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 1. คุยกันกอ่น
Zorin OS Education คือระบบปฏิบัติก%รลีนุกซ์ (Linux) ทีพ่ัฒน%ม%จ%กระบบปฏิบัติก%ร Ubuntu เริ่มพัฒน%

โดยช%วไอร์แลนด์ (Ireland) ออกแบบหน้%จอก%รใช้ง%นในลกัษณะใกล้เคียงกับระบบปฏิบัติก%รวินโดวส์ ในรุ่นทีช่ื่อว่% 
Education น้ันไดร้วบรวมซอฟต์แวร์เสรีเพื่อก%รศกึษ%เอ%ไว้ม%กม%ย ซ่ึงล้วนเป็นซอฟต์แวร์ที่ถูกคดัเลือกม%แล้วว%่จะช่วย
ส่งเสริมก%รเรียนรู้และพัฒน%ก%ร เหม%ะเป็นอย่%งยิ่งส่ำ%หรับเดก็และโรงเรียน ยกตัวอย่%งโปรแกรมต่อไปน้ี

โครงการคอมพิวเตอร์มือสองเพ่ือน้องในชนบท คู่มือติดตัง้ Zorin OS Education.   4



 2. ซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้อง
ซอฟต์แวร์ที่อ้%งถึงในเอกส%รน้ีล้วนแต่เป็นซอฟต์แวร์เสรี ท่ีส%ม%รถด%วน์โหลดเพื่อน่ำ%ม%ติดตั้งใช้ง%น และแจก

จ%่ยได้โดยเสรี ต%มแบบฉบับโอเพนซอร์ส

• Zorin OS Education 12.4 (Lite) https://zorinos.com/education/ 

• Veyon https://veyon.io/ ซอฟต์แวร์ควบคุมห้องเรียน 

 3. คุณสมบัติข้ันต่ำ่าของเครือ่งคอมพิวเตอร์
ส่ำ%หรับ Zorin OS รุ่น   "Lite version"   ได้ออกแบบม%เพื่อให้ใชก้ับคอมพิวเตอร์ที่มีทรัพย%กรเครื่องน้อยได้ 

ส%ม%รถท่ำ%ง%นไดก้ับเครื่องที่มีคณุสมบัติดังต่อไปน้ี

    • Processor : คว%มเรว็ 1 GHz ข้ึนไป

    • Memory : ข้ันต่ำ่% 512 MB (แนะน่ำ% 1GB ข้ึนไป)

    • Disk : พ้ืนที่ว%่งในฮ%ร์ดดิสก์อย%่งน้อย 10 GB

    • Zorin OS รองรับทั้ง CPU 32 Bit และ 64 Bit
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 4. เตรียม USB Flash Drive หรือ DVD ส่ำาหรับติดต้ัง

 4.1 เตรยีม Bootable USB Flash Drive จากไฟล์ ISO บนวินโดวส์ ดว้ยโปรแกรม Rufus

1. ด%วน์โหลดโปรแกรม Rufus ได้ที่ http://rufus.ie/downloads/ จ%กน้ันท่ำ%ก%รเสียบ USB Flash Drive หรือ 
แผ่น DVD กับเครื่องคอมพิวเตอร์ และดับเบิลคลิกที่ไฟล์ rufus-x.x.exe ทีด่%วน์โหลดม% เพือ่เปิดโปรแกรม จะ
ปร%กฏหน้%จอดังภ%พที่ 1 ให้ตอบ Yes 

2. จะปร%กฏหน้%จอดังภ%พที่ 2 ข้ึนม% หัวข้อ Device ให้เลือก Drive ทีท่่%นต้องก%รจะลง ในภ%พจะเลือกเป็น 
Drive (H:) จ%กน้ันคลิก SELECT เพื่อเลือกไฟล์ .iso ทีต่้องก%ร โดยไฟล์ .iso ด%วน์โหลดได้ที่ 
https://zorin.com/os/download/ เมื่อเลือกเสร็จคลิกปุ่ม Open ดังภ%พที่ 3

3. หัวข้อ Target system คลกิเลือก BIOS or UEFI และหัวข้อ Hide advanced format options คลกิเลือก 
Quick format และ Create extended label and icon files ดังภ%พที่ 4 จ%กน้ันท่ำ%ก%รคลิก START เพื่อเริ่ม
ท่ำ% Bootable จะปร%กฏหน้%ต%่งดังภ%พที่ 5 คลกิเลือก OK เพื่อด่ำ%เนินก%รต่อ

4. จะมีหน้%ต่%งดังภ%พที่ 6 ปร%กฏเตือนว%่ข้อมูลเดิมใน Drive จะถูกลบทั้งหมด คลกิ OK เพื่อด่ำ%เนินก%รต่อ
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5. เมื่อท่ำ% Bootable ส่ำ%เร็จ ให้ท่ำ%ก%รคลิก CLOSE แล้วลองตรวจสอบดูที่ Drive ทีท่่%นสร%้งไฟล์ Bootable

เท่%น้ีท%่นส%ม%รถน่ำ% Flash Drive หรือ แผ่น DVD 

ไปตดิตั้ง ZorinOS ได้แล้วครับ
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 4.2 เตรยีม Bootable USB Flash Drive จากไฟล์ ISO บน Zorin OS ดว้ยโปรแกรม Startup Disk Creator

 4.2.1 การตดิตั้งโปรแกรม Startup Disk Creator

1. เปิดโปรแกรม Software โดยไปที่มุมซ้%ยล%่ง เลือก Software

2. ค้นห% โดยพิมพ์ “Startup Disk 
Creator” จะเจอ 2 โปรแกรมให้ติดตั้ง
โปรแกรมแรก โดยคลิกปุ่ม Install

โครงการคอมพิวเตอร์มือสองเพ่ือน้องในชนบท คู่มือติดตัง้ Zorin OS Education.   8



3. ระบบจะให้ใส่ password ของผู้ใช้ง%น เพื่อตดิตั้งโปรแกรม  

4. เมื่อตดิตั้งเสร็จ ปุ่ม Install จะเปลี่ยนเป็นปุ่ม Launch ส%ม%รถกดปุ่ม Launch เรียกใช้ง%นโปรแกรม Startup 
Disk Creator ได้
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 4.2.2 การสร้าง USB Startup Disk

1. เปิดโปรแกรม Startup Disk Creator ข้ึนม% 

2. โปรแกรมจะแบ่งเป็น 2 สว่น คือ Source disc image จะเป็นไฟล์ iso ของ Zorin  ซ่ึงผู้ใช้ง%นต้องกดปุ่ม 
Other และ Browse ไปยังไฟล์ iso ท่ีเก็บไว้อยู่  อีกสว่นจะเป็น Disk to use คือ USB Drive ทีจ่ะเขียน โดย
โปรแกรมจะตรวจสอบ USB Drive ที่เสียบอยู่กับเครื่องเองโดยอัตโนมัติ
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3. เมื่อกดปุ่ม Make Startup Disk  โปรแกรมจะถ%มอีกครั้งว%่มั่นใจทีจ่ะเขียนทับ USB Drive เพร%ะข้อมูลที่อยู่ใน
USB Drive จะห%ยทั้งหมด  ให้ตอบ Yes 

4. ระบบจะเริ่มเขียนไฟล์ลง USB Drive จนครบ 100%  เมื่อเขียนเสรจ็ส%ม%รถถอด USB Drive น่ำ%ไปตดิตั้งได้
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 5. ติดต้ัง Zorin OS Education
เมื่อเร%ได้ USB Flash drive ทีเ่ขียนไฟล์ ISO ไว้ส่ำ%หรับตดิตั้งพร้อมแล้ว ก็ขอให้มั่นใจว่%เครื่องน้ันส%ม%รถบูต

ระบบจ%ก USB ได้ จ%กน้ันก็เสียบ USB Flash drive แล้วเปิดเครื่องรอให้บูตสกัครู่ จะพบหน้%จอต%มข้ันถัดไป

 5.1 ตดิตั้งระบบปฏิบัติการ Zorin OS

 5.1.1 เลือก Install Zorin

 5.1.2 กด Continue
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 5.1.3 Installation Type 

ตัวเลือกแรก Erase disk and install Zorin 
หม%ยถึงลบข้อมูลในฮ%รด์ดิสกท์ั้งหมดและติดตั้ง Zorin
เร%เลือกแบบน้ีส่ำ%หรับคอมพิวเตอร์ในโครงก%รเป็นส่วน
ใหญ่ 

 5.1.4 แสดงการแบ่งพาร์ทิช่ันของฮาร์ดดิสก์ คลิก 
Continue เพ่ือยืนยัน

 5.1.5 เลือกเมืองท่ีอยู่เพ่ือการแสดงเวลาท่ีถูกต้อง
ตามเขตเวลา (TimeZone)

เร%ส%ม%รถใช้เม%ส์คลิกที่แผนที่ หรือพิมพช์ื่อ
เมืองเองที่ Textbox ก็ได้ ในที่น้ีส่ำ%หรับประเทศไทยก็
เลือกที่ Bangkok เพร%ะอ%้งอิงต%มม%ตรฐ%นเขตเวล%
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 5.1.6 Keyboard layout

เลือกเป็น Thai

ในสว่นน้ีถ้%เร%เลือกเขตเวล%เป็น Bangkok 
แล้วเข%จะเลือกคีย์บอร์ด Thai ให้โดยอัตโนมัติ

 5.1.7 ตั้งช่ือผู้ใช้

ส่ำ%หรับโครงก%รคอมพิวเตอร์มือสองเร%ใช้ชื่อผู้ใช้ว%่    
com2kids และรหัสผ่%นว่% com2kids เช่นเดียวกัน

เลือก Log in automatically**

จ%กน้ันรอก%รติดตั้งจนเสร็จ น่ำ%สื่อที่ใชก้%รติดตั้งออก (USB Flash drive หรือ DVD) เริ่มก%รท่ำ%ง%นเครื่องใหม่
อกีครั้ง จะเข้%สู่ระบบ Zorin OS
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 5.2 ปรับแต่ง Chrominum Web Browser 

เพื่อยกเลิกก%รถ%มรหัสผ่%นเวล%ที่เปิดใช้ Chromium ในโหมด Log in automatically ดังภ%พข้%งต้น ให้
ด่ำ%เนินก%รดังต่อไปน้ี

คลกิขว%ที่ไอคอน Chromium Web Browser เลือก Properties แล้วเลือก Edit Launcher

ทีช่่อง Command จ%กเดิม chromium-browser %U ให้เพิ่มค่ำ%สั่ง –password-store=basic ลงไป

เป็น chromium-browser --password-store=basic %U จ%กน้ันกด Save 
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 5.3 ปรับแต่งดา้นภาษา

เร%ท่ำ%ข้ันน้ีเพื่อให้ระบบปฏิบัติปรับปรุงซอฟต์แวรด์้%นภ%ษ% ซ่ึงจะท่ำ%ให้ก%รก่ำ%หนดค่%ภ%ษ%ไทยในซอฟต์แวร์
จดัก%รเอกส%รท่ำ%ง%นได้อย%่งสมบูรณ์

** ส่ำ%หรับเวอร์ชั่นน้ี พบปัญห%ก%รขัดแย้งกันของไฟล์ตดิตั้ง จ่ำ%เป็นจะต้องสั่งลบโปรแกรมที่ตดิตั้งอยู่ก่อนหน่ึง
ร%ยก%ร ค่ำ%สั่งดังต่อไปน้ี (ค่ำ%สั่งน้ีสั่งที่ terminal เข้%โปรแกรมโดยไปที่เมนู Accessories  Terminal Emulator→ )

ค่ำ%สั่งข้%งต้น เป็นค่ำ%สั่งลบโปรแกรมที่ตดิตั้งไว้ ซ่ึงผู้ที่จะท่ำ%ได้ต้องเป็นผู้บริห%รจดัก%รระบบ (Administrator) ค่ำ%
สั่งจึงข้ึนต้นดว้ย sudo เมื่อสั่งค่ำ%สั่งดังกล่%ว ระบบจะถ%มรหัสผ่%นให้พิมพร์หัสผ่%นของผู้ใช้ com2kids ลงไป ข้ันน้ี 
cursor จะไม่ขยับ ขอให้พิมพ์ไปอย่%งมั่นใจได้เลย

เลือกท่ี Settings --> Language Support

เมื่อเข้%หน้% Language Support แล้ว ระบบจะแจ้งว่%สว่น
สนับสนุนท%งภ%ษ%ยังติดตั้งไม่สมบูรณ์ เร%ต้องก%รจะติดตั้งใหม่ ให้
ตอบ “Install” ข้ันน้ีระบบจะด%วน์โหลดไฟล์จ%กอินเทอร์เน็ต ฉะน้ัน
ขอให้มั่นใจว่%ได้เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตแล้ว 

โครงการคอมพิวเตอร์มือสองเพ่ือน้องในชนบท คู่มือติดตัง้ Zorin OS Education.   16
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 6. การเพิ่มฟอนต์

 6.1 ดาวน์โหลดฟอนต์

ในที่น้ีเลือกใช้หน่ึงในฟอนต์แห่งช%ติ คือ TH Sarabun New ทีร่%ชก%รเลือกใช้เป็นม%ตรฐ%น ส%ม%รถด%วน์โหลด
ได้ที่ https://www.f0nt.com/release/th-sarabun-new/ 

เลือกที่ไอคอน File Manager

เลือกไปที่ไดเรกทอรี Downloads 

คลกิขว%ที่ไฟล์ THSarabunNew.zip เลือก 
Extract Here
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https://www.f0nt.com/release/th-sarabun-new/


Cut ไดเรกทอรี THSarabunNew เพื่อว%งยัง
ต่ำ%แหน่งที่ติดตั้งฟอนต์

ม%ที่ไดเรกทอรี /home/com2kids/ 

แล้วคลกิขว% เลือก Create Folder…

ต้ังชื่อว%่ “.fonts” (มีจดุน่ำ%หน้%) แล้วกดปุ่ม Create

ไฟล์และไดเรกทอรีที่ข้ึนด้วยจดุ (.) ถือเป็น hidden ฉะน้ันจะมองไม่เห็นในโหมดปรกติ จ่ำ%เป็นต้องเลือกที่เมนู 
View  Show Hidden Files → ถึงจะเห็นไดเรกทอรีและไฟล์เหล่%น้ี

ให้ว%งไดเรอทอรี  THSarabunNew ที่ Cut ว%งในไดเรกทอรี .fonts เป็นอันเสร็จพิธตีิดตั้งฟอนต์ให้ผู้ใช้คนน้ี

โครงการคอมพิวเตอร์มือสองเพ่ือน้องในชนบท คู่มือติดตัง้ Zorin OS Education.   18



 6.2 ปรับแต่งภาษาไทยให้ LibreOffice 

เร%ส%ม%รถก่ำ%หนดให้เมื่อเร%พิมพ์เอกส%รภ%ษ%ไทยแล้วให้ซอฟต์แวร์ LibreOffice Writer เลือกฟอนต์ที่เร%
ก่ำ%หนดไวใ้ห้เลยได้ 

1. เปิดโปรแกรม LibreOffice Writer
ข้ึนม% โดยเลือกไปที่เมนู Office 

  LibreOffice Writer→
2. จ%กน้ันเปิดไปที่เมนู Tools  →

Options 

3. แล้วเลือกม%ที่ Language  →
Languages จะพบหน้%จอต%มรูป
ด้%นล%่ง ให้เลือก Complex text 
layout (CTL) เป็น Thai

4. เลือกไปที่ LibreOffice Writer →
Basic Fonts (CTL) แล้วเลือก
ฟอนต์ทีต่้องก%รใช้เป็นม%ตรฐ%น
ส่ำ%หรับภ%ษ%ไทย ในตวัอย่%งน้ี
เลือก TH Sarabun New

5. กด OK เพื่อบันทึกค%่

โครงการคอมพิวเตอร์มือสองเพ่ือน้องในชนบท คู่มือติดตัง้ Zorin OS Education.   19



 7. การใช้งาน LibreOffice
แนะน่ำา LibreOffice

LibreOffice เป็นชุดซอฟต์แวร์ส่ำ%หรับง%นออฟฟิศ ประเภทเดียวกับ MS-Office แต่ LibreOffice เป็นซอฟต์แวร์
OpenSource ที่ส%ม%รถด%วน์โหลดม%ใชฟ้รี ถูกกฎหม%ย ไม่ว%่จะเป็นง%นพิมพ์เอกส%รทั่วไป, ง%นสร้%งต%ร%งค่ำ%นวณ, ง%
นพรีเซ้นเทชั่น เป็นต้น 

โดยเข้%ไปที่                                    > Office

 7.1 LibreOffice Writer

โปรแกรม LibreOffice Writer เป็นโปรแกรมที่ใช้พิมพ์เอกส%รต%่ง ๆ ทั่วไปเหมือนกับโปรแกรม MS-Office 
Word

โครงการคอมพิวเตอร์มือสองเพ่ือน้องในชนบท คู่มือติดตัง้ Zorin OS Education.   20



 7.2 LibreOffice Impress

โปรแกรม LibreOffice Impress เป็นโปรแกรมที่ใช้ท่ำ%สื่อ Presentation เหมือนกับโปรแกรม MS-Office 
Powerpoint

 7.3 LibreOffice Calc

โปรแกรม LibreOffice Calc เป็นโปรแกรมที่ใชส้รา้งตารางคำนวนเหมือนกับโปรแกรม MS-Office Excel

โครงการคอมพิวเตอร์มือสองเพ่ือน้องในชนบท คู่มือติดตัง้ Zorin OS Education.   21



 7.4 การ Export เป็น PDF มขีั้นตอนดังตอนไปนี้
ขัน้ตอนการ Export เป็น PDF ดังตอ่ไปนี้

• คลิกไปที่เมนู  File > Export as PDF … จากนัน้คลิก Export

 7.5 การ Save File เป็น File MS-Word 2007

ข้ันตอนก%ร Save File ให้เป็น File MS-Word 2007 (.docx) มวีิธีก%รดังต่อไปน้ี

• คลกิที่เมนู File > Save As ...

โครงการคอมพิวเตอร์มือสองเพ่ือน้องในชนบท คู่มือติดตัง้ Zorin OS Education.   22



• คลกิที่ All Formats > เลือกประเภทไฟล์เป็น MS-Word 2007/2010/2013 XML Format (.docx) > Save

• จ%กน้ันจะมีหน้%ต%่งด%้นล่%งข้ึนม% ท่ำ%ก%รคลิก Use Microsoft Word 2007/2010/2013 XML Format 

โครงการคอมพิวเตอร์มือสองเพ่ือน้องในชนบท คู่มือติดตัง้ Zorin OS Education.   23



 8. ระบบควบคุมหอ้งเรียน Veyon

Veyon เป็นซอฟต์แวรค์วบคุมห้องเรียน ที่พัฒน%ต่อเน่ืองม%จ%กซอฟต์แวร์ Ital-C มีคว%มส%ม%รถในก%รควบคุม
เครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้เรียนในลักษณะต่%ง ๆ เช่น ก%รควบคุมหน้%จอ ก%รส่งไฟล์น่ำ%เสนอไปแสดงที่เครื่องผู้เรียนทกุ
เครื่อง ส%ม%รถมองเห็นหน้%จอของผู้เรียนทุกเครื่อง ส%ม%รถส่งข้อคว%มไปห%ผู้เรียนเป็นเฉพ%ะเจ%ะจงคน เป็นต้น 

 8.1 ตดิตั้งซอฟต์แวร์ Veyon

Veyon ส%ม%รถใช้ง%นทั้งระบบปฏิบัติก%รวินโดวส์ ลีนุกซ์ ด%วน์โหลดได้ที่ https://veyon.io/download/ 
ส่ำ%หรับในคู่มือน้ีเร%จะท่ำ%ก%รตดิตั้งผ%่นค่ำ%สั่ง Command Line เพื่อให้เครื่องของท่%นไปด%วน์โหลดซอฟต์แวร์จ%ก 
Repository ม%ติดตั้งในเครื่องให้ท่%น โดยมวีิธีก%รติดตั้งดังน้ี

 8.1.1 เปิด terminal (Accessories  Terminal Emulator → หรือคลกิขวา open terminal here) แลว้สั่งค่ำา
สั่งด้านล่างเพ่ืออัปเดตซอฟต์แวร์  (อัปเดตท่ีเครื่องผู้สอน และผู้เรียน)

เมื่อสั่งค่ำ%สั่งด้%นบนแล้วจะให้ท่%นระบุรหัสผ่%น ท%่นส%ม%รถพิมพร์หัสผ่%นได้เลยเคอร์เซอรจ์ะไม่ขยับ เมื่อพิมพ์
เสร็จให้ท่ำ%ก%รกดปุ่ม Enter 

โครงการคอมพิวเตอร์มือสองเพ่ือน้องในชนบท คู่มือติดตัง้ Zorin OS Education.   24

sudo apt update -y
sudo apt upgrade -y

https://veyon.io/download/


 8.1.2 ใช้ค่ำาสั่งด้านล่างเพ่ือท่ำาการติดตั้ง Veyon (ตั้งติดท่ีเครื่องผู้สอน และผู้เรยีน)

 8.2 ปรับแต่งค่า และสร้างกุญแจท่ีเครื่องผู้สอน

เปิด terminal จ%กน้ันสั่งด%้นล่%งเพื่อท่ำ%ก%รสร%้งไฟล์คีย์

เมื่อสั่งเสร็จจะปร%กฏหน้%จอดังภ%พในข้อ 7.2.1

 8.2.1 เมนู General > Authentication ให้ท่ำาการก่ำาหนด method เป็น Key file authentication

โครงการคอมพิวเตอร์มือสองเพ่ือน้องในชนบท คู่มือติดตัง้ Zorin OS Education.   25

sudo apt -y install veyon

sudo veyon-configurator



 8.2.2 ท่ำาการสตาร์ทเซอร์วสิท่ีเมนู Service > Start service

 8.2.3 ท่ำาการสร้างไฟล์คีย์

ม%ที่เมนู Authentication keys จ%กน้ันเลือก Create key pair เพื่อสร้%งคีย์

โครงการคอมพิวเตอร์มือสองเพ่ือน้องในชนบท คู่มือติดตัง้ Zorin OS Education.   26



จะปร%กฏหน้%ต%่งม%ให้ท%่นก่ำ%หนดชื่อของกุญแจ ในตวัอย่%งระบุว่% teacher จ%กน้ันคลิกปุ่ม OK

ระบบสร%้งกุญแจและแสดงต่ำ%แหน่งที่จัดเก็บกุญแจให้ทร%บดังภ%พ

 8.2.4 ท่ำาการ Export public key

เพื่อน่ำ%ไปติดตั้งที่เครื่องนักเรียน ระบบจะยืนยันตัวตนด้วยกุญแจส%ธ%รณะ (Public key) น้ี คลิกที่ปุ่ม Export 
key จ%กน้ันเลือกต่ำ%แหน่งที่ต้องก%รจัดเก็บ ตวัอย่%งเก็บไว้ที่ /home/com2kids/Desktop ท่ำ%ก%ร Save และ Apply

โครงการคอมพิวเตอร์มือสองเพ่ือน้องในชนบท คู่มือติดตัง้ Zorin OS Education.   27



 8.3 นำาเข้ากุญแจสาธารณะท่ีเครื่องผู้เรียน

** ที่เครือ่งนักเรียนต้องตดิตั้งโปรแกรม Veyon ไว้เช่นเดียวกัน
เปิด terminal จ%กน้ันสั่งด%้นล่%งเพื่อท่ำ%ก%รน่ำ%เข้%ไฟล์คีย์

เมื่อสั่งเสร็จจะปร%กฏหน้%จอดังภ%พในข้อ 7.3.1

 8.3.1 ท่ำาการน่ำาเข้าไฟล์คีย์สาธารณะ (Public key)

ไปที่ส่วนของ Authentication keys คลกิปุ่ม Import key เลือกไปยังไฟล์กุญแจส%ธ%รณะที่คดัลอกม%จ%ก
เครื่องผู้สอน แล้วคลิกปุ่ม Open

ระบบจะแสดงข้อคว%มน่ำ%เข้%กุญแจส%ธ%รณะดังรูปด้%นล%่ง คลิกปุ่ม OK

โครงการคอมพิวเตอร์มือสองเพ่ือน้องในชนบท คู่มือติดตัง้ Zorin OS Education.   28

sudo veyon-configurator



จะแสดงข้อมูลไฟล์กุญแจส%ธ%รณะดังรูป

 8.3.2 เมนู General > Authentication ให้ท่ำาการก่ำาหนด method เป็น Key file authentication

โครงการคอมพิวเตอร์มือสองเพ่ือน้องในชนบท คู่มือติดตัง้ Zorin OS Education.   29



 8.3.3 ท่ำาการสตาร์ทเซอร์วสิท่ีเมนู Service > Start service

จ%กน้ันคลิกปุ่ม Apply เพื่อบันทึกค%่
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 8.4 การกำาหนดค่าไอพีแอดเดรส (IP Address) 

ก%รที่เครื่องผู้สอนจะไปควบคุมเครือ่งผู้เรียนได้น้ัน นอกจ%กก%รว%งกุญแจส%ธ%รณะแล้ว ยังต้องน่ำ%ไอพีแอดเดรส
ของเครื่องผู้เรียนม%บันทึกไว้ที่เครื่องผู้สอนดว้ย 

 8.4.1 ดูหมายเลขไอพีแอดเดรสของเครื่องผู้เรียน

เลือกไอคอนในมุมล%่งขว%มือของหน้%จอดังภ%พ แล้วเลือกที่ Connection Information 

 8.4.2 บันทึกไอพีแอดเดรสเครื่องผู้เรียนท่ีเครื่องผู้สอน

ไปที่เครื่องผู้สอนที่เมนู Locations & computers ให้คลิก + ทีช่่อง Locations เพื่อเพิ่มห้องเรียน จ%กน้ันคลิก 
+ ทีช่่อง Computers เพื่อเพิ่มเครื่องคอมพวิเตอร์ที่ท่%นต้องก%รควบคุม โดยตั้งชื่อเครื่อง และระบุหม%ยเลขไอพี
แอดเดรสของเครือ่งผู้เรียนลงไป จ%กน้ันคลิก Apply เพื่อบันทึกค%่
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 8.5 วิธีการเปิดโปรแกรมควบคุมห้องเรียนท่ีเครื่องผู้สอน

เปิด terminal จ%กน้ันสั่งด%้นล่%งเพื่อท่ำ%ก%รน่ำ%เข้%ไฟล์คีย์

จะปร%กฏหน้%ต%่งดังภ%พด้%นล่%ง จ%กน้ันคลิกที่ปุ่ม Locations & computer > ต๊ิกเลือกเครื่องนักเรียนที่
ต้องก%รควบคุม จ%กน้ันคลิกปุ่ม Save computer/ user list

เท่%น้ีท%่นก็จะส%ม%รถควบคุมห้องดรียนได้แล้วครับ

โครงการคอมพิวเตอร์มือสองเพ่ือน้องในชนบท คู่มือติดตัง้ Zorin OS Education.   32

sudo veyon-master



 9. วธิีการติดตั้งซอฟต์แวร์ซูม (Zoom)

 9.1 ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ซูมจาก https://zoom.us/download 

ระบุร%ยละเอียดต%มภ%พ

เอกส%รน้ีอิงกับ ZorinOS เวอร์ชัน 12 จึงเลือก Linux Type เป็น Ubuntu เวอร์ชัน 12.04 
สว่น OS Architecture ให้เลือกต%มสถ%ปัตยกรรมของระบบปฏิบัตกิ%รที่ท่%นตดิตั้ง โดยท%่นส%ม%รถตรวจสอบได้ดังน้ี

 9.1.1   คลิกขวาท่ีหน้าจอ > Open Terminal Here

โครงการคอมพิวเตอร์มือสองเพ่ือน้องในชนบท คู่มือติดตัง้ Zorin OS Education.   33

https://zoom.us/download


 9.1.2   พิมพ์ค่ำาสั่ง uname -a 

ห%กเป็น 64-bit จะปร%กฎดังภ%พด้%นล่%ง

ห%กเป็น 32-bit จะปร%กฎดังภ%พด้%นล่%ง

โครงการคอมพิวเตอร์มือสองเพ่ือน้องในชนบท คู่มือติดตัง้ Zorin OS Education.   34



 9.1.3 เมื่อดาวน์โหลดส่ำาเร็จไฟล์จะอยู่ท่ีพาธ /home/com2kids/Downloads/ 

 9.2 ตดิตั้ง Zoom

ดับเบิลคลิกที่ไฟล์ zoom-1_amd64.deb จ%กน้ันคลกิ Install

โครงการคอมพิวเตอร์มือสองเพ่ือน้องในชนบท คู่มือติดตัง้ Zorin OS Education.   35



ระบุ Password เป็น com2kids จ%กน้ันคลิก Authenticate

เมื่อคลิก Authenticate รอให้ซอฟต์แวรต์ิดตั้งเสรจ็จะปร%กฎดังภ%พ จ%กน้ันปิดหน้%ต่%งน้ีได้เลย

โครงการคอมพิวเตอร์มือสองเพ่ือน้องในชนบท คู่มือติดตัง้ Zorin OS Education.   36



ทดลองใช้ง%นโปรแกรม คลกิเมนูล่%งซ้%ย พิมพ์ zoom จ%กน้ันเปิดโปรแกรมและทดลองใช้ง%น

โครงการคอมพิวเตอร์มือสองเพ่ือน้องในชนบท คู่มือติดตัง้ Zorin OS Education.   37



 10. คูม่อืเกมใน Zorin OS
ซอฟต์แวร์ Zorin OS เป็นโปรแกรมทีร่วบรวมซอฟต์แวร์เพื่อก%รศกึษ% และเกมต%่ง ๆ ที่เหม%ะส่ำ%หรับเดก็ทุก

ชว่งชั้นเรียนเพื่อเสริมสร้%งทักษะในด%้นต่%ง ๆ ให้เดก็ เช่น ก%รคิดเลข ก%รคิดค่ำ%นวน ก%รฝึกภ%ษ%อังกฤษ ก%รฝึกพิมพ์ 
และก%รฝึกเขียนโปรแกรม เป็นต้น

 10.1 สำาหรับเด็กอายุ 2 ถึง 10 ปี 

 10.1.1 เกม Gcompris

โครงการคอมพิวเตอร์มือสองเพ่ือน้องในชนบท คู่มือติดตัง้ Zorin OS Education.   38



• GCompris  

     เป็นเกมที่ให้คว%มเพลิดเพลินและส%ม%รถช่วยในด้%นทักษะก%รเรียนรู้ ในด้%นต่%งๆ ด้วย อ%ทิเช่น เกมหม%กรกุ
เกมคิดเลข เกมต่อจิก๊ซอว์ ก%รอ%่น เป็นต้น เหม%ะส่ำ%หรับเด็กอ%ยุตั้งแต่ 2 – 10 ขวบ

 

    
     ถ้%เร%ได้เข้%ม%ในตวัเกมแล้วเร%จะพบกับหน้%ต่%งน้ี 
เพื่อให้เร%เลือกว่%จะเล่นหมวดไหน โดยมีแถบให้เลือก
ด้%นซ้%ยมือ

• แถบตา่งๆ  

Quit - ออกจ%กเกม

About Gcompris - ข้อมูลเกี่ยวกับเกม

Gcompris Configuration - ต้ังค่%เกม

Gcompris Main Menu - คู่มือเกม
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• หมวดเกมตา่ง ๆ ใน Gcompris

เล่นโดยใช้ เม้%ส์และคีย์บอรด์ เพื่อฝกึทักษะท%ง
คอมพิวเตอร์

กจิกรรมฝึกทกัษะ เช่น ก%รแยกแยะสี เสียง ฝึกคว%มจ่ำ%

กจิกรรมฝึกทกัษะด้%นก%รเคลื่อนที่ของวัตถุ

กจิกรรมที่ให้คว%มสนุก เพลดิเพลิน

กจิกรรมฝึกทกัษะด้%นคณติศ%สตร์

เกมปริศน%  ได้ฝกึก%รย้%ยเม%ส์ภ%ยในตวัด้วย

กจิกรรมฝึกทกัษะก%รอ%่น เป็นภ%ษ%อังกฤษง่%ยๆ

กจิกรรมฝึกทกัษะด้%นก%รว%งแผน ตดัสินใจ เช่น 
เกมหม%กรุก บิงโก เป็นต้น
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 10.1.2 เกม Kanagram

• Kanagram  

     เป็นเกมเกี่ยวกับค่ำ%ศัพท์ภ%ษ%อังกฤษ โดยจะให้เรียงค่ำ%ศพัท์จ%กค่ำ%ทีใ่ห้ม% เร%ส%ม%รถเลือกหมวดหมู่ได้ว่%อย%ก
เล่นหมวดไหน อีกทั้งยังมกี%รให้เพิ่มค่ำ%ศพัท์ได้เองอีกด้วย  ซึ่งเหม%ะกับเด็กวัยประถม นักเรียน นักศึกษ% และครู นั่นก็
หม%ยคว%มว่%ครูส%ม%รถน่ำ%เกมน้ีม%ช่วยในก%รสอนในวิช%ภ%ษ%อังกฤษได้ (กลุ่มส%ระก%รเรียนรู้ภ%ษ%ต่%งประเทศ) อกีทั้ง
ยังชว่ยให้นักเรียนมีคว%มสนใจในวิช%น้ีม%กข้ึน เพร%ะมีคว%มสนุก เพลิดเพลินไม่เคร่งเครียดจนเกินไป
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   หน้%ต%ของเกมจะออกม%ลักษณะนี้โดยจะให้เร%เรียงค่ำ%
ศพัท์โดยจะมีเครื่องมือคอยชว่ยเร% ดังน้ี

• hint  - ค่ำ%ใบ้
• reveal word   - เฉลย

*** ภ%พตัวอย่%งก%รใบ้ของก%รเรียงค่ำ%ศัพท์

• แถบตา่งๆ  

     Next Anagram - ถัดไป

     Configure Kanagram – ก่ำ%หนดค่%
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• Kanagram Handbook
• About Kanagram 
• About KDE  - ข้อมูลเกี่ยวกับเกม

     Quit Kanagram – ออกจ%กเกม

 10.1.3 เกม Potato guy
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• Potato Guy  

     เป็นเกมส่ำ%หรับเดก็ซ่ึงจะเป็นเกมแต่งตัวและได้สอดแทรกค่ำ%ศพัท์ภ%ษ%อังกฤษในด้%นเครือ่งแต่งก%ย และอวัยวะ
ต%่ง ๆ ของร%่งก%ย จะส%ม%รถรู้ศพัท์ภ%ษ%อังกฤษได้โดยก%รฟัง เมื่อเร%ท่ำ%ก%รคลิกที่รูปต่%งๆ ในกรอบสีข%วทั้ง 9 หมวด
จะมีค่ำ%ศัพท์ภ%ษ%อังกฤษน้ัน ๆ ม%ให้เร%ได้ฟัง และยังส%ม%รถเพลดิเพลินไปกับมัันได้อีกด้วย โดยก%รแต่งตัวให้มันฝรั่ง
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• ตัวอย%่งศัพท์ภ%ษ%อังกฤษ  

Hat = หมวก

Shoe = รองเท้า

Hair = ผม

Mouth = ปาก
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 10.1.4 เกม Ri-li

• Ri-li  

     เป็นเกมที่ให้คว%มเพลิดเพลินและส%ม%รถช่วยในด้%นก%รวิเคร%ะห์ และตัดสินใจ เหม%ส่ำ%หรับเด็ก นักเรียน 
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     ถ้%เร%ได้เข้%ม%ในตวัเกมแล้วเร%จะพบกับหน้%ต่%งน้ี

• Play - เริ่มเล่นเกม
• Scores - คะแนน
• Options - เป็นก%รตั้งค่%ต่%งๆ
• Quit – ออกจ%กโปรแกรม

•  โหมด Play 
     
     เมื่อเข้%ม%ถึงในโหมดน้ีจะเจอหน้%ต่%งดังภ%พ

• Easy - ระดับง่%ย
• Normal - ระดับป%นกล%ง
• Hard - ระดับย%ก
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   จ%กภ%พที่เห็นจะเป็นในลักษณะคล้%ยๆของเกมงูที่ทกุคนต้องเคยเล่นกันม%แน่นอน โดยในเกมนี้จะใช้ลูกศรในก%รช่วย
บังคับทิศท%ง เร%จะต้องสังเกตลูกศรที่บังคับทิศท%งให้กับรถ เร%ส%ม%รถเปลี่ยนทิศท%งมันได้เพื่อไม่ให้หัวกับท้%ยรถม%ชน
กัน ถ้%ห%กม%ชนกันจะต้องเริ่มเล่นใหม่ ถ้%ห%กเล่นจนรถหมดแล้วจะเข้%สู่หน้% Scores
*** ซ่ึงในแต่ละระดับจะมีคว%มย%กง่%ยแตกต%่งกันไป 
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*** ตัวชว่ยในก%รบังคับทิศท%ง
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 10.1.5 เกม Tux Typing

• Tux Typing

เป็นเกมส่ำ%หรับก%รฝึกทกัษะในด้%นก%รพิมพด์ีดบนคอมพวิเตอร์แบบสัมผัสประเภท Open Source โดยตัว
โปรแกรมมีทั้งก%รฝึกฝนแบบธรรมด%และในรูปแบบของเกม ซึ่งโปรแกรมนี้เหม%ะส่ำ%หรับทุกๆคนในครอบครัวรวมทั้ง
นักเรียน นิสิต นักศกึษ%

• หน้าตา่งโปรแกรม  

     ถ้%เร%ได้เข้%ม%ในตวัเกมแล้วเร%จะพบกับหน้%ต่%งน้ี
• Fish Cascade - เป็นเกมในรูปแบบให้อ%ห%รนก

เพนกวิน
• Comet Zap - เป็นเกมในรูปแบบยิงตัวอกัษร
• Lessons - เป็นก%รทดสอบก%รพิมพ์สัมผัส
• Options - เป็นก%รตั้งค่%ต่%งๆ
• Quit - ออกจ%กโปรแกรม
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ต่อไปจะพูดถึงแต่ละโหมดต่อจ%กหน้%ต่%งโปรแกรมดังที่กล%่วม%แล้วข้%งต้นค่ะ

• โหมด Fish Cascade 
    
     เมื่อเข้%ม%ถึงในโหมดน้ีจะเจอหน้%ต่%งดังภ%พ

• Easy - ระดับง่%ย
• Medium - ระดับป%นกล%ง
• Hard - ระดับย%ก
• Instructions - วิธีก%รเล่น
• Main Menu - เมนูหลัก

จ%กภ%พจะเป็นก%รฝึกพิมพ์สัมผัสต%มค่ำ%ที่ให้ม%
• ถ้%พิมพ์ถูกจะเปลี่ยนเป็นรูปปล%ดังภ%พขว%มือ 
• ถ้%ห%กพิมพ์ผดิที่ตวัใดตัวหน่ึงจะให้เริ่มพิมพ์ใหม่ทั้งหมดในค่ำ% ๆ น้ัน

*** ซ่ึงในแต่ละระดับจะมีคว%มย%กง่%ยแตกต%่งกันไป 
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• โหมด Comet Zap
     
     เมื่อเข้%ม%ถึงในโหมดน้ีจะเจอหน้%ต่%งดังภ%พ

• Space Cadet 
• Pilot 
• Ace 
• Commander 
• Main Menu - เมนูหลัก

     จ%กภ%พจะเป็นก%รฝึกพิมพ์สัมผัสต%มค่ำ%ที่ให้ม% เปรียบเสมือนเร%เป็นหน่วยรักษ%คว%มปลอดภัยป้องกันก%รจูโ่จม
ห%กเร%พิมพต์%มตัวอักษรมันจะท่ำ%ก%รยิงให้ ห%กเร%พิมพ์ข้%มตัวอักษรมันจะไม่ท่ำ%ก%รยิงให้ในบรรทัดนั้นๆ แต่ถ้%เร%ไป
พิมพ์โดนตวัอักษรในบรรทัดถัดไปมันจะยิงให้ ถ้%เร%ไม่ส%ม%รถพิมพ์ได้ทันมันจะท่ำ%ล%ยป้อมของเร%สังเกตจ%กภ%พซ้%ย
และขว% ภ%พท%งด%้นขว%แสดงถึงป้อมถูกท่ำ%ล%ย สว่นด้%นซ้%ยป้อมยังคงอยู่

• ถ้%พิมพ์ถูกจะมีก%รยิงตัวอักษรน้ัน
• ถ้%ห%กพิมพ์ผดิจะไม่มีอะไรเกิดข้ึน (ไม่มีก%รยิง)

*** เร%ส%ม%รถเลือกด่%นไดจ้%กหน้%ต่%งข้%งต้น ซ่ึงคว%มย%กง่%ยของแต่ละด%่นจะไม่เหมือนกัน
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• โหมด Lessons 

     เมื่อเข้%ม%ถึงในโหมดน้ีจะเจอหน้%ต่%งดังภ%พ
• basic_lesson_01.xml
• basic_lesson_02.xml
• basic_lesson_03.xml
• basic_lesson_04.xml
• basic_lesson_05.xml

 

จ%กภ%พข้%งต้นจะมี Lesson ทั้งหมดอยู่ถึง 43 Lesson ซ่ึงแต่ละบทเรียนจะมีคว%มแตกต%่งกันออกไป โดยจะ
เน้นที่ก%รฝึกพิมพ์แบบสัมผัส ซ่ึงจะท่ำ%ให้ผู้เล่นได้ฝึกฝนทกัษะก%รพิมพ์ไปในตัว

*** ภ%พข้%งต้นเป็นภ%พตวัอย่%งในเกม
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• โหมด Options 
      

     เมื่อเข้%ม%ถึงในโหมดน้ีจะเจอหน้%ต่%งดังภ%พ
• Edit Word Lists - ร%ยก%รแก้ไข
• Phrase Typing - ก%รพิมพก์ลุ่มค่ำ%
• Project info - ข้อมูลโปรแกรม
• Setup Language - เลือกภ%ษ%
• Main Menu – เมนูหลัก
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 10.1.6 เกม Blinken

• Blinken   

Blinken เป็นเกมที่ท้%ท%ยคว%มจ่ำ%ของผู้เล่น ด้วยก%รให้จ่ำ%ล่ำ%ดับของปุ่มสีที่สว่%งออกม%ต%มล่ำ%ดับจ%กปุ่มสีทั้ง 4
ปุ่มบนหน้%จอ โดยแต่ละปุ่มจะมีสีอยู่ดว้ยกันทั้งหมด 4 สี คือ เหลือง แดง น่ำ้%เงิน และเขียว โดยปุ่มสีของแต่ละสีกจ็ะมี
เสียงที่โดดเด่นเป็นของตวัเองอยู่เช่นกัน ปุ่มเหล่%น้ีจะสว่%งข้ึนแบบสุ่มเป็นล่ำ%ดับ ถ้%ผู้เล่นส%ม%รถจ่ำ%ล่ำ%ดับของสีที่ถูกต้องได้
ก็จะผ่%นไปยังระดับของเกมขั้นต่อไป ถ้%ผู้เล่นไม่ส%ม%รถจดัล่ำ%ดับของปุ่มสีที่ถูกต้องไดร้ะดับของเกมที่เล่นไว้กจ็ะห%ยไป
และผู้เล่นจะต้องกลับไปเริ่มต้นใหม่อีกครั้งจ%กจดุเริ่มต้น เกมนี้มีเป้%หม%ยคือผู้ที่มีคะแนนสูงสุดในแต่ละระดับ Level จะ
เป็นผู้ชนะ เกมนี้ถูกสร้%งขึ้นม%เพื่อทดสอบคว%มจ่ำ%ของตวัผู้เล่นเอง เกมนี้เหม%ะส่ำ%หรับผู้เล่นที่อย%กจะทดสอบคว%มจ่ำ%
ของตวัเอง ส%ม%รถเล่นได้ทั้งเดก็และผู้ใหญ่

• ตารางตรวจสอบคะแนน  

คลกิเข้%ไปที่ปุ่ม
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 10.1.7 คู่มือโปรแกรม Klettres

• KLettres  

KLettres เป็นโปรแกรมที่ช่วยฝกึทักษะในด้%นก%รเรียนรู้วธิีก%รอ%่นและออกเสียงอักษรภ%ษ%ต่%งประเทศได้ 
เหม%ะส่ำ%หรับเด็กและผู้ใหญ่ที่ต้องก%รศกึษ%เกี่ยวกับตวัอักษรของแต่ละภ%ษ%

วิธีเล่น ตัวโปรแกรมน้ีจะแสดงตวัอักษรและเสียงของก%รอ่%นตวัอักษรน้ัน ๆ ออกม% แล้วให้ผู้เล่นพิมพ์ตัวอักษร
ต%มที่ปร%กฏอยู่บนหน้%จอ ถ้%พิมพ์ถูกต้องตัวอักษรก็จะเปลี่ยนไปเป็นตัวอักษรอื่นแทน แต่ถ้%พิมพ์ไม่ถูกต้องตัวอักษรก็จะ
ไม่เปลี่ยนไปเป็นตัวอกัษรอื่นจนกว่%ผู้เล่นจะพิมพ์ให้ถูกต้อง เกมน้ีมีระดับในก%รเล่นอยู่ 4 ระดับ ซ่ึงผู้เล่นจะตอ้งไต่
ระดับ Level ไปทีละข้ัน เกมน้ีมีฉ%กพื้นหลัง (Background) ให้ปรับเปลี่ยนเล่นไดต้%มใจชอบ และยังส%ม%รถฟังเสียงของ
ตัวอักษรน้ัน ๆ ซ่ำ้%ได้อีกด้วย โดยกดปุ่ม Replay Sound ที่อยูด่้%นบนของตวัโปรแกรมเกม
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 10.2 สำาหรับเด็กอายุ 6 ถึง 12 ปี

 10.2.1 เกม TuxMath

• Tux Math
เกมส์ฝึกคิดเลขที่มีโหมดก%รเล่นให้ลือกเล่นได้หล%ยรูปแบบ ทั้งสนุกและน่%ตื่นเต้นในเกมส์ TuxMath เพนกวิน

Tux จะต้องรกัษ%เมืองของเข%จ%กโจทย์คณติศ%สตร์ที่ตกลงม%และเข%ต้องคดิในใจให้ได้อย่%รวดเร็วในทุกข้อมิฉะนั้นเมือง
ของเข%จะร%บเป็นหน้%กลอง

โหมดเกมสต์่%ง ๆ ของ Tux Math

Play Alone = เล่นคนเดียว
Network Game = เล่นผ่%นท%ง Network
Play with Friends = เล่นกับเพื่อน
Factoroids = เล่นโหมดยิงเลเซอร์เพื่อแยกตวัประกอบ
ของตวัเลข
Help = ขอคว%มช่วยเหลือ

More Options = ตัวเลือกเพิ่มเติม

Quit = ออกจ%กเกมส์
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ภาพตัวอย่างระดับของเกมส์

วิธีเซ็ตเซิร์ฟเวอร์เพ่ือเล่นผ่าน Network 
1. คลกิเข้%ไปที่ Run Server

2. จอภ%พก็จะปร%กฏดังภ%พท%งซ้%ยด้%นบน เพื่อให้

เร%ตั้งชื่อเซิร์ฟเวอร์ของเร% เมื่อกด Enter กจ็ะปร%กฏจอภ%พดังภ%พท%งขว%ด%้นบน เพื่อให้เร%เลือกบทเรียนหรือระดับ

ของเกมส์ที่เร%จะเล่น เมื่อเลือกเสรจ็จ%กน้ันก็จะปร%กฏหน้%จอที่แสดงให้เห็นถึงร%ยละเอียดเกี่ยวกับเซิรฟ์เวอร์ที่เร%ได้

สร้%งไว้ว%่ ชื่อ.... เลือกบทเรียนที่ชื่อ..... จ%กน้ันให้เร%ท่ำ%ก%รกดเครื่องหม%ย ก%กบ%ท ตรงหน้%จอด%้นขว%มือเพื่อกลับสู่

หน้%เมนูของ Network Game
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3. คลกิเข้%ไปที่ Join Game แล้วตั้งชื่อผู้เล่นของเร%แล้วกด Enter รอผู้เล่นเข้%ม%จนครบแล้วจึงกดเริ่มเกมส์

 10.2.2 คู่มือการใช้โปรแกรม Tux Paint

• Tux Paint 

เป็นโปรแกรมว%ดภ%พส่ำ%หรับเด็กอ%ยตุั้งแต่ 3 ขวบข้ึนไป เป็นโปรแกรมที่ใช้ง%นได้ง%่ย พร้อมยังมีเสียง
ประกอบ และตวัก%ร์ตูน ส่ำ%หรับแนะน่ำ%ให้เด็กใช้โปรแกรมได้ง่%ยข้ึน
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• ข้อดีของโปรแกรม Tux Paint

ใช้ง%นได้ง%่ย เป็นโปรแกรมว%ดภ%พพื้นฐ%น ส่ำ%หรับเด็กท่ำ%ให้ใช้ง%นง%่ย พร้อมยังมีเสียงและภ%พก%ร์ตูนประกอบ
ท่ำ%ให้ง่%ยต่อก%รเข้%ใจของเดก็เวล%ที่ใช้ โปรแกรม ในก%รว%ดภ%พก็ ให้เพลิดเพลิน อีกทั้งยังฝึกคว%มคดิสร%้งสรรค์อีกดว้ย 
เครื่องมืออย่%งเช่น สแตมป์ ส%ม%รถขย%ยได้ ย่อขน%ดได้ ให้ใช้ง%นได้สะดวก ส%ม%รถแสตมป์รูปภ%พต%่งๆในชิ้นง%นได้ 
โปรแกรม Tux Paint น้ันส%ม%รถที่จะท่ำ%ง%นบน Linux ,Windows หรือในระบบอื่นได้อกีด้วย 

• คู่มือการใช้งานโปรแกรม Tux paint

หน้%จอหลักของโปรแกรมน้ี จะประกอบด้วย

ด้%นซ้%ย Tools คือ แถบเครื่องมือ

ด้%นขว% คือ แถบตวัเลือก ของแต่ละเครื่องมือ

ตรงกล%ง คือ พื้นทีว่%ดภ%พ

ด้%นล่%ง Colors คือ สี

ด้%นล่%งสดุ คือ ค่ำ%แนะน่ำ%ต%่งๆ
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 10.2.3 คู่มือเกม Super Tux

• Super Tux  

Super Tux เป ็นเกมคล%สสกิท ี่ม ีหล ักก%รเล ่น
เหมือนกับเกมม%ริโอ ในตวัเกมจะจ่ำ%ลองตัวผู้เล่นเป็น
เพนกวิน Tux เพื่อผจญภัยไปในด่%นต%่ง ๆ ที่มีคว%ม
ท้%ท%ยให้ผู้เล่นได้ลองเล่นอยู่ม%กม%ย เกมนี้จะเป็นก%ร
ฝึกไหวพริบของผู้เล่น ก%รแก้ปัญห%ในเกมแบบง่%ย ๆ
และก%รตดัสินใจในก%รเล่นเกม

แป้น   Keyboard   ท่ีใช้บังคับในการเล่น  

1. ลกูศร ซา้ย – ขวา = บังคับทิศท%ง

2. ลกูศรช้ีลง = ก้มหัวลง

3. ปุ่ม Space Bar  = กระโดด

4. ปุ่ม Ctrl ดา้นซ้ายมือ = ยิงกระสุนไฟ & 
โหมดวิ่ง
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 10.2.4 คู่มือเกม KhangMan

1.

2.

• KHangman 

ท%ยค่ำ%ศพัท์ของภ%ษ%อังกฤษ  ท%ยผิดจะโดนแหวนคอ และยังมีบทลงโทษอื่นๆอีก หมวดของค่ำ%ศัพท์มีอยู่หล%ย
ชนิด เช่น สัตว์ ตวัเลข กีฬ% และอื่นๆ
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• วิธีก%รเล่น KhangMan

1. เมื่อเข้%ม%ในเกม ให้ผู้เล่นเลือกหมวดหมู่ค่ำ%ศัพท์ทีจ่ะเล่นโดยคลกิที่ Category

 

2. ระบบจะสุ่มค่ำ%ศพัท์ม%ให้เร%ท%ยอตัโนมัติ โดยจะมกี%รใบ้ค่ำ%ศัพทใ์ห้เร%ให้ผู้เล่นสังเกตุทีก่รอบสี่เหลี่ยมสี
แดง
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3. ให้ผู้ใช้ พิมพ์ตวัอักษรที่คิดว่%ใชต่ัวอักษรที่ถูกต้องลงบนในช่องว่%งสีข%ว และให้คลิกที่ Guess หรือ กด 
Enter ห%กท%ยถูก ตัวอักษรจะปร%กฏในช่องสี่เหลี่ยมสีเขียว

ในกรณีที่ผู้เล่นท%ยผดิ ตวัอักษรจะไม่ปร%กฏข้ึนในช่องสีเขียวเหมือนดังรูปด%้นบน แตต่ัวอกัษรจะปร%กฏที่
ช่องของ Misses แทน ทายผิดได้ไม่เกิน 10 ครั้ง หากทายผิดเกิน 10 ครั้งก็จะถกูลงโทษ
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4. ห%กผู้เล่นท%ยถูกครบทุกตวัอีกษร ผู้เล่นก็จะได้ผ่%นไปท%ยค่ำ%ศัพทค์่ำ%ต่อไป
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 10.3 สำาหรับเด็กอายุ 12 ปี ข้ึนไป

 10.3.1 คู่มือวิธีเล่น sudoku

เกม sudoku เป็นต%ร%งสี่เหลี่ยม ขน%ด 9x9 ช่อง และยังแบ่งเป็นต%ร%งย่อยๆ ขน%ด 3x3 ช่อง อยู่ภ%ยในอีก 9 
ต%ร%ง

• กติกาการเล่น sudoku 
ก%รเล่น sudoku คือ ก%รเติมตวัเลขลงในช่องทีว่่%ง 1 - 9 โดย

- แต่ละแถว (Row) มีเลข 1-9 ไม่ซ่ำ้%กัน 

- แต่ละคอลัมน์ (Column) มีเลข 1-9 ไม่ซ่ำ้%กัน 

- แต่ละกรอบ 3x3 (Box) มีเลข 1-9 ไม่ซ่ำ้%กัน 
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• เทคนิคพ้ืนฐานการเล่น sudoku
1. Scanning 

-ดูในแถวและคอลัมน์ว%่มีเลขใดอยู่ เพื่อที่จะตัดเลขน้ันออกไป 
-นับ 1 – 9 ในแถวและคอลัมน์ ในต%ร%งย่อย และดวู่%มีตวัเลขไหนห%ยไป ห%กเหลือช่องให้เติมเพียง 1 ช่องก็

ส%ม%รถเติมเลขที่ข%ดไปได้
2. Analyse 

-ตัดตวัเลขออกจ%กช่องที่มีตัวเลขอยู่แล้ว แล้วใชว้ิธี scanning อกีรอบ 
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 10.3.2 เกม LBreakout 2

• LBreakout 2  

LBreakout 2 เป็นเกมทดสอบคว%มไวของตวัผู้เล่น 

วิธีเล่น ใช้เม%ส์หรือแป้นคีย์บอร์ดเพื่อขยับไม้ตีที่อยู่ท%งด้%นล%่งเพื่อรับลูกบอลไม่ให้หล่น และให้ลูกบอลกระเด้ง
ไปท่ำ%ล%ยอิฐที่อยูด่้%นบนให้หมด โดยอิฐบ%งก้อนจะมีไอเทมพิเศษซ่ึงจะเป็นตวัช่วยในก%รเล่นเกมได้ไม่ม%กก็น้อยเช่น 
ลูกบอลพิเศษ ลกูบอลระเบิด เป็นต้น ถ้%ส%ม%รถท่ำ%ล%ยอิฐหมดไดก้็จะได้เล่นในด%่นต่อไป

โครงการคอมพิวเตอร์มือสองเพ่ือน้องในชนบท คู่มือติดตัง้ Zorin OS Education.   68



                                       วิธีการบริจาคและขอรับบริจาคคอมพิวเตอร์

โครงการคอมพิวเตอร์มือสองเพ่ือน้องในชนบท

แก้ไขล่%สุด 10 ม.ค. 2562

แนะน่ำาโครงการ

โครงก%รฯ น้ีเกิดจ%กกลุ่มคนในส%ข%อ%ชพีที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ ทีต่ั้งใจท่ำ%ดี จึงรวมกลุ่มกันท่ำ%
กจิกรรมน้ีข้ึนตั้งแต่ปี พ.ศ.2552 โดยใช้วธิีประช%สัมพันธ์ในหมู่คนรู้จกั รวบรวมเครื่องคอมพวิเตอร์ม%ซ่อมประกอบแล้วส่ง
ต่อให้โรงเรียนทีต่้องก%ร บ่อยครั้งที่เร%ได้ซ%กชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ง%นไม่ได้ม% ก็อย%กจะเชิญชวนว่%ถ้%ส่งเฉพ%ะชิ้น
สว่น  ที่ใช้ง%นได้  ม%ให้ จะเบ%แรงพวกเร%ได้เป็นอย่%งม%ก เร%จะได้แค่น่ำ%ชิ้นสว่นเหล่%น้ันม%รวมร%่ง เบ%แรงในเรื่องทีต่้อง
ทดสอบทดลองว%่ชิ้นส่วนไหนใช้ได้ ชิ้นส่วนไหนใช้ไม่ได้ออกไป 

รมต.ว่%ก%รกระทรวงศึกษ%ฯ กล่%วไว้ในปี พ.ศ.2561 ว่%เร%มโีรงเรียนขน%ดไม่เกิน 120 คน อยู่ 18,000 
โรงเรียน ซ่ึงโรงเรียนเหล่%น้ีแหละเป็นโรงเรียนที่เร%ไปบริจ%ค ยังมีโรงเรียนอีกม%กม%ยนักที่ยังไม่มีและไม่ไดร้ับโอก%สอื่น ๆ 
ทดัเทียมโรงเรียนใหญ่ ม%ช่วยกันนะครับ

การบริจาค แบ่งเป็น 2 แบบ

1. เครื่องสมบูรณ์พร้อมใช้ 

 1.1 ขอให้ตดิตั้งระบบปฏิบัติก%ร Zorin OS Education ต%มคู่มือ ถ้%เครื่องมีลิขสิทธิ์ระบบปฏิบัติวินโดวส์อยู่
แล้ว ให้ติดตั้งแบบ 2 ระบบปฏิบัติก%รคูก่ัน 

 1.2 บริจ%คตรงไปยังโรงเรียน   /   หรือผ%่นโครงก%รฯ ไปยังโรงเรียน   โดยดูร%ยชื่อโรงเรียนที่ขอรับบริจ%คได้ที่ 
http://com2kids.in.th/school-list.php แล้วรับหนังสือขอบคุณจ%กโรงเรียน นิติบุคคลจะไดร้ับยกเว้น
ภ%ษีมูลค่%เพิ่มต%ม ม%ตร% 77/1 (8) (9) แห่งประมวลรัษฎ%กร (คว%มหม%ยของค่ำ%ว่%ข%ยสินค้%) และ
พระร%ชกฤษฎีก%ฯ (ฉบับที่ 239) พ.ศ. 2534 ม%ตร% 3 (4)  (ยกเว้น VAT ก%รบรจิ%คสินค้%ให้โรงเรียน) 
 อ%้งอิง http://interapp3.rd.go.th/call_center_inter/show/faq1.php?
id=406028&caption=3.%20%C0%D2%C9%D5%C1%D9%C5%A4%E8%D2%E0%BE
%D4%E8%C1 
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2. เครื่องไม่สมบูรณ์ / อะไหล่
 2.1 ส่งม%ที่โครงก%รฯ บ้%นเลขที่ 91 ซอยริมคลองชักพระ ถนนบ%งขุนนนท์ แขวงบ%งขุนนนท์ เขต

บ%งกอกน้อย กทม. 10700
 2.2 โครงก%รฯ จะประกอบรวมร่%ง ตดิตั้งระบบปฏิบัติก%รแล้วน่ำ%ไปบริจ%คต%มโอก%ส
การขอรับบริจาค

1. โรงเรียนลงทะเบียนที่หน้%เว็บ www.com2kids.in.th 
2. รอผู้บริจ%คหรือโครงก%รฯ ติดต่อกลับไป เร%ไปเมื่อเร%พร้อม
3. ออกหนังสือขอบคุณให้ผู้บรจิ%ค โดยเฉพ%ะในกรณีที่เป็นนิติบุคคล 
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