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นายมงคลำ มรลำชีพ ครรชำานาญการพิเศึษ โรงเรียนบ้านหนองเกิด
นายวัชระ รยิะป่า ครรชำานาญการพิเศึษ โรงเรียนบ้านฉางข้าวนอ้ย

แบบบันทึกกิจกรรม ประกอบชุดการเรยีนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง
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คำานำา
วิชา ง 23202 รายวิชา การเขียนโปรแกรมเบ้ืองต้น กลำุงมสาระการเรียนรร้การงาน

อาชีพแลำะเทีคโนโลำยี มีความมุงงหมายในการวางรากฐานทีักษะในการเขียนโปรแกรมเบ้ืองต้นให้แกง
นักเรียน แลำะเสริมทีักษะในการคิดเชิงเหตุผลำ คิดสร้างสรรค์ แลำะการทีำางานรงวมกัน ซึ่กกงเปทนทีักษะทีีก
สำาคัญยิกง ในศึตวรรษทีีก 21 แตงเมืกอกลำงาวถกงการเขียนโปรแกรม กลำับกลำายเปทนเหมือนยาขมสำาหรับ
นักเรียนเพราะการเขียนโปรแกรมยากเกินกวงาทีีกนักเรียนทีักวไปจะเรียนรร้แลำะเข้าใจ โปรแกรม Scratch
จกงเปทนทีางออกทีีกดี เพราะถรกออกแบบมาให้เหมาะสำาหรับเดกก งงายตงอการเรียนรร้ อีกทีั้งรรปแบบ
การเขียนโปรแกรมภาษา Scratch ยังถรกพัฒนาตงอยอดไปใช้งานอยงางหลำากหลำาย ทีั้งการพัฒนา
โปรแกรมระดับสรง โปรแกรมบนแทีกบเลำกตพีซีึ่ หรือแม้แตงการควบคุมหุงนยนต์

ข้าพเจ้าจกงได้จัดทีำา "แบบบทนทึกกกกกจกรรม ประกอบชุดกดการเรนยนกลุ่กสมสาระการเรนยนรรร
การงานอาชุดนพแลุ่ะเทึกคโนโลุ่ยน เรื่อง สนกกกทบการเขนยนโปรแกรมดรวย Scratch" ขก้นเพืกอเปทนเอกสาร
ประกอบการจัดกจิกรรมการเรียนรรต้ามชดุการเรียนกลำุงมสาระการเรียนรรก้ารงานอาชพีแลำะเทีคโนโลำยี
โดยในการจัดทีำาในครั้งน้ีต้องขอขอบคุณ ศึกกษานิเทีศึก์ด้านเทีคโนโลำยีแลำะสารสนเทีศึของสำานักงาน
เขตพื้นทีีกการศึกกษาประถมศึกกษาลำำาพรนเขต 2 อันได้แกง ศึกกษานิเทีศึก์จิราพร ไกรพลำ ศึกกษานิเทีศึก์ 
ชุลำีกร ใหมงเขียว แลำะศึกกษานิเทีศึก์ธนากร อาทีะเดช อีกทีั้งคุณครรมงคลำ มรลำชีพ ครรชำานาญการพิเศึษ
โรงเรียนบ้านหนองเกิด แลำะครรวัชระ ริยะป่า ครรชำานาญการพิเศึษ โรงเรียนบ้านฉางข้าวน้อย ทีีกให้
ความกรุณาเปทนผร้เชีกยวชาญดา้นเน้ือหาแลำะประเมินชดุการเรียนในครัง้น้ี

ขออุทีิศึกุศึลำอันเกิดจากงานในครั้งน้ี ให้แกงบิดา มารดา ภรรยา น้องชาย แลำะญาติพีกน้อง 
รวมถกงครร อาจารย์ทีีกประสิทีธิประสาทีวชิาให้แกงข้าพเจ้าในทีุกภพดว้ยเทีอญ
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คำาชีแ้จงในการใช้ชุดการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชพีและเทคโนโลยี 
เร่ือง สนุกกับการเขียนโปรแกรมด้วย Scratch

ในการเรียนรร้ด้วยชุดการเรียนกลำุงมสาระการเรียนรร้การงานอาชีพแลำะเทีคโนโลำยี เรืกอง สนุก
กับการเขียนโปรแกรมดว้ย Scratch ผร้เรียนตอ้งมีบทีบาทีในการดำาเนินกิจกรรมการเรียนรร ้ดงัน้ี
การเตรียมตัวก่อนกิจกรรมการเรียนรู้

1) ศึกกษาเอกสารความรร้ประกอบชุดการเรียนกลำุงมสาระการเรียนรร้การงานอาชีพแลำะ
เทีคโนโลำยี เรืกอง สนุกกับการเขียนโปรแกรมดว้ย Scratch ลำงวงหน้า

2) ตรวจสอบความเรียบร้อย ครบถ้วนของชุดการเรียนกลำุงมสาระการเรียนรร้การงานอาชีพ
แลำะเทีคโนโลำยี เรืกอง สนุกกับการเขียนโปรแกรมดว้ย Scratch

3) ตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์การเรียน คอมพิวเตอร์ หากพบปัญหาให้แจ้งครรผร้สอน
ระหว่างเรียนกิจกรรมการเรียนรู้

1) ทีำาแบบทีดสอบกงอนเรียน
2) ศึกกษาเอกสารความรร้ประกอบชุดการเรียนกลำุงมสาระการเรียนรร้การงานอาชีพแลำะ

เทีคโนโลำยี เรืกอง สนุกกับการเขียนโปรแกรมด้วย Scratch ตามลำำาดับหัวข้อในกิจกรรม ให้ครบทีุก
กิจกรรม

3) ทีำากจิกรรมตามทีีกกำาหนดในบันทีกกกิจกรรม ให้ครบทีุกกจิกรรม
4) ใช้สืกอเสริม Fun with Scratch ชงวยเหลำอืในการทีำากิจกรรม ตามทีีกกำาหนด
5) ศึกกษาแลำะใช้ไฟลำ์ตวัอยงาง ชงวยเหลำอืในการทีำากิจกรรม ตามทีีกกำาหนด
6) ตรวจกจิกรรมการเรียนรร ้จากเฉลำยแบบบันทีกกกิจกรรม
7) ทีำาแบบทีดสอบวัดผลำสัมฤทีธิ์หลำังเรียน
8) ตรวจแบบทีดสอบวัดผลำสัมฤทีธิ์หลำังเรียน

หลังกิจกรรมการเรียนรู้
1) จัดเกกบชุดการเรียนกลำุงมสาระการเรียนรร้การงานอาชีพแลำะเทีคโนโลำยี เรืกอง สนุกกับ

การเขียนโปรแกรมดว้ย Scratch ให้เรียบร้อย
2) จัดเกกบอุปกรณ์การเรียน ปิดคอมพิวเตอร์ แลำะดรแลำให้อยรงในสภาพพร้อมใช้งานในครั้ง

ตงอไป
 3) ทีบทีวนกิจกรรมในชุดการเรียนกลำุงมสาระการเรียนรร้การงานอาชีพแลำะเทีคโนโลำยี เรืกอง
สนุกกับการเขียนโปรแกรมดว้ย Scratch ทีีกเรียนผงานมาแลำ้ว

โดย ธรรมรตัน์ พรหมพิงค์
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การติดต้ังและใชง้านสื่อเสรมิ Fun with Scratch

Fun with Scratch คือสงวนเสริมตัวชงวยเหลำือ(Tips)ของโปรแกรม Scratch 2.0 ทีีกเพิกมเติม
เน้ือหาในสงวนของชุดการเรียนกลำุงมสาระการเรียนรร้การงานอาชีพแลำะเทีคโนโลำยี เรืกองสนุกกับการ
เขียนโปรแกรมดว้ย Scratch 

1. การตดิตั้ง Fun with Scratch
1) ดับเบิลำคลำิกตวัตดิตั้ง Fun with Scratch

ภาพ ตวัตดิตั้ง Fun with Scratch

2) คลำิก Yes เพืกออนุญาตให้ ตวัตดิตั้งแก้ไขข้อมรลำในคอมพวิเตอร์

ภาพ User Account Control ขออนุญาตแก้ไขข้อมรลำในคอมพวิเตอร์

โดย ธรรมรตัน์ พรหมพิงค์
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3) โปรแกรมดำาเนินการตดิตัง้

ภาพ การดำาเนินการตดิตัง้ Fun with Scratch

4) การตดิตั้งเสรกจสิ้น คลำิก Close เพืกอปิดตวัตดิตั้ง

ภาพ เสรกจสิ้นการตดิตัง้

โดย ธรรมรตัน์ พรหมพิงค์
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5) เมืกอติดตั้งเสรกจสิ้น ให้เปิดโปรแกรม Scratch คลำิกทีีกตัวชงวยเหลำือ(Tips) จะปรากฏ Fun
with Scratch สงวนเสริมในตัวชงวยเหลำือ(Tips) ดังภาพ

ภาพ สงวนเสริมตวัชงวยเหลำือ(Tips) Fun with Scratch

2. การใช้งาน Fun with Scratch
Fun with Scratch จะเปทนสงวนหนกกงของตัวชงวยเหลำือ(Tips)ของ Scratch การใช้งานจกงมี

ลำักษณะเหมือนกับการใช้งานตัวชงวยเหลำือ(Tips) ของ Scratch ดว้ย โดย คลำิกหัวข้อทีีกตอ้งการศึกกษา

โดย ธรรมรตัน์ พรหมพิงค์



5
สนุกกับการเขียนโปรแกรมด้วย Scratch

ภาพ แสดงหัวข้อใน Fun with Scratch

ในสงวนของการใช้งาน สืกอแสดงข้ันตอนการปฏิบัตกิาร หรือการใช้งาน Scratch ดงัภาพ

ภาพ สืกอแสดงข้ันตอนการปฏิบัตกิาร

ฝึกปฏิบัติการตามข้ันตอนทีีกแสดง แลำะคลำิกทีีก  เพืกอแสดงข้ันตอนถัดไป แลำะ ปุ่ม 
เพืกอเริกมต้นใหมงอีกครัง้ เมืกอตามไมงทีันหรือต้องการทีบทีวน

โดย ธรรมรตัน์ พรหมพิงค์
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แบบทดสอบก่อนเรียน
คำาชุดนแแจง ให้ททำเคเครื่ององห้มคย x ลงในชอ่งตัวเลออก ก ข ค ห้รื่ออ ง ทำีงถูกตทองทำีงสดุ (40 คะแนน)
1. ข้อใดกลำงาวถกงโปรแกรม Scratch ไมสถรกตรอง

ก. พืน้ทีีกแสดงผลำลำัพธ์ของชิ้นงานมีขนาด 480x360 จดุ
ข. Scratch ถรกพัฒนาขก้นโดยกลำุงม Lifelong Kindergarten ในสถาบัน MIT
ค. Scratch ชงวยสงงเสริมความคิดสรา้งสรรค์ คิดเชิงเหตุผลำ แลำะการทีำางานรงวมกนั
ง. Scratch ชงวยให้การเขียนโปรแกรมงงายขก้น แตงไมงสามารถพัฒนาไปสรงการเขียนโปรแกรมทีีก

มีความซัึ่บซ้ึ่อนสรงได้
2. ข้อใดมรีรปแบบการเขียนโปรแกรมเหมือนกับโปรแกรม Scratch

ก. 

ข. 

ค. 

ง. 
3. การลำงทีะเบียนเข้าใช้งาน Scratch แบบออนไลำน์ มีข้อดหีลำายประการยกเวรนขรอใด

ก. ทีำาให้สามารถดาวน์โหลำด Scratch แบบออฟไลำน์มาใช้งานได้
ข. ทีำาให้สามารถบันทีกกชิ้นงานทีีกสรา้งขก้นผงานเวกบไซึ่ต์ของ Scratch
ค. ทีำาให้สามารถใช้ตวัแปรบนกลำุงมเมฆบนเวกบไซึ่ต์ของ Scratch ได้
ง. ทีำาให้สามารถแบงงปันชิ้นงานทีีกสร้างขก้นผงานเวกบไซึ่ต์ของ Scratch

4. เพืกอนของนักเรียนไมงสามารถติดตัง้โปรแกรม Scratch 2.0 Offline Editor ไดเ้พราะตัวตดิตัง้ของ 
Scratch ไมงทีำางานนักเรียนจะแก้ปัญหาให้เพืกอนเบ้ืองต้นไดอ้ยงางไร

ก. แนะนำาให้เพืกอนตดิตั้งโปรแกรม Adobe Air กงอนการตดิตั้ง Scratch 2.0
ข. แนะนำาให้เพืกอนตดิตั้งโปรแกรม Flash Player กงอนการตดิตั้ง Scratch 2.0
ค. แนะนำาให้เพืกอนตดิตั้งโปรแกรม Java Runtime กงอนการติดตั้ง Scratch 2.0
ง. ทีดลำองตดิตั้งโปรแกรม Scratch 2.0 Offline Editor อีกครัง้ หากไมงไดใ้ห้แจ้งครร

โดย ธรรมรตัน์ พรหมพิงค์
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5. ใครเหมาะสมทีีกสุดทีีกจะเลำือกใช้โปรแกรม Scratch ในการสรา้งชิ้นงาน
ก. ณัฐดนัยต้องการแตงงเพลำงมาร์ชของโรงเรียน
ข. มานิตตอ้งการโปรแกรมบริหารจดัการฐานข้อมรลำของโรงเรียน
ค. ธรรมรตัน์ตอ้งการสรา้งเกมประกอบการเรียนการสอนวิทียาศึาสตร์
ง. จตพุรต้องการนำาเสนอผลำงานทีางวชิาการตงอคณะกรรมการประเมิน

6. สงวนใดของ Scratch ทีีกเปรียบเสมือนเวทีี ซึ่กกงเปทนพื้นทีีกแสดงผลำลำพัธ์ของชิ้นงานทีีกสรา้งขก้น
ก. Stage
ข. Script
ค. Costumes
ง. Backdrops

7. เครืกองมือใดใชใ้นการเปลำีกยนภาษาของ Scratch

ก. 

ข. 

ค. 

ง. 
8. ในการเพิกม Sprite, Backdrop หรือ Sound จาก Library ใน Scratch ตอ้งใช้เครืกองมือใดตาม
ลำำาดบั

ก.   

ข.   

ค.   

ง.   
9. การเขียนโปรแกรมหรือการสรา้ง Script ใน Scratch เหมือนกับสิกงใด

ก. การวาดรรป
ข. การเลำงนเกม
ค. การตงอจิ๊กซึ่อว์
ง. การพิมพ์เอกสาร

โดย ธรรมรตัน์ พรหมพิงค์
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10. ข้อผิดพลำาดใด จะไมสเกกดขกแนในเขียนโปรแกรม Scratch
ก. Logic Error 
ข. Syntax Error
ค. Runtime Error
ง. ถรกทีุกข้อ

11. หมวดคำาสักงพืน้ฐานใดไมสปรากฏในโปรแกรม Scratch
ก. Paint 
ข. Looks 
ค. Events
ง. Motion

12. กำาหนดให้ Sprite อยรงทีีกพกิัด (0,0) บลำกอกคำาสักงใด ทีำาให้ Sprite ไปอยรงทีีกพิกดั (100,50)

ก. 

ข. 

ค. 

ง. 
13. บลำกอกคำาสักงตงอไปน้ี

ไมสสามารถลำ้างการเปลำีกยนแปลำงทีีกเกดิขก้นไดก้ับคำาสักงใด

ก. 

ข. 

ค. 

ง. 

โดย ธรรมรตัน์ พรหมพิงค์
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14. บลำกอกคำาสักงในข้อใด วาดรรปสามเหลำีกยมดา้นเทีงา

ก. 

ข. 

ค. 

ง. 
15. จากบลำกอกคำาสักงตงอไปน้ี 

จะคืนผลำลำัพธ์ ตามข้อใด
ก. r 
ข. a 
ค. Thank_you
ง. Thank_you from_Scratch

โดย ธรรมรตัน์ พรหมพิงค์
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16. ข้อใดเปทนการสร้างบลำกอกคำาสักงให้เลำงนเสียงเปยยโนได้ถรกต้อง

ก. 

ข. 

ค. 

ง. 
17. พจิารณาบลำกอกคำาสักงเงืกอนไขตงอไปน้ี 

ข้อใดกลำงาวถรกต้อง
ก. ถ้า x มีคงาเทีงากับ 6 จะแสดงข้อความพรด Hello!
ข. ถ้า x มีคงาเทีงากบั 5 จะแสดงข้อความพรด Hello!
ค. ถ้า x มีคงาเทีงากับ 4 จะไมงแสดงข้อความพรด Hello!
ง. ข้อ ก แลำะ ค ถรก

18. พจิารณาบลำกอกคำาสักงเงืกอนไขตงอไปน้ี 

ข้อใดกลำงาวถรกต้อง
ก. ถ้า x มีคงาเทีงากับ 6 แลำ้ว x จะมีคงาใหมงเทีงากับ 1
ข. ถ้า x มีคงาเทีงากบั 9 แลำว้ x จะมีคงาใหมงเทีงากับ 15
ค. ถ้า x มีคงาเทีงากับ 16 แลำ้ว x จะมีคงาใหมงเทีงากับ 11
ง. ถ้า x มีคงาเทีงากับ 14 แลำ้ว x จะมีคงาใหมงเทีงากับ 19

โดย ธรรมรตัน์ พรหมพิงค์
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19. ข้อใดเปทนการใช้บลำกอกคำาสักงวนซ้ึ่ำาทีีกเหมาะสมทีีกสดุแลำะให้ผลำลำพัธต์รงกับบลำกอกคำาสักงตงอไปน้ี 

ก. 

ข. 

ค. 

ง. 

โดย ธรรมรตัน์ พรหมพิงค์
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20. จากบลำกอกคำาสักงตงอไปน้ี มีการวนซ้ึ่ำาคำาสักงกีกรอบ

ก. 0
ข. 4
ค. 5
ง. 6

21. ข้อใดกลำงาวถกงการจดัการตวัแปรใน Scratch ไมสถรกตรอง
ก. Scratch จะการจัดการกับชนิดข้อมรลำโดยอัตโนมัติ
ข. บลำกอกคำาสักงใน Scratch สามารถวางตวัแปรได้ทีกุชนิด
ค. ข้อมรลำใน Scratch จะถรกเกกบในรรปของ Variable แลำะ List
ง. Scratch สนับสนุนข้อมรลำชนิด Booleans, Number แลำะ String

22. หากต้องการเกกบข้อมรลำตวัเลำขเพืกอนำามาคำานวณ ควรใช้เครืกองมอืใดในการสร้างตวัแปรจกงจะเหมาะ
สมทีีกสุด

ก.  ในหมวดคำาสักง 

ข.  ในหมวดคำาสักง 

ค.  ในหมวดคำาสักง 

ง.  ในหมวดคำาสักง 
23. จากบลำกอกคำาสักงตงอไปน้ี ตวัแปร money จะมีคงาตามข้อใด

ก. 4
ข. 6
ค. 10
ง. 14

โดย ธรรมรตัน์ พรหมพิงค์
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24. บลำกอกคำาสักงใด คืนคงาความจรงิเปทน true

ก. 

ข. 

ค. 

ง. 
25. บลำกอกคำาสักงในข้อใด คืนคงาผลำลำัพธเ์ทีงากับ 3

ก. 

ข. 

ค.  

ง. 
26. บลำกอกคำาสักงใด คืนคงาความจรงิเปทน false

ก. 

ข. 

ค. 

ง. 
27. จากบลำกอกคำาสักงตงอไปน้ี หากผร้ใชก้รอกข้อมรลำ 2013 โปรแกรมจะแสดงผลำลำัพธ์ตามข้อใด

ก. 0
ข. 1470
ค. 2013
ง. 2556

โดย ธรรมรตัน์ พรหมพิงค์
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28. Procedure ในโปรแกรมภาษา Scratch เทีียบได้กับข้อใด
ก. Event 
ข. Block
ค. Define
ง. Broadcast

29. การสร้าง Procedure ใน Scratch ทีำาให้เกิดความสะดวกมากมายยกเวรนข้อใด
ก. ความสะดวกในการเรียกใช้งานซ้ึ่ำา 
ข. ความสะดวกในการสงงออกชิ้นงาน
ค. ความสะดวกในการแก้ไขข้อผดิพลำาด
ง. ความสะดวกในการจดัระเบียบ Script

30. ข้อใดสร้าง Procedure แสดงผลำบวกของตวัเลำขตงอไปน้ี

ได้ถรกต้อง

ก. 

ข. 

ค. 

ง. 

โดย ธรรมรตัน์ พรหมพิงค์
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31. จากบลำกอกคำาสักงตงอไปน้ี จะปรากฏผลำลำัพธต์ามข้อใด

ก.

ข.

ค.

ง.

โดย ธรรมรตัน์ พรหมพิงค์
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32. จากคำาสักงทีีกกำาหนด 

จะเปลำีกยนคำาสักง 

 
เปทนคำาสักงตามข้อใด จกงจะแสดงผลำเลำขครงระหวงางทีีกอยรงระหวงาง 1-10 

ก. 

ข. 

ค. 

ง. 
33. หากต้องการวาดรรปสีกเหลำีกยมทีีกมีดา้นกวา้งแลำะดา้นยาวตามทีีกกำาหนด บลำกอกคำาสักงระหวงางคำาสักง 
pen down แลำะ pen up ตงอไปน้ีจะเปทนตามข้อใด

โดย ธรรมรตัน์ พรหมพิงค์
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ก. 

ข. 

ค. 

ง. 

โดย ธรรมรตัน์ พรหมพิงค์
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34. จากบลำกอกทีีกกำาหนดให้ตงอไปน้ี

หากเรียกใช้บลำกอกคำาสักง

จะเกิดผลำลำพัธ์ตามข้อใด

ก. 

ข. 

ค. 

ง. 

โดย ธรรมรตัน์ พรหมพิงค์
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35. บลำกอกคำาสักงในข้อใดให้ผลำลำัพธ์ดังรรป

ก. 

ข.

ค.

ง.

โดย ธรรมรตัน์ พรหมพิงค์
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36. เทีคนิคในการแสดงการเคลำืกอนไหวของตัวลำะครจะตอ้งใช้บลำกอกคำาสักงในหมวดใด
ก. Motion
ข. Looks
ค. Motion แลำะ Looks
ง. Looks แลำะ Control

37. ภาณีดาวน์โหลำดไฟลำ์เสียง แลำะภาพจากอินเทีอร์เนกต มาใช้ประกอบในชิ้นงานสามารถทีำาไดห้รือ
ไมงอยงางไร

ก. ทีำาได้ แตงต้องไมงลำะเมิดลำิขสิทีธิ์
ข. ทีำาไมงได ้เนืกองจาก Scratch ไมงรองรับ
ค. ทีำาได้ เพราะทีำาให้งานสมบรรณ์แลำะสวยงาม
ง. ทีำาไมงได้ เนืกองจากไฟลำจ์ากอินเทีอรเ์นกตมีลำิขสิทีธิ์

38. หนรดีสรา้งบลำกอกคำาสักงแสดงการพรด โดยการสลำับภาพของ Costume ทีีกมีลำกัษณะปิดปากแลำะ
อ้าปากตามลำำาดับ ดังตงอไปน้ี

จากบลำกอกคำาสักงดังกลำงาว จะตอ้งแก้ไขอยงางไรจกงจะไดผ้ลำลำัพธ์ตามทีีกต้องการ

ก. เปลำีกยน  เปทน 

ข. เปลำีกยน  เปทน 

ค. เปลำีกยน  เปทน 

ง. เปลำีกยน  เปทน 

โดย ธรรมรตัน์ พรหมพิงค์



21
สนุกกับการเขียนโปรแกรมด้วย Scratch

39. หากต้องการควบคุมตวัลำะคร ให้หันทีางขวาแลำ้วเคลำืกอนทีีกตามทีิศึทีางน้ันจำานวน 10 steps พร้อม
กับแสดงภาพการเดนิ เมืกอกดปุ่มลำรกศึรทีางขวาทีีกแป้นพิมพ์ จะตอ้งสร้างบลำกอกคำาสักงตามข้อใด 

ก. 

ข. 

ค. 
.

ง. 
40. จากบลำกอกคำาสักงวาดรรปตงอไปน้ี

คงาตวัเลำขในชงอง repeat แลำะ turn จะมีคงาตามข้อใดจกงจะวาดผลำลำพัธ์ออกเปทนรรปวงกลำม
ก. repeat = 20, turn = 10 
ข. repeat = 24, turn = 15
ค. repeat = 30, turn = 10
ง. repeat = 36, turn = 15

โดย ธรรมรตัน์ พรหมพิงค์
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1. มา Scratch กนัเถอะ
โครงสรา้งเน้ือหา

1.1 รรจ้ักกับ Scratch
1.1.1 Scratch คืออะไร
1.1.2 ความเปทนมาของ Scratch
1.1.3 เข้าสรงเวกบไซึ่ตข์อง Scratch
1.1.4 ชมผลำงานของ Scratch

1.2 ตามลำงาหา Scratch
1.2.1 หา Scratch มาใช้แบบออนไลำน์
1.2.2 หา Scratch มาใช้แบบออฟไลำน์
1.2.3 หา Scratch ตวัเกงามาใช้

1.3 แรกเริกมกับ Scratch
1.3.1 หน้าตาของ Scratch
1.3.2 การใช้งาน Scratch เบ้ืองต้น
1.3.3 Scratch แรกของฉัน

ผลการเรียนรู้
1. สืบค้น อธบิายแลำะเตรียมความพร้อมกงอนการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
2. อธิบายแลำะใช้งานโปรแกรมเพืกอการเขียนโปรแกรมคอมพวิเตอร์

โดย ธรรมรตัน์ พรหมพิงค์
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กจิกรรมท่ี 1.1 ค้นข้อมูล Scratch
ค้นหาข้อมรลำเพิกมเติม เกีกยวกับ Scratch ผงาน Google หรือ Bing

คำาอธิิบายกิจกรรม 
1) ศึกกษาเอกสารความรร้ประกอบชุดการเรียนกลำุงมสาระการเรียนรร้การงานอาชีพแลำะเทีคโนโลำยี เรืกอง
สนุกกับการเขียนโปรแกรมด้วย Scratch หัวข้อทีีก 1.1.1 Scratch คืออะไร แลำะ 1.1.2 ความเปทนมา
ของ Scratch
2) ใช้เครืกองมือค้นหาของ Google ผงานโปรแกรมเบราว์เซึ่อร์ (URL: www.google.co.th) หรือ Bing
(URL: www.bing.com) ดังน้ี
1. พิมพ์ URL ของ Google หรือ Bing ในชงอง Address Bar ของโปรแกรมเบราว์เซึ่อร์ (ตัวอยงางใช้
Internet Explorer)

ภาพ พิมพ ์URL ของ Google
2. พมิพ์คำาค้นหา เชงน Scratch, เกีกยวกับ Scratch แลำว้กดปุ่ม Enter ทีีกคีย์บอรด์

ภาพ พิมพค์ำาค้นหา
3. คลำกิ Link ตามรายการทีีกค้นหาเพืกอศึกกษาข้อมรลำเพิกมเติมเกีกยวกับ Scratch

ภาพ Link ตามรายการทีีกค้นหา
4. บันทีกกข้อมรลำเพิกมเติม ลำงในตาราง สงวนแหลำงงทีีกมาให้ระบุชืกอเวกบไซึ่ต์ หรือ URL โดยดรจาก

ชงอง Address ของโปรแกรมเบราว์เซึ่อร์

ภาพ แหลำงงทีีกมาให้ระบุชืกอเวกบไซึ่ต์ หรอื URL
4) บันทีกกกิจกรรมลำงแบบบันทีกกกิจกรรม

โดย ธรรมรตัน์ พรหมพิงค์

คลำกิทีีกนีก

แหลำงงทีีกมา(URL)
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บันทึกกิจกรรม (10 คะแนน)
ท่ี ข้อมลูเพ่ิมเตมิ แหล่งท่ีมา(URL)

1 …………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….

2 …………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….

3 …………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….

4 …………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….

5 …………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….

โดย ธรรมรตัน์ พรหมพิงค์
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กจิกรรมท่ี 1.2 ผลงาน Scratch โดนใจ
เข้าสรงเวกบไซึ่ต์ของ Scratch แลำะเข้าไปดรตัวอยงางในหน้า Starter Projects หรือผลำงานทีีกแบงงปัน
ในหน้า Explore ค้นหาผลำงานของ Scratch ทีีกประทีับใจ 

คำาอธิิบายกิจกรรม 
1) ศึกกษาเอกสารความรร้ประกอบชุดการเรียนกลำุงมสาระการเรียนรร้การงานอาชีพแลำะเทีคโนโลำยี เรืกอง
สนุกกับการเขียนโปรแกรมดว้ย Scratch หัวข้อทีีก 1.1.3 เข้าสรงเวกบไซึ่ตข์อง Scratch แลำะ 1.1.4 ชมผลำ
งานของ Scratch
2) เข้าสรงเวกบไซึ่ตข์อง Scratch ทีีก URL: http://scratch.mit.edu/ คลำิกทีีก

ภาพ ปุ่ม Explore แลำะ See Examples
เลำงนหรือชมผลำงานของ Scratch ตามทีีกต้องการแลำ้วเลำือกผลำงานทีีกประทีับใจ แลำ้วทีำาการบันทีกกข้อมรลำ
ในสงวนตงาง ๆ ลำงในตาราง ดงัน้ี

หรือ

ภาพ การเข้าชมผลำงานของ Scratch
3) บันทีกกกิจกรรมลำงแบบบันทีกกกิจกรรม

โดย ธรรมรตัน์ พรหมพิงค์

ประเภทีผลำงานประเภทีผลำงาน

ชืกอผลำงาน

ผร้จัดทีำา

จำานวน Scripts 
จำานวน Sprite

ผร้จัดทีำา

รายลำะเอียด(บรรยายลำักษณะผลำงาน)
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บันทึกกิจกรรม (10 คะแนน)

ช่ือผลงาน
ผู้จัดทำา
ประเภท
รายละเอียด

ความประทับใจ
จำานวน Script
จำานวน Sprites

ช่ือผลงาน
ผู้จัดทำา
ประเภท
รายละเอียด

ความประทับใจ
จำานวน Script
จำานวน Sprites

ช่ือผลงาน
ผู้จัดทำา
ประเภท
รายละเอียด

ความประทับใจ
จำานวน Script
จำานวน Sprites

โดย ธรรมรตัน์ พรหมพิงค์
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กจิกรรมท่ี 1.3 ลงทะเบียนใช้งาน Scratch แบบออนไลน์
เข้าสรงเวกบไซึ่ต์ของ Scratch แลำ้วทีำาการลำงทีะเบียนสมาชิก แลำะเข้าสรงโปรแกรม Scratch แบบ
ออนไลำน์

คำาอธิิบายกิจกรรม 
1) ศึกกษาเอกสารความรร้ประกอบชุดการเรียนกลำุงมสาระการเรียนรร้การงานอาชีพแลำะเทีคโนโลำยี เรืกอง
สนุกกับการเขียนโปรแกรมดว้ย Scratch หัวข้อทีีก 1.2.1 หา Scratch มาใชแ้บบออนไลำน์
2) เข้าสรงเวกบไซึ่ต์ของ Scratch ทีีก URL: http://scratch.mit.edu/ ทีำาการลำงทีะเบียนสมาชิก พร้อม
กับระบุข้ันตอนกับปัญหาแลำะการแก้ปัญหาทีีกเกิดขก้น

ภาพ เวกบไซึ่ต์ของ Scratch
3) บันทีกกกิจกรรมลำงแบบบันทีกกกิจกรรม

โดย ธรรมรตัน์ พรหมพิงค์
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บันทึกกิจกรรม (10 คะแนน)
บันทีกกข้อมรลำการลำงทีะเบียน (ตามทีีกใชล้ำงทีะเบียนจริง)
Choose a Scratch Username :…………………………………………………………….
Birth Month and Year :…………………………………………………………….
Gender :…………………………………………………………….
Country :…………………………………………………………….
Email Address :…………………………………………………………….

ระบุข้ันตอนในการลำงทีะเบียน ปัญหา แลำะการแก้ปัญหา
ข้ันตอน มีปัญหา รายละเอียดปัญหา การแก้ปัญหา

………………………………………..
………………………………………..

………………………………………
………………………………………

………………………………..
………………………………..

………………………………………..
………………………………………..

………………………………………
………………………………………

………………………………..
………………………………..

………………………………………..
………………………………………..

………………………………………
………………………………………

………………………………..
………………………………..

………………………………………..
………………………………………..

………………………………………
………………………………………

………………………………..
………………………………..

………………………………………..
………………………………………..

………………………………………
………………………………………

………………………………..
………………………………..

………………………………………..
………………………………………..

………………………………………
………………………………………

………………………………..
………………………………..

………………………………………..
………………………………………..

………………………………………
………………………………………

………………………………..
………………………………..

โดย ธรรมรตัน์ พรหมพิงค์
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กิจกรรมท่ี 1.4 ดาวน์โหลดและตดิตัง้ Scratch แบบออฟไลน์
เข้าสรง เวกบไซึ่ต์ของ Scratch ดาวน์โหลำดแลำะติดตั้ง Adobe AIR แลำะ Scratch 2.0 Offline
Editor

คำาอธิิบายกิจกรรม 
1) ศึกกษาเอกสารความรร้ประกอบชุดการเรียนกลำุงมสาระการเรียนรร้การงานอาชีพแลำะเทีคโนโลำยี เรืกอง
สนุกกับการเขียนโปรแกรมดว้ย Scratch หัวข้อทีีก 1.2.2 หา Scratch มาใชแ้บบออฟไลำน์
2) เข้าสรงเวกบไซึ่ตข์อง Scratch ทีีก URL: http://scratch.mit.edu/ ดาวน์โหลำดตวัตดิตัง้ Adobe AIR
แลำะ Scratch 2.0 Offline Editor ระบุข้ันตอนในการติดตั้ง Adobe AIR แลำะ Scratch 2.0 Offline
Editor ปัญหา แลำะการแก้ปัญหา

ภาพ Scratch 2.0 Offline Editor
3) ตดิตั้งสืกอเสริม Fun with Scratch เพืกอใช้เปทนสืกอเสริมประกอบการเรียนในเน้ือหาตงอไป

ภาพ สืกอเสริม Fun with Scratch
4) บันทีกกกิจกรรมลำงแบบบันทีกกกิจกรรม

โดย ธรรมรตัน์ พรหมพิงค์
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บันทึกกิจกรรม (10 คะแนน)
ระบุข้ันตอนในการติดตั้ง Adobe AIR แลำะ Scratch 2.0 Offline Editor ปัญหา แลำะการแก้ปัญหา

ข้ันตอน มีปัญหา รายละเอียดปัญหา การแก้ปัญหา
………………………………………..
………………………………………..

………………………………………
………………………………………

………………………………..
………………………………..

………………………………………..
………………………………………..

………………………………………
………………………………………

………………………………..
………………………………..

………………………………………..
………………………………………..

………………………………………
………………………………………

………………………………..
………………………………..

………………………………………..
………………………………………..

………………………………………
………………………………………

………………………………..
………………………………..

………………………………………..
………………………………………..

………………………………………
………………………………………

………………………………..
………………………………..

………………………………………..
………………………………………..

………………………………………
………………………………………

………………………………..
………………………………..

………………………………………..
………………………………………..

………………………………………
………………………………………

………………………………..
………………………………..

………………………………………..
………………………………………..

………………………………………
………………………………………

………………………………..
………………………………..

………………………………………..
………………………………………..

………………………………………
………………………………………

………………………………..
………………………………..

………………………………………..
………………………………………..

………………………………………
………………………………………

………………………………..
………………………………..

………………………………………..
………………………………………..

………………………………………
………………………………………

………………………………..
………………………………..

………………………………………..
………………………………………..

………………………………………
………………………………………

………………………………..
………………………………..

………………………………………..
………………………………………..

………………………………………
………………………………………

………………………………..
………………………………..

โดย ธรรมรตัน์ พรหมพิงค์
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กิจกรรมท่ี 1.5 ดาวน์โหลดและตดิตัง้ Scratch 1.4 
เข้าสรงเวกบไซึ่ตข์อง Scratch ดาวน์โหลำดแลำะติดตั้ง Scratch 1.4

คำาอธิิบายกิจกรรม 
1) ศึกกษาเอกสารความรร้ประกอบชุดการเรียนกลำุงมสาระการเรียนรร้การงานอาชีพแลำะเทีคโนโลำยี เรืกอง
สนุกกับการเขียนโปรแกรมดว้ย Scratch หัวข้อทีีก 1.2.3 หา Scratch ตวัเกงามาใช้
2) เข้าสรงเวกบไซึ่ต์ของ Scratch ทีีก URL: http://scratch.mit.edu/ ดาวน์โหลำดตัวติดตั้ง Scratch
1.4 ระบุข้ันตอนในการตดิตั้ง Scratch 1.4 ปัญหา แลำะการแก้ปัญหา

ภาพ Scratch 1.4
3) บันทีกกกิจกรรมลำงแบบบันทีกกกิจกรรม

โดย ธรรมรตัน์ พรหมพิงค์
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บันทึกกิจกรรม (10 คะแนน)
ระบุข้ันตอนในการติดตั้ง Scratch 1.4 ปัญหา แลำะการแก้ปัญหา

ข้ันตอน มีปัญหา รายละเอียดปัญหา การแก้ปัญหา
………………………………………..
………………………………………..

………………………………………
………………………………………

………………………………..
………………………………..

………………………………………..
………………………………………..

………………………………………
………………………………………

………………………………..
………………………………..

………………………………………..
………………………………………..

………………………………………
………………………………………

………………………………..
………………………………..

………………………………………..
………………………………………..

………………………………………
………………………………………

………………………………..
………………………………..

………………………………………..
………………………………………..

………………………………………
………………………………………

………………………………..
………………………………..

………………………………………..
………………………………………..

………………………………………
………………………………………

………………………………..
………………………………..

………………………………………..
………………………………………..

………………………………………
………………………………………

………………………………..
………………………………..

………………………………………..
………………………………………..

………………………………………
………………………………………

………………………………..
………………………………..

………………………………………..
………………………………………..

………………………………………
………………………………………

………………………………..
………………………………..

………………………………………..
………………………………………..

………………………………………
………………………………………

………………………………..
………………………………..

………………………………………..
………………………………………..

………………………………………
………………………………………

………………………………..
………………………………..

………………………………………..
………………………………………..

………………………………………
………………………………………

………………………………..
………………………………..

โดย ธรรมรตัน์ พรหมพิงค์
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กิจกรรมท่ี 1.6 สำารวจหน้าตาของ Scratch 
เปิดโปรแกรม Scratch 2.0 Offline Edition แลำ้วสำารวจสงวนตงาง ๆ ของโปรแกรม Scratch 
ทีั้ง 8 สงวน

คำาอธิิบายกิจกรรม 
1) ศึกกษาเอกสารความรร้ประกอบชุดการเรียนกลำุงมสาระการเรียนรร้การงานอาชีพแลำะเทีคโนโลำยี เรืกอง
สนุกกับการเขียนโปรแกรมดว้ย Scratch หัวข้อทีีก 1.3.1 หน้าตาของ Scratch
2) เปิดโปรแกรม Scratch 2.0 Offline Edition สำารวจสงวนตงาง ๆ ของโปรแกรม Scratch ทีั้ง 
8 สงวน คือ (1) Stage (2) Sprites List (3) Scripts (4) Costumes (5) Backdrops (6) Sounds
(7) Tools bar แลำะ (8) Tip Windows แลำ้วทีำาการเติมหมายเลำขตำาแหนงงของเครืกองมือหรือสงวน
ตงาง ๆ ของโปรแกรม ทีีกตรงกับรายลำะเอียดทีีกกำาหนด
3) ใช้สืกอเสริม Fun with Scratch ชงวยเหลำือในการทีำากิจกรรม ตาม หัวข้อทีีก 1.3.1 หน้าตาของ
Scratch

ภาพ สืกอเสริม Fun with Scratch หัวข้อทีีก 1.3.1 หน้าตาของ Scratch

4) บันทีกกกิจกรรมลำงแบบบันทีกกกิจกรรม

โดย ธรรมรตัน์ พรหมพิงค์



34
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บันทึกกิจกรรม (20 คะแนน)
1. สำารวจสงวนตงาง ๆ ของโปรแกรม Scratch แลำ้วเติมหมายเลำขลำงในชงองวงางให้ตรงกับ

รายลำะเอียดทีีกกำาหนด(3 คะแนน)

หมายเลำข.......... เปทนสงวนทีีกใชใ้นการแสดงเคลำกดลำับ คำาอธบิายการใช้งาน
หมายเลำข.......... เปทนพื้นทีีกแสดงผลำลำพัธ์ของชิ้นงานทีีกสรา้งขก้น
หมายเลำข.......... แสดงรายการของตัวลำะครแลำะพื้นหลำัง
หมายเลำข.......... ประกอบด้วยเมนร แลำะปุ่มเครืกองมือ 
หมายเลำข.......... ประกอบไปดว้ย Blocks Palette แลำะ Scripts Area
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2. สำารวจ Stage แลำว้เติมหมายเลำขลำงในชงองวงางให้ตรงกับรายลำะเอียดทีีกกำาหนด(2 คะแนน)

หมายเลำข........ เพืกอปรับการแสดงผลำเตกมจอ
หมายเลำข........ แสดงชืกอของชิ้นงานทีีกกำาลำงัทีำางานอยรง
หมายเลำข........ เพืกอเริกมการทีำางานของโปรแกรม
หมายเลำข........ เพืกอหยุดการทีำางานของโปรแกรม

3. สำารวจ Sprites List แลำ้วเติมหมายเลำขลำงในชงองวงางให้ตรงกบัรายลำะเอียดทีีกกำาหนด 
(1.5 คะแนน)

หมายเลำข........ แสดงรายลำะเอียดของ Sprite 
หมายเลำข........ เครืกองมือเพิกม Sprite 
หมายเลำข........ เครืกองมือเพิกม Backdrops หรือภาพฉากหลำังใหมง

โดย ธรรมรตัน์ พรหมพิงค์
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4. สำารวจ Scripts แลำ้วเติมหมายเลำขลำงในชงองวงางให้ตรงกบัรายลำะเอียดทีีกกำาหนด 
(2 คะแนน)

หมายเลำข........ แสดงรรป Sprite ทีีกสรา้งคำาสักงให้
หมายเลำข........ แสดง Blocks Palette(บลำกอกคำาสักง)
หมายเลำข........ แสดง Scripts Area (พื้นทีีกวางคำาสักง)
หมายเลำข........ สำาหรับยงอ-ขยาย บลำกอกคำาสักง

5. สำารวจ Costumes แลำ้วเติมหมายเลำขลำงในชงองวงางให้ตรงกบัรายลำะเอียดทีีกกำาหนด 
(3 คะแนน)
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หมายเลำข........ชืกอ Costume 
หมายเลำข........เพิกมภาพหรือ Costume ให้กับ Sprite 
หมายเลำข........รายการ Costumes คลำิกเลำือก Costume ทีีกตอ้งการแก้ไข
หมายเลำข........ขนาดเส้น
หมายเลำข........เครืกองมือแก้ไขภาพ Costume แบบ Vector
หมายเลำข........ จานสี สำาหรับเลำือกสีทีีกใช้ในการแก้ไขภาพ

6.สำารวจ Backdrops แลำ้วเติมหมายเลำขลำงในชงองวงางให้ตรงกบัรายลำะเอียดทีีก
กำาหนด (3 คะแนน)

หมายเลำข........ชืกอ Backdrops
หมายเลำข........เพิกมภาพหรือ Backdrops ให้กับ Sprite 
หมายเลำข........รายการ Backdrops เลำือก Backdrops ทีีกต้องการแก้ไข
หมายเลำข........ปรับขนาดเส้น
หมายเลำข........เครืกองมือแก้ไขภาพ Backdrops แบบ Bitmap
หมายเลำข........จานสี สำาหรับเลำือกสีทีีกใชใ้นการแก้ไขภาพ
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7. สำารวจ Sounds แลำว้เติมหมายเลำขลำงในชงองวงางให้ตรงกับรายลำะเอียดทีีกกำาหนด 
(2.5 คะแนน)

หมายเลำข........ชืกอของเสียง
หมายเลำข........เพิกมเสียง 
หมายเลำข........รายการเสียง คลำกิเลำือกเสียงทีีกตอ้งการจะแก้ไข
หมายเลำข........คลำืกนเสียง สำาหรบัเลำือกชงวงของคลำืกนเสียงทีีกต้องการแก้ไข
หมายเลำข........เครืกองมือ เลำงน, หยุด แลำะบันทีกกเสียง

8. สำารวจ Tools bar แลำว้เติมหมายเลำขลำงในชงองวงางให้ตรงกับรายลำะเอียดทีีก
กำาหนด(2 คะแนน)

หมายเลำข........เข้าสรงเวกบไซึ่ต์ของ Scratch
หมายเลำข........เปลำีกยนภาษา
หมายเลำข........เมนร File Edit Tips แลำะ About ตามลำำาดับ
หมายเลำข........คำาสักงสำาหรับ Cursor เมาส์
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9. สำารวจ Tip Windows แลำว้เติมหมายเลำขลำงในชงองวงางให้ตรงกับรายลำะเอียดทีีก
กำาหนด (1 คะแนน)

หมายเลำข........ปิด Tips window
หมายเลำข........ไปหน้าหลำกั แสดงรายการเคลำกดลำับทีั้งหมด
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กิจกรรมท่ี 1.7 ใช้งานโปรแกรม Scratch เบ้ืองตน้ 
เปิดโปรแกรม Scratch 2.0 Offline Edition แลำ้วฝึกใช้งาน Scratch เบ้ืองต้นในการสร้าง
ชิ้นงาน

คำาอธิิบายกิจกรรม
1) ศึกกษาเอกสารความรร้ประกอบชุดการเรียนกลำุงมสาระการเรียนรร้การงานอาชีพแลำะเทีคโนโลำยี เรืกอง
สนุกกับการเขียนโปรแกรมดว้ย Scratch หัวข้อทีีก 1.3.2 การใช้งาน Scratch เบ้ืองต้น
 2) เปิดโปรแกรม Scratch 2.0 Offline Edition แลำ้วฝึกใช้งาน Scratch เบ้ืองต้นในการสร้าง
ชิ้นงาน ตามแบบบันทีกกกิจกรรม
3) ใช้สืกอเสริม Fun with Scratch ชงวยเหลำือในการทีำากิจกรรม ตาม หัวข้อทีีก 1.3.2 การใช้งาน
Scratch เบ้ืองต้น

ภาพ สืกอเสริม Fun with Scratch หัวข้อทีีก 1.3.2 การใช้งาน Scratch เบ้ืองต้น

4) บันทีกกกิจกรรมลำงแบบบันทีกกกิจกรรม

โดย ธรรมรตัน์ พรหมพิงค์
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บันทึกกิจกรรม (10 คะแนน)
1. เปลำีกยนภาษาของ Scratch จากภาษาไทีย เปทนภาษาอังกฤษ หรือจากภาษาอังกฤษเปทน

ภาษาไทีย แลำ้วเขียนเปรียบเทีียบเมนรแลำะคำาสักงทีีกกำาหนดให้ (5 คะแนน)
ภาษาไทย English

............................................................................

............................................................................

............................................................................

............................................................................

............................................................................

............................................................................

............................................................................

............................................................................

............................................................................

............................................................................
2.ปรับ Layout ของโปรแกรม แลำ้วเติมข้อความแสดงลำักษณะมุมมองทีีกปรากฏ พร้อม

ลำักษณะงานทีีกใช้มุมมองน้ี ในชงองทีีกกำาหนด (5 คะแนน)
ลำักษณะปุ่ม ลำักษณะของมุมมอง ลำักษณะงานทีีกใช้มุมมองน้ี

……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………

……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………

……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………

……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………

……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………

……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
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3. ฝึกสร้างชิ้นงานดว้ยโปรแกรม Scratch โดยดำาเนินงานตามข้ันตอนดังน้ี (10 คะแนน)
1) สรา้งชิ้นงาน ชืกอ newscratch
2) ในชิ้นงานให้เพิกม Sprite 3 ตวั โดยเพิกมจาก Library, Paint แลำะ File 
3) ในชิ้นงานให้เพิกม Backdrops 3 ภาพ โดยเพิกมจาก Library, Paint แลำะ File
4) เพิกมไฟลำ์เสียงจาก Library หรือ File ให้กับตัว Sprite แตงลำะตวั
5) เพิกม Script ตงอไปน้ีพร้อมกับ Comment ให้กับ Sprite แตงลำะตวั

6) แบงงปัน ชิ้นงานทีีกสรา้งขก้น บนเวกบไซึ่ต์ของ Scratch
7) บันทีกกแลำะสงงไฟลำ์งานตามทีีกกำาหนด

โดย ธรรมรตัน์ พรหมพิงค์
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กจิกรรมท่ี 1.8 ช้ินงานแรกของฉัน 
สรา้งชิ้นงานแรกของฉัน "เต้นกันมันหยด" แลำว้ดดัแปลำงเพิกมเติมแก้ไขตามความคิดสร้างสรรค์

คำาอธิิบายกิจกรรม 
1) ศึกกษาเอกสารความรร้ประกอบชุดการเรียนกลำุงมสาระการเรียนรร้การงานอาชีพแลำะเทีคโนโลำยี เรืกอง
สนุกกับการเขียนโปรแกรมดว้ย Scratch หัวข้อทีีก 1.3.3 Scratch แรกของฉัน
2) สรา้งชิ้นงานแรกของฉัน "เตน้กันมันหยด" แลำ้วดดัแปลำงเพิกมเติมแก้ไขตามความคดิสรา้งสรรค์
3) ใช้สืกอเสริม Fun with Scratch ชงวยเหลำือในการทีำากิจกรรม ตามหัวข้อทีีก 1.3.3 Scratch แรกของ
ฉัน

ภาพ สืกอเสริม Fun with Scratch หัวข้อทีีก 1.3.3 Scratch แรกของฉัน
4) ศึกกษาแลำะใช้ไฟลำ์ตวัอยงาง 1st program.sb2 ชงวยเหลำือในการทีำากิจกรรม

ภาพ ไฟลำ์ตวัอยงาง 1st program.sb2
5) บันทีกกกิจกรรมลำงแบบบันทีกกกิจกรรม

โดย ธรรมรตัน์ พรหมพิงค์
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บันทึกกิจกรรม (20 คะแนน)
1. สร้างชิ้นงานแรกของฉัน "เต้นกันมันหยด" ตามตัวอยงาง แลำะบันทีกกผลำลำัพธ์ทีีกเกิดข้ันในแลำะคำาสักง
(10 คะแนน)
ทีีก บลำกอกคำาสักง ผลำลำพัธ์ทีีกเกิดขก้น
1 ………………………………………………………………

………………………………………………………………
2 ………………………………………………………………

………………………………………………………………

3 ………………………………………………………………
………………………………………………………………

4 ………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………

5 ………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………

6 ………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………

2. ทีำาการดดัแปลำง ชิ้นงานแรกของฉัน "เตน้กันมันหยด" ตามความคิดสร้างสรรค์ ทีำาการบันทีกกแลำะสงง
ไฟลำ์งานตามทีีกกำาหนด (10 คะแนน)
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แบบทดสอบเก็บคะแนน หัวเร่ืองท่ี 1.มา Scratch กันเถอะ 
คำาชุดนแแจง ให้ททำเคเครื่ององห้มคย x ลงในชอ่งตัวเลออก ก ข ค ห้รื่ออ ง ทำีงถูกตทองทำีงสดุ (20 คะแนน)
1. ข้อใดกลำงาวถกงโปรแกรม Scratch ได้ถรกต้อง

ก. สัญลำักษณ์ของ Scratch คือ ธงสีเขียว
ข. Scratch เปทนเกมทีีกให้ความสนุกสนาน
ค. จดุศึรนย์กลำางของพืน้ทีีกแสดงผลำคือพิกดั (0, 0)
ง. พืน้ทีีกแสดงผลำลำัพธ์ของชิ้นงานมีขนาด 240x180 จดุ

2. โปรแกรมในข้อใดมีลำักษณะการเขียนโปรแกรมไมสเหมอืนโปรแกรมภาษา Scratch
ก. Stencyl 
ข. Visual Studio 
ค. Touch Develop
ง. MIT App Inventor

3. หากนักเรียนต้องการบันทีกกชิ้นงาน หรือแบงงปันชิ้นงานบนเวกบไซึ่ต์ของ Scratch นักเรียนตอ้งทีำา
สิกงใด

ก. ลำงทีะเบียนผงานเวกบไซึ่ต์ของ Scratch 
ข. ดาวน์โหลำด Scratch แบบออฟไลำน์มาใช้งาน
ค. เวกบไซึ่ตข์อง Scratch ไมงสามารถแบงงปันชิ้นงานทีีกสรา้งขก้นได้
ง. เราสามารถแบงงปันผลำงานทีีกสร้างขก้นบนเวกบไซึ่ต์ของ Scratch ไดท้ีันทีี

4. หากต้องการตดิตั้ง Scratch 2.0 Offline Editor แลำะ Scratch 1.4 จะต้องตดิตัง้โปรแกรมตาม
ข้อใดกงอน 

ก. Adobe Air สำาหรับ  Scratch 2.0 Offline Editor เทีงาน้ัน
ข. Flash Player สำาหรับ  Scratch 2.0 Offline Editor เทีงาน้ัน
ค. Java Runtime สำาหรับ  Scratch 1.4 เทีงาน้ัน
ง. Adobe Air สำาหรับ  Scratch 2.0 Offline Editor แลำะ Java Runtime สำาหรับ 

Scratch 1.4

โดย ธรรมรตัน์ พรหมพิงค์
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5. ชิ้นงานในข้อใดไมสเหมาะสมทีีกจะสรา้งขก้นด้วยโปรแกรม Scratch
ก. เกม
ข. เลำงานิทีาน
ค. ฐานข้อมรลำ
ง. ภาพเคลำืกอนไหว

6. สงวนใดของ Scratch ใชว้างบลำกอกคำาสักงของชิ้นงานทีีกสรา้งขก้น
ก. Stage
ข. Script
ค. Costumes
ง.  Backdrops

7. เครืกองมือใดทีำาให้ Scratch แสดงผลำลำพัธ์เตกมหน้าจอ

ก. 

ข. 

ค. 

ง. 
8. ในการเพิกม Sprite, Backdrop หรือ Sound จากไฟลำ์ข้อมรลำภายนอก ใน Scratch ตอ้งใช้
เครืกองมือใด

ก. 

ข.    
ค.  

ง.  
9. เครืกองมือใดทีำาหน้าทีีกหยุดการทีำางานของ Script

ก. 

ข. 

ค. 

ง. 
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10. ข้อใดไมสถรกตรอง เกีกยวกับการเขียนโปรแกรมดว้ย Scratch
ก. คลำา้ยกับการตงอจิก๊ซึ่อว์ 
ข. จะไมงเกิด Syntax Error
ค. จะไมงเกดิ Runtime Error
ง. สามารถนำาไปเปทนทีักษะพื้นฐานในการเขียนโปรแกรมระดับสรงได้

โดย ธรรมรตัน์ พรหมพิงค์
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   2. เขียนโปรแกรม Scratch เบ้ืองต้น 
โครงสรา้งเน้ือหา

2.1 คำาสักงพื้นฐานของ Scratch
2.1.1 คำาสักง Motion
2.1.2 คำาสักง Pen
2.1.3 คำาสักง Looks
2.1.4 คำาสักง Sound
2.1.5 คำาสักงทีางคณิตศึาสตร์
2.1.6 คำาสักงจดัการข้อความ

2.2 คำาสักงควบคุมของ Scratch
2.2.1 คงาความจริง
2.2.2 เงืกอนไข
2.2.3 ทีำาซ้ึ่ำา
2.2.4 รอ

2.3 โครงสรา้งภาษา Scratch
2.3.1 Data 
2.3.2 Events
2.3.3 Procedure

ผลการเรียนรู้
1. อธิบายแลำะใช้คำาสักงพืน้ฐานในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
2. อธิบายแลำะใช้โครงสร้างแบบเงืกอนไข วนซ้ึ่ำาในการเขียนโปรแกรม
3. อธิบาย กำาหนดแลำะใช้งานตวัแปร ในการเขียนโปรแกรม
4. อธิบายแลำะใช้ตัวดำาเนินการทีางคณติศึาสตร์ ตรรกศึาสตรใ์นการเขียนโปรแกรม
5. อธิบาย กำาหนดแลำะเรียกใช้ Procedure ในการเขียนโปรแกรม

โดย ธรรมรตัน์ พรหมพิงค์
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กิจกรรมท่ี 2.1 คำาสั่ง Motion 
ฝึกใชค้ำาสักง Motion ไดแ้กง (1) ยา้ยตำาแหนงงแบบสัมบรรณ์ แลำะ (2) ยา้ยตำาแหนงงแบบสัมพัทีธ์ 

คำาอธิิบายกิจกรรม
1) ศึกกษาเอกสารความรร้ประกอบชุดการเรียนกลำุงมสาระการเรียนรร้การงานอาชีพแลำะเทีคโนโลำยี เรืกอง
สนุกกับการเขียนโปรแกรมดว้ย Scratch หัวข้อทีีก 2.1.1 คำาสักง Motion
2) เพิกมฉากหลำังแสดงพิกัดแลำ้วยงอขนาดของ แมวสีส้มให้มีขนาดเลำกกลำง เพืกอให้เหกนตำาแหนงงของ
Sprite บน Stage ไดช้ัดเจนขก้น

ภาพ ฉากหลำังแสดงพิกดั
แลำว้ทีำากิจกรรมตามทีีกกำาหนดในบันทีกกกิจกรรม
3) ใช้สืกอเสริม Fun with Scratch ชงวยเหลำอืในการทีำากิจกรรม ตามหัวข้อทีีก 2.1.1 คำาสักง Motion 

ภาพ สืกอเสริม Fun with Scratch หัวข้อทีีก 2.1.1 คำาสักง Motion
5) บันทีกกกิจกรรมลำงแบบบันทีกกกิจกรรม

โดย ธรรมรตัน์ พรหมพิงค์
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บันทึกกิจกรรม (25 คะแนน)
1. กรอกข้อมรลำเบ้ืองต้นเกีกยงกับ Stage ตงอไปน้ี (5 คะแนน)

Stage ในโปรแกรม Scratch มีขนาด............................. 
จุดกกกงกลำางของ Stage อยรงทีีกพกิัด ……….. 
ซ้ึ่ายสุดของ Stage พิกดั x เทีงากับ ……….. 
ขวาสุดของ Stage พิกดั x เทีงากับ ………..
บนสุดของ Stage พิกดั y เทีงากับ ………..
ลำงางสดุของ Stage พกิัด y เทีงากบั ………..

2. ฝึกใช้คำาสักงในการย้ายตำาแหนงงแบบสัมบรรณ์ ทีีกกำาหนด สังเกตผลำลำัพธ์ แลำ้วระบุพกิัดของ Sprite บน
Stage ทีั้งกงอนแลำะหลำังจากใช้คำาสักง (5 คะแนน)

บล็อกคำาสั่ง พิกดัก่อน
(x, y)

ผลลัพธ์ิ พิกดัหลัง
(x, y)

ทิศทาง

………………. ……………………..
……………………..

……………….. …………

………………. ……………………..
……………………..

……………….. …………

………………. ……………………..
……………………..

……………….. …………

………………. ……………………..
……………………..

……………….. …………

………………. ……………………..
……………………..

……………….. …………

3. ฝึกใช้คำาสักงในการย้ายตำาแหนงงแบบสัมพัทีธ์ ทีีกกำาหนด สังเกตผลำลำัพธ์ แลำ้วระบุพกิัดของ Sprite บน
Stage ทีั้งกงอนแลำะหลำังจากใช้คำาสักง (5 คะแนน)

บล็อกคำาสั่ง พิกดัก่อน
(x, y)

ผลลัพธ์ิ พิกัดหลัง
(x, y)

ทิศทาง

……………….. ………………………
………………………

…………………. …………

……………….. ………………………
………………………

…………………. …………

โดย ธรรมรตัน์ พรหมพิงค์
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บล็อกคำาสั่ง พิกดัก่อน
(x, y)

ผลลัพธ์ิ พิกัดหลัง
(x, y)

ทิศทาง

……………….. ………………………
………………………

…………………. …………

……………….. ………………………
………………………

…………………. …………

……………….. ………………………
………………………

…………………. …………

……………….. ………………………
………………………

…………………. …………

……………….. ………………………
………………………

…………………. …………

3. แทีรก Backdrop ทีีกกำาหนดให้ดังภาพ แลำ้วสร้างบลำกอกคำาสักงเพืกอให้ Sprite เคลำืกอนทีีกจากจุดเริกมต้น
(START) ไปยังจุดสดุที้าย (END) ตามเส้นทีางโดยไมงตดัขอบผนังสีดำา (10 คะแนน)

(อาจแทีรกคำาสักง wait 1 sec ในแตงลำะคำาสักงการยา้ยตำาแหนงงเพืกอให้เหกนข้ันตอนการย้ายตำาแหนงงดว้ย)
ทีำาการบันทีกกแลำะสงงไฟลำ์งานตามทีีกกำาหนด

โดย ธรรมรตัน์ พรหมพิงค์
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กิจกรรมท่ี 2.2 คำาสั่ง Pen 
ฝึกใช้คำาสักง Pen ได้แกง pen down, pen up, set pen size to (), set pen color to () แลำะ
clear 

คำาอธิิบายกิจกรรม
 1) ศึกกษาเอกสารความรร้ประกอบชุดการเรียนกลำุงมสาระการเรียนรร้การงานอาชพีแลำะเทีคโนโลำยี เรืกอง
สนุกกับการเขียนโปรแกรมดว้ย Scratch หัวข้อทีีก 2.1.2 คำาสักง Pen
2) เพิกมฉากหลำังแสดงพิกัดแลำ้วยงอขนาดของ แมวสีส้มให้มีขนาดเลำกกลำง เพืกอให้เหกนตำาแหนงงของ
Sprite บน Stage ไดช้ัดเจนขก้น

ภาพ ฉากหลำังแสดงพิกดั
แลำว้ทีำากิจกรรมตามทีีกกำาหนดในบันทีกกกิจกรรม
3) ใช้สืกอเสริม Fun with Scratch ชงวยเหลำอืในการทีำากิจกรรม ตามหัวข้อทีีก 2.1.2 คำาสักง Pen

ภาพ สืกอเสริม Fun with Scratch หัวข้อทีีก 2.1.2 คำาสักง Pen
4) บันทีกกกิจกรรมลำงแบบบันทีกกกิจกรรม

โดย ธรรมรตัน์ พรหมพิงค์
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บันทึกกิจกรรม (20 คะแนน)
1. ฝึกใช้คำาสักงฝกึ Pen โดยสรา้งบลำกอกคำาสักงตามทีีกกำาหนด แลำว้วาดภาพผลำลำัพธท์ีีกเกิดขก้น (10 คะแนน)

บล็อกคำาสั่ง ภาพผลลัพธ์ิท่ีเกิดข้ึน

โดย ธรรมรตัน์ พรหมพิงค์



54
สนุกกับการเขียนโปรแกรมด้วย Scratch

บล็อกคำาสั่ง ภาพผลลัพธ์ิท่ีเกิดข้ึน

2. สรา้งบลำกอกคำาสักง วาดภาพตงอไปน้ี ทีำาการบันทีกกแลำะสงงไฟลำ์งานตามทีีกกำาหนด (10 คะแนน)

โดย ธรรมรตัน์ พรหมพิงค์
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กิจกรรมท่ี 2.3 คำาสั่ง Looks 
ฝึกใชค้ำาสักง Looks ไดแ้กง (1) การแสดงผลำข้อความการพรด แลำะ (2) การแสดงผลำภาพ 

คำาอธิิบายกิจกรรม 
1) ศึกกษาเอกสารความรร้ประกอบชุดการเรียนกลำุงมสาระการเรียนรร้การงานอาชีพแลำะเทีคโนโลำยี เรืกอง
สนุกกับการเขียนโปรแกรมดว้ย Scratch หัวข้อทีีก 2.1.3 คำาสักง Looks
2) ทีำากจิกรรมตามทีีกกำาหนดในบันทีกกกิจกรรม
3) ใช้สืกอเสริม Fun with Scratch ชงวยเหลำอืในการทีำากิจกรรม ตามหัวข้อทีีก 2.1.3 คำาสักง Looks

ภาพ สืกอเสริม Fun with Scratch หัวข้อทีีก 2.1.3 คำาสักง Looks
4) บันทีกกกิจกรรมลำงแบบบันทีกกกิจกรรม

โดย ธรรมรตัน์ พรหมพิงค์
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บันทึกกิจกรรม (25 คะแนน)
1. สรา้งบลำกอกคำาสักง Looks ในการแสดงผลำข้อความการพรดตามทีีกกำาหนด เขียนผลำลำพัธ์ทีีกเกิดขก้น 
(5 คะแนน)
ท่ี บล็อกคำาสั่ง ผลลัพธ์ิท่ีเกดิข้ึน
1 ……………………………………………………….

……………………………………………………….
2 ……………………………………………………….

……………………………………………………….
3 ……………………………………………………….

……………………………………………………….
4 ……………………………………………………….

……………………………………………………….
5 ……………………………………………………….

……………………………………………………….
2. สรา้งบลำกอกคำาสักง Looks ในการแสดงผลำภาพตามทีีกกำาหนด เขียนผลำลำัพธ์ทีีกเกิดขก้น (5 คะแนน)
ท่ี บล็อกคำาสั่ง ผลลัพธ์ิท่ีเกิดข้ึน

1 ……………………………………………………….
……………………………………………………….

2 ……………………………………………………….
……………………………………………………….

3 ……………………………………………………….
……………………………………………………….

4 ……………………………………………………….
……………………………………………………….

โดย ธรรมรตัน์ พรหมพิงค์



57
สนุกกับการเขียนโปรแกรมด้วย Scratch

3. สรา้งบลำกอกคำาสักง set ( ) effect to ( ) เลำือกชนิดของ effect ตามทีีกกำาหนด แลำว้ลำากเส้นจับครงภาพ
effect ทีีกเกดิขก้น (5 คะแนน)

โดย ธรรมรตัน์ พรหมพิงค์
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4) สรา้งบลำกอกคำาสักงทีีกแสดงข้อความโตต้อบกับผร้ใช้ โดยมลีำำาดับดังน้ี (10 คะแนน)
1) ผมจะทีายตวัเลำขทีีกคุณคิดในใจ
2) เลำือกตัวเลำขใดระหวงาง 1-9 ไวใ้นใจ
3) ไมงต้องบอกผมนะครับ 
4) นำาเลำขน้ันบวกกับ 5
5) แลำว้ลำบด้วย 2
6) ลำบดว้ยตวัเลำขทีีกคุณคดิในใจ
7) คำาตอบคือ 3 ใชงไหมครับ

โดย ธรรมรตัน์ พรหมพิงค์
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กจิกรรมท่ี 2.4 คำาสั่ง Sound
ฝึกใชค้ำาสักง Sound ได้แกง (1) คำาสักงเลำงนเสียงดนตรี (2) คำาสักงเลำงนเสียงทีีกกำาหนด แลำะ (3) คำาสักง
จัดการเสียง

คำาอธิิบายกิจกรรม 
1) ศึกกษาเอกสารความรร้ประกอบชุดการเรียนกลำุงมสาระการเรียนรร้การงานอาชีพแลำะเทีคโนโลำยี เรืกอง
สนุกกับการเขียนโปรแกรมดว้ย Scratch หัวข้อทีีก 2.1.4 คำาสักง Sound
2) ทีำากจิกรรมตามทีีกกำาหนดในบันทีกกกิจกรรม
3) ใช้สืกอเสริม Fun with Scratch ชงวยเหลำอืในการทีำากิจกรรม ตามหัวข้อทีีก 2.1.4 คำาสักง Sound

ภาพ สืกอเสริม Fun with Scratch หัวข้อทีีก 2.1.4 คำาสักง Sound
4) บันทีกกกิจกรรมลำงแบบบันทีกกกิจกรรม

โดย ธรรมรตัน์ พรหมพิงค์



60
สนุกกับการเขียนโปรแกรมด้วย Scratch

บันทึกกิจกรรม (15 คะแนน)
1. สรา้งบลำกอกคำาสักง Sound ตามทีีกกำาหนด เขียนผลำลำพัธ์ทีีกเกิดขก้น (5 คะแนน)
ท่ี บล็อกคำาสั่ง ผลลัพธ์ิท่ีเกิดข้ึน
1 ……………………………………………………….

……………………………………………………….
2

……………………………………………………….
……………………………………………………….

3
……………………………………………………….
……………………………………………………….

4
……………………………………………………….
……………………………………………………….
……………………………………………………….
……………………………………………………….
……………………………………………………….
……………………………………………………….

2. สรา้งบลำกอกคำาสักง ให้บรรเลำงเพลำงตงอไปน้ี ทีำาการบันทีกกแลำะสงงไฟลำ์งานตามทีีกกำาหนด (10 คะแนน)
เพลงหนูมาลี

- - - E - - DC -D-E -E-E - - - D -D-D - - -E -G-G
- - - E - - DC -D-E -E-E - - - D -D-E - D-C ----

โดย ธรรมรตัน์ พรหมพิงค์
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กิจกรรมท่ี 2.5 คำาสั่งทางคณิิตศาสตร์ 
ฝึกใช้คำาสัก งทีางคณิตศึาสตร์  ได้แกง  (1) การบวก ลำบ ครณ หาร แลำะ (2) สรตรคำานวณ
ทีางคณติศึาสตร์

คำาอธิิบายกิจกรรม 
1) ศึกกษาเอกสารความรร้ประกอบชุดการเรียนกลำุงมสาระการเรียนรร้การงานอาชีพแลำะเทีคโนโลำยี เรืกอง
สนุกกับการเขียนโปรแกรมดว้ย Scratch หัวข้อทีีก 2.1.5 คำาสักงทีางคณติศึาสตร์
2) ทีำากจิกรรมตามทีีกกำาหนดในบันทีกกกิจกรรม
3) ใช้สืกอเสริม Fun with Scratch ชงวยเหลำือในการทีำากิจกรรม ตามหัวข้อทีีก  2.1.5 คำาสักงทีาง
คณิตศึาสตร์

ภาพ สืกอเสริม Fun with Scratch หัวข้อทีีก 2.1.5 คำาสักงทีางคณติศึาสตร์
4) บันทีกกกิจกรรมลำงแบบบันทีกกกิจกรรม

โดย ธรรมรตัน์ พรหมพิงค์
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บันทึกกิจกรรม (20 คะแนน)
1. สรา้งบลำกอกคำาสักงทีางคณติศึาสตร์ ตามทีีกกำาหนด เขียนผลำลำพัธ์ทีีกเกดิขก้น (10 คะแนน)
ท่ี บล็อกคำาสั่ง ผลลัพธ์ิท่ีเกิดข้ึน
1 ………………………………………………………..

………………………………………………………..
………………………………………………………..

2 ………………………………………………………..
………………………………………………………..
………………………………………………………..

3 ………………………………………………………..
………………………………………………………..
………………………………………………………..

4 ………………………………………………………..
………………………………………………………..
………………………………………………………..

5 ………………………………………………………..
………………………………………………………..
………………………………………………………..

6 ………………………………………………………..
………………………………………………………..
………………………………………………………..

7 ………………………………………………………..
………………………………………………………..
………………………………………………………..

8 ………………………………………………………..
………………………………………………………..
………………………………………………………..

9 ………………………………………………………..
………………………………………………………..
………………………………………………………..

โดย ธรรมรตัน์ พรหมพิงค์
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สนุกกับการเขียนโปรแกรมด้วย Scratch

2. สรา้งบลำกอกคำาสักงแสดงผลำการคำานวณหาผลำลำัพธข์องโจทีย์ปัญหาตงอไปน้ี ทีำาการบันทีกกแลำะสงงไฟลำ์
งานตามทีีกกำาหนด (10 คะแนน)

1) สีกเหลำีกยมจัตรุัสยาวดา้นลำะ 5 เมตร มีพืน้ทีีกกีกตารางเมตร

 5 เมตร

 
 
                         5 เมตร 
 

2) จานวงกลำมรัศึมี 10 เซึ่นตเิมตร มพีื้นทีีกกีกตารางเซึ่นติเมตร

โดย ธรรมรตัน์ พรหมพิงค์

10 เซึ่นติเมตร



64
สนุกกับการเขียนโปรแกรมด้วย Scratch

กจิกรรมท่ี 2.6 คำาสั่ง จัดการข้อความ
ฝึกใชค้ำาสักงจดัการข้อความใน Scratch ได้แกง join () (), letter () of () แลำะ length of ()

คำาอธิิบายกิจกรรม 
1) ศึกกษาเอกสารความรร้ประกอบชุดการเรียนกลำุงมสาระการเรียนรร้การงานอาชีพแลำะเทีคโนโลำยี เรืกอง
สนุกกับการเขียนโปรแกรมดว้ย Scratch หัวข้อทีีก 2.1.6 คำาสักงจัดการข้อความ
2) ทีำากจิกรรมตามทีีกกำาหนดในบันทีกกกิจกรรม
3) ใช้สืกอเสริม Fun with Scratch ชงวยเหลำือในการทีำากิจกรรม ตามหัวข้อทีีก 2.1.6 คำาสักงจัดการ
ข้อความ

ภาพ สืกอเสริม Fun with Scratch หัวข้อทีีก 2.1.6 คำาสักงจดัการข้อความ
4) ศึกกษาแลำะใช้ไฟลำ์ตวัอยงาง 2.75.sb2 ชงวยเหลำือในการทีำากิจกรรม
5) บันทีกกกิจกรรมลำงแบบบันทีกกกิจกรรม

โดย ธรรมรตัน์ พรหมพิงค์



65
สนุกกับการเขียนโปรแกรมด้วย Scratch

บันทึกกิจกรรม (10 คะแนน)
1. สรา้งบลำกอกคำาสักงจดัการข้อความใน Scratch ตามทีีกกำาหนด เขียนผลำลำพัธ์ทีีกเกิดขก้น (5 คะแนน)
ท่ี บล็อกคำาสั่ง ผลลัพธ์ิท่ีเกิดข้ึน
1 ………………………………………………………..

………………………………………………………..
………………………………………………………..

2 ………………………………………………………..
………………………………………………………..
………………………………………………………..

3 ………………………………………………………..
………………………………………………………..
………………………………………………………..

2. ให้สรา้งบลำกอกคำาสักงแก้โจทีย์ปัญหาตงอไปน้ี ทีำาการบันทีกกแลำะสงงไฟลำ์งานตามทีีกกำาหนด (5 คะแนน)
1) แสดงตวัอักษรตวัทีีก 6 ของข้อความวงา "STUDENT"
2) แสดงความยาวหรือจำานวนตัวอกัษรของคำาวงา "Internet"
3) แสดงตวัอักษรตวัทีีก 11 ของข้อความทีีกเชืกอมกันระหวงาง "Digital" กับ "Economy"
4) แสดงความยาวหรือจำานวนตัวอกัษรทีีกเชืกอมกันระหวงาง ชืกอ แลำะนามสกุลำ ของตนเอง

โดย ธรรมรตัน์ พรหมพิงค์
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สนุกกับการเขียนโปรแกรมด้วย Scratch

กิจกรรมท่ี 2.7 คำาสั่งตวัดำาเนินการเกีย่วกบัค่าความจริง
ฝึกใช้คำาสักงตัวดำาเนินการเกีกยวกับคงาความจริงใน Scratch ได้แกง (1) ตัวดำาเนินการเปรียบเทีียบ
(2) ตวัดำาเนินการทีางตรรกศึาสตร์ แลำะ (3) Sensing

คำาอธิิบายกิจกรรม 
1) ศึกกษาเอกสารความรร้ประกอบชุดการเรียนกลำุงมสาระการเรียนรร้การงานอาชีพแลำะเทีคโนโลำยี เรืกอง
สนุกกับการเขียนโปรแกรมดว้ย Scratch หัวข้อทีีก 2.2.1 คงาความจริง
2) ทีำากจิกรรมตามทีีกกำาหนดในบันทีกกกิจกรรม
3) ใช้สืกอเสริม Fun with Scratch ชงวยเหลำอืในการทีำากิจกรรม ตามหัวข้อทีีก 2.2.1 คงาความจริง

ภาพ สืกอเสริม Fun with Scratch หัวข้อทีีก 2.2.1 คงาความจริง
5) บันทีกกกิจกรรมลำงแบบบันทีกกกิจกรรม

โดย ธรรมรตัน์ พรหมพิงค์
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สนุกกับการเขียนโปรแกรมด้วย Scratch

บันทึกกิจกรรม (25 คะแนน)
1. สรา้งบลำกอกคำาสักงตวัดำาเนินการเกีกยวกับคงาความจรงิ ตามทีีกกำาหนด เขียนผลำลำัพธ์ทีีกเกิดขก้น 
(10 คะแนน)
ท่ี บล็อกคำาสั่ง ผลลัพธ์ิท่ีเกิดข้ึน
1 ………………………………………………………..

………………………………………………………..
………………………………………………………..

2 ………………………………………………………..
………………………………………………………..
………………………………………………………..

3 ………………………………………………………..
………………………………………………………..
………………………………………………………..

4 ………………………………………………………..
………………………………………………………..
………………………………………………………..

5 ………………………………………………………..
………………………………………………………..
………………………………………………………..

6 ………………………………………………………..
………………………………………………………..
………………………………………………………..

7 ………………………………………………………..
………………………………………………………..
………………………………………………………..

8 ………………………………………………………..
………………………………………………………..
………………………………………………………..

9 ………………………………………………………..
………………………………………………………..
………………………………………………………..

โดย ธรรมรตัน์ พรหมพิงค์
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สนุกกับการเขียนโปรแกรมด้วย Scratch

2. เพิกม Sprite แลำะบลำกอกคำาสักงตามทีีกกำาหนด เขียนผลำลำัพธ์ทีีกเกิดขก้น (5 คะแนน)
ท่ี ลักษณิะ Sprite บล็อกคำาสั่ง ผลลัพธ์ิท่ีเกิดข้ึน
1 …………………………………..

…………………………………..

2 …………………………………..
…………………………………..

3
…………………………………..
…………………………………..

4 …………………………………..
…………………………………..

5 …………………………………..
…………………………………..

3. สรา้งบลำกอกคำาสักงทีีกแสดงข้อความโตต้อบกับผร้ใช้ โดยมีลำำาดบั ทีำาการบันทีกกแลำะสงงไฟลำ์งานตามทีีก
กำาหนด (10 คะแนน)

1) ชืกอจรงิของคุณคอือะไรครบั
2) สวัสดคีรับคุณ............................
3) นามสกุลำของคุณคืออะไรครับ
4) นามสกุลำของคุณคือ............................
5) คุณอายุกีกปยครับ
6) คุณมีอายุ............................ปย

โดย ธรรมรตัน์ พรหมพิงค์
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สนุกกับการเขียนโปรแกรมด้วย Scratch

กิจกรรมท่ี 2.8 คำาสั่งควบคุมการทำางานตามเงื่อนไข
ฝึกใชค้ำาสักงเงืกอนไข ไดแ้กง (1) if () then () แลำะ (2) if () then () else ()

คำาอธิิบายกิจกรรม 
1) ศึกกษาเอกสารความรร้ประกอบชุดการเรียนกลำุงมสาระการเรียนรร้การงานอาชีพแลำะเทีคโนโลำยี เรืกอง
สนุกกับการเขียนโปรแกรมดว้ย Scratch หัวข้อทีีก 2.2.2 เงืกอนไข
2) ทีำากจิกรรมตามทีีกกำาหนดในบันทีกกกิจกรรม
3) ใช้สืกอเสริม Fun with Scratch ชงวยเหลำอืในการทีำากิจกรรม ตามหัวข้อทีีก 2.2.2 เงืกอนไข

ภาพ สืกอเสริม Fun with Scratch หัวข้อทีีก 2.2.2 เงืกอนไข
4) ศึกกษาแลำะใช้ไฟลำ์ตวัอยงาง 2.81.sb2 แลำะ 2.82.sb2 ชงวยเหลำอืในการทีำากิจกรรม
5) บันทีกกกิจกรรมลำงแบบบันทีกกกิจกรรม

โดย ธรรมรตัน์ พรหมพิงค์
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สนุกกับการเขียนโปรแกรมด้วย Scratch

บันทึกกิจกรรม (10 คะแนน)
สรา้งบลำกอกคำาสักงเงืกอนไขตามทีีกกำาหนด เขียนผลำลำัพธท์ีีกเกิดขก้น (10 คะแนน)
ท่ี บล็อกคำาสั่ง ผลลัพธ์ิท่ีเกิดข้ึน
1 ………………………………………………………..

………………………………………………………..
………………………………………………………..
………………………………………………………..

2 ………………………………………………………..
………………………………………………………..
………………………………………………………..
………………………………………………………..

3

………………………………………………………..
………………………………………………………..
………………………………………………………..
………………………………………………………..

โดย ธรรมรตัน์ พรหมพิงค์
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สนุกกับการเขียนโปรแกรมด้วย Scratch

กจิกรรมท่ี 2.9 คำาสั่งทำาซ้ำา
ฝึกใชค้ำาสักงทีำาซ้ึ่ำา ได้แกง (1) repeat () (2) repeat until () แลำะ(3) forever

คำาอธิิบายกิจกรรม 
1) ศึกกษาเอกสารความรร้ประกอบชุดการเรียนกลำุงมสาระการเรียนรร้การงานอาชีพแลำะเทีคโนโลำยี เรืกอง
สนุกกับการเขียนโปรแกรมดว้ย Scratch หัวข้อทีีก 2.2.3 ทีำาซ้ึ่ำา
2) ทีำากจิกรรมตามทีีกกำาหนดในบันทีกกกิจกรรม
3) ใช้สืกอเสริม Fun with Scratch ชงวยเหลำอืในการทีำากิจกรรม ตามหัวข้อทีีก 2.2.3 ทีำาซ้ึ่ำา

ภาพ สืกอเสริม Fun with Scratch หัวข้อทีีก 2.2.3 ทีำาซ้ึ่ำา
4) ศึกกษาแลำะใช้ไฟลำ์ตัวอยงาง 2.84.sb2, 2.86.sb2, 2.88.sb2, 2.90.sb2 แลำะ 2.92.sb2 ชงวยเหลำือใน
การทีำากิจกรรม
5) บันทีกกกิจกรรมลำงแบบบันทีกกกิจกรรม

โดย ธรรมรตัน์ พรหมพิงค์
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สนุกกับการเขียนโปรแกรมด้วย Scratch

บันทึกกิจกรรม (20 คะแนน)
1. สร้างบลำกอกคำาสักงทีำาซ้ึ่ำาตามทีีกกำาหนด สังเกตผลำลำัพธ์ทีีกเกิดขก้น แลำะเขียนคำาอธิบายการทีำางานของ
บลำกอกคำาสักง ทีำาการบันทีกกแลำะสงงไฟลำ์งานตามทีีกกำาหนด (10 คะแนน)
ท่ี บล็อกคำาสั่ง คำาอธิิบายการทำางานของบล็อกคำาสั่ง
1 ………………………………………………………..

………………………………………………………..
………………………………………………………..
………………………………………………………..
………………………………………………………..
………………………………………………………..

2
………………………………………………………..
………………………………………………………..
………………………………………………………..
………………………………………………………..
………………………………………………………..
………………………………………………………..

4

………………………………………………………..
………………………………………………………..
………………………………………………………..
………………………………………………………..
………………………………………………………..
………………………………………………………..

โดย ธรรมรตัน์ พรหมพิงค์
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สนุกกับการเขียนโปรแกรมด้วย Scratch

2. เพิกม Sprite หนรแลำะแมวดังรรป สร้างบลำกอกคำาสักงตามทีีกกำาหนด สังเกตผลำลำัพธ์ทีีกเกิดขก้น แลำะเขียน
คำาอธิบายการทีำางานของบลำกอกคำาสักง ทีำาการบันทีกกแลำะสงงไฟลำ์งานตามทีีกกำาหนด (10 คะแนน)

บล็อกคำาสั่ง คำาอธิิบายการทำางานของบล็อกคำาสั่ง

………………………………………………………..
………………………………………………………..
………………………………………………………..
………………………………………………………..
………………………………………………………..
………………………………………………………..

โดย ธรรมรตัน์ พรหมพิงค์
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สนุกกับการเขียนโปรแกรมด้วย Scratch

กิจกรรมท่ี 2.10 คำาสั่งรอ
ฝึกใชค้ำาสักงรอ ได้แกง (1) wait () secs แลำะ(2) wait until ()

คำาอธิิบายกิจกรรม 
1) ศึกกษาเอกสารความรร้ประกอบชุดการเรียนกลำุงมสาระการเรียนรร้การงานอาชีพแลำะเทีคโนโลำยี เรืกอง
สนุกกับการเขียนโปรแกรมดว้ย Scratch หัวข้อทีีก 2.2.4 รอ
2) ทีำากจิกรรมตามทีีกกำาหนดในบันทีกกกิจกรรม
3) ใช้สืกอเสริม Fun with Scratch ชงวยเหลำอืในการทีำากิจกรรม ตามหัวข้อทีีก 2.2.4 รอ

ภาพ สืกอเสริม Fun with Scratch หัวข้อทีีก 2.2.4 รอ
4) ศึกกษาแลำะใช้ไฟลำ์ตวัอยงาง 2.95.sb2 แลำะ 2.97.sb2 ชงวยเหลำอืในการทีำากิจกรรม
5) บันทีกกกิจกรรมลำงแบบบันทีกกกิจกรรม

โดย ธรรมรตัน์ พรหมพิงค์
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สนุกกับการเขียนโปรแกรมด้วย Scratch

บันทึกกิจกรรม (20 คะแนน)
1. สร้างบลำกอกคำาสักงตามทีีกกำาหนด สังเกตผลำลำัพธ์ทีีกเกิดขก้น แลำะเขียนคำาอธิบายการทีำางานของ
บลำกอกคำาสักง ทีำาการบันทีกกแลำะสงงไฟลำ์งานตามทีีกกำาหนด (10 คะแนน)
ท่ี บล็อกคำาสั่ง คำาอธิิบายการทำางานของบล็อกคำาสั่ง
1 ………………………………………………………..

………………………………………………………..
………………………………………………………..
………………………………………………………..

2 ………………………………………………………..
………………………………………………………..
………………………………………………………..
………………………………………………………..
………………………………………………………..
………………………………………………………..
………………………………………………………..
………………………………………………………..

3 ………………………………………………………..
………………………………………………………..
………………………………………………………..
………………………………………………………..
………………………………………………………..
………………………………………………………..
………………………………………………………..
………………………………………………………..
………………………………………………………..
………………………………………………………..

โดย ธรรมรตัน์ พรหมพิงค์
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2. สร้างบลำกอกคำาสักงวาดภาพตามจินตนาการ โดยใช้คำาสักง Wait () secs ควบคุมแสดงข้ันตอนในการ
วาดภาพ ทีำาการบันทีกกแลำะสงงไฟลำ์งานตามทีีกกำาหนด (10 คะแนน)

โดย ธรรมรตัน์ พรหมพิงค์
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สนุกกับการเขียนโปรแกรมด้วย Scratch

กจิกรรมท่ี 2.11 คำาสั่ง Data
ฝึกใชค้ำาสักง Data ได้แกง (1) Variable แลำะ (2) List

คำาอธิิบายกิจกรรม 
1) ศึกกษาเอกสารความรร้ประกอบชุดการเรียนกลำุงมสาระการเรียนรร้การงานอาชีพแลำะเทีคโนโลำยี เรืกอง
สนุกกับการเขียนโปรแกรมดว้ย Scratch หัวข้อทีีก 2.3.1 Data
2) ทีำากจิกรรมตามทีีกกำาหนดในบันทีกกกิจกรรม
3) ใช้สืกอเสริม Fun with Scratch ชงวยเหลำอืในการทีำากิจกรรม ตามหัวข้อทีีก 2.3.1 Data

ภาพ สืกอเสริม Fun with Scratch หัวข้อทีีก 2.3.1 Data
4) ศึกกษาแลำะใช้ไฟลำ์ตวัอยงาง 2.101.sb2, 2.115.sb2 แลำะ 2.128.sb2 ชงวยเหลำอืในการทีำากิจกรรม
5) บันทีกกกิจกรรมลำงแบบบันทีกกกิจกรรม

โดย ธรรมรตัน์ พรหมพิงค์
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บันทึกกิจกรรม  (30 คะแนน)
1.เขียนอธิบายความหมายของชนิดข้อมรลำทีีกใช้ใน Scratch ดังน้ี (2 คะแนน)

1) Boolean คือ ................................................................................................... 
2) Number คือ ...................................................................................................
3) String คือ ...................................................................................................

2. รงวมกับเพืกอนชงวยกันจำาแนกชนิดข้อมรลำตงาง ๆ ทีีกเกีกยวข้องกับตัวของนักเรียนให้มากทีีกสดุ   
(5 คะแนน)

โปรแกรมภาษา ชนิดข้อมูล และรายละเอียด

Boolean …………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..

Number …………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..

String …………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..

โดย ธรรมรตัน์ พรหมพิงค์
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3. ทีำาเครืกองหมาย  ลำงในชงองชนิดข้อมรลำทีีกตรงกับบลำกอกคำาสักงทีีกกำาหนด (5 คะแนน)
บล็อกคำาสั่ง ชนิดข้อมลู

Boolean Number String

4. สร้างบลำกอกคำาสักงตามทีีกกำาหนด สังเกตผลำลำัพธ์ทีีกเกิดขก้น แลำะเขียนคำาอธิบายการทีำางานของ
บลำกอกคำาสักง ทีำาการบันทีกกแลำะสงงไฟลำ์งานตามทีีกกำาหนด (8 คะแนน)
ท่ี บล็อกคำาสั่ง คำาอธิิบายการทำางานของบล็อกคำาสั่ง
1 ………………………………………………………..

………………………………………………………..
………………………………………………………..
………………………………………………………..
………………………………………………………..
………………………………………………………..
………………………………………………………..
………………………………………………………..

โดย ธรรมรตัน์ พรหมพิงค์
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ท่ี บล็อกคำาสั่ง คำาอธิิบายการทำางานของบล็อกคำาสั่ง
2 ………………………………………………………..

………………………………………………………..
………………………………………………………..
………………………………………………………..
………………………………………………………..
………………………………………………………..
………………………………………………………..
………………………………………………………..

5. ให้สรา้ง List ชืกอ name สรา้งบลำกอกคำาสักงตามทีีกกำาหนด สังเกตผลำลำพัธ์ทีีกเกิดขก้น ทีำาการบันทีกกแลำะ
สงงไฟลำ์งานตามทีีกกำาหนด (10 คะแนน)

โดย ธรรมรตัน์ พรหมพิงค์
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กิจกรรมท่ี 2.12 คำาสั่งท่ีจะทำางานอ้างอิงกบัเหตกุารณ์ิ
ฝึกใชค้ำาสักงทีีกจะทีำางานอา้งอิงกับเหตุการณ์ ได้แกง (1) เหตกุารณท์ีีกกำาหนดโดย Scratch แลำะ 
(2) Broadcast เหตกุารณท์ีีกกำาหนดเอง

คำาอธิิบายกิจกรรม 
1) ศึกกษาเอกสารความรร้ประกอบชุดการเรียนกลำุงมสาระการเรียนรร้การงานอาชีพแลำะเทีคโนโลำยี เรืกอง
สนุกกับการเขียนโปรแกรมดว้ย Scratch หัวข้อทีีก 2.3.2 Events
2) ทีำากจิกรรมตามทีีกกำาหนดในบันทีกกกิจกรรม
3) ใช้สืกอเสริม Fun with Scratch ชงวยเหลำอืในการทีำากิจกรรม ตามหัวข้อทีีก 2.3.2 Events

ภาพ สืกอเสริม Fun with Scratch หัวข้อทีีก 2.3.2 Events
4) ศึกกษาแลำะใช้ไฟลำ์ตวัอยงาง Broadcast.sb2 ชงวยเหลำอืในการทีำากิจกรรม
5) บันทีกกกิจกรรมลำงแบบบันทีกกกิจกรรม

โดย ธรรมรตัน์ พรหมพิงค์
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บันทึกกิจกรรม (15 คะแนน)
1. สร้างบลำกอกคำาสักงตามทีีกกำาหนด สังเกตผลำลำัพธ์ทีีกเกิดขก้น แลำะเขียนคำาอธิบายการทีำางานของ
บลำกอกคำาสักง (5 คะแนน)
ท่ี บล็อกคำาสั่ง คำาอธิิบายการทำางานของบล็อกคำาสั่ง
1 ………………………………………………………..

………………………………………………………..
………………………………………………………..
………………………………………………………..
………………………………………………………..
………………………………………………………..

2 ………………………………………………………..
………………………………………………………..
………………………………………………………..
………………………………………………………..
………………………………………………………..
………………………………………………………..

2. เพิกม Sprite ดังรรป สร้างบลำกอกคำาสักงตามทีีกกำาหนด สังเกตผลำลำัพธ์ทีีกเกิดขก้น แลำะเขียนคำาอธิบาย
การทีำางานของบลำกอกคำาสักง ทีำาการบันทีกกแลำะสงงไฟลำ์งานตามทีีกกำาหนด (10 คะแนน)

โดย ธรรมรตัน์ พรหมพิงค์
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Sprite บล็อกคำาสั่ง คำาอธิิบายการทำางาน
ของบล็อกคำาสั่ง

………………………………………………..
………………………………………………..
………………………………………………..
………………………………………………..
………………………………………………..
………………………………………………..

………………………………………………..
………………………………………………..
………………………………………………..
………………………………………………..
………………………………………………..
………………………………………………..
………………………………………………..
………………………………………………..
………………………………………………..
………………………………………………..
………………………………………………..
………………………………………………..
………………………………………………..
………………………………………………..
………………………………………………..
………………………………………………..
………………………………………………..
………………………………………………..

โดย ธรรมรตัน์ พรหมพิงค์
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กิจกรรมท่ี 2.13 Procedure
ฝึกสรา้ง Procedure 

คำาอธิิบายกิจกรรม 
1) ศึกกษาเอกสารความรร้ประกอบชุดการเรียนกลำุงมสาระการเรียนรร้การงานอาชีพแลำะเทีคโนโลำยี เรืกอง
สนุกกับการเขียนโปรแกรมดว้ย Scratch หัวข้อทีีก 2.3.3 Procedure
2) ทีำากจิกรรมตามทีีกกำาหนดในบันทีกกกิจกรรม
3) ใช้สืกอเสริม Fun with Scratch ชงวยเหลำอืในการทีำากิจกรรม ตามหัวข้อทีีก 2.3.3 Procedure

ภาพ สืกอเสริม Fun with Scratch หัวข้อทีีก 2.3.3 Procedure
4) ศึกกษาแลำะใช้ไฟลำ์ตวัอยงาง draw star.sb2 แลำะ draw star2.sb2 ชงวยเหลำอืในการทีำากิจกรรม
5) บันทีกกกิจกรรมลำงแบบบันทีกกกิจกรรม

โดย ธรรมรตัน์ พรหมพิงค์
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บันทึกกิจกรรม (20 คะแนน)
1. สรา้งบลำกอกคำาสักงวาดภาพดาว ดังรรป เขียนคำาอธิบายการทีำางานของบลำกอกคำาสักง ทีำาการบันทีกกแลำะ
สงงไฟลำ์งานตามทีีกกำาหนด (10 คะแนน)

ท่ี บล็อกคำาสั่ง คำาอธิิบายการทำางาน
ของบล็อกคำาสั่ง

1
………………………………….
………………………………….
………………………………….
………………………………….
………………………………….
………………………………….

2 ………………………………….
………………………………….
………………………………….
………………………………….
………………………………….
………………………………….
………………………………….
………………………………….

โดย ธรรมรตัน์ พรหมพิงค์
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2. สรา้งบลำกอกคำาสักงวาดภาพดาวหลำายขนาด ดังรรป เขียนคำาอธิบายการทีำางานของบลำกอกคำาสักง ทีำาการ
บันทีกกแลำะสงงไฟลำ์งานตามทีีกกำาหนด (10 คะแนน)

ท่ี บล็อกคำาสั่ง คำาอธิิบายการทำางาน
ของบล็อกคำาสั่ง

1 ………………………………
………………………………
………………………………
………………………………
………………………………
………………………………
………………………………
………………………………

2 ………………………………
………………………………
………………………………
………………………………
………………………………
………………………………
………………………………
………………………………
………………………………
………………………………

โดย ธรรมรตัน์ พรหมพิงค์
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แบบทดสอบเก็บคะแนน หวัเร่ืองที่ 2.เขียนโปรแกรม Scratch เบ้ืองต้น  

คำาชุดนแแจง ให้ททำเคเครื่ององห้มคย x ลงในชอ่งตัวเลออก ก ข ค ห้รื่ออ ง ทำีงถูกตทองทำีงสดุ (40 คะแนน)
1. บลำกอกคำาสักงตงอไปน้ี

อยรงในหมวดบลำกอกคำาสักงใดของโปรแกรม Scratch
ก. Pen
ข. Paint
ค. Looks
ง. Events 

2. บลำกอกคำาสักงข้อใด ทีำาให้ Sprite ไปอยรงทีีกพิกดั (0, 50) เสมอ 

ก. 

ข. 

ค. 

ง. 
3. จากบลำกอกคำาสักงตงอไปน้ี

หากตอ้งการยกเลำกิการวาดภาพ โดยภาพทีีกวาดเดิมยังคงอยรง จะใชค้ำาสักงใด

ก. 

ข. 

ค. 

ง. 

โดย ธรรมรตัน์ พรหมพิงค์
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4. บลำกอกคำาสักงในข้อใด วาดรรปสีกเหลำีกยมจัตรุัส

ก. 

ข. 

ค. 

ง. 

โดย ธรรมรตัน์ พรหมพิงค์
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5. จากบลำกอกคำาสักงตงอไปน้ี 

จะคืนผลำลำัพธ์ ตามข้อใด
ก. 10 
ข. true
ค. helloworld
ง. hello world

6. ข้อใดเปทนการสักงให้เลำงนเสียงจากไฟลำ์นำาเข้า เมืกอเลำงนจบแลำ้วให้หยุดเสียงทีุกเสียงได้ถรกตอ้ง

ก. 

ข. 

ค. 

ง. 
7. พจิารณาบลำกอกคำาสักงเงืกอนไขตงอไปน้ี 

ข้อใดกลำงาวถรกต้อง
ก. ถ้า x มีคงาเทีงากับ 1 จะไมงเคลำืกอนทีีก
ข. ถ้า x มีคงาเทีงากบั 2 จะเคลำืกอนทีีก 100
ค. ถ้า x มีคงาเทีงากับ 3 จะเคลำืกอนทีีก 100
ง. ถ้า x มีคงาเทีงากับ 4 จะเคลำืกอนทีีก 100

โดย ธรรมรตัน์ พรหมพิงค์
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8. พจิารณาบลำกอกคำาสักงเงืกอนไขตงอไปน้ี 

ข้อใดกลำงาวถรกต้อง
ก. ถ้า x มีคงาเทีงากับ 5 จะแสดงข้อความพรด Hmm...
ข. ถ้า x มีคงาเทีงากบั 5 จะแสดงข้อความคดิ Hello!
ค. ถ้า x มีคงาเทีงากับ 6 จะแสดงข้อความพรด Hello!
ง. ถ้า x มีคงาเทีงากับ 6 จะแสดงข้อความคิด Hmm…

9. จากบลำกอกคำาสักงตงอไปน้ี ให้ผลำลำัพธต์รงกับการใช้บลำกอกคำาสักงวนซ้ึ่ำาตามข้อใด

โดย ธรรมรตัน์ พรหมพิงค์
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ก. 

ข. 

ค. 

ง. 

10. จากบลำกอกคำาสักงตงอไปน้ี มีการวนซ้ึ่ำาคำาสักงกีกรอบ

ก. 0
ข. 4
ค. 5
ง. 6

โดย ธรรมรตัน์ พรหมพิงค์
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11. หากต้องการเกกบข้อมรลำรายชืกอผร้ไดค้ะแนนจากการเลำงนเกม ควรใช้เครืกองมือใดในการสรา้งตวัแปร
จกงจะเหมาะสมทีีกสุด

ก.  ในหมวดคำาสักง 

ข.  ในหมวดคำาสักง 

ค.  ในหมวดคำาสักง 

ง.  ในหมวดคำาสักง 
12. ข้อใดกลำงาวถกงการจดัการตวัแปรใน Scratch ไดถ้รกต้อง

ก. Scratch จะจดัการกับชนิดข้อมรลำโดยอัตโนมัติ
ข. บลำกอกคำาสักงใน Scratch สามารถวางตวัแปรได้ทีกุชนิด
ค. ข้อมรลำใน Scratch จะถรกเกกบในรรปของตวัแปรหรือ Variable 
ง. Scratch สนับสนุนข้อมรลำชนิด Number แลำะ String เทีงาน้ัน

13. จากบลำกอกคำาสักงตงอไปน้ี ตวัแปร money จะมีคงาตามข้อใด

ก. 4
ข. 6
ค. 10
ง. 16

14. บลำกอกคำาสักงใด คืนคงาความจรงิเปทน false

ก. 

ข. 

ค. 

ง. 

โดย ธรรมรตัน์ พรหมพิงค์
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15. บลำกอกคำาสักงในข้อใด คืนคงาผลำลำัพธเ์ทีงากับ 5

ก. 

ข. 

ค. 

ง. 
16. จากบลำกอกคำาสักงตงอไปน้ี

ถ้ากำาหนดให้คงาของ money มีคงาเทีงากับ 200 บลำกอกคำาสักงจะคืนคงาความจริง
ตามข้อใด

ก. true 
ข. false 
ค. true แลำะ true
ง. false แลำะ true

17. จากบลำกอกคำาสักงตงอไปน้ี หากผร้ใชก้รอกข้อมรลำ 2555 โปรแกรมจะแสดงผลำลำัพธ์ตามข้อใด

ก. 0
ข. 3093
ค. 2012
ง. 2555

18. ข้อใดผกดเกีกยวกับการสร้าง Procedure บน Scratch
ก. Scratch สนับสนุนการสร้าง Procedure
ข. Procedure คือชดุคำาสักงทีีกทีำาหน้าทีีกอยงางใดอยงางหนกกง
ค. การสร้าง Procedure ทีำาให้แก้ไขข้อผิดพลำาดงงายขก้น
ง. การสร้าง Procedure ทีำาให้ Script มีความซ้ึ่ำาซ้ึ่อนเพิกมขก้น

โดย ธรรมรตัน์ พรหมพิงค์
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19. ข้อใดแสดงข้ันตอนการสร้าง Procedure ใน Scratch ได้ถรกต้อง
ก. Events->broadcast …
ข. Data -> Make a List
ค. Control -> Create clone of …
ง. More Blocks -> Make a Block 

20. Procedure ทีีกสรา้งขก้นใน Scratch ตงอไปน้ีจะปรากฏเปทนผลำตามข้อใด

ก. 

ข. 

ค. 

ง. 

โดย ธรรมรตัน์ พรหมพิงค์



95
สนุกกับการเขียนโปรแกรมด้วย Scratch

3. ช้ินงานสนกุ ๆ ด้วย Scratch
โครงสรา้งเน้ือหา

3.1 ภาพเคลำืกอนไหวดว้ย Scratch
3.1.1 เทีคนิคการเขียนโปรแกรมภาพเคลำืกอนไหวดว้ย Scratch
3.1.2 การสรา้งภาพเคลำืกอนไหวใน Scratch
3.1.3 บอกรักแมงดว้ย Scratch

3.2 เลำงานิทีานผงาน Scratch
3.2.1 เทีคนิคการเลำงานิทีานดว้ย Scratch
3.2.2 ปฏิสัมพนัธ์
3.2.3 นิทีาน Scratch

3.3 เกมงงาย ๆ ดว้ย Scratch
3.3.1 เทีคนิคการเขียนโปรแกรมเกมด้วย Scratch
3.3.2 Resource สำาหรับเกม
3.3.3 Scratch หลำงน

ผลการเรียนรู้
1. อธิบาย แลำะประยุกต์ใชค้ำาสักง ให้แสดงผลำลำัพธต์ามทีีกตอ้งการหรือตามทีีกกำาหนดในการสรา้ง

ชิ้นงาน
2. อธิบาย แลำะใช้เทีคนิคในการสร้างภาพเคลำืกอนไหว นิทีาน หรือเกมในการสร้างชิ้นงานจาก

จินตนาการอยงางสรา้งสรรค์

โดย ธรรมรตัน์ พรหมพิงค์
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กจิกรรมท่ี 3.1 เทคนิคการเขียนโปรแกรมภาพเคลื่อนไหวดว้ย Scratch
ฝึกเทีคนิคการเขียนโปรแกรมภาพเคลำืกอนไหวด้วย Scratch

คำาอธิิบายกิจกรรม 
1) ศึกกษาเอกสารความรร้ประกอบชุดการเรียนกลำุงมสาระการเรียนรร้การงานอาชีพแลำะเทีคโนโลำยี เรืกอง
สนุกกับการเขียนโปรแกรมด้วย Scratch หัวข้อทีีก 3.1.1 เทีคนิคการเขียนโปรแกรมภาพเคลำืกอนไหว
ดว้ย Scratch
2) ฝึกเทีคนิคการเขียนโปรแกรมภาพเคลำืกอนไหวด้วย Scratch
3) ใช้สืกอเสริม Fun with Scratch ชงวยเหลำือในการทีำากิจกรรม ตามหัวข้อทีีก 3.1.1 เทีคนิคการเขียน
โปรแกรมภาพเคลำืกอนไหวดว้ย Scratch

ภาพ สืกอเสริม Fun with Scratch 
หัวข้อทีีก 3.1.1 เทีคนิคการเขียนโปรแกรมภาพเคลำืกอนไหวดว้ย Scratch

4)  ศึกกษาแลำะใช้ ไฟลำ์ตั วอยง า ง  draw curve.sb2, draw circle.sb2, draw flower.sb2 ,draw
flower - size.sb2, flower from sprite.sb2, walk1.sb2, walk2.sb2, walk3.sb2, hide.sb2,
แลำะ Boom.sb2 ชงวยเหลำือในการทีำากิจกรรม
5) บันทีกกกิจกรรมลำงแบบบันทีกกกิจกรรม

โดย ธรรมรตัน์ พรหมพิงค์
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บันทึกกิจกรรม (30 คะแนน)
1. สร้างบลำกอกคำาสักงวาดภาพดังรรป เขียนคำาอธิบายการทีำางานของบลำกอกคำาสักง ทีำาการบันทีกกแลำะ
สงงไฟลำ์งานตามทีีกกำาหนด (10 คะแนน)

รูป บล็อกคำาสั่ง คำาอธิิบายการทำางานของ
บล็อกคำาสั่ง

………………………………………..
………………………………………..
………………………………………..
………………………………………..
………………………………………..
………………………………………..
………………………………………..
………………………………………..

………………………………………..
………………………………………..
………………………………………..
………………………………………..
………………………………………..
………………………………………..
………………………………………..
………………………………………..
………………………………………..
………………………………………..
………………………………………..
………………………………………..
………………………………………..
………………………………………..
………………………………………..
………………………………………..

โดย ธรรมรตัน์ พรหมพิงค์
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รูป บล็อกคำาสั่ง คำาอธิิบายการทำางานของ
บล็อกคำาสั่ง

………………………………………..
………………………………………..
………………………………………..
………………………………………..
………………………………………..
………………………………………..
………………………………………..
………………………………………..
………………………………………..
………………………………………..
………………………………………..
………………………………………..
………………………………………..
………………………………………..
………………………………………..
………………………………………..

2. สรา้งบลำกอกคำาสักงเดิน เขียนคำาอธิบายการทีำางานของบลำกอกคำาสักง ทีำาการบันทีกกแลำะสงงไฟลำ์งานตาม
ทีีกกำาหนด (10 คะแนน)

รูป บล็อกคำาสั่ง คำาอธิิบายการทำางานของ
บล็อกคำาสั่ง

………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………

โดย ธรรมรตัน์ พรหมพิงค์
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รูป บล็อกคำาสั่ง คำาอธิิบายการทำางาน
ของบล็อกคำาสั่ง

………………………………
………………………………
………………………………
………………………………

………………………………
………………………………
………………………………
………………………………
………………………………
………………………………
………………………………
………………………………
………………………………
………………………………
………………………………
………………………………
………………………………
………………………………

3. สรา้งบลำกอกคำาสักง effects เขียนคำาอธิบายการทีำางานของบลำกอกคำาสักง ทีำาการบันทีกกแลำะสงงไฟลำ์งาน
ตามทีีกกำาหนด (10 คะแนน)

โดย ธรรมรตัน์ พรหมพิงค์
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รปู บล็อกคำาสั่ง คำาอธิิบายการทำางานของ
บล็อกคำาสั่ง

……………………………………..
……………………………………..
……………………………………..
……………………………………..
……………………………………..
……………………………………..
……………………………………..
……………………………………..
……………………………………..
……………………………………..
……………………………………..
……………………………………..
……………………………………..
……………………………………..
……………………………………..
……………………………………..
……………………………………..
……………………………………..
……………………………………..
……………………………………..
……………………………………..
……………………………………..
……………………………………..
……………………………………..
……………………………………..
……………………………………..
……………………………………..
……………………………………..

โดย ธรรมรตัน์ พรหมพิงค์



101
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กิจกรรมท่ี 3.2 เทคนิคเบ้ืองต้นในการสรา้งภาพเคลื่อนไหวดว้ย Paint ใน Scratch
ฝึกเทีคนิคเบ้ืองต้นในการสรา้งภาพเคลำืกอนไหวด้วย Paint ใน Scratch

คำาอธิิบายกิจกรรม 
1) ศึกกษาเอกสารความรร้ประกอบชุดการเรียนกลำุงมสาระการเรียนรร้การงานอาชีพแลำะเทีคโนโลำยี เรืกอง
สนุกกับการเขียนโปรแกรมดว้ย Scratch หัวข้อทีีก 3.1.2 การสร้างภาพเคลำืกอนไหวใน Scratch
2) ฝึกเทีคนิคเบ้ืองต้นในการสรา้งภาพเคลำืกอนไหวด้วย Paint ใน Scratch
3) ใช้สืกอเสริม Fun with Scratch ชงวยเหลำือในการทีำากิจกรรม ตามหัวข้อทีีก 3.1.2 การสร้างภาพ
เคลำืกอนไหวใน Scratch

ภาพ สืกอเสริม Fun with Scratch 
หัวข้อทีีก 3.1.2 การสรา้งภาพเคลำืกอนไหวใน Scratch

4) บันทีกกกิจกรรมลำงแบบบันทีกกกิจกรรม

โดย ธรรมรตัน์ พรหมพิงค์
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บันทึกกิจกรรม (10 คะแนน)
ใช้โปรแกรม Paint ใน Scratch สร้างภาพเคลำืกอนไหว แบบ Bitmap แลำะแบบ Vector ตาม
จินตนาการ ดังตวัอยงาง พร้อมกบัเขียนบลำกอกคำาสักงแสดงภาพเคลำืกอนไหวน้ัน 

แบบ Bitmap

แบบ Vector
ตวัอยงางบลำกอกคำาสักงแสดงภาพเคลำืกอนไหว

โดย ธรรมรตัน์ พรหมพิงค์
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กิจกรรมท่ี 3.3 บอกรกัแม่ดว้ย Scratch 
สรา้งชิ้นงานบอกรักแมงดว้ย Scratch ตามตวัอยงาง

คำาอธิิบายกิจกรรม 
1) ศึกกษาเอกสารความรร้ประกอบชุดการเรียนกลำุงมสาระการเรียนรร้การงานอาชีพแลำะเทีคโนโลำยี เรืกอง
สนุกกับการเขียนโปรแกรมดว้ย Scratch หัวข้อทีีก 3.1.3 บอกรกัแมงด้วย Scratch
2) สรา้งชิ้นงานบอกรักแมงดว้ย Scratch ตามตวัอยงาง
3) ใช้สืกอเสริม Fun with Scratch ชงวยเหลำือในการทีำากิจกรรม ตามหัวข้อทีีก 3.1.3 บอกรักแมงด้วย
Scratch

ภาพ สืกอเสริม Fun with Scratch 
หัวข้อทีีก 3.1.3 บอกรักแมงดว้ย Scratch

4) ศึกกษาแลำะใช้ไฟลำ์ตวัอยงาง love mom.sb2 ชงวยเหลำือในการทีำากิจกรรม
5) บันทีกกกิจกรรมลำงแบบบันทีกกกิจกรรม

โดย ธรรมรตัน์ พรหมพิงค์
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บันทึกกิจกรรม (15 คะแนน)
สร้างชิ้นงานบอกรักแมงด้วย Scratch ตามตัวอยงาง ดัดแปลำงตามจินตนาการแลำะทีำาการบันทีกกแลำะ
สงงไฟลำ์งานตามทีีกกำาหนด 

ท่ี Sprite/
Backdrop

บล็อกคำาสั่ง

1

2

โดย ธรรมรตัน์ พรหมพิงค์
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ท่ี Sprite/
Backdrop

บล็อกคำาสั่ง

โดย ธรรมรตัน์ พรหมพิงค์
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กิจกรรมท่ี 3.4 เทคนิคการเล่านิทานด้วย Scratch 
ฝึกเทีคนิคการเลำงานิทีานดว้ย Scratch

คำาอธิิบายกิจกรรม 
1) ศึกกษาเอกสารความรรป้ระกอบชดุการเรียนกลำุงมสาระการเรียนรรก้ารงานอาชพีแลำะเทีคโนโลำยี เรืกอง 
สนุกกับการเขียนโปรแกรมดว้ย Scratch หัวข้อทีีก 3.2.1 เทีคนิคการเลำงานิทีานดว้ย Scratch
2) ฝึกเทีคนิคการเลำงานิทีานดว้ย Scratch
3) ใช้สืกอเสริม Fun with Scratch ชงวยเหลำือในการทีำากิจกรรม ตามหัวข้อทีีก 3.2.1 เทีคนิคการเลำงา
นิทีานดว้ย Scratch

ภาพ สืกอเสริม Fun with Scratch 
หัวข้อทีีก 3.2.1 เทีคนิคการเลำงานิทีานดว้ย Scratch

4) ศึกกษาแลำะใช้ไฟลำ์ตวัอยงาง speak-text.sb2, speak-text2.sb2, speak-sound.sb2, 
Backdrop1.sb2, Backdrop2.sb2, Backdrop3.sb2, Backdrop4.sb2 แลำะ Backdrop 
sound.sb2 ชงวยเหลำือในการทีำากิจกรรม
5) บันทีกกกิจกรรมลำงแบบบันทีกกกิจกรรม

โดย ธรรมรตัน์ พรหมพิงค์
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บันทึกกิจกรรม (25 คะแนน)
1. สรา้งบลำกอกคำาเทีคนิคการเลำงานิทีานด้วย Scratch ดังรรป เขียนคำาอธิบายการทีำางานของบลำกอกคำาสักง
ทีำาการบันทีกกแลำะสงงไฟลำ์งานตามทีีกกำาหนด (10 คะแนน)

บล็อกคำาสั่ง คำาอธิิบายการทำางาน
ของบล็อกคำาสั่ง

……………………………….
……………………………….
……………………………….
……………………………….
……………………………….
……………………………….
……………………………….
……………………………….
……………………………….
……………………………….

……………………………….
……………………………….
……………………………….
……………………………….
……………………………….
……………………………….
……………………………….
……………………………….
……………………………….
……………………………….
……………………………….
……………………………….
……………………………….
……………………………….

โดย ธรรมรตัน์ พรหมพิงค์
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บล็อกคำาสั่ง คำาอธิิบายการทำางาน
ของบล็อกคำาสั่ง

……………………………….
……………………………….
……………………………….
……………………………….
……………………………….
……………………………….
……………………………….
……………………………….
……………………………….
……………………………….
……………………………….

2. สรา้งบลำกอกคำาสักงเปลำีกยนฉาก เขียนคำาอธิบายการทีำางานของบลำกอกคำาสักง ทีำาการบันทีกกแลำะสงงไฟลำ์
งานตามทีีกกำาหนด (10 คะแนน)

รูป บล็อกคำาสั่ง คำาอธิิบายการทำางาน
ของบล็อกคำาสั่ง

……………………………….
……………………………….
……………………………….
……………………………….
……………………………….
……………………………….
……………………………….
……………………………….
……………………………….
……………………………….
……………………………….
……………………………….

โดย ธรรมรตัน์ พรหมพิงค์
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รูป บล็อกคำาสั่ง คำาอธิิบายการทำางาน
ของบล็อกคำาสั่ง

……………………………….
……………………………….
……………………………….
……………………………….
……………………………….
……………………………….
……………………………….
……………………………….
……………………………….
……………………………….
……………………………….
……………………………….
……………………………….
……………………………….
……………………………….
……………………………….
……………………………….
……………………………….
……………………………….
……………………………….
……………………………….
……………………………….
……………………………….
……………………………….
……………………………….
……………………………….
……………………………….
……………………………….

โดย ธรรมรตัน์ พรหมพิงค์
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3. สรา้งบลำกอกคำาสักงเสียงเพลำงสรา้งบรรยากาศึ เขียนคำาอธิบายการทีำางานของบลำกอกคำาสักง ทีำาการ
บันทีกกแลำะสงงไฟลำ์งานตามทีีกกำาหนด (5 คะแนน)

บล็อกคำาสั่ง คำาอธิิบายการทำางานของบล็อกคำาสั่ง
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………

โดย ธรรมรตัน์ พรหมพิงค์
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กจิกรรมท่ี 3.5 สร้างปฏิสัมพันธ์ิกบัผู้ชม
ฝึกสรา้งปฏิสัมพันธ์กับผร้ชมดว้ย Scratch

คำาอธิิบายกิจกรรม 
1) ศึกกษาเอกสารความรร้ประกอบชุดการเรียนกลำุงมสาระการเรียนรร้การงานอาชีพแลำะเทีคโนโลำยี เรืกอง
สนุกกับการเขียนโปรแกรมดว้ย Scratch หัวข้อทีีก 3.2.2 ปฏิสัมพันธ์
2) ฝึกสรา้งปฏิสัมพันธ์กับผร้ชมดว้ย Scratch
3) ใช้สืกอเสริม Fun with Scratch ชงวยเหลำอืในการทีำากิจกรรม ตามหัวข้อทีีก 3.2.2 ปฏิสัมพนัธ์

ภาพ สืกอเสริม Fun with Scratch หัวข้อทีีก 3.2.2 ปฏิสัมพนัธ์
4) ศึกกษาแลำะใช้ไฟลำ์ตวัอยงาง Interactive.sb2 ชงวยเหลำือในการทีำากิจกรรม
5) บันทีกกกิจกรรมลำงแบบบันทีกกกิจกรรม

โดย ธรรมรตัน์ พรหมพิงค์
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บันทึกกิจกรรม (10 คะแนน)
สรา้งบลำกอกคำาสักงปฏิสัมพันธ์กับผร้ชมด้วย Scratch เขียนคำาอธิบายการทีำางานของบลำกอกคำาสักง ทีำาการ
บันทีกกแลำะสงงไฟลำ์งานตามทีีกกำาหนด 

บล็อกคำาสั่ง คำาอธิิบายการทำางานของบล็อกคำาสั่ง
…………………………………………………………….
…………………………………………………………….
…………………………………………………………….
…………………………………………………………….
…………………………………………………………….
…………………………………………………………….
…………………………………………………………….
…………………………………………………………….
…………………………………………………………….
…………………………………………………………….
…………………………………………………………….
…………………………………………………………….
…………………………………………………………….
…………………………………………………………….
…………………………………………………………….
…………………………………………………………….
…………………………………………………………….
…………………………………………………………….
…………………………………………………………….
…………………………………………………………….
…………………………………………………………….

โดย ธรรมรตัน์ พรหมพิงค์
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กิจกรรมท่ี 3.6 นิทาน Scratch
สรา้งนิทีาน Scratch ตามตวัอยงาง

คำาอธิิบายกิจกรรม 
1) ศึกกษาเอกสารความรร้ประกอบชุดการเรียนกลำุงมสาระการเรียนรร้การงานอาชีพแลำะเทีคโนโลำยี เรืกอง
สนุกกับการเขียนโปรแกรมดว้ย Scratch หัวข้อทีีก 3.2.3 นิทีาน Scratch
2) สรา้งนิทีาน Scratch ตามตวัอยงาง
3) ใช้สืกอเสริม Fun with Scratch ชงวยเหลำอืในการทีำากิจกรรม ตามหัวข้อทีีก 3.2.3 นิทีาน Scratch

ภาพ สืกอเสริม Fun with Scratch หัวข้อทีีก 3.2.3 นิทีาน Scratch
4) ศึกกษาแลำะใช้ไฟลำ์ตวัอยงาง story.sb2 ชงวยเหลำอืในการทีำากิจกรรม
5) บันทีกกกิจกรรมลำงแบบบันทีกกกิจกรรม

โดย ธรรมรตัน์ พรหมพิงค์
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บันทึกกิจกรรม (15 คะแนน)
สร้างนิทีาน Scratch ตามตัวอยงาง ดัดแปลำงตามจินตนาการแลำะทีำาการบันทีกกแลำะสงงไฟลำ์งานตามทีีก
กำาหนด 

ท่ี Sprite/
Backdrop

บล็อกคำาสั่ง

1

โดย ธรรมรตัน์ พรหมพิงค์
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ท่ี Sprite/
Backdrop

บล็อกคำาสั่ง

2

3

โดย ธรรมรตัน์ พรหมพิงค์
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ท่ี Sprite/
Backdrop

บล็อกคำาสั่ง

4

โดย ธรรมรตัน์ พรหมพิงค์
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ท่ี Sprite/
Backdrop

บล็อกคำาสั่ง

4

โดย ธรรมรตัน์ พรหมพิงค์
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กิจกรรมท่ี 3.7 เทคนิคการสร้างเกมด้วย Scratch 
ฝึกเทีคนิคการสรา้งเกมด้วย Scratch

คำาอธิิบายกิจกรรม 
1) ศึกกษาเอกสารความรร้ประกอบชุดการเรียนกลำุงมสาระการเรียนรร้การงานอาชีพแลำะเทีคโนโลำยี เรืกอง
สนุกกับการเขียนโปรแกรมดว้ย Scratch หัวข้อทีีก 3.3.1 เทีคนิคการเขียนโปรแกรมเกมดว้ย Scratch
2) ฝึกเทีคนิคการสรา้งเกมด้วย Scratch
3) ใช้สืกอเสริม Fun with Scratch ชงวยเหลำือในการทีำากิจกรรม ตามหัวข้อทีีก 3.3.1 เทีคนิคการเขียน
โปรแกรมเกมดว้ย Scratch

ภาพ สืกอเสริม Fun with Scratch หัวข้อทีีก 3.3.1 เทีคนิคการเขียนโปรแกรมเกมดว้ย Scratch
4) ศึกกษาแลำะใช้ไฟลำ์ตัวอยงาง keyboard.sb2, press Y.sb2, question1.sb2, question2.sb2,
score1.sb2 แลำะ score2.sb2 ชงวยเหลำอืในการทีำากิจกรรม
5) บันทีกกกิจกรรมลำงแบบบันทีกกกิจกรรม

โดย ธรรมรตัน์ พรหมพิงค์
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บันทึกกิจกรรม (30 คะแนน)
1. สรา้งบลำกอกคำาสักงคยี์บอร์ด เขียนคำาอธิบายการทีำางานของบลำกอกคำาสักง ทีำาการบันทีกกแลำะสงงไฟลำ์งาน
ตามทีีกกำาหนด (10 คะแนน)

บล็อกคำาสั่ง คำาอธิิบายการทำางานของบล็อกคำาสั่ง
………………..…………………………………………………….
………………………………………………………………………
………………..…………………………………………………….
………………………………………………………………………
………………..…………………………………………………….
………………………………………………………………………
………………..…………………………………………………….
………………………………………………………………………
………………..…………………………………………………….
………………………………………………………………………
………………..…………………………………………………….
………………………………………………………………………
………………..…………………………………………………….
………………………………………………………………………
………………..…………………………………………………….
………………………………………………………………………

โดย ธรรมรตัน์ พรหมพิงค์
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บล็อกคำาสั่ง คำาอธิิบายการทำางานของบล็อกคำาสั่ง
………………..…………………………………………………….
………………………………………………………………………
………………..…………………………………………………….
………………………………………………………………………
………………..…………………………………………………….
………………………………………………………………………
………………..…………………………………………………….
………………………………………………………………………

2. สร้างบลำกอกคำาสักงเมาส์ เขียนคำาอธิบายการทีำางานของบลำกอกคำาสักง ทีำาการบันทีกกแลำะสงงไฟลำ์งาน
ตามทีีกกำาหนด (10 คะแนน)

Sprite บล็อกคำาสั่ง คำาอธิิบายการทำางาน
ของบล็อกคำาสั่ง

.

……….………………………
……………………………….
……….………………………
……………………………….

โดย ธรรมรตัน์ พรหมพิงค์
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Sprite บล็อกคำาสั่ง คำาอธิิบายการทำางาน
ของบล็อกคำาสั่ง

……….………………………
……………………………….
……….………………………
……………………………….
……….………………………
……………………………….
……….………………………
……………………………….
……….………………………
……………………………….

\

……….………………………
……………………………….
……….………………………
……………………………….
……….………………………
……………………………….
……….………………………
……………………………….

……….………………………
……………………………….
……….………………………
……………………………….
……….………………………
……………………………….
……….………………………
……………………………….
……….………………………

โดย ธรรมรตัน์ พรหมพิงค์
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Sprite บล็อกคำาสั่ง คำาอธิิบายการทำางาน
ของบล็อกคำาสั่ง

……….………………………
……………………………….
……….………………………
……………………………….
……….………………………
……………………………….
……….………………………
……………………………….
……….………………………
……………………………….
……….………………………
……………………………….
……….………………………
……………………………….
……….………………………
……………………………….
……….………………………
……………………………….
……….………………………
……………………………….
……….………………………
……………………………….
……….………………………
……………………………….

โดย ธรรมรตัน์ พรหมพิงค์
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3. จากกิจกรรมข้อทีีก 2 เพิกมบลำกอกคำาสักงดังรรป แลำ้วเพิกมคำาถามในการถามตอบจำานวน 5 ข้อ 
ตามต้องการ เพืกอสร้างชิ้นงานถามตอบปัญหา ทีำาการบันทีกกแลำะสงงไฟลำ์งานตามทีีกกำาหนด 
(10 คะแนน)

โดย ธรรมรตัน์ พรหมพิงค์
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กจิกรรมท่ี 3.8 การหา Resource สำาหรับเกม
หา Resource สำาหรับเกม

คำาอธิิบายกิจกรรม 
1) ศึกกษาเอกสารความรร้ประกอบชุดการเรียนกลำุงมสาระการเรียนรร้การงานอาชีพแลำะเทีคโนโลำยี เรืกอง
สนุกกับการเขียนโปรแกรมดว้ย Scratch หัวข้อทีีก 3.3.2 Resource สำาหรับเกม
2) หา Resource สำาหรับเกม
3) ใช้สืกอเสริม Fun with Scratch ชงวยเหลำือในการทีำากิจกรรม ตามหัวข้อทีีก 3.3.2 Resource
สำาหรับเกม

ภาพ สืกอเสริม Fun with Scratch หัวข้อทีีก 3.3.2 Resource สำาหรับเกม
4) บันทีกกกิจกรรมลำงแบบบันทีกกกิจกรรม

โดย ธรรมรตัน์ พรหมพิงค์
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บันทึกกิจกรรม (10 คะแนน)
ให้ค้นหา Resource สำาหรับเกม เชงน รรปภาพ เสียง ข้อมรลำ จากอินเทีอรเ์นกต รวมรวมไว้ใน Folder 
ชืกอ Resource แลำะจัดทีำารายการประเภทีของ Resource ลำิขสิทีธิ์/การอนุญาตใช้งาน แลำะแหลำงงทีีกมา
สงงงานตามทีีกกำาหนด

ประเภทของ Resource ลิขสิทธ์ิิ/การอนุญาตใช้งาน แหล่งท่ีมา
……………………………………………
……………………………………………

……………………………………………
……………………………………………

……………………………………………
……………………………………………

……………………………………………
……………………………………………

……………………………………………
……………………………………………

……………………………………………
……………………………………………

……………………………………………
……………………………………………

……………………………………………
……………………………………………

……………………………………………
……………………………………………

……………………………………………
……………………………………………

……………………………………………
……………………………………………

……………………………………………
……………………………………………

……………………………………………
……………………………………………

……………………………………………
……………………………………………

……………………………………………
……………………………………………

……………………………………………
……………………………………………

……………………………………………
……………………………………………

……………………………………………
……………………………………………

……………………………………………
……………………………………………

……………………………………………
……………………………………………

……………………………………………
……………………………………………

……………………………………………
……………………………………………

……………………………………………
……………………………………………

……………………………………………
……………………………………………

โดย ธรรมรตัน์ พรหมพิงค์
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กิจกรรมท่ี 3.9 Scratch หล่น
สรา้งชิ้นงานเกม Scratch หลำงน ตามตวัอยงาง

คำาอธิิบายกิจกรรม 
1) ศึกกษาเอกสารความรร้ประกอบชุดการเรียนกลำุงมสาระการเรียนรร้การงานอาชีพแลำะเทีคโนโลำยี เรืกอง
สนุกกับการเขียนโปรแกรมดว้ย Scratch หัวข้อทีีก 3.3.3 Scratch หลำงน
2) สรา้งชิ้นงานเกม Scratch หลำงน ตามตวัอยงาง
3) ใช้สืกอเสริม Fun with Scratch ชงวยเหลำอืในการทีำากิจกรรม ตามหัวข้อทีีก 3.3.3 Scratch หลำงน

ภาพ สืกอเสริม Fun with Scratch หัวข้อทีีก 3.3.3 Scratch หลำงน
4) ศึกกษาแลำะใช้ไฟลำ์ตวัอยงาง game.sb2 ชงวยเหลำือในการทีำากิจกรรม
5) บันทีกกกิจกรรมลำงแบบบันทีกกกิจกรรม

โดย ธรรมรตัน์ พรหมพิงค์
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บันทึกกิจกรรม (15 คะแนน)
สร้างชิ้นงานเกม Scratch หลำงน ตามตัวอยงาง ดัดแปลำงตามจินตนาการแลำะทีำาการบันทีกกแลำะสงงไฟลำ์
งานตามทีีกกำาหนด 

ท่ี Sprite/
Backdrop

บล็อกคำาสั่ง

1

โดย ธรรมรตัน์ พรหมพิงค์
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ท่ี Sprite/
Backdrop

บล็อกคำาสั่ง

โดย ธรรมรตัน์ พรหมพิงค์
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ท่ี Sprite/
Backdrop

บล็อกคำาสั่ง

3

โดย ธรรมรตัน์ พรหมพิงค์
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แบบทดสอบเก็บคะแนน หวัเรือ่งที ่3. ชิน้งานสนุก ๆ ดว้ย Scratch 
คำาชุดนแแจง ให้ททำเคเครื่ององห้มคย x ลงในชอ่งตัวเลออก ก ข ค ห้รื่ออ ง ทำีงถูกตทองทำีงสดุ (20 คะแนน)
1. จากบลำกอกคำาสักงตงอไปน้ี จะปรากฏผลำลำัพธต์ามข้อใด

ก.

ข.

ค.

ง.

โดย ธรรมรตัน์ พรหมพิงค์
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2. จากคำาสักงทีีกกำาหนด 

จะเปลำีกยนคำาสักง 

 
เปทนคำาสักงตามข้อใด จกงจะแสดงผลำลำพัธ์เชงนเดิมแลำะให้ประสิทีธิภาพทีีกดกีวงา

ก. 

ข. 

ค. 
ง. ไมงสามารถเปลำีกยนคำาสักงทีีกกำาหนดให้มีผลำลำพัธ์เชงนเดิมได้

3.หากตอ้งการวาดรรปสีกเหลำีกยมจัตรุัส ทีีกมีดา้นยาวตามทีีกกำาหนด บลำกอกคำาสักงระหวงางคำาสักง pen down
แลำะ pen up ตงอไปน้ีจะเปทนตามข้อใด

โดย ธรรมรตัน์ พรหมพิงค์
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ก. 

ข. 

ค. 

ง. 

โดย ธรรมรตัน์ พรหมพิงค์
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4. จากบลำกอกทีีกกำาหนดให้ตงอไปน้ี

หากเรียกใช้บลำกอกคำาสักง

จะเกิดผลำลำพัธ์ตามข้อใด
ก. เส้นโค้ง ยาว 5 steps
ข. รรปวงกลำม รัศึมี 5 steps
ค. รรปสีกเหลำีกยม กวา้งดา้นลำะ 60 steps
ง. รรปห้าเหลำีกยม กวา้งดา้นลำะ 60 steps

5. บลำกอกคำาสักงในข้อใดให้ผลำลำัพธ์ดังรรป

โดย ธรรมรตัน์ พรหมพิงค์
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ก. 

ข. 

ค. 

ง. 

โดย ธรรมรตัน์ พรหมพิงค์
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สนุกกับการเขียนโปรแกรมด้วย Scratch

6. เทีคนิคในการแสดงทีงาทีางการเดินของตวัลำะครตอ้งใช้บลำกอกคำาสักงในหมวดใด
ก. Looks 
ข. Motion
ค. Motion แลำะ Looks
ง. Motion, Looks แลำะ Control

7. การเลำือก Resource จากแหลำงงตงาง ๆ มาใชใ้นการสรา้งสรรค์ผลำงานตอ้งคำานกงถกงประเดกนใดมาก
ทีีกสุด

ก. ขนาดไฟลำ์ของ Resource
ข. ความสวยงามของ Resource
ค. การไมงลำะเมิดลำิขสิทีธิ์ของ Resource
ง. ความสะดวกในการจดัหา Resource

8. หนรดีสรา้งบลำกอกคำาสักงแสดงการพรด โดยการสลำับภาพของ Costume ทีีกมีลำกัษณะปิดปากแลำะอ้า
ปากตามลำำาดบั ดงัตงอไปน้ี

จากบลำกอกคำาสักงดังกลำงาวให้ผลำลำพัธต์ามข้อใด
ก. ตวัลำะครแสดงข้อความ “สวัสดีจา้” แลำะสลำับภาพขยับปากจำานวน 3 รอบ
ข. ตวัลำะครแสดงข้อความ “สวัสดจี้า” แตงไมงมีการสลำับภาพขยับปาก
ค. ตวัลำะครไมงแสดงข้อความ แตงสลำับภาพขยับปากจำานวน 3 รอบ
ง. ตวัลำะครแสดงข้อความ แลำะสลำับภาพขยับปากอยงางรวดเรกวจนมองไมงทีัน
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9. หากต้องการควบคุมตวัลำะคร ให้หันทีางขวาแลำ้วเคลำืกอนทีีกตามทีิศึทีางน้ันจำานวน 5 steps เมืกอกด
ปุ่มลำรกศึรทีางขวาทีีกแป้นพิมพ์ จะต้องสรา้งบลำกอกคำาสักงตามข้อใด 

ก. 

ข. 

ค. 

ง. 
10. จากบลำกอกคำาสักงแสดงคำาถามแลำะให้คะแนนตงอไปน้ีมีความผิดพลำาดอยงางไร แลำะต้องแก้ไขอยงางไร

ก. โปรแกรมแสดงคำาถามแลำะให้คะแนนไดอ้ยงางสมบรรณ์
ข. โปรแกรมแสดงคำาถามไมงถรกต้อง ตอ้งเปลำีกยนจากคำาสักง ask () and wait เปทน say () for 

() secs
ค. โปรแกรมให้คะแนนไมงถรกต้อง ต้องเปลำีกยนจากคำาสักง set () to () เปทน change () by ()
ง. ถรกทีั้งข้อ ข แลำะ ค
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แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิิหลังเรียน 

คำาชุดนแแจง ให้ททำเคเครื่ององห้มคย x ลงในชอ่งตัวเลออก ก ข ค ห้รื่ออ ง ทำีงถูกตทองทำีงสดุ (40 คะแนน)
1. ข้อใดกลำงาวถกงโปรแกรม Scratch ไมสถรกตรอง

ก. Scratch ชงวยให้การเขียนโปรแกรมงงายขก้น แตงไมงสามารถพัฒนาไปสรงการเขียนโปรแกรมทีีก
มีความซัึ่บซ้ึ่อนสรงได้

ข. Scratch ชงวยสงงเสริมความคดิสรา้งสรรค์ คดิเชิงเหตุผลำ แลำะการทีำางานรงวมกัน
ค. Scratch ถรกพัฒนาขก้นโดยกลำุงม Lifelong Kindergarten ในสถาบัน MIT
ง. พืน้ทีีกแสดงผลำลำัพธ์ของชิ้นงานมีขนาด 480x360 จดุ

2. ข้อใดมรีรปแบบการเขียนโปรแกรมเหมือนกับโปรแกรม Scratch

ก. 

ข. 

ค. 

ง. 
3. การลำงทีะเบียนเข้าใช้งาน Scratch แบบออนไลำน์ มีข้อดหีลำายประการยกเวรนขรอใด

ก. ทีำาให้สามารถแบงงปันชิ้นงานทีีกสร้างขก้นผงานเวกบไซึ่ต์ของ Scratch 
ข. ทีำาให้สามารถใช้ตวัแปรบนกลำุงมเมฆบนเวกบไซึ่ตข์อง Scratch ได้
ค. ทีำาให้สามารถบันทีกกชิ้นงานทีีกสรา้งขก้นผงานเวกบไซึ่ตข์อง Scratch
ง. ทีำาให้สามารถดาวน์โหลำด Scratch แบบออฟไลำน์มาใช้งานได้

4. เพืกอนของนักเรียนไมงสามารถติดตัง้โปรแกรม Scratch 2.0 Offline Editor ไดเ้พราะตัวตดิตัง้ของ 
Scratch ไมงทีำางานนักเรียนจะแก้ปัญหาให้เพืกอนเบ้ืองต้นไดอ้ยงางไร

ก. ทีดลำองตดิตั้งโปรแกรม Scratch 2.0 Offline Editor อีกครัง้ หากไมงไดใ้ห้แจ้งครร
ข. แนะนำาให้เพืกอนตดิตั้งโปรแกรม Java Runtime กงอนการตดิตั้ง Scratch 2.0
ค. แนะนำาให้เพืกอนตดิตั้งโปรแกรม Flash Player กงอนการติดตั้ง Scratch 2.0
ง. แนะนำาให้เพืกอนตดิตั้งโปรแกรม Adobe Air กงอนการตดิตั้ง Scratch 2.0
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5. ใครเหมาะสมทีีกสุดทีีกจะเลำือกใช้โปรแกรม Scratch ในการสรา้งชิ้นงาน
ก. จตพุรต้องการนำาเสนอผลำงานทีางวชิาการตงอคณะกรรมการประเมิน
ข. ธรรมรตัน์ต้องการสร้างเกมประกอบการเรียนการสอนวทิียาศึาสตร์
ค. มานิตต้องการโปรแกรมบริหารจัดการฐานข้อมรลำของโรงเรียน
ง. ณัฐดนัยต้องการแตงงเพลำงมาร์ชของโรงเรียน

6. สงวนใดของ Scratch ทีีกเปรียบเสมือนเวทีี ซึ่กกงเปทนพื้นทีีกแสดงผลำลำพัธ์ของชิ้นงานทีีกสรา้งขก้น
ก. Backdrops 
ข. Costumes 
ค. Script
ง. Stage

7. เครืกองมือใดใชใ้นการเปลำีกยนภาษาของ Scratch

ก. 

ข. 

ค. 

ง. 
8. ในการเพิกม Sprite, Backdrop หรือ Sound จาก Library ใน Scratch ตอ้งใช้เครืกองมือใดตาม
ลำำาดบั

ก.   

ข.   

ค.   

ง.   
9. การเขียนโปรแกรมหรือการสรา้ง Script ใน Scratch เหมือนกับสิกงใด

ก. การพิมพ์เอกสาร
ข. การตงอจิก๊ซึ่อว์
ค. การเลำงนเกม
ง. การวาดรรป
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10. ข้อผิดพลำาดใด จะไมสเกกดขกแนในเขียนโปรแกรม Scratch
ก. Runtime Error 
ข. Syntax Error
ค. Logic Error
ง. ถรกทีุกข้อ

11. หมวดคำาสักงพืน้ฐานใดไมสปรากฏในโปรแกรม Scratch
ก. Motion 
ข. Events 
ค. Looks
ง. Paint

12. กำาหนดให้ Sprite อยรงทีีกพกิัด (0,0) บลำกอกคำาสักงใด ทีำาให้ Sprite ไปอยรงทีีกพิกดั (100,50)

ก. 

ข. 

ค. 

ง. 
13. บลำกอกคำาสักงตงอไปน้ี

ไมสสามารถลำ้างการเปลำีกยนแปลำงทีีกเกดิขก้นไดก้ับคำาสักงใด

ก. 

ข. 

ค. 

ง. 
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14. บลำกอกคำาสักงในข้อใด วาดรรปสามเหลำีกยมดา้นเทีงา

ก. 

ข. 

ค. 

ง. 
15. จากบลำกอกคำาสักงตงอไปน้ี 

จะคืนผลำลำัพธ์ ตามข้อใด
ก. Thank_you from_Scratch 
ข. Thank_you 
ค. a
ง. r
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16. ข้อใดเปทนการสร้างบลำกอกคำาสักงให้เลำงนเสียงเปยยโนได้ถรกต้อง

ก. 

ข. 

ค. 

ง. 
17. พจิารณาบลำกอกคำาสักงเงืกอนไขตงอไปน้ี 

ข้อใดกลำงาวถรกต้อง
ก. ถ้า x มีคงาเทีงากับ 4 จะไมงแสดงข้อความพรด Hello!
ข. ถ้า x มีคงาเทีงากบั 5 จะแสดงข้อความพรด Hello!
ค. ถ้า x มีคงาเทีงากับ 6 จะแสดงข้อความพรด Hello!
ง. ข้อ ก แลำะ ค ถรก

18. พจิารณาบลำกอกคำาสักงเงืกอนไขตงอไปน้ี 

ข้อใดกลำงาวถรกต้อง
ก. ถ้า x มีคงาเทีงากับ 14 แลำ้ว x จะมีคงาใหมงเทีงากับ 19
ข. ถ้า x มีคงาเทีงากบั 16 แลำว้ x จะมีคงาใหมงเทีงากับ 11
ค. ถ้า x มีคงาเทีงากับ 9 แลำ้ว x จะมีคงาใหมงเทีงากับ 15
ง. ถ้า x มีคงาเทีงากับ 6 แลำ้ว x จะมีคงาใหมงเทีงากับ 1
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19. ข้อใดเปทนการใชบ้ลำกอกคำาสักงวนซ้ึ่ำาทีีกเหมาะสมทีีกสุดแลำะให้ผลำลำัพธ์ตรงกับบลำกอกคำาสักงตงอไปน้ี 

ก. 

ข. 

ค. 

ง. 

โดย ธรรมรตัน์ พรหมพิงค์



143
สนุกกับการเขียนโปรแกรมด้วย Scratch

20. จากบลำกอกคำาสักงตงอไปน้ี มีการวนซ้ึ่ำาคำาสักงกีกรอบ

ก. 6
ข. 5
ค. 4
ง. 0

21. ข้อใดกลำงาวถกงการจดัการตวัแปรใน Scratch ไมสถรกตรอง
ก. Scratch สนับสนุนข้อมรลำชนิด Boolean, Number แลำะ String 
ข. ข้อมรลำใน Scratch จะถรกเกกบในรรปของ Variable แลำะ List 
ค. บลำกอกคำาสักงใน Scratch สามารถวางตวัแปรไดท้ีุกชนิด
ง. Scratch จะการจัดการกับชนิดข้อมรลำโดยอัตโนมัติ

22. หากต้องการเกกบข้อมรลำตวัเลำขเพืกอนำามาคำานวณ ควรใช้เครืกองมอืใดในการสร้างตวัแปรจกงจะเหมาะ
สมทีีกสุด

ก.  ในหมวดคำาสักง 

ข.  ในหมวดคำาสักง 

ค.  ในหมวดคำาสักง 

ง.  ในหมวดคำาสักง 
23. จากบลำกอกคำาสักงตงอไปน้ี ตวัแปร money จะมีคงาตามข้อใด

ก. 14
ข. 10
ค. 6
ง. 4
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24. บลำกอกคำาสักงใด คืนคงาความจรงิเปทน true

ก. 

ข. 

ค. 

ง. 
25. บลำกอกคำาสักงในข้อใด คืนคงาผลำลำัพธเ์ทีงากับ 3

ก. 

ข. 

ค. 

ง. 
26. บลำกอกคำาสักงใด คืนคงาความจรงิเปทน false

ก. 

ข. 

ค. 

ง. 
27. จากบลำกอกคำาสักงตงอไปน้ี หากผร้ใชก้รอกข้อมรลำ 2013 โปรแกรมจะแสดงผลำลำัพธ์ตามข้อใด

ก. 2556
ข. 2013
ค. 1470
ง. 0
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28. Procedure ในโปรแกรมภาษา Scratch เทีียบได้กับข้อใด
ก. Broadcast 
ข. Define 
ค. Block
ง. Event

29. การสร้าง Procedure ใน Scratch ทีำาให้เกิดความสะดวกมากมายยกเวรนข้อใด
ก. ความสะดวกในการจดัระเบียบ Script 
ข. ความสะดวกในการแก้ไขข้อผิดพลำาด
ค. ความสะดวกในการสงงออกชิ้นงาน
ง. ความสะดวกในการเรียกใช้งานซ้ึ่ำา

30. ข้อใดสร้าง Procedure แสดงผลำบวกของตวัเลำขตงอไปน้ี

ได้ถรกต้อง

ก. 

ข. 

ค. 

ง. 
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31. จากบลำกอกคำาสักงตงอไปน้ี จะปรากฏผลำลำัพธต์ามข้อใด

ก. 

ข. 

ค. 

ง. 
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32. จากคำาสักงทีีกกำาหนด 

จะเปลำีกยนคำาสักง 

 
เปทนคำาสักงตามข้อใด จกงจะแสดงผลำเลำขครงระหวงางทีีกอยรงระหวงาง 1-10 

ก. 

ข. 

ค. 

ง. 
33. หากต้องการวาดรรปสีกเหลำีกยมทีีกมีดา้นกวา้งแลำะดา้นยาวตามทีีกกำาหนด บลำกอกคำาสักงระหวงางคำาสักง 
pen down แลำะ pen up ตงอไปน้ีจะเปทนตามข้อใด
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ก. 

ข. 

ค. 

ง. 

โดย ธรรมรตัน์ พรหมพิงค์



149
สนุกกับการเขียนโปรแกรมด้วย Scratch

34. จากบลำกอกทีีกกำาหนดให้ตงอไปน้ี

หากเรียกใช้บลำกอกคำาสักง

จะเกิดผลำลำพัธ์ตามข้อใด

ก. 

ข. 

ค. 

ง. 

โดย ธรรมรตัน์ พรหมพิงค์



150
สนุกกับการเขียนโปรแกรมด้วย Scratch

35. บลำกอกคำาสักงในข้อใดให้ผลำลำัพธ์ดังรรป

ก. 

ข. 

ค. 

ง. 
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36. เทีคนิคในการแสดงการเคลำืกอนไหวของตัวลำะครจะตอ้งใช้บลำกอกคำาสักงในหมวดใด
ก. Looks แลำะ Control 
ข. Motion แลำะ Looks 
ค. Looks
ง. Motion

37. ภาณีดาวน์โหลำดไฟลำ์เสียง แลำะภาพจากอินเทีอร์เนกต มาใช้ประกอบในชิ้นงานสามารถทีำาไดห้รือ
ไมงอยงางไร

ก. ทีำาไมงได้ เนืกองจากไฟลำจ์ากอินเทีอรเ์นกตมีลำิขสิทีธิ์
ข. ทีำาได ้เพราะทีำาให้งานสมบรรณ์แลำะสวยงาม
ค. ทีำาไมงได้ เนืกองจาก Scratch ไมงรองรับ
ง. ทีำาได้ แตงต้องไมงลำะเมิดลำิขสิทีธิ์

38. หนรดีสรา้งบลำกอกคำาสักงแสดงการพรด โดยการสลำับภาพของ Costume ทีีกมีลำกัษณะปิดปากแลำะอ้า
ปากตามลำำาดบั ดงัตงอไปน้ี

จากบลำกอกคำาสักงดังกลำงาว จะตอ้งแก้ไขอยงางไรจกงจะไดผ้ลำลำัพธ์ตามทีีกต้องการ

ก. เปลำีกยน  เปทน 

ข. เปลำีกยน  เปทน 

ค. เปลำีกยน  เปทน 

ง. เปลำีกยน  เปทน 

โดย ธรรมรตัน์ พรหมพิงค์
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39. หากต้องการควบคุมตวัลำะคร ให้หันทีางขวาแลำ้วเคลำืกอนทีีกตามทีิศึทีางน้ันจำานวน 10 steps พร้อม
กับแสดงภาพการเดนิ เมืกอกดปุ่มลำรกศึรทีางขวาทีีกแป้นพิมพ์ จะตอ้งสร้างบลำกอกคำาสักงตามข้อใด 

ก. 

ข. 

ค. 

ง. 
40. จากบลำกอกคำาสักงวาดรรปตงอไปน้ี

คงาตวัเลำขในชงอง repeat แลำะ turn จะมีคงาตามข้อใดจกงจะวาดผลำลำพัธ์ออกเปทนรรปวงกลำมพอดี
ก. repeat = 36, turn = 15 
ข. repeat = 30, turn = 10
ค. repeat = 24, turn = 15
ง. repeat = 20, turn = 10

โดย ธรรมรตัน์ พรหมพิงค์


