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program
(ªǾ ¤íÒÊÑè§)

วันนี้เรามาฝกเขียน
โปรแกรมกันนะ

ตัวชี้วัด
ว 4.2 ป.4/2 ออกแบบและเขียนโปรแกรมอยางงายโดยใชซอฟตแวร
หรือสื่อ และตรวจหาขอผิดพลาดและแกไข

programming 
(¡ÒÃà¢ÕÂ¹â»Ãá¡ÃÁ)



 คนเราสามารถส่ังการใหคอมพิวเตอร

ทาํงานได โดยการเขยีนโปรแกรมคอมพวิเตอร 

แตกอนทีจ่ะเขยีนโปรแกรมคอมพวิเตอรไดนัน้ 

 1. â»Ãá¡ÃÁ Scratch
เราสั่งการให
คอมพิวเตอร
ทํางานได
อยางไร

 โปรแกรม Scratch มลีกัษณะเปนบลอ็กโปรแกรม (Block) 

นํามาตอกันเพื่อสรางรหัสคําสั่ง (Code) เพื่อสั่งใหโปรแกรม 

Scratch ทํางานตามที่ไดเขียนโปรแกรมไว

 โปรแกรม Scratch สามารถนํามาใชพัฒนาซอฟตแวร

เชิงสรางสรรคได เชน การสรางนิทานที่โตตอบกับผูอานได

การสรางเกม การสรางสื่อนําเสนอขอมูล การสรางหุนยนต

เราตองวางแผนและลาํดบัขัน้ตอนวธิกีารสัง่การใหชดัเจนกอนเสมอเราตองวางแผนและลาํดบัขัน้ตอนวธิกีารสัง่การใหชดัเจนกอนเสมอ

รูจักโปรแกรม Scratch

 โปรแกรม Scratch คือ 

โปรแกรมภาษาคอมพวิเตอรที่

ถูกพัฒนาขึ้นในป ค.ศ. 2007 

โดยหองปฏิบัติการส่ือประสม 

(Media lab) สถาบนัเทคโนโลยี

แมสซาชเูซตส  (Massachusetts 

Institute of Technology: MIT)ภาพที่ 2.1 โปรแกรม Scratch
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1.1 การเขาใชงานโปรแกรม Scratch มี 2 วิธี คือ
 1) การเขาใชงานแบบออนไลน (Online) มขีัน้ตอน ดงันี้ 

1 เปดเว็บเบราเซอรโครม (Chrome Web Browser) และ  

 ปอน https://scratch.mit.edu/ ที่ชองที่อยูเว็บ กดแปน   

 Enter จะปรากฏหนาตางโปรแกรม Scratch

2 คลิก Join Scratch

ภาพที่ 2.2 หนาเว็บไซต www.google.com

ภาพที่ 2.3 หนาเว็บไซตโปรแกรม Scratch
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3 ปอนชื่อผูใช (Scratch Username) เปนภาษาอังกฤษ

 โดยไมใชชื่อจริง

4 ปอนรหัสผาน (Password) ไมนอยกวา 6 ตัวอักษร หรือ   

 ตัวเลข และหามบอกรหัสผานแกใคร

ภาพที่ 2.4 ปอนชื่อผูใช

ภาพที่ 2.5 ปอนรหัสผาน
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5 ปอนรหัสผานอีกครั้งในชอง Confirm Password และ  

 คลิกถัดไป (Next)

6 ปอน เดือนเกิด ป ค.ศ. เกิด เพศ และประเทศ

ภาพที่ 2.6 ปอนรหัสผานอีกครั้ง

ภาพที่ 2.7 ปอนวัน เดือน ปเกิด
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8 จะพบหนาตางตอนรับ ใหคลิกปุม OK Lets Go!

7 ปอนอีเมลของคุณครู หรือผูปกครอง และยืนยันอีเมล

ภาพที่ 2.8 ปอนอีเมลผูปกครอง

ภาพที่ 2.9 กดปุมตกลง
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9 แจงคุณครู หรือผูปกครอง ใหยืนยันอีเมล โดยใหเขา 
 อีเมล และคลิก Confirm my email address

10 เมื่อสมัครสมาชิกเสร็จแลวจะปรากฏหนาตางนี้

 ใหตรวจสอบชื่อผูใชที่มุมบนขวา

ภาพที่ 2.10 แจงผูปกครองใหยืนยันอีเมล

ภาพที่ 2.11 สมัครสมาชิกเสร็จเรียบรอย
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