
เอกสารประกอบการเรียนรู รายวิชา แอนิเมชัน (ง2201) ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 
โรงเรียนเทิงวิทยาคม จังหวัดเชียงราย     จัดทําโดย ครูโยธิน  ศิริเอย  
 

ทําแบบทดสอบ ดวยโปรแกรม Adobe Flash CS3 
 
 
 
1. ใหนักเรียนเปดโปรแกรม Adobe Flash CS3 ขึ้นมาแลวเลือก Flash File (ActionScript 2.0) 
 

 
 
2. เลอืก size โดยใหมีขนาด 1024 px(width)   600 px (height)  Background color แลวแตนักเรียน
นะครับ 

 
 
3. สราง Symbol Button ไปที่เมน ูInsert -> New Symbol… หรือ Ctrl + F8 โดยสราง Symbol 
Button ดังนี ้
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4. สรางภาพพื้นหลังขนาด 1024 x 600 pixel ของเฟรมที่ 1 โดยใชโปรแกรมกราฟก เชน Photoshop 
หรือ PhotoScape ดังนี้ (ปรับเปลีย่นตามจินตนาการนะครับ) 
 

 
 
นําหลักการสรางภาพไปใชกับพื้นหลังของเฟรมอ่ืนๆ ตามท่ีตองการ 
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5. นําภาพที่ไดสรางไวเขามาในโปรแกรม Adobe Flash CS3 โดยไปที ่
เมนู File -> Import -> Import to Library เลอืกไฟลภาพที่ตองการแลวคลกิเลอืก Open 
(ใหนักเรียนสังเกตวาไฟลภาพจะแสดงอยูที่หองของ Library) 

 
 
6. นําเมาสไปเลอืกเครือ่งมอื Select Tool (V) หรือกดแปนพิมพตวั V แลวไปคลิกเลือกเฟรมที่ 1 ของ 
Layer 1 คลิกไฟลภาพที่หอง Library ที่ตองการ ทําการ Drag Mouse ภาพมาวางไวที่ Stage ซึ่งจะ
พอดีกับพืน้ที่ของ Stage 
7. นําปุม btn_profile, btn_detail และ btn_start เขามาในเฟรม 1 จะไดดังภาพ 
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คลิกเลือกปุม  คลิกขวาเลอืก Action แลวพิมพคําสั่ง ดังนี ้
on(release){ 
 gotoAndStop(2); 
} 
 

คลิกเลือกปุม  คลิกขวาเลอืก Action แลวพิมพคําสั่ง ดังนี ้
on(release){ 
 gotoAndStop(3); 
} 
 

คลิกเลือกปุม   คลิกขวาเลอืก Action แลวพิมพคําสั่ง ดังนี ้
on(release){ 
 gotoAndStop(4); 
} 
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8. คลิกเลอืกเฟรมที่ 2 ของ Layer 1 คลิกขวาเลือก Insert Blank Keyframe นําภาพพื้นหลังมาใส แลว
นําปุม btn_home มาใสจะไดดงัภาพ 
 

 
 
 

คลิกเลือกปุม   คลิกขวาเลอืก Action แลวพิมพคําสั่ง ดังนี ้
on(release){ 
 gotoAndStop(1); 
} 
 
 
 
 



เอกสารประกอบการเรียนรู รายวิชา แอนิเมชัน (ง2201) ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 
โรงเรียนเทิงวิทยาคม จังหวัดเชียงราย     จัดทําโดย ครูโยธิน  ศิริเอย  
 

9. คลิกเลอืกเฟรมที่ 3 ของ Layer 1 คลิกขวาเลือก Insert Blank Keyframe นําภาพพื้นหลังมาใส แลว
นําปุม btn_home มาใสจะไดดงัภาพ 

 
 

คลิกเลือกปุม   คลิกขวาเลอืก Action แลวพิมพคําสั่ง ดังนี ้
on(release){ 
 gotoAndStop(1); 
} 
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10. คลิกเลอืกเฟรมที่ 4 ของ Layer 1 คลิกขวาเลือก Insert Blank Keyframe นําภาพพื้นหลังมาใส 
แลวนําปุม btn_login และปุม btn_home มาใสจะไดดังภาพ 

 
คลิกเลือกเครือ่งมือ Text Tool (T)  เปลี่ยน Text Type ใหเปน Input Text  เปลี่ยน Line Type 

ใหเปน Single line แลววาดใหเปนสีเ่หลี่ยมผืนผาพอเหมาะ เพือ่จะเปนตัวรบัช่ือ-นามสกุล 
ในชอง Instance name ใหเปน xname   ในชอง Var ใหตั้งเปน sname 

คลิกเลือกปุม   คลิกขวาเลอืก Action แลวพิมพคําสั่ง ดังนี ้
on(release){ 
 sname=this.xname.text;  
 if(sname!= ' '){ gotoAndStop(5);  } 
} 
 

คลิกเลือกปุม   คลิกขวาเลอืก Action แลวพิมพคําสั่ง ดังนี ้
on(release){ 
 gotoAndStop(1); 
} 
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11. คลิกเลอืกเฟรมที่ 5 ของ Layer 1 คลิกขวาเลือก Insert Blank Keyframe นําภาพพื้นหลังมาใส 
แลวนําปุม btn_start  มาใสจะไดดงัภาพ 

 
คลิกเลือกเครือ่งมือ Text Tool (T)  เปลี่ยน Text Type ใหเปน Dynamic Text  เปลี่ยน Line 

Type ใหเปน Single line แลววาดใหเปนสีเ่หลี่ยมผืนผาพอเหมาะ ในชอง Var ใหตั้งเปน sname  
เพื่อจะเปนตัวแสดงช่ือ-นามสกุลที่รับมาจากเฟรมกอนหนานี ้

คลิกเลือกปุม   คลิกขวาเลอืก Action แลวพิมพคําสั่ง ดังนี ้
on(release){ 
 gotoAndStop(6); 
} 
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12. คลิกเลอืกเฟรมที่ 6 ของ Layer 1 คลิกขวาเลือก Insert Blank Keyframe พิมพคําถามและตัวเลอืก 
พรอมกับนําปุม btn_ch1 ถึง btn_ch4 มาวางใสในตําแหนงที่เหมาะสม ดังภาพ 

 
 

คลิกเลือกปุม   คลิกขวาเลอืก Action แลวพิมพคําสั่ง ดังนี ้
on(release){ 
 play( ); 
} 
 

ปุม  ใหทําลักษณะเดียวกับปุม  
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13. คลิกเลอืกเฟรมที่ 7 ของ Layer 1 คลิกขวาเลือก Insert Keyframe แกขอคําถามจาก 1 เปน 2 
เปลี่ยนคําถามและตวัเลือก จะไดดังภาพ 

 
 
14. เฟรมที่ 8 ถึงเฟรมที่ 15 ของ Layer 1 ทําลักษณะเดียวกนักับขอที่ 13 ซึ่งทําแลวจะได
แบบทดสอบอยู 10 ขอ 
15. คลิกเลอืกเฟรมที่ 16 ของ Layer 1 คลิกขวาเลอืก Insert Blank Keyframe ออกแบบใหสวยงาม 
แลวนําปุม btn_home มาใสจะไดดังภาพ 
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คลิกเลือกเครือ่งมือ Text Tool (T)  เปลี่ยน Text Type ใหเปน Dynamic Text  เปลี่ยน Line 
Type ใหเปน Single line แลววาดใหเปนสีเ่หลี่ยมผืนผาพอเหมาะ(ตําแหนงที่ โยธิน  ศิริเอย) ในชอง 
Var ใหตั้งเปน sname เพื่อจะเปนตัวแสดงช่ือ-นามสกุล 
 

 
 

คลิกเลือกเครือ่งมือ Text Tool (T)  เปลี่ยน Text Type ใหเปน Dynamic Text  เปลี่ยน Line 
Type ใหเปน Single line แลววาดใหเปนสีเ่หลี่ยมพอเหมาะ                  
 (ตําแหนงที่ ระหวางถูกกับขอ) ในชอง Var ใหตั้งเปน score  เพื่อจะเปนตัวแสดงจํานวนขอที่ทําถูก 

 

 
 

คลิกเลือกปุม   คลิกขวาเลอืก Action แลวพิมพคําสั่ง ดังนี ้
on(release){ 
 gotoAndStop(1); 
} 
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16. ใหทําการเพิ่ม Layer มา 1 Layer โดยใหอยูบน Layer 1 และเปลี่ยนช่ือใหเปน AS 
17. คลิกขวาที่เฟรมที่ 1 ของ Layer AS แลวพิมพคําสั่ง ดังนี ้
stop( ); 
 
18. คลิกขวาเฟรมที่ 6 ของ Layer AS คลิกเลือก Insert Keyframe แลวทําการคลกิขวาเฟรมที่ 6 ของ 
Layer AS อีกครั้งคลิกเลือก Action แลวพิมพคําสั่ง ดังนี ้
var score=0; 
stop( ); 
 
19. คลิกขวาเฟรมที่ 7 ของ Layer AS คลิกเลือก Insert Keyframe แลวทําการคลกิขวาเฟรมที่ 7 ของ 
Layer AS อีกครั้งคลิกเลือก Action แลวพิมพคําสั่ง ดังนี ้
stop( ); 
20. เฟรมที่ 8 ถึงเฟรมที่ 16 ใหทําลักษณะเดยีวกนักับขอที่ 19 
21. คลิกเลอืกเฟรมที่ 6 ของ Layer 1 คลิกนอก Stage 1 ครั้ง คลิกขวาปุมตัวเลือก btn_ch1- btn_ch4 
ที่เปนตวัเลือกที่ถูกตอง คลกิเลอืก Action แลวเพิ่มคาํสั่ง score=score+1; ซึ่งจะไดดงันี ้
on(release){ 
 score=score+1;   //คําสั่งที่เพิม่เขามา 
 play( ); 
} 
 
22. เฟรมที่ 7 ถึงเฟรมที ่15 ของ Layer 1 ใหทําลักษณะเดียวกันกบัขอ 21 
 
 
ถือวาการสรางแบบทดสอบสําเร็จแลว นักเรียนทดสอบโดยการกดแปนพิมพ Ctrl + Enter 
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  การบันทึกไฟลงาน (ไฟลงานที่สามารถนํามาแกไขทีหลังได) 
 
1. คลิกเลอืกเมนู File -> Save 
2. ตั้งช่ือไฟลงานที่ชองของ File Name 
3. เลอืกไดรฟ D: หรือที่ที่นกัเรยีนตองการบันทกึ 
4. คลิกปุม Save  
5. จะไดไฟลงานที่มนีามสกลุเปน .fla 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Job.fla 
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 การสงออกไฟลงานเพ่ือการนําเสนอหรือเผยแพร   
1. คลิกเลอืกเมน ูFile -> Publish Settings… 
2. แถบ Formats ใหทําเครื่องหมายถกูของ Flash (.swf) ชองเดียว 

 
3. แถบ Flash ใหเลือก Version เปน Flash Player 7 

 
 

4. คลิกปุม Publish 
 

 
 
5. จะไดไฟลงานที่มนีามสกลุเปน .swf  (ไฟลงานตัวนี้แหละที่จะตองนําสงครนูะครับ) 
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  การสงงาน      
1. ใหนักเรียนเขาเว็บ http://www.thoengwit.ac.th/showflash จะไดหนาเว็บสงงาน ดังภาพ 
 

 
 
2. ใสรหัสนกัเรยีน 5 ตัวอักษร รหัสผานจะเปนรหัสผานระบบ WIFI ของโรงเรียน 
3. เลอืกประเภทของงาน 
4. คลิกปุม เลือกไฟล ซึ่งไฟลงานจะตองเปนไฟลที่มนีามสกุลเปน .swf นะครับ 
5. คลิกเลอืกปุม Upload File Flash 
6. ดานลางของฟอรมสงงานจะมีขอความแสดงถงึสถานะการสงงานของนกัเรยีนวาสงงานได
หรือไม 
7. สามารถดูผลงานของเพือ่นๆ และตวัเองไดโดยการคลิกเลือกหองเรยีนที่ตองการ 


