
การสรางแบบทดสอบดวย  Macromedia CourseBuilder

โปรแกรม CourseBuilder เปนปลั๊กอินตัวหน่ึงของโปรแกรม Dreamweaver ซ่ึงมีตั้งแต
เวอรชั่น 3 ขึ้นมา  และไดถูกพัฒนาใหเปน Extention เพ่ือใชงานกับ Dreamweaver โดย
Coursebuilder จัดเปนโปรแกรมที่ใชสรางแบบทดสอบทั้งแบบออฟไลนและแบบออนไลน  ที่เปน
Java Script  มีรูปแบบของแบบทดสอบตาง ๆ เชน แบบเลือกตอบ  แบบจับคูภาพ แบบเติมคํ า
และสามารถนํ าไปประยุกตใชงานดานตางๆ เชน สรางสื่อการสอนรูปแบบตางๆไดอยางหลากหลาย

ถาลงโปรแกรม CourseBuilder เสร็จแลว จะมีปุม  ปรากฏอยูบน เมนู Object ดังรูป
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ขั้นตอนแรกในการใชงาน CourseBuilder

1.  ให Click mouse  ปุม  เพ่ือเรียกโปรแกรม Coursebuilder  ที่อยูบน เมนู Object ขึ้นมา
2.  โปรแกรมจะสั่งใหเซฟ เว็บเพจหนานี้กอน ให Click ปุม OK ดังรูป

3.  ตัง้ชือ่ไฟล เว็บเพจแลวเก็บไวในโฟลเดอร  หลังจากนั้น Click ปุม Save ดังรูป
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4. ให Click ปุม OK เพ่ือทํ าการ ก็อปปรูปที่จํ าเปนตองใชงานทั้งหมด หรือ รูปที่เคย ก็อปปทับรูปที่
เคยใชมาแลว ดังรูป

5. เลือกแบบทดสอบที่ตองการจากชอง Category ดังรูป
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คํ าอธิบาย สวนประกอบตางๆ ของหนาตาง CourseBuilder Interaction

ในหนาตาง Coursebuilder Interaction จะมีสวนประกอบดวยกัน 3 สวน คือ

1.  Target  เปนการกํ าหนดรุนบราวเซอรที่ใชเปดหนาเว็บเพจที่สรางจากโปรแกรม
Coursebuilder น้ี

2.  Category เปนการกํ าหนดรูปแบบของแบบทดสอบ จะเปนรูปแบบตางๆ ดังน้ี
- Multiple Choice แบบทดสอบที่เปนแบบ เลือกตอบ
- Drag and Drop แบบทดสอบที่เปนแบบ จับคูภาพ หรือขอความ
- Explore แบบทดสอบที่มีการกํ าหนดตํ าแหนงของสวนที่ตองการใหแสดง
- Button แบบทดสอบชนิด มีปุมกดเลือกคํ าตอบ
- Text Entry แบบทดสอบชนิด เติมคํ าหรือเติมขอความ
- Timer แบบทดสอบชนิด ตั้งเวลา สํ าหรับจับเวลาในการทํ าแบบทดสอบ
- Slider แบบทดสอบชนิด แถบเลื่อน กํ าหนดชวงของคํ าตอบ
- Action Manager การเขียน Script สํ าหรับ เก็บ Score หรือเก็บคะแนนที่ไดจาก

การทํ าแบบทดสอบ หรือกํ าหนดเงื่อนไขตางๆ ของแบบทดสอบ
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3.  สวนแสดงผลรูปแบบตางๆ ของ Category    

- Category  Multiple Choice ใน Category  Multiple Choice เปนการเลือกแบบทดสอบ
ชนิดหลายตัวเลือก ซ่ึงมีอยูดวยกัน 6 รูปแบบ ดังน้ี

      แบบทดสอบ ชนิดถูกผิด

     แบบทดสอบ ชนิดหลายตัวเลือก  มีคํ าตอบที่ถูกเพียงคํ าตอบเดียว
จะใช Radio Button เปนปุม

     แบบทดสอบ ชนิดหลายตัวเลือกมีคํ าตอบที่ถูกเพียงคํ าตอบเดียว  จะใช
ภาพที่โปรแกรมมีใหเปนปุมทุก ๆ ปุมจะใชภาพเดียวกัน

     แบบทดสอบ ชนิดหลายตัวเลือกมีคํ าตอบที่ถูกเพียงคํ าตอบเดียว  จะใช
ภาพที่โปรแกรมมีใหเปนปุม  และสามารถเปลี่ยนภาพในแตละปุมได

     แบบทดสอบ ชนิดหลายตัวเลือกมีปุมเปน Check Box สามารถ
เลือกตอบไดมากกวา 1 คํ าตอบ

     แบบทดสอบ ชนิดหลายตัวเลือกมีปุมเปนภาพ สามารถตอบถูกได
มากกวา 1 คํ าตอบ
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- Category  Drag and Drop ใน Category Drag and Drop  เปนการเลือกแบบทดสอบ
ชนิดจับคู  ซ่ึงมีอยูดวยกัน 7 รูปแบบ ดังน้ี

      แบบทดสอบ ชนิดจับคู โดยกํ าหนดใหลากวัตถุจากดานซายไปทับ
ดานขวา

     แบบทดสอบ ชนิดจับคู โดยสามารถลากวัตถุจากดานใดดานหนึ่งไป
ซอนทับกัน

     แบบทดสอบ ชนิดจับคู ที่มีตัวเลือกอยูหลายตัว ซ่ึงสามารถใหลากวัตถุ
ดานซายไปซอนทับวัตถุดานขวา ในคํ าตอบที่ถูกตอง

     แบบทดสอบ ชนิดจับคู ที่มีตัวเลือกหลายตัว ซ่ึงกํ าหนดใหทุกวัตถุ
สามารถซอนทับกันได

     เปนตนแบบของแบบทดสอบ ซ่ึงโปรแกรมไดจัดไวสํ าหรับใหผูใช
ตองการสรางรูปแบบของการลากแลววาง (Drag and Drop) ดวยตนเอง

     แบบทดสอบแบบเรียงลํ าดับขั้นตอน  ซ่ึงกํ าหนดใหลากวัตถุจาก
คํ าตอบที่ 1 กอนแลวจึงลากไปยัง คํ าตอบที่ 2

     แบบทดสอบแบบเรียงลํ าดับขั้นตอน  ซ่ึงกํ าหนดใหลากวัตถุไปยัง
คํ าตอบที่ 1 กอนแลวจึงเลือกที่จะลากไปยัง คํ าตอบที่ 2 หรือ 3 ที่เปน
ตวัเลือกที่ถูกตอง
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- Category  Explore ใน Category Explore เปนแบบทดสอบที่เปนสวนของการเลือกรูปแบบ
ของแบบทดสอบ มีอยูดวยกัน 3 รูปแบบ ดังน้ี

      แบบพ้ืนที่ของสวนที่ถูกเลือก จะเปนภาพแบบโปรงใส

      แบบพื้นที่ของสวนที่ถูกเลือก จะเปนแบบสุมใหโดยอัตโนมัติ

     แบบพ้ืนที่ของสวนที่ถูกเลือก จะแบงเปน 4 สวนเรียงตอกัน และจะไมมี
แบ็กกราวด

- Category  Button ใน Category Button จะมีการสราง การโตตอบ ที่กํ าหนดใหปุมที่ถูกคลิก
จะเกิดการโตตอบ เชน มีเสียงดนตรี เสียงพูด แสดงคะแนน หรือโตตอบ
แบบอ่ืนๆ ตามที่ไดกํ าหนด เปนตน

      ปุมแบบสลัก on / off เม่ือกดแลวจะเปลี่ยนเปน on หรือ off

      ปุมแบบนูน เม่ือกดแลวจะยุบลง
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- Category  Text Entry      ใน Category Text Entry เปนการสรางแบบทดสอบชนิด เติมคํ าหรือ
       เติมขอความ ซ่ึงมีอยูดวยกัน 2 รูปแบบ ดังน้ี

      แบบทดสอบ เติมคํ าแบบมีบรรทัดเดียว

     แบบทดสอบ เติมคํ าแบบมีหลายบรรทัด

- Category  Timer ใน Category Timer เปนสวนของการเลือกรูปแบบของการตั้งเวลา สํ าหรับ
จับเวลาในการทํ าแบบทดสอบ เพ่ือแจงใหผูอานทราบวาไดใชเวลาอานเว็บ
เพจไปนานเทาไรแลวซ่ึงมีอยูดวยกัน 2 รูปแบบ ดังน้ี

      การตั้งเวลาแบบแจงเตือนครั้งเดียว

     การตั้งเวลาแบบแจงเตือนสองครั้ง
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- Category  Slider ใน Category Slider เปนการสราง แบบทดสอบชนิด แถบเลื่อน หาคาของ
ตวัเลขที่ถูกตอง  ซ่ึงมีอยูดวยกัน 2 รูปแบบ ดังน้ี

      แบบทดสอบ ชนิดกํ าหนดคาคํ าตอบที่ถูกเปนชวงของตัวเลข

     แบบทดสอบ ชนิดกํ าหนดคาของคํ าตอบที่ถูกเปนตัวเลขเพียงตัวเดียว
หากวาตอบนอยเกินไป หรือตอบมากเกินไป โปรแกรมก็จะแจงใหทราบทัน
ที

- Category  Action Manager ใน Category Action Manager เปนการกํ าหนดเงื่อนไขตางๆ ของ
แบบทดสอบ

      แบบทดสอบ ชนิด การสรางปฎิสัมพันธ และกํ าหนดการโตตอบอ่ืนๆ
ดวยตนเอง
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การสรางแบบทดสอบแบบเลือกตอบ

1.  ให Click mouse  ปุม  เพ่ือเรียกโปรแกรม Coursebuilder  ที่อยูบน เมนู Object ขึ้น
มา แลวตั้งชื่อไฟลวา test1.html

2. หลังจากนั้น จะปรากฏหนาตาง Coursebuilder Interaction ขึ้นมา ดังรูป

3.  หลงัจากเลือกรูปแบบ แลว จะปรากฏ แถบเพิ่มขึ้นมาอีก 4 แถบ คือ General  Choices
และ Action Mgr  ให Click เลือกแถบ General จะปรากฏ ดังรูป
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4.  ใหกรอกขอมูลแบบทดสอบ และรายละเอียดตางๆ ดังน้ี
     - Interaction Name      เปนชื่อชนิดของแบบทดสอบ (ไมตองแกไข)
     - Question Text พิมพคํ าถาม ( เชน 1 + 1 มคีาเทาไร ? )
     - Judge Interaction      กํ าหนดการโตตอบเม่ือคลิกเลือกคํ าตอบจากแบบทดสอบ

- when the user click a button labeled
   เกิดการโตตอบหลังจากที่ผูเรียนคลิกที่ปุม Submit
- when the user click a choice เกดิการโตตอบเม่ือผูเรียนคลิกเลือกตัวเลือกทันที
- on a specific event (set using the Judge Interaction Behavior)
    กํ าหนดใหมีการโตตอบแบบพิเศษ
     (ให Click เลือก when the user click a choice)

     - Correct  When เปนการกํ าหนดรูปแบบความถูกตองของคํ าตอบ มี 2  กรณี คือ
- All Correct and None Incorrect
   กํ าหนดใหเลือกคํ าตอบที่ถูกทั้งหมดจึงจะตอบถูกตอง
- Any Correct and None Incorrect
   กํ าหนดใหเลือกเพียงขอใดขอหน่ึงก็ถูกแลว
 (ให Click เลือก Any Correct and None Incorrect )

     - Knowledge Trackกํ าหนดใหมีการสงผลลัพธเขาฐานขอมูล  (ไมตอง Click เลือก)
     - Tries Are กํ าหนดจํ านวนครั้งในการตอบแบบทดสอบ (ใหเลือก Limited To 3)
     - Times is จํ ากัดเวลาในการทํ าแบบทดสอบ มีหนวยเวลาเปนวินาที

(ใหเลือก Limited To 120  เพือ่ตั้งเวลาตอบ 120 วนิาที หรือ 2 นาที)
     - Reset กํ าหนดใหมีปุม Reset หรือไมมีก็ได  (ไมตอง Click)
     - Layer กํ าหนดใหมีการสรางเลเยอร ซ่ึงตองใชกับบราวเซอรตั้งแตเวอรชัน4 ขึ้นไป
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เม่ือทํ าตามขั้นตอนขางตนจะได ดังรูป

     

5.  ให Click เลือกแถบ Choices ซ่ึงจะเปนการกํ าหนด วาจะใหตัวเลือกใดเปนคํ าตอบที่ถูก
และตัวเลือกใดเปนคํ าตอบที่ผิด   ดังรูป
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(ให Choice1 เปนคํ าตอบที่ถูกตอง แลวไปที่ Text(Optional) ใหพิมพเลข 2 ซึ่งเปน
คํ าตอบที่ถูกตอง  สวนใน Choice อ่ืนๆ ก็ใหพิมพคํ าตอบที่ไมถูกตองลงไป)

6.  ให Click เลือกแถบ Action Mgr ซ่ึงจะเปนการกํ าหนด วิธีการโตตอบของตัวเลือก ดังรูป
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(เมือ่แกไขเสร็จแลว ให Click ปุม OK)

7.  เราก็จะไดคํ าถามและตัวเลือกพรอมทั้งคํ าตอบตางๆอยูในหนาเว็บเพจ ซ่ึงเราสามารถ
พิมพขอความเพิ่มเติม หรือจะตกแตงดวยรูปภาพได ดังรูป
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8.  เราสามารถแกไขใน หนาตาง Coursebuilder Interaction อีกครั้ง โดย Click mouse ที่
 และสังเกตที่ชอง Properties จะเปลี่ยนแปลง ให Click ปุม Edit ดังรูป

9.  ตรวจสอบการทํ างานงานเว็บเพจ วา มีการโตตอบถูกตองหรือไม โดยกดปุม F12 ดังรูป
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การสรางแบบทดสอบแบบเติมคํ า

1.  ให Click mouse  ปุม  เพ่ือเรียกโปรแกรม Coursebuilder  ที่อยูบน เมนู Object ขึ้น
มา แลวตั้งชื่อไฟลวา test2.html

2. หลังจากนั้น จะปรากฏหนาตาง Coursebuilder Interaction ขึ้นมา แลว Click เลือก
รูปแบบแรก  ดังรูป

3.  หลงัจากเลือกรูปแบบ แลว จะปรากฏ แถบเพิ่มขึ้นมาอีก 4 แถบ คือ General  Choices  และ
Action Mgr  ให Click เลือกแถบ General จะปรากฏ ดังรูป
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4.  ใหกรอกขอมูลแบบทดสอบ และรายละเอียดตางๆ ดังน้ี
     - Interaction Name      เปนชื่อชนิดของแบบทดสอบ (ไมตองแกไข)
     - Question Text พิมพคํ าถาม ( เชน 5 + 3 มคีาเทาไร ? )
     - Judge Interaction      กํ าหนดการโตตอบเม่ือคลิกเลือกคํ าตอบจากแบบทดสอบ

- when the user click a button labeled
   เกิดการโตตอบหลังจากที่ผูเรียนคลิกที่ปุม Submit
- when the user click a choice เกดิการโตตอบเม่ือผูเรียนคลิกเลือกตัวเลือกทันที
- on a specific event (set using the Judge Interaction Behavior)
    กํ าหนดใหมีการโตตอบแบบพิเศษ

(ให Click เลือก when the user click a choice และแกคํ าวา Submit เปน ตอบ)
     - Correct  When เปนการกํ าหนดรูปแบบความถูกตองของคํ าตอบ มี 2  กรณี คือ

- All Correct and None Incorrect
   กํ าหนดใหเลือกคํ าตอบที่ถูกทั้งหมดจึงจะตอบถูกตอง
- Any Correct and None Incorrect
   กํ าหนดใหเลือกเพียงขอใดขอหน่ึงก็ถูกแลว
 (ให Click เลือก Any Correct and None Incorrect )
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     - Knowledge Trackกํ าหนดใหมีการสงผลลัพธเขา ฐานขอมูล  (ไมตอง Click เลือก)
     - Tries Are กํ าหนดจํ านวนครั้งในการตอบแบบทดสอบ (ใหเลือก Limited To 3)
     - Times is จํ ากัดเวลาในการทํ าแบบทดสอบ มีหนวยเวลาเปนวินาที

(ใหเลือก Limited To 120  เพือ่ตั้งเวลาตอบ 120 วนิาที หรือ 2 นาที)
     - Reset กํ าหนดใหมีปุม Reset หรือไมมีก็ได  (ให Click ถูก)
     - Layer กํ าหนดใหมีการสรางเลเยอร ซ่ึงตองใชกับบราวเซอรตั้งแตเวอรชัน4 ขึ้นไป

เม่ือทํ าตามขั้นตอนขางตนจะได ดังรูป
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5.  ให Click เลือกแถบ Responses ซ่ึงจะเปนการกํ าหนดคํ าตอบที่ถูก และคํ าตอบที่ผิด
ดังรูป

(ให Click Response1 เปนคํ าตอบที่ถูกตอง แลวไปที่ Must Contain  ใหพิมพเลข 8
ซึ่งเปนคํ าตอบที่ถูกตอง )
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6.  ให Click เลือกแถบ Action Mgr ซ่ึงจะเปนการกํ าหนด วิธีการโตตอบของตัวเลือก ดังรูป

(เมื่อแกไขเสร็จแลว ให Click ปุม OK)
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7.  เราก็จะไดคํ าถามและคํ าตอบ พรอมทั้งคํ าตอบตางๆ อยูในหนาเว็บเพจ ซ่ึงเราสามารถ
พิมพขอความเพิ่มเติม หรือจะตกแตงดวยรูปภาพได ดังรูป

8.  เราสามารถแกไขใน หนาตาง Coursebuilder Interaction อีกครั้ง โดย Click mouse ที่
 และสังเกตที่ชอง Properties จะเปลี่ยนแปลง ให Click ปุม Edit ดังรูป
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9.  ตรวจสอบการทํ างานงานเว็บเพจ วา มีการโตตอบถูกตองหรือไม โดยกดปุม F12 ดังรูป
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การสรางแบบทดสอบแบบรวมคะแนน

1.  ให Click mouse  ปุม  เพ่ือเรียกโปรแกรม Coursebuilder  ที่อยูบน เมนู Object ขึ้น
มา แลวตั้งชื่อไฟลวา test3.html

2. หลังจากนั้น จะปรากฏหนาตาง Coursebuilder Interaction ขึ้นมา ดังรูป

3.  หลงัจากเลือกรูปแบบ แลว จะปรากฏ แถบเพิ่มขึ้นมาอีก 4 แถบ คือ General  Choices
และ Action Mgr  ให Click เลือกแถบ General จะปรากฏ ดังรูป
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3.  ใหทํ าตามขั้นตอน ดังน้ี

4.  ให Click เมนู Choices ทํ าตามขั้นตอน ดังน้ี
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5.  ให Click เมนู Action Mgr ทํ าตามขั้นตอน ดังน้ี

จะไดดังรูป
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6. ใหสราง ขอ 2 โดย Click mouse  ปุม  อีกครั้ง  เพ่ือเรียกโปรแกรม Coursebuilder
ที่อยูบน เมนู Object ขึ้นมา หลังจากนั้น Click เลอืกรูปแบบ  ดังรูป

7.  ไปที่เมนู General แลวใสคํ าถามขอที่2 ดังรูป
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8.  ไปที่เมนู Choice แลวทํ าตาม ดังรูป

9.  ให Click เมนู Action Mgr ทํ าตามเหมือนกับขั้นตอนที่ 5 โดยใหเอา Popup Message
ออกทั้ง 3 จุด แลว Click ปุม OK    เราก็จะไดแบบทดสอบอยู 2 ขอ  ดังรูป
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10. ตอไปเปนการกํ าหนดการรวมคะแนน และกํ าหนดการโตตอบ   โดย Click mouse  ปุม
 อีกครั้ง  หลังจากนั้น Click เลือก Category Button  ดังรูป

11.  ไปที่เมนู Action Mgr แลว Click ดังรูป
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12.  หลังจากนั้นกดปุม Add  แลว Click เลือก MultCh_ImageRadios01 ดังรูป

กดปุม Add  อีกครั้ง แลว Click เลือก MultCh_ImageRadios02
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13.  Click ที่ปุม Popup Message แลว Click ปุม Edit

ใหแกไขขอความในชอง Message เปน
ผลการทดสอบ  คุณไดคะแนน {G01.score + G02.score} คะแนน

หมายเหตุ   {G01.score + G02.score} เปนการสั่งใหโปรแกรม รวมคะแนนขอที่ 1 และขอ
ที่ 2
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14. ตรวจสอบการทํ างานงานเว็บเพจ วา มีการโตตอบถูกตองหรือไม โดยกดปุม F12
ดังรูป
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การสรางแบบทดสอบแบบประยุกต

หลักการทํ างาน มีแบบทดสอบอยู 2 ขอ เม่ือนักเรียนทํ าแบบทดสอบขอ 1 ถาทํ าถูก ก็จะไป
ทํ าตอในขอ 2 และถาทํ าถูกอีก ก็จะไปที่หนาแสดงความยินดีที่ทํ าสํ าเร็จ

1.  ใหสรางเว็บเพจขึ้นมา 3 หนา โดย หนาที่ 1 เปนแบบทดสอบตั้งชื่อวา test01.html หนา
ที่ 2 เปนแบบทดสอบเหมือนกันตั้งชื่อวา test02.html และหนาที่ 3 เปนหนาแสดงความยินดี ตั้งชื่อ
ไฟลวา finish.html

2.  หนาที่ 1 (test01.html) ใหสรางแบบทดสอบแบบเติมคํ า ในเมนู General กํ าหนดการ
ตอบ 3 ครั้ง ตั้งเวลาทํ าแบบทดสอบเปน 60 วนิาที และในเมนู Responses กํ าหนดคํ าตอบที่ถูกใน
Must Contain เปน 10  ดังรูป
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3.  ไปที่ เมนู Action Mgr แลว Click mouse เลือก Go To URL  ดังรูป

4.  Click mouse ที่ปุม Add แลว Browse ไปที่ test02.html หลังจากนั้น Click OK ดังรูป
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5.  หนาที่ 2 (test02.html) ใหสรางแบบทดสอบแบบเติมคํ า ในเมนู General กํ าหนดการ
ตอบ 3 ครั้ง ตั้งเวลาทํ าแบบทดสอบเปน 60 วนิาที และในเมนู Responses กํ าหนดคํ าตอบที่ถูก
ใน Must Contain เปน 22  ดังรูป

6. หลังจากนั้น ไปที่ เมนู Action Mgr แลว Click mouse เลือก Go To URL  
(ทํ าเหมือนกับขั้นตอนที่ 3)

7.  Click mouse ที่ปุม Add แลว Browse ไปที่ finish.html หลังจากนั้น Click OK
(ทํ าเหมือนกับขั้นตอนที่ 4)

8.  หนาที่ 3 (finish.html) เปนหนาแสดงความยินดี ใหพิมพ “ขอแสดงความยินดีที่ทํ าสํ าเร็จ
ครับ”  ดังรูป
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9.  ทดสอบการทํ างาน โดย เปดไฟล test01.html ขึ้นมา แลวกดปุม F12 ลองปอนคํ าตอบ
ทีถู่กตองลงไป แลวลองสังเกตวาเว็บเพจทํ างานตามที่เราตองการหรือไม
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