
2 
บนัทกึ 
วดิโีอไทมแ์ลปส์

3 
ทําสมดุระบายสี

4 
ใชภ้าพ 
แทนชือ่

5 
ออกเดนิถา่ยรปูกนั

6 
ดสูตีา่งๆ แบบ 
สโลวโ์มชัน่

7 
ใชอ้โิมจ ิ
บอก 
อารมณ์

8 
เลา่กจิวตัร  
ประจําวนัดว้ย 
สตอรีบ่อรด์

9 
รวมปฏทินิ 
เขา้ดว้ยกนั

10 
คน้หา 
รปูทรง 
ทีซ่อ่นอยู่

11 
ลองทํา 
หนงัสอืงา่ยๆ  
สกัเลม่

12 
เลา่เรือ่งดว้ย     
รปูทรง

13 
อดัเสยีงขณะ 
รายงานขา่ว

14 
ทําหนงัสอื 
การต์นูชอ่ง

15 
หาคําตอบ 
ใหคํ้าถาม

16 
มายอ้นเวลา 
กนัดกีวา่

17 
เขยีนจดหมายรกั 
สง่ใหโ้ลก

18 
นบัเลขขา้มไป        
ขา้มมาใหส้นกุ     
สดุเหวีย่ง

19 
ทํารปูแบบ

20 
มาเลน่เกม 
ลา่สมบตักินั

21 
สําคญัทีส่มาธิ

22 
หอคอยหมอนเอน

23 
โพสตส์วย 
ไมห่ลดุเฟรม

24 
สง่ดอกไม้

25 
มาหวัเราะ         
กนัดกีวา่

26 
ควา้ดาว

27 
มารว่มเปน็ 
ศลิปนิ

28 
ใชเ้สยีงของคณุ

29 
เรยีงตามลําดบั

30 
แปลงโฉมภาพ
บคุคล

📚

1 
แปลงโฉมเปน็ 
อะไรดี

🍕

30 กจิกรรมสดุสรา้งสรรคสํ์าหรบัเดก็ๆ 


กิจกรรมเหล่านี้เหมาะอย่างยิ่งสําหรับเด็กอายุตั้งแต่ 4-8 ขวบขึ้นไป 

คลิกหรือแตะที่กิจกรรมเพื่อดูรายละเอียดของโปรเจ็กต์

?   ? ?



1. แปลงโฉมเป็นอะไรดี 
ถ่ายรูปของใกล้ตัวในบ้านหรือนอกบ้านก็ได้ แล้วใช้คุณสมบัต ิ“ทํา
เครื่องหมาย” วาดและแปลงโฉมออกมาเป็นตัวการ์ตูน 

วิธีทํา: เปิดรูปที่คุณถ่ายไว้ แตะแก้ไข แล้วแตะจุดสามจุดตรงด้าน 
ขวาบนเพื่อใช้คุณสมบัติ “ทําเครื่องหมาย”


2. บันทึกวิดีโอไทม์แลปส์ 
ตั้งค่า iPad ให้บันทึกวิดีโอไทม์แลปส์ขณะสร้างป้อม ทําของว่าง 
จานโปรด เช็ดทําความสะอาดของเล่น หรือดูนํ้าแข็งที่ค่อยๆ ละลาย 

วิธีทํา: เลือกโหมดไทม์แลปส์ในแอพกล้อง แตะปุ่มบันทึกเพื่อเริ่มบันทึก
วิดีโอ แตะอีกครั้งเมื่อบันทึกเสร็จแล้ว  

3. ทําสมุดระบายสี  
ถ่ายภาพสนุกๆ สองสามภาพ ก่อนเปลี่ยนเป็นภาพขาวดําเพื่อทํา 
เป็นสมุดระบายสีของตัวเอง แล้วใช้คุณสมบัต ิ“ทําเครื่องหมาย”  
เติมสีที่ต้องการลงไป 

วิธีทํา: เปิดรูปที่ถ่ายแต่ละรูปขึ้นมา แตะแก้ไข และใช้ฟิลเตอร์ขาวดํา
แบบหนึ่งที่เลือก หลังจากนั้นให้ลองทําสมุดระบายสีด้วยแม่แบบที่อยู่
ในแอพ Pages 

4. ใช้ภาพแทนชื่อ  
ถ่ายภาพตัวอักษรแต่ละตัวของชื่อคุณ โดยตัวอักษรนั้นอาจอยู่ใน
หนังสือหรือป้ายอะไรก็ได้ แล้วเอามาทําเป็นภาพตัดปะให้เป็นชื่อคุณ
และมีสีสันงดงาม 

วิธีทํา: ครอบตัดตัวอักษรที่เป็นชื่อของคุณในแอพรูปภาพ ก่อนเรียง
ภาพอักษรแต่ละตัวตามลําดับของชื่อลงในไฟล์ Keynote


5. ออกเดินถ่ายรูปกัน  
เลือกสีหรือตัวอักษรประจําวัน ก่อนไล่ถ่ายรูปข้าวของที่มีสีหรือ 
ขึ้นต้นด้วยตัวอักษรตัวนั้น แล้วเอารูปมาทําเป็นภาพตัดปะหรือวิดีโอ 
แนะนําให้ลองทําเป็นรูปรุ้งกินนํ้าหรือเติมคําให้สมบูรณ์!  

วิธีทํา: เพิ่มรูปสีแต่ละสีหรือแต่ละตัวอักษรที่ถ่ายไว้ลงในสไลด์ในแอพ 
Keynote หรือเพิ่มรูปแต่ละรูปลงใน Clips ก่อนอัดเสียงขณะพูดชื่อ 
สีแต่ละสีหรือตัวอักษรแต่ละตัว   

6. ดูสีต่างๆ แบบสโลว์โมชั่น  
บันทึกวิดีโอตอนที่กําลังหยดสีผสมอาหารลงในนํ้าในโหมดสโลว์โมชั่น  
ทําแม่สีก่อน แล้วค่อยผสมกันเพื่อทําสีรอง  

วิธีทํา: เลือกโหมดสโลว์โมชั่นในแอพกล้องเพื่อบันทึกวิดีโอ  

7. ใช้อิโมจิบอกอารมณ์ 
วาดรูปวงกลม เติมรูปตาแบบแปลกๆ หน้าตามีความสุข คิ้วที่บ่งบอก 
อารมณ์ หรือจะเติมรูปทรงและภาพต่างๆ ลงไป ก่อนอวดเพื่อนฝูง!  

วิธีทํา: เพิ่มภาพในสไลด์ของ Keynote แล้วแตะเครื่องหมายบวกเพื่อ
ใช้เครื่องมือวาดภาพ หรือใช้รูปทรงเพื่อเริ่มต้น แล้วตกแต่งด้วยอิโมจิ 

 
 
8. เล่ากิจวัตรประจําวันด้วยสตอรี่บอร์ด 
ถ่ายรูปสิ่งที่สื่อถึงกิจกรรมที่คุณทําเป็นประจํา แล้วรวมรูปเหล่านั้น 
เติมชื่อ ระบุเวลาและเพิ่มช่องทําเครื่องหมายให้แต่ละกิจกรรม อย่าลืม
มากาเครื่องหมายในแต่ละวันด้วยนะ! 

วิธีทํา: เพิ่มรูปที่คุณถ่ายลงในสไลด์ของ Keynote เติมข้อความ 
และช่องทําเครื่องหมาย ก่อนส่งออกเป็นภาพเพื่อใช้แทนกิจกรรม 
ของคุณ 

9. รวมปฏิทินเข้าด้วยกัน 
ดาวน์โหลดแม่แบบแสนสนุกนี้เอาไว้บอกวัน เดือน ฤดู  
สภาพอากาศ อุณหภูมิ หรือแม้แต่อารมณ์ของตัวคุณเอง!  

วิธีทํา: ใช้แอพ Keynote เพื่อเปิดเอกสาร ก่อนคัดลอกป้ายกํากับ 
แล้วนํามาวางตรงจุดด้านขวาบนปฏิทิน 

ลองใช้คุณสมบัติที่มาพร้อมกับ iPad เพื่อทําตามกิจกรรมสุดสร้างสรรค์ ที่แสนสนุกและ
เน้นการลงมือทําร่วม 30 กิจกรรม (หรือจะทําบน iPhone ก็ได้) กจิกรรมเหลา่นี้
ออกแบบมาสําหรบัเดก็ๆ เตรยีมอนบุาลถงึประถมศกึษาปทีี ่2 และปรบัเปลีย่นไดง้า่ยๆ 
เพือ่ใหท้ัง้ครอบครวัมสีว่นรว่ม

30 กิจกรรมสุดสร้างสรรค์สําหรับเด็กๆ
ยอ้นกลบั

ค้นหากิจกรรมทําเพลินๆ  เพิ่มเติมได้จากคู่มือผู้สอน  “ใครๆ ก็สร้างสรรค์ได้”  สําหรับผู้เรียนระดับเริ่มต้น!
ดาวน์โหลดทันที >

https://education-static.apple.com/geo/th/creativity-for-kids/calendar-together-template_TH.key
https://books.apple.com/book/id1482947564
https://books.apple.com/book/id1482947564
https://books.apple.com/book/id1482947564
https://books.apple.com/book/id1482947564
https://books.apple.com/book/id1482947564
https://education-static.apple.com/geo/th/creativity-for-kids/calendar-together-template_TH.key
https://books.apple.com/book/id1482947564
https://books.apple.com/book/id1482947564
https://books.apple.com/book/id1482947564
https://books.apple.com/book/id1482947564
https://books.apple.com/book/id1482947564


10. ค้นหารูปทรงที่ซ่อนอยู่  
ถ่ายรูปอะไรก็ได้นอกบ้าน แล้วใช้คุณสมบัติ “ทําเครื่องหมาย” เพื่อ 
ลอกลายรูปทรงทั้งหมดที่คุณหาเจอในภาพ  

วิธีทํา: เปิดรูปภาพที่คุณถ่ายไว้ แตะแก้ไข และแตะเครื่องหมายจุดสาม
จุดตรงด้านบนขวาเพื่อใช้คุณสมบัติ “ทําเครื่องหมาย”  

 
 
11. ลองทําหนังสือง่ายๆ สักเล่ม 
ลองแต่งเรื่องไว้ในใจสักเรื่อง ก่อนลงมือถ่ายรูปหรืออัดวิดีโอขณะ
กําลังทําท่าทางต่างๆ แล้วทําหนังสือขึ้นมาสักเล่มที่ประกอบด้วยรูป
ที่ถ่ายแต่ละรูปหรือแต่ละท่าทางที่อัดไว ้พร้อมกับคําบรรยายเรื่องราว 
ตบท้ายด้วยการตกแต่งด้วยภาพวาด รูปทรงหรือภาพอิโมจิ  
วิธีทํา: เพิ่มรูปถ่ายและวิดีโอลงในแม่แบบหนังสือด้วยแอพ Pages 

12. เล่าเรื่องด้วยรูปทรง 
เพิ่มรูปทรงแบบต่างๆ จากเมนูรูปทรงลงบนหน้าเปล่า ก่อนเรียงใหม่
ให้เป็นเรื่องราว พยายามเรียงรูปทรงที่เหมือนกันออกมาเป็นแบบ
ใหม่ๆ เพื่อสร้างเรื่องราวที่ต่างกันสามเรื่อง  

วิธีทํา: ในแอพ Pages ให้แตะเครื่องหมายบวกตรงด้านขวาบนเพื่อ
เปิดเมนูรูปทรง ลากรูปทรงต่างๆ เพื่อจัดออกมาเป็นแบบใหม่ 

13. อัดเสียงขณะรายงานข่าว 
สนุกไปกับการอัดเสียงตัวเองขณะถามและตอบคําถาม ลองใช้ระบบ
เสียงและเสียงแบบต่างๆ หรือดัดเสียงเป็นมนุษย์ต่างดาวตอน
รายงานสภาพอากาศนอกโลก หรือแปลงร่างเป็นกระรอกกําลัง 
เก็บถั่วในสนาม 

วิธีทํา: ใช้เครื่องอัดเสียงในแอพ GarageBand  

14. ทําหนังสือการ์ตูนช่อง 
ถ่ายรูปตัวเองและของเล่นสุดโปรดแต่ละชิ้นที่จะใช้เป็นตัวการ์ตูน  
รวมรูปถ่ายไว้ในวิดีโอ ก่อนใช้ฟิลเตอร์หนังสือการ์ตูนเพื่อแปลงโฉม 
แล้วอัดเสียงตัวคุณเองขณะแต่งเรื่องประกอบ 

วิธีทํา: แตะปุ่มอัดค้างไว้ในแอพ Clips เพื่อนําเข้ารูปถ่ายตัวการ์ตูน 
แต่ละตัวจากแอพรูปภาพ แตะแต่ละคลิปเพื่อใช้เอฟเฟ็กต์ฟิลเตอร์ 
หนังสือการ์ตูน 

15. หาคําตอบให้คําถาม 
มีคําถามรึเปล่า เช่น ทําไมท้องฟ้าเป็นสีฟ้า หรือช้างจะหนักสัก 
เท่าไหร่กันนะ ลองให้ Siri ค้นหาคําตอบดูสิ  
วิธีทํา: พูดว่า “สวัสดี Siri” ลงใน iPad 

16. มาย้อนเวลากันดีกว่า 
ค้นหาภาพเก่าๆ  แต่งฉากใหม่แล้วถ่ายภาพนั้น ก่อนใช้ฟิลเตอร์ 
ขาวดําเพื่อทําให้เหมือนภาพที่ถ่ายไว้นานแล้ว 
วิธีทํา: เปิดรูปภาพที่คุณถ่ายไว้ แตะแก้ไข และแตะวงกลมสามวงที่
ด้านล่างเพื่อใช้ฟิลเตอร์  

17. เขียนจดหมายรักฝากให้โลก 
ถ่ายรูปสถานที่สุดโปรดเอง หรือจะหารูปสวยๆ หรือลงมือวาด  
ก่อนเพิ่มกล่องข้อความลงไปหรืออัดเสียงอธิบายเหตุผลที่คุณ 
ชอบสถานที่นี้ และคุณจะช่วยดูแลรักษาสถานที่ดังกล่าวอย่างไร  

วิธีทํา: เพิ่มรูปที่คุณถ่ายลงในแอพ Pages หรือ Keynote แตะ
เครื่องหมายบวกเพื่อเลือกอัดเสียง หรือเลือกรูปทรงและเพิ่ม 
กล่องข้อความ 

18. นับเลขข้ามไปข้ามมาให้สนุกสุดเหวี่ยง 
อัดเสียงขณะที่คุณกําลังนับเลขข้ามทีละ 2, 5 หรือ 10 ก่อนลองใช้
เอฟเฟ็กต์เสียงแปลกๆ เพื่อดัดเสียงตัวเองเป็นสัตว์ประหลาดหรือ 
หุ่นยนต์ 

วิธีทํา: ใช้เครื่องอัดเสียงในแอพ GarageBand 

 

 
19. ทํารูปแบบ 
เพิ่มรูปทรงสักสองสามแบบลงในหน้าเปล่าเพื่อสร้างรูปแบบ ก่อนใช้
รูปทรงชุดใหม่สร้างรูปแบบใหม่ขึ้นมาอีก แล้วลองฝึกทายลักษณะ 
รูปทรงก่อนลงมือลอกลาย 

วิธีทํา: ในแอพ Pages ให้แตะเครื่องหมายบวกเพื่อใช้เมนูรูปทรง 
เพิ่มรูปทรงต่างๆ ลากรูปทรงเพื่อเรียงเป็นรูปแบบ ก่อนแตะ 
เครื่องหมายบวกอีกครั้งเพื่อใช้เครื่องมือวาดภาพเพื่อลอกลาย 
บนรูปทรง  

30 กิจกรรมสุดสร้างสรรค์สําหรับเด็กๆ 
 ยอ้นกลบั



20. มาเล่นเกมล่าสมบัติกัน 
ใช้แม่แบบนี้เพื่อสร้างเกมล่าสมบัติของคุณเองด้วยการแทนที่ของ 
ที่อยู่ในสี่เหลี่ยมแต่ละอันด้วยของรูปทรงอื่นหรือภาพอื่น  
วิธีทํา: เปิดแม่แบบในแอพ Keynote แตะเครื่องหมายบวกที่ด้านขวา
บนเพื่อเปิดเมนูรูปทรง และใช้รูปทรงที่คุณเลือกแทนรูปทรงที่อยู่ใน 
แต่ละช่องหรือจะใช้อิโมจิแทนก็ได้ 

21. สําคัญที่สมาธิ 
ชวนเพื่อนหรือลูกพี่ลูกน้องมาช่วยกันเขียนวลีหรือประโยคที่รวมได้
แค่อิโมจิหรือรูปทรงเท่านั้น ลองช่วยกันบอกใบ้และผลัดกันไขปริศนา 

วิธีทํา: เปิดเอกสารในแอพ Pages แล้วแตะรูปโลกตรงด้านล่างซ้าย
ของแป้นพิมพ์เพื่อดูอิโมจิ แตะไอคอนรูปคนตรงด้านขวาบนเพื่อช่วย
กันกับเพื่อนๆ ไขปริศนา 

22. หอคอยหมอนเอน 
สร้างหอคอยหมอน แล้วอัดวิดีโอสโลว์โมชั่นตอนที่หอคอย 
หมอนพังครืนลงมา  

วิธีทํา: เลือกโหมดสโลว์โมชั่นในแอพกล้อง และกดอัด  

23. โพสต์สวยไม่หลุดเฟรม 
ถ่ายภาพพาโนตัวคุณเองกับสมาชิกในครอบครัวในเฟรมแรกเก็บไว้
ก่อน แล้ววิ่งไปท้ายเฟรมเพื่อให้ตัวคุณปรากฏในภาพสองครั้ง 

วิธีทํา: เริ่มที่ด้านซ้ายของเฟรมกล้อง ก่อนวิ่งไปอยู่หลังช่างภาพเพื่อ
โผล่เข้าเฟรมทางด้านขวา 

24. ส่งดอกไม้ 
ใช้รูปทรงทําเป็นช่อดอกไม้ ใส่ข้อความ 
ลงไปเพื่อส่งเป็นโปสการ์ดให้คนพิเศษ  

วิธีทํา: แตะเครื่องหมายบวกตรง 
ด้านขวาบนของแอพ Pages  
เพื่อเปิดเมนูรูปทรง แล้วส่งออก 
เป็นภาพเพื่อแชร์ 

25. มาหัวเราะกันดีกว่า 
ขอให้ Siri เล่าเรื่องตลก  

วิธีทํา: “สวัสดี Siri เล่าเรื่องตลกให้ฟังหน่อยส”ิ ลงใน iPad  

26. คว้าดาว 
นอนราบกับพื้นแล้วเงยหน้ามองฟ้า ก่อนกดชัตเตอร์รัวๆ เพื่อถ่ายรูป 
คนในครอบครัวตอนกําลังกระโดด ทําท่าคว้าดาว ภาพในมุมเสยขึ้น 
ทําให้เหมือนพวกเขากําลังแตะท้องฟ้า 
วิธีทํา: แตะปุ่มชัตเตอร์ค้างไว้เพื่อถ่ายหลายๆ ภาพติดกัน แล้วแตะ
แก้ไขเพื่อเลือกเฟรมเมื่อมีคนกระโดดได้สูงที่สุด  

27. มาร่วมเป็นศิลปิน 
ถ่ายรูปตัวเองหรือของเล่นที่คุณชอบที่สุด ลอกลายเส้นบนรูปที่ถ่าย  
ก่อนลบรูปนั้นเพื่อดูผลงานที่ลอกลายไว้ 

วิธีทํา: เพิ่มรูปที่คุณถ่ายลงในสไลด์เปล่าของ Keynote แตะ 
เครื่องหมายบวกเพื่อใช้เครื่องมือวาดภาพลอกลายบนรูปที่คุณถ่าย 
ก่อนบันทึกไว้เป็นภาพเมื่อคุณลอกลายเสร็จแล้ว  

28. ใช้เสียงของคุณ 
ใช้แอพเสียงบันทึกเพื่อสร้างข้อความเสียงไว้แชร์เรื่องขําขันกับเพื่อน  
ส่งคําเชิญให้เข้าร่วมงานแสดงเสมือนจริง หรือแค่ทักทาย!  

วิธีทํา: บันทึกข้อความไว้ในแอพเสียงบันทึก และแชร์ผ่านแอพ
ข้อความหรือเมล 

29. เรียงตามลําดับ 
ถ่ายรูปขั้้นตอนการทํากิจวัตรประจําวันทุกขั้นตอนเอาไว้ เช่นเมื่อ 
ล้างมือ คุณต้องเปิดนํ้า ฟอกสบู่ ถูไปมา ล้างออกด้วยนํ้าสะอาด และ
เช็ดให้แห้ง เรียงภาพตามลําดับเพื่อทําเป็นชุดต่อเนื่อง คุณแค่ต้อง
ศึกษาแนวคิดการเขียนโค้ดแรกแค่นั้นเอง! 

วิธีทํา: เพิ่มรูปที่คุณถ่ายลงในแอพ Keynote หรือ Clips และเรียง
ตามลําดับที่ถูกต้อง สําหรับแอพ Clips คุณยังสร้างหนังสั้นที่รวม
เพลงประกอบ ป้ายกํากับและสติ๊กเกอร์ได้ 

30. แปลงโฉมภาพบุคคล 
ถ่ายภาพบุคคลและใช้คุณสมบัติ “ทําเครื่องหมาย” เพื่อวาด
บุคลิกภาพความเป็นคุณลงบนภาพนั้น มีผ้าคลุมไหล่หรือปีก 
รึเปล่า ลองเติมเขายูนิคอร์น หรือจะไฮไลท์ผมเป็นสีเขียวดีนะ 
วิธีทํา: เปิดภาพที่คุณถ่ายไว้ แตะแก้ไข ก่อนแตะเครื่องหมายจุด 
สามจุดตรงด้านขวาบนเพื่อใช้คุณสมบัติ “ทําเครื่องหมาย” 
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