
ชื่อ 

KIDS CAN DO WORKSHOP 
22–24  เมษายน  2558 

ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา  

สมุดกิจกรรม 

เอกสารฉบับภาษาไทย v 1.0 พัฒนาโดย  
สมชาย พัฒนาชวนชม 

 email: sphat@ipst.ac.th  
website: http://kidsangsan.com 

 
ปรับจากต้นฉบับโดย ScratchEd Research Team  

Christan Balch, Michelle Chung, and Karen Brennan  
at the Harvard Graduate School of Education 



FINISHED?�
FINISHED?�

สำหรับมือใหม่ เริ่มต้นด้วยการ
สร้างบัญชีผู้ใช้ เพื่อสมัครเป็น

สมาชิกเว็บไซต์ Scratch และ
บ ันท ึกโปรแกรมท ี ่ สร ้ างบน

เว็บไซต์ Scratch  

เริ่มกิจกรรม 

q เปิดโปรแกรมเบราว์เซอร์ แล้วไปยังเว็บไซต์ 
Scratch: http://scratch.mit.edu�

�
q ในหน้าแรก คลิก Join Scratch ที่ด้านขวาบน 

หรือ ในวงกลมสีฟ้า�
�
q ใส่ข้อมูล ชื่อผู้ใช้ (ไม่ควรใช้ชื่อจริง) จากนั้นใส่ 
รหัส สองครั้งให้เหมือนกัน�

บัญชีผู้ใช ้Scratch 
SCRATCH ACCOUNT 
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บัญชีผู้ใช ้Scratch 
SCRATCH ACCOUNT 

q   จดบันทึกชื่อบัญชีผู้ใช้เว็บไซต์ Scratch 

q   จดบันทึกคำใบ้ของรหัสบัญช ี
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Scratch สร้างอะไรได้บ้าง กิจกรรมนี้ 
นักเรียนจะสำรวจโปรเจกต์ต่างๆ ที่

อยู่ในเว็บไซต์ Scratch แล้วเริ่ม
บันทึกโปรเจกต์ที ่ชอบไว้ในสตูดิโอ

ของตัวเอง�

q สำรวจโปรเจกต์บนเว็บไซต์ Scratch หรือคลิก ที่  

Explore เพื่อค้นหาโปรเจกต์ตามกลุ่มที่สนใจ�

q สร้างสตูดิโอใหม่ ในหน้า My Stuff�

q บันทึกโปรเจกต์ที่สนใจ 3 โปรเจกต์ลงในสตูดิโอ

ของตัวเอง�

q ใช้แถบค้นหา ค้นหาโปรเจกต์ที่ตัวเองสนใจ 
q สำรวจกลุ่มต่างๆ เช่น Animation, Art, 

Games, Story ในหน้า Explore 
q หาไอเดียใหม่ๆ ในสตูดิโอ Feature หน้าแรก
ของ Scratch 

+ ท้าท้ายตัวเองให้สำรวจเพ่ิมอีก ย่ิงสำรวจมากย่ิงได้เรียนรู้มากข้ึน 
+ หาสตูดิโอของคนอ่ืนๆ ท่ีน่าสนใจ  
+ ถามเพ่ือนว่าใช้วิธีใด ท่ีทำให้หาโปรเจกต์ได้น่าสนใจ 
+ แลกเปล่ียนความคิดเห็นในสตูดิโอของตัวเองกับเพ่ือนๆ 

เริ่มกิจกรรม 

สตูดิโอของฉัน  
MY STUDIO 

สิ่งที่น่าทดลอง� ถ้าทำเสร็จแล้วล่ะ�
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q สร้างตัวละครของตัวเองขึ้นมา บันทึกเสียงตัวเองใส่ให้ตัวละคร�
q ลองใช้คำสั่ง tempo เพื่อควบคุมจังหวะช้าเร็วของเสียงดนตรี�

+ ท้าทายตัวเอง สร้างเครื่องดนตรีชนิดอื่น �ๆ
+ ช่วยเพื่อนข้างๆ ที่พบปัญหา�

เราจะใช้ Scratch อย่างไร เพื่อ
สร้างเสียงดนตรี เครื่องดนตรี 

หรือวงดนตรีที ่ชื ่นชอบในแบบ
ฉบับของตัวเอง�

q สร้างตัวละคร�
q เพิ่มคำสั่งเสียงให้ตัวละคร�
q ทดลองหาวิธีที่ทำให้เครื่องดนตรีโต้ตอบได้ 
q ใส่ชื่อให้กับโปรเจกต์นี้ 

เริ่มกิจกรรม 

สิ่งที่น่าทดลอง� ถ้าทำเสร็จแล้วละ�

สร้างวงดนตรี 
BUILD-A-BAND�
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สร้างวงดนตรี 

BUILD-A-BAND�
�
q  ลำดับการทำงานของนักเรียนในโปรเจกต์นี้เป็นอย่างไร 

q  อะไรที่สนุกที่สุดในโปรเจกต์นี ้

q  อะไรที่ยากที่สุดในโปรเจกต์นี ้
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เริ่มกิจกรรม 

q เปิดเบราว์เซอร์ไปยัง Kids can do studio ที่นี ่

https://scratch.mit.edu/studios/1115094/�

q เข้าสู่ระบบด้วยบัญชีผู้ใช้ Scratch ของตนเอง �

q คลิกที่ปุ่ม Add Projects เพื่อแสดงรายการโปร

เจกต์ของตัวเองที่เคยสร้างไว้�

q ด้านล่างแถบ Add Projects เลือกโปรเจกต์ที่

ต้องการ ด้วยการคลิกปุ่ม Add+ โปรเจกต์จะถูก

อัพโหลดสู่ สตูดิโอ Kids can do�

สตูดิโอ Kids can do เป็นแหล่งรวบรวม 
และแสดงผลงานโปรเจกต์ Scratch ที่

นักเรียนสร้างขึ้น �
�

สตูดิโอ Kids can do 
KIDS CAN DO STUDIO 
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q  สตูดิโอมีไว้เพื่ออะไร 

q  นักเรียนค้นพบอะไรที่น่าสนใจ หรือได้แรงบันดาลใจอะไรเมื่อได้ดูโปรเจกต์ของคนอื่น�

q  ลองดูโปรเจกต์ของเพื่อน แล้วเขียนแสดงความคิดเห็น จดบันทึกความคิดเห็นนั้นที่นี่�

q  มีใครให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับโปรเจกต์ของนักเรียนบ้างไหม จดบันทึกความคิดเห็นนั้นเอาไว้�

สตูดิโอ Kids can do 
KIDS CAN DO STUDIO 
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โปรเจกต์อะไรที ่นักเรียนสามารถ
สร้างได้ ด้วยตัวละครสี่เหลี่ยมส้ม

กับวงกลมม่วง�

q สร้างโปรเจกต์ที่มีตัวละครสี่เหลี่ยมส้มและวงกลม
ม่วง 

q วาดตัวละครด้วยโปรแกรมวาดรูป Paint Editor 

q สร้างลูกเล่นและการเคลื่อนที่ให้กับตัวละคร ด้วย
คำสั่งต่างๆ เช่น สคริปต์ตามตัวอย่างนี้ จากนั้น

ลองเปลี่ยนค่าต่างๆ ดูว่าเกิดอะไรขึ้น 

เริ่มกิจกรรม�

รู้สึกว่าจะ
ติด

ปัญหา? 

ไม่เป็นไร
 ลองทำส

ิ่งนี้ซิ�
ถ้าทำเสร็จแล้วล่ะ�

+ บันทึกโปรเจกต์นี้ลงในสตูดิโอ Kids can do          
https://scratch.mit.edu/studios/1115094/ 

+ สร้างรูปทรงและสีอื่นๆ อีก 
+ สลับโปรเจกต์กับเพื่อน แล้วสร้างต่อจากที่เพื่อนทำไว ้�

q ลองระดมความคิดกับเพื่อนๆ ดูซิ 
q สำรวจโปรเจกต์อื่นๆ ดูว่าคนอื่นเขาสร้างอะไร ทำอย่างไร 
q ร่างแนวคิด เขียนลำดับวิธีทำ ก่อนลงมือทำจริง�

สี่เหลี่ยมส้ม - วงกลมม่วง 
ORANGE SQUARE – 
PURPLE CIRCLE�
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สี่เหลี่ยมส้ม - วงกลมม่วง 
ORANGE SQUARE – PURPLE CIRCLE�

q  อะไรคือความท้าท้ายในโปรเจกต์นี้�

q  อะไรที่ทำให้นักเรียนรู้สึกประหลาดใจกับการสร้างโปรเจกต์นี้�

q  ไอเดียในการสร้างโปรเจกต์ของนักเรียนมาจากไหน�
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นักเรียนจะทำอย่างไรให้รูปภาพมี
ชีวิตชีวาขึ ้นมาได้ ในกิจกรรมนี ้ 

นักเรียนจะได้สำรวจหาแนวทางใน
การนำตัวละคร รูปภาพ และไอเดีย 

มาทำแอนิเมชัน�

q เลือกตัวละคร นก 
q เพิ่มชุดตัวละคร 
q เพิ่มคำสั่งเพื่อทำให้รูปมีชีวิตขึ้นมา�

q ลองวาดไอเดียสร้างแอนิเมชันในกระดาษ 
q ทดลองด้วยคำสั่งใหม่ๆ และชุดตัวละครแบบอื่นๆ  
q ถ้าต้องการแรงบันดาลใจ ให้ลองสำรวจโปรเจกต์
ในกลุ่มแอนิเมชัน ในหน้าเว็บ Explore ซิ�

สิ่งที่น่าทดลอง� ถ้าทำเสร็จแล้วล่ะ�
+ บันทึกโปรเจกต์นี้ลงในสตูดิโอ Kids can do          

https://scratch.mit.edu/studios/1115094/ 
+ ช่วยเหลือเพื่อนๆ  
+ แลกเปลี่ยนแนวคิดการออกแบบแอนิเมชันกับเพื่อน 

เริ่มกิจกรรม�

มันมีชีวิต 
IT’S ALIVE !�

11 �



q  ตัวละครกับชุดตัวละครต่างกันอย่างไร�

q  แอนิเมชันคืออะไร นักเรียนมีแนวคิดอยากทำให้ภาพอะไรเคลื่อนไหว�

q  เขียนมา 3 อย่าง ในชีวิตประจำวัน อะไรบ้างที่เคลื่อนที่ซ้ำๆ บ้าง�

มันมีชีวิต 
IT’S ALIVE !�
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อะไรคือความแตกต่างระหว่าง
เวทีกับตัวละคร ในกิจกรรมนี้ 

นักเรียนจะได้สร้างโปรเจกต์ที ่
ประกอบไปด ้วยฉากหลายๆ 

ฉากเหมือนในนิทาน�

q เลือกภาพจากคลังไฟล์ วาดรูปเอง หรืออัพโหลด
รูปภาพสำหรับทำฉากลงในโปรเจก 

q ทดลองใช้คำสั่งในกลุ่มของ Looks และ Events 

เพื่อทำการสลับฉาก 

q ใส่สคริปต์ให้กับเวทีและตัวละคร เพื่อเล่าเรื่องใน
แต่ละฉากที่เปลี่ยนไป�

q คำสั่งใดในตัวละครและเวที ที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยน
ฉาก ค้นหาและทดสอบคำสั่งเหล่านั้นดู 

q ต้องการแรงบันดาลใจ สำรวจโปรเจกต์ในเว็บไซต์ 
Scratch ค้นหาโปรเจกต์ที่ใช้ฉากหลายๆ ฉาก�

สิ่งที่น่าทดลอง� ถ้าทำเสร็จแล้วล่ะ�
+ ใส่โปรเจกนี้ลงในสตูดิโอ Kids can do          

https://scratch.mit.edu/studios/1115094/ 
+ ท้าท้ายตัวเอง เพิ่มฉาก เพิ่มเรื่องราว 
+ ช่วยเหลือเพ่ือน �ๆ

เริ่มกิจกรรม�

ฉาก 
SCENES�
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q  สิ่งใดที่มีเหมือนกันในเวทีและตัวละคร�

q  เวทีต่างจากตัวละครอย่างไร�

q  นักเรียนกำหนดจุดเริ่มต้นให้กับตัวละครอย่างไรในแต่ละฉาก �

q  นอกเหนือจากแอนิเมชันแล้ว การเปลี่ยนฉากใช้ในโปรเจกต์แบบไหนได้อีก�

ฉาก 
SCENES�
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ในโปรเจกต์เขาวงกตนี้ นักเรียน
จะได้สร้างเกมแล้วนะ�

เขาวงกต 
MAZE�

FINISHED?�
FINISHED?�คำสั่งที่เกี่ยวข้อง� ถ้าทำเสร็จแล้วล่ะ�

เริ่มกิจกรรม�

q วาดรูปฉากเขาวงกต โดยใช้สีที่ต่างกันระหว่าง
กำแพงของเขาวงกต กับจุดเส้นชัยทางออก 

q เพิ่มตัวละครลูกบอลที่จะเคลื่อนที่เข้าไปในเขา
วงกต 

q สร้างเกมให้โต้ตอบกับกำแพงและจุดเส้นชัย� สคริปต์เหล่านี้ใช้สำหรับควบคุมการเคลื่อนที่ของลูกบอลในเขาวงกต	  

q เพิ่มด่านหลายๆ ด่าน โดยใช้ฉากเขาวงกต 

ที่แตกต่างกันไป และใช้คำสั่ง Broadcast 
เพื่อบอกให้เริ่มด่านต่อไป 

q ทดลองใช้คำสั่ง wait เพื่อกำหนดเวลาใน
การเดินในเขาวงกต 

สิ่งที่น่าลอง�

+ บันทึกโปรเจกต์นี้ลงในสตูดิโอ 
Kids can do          
https://scratch.mit.edu/
studios/1115094/ 

+ แลกกันเล่นเกมกับเพื่อน 

สคริปต์นี้จะทำให้ลูกบอลเด้งกลับเมื่อ
ชนกับผนังน้ำเงินของเขาวงกต	  

สคริปต์นี้กำหนดจุดเริ่มต้นของ
ลูกบอลในเขาวงกต	  

สคริปต์นี้จุดเส้นชัยบอกว่าผู้เล่นชนะ
แล้วเมื่อลูกบอลมาถึงทางออกของ
เขาวงกต	  
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ในโปรเจกต์ปิงปองนี้ นักเรียนจะ
ต้องสร ้างเกมที ่ม ีการโต ้ตอบ

ระหว่างตัวละคร�

ปิงปอง PONG�

FINISHED?�
FINISHED?�

+ บันทึกโปรเจกต์นี้ลงในสตูดิโอ 
Kids can do          
https://scratch.mit.edu/
studios/1115094/ 

+ แลกกันเล่นเกมกับเพื่อน 

เริ่มกิจกรรม�

q สร้างตัวละครสองตัว คือ ไม้ปิงปอง (Paddle) 

และลูกปิงปอง (Ball) 

q ทำให้ผู้เล่นสามารถควบคุมไม้ปิงปองได้ 
q ทำให้ไม้ปิงปองโต้ตอบกับลูกปิงปองได้�

สคริปต์สำหรับลูกปิงปอง ถ้าลูกปิงปองสัมผัสกับไม้ปิงปองหรือผนัง ลูกปิงปอง
จะเคลื่อนที่ต่อไป ถ้าลูกปิงปองสัมผัสเส้นสีแดง เกมจบ	  

q ทำอย่างไรจึงจะเพิ่มความยากให้กับเกม 
สร้างหลายๆ ด่าน ใช้เวลาควบคุมการเล่น 
หรือมีคะแนนให้ 

q ทดลองเปลี่ยนฉากดู 
q ลองใช้แป้นพิมพ์อื่นในการควบคุมไม้
ปิงปอง 

สิ่งที่น่าลอง�

ลูกปิงปองชนผนัง 
ลูกปิงปองชนไม้ปิงปอง	  

คำสั่งที่เกี่ยวข้อง� ถ้าทำเสร็จแล้วล่ะ�
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Fish Chomp เป็นเกมง่ายๆ ที่ปลา
ใหญ่พยายามกินปลาเล็กให้ได้มาก

ที่สุด โดยผู้เล่นใช้เมาส์ควบคุมปลา
ตัวใหญ่ 

ในกิจกรรมนี้ นักเรียนจะได้เรียนรู้
การเพิ่มคะแนนทุกครั้งที่ปลาตัวเล็ก

ถูกกิน�

q ไปยังโปรเจก Fish Chomp ที่                 

https://scratch.mit.edu/projects/62835/ 

q คลิกที่คำสั่ง Make a Variable ในกลุ่มคำสั่ง 

Data เพื่อสร้างตัวแปรสำหรับแสดงคะแนน 

q ทดลองให้ตัวแปรที่สร้างใหม่ทำงานในเกม Fish 

Chomp 

q ถ้าไม่แน่ใจว่าตัวแปรทำงานอย่างไร ลองดูโปรเจกต์นี้เพิ่มเติม 
http://scratch.mit.edu/projects/20427555 

q หรือดูวีดีโอนี้ http://youtu.be/uXq379XkhVw 
q สำรวจและศึกษาโค้ดในโปรเจกต์เกมที่ใช้คะแนน เพื่อเรียนรู้
เทคนิคการใช้ตัวแปรในเกมนั้น �ๆ

+ บันทึกโปรเจกต์นี้ลงในสตูดิโอ Kids can do          
https://scratch.mit.edu/studios/1115094/ 

+ ท้าท้ายตัวเอง ออกแบบเกมที่ใช้คะแนน ร่วมกับการ
เพิ่มความยากให้กับเกม 

+ หาเกมที่ท้าท้ายแล้วต่อยอดเกมนั้นๆ  

เริ่มกิจกรรม�

ถ้าทำเสร็จแล้วล่ะ�

รู้สึกว่าจะ
ติด

ปัญหา? 

ไม่เป็นไร
 ลองทำส

ิ่งนี้ซิ�

คะแนน  
SCORE 
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q  ให้นักเรียนสรุปลำดับการทำงานของนักเรียน ในการเขียนเกมนี้�

q  ตัวแปรคืออะไร มีประโยชน์อย่างไร�

คะแนน  
SCORE 

q  ขั้นตอนไหนสนุกที่สุด ขั้นตอนไหนยากที่สุด�
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+  ผู้เล่นหลายคน-MULTIPLAYER 
http://scratch.mit.edu/projects/25192711 แสดงวิธีเพิ่มผู้เล่น

เข้าไปในเกม ผู้เล่นคนหนึ่งใช้ลูกศรนำทางตัวละครในเกมเขาวงกต 

ส่วนอีกคนใช้แป้นพิมพ์อักษร W A S D นำทางตัวละครอีกตัวหนึ่ง 

สิ่งที่น่าทดลอง� ถ้าทำเสร็จแล้วล่ะ�

นอกเหนือจากการคิดคะแนน 
ทำอย่างไรถึงจะต่อยอดหรือใส่

ล ูกเล ่นใหม่ๆ ให้ก ับเกมบน 
Scratch เทคนิคต่างๆ เหล่านี้

จะช่วยเพิ ่มสีส ันให้ก ับเกมได้ 
ลองนำไปใช้กับเกมที่ผ่านมา 

+ ลองนำเทคนิคการต่อยอดไปใช้กับเกมเขาวงกต หรือเกมปิงปอง 
+ ท้าทายตัวเอง ด้วยการเพ่ิมเทคนิคการต่อยอด ทีละเทคนิคเข้าไปใน
โปรเจกต์เกมให้ได้ครบทุกเทคนิค 

+ แลกเปล่ียนเกมกับเพ่ือน เล่น และวิจารณ์เกมกัน 

+  คะแนน-SCORE http://scratch.mit.edu/projects/1940443 
แสดงวิธีการสร้างคะแนน จากนั้นเพิ่มค่าคะแนน10 คะแนน ทุกครั้งที่

แมวถูกคลิก 

+  จับเวลา-TIMER http://scratch.mit.edu/projects/1940445 
แสดงวิธีใช้งานการจับเวลา ในระหว่างการใช้เมาส์ลากแมว Scratch 

ไปยัง Gobo 

+  เมาส-์MOUSE http://scratch.mit.edu/projects/25192659 
แสดงวิธีการใช้เมาส์ในการควบคุมการเล่นเกม เช่น ขยับเมาส์เพื่อขยับ

ไม้ปิงปอง  

+  ปุ่มเริ่มต้นใหม-่RESTART 
http://scratch.mit.edu/projects/25192935 แสดงวิธีสร้างปุ่ม 

เมื่อถูกคลิกจะเริ่มต้นเล่นเกมใหม่อีกครั้ง  

+  รางวัล-REWARDS http://scratch.mit.edu/projects/1940456 
แสดงวิธีการเก็บสิ่งของโดยใช้ลูกศรในการบังคับการเคลื่อนที่ เพื่อที่จะ

ได้รับรางวัลถ้าเก็บของได้ตามที่กำหนดไว ้

+  เมน-ูMENU http://scratch.mit.edu/projects/25192991 
แสดงวิธีการสร้างเมนู ในตอนเริ่มต้นของเกม เช่น คลิกเมนู START 

เพื่อเริ่มเล่นเกม  

+  ด่าน-LEVELS http://scratch.mit.edu/projects/1940453 
แสดงวิธีการเปลี่ยนด่าน คะแนนจะเพิ่มที่ละ 1 คะแนนทุกครั้งที่กด 

space bar ด่านจะเปลี่ยนทีละด่านทุกๆ 10 คะแนน 

+  ศัตร-ูENEMIES http://scratch.mit.edu/projects/1940450 
แสดงวิธีการเพิ่มศัตรู เช่น ลูกบอลที่ต้องพยายามหลบหลีกโดยใช้แป้น

พิมพ์ลูกศรในการบังคับการเคลื่อนที่  

q ไปยังสตูดิโอ Extensions  

http://scratch.mit.edu/studios/475619 

q เลือกการต่อยอดมาหนึ่งอย่างแล้วสำรวจเทคนิค
การใช้งาน  

q นำเทคนิคที่ได้สำรวจมา ไปทดลองใช้กับโปรเจกต์
เกมที่ผ่านมา  

เริ่มกิจกรรม 

q  Backpack เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์มากๆ สามารถเก็บ
สคริปต์ ไฟล์เสียงดนตรี ตัวละคร และอีกหลายๆ อย่าง เพื่อ

นำกลับมาใช้ใหม่ได้อย่างสะดวก 

q  การร่างไอเดีย หรือสคริปต์ส้ันๆ ในสมุดโน้ต เป็นวิธีการท่ีดีใน
การเรียบเรียงความคิดก่อนลงมือทำงาน 

การต่อยอด 
EXTENSIONS 
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วางแผน 

PLAN 

แบ่งปัน 

SHARE 
สร้าง 

MAKE 
SCRATCH 

ความประทับใจจากค่าย Kids Can Do 
 
u  สิ่งที่ฉันชอบมากที่สุดในค่าย Kids Can Do คือ 
 
u  สิ่งที่ฉันภูมิใจมากที่สุดในค่าย Kids Can Do คือ 
 
u  ถ้ามีเวลามากกว่านี้ สิ่งที่ฉันอยากได้ทำเพิ่มคือ 
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