
การสรางแบบฝกหัด/แบบทดสอบ
สรางไฟลใหม ต้ังคาสี Background ตางๆ ใหเรียบรอยครับ….งานแรกจะเปนแบบเติมคําลงในชองวาง เพราะแบบนี้

งายหนอย แตการนําไปใชจริงมีปญหาบางในเรื่องของความเที่ยงตรงในการตรวจขอสอบของคอมพิวเตอร
คําถาม

ประเทศไทยแบงเขตการปกครองออกเปนกี่จังหวัด ตอบ……..จังหวัด
1. ลาก Interaction Icon มาวางไวที่ Flow line ต้ังช่ือวา “จังหวัด”

2. ลาก Ma

3. ใหต้ังช่ือ

4. ลาก Ma
    ต้ังช่ือวา
p Icon มาวางดานขวาของ Interaction แลวใหเลือก Response type เปน “Text Entry”

 icon นี้วา “76” ช่ือของ icon นี้จะเปนตัวเฉลยของโจทยนี้ครับ

p Icon มาวางทางขวาของ 76 อีก 1 อัน
 “ * “



5. แกไข Branch สําหรับ Map icon  76 โดย Double click ที่ Branch 76 แลวคลิกที่ Tab Response เปลี่ยน Branch จาก
Try again เปน Exit Interaction คลิก OK กลับไปที่ Flow line

6. Double click ที่ Interaction ic

จากรูปนอกจากจะตกแตงใ
box บน windows ใหปอนขอความ กรอบน
เรียนปอนเฉพาะคําที่ตองการเทานั้น เพื่อป
ตอบของผูเรียนกลายเปนคําตอบที่ผิดได

เรียบรอยแลวคลิก 

7. ตอไป Double click ที่ Map 76
    Display icon มาวาง ไมตองตั้ง
on เพื่อ edit ตัวคําถามดังรูป
หความสวยงามตามเหมาะสมแลว เราจะเห็นมีกรอบสีขาว ซึ่งจะทําหนาที่เปน Text
ี้ใหลากไปวางไวตรงจุดที่ใหปอนคําตอบ อนึ่งผูเขียนโปรแกรมตองหาทางบังคับใหผู
องกันไมใหผูเรียนปอนคําอื่นๆ ปลอมปนไป เชน ครับ คะ เปนตน ซึ่งคํานี้จะทําใหคํา

กลับไปที่ Flow line

 เราจะโดดมายัง Level 2 ลาก
ช่ือ…ก็ไดครับ



8. Double click ที่ Display icon เพื่อพิมพ feedback สําหรับตัวนี้จะเปนคําตอบที่ถูกตอง.. ใหพิมพคําชมลงไป ระวัง
ตําแหนง ของขอความไมใหขึ้นไปซอนทับกับตัวคําถาม..

9. คลิกที่ เพื่อกลับไป Flow line

10. ลาก Wait icon มาวางตอจาก Display แลว double click เพื่อกําหนดคาดังนี้ เลือกคา Mouse click , ต้ังเวลาไวที่ 3
วินาที และ ไมใชปุม Continue คลิก Ok กลับไปที่ Flow line

11. ใหเปด(close) Level 2 ใหเหลือเฉพาะ Level 1.
12. Double click ที่ Map * เพื่อเปด flow line เสนใหม จากนั้นลาก display icon มาวางที่ flow line ไมต้ังช่ือ
13. Double click ที่ Display เพื่อ Edit display พิมพขอความทํานองวา ไมถูกตองลงไป เพราะ ชุดนี้จะแทนเหตุการณที่

ผูเรียนตอบคําถามผิด



สําหรับ Display นี้พิเศษนี้หนอยโดยใหพิมพบรรทัดหนึ่ง เติมคําวา {EntryText} (พิมพติดกัน)เขาไปดวย ขอความ
นี้จะเปนตัวแปรเก็บขอมูลคําที่ปอนโดยผูใชเอาไว แลวแสดงออกมาขณะทํางาน เสร็จแลวคลิกเครื่องมือใดๆ ตัวแปรจะหายไป
แตไมตองตกใจนะครับ..ไมไดหายไปไหนเพียงแตยังไมมีอะไรจะแสดงออกมาเทานั้น

กลับไปที่ Flow Line แลวลาก Wait Icon มาวาง Double click ต้ังคาตามขอ 10 ครับ
14. เรียบรอยแลวสําหรับแบบทดสอบแบบเติมคํา ใหลอง Run ดูผลงาน

ทดลองตอบผิด…เชนตอบ 40 ก็จะไดผลตามรูปขางบน ซักพักนึงเครื่องจะใหตอบใหม
ทดลองตอบถูก…คือ 76 ขอความแสดงความยินดีก็จะแสดงออกมาแทน

มีอะไรยังไมเขาทาอยูหรือเปลา….?

15. ถาผูเรียนไมทราบคําตอบ ก็ตองตอบไปเรื่อยๆ จนกวาจะถูก ซึ่งอาจเปนวัน ๆ เราจะแกปญหานี้โดยการจํากัด
จํานวนครั้งที่ตอบ เชนใหตอบแค 5 ครั้งถาไมถูกเลยก็เฉลยไดแลว…

ลาก Map Icon มาวางแทรกระหวาง 76 กับ * ต้ังช่ือวา  “เฉลย”

16. Double click ที่ Branch ของ เฉลย



17. เปลี่ยน Response Type เปน Tried Limited คลิกที่ Tab Tried Limited ต้ังคา Maximum Tries เทากับ 5
คลิก OK

18. Double Click ที่ Map เฉลย มาที่ Level 2 ลาก Display Icon มาวาง ต้ังช่ือวา “เฉลยคําตอบ” แลว Double Click
พิมพขอความดังรูป

19. คลิกปดกลับไปที่ Flow line
20. ลาก Wait icon มาวางตอจาก Display แลว Double click ต้ังคาตามขอ 10 แลว คลิก OK
21. ทดลอง Run (ลองปอนคําตอบผิดซัก 5 ครั้งดูนะครับ)
22. เสร็จแลวครับ
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