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ใบงานที่ 2.1 
สร้างและสลับพื้นหลัง 

 

 

 

การเพ่ิมพ้ืนหลังท าได้ดังนี้ 

1. ให้เปิดโปรเจกต์ Activity1_2 จากกิจกรรมที่ 1 ใบงานที่ 1.2 
2. เลือกพ้ืนหลังของเวทีดังนี้ 

  คลิกท่ี Stage  

  คลิกแท็บ Backgrounds 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายชื่อสมาชกิในกลุม่ที่  ...............  

1……………………………………………………………………………………2…………………………………………………………………………………… 

  

  



แผนการเรียนรู้ที่ 2  พื้นหลังและตวัละคร 
 

-5- 

3. เลือกพ้ืนหลังจากไฟล์ภาพ ให้คลิกปุ่ม   จะปรากฏหน้าต่าง Import Background ซึ่งมีโฟลเดอร์
ภาพกลุ่มต่างๆ ในที่นี้ให้เลือกภาพ beach-malibu จากโฟลเดอร์ Nature ดังนี้  
 ดับเบิลคลิกท่ีโฟลเดอร์ Nature จะปรากฏภาพต่างๆ ที่เป็นภาพธรรมชาติ 

 

 

 

 

 

 

 คลิกท่ีภาพ beach-malibu 

 คลิกปุ่ม  ภาพพ้ืนหลังที่เลือกจะปรากฏบนเวที และรายการพ้ืนหลัง 
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4. ลบพ้ืนหลัง background1 โดยคลิกปุ่ม  สิ่งที่ปรากฏคือ…………………………………………………… 
 

             

 

 

 

 

 

5. เพ่ิมพ้ืนหลังจากไฟล์ชื่อ boardwalk จากโฟลเดอร์ Backgrounds\Outdoors ด้วยวิธีการเช่นเดียวกับข้อ 2 
และ 3 ที่ผ่านมา สิ่งที่ปรากฏคือ ……………………………………………………  

6. เขียนสคริปต์ให้กับเวทีดังนี้  
สคริปต์ ผลลัพธ์ 

 

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

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

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

7. เขียนสคริปต์เพื่อเปลี่ยนพ้ืนหลังไปเป็น beach-malibu หลังจากเวลาผ่านไป 10 วินาที สคริปต์ที่ใช้คือ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

8. เขียนสคริปต์ให้พ้ืนหลังสลับไปมาทุกๆ 5 วินาที สคริปต์ที่ใช้คือ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

9. บันทึกเป็นไฟล์ใหม่ ชื่อ Activity2_1 
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ใบงานที่ 2.2 
เพ่ิม ลบ และหมุนตวัละคร 

 
 
 

1. ศึกษาใบความรู้ที่ 2.1 เรื่อง พ้ืนหลังและตัวละคร 
2. เพ่ิมตัวละครจากไฟล์ภาพ ดังนี้ 

  คลิกท่ีปุ่ม   (Choose new sprite from file) จะปรากฏหน้าต่าง New Sprite ดังรูป 

 

 

 

 

 

2.1  
2.2  
2.3  
2.4  

 

 

 

 

 

  ดับเบิลคลิกโฟลเดอร์ Animals แล้วเลือกชุดตัวละครรูปผีเสื้อที่ชื่อ Butterfly1-a 

  คลิกปุ่ม  

3. เพ่ิมชุดตัวละครที่ชื่อ Butterfly1-b ให้กับตัวละครผีเสื้อ แล้วสร้างสคริปต์เพ่ิมเติมให้กับตัวละครผีเสื้อเพ่ือให้
ขยับปีกได ้ตามวิธีการในใบงานที่ 1.2 

รายชื่อสมาชกิในกลุม่ที่  ...............  

1……………………………………………………………………………………2…………………………………………………………………………………… 
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4. ส่งออกชุดตัวละคร (คลิกขวาที่ตัวละคร -> export this sprite) ให้น าไปจัดเก็บไว้ในโฟลเดอร์ 
Costumes\Animals 

5. ชื่อตัวละครที่ส่งออกคือ.......................................................................มี................ชุดตัวละคร  
6. ให้เพ่ิมตัวละครโดยให้เลือกตัวละครที่เพ่ิงส่งออกไป ชื่อตัวละครที่ได้คือ ...................................................... 

สังเกตว่าตัวละครที่เพ่ิมขึ้นใหม่นี้ มีสคริปต์มาให้ด้วยเลยหรือไม่ .................................................................. 
ผู้เรียนคิดว่าประโยชน์ของการส่งออกตัวละครคืออะไร ............................................................................ ... 
............................................................................................................................... ........................................ 
.......................................................................................... ............................................................................. 

7. เพ่ิมตัวละครแบบสุ่ม โดยคลิกที่ปุ่ม   (Get surprise sprite) 
7.1. ตัวละครที่ได้คือ........................................................ ....................................................... 
7.2. ตัวละครที่ได้เหมือนหรือต่างกับเพื่อน  ....................................................................................... ......... 

8. เพ่ิมตัวละคร (costumes) โดยคลิกที่ปุ่ม  แล้วสร้างตัวละครใหม่เป็นรูปวงกลม โดยใช้ Paint Editor 
และตั้งชื่อตัวละครเป็น circle ดังรูป 

 
 

8.1. เพ่ิมชุดตัวละคร ให้กับตัวละคร Circle ดังนี้ 

คลิกปุ่ม  เพ่ือสร้างชุดตัวละครใหม่รูปวงกลมเหมือนกับชุดตัวละคร costume1 

คลิกปุ่ม  เพ่ือแก้ไขชุดตัวละคร costume1 จะปรากฏหน้าต่าง Paint Editor 

คลิกเครื่องมือ  เพ่ือย่อขนาดรูปวงกลม 

คลิกปุ่ม  
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8.2. เมื่อคลิกปุ่ม  ผลที่ได้คือ……………………………………….………………………………………………………. 
8.3. เพ่ิมสคริปต์ให้กับตัวละครวงกลมที่เพ่ิงสร้างขึ้น ให้สลับชุดตัวละครได้ ดังที่ได้ท ามาแล้วในใบงาน 1.2 

เพ่ือให้ตัวละครวงกลมมีการยืดหดสลับกันตลอดเวลา 
8.4. ส่งออกตัวละครโดยน าไปจัดเก็บไว้ที่โฟลเดอร์……………….…............…ชื่อชุดตัวละครคือ…………………. 
8.5. ใช้เครื่องมือ  ลบตัวละครแมวที่อยู่บนเวที โดยให้เหลือตัวละครอ่ืนๆ ไว้ส าหรับกิจกรรมต่อไป 
 

9. ให้วาดรูปตัวละครผีเสื้อลงในรูปด้านล่างที่พิกัด x = -200 และ y = 60  
 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

 

10.  เขียนสคริปต์ให้กับตัวละครผีเสื้อ ดังนี้ 
สคริปต์ ผลลัพธ์ 

 

 

 

 

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

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

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

(x=0, y=-180) 

(x=-240, y=0) (x=240, y=0) 

(x=0, y=180) 

(x=0, y=0) 

 

   

 

X 

Y 
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11. แก้ไขค่าในบล็อก  เพ่ือให้ตัวละครผีเสื้อย้ายไปอยู่ที่ต าแหน่ง x = -180, y = -80  
……………………………………….……………………………………………………….……………………………………….……………… 

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

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

12. เขียนสคริปต์เพื่อให้ผีเสื้อบินอยู่ในระดับที่ y = 100 ด้วยการใช้บล็อก   
……………………………………….……………………………………………………….……………………………………….……………… 

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

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

13. วาดเส้นทิศทางของตัวละครตามท่ีระบุลงในช่องผลลัพธ์ 
 

ทิศทาง ผลลัพธ์ 
13.1   -45 องศา   

 

 

 

 

 

 

13.2   75 องศา   
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14. เพ่ิมสคริปต์ต่อไปนี้ให้กับตัวละครผีเสื้อ สังเกตผลที่ได้เมื่อคลิกปุ่ม  

สคริปต์ ผลลัพธ์ 
 

 

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

 

15. บล็อก  ท าให้ตัวละครผีเสื้อเคลื่อนที่ไปทางทิศใด   

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

16. ถ้าต้องการให้ตัวละครเคลื่อนที่ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ต้องปรับค่าองศาในบล็อก      
ให้เป็นเท่าใด   

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

17. เขียนสคริปต์เพื่อให้ทิศทางการเคลื่อนที่ของผีเสื้อหมุนไปจากทิศทางปัจจุบันอีก 15 องศา ตามเข็มนาฬิกา   

ทุกครั้งที่คลิกปุ่ม   
……………………………………….……………………………………………………….……………………………………….……………… 

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

18. บันทึกเป็นไฟล์ใหม่ ชื่อ Activity2_2 
19.  ให้สร้างตัวละคร และชุดตัวละครใหม่ ตามจินตนาการของผู้เรียน โดยใช้ Paint Editor และส่งออกตัวละคร 

ตามวิธีการที่ท ามาแล้วในข้อ 8.1 – 8.4  
19.1.1. ตัวละครที่สร้างข้ึนใหม่เป็นภาพ.............................................................................. ................ 
19.1.2. ชื่อตัวละครคือ............................................................................ ....มี....................ชุดตัวละคร 

ส่งออกตัวละครโดยน าไปจัดเก็บไว้ในโฟลเดอร์……..…………………………………………………………………………… 

 
 
 
 
 

 ฉันค้นพบอะไรแปลกใหม ่

       


