
เค้าโครงโครงงาน 
 

1. ช่ือโครงงาน Kid Bright Pet Care 

 

2. รายช่ือคณะผู้ท าโครงงาน 

 2.1 นางสาวณัฐวรรณ  วังเขียว 

 2.2 นางสาวอรปรียา วิชัยต๊ะ 

 2.3 นายอดิศร  ปวนยา 

 

3. ช่ือครูที่ปรึกษา นายธวัช  พรมี 

 

4. ท่ีมาและความส าคัญ 

ด้วยในปัจจุบัน เทคโนโลยีสมองกลและอินเตอร์เน็ต มีความก้าวหน้าและพัฒนาเพ่ือรองรับความ

ต้องการของมนุษย์ได้อย่างหลากหลายมากความสามารถ จนท าให้สิ่งต่าง ๆ ถูกเชื่อมโยงทุกสิ่งทุกอย่างเข้าสู่

โลกอินเทอร์เน็ต ท าให้มนุษย์สามารถสั่งการ ควบคุมใช้งานอุปกรณ์ต่าง ๆ ผ่านทางเครือข่ายอินเตอร์เน็ตให้

ท างานแทนมนุษย์ได้อย่างน่าทึ่งดังที่เราเรียกว่า Internet of Things : IOT และหนึ่งในความสามารถของ IOT 

ที่เราสามารถน ามาตอบสนองในชีวิตประจ าวันได้นั้น ก็คือน ามาดูแลสัตว์เลี้ยงให้กับมนุษย์เรานั่นเอง 

คณะผู้จัดท าได้เล็งเห็นประโยชน์จากเทคโนโลยีสมองกลและอินเตอร์เน็ต จึงได้น ากระบวนการวิธี

ดังกล่าวมาใช้ในการดูแลสัตว์เลี้ยงแทนมนุษย์ เพ่ือให้เกิดประโยชน์และความสะดวกสบายและคุ้มค่า จึงเป็น

ที่มาของโครงงานคอมพิวเตอร์  เรื่อง Kid Bright Pet Care ซึ่งใช้บอร์ดสมองกลฝังตัว Kid Bright มา

ประยุกต์ใช้ในการดูแลสัตว์เลี้ยง โดยผสานเทคโนโลยี IOT เพ่ือความสะดวกสบายของเจ้าของสัตว์เลี้ยงสามารถ

สั่งงานได้ทุกท่ีทุกเวลา 

 

5. จุดประสงค์ของโครงงาน 

เพ่ือพัฒนาระบบเลี้ยงสัตว์อัจฉริยะ IOT : Kid Bright Pet Care 

 

6. ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 

6.1 Kid Bright 

Kid Bright เป็นบอร์ดสมองกลฝังตัวที่สามารถท างานตามชุดค าสั่ง โดยผู้เรียนสามารถสร้างชุดค าสั่ง

ผ่านโปรแกรม Kid Bright IDE บนคอมพิวเตอร์ ที่ใช้งานง่าย เพียงใช้การลากบล็อกค าสั่งมาวางต่อกัน (Drag 



and Drop) ช่วยลดความกังวลเรื่องการพิมพ์ชุดค าสั่งผิด ชุดค าสั่งที่ถูกสร้างดังกล่าวจะถูกส่งไปที่บอร์ด Kid 

Bright ให้ท างานตามที่โปรแกรมไว้ เช่น รดน้ าต้นไม้ตามระดับความชื้นที่ก าหนด หรือเปิด -ปิดไฟตามเวลาที่

ก าหนด เป็นต้น 

Kid Bright มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้พัฒนากระบวนการคิดเชิงตรรกะ ร่วมกับความคิดสร้างสรรค์ สามารถ

ต่อยอดสู่การพัฒนาแอปพลิเคชันและเทคโนโลยีด้วยตนเองในอนาคต 

 

6.2 Internet of Things: IOT 

IoT: Internet of Things (บางทีเรียก IoE: Internet of Everything) หรือ “อินเตอร์เน็ตในทุกสิ่ง” 

หมายถึง การที่สิ่งต่าง ๆ ถูกเชื่อมโยงทุกสิ่งทุกอย่างสู่โลกอินเตอร์เน็ต ท าให้มนุษย์สามารถสั่งการควบคุมการ

ใช้งานอุปกรณ์ต่าง ๆ ผ่านทางเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เช่น การเปิด-ปิด อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า รถยนต์ 

โทรศัพท์มือถือ เครื่องมือสื่อสาร เครื่องมือทางการเกษตร อาคาร บ้านเรือน เครื่องใช้ในชีวิตประจ าวันต่าง  ๆ 

ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เป็นต้น 

IoT มีชื่อเรียกอีกอย่างว่า M2M ย่อมาจาก Machine to Machine คือเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่

เชื่อมต่ออุปกรณ์กับเครื่องมือต่าง ๆ เข้าไว้ด้วยกัน  

เทคโนโลยี IoT มีความจ าเป็นต้องท างานร่วมกับอุปกรณ์ประเภท RFID และ Sensors ซึ่ง

เปรียบเสมือนการเติมสมองให้กับอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ขาดไม่คือการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต เพ่ือให้อุปกรณ์สามารถ

รับส่งข้อมูลถึงกันได้ เทคโนโลยี IoT มีประโยชน์ในหลายด้าน แต่ก็มาพร้อมกับความเสี่ยง เพราะหากระบบ

รักษาความปลอดภัยของอุปกรณ์และเครือข่ายอินเตอร์เน็ตไม่ดีพอ   ก็อาจท าให้มีผู้ไม่ประสงค์ดีเข้ามาขโมย

ข้อมูลหรือละเมิดความเป็นส่วนตัวของเราได้ ดังนั้นการพัฒนา IoT จึงจ าเป็นต้องพัฒนามาตรการและระบบ

รักษาความปลอดภัยไอทีควบคู่กันไปด้วย 

 

7. แผนผัง หรือภาพร่างของแนวทางแก้ปัญหา และวิธีด าเนินงาน 

 



8. แผนด าเนินงานและงบประมาณ 

 8.1 แผนด าเนินงาน 

ที ่ กิจกรรม 
สัปดาห์ที่ 

1 2 3 4 5 6 
1 จัดท าข้อเสนอโครงงาน 

    
 

 

2 วางแผนออกแบบระบบ 
    

 
 

3 ศึกษาข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ที่เก่ียวข้อง 
    

 
 

4 ออกแบบระบบเลี้ยงสัตว์อัจฉริยะ IOT : Kid Bright Pet Care 
    

 
 

5 จัดท าระบบเลี้ยงสัตว์อัจฉริยะ IOT : Kid Bright Pet Care 
    

 
 

6 ตรวจสอบผลการด าเนินโครงงาน 
    

 
 

7 การสรุปผลการท าโครงงาน 
    

 
 

8.2 งบประมาณ 

ที ่ รายการ จ านวน ราคา รวม 
1 บอร์ดสมองกล Kid Bright (ได้รับการสนับสนุนจาก สสวท.) 1 0 0 

2 พัดลมขนาดเล็ก 1 20 20 
3 ไฟขนาดเล็ก 1 20 20 

4 สวิตช์ Servo 1 50 50 

5 สายไฟขนาดเล็ก 1 10 10 
6 Banana Jack 4mm 4 5 20 

รวม (บาท) 120 

 

9. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

ไดร้ะบบเลี้ยงสัตว์อัจฉริยะ IOT : Kid Bright Pet Care 
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