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คำนำ
ชุดฝึ กทักษะการเขียนโปรแกรมขั้นพื้ นฐานด้วยโปรแกรม scratch สาหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 1 ชุดนี้ จัดทาขึ้ นเพื่อใช้ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้ รายวิชา วิทยาการคานวณ 1
รหัสวิชา ว20201 กลุ่มสาระการเรียนรูว้ ิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเสริมสร้างกระบวนการคิดเชิง
คานวณผ่านการเขียนโปรแกรมอีกทั้งยังส่งเสริมให้ผูเ้ รียนมีทกั ษะความคิดสร้างสรรค์ ทักษะ
กระบวนการแก้ปัญหา และทักษะความสามารถทางด้านไอซีที ที่สอดคล้องกับทักษะที่จาเป็ นของผูเ้ รียน
ในศตวรรษที่ 21 ซึ่งชุดฝึ กทักษะการเขียนโปรแกรมขั้นพื้ นฐานด้วยโปรแกรม scratch สาหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 มีท้งั หมด 7 ชุด ดังนี้
ชุดที่ 1 เรื่อง รูจ้ กั กับโปรแกรม scratch
ชุดที่ 2 เรื่อง การเขียนโปรแกรมและสร้างการเคลื่อนไหว
ชุดที่ 3 เรื่อง การเขียนโปรแกรมเพื่อสนองตอบต่อเหตุการณ์ Broadcast และ Touching
ชุดที่ 4 เรื่อง ตัวแปรและโอเปอร์เรอเตอร์
ชุดที่ 5 เรื่อง คาสัง่ ควบคุมการทางาน
ชุดที่ 6 เรื่อง การเล่นเสียง
ชุดที่ 7 เรื่อง เกมสร้างสรรค์
ชุดที่ 1 เรื่อง รูจ้ กั กับโปรแกรม scratch มุง่ เน้นให้ผูเ้ รียนได้มีความรูท้ กั ษะพื้ นฐานการเขียน
โปรแกรม Scratch เกี่ยวกับโครงสร้างและส่วนประกอบของโปรแกรม
ผูจ้ ดั ทาหวังเป็ นอย่างยิ่งว่าชุดฝึ กทักษะการเขียนโปรแกรมขั้นพื้ นฐานด้วยโปรแกรม Scratch
สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 ชุดนี้ จะช่วยส่งเสริมและพัฒนาทักษะการเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ก่อให้เกิดความรู ้ ความเข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการทางเทคโนโลยีไปใช้ในการ
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้ น ขอบคุณผูใ้ ห้ขอ้ เสนอแนะ
ตลอดจนให้การสนับสนุ นทุกท่านไว้ ณ โอกาสนี้
ดวงนภา จริรมั ย์
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สำรบัญ

คานา
สารบัญ
คาชี้ แจงชุดฝึ กทักษะ
คาแนะนาสาหรับครู
คาแนะนาสาหรับนักเรียน
มาตรฐานการเรียนรู/้ ตัวชี้ วัด
จุดประสงค์การเรียนรู ้
แบบทดสอบก่อนเรียน เรื่อง รูจ้ กั กับโปรแกรม Scratch
กระดาษแบบทดสอบก่อนเรียน
ใบความรูท้ ี่ 1.1 เรื่อง รูจ้ กั กับโปรแกรม Scratch
ใบงานที่ 1.1 เรื่อง รูจ้ กั กับโปรแกรม Scratch
ใบความรูท้ ี่ 1.2 เรื่อง เรียนรูห้ น้าจอโปรแกรม Scratch
ใบงานที่ 1.2 เรื่อง เรียนรูห้ น้าจอโปรแกรม Scratch
แบบทดสอบหลังเรียน เรื่อง รูจ้ กั กับโปรแกรม Scratch
กระดาษคาตอบแบบทดสอบหลังเรียน
บรรณานุ กรม
ภาคผนวก
เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน เรื่อง รูจ้ กั กับโปรแกรม Scratch
เฉลยใบงานที่ 1.1 รูจ้ กั กับโปรแกรม Scratch
เฉลยใบงานที่ 1.2 เรียนรูห้ น้าจอโปรแกรม Scratch
เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน เรื่อง รูจ้ กั กับโปรแกรม Scratch
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คำชี้ แจงชุดฝึ กทักษะ

ชุดฝึ กทักษะการเขียนโปรแกรมขั้นพื้ นฐานด้วยโปรแกรม Scratch สาหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 1 ชุด จัดทาขึ้ นเพื่อใช้ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรูร้ ายวิชา วิทยาการคานวณ 1
รหัสวิชา ว20201 ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรูว้ ิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีท้งั หมด 7
ชุด ดังนี้
ชุดที่ 1 เรื่อง รูจ้ กั กับโปรแกรม scratch
ชุดที่ 2 เรื่อง การเขียนโปรแกรมและสร้างการเคลื่อนไหว
ชุดที่ 3 เรื่อง การเขียนโปรแกรมเพื่อสนองตอบต่อเหตุการณ์ Broadcast และ Touching
ชุดที่ 4 เรื่อง ตัวแปรและโอเปอร์เรอเตอร์
ชุดที่ 5 เรื่อง คาสัง่ ควบคุมการทางาน
ชุดที่ 6 เรื่อง การเล่นเสียง
ชุดที่ 7 เรื่อง เกมสร้างสรรค์
ชุดฝึ กทักษะการเขียนโปรแกรมขั้นพื้ นฐานด้วยโปรแกรม Scratch สาหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 1 ชุดที่ 1 เรื่อง รูจ้ กั กับโปรแกรม Scratch เล่มนี้ ใช้เวลา 2 ชัว่ โมง ประกอบไปด้วย
1. คานา/สารบัญ
2. คาชี้ แจง
3. คาแนะนาสาหรับครู
4. คาแนะนาสาหรับนักเรียน
5. มาตรฐานการเรียนรู/้ ตัวชี้ วัด/จุดประสงค์การเรียนรู ้
6. ใบความรู/้ ใบงาน/แบบทดสอบ
7. บรรณานุ กรม
8. เฉลยแบบฝึ กทักษะ/เฉลยแบบทดสอบ
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คำแนะนำสำหรับครู

ชุดฝึ กทักษะการเขียนโปรแกรมขั้นพื้ นฐานด้วยโปรแกรม Scratch สาหรับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1
ชุดที่ 1 เรื่อง รูจ้ กั กับโปรแกรม Scratch เป็ นสื่อประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรูร้ ายวิชา วิทยาการ
คานวณ 1 รหัสวิชา ว20201 ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรูว้ ิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ซึ่งในการดาเนิ นกิจกรรมการเรียนรู ้ ครูควรปฏิบตั ิ ดังนี้
1. ศึกษาสาระการเรียนรู ้ สาระสาคัญ จุดประสงค์การเรียนรู ้ เพื่อให้ทราบบทเรียนว่าเมื่อจบ
บทเรียนนักเรียนสามารถเรียนรูอ้ ะไรได้บา้ ง
2. ตรวจสอบชุดฝึ กทักษะการเขียนโปรแกรมขัน้ พื้ นฐานด้วยโปรแกรม Scratch สาหรับชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 1ให้อยูใ่ นสภาพที่ใช้งานได้ดี
3. ครูควรเตรียมความรูใ้ นเนื้ อหาอย่างลึกซึ้ ง
4. ครูสามารถยืดหยุ่นเวลาในการจัดกิจกรรมการเรียนรูไ้ ด้ตามความเหมาะสมควร
5. ครูแจกชุดฝึ กทักษะการเขียนโปรแกรมขัน้ พื้ นฐานด้วยโปรแกรม Scratch ชั้นมัธยมศึกษา
ปี ที่ 1 ให้นักเรียนได้ศึกษา
6. ให้นักเรียนทาแบบทดสอบก่อนเรียนเป็ นรายบุคคลเพื่อประเมินความรูเ้ ดิมของนักเรียน
7. แจ้งมาตรฐานการเรียนรู ้ ตัวชี้ วัด และจุดประสงค์การเรียนรูใ้ ห้นักเรียนทราบ
8. ครูดาเนิ นการสอนตามกิจกรรมที่กาหนดไว้ในแผนการจัดการเรียนรู ้
9. ขณะที่นักเรียนทาชุดฝึ กทักษะการเขียนโปรแกรมขั้นพื้ นฐานด้วยโปรแกรม Scratch สาหรับ
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1ชุดที่ 1 เรื่อง รูจ้ กั กับScratch ครูตอ้ งคอยแนะนา ให้คาปรึกษาและช่วยเหลือ
10. หลังจากนักเรียนได้ศึกษาใช้ชุดฝึ กทักษะการเขียนโปรแกรมขั้นพื้ นฐานด้วยโปรแกรม
Scratch สาหรับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ชุดที่ 1 เรื่อง รูจ้ กั กับScratch เสร็จเรียบร้อยแล้ว ครูและนักเรียน
เฉลยกิจกรรมร่วมกัน พร้อมสรุปเพื่อให้นักเรียนนาไปปรับปรุงและพัฒนาในการทาชุดฝึ กทักษะชุด
ต่อๆไป
11. ให้นักเรียนทาแบบทดสอบหลังเรียนเป็ นรายบุคคล เพื่อประเมินผลการเรียนรู ้
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คำแนะนำสำหรับนักเรียน

ชุดฝึ กทักษะการเขียนโปรแกรมขั้นพื้ นฐานด้วยโปรแกรม Scratch สาหรับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1
ชุดที่ 1 เรื่อง รูจ้ กั กับโปรแกรม Scratch เป็ นสื่อประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรูร้ ายวิชา วิทยาการ
คานวณ 1 รหัสวิชา ว20201 ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรูว้ ิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นักเรียนสามารถศึกษาและเรียนรูไ้ ด้ดว้ ยตนเอง ก่อนที่จะศึกษาและเรียนรูใ้ ห้นักเรียนอ่านคาชี้ แจง และ
ปฏิบตั ิดงั นี้
1. นักเรียนรับฟั งคาชี้ แจงการใช้ชุดฝึ กทักษะการเขียนโปรแกรมขัน้ พื้ นฐานด้วยโปรแกรม
Scratch สาหรับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 ชุดที่ 1 เรื่อง รูจ้ กั กับโปรแกรม Scratch ก่อนลงมือปฏิบตั ิ
2. นักเรียนศึกษาสาระการเรียนรู ้ สาระสาคัญ จุดประสงค์การเรียนรู ้ เพื่อให้ทราบว่า เมื่อ
จบบทเรียนเรียนนักเรียนสามารถเรียนรูอ้ ะไรได้บา้ ง
3. นักเรียนทาแบบทดสอบก่อนเรียน เรื่อง รูจ้ กั กับโปรแกรม Scratch
4. นักเรียนศึกษาทาความเข้าใจใบความรูแ้ ละตัวอย่างในชุดฝึ กทักษะการเขียนโปรแกรมขั้น
พื้ นฐานด้วยโปรแกรม Scratch สาหรับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 ชุดที่ 1 เรื่อง รูจ้ กั กับโปรแกรม Scratch
5. นักเรียนปฏิบตั ิกรรมตามที่ได้รบั มอบหมายในแต่ละกิจกรรมที่กาหนดให้ครบถ้วน
ตามลาดับด้วยความตัง่ ใจและคิดให้รอบคอบ
6. เมื่อนักเรียนมีปัญหาในกิจกรรมใด ให้ซกั ถามครูทนั ที
7. เมื่อนักเรียนทาแบบฝึ กทักษะในชุดฝึ กทักษะทุกแบบฝึ กแล้ว ให้นักเรียนทาแบบทดสอบ
หลังเรียน ชุดที่ 1 เรื่อง รูจ้ กั กับโปรแกรม Scratch
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ผังขั้นตอนกำรใช้ชุดแบบฝึ กทักษะกำรเขียนโปรแกรมเบื้ องต้น
ชุดที่ 1 เรือ่ ง รูจ้ กั กับโปรแกรม Scratch
เริ่มต้น

อ่านคาชี้แจง / คาแนะนาสาหรับนักเรียน

ศึกษามาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
จุดประสงค์การเรียนรู้

ทาแบบทดสอบก่อนเรียน

ศึกษาใบความรู้
และใบงาน

ทาแบบทดสอบหลังเรียน

ประเมินผล

ไม่ผ่าน

ผ่าน
สิ้นสุด
ฉ
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มาตรฐานการเรียนรู/้ ตัวชีว
้ ด
ั

สำระที่ 4 เทคโนโลยี(วิทยำกำรคำนวณ)
มำตรฐำนกำรเรียนรู ้
ว 4.2 เข้าใจ และใช้แนวคิดเชิงคานวณในการแก้ปัญหาที่พบในชีวิต
จริงอย่างเป็ นขัน้ ตอนและเป็ นระบบ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ในการเรียนรู ้ การทางาน และการแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ รูเ้ ท่า
ทัน และมีจริยธรรม

ตัวชี้ วัด
ม.1/2 ออกแบบและเขียนโปรแกรมอย่างง่าย เพื่อแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์

สำระสำคัญ
การเขียนโปรแกรม เป็นการสร้างลาดับการทางาน การออกแบบโครงสร้างการทางาน เป็นการ
เขียนคาสั่งควบคุมการทางานโดยคอมพิวเตอร์ ซึ่งแสดงผลทางจอภาพ เครื่องมือในการเขียน
โปรแกรม เช่น Scratch Lego Java C++ เป็นต้น Scratch เป็นภาษาโปรแกรมประเภทกราฟิก
การใช้งานโปรแกรมโดยการลากบล็อกคาสั่งต่างๆ มาวางลงพื้นที่เขียนโปรแกรมกรม การเขียน
โปรแกรมด้วย Scratch สามารถใช้งานได้ทั้งแบบออนไลน์ และออฟไลน์

จุดประสงค์กำรเรียนรู ้
1.
2.
3.
4.
5.

นักเรียนอธิบายความหมายของการเขียนโปรแกรมได้
นักเรียนสามารถเข้าใช้งานโปรแกรม Scratch ได้
นักเรียนมีความรูค้ วามเข้าใจเกี่ยวกับส่วนประกอบของโปรแกรม Scratch
นักเรียนสามารถบันทึก สร้างไฟล์ และบันทึกโปรเจ็กต์ได้
นักเรียนเรียนรูด้ ว้ ยความสนุ กสาน ใช้ประโยชน์จากการเรียน
อย่างมีคุณธรรมจริยธรรม มีวินัย ใฝ่ เรียนรู ้
ช
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แบบทดสอบก่อนเรียน
ชุดที่ 1 เรื่อง รู้จักโปรแกรม Scratch
คำชี้แจง ให้นักเรียนเลือกคาตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคาตอบเดียว แล้วกากบาท (x) ลงในกระดาษคาตอบ
จานวน 10 ข้อ (ใช้เวลา 15 นาที)
1. ข้อใดบอกความหมายของการเขียนโปรแกรม ได้ถูกต้อง
ก. การเขียนโปรแกรมเป็ นการควบคุมการทางานโดยคอมพิวเตอร์
ข. การเขียนโปรแกรมไม่เหมาะกับเด็กอนุ บาล
ค. การเขียนโปรแกรมเป็ นการสร้างลาดับการทางาน
ง. การเขียนโปรแกรมต้องใช้คอมพิวเตอร์เท่านั้น
2. ข้อใดต่อไปนี้ ไม่ใช่ภาษาคอมพิวเตอร์
ก. JAVA
ข. EPSON

ค. PYTHON

ง. Scratch

3. ตัวเลือกในข้อใดกล่าว ไม่ถูกต้อง เกี่ยวกับ Scratch
ก. สามารถสร้างแอนิ เมชัน่ เกมส์ หรือนิ ทานได้
ข. เป็ นภาษาโปรแกรมที่อยูใ่ นรูปแบบกราฟิ ก
ค. เป็ นโปรแกรมที่ใช้งานได้ฟรีไม่ตอ้ งจ่ายค่าลิขสิทธิ์
ง. ติดตั้งใช้งานเฉพาะแบบ ออฟไลน์ เท่านั้น
4. ข้อใดคือวัตถุประสงค์หลักของการพัฒนาโปรแกรม Scratch
ก. เพื่อฝึ กทักษะการแก้ปัญหาในขั้นสูง หรือเขียนโปรแกรมที่มีความซับซ้อน
ข. เพื่อพัฒนาโปรแกรมภาษา ที่มีราคาถูกคนทัว่ ไปสามารถซื้ อได้
ค. เพื่อพัฒนาโปรแกรมภาษาที่ใกล้เคียงกับภาษาเครื่องมากที่สุด และมีความรวดเร็ว
ง. เพื่อส่งเสริมให้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ ฝึ กทักษะการแก้ปัญหา ด้วยเครื่องมือที่ไม่ซบั ซ้อน
5. ข้อใดต่อไปนี้ คือส่วนประกอบของโปรแกรม Scratch
ก. State, Sprit, Code
ข. Background, State, Code
ค. Sprit, Code, Station
ง. Sprit, Coding, background
1
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6. คาสัง่ Duplicate มีประโยชน์อย่างไร
ก. ใช้ทาฉาก ตัวละคร บล็อกคาสัง่
ข. เป็ นการตัดฉากหลังออก
ค. ใช้ยอ่ ขนาดของตัวละคะ
ง. เป็ นการสร้างฉากหลังใหม่ ที่ไม่เหมือนฉากเดิม
7. การเพิ่มตัวละคร การเขียนโปรแกรม Scratch ใช้สญ
ั ลักษณ์เครื่องมือใด
ก.

ข.

ค.

ง.

ค. 3 วิธี

ง.4 วิธี

8. ข้อใดไม่ใช่องค์ประกอบของโปรแกรม Scratch
ก. แถบเมนูเครื่องมือ (Toolbar)
ข. บัญชีเมล์
ค. กลุ่มบล็อกคาสัง่
ง. บล็อกคาสัง่ ในกลุ่มที่เลือก
9. การสร้างฉากพื้ นหลัง มีวิธีการสร้างกี่วิธี
ก. 1 วิธี
ข. 2 วิธี
10. บล็อกคาสัง่ สี
ก. Motion

ข. Looks

คือ กลุ่มบล็อกคาสัง่ ใด
ค. Control

ง. Operator
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กระดาษคาตอบแบบทดสอบก่อนเรียน
ชุดฝึกทักษะการเขียนโปรแกรมขั้นพื้นฐาน ด้วยโปรแกรม Scratch รายวิชาวิทยาการคานวณ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชุดที่ 1 เรื่อง รู้จักกับโปรแกรม Scratch

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ชื่อ – นามสกุล ...................................................................ชั้น...................เลขที่..............
ข้อ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ก

ข

ค

ง

คะแนนเต็ม
คะแนนได้
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ผลการประเมิน
 ดีมาก
 ดี
 ปานกลาง
 ปรับปรุง
(ลงชื่อ).........................................ผู้ประเมิน
(นางสาวดวงนภา จริรมั ย์)
วันที่.........เดือน.......................พ.ศ.............

เกณฑ์การประเมิน
คะแนนระหว่าง 9-10
คะแนนระหว่าง 7-8
คะแนนระหว่าง 5-6
คะแนนระหว่าง 0-4

อยู่ในเกณฑ์
อยู่ในเกณฑ์
อยู่ในเกณฑ์
อยู่ในเกณฑ์

ดีมาก
ดี
ปานกลาง
ปรับปรุง
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ใบความรู้ที่ 1.1
ความหมายของการเขียนโปรแกรม และรู้จักกับ Scratch
ความหมายของการเขียนโปรแกรม
การเขียนโปรแกรม (coding หรือ Programming) เป็ นกระบวนการสร้างลาดับการทางาน
การออกแบบโครงสร้างการทางาน การจาลองการทางาน หรือนาเสนอวิธีการทางานเพื่อใช้แก้ปัญหา
ที่ตอ้ งการ ซึ่งเราสามารถแบ่งการเขียนโปรแกรมเป็ น 2 ประเภท คือ การเขียนโปรแกรมที่ไม่ใช้
คอมพิวเตอร์ (Unplugged) และการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Plugged)
1. การเขียนโปรแกรมที่ไม่ใช้คอมพิวเตอร์ (Unplugged)
เป็ นการสร้างลาดับการทางานหรือการนาเสนอวิธีการทางานด้วยแผ่นภาพ/สัญลักษณ์
ซึ่งไม่ใช่การป้ อนคาสัง่ ควบคุมการทางานโดยคอมพิวเตอร์ แต่เป็ นการทาความเข้าใจความหมายของ
สัญลักษณ์และรูปภาพ เพื่อนามาใช้แสดงผลวิธีการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้ นรอบตัวในชีวิตประจาวัน
ตัวอย่าง เป็ นแผนภาพพร้อมคาถามว่า เด็กๆต้องเดินทางไปทาภารกิจ ผูเ้ รียนต้องเรียงแผนภาพ
เพื่อไปหาที่หมายให้สาเร็จ

รูปที่ 1.1 ตัวอย่างแผนภาพกิจกรรม Unplugged
(ที่มา : https://www.imagineering.co.th/)
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2. การเขียนโปรแกรมทีใ่ ช้คอมพิวเตอร์ (Plugged)
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Computer programming) หรือเรียกให้ส้นั ลงว่า การเขียน
โปรแกรม (Programming) หรือ การเขียนโค้ด (Coding) เป็ นการเขียนคาสัง่ ควบคุมการทางานโดย
คอมพิวเตอร์ ซึ่งจะแสดงผลลัพธ์ทางจอภาพ หรือไปควบคุมอุปกรณ์ต่างๆ ที่ได้เชื่อมต่อไว้ปัจจุบนั มี
เครื่องมือสาหรับใช้เขียนโปรแกรมขั้นพื้ นฐานมากมาย เช่น Scratch, Python, C#, Java PHP เป็ นต้น
โปรแกรม Scratch (อ่านว่า สะ – แครช) เป็นโปรแกรมภาษา ที่ผู้เรียนสามารถสร้างชิ้นงานได้
อย่างง่าย เช่น นิทานที่สามารถโต้ตอบกับผู้อ่านได้ ภาพเคลื่อนไหว เกมดนตรี และศิลปะ และ
เมื่อสร้างเป็นชิ้นงานเสร็จแล้ว สามารถนาชิ้นงานที่สร้างสรรค์นี้ แสดง และแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นร่วมกับผู้อนื่ บนเว็บไซต์ได้

ภาษาโปรแกรม Python คือภาษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ระดับสูง โดยถูกออกแบบมาให้เป็นภาษาสคริปต์ที่อ่านง่าย
โดยตัดความซับซ้อนของโครงสร้างและไวยกรณ์ของภาษา
ออกไป ในส่วนของการแปลงชุดคาสั่งที่เราเขียนให้เป็น
ภาษาเครื่อง Python มีการทางานแบบ Interpreter คือ
เป็นการแปลชุดคาสั่งทีละบรรทัด เพื่อป้อนเข้าสู่หน่วย
ประมวลผลให้คอมพิวเตอร์ทางานตามที่เราต้องการ

Java เป็นโปรแกรมภาษา
ที่ถูกพัฒนามาเพื่อรองรับ
การออกแบบซอฟแวร์
ที่มีการเชื่อมโยง Internet อีกทั้งยังเป็นโปรแกรมที่
สนับสนุนแนวความคิดของการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
หรือที่รู้จักกันดีที่เรียกว่า OOP (Object-Oriented
Programming) โดยมีความสามารถเฉพาะตัวต่าง
จากโปรแกรมภาษาชั้นสูง อื่น ๆ

C# เป็นภาษาเขียนโปรแกรมแบบ multi-paradigm ซึ่งมีรูปแบบภาษาที่ตายตัว และเป็นรูปแบบบังคับ
ในการเขียน มีฟังก์ชัน และยังเป็นภาษาการเขียนโปรแกรมที่มคี ุณสมบัติเป็นแบบออบเจ็คด้วย ซึ่งมันถูก
พัฒนาโดยบริษัท Microsoft ภายใต้ .NET framework โดยในการพัฒนาภาษา C# นี้ มีความตั้งใจ
ให้มันเขียนง่าย ทันสมัย เป็นโปรแกรมเพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไปและเป็นแบบออบเจ็ค C# เป็นภาษาเขียน
โปรแกรมเพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไป การพัฒนานั้นนาทีมโดย Anders Hejlsberg และเวอร์ชันล่าสุดคือ
C# 6.0 ซึ่งถูกเผยแพร่ในปี 2015

PHP

ภาษา PHP จัดอยู่ในประเภท การเขียนโปรแกรมบนเว็บ (Web-based Programming) เพราะเราจะเก็บโค้ดคาสั่ง หรือ
สคริปต์ทั้งหมดที่เขียนขึ้นมาไว้บนเครื่องเซิร์ฟเวอร์ที่เดียว (Web Server) และให้ผู้ใช้งาน (Client) เรียกใช้งานโปรแกรม
ผ่านเว็บเบราเซอร์ต่างๆ เช่น Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera, Safari ฯลฯ เพื่อนา
ข้อมูลมาแสดงผลที่หน้าจอของผู้ใช้
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รูจ้ ักกับ Scratch
Scratch คืออะไร
Scratch เป็ นภาษาโปรแกรมที่ใช้สาหรับเขียนโปรแกรมแกรมด้วยแผ่นภาพหรือ บล็อก ที่นามา
ต่อกันเป็ นจิ๊กซอว์เพื่อให้โปรแกรมทางานตามต้องการได้โดยไม่ตอ้ งพิมพ์คาสัง่ ของภาษาโปรแกรม โดย
ทุกคาสัง่ จะถูกจัดเก็บไว้ในรูปแบบของบล็อกคาสัง่ เราสามารถสร้างแอนิ เมชัน่ เกมส์ ดนตรี ศิลปะ หรือ
โปรแกรมในรูปแบบต่างๆ ได้ เมื่อเราสร้างชิ้ นงานเสร็จแล้ว สามารถนาชิ้ นงานไปแสดง แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นร่วมกับผูอ้ ื่นบนเว็บไซต์ได้ ทาให้ผูเ้ รียนได้รหู ้ ลักการและแนวคิดการเขียนโปรแกรมไป
พร้อมกับการคิดอย่างสร้างสรรค์ มีเหตุผล และเป็ นระบบ
รูปแบบคาสัง่ ของโปรแกรม Scratch มีการจัดวางส่วนประกอบไว้ในแผ่นเดียว แบ่งหมวดหมูก่ าร
ใช้งาน ทาให้ง่ายต่อการจดจา และช่วยลดความผิดพลาดได้เป็ นอย่างดี

รูปที่ 1.2 หน้าตาโปรแกรม Scratch

6

ชุดที่ 1

รูจ้ กั กับ Scratch

การใช้งานโปรแกรม Scratch
การใช้งานโปรแกรมมีการใช้งานได้ 2 รูปแบบ คือ การใช้งานบนคอมพิวเตอร์โดยการติดตั้ง
โปรแกรมไว้ที่เครื่อง และการใช้งานบนเว็บไซต์ ซึ่งการใช้งานโปรแกรมในชุดฝึ กทักษะการเขียน
โปรแกรมขั้นพื้ นฐานนี้ จะใช่โปรแกรม Scratch 3.0 โดยมีวิธีการใช้งานแต่ละรูปแบบดังนี้
กำรใช้งำนโปรแกรมบนเครื่องคอมพิวเตอร์
เป็ นการดาวน์โหลดโปรแกรม Scratch มาติดตั้งไว้ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ ที่ใช้ระบบปฏิบตั ิการ
windows10 + หรือ Mac 10.13+ ซึ่งมีขน้ั ตอนดังนี้
 เปิ ดเว็บบราวเซอร์เข้าไปที่ http://scratch.mit.edu
 คลิกเลือก ดาวน์โหลด (Offline Editor)
 เลือกระบบปฏิบตั ิการ เป็ น windows แล้วเลือก direct download
ปฏิบตั ิได้ดงั รูป
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 รอจนดาวน์โหลดสมบูรณ์ แล้วคลิกไฟล์ทดี่ าวน์โหลด

รอการติดตั้งเสร็จสมบูรณ์

เมื่อโปรแกรมติดตั้งสมบูรณ์แล้ว จะมีหน้าจอดังรูป
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หลังจากติดตั้งโปรแกรมเรียบร้อย สามารถเข้าใช้โปรแกรมได้ 2 วิธี ดังนี้
วิธีที่ 1
ขัน้ ที่ 1 เลือก Start
ขัน้ ที่ 2 เลือก All Program
ขัน้ ที่ 3 เลือกโปรแกรม Scratch Desktop

วิธีที่ 2 ดับเบิ้ ลคลิกไอคอน

ที่หน้าจอ Desktop

กำรใช้งำนโปรแกรมบนเว็บไซต์หรือแบบออนไลน์
การใช้งานโปรแกรม Scratch แบบออนไลน์ไม่ตอ้ งดาวน์โหลดโปรแกรมมาติดตั้งที่ลงบนเครื่อง
คอมพิวเตอร์ แต่สามารถใช้งานโปรแกรม Scratch ผ่านหน้าจอบนเว็บบราวเซอร์ได้ทนั ที นักเรียน
สามารถใช้โปรแกรมได้ท้งั ที่บา้ น และสถานที่ๆนักเรียนอยู่ โดยมีขน้ั ตอนดังนี้
 เปิ ดเว็บบราวเซอร์เข้าไปที่ http://scratch.mit.edu
 คลิกเลือก Create
ปฏิบตั ิได้ดงั รูป
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ทุกครั้งที่ใช้งาน Scratch แบบออนไลน์ เราจะได้ใช้ Scratch เวอร์ชนั ่ ล่าสุดเสมอ ก่อนที่เราจะใช้
งานจึงต้องสมัครการใช้งานบัญชีของ Scratch ก่อน โดยปฏิบตั ิดงั นี้






ตั้งชื่อผูใ้ ช้และ
กาหนด Password

เลือกประเทศที่เราอยู่

เลือกเป็ น Thailand

กาหนดเดือนและปี เกิด

ใส่อีเมล์ที่เรามี



หน้าต่างโปรแกรมทีพ่ ร้อมใช้งาน
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รู้จักกับโปรแกรม Scratch

ชื่อ........................................................................ชั้น................เลขที่.................
คำชี้ แจง : ให้นักเรียนตอบคาถามต่อไปนี้ ให้ถูกต้อง (5คะแนน)
1. ให้นักเรียนอธิบายความหมายของการเขียนโปรแกรม
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. ให้นักเรียนบอกคุณสมบัติของโปรแกรม Scratch มาตามความเข้าใจ
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3. ให้นักเรียนบอกขั้นตอนการเปิ ดใช้งานโปรแกรม Scratch
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
สนุกกับการเรียน Scratch
ทุกคนทาได้ไม่ง่ายอย่างที่คิด
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ใบความรู้ที่ 1.2
เรียนรู้หน้าจอโปรแกรม Scratch
โครงสร้างหน้าจอโปรแกรม Scratch Desktop
หน้าจอโปรแกรม Scratch สามารถแบ่งตามหน้าที่การทางานส่วนต่างๆ ดังนี้

 





Stage (เวที)
Code (โค๊ด)

Sprite (ตัวละคร)



หมวดหมู่
ของแผ่น
ภาพ

แผ่นภาพที่
อยูใ่ นหมวดหมูท่ ่ีเลือก

พืน้ ที่เขียนโปรแกรม



1. เมนู (Menu) เป็ นแถบรวบรวมคำสั ่งกำรทำงำนต่ำงๆ ที่มีอยูใ่ นเครื่องมือ
2. เวที (stage) เป็ นพื้ นที่สาหรับแสดงผลลัพธ์จากการทางานของโปรแกรม
3. หน้ำต่ำงจัดกำรเวที (Stage Panel) เป็ นพื้ นที่สาหรับทางานกับเวที จะแสดงฉากหลังที่กาลัง
ถูกใช้บนเวที การเพิ่มฉากหลัง เสียงประกอบ และใส่โปรแกรมกากับการแสดงในส่วนของเวที
4. ตัวละคร (Sprite) เป็ นส่วนที่ใช้จดั การเกี่ยวกับตัวละครต่างๆของโปรแกรม
5. แถบกำรเขียนโปรแกรม (code) เป็ นหน้าต่างที่รวบรวมแผ่นภาพ ซึ่งกรอบด้านซ้ายเป็ น
หมวดหมูใ่ นการจัดเก็บแผ่นภาพคาสัง่ และด้านขวาจะเป็ นพื้ นที่สาหรับนาแผ่นภาพมาวางต่อกันเป็ น
โปรแกรม หรือพื้ นที่สาหรับการเขียนโปรแกรม
12
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6. แถบคอสตูม (Costumes) เป็ นหน้าต่างสาหรับตกแต่งหน้าตา การแต่งกาย และกิริยา
ท่าทางตัวละครที่จะนามาใช้แสดงประกอบในชิ้ นงาน
7. แถบเสียง (Sounds) พื้ นที่สาหรับทางานกับเสียงประกอบ ตั้งแต่เลือกเสียงที่มีในเครื่องมือ
มาใช้งานบันทึกเสียงใหม่เอง อัพโหลดเสียงจากไฟล์ภายนอก และตัดต่อเสียง

Stage (เวที)
เวที คือ พื้ นที่แสดงผลลัพธ์การทางานของสคริปต์ เสียง หรือพื้ นหลัง ของโปรแกรมตามโค้ดที่ได้
เขียนไว้ เวทีมีขนาดกว้าง 480 หน่ วย สูง 360 หน่ วย ถ้าพื้ นหลังมีขนาดใหญ่กว่าโปรแกรม Scratch จะ
ลดขนาดพื้ นหลังนั้นอัตโนมัติเพื่อให้พอดีกบั ขนาดของเวที

1. การสร้างฉากพืน้ หลังของเวที
การสร้างฉากพื้ นหลังของเวที ที่เรียกว่า backdrop มี 2 วิธี ดังนี้
วิธีที่ 1 นาเมาส์เลื่อนไปที่ปุ่ม

เพื่อสร้างฉากพื้ นหลังของเวที

1
วิธีที่ 2 ให้คลิกกรอบสี่เหลี่ยม
จากนั้นให้คลิกที่แท็บ Backdrop แล้วนาเมาส์เลื่อนไปที่ปุ่ม
เพื่อเลือกสร้างฉากพื้ นหลังของเวทีดงั รูป

1
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2
ทั้งนี้ สามารถเลือกสร้างฉากพื้ นหลังของเวทีได้หลายรูปแบบ ดังนี้
Camera
Upload Backdrop
Surprise
Paint
Choose a Backdrop

Choose a Backdrop คือการสร้างฉากพื้ นหลังของเวทีจาก Backdrop Library ซึ่งเป็ นคลังภาพพื้ น
หลังต่าง ๆ ที่ Scratch ได้จดั เตรียมไว้ให้แล้ว ดังรูป หากเราต้องการใช้ภาพไหนให้คลิกเลือกภาพนั้นจาก
พื้ นหลังของเวทีก็จะถูกสร้างขึ้ นมาตามภาพที่เลือก
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Paint คือการวาดตกแต่งฉากพื้ นหลังของเวทีดว้ ยตนเองโดยจะมีเครื่องมือต่าง ๆ ให้เลือกใช้
มากมาย ดังรูป

มีเครื่องมือให้เลือกใช้
สำหรับสร้ำงฉำกพื้นหลัง
ด้วยตนเอง

Surprise คือโปรแกรม scratch จะสุ่มเลือกจากพื้ นหลังขึ้ นมาให้โดยอัตโนมัติ เราสามารถแก้ไข
ฉากพื้ นหลังได้โดยจะมีเครื่องมือต่าง ๆ ให้เลือกใช้มากมาย ดังรูป
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Upload Backdrops คือการเลือกอัพโหลดไฟล์รูปภาพที่ตอ้ งการใช้สร้างเป็ นฉากพื้ นหลังของเวที
Camera คือการถ่ายภาพเพื่อนาภาพนั้นไปใช้เป็ นฉากพื้ นหลัง โดยเมื่อคลิกปุ่ มนี้ จะมีหน้าจอ
กล้องถ่ายรูปปรากฏขึ้ นมาสามารถกดปุ่ ม save เพื่อบันทึกภาพจากกล้องไปใช้เป็ นฉากพื้ นหลังได้

2. การแก้ไขชือ่ ฉากพืน้ หลังของเวที
เมื่อสร้างฉากพื้ นหลังของเวทีแล้วเราสามารถแก้ไขชื่อฉากพื้ นหลังของเวทีได้ ดังนี้
ขัน้ ที่ 1 คลิกที่ Stage
ขัน้ ที่ 2 คลิกที่แท็บ Backdrops แล้วเลือกฉากหลังที่ตอ้ งการเปลี่ยนชื่อ
ขัน้ ที่ 3 พิมพ์ชื่อใหม่ลงไปจากนั้นกดคีย ์ Enter

3

2

1
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3. การลบฉากพืน้ หลังของเวที (Delete Stage)
การลบฉากพื้ นหลังของเวทีสามารถทาได้ 2 วิธี ดังนี้
วิธีที่ 1 คลิกขวาที่ฉากที่ตอ้ งการลบ
แล้วเลือก delete ดังรูป

วิธีที่ 2 คลิกปุ่ มกากบาทที่มุมบนขวา
ของฉากที่ตอ้ งการลบดังรูป

4. การสร้างฉากพืน้ หลังใหม่โดยคัดลอกจากฉากเดิม (Clone Stage)
เราสามารถคัดลอกฉากเดิมนามาสร้างเป็ นฉากใหม่ได้ โดยคลิกขวาที่ฉากแล้วเลือก duplicate
ดังรูป
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5. การปรับขนาดการแสดงผลของฉากพืน้ หลังเวที
เราสามารถปรับขนาดของฉากพื้ นหลังเวทีได้ 3 รูปแบบดังนี้

A B C

A

คือ การปรับขนาดการแสดงผลของฉากพื้ นหลังเวทีให้แคบลง และขยายขนาดส่วนของ
Code (โค้ด) ให้กว้างขึ้ น ดังรูป

ขยำยขนำดส่วนของโค้ด
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คือ การปรับขนาดการแสดงผลของฉากพื้ นหลังเวทีให้กว้างขึ้ น และบีบส่วนของโค้ดให้แคบ

ลง ดังรูป

ขยำยขนำดส่วนของเวที

C

คือ การปรับขนาดการแสดงผลของฉากพื้ นหลังเวทีให้แสดงผลแบบเต็มหน้าจอ ดังรูป
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6. การกลับด้านฉากพืน้ หลังของเวที
หลังสร้างฉากพื้ นหลังของเวทีแล้ว เราสามารถกลับด้านฉากพื้ นหลังได้ท้งั แนวนอนและแนวตั้ง
ตัวอย่างเช่น สมมุติเริ่มต้นเราสร้างฉากพื้ นหลังของเวที ดังนี้

คลิกที่ Flip Horizontal แล้วฉำกจะกลับด้ำน
จำกซ้ำหรื
ยไปขวำหรื
อขวำไปซ้
- กลับด้ำนฉำกเวทีในแนวนอน คือ การกลับด้านจากเวทีจากซ้ายไปขวา
อขวาไปซ้
าย ซึำ่งยสามารถ

ท าได้โดยคลิ ก ปุ่ ม Flip Horizontal ดัง
รูป
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- กลับด้ำนฉำกเวทีในแนวตั้ง คือ การกลับด้านฉากเวทีจากบนลงล่าง หรือล่างขึ้ นบน ซึ่งสามารถทา
ได้โดยคลิกปุ่ ม Flip Vertical ดังรูป
คลิกที่ Flip Vertical แล้วฉำกจะกลับด้ำนจำก
บนลงล่ำงหรือล่ำงขึ้นบน

Sprite (ตัวละคร)
ตัวละคร คือ วัตถุที่ถูกสร้างขึ้ นมาเพื่อให้แสดงบทบาทต่าง ๆ บนเวที เช่น ถ้าเราสร้างโปรแกรม
เกมปลาใหญ่กินปลาเล็ก ตัวละครในที่นี้ก็คือ ปลาใหญ่และปลาเล็กนัน่ เอง ซึ่ งในโปรแกรมหนึ่ งจะมีตัว
ละครตัวเดียวหรือหลายตัวก็ได้
ตัวละครจะประกอบด้วยคุณสมบัติ 2 ประการ คือ คุณลักษณะ และพฤติกรรม
 คุณลักษณะ คือ สิ่งที่บ่งบอกลักษณะทัว่ ไปของวัตถุเช่นชื่อตัวละครเครื่องแต่งกายของตัว
ละครท่าทางของตัวละครเป็ นต้น
 พฤติกรรม คือ สิ่งที่วตั ถุสามารถกระทาออกมาได้เช่นวิ่งเดินหน้าถอยหลังเป็ นต้น
สาหรับ Scratch ตัวละครหลักที่ เราจะเห็นทุ กครั้งเมื่อเปิ ดโปรแกรมขึ้ นมาก็คือเจ้าแมวเหมียว
น้อยตัวนี้ นัน่ เอง
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1. การสร้างตัวละครใหม่ (Add New Sprite)
เราสามารถสร้างตัวละครใหม่ ๆ ลงบนเวทีได้โดยนาเมาส์เลื่อนไปที่ปุ่ม
ละครทั้งนี้ สามารถเลือกสร้างตัวละครได้หลายรูปแบบดังนี้
- Choose a Sprite คือการเลือกสร้างตัวละครจาก Sprite
Library ซึ่งเป็ นคลังภาพตัวละครต่าง ๆ ที่โปรแกรม
Scratch ได้จดั เตรียมไว้ให้แล้ว หากต้องการสร้างตัวละคร
ใดลงเวทีให้คลิกเลือกภาพนั้น

เพื่อสร้างตัว
Upload Sprite
Surprise
Paint
Choose a Sprite

- Paint คือ การวาดตัวละครใหม่ดว้ ยตนเองโดยจะมีเครื่องมือต่าง ๆ ให้เลือกใช้มากมาย ดังรูป

มีเครื่องมือให้เลือกใช้
สำหรับสร้ำงตัวละครใหม่
ด้วยตนเอง

- Surprise คือ โปรแกรม Scratch จะสุ่มเลือกสร้างตัวละครขึ้ นมาบนฉากเวทีให้โดยอัตโนมัติ
- Upload Sprite คือ การเลือกอัพโหลดไฟล์รูปภาพที่ตอ้ งการใช้สร้างเป็ นตัวละคร
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2. การกาหนดรายละเอียดให้กบั ตัวละคร (Sprite Info)
เราสามารถกาหนดรายละเอียดต่าง ๆ ให้กบั ตัวละครได้ เช่น ชื่อตัวละคร ตาแหน่ งการแสดงผล
ของตัวละคร ได้ดงั นี้

A

B

C

D

E

A
คือ ชื่อของตัวละคร ซึ่งเราสามารถแก้ไขชื่อของตัวละครได้ ตัวอย่างเช่น เริ่มต้นตัวละครชื่อ Sprite1

ให้พิมพ์ชื่อใหม่ของตัวละครเป็ น My Sprite1 และกดคีย ์ Enter แล้วชื่อละครจะถูกเปลี่ยนเป็ นชื่อใหม่
ดังนี้
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B
x: 0 y: 0 คือ ตาแหน่ งการแสดงผลของตัวละคร โดยเริ่มต้นตัวละครจะแสดงผลที่ตาแหน่ ง
(0,0) ซึ่งก็คือตาแหน่ งกลางเวทีนัน่ เอง

เมื่อเราขยับตาแหน่ งตัวละครไปยังตาแหน่ งต่าง ๆ บนเวทีค่าพิกดั (x, y) ก็จะเปลี่ยนไปตาม
ตาแหน่ งที่ตวั ละครอยูห่ รือถ้าเรากาหนดค่าพิกดั (x, y) เป็ นค่าใด ตัวละครก็จะไปอยูใ่ นตาแหน่ งตามค่า
พิกดั ที่กาหนด
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ขนาดหน้าจอการแสดงผลของโปรแกรม Scratch
y เป็ นดังรูป
180

(0, 0)

-240

x
240

-180

D
คือ การกาหนดว่าจะให้ตวั ละครนั้น ๆ แสดงผลบนเวทีหรือไม่
ตัวละครจะถูกแสดงบนเวที
ตัวละครจะถูกซ่อน ไม่แสดงให้เห็นบนเวที

คือ การกาหนดขนาดให้ตวั ละคร ตัวอย่างเช่น
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คือ การกาหนดทิศทางการหมุนตัวละครไปในทิศทางต่าง ๆ ดังนี้

สามารถหมุนตัวละครได้รอบทิ ศแบบ 360 องศา เช่ น
ถ้าปรับหมุนทิศทางโดยการกาหนด Direction เป็ น - 90 องศา
จะทาให้ตวั ละครกลับหัวทิ่มลง เป็ นต้น

ขวาไปซ้าย
เป็ น - 90
จะทาให้ตวั
ทางซ้าย

สามารถหมุนตัวละครได้เฉพาะหมุนซ้ายไปขวา หรือ
เท่านั้น เช่น ถ้าปรับหมุนทิศทางโดยกาหนด Direction
องศา
ละครเปลี่ยนจากหันหน้าไปทางขวา เป็ นหันหน้ามา
เป็ นต้น
ไม่สามารถหมุนตัวละครไปในทิศทางใดๆ ได้
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3. การลบตัวละคร (Delete Sprite)
การลบตัวละครสามารถทาได้ 2 วิธีดงั นี้
วิธีที่ 1 คลิกปุ่ มกากบาทที่มุมบนขวาของตัว
ละครที่ตอ้ งการลบ ดังรูป
คลิก

วิธีที่ 2 คลิกขวาที่ตวั ละครที่ตอ้ งการลบแล้ว
เลือก delete ดังรูป

4. การสร้างตัวละครใหม่โดยคัดลอกจากตัวละครเดิม (Clone Sprite)
เราสามารถคัดลอกตัวละครเดิมนามาสร้างเป็ นตัวละครใหม่ได้โดยคลิกขวาที่ตวั ละครแล้วเลือก
Duplicate ดังรูป
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Code (โค้ด)
Code คือ พื้ นที่ที่ใช้สาหรับเขียนโปรแกรม โดยสามารถแบ่งส่วนของโค้ชออกเป็ นได้ 2 ส่วน
ดังรูป

Code Block Pallete

Current Sprite Panel

กลุ่มบล็อกคำสั่ง

บล็อกคำสั่ง

Code Block Pallete คือส่วนที่ประกอบด้วยกลุ่มของบล็อกคาสัง่ ต่าง ๆ โดยแต่ละกลุ่มจะมีบล็อก
คาสัง่ มากมายให้ผูเ้ ขียนโปรแกรมเลือกใช้ หากต้องการใช้คาสัง่ ใดก็ลากคาสัง่ นั้ นไปวางลงบน Current
Sprite Panel โดย Current Sprite Panel จะเป็ นส่วนที่เราวางบล็อกคาสัง่ ต่าง ๆ เข้าไว้ดว้ ยกันคล้ายกับ
การประกอบชิ้ นส่วน Lego จนเกิดเป็ นโปรแกรมขึ้ นมา
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กลุ่มของบล็อกคาสัง่ หลักแบ่งออกเป็ น 9 ประเภทคือ Motion, Looks, Sound, Events, Control,
sensing, Operator, Variables และ My Blocks โดยแต่ละบล็อกจะถูกแยกออกจากกันด้วยสีต่าง ๆ เช่น
บล็อกของคอนโทรลเป็ นสีสม้ บล็อคของ sensing เป็ นสีฟ้า เป็ นต้น แต่ละกลุ่มมีหน้าที่แตกต่างกัน ดังนี้

กลุ่มบล็อกคำสั ่งหลัก
Motion
Looks
Sound
Events

Control
Sensing

Operators

Variables
My Blocks

กำรทำงำน
ใช้ควบคุมการเคลื่อนไหวไปทางซ้าย-ขวา บนล่าง หรือหมุนตัวละครไปในทิศทางต่าง ๆ
ใช้กาหนดลักษณะการแสดงผลต่าง ๆ เช่น สี
ฉากหลัง เปลี่ยนตัวละคร เปลี่ยนขนาดตัวละคร
การแสดง และซ่อนตัวละคร เป็ นต้น
ใช้กาหนดและควบคุมการแสดงเสียง
ใช้กาหนดว่าเมื่อเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ เช่นการ
คลิกตัวละคร หรือการกดปุ่ มใด ๆ บนแป้ นพิมพ์
แล้วให้โปรแกรมทางานอะไร
ใช้ควบคุมการทางาน เช่นกาหนดให้ตวั ละคร
แสดงผลซ้า กาหนดเงื่อนไขในการแสดงผลตัว
ละครเป็ นต้น
ใช้สาหรับการรับรูเ้ ช่น การสัมผัส การกดปุ่ มบน
แป้ นพิมพ์ เป็ นต้น
ใช้กาหนด Operator การทางานต่าง ๆ รวมถึง
ฟั งก์ชนั การทางานทางคณิตศาสตร์ดว้ ย เช่น หา
ค่าตัวเลขที่มากกว่า น้อยกว่า หรือเท่ากัน
ฟั งก์ชนั สาหรับการสุ่มตัวเลข เป็ นต้น
ใช้สร้างตัวแปรและลิสต์ต่าง ๆ
ใช้สร้างบล็อกการทางานต่าง ๆ ด้วยตนเองเช่น
ถ้าต้องการบวกเลขเราก็สามารถสร้างบล็อกการ
ทางานสาหรับการบวกเลขนี้ ขึ้ นมาเองได้ เป็ นต้น

นอกจากกลุ่มบล็อกคาสัง่ หลัก ยังมีส่วนเพิ่มเติมคือ Extension ที่ประกอบด้วยกลุ่มบล็อกคาสัง่
ต่าง ๆ ที่ เพิ่ มเติ มขึ้ นมา นอกเหนื อจากกลุ่มบล็อกคาสัง่ หลักด้วย การเรียกใช้งานจะต้องท าการ Add
Extension ก่อนโดยคลิกปุ่ ม
ซึ่งอยูภ่ ายใต้กลุ่มบล็อกคาสัง่ ดังนี้
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กลุ่มบล็อกคำสั่ง

กลุ่มบล็อกคำสั ่งหลัก
Music
Pen

กำรทำงำน
ใช้สร้างเสียงจากเครื่องดนตรีประเภทต่าง ๆ เช่นเปี ยโน กีตาร์
เป็ นต้น รวมถึงการสร้างเสียงกลองด้วย
ใช้เสมือนปากกาให้เราวาดเส้นหรือวัตถุต่าง ๆ ลงไปบนเวทีได้

Video Sensing

ใช้สาหรับจับการเคลื่อนไหวการทางานของวีดีโอ

Text to Speech

ใช้กาหนดเสียงพูดต่าง ๆ ในโปรแกรม เช่น กาหนดให้โปรแกรม
พูดว่า Hello เป็ นต้น
ใช้แปลข้อความจากภาษาหนึ่ งไปเป็ นอีกภาษาหนึ่ ง

Translate
Makey Makey
อุปกรณ์เสริมต้องซื้ อเพิ่ม

Makey Makey คือแผงวงจรควบคุมที่ช่วยทาให้วตั ถุต่าง ๆ
กลายเป็ นปุ่ มกดได้เพียงแค่เชื่อมต่อสายของ Makey Makey เข้า
กับวัตถุน้ันเท่านั้น
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หากต้องการเพิ่มกลุ่มบล็อกคาสัง่ ใด ๆ ที่อยูภ่ ายใต้ส่วนของ Extension ลงไปในโปรแกรม
Scratch สามารถทาได้ ดังนี้
ขัน้ ที่ 1 คลิกที่กลุ่มบล็อกคาสัง่ ที่ตอ้ งการ เช่น ถ้าต้องการเพิ่มกลุ่มบล็อกคาสัง่ Music ให้ทาการ
คลิกที่ Music ดังรูป

2

คลิกที่กลุ่มบล็อกคำสั่ง Music

ขั้นที่ 2 กลุ่มบล็อกคาสัง่ ที่ เลือกจะถูกส่งขึ้ นมาต่อท้ายจากกลุ่มบล็อกคาสัง่ หลัก โดยหลังเพิ่ ม
กลุ่มบล็อกคาสัง่ แล้วเราจะสามารถเรียกใช้งานบล็อกคาสัง่ ต่าง ๆ ที่อยูภ่ ายใต้บล็อกคาสัง่ นั้นได้

1

เราสามารถใช้งานบล็อกคาสัง่
ต่าง ๆ ที่อยูภ่ ายใต้กลุ่มบล็อก
คาสัง่ Music ได้

กลุ่มบล็อกคาสัง่ Music ถูกเพิ่ม
ขึ้ นมา
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การบันทึกโปรเจ็กต์
การบันทึกโปรเจกต์สามารถปฏิบตั ิตามขั้นตอนได้ดงั นี้
ขัน้ ที่ 1 คลิกเลือกเมนู File
ขัน้ ที่ 2 เลือก save to your computer
ขัน้ ที่ 3 พิมพ์ชื่อไฟล์งานที่ช่อง File name
ขัน้ ที่ 4 กดปุ่ ม save
โปรเจ็กต์จะถูกบันทึกที่ Local Disk(D:)\Scratch Project.sb3 ซึ่งไฟล์ของโปรแกรมScratch3
เป็ น .sb3
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การสร้างไฟล์ชนิ้ งานใหม่
การสร้างสร้างไฟล์ชิ้นงานใหม่ มีขน้ั ตอน ดังนี้
ขัน้ ที่ 1 เลือกเมนู File
ขัน้ ที่ 2 เลือก New จะปรากฏหน้าต่างแจ้งว่า เนื้ อหาปั จจุบนั จะถูกลบแล้วแทนที่ดว้ ยเนื้ อหาใหม่
ให้กดปุ่ ม OK

 



หน้าจอโปรแกรมจะว่างเปล่าสาหรับใส่เนื้ อหาชิ้ นงานใหม่
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การเปิดไฟล์ชนิ้ งานทีม่ อี ยู่
การเปิ ดไฟล์งานใหม่ เป็ นการเปิ ดไฟล์งานที่เราได้สร้าง และบันทึกไว้แล้ว มีข้นั ตอน ดังนี้
ขัน้ ที่ 1 เลือก File
ขัน้ ที่ 2 เลือก Load from your computer
ขัน้ ที่ 3 เลือกตาแหน่ งที่จดั เก็บไฟล์
ขัน้ ที่ 4 เลือกไฟล์ชิ้นงานที่เปิ ด
ขัน้ ที่ 5 เลือก Open

 

 



แสดงเนื้ อหาและแผ่นภาพโปรแกรมอยูใ่ นหน้าจอเครื่องมือ
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เรียนรู้หน้าจอโปรแกรม Scratch

ชื่อ........................................................................................ชัน้ ......................เลขที่..........................
คำชี้ แจง : ให้นักเรียนตอบคาถามต่อไปนี้ ให้ถูกต้อง (15คะแนน)

1. จากภาพนักเรียนอธิบายส่วนประกอบของโปรแกรม Scratch ตามหมายเลขที่กาหนดให้
(3 คะแนน)

 









1)………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
2) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
3) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
4) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
5) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
6) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
7) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
8) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
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2. ให้นักเรียนจับคู่โดยการโยงเส้นบล็อกคาสัง่ หลักกับหน้าที่การทางาน (2 คะแนน)

Motion

ใช้กาหนดลักษณะการแสดงผลต่าง ๆ เช่น สี
ฉากหลัง เปลี่ยนตัวละคร เปลี่ยนขนาดตัวละคร
การแสดง และซ่อนตัวละคร เป็ นต้น

Looks
ใช้ควบคุมการเคลื่อนไหวไปทางซ้าย-ขวา
บน-ล่าง หรือหมุนตัวละครไปในทิศทางต่าง ๆ

Sound

ใช้กาหนดว่าเมื่อเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ เช่นการ
คลิกตัวละคร หรือการกดปุ่ มใด ๆ บนแป้ นพิมพ์
แล้วให้โปรแกรมทางานอะไร

Events
Control

ใช้ควบคุมการทางาน เช่นกาหนดให้ตวั ละคร
แสดงผลซ้า กาหนดเงื่อนไขในการแสดงผลตัว
ละครเป็ นต้น

ใช้กาหนดและควบคุมการแสดงเสียง

Operators

ใช้กาหนด Operator การทางานต่าง ๆ รวมถึง
ฟั งก์ชนั การทางานทางคณิตศาสตร์ดว้ ย เช่น
หาค่าตัวเลขที่มากกว่า น้อยกว่า หรือเท่ากัน
ฟั งก์ชนั สาหรับการสุ่มตัวเลข เป็ นต้น

Variables
ใช้สร้างตัวแปรและลิสต์ต่าง ๆ
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3. ให้นักเรียนปฏิบตั ิตามคาสัง่ ที่ครูกาหนดให้ (5 คะแนน)
1. ให้นักเรียนเปลี่ยน ตัวละคร (Customer) ให้ได้ดงั ภาพ โดยมี ขนาด(size) เท่ากับ 150
กาหนด Name ให้ชื่อ Udom และ Somchai

Udom

Somchai

2. ให้นักเรียนสร้างฉาก (Backdrops) ตามความชอบของนักเรียน 1 ฉาก
3. ให้นักเรียนบันทึกโปรเจ๊ก (save to your computer) ชื่อไฟล์วา่ Cums_Name.sb3
4. ให้นักเรียนส่งไฟล์งานมาที่อีเมล kruon.pota@gmail.com
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แบบทดสอบก่อนเรียน - หลังเรียน
ชุดที่ 1 เรื่อง รู้จักโปรแกรม Scratch
คำชี้แจง ให้นักเรียนเลือกคาตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคาตอบเดียว แล้วกากบาท (x) ลงในกระดาษคาตอบ
จานวน 10 ข้อ (ใช้เวลา 15 นาที)
1. ข้อใดต่อไปนี้ ไม่ใช่ภาษาคอมพิวเตอร์
ก. JAVA
ข. EPSON

ค. PYTHON

ง. Scratch

2. ข้อใดไม่ใช่องค์ประกอบของโปรแกรม Scratch
ก. แถบเมนูเครื่องมือ (Toolbar)
ข. บัญชีเมล์
ค. กลุ่มบล็อกคาสัง่
ง. บล็อกคาสัง่ ในกลุ่มที่เลือก
3. ตัวเลือกในข้อใดกล่าว ไม่ถกู ต้อง เกี่ยวกับ Scratch
ก. สามารถสร้างแอนิ เมชัน่ เกมส์ หรือนิ ทานได้
ข. เป็ นภาษาโปรแกรมที่อยูใ่ นรูปแบบกราฟิ ก
ค. เป็ นโปรแกรมที่ใช้งานได้ฟรีไม่ตอ้ งจ่ายค่าลิขสิทธิ์
ง. ติดตั้งใช้งานเฉพาะแบบ ออฟไลน์ เท่านั้น
4. ข้อใดบอกความหมายของการเขียนโปรแกรม ได้ถูกต้อง
ก. การเขียนโปรแกรมเป็ นการควบคุมการทางานโดยคอมพิวเตอร์
ข. การเขียนโปรแกรมไม่เหมาะกับเด็กอนุ บาล
ค. การเขียนโปรแกรมเป็ นการสร้างลาดับการทางาน
ง. การเขียนโปรแกรมต้องใช้คอมพิวเตอร์เท่านั้น
5. ข้อใดต่อไปนี้ คือส่วนประกอบของโปรแกรม Scratch
ก. State, Sprit, Code
ข. Background, State, Code
ค. Sprit, Code, Station
ง. Sprit, Coding, background
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6. ข้อใดคือวัตถุประสงค์หลักของการพัฒนาโปรแกรม Scratch
ก. เพื่อฝึ กทักษะการแก้ปัญหาในขั้นสูง หรือเขียนโปรแกรมที่มีความซับซ้อน
ข. เพื่อพัฒนาโปรแกรมภาษา ที่มีราคาถูกคนทัว่ ไปสามารถซื้ อได้
ค. เพื่อพัฒนาโปรแกรมภาษาที่ใกล้เคียงกับภาษาเครื่องมากที่สุด และมีความรวดเร็ว
ง. เพื่อส่งเสริมให้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ ฝึ กทักษะการแก้ปัญหา ด้วยเครื่องมือที่ไม่ซบั ซ้อน
7. คาสัง่ Duplicate มีประโยชน์อย่างไร
ก. ใช้ทาฉาก ตัวละคร บล็อกคาสัง่
ข. เป็ นการตัดฉากหลังออก
ค. ใช้ยอ่ ขนาดของตัวละคะ
ง. เป็ นการสร้างฉากหลังใหม่ ที่ไม่เหมือนฉากเดิม
8. การสร้างฉากพื้ นหลัง มีวิธีการสร้างกี่วิธี
ก. 1 วิธี
ข. 2 วิธี

ค. 3 วิธี

ง.4 วิธี

9. การเพิ่มพื้ นหลัง การเขียนโปรแกรม Scratch ใช้สญ
ั ลักษณ์เครื่องมือใด
ก.

10. บล็อกคาสัง่ สี
ก. Motion

ข.

ข. Looks

ค.

คือ กลุ่มบล็อกคาสัง่ ใด
ค. Control

ง.

ง. Operator
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กระดาษคาตอบแบบทดสอบหลังเรียน
ชุดฝึกทักษะการเขียนโปรแกรมขั้นพื้นฐาน ด้วยโปรแกรม Scratch รายวิชาวิทยาการคานวณ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชุดที่ 1 เรื่อง รู้จักกับโปรแกรม Scratch

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ชื่อ – นามสกุล ...................................................................ชั้น...................เลขที่..............
ข้อ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ก

ข

ค

ง

คะแนนเต็ม
คะแนนได้

10

ผลการประเมิน
 ดีมาก
 ดี
 ปานกลาง
 ปรับปรุง
(ลงชื่อ).........................................ผู้ประเมิน
(นางสาวดวงนภา จริรมั ย์)
วันที่.........เดือน.......................พ.ศ.............

เกณฑ์การประเมิน
คะแนนระหว่าง 9-10
คะแนนระหว่าง 7-8
คะแนนระหว่าง 5-6
คะแนนระหว่าง 0-4

อยู่ในเกณฑ์
อยู่ในเกณฑ์
อยู่ในเกณฑ์
อยู่ในเกณฑ์

ดีมาก
ดี
ปานกลาง
ปรับปรุง
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เฉลยกระดาษคาตอบแบบทดสอบก่อนเรียน
ชุดฝึกทักษะการเขียนโปรแกรมขั้นพื้นฐาน ด้วยโปรแกรม Scratch รายวิชาวิทยาการคานวณ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชุดที่ 1 เรื่อง รู้จักกับโปรแกรม Scratch

ข้อ คาตอบ
1.

ค

2.

ข

3.

ง

4.

ง

5.

ก

6.

ง

7.

ง

8.

ข

9.

ข

10.

ก
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รู้จักกับโปรแกรม Scratch

ชื่อ........................................................................ชั้น................เลขที่.................
คำชี้ แจง : ให้นักเรียนตอบคาถามต่อไปนี้ ให้ถูกต้อง (5คะแนน)
1. ให้นักเรียนอธิบายความหมายของการเขียนโปรแกรม
การสร้างลาดับการทางาน การออกแบบโครงสร้างการทางาน การจาลองการทางาน หรือนาเสนอวิธีการทางานเพื่อใช้
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
แก้ปัญหาทีต่ ้องการ อาจจะเป็นแผ่นภาพ สัญลักษณ์
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. ให้นักเรียนบอกคุณสมบัติของโปรแกรม Scratch มาตามความเข้าใจ
เป็นภาษาที่เขียนโปรแกรมด้วยแผ่นภาพ หรือบล็อก สามารถสร้างแอนิเมชั่น เกมส์ ดนตรี ศิลปะ รูปแบบคาสั่งของ
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
โปรแกรมมีการจัดวางส่วนประกอบไว้ในแผ่นเดียว แบ่งหมวดหมู่การใช้งาน ทาให้ง่ายต่อการจดจา และช่วยลดคาม
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ผิดพลาดได้เป็นอย่างดี
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3. ให้นักเรียนบอกขัน้ ตอนการเปิ ดใช้งานโปรแกรม Scratch
หลังจากติดตั้งโปรแกรมเรียบร้อย สามารถเข้าใช้โปรแกรมได้ 2 วิธี ดังนี้
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
วิธีที่ 1
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ขัน้ ที่ 1 เลือก Start
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ขัน้ ที่ 2 เลือก All Program
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ขัน้ ที่ 3 เลือกโปรแกรม Scratch Desktop
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
วิธีที่ 2 ดับเบิ้ ลคลิกไอคอน
ที่หน้าจอ Desktop
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
สนุกกับการเรียน Scratch
ทุกคนทาได้ไม่ง่ายอย่างที่คิด
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เรียนรู้หน้าจอโปรแกรม Scratch

ชื่อ........................................................................................ชัน้ ......................เลขที่..........................
คำชี้ แจง : ให้นักเรียนตอบคาถามต่อไปนี้ ให้ถูกต้อง (10คะแนน)

1. จากภาพนักเรียนอธิบายส่วนประกอบของโปรแกรม Scratch ตามหมายเลขที่กาหนดให้
(3 คะแนน)

 









เมนู (Menu) เป็ นแถบรวบรวมคาสัง่ การทางานต่างๆ ที่มีอยูใ่ นเครื่องมือ
1)………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
เวที (stage) เป็ นพื้ นที่สาหรับแสดงผลลัพธ์จากการทางานของโปรแกรม
2) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
หน้าต่างจัดการเวที (Stage Panel) เป็ นพื้ นที่สาหรับทางานกับเวที จะแสดงฉากหลังที่กาลังถูกใช้
3) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ตัวละคร (Sprite) เป็ นส่วนที่ใช้จดั การเกี่ยวกับตัวละครต่างๆของโปรแกรม
4) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
แถบการเขียนโปรแกรม (code) เป็ นหน้าต่างที่รวบรวมแผ่นภาพ
5) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
แถบคอสตูม (Costumes) เป็ นหน้าต่างสาหรับตกแต่งหน้าตา การแต่งกาย และกิริยาท่าทางตัว
6) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ละครที่จะนามาใช้แสดงประกอบในชิ้ นงาน
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
แถบเสียง (Sounds) พื้ นที่สาหรับทางานกับเสียงประกอบ
7) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
พื้นที่สาหรับเขียนโปรแกรม
8) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
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2. ให้นักเรียนจับคู่โดยการโยงเส้นบล็อกคาสัง่ หลักกับหน้าที่การทางาน (2 คะแนน)

Motion

ใช้กาหนดลักษณะการแสดงผลต่าง ๆ เช่น สี
ฉากหลัง เปลี่ยนตัวละคร เปลี่ยนขนาดตัวละคร
การแสดง และซ่อนตัวละคร เป็ นต้น

Looks
ใช้ควบคุมการเคลื่อนไหวไปทางซ้าย-ขวา
บน-ล่าง หรือหมุนตัวละครไปในทิศทางต่าง ๆ

Sound

ใช้กาหนดว่าเมื่อเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ เช่นการ
คลิกตัวละคร หรือการกดปุ่ มใด ๆ บนแป้ นพิมพ์
แล้วให้โปรแกรมทางานอะไร

Events
Control

ใช้ควบคุมการทางาน เช่นกาหนดให้ตวั ละคร
แสดงผลซ้า กาหนดเงื่อนไขในการแสดงผลตัว
ละครเป็ นต้น

ใช้กาหนดและควบคุมการแสดงเสียง

Operators
Operators

ใช้กาหนด Operator การทางานต่าง ๆ รวมถึง
ฟั งก์ชนั การทางานทางคณิตศาสตร์ดว้ ย เช่น
หาค่าตัวเลขที่มากกว่า น้อยกว่า หรือเท่ากัน
ฟั งก์ชนั สาหรับการสุ่มตัวเลข เป็ นต้น

Variables
Variables
ใช้สร้างตัวแปรและลิสต์ต่าง ๆ

46

ชุดที่ 1

รูจ้ กั กับ Scratch

3. ให้นักเรียนปฏิบตั ิตามคาสัง่ ที่ครูกาหนดให้ (5 คะแนน)
3.1 ให้นักเรียนเปลี่ยน ตัวละคร (Customer) ให้ได้ดงั ภาพ โดยมี ขนาด(size) เท่ากับ 150
กาหนด Name ให้ชื่อ Udom และ Somchai

Udom

Somchai

3.2 ให้นักเรียนสร้างฉาก (Backdrops) ตามความชอบของนักเรียน 1 ฉาก
3.3 ให้นักเรียนบันทึกโปรเจ๊ก (save to your computer) ชื่อไฟล์วา่ Cums_Name.sb3
3.4 ให้นักเรียนส่งไฟล์งานมาที่อีเมล kruon.pota@gmail.com

(ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของครูผู้สอน)
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เฉลยกระดาษคาตอบแบบทดสอบหลังเรียน
ชุดฝึกทักษะการเขียนโปรแกรมขั้นพื้นฐาน ด้วยโปรแกรม Scratch รายวิชาวิทยาการคานวณ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชุดที่ 1 เรื่อง รู้จักกับโปรแกรม Scratch

ข้อ คาตอบ
1.
ข
2.
ข
3.
ง
4.
ค
5.
ก
6.
ง
7.
ง
8.
ข
9.
ค
10.
ก
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