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ค าน า 

 ผมใชเ้วลาท่ีไม่ค่อยว่างซกัเท่าไหร่ในการเรียบเรียงหนงัสือเล่มน้ี "โปรแกรมฟรีในฝัน" เพราะหวงั

วา่มนัจะเป็นประโยชน์ ในการเลือกหาโปรแกรมฟรีมาใชใ้นการจดัการเรียนการสอน กอปรกบับางโรงเรียน

ตอ้งซ้ือโปรแกรมท่ีมีราคาแพงเกือบแสน เพียงแค่ไม่รู้วา่มนัมีโปรแกรมท่ีใชไ้ดพ้อๆกนั แต่ฟรี หนงัสือน้ีจึง

เกิดข้ึน 

 ทั้งท่ีตอนกลางคืนไม่วา่ง หนงัสือน้ีก็พิมพเ์สร็จโดยใชเ้วลาแค่ 3 วนั ทั้งท่ีผมเฉ่ือยชา  ท างานชา้ นัน่

เพราะมนัอยู่ในความสนใจแรกของผม ผมท าไดดี้ แต่ส่ิงท่ีอยู่ล  าดบัอ่ืนตอ้งรอไปก่อนหรือจริงๆก็มองผ่าน

ไม่ได้สนใจเสียด้วยซ ้ า และไม่มีอะไรสามารถท าให้มนัมาอยู่ล  าดบัแรกได้ ถ้าบงัคบัก็เท่ากบัไม่ท า ผมน่ี

ท างานตามอารมณ์จริงๆ จนมีคนมองผมวา่เป็นคนฉาบฉวย หรือเพราะมองแบบฉาบฉวยหรือเปล่า ผมแปลก

ใจท่ีผมมีช้ินงานท่ีท าทิ้งไวเ้ยอะแยะมากมาย ไม่ตอ้งมาคิดเม่ือจะใชใ้นตอนนั้น นัน่เพราะท างานทุกคร้ังจะ

วางแผนว่าจะท าอย่างไร ท างานหลายอย่างไดพ้ร้อมกนั อน่ึงเป็นผลมาจากการท่ีผมตดั facebook ออกจาก

ชีวติ เพราะไม่ตอ้งมาเสียเวลา คิคิ อิอิ เล้ียงหมู สุดทา้ยก็ไม่มีอะไรเป็นช้ินเป็นอนัในชีวติจริง 

 อย่างไรก็ตามหนงัสือเล่มน้ีมีค าอธิบายไม่ยาวมากนกั เนน้การแนะน าการใช้งานโปรแกรมคร่าวๆ 

จ านวน 17 โปรแกรม ซ่ึงสามารถหาศึกษาเพิ่มเติมไดใ้นภายหลงั ผมขอขอบคุณผูท่ี้มีส่วนในการรังสรรค์

โปรแกรมเหล่าน้ีใหใ้ชง้านดา้นการศึกษาไดฟ้รี และหวงัวา่หนงัสือเล่มน้ีจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็นอ้ย กบัผู ้

ท่ีสนใจ ผมขออุทิศกุศลอนัเกิดจากหนงัสือเล่มน้ีแก่บิดา มารดา  ญาติ ให้มีสุขภาพแข็งแรง และ เจา้กรรม

นายเวรทุกท่านใหอ้โหสิกรรม มีความสุขร่วมกนับนโลกแห่งทุกขทุ์กผูทุ้กคน 

 

emmergv 
03/08/2011 
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 ตดัต่อรูปสวย เอาไวท้  า Wallpaper ป้ายโฆษณา รูปใส่กรอบ หรือปกรายงาน อยา่งด่วน และสวยงาม

ดว้ย AutoCollage ผลงานของ Microsoft Research กบัไมก่ี่ขั้นตอน 

1. เปิดโปรแกรม 

 

2. เปิด Folder ภาพ ตอ้งไม่นอ้ยกวา่ 7 รูป  

 

 

3. ก าหนดจ านวนรูปทีต้่องการน ามา ตัดต่อ (นอ้ยสุด 7 รูป) 

 

 

Icon ของโปรแกรม 

คลกิเพื่อ เปิด Folder เก็บรูปภาพ 

โปรแกรมจะเปิดรูปภาพท่ีอยูใ่น Folder 

เลือ่นเพื่อก าหนดจ านวนรูป 

ขอบคุณ www.pil.in.th 
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4. สร้างรูป โปรแกรมจะด าเนินการคดัเลือกรูปเอง จดัต าแหน่งและท าการตดัต่อใหอ้ตัโนมติั โดยคลิกท่ี 

 

จะไดภ้าพดงัตวัอยา่ง 

 

5. บันทกึ หรือน าไปใช้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คลกิสร้าง 

บนัทกึ 

ตัง้เป็นภาพพืน้หลงั

หน้าจอ 

สง่ E-mail 



โปรแกรมฟรีในฝัน หนา้ 3 
 

by Emmergv 2011 
 

 

 เล่าเร่ืองผา่นรูป ดว้ย Photo Story เป็นโปรแกรมท่ีใชง้านง่ายๆ ร้อยเรียงรูปภาพ ใส่เสียงบรรยาย 

ดนตรีประกอบ เพื่องานน าเสนอแบบมืออาชีพ  

 

1. เลอืก ส่ิงทีจ่ะท า 

 

คลิก Begin a new story เพื่อสร้างเร่ืองใหม่ แลว้คลิก ไปยงัขั้นตอนถดัไป 

2. น าเข้ารูปภาพ 

 

 

Icon โปรแกรม Photo Story 

เร่ิมเร่ืองใหม ่

แก้ไขเร่ืองเก่า 

เลน่เร่ือง 

1. คลกิเพื่อน าเข้ารูป 

2. คลกิเลอืกรูป กดปุ่ ม 

Ctrl ค้าง เพื่อเลอืกได้ที

ละหลายรูป 

3. คลกิ OK เพื่อน าเข้ารูป 

ขอบคุณ www.pil.in.th 
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3. ปรับแต่งรูป 

 ท่านสามารถขา้มขั้นตอนน้ี ไดเ้ลยหากไม่ตอ้งการปรับแต่งรูปเพิ่มเติม ซ่ึงจะสามารถสร้างงานได้

อยา่งรวดเร็ว 

 3.1 ตดัขอบด า ซ่ึงจะเกิดข้ึนเม่ือรูปภาพมีขนาดไม่พอดีกบัจอภาพ หรือรูปมีขนาดไม่เท่ากนั 

 

 

 3.2 แกไ้ขรายลายระเอียดรูปภาพ 

 

 

ส่วนแกไ้ขรูปเพิ่มเติม อาจไม่จ  าเป็น เน่ืองจากมีเคร่ืองมือเหมือนกบัค าสั่งลดั ในเบ้ืองตน้ จะเพิ่มเติมในส่วน

ของ Effect แต่ก็สามารถก าหนดไดใ้นขั้นตอนถดัไป 

 

บริเวณขอบด า 

เลือ่น หรือปรับกรอบ

ให้อยูใ่นบริเวณภาพ 

ภาพส าเร็จทีจ่ะ

ปรากฏเมื่อตดัขอบด า

แล้ว 

คลกิที่ 

คลกิเพื่อตดัของด า 

แก้ความถกูต้องของส ี แก้ตาแดง หมนุรูปทวนเข็ม 

หมนุรูปตามเข็ม 

แก้ไขรูปเพิ่มเติม 

เลอืกการแก้ไข 

เลอืก effect 

ในขัน้ตอนถดัไปมี

ให้เลอืก effect 

เช่นกนั และงา่ย

กวา่ 
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4. จัดเรียงรูปภาพ 

 

เสร็จแลว้คลิก เพื่อไปยงัขั้นตอนถดัไป 

5. ใส่ข้อความบรรยายรูป แต่ละรูป 

 

 

6. บันทกึเสียงบรรยาย ให้กบัรูปภาพแต่ละรูป 

 

 

คลกิลากรูปจดัวางต าแหนง่ที่ต้องการ เลือ่นต าแหนง่รูป 

ลบรูปออกจากงาน 

พิมพ์ข้อความบรรยาย

ในกลอ่งข้อความ 

จดัข้อความในแนวนอน 

จดัข้อความในแนวดิง่ 

เลอืกรูปแบบและสตีวัอกัษร 

ขนาด 

รูปแบบ ตวัอกัษร 

ส ี

คลกิเร่ิมบนัทกึ 

คลกิหยดุ 

ดตูวัอยา่ง 
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7. การก าหนดการเคลือ่นไหวเอง  

 Photo Story จะด าเนินการในส่วนน้ีใหเ้ราโดยอตัโนมติั เราสามารถขา้มในขั้นตอนน้ีไดเ้ลย แต่หาก

ตอ้งการก าหนดเอง ใหค้ลิก  

 

การเปล่ียนภาพ 

 

 

 

ต าแหนง่เร่ิม 
คลกิเลอืกต าแหนง่ทีจ่ะ

เลือ่นเข้าหา 

ก าหนดเวลาในการแสดงรูป ปกติควรก าหนดให้เป็น

อตัโนมตัิ เพื่อให้สอดคล้องกบัเสยีงบรรยาย 

ภาพก่อนหน้า 
ภาพปัจจบุนั 

แสดงลกัษณะการเปลีย่นภาพ 

คลกิเลอืกรูปแบบ

การเปลีย่นภาพ 
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8. ใส่ดนตรีพืน้หลงั 

 

 

หากคลิก Create Music เราสามารถก าหนดเสียงเพลง โดยการเลือกรูปแบบเพลงเองดงัน้ี 

คลิกรูปท่ีตอ้งการใหเ้ป็นจุดเร่ิมของเสียงเพลงไปจนจบ 

 

9. บันทกึ และส่งออกงาน 

 

เลอืกดนตรี สร้างดนตรีเอง 

เลอืกประเภท 

และแนวดนตรี 

เลอืกวงดนตรี 

เลอืกอารมณ์ดนตรี 

ปรับจงัหวะ 

ความเข้มของการเลน่ 

คลกิเพื่อฟัง ปรับความดงัของดนตรี 

เลอืกลกัษณะงานท่ีจะสง่ออก ปกติเลอืก ท่ีจะ

น าไปเลน่กบัคอมพวิเตอร์ 

ที่เก็บงาน 

บนัทกึงานเพื่อแก้ไข 
คลกิเพื่อ

สง่ออก 

ดงูานท่ีสร้าง 

สร้างเร่ืองอื่นอกี 
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ZoomIt คือโปรแกรมขยายหนา้จอ ช่วยให ้

งานน าเสนออ่านง่าย และการสาธิตโปรแกรมต่างๆ 
ชดัเจน 

1. การเรียกใช้งานโปรแกรม ZoomIt 

ดบัเบ้ิลคลิกท่ีไอคอน    

 

จะปรากฏไอคอนของโปรแกรม ZoomIt ท่ีทาส์กบาร์ ดงัรูป 

 
2. การขยายหน้าจอ 

กดปุ่ม ctrl+1 (กดปุ่ม ctrl ท่ีคียบ์อร์ดคา้งไว ้แลว้กด ปุ่มเลข 1 ท่ีไม่ใช่ตวัเลขบน Num pad 

หรือแป้นตวัเลข) 

3. ย้ายต าแหน่งขยาย 

โดยการเล่ือนเมาส์ ไปยงัต าแหน่งท่ีตอ้งการขยาย 

4. ออกจากหน้าจอขยาย 

กดปุ่ม esc ท่ีคียบ์อร์ด 

5. การวาดลงบนหน้าจอขยาย 

คลิกเมาส์ (ปุ่มซา้ย) 1 คร้ัง รูปเมาส์จะกลายเป็นจุดสี ดงัรูป 

6. การวาดเส้นตรง 

กดปุ่ม shift ท่ีคียบ์อร์ดคา้งไว ้แลว้ลากเมาส์ 

ขอบคุณ technet.microsoft.com/en-us/sysinternals 
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7. การวาดกรอบส่ีเหลีย่ม 

กดปุ่ม ctrl ท่ีคียบ์อร์ดคา้งไว ้แลว้ลากเมาส์ 

 

8. การวาดวงรี 

กดปุ่ม tab ท่ีคียบ์อร์ดคา้งไว ้แลว้ลากเมาส์ 

9. การวาดรูปลูกศร 

กดปุ่ม ctrl และ shift ท่ีคียบ์อร์ดคา้งไว ้แลว้ลากเมาส์ 

10. การลบภาพหลงัสุด 

กดปุ่ม ctrl + z ท่ีคียบ์อร์ด 

11. การลบภาพทั้งหมด 

กดปุ่ม e ท่ีคียบ์อร์ด 

12. การเรียกกระดาษวาดเขยีน 

กดปุ่ม w ท่ีคียบ์อร์ด ส าหรับ กระดาษสีขาว  

กดปุ่ม k ท่ีคียบ์อร์ด ส าหรับ กระดาษสีด า 

13. การเปลีย่นสีปากกา 

กดปุ่ม g ท่ีคียบ์อร์ด ส าหรับ ปากกาสีเขียว 

กดปุ่ม b ท่ีคียบ์อร์ด ส าหรับ ปากกาสีน ้าเงิน 

กดปุ่ม o ท่ีคียบ์อร์ด ส าหรับ  ปากกาสีส้ม 

กดปุ่ม y ท่ีคียบ์อร์ด ส าหรับ  ปากกาสีเหลือง 

กดปุ่ม p ท่ีคียบ์อร์ด ส าหรับ  ปากกาสีชมพ ู

กดปุ่ม r ท่ีคียบ์อร์ด ส าหรับ  ปากกาสีแดง 

14. การพมิพ์ข้อความ 

กดปุ่ม t ท่ีคียบ์อร์ด คลิกเมาส์ บริเวณท่ีตอ้งการพิมพ ์แลว้ท าการพิมพ ์
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15. ออกจากการวาดหน้าจอขยาย 

คลิกขวา(เมาส์) 1 คร้ัง 

16. การจบัเวลาพกั หรือ เวลาท ากจิกรรม 

ดบัเบิลคลิกท่ีไอคอน Zoom it ท่ี ทาส์กบาร์  

จะปรากฎหนา้ต่าง 

 
เรียกนาฬิกาจบัเวลา โดยกดปุ่ม ctrl+3 (กดปุ่ม ctrl ท่ีคียบ์อร์ดคา้งไว ้แลว้กด ปุ่มเลข 3 ท่ี

ไม่ใช่ตวัเลขบน Num pad หรือแป้นตวัเลข) 

 
 

1. คลกิที่ Break 

2. ตัง้เวลา หนว่ยเป็น นาที 

3. กด OK 



โปรแกรมฟรีในฝัน หนา้ 11 
 

by Emmergv 2011 
 

 

 จบัภาพหนา้จอ แลว้ปรับแต่งดว้ย Greenshot สุดยอดโปรแกรมเล็กๆ ท่ีแสนจะประทบัใจ เพราะทุก

คร้ังท่ีเขียนหนงัสือเก่ียวกบัการใชง้านโปรแกรม จ าเป็นท่ีจะตอ้งจบัภาพหนา้จอในส่วนต่างๆ เพื่อน ามา

ประกอบในหนงัสือ ปกติการจบัหนา้จอดว้ยปุ่ม prt sc จะจบัทั้งหนา้จอ หรือ alt+prt sc จบัเฉพาะในส่วน

ของหนา้ต่าง และไม่สามารถปรับแต่งได ้ตอ้งน าไปวางใน paint เพื่อแกไ้ขอีกที แต่ทุกอยา่งจบไดด้ว้ย 

Greenshot 

เม่ือติดตั้งแลว้ กดปุ่ม print screen ท่ีแป้นพิมพ ์

 

 

 

ลากกรอบบริเวณหน้าจอ

ที่ต้องการ 

เคร่ืองมือแก้ไขรูปภาพ ใช้งาน

เหมือนโปรแกรม paint 

สง่ไปท่ีคลปิบอร์ดเพื่อน าไปใช้งานทนัที 

ขอบคุณ http://getgreenshot.org/ 
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 การสร้างแผนผงัความคิด หรือท่ีเรียกวา่ mind map มีความส าคญัในการจดัระบบความคิดความจ า 

ไม่วา่จะเป็นเน้ือหาในบทเรียนหรือการท างาน Freemind เป็นโปรแกรมหน่ึงท่ีช่วยสร้าง แผนผงัความคิดได้

อยา่งง่ายๆ 

ตวัอยา่งแผนผงัความคิดจาก Freemind 

 

1. เปิดโปรแกรม  

  

 

 

ขอบคุณ freemind.sourceforge.net 
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2. การแก้ไขข้อความ 

คลิกท่ีขอ้ความแลว้ พิมพแ์กไ้ข 

  

3. การเพิม่โหนด หรือ แขนง 

  

 

4. การเพิม่รูปให้กบัโหนด 

  

 

 

 

 

 

 

 

คลกิ เพื่อเพิ่มโหนด 

คลกิ เลอืกรูป 

ลบรูป 
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 Mischief เป็น Add-in ของ PowerPoint ท่ีมีไวส้ าหรับสร้างและเล่นงานน าเสนอแบบท่ีมีการ

โตต้อบโดยใชเ้มาส์หลายตวั นกัเรียนแต่ละคนสามารถเขา้ร่วมงานน าเสนอไดพ้ร้อมกนัโดยใช้

เมาส์ของตนเอง 

1. แถบเคร่ืองมอืของ mouse mischief 

 

2. การเล่นการน าเสนอภาพน่ิงแบบเมาส์หลายตัว 

2.1 คลกิทีปุ่่ ม  

2.2 การเลอืกเมาส์ของครู น าเมาส์ของครูไว้ทีก่ล่องสีส้ม แล้วกด enter 

 

ขอบคุณ www.microsoft.com/multipoint/mouse-mischief 
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2.3 ครูคลกิเลอืกโหมดการเล่น 

 

2.4 นักเรียนเข้าห้องเรียน 

  

2.5 การควบคุมการน าเสนอ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สไลด์ถดัไป สไลด์ก่อนหน้า ตวัจบัเวลา 

ซอ่น/แสดง เมาส์

นกัเรียน 

แสดงผลลพัธ์ ตัง้คา่ภาพน่ิงใหมล้่าง

กิจกรรมนกัเรียน 
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3. การออกจากงานน าเสนอ 

 

กดปุ่ม esc หรือ alt+f4 

4. การสร้างงานน าเสนอแบบเมาส์หลายตวั 

 4.1 สร้างภาพน่ิงใหม่ กดปุ่ม 

  

 4.2 สร้างค าถามใช่/ไม่ใช่ กดปุ่ม 

คลิกเพื่อพิมพค์  าถามตามรูปแบบ 
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 4.3 เลือกค าตอบท่ีถูก กดปุ่ม  

 

 4.4 สร้างแบบทดสอบหลายตวัเลือก กดปุ่ม 

 

 4.5 เพ่ิมกระดานวาดเขียน กดปุ่ม 
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 ArtRage เป็นโปรแกรมวาดภาพศิลปะ โดยมีเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวาดเช่น ดินสอ สีชอล์ก สีน ้ามนั  

สีน ้า เป็นตน้ โดยในหวัขอ้น้ีจะน าเสนอ ArtRage 2.5 Starter Edition ซ่ึงเป็นเวอร์ชัน่ท่ีสามารถโหลดมาใช้

งานไดฟ้รี แต่มีขอ้จ ากดัในเร่ืองของคุณสมบติัพิเศษอ่ืนๆ ท่ีไม่มีใหใ้ชง้าน แต่ก็มีเคร่ืองมือท่ีเพียงพอต่อการ

น าไปใชง้านไดใ้นระดบัหน่ึง  

 
การวาดภาพเหมอืนโดยใช้ ArtRage 2.5 Starter Edition 

1.เร่ิมจาก New Painting เพื่อสร้างงานท่ีจะวาดใหม่จากเมนู File 

 
 

ขอบคุณ www.artrage.com 
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2. คลิกท่ี Load Tracing Paper เพื่อท่ีจะโหลดภาพตน้แบบมาซอ้นเพื่อช่วยในการวาดภาพ  

 
 

3.เม่ือโหลดภาพตน้แบบมาซ้อนแลว้ ใหค้ลิกเพื่อก าหนดตวัเลือก คือเลือก Choose Colours Automatically

เพื่อให้โปรแกรม ท าการจดัการเลือกสีอตัโนมติัในขณะท่ีท าการวาด เลือก Fit Paper Inside Canvas เพื่อให้

ภาพมีขนาดพอดี กบัหนา้กระดาษ และเลือก Show Tracing Paper เพื่อแสดงภาพตน้แบบใหซ้อ้นบน

กระดาษ ในขณะวาดภาพ โดยเราสามารถท่ีจะกดปุ่ม T เพื่อเปิดปิดตวัเลือกน้ี  

 
4.ในการวาดน้ีเราจะวาดโดยใชสี้น ้ามนัโดยเลือกเคร่ืองมือจากมุมล่างซา้ย ตั้งค่า Auto Clean เป็น ON ซ่ึงเป็น

ตวัเลือกท่ีจะท าให้โปรแกรมลา้งสีจากพูก่นัอตัโนมติั ซ่ึงจะท าใหสี้ท่ีเราใชใ้นการวาดไม่ปนกนั 
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เลือกระดบัของแรงกดเวลาวาดภาพท่ี Pressure เส้นพูก่นัท่ีจะวาดมุมล่างซา้ยสุด โดยกดปุ่ม + - หรือ ลาก

เมาส์ในช่องไปทางซา้ยหรือขวา 

6. เร่ิมวาดโดยเร่ิมจากส่วนท่ีง่ายและ ตวัเองคิดวา่ถนดั ถา้วาดผดิก็ Undo โดยกด Ctrl+Z วาดไปแลว้ก็บนัทึก

บ่อยๆ โดยกด S หรือเลือกท่ี File -> Save Painting 
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 Microsoft Research ไดอ้อกโปรแกรม Songsmith เอาใจนกัแต่งเพลง (Composer) ท่ีไม่ไดมี้ความรู้
ทางดนตรีมากนกั ไม่จ  าเป็นจะตอ้งเล่นเคร่ืองดนตรีเป็น เพียงแต่มีไมโครโฟนท่ีต่อเขา้กบัเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
พอร้องเพลงแลว้โปรแกรมจะท าการใส่คอร์ดให้เราอตัโนมติั  

ร้องเพลงไปกบั Songsmith 

 1. สร้างเพลงใหม่ 

 

 2. เลือกแนวเพลง 

 

 

1. คลกิเพื่อสร้างเพลงใหม ่

2. คลกิไปยงัขัน้ตอนถดัไป 

ตวัอยา่งเพลง 

1. คลกิเลอืกแนวเพลง 

2. คลกิเลอืกอารมณ์เพลง  

3. คลกิไปยงัขัน้ตอนถดัไป 

ขอบคุณ research.microsoft.com 

http://research.microsoft.com/en-us/um/redmond/projects/songsmith/index.html
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3.  ปรับจงัหวะ 

 

4.  ร้องเพลง 

 

รอ Intro ขึน้ 2 bar 

 

 

 

 

5.  เล่นเพลงท่ีร้อง 

 

 

 

1. คลกิปรับจงัหวะ 

2. คลกิเพื่อเร่ิมร้องเพลง 

1. คลกิเร่ิมร้องเพลง 

2. ร้องเพลง 

2. คลกิหยดุ เมื่อร้องจบ 

1. คลกิเลน่เพลง 
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6.  ปรับแต่งเพลง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ปรับความสนกุของดนตรี 2. ปรับความซึง้ของดนตรี 

3. เลอืกแนวตนตรีใหม ่ 4. ปรับ Chords ตอ่ Bar 5. เพิ่ม Bar 6. ปรับจงัหวะเพลง 

7. ปรับความดงัเสยีง 8. ปรับแตง่เสยีงดนตรี 

9. เลอืกเคร่ืองดนตรีในแตล่ะ Track 

10. ปรับความดงั

ของเคร่ืองดนตรีแต่

ละชิน้ 
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 7.  บนัทึกเพลงและส่งออก 

 

 

(ในการเลือก format ไฟล ์ใหเ้ลือกเป็น midi หากตอ้งการโนต้เพลง เพื่อน าไปเล่นโดยสามารถ
แปลงไดด้ว้ย Musescore) 

8.  เปิดแกไ้ข เร่ิมใหม่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. บนัทกึเพลงส าหรับแก้ไข 

2. สง่ออกเพลงส าหรับเผยแพร่ 

3. เลอืกสิง่ที่จะสง่ออก  

เสยีงร้อง (Vocals) ดนตรี (Music) 

4. เลอืก format เพลงที่จะสง่ออก 

5. คลกิสง่ออก 

1. ยกเลกิ 2. ล้างกระดาน 

1. เร่ิมสร้างเพลงใหม ่ 2. เปิดเพลงที่บนัทกึ 
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 Musescore เป็นโปรแกรมท่ีกลุ่มคนนกัดนตรี ท่ีมีความเช่ียวชาญร่วมมือกนัในการรังสรรค ์

โปรแกรมส าหรับแต่งเพลงท่ีมีความสามารถเทียบเท่ากบัโปรแกรมท่ีวางขายตามทอ้งตลาด ใชง้านง่าย จึง

เหมาะส าหรับการใชง้านตั้งแต่เบ้ืองตน้จนถึงมืออาชีพ 

1. เร่ิมแต่งเพลง 

 

 

  

เลือกเคร่ืองดนตรี 

 

สร้างใหม ่

เปิด 

บนัทกึ 

พิมพ์ 

ช่ือเพลง 

ผู้แตง่ท านอง 

ผู้แตง่เนือ้ร้อง 

เจ้าของลขิสทิธ์ิ 

เพิ่ม 

ลบ เลอืกเคร่ืองหมายก าหนดเสยีง 

ขอบคุณ musescore.org 
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2. การใส่ตัวโน้ต 

 

 

คลิกท่ี  

หรือใชแ้ป้นแบบเดียวกบั Sibelius 

3. สัญลกัษณ์ เพิม่เติม Display ->Palette 

4. การเล่นเพลง  

 

5. ส่งออกเป็น Pdf 

คลิก File -> Save as เลือก Save as type เป็น PDF 

 

 

เลอืกเคร่ืองหมายก าหนดจงัหวะ 

คลกิเพื่อเร่ิม หรือ กดปุ่ ม N 

คลกิเพื่อเลน่หรือหยดุ 
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5. การดึงโน้ตจากไฟล์ midi 

ท าการเปิดไฟล ์midi คลิก File-> Open 

 

เลือกรูปแบบการ Import 

 

 

เราสามารถน าไฟล ์midi ท่ีสร้างจาก Songsmith มาท าเป็น score แบบน้ีไดเ้ลย 
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เม่ือเราเขา้ website Google แลว้ เราสามารถ ใช ้Google แปลภาษา 

 

 

จะพบกบัหนา้ตาโปรแกรม ดงัน้ี 

 

จะได ้

 

คลกิเข้าใช้งานตรงนี ้

พิมพ์ข้อความ หรือ ที่อยูข่องเว็บไซต์ที่จะแปล 

ภาษาต้นฉบบั ภาษาแปล 

ฟังเสยีงอา่น 

สลบัภาษาที่แปล 

ขอบคุณ google.com 
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 การติดต่อส่ือสารดว้ยภาษาองักฤษมีความส าคญัข้ึนทุกวนั การฝึกพดูภาษาองักฤษจึงมีความจ าเป็น

แลว้จะฝึกพดูกบัใคร จะพดูกบัคนก็อายกลวัพดูผดิ  ถา้อยา่งนั้นแลว้ก็ Speech recognition ของ Windows น่ีห

ล่ะ ท่ีท าใหเ้ราสามารถฝึกพดูภาษาองักฤษกบัคอมพิวเตอร์ของเรา หากคอมพิวเตอร์เขา้ใจท่ีเราพดูก็แสดงวา่

ส าเนียงการออกเสียงของเราก็ใชไ้ด ้คนต่างชาติมาฟังก็น่าจะเขา้ใจ 

1. เปิด Speech recognition คลิก Start -> Control panel ->แลว้คลิกท่ี  

 

จะปรากฏ  

ซ่ึงเราสามารถเร่ิมใชง้านได ้โดยคลิกท่ี  

 

 

 

เร่ิม ที่น่ี 

ขอบคุณ microsoft 
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โปรแกรมจะบอกวา่ 

 

มนัออกแบบมาส าหรับคนพูดส าเนียง United Kingdom (สหราชอาณาจกัร) 

 

 

 

 

 

คลกิ OK 

ยินดีต้อนรับ 

คลกิ Next 

เลอืกไมโครโฟนที่เราใช้ 

คลกิ Next 

คลกิ Next 

ตัง้คา่ไมโครโฟน 
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ทดสอบไมโครโฟน 

 

 

 

คลกิ Next 

ลองอา่นตามนี ้

ระดบัเสยีงควรขยบัตามที่

เราอา่น 

คลกิ Next 

ไมโครโฟนถกูติดตัง้เรียบร้อย 

จะให้อา่น เอกสาร หรือ

อีเมลหรือไม ่

คลกิ Next 
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คลกิ Next 

เลอืกที่จะเปิดปิดเองโดยกด 

Ctrl+Windows หรือ สัง่งานด้วย

เสยีง 

คลกิ Next 

ดเูอกสารค าสัง่เพื่อ

พิมพ์ 

คลกิ Next 

เร่ิมต้นท างาน 

เร่ิมได้เลย 

แนะน าให้ดวูิธีการใช้ 
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ลองสั่งงานพื้นฐานตามคู่มือ ครับ เช่น สั่ง 

Open paint 
Close that เป็นตน้ 
 

จากนั้นก็ลองฝึกฝนโดยการพูดกบัคอมพิวเตอร์ดู อาจช่วยในเร่ืองของส าเนียงไดดี้ ทีเดียว 

 

 

 

 

 

 

 

 

หน้าตา่ง tutorials ต้อง

สัง่งานด้วยเสยีง 

ตวัโปรแกรม Speech recognition 
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 มองโลก เรียนวทิยาศาสตร์ ภูมิศาสตร์ผา่น Google Earth ซ่ึงเป็นอีกโปรแกรมหน่ึงท่ีน่าสนใจ อยา่ง

มาก สามารถใชง้านผา่น Browser หรือตวัโปรแกรม Google Earth เองท่ีสามารถ Download มาติดตั้งได้

อยา่งง่ายดาย 

ไอคอน โปรแกรม 

 

1. การใช้งานเบือ้งต้น 

 

 

 

คลกิเมาส์ค้าง แล้ว

ลาก เพื่อเปลีย่น

ต าแหนง่หรือหมนุ 

หมนุ Scroll Mouse 

(ปุ่ มกลาง) เพื่อยอ่

ขยาย 

ขอบคุณ earth.google.com 
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2. การค้นหาต าแหน่ง 

 

3. การหาเส้นทางเดินทาง 

 

 

4. การวดัระยะทาง 

การวดัระยะทางระหวา่งจุด 2 จุด 

คลิกเคร่ืองมือ ไมบ้รรทดั หรือ Tools->Ruler 

 

สถานท่ีเร่ิมต้น 
สถานท่ีจะไป 

คลกิจดุที่ 1 

คลกิจดุที่ 2 

พิมพ์ช่ือสถานท่ีทีต้่องการค้นหา แล้วกด Enter 

หรือแวน่ขยาย (ช่ือสถานท่ีควรพิมพ์เว้นวรรค) 

 Google Earth ไปยงัสถานท่ีที่

ต้องการ 
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การวดัระยะทางตามเส้นทาง 

 

 

5. แสดงถนนและส่วนต่างๆ 

 

ระยะทางทีว่ดัได้ 

เปลีย่นหนว่ยที่ต้องการวดั 

องศาทศิทาง จากต าแหนง่

ที่ 1 

คลกิ Path 

ระยะทางที่อา่นได้ 

ลบจดุ และเส้นวดัระยะ 

คลกิแตล่ะจดุตาม

เส้นทางที่ต้องการวดั 

คลกิ Roads เพื่อแสดงถนน หรือ

คลกิสว่นอื่นที่ต้องการแสดงหรือซอ่น 
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6. Google Earth ส่องดู โลก ท้องฟ้า ดาวองัคาร และดวงจันทร์ 

 

 

7. ยนืดู บรรยากาศรอบข้างบนถนนแบบ 3D (Street View) 

 ไม่ใช่ทุกถนน มีเฉพาะบางถนนท่ี Google รวบรวมขอ้มูลภาพบรรยากาศรอบๆ โดยเฉพาะเมือง

ใหญ่ ส าคญัๆ  

 

 

 

 

โลก 

ท้องฟ้า 

ดาวองัคาร 

ดวงจนัทร์ 

1. เลอืกถนนที่ต้องการด ู 2. คลกิลากรูปคนไป

วางไว้ที่ถนน ตรง

ต าแหนง่ทีต้่องการด ู

3. ภาพบรรยากาศ

รอบถนน 

5. คลกิเพื่อออกจาก 

Street view 

4. คลกิเมาส์ค้าง แล้วลาก

เพื่อด ูภาพรอบๆตวั 
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 Google Body เป็นผลงานหน่ึงของ Google Lab ท่ีครูหรือนกัเรียนสามารถใชใ้นการเรียนการสอน

กายวภิาคได ้แทนการเรียนจากโมเดล แต่ตอ้งใช ้Browser ท่ีสนบัสนุน WebGL เช่น Chrome และ FireFox 

รวมทั้ง Video Card และ Driver ตอ้งสนบัสนุนการแสดงภาพแบบ 3D 

1. เข้าใช้งานที ่URL http://bodybrowser.googlelabs.com/ 

 

หากระบบสนบัสนุนและไม่มีปัญหา จะปรากฏดงัรูป 

 

 

คลกิเพื่อเข้าใช้งาน 

ขอบคุณ body.google.com 
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2. การดูอวยัวะต่างๆ  

 

3. การเปลีย่นเพศของ Model 

 

4. เคร่ืองมือน าเสนอพเิศษ 

 

 

เลือ่นขึน้ลง เพื่อปรับระดบั

ความลกึในการเข้าไปดู

อวยัวะตา่งๆ 

คลกิเมาส์ค้าง แล้วลาก 

เพื่อเลือ่นต าแหนง่หรือ

หมนุ 

หมนุ Scroll Mouse 

(ปุ่ มกลาง) เพื่อยอ่หรือ

ขยาย 

ชาย 

หญิง 

ปกติ คลกิที่อวยัวะ เพื่อ

แสดงช่ือ และท าให้เห็น

ชดัเจนเฉพาะอวยัวะนัน้ 
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5. เคร่ืองมืออืน่ๆ 

 

ปักป้ายช่ืออวยัวะ 

สามารถปักได้หลายๆ

อวยัวะ 

แสดงเฉพาะอวยัวะที่ปักป้ายช่ือ

อวยัวะ ลบป้ายช่ือทัง้หมด 

เลอืกอวยัวะที่ต้องการซอ่น 

การ ยกเลกิการซอ่น 

การ 

บนัทกึรายละเอยีด 

การ 
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2. คลกิสว่น 

ที่ต้องการด ู

การ 

1. คลกิดเูฉพาะสว่น 

การ 

คลกิเพื่อแบง่บนั Link 

มมุมองที่เห็น  
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 โปรแกรมจ าลองโลกฟิสิกส์  Phun เป็น version ฟรี ก่อนจะพฒันามาเป็น Algodoo ซ่ึงขายส าหรับ

การใชง้านในการจดัการเรียนการสอน ตวัโปรแกรมมีความสามารถในการจ าลองปรากฏการณ์ทางฟิสิกส์ 

ไดอ้ยา่งมากมาย แต่ในท่ีน้ีจะเสนอรายละเอียดคร่าวๆ ส าหรับการใชง้านเบ้ืองตน้เท่านั้น 

1.สร้างวตัถุ 

 

 

2. ปรับแก้ไขวตัถุ 

 

 

3. วาดวตัถุดังรูป 

 

 

 

วาดรูปร่างอิสระ 

พูก่นัวาดรูป 

วาดรูปสีเ่หลีย่ม 

วาดรูปวงกลม 

วาดรูปเฟือง 

วาดรูปพืน้ 

วาดรูปโซ ่

ย้ายวตัถ ุ

จบั-ย้ายวตัถ ุขณะจ าลอง 

หมนุวตัถ ุ ปรับขนาดวตัถ ุ

ตดัวตัถ ุ

วาดรูปพืน้ 

วาดรูปสีเ่หลีย่ม 

วาดรูปวงกลม 

พูก่นัวาดรูป 

ตดัวตัถ ุ

ขอบคุณ algodoo.com 
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4. ท าให้วตัถุเป็นของเหลว คลิกท่ีรูปส่ีเหล่ียม เลือก Geometry actions->Liquify selected 

 

5. ด าเนินการจ าลอง 

 

วงกลมมีความหนาแน่นมากกวา่ของเหลวจึงจม ดงัรูป 

6. ปรับความหนาแน่นของวัตถุ คลิกท่ีวงกลม เลือกค าสั่ง Material ->Density ปรับใหเ้ป็น 0.8 kg/m3 

  
วงกลมจะลอย เน่ืองจากความหนาแน่นนอ้ยกวา่ของเหลว 

 

 

ท าให้รูปสีเ่หลีย่ม

เป็นของเหลว 

เร่ิม 

ย้อนกลบั 
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7.  ติดหมุดให้กบัวตัถุไม่ ตกตามแรงโน้มถ่วง คลิกท่ี 

 

8. สร้างรถถังวิง่สู้ฟัด ดว้ยมอเตอร์ วาดภาพดงัรูป 

 

คลิกท่ีเฟือง เลือกค าสั่ง Hinges->Motor 

 

กดเล่น  

ติดหมดุ 

คลกิที่วตัถ ุ

วงกลมลอยอยู ่

พืน้ 

เฟือง 

โซ ่

มอเตอร์ 

สเีหลีย่ม 
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 PhET เป็นโปรแกรมจ าลองทางวทิยาศาสตร์ จากมหาวทิยาลยั Colorado ท่ีมีโปรแกรมมากมายให้

เลือกใชไ้ดฟ้รี และอาจจะดีกวา่โปรแกรมท่ีวางขายหลายๆ โปรแกรม แต่การใชง้านจะตอ้งติดตั้ง Java 

Runtime ก่อน ในท่ีน้ีจะน าเสนอเพียง 3 ตวัคือ Density จ าลองการทดลองความหนาแน่น Eating & Exercise 

โปรแกรมควบคุมอาหารและออกก าลงักาย และ Circuit Construction Kit ทดลองเก่ียวกบัวงจรไฟฟ้า 

Density 

1. เร่ิมการทดลองโดยการลากวตัถุ ลงในน ้าเพื่อวดัปริมาตรส่วนท่ีจม 

 

 

ปริมาตรส่วนท่ีจมของไม ้คือ 105.00-100.00 =5 L 

 

ปริมาตรน า้ 
วตัถ ุ

ขอบคุณ phet.colorado.edu 
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2. ปรับเปล่ียนวตัถุ 

 

3. ปรับเปล่ียนการทดลอง 

 

 

 

 

 

 

เปลีย่นวตัถ ุ

มวล 

ปริมาตร 

ความหนาแนน่ 

ก าหนดวตัถเุอง 

ก าหนดเอง 

มวลเทา่กนั 

ปริมาตรเทา่กนั 

ความหนาแนน่เทา่กนั 

หาความหนาแนน่ ทายชนิดของวตัถ ุ

ตราชัง่ 

แสดงตาราง 
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Eating & Exercise 

 โปรแกรมจ าลองการกินอาหาร และการออกก าลงักายเพื่อสุขภาพ และการควบคุมน ้าหนกั 

 

1. ก าหนดลกัษณะ ส่วนบุคคลทีต้่องการจ าลอง 

  

 

ปรับหนว่ยเป็น Metric 

เลอืกเพศ 

เลอืกลกัษณะการด าเนินชีวติ  

ใช้แรงน้อยมาก 

ใช้แรงน้อย 

ใช้แรงพอสมควร 

ใช้แรงมาก 

อาย ุ

สว่นสงู 

น า้หนกั 

BMI (Body Mass Index)ดชันมีวล

กาย 

ความแข็งแรงของหวัใจ 

ความเครียดของหวัใจ 

สภาพของหวัใจ รูปร่าง 
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2. ก าหนดรายการอาหารในแต่ละวนั/กจิกรรมออกก าลงักาย 

 

อาหารเพื่อสุขภาพต่อวนั 

 

3. การจ าลอง 

 

 

 

 

 

ลากรายการอาหาร

ลงในจาน 

อาหารท่ีเลอืก 

พลงังานจากอาหาร 

ลากรายการกิจกรรม

ออกก าลงักายลงใน

สมดุบนัทกึ 

อาหารเพิม่เตมิ กิจกรรมเพิ่มเติม 

กิจกรรมทีเ่ลอืก 

พลงังานท่ีใช้ปกติตอ่วนั 

พลงังานท่ีใช้เพิ่มเติมตาม

ลกัษณะการด าเนินชีวิต 
พลงังานท่ีใช้ตาม

กิจกรรม 

อาหารเพื่อสขุภาพ 

แก้ไขอาหารเพื่อสขุภาพ 

ปรับพลงังานจาก

อาหารเพื่อสขุภาพ 

เร่ิมการจ าลอง ระยะเวลา ตัง้คา่ใหมท่ัง้หมด 

เดือนถดัไป 
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4. อ่านกราฟรายงาน 

 

สถานะของร่างกายและหวัใจ 

 

 

 

 

 

น า้หนกั 

อาย ุ

พลงังานตอ่วนั สเีขียว พลงังานท่ีได้รับ-สแีดง พลงังานท่ีเผาพลาญ 

ยอ่ขยายกราฟ 
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Circuit Construction (AC+DC), Virtual Lab 

 โปรแกรมจ าลองวงจรไฟฟ้า ใชใ้นการทดลองต่อวงจรไฟฟ้าอยา่งง่าย มองเห็นภาพการท างาน และ

การไหลของกระแสไฟฟ้า 

1. ต่อวงจรไฟฟ้า ลากอุปกรณ์ไฟฟ้า  ต่อเป็นวงจรเช่ือมดว้ยสายไฟ (Wire)                                                                                         

 

2. การตั้งค่าให้กบัอุปกรณ์ ท าไดโ้ดยคลิกขวาท่ีอุปกรณ์ 

แบตเตอร่ี 

 

 

 

สายไฟ 

ตวัต้านทาน 

แบตเตอร่ี 

หลอดไฟ 

สะพานไฟ 

ไฟฟ้ากระแสสลบั 

ตวัเก็บประจ ุ

ขดลวด 

แสดงการไหลของ

อิเลก็ตรอน 

โยกสะพานไฟ 

วงกลมคลกิลาก

เพื่อหมนุ 

คลกิตรงกลางเพื่อย้าย 

ปรับ แรงดนัไฟฟ้า 

ปรับ ความต้านทานภายใน

ไฟฟ้า กลบัขัว้ 

ลบ หรือ กดDel 
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ตวัตา้นทาน 

 

3. แสดงการท างานแบบภาพเคลือ่นไหว 

 

 

 

 

4. หยบิของจากกระเป๋า ซ่ึงจะมีส่ิงของท่ีไม่ใช่อุปกรณ์ไฟฟ้า สามารถน ามาทดลองการน าไฟฟ้าได ้โดยคลิก

ท่ี 

 

 

 

 

 

ปรับคา่ความ

ต้านทาน 

แสดง

ภาพเคลือ่นไหว 

หยดุ

ภาพเคลือ่นไหว 

ภาพเคลือ่นไหว 

เป็นขัน้ๆ 

คลกิเพื่อเรียกใช้ 
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5. เคร่ืองมือวดั ใหค้ลิกเลือก 

 

โวลตมิ์เตอร์ 

 

แอป์มิเตอร์ 

 

นาฬิกาจบัเวลา 

 

 

โวลต์มิเตอร์ 

แอมป์มิเตอร์ 

นาฬิกาจบัเวลา 

กราฟกระแส 

กราฟแรงดนั 

ลากสายวดัมาที่

จดุที่ต้องการวดั 

แรงดนัท่ีวดัได้ 

กระแสที่วดัได้ 
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 GSP เป็นโปรแกรมทางคณิตศาสตร์ โดยเฉพาะวชิาเรขาคณิต ท่ีมีเคร่ืองไมเ้คร่ืองมือ ใชใ้นการ

พิสูจน์กฎทางเรขาคณิต รวมถึงงานในดา้นการจดัการเรียนการสอน ในท่ีน้ีจะกล่าวเฉพาะการใชง้านเบ้ืองตน้ 

หากสนใจเพิ่มเติมก็มีเอกสารท่ีมาพร้อมกบัโปรแกรม หรือสามารถ Download ไดท้าง internet หรือหนงัสือ 

การสร้างส่ือการสอนดว้ย GSP ของขา้พเจา้เอง 

1. หน้าตา GSP 

 

2. เคร่ืองมือ 

    

 

 

ลกูศร 

จดุ 

วงเวียน 

เส้นตรง 

เคร่ืองมือก าหนดเอง 

ข้อความ 

ขอบคุณ thaigsp.ipst.ac.th 
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3.  สร้างวงกลม เส้นตรง 

 

4. การวดั คลิกวตัถุท่ีตอ้งการวดั คลิกค าสั่ง  

การวดั-> ความยาว การวดั-> พื้นท่ี  การวดั->ความชนั 

 

หรือคลิกขวาท่ีวตัถุเพื่อเรียกค าสั่ง 

5. พิมพข์อ้ความ คลิก  ลากกล่องขอ้ความแลว้พิมพ ์

 

6. ใส่ป้าย ใหค้ลิกขวาท่ี วตัถุท่ีตอ้งการใส่ป้าย->เลือกสมบติั  หรือคลิกท่ี แลว้คลิกท่ีวตัถุนั้น 

 

 

ระบช่ืุอ 
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สร้างแบบฝึกหดัคณิตศาสตร์ในพริบตา ดว้ย  

1. พิมพโ์จทยปั์ญหาแค่ขอ้แรก 

 

2. ระบุจ านวนขอ้ท่ีตอ้งการ 

 

3. สร้าง 

 

 พร้อมเฉลย  

พิมพโ์จทยปั์ญหาตรงน้ี 

หรือเลือกจากตวัอยา่ง 

ขอบคุณ www.pil.in.th 
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 เคร่ืองมือติดเคร่ืองคอมพิวเตอร์ของเราอีกช้ินหน่ึง ท่ีหลายคนอาจมองขา้ม เม่ือ
ตอ้งการค านวณ กม็องหาเคร่ืองคิดเลขจนลืมไปวา่ ในเคร่ืองคอมพิวเตอร์กมี็เคร่ืองคิด
เลขดีๆ เอาไวใ้ชง้าน 
คลิก Start ->Accessories->Calculator 

 
การใชง้านกเ็หมือนกบัเคร่ืองคิดเลขทัว่ไป  
 
1. การเปลีย่นเคร่ืองคดิเลข ใหเ้หมาะสมกบังาน 

คลิก View  

 
standard    Scientifics (งานวทิยาศาสตร์) Programmer   Statistics (สถิติ) 
 
 
 
 

ขอบคุณ microsoft 
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2. เคร่ืองมอืค านวณเฉพาะ 

 
การเปล่ียนหน่วย View->Unit conversion 

 
 
 
การค านวณวนัเวลา View-> Date calculation 

 
นอกจากเคร่ืองมือค านวณดงักล่าว ยงัมี work sheet เพื่อใชค้  านวณเฉพาะงาน 

  

 
 

เลอืกประเภทของหนว่ย 

หนว่ย ต้น หนว่ย ที่เปลีย่น 

ค านวณ ระยะระหวา่งวนัท่ี 

ค านวณ เงินผอ่นรายเดือน 

ราคา 

เงินดาวน์ 

ระยะเวลา (ปี) 

ดอกเบีย้ 
เงินผอ่นรายเดือน 



โปรแกรมฟรีในฝัน หนา้ 59 
 

by Emmergv 2011 
 

 

 โปรแกรม GCompris เป็นโปรแกรมเพื่อการเรียนรู้ส าหรับเด็กอาย ุ2-10 ปี ใหเ้รียนรู้เร่ืองการใชง้าน

คอมพิวเตอร์ สี คณิตศาสตร์ ภาษา วทิยาศาสตร์ ทกัษะการจ า การคิด ผา่นเกมง่ายๆ ท่ีน่าสนใจ ปัจจุบนั เป็น

เวอร์ชนั 9.6.1 (08/2554) สามารถดาวน์โหลดใชง้านไดท่ี้ gcompris.net ตวัโปรแกรมยงัไม่สนบัสนุน

ภาษาไทยเตม็ท่ี ในขณะท่ีท าเอกสารฉบบัน้ีแปลไดป้ระมาณ 77%

 
ซ่ึงขา้พเจา้ไดช่้วยแปลเพิ่มเติมจนครบ 100% และบนัทึกเสียงภาษาไทย เพื่อใหเ้หมาะส าหรับนกัเรียนไทยตวั

นอ้ย และอพัโหลดใหก้บัผูจ้ดัท าโปรแกรม เพื่อท าการอพัเดตโปรแกรมในภายหลงั แต่กระนั้นท่านสามารถ

ติดตั้งภาษาไทยจากตวัติดตั้งท่ีขา้พเจา้จดัท าข้ึนไดท้นัที ดาวน์โหลดใชง้านไดท่ี้ 

http://www.4shared.com/file/6tCCx8i7/ThaiForGCompris.html 

 

เปิดโปรแกรม GCompris ตั้งค่าเป็นภาษาไทย 

 

ต าแหนง่ของ 

GCompris 

คลกิเพื่อตดิตัง้ 

เลอืกภาษาเป็น ไทย 
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โปรแกรมใชง้านง่ายเหมาะส าหรับเด็กเล็ก ดงันั้นจะไม่ขออธิบายวธีิการใช ้เพียงแค่แนะน าส่วนต่างๆ ดงัน้ี 

 

 

 

 

 

 

รู้จกัคอมพวิเตอร์ 
ฝึกการใช้แป้นพิมพ์ 

ฝึกการใช้เมาส์ 

กิจกรรมฝึกสมอง 

กิจกรรมเร่ืองส ี กิจกรรมเขาวงกต กิจกรรมความจ า 

กิจกรรมเสยีง 

กิจกรรมปริศนา 

กิจกรรมหรรษา 

กิจกรรมคณิตศาสตร์ 


