโปีรแกรมแส์ด้งเลข้ 1 ข้อิงบล็อิกคำาสั์�งแอิลอีิดี้ 16 x 8 

ในโปีรแกรม KidBright IDE
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เพ่ิ�อิส่์งเส์ริมให้่เกิด้ความเข้้มแข็้งด้้านอิิเล็กทรอินิกส์์และการพัิฒนาต่อิย์อิด้บอิร์ด้ KidBright 

ภาย์ในปีระเทศู ทางศููนย์์เทคโนโลย์อิีิเล็กทรอินิกส์์และคอิมพิิวเตอิร์แห่่งชาติได้้เปิีด้เผู้ย์

เทคโนโลยี์ในการผู้ลิตบอิร์ด้ KidBright และเทคโนโลยี์ในการพัิฒนาโปีรแกรม KidBright 

IDE ทำาให่้มีบริษัทอิิเล็กทรอินิกส์์ข้อิงไทย์ และ Community ต่างๆ ร่วมกันพัิฒนา

ตอ่ิย์อิด้ให้่ KidBright มีศัูกย์ภาพิเพิิ�มขึ้�น มีการผู้ลิตบอิร์ด้ KidBright จำำาห่น่าย์โด้ย์บริษัท

อิิเล็กทรอินิกส์์ในปีระเทศูห่ลาย์บริษัททั�งที�เป็ีนบอิร์ด้ KidBright version 1.3 และบอิร์ด้ 

KidBright version 1.5 ที�ทางเนคเทคอิอิกแบบร่วมกับรอิงศูาส์ตราจำารย์์ย์น่ ภู่วรวรรณ 

ที�ปีรึกษาและผูู้้ทรงคุณวุฒิพิิเศูษ มห่าวิทย์าลัย์เกษตรศูาส์ตร์

KidBright version 1.5

ภาพิด้้านห่น้าข้อิงบอิร์ด้ KidBright version 1.5
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นครปฐม

24

34

ชัยนาท
12

KidBright ก่อให้เกิด้ผลักระทบด้้านอุตส่าหกรรม ด้้านเศรษฐกิจแลัะสั่งคมระดั้บ

ประเทศ โครงการได้้พัิฒนาบอิร์ด้ KidBright จำำานวน 200,000 ชุด้ และได้้ส่์งมอิบบอิร์ด้

เห่ล่านี�ให้่กับโรงเรีย์นระดั้บชั�นมัธย์มศึูกษาและส์ถึานศึูกษาอ่ิ�น ๆ รวมจำำานวน 2,200 

แห่่งทั�วปีระเทศู ด้้วย์ความร่วมม่อิกับส์ำานักงานคณะกรรมการการศูึกษาขั้�นพ่ิ�นฐาน 

(ส์พิฐ.) วิทย์าลัย์อิาชีวศึูกษา และมห่าวิทย์าลัย์เคร่อิข่้าย์ พิร้อิมอิบรมการส์อินโค้ด้ดิ้�งให้่

กับบุคลากรผูู้้ฝึักส์อิน (Trainer) และคุณครูตามภูมิภาคจำนถึึงปัีจำจุำบันจำำานวนกว่า 5,000 

คน ทั�วปีระเทศู

ข้้อมููล เดืือน กรกฎาคมู 2563
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จำากจุำด้เริ�มต้นด้้วย์งบปีระมาณภาครัฐในโครงการ KidBright: “Coding at School” 

ซึ�งเปีรีย์บเส์ม่อินหิ่นก้อินให่ญ่ที�ก่อิให้่เกิด้ คล่ั�นระลัอกแรก ถูึกใช้ในการส์ร้างเทคโนโลยี์

และผู้ลติบอิร์ด้ KidBright จำำานวน 200,000 บอิรด์้ เพ่ิ�อิเป็ีนเคร่�อิงม่อิให้่เกิด้การพิฒันา

กระบวนการคิด้อิย์่างเปี็นระบบผู้่านการเรีย์นโค้ด้ดิ้�ง จำากคล่�นระลอิกแรกก่อิให่้เกิด้ 

คลั่�นระลัอกท่�ส่อง ได้แ้ก ่1) พัิฒนาศัูกย์ภาพิผูู้้ฝึักส์อิน (Trainer) และคณุครู ให้่มีความ

รู้ในการส์อินโค้ด้ดิ้�ง 2) เกิด้ความร่วมม่อิกันระห่ว่างห่น่วย์งานในปีระเทศูกับห่น่วย์งาน

ภาครฐั เกดิ้เปีน็ คล่ั�นระลัอกท่�ส่าม โรงเรีย์นที�เข้้าร่วมโครงการมกีารจำดั้การเรีย์นโคด้้ดิ้�ง 

ด้้วย์บอิร์ด้ KidBright และส่์งโครงงานวิทย์าศูาส์ตร์เข้้าร่วมปีระกวด้ ส่์งผู้ลให้่โรงเรีย์น

เห่ล่านี�ได้้รับปีระโย์ชน์ 3 อิย์่าง ได้้แก่ 1) มีเคร่�อิงม่อิในการส์อินวิชาวิทย์าการคำานวณ

2) มีคู่ม่อิและแผู้นการส์อินโค้ด้ดิ้�ง 3) มีเคร่�อิงม่อิในการทำาโครงงานวิทย์าศูาส์ตร์ ส่์งเส์ริม

การเรีย์นส์ะเต็มศึูกษา เกิด้เป็ีน คลั่�นระลัอกท่�ส่่� จำากการเปีิด้ Open Source ทั�งส่์วน

ที�เป็ีนฮาร์ด้แวร์และซอิฟต์แวร์ข้อิงบอิร์ด้ KidBright กระตุ้นให้่นักพัิฒนาห่ลาย์ราย์มุ่ง

พัิฒนาพัิฒนาบอิร์ด้ข้ย์าย์ความส์ามารถึและ Plugins เพ่ิ�อิเช่�อิมต่อิกับบอิร์ด้ KidBright 

และโปีรแกรม KidBright IDE เกดิ้การผู้ลติจำำาห่น่าย์ภาย์ในปีระเทศูส่์งผู้ลให้่เกิด้การ

พัิฒนาและข้ย์าย์การใช้งานบอิร์ด้ KidBright อิย่์างต่อิเน่�อิง ได้้แก่ 1) มีบริษัทเอิกชน

ห่ลาย์แห่่งได้้พัิฒนาบอิร์ด้ข้ย์าย์ความส์ามารถึจำำาห่น่าย์ 2) มีการพัิฒนา Plugins โด้ย์

 Makers 3) มีการพัิฒนาโปีรแกรมส์ร้างชุด้คำาสั์�ง KB-IDE โด้ย์ เชีย์งให่ม่ Maker club 

และเกดิ้เป็ีน คล่ั�นระลัอกท่�ห้า จำากกจิำกรรมในโครงการและคล่�นระลอิกก่อินห่น้าส่์งผู้ลก

ระทบในภาพิรวมระดั้บปีระเทศู 4 ด้้าน ดั้งนี� 1) ด้้านคน พัิฒนาเย์าวชนให้่มีศัูกย์ภาพิ

กระบวนการคิด้ และพัิฒนาบุคลากรทางการศึูกษาให่้มีความรู้ในเทคโนโลย์ีให่ม่ ๆ

2) ด้้านการศึกษา ย์กระดั้บการศึูกษาข้อิงปีระเทศูให้่ทัด้เทีย์บปีระเทศูต่าง ๆ  3) ด้้าน

สั่งคม กระตุ้นให้่เกิด้สั์งคมนวัตกรรม 4) ด้้านอุตส่าหกรรม ส่์งผู้ลให้่เกิด้ความเข้้มแข็้ง

ข้อิงอุิตส์าห่กรรม
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เน่�อิงจำากบอิร์ด้ KidBright และโปีรแกรม KidBright IDE ใช้งานง่าย์ จึำงได้้นำาร่อิงอิบรม

ให้่กับนักเรีย์นที�มีความบกพิร่อิงทางการได้้ย์นิและนักเรีย์นที�มีความบกพิร่อิงทางการ

เคล่�อินไห่วปีรากฏวา่นักเรีย์นเห่ลา่นี�ส์ามารถึเรีย์นรู้และนำาไปีปีระย์กุต์ทำาเป็ีนโครงงาน

ได้้ ดั้งตัวอิย่์างที�กลุ่มโรงเรีย์นคนพิิการได้้เข้้าร่วมโครงการ KidBright: “Coding at 

School” และได้้พัิฒนาผู้ลงานสิ์�งปีระดิ้ษฐ์จำากบอิร์ด้ KidBright เข้้าร่วมปีระกวด้ใน

กิจำกรรม “Show & Share 2019” และ “Show & Share 2020”

ในปีี 2563 โครงการได้้รับงบปีระมาณจำากส์ำานักบริห่ารงานการศูกึษาพิิเศูษ ส์ำานักงาน

คณะกรรมการการศึูกษาขั้�นพ่ิ�นฐาน กระทรวงศึูกษาธิการ ให้่จัำด้อิบรมเชิงปีฏิบัติการ 

โค้ด้ดิ้�งด้้วย์บอิร์ด้ KidBright ให้่กับคุณครูและนักเรีย์นพิิการจำากโรงเรีย์นโส์ตศึูกษาและ

โรงเรีย์นที�จัำด้การเรีย์นการส์อินให่้กับนักเรีย์นท่ีมีความบกพิร่อิงทางร่างกาย์และ

การเคล่�อินไห่ว จำำานวน 26 แห่่งทั�วปีระเทศู

ในปีี 2563 ได้้จัำด้อิบรมเชิงปีฏิบัติการส่์�อิการส์อินโปีรแกรมมิ�งในโรงเรีย์นด้้วย์บอิร์ด้ 

KidBright ให้่กับบุคลากรโรงเรีย์นเกาะแก่งและตำารวจำตระเวนชาย์แด้น เพ่่ิ�อินำาความรู้

ที�ได้้ไปีเผู้ย์แพิร่แก่นักเรีย์นในพ่ิ�นที�ห่่างไกล

การอบัรมการใชุ้งานิ 
บัอร์ดำ KidBright
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อิบรมเชิงปีฏิบัติการเร่�อิง “การใช้งานบอิร์ด้ KidBright ขั้�นพ่ิ�นฐาน”
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ในปีี 2562 ได้้นำาบอิร์ด้ KidBright ไปีส์อินในโรงเรีย์นวัฒนธรรมชนเผู่้าเด็้กกำาพิร้า  (ห่ลัก 

67) เม่อิงโพินโฮง นครห่ลวงเวีย์งจัำนทน์ ส์าธารณรัฐปีระชาธิปีไตย์ปีระชาชนลาว และ

ได้้จัำด้กิจำกรรมอิบรมการใช้งานบอิร์ด้ KidBright ภาย์ใต้ธีม Fun Animation ให้่กับ

คุณครูจำากปีระเทศูกัมพูิชาจำำานวน 25 ท่าน ที�งานมห่กรรมวิทย์าศูาส์ตร์และเทคโนโลยี์

แห่่งชาติ 2562 ภาย์ใต้ความร่วมม่อิกับศููนย์ร์ะด้บัภูมิภาคว่าด้้วย์ส์ะเตม็ศึูกษาข้อิงซมีีโอิ 

(SEAMEO Regional Centre for STEM Education) ห่ร่อิศููนย์ ์SEAMEO STEM-ED 

ในปีี 2563 ทางทีมวิจัำย์ได้้รับงบปีระมาณส์นับส์นุนจำากส์ำานักงานปีลัด้กระทรวงการ

อุิด้มศึูกษา วิทย์าศูาส์ตร์ วิจัำย์และนวัตกรรม (ส์ปี.อิว.) เพ่ิ�อิถ่ึาย์ทอิด้ความรู้การใช้งาน

บอิร์ด้ KidBright ไปียั์ง 2 ปีระเทศูส์มาชิกอิาเซีย์น ได้้แก่ ส์าธารณรัฐปีระชาธิปีไตย์

ปีระชาชนลาว และ ส์าธารณรัฐแห่่งส์ห่ภาพิพิม่า ภาย์ใต้โครงการความร่วมม่อิเพ่ิ�อิ

การเป็ีนปีระชาคมแห่่งนวัตกรรมอิาเซีย์น โด้ย์ได้้อิบรมการใช้งานบอิร์ด้ KidBright ให้่

กับคณะครูและนักศึูกษาจำากทั�ง 2 ปีระเทศูดั้งกล่าวข้้างต้นเม่�อิวันที� 15 กรกฏาคม

KidBright กับักลุุ่่มประเทศ
CLMV

พิ.ศู. 2563
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อิบรมการใช้งานบอิร์ด้ KidBright พ่ิ�นฐานแบบอิอินไลน์ ให้่กับครูและนักศึูกษา 

จำากปีระเทศูลาวและพิม่า
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พ.ศ. 2559: 2016

เริ�มต้นการพัิฒนา KidBright บอิร์ด้ส์มอิงกลฝัังตัวส่์งเส์ริมการเรีย์นโค้ด้ดิ้�งและส์ะเต็ม

• ส์ร้างบอิร์ด้ KidBright ต้นแบบ จำำานวน 500 ชุด้ ด้้วย์งบปีระมาณส์นับส์นุน

จำากธนาคารกรุงเทพิ จำำากัด้ (มห่าชน)

• ทด้ส์อิบใช้งานในโรงเรีย์นนำาร่อิง 7 แห่่ง

พ.ศ. 2561: 2018

เปิีด้ตัว KidBright version 1.3 (KidBright32) ภาย์ใต้โครงการ KidBright: “Coding 

at School” เพิ่�อิใช้เป็ีนเคร่�อิงม่อิช่วย์พัิฒนาทักษะส์ำาห่รบัศูตวรรษที� 21 ปีลูกฝัังความ

เป็ีนนวัตกรในเด็้กและเย์าวชนไทย์ และขั้บเคล่�อินปีระเทศูสู่์การเป็ีน Makers Nation 

• ผู้ลติบอิร์ด้ KidBright จำำานวน 200,000 บอิร์ด้ เพิ่�อิใช้เป็ีนเคร่�อิงม่อิส์อินโค้ด้ดิ้�ง

ในโรงเรีย์นและส์ถึานศูึกษากว่า 2,200 แห่่งทั�วปีระเทศู

KidBright ปีระกาศูเปิีด้ Open Source ทั�งส่์วนฮาร์ด้แวร์และซอิฟต์แวร์ ส่์งเส์ริมให้่

เกิด้เป็ีน KidBright Community ณ งาน KidBright Developer Conference 2018 

(KDC 18) “รวมพิลคน KidBright” 

Timeline
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พ.ศ. 2562 : 2019

• ได้้รับรางวัลเห่รีย์ญเงินจำากเวทีการปีระกวด้สิ์�งปีระดิ้ษฐ์ระดั้บนานาชาติ ในงาน

“The 47th International Exhibition of Inventions Geneva” ณ นครเจำนวีา

 ส์มาพิันธรัฐส์วิส์

• ได้้รับรางวัลรอิงชนะเลิศูอัินด้ับที� 2 ส์าข้าผู้ลงานนวัตกรรมเพิ่�อิสั์งคม ปีระเภท

ห่น่วย์งานภาครัฐ ในเวทีการปีระกวด้รางวัลนวัตกรรมแห่่งชาติ 2562 จำัด้โด้ย์

ส์ำานักงานนวัตกรรมแห่่งชาติ (NIA)

• เปีิด้ตัว KidBright AI Platform ผู้ส์านการเรีย์นรู้ปีัญญาปีระดิ้ษฐ์เข้้ากับการ

โค้ด้ดิ้�งแบบบลอ็ิก ณ งาน KidBright Developer Conference 2019 (KDC 19)   

“รวมพิลคน KidBright” ภาย์ใต้ธีม Empowered Coding with AI

พ.ศ. 2563 : 2020

• ได้้รบัรางวลัผู้ลงานปีระด้ษิฐ์คดิ้ค้นระด้บัด้ ีส์าข้าการศูกึษา จำากส์ภาวจิำยั์แห่่งชาติ 

ในงาน “วันนักปีระด้ิษฐ์ 2563”

• ได้้รับรางวัลพิระราชทาน กลุ่มนักเทคโนโลยี์ด้ีเด้่น ปีระจำำาปีี 2563 โด้ย์มูลนิธิ

ส์่งเส์ริมวิทย์าศูาส์ตร์และเทคโนโลย์ีในพิระบรมราชูปีภัมภ์
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เน่�อิงจำากบอิร์ด้ KidBright มีศัูกย์ภาพิในการเก็บข้้อิมูลจำาก

เซนเซอิร์และส์่งข้้อิมูลที�เก็บได้้ขึ้�นคลาวน์ เพ่ิ�อิให่้เกิด้การใช้

ปีระโย์ชน์จำากบอิร์ด้ KidBright ที�กระจำาย์อิย์ูใ่นโรงเรีย์นได้้อิย์า่ง

เต็มปีระสิ์ทธิภาพิ และกระตุ้นให้่นักเรีย์นเข้้าใจำกระบวนการเก็บ

ข้้อิมูลและนำาข้้อิมูลเห่ล่านี�มาใช้ปีระโย์ชน์ ในปีี 2563 ทางทีม

วิจัำย์จึำงได้้พัิฒนาต่อิย์อิด้บอิร์ด้ KidBright ให้่เป็ีนส์ถึานีอุิตุน้อิย์ 

โด้ย์การติด้ตั�งเซนเซอิร์ส์ำาห่รับการตรวจำวัด้ส์ภาพิอิากาศู เพ่ิ�อิใช้

เป็ีนเคร่�อิงม่อิส่์งเส์ริมการเรีย์นรู้เทคโนโลย์ีส์มัย์ให่ม่ ส์ร้างความ

เข้้าใจำเกี�ย์วกับข้้อิมูลข้นาด้ให่ญ่ และส์ห่วิทย์าการให่ม่ ได้้แก่
Internet of Things, Big Data และ Data Science ให้่แก่

นักเรีย์นในระดั้บชั�นมัธย์มศึูกษา
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ส์ถึานีอุิตุน้อิย์เป็ีนส์ถึานีตรวจำวัด้ส์ภาพิอิากาศูข้นาด้เล็ก ที�พัิฒนาต่อิย์อิด้บอิร์ด้ KidBright 

ให้่เช่�อิมต่อิเซนเซอิร์ภาย์นอิกชนิด้ต่าง ๆ ได้้แก่ เซนเซอิร์วัด้ความช่�น เซนเซอิร์วัด้

อุิณห่ภูมิ เซนเซอิร์วัด้ความเร็วลม เป็ีนต้น 

ส์ถึานีอุิตุน้อิย์มีส์่วนปีระมวลผู้ลห่ลักเปี็นบอิร์ด้ KidBright ที�รับข้้อิมูลจำากเซนเซอิร์

ต่าง ๆ ที�เช่�อิมต่อิกับบอิร์ด้เพ่ิ�อิใช้วัด้ข้้อิมูลอุิตุนิย์มวิทย์าเบ่�อิงต้น ได้้แก่

• ความช่�น

• อิุณห่ภูมิ

• ความเข้้มแส์ง

• ความเร็วลม

• ทิศูทางลม

• ปีริมาณนำ�าฝัน

เว็บแอิปีพิลิเคชันที�ใช้งานร่วมกับส์ถึานีอุิตุน้อิย์ (UtuNoi) เพ่ิ�อิใช้ในการนำาเส์นอิข้้อิมูล

และวิเคราะห่์ข้้อิมูล ได้้แก่ UtuNoi WATCH (Link: https://watch.kid-bright.

org/) และ UtuNoi PLAYGROUND (Link: https://playground.kid-bright.org/)

สถานิีอุตุ้นิ้อย คืออะไร
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7

องค์ประกอบัต้่าง ๆ ของสถานิีอุตุ้นิ้อย
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เว็บแอิปีพิลิเคชันส์ำาห่รับติด้ตามข้้อิมูลส์ภาพิอิากาศูจำากส์ถึานีอุิตุน้อิย์ โด้ย์แส์ด้ง

ข้้อิมูลที�วัด้ค่าได้้จำากเซนเซอิร์ต่าง ๆ  บนพ่ิ�นฐานพิิกัด้ที�อิย์ู่ปีัจำจุำบัน ข้อิงอุิตุน้อิย์ที�ส์นใจำ 

และส์ถึานีอุิตุน้อิย์ทั�วปีระเทศู ซึ�งใช้งานได้้บนอุิปีกรณ์คอิมพิิวเตอิร์และส์มาร์ทโฟน

จุด้เด่้น

• รอิงรับการใช้งานข้้อิมูลส์ภาพิอิากาศูจำากส์ถึานีอิุตุน้อิย์ทั�วปีระเทศูที�มีข้้อิมูล

ปีริมาณมห่าศูาล 

• ตดิ้ตามข้้อิมลูส์ภาพิอิากาศูแบบเรยี์ลไทม์บนพิ่�นฐานพิิกดั้ปัีจำจุำบัน ข้อิงส์ถึานอุีิตนุ้อิย์

ที�ส์นใจำ และข้อิงส์ถึานีอิุตุน้อิย์จำากทั�วปีระเทศู

UtuNoi WATCH
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พิิกัดำปัจจุบัันิ สถิต้ิ 7 วัันิย้อนิหลุ่ัง

สถานิีที�สนิใจ สถานิีทั�วัประเทศ

ตัวอิย์่างห่น้าต่างแส์ด้งข้้อิมูลต่าง ๆ จำากเว็บ Utunoi WATCH บนม่อิถ่ึอิ
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เว็บแอิปีพิลิเคชันส่์งเส์ริมการเรีย์นรู้วิทย์าศูาส์ตร์ข้้อิมูล บนพ่ิ�นฐานข้้อิมูลส์ภาพิอิากาศู

จำากส์ถึานีอุิตุน้อิย์ทั�วปีระเทศู โด้ย์มีกลุ่มเปี้าห่มาย์เปี็นนักเรีย์นระดั้บชั�นมัธย์มศึูกษา

ปีีที� 4-5 และผูู้้ส์นใจำที�เริ�มเรีย์นรู้วิทย์าศูาส์ตร์ข้้อิมูล

UtuNoi PLAYGROUND

ตัวอิย์่างห่น้าต่างแส์ด้งข้้อิมูลอุิณห่ภูมิข้อิงส์ถึานีอุิตุน้อิย์ต่าง ๆ ที�ผูู้้ใช้ส์นใจำ รวมทั�งค่า

ส์ถิึติและกราฟบนเว็บ Utunoi PLAYGROUND ผู่้านห่น้าจำอิคอิมพิิวเตอิร์
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 (ก) รูปีแบบ Scatter 

(ข้) รูปีแบบ Line

ตัวอิย์่างการพิล็อิตกราฟเปีรีย์บเทีย์บข้้อิมูลอุิณห่ภูมิและความช่�นข้อิงส์ถึานีอุิตุน้อิย์

ต่าง ๆ ที�ผูู้้ใช้ส์นใจำ
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อิบรมเชิงปีฏิบัติการการปีระกอิบและส์่งข้้อิมูลจำากส์ถึานีอุิตุน้อิย์ ให้่กับคุณครูจำาก

โรงเรีย์นทั�วภูมิภาคเพ่ิ�อินำาข้้อิมูลที�วัด้ได้้จำากเซนเซอิร์ภาย์นอิกชนิด้ต่าง ๆ ซึ�งถูึกเช่�อิม

ต่อิเข้้ากับบอิร์ด้ KidBright ส่์งขึ้�นคลาวน์และนำามาแส์ด้งคา่บนแผู้นที�ปีระเทศูไทย์ การ

อิบรมแบ่งเป็ีน 2 ระดั้บ

1. ระดั้บพ่ิ�นฐาน จัำด้การอิบรมแบบอิอินไลน์ให้่กับคุณครูจำากทั�วปีระเทศู จำำานวน 314 คน

จำาก 236 โรงเรีย์น เพ่ิ�อินำาข้้อิมูลจำากเซนเซอิรบ์นบอิร์ด้ KidBright ขึ้�นคลาวน์ โด้ย์แบ่ง

อิอิกเป็ีน 9 รุ่น ในระห่ว่างวันที� 24-28 สิ์งห่าคม พิ.ศู. 2563

2. ระด้ับขั้�นสู์ง อิบรมตามภูมิภาคทั�ง 4 ภูมิภาค โด้ย์ Trainer ให่้กับคุณครูจำาก

โรงเรีย์นทั�วปีระเทศู เพ่ิ�อินำาข้้อิมูลจำากส์ถึานีอุิตุน้อิย์ขึ้�นคลาวน์และแส์ด้งค่าบนแผู้นที�

ปีระเทศูไทย์ ในวันที� 13, 27 พิฤศูจิำกาย์น พิ.ศู. 2563 และ 3, 14 ธันวาคม พิ.ศู. 2563

การอบัรมการใชุ้งานิ
สถานิีอุตุ้นิ้อย
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บรรย์ากาศูการอิบรมเชิงปีฏิบัติการการปีระกอิบและส่์งข้้อิมูลจำากส์ถึานีอุิตุน้อิย์

ทั�งแบบอิอินไลน์และแบบอิบรมตามภูมิภาคทั�ง 4 แห่่ง
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จังหวัด จํานวนสถานีอุตุนอย
(สถานี)

29กรุงเทพมหานคร   

22เชียงใหม

20มุกดาหาร

18เชียงราย

14ปทุมธานี

ในปัีจำจุำบัน ส์ถึานีอุิตุน้อิย์ถูึกเปิีด้ใช้แล้วจำำานวน 407 ส์ถึานีใน 67 จัำงห่วัด้

สถานิีอุตุ้นิ้อยทั�วัประเทศ

(ข้้อมููล ณ วัันท่ี่� 15 ก.พ. 2564)

5 จังหวัด้แรกท่�ม่จำานวนส่ถาน่อุตุน้อยมากท่�สุ่ด้
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ภาพิแผู้นที�ปีระเทศูไทย์ที�ระบุตำาแห่น่งการติด้ตั�งส์ถึานีอุิตุน้อิย์ต่าง ๆ

ห่น้าต่างแส์ด้งข้้อิมูลที�ได้้รับจำากส์ถึานีอุิตุน้อิย์ที�ส์นใจำแส์ด้งบนเว็บ

Utunoi WATCH ผู่้านห่น้าจำอิคอิมพิิวเตอิร์





ในปีี 2563 ศููนย์์เทคโนโลยี์อิิเล็กทรอินิกส์์และคอิมพิิวเตอิร์

แห่่งชาติ ส์วทช. ได้้รับอินุมัติงบปีระมาณจำากกระทรวงการ

อุิด้มศึูกษาวิทย์าศูาส์ตร์ วิจัำย์และนวัตกรรม ให้่ด้ำาเนินโครงการ

“AI at School” เพ่ิ�อิพัิฒนาเย์าวชนในระดั้บมัธย์มศึูกษาตอิน

ปีลาย์ (ปีีที� 4-6) ทั�วปีระเทศู ให้่เข้้าใจำพ่ิ�นฐานวิทย์าศูาส์ตร์ข้้อิมูล

และปีัญญาปีระด้ิษฐ์ส์ร้างอิงค์ความรู้ด้้านเทคโนโลย์ีและทักษะ

แห่่งอินาคตให่้แก่เย์าวชนเตรีย์มพิร้อิมสู่์สั์งคมด้ิจิำทัลและมุ่งสู่์ 

Thailand 4.0
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KidBright AI Platform เปีน็การผู้ส์มผู้ส์านการเขี้ย์นโคด้้ดิ้�งแบบบล็อิกเข้า้กับการส์อิน

ปีัญญาปีระดิ้ษฐ์ที�ส์ามารถึใช้งานได้้ทันที โด้ย์ไม่ต้อิงกังวลใจำเร่�อิงการติด้ตั�งซอิฟต์แวร์

ใด้ ๆ ให้่ย์ุ่งย์าก ผูู้้ใช้งานส์ามารถึส์ร้างชุด้คำาสั์�งแบบบล็อิกที�ใช้งานง่าย์ควบคุมการ

ทำางานข้อิง KidBright AI Bot ถ่ึอิเป็ีนการส์ร้างแนวทางการส์อินเทคโนโลย์ีปัีญญา

ปีระด้ษิฐ์แบบให่ม่ส์ำาห่รบันักเรีย์นระด้บัมัธย์มศึูกษาให้่เกิด้ขึ้�นในปีระเทศูไทย์ KidBright 

AI Platform ไม่เพีิย์งทำาให้่การเรีย์นปัีญญาปีระดิ้ษฐ์ทำาได้้ง่าย์ผู้่านการโค้ด้ดิ้�งแบบ

บล็อิกแต่ย์ังทำาให้่ผูู้้เรีย์นได้้เข้้าใจำกระบวนการพ่ิ�นฐานต่าง ๆ ข้อิงเทคโนโลย์ีปัีญญา

ปีระดิ้ษฐ์ตั�งแต่การเก็บข้้อิมูล การส์ร้างโมเด้ล การใช้งานโมเด้ล ไปีจำนถึึงการปีระยุ์กต์

ใช้งานเทคโนโลยี์ปัีญญาปีระดิ้ษฐ์

ชุด้ KidBright AI Bot

KidBright AI Platform 
คืออะไร
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องค์ประกอบัหลุ่ักของ KidBright AI Bot
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KidBright AI Platform มีคุณส์มบัติเด่้นดั้งนี�

• ส์อินกระบวนการเรยี์นรูก้ารพิฒันาระบบปัีญญาปีระด้ษิฐ์ตั�งแต่การเกบ็ข้้อิมลู การ

ติด้ปี้าย์กำากับ การส์ร้างโมเด้ล และการปีระย์ุกต์ใช้โมเด้ล

• รอิงรับการเช่�อิมต่อิเซนเซอิร์ได้้ห่ลากห่ลาย์ทั�งอิินพิุตและเอิาต์พุิตผู้่าน Robot 

Operating System (ROS)

• ส์ร้างโมเด้ลปีัญญาปีระด้ิษฐ์ได้้ทั�งข้้อิมูลภาพิและเส์ีย์ง

• ส์ามารถึทำางานได้้ทั�งบนฮาร์ด้แวร์ และบนคอิมพิิวเตอิร์ผู้่านเว็บเบราว์เซอิร์

• เปีิด้ Open source ให่้นำาไปีใช้งานเพิ่�อิปีระโย์ชน์ต่อิส์ังคมและในเชิงพิาณิชย์์

คุณสมบััต้ิ

KidBright AI Bot
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ห่น้าแรกข้อิงโปีรแกรม KidBright AI IDE

ตัวอิย์่างการเขี้ย์นโปีรแกรมแบบบล็อิกเพ่ิ�อิควบคุม KidBright AI Bot
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จัำด้อิบรมการใช้งาน KidBright AI Platform ทั�งแบบอิอินไลน์ และตามภูมิภาค

ทั�ง 4 ภูมิภาค ให้่กับคุณครูจำากโรงเรีย์นต่าง ๆ มากกว่า 200 คน เพ่ิ�อิเรีย์นรู้และส์ร้าง

โมเด้ลปีญัญาปีระดิ้ษฐ์ส่์งเข้้าร่วมกิจำกรรมการแข่้งขั้น KidBright AI Bot Tournament

การอบัรมการใชุ้งานิ
KidBright AI Platform

บรรย์ากาศูการอิบรม KidBright AI Platform
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บรรย์ากาศูการอิบรม KidBright AI Platform ทั�งแบบอิอินไลน์และ

แบบอิบรมตามภูมิภาคทั�ง 4 แห่่ง
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จัำด้โครงการแข้่งขั้น KidBright AI Bot Tournament ด้้วย์ภาษาถิึ�น เพ่ิ�อิกระตุ้นให่้

เกิด้การเรีย์นปีัญญาปีระด้ิษฐ์ในรูปีแบบส์ะเต็ม แก่นักเรีย์นทั�วปีระเทศู ทางโครงการ

ได้เ้ปีดิ้รับส์มัครผูู้เ้ข้า้แข้ง่ขั้นตั�งแตวั่นที� 1-30 ธันวาคม 2563 โด้ย์มีผูู้ส้์มัครเข้า้รว่มการ

แข้่งขั้นทั�งห่มด้ 95 ทีมจำากทั�วปีระเทศู เริ�มจำากการคัด้เล่อิกรอิบแรกให่้เห่ล่อิ 40 ทีม

จำากทุกภูมิภาค จำากนั�นในรอิบที�ส์อิงผูู้เ้ข้้าแข้่งขั้นทั�ง 40 ทีม ต้อิงส์ร้างโมเด้ลด้้วย์เสี์ย์ง

ภาษาถิึ�นผู้่าน KidBright AI Platform และส์่งโมเด้ลดั้งกล่าวให่้กรรมการผูู้้ทรง

คุณวุฒิพิิจำารณาคัด้เล่อิกให่้เห่ล่อิ 8 ทีมสุ์ด้ท้าย์ เพ่ิ�อิเปี็นตัวแทนข้อิงแต่ละภูมิภาค

เข้้าร่วมแข่้งขั้นรอิบสุ์ด้ท้าย์ในงาน “รวมพิลคน KidBright Online” ครั�งที� 3 ภูมิภาค

ละ 2 ทีม

เน่�อิงจำากส์ถึานการณ์การแพิร่ระบาด้ข้อิงเช่�อิไวรัส์โคโรนา 2019 (COVID-19) จึำงปีรับ

เปีลี�ย์นการจัำด้งานรวมพิลคน KidBright เปี็นแบบอิอินไลน์ และถึ่าย์ทอิด้การแข่้งขั้น

ผู่้าน Facebook Live และ YouTube โด้ย์ให้่โรงเรีย์นและนักเรีย์นส์มัครเข้้าร่วมเป็ีน 

กอิงเชีย์ร์อิอินไลนจ์ำากทั�วปีระเทศู มีโรงเรีย์นเข้้าร่วมกิจำกรรมด้งักล่าว จำำานวน 91 แห่่ง 

และมีนักเรีย์นเข้้าร่วมเชีย์ร์ไม่ตำ�ากว่า 4,000 คน

กิจกรรมการแข่งขันิ
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ภาพิบรรย์ากาศูการแข่้งขั้น KidBright AI Bot Tournament รอิบสุ์ด้ท้าย์

ในงาน “รวมพิลคน KidBright Online” ครั�งที� 3






