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ชื่อ-สกุล ………………………………………………...……..…………………………เลขที่………………….

1    เปิดโปรเจกต์ MyfirstProject  ที่สร้างจากใบงานที่ 1.2 

ใบงานที่ 2.1      สร้�งและสลับพื้นหลัง

2   เพิ่มพื้นหลังของเวที ดังนี้

 คลิกที่ Stage 

 คลิกแท็บ Backgrounds
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การสร้างภาพเคลื่อนไหวประกอบเสียงดนตรี

 ก�รเลือกพื้นหลังจ�กไฟล์ภ�พ

3  คลิกปุ่ม    จะปรากฏหน้าต่าง Import Background ซึ่งมีโฟลเดอร์ภาพกลุ่มต่างๆ ในที่นี้

ให้เลือกภาพ beach-malibu จากโฟลเดอร์ Nature ดังนี้ 

 ดับเบิลคลิกที่โฟลเดอร์ Nature จะปรากฏภาพต่างๆ ที่เป็นภาพธรรมชาติ

 คลิกที่ภาพ  beach-malibu

 คลิกปุ่ม   ภาพพื้นหลังที่เลือกจะปรากฏบนเวที และรายการพื้นหลัง
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5   เพิ่มพื้นหลังจากไฟล์ชื่อ boardwalk จากโฟลเดอร์ Backgrounds\Outdoors\ ด้วยวิธีการเช่นเดียวกับ 

 ข้อ 3 ที่ผ่านมา 

6   เขียนสคริปต์ให้กับเวทีดังนี้ 

4   ลบพื้นหลัง background1 โดยคลิกปุ่ม  สิ่งที่ปรากฏคือ…………………………………………………



ผลลัพธ์

 6.1 ให้เปลี่ยนค่า wait เป็น 10 คลิก  ผลลัพธ์ที่ได้.........................................................................

 6.2 ให้เปลี่ยนค่า wait เป็น  1 คลิก  ผลลัพธ์ที่ได้.........................................................................

7   บันทึกเป็นโปรเจกต์ใหม่ ชื่อ activity2_1

ผลลัพธ์

เพิ่มสคริปต์
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การสร้างภาพเคลื่อนไหวประกอบเสียงดนตรี

1   ศึกษาใบความรู้ที่ 2.1 เรื่อง พื้นหลังและตัวละคร

2   สร้างโปรเจกต์ใหม่ จากนั้นให้ลบตัวละครแมว โดยใช้เครื่องมือ  ลบตัวละครแมวออกไป

3   เพิ่มตัวละครจากไฟล์ภาพ ดังนี้

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

ใบงานที่ 2.2      เพิ่ม ลบ และหมุนตัวละคร

ชื่อ-สกุล ………………………………………………...……..…………………………เลขที่………………….

    ดับเบิลคลิกโฟลเดอร์ Animals แล้วเลือกชุดตัวละครรูปผีเสื้อที่ชื่อ Butterfly1-a

	   คลิกปุ่ม   

4   เปลี่ยนชื่อ Sprite1 เป็น ผีเสื้อ 
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5   เพิม่ชดุตวัละครทีช่ือ่ Butterfly1-b ใหก้บัตวัละครผเีสือ้ แลว้สรา้งสครปิตเ์พิม่เตมิใหก้บัตวัละครผเีสือ้ 

 เพื่อให้ขยับปีกได้ ตามวิธีการในใบงานที่ 1.2 

6   สง่ออกชดุตวัละครผเีสือ้ โดยคลกิขวาทีต่วัละคร เลือก export this sprite ใหน้ำาไปจดัเกบ็ไวใ้นโฟลเดอร ์ 

 Costumes\Animals

7   ช่ือตวัละครทีส่ง่ออกคอื...............................................................................ม.ี...............ชดุตวัละคร

8   ให้เพิ่มตัวละครโดยให้เลือกตัวละครที่เพิ่งส่งออกไป ชื่อตัวละครที่ได้คือ ........................................

 สังเกตว่าตัวละครที่เพิ่มขึ้นใหม่นี้ มีสคริปต์มาให้ด้วยเลยหรือไม่ ................................................... 

 ผูเ้รยีนคดิวา่ประโยชนข์องการสง่ออกตวัละครคอือะไร ..................................................................

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

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

9   เพิ่มตัวละครแบบสุ่ม โดยคลิกที่ปุ่ม  (Get surprise sprite)

 9.1. ตวัละครทีไ่ดค้อื...................................................................................................................

 9.2. ตวัละครทีไ่ดเ้หมอืนหรอืตา่งกบัเพือ่นหรอืไม.่........................................................................

10   เพิ่มตัวละครแบบวาดขึ้นเอง โดยคลิกที่ปุ่ม  จะปรากฏหน้าต่าง Paint Editor ให้สร้างตัว

ละครใหม่เป็นรูปตัวยิ้ม และตั้งชื่อตัวละครเป็น smile ดังรูป
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การสร้างภาพเคลื่อนไหวประกอบเสียงดนตรี

 10.1. เพิ่มชุดตัวละคร ให้กับตัวละคร Smile ดังนี้

        

คลิกปุ่ม  เพื่อสร้างชุดตัวละคร

ใหม่รูปวงกลมเหมือนกับชุดตัวละคร cos-

tume1

คลิกปุ่ม  เพื่อแก้ไขชุดตัวละคร 

costume2 จะปรากฏหน้าต่าง Paint Editor

ปรับแก้ชุดตัวละครตามภาพ แล้วคลิก

เครื่องมือ   เพื่อขยายขนาดรูปภาพ

คลิกปุ่ม   
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 10.2. เพิ่มสคริปต์ให้กับตัวละคร smile ท่ีเพิ่งสร้างข้ึน ให้สลับชุดตัวละครได้ ดังท่ีได้ทำามาแล้วใน 

        ใบงาน 1.2 เพื่อให้ตัวละคร smile  มีการยืดหดสลับกันตลอดเวลา

 10.3. ส่งออกตัวละครโดยนำาไปจัดเก็บไว้ที่โฟลเดอร์………….........ชื่อชุดตัวละครคือ……….........

11   ถ้าตัวละครอยู่ในตำาแหน่งต่อไปนี้   

 11.1 x = -200 และ y = 60      

 11.2 x = 100  และ y = -20

 11.3 x =  -50  และ y = -120

      ให้ทำาเครื่องหมาย  × ระบุตำาแหน่งตามที่โจทย์กำาหนดให้
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การสร้างภาพเคลื่อนไหวประกอบเสียงดนตรี

12   วาดเส้นทิศทางของตัวละคร ตามที่ระบุลงในช่องผลลัพธ์

13   คลิกตัวละคร smile เพื่อเขียนสคริปต์ให้กับตัวละคร smile  ดังนี้

ทิศทาง ผลลัพธ์

12.1 -45 องศา

12.2 75 องศา
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14   เพิ่มสคริปต์ต่อไปนี้ให้กับตัวละคร smile สังเกตผลที่ได้เมื่อคลิกปุ่ม   

15   ปรับปรุงสคริปต์ให้กับตัวละคร smile สังเกตผลที่ได้เมื่อคลิกปุ่ม    

จากข้อ 14  และ 15  การใช้คำ าสั่ ง   และ                                        

แตกต่างกันอย่างไร 

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

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

16   ให้คลิกที่ตัวละครที่เพิ่มมาในข้อ 9 แล้วเขียนสคริปต์ให้ตัวละครมีการเคลื่อนไหว ตามจินตนาการ

17   บันทึกเป็นไฟล์ใหม่ ชื่อ activity2_2

วันนี้ฉันค้นพบอะไรแปลกใหม่

จะต้องคลิก  ..........ครั้ง ตัวละครจะกลับมาอยู่

ตำาแหน่งเดิม 

จะต้องคลิก  ..........ครั้ง ตัวละครจะกลับมาอยู่

ตำาแหน่งเดิม 


