แบบทดสอบออนไลน์ไม่ยากอย่างทีคิด

ไพศาล สืบสาย

การเรียนรู้ผ่านระบบ e-Learning ผู้เรียนสามารถเรียนผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ตลอดเวลา ทังนีการ
เรียนรู้ผ่านระบบ e-Learning นับได้ว่าเป็นเทคโนโลยีทีทันสมัย และสามารถนํามาใช้เพือลดช่องว่างและข้อจํากัด
ในด้านของเวลา สถานที ปริมาณผู้เรียน และอืน ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่วน e-Testing ก็เป็นส่วนหนึงที
เกียวข้องกับการเรียนรู้ผ่านระบบ e-Learning ซึงปัจจุบนั เราสามารถสร้างแบบทดสอบอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ได้
ง่ายๆ โดยไม่ยากอย่างทีคิดด้วย สําหรับโปรแกรมทีผมจะนําเสนอในครังนีก็คือ Hot Potatoes 6 ซึงเป็นโปรแกรม
แจกฟรี ใช้งานง่าย และได้ผลดีมาก จริงหรือไม่คงต้องมาพิสูจน์กันครับ
การดาวน์โหลดโปรแกรม
1. อันดับแรก
เริมต้นจากการเข้าเว็บไซต์ http://web.uvic.ca/hrd/hotpot ซึงเป็นเว็บไซต์ของ
มหาวิทยาลัยวิคตอเรีย (Victoria University) ผู้พัฒนาโปรแกรม

2. คลิก Downloads แล้วคลิกเลือก Hot Potatoes 6 zip(Hot Potatoes for Win98/ME/
NT4/2000/XP version6.0.3, plain.zipfile)

2

ถ้ าในเครื่ องคอมพิวเตอร์ มโี ปรแกรม GetRight ก็จะขึน้ กรอบโต้ตอบ ดังรู ป ให้ คลิกปุ่ ม Save ได้ เลย

ครั้งหนึ่ง

จะปรากฏกรอบโต้ตอบขึน้ มาให้ เราเลือกโฟลเดอร์ ทจี่ ะใช้ สําหรับบันทึกโปรแกรม ดังรู ป ให้ คลิกปุ่ ม Save อีก
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ลําดับต่ อไป โปรแกรม GetRight ก็เริ่มต้ นดาวน์ โหลดโปรแกรมไปเรื่ อย ๆ จนครบ 100 %

การติดตั้งโปรแกรม
ั เบิลคลิกทีช่ ื่ อ ไฟล์
1. เข้ าไปในโฟลเดอร์ Downloads ก็จะพบกับไฟล์ winhotpot60.zip ให้ ใช้ เมาส์ ดบ
ดังกล่ าวได้ เลย

2. โปรแกรม WinZip จะทํางาน บางครั้งอาจะปรากฏกรอบโต้ ตอบ คําเตือนว่ า อาจจะเป็ นไฟล์ โปรแกรม

ทีไ่ ม่ ปลอดภัย ดังรู ป ให้ คลิกปุ่ ม Yes ได้ ทนั ที
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3. ก็จะพบกับ ตัวช่ วยการติดตั้งโปรแกรม Hot Potatoes 6 ดังรู ป ให้ คลิกปุ่ ม Next ต่ อไป

ดังรู ป

4. จะปรากฏ License Agreement ให้ เลือก I accept the agreement แล้ วคลิกปุ่ ม Next ต่ อไป

5

5. จะปรากฏ Information ให้ คลิกปุ่ ม Next ต่ อไป ดังรู ป
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6. จะปรากฏ Select Destination Location ปกติเราก็จะไม่ เปลีย่ นแปลงอยู่แล้ ว

Next ต่ อไป

7. จะปรากฏ Select Start Menu Folder ให้ คลิกปุ่ ม Next ต่ อไป

ให้ คลิกปุ่ ม
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ต่ อไป

8. จะปรากฏ Select Additional Tasks ให้ เลือก Create a desktop icon แล้ วคลิกปุ่ ม Next

9. จะปรากฏ Ready to Install ให้ คลิกปุ่ ม Install ต่ อไป
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10. จะปรากฏ Installing ถึงตอนนีใ้ ห้ คอยจนติดตั้งเสร็จ

11. จะปรากฏ Completing the Hot Potatoes 6 Setup WiZard ให้ คลิกปุ่ ม Finish ได้ เลย

เป็ นอันว่ าติดตั้งเสร็จเรียบร้ อย

9

การลงทะเบียนออนไลน์
เพื่อให้ ใช้ โปรแกรมได้ หลังจากทีต่ ดิ ตั้งเสร็จแล้ วให้ ต่ออินเทอร์ เน็ตไว้ ด้วย เพราะจะต้ องลงทะเบียนออนไลน์
1. เข้ าโปรแกรม Hot Potatoes 6 โดยคลิกทีป
่ ุ่ ม Start หรื อดับเบิลคลิกทีไ่ อคอนก็ได้ เช่ นเดียวกัน
2. ใช้ เมาส์ คลิกทีเ่ มนู Help และ Register

3. ก็จะปรากฏกรอบโต้ ตอบ Register ขึน
้ มา ให้ คลิกทีป่ ุ่ ม Get a key
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4. จะเป็ ดหน้ าเว็บเพจ สําหรับให้ เรากรอกแบบฟอร์ ม ดังรู ป

5. ให้ กรอกแบบฟอร์ มให้ ครบทุกช่ อง ทีส่ ําคัญจะต้ องมีอเี มล์ แอดเดรส แล้ วกดปุ่ ม Submit ซึ่งจะต้ องเปิ ด

อ่ านข้ อตกลงทางลิขสิทธิ์ก่อน

6. จะปรากฏหน้ าเว็บเพจ ขอบคุณ ดังรู ป

b
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ขั้นตอนต่ อไป เข้ าไปยังเว็บไซต์ ของโรงเรียนบ้ านสุ ไหงโก-ลก http://www.bskschool.ac.th
เพื่อทีจ่ ะไปเช็คเมล์
7.
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8. เมื่อล็อกอินแล้ วเปิ ดจดหมายออกอ่ าน จะบอกวิธีการลงทะเบียน

่ ุ่ ม Start หรื อดับเบิลคลิกทีไ่ อคอนบนพื้นจอก็ได้ เช่ นเดียวกัน
9. เข้ าสู่ โปรแกรม Hot Potato ทีป
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10. เมื่อเข้ าสู่ โปรแกรมได้ แล้ ว ให้ คลิกทีเ่ มนู Help /Register

ก็จะปรากฏกรอบโต้ ตอบ Register ขึน้ มา ให้ กรอกชื่ อผู้ใช้ และคีย์สําหรับลงทะเบียน คลิก
เครื่ องหมาย �หน้ า I am s network administrator registering for all the users of this
machine แล้ วคลิกปุ่ ม
11.

OK
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12. ก็จะปรากฏกรอบโต้ ตอบ Information แจ้ งว่ าการลงทะเบียนสมบูรณ์

การใช้ โปรแกรม
โปรแกรม Hot Potatoes จะประกอบด้ วยชุดโปรแกรมย่ อย จํานวน 6 โปรแกรมด้ วยกันคือ Jcloze เป็ นการ
เลือกเติมคําตอบสั้น ๆ ให้ เหมาะสมกับประโยคหรื อบริบทนั้น ๆ Jmatch จับคู่ Jquiz แบบตัว เลือกและเติมคําตอบ
Jcross แบบปริศนาอักษรไขว้ Jmix แบบลูกผสม และ The Masher เป็ นโปรแกรมที่ ต้ องจ่ ายเงินครับ จึงใช้ ได้
สําหรับบทความนีจ้ ะแนะนําวิธีการใช้ เฉพาะ Jcross กับ Jquiz เท่ านั้น
โปรแกรม Jcross (ปริศนาอักษรไขว้ )
หลังจากติดตั้งโปรแกรมเสร็จเรียบร้ อยแล้ ว เราจะเริ่มต้ นจากการใช้ โปรแกรม Jcross หรื อที่ ภาษาไทย
เรียกว่ า ปริศนาอักษรไขว้ นั้นแหละครับ โปรแกรมนีใ้ ช้ ภาษาไทยได้ ส่ วนการใช้ งานของเครื่ อง มือต่ าง ๆ จะคล้ ายกับ
ไมโครซอฟต์ออฟฟิ ศ ส่ วนสาเหตุทโี่ ปรแกรมต้ องขึน้ ต้นด้ วย J ก็เพราะเป็ นคําว่ า ของ Java นั่นเอง
1.

หลังจากเข้ าโปรแกรม Hot Potatoes แล้ วให้ เข้ าโปรแกรม Jcross ด้ วยการใช้ เมาส์ คลิกทีช่ ื่ อJcross
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2. ก็จะเข้ าสู่ โปรแกรม Jcross ดังรู ป

ทําการพิมพ์ ชื่อหัวข้ อเกมในช่ อง Title แล้ วก็ทาํ การออกแบบเลยครับ ว่ าอะไรจะไขว้ อะไรให้ เด็กงง
เสร็จแล้ วหากเห็นว่ าตําแหน่ งไม่ เหมาะสม ก็ทาํ การกดลูกศรครับ จะทําการย้ ายทั้งหมดไปตามทิศ ทางลูกศรทีก่ ดครับ
3.
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3. พอเสร็จเรียบร้ อยก็มาทําตัวไบ้ ให้ เด็กโดยคลิกปุ่ ม Add Clues จะพบหน้ าต่ างใหม่ โปรแกรมจะทําการ

แบ่ งให้ ว่า เป็ นแนวนอน (Across) หรื อแนวตั้ง (Down) ในแต่ ละช่ องจะมีลาํ ดับ และคําศัพท์ ทปี่ รากฏอยู่ ให้ เรา
คลิกคําศัพท์ น้นั ให้ เป็ นสีนํ้ าเงิน แล้ วเติมคําไบ้ ลงในช่ องว่ าง แล้ วทําการกด OK ก็ จะพบคําไบ้ ปรากฏหลังคําศัพท์ พอใส่
คําไบ้ เสร็จเรียบร้ อยก็กด OK

4. หากอยากเก็บไว้ ทาํ ต่ อคราวหน้ าให้ คลิก File > Save As แล้ วก็จดั การบันทึกงานให้ เรียบร้ อย ไฟล์ ทไี่ ด้

จะมีนามสกุล .jwc
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หากจะทําการบันทึกเป็ นไฟล์ HTML ก็ไปทีF
่ ile > Creat web page > Web page for v6
browsers (F6) แล้ วทําการใส่ ชื่อไฟล์ ทตี่ ้ องการ และกดบันทึก
5.

คราวนีเ้ รามาทําการปรับแต่งปุ่ มและการตั้งข้ อความคําสั่งในเกมให้ ชัดเจน เข้ าใจง่ ายกันดีกว่า ให้ ไปที่
Options > Configure Output จากรู ป จะเป็ นคําาเริ่มต้ นทีโ่ ปรแกรมตั้งไว้ ซึ่งเราสามารถเปลีย่ นได้ ตามใจชอบ
ถ้ าต้ องการคงเดิม ก็ไม่ ต้อองเปลีย่ นค่ าอะไร
6.
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7. ในแท็บ Titles/Instructions จะประกอบด้ วย Exercise subtitle

Instructions เป็ นส่ วนของคําชี้แจง หรื อคําแนะนําในการเล่ นเกม

คือหัวข้ อย่ อยของเกม

8. ในแท็บ Prompts/Feedback เป็ นข้ อความตอบสนองหลังทําแบบทดสอบว่ าผลเป็ นอย่ างไร
 Clues acr oss แถวแนวนอน
 Clues down แถวแนวตั้ง
 Cor r ect แสดงข้ อความเป็ นคําตอบเมื่อถูกต้ องหมด

แสดงข้ อความเมื่อมีบางคําตอบผิด
 Cor r ect letter added ข้ อความแจ้ งเตือนให้ ใส่ ข้อสอบให้ ครบ
 Your scor e is บอกคะแนนทีไ่ ด้
 Some answer s incor r ect
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9. ในแท็บ Buttons เป็ นการชื่ อปุ่ มต่ าง ๆ ได้ แก่

เป็ นการตั้งชื่ อปุ่ มทีเ่ ลือกคําตอบ เมื่อทําข้ อสอบเสร็จ
 Enter Answer เป็ นปุ่ มตั้งค่ าการตรวจข้ อสอบ
 Next Exer cise เป็ นการกําหนดชื่ อปุ่ มต่ อไปเพื่อลิงก์ ไปยังแบบทดสอบถัดไป สามารถกด
Browse เพื่อเลือกกําหนด URL ทีจ่ ะให้ ปุ่มนีก้ ดลิงค์ ต่อไป
 Back เป็ นการกําหนดชื่ อปุ่ มย้ อนกลับ และสามารถกําหนด URL ทีจ่ ะให้ ปุ่มนีก้ ดลิงค์ ต่อไปได้
 Check Answer

10. ในแท็บ Appearance เป็ นแถบทีใ่ ช้ แต่ งกราฟิ กหน้ าจอเว็บเพจทีไ่ ด้ ซึ่งในส่ วนของ
 Backgr ound gr aphic URL สามารถกด Browse เพื่อเลือกรู ปทีจ่ ะนํามาแสดงฉากหลังเว็บ









(รู ปควรอยู่ในโฟลเดอร์ เดียวกับเอกสาร HTML )
Output font face เป็ นฟอนต์ ทใี่ ช้ ซึ่งสามารถตั้งค่ าได้ที่ Oftion > Font ซึ่งจะง่ ายกว่ า
Navigation bar colour แต่ งสีพื้นหลังทีป
่ ุ่ มวางอยู่
Page backgr ound colour แต่ งสี พืน
้ หลังของกรอบคําแนะนํา
Title colour สีข้อความของหัวข้ อ
Exer cise backgr ound colour แต่ งสี พืน
้ แบบทดสอบ
Link colour ใช้ กาํ หนดสี ลงิ ค์
Visited link colour ใช้ แต่ งสี ลงิ ค์ ทถี่ ูกใช้ งานไปแล้ ว
Text colour แต่ งสี ข้อความ
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11. ในแท็บ Timer สามารถกําหนดเวลาในการทําแบบทดสอบได้ โดยตั้งเป็ นนาทีและวินาที เมื่อหมด

เวลาก็สามารถแสดงข้ อความเตือนเวลาแล้ วได้ อกี ด้ วย ซึ่งในส่ วนสําคัญ ๆ ทีใ่ ห้ กําหนดให้ ได้ ดงั่ ใจก็มแี ค่ นีแ้ หละครับ
แล้ วเราก็กด Save และ OK แล้วก็ทาํ การบันทึกเอกสารนั้นอีกครั้ง
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12. และแล้ วผลงานทีท
่ าํ มาก็เสร็จแล้ ว ส่ วนการใช้ งานนั้น ก็ทาํ การคลิกหมายเลขทีต่ ้ องการจะตอบ แล้วเว็บก็

จะรันประโยคไบ้ มาให้ และมีบล็อกให้ ใส่ คาํ ตอบ ถ้ าใส่ เสร็จแล้ วก็กดปุ่ ม Enter หากไม่ รู้ สามารถคลิกปุ่ มไบ้ อกั ษร
ตัวแรกของคํา อักษรตัวแรกก็จะขึน้ ในบล็อกให้ ทาํ อย่ างนีเ้ รื่ อย ๆ ถ้ าเสร็จแล้ วกดปุ่ มส่ งข้ อสอบ
ก็จะทําการบอก
เปอร์ เซ็นต์ คะแนน หากไม่ ถูก หมดเวลาก็มเี หลือ โปรแกรมจะให้ กลับมาแก้ ไขได้ จนกว่ าเวลาจะหมด ทําได้ ไหมเอ่ ย
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13. หากเราต้ องพิมพ์ ไปโชว์ ไปเก็บเป็ นผลงาน โปรแกรมก็มรี องรับอยู่ครับ คือไปที่ File > Export for

printing ก็จะได้ ไฟล์ เอกสารHTML ขึน
้ มาอีกไฟล์ ซึ่งไฟล์ น้นั จะมีคาํ ประโยคไบ้ ให้ เสร็จ

ทางเครื่ องพิมพ์ ได้ เลยครับ

สามารถพิมพ์ออกมา
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โปรแกรม Jquiz (แบบทดสอบแบบตัวเลือกและเติมคําตอบ)
1. สําหรับการทําแบบทดสอบแบบตัวเลือกและเติมคําตอบนั้น
จะเริ่มจากการกรอกช่ อง Title ซึ่งก็คือชื่ อ
หัวข้ อแบบทดสอบ ส่ วนในช่ อง Q1 คือลําดับข้ อสอบข้ อแรก ในการตั้งค่ าผมเลือก Multiplechoice ซึ่งเป็ นค่า
มาตรฐานทีโ่ ปรแกรมกําหนดไว้ ก่อน ในส่ วนของตัวเลือกคําตอบก็จะมี 2 ส่ วนคือ Answers คือตัวเลือกคําตอบ และ
Feedback คือข้ อมูลย้ อนกลับทีค่ ลิกเลือกตัวเลือกนั้น ๆ และในส่ วน ของ Setting ก็จะมีให้ คลิกถูกทีต่ วั เลือกทีเ่ ป็ น
คําตอบทีถ่ ูกต้ อง สามารถเพิม่ จํานวนตัวเลือกให้ มากกว่ า 4 ได้ โดยคลิกปุ่ มสามเหลีย่ มขึน้ บน หากต้ องการเพิม่ จํานวน
ข้ อเป็ นข้ อถัดไป

2. มีฟังก์ ชั่นทีอ่ าจจะจําเป็ นต้ องใช้ เรียกว่ าฟั งก์ ชั่นคัดลอก เวลาใช้ ให้ เลือกข้ อทีต่ ้ องการคัดลอก ให้ คลิกทีเ่ มนู

Manage Questions > Clone Question อาจใช้ Manage Questions > Move Question เพื่อเลื่อน

ข้ อไปยังทีต่ ้องการได้
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ในส่ วนของ Feedback ข้ อมูลย้อนกลับทีค่ ลิกเลือกตัวเลือกนั้น หากคําทีย่ ้ อนกลับเหมือนเดิม ให้ คลิก
เมนู Manage Questions > Auto Question ก็จะพบกรอบโต้ ตอบ มีให้ กรอก 2 ช่ องคือ
 Fill in all blank r esponses to CORRECT answer s with : เป็ นช่ องทีใ่ ห้ เติมการ
ตอบสนอง เมื่อตอบถูก
 Fill in all blank r esponses to INCORRECT answer s with : เป็ นช่ องทีใ่ ห้ ใส่ ข้อความ
ตอบ สนองเมื่อตอบผิด
3.

4. เมื่อเราได้ จาํ นวนข้ อครบตามต้ องการแล้ ว

ก็สามารถแทรกรู ปเหมือนวิธีก่อน ๆ คือ คลิกตัว เลือกหัวข้ อที่
ต้ องการใส่ รูปแล้ วไปเลือก Insert > Picture From Local File การแทรกรู ปนีส้ ามารถแทรก ในข้ อความ
ตอบสนอง แทรกในปุ่ มใช้ รูปแอนิเมชัน หากต้ องการให้ ตวั เลือก/หัวข้ อ ลิงค์ ไปยังหน้ าเว็บเพจ อื่น ๆ ก็ให้ ไฮไลต์ ข้อความ
ทีต่ ้ องการแล้ วคลิก Insert > Link > Link to Local File ต้ องตั้งค่ า Option > Configure ซึ่งตั้งค่ า
หัวข้ อย่ อย ข้ อความตอบสนอง ชื่ อปุ่ ม
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5. เสร็จแล้ วเราก็ลองมารันเป็ น HTML กันดีกว่ า

โดยไปที่ Web page for v6 browser (F6)
เมื่อรันเรียบร้ อยแล้ ว เราเปิ ดดูกนั ก่ อนดีกว่ า ก็จะพบข้ อสอบข้ อแรก เมื่อเราเลือกคําตอบผิด โปรแกรมก็จะให้ โอกาส
คลิกเลือกใหม่ แต่ คะแนนลดลง เมื่อตอบถูกแล้ ว ก็สามารถกดปุ่ มต่ อไป เพื่อทําข้ อสอบข้ อต่อไปได้ เมื่อตอบครบทุก
ข้ อแล้ ว ก็จะได้ คะแนนสุ ทธิ หากต้ องการดูข้อสอบทั้งหมด สามารถกด Show all question เราก็จะได้ ยลโฉม
ข้ อสอบทุกข้ อ

6. คราวนีเ้ ราสามารถเปลีย่ นให้ เติมคําตอบแบบสั้นกัน

โดยเลือกทีเ่ มนูรายการ Short answer
คราวนีเ้ ติมคําตอบในช่ อง A หากสามารถตอบได้ หลายคําตอบในข้ อนั้น ก็สามารถเพิม่ คําคอบอื่นในข้ อ B และข้ อ
ถัดไปได้ แล้ วคลิก ถูก หน้ า Correct หมายถึง เราได้ เลือกมาเป็ นคําตอบแล้ ว
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7. พอรันเป็ นเว็บแล้ ว ก็จะเห็นว่ ามีช่องให้ เติม

หากเติมไม่ถูก ก็กดปุ่ มอักษรไบ้ อักษรตัวแรก ของคําตอบ
จะปรากฏขึน้ มาเป็ นป๊ อปอัพ เมื่อกดตกลงแล้ ว เราคิดคําตอบมาใส่ ในกล่ องข้ อความ (Textbox) ใส่ เสร็จก็กดตกลง
หากคําตอบถูก ก็จะขึน้ เป็ นป๊ อปอัพ ว่ าถูกต้อง แสดงคะแนนและคําตอบทีถ่ ูกต้ อง แต่หากเรานึกไม่ ออก บอกไม่ ถูก เราก็
กดแสดงคําตอบ คือเฉลยให้ เราเลย คะแนนก็เท่ ากับศูนย์

คราวนีล้ องเปลีย่ นให้ เติมคําตอบแบบสั้นเหมือนเดิม แต่ หากตอบผิดเกิน 2 ครั้ง โปรแกรมแสดงผลเป็ น
ตัวเลือกให้ เราก็ทาํ การเลือกเมนู Hybrid ซึ่งหมายถึงข้ อสอบ 2 รู ปแบบผสมกัน (เติมคําตอบ + ตัวเลือก) เราต้ อง
เติมตัวเลือกตามจํานวนทีต่ ้ องการ จากนั้น เลือกตัวเลือกทีจ่ ะให้ พมิ พ์ ตอบ ให้ คลิก ถูก หน้ า Correct หากตอบไม่ ถูก
โปรแกรมก็จะขึน้ ตัวเลือกให้ เลือกแทน โดยครั้งแรกโปรแกรมก็จะให้ พมิ พ์ คาํ ตอบใส่
8.
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9. คราวนีเ้ รามาเลือกแบบได้ หลายข้ อกันดีกว่ า ให้ เลิอกไปทีเ่ มนูรายการ Multi-select ดังรู ป จากนั้น

เรามาคลิกถูกหน้ า Should be select ซึ่งสามารถเลือกได้ หลายข้ อ
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10. เมื่อเรารันป์ นเว็บก็จะปรากฏ Checkbox ให้ คลิกเลือกคําตอบ

หากตอบผิด ก็จะบอกสัดส่ วน ทีถ่ ูก
หรื อบอกโอกาสในการเลือกตัวเลือกทีเ่ หลือ หากตอบถูกจนครบ ก็จะเป็ น 4/4 หมายถึง ไม่ มี โอกาสเลือกตอบแล้ ว
ในกรณีทมี่ ตี วั เลือก 4 ข้ อ ซึ่งใน Jquiz สามารถทําให้ ข้อสอบ 1 ชุด มีแบบทดสอบ หลายลักษณะไม่ ว่าจะคลิกตอบ พิมพ์
ตอบ และแบบผสม

เป็ นอย่ างไรบ้ างครับ สําหรับการใช้ โปรแกรม Hot Potatoes 6 จะเห็นว่ าเป็ นโปรแกรมทีน่ ่ าใช้ มากทีเดียว
เหมาะสําหรับคุณทีไ่ ม่ เป็ น Java Script หรื อ Macromedia Authorware ขอแต่ เพียงให้ ใช้ โปรแกรม
ไมโครซอฟต์ เวิร์ด เป็ น และมีความรู้ ทางด้ านภาษาอังกฤษ ก็เห็นจะพอแล้ วครับ ขอให้ สนุกกับการสร้ างแบบทดสอบ
อิเล็กทรอนิกส์ ออนไลน์ เพื่อทีจ่ ะนํามาเป็ นสื่ อนวัตกรรม ใช้ สอนนักเรียน แล้ วนักเรียนจะเกิดความทึง่ ในตัวครู ขนึ้ มาทันที
เลยครับ
ผู้เขียน
ทีอ่ ยู่
โทรศัพท์ เคลื่อนที่
อีเมล์
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