
สนบัสนนุงบประมาณการจดักจิกรรม

โดย

กองทนุสง่เสรมิและพัฒนาการศกึษาสําหรับคนพกิาร

สํานักบรหิารงานการศกึษาพเิศษ สพฐ.

สํานักงานพัฒนาวทิยาศาตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาติ

กระทรวงการอดุมศกึษา วทิยาศาสตร ์วจัิยและนวตักรรม

โครงการสง่เสรมิการเรยีนโคด้ดงิสําหรับ
นักเรยีนพกิารดว้ยบอรด์ KidBright



ความเป็นมา
โครงการทผ่ีานมา
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ประเทศทสีอนโคด้ดงิ

ประเทศจนี

3* โคด้ดงิชว่ยสรา้งกระบวนการคดิทเีป็นทกัษะสําคญัของศตวรรษท ี21

ออสเตรเรยี

อเมรกิา

องักฤษ

ญปีุ่ น

ฟินแลนด ์แคนาดา

ประเทศในยุโรป

สงิคโปร ์

ประเทศไทย



เคร่ืองมือสอนโคดด้ิงในวิชาวิทยาการคาํนวณ

เคร่ืองมือทาํโครงงานวิทยาศาสตร STEM Education

เคร่ืองมือสอน Internet of Things (IoTs)

คูมอืการเรียนมีเนื้อหาสอดคลองกบัตัวชี้วดัวิชาวิทยาการคาํนวณของ

ระดับชั้นประถมศกึษาปที่ 4 – มัธยมศกึษาปที่ 4 ตามหลักสูตรของ 

สสวท.
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โครงการ “Coding at School”
เนคเทค สวทช. ผลิตและกระจายบอรดสงเสริมการเรียนโคดดิ้ง KidBright จํานวน 200,000 บอรด

สูโรงเรียนระดับประถมปลายและมัธยมทั่วประเทศกวา 2,200 แหง ในทุกจังหวัดทั่วประเทศไทย 
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โรงเรียนนํารอง 10 โรเรียน
▸ โรงเรยีนโสตศกึษาทุง่มหาเมฆ 

▸ โรงเรยีนโสตศกึษาอนุสารสุนทร 

▸ โรงเรยีนโสตศกึษาจงัหวดันนทบุร ี

▸ โรงเรยีนโสตศกึษาจงัหวดัอดุรธานี 

▸ โรงเรยีนโสตศกึษาจงัหวดัสงขลา

▸ โรงเรยีนเศรษฐเสถยีรในพระราชปูถมัภ ์

▸ โรงเรยีนโสตศกึษาปานเลศิ จงัหวดัลพบุร ี

▸ โรงเรยีนศรสีงัวาลยเ์ชยีงใหม่ 

▸ โรงเรยีนศรสีงัวาลยข์อนแกน่

▸ โรงเรยีนศรสีงัวาลยข์องมูลนิธอินุเคราะหค์นพกิารฯ
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นําเสนอโครงการ
รายละเอยีดโครงการ เป้าหมาย การดาํเนินงาน
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วัตถุประสงค
▸ เพอืพฒันาศกัยภาพของนักเรยีนใหม้กีารคดิเชงิระบบ การคดิเชงิวเิคราะหแ์ละการคดิเชงิ

สรา้งสรรค ์

▸ สรา้งพนืฐานความรูด้า้นคอมพวิเตอรใ์หก้บันักเรยีน เพอืมุ่งสู่ Thailand 4.0

▸ เพอืขยายโอกาสใหค้รูและนักเรยีนมบีอรด์ KidBright ใชใ้นการเรยีนการสอนทางดา้น
วทิยาศาสตร ์

▸ เพอืส่งเสรมิใหเ้กดิการศกึษาคน้ควา้ ความคดิรเิรมิสรา้งสรรค ์และการใชท้กัษะกระบวนการ
วทิยาศาสตร ์

▸ เพอืกระตุน้ใหนั้กเรยีนเป็นนักประดษิฐ ์มคีวามสนใจทางดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีมโีอกาส
แลกเปลยีนประสบการณแ์ละความคดิเห็นซงึกนัและกนั

ตวัชวีดั มโีรงเรยีนเขา้รว่มโครงการรอ้ยละ 90 ของกลุ่มเป้าหมาย 26 โรงเรยีน
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เป้าหมาย
1.
ครทูจีดัการเรยีนการสอนนักเรยีนทมีคีวาม
บกพรอ่งทางการไดย้นิและครทูจีดัการเรยีนการ
สอนนักเรยีนทมีคีวามบกพรอ่งทางรา่งกายและ
การเคลอืนไหว รวมจาํนวนอยา่งนอ้ย 75 คน 
ไดร้บัการพฒันาความรูใ้นการสอนโคด้ดงิดว้ย
บอรด์ KidBright 

2.
นักเรยีนทมีคีวามบกพรอ่งทางการไดย้นิและ
นักเรยีนทมีคีวามบกพรอ่งทางรา่งกายและการ
เคลอืนไหว รวมจาํนวนอยา่งนอ้ย 75 คน ไดร้บั
ความรูใ้นการเขยีนโคด้ดงิดว้ยบอรด์ 
KidBright

3.
นักเรยีน (จากขอ้ 2) สามารถสรา้งโครงงาน
สงิประดษิฐส์มองกลตวัดว้ยบอรด์ KidBright เขา้
รว่มประกวดจาํนวนอยา่งนอ้ย 25 โครงงาน 
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4.
มโีรงเรยีนทจีดัการเรยีนการสอนนักเรยีนทมีี
ความบกพรอ่งทางการไดย้นิและโรงเรยีนที
จดัการเรยีนการสอนนักเรยีนทมีคีวาม
บกพรอ่งทางรา่งกายและการเคลอืนไหวเขา้
รว่มกจิกรรมอบรมไม่นอ้ยกวา่ 25 แห่ง

5.
สง่เสรมิใหเ้กดิการเรยีน STEM Education 
ในโรงเรยีน

6.
จดัทาํหนังสอืคูม่อืการสอนโคด้ดงิดว้ยบอรด์ 
KidBright สาํหรบันักเรยีนพกิาร โดยเนคเทค 
สวทช. สนับสนุนการจดัทาํเนือหาและการออกแบบ
รปูเลม่ รวมเป็นเงนิจาํนวน 300,000 บาท (สว่น
การจดัพมิพข์อสนับสนุนจากกองทนุฯ)

7.
จดัทาํรายงานรวบรวมโครงงานสงิประดษิฐส์มองกลฝัง
ตวัของนักเรยีนพกิาร จาํนวน 1 เลม่

8.
จดัทาํวดิทีศันเ์ผลแพรก่ารนําเสนอโครงงาน
สงิประดษิฐส์มองกลฝังตวัของนักเรยีนพกิาร 



กจิกรรม
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กจิกรรมฝึกอบรมเชงิปฏบิตักิารใน
การใชง้านบอรด์ KidBright ใหก้บั
ครูและนกัเรยีนพกิาร 3 หลกัสูตร ๆ 
ละ 4 วนั

จดัหาเครอืงมอืการเรยีนรู ้
Coding ใหแ้ก่โรงเรยีน

เนคเทค สวทช. สนับสนุนบอรด์ 
KidBright จาํนวน 1,500 บอรด์ 
โดยแตล่ะโรงเรยีนจะไดร้บับอรด์ 
KidBright โรงเรยีนละ 50 บอรด์

จดัหาบอรด์ขยายความสามารถและ
ชดุเซนเซอรท์ใีชร้ว่มกบับอรด์ 
KidBright ใหก้บักลุม่โรงเรยีนพกิาร
ทเีขา้รว่มโครงการ โรงเรยีนละ 5 ชดุ

กจิกรรมการประกวดโครงงาน
สงิประดษิฐส์มองกลฝังตวัดว้ย
บอรด์ KidBright

จดักจิกรรมจาํนวน 2 วนั เปิดโอกาสให ้
นักเรยีนพกิารจากโรงเรยีนทเีขา้รว่มกจิกรรม
ทงัหมดอย่างนอ้ย 25 โรงเรยีน ไดนํ้าบอรด์ 
KidBright เซนเซอรต์่าง ๆ และบอรด์ขยาย
ความสามารถ ไปประยุกตใ์ชง้านในการแกไ้ข
ปัญหาทปีระสบอยู่และพฒันาเครอืงมอื
แกปั้ญหาดว้ยบอรด์ KidBright ในรปูแบบ
โครงงาน

วนัท ี1  นักเรยีนและครูผูดู้แลโครงงานของนักเรยีน
เตรยีมจดันิทรรศการนําเสนอผลงาน
วนัท ี2  ประกวดโครงงานสงิประดษิฐส์มองกลฝังตวั

ครงัท ี1: ส่งมอบบอรด์ KidBright ใหก้บัโรงเรยีน
และอบรมการใชง้านบอรด์ KidBright ขนัพนืฐาน

ครงัท ี2: อบรมการใชง้านบอรด์ KidBright ขนั
กลาง การใชเ้ซนเซอรต์่าง ๆ และบอรด์ขยาย
ความสามารถรว่มกบับอรด์ KidBright

ครงัท ี3: อบรมการจดัทําโครงงานสงิประดษิฐ ์
สมองกลฝังตวัดว้ยบอรด์ KidBright

• ประชมุวางแผนดาํเนินงาน
• แตง่ตงัคณะทาํงานโครงการ

• ประชมุคณะทาํงานและผูท้เีกยีวขอ้งเพอืวางแผนการดาํเนินงานและออกแบบการอบรม



โรงเรยีนเขา้รว่มโครงการ
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1. โรงเรยีนโสตศกึษาทุง่มหาเมฆ
2. โรงเรยีนโสตศกึษาเทพรตัน์
3. โรงเรยีนโสตศกึษาปานเลศิจงัหวดัลพบุร ี
4. โรงเรยีนโสตศกึษาอนุสารสุนทร
5. โรงเรยีนโสตศกึษาจงัหวดักาญจนบุร ี
6. โรงเรยีนโสตศกึษาจงัหวดัขอนแกน่
7. โรงเรยีนโสตศกึษาจงัหวดัชลบุร ี
8. โรงเรยีนโสตศกึษาจงัหวดัชยัภูมิ
9. โรงเรยีนโสตศกึษาจงัหวดัตาก
10. โรงเรยีนโสตศกึษาจงัหวดันครปฐม
11. โรงเรยีนโสตศกึษาจงัหวดันครศรธีรรมราช
12. โรงเรยีนโสตศกึษาจงัหวดันนทบุร ี
13. โรงเรยีนโสตศกึษาจงัหวดัปราจนีบุร ี
14. โรงเรยีนโสตศกึษาจงัหวดัพงังา 

15. โรงเรยีนโสตศกึษาจงัหวดัเพชรบูรณ์
16. โรงเรยีนโสตศกึษาจงัหวดัมุกดาหาร
17. โรงเรยีนโสตศกึษาจงัหวดัรอ้ยเอ็ด
18. โรงเรยีนโสตศกึษาจงัหวดัสงขลา
19. โรงเรยีนโสตศกึษาจงัหวดัสุรนิทร ์
20. โรงเรยีนโสตศกึษาจงัหวดัอดุรธานี
21. โรงเรยีนเศรษฐเสถยีรในพระราชปูถมัภ ์
22. โรงเรยีนศรสีงัวาลยข์อนแกน่
23. โรงเรยีนศรสีงัวาลยเ์ชยีงใหม่
24. โรงเรยีนศกึษาพเิศษชยันาท
25. โรงเรยีนเฉลยีวภาวนานุสรณ ์(ศกึษาพเิศษชลบุร)ี
26. โรงเรยีนส าหรบัคนพกิารทางรา่งกายและการเคลอืนไหว  
       ของจงัหวดันครศรธีรรมราช 
27. โรงเรยีนศรสีงัวาลยข์องมูลนิธอินุเคราะหค์นพกิารฯ



โรงเรยีนกลุม่ท ี1
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1. โรงเรยีนศรสีงัวาลยข์อนแกน่

2. โรงเรยีนโสตศกึษาทุ่งมหาเมฆ

3. โรงเรยีนโสตศกึษาจงัหวดันนทบุร ี

4. โรงเรยีนเฉลยีวภาวนานุสรณ ์(ศกึษาพเิศษชลบรุ)ี

5. โรงเรยีนโสตศกึษาจงัหวดัเพชรบูรณ์

6. โรงเรยีนโสตศกึษาเทพรตัน์

7. โรงเรยีนโสตศกึษาจงัหวดัสุรนิทร ์

8. โรงเรยีนโสตศกึษาจงัหวดัพงังา

9. โรงเรยีนโสตศกึษาจงัหวดัมุกดาหาร



โรงเรยีนกลุม่ท ี2
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1. โรงเรยีนศรสีงัวาลยเ์ชยีงใหม่

2. โรงเรยีนศกึษาพเิศษชยันาท

3. โรงเรยีนโสตศกึษาจงัหวดัสงขลา

4. โรงเรยีนโสตศกึษาปานเลศิจงัหวดัลพบรุ ี

5. โรงเรยีนเศรษฐเสถยีร ในพระราชปูถมัภ ์

6. โรงเรยีนโสตศกึษาจงัหวดันครศรธีรรมราช

7. โรงเรยีนโสตศกึษาจงัหวดัปราจนีบรุ ี

8. โรงเรยีนโสตศกึษาจงัหวดัรอ้ยเอ็ด

9. โรงเรยีนโสตศกึษาจงัหวดันครปฐม



โรงเรยีนกลุม่ท ี3
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1. โรงเรยีนสําหรบัคนพกิารทางรา่งกายและการเคลอืนไหวของจงัหวดันครศรธีรรมราช

2. โรงเรยีนโสตศกึษาอนุสารสุนทร

3. โรงเรยีนโสตศกึษาจงัหวดัอดุรธานี

4. โรงเรยีนโสตศกึษาจงัหวดัชลบุร ี

5. โรงเรยีนโสตศกึษาจงัหวดักาญจนบุร ี

6. โรงเรยีนโสตศกึษาจงัหวดัชยัภมูิ

7. โรงเรยีนโสตศกึษาจงัหวดัตาก

8. โรงเรยีนโสตศกึษาจงัหวดัขอนแกน่

9. โรงเรยีนศรสีงัวาลยข์องมูลนิธอินุเคราะหค์นพกิารฯ



กาํหนดการจดัอบรม
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อบรมหลกัสตูรท ี1
1) 25-28 ต.ค. 63 (กลุ่มท ี1)
2) 6-9 พ.ย. 63 (กลุ่มท ี2)
3) 11-14 ธ.ค. 63 (กลุ่มท ี3)

อบรมหลกัสตูรท ี2
1) 11-14 ก.พ. 64 (กลุ่มท ี1)
2) 6-9 ม.ีค. 64 (กลุ่มท ี2)
3) 23-26 ม.ีค. 64 (กลุ่มท ี3)

อบรมหลกัสตูรท ี3
1) 25-28 พ.ค. 64 (กลุ่มท ี1)
2) 12-15 ม.ิย. 64 (กลุ่มท ี2) 
2) 30 ม.ิย. - 3 ก.ค. 64 (กลุ่มท ี3)



เปดโอกาสเรียนรูสูเด็ก

ทุกคนอยางเทาเทียม
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