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KidBright AI Platform เป็นสื่อในการเรียนรู้

การพัฒนา AI ที่จะช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจกระบวนการพัฒนา

ระบบปัญญาประดิษฐ์ ส่งเสริมกระบวนการคิดวิเคราะห์

อย่างเป็นระบบ และ เสริมสร้าง

ความคิดสร้างสรรค์ เพ่ือให้รู้เท่าทันเทคโนโลยี

ปัญญาประดิษฐ์ที่เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจ าวัน



AI



AI คืออะไร ?

เคยใช้อะไรท่ีเป็น AI บ้าง?

คาดว่าจะน าความรู้ AI และ KidBright AI 
Platform ไปประยุกต์ใช้ในรูปแบบใดบ้าง?

ใกล้ตัว ใกล้ชิด ปัญญาประดิษฐ์



ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence : AI)

AI คือ ศาสตร์การเรียนรู้เก่ียวกับกระบวนการคิด 

การกระท า การให้เหตุผล ของการท างานของสมอง

ที่มีความสามารถในการท าความเข้าใจ เรียนรู้องค์

ความรู้ต่างๆ อาทิเช่น การรับรู้ การเรียนรู้ การให้

เหตุผล และการแก้ปัญหาต่างๆ

ท่ีมา: (สมาคมโปรแกรมเมอร์ไทย) https://www.thaiprogrammer.org/2018/12/whatisai/



การเรียนรู้ของมนุษย์ กับ การเรียนรู้ของเคร่ือง

ส่ิงเร้า  เรียนรู้  ประสบการณ์



ก่อนเรียนรู้ (ไม่มีประสบการณ์) หลังเรียนรู้ (มีประสบการณ์)



การเรียนรู้ของมนุษย์ กับ การเรียนรู้ของเคร่ือง

ส่ิงเร้า  เรียนรู้  ประสบการณ์ ข้อมูล  เรียนรู้  ความแม่นย า
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KidBright AI Box



KidBright AI Box

อุปกรณ์ภายในกล่อง

1. ชุด KidBright AIBox

2. สายชาร์จ 5V 3A

3. สาย LAN (2 เมตร)

4. Micro SD card ส าหรับลงโปรแกรม

5. คู่มือการใช้งาน
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ส าหรับ Windows

1. Install โปรแกรม clone disk ชื่อ 
win32diskimager.exe หรือ rufus.exe

2. เปิดโปรแกรม

3. เลือก path Image file หรือ Boot selection เป็น ไฟล์ 
KidBrightAI.img ที่ดาวน์โหลดมาจากเว็บ

4. เลือก Device เป็น micro SD card (32GB)

5. คล๊ิก write หรือ START และ รอ
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1. Unzip ไฟล์ ApplePi-Baker-1.9.9.zip

2. ลาก ไฟล์ ApplePi-Baker-1.9.9.dmg 
ลง App Store

3. เปิดโปรแกรม ApplePi-Baker

4. เลือก SD-card 

5. เลือก IMG file เป็น ไฟล์ KidBrightAI.img ใน
Thumbdrive

6. คล๊ิก restore backup และ รอ

(ส าหรับ Mac OS)การติดตั้ง KidBright AIBox

ApplePi-Baker







การติดตั้ง KidBright AIBox

เมื่อ progress เสร็จ ให้ท าการ eject SD-card ออก

และเสียบ card เข้าช่อง micro-SD card บน AIBox

หากมีข้อความแสดงตัวเลือก Format ให้กด cancel

ไม่ต้อง Format ถ้าเผลอ Format ต้องท าการ write SD-card ใหม่
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KidBright AI Box



KidBright AI Box

กล้อง หน่วย
ประมวลผล 

AI
หน่วย

ประมวลผล
ท่ัวไป



KidBright AI Box

NVMe SSD Adapter

Nano Pi M4V2



KidBright AI Box

Coral M2 Accelerator 
(B+M Key)

MCAM400 



KidBright AI Box

Mic.

ช่องต่อ
สาย LAN

USB 
type-C
(ต่อไฟ)

เปิด/ปิด
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การเชื่อมต่อ KidBright AIBox กับคอมฯ

1. ต่อสายไฟ 5V 3A เข้ากับ KidBright AIBox

2. เสียบสาย LAN เข้ากับ KidBright AIBox และ
คอมพิวเตอร์



การเข้าถึง KidBright AI IDE



ปลุกน้องขนมชั้น

เปิด Google Chrome

กรอก IP Address

10.42.0.1

1

2
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โครงสร้างหน้าเว็บ KidBright AI IDE



หน้าเว็บ Kidbright AI IDE แบ่งออกเป็น 3 ส่วนหลัก ดังนี้

1

2

3



หน้าเว็บ Kidbright AI IDE แบ่งออกเป็น 3 ส่วนหลัก ดังนี้

1 แถบเมนู

New  : สร้างโปรเจคใหม่
Open : เปิดโปรเจค
Save : บันทึกโปรเจค
Delete : ลบโปรเจค

แถบเมนูจัดการโปรเจค

ชื่อโปรเจค
ประเภทโปรเจค
การตั้งคา่ Wi-Fi

แถบแสดงข้อมูลทั่วไป

ขั้นตอนการพัฒนาระบบปัญญาประดิษฐ์ 4 ขั้นตอน



2

ส่วนแสดงผล
ข้ึนอยู่กับแต่ละข้ันตอน

หน้าเว็บ Kidbright AI IDE แบ่งออกเป็น 3 ส่วนหลัก ดังนี้



3

แถบควบคุม / สั่งการ

เป็นแถบควบคุมของแต่ละหน้าแสดงผล

(ขึ้นอยู่กับแต่ละ ส่วนแสดงผล)



หลักการท างาน AI กับ KidBright AI

AI ทั่วไป

กระบวนการ KidBright AI

CAPTURE

การเก็บข้อมูล

ANNOTATE

การติดป้ายก ากับ

TRAINING

การเรียนรู้ผ่านโมเดลAI

CODING

การประยุกต์ใช้โมเดล

PERCEPTION

การรับรู้

REPRESENTATION & 
REASONING

การแทนความรู้และให้เหตุผล

LEARNING

การเรียนรู้



KidBright AI Platform

KidBright AIBox

3. เรียนรู้ผ่านโมเดล
Server

ส่งข้อมูลไป
train

ได้ model 
กลับมาใช้

ออกแบบเงื่อนไข
และใช้งาน

1. เก็บข้อมูล

2.ติดป้ายก ากับ

4. ประยุกต์ใช้โมเดล AI



Training Type

Object Detection 
(การตรวจจับวัตถุ)

Image Classification
(การแยกแยะรูปภาพ)



Object Detection 
(การตรวจจับวัตถุ)



1. สร้างโปรเจคใหม่ โดยกดปุ่ม New เลือก Project type = Objection detection และต้ังช่ือโปรเจค



2. จัดวางวัตถุให้อยู่ในจอภาพ และ เก็บข้อมูลภาพ โดยกดปุ่ม SNAP



3. ติดป้ายก ากับ เริ่มจากสร้างช่ือป้ายก ากับโดยกด New label



4. ท าการตีกรอบรอบวัตถุ โดยลากคลุมรอบวัตถุให้พอดี และติดป้ายก ากับโดยกดที่ชื่อป้ายก ากับ

4.1 ตีกรอบรอบวัตถุ

4.2 เลือกป้ายก ากับ



5. เมื่อติดป้ายก ากับแล้วจะมีป้ายก ากับแสดงดังรูป และมีหมายเลขแสดงจ านวนป้ายก ากับ

ป้ายก ากับ

จ านวนป้ายก ากับ
ในรูปภาพน้ัน ๆ



6. ท าการติดป้ายก ากับให้ภาพทุกภาพ

ป้ายก ากับ

ในหนึ่งภาพอาจมีป้าย

ก ากับได้มากกวา่ 1 ป้าย 

ขึ้นอยู่กับจ านวนวัตถใุน

ภาพน้ัน ๆ



7. การเรียนรู้และสร้างโมเดล ให้กดปุ่ม Create เพ่ือรับ link Google Colab ก่อนกด train



8. ในหน้าต่าง Google Colab ที่ปรากฏ ให้ท าการ Sign-in ด้วย Gmail หรือ G-Suit mail



9. กดปุ่ม Runtime และ Run all เพ่ือเริ่มการใช้งานระบบเทรนโมเดล 



10. เมื่อได้ลิ้งก์ http://xxxxxx.ngrok.io ให้ท าการ copy link ไปใส่ในหน้า KidBright AI IDE

http://xxxx.ngrok.io/


11. วาง link ในช่องที่ก าหนด และกดปุ่ม Train



12. ระบบจะท าการเรียนรู้และสร้างโมเดล โดยใช้เวลาประมาณ 30 นาที



13. เมื่อระบบเรียนรู้เสร็จ ให้กดปุ่ม Download เพ่ือจัดเก็บโมเดล

เรียนรู้เสร็จ



14. ตัวอย่างการทดสอบการแสดงผลจากโมเดล AI



Image Classification
(การแยกแยะรูปภาพ)

Dog

Grass



1. สร้างโปรเจคใหม่ โดยกดปุ่ม New เลือก Project type = Image Classification และต้ังช่ือโปรเจค



2. หันมุมกล้องให้ได้มุมภาพที่ต้องการแยกแยะ และ เก็บข้อมูลภาพ โดยกดปุ่ม SNAP
โดยใน 1 ภาพต้องสื่อความหมายเพียงประเภทเดียวเช่น วัตถุ 1 ชนิด หรือ ภาพพ้ืนหลัง 1 รูปแบบ



ค าแนะน าส าหรับการถ่ายภาพ

• ถ่ายภาพที่ส่ือความเพียงประเภทเดียวในภาพ เช่น ภาพสุนัข ต้องไม่มีแมวหรือส่ิงอื่น

ในภาพ และควรเป็นภาพที่เห็นสุนัขชัดเจนมากกว่า 50% ของพ้ืนที่ภาพ เป็นต้น

• ถ่ายภาพวัตถุให้เห็นหลากหลายด้าน เพ่ือเก็บรายละเอียดแต่ละส่วนของวัตถุ

• ถ่ายภาพวัตถุให้เห็นชัดเจน และมีความคมชัด ไม่เบลอ ไม่มีส่ิงกีดขวางวัตถุ เช่น มือ 

นิ้ว เป็นต้น

• การเลือกประเภทวัตถุควรมีความแตกต่าง หรือ ไม่ซ า้ชนิดกัน เพ่ือความชัดเจนในการ

แยกแยะวัตถุ



ตัวอย่างภาพส าหรับ Image Classification

Forest

Dog



ตัวอย่างภาพส าหรับ Image Classification

Cube

Round



3. ติดป้ายก ากับ เริ่มจากสร้างช่ือป้ายก ากับโดยกด New label



4. ท าการตีกรอบรอบวัตถุ โดยลากคลุมรอบวัตถุให้พอดี และติดป้ายก ากับโดยกดที่ชื่อป้ายก ากับ 
จะมีป้ายก ากับแสดงใต้ค าว่า ANNOTATE ให้ท าการติดป้ายก ากับให้ครบทุกภาพ

4.1 เลือกภาพ

4.2 เลือกชื่อป้ายก ากับ

ป้ายก ากับ



5. การเรียนรู้และสร้างโมเดล ให้กดปุ่ม train เพ่ือท าการเรียนรู้ 



6. เมื่อระบบเรียนรู้เสร็จให้กดปุ่ม Download เพ่ือจัดเก็บโมเดล



7. ตัวอย่างการทดสอบการแสดงผลลัพธ์จากโมเดล AI



ปัจจัยท่ีมีผลต่อคุณภาพของโมเดลฯ

• จ านวนฐานข้อมูลส าหรับการเรียนรู้โมเดลปัญญาประดิษฐ์

• ความหลากหลายของข้อมูล

โมเดลปัญญาประดิษฐ์ที่สามารถแยกแยะวัตถุได้แม่นย า มักมีฐานข้อมูลของวัตถุหลาย

ชนิดเป็นจ านวนมาก ท าให้สามารถแยกแยะได้ละเอียด



กิจกรรมท่ี 1 :  การสร้างโมเดลแยกแยะรูปภาพ

• เลือกประเภทภาพ 2 ประเภท จะเป็นวัตถุ 2 ชนิด หรือ ภาพประเภทใดก็ได้
• ท าการถ่ายภาพที่เลอืก และติดป้ายก ากับ
• หากเลือกถ่ายวัตถุ จะต้องถ่ายภาพพ้ืนหลังของวตัถุที่เลือก และติดป้ายก ากับ 
‘Background’ เพ่ือแยกแยะพ้ืนหลังและวตัถุชนิดน้ัน ๆ

ตัวอย่างภาพ

 ภาพแก้วน า้ + ภาพฉากหลัง 
เพ่ือแยกแยะภาพแก้วน า้ 

 ภาพห้องเรียน + ภาพห้องน า้
เพ่ือแยกแยะภาพสถานที่ในโรงเรียน

 ภาพช้างในป่า + ภาพป่าไม้ (มีแต่ต้นไม้)
เพ่ือแยกแยะสัตว์ (ช้าง) ในป่า



04 การเชื่อมต่อ Kidbright AIBox และเข้าถึง KidBright AI IDE

03 ส่วนประกอบ KidBright AIBox

02 การติดตั้ง ระบบปฎิบัติการของ KidBright AIBox

01 ท าความรู้จัก KidBright AIBox

07

06

05 การใช้งาน IDE

การเขียนโค้ดส าหรับประยุกต์ใช้โมเดล AI

ชวนคิด ชวนฝัน ต่อยอด AIBox

08 ความรู้เพ่ิมเติมและสรุปกิจกรรม



Blockly Coding

บล็อกเงื่อนไข

ถ้า ..... จะท า ....
If … do …

ถ้า ... จะท า ….
หรือถ้า ... จะท า ...
ถ้าไม่ ... จะท า ...



Blockly Coding

บล็อกเท็จจริง

ใช้ส าหรับเงื่อนไขการเปรียบเทียบ 
หรือ เงื่อนไขเกี่ยวกับข้อเท็จจริง



Blockly Coding

บล็อก การท าซ ้า

ค าส่ัง “ท าซ ้า” เม่ือ ....
ให้ท า ...

หรือ

ส าหรับ ตัวแปรใดๆในlist 
ให้ท า ...



Blockly Coding

บล็อก เกี่ยวกับการค านวน
ทางคณิตศาสตร์ และ ตัวเลข



Blockly Coding

บล็อก เกี่ยวกับตัวหนังสือและแสดงผลลัพธ์

เช่น ช่ือวัตถุ ช่ือโครงงาน ช่ือชนิดของภาพ



Blockly Coding

บล็อก เกี่ยวกับการจัดการข้อมูล
ท่ีมีหลายรายการ (list)



Blockly Coding

บล็อก การสร้างและจัดการ
ตัวแปรใดๆ



Blockly Coding

บล็อก เกี่ยวกับการสร้างฟงัก์ช่ัน
ต่างๆโดยเฉพาะ



Blockly Coding

บล็อก เกี่ยวกับKidBright
AI โดยเฉพาะ



Blockly Coding

ROS node initialization
(การก าหนดค่าระบบ KidBright AI)

Start Object Detection
Start Image Classification
(การดึงข้อมูลจากโมเดล)

ค าส่ังส าหรับควบคุม
- ROS LOOP
- Get objects
- Get classes
- get …. from ….
- move with ….



กิจกรรมท่ี 2 แสดงผล Hello World

 New Project

 เขียนโค้ดเพ่ือแสดงผล
ค าว่า Hello World

 Save Code ก่อน RUN



กิจกรรมท่ี 3 ทดสอบโมเดลด้วยการเขียน Blockly Code

• เปิดโปรเจค Image 
Classification ใน
กิจกรรมที่ 1

• เลือกเมนูข้ันตอนที่ 4
• เขียนชุดค าส่ังเพ่ือ
ทดสอบโมเดล AI



Blockly Coding : get … from …

• cx = center_of_frame_x_coordinate

• cy = center_of_frame_y_coordinate

• width = width_of_frame

• height = height_of_frame

• label = tagged label



การประยุกต์ใช้โมเดลปัญญาประดิษฐ์ และ
การประยุกต์ใชK้idBright AIBox

• Object Detection ด้วย โมเดล Coco dataset (แสดงตัวอย่างบนกระดาน)

• การประกอบกับส่วนฐานที่เป็นล้อขับเคล่ือน และการเขียนโค้ดเพ่ือส่ังการให้เดินตามวัตถุ

• การเพ่ิมเติมเซนเซอร์อื่น ๆ เช่น ไมโครโฟน ล าโพง เซนเซอร์ IMU เป็นต้น



KidBright AI Box (Concept)



Blockly Coding : move with …

Linear velocity คือ ความเร็วเชิงเส้น หรือ ความเร็วในการวิง่ไปด้านหน้าหรือด้านหลัง
• หน่วย : เมตรต่อวินาที (m/s)
• ควรมีค่าระหวา่ง -0.15 ถึง 0.15
• เครื่องหมาย +/- แสดงทิศทาง : (+) เดินหน้า (-) ถอยหลัง

Angular velocity คือ ความเร็วเชิงมุม หรือ ความเร็วในการเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวา
• หน่วย : เรเดียนต่อวินาที (rad/s)
• ควรมีค่าระหวา่ง  -0.4 ถึง 0.4
• เครื่องหมาย +/- แสดงทิศทาง : (+) เลี้ยวซ้าย  (-) เลี้ยวขวา



Training Type ประเภทอ่ืน

Object Detection 
(การตรวจจับวัตถ)ุ

Image Classification
(การแยกแยะรูปภาพ)

Voice Classification
(การแยกแยะเสียง)



KidBright AI Platform

KidBright AIBox

3. เรียนรู้ผ่านโมเดล
Server

ส่งข้อมูลไป
train

ได้ model 
กลับมาใช้

ออกแบบเงื่อนไข
และใช้งาน

1. เก็บข้อมูล

2.ติดป้ายก ากับ

4. ประยุกต์ใช้โมเดล AI



Voice Classification
(การแยกแยะเสียง)

คลื่นเสียง

1. เก็บข้อมูล
2. ติดป้ายก ากับ

สวัสดี

ขอบคุณ

สวัสดี

สวัสดี
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ชวนคิด ชวนฝัน

ต่อยอด AIBox
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เพ่ิมเติมความรู้ และ
สรุปการอบรม - ปัญญาประดิษฐ์



ศาสตร์แขนงต่าง ๆ ภายในปัญญาประดิษฐ์

ที่มา: https://www.auraquantic.com/artificial-intelligence-technologies-and-their-categories/

o Systems that play chess

o Speech to text
o Text to speech
o Automatic speech recognition

o Machine translation
o Question answering
o Text generation
o Content extraction

o Mechanical or robotic software

o Image recognition
o Machine vision

o Predictive analytics
o Deep learning



ตัวอย่าง AI ในชีวิตประจ าวัน

ที่มา: https://www.aiforall.or.th/

AI ช่วยค านวณสภาพการจราจร
และแนะน าเส้นทางการเดินทาง
พร้อมทั้งบอกเวลาการเดินทางได้
อย่างแม่นย า

1. ระบบน าทาง: 2. ระบบแนะน าภาพยนตร์หรือสินค้า:

AI แนะน าภาพยนตร์หรือสินค้าตาม
พฤติกรรมความสนใจ และความชอบ
ของผู้บริโภค

4. ระบบส่ังงานด้วยเสียง

AI ท าหน้าท่ีแปลงเสียงพูดเป็นตัวอักษร 
และท าความเข้าใจข้อความเหล่าน้ันเพ่ือ
ส่ังงานระบบคอมพิวเตอร์อ่ืน ๆ ให้ท างาน
ตามท่ีผู้ใช้งานส่ัง

3. ระบบสแกนใบหน้า:

AI เปรียบเทียบใบหน้าจากการสแกน
กับข้อมูลท่ีมีอยู่ในระบบ เพ่ือตรวจสอบ

ว่าใบหน้านั้นเป็นใคร เพ่ือใช้ในการ
ยืนยันตัวตนหรือปลดล็อกโทรศัพท์

5. ระบบแปลภาษาระบบแปลภาษา

AI ช่วยแปลข้อความหรือค าพูด ตาม
ความหมาย (หรือบางครั้งรวมถึง
ความรู้สึก) ได้แม่นย ามากยิ่งข้ึน

5. แชทบอท (Chatbot)

เป็นระบบช่วยสนทนา ตอบค าถาม ให้
ข้อมูล โดย AI ช่วยให้แชทบอทสามารถ
เข้าใจภาษามนุษย์และเลียนแบบการ
สนทนาของมนุษย์ได้



Workshop KidBright AI Platform (พ้ืนฐาน)

&
Workshop KidBright AI Platform (ข้ันสูง)



การตรวจจับวัตถุ
& การจ าแนกภาพ

คอมพิวเตอร์วิทศัน์ 
(Computer vision)

การประมวลผลภาพ
(Image processing)= +

การตรวจจับวัตถุ & การจ าแนกภาพ



การตรวจจับวัตถุ & การจ าแนกภาพ

วิธีการ

โครงข่ายประสาทเทียมแบบคอนโวลูช่ัน 
(Convolutional Neural Network : CNN)

Single Shot MultiBox
Detector (SSD)

Region Proposals 
(ตระกูล R-CNN)

You Only Look Once 
(YOLO) 

Deep learning-based approachesMachine learning-based approaches



รูปแบบการเรียนรู้เพ่ือให้ได้แบบจ าลอง 
(Model)

การเรียนรู้แบบมีผู้สอน (Supervised learning)

การตรวจจับวัตถุ & การจ าแนกภาพ



การเรียนรู้แบบมีผู้สอน (Supervised learning)

3. น าข้อมูลท่ีติดป้ายแลว้ไปใช้ในการฝึกของเครื่องท่ีท างานผ่านอัลกอริทึมส าหรับสร้างโมเดล

2. น ามาแยกประเภทผลลัพธ์ด้วยการติดป้ายก ากับ (Labels/Class) เป็นผลเฉลย

1. ได้มาซึ่งข้อมูลที่ใช้ในการฝึก ซึ่งเรียกว่า ข้อมูลชุดเรียนรู้ (Training Data / Training Set)

4. น าข้อมูลใหม่หรือข้อมูลชุดทดสอบ (Test Set) ไปใช้ทดสอบประสิทธิภาพของโมเดล

การตรวจจับวัตถุ & การจ าแนกภาพ



การตรวจจับวัตถุ (Object detection)

1. ได้มาซึ่งข้อมูลชุดเรียนรู้ (Training Data / Training Set) คือ รูปภาพวัตถุ
ต่าง ๆ ท่ีได้จากการก าหนดชุดข้อมูลให้ หรือ จากการถ่ายภาพ 

ขั้นตอนที่ 1: Capture

Upload images



การตรวจจับวัตถุ (Object detection)

2. น ามาแยกประเภทผลลัพธ์ด้วย การติดป้ายก ากับ (Labels/Class) => ตีกรอบรอบวัตถุ



การตรวจจับวัตถุ (Object detection)

3. น าข้อมูลท่ีติดป้ายแล้ว ไปใช้ในการฝกึฝน ผ่านอัลกอริทึมท่ีเลือกใชเ้พ่ือสร้างโมเดลท่ีใช้
ในการท านายผลลัพธ์ท่ีต้องการ



การตรวจจับวัตถุ (Object detection)

4. น าข้อมูลใหม่หรือข้อมูลชุดทดสอบ (Test Set) ไปใช้ทดสอบประสิทธิภาพของโมเดล



การจ าแนกภาพ (Image classification)

1. ข้อมูลชุดเรียนรู้ (Training Data / Training Set) คือ รูปภาพ
วัตถุต่าง ๆ ที่ได้จากการถ่ายภาพผ่านกล้องของ AI Box



2. น ามาแยกประเภทผลลัพธ์ด้วย การติดป้ายก ากับ (Labels/Class)
เป็นผลเฉลย

หมายเหตุ ในการเรียนรู้แบบ Image Classification ไม่มีการตีกรอบวัตถุในภาพ

การจ าแนกภาพ (Image classification)



3. น าข้อมูลท่ีติดป้ายแลว้ ไปใช้ในการฝึกฝน (Train) ผ่าน
อัลกอริทึมที่เลือกใช้

เพ่ือสร้างโมเดลท่ีใช้ในการท านายผลลัพธ์

การจ าแนกภาพ (Image classification)



4. ทดสอบประสิทธิภาพของโมเดล ด้วยการเขียนโค้ด

การจ าแนกภาพ (Image classification)



ประชาสัมพันธ์

KidBright AI Bot 

Tournament



ประกาศผลรอบที่ 1
6 มกราคม 2563
คัดเลือกจากใบสมัคร คัดเหลือ 10 ทีม

รับสมัคร
1 – 31 ธันวาคม 2563

แข่งขันตามภูมิภาค
คัดเลือกเหลือ 2 ทีม ต่อ ภูมิภาค

วันรวมพลคน KidBright 2020
18 กุมภาพันธ์ 2564
8ทีมสุดท้าย แข่งขันชิงชนะเลิศ



ต่อยอดความรู้

• https://teachablemachine.withgoogle.com/

• http://cognimates.me/home/

• https://quickdraw.withgoogle.com/

• https://machinelearningforkids.co.uk/#!/welcome

• https://www.loop.ai/

NECTEC
04/02/2020



Website KidBright AI

https://www.kid-bright.org/ai/



KidBright YouTube Channel

KidBright AI’s the series: 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLZdNBc-9KdEVAV5yy0UF_6JBktOF2SVTq

อย่าลืม!!
กด Subscribe
กด กระด่ิง



KidBright Facebook

 อัพเดตข่าวสารก่อนใคร

 รู้ทันทุกกิจกรรม KidBright

 ถาม-ตอบ เกี่ยวกับ KidBright


