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โปรแกรม Hot potatoes เปนโปรแกรมสําหรับการสรางแบบทดสอบ มีประโยชนมากสําหรับการนําไปใชใน
การเรียนการสอนในระดับชัน้การศึกษาตางๆ  ภายในโปรแกรม Hot Potatoes ประกอบไปดวยโปรแกรมยอยๆ คือ  
  1. JQuiz   เปนแบบทดสอบที่ใหเลือกคําตอบที่ถูก  
  2. JCross  เปนแบบทดสอบลักษณะอักษรไขว 

3. JMix   เปนแบบทดสอบลักษณะเรยีบเรยีงประโยค 
4. JMatch  เปนแบบทดสอบลักษณะการจับคู 
5. JCloze  เปนแบบทดสอบที่ใหเติมคําลงในชองวาง 
6. The Masher เปนโปรแกรมสําหรับสรางหนาดัชนี (Index) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โปรแกรม Hot Potatoes 
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โปรแกรม Hot Potatoes เปนโปรแกรม FreeWare ทุกทานสามารถดาวนโหลดมาใชได  
1. เปดอินเทอรเน็ต แลวไปที่เว็บไซต http://hotpot.uvic.ca   ดังรูปที่ 1 
  

 
รูปที่ 1 เว็บไซตสําหรับการดาวนโหลด 

 
2. ในหัวขอของ Downloads ใหเลือกดูวาเครื่องของทานเปนแบบ Windows หรือ Mac ในที่นี้จะใหเปนแบบ  
      Windows ทําการเลือก  Hot Potatoes 6 self-extractor  จะไดไดอะล็อกบล็อก  ดังรูปที่ 2 
 

 
รูปที่ 2 ไดอะลอ็กบล็อก 

 
3. ทําการ Save ณ.ที่นี ้Save ไวที่ Desktop  ดังรูปที่ 3 
 

Downloads 
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รูปที่ 3 การ Save ไวที่ Desktop 

 
4. หนา Desktop ของเครื่องคอมพิวเตอรใหทําการดับเบิล้คลิกที่ตัว winhotpot60  ดังรูปที่4        

      

          
      รูปที่ 4 หนา Desktopของเครื่องคอมพิวเตอร 

 
5. คลิกปุม setup แลวทําการเลือกภาษาอังกฤษ (English) แลวคลิกปุม OK  ดังรูปที่ 5 
 

 
 

            
             รูปที่ 5 แสดงการ setup และการเลอืกภาษา 

คลิก Setup 

เลือกภาษา

คลิกOK 

เลือกDesktop 

คลิก Save 

Winhotpot60 
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6. จะไดไดอะล็อก Setup – Hot Potatoes 6 ใหทําการคลกิ Next   ดังรูปที่ 6 
 

 
รูปที่ 6  ไดอะล็อก Setup – Hot Potatoes 6 

 
7. จะไดไดอะล็อก License Agreement ใหเลือก I accept the agreement   แลวทําการคลิก Next   ดังรูปที่ 7 
 

 
รูปที่ 7 ไดอะลอ็กการเลือก I accept the agreement 

 
8. จะไดไดอะล็อก Information  ใหทําการคลิก Next  ดังรูปที่ 8 
 

 
รูปที่ 8 ไดอะลอ็ก Information 

 

คลิก Next

เลือกชองนี้ 

คลิก Next 



คูมือการใชโปรแกรม Hot Potatoes  
________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________
ฝายวิชาการ สํานักบริการคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร    ป 2549                                                                                       5 

9. จะไดไดอะล็อก Select Destination Location ซ่ึงเปนการเลือกที่เก็บของโปรแกรม Hot Potatoes 6 ใหคลิก    
     Next  ดังรูปที่ 9 
 

 
รูปที่ 9 ไดอะลอ็ก Select Destination Location 

 
10. จะไดไดอะล็อก Select Start Menu Folder เปนการเปดโปรแกรม Hot Potatoes 6 ดวยช่ืออะไร ให 
      คลิก Next  ดังรูปที่ 10 
 

 
รูปที่ 10 ไดอะล็อก Select Start Menu Folder 

 
11. จะไดไดอะล็อก Select Additional Tasks เปนการเลอืกวา ตองการ icon ที่ Desktop  หรือ ตองการ icon ที่    
      Quick Launch หรือไม ใหคลิก Next ดงัรูปที่ 11 
 

คลิก Next 

คลิก Next
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รูปที่ 11 ไดอะล็อก Select Additional Tasks 

 
12. ไดอะล็อก Ready to Install เปนการถามวาพรอมที่จะตดิตั้งหรือยัง ใหคลิก Install เพื่อทําการติดตัง้ ดังรูปที่ 12 
 

 
 

รูปที่ 12 ไดอะล็อก Ready to Install 
 

13. เมื่อทําการติดตั้งเสร็จเรียบรอยจะไดไดอะล็อก Completing the Hot Potaoes 6 Setup Wizard  ใหทําการคลิก   
      Finish เปนการสิ้นสุดการติดตั้ง ดังรูปที่ 13 
 

 
รูปที่ 13 ไดอะล็อก Completing the Hot Potaoes 6 Setup 

คลิก Next

คลิก Install 

คลิก Finish 
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******************************************************************************************* 
หมายเหตุ ในการดาวนโหลดครั้งนี้ เปนการดาวนโหลดโปรแกรมที่ใชงานเบื้องตนเทานั้นในบางแบบทดสอบไม
สามารถเพิ่มคําถามใหมากได ถาตองการเพิ่มคําถาม ตองใช key จึงตองทําการซื้อโปรแกรมจากผูจาํหนายโปรแกรม 
******************************************************************************************* 
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การเปดโปรแกรม Hot Potatoes สามารถทําการเปดโปรแกรมได 2 วิธี คือ  
 1. เปดโปรแกรมที่หนา Desktop  ของเครื่องคอมพิวเตอร โดยคลิกที่ไอคอน Hot Potatoes     
 2.ไปที่เมนู start  เลือก   all programs  เลือกคําสั่ง Hot Potatoes 6 เลือกคําสั่ง Hot Potatoes 6  จะไดหนาตางของ     
     โปรแกรม Hot Potatoes  6   ดังรูปที่ 14 

 

 
รูปที่ 14 หนาตางโปรแกรม Hot Potatoes  6 

 
โปรแกรม Hot Potatoes ประกอบดวยโปรแกรมยอยๆ   6 โปรแกรม ไดแก  
 1. JQuiz   เปนโปรแกรมสําหรับสรางแบบทดสอบแบบเลือกคําตอบที่ถูก  
 2. JCross  เปนโปรแกรมสําหรับสรางแบบทดสอบแบบอักษรไขว 
 3. JMix   เปนโปรแกรมสําหรับสรางแบบทดสอบแบบเรียบเรียงประโยค 
 4. JMatch  เปนโปรแกรมสําหรับสรางแบบทดสอบแบบการจับคู 
 5. JCloze  เปนโปรแกรมสําหรับสรางแบบทดสอบแบบเติมคําลงในชองวาง 
 6.The Masher เปนโปรแกรมสําหรับสรางหนาดัชนี (Index)  
 

 
 
I    สวนของการปอนขอมูล (Entering data) : ใชสําหรับ การปอนขอมูล  รายละเอียด ของคําถามและคําตอบ 
II   สวนของการกําหนดคาตางๆ ของ out put  (Configuring the output) :ใชสําหรับ การปรับแตงคาตางๆของ     
     output  เชนการกําหนดขอความ สีของพื้นหลังหรือปุมคําสั่งตางๆ เปนตน 
III สานของการสรางเว็บเพจ :ใชสําหรับการบันทึกงานที่ไดทําแลวใหเปนแบบเว็บเพจ แตเปนการแสดงใน  
      สวนที่อยูที่เครื่องของผูทําเทานั้น 

การเปดโปรแกรม Hot Potatoes
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แบบทดสอบแบบ JQuiz เปนแบบทดสอบที่ใหเลือกคําตอบที่ถูก โดยที่ผูตอบจะตองเลือกคําตอบที่ถูกเพียง
คําตอบเดียว  โดยมีวิธีการสรางดังนี้ 
I สวนของการปอนขอมูล 

1. เปดโปรแกรม Hot Potatoes  แลวใหทําการคลิกเลือก JQuiz  ดังรูปที ่15 
 
 
 
  
 
 
 
 
                                                 รูปที่ 15 หนาตางโปรแกรม Hot Potatoes 
 
2. จะปรากฏหนาตางใหม  
3. เลือก Mode การทํางานไดโดยเลือกไปทีเ่มนู Option เลือก   Mode เลือก Beginner mode (เร่ิมตน) หรือ     
    Advanced mode (ขั้นสูง) ในที่นี้เลือก Beginner mode  ดังรูปที่ 16  

 
 
 
 
 
 
 
 

                 รูปที่ 16 การเลือก Mode การทํางาน 
 

จะไดหนาตางสําหรับการสรางแบบทดสอบ  มีรายละเอียดหนาจอการทาํงานดังนี้  ดงัรูปที่ 17 
  

การสรางแบบทดสอบดวย JQuiz

JQuiz 



คูมือการใชโปรแกรม Hot Potatoes  
________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________
ฝายวิชาการ สํานักบริการคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร    ป 2549                                                                                       
10 

 
รูปที่ 17 แสดงหนาตางของแบบทดสอบแบบ JQuiz 

 
 แถบเมน ู     

File                           เปนเมนูที่ทํางานเกีย่วกับเอกสาร เชน สรางเอกสารใหม เปดเอกสาร บันทึกงาน  
Edit                          เปนเมนูที่ทํางานเกีย่วกับการแกไขขอมูล คัดลอกขอมูล ตัดขอมูล วางขอมูล ลบขอมูล   
Insert                       เปนเมนทูี่ทํางานเกีย่วกับการแทรกรปูภาพ การลิงคไป URL หรือ Fileขอมูล  
Manage Questions  เปนเมนูที่ทํางานเกีย่วกับคําถาม เชน สลับคําถาม ลบคําถาม แทรกคําถาม  
Options                    เปนเมนูที่ทํางานเกีย่วกับการจัดรูปแบบตัวอักษร การปรับแตงการแสดงผลทาง output  
Help                         เปนเมนทูี่ทํางานเกีย่วกับการชวยเหลือหรือรายละเอียดเพิม่เติม 

 
แถบเครื่องมือ 

      สรางแบบทดสอบใหม 

       เปดแบบทดสอบที่ไดบนัทึกงานไว 
      บันทึกงาน 

        บันทึกงานและเปลี่ยนชือ่งาน 

     บันทึกงานเปน html 

 ปดโปรแกรม 
       ยอนกลับ 
        ตัด 
        คัดลอก 
       วาง 

    แทรกรูปภาพจากเว็บ 
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      แทรกรูปภาพจากเครื่องคอมพิวเตอร 

    แทรก link ที่เปน URL 

    แทรก link ที่เปนไฟลอ่ืนๆจากเครื่องคอมพิวเตอร 

    แสดงหนาตาง Configure 
     เปนการขอความชวยเหลือหรือรายละเอียดเพิ่มเติม 

4. เร่ิมการสรางแบบทดสอบโดยพิมพหัวขอเร่ืองลงไปในชอง Title เชน ช่ือวิชา ช่ือบทเรียน ดังรูปที่ 18 
 

 
รูปที่ 18 แสดงชอง Title 

 
5. สรางคําถามที่1 โดยเลือก Q1 แลวพิมพคําถามลงในชองวาง ดังรูปที่ 19 
 

 
รูปที่ 19 แสดงคําถามขอที่ 1 

 
6. สรางคําตอบแบบหลายตวัเลือก (Multiple-choice) ดงัรูปที่ 20          
   

 
รูปที่ 20 แสดงการเลือก 

 
7. ในชอง  Answers เปนชองสําหรับการใสคําตอบ ใหทาํการใสคําตอบที่ตองการลงไป  ในสวนของชอง Feedback    
     เปนชองสําหรับการแสดงผลของการเลือกคําตอบนั้นๆ เชนรูปภาพ คําพูด เปนตน ดังรูปที่ 21 
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รูปที่ 21 สวนของ Answers และ Feedback 

 
8. เมื่อไดทําการใสคําถาม คําตอบ และ Feedback เรียบรอยแลวตองกําหนดวาคําตอบขอใดถูกตอง ใหไปกําหนดที ่   
    ชอง Settingโดยคลิกเลือกขอคําตอบที่ถูกตองในชอง Correct ดังรูปที่ 22    
 

 
รูปที่ 22 แสดงการเลือกคําตอบที่ถูก 

 
9. เพิ่มคําถามโดยคลิกเลือกตรงลูกศรชี้ขึ้นขาง Q1 แลวทาํการสรางคําถาม คําตอบ ตามความตองการ ดังรูปที่ 23 
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รูปที่ 23 แสดงการเลือกคําถามขอตอไป 

 
10. บันทึกแบบทดสอบโดยคลิกที่ไอคอน  หรือไปที่เมนู file เลือกคําสั่ง save เลือก Folder ที่ตองการเก็บ แลว   
       ตั้งชื่อ file โดยที่ file ที่ไดจะมีนามสกุล  .jqz 
 

 
การใสรูปภาพ 

1. การใสรูปภาพใหวาง cursor ในตําแหนงที่ตองการวางรูปภาพแลวไปที่เมนู insert เลือกคําสั่ง picture  
2. เลือกรูปภาพจาก 

2.1. picture from web url   เปนการ Download รูปภาพมาจากเว็บไซตที่ตองการ  
    2.2. picture from local file นํารูปมาจากเครื่องคอมพิวเตอร 
3. เลือกรูปที่ตองการ แลวคลิก Open  ดังรูปที่ 24  
 

 
รูปที่ 24 แสดงการเลือกรูปภาพ 

 
4. ไดหนาตางของรูปภาพ สามารถทําการปรับขนาดและตําแหนงของรูปภาพได   ดงัรูปที่ 25  
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รูปที่ 25 แสดงหนาตางของการปรับแตงรูปภาพ 

 
5. หลังจากปรบัแตงรูปภาพเรียบรอย คลิกปุม OK  จะไดหนาตาง ดังรูปที่ 26 
 

 
รูปที่ 26 แสดง code ของรูปภาพ 

 
  จะเห็นไดวาในตําแหนงที่วางรูปภาพโปรแกรมจะเปลี่ยนเปน source code 
 
 
 

☺☺ Tip การที่จะใสรูปภาพนั้นควรตองบันทึกงานให เรียบรอยเสียกอน ☺☺ 
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II สวนของการกําหนดคาตางๆ ใน output ( Configuring the output ) ของแบบทดสอบ JQuiz 
    การกําหนดคาตางๆใน output มีวิธีการทาํดังนี ้
1. จากหนาตางทีท่ําแบบทดสอบ คลิกที่เมนู Option  เลือก คําสั่ง Configure Output ดังรูปที่ 27 

                                                                                                               

 
รูปที่ 27  แสดงการเลือกคําสั่ง Configure Output  

 
จะปรากฏหนาตาง Configuration screen  จะมีแท็ป 8 แท็ป  

2.1 แท็ป Titles / Instructions   สําหรับใสขอมูลเกี่ยวกับชื่อเร่ือง หัวขอ หัวเร่ืองยอย วัตถุประสงคหรือคําแนะนํา     
      มีอยู 2 สวน  ดังรูปที่ 28 

-  Exercise Subtitle   คือหัวขอหรือหัวเร่ืองยอยสําหรับแบบทดสอบ 
-  Instructions           เปนคําแนะนํา หรือวัตถุประสงค ของหัวขอนี ้     
 

 
รูปที่ 28 แสดงแท็ป Titles / Instructions    
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2.2  แท็ป Prompts / Feedback  สําหรับการแสดงขอความแสดงผลการตอบคําถาม ดังรูปที่ 29 
 

 
รูปที่ 29  แสดงแท็ป Prompts / Feedback 

 
- Correct indicator  : ถาตอบถูกตองจะใหแสดงเครื่องหมายหรือคําพูดอะไรที่ตัวเลือกนั้น 

 - Incorrect indicator  : ถาตอบผิดจะใหแสดงเครื่องหมายหรือคําพูดอะไรที่ตัวเลือกนั้น 
- Guess correct  : ถาตอบถูกตองจะใหแสดงคําพูดอะไร 
- Guess incorrect  : ถาตอบผิดจะใหแสดงคาํพูดอะไร 
- Your score is  : เปนชองที่จะใหแสดงคําพูดหรือเครื่องหมายวาสามารถทําคะแนนไดเทาไร 
- Question answered correctly first time  : คือการแสดงใหเห็นวาตอบถูกในครั้งแรกที่เลือกทําไดกีข่อจาก    
   ทั้งหมดกี่ขอ 

2.3 แท็ป Buttons  สําหรับกําหนดขอความแสดงปุมตางๆ ดังรูปที่ 30  
 

 
รูปที่ 30  แสดงแท็ป Buttons 
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สําหรับการเลือกคําตอบแบบ Short answer จะมี 3 หัวขอยอย 
- Caption for “Check Answer” button  : เปนปุมสําหรับที่จะใหตรวจคาํตอบ 
-  Include “Hint” button  : เปนปุมสําหรับที่จะใหแสดงตัวชวย 
-  Include “Show answer” button  : เปนปุมสําหรับที่จะใหแสดงคําตอบ 
การเลือกคําตอบแบบปกต ิ
- Caption for “OK” button  : เปนปุม ตกลง ยืนยนั หรือทําตอ 
- Caption for “Next question” button  : เปนปุมใหแสดงคําถามขอตอไป 
- Caption for “Previous question” button  : เปนปุมใหแสดงคําถามกอนหนา 
- Caption for “Show one by one” button  : เปนปุมใหแสดงคาํถามทีละขอ 
- Caption for “Show all question” button  : เปนปุมใหแสดงคําถามทั้งหมด 
- Include “Next Exercise” button  : ถาตองการใหแสดงใหคลิกที่ชองสี่เหล่ียมใหเกดิเครื่องหมายถูก 
- Caption  : เปนปุมที่ใหใสสัญลักษณหรือคําพูด 
- Next Exercise URL  : ใหใส URL ที่ตองการจะ link ไปหา หรือคลิก Browse เพื่อเลือก URLอ่ืนๆ ที่    
   ตองการ 
- Include “Go to Contents” button  : ถาตองการใหแสดงใหคลิกที่ชองสี่เหล่ียมใหเกดิเครื่องหมายถูก 
- Caption “Index”  : เปนปุมที่ใหใสสัญลักษณหรือคําพูด  
- Contents page URL  : ใหใส URL ที่ตองการจะ linkไปหา หรือคลิก Browse เพื่อเลือก URLอ่ืนๆ ที่    

             ตองการ 
    2.4 แท็ป Appearance สําหรับการตกแตงแบบทดสอบใหกําหนดสีหรือ Background ตางๆ ของ 
          หนากระดาษแบบทดสอบ ดังรูปที่ 31 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คลิกที่นี่เพื่อเลือกสี แสดงตัวอยางของการเลือก 
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รูปที่ 31  แสดงแท็ป Appearance 
          - Background graphic URL  : สําหรับกําหนดรูปพืน้หลัง โดยคลกิ Browse… แลวเลือกรูปที่ตองการ              
            โดยทีจ่ะตองไมกําหนดสีในสวนของ Page background colour 
          - Navigation bar colour  : สําหรับใสสีที่ bar ดานบนของกระดาษ 
          - Page background colour  : สําหรับใสสี พื้นหลังกระดาษ  
          - Title colour  : สําหรับกําหนดสีของหัวเร่ือง 
          - Exercise background colour  : สําหรับกําหนดสใีหกับพื้นหลังของเนื้อหา 
          - Link colour  : สําหรับกําหนดสีใหกับตัวที่จะทําการ link  ที่อยูในสวนของเนือ้หา 
          - Visited link colour  : สําหรับกําหนดสีใหกับตัวที่ทําการ link ไปแลว ที่อยูในสวนของเนือ้หา 
          - Text colour  : สําหรับกําหนดสีใหกับตัวหนังสือที่อยูในสวนของเนื้อหา 

โปรแกรมจะแสดงตัวอยางของแบบทดสอบอยูดานซายมอืของหนาตาง 
 

    2.5 แท็ป Timer สําหรับการกําหนดเวลาสําหรับการทดสอบแตละชดุ ดังรูปที่ 32 
 

 
รูปที่ 32  แสดงแท็ป Timer 

 
          - การจบัเวลาในการทําแบบทดสอบ ใหคลิกในชองหนา Set a time limit for this exercise  แลว   
            กําหนดเวลาที่ใชสําหรับการทดสอบโดยมีหนวยเปนวินาที  และนาท ี
          - Your time is over  : เปนชองที่บอกวาหมดเวลาแลว สามารถใสคําพูดลงไปได 
   2.6 แท็ป Other  เปนแท็ปการเลือกรูปแบบตางๆเพิ่มเติม ดังรูปที่ 33 
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กดปุม F6 

      
 รูปที่ 33  แสดงแท็ป Other 

 
          - Shuffle order of  question each time page loads : เปนการสลับคําถามในแตละแบบทดสอบ 
          - Shuffle order of  answers in each question when page loads : เปนการสลับคําตอบในแตละคําถาม 
         - Show score after each correct answer :ใหแสดงคะแนนหลังการตอบคําถาม 
 
III สวนของการสรางเว็บเพจของแบบทดสอบแบบ JQuiz 

      เปนขั้นตอนของการนําเอาแบบทดสอบที่สรางไวแลวมาทําเปนเวบ็เพจ เพื่อนําไปเผยแพรตอไป มีวิธีการทําดังนี ้
1. เมนู file เลือกคําสั่ง create web page เลือก Web page for  V6 browsers    F6  

    หรือ ไปที่แถบเครื่องมือแลวคลิกเลือก       
    หรือ                              
 
2. จะไดไดอะล็อก Save As เลือกโฟลเดอรสําหรับเก็บขอมูลและตั้งชื่อไฟล  ช่ือไฟลใหเปนภาษาอังกฤษเพื่อความ   
    สะดวกในการนําไป upload ขึ้น Web Server  แลวคลิก Save   เพื่อทําการบันทึก ดังรูปที่ 34 
  

 
รูปที่ 34  แสดงไดอะล็อก Save As 
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3. จะไดไดอะล็อก View or upload the exercise  ดังรูปที่ 35   

 

 
รูปที่ 35 แสดงไดอะล็อก View or upload the exercise 

 
จะมีใหเลือกอยู 4 แบบ ไดแก  

- View the exercise in my browser  : เปนการดูตัวอยางจากเครื่องคอมพิวเตอรของตนเอง 
- Upload the file to the hotpotaes.net Website  : เปนการนําผลงาน Hotpotatoes ขึ้นเวบ็ไซต 
- Nothing  : เปนการยกเลิกการกระทํา 
- Help  : เปนการขอความชวยเหลือหรือรายละเอียดตางๆ เพิ่มเติม 

ในที่นีใ้หคลิกเลือกแท็ปแรก (View the exercise in my browser)  เพื่อที่จะดแูบบทดสอบในบราวเซอรที่อยูในเครือ่ง
ของตนเอง     ดังรูปที่ 36 
 

 
รูปที่ 36 แสดงหนาตางของแบบทดสอบในบราวเซอร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แท็ปปองกัน 
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4. ถาที่หนาจอแสดงแท็ปปองกัน ใหทําการคลิกขวาแลวเลือก Allow Blocked Content   จะไดไดอะล็อกดังรูปที่ 37  
    แลวทําการคลิก Yes 
 

 
รูปที่ 37 แสดงไดอะล็อกSecurity Warning 

 
5. จะไดหนาจอของแบบทดสอบที่ไดทําไวทั้งหมด  ดังรูปที่ 38 
 

 
 

 
 
 

 
                    
 
 
 
 

รูปที่ 38 แบบทดสอบที่แสดงเปนเว็บเพจ 
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 แบบทดสอบแบบ JCross (crosswords) เปนแบบทดสอบที่ใชสรางแบบทดสอบในลักษณะอักษรไขว ซ่ึงมีขั้นตอน
ในการสรางแบบทดสอบดังตอไปนี ้
I สวนของการปอนขอมูล 
1. เปดโปรแกรม Hot Potatoes  แลวใหทําการคลิกเลือก JCross  ดังรูปที่ 39 
 

 
รูปที่ 39 แสดงหนาตางโปรแกรม Hot Potatoes  

 
 2. จะปรากฏหนาตางใหม มีรายละเอียดหนาจอการทํางานดังนี้  ดังรูปที่ 40 
 

 
รูปที่ 40 แสดงหนาตางของแบบทดสอบแบบ JCross 

 
แถบเมน ู     

การสรางแบบทดสอบดวย JCross 

JCross 
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File                 เปนเมนูที่ทํางานเกีย่วกับเอกสาร เชน สรางเอกสารใหม เปดเอกสาร บันทึกงาน  
Edit                เปนเมนูที่ทํางานเกีย่วกับการแกไขขอมูล คัดลอกขอมูล ตัดขอมูล วางขอมูล ลบขอมูล   
Insert             เปนเมนูที่ทํางานเกีย่วกับการแทรกรูปภาพ การลิงคไป URL หรือ Fileขอมูล  
Manage Grid เปนเมนูที่ทํางานเกีย่วกับการเพิ่มคําศัพท การยอ ขยายตารางคําศัพท 
Options          เปนเมนูที่ทํางานเกีย่วกับการจัดรูปแบบตวัอักษร การปรับแตงการแสดงผลทาง output  
Help                เปนเมนูที่ทํางานเกีย่วกับการชวยเหลือหรือรายละเอียดเพิ่มเติม 

 
แถบเครื่องมือ 

      สรางแบบทดสอบใหม 

       เปดแบบทดสอบที่ไดบนัทึกงานไว 
      บันทึกงาน 

        บันทึกงานและเปลี่ยนชือ่งาน 

     บันทึกงานเปนhtml 

 ปดโปรแกรม 
        ยอนกลับ 
        ตัด 
        คัดลอก 
       วาง 

    เพิ่มคําศัพทหรือยอ ขยายตารางคําศัพท 

    แสดงหนาตาง Configure 
 เปนการขอความชวยเหลือหรือรายละเอียดเพิ่มเติม 

3.เร่ิมสรางทดสอบโดยใสช่ือหัวขอเร่ืองในชอง            ใสปริศนาอักษรไขวศัพทภาษาอังกฤษ 1 คํา ในชอง                  
   ไดผลลัพธดังรูปที่ 41   
 
  
                                                                                                                       
 
 1

2

1 2
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รูปที่ 41  แสดงหนาตาง JCross และการใสหัวเร่ืองกับอกัษรไขว 
4. พิมพคําศัพทคําตอไป ดังรูปที่ 42 

 
 
 
 
 

 
 
 

                           รูปที่ 42  แสดงการเพิ่มคาํศัพท 
 

5. เมื่อพิมพคําศัพทครบตามจํานวนที่ตองการ ใหคลิก Add Clues เพื่อที่จะชวยใหผูเรียนทําแบบทดสอบ ดังรูปที่ 43 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Add Clues 



คูมือการใชโปรแกรม Hot Potatoes  
________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________
ฝายวิชาการ สํานักบริการคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร    ป 2549                                                                                       
25 

รูปที่ 43  แสดงการคลิก Add Clues และหนาตางของ Add Clues 
 

6. คลิกคําศัพทที่ตองการอธิบาย และพิมพคาํอธิบาย หรือรายละเอียด ลงในชองวางของคําศัพทแตละคํา ดังรูปที่ 44 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                     รูปที่ 44  แสดงการอธิบายคําศัพท 
7. คลิกปุม OK คําอธิบายจะขึน้ไปอยูบรรทดัเดียวกนักับคาํศัพท เลือกคําศัพทคําตอไปเพื่อเติมคําอธิบาย หรือ Clues 
8. เมื่อพิมพ Clues ครบทุกคํา คลิกปุม OK ดังรูปที่ 45  
9. บันทึกแบบทดสอบโดยคลิกที่ไอคอน  หรือไปที่เมนู file เลือกคําสั่ง save เลือก Folder ที่ตองการเก็บ แลว   
    ตั้งชื่อ file  โดยที่ file ที่ไดจะมนีามสกลุ  .jcw 
 

 
รูปที่ 45  แสดงการเสร็จการพิมพคําอธิบาย 

 

 
การใสรูปภาพ 

1. คลิกที่ปุม add clue ดังรูปที่ 46  
 
 

พิมพคําอธิบาย

พิมพคําอธิบาย 

พิมพเสร็จ คลิกตรงนี้ 

พิมพเสร็จ คลิกตรงนี้ 

คลิกตรงนี้
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                                       รูปที่46  แสดงการ add clues 
 
2. จะปรากฏหนาตางใหมวาง cursor ในตําแหนงที่ตองการวางรูปภาพ แลวไปที่เมนู Insert เลือกคําสั่ง Picture ดังรูป  
    ที่ 47 
 

 
รูปที่ 47  แสดงการใสรูปภาพ 

 
3. สามารถเลือกรูปภาพไดจาก 2 ที่ ไดแก 
    3.1. picture from web url   เปนการ Download รูปมาจากเว็บไซตที่ตองการ  
    3.2. picture from local file เปนการนํารูปมาจากเครื่องคอมพิวเตอรที่ไดทําการ save เก็บไว 
4. เลือกไฟลรูปภาพที่ตองการ คลิก Open  ดังรูปที่ 48    
 

add clues
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รูปที่ 48 แสดงการเปดหารูปภาพ 

 
5. ไดหนาตางของรูปภาพ สามารถทําการปรับขนาดและตําแหนงของรูปภาพได ดังรูปที่ 49 
 

 
รูปที่ 49 แสดงหนาตางของการปรับแตงรูปภาพ 

 
 6. หลังจากปรบัแตงรูปภาพเรียบรอย คลิกปุม OK จะไดหนาตาง ดังรูปที่ 50 
 

 
รูปที่ 50 แสดง code ของรูปภาพ 

 
จะเห็นไดวาในตําแหนงที่วางรูปภาพโปรแกรมจะเปลี่ยนเปน source code  
 

คลิก OK

คลิก OK 
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☺☺ Tip การที่จะใสรูปภาพนั้นควรตองบันทึกงานให เรียบรอยเสียกอน ☺☺ 

II สวนของการกําหนดคาตางๆ ใน output ( Configuring the output ) ของแบบทดสอบ JCross 
    การกําหนดคาตางๆใน output มีวิธีการทําดังนี ้
1. จากหนาตางที่ทําแบบทดสอบ คลิกที่เมนู Option  เลือก คําสั่ง Configure Output ดงัรูปที่ 51    
 

 
รูปที่ 51 แสดงการแบบทดสอบ 

 
2. จะปรากฏหนาตาง Configuration screen  จะมีแท็ป 8 แท็ป  
    2.1 แท็ป Titles / Instructions   สําหรับใสขอมูลมีอยู 2 สวน  ดังรูปที่ 52 
         -  Exercise Subtitle   คือหัวขอหรือหวัเร่ืองยอยสําหรับแบบทดสอบ 
         -  Instructions           เปนคําแนะนํา หรือวัตถุประสงคของหัวขอนี้ 
 

 
รูปที่ 52 แสดงหนาตาง Configuration screen   

 
  2.2  แท็ป Prompts / Feedback  สําหรับการแสดงขอความแสดงผลการตอบคําถาม ดังรูปที่ 53 
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รูปที่ 53  แสดงแท็ป Prompts / Feedback 

 
          - Clues across  : คําอธิบายศัพทแนวนอน 
          - Clues down  : คําอธิบายศัพทแนวตั้ง 
          - Correct  : ถาตอบถูกตอง ใหแสดงเครื่องหมายหรอืคําพูดอะไรทีต่ัวเลือกนัน้ 
          - Your score is  : เปนชองที่จะใหแสดงคําพูดหรือเครื่องหมายวาสามารถทําคะแนนไดเทาไร 

2.3 แท็ป Buttons  สําหรับกําหนดขอความแสดงปุมตางๆ  ดังรูปที่ 54 
 

 
รูปที่ 54  แสดงแท็ป Buttons 

 
- Caption for “Check Answer” button  : เปนปุมสําหรับที่จะใหตรวจคาํตอบ 
- Caption for “OK” button  : เปนปุม ตกลง ,ยืนยนั หรือทําตอ 
- Include “Hint” button  : ถาตองการใหแสดงตัวชวยใหคลิกที่ชองสี่เหล่ียม 
- Caption “Hint”  : เปนปุมสําหรับแสดงคําพูดหรือสัญลักษณ 
- Include “Next Exercise” button  : ถาตองการใหแสดงใหคลิกที่ชองสี่เหล่ียม 
-  Caption  : เปนปุมที่ใหใสสัญลักษณหรือคําพดู 
-  Next Exercise URL  : URLของแบบทดสอบตอไป 
-  nextpage.htm  : ใหใส URLที่ตองการหรือโดยการคลิก Browse… 
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-  Include “Go to Contents” button  : ถาตองการใหแสดงใหคลิกที่ชองสี่เหล่ียม 
-  Caption “Index”  : เปนปุมที่ใหใสสัญลักษณหรือคําพดู  
-  Contents page URL  : ใหใส URL ที่ตองการจะ linkไปหา หรือคลิก Browse เพื่อเลือก URLอ่ืนๆ ที่ตองการ    

2.4 แท็ป Appearance สําหรับการตกแตงแบบทดสอบใหกําหนดสีหรือ Background ตางๆ ของหนากระดาษ  
      แบบทดสอบ ดังรูปที่ 55 

 

 
รูปที่ 55 แสดงแท็ป Appearance 

 
 - Background graphic URL  : สําหรับกําหนดรูปพื้นหลัง โดยคลิก Browse… แลวเลือกรูปที่ตองการ              
            โดยจะตองไมกําหนดสีในสวนของ Page background colour 
          - Navigation bar colour  : สําหรับใสสีที่ bar ดานบนของกระดาษ 
          - Page background colour  : สําหรับใสสี พื้นหลังกระดาษ  
          - Title colour  : สําหรับกําหนดสีของหัวเร่ือง 
          - Exercise background colour  : สําหรับกําหนดสใีหกับพื้นหลังของเนื้อหา 
          - Link colour  : สําหรับกําหนดสีใหกับตัวที่จะทําการ link  ที่อยูในสวนของเนือ้หา 
          - Visited link colour  : สําหรับกําหนดสีใหกับตัวที่ทําการ link ไปแลวที่อยูในสวนของเนือ้หา 
          - Text colour  : สําหรับกําหนดสีใหกับตัวหนังสือที่อยูในสวนของเนื้อหา 

โปรแกรมจะแสดงตัวอยางของแบบทดสอบอยูดานซายมอืของหนาตาง 
 

 2.5 แท็ป Timer สําหรับการกําหนดเวลาสาํหรับการทดสอบแตละชุด ดังรูปที่ 56 

คลิกที่นี่เพื่อเลือกสี แสดงตัวอยางของการเลือก 



คูมือการใชโปรแกรม Hot Potatoes  
________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________
ฝายวิชาการ สํานักบริการคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร    ป 2549                                                                                       
31 

กดปุม F6 

 
รูปที่ 56  แสดงแท็ปTimer 

 
  - การจับเวลาในการทําแบบทดสอบ ใหคลิกในชองหนา  Set a time limit for this exercise  แลวกําหนดเวลาที่    
            ใชสําหรับการทดสอบโดยมีหนวยเปนวินาที  และนาท ี
          - Your time is over  : เปนชองที่บอกวาหมดเวลาแลว สามารถใสคําพูดลงไปได 

เมื่อทําการกําหนดคาตางๆ ทางดาน output เรียบรอยแลวใหกดปุม OK 
 

 III สวนของการสรางเว็บเพจ ของแบบทดสอบแบบ JCross   
        เปนขั้นตอนของการนําเอาแบบทดสอบที่สรางไวแลวมาทาํเปนเวบ็เพจ เพื่อนําไปเผยแพรตอไป มีวิธีทําดังนี ้
1. ที่เมนู file เลือกคําสั่ง create web page เลือก Web page for  V6 browsers    F6  

    หรือ ไปที่แถบเครื่องมือแลวคลิกเลือก        
    หรือ                             
  
2. จะไดไดอะล็อก Save As เลือกโฟลเดอรสําหรับเก็บขอมูลและตั้งชื่อไฟล  ช่ือไฟลใหเปนภาษาอังกฤษเพื่อความ   
    สะดวกในการนําไป upload ขึ้น Web Server  แลวคลิก Save   เพื่อทําการบันทึก ดังรูปที่ 57  
      

 
รูปที่ 57  แสดงไดอะล็อก Save As 

 

คลิก Save 
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3. จะปรากฏหนาตาง View or upload the exercise ดังรูปที่ 58 
 

 
รูปที่ 58  แสดงหนาตาง View or upload the exercise 

 
จะมีใหเลือกอยู 4 แบบ ไดแก  

- View the exercise in my browser  : เปนการดูตัวอยางจากเครื่องคอมพิวเตอรของตนเอง 
- Upload the file to the hotpotaes.net Website  : เปนการนําผลงาน Hotpotatoes ขึ้นเวบ็ไซต 
- Nothing  : เปนการยกเลิกการกระทํา 
- Help  : เปนการขอความชวยเหลือหรือรายละเอียดตางๆ เพิ่มเติม 

ในที่นี้จะคลิกเลือกแท็ป View the exercise in my browser  จะปรากฏหนาจอของแบบทดสอบที่ทําไวทั้งหมด ดังรูป
ที่ 59   
 

 
รูปที่ 59  แสดงหนาตางของแบบทดสอบในบราวเซอร 

 

แท็ปปองกัน 
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4. ถาที่หนาจอแสดงแท็ปปองกัน ใหทําการคลิกขวาแลวเลือก Allow Blocked Content   จะไดไดอะล็อกดังรูปที่ 60   
    แลวทําการคลิก Yes 
 

 
รูปที่ 60  แสดงไดอะล็อกSecurity Warning 

 
5. จะไดหนาจอของแบบทดสอบที่ไดทําไวทั้งหมด  ดังรูปที่ 61 
 

 
รูปที่ 61  แบบทดสอบที่แสดงเปนเว็บเพจ 
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 แบบทดสอบแบบ JMix  เปนแบบทดสอบลักษณะแตงประโยค โดยที่ผูทําแบบทดสอบตองนําประโยคที่มี
ใหมาเรียงเปนประโยคที่ถูกตอง 
I สวนของการปอนขอมูล 
1. เปดโปรแกรม Hot Potatoes  แลวใหทําการคลิกเลือก JMix  ดังรูปที่ 62 
 

 
รูปที่ 62 แสดงหนาตางโปรแกรม Hot Potatoes 

 
2. ปรากฏหนาตางใหม ดังรูปที่ 63  
 

                                                         
รูปที่ 63 แสดงหนาตางของแบบทดสอบแบบ JMix 

 
แถบเมน ู     

File          เปนเมนูที่ทํางานเกี่ยวกับเอกสาร เชน สรางเอกสารใหม เปดเอกสาร บันทึกงาน  
Edit         เปนเมนูที่ทํางานเกี่ยวกับการแกไขขอมูล คัดลอกขอมูล ตัดขอมูล วางขอมูล ลบขอมูล   

การสรางแบบทดสอบดวย JMix 

JMix 
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Insert      เปนเมนูที่ทํางานเกี่ยวกับการแทรกรูปภาพ การลิงคไป URL หรือ Fileขอมูล  
Options   เปนเมนูที่ทํางานเกี่ยวกับการจัดรูปแบบตัวอักษร การปรับแตงการแสดงผลทาง output  
Help        เปนเมนูที่ทํางานเกี่ยวกับการชวยเหลือหรือรายละเอียดเพิ่มเติม 

 
แถบเครื่องมือ 

      สรางแบบทดสอบใหม 

       เปดแบบทดสอบที่ไดบนัทึกงานไว 
      บันทึกงาน 

        บันทึกงานและเปลี่ยนชือ่งาน 

     บันทึกงานเปน html 
       บันทึกงานเปน html แบบลาก- ปลอย 

 ปดโปรแกรม 
      ยอนกลับ 
        ตัด 
        คัดลอก 
       วาง 

     แสดงหนาตาง Configure 
 เปนการขอความชวยเหลือหรือรายละเอียดเพิ่มเติม 

3.ใสช่ือหัวเร่ืองที่ชอง Title  
4.ในที่นีย้กตวัอยางประโยคจากนิทานเรื่อง  หมากับเงา  ตัวอยางประโยคคือ “สุนัขตัวหนึ่งกําลังคาบชิ้นเนื้อ” ที่    
    Main Sentence พิมพคําวา  “สุนัข”  ดังรูปที่ 64 
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                       รูปที่ 64 แสดงหนาตาง JMix การใส Title และ Main Sentence 
 
5. พิมพคําอื่นๆที่เหลือ (ตัวหนึ่ง กําลัง คาบ ช้ินเนื้อ) 
6. Alternate Sentences คือ ประโยคที่มีความหมายคลายกับประโยคหลัก ซ่ึงสามารถยอมรับไดเมื่อผูเรียนตอบ ใน  
    ที่นี้ Alternate Sentences คือ “หมาตัวหนึ่งกําลังคาบชิ้นเนื้อ”  ดังรูปที่ 65 
 
    
                                          
 
 
 
 
                                                       รูปที่ 65 แสดงการใส Alternate sentences 
 
7. บันทึกแบบทดสอบโดยคลิกที่ไอคอน  หรือไปที่เมนู file เลือกคําสั่ง save เลือก Folder ที่ตองการเก็บ แลว   
     ตั้งชื่อ file โดยที ่file ที่ไดจะมนีามสกลุ  .jmx 
 

 
 

การใสรูปภาพในแบบทดสอบลักษณะ JMix นี้ไมสามารถใชวิธีเดยีวกบัแบบทดสอบอื่นๆได วิธีการใสรูปภาพ
ในแบบทดสอบนี้ คือ 
1. ไปที่หนาตางของ Internet Explorer  เลือกเมนู View เลือกคําสั่ง Source  ดังรูปที่ 66       

 

ใสหัวเรื่อง 
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รูปที่ 66 แสดงหนาตาง Internet Explorer  ของแบบทดสอบJMix 

 
2. จะไดภาษา HTML ใหเล่ือน Scroll Barไปจนเกือบจะสิ้นสุด HTML Code ของหนานัน้ใหเพิ่ม tag ที่จะใสรูปภาพ     
    ในบรรทัดกอนที่จะสิ้นสุด HTML  ดังรูปที่ 67  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                               รูปที่ 67 แสดงการใส tag รูปภาพ 
 

☺☺ Tip การที่จะใสรูปภาพนั้นควรตองบันทึกงานให เรียบรอยเสียกอน ☺☺ 

 
II สวนของการกําหนดคาตางๆ ใน output ( Configuring the output ) ของแบบทดสอบ JMix 
    การกําหนดคาตางๆใน output มีวิธีการทาํดังนี ้
1. จากหนาตางที่ทําแบบทดสอบ คลิกที่เมนู Option  เลือก คําสั่ง Configure Output ดงัรูปที่ 68 
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รูปที่ 68 แสดงหนาตางแบบทดสอบ   

 
2. จะปรากฏหนาตาง Configuration screen  จะมีแท็ป 8 แท็ป  

 2.1 แท็ป Titles / Instructions   สําหรับใสขอมูลมีอยู 2 สวน ดังรูปที่ 69  
 -  Exercise Subtitle   คือหัวขอหรือหัวเร่ืองยอยสําหรับแบบทดสอบ 
         -  Instructions           เปนคําแนะนํา หรือวัตถุประสงค ของหัวขอนี ้
 

 
รูปที่ 69 แสดงแท็ป Titles / Instructions 

 
2.2  แท็ป Prompts / Feedback  สําหรับการแสดงขอความแสดงผลการตอบคําถาม ดังรูปที่ 70 
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รูปที่ 70  แสดงแท็ป Prompts / Feedback 

 
 - Correct indicator  : ถาตอบถูกตอง ใหแสดงเครื่องหมายหรือคําพูดอะไรที่ตัวเลือกนั้น 
 - Incorrect indicator  : ถาตอบผิด ใหแสดงเครื่องหมายหรือคําพูดอะไรที่ตัวเลือกนัน้ 
 - Your score is  : เปนชองที่จะใหแสดงคําพูดหรือเครื่องหมายวาสามารถทําคะแนนไดเทาไร 
 - Guess correct  : ถาตอบถูกตองใหแสดงคาํพูดอะไร 
 - Guess incorrect  : ถาตอบผิดใหแสดงคําพูดอะไร 

2.3 แท็ป Buttons  เปนเมนสํูาหรับใหแสดงปุมตางๆ ดงัรูปที่ 71 
 

 
รูปที่ 71 แสดงแท็ป  Buttons 

 
- Caption for “Check Answer” button  : เปนปุมสําหรับที่จะใหตรวจคาํตอบ 

- Caption for “OK” button  : เปนปุม ตกลง ยืนยนั หรือทําตอ 
- Caption for flashcard “Next” button  : เปนปุมสําหรับใหทําตอไป 
- Caption for flashcard “Delete” button  : เปนปุมสําหรับการลบ 
- Include “Next Exercise” button  : ถาตองการใหแสดงใหคลิกที่ชองสี่เหล่ียมใหเกดิเครื่องหมายถูก 
- Caption  : เปนปุมที่ใหใสสัญลักษณหรือคําพูด 
-  Include “Go to Contents” button  : ถาตองการใหแสดงใหคลิกที่ชองสี่เหล่ียมใหเกิดเครื่องหมายถูก 
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- Caption “Index”  : เปนปุมที่ใหใสสัญลักษณหรือคําพูด  
- Contents page URL  : ใหใส URL ที่ตองการจะ linkไปหา หรือคลิก Browse เพื่อเลือก URL อ่ืนๆ ที่    
   ตองการ    

 2.4 แท็ป Appearance สําหรับการตกแตงแบบทดสอบใหกําหนดสีหรือ Background ตางๆ ของหนากระดาษ    
         แบบทดสอบ ดังรูปที่ 72  
 

 
รูปที่ 72 แสดง แท็ป Appearance 

 
 - Background graphic URL  : สําหรับกําหนดรูปพื้นหลัง โดยคลิก Browse แลวเลือกรูปที่ตองการ              
            จะตองไมกําหนดสีในสวนของ Page background colour 
          - Navigation bar colour  : สําหรับใสสีที่ bar ดานบนของกระดาษ 
          - Page background colour  : สําหรับใสสี พื้นหลังกระดาษ  
          - Title colour  : สําหรับกําหนดสีของหัวเร่ือง 
          - Exercise background colour  : สําหรับกําหนดสใีหกับพื้นหลังของเนื้อหา 
          - Link colour  : สําหรับกําหนดสีใหกับตัวที่จะทําการ link  ที่อยูในสวนของเนือ้หา 
          - Visited link colour  : สําหรับกําหนดสีใหกับตัวที่ทําการ link ไปแลว ที่อยูในสวนของเนือ้หา 
          - Text colour  : สําหรับกําหนดสีใหกับตัวหนังสือที่อยูในสวนของเนื้อหา 

โปรแกรมจะแสดงตัวอยางของแบบทดสอบอยูดานซายมอืของหนาตาง 
 

 2.5 แท็ป Timer สําหรับการกําหนดเวลาสาํหรับการทดสอบแตละชุด ดังรูปที่ 73 

คลิกที่นี่เพื่อเลือกสี 
แสดงตัวอยางของการเลือก 
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กดปุม F6 

 
รูปที่ 73 แสดงแท็ป Timer 

 
 - การจับเวลาในการทําแบบทดสอบ ใหคลิกในชองหนา Set a time limit for this exercise  แลว   
            กําหนดเวลาที่ใชสําหรับการทดสอบโดยมีหนวยเปนวินาที  และนาท ี
          - Your time is over  : เปนชองที่บอกวาหมดเวลาแลว สามารถใสคําพูดลงไปได 

เมื่อทําการกําหนดคาตางๆ ทางดาน output เรียบรอยแลวใหกดปุม OK 
 

III สวนของการสรางเว็บเพจของแบบทดสอบแบบ JMix   
    เปนขั้นตอนของการนําเอาแบบทดสอบที่สรางไวแลวมาทําเปนเวบ็เพจ เพื่อนําไปเผยแพรตอไป มีวิธีทําดังนี ้
1. เมนู file เลือกคําสั่ง create web page เลือก Web page for  V6 browsers    F6  

    หรือ ไปที่แถบเครื่องมือแลวคลิกเลือก        
    หรือ                              
 
2. จะไดไดอะล็อก Save As เลือกโฟลเดอรสําหรับเก็บขอมูลและตั้งชื่อไฟล  ช่ือไฟลใหเปนภาษาอังกฤษเพื่อความ   
    สะดวกในการนําไป upload ขึ้น Web Server  แลวคลิก Save  เพื่อทําการบันทึก ดังรูปที่ 74 
 

 
รูปที่ 74 แสดงไดอะล็อก Save As 
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 3. จะปรากฏหนาตาง View or upload the exercise ดังรูปที่ 75 
 

 
รูปที่ 75 แสดงหนาตาง View or upload the exercise  

 
จะมีใหเลือกอยู 4 แบบ ไดแก  

- View the exercise in my browser  : เปนการดูตัวอยางจากเครื่องคอมพิวเตอรของตนเอง 
- Upload the file to the hotpotaes.net Website  : เปนการนําผลงาน Hotpotatoes ขึ้นเวบ็ไซต 
- Nothing  : เปนการยกเลิกการกระทํา 

       - Help  : เปนการขอความชวยเหลือหรือรายละเอียดตางๆ เพิ่มเติม 
ในที่นี้จะคลิกเลือกแท็ป View the exercise in my browser  จะปรากฏหนาจอของแบบทดสอบที่ทําไวทั้งหมด ดังรูป
ที่ 76  

 

 
รูปที่ 76 แสดงหนาตางของแบบทดสอบในบราวเซอร 

 

แท็ปปองกัน 
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4. ถาที่หนาจอแสดงแท็ปปองกัน ใหทําการคลิกขวาแลวเลือก Allow Blocked Content   จะไดไดอะล็อกดังรูปที่ 77 
    แลวทําการคลิก Yes 
 

 
รูปที่ 77  แสดงไดอะล็อกSecurity Warning 

 
5. จะไดหนาจอของแบบทดสอบที่ไดทําไวทั้งหมด  ดังรูปที่ 78 
 

 
 

รูปที่ 78 แสดงการเลือกแบบ มาตรฐาน 
 

******************************************************************************************** 
ถาตองการใหแสดงแบบลาก ปลอย  
ใหคลิกที่แถบเครื่องมือ        
หรือ กด Ctrl+ F6    
หรือไปที่ เมนู file เลือก create web page เลือก Drag / Drop Web page for  V6 browsers    Ctrl+ F6       ดังรูปที่ 79 
******************************************************************************************* 
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                                               รูปที่ 79 แสดงการเลือกแบบ ลาก -  ปลอย 
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แบบทดสอบลักษณะ JCloze เปนแบบทดสอบที่ใหผูทําแบบทดสอบเติมคําลงในชองวาง ซ่ึงมีขั้นตอนในการ

สรางแบบทดสอบดังตอไปนี้ 
I สวนของการปอนขอมูล    
1. จากหนาตางของโปรแกรม Hot Potatoes คลิกเลือก JCloze ดังรูปที่ 80 
     

 
รูปที่ 80 แสดงหนาตางโปรแกรม Hot Potatoes  

 
2. ปรากฏหนาตางใหม ดังรูปที่ 81 
 

 
รูปที่ 81 แสดงหนาตางของแบบทดสอบแบบ JCloze 

 
แถบเมน ู     

File          เปนเมนูที่ทํางานเกี่ยวกับเอกสาร เชน สรางเอกสารใหม เปดเอกสาร บันทึกงาน  
Edit         เปนเมนูที่ทํางานเกี่ยวกับการแกไขขอมูล คัดลอกขอมูล ตัดขอมูล วางขอมูล ลบขอมูล   
Insert      เปนเมนูที่ทํางานเกี่ยวกับการแทรกรูปภาพ การลิงคไป URL หรือ Fileขอมูล  

การสรางแบบทดสอบดวย  JCloze

JCloze 
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Options   เปนเมนูที่ทํางานเกี่ยวกับการจัดรูปแบบตัวอักษร การปรับแตงการแสดงผลทาง output  
Help        เปนเมนูที่ทํางานเกี่ยวกับการชวยเหลือหรือรายละเอียดเพิ่มเติม 

 
แถบเครื่องมือ 

      สรางแบบทดสอบใหม 

       เปดแบบทดสอบที่ไดบนัทึกงานไว 
      บันทึกงาน 

        บันทึกงานและเปลี่ยนชือ่งาน 

     บันทึกงานเปน html 

 ปดโปรแกรม 
        ยอนกลับ 
        ตัด 
        คัดลอก 
       วาง 

    แทรกรูปภาพจากเว็บ 

      แทรกรูปภาพจากเครื่องคอมพิวเตอร 

    แทรก link ที่เปนเว็บ URL 

    แทรก link ที่เปนไฟลอ่ืนๆจากเครื่องคอมพิวเตอร 

    แสดงหนาตาง Configure 
 เปนการขอความชวยเหลือหรือรายละเอียดเพิ่มเติม 

3. ใสช่ือหัวขอเร่ืองในชอง Title และ พิมพเนื้อหาทั้งหมดลงในพื้นที่               ในที่นี้จะยกตัวอยางเนือ้หาจาก  
     นิทานเรื่อง “หมากับเงา”  ดังรูปที่ 82 
  

1
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รูปที่ 82 แสดงหนาตางของแบบทดสอบแบบ JCloze 

 
4. เลือกคําศัพทที่ตองการใหผูเรียนเติมลงในชองวาง มีขัน้ตอนดังนี ้

4.1 เลือกคําศัพทที่ตองการใหแสดงเปนชองวาง(gap)โดยการทํา mark คํานั้นๆ (เพื่อใหผูเรียนเติมคาํนั้นๆ ลงใน     
      แบบทดสอบ) ดังรูปที่ 83 
 

 
 

 
 
 
 
 
                            รูปที่ 83 แสดงการเลือกคําศัพท 
 

   4.2  คลิกที่ปุม Gap จะปรากฏหนาตางใหมขึ้นมาอีกหนึง่หนาตาง ดังรูปที่ 84 
 
 
 
 
 
 
 
 

1

คลิกGap 
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                                    รูปที่ 84 แสดงหนาตางหลังจากคลิกปุม Gap 
 

   4.3 ใสรายละเอียดของคํานั้นๆ และคําตอบที่ใกลเคียงซึ่งเปนที่ยอมรบัแทนคําตอบแรก แลวคลิก OK  เพื่อยืนยนั    
          ดังรูปที่ 85 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                     รูปที่ 85 แสดงการใสรายละเอียดและคําอธิบายเพิ่มเติม 
 
    4.4 แสดงหนาตางผลของการเลือกคํา คําที่เลือกจะถูกกําหนดใหเปนคําที่ใหผูเรียนตอบลงในชองวาง  ดังรูปที่ 86  
 
 
 
 
 
 
 
 

พิมพคําที่ใกลเคียง 

คําอธิบายเพิ่มเติม 
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                                              รูปที่ 86 แสดงหนาตางผลของการเลือกคํา 
 
    5. บันทึกแบบทดสอบโดยคลิกที่ไอคอน  หรือไปที่เมนู file เลือกคําสั่ง save เลือก Folder ที่ตองการเก็บ แลว   
     ตั้งชื่อ file  โดยที่ file ที่ไดจะมนีามสกลุ  .jcl 
การลบ Gap  ออกจากระบบ 
 - ทําไดโดย mark  Gap ที่ตองการลบ คลิกปุม Delete Gap เพื่อลบ Gap ที่เลือก 
 - หรือคลิกปุม Clear Gaps เพื่อลบ Gap ทั้งหมดที่มีอยูในแบบทดสอบ 
 

 
การใสรูปภาพ 

1. การใสรูปภาพใหวาง cursor ในตําแหนงที่ตองการวางรูปภาพแลวไปที่เมนู insert เลือกคําสั่ง picture  
2. สามารถเลือกรูปภาพไดจาก 2 ที่ ไดแก 

2.1. picture from web url   เปนการ Download รูปมาจากอินเทอรเน็ต 
2.2. picture from local file เปนการนํารูปมาจากเครื่องคอมพิวเตอร 

3. เลือกไฟลรูปภาพที่ตองการคลิก Open  ดังรูปที่ 87  
  
 

 

คําที่ถูกเลือก 
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รูปที่ 87 แสดงการเปดหารูปภาพ 
4. ไดหนาตางของรูปภาพ สามารถทําการปรับขนาดและตําแหนงของรูปภาพไดแลวคลิกปุม OK ดังรูปที่ 88 
 

 
รูปที่ 88 แสดงหนาตางของการปรับแตงรูปภาพ 

 
 จะไดหนาตาง ดังรูปที่ 89  จะเห็นไดวาในตําแหนงที่วางรูปภาพโปรแกรมจะเปลี่ยนเปน source code   
 

 
รูปที่ 89 แสดงการใสรูปภาพ 

 
       
  

☺☺ Tip การที่จะใสรูปภาพนั้นควรตองบันทึกงานให เรียบรอยเสียกอน ☺☺ 
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II สวนของ การกําหนดคาตางๆ ในoutput ( Configuring the output ) ของแบบทดสอบ JCloze 
    การกําหนดคาตางๆใน output  
1. จากหนาตางที่ทําแบบทดสอบไปที่เมนู Option เลือก Configure Output ดังรูปที่ 90  
 

 
รูปที่ 90 แสดงหนาตางแบบทดสอบ 

 
2. จะไดหนาตาง Configuration screen  จะมีแท็ป 8 แท็ป 
    2.1 แท็ป Titles / Instructions   สําหรับใสขอมูลมีอยู 2 สวน ไดแก  ดังรูปที่ 91  
          -  Exercise Subtitle   คือหัวขอหรือหัวเร่ืองยอยสําหรับแบบทดสอบ 
          -  Instructions            เปนคําแนะนํา หรือวัตถุประสงค ของหัวขอนี้ 
 

 
รูปที่ 91 แสดงแท็ป Titles / Instructions 

 
    2.2  แท็ป Prompts / Feedback  สําหรับการแสดงขอความแสดงผลการตอบคําถาม ดังรูปที่ 92 
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รูปที่ 93 แสดงแท็ป Prompts / Feedback 

 
- Correct Well done  : เปนชองสําหรับบอกวาทําถูกตอง 
- Some answers incorrect  : เปนชองสําหรับบอกวาไดใสคําตอบผิด  
- Next correct letter added  : แสดงตัวอักษรตัวแรกของคาํตอบ 
- Your score is  : เปนชองสําหรับบอกคะแนนที่ทําได 

2.3 แท็ป Buttons  สําหรับกําหนดขอความแสดงปุมตางๆ ดังรูปที่ 94   
 

 
รูปที่ 94 แสดงแท็ป Buttons 

 
- Caption for “Check Answer” button  : เปนปุมสําหรับที่จะใหตรวจคาํตอบ 

- Caption for “OK” button  : เปนปุม ตกลง  ยืนยนั หรือทําตอ 

- Include “Hint” button  : ถาตองการใหแสดง Hintใหคลิกที่ชองสี่เหล่ียมใหเกิดเครื่องหมายถูก 
- Caption  : ใสสัญลักษณหรือคําพูดสําหรับ Hint  
- Include “Clue” button for each gap  : ถาตองการใหแสดง Clueใหคลิกที่ชองสี่เหล่ียมใหเกิดเครื่องหมายถูก 
- Caption  : ใสสัญลักษณหรือคําพูดสําหรับ Clue 
- Include “Next Exercise” button  : ถาตองการใหแสดงใหคลิกที่ชองสี่เหล่ียมใหเกดิเครื่องหมายถูก 
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- Caption  : เปนปุมที่ใหใสสัญลักษณหรือคําพูด 
- Next Exercise URL  : ใหใส URL ที่ตองการจะ link ไปหา หรือคลิก Browse เพื่อเลือก URLอ่ืนๆ ที่ตองการ 
- Include “Go to Contents” button  : ถาตองการใหแสดงใหคลิกที่ชองสี่เหล่ียมใหเกดิเครื่องหมายถูก 
- Caption “Index”  : เปนปุมที่ใหใสสัญลักษณหรือคําพูด  
- Contents page URL  : ใหใส URL ที่ตองการจะ linkไปหา หรือคลิก Browse เพื่อเลือก URL อ่ืนๆ ที่    

    2.4 แท็ป Appearance สําหรับการตกแตงแบบทดสอบใหกําหนดสีหรือ Background ตางๆ ของหนากระดาษ    
          แบบทดสอบ ดังรูปที่ 95 
 

 
รูปที่ 95 แสดงแท็ป Appearance 

 
 - Background graphic URL  : สําหรับกําหนดรูปพื้นหลัง โดยคลิก Browse แลวเลือกรูปที่ตองการ              
            จะตองไมกําหนดสีในสวนของ Page background colour 
          - Navigation bar colour  : สําหรับใสสีที่ bar ดานบนของกระดาษ 
          - Page background colour  : สําหรับใสสี พื้นหลังกระดาษ  
          - Title colour  : สําหรับกําหนดสีของหัวเร่ือง 
          - Exercise background colour  : สําหรับกําหนดสใีหกับพื้นหลังของเนื้อหา 
          - Link colour  : สําหรับกําหนดสีใหกับตัวที่จะทําการ Link  ที่อยูในสวนของเนื้อหา 
          - Visited link colour  : สําหรับกําหนดสีใหกับตัวที่ทําการ link ไปแลว ที่อยูในสวนของเนือ้หา 
          - Text colour  : สําหรับกําหนดสีใหกับตัวหนังสือที่อยูในสวนของเนื้อหา 

โปรแกรมจะแสดงตัวอยางของแบบทดสอบอยูดานซายมอืของหนาตาง 
 

    2.5 แท็ป Timer สําหรับการกําหนดเวลาสําหรับการทดสอบแตละชดุ ดังรูปที่ 96 
 

แสดงตัวอยางของการเลือก 
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กดปุม F6 

 
รูปที่ 96  แสดงแท็ป Timer 

 
- การจับเวลาในการทําแบบทดสอบ ใหคลิกในชองหนา Set a time limit for this exercise  แลว   

        กําหนดเวลาที่ใชสําหรับการทดสอบโดยมีหนวยเปนวนิาที  และนาที 
          - Your time is over  : เปนชองที่บอกวาหมดเวลาแลว สามารถใสคําพูดลงไปได 

เมื่อทําการกําหนดคาตางๆ ทางดาน output เรียบรอยแลวใหกดปุม OK 
 

III สวนของการสรางใหเปนเว็บเพจ ของแบบทดสอบแบบ JCloze  
เปนขั้นตอนของการนําเอาแบบทดสอบที่สรางไวแลวมาทําเปนเว็บเพจ เพื่อนําไปเผยแพรตอไป มีวิธีทําดังนี้ 
1. เมนู file เลือกคําสั่ง create web page เลือก Web page for  V6 browsers    F6  

     หรือ ไปที่แถบเครื่องมือแลวคลิกเลือก     
    หรือ                              
 
2. จะไดไดอะล็อก Save As เลือกโฟลเดอรสําหรับเก็บขอมูลและตั้งชื่อไฟล  ช่ือไฟลใหเปนภาษาอังกฤษเพื่อความ   
    สะดวกในการนําไป upload ขึ้น Web Server  แลวคลิก Save   เพื่อทําการบันทึก ดังรูปที่ 97 
 

 
รูปที่ 97 แสดงไดอะล็อก Save As 
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3. จะปรากฏหนาตาง View or upload the exercise ดังรูปที่ 98 
 

 
รูปที่ 98 แสดงหนาตาง View or upload the exercise 

 
จะมีใหเลือกอยู 4 แบบ ไดแก  

- View the exercise in my browser  : เปนการดูตัวอยางจากเครื่องคอมพิวเตอรของตนเอง 
- Upload the file to the hotpotaes.net Website  : เปนการนําผลงาน Hotpotatoes ขึ้นเวบ็ไซต 
- Nothing  : เปนการยกเลิกการกระทํา 
- Help  : เปนการขอความชวยเหลือหรือรายละเอียดตางๆ เพิ่มเติม 

ในที่นี้จะคลิกเลือกแท็ป View the exercise in my browser  เพื่อที่จะดูแบบทดสอบในบราวเซอรที่อยูในเครื่องของ
ตนเอง  ดังรูปที่ 99 
 

 
รูปที่ 99 แสดงหนาตางของแบบทดสอบในบราวเซอร 

 

แท็ปปองกัน 
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4. ถาที่หนาจอแสดงแท็ปปองกัน ใหทําการคลิกขวาแลวเลือก Allow Blocked Content   จะไดไดอะล็อกดังรูปที่ 100 
    แลวทําการคลิก Yes 

 
รูปที่ 100  แสดงไดอะล็อก Security Warning 

 
5. จะไดหนาจอของแบบทดสอบที่ไดทําไวทั้งหมด  ดังรูปที่ 101 
 

 
รูปที่ 101 แสดงแบบทดสอบที่เปนเวบเพจ 
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แบบทดสอบลักษณะ JMatch เปนแบบทดสอบที่ใหผูทําแบบทดสอบจับคู ซ่ึงมีขั้นตอนดังตอไปนี ้
I สวนของการปอนขอมูล 
1. จากหนาตางของโปรแกรม Hot Potatoes คลิกเลือก JMatch ดังรูปที ่102 
 

 
รูปที่ 102 แสดงหนาตางโปรแกรม Hot Potatoes 

 
2. ปรากฏหนาตางใหม ดังรูปที่ 103 
 

 
รูปที่ 103 แสดงหนาตางของแบบทดสอบแบบ JMatch 

 
แถบเมนู      

File                  เปนเมนูที่ทํางานเกีย่วกับเอกสาร เชน สรางเอกสารใหม เปดเอกสาร บนัทึกงาน  
Edit                 เปนเมนูที่ทํางานเกีย่วกับการแกไขขอมูล คัดลอกขอมูล ตัดขอมูล วางขอมูล ลบขอมูล   
Insert              เปนเมนูที่ทํางานเกีย่วกับการแทรกรูปภาพ การลิงคไป URL หรือ Fileขอมูล  
Manage Grid เปนเมนูที่ทํางานเกีย่วกับการเพิ่มแถว ลบแถว หรือสลับแถว 

การสรางแบบทดสอบดวย JMatch 

 JMatch 
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Options          เปนเมนูที่ทํางานเกีย่วกับการจัดรูปแบบตวัอักษร การปรับแตงการแสดงผลทาง output  
Help               เปนเมนูที่ทํางานเกีย่วกับการชวยเหลือหรือรายละเอียดเพิ่มเติม 

 
แถบเครื่องมือ 

      สรางแบบทดสอบใหม 

       เปดแบบทดสอบที่ไดบนัทึกงานไว 
      บันทึกงาน 

        บันทึกงานและเปลี่ยนชือ่งาน 

     บันทึกงานเปน html 
       บันทึกงานเปน html แบบลาก- ปลอย 

 ปดโปรแกรม 
        ยอนกลับ 
        ตัด 
        คัดลอก 
       วาง 

     แทรกรูปภาพจากเว็บ 

       แทรกรูปภาพจากเครื่องคอมพิวเตอร 

      แทรก link ที่เปนเว็บ URL 

     แทรก link ที่เปนไฟลอ่ืนๆ จากเครื่องคอมพิวเตอร 

     แสดงหนาตาง Configure 
      เปนการขอความชวยเหลือหรือรายละเอียดเพิม่เติม 

3.ใสช่ือหัวขอเร่ืองในชอง Title ดังรูปที่ 104 
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                                                 รูปที่ 104 แสดงการใส Title 
 
พิมพส่ิงตางๆ ที่ตองการใหจบัคู  ทางดานซายและดานขวา (โดยใหมีความสัมพันธกัน) ดังรูปที่ 105 ในแตละขอที่   
พิมพเขาไปตองเปนคําตอบทีถู่กตอง แลวโปรแกรมจะสลับขอมูลใหโดยอัตโนมัต ิ
 
 
 
 
 
 
 
 
                                              รูปที่ 105 แสดงการขอมูลที่ตองการจับคู 
4. บันทึกแบบทดสอบโดยคลิกที่ไอคอน  หรือไปที่เมนู file เลือกคําสั่ง save เลือก Folder ที่ตองการเก็บ แลว   
     ตั้งชื่อ file โดยที่ file ที่ไดจะมีนามสกุล  .jmt   
                                                            

 
การใสรูปภาพ 

1. การใสรูปภาพใหวาง cursor ในตําแหนงที่ตองการวางรูปภาพแลวไปที่เมนู insert เลือกคําสั่ง picture  
2. สามารถเลือกรูปภาพไดจาก 2 ที่ ไดแก 

2.1. picture from web url   เปนการ Download รูปมาจากเว็บไซตที่ตองการ  

พิมพสิ่งที่ตองการใหจับคู 
พิมพสิ่งที่ตองการใหจับคู 
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2.2. picture from local file เปนการนํารูปมาจากเครื่องคอมพิวเตอรที่ไดทําการ save เก็บไว 
3. เลือกไฟลรูปภาพที่ตองการ คลิก Open  ดังรูปที่ 106 
 

 
รูปที่ 106 แสดงการเปดหารปูภาพ 

 
4. ไดหนาตางของรูปภาพ สามารถทําการปรับขนาดและตําแหนงของรูปภาพได ดังรูปที่ 107 
 

 
รูปที่ 107   แสดงหนาตางของการปรับแตงรูปภาพ 

 
5. หลังจากปรบัแตงรูปภาพเรียบรอย คลิกปุม OK จะไดหนาตาง ดังรูปที่ 108 
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รูปที่ 108 แสดง code ของรูปภาพ 

 
จะเห็นไดวาในตําแหนงที่วาง รูปภาพโปรแกรมจะเปลี่ยนเปน source code  

 
   ☺☺ Tip การที่จะใสรูปภาพนัน้ควรตองบันทึกงานให เรียบรอยเสียกอน ☺☺ 

 
II สวนของการกําหนดคาตางๆ ใน output ( Configuring the output ) ของแบบทดสอบ JMatch 
     การกําหนดคาตางๆ ใน output   
1. จากหนาตางที่ทําแบบทดสอบ ไปที่เมน ูOption เลือกคําสั่ง Configure Output ดังรูปที่ 109  
 

 
รูปที่ 109 แสดงหนาตางแบบทดสอบ 

 
2. จะปรากฏหนาตาง Configuration screen จะมีแท็ป8  แท็ป 
   2.1 แท็ป Titles / Instructions   สําหรับใสขอมูลมีอยู 2 สวน ไดแก ดังรูปที่ 110 
          -  Exercise Subtitle   คือหัวขอหรือหัวเร่ืองยอยสําหรับแบบทดสอบ 
          -  Instructions           เปนคําแนะนํา หรือวัตถุประสงค ของหัวขอนี้ 
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รูปที่ 110 แสดงแท็ป Titles / Instructions 

 
2.2  แท็ป Prompts / Feedback  สําหรับการแสดงขอความแสดงผลการตอบคําถาม ดังรูปที่ 111 
 

 
รูปที่ 111 แสดงแท็ป Prompts / Feedback 

 
- Correct indicator  : ถาตอบถูกตอง ใหแสดงเครื่องหมายหรือคําพูดอะไรที่ตัวเลือกนั้น 
- Incorrect indicator  : ถาตอบผิด ใหแสดงเครื่องหมายหรือคําพูดอะไรที่ตัวเลือกนัน้ 

 - Guess correct  : ถาตอบถูกตองใหแสดงคาํพูดอะไร 
 - Guess incorrect  : ถาตอบผิดใหแสดงคําพูดอะไร 
 - Your score is  : เปนชองที่จะใหแสดงคําพูดหรือเครื่องหมายวาสามารถทําคะแนนไดเทาไร 
   2.3 แท็ป Buttons  เปนเมนูสําหรับใหแสดงปุมตางๆ ดังรูปที่ 112 
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รูปที่ 112 แสดงแท็ป Buttons 

 
- Caption for “Check Answer” button  : เปนปุมสําหรับที่จะใหตรวจคาํตอบ 

- Caption for “OK” button  : เปนปุม ตกลง ,ยืนยนั หรือทําตอ 
- Caption for flashcard “Next” button  : เปนปุมสําหรับใหทําตอไป 
- Caption for flashcard “Delete” button  : เปนปุมสําหรับการลบ 
- Include “Next Exercise” button  : ถาตองการใหแสดงใหคลิกที่ชองสี่เหล่ียม 
- Caption  : เปนปุมที่ใหใสสัญลักษณหรือคําพูด 
- Include “Go to Contents” button  : ถาตองการใหแสดงใหคลิกที่ชองสี่เหล่ียม 
- Caption “Index”  : เปนปุมที่ใหใสสัญลักษณหรือคําพูด  
- Contents page URL  : ใหใส URL ที่ตองการจะ linkไปหา หรือคลิก Browse เพื่อเลือก URL อ่ืนๆ ที่ตองการ    

   2.4 แท็ป Appearance สําหรับการตกแตงแบบทดสอบใหกําหนดสีหรือ Background ตางๆ ของหนากระดาษ     
        แบบทดสอบ ดังรูปที่ 113 
 

 
รูปที่ 113 แสดงแท็ป Appearance 

 
 - Background graphic URL  : สําหรับกําหนดรูปพื้นหลัง โดยคลิก Browse แลวเลือกรูปที่ตองการ              
            จะตองไมกําหนดสีในสวนของ Page background colour 

แสดงตัวอยางของการเลือก 
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กดปุม F6 

          - Navigation bar colour  : สําหรับใสสีที่ bar ดานบนของกระดาษ 
          - Page background colour  : สําหรับใสสี พื้นหลังกระดาษ  
          - Title colour  : สําหรับกําหนดสีของหัวเร่ือง 
          - Exercise background colour  : สําหรับกําหนดสใีหกับพื้นหลังของเนื้อหา 
          - Link colour  : สําหรับกําหนดสีใหกับตัวที่จะทําการ link  ที่อยูในสวนของเนือ้หา 
          - Visited link colour  : สําหรับกําหนดสีใหกับตัวที่ทําการ link ไปแลว ที่อยูในสวนของเนือ้หา 
          - Text colour  : สําหรับกําหนดสีใหกับตัวหนังสือที่อยูในสวนของเนื้อหา 

โปรแกรมจะแสดงตัวอยางของแบบทดสอบอยูดานซายมอืของหนาตาง 
 

    2.5 แท็ป Timer สําหรับการกําหนดเวลาสําหรับการทดสอบแตละชดุ ดังรูปที่ 114 
 

 
รูปที่ 114 แสดงแท็ป Timer 

 
     - การจับเวลาในการทําแบบทดสอบ ใหคลิกในชองหนา Set a time limit for this exercise  แลว   
             กําหนดเวลาที่ใชสําหรับการทดสอบโดยมีหนวยเปนวินาที  และนาท ี
          - Your time is over  : เปนชองที่บอกวาหมดเวลาแลว สามารถใสคําพูดลงไปได 

เมื่อทําการกําหนดคาตางๆ ทางดาน output เรียบรอยแลวใหกดปุม OK 
 

III สวนของการสรางเว็บเพจ ของแบบทดสอบแบบ JMatch   
   เปนขั้นตอนของการนําเอาแบบทดสอบที่สรางไวแลวมาทําเปนเว็บเพจ เพื่อนําไปเผยแพรตอไป มวีิธีทําดังนี ้
1. เมนู file เลือกคําสั่ง create web page เลือก Web page for  V6 browsers    F6  

    หรือ ไปที่แถบเครื่องมือแลวคลิกเลือก       
   หรือ                              
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2. จะไดไดอะล็อก Save As เลือกโฟลเดอรสําหรับเก็บขอมูลและตั้งชื่อไฟล  ช่ือไฟลใหเปนภาษาอังกฤษเพื่อความ   
    สะดวกในการนําไป upload ขึ้น Web Server  แลวคลิก Save   เพื่อทําการบันทึก ดังรูปที่ 115 
 

 
รูปที่ 115 แสดงไดอะล็อก Save As 

 
3. จะปรากฏหนาตาง View or upload the exercise ดังรูปที่ 116 
 

 
รูปที่ 116 แสดงหนาตาง View or upload the exercise 

 
จะมีใหเลือกอยู 4 แบบ ไดแก  

- View the exercise in my browser  : เปนการดูตัวอยางจากเครื่องคอมพิวเตอรของตนเอง 
- Upload the file to the hotpotaes.net Website  : เปนการนําผลงาน Hotpotatoes ขึ้นเวบ็ไซต 
- Nothing  : เปนการยกเลิกการกระทํา 
- Help  : เปนการขอความชวยเหลือหรือรายละเอียดตางๆ เพิ่มเติม 

ในที่นี้จะคลิกเลือกแท็ป View the exercise in my browser  จะปรากฏหนาจอของแบบทดสอบที่ทําไวทั้งหมด ดังรูป
ที่117 
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รูปที่ 117 แสดงหนาตางของแบบทดสอบในบราวเซอร 

 
4. ถาที่หนาจอแสดงแท็ปปองกัน ใหทําการคลิกขวาแลวเลือก Allow Blocked Content   จะไดไดอะล็อกดังรูปที่ 118 
    แลวทําการคลิก Yes 
 

 
รูปที่ 118 แสดงไดอะล็อกSecurity Warning 

 
5. จะไดหนาจอของแบบทดสอบที่ไดทําไวทั้งหมด  ดังรูปที่ 119 
 

แท็ปปองกัน 
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รูปที่ 119 แสดงแบบทดสอบที่เปนเวบเพจ 
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เปนโปรแกรมสําหรับการสรางหนาแรกกอนการเขาไปทําแบบทดสอบ เพื่อเลือกทําแบบทดสอบตามความ
ตองการดวยการใชโปรแกรม The Masher เพื่อใชเชื่อมโยงแบบทดสอบเขาดวยกันและทําเปนดัชนี มีวิธีทําดังนี้ 
1. คลิกเลือก The Masher  จากหนาตางโปรแกรม Hot Potatoes  ดังรูปที่ 120 
 

 
รูปที่ 120 แสดงหนาตางโปรแกรม Hot Potatoes 

 
2. จะปรากฏหนาตางใหมใหคลิก add files เพื่อใสช่ือแบบทดสอบตางๆ ที่ตองการทําการเชื่อมโยง  
    ดังรูปที่ 121  
 
 
       
        
 
 
 
 

รูปที่ 121 แสดงหนาตางของ The Masher 
 

3. จะปรากฏหนาตางใหมอีกหนึ่งหนาตางใหเลือกไฟลที่ไดทําการเก็บแบบทดสอบไว  ดังรูปที่ 122  
 

การสรางดัชนี(Index) 

The Masher 

คลิกที่นี่
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รูปที่ 122 แสดงการเปดหาไฟลงานที่บันทกึไว 

 
4. เมื่อทําการหาไฟลงานไดแลว ใหคลิก open  เพื่อเปดไฟลและนําเขาไปที่โปรแกรม The Masher  ดังรูปที่ 123  
 

 
รูปที่ 123 แสดงการนําไฟลงานเขาในโปรแกรม  The Masher 

 
5. สังเกตที่ Output format เปนการเลือกแสดงผลได 3 วิธี คือ 1. Standard  2. Drag/Drop 3. Flashcard  
    ถาตองการใหแสดงแบบลากแลวปลอย ใหเลือกแบบลากแลวปลอย (Drag / Drop)  ดังรูปที่ 124 แลวคลิกปุม OK 
 
 
 
 
 
 

 
 

รูปที่ 124 แสดงการเลือกแบบ Drag / Drop 
 

9. จะไดไดอะล็อก Output folder คลิก Browse เพื่อเลือกการเก็บไฟล หลังจากนัน้คลิก OK  ดังรูปที่ 125 

คลิกที่นี่ 

คลิกที่นี่ 

Output format 
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รูปที่ 125 แสดง Output folder และการเลือกที่เก็บไฟลงาน 

 
10. บันทึกงานโดยเลือกเมน ูFile เลือก Save project ใหตัง้ชื่อไฟล แลวทําการคลิก Save  ดังรูปที่ 126 
 

เลือกแลวคลิก OK

Output folder 
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รูปที่ 126 แสดงหนาตางของการบันทึกงาน 

 
11. ในไดอะลอ็ก The Hot Potatoes Masher คลิก Build unit  เพื่อทําการเชื่อมโยง 
 

 
รูปที่ 127 แสดง Build unit   

 

Save 

Build unit   
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โปรแกรมจะเริ่มสรางการเชื่อมโยงระหวางแบบทดสอบ ปรากฏหนาตางใหมซ่ึงจะถามวาตองการที่จะดู  
 ตัวอยางหนาแรกในตอนนี้หรือไม ใหคลิก yes  ดังรูปที่ 128 
 

 
รูปที่ 128 แสดงการสอบถามการเชื่อมโยง 

 
12. แสดงตัวอยางดัชนแีบบทดสอบ ดังรูปที่ 129   

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
      

     รูปที่ 129 หนาดัชนีกอนการเขาทําแบบทดสอบ 
 
 
 
 
                   

yes 


