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การเกษตร

การแพทย์

อุตสาหกรรม

ท่องเทีย่ว

ธนาคาร

การศึกษา



สรา้งเด็กอยา่งไรใหมี้ทกัษะส าหรบัการด ารงชีวิตในโลกแหง่ศตวรรษท่ี 21
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From: Computer Coding - What most schools don’t teach
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From: Computer Coding - What most schools don’t teach



เขา้ใจพืน้ฐาน
เทคโนโลยีท่ีจ าเป็น

สง่เสรมิการคิดเชิง
ตรรกะและการ

แกปั้ญหาเชิงระบบ

การเรียนโปรแกรมมิ่งมีประโยชน์อย่างไรบ้าง

สง่เสรมิกระบวนการ
คิดวิเคราะห์

น าเทคโนโลยีไป
ประยกุตใ์ชง้านที่
หลากหลายและ
สรา้งสรรค์



มากกวา่ 12 ประเทศในยโุรป

หลายรฐัในสหรฐัอเมรกิา

สิงคโปร์
ออสเตรเลีย

บรรจโุปรแกรมม่ิงเป็นหลกัสตูรในตัง้แตร่ะดบัประถม



แนะน ำกำรบอร์ด KidBright



ภำพรวมกำรใชง้ำน KidBright



Micro-USB

KidBright Chain (I2C)

USB Power

Temperature
sensor Light 

sensor

Button 1 Button 2
Reset button

Status LEDs

8x16 LED 
Display

Buzzer
Power output

Input signal

Output Signal 
(Open drain)

GND

GPIO and I2C



Real-time clock

Battery for 
real-time clock

Microcontroller





KidBright IDE

• Windows

• Mac OS



Website



RoboKid

ChemKid















แนะน ำกำรใชง้ำนบอร์ด KidBright



เช่ือมต่อบอร์ด



Download KidBright IDE



KidBright Simulator 
www.kid-bright.org/simulator/home



แนะน ำกำรใชง้ำนแถบพื้นฐำน





Simulator

CLICK



ภาพเคล่ือนไหว



โจทย์
• ให้แสดงภาพหน้าบึ้งและหน้ายิ้มสลับกันไป
• หรือแสดงภาพมากกว่า 2 ภาพสลับกันไปเรื่อยๆ





• ให้แสดงภาพสลับกับข้อความที่ต้องการ

โจทย์



แนะน ำกำรใชง้ำนแถบคณิตศำสตร์







• ท าตารางสูตรคูณแม่ 4 โดยให้แสดง 4x1, 4x2 ….. 4x12 
• เมื่อท าการแสดงครบทั้ง 12 ค่าให้หยุดและพิมพ์ค าว่า Finish

โจทย์



แนะน ำกำรใชง้ำนแถบตรรกะ



‘if’ block ‘if-else’ block ‘if-elseif-else’ block 



• ใช้บล็อกตรรกะในการแสดงผล
• ถ้าค่า x มากกว่า 10 แสดงผล High ที่หน้าจอ
• ถ้าค่า x น้อยกว่าเท่ากับ 10 แสดงผล Low ที่หน้าจอ

โจทย์



แนะน ำกำรใชง้ำนแถบวนรอบ





• ใช้บล็อกท าซ้ าเพื่อแสดงข้อความ Hello world จ านวน 3 ครั้ง 

โจทย์



แนะน ำกำรใชง้ำนแถบเสียงดนตรี





• ใช้บล็อกดนตรีส่งเสียง
• ถ้าค่า x มากกว่า 10 ส่งเสียง โด4
• ถ้าค่า x น้อยกว่าเท่ากับ 10 ส่งเสียง เร4

โจทย์



แนะน ำกำรใชง้ำนแถบเซนเซอร์







• ทดลองเอาค่าจากเซ็นเซอรต์่างๆ มาแสดงผล สลับกันไป
• ค่าแสง
• ค่าอุณหภูมิ

โจทย์



• ให้ออกแบบเครื่องมือวัดที่ท างานได้ 2 ฟังก์ชัน
• เลือกตรวจวัดแสง ถ้าเกินค่าแสงปัจจุบันจะส่งแจ้งเตือน
• เลือกตรวจวัดอุณหภูมิ ถ้าเกินค่าที่ก าหนดจะแจ้งเตือน

โจทย์



แนะน ำกำรใชง้ำน USB port





• ใช้ USB port ในการก าหนดเงื่อนไขดังนี้
• ให้หลอดไฟเปิดหรือปิด

โจทย์



แนะน ำกำรใชง้ำนเซนเซอร์ภำยนอก





Magnetic



Soil Moisture



Smoke Gas



Fan Dc Motor



Infrared



ขอบคณุคะ่


