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ผู้เล่า รายละเอียดของเรื่อง สรุปความรู้ที่ได้ 
น.ส.ปัญญาพร แสงสมพร การเพ่ิมกิจกรรม Hot Potatoes 

(ดังรายละเอียดแนบท้าย) 
 

     ในการสร้างรายวิชาหากมีกิจกรรม เช่น 
แบบทดสอบ การบ้าน จะท าให้รายวิชามี
ความน่าสนใจ เพ่ิมประสิทธิภาพทางการเรียน
ให้กับผู้เรียน กิจกรรมทีส่ าคัญ ได้แก่ การเพิ่ม
กิจกรรม Hot Potatoes  
     Hot Potatoes เป็นโปรแกรมช่วยใน
การสร้างแบบทดสอบ มีประโยชน์มากส าหรับ
การน าไปใช้ในการเรียนการสอนในระดับชั้น
การศึกษาต่าง ๆ  
      ภายในโปรแกรม Hot Potatoes 
ประกอบไปด้วยโปรแกรมย่อย ๆ ดังนี้ 

 

     ๑. JQuiz เป็นแบบทดสอบที่ให้เลือก
ค าตอบที่ถูก 
     ๒. JCross เป็นแบบทดสอบลักษณะ
อักษรไขว้ 
     ๓. JMix เป็นแบบทดสอบลักษณะเรียบ
เรียงประโยค 
     ๔. JMatch เป็นแบบทดสอบลักษณะการ
จับคู ่
     ๕. JCloze เป็นแบบทดสอบที่ให้เติมค า
ลงในช่องว่าง 
     ๖. The Masher เป็นโปรแกรมส าหรับ
สร้างหน้าดัชนี (Index) 
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     ๕. การเพิ่มกิจกรรม  
 
 

ในรายวิชาหากมีกิจกรรม เช่น แบบทดสอบ การบ้าน จะท าให้รายวิชามีความน่าสนใจ เพ่ิม ประสิทธิภาพ
ทางการเรียนให้กับผู้เรียน กิจกรรมที่ส าคัญ ได้แก่ 

 

    ๕.๑ การเพิ่มกิจกรรม Hot Potatoes 
 

     
 Hot Potatoes เป็นโปรแกรมช่วยในการสร้างแบบทดสอบ มีประโยชน์มากส าหรับการน าไปใช้ในการ

เรียนการสอนในระดับชั้นการศึกษาต่าง ๆ  
 
 

           
 
 

ภายในโปรแกรม Hot Potatoes ประกอบไปด้วยโปรแกรมย่อย ๆ ดังนี้ 
 

     ๑. JQuiz เป็นแบบทดสอบที่ให้เลือกค าตอบที่ถูก 
     ๒. JCross เป็นแบบทดสอบลักษณะอักษรไขว้ 
     ๓. JMix เป็นแบบทดสอบลักษณะเรียบเรียงประโยค 
     ๔. JMatch เป็นแบบทดสอบลักษณะการจับคู่ 
     ๕. JCloze เป็นแบบทดสอบที่ให้เติมค าลงในช่องว่าง 
     ๖. The Masher เป็นโปรแกรมส าหรับสร้างหน้าดัชนี (Index) 
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การเพ่ิมกิจกรรม Hot Potatoes สามารถท าได้ ดังนี้ 
 

เลือก “Hot Pot” ที่กล่องเพ่ิมกิจกรรม ดังภาพ 
 

 

 

 

กรอกชื่อแบบทดสอบ แล้วคลิกปุ่ม “เลือกหรืออัพโหลดไฟล์” 

 

 

จะเข้าสู่หน้าส าหรับอัพโหลดไฟล์ ให้คลิกท่ีปุ่ม “อัพโหลดไฟล์” 
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คลิกปุ่ม “เรียกดู” เพ่ือเลือกไฟล์ Hot Potatoes ที่สร้างไว้แล้ว 
 

 

 

เลือกไฟล์ Hot Potatoes ที่ต้องการอัพโหลด  ดังรูป 

 

 

คลิกท่ีปุ่ม “Open” เพ่ือท าการอัพโหลดไฟล์ 
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เมื่อเลือกไฟล์ Hot Potatoes ที่ต้องการได้แล้ว ให้คลิกไปที่ปุ่ม “อัพโหลดไฟล์นี้” หรือคลิกที่ปุ่ม 
“ยกเลิก” หากไม่ต้องการอัพโหลดไฟล์ดังกล่าว 

 

 

คลิกเลือกท่ีไฟล์ Hot potatoes และคลิกท่ีเลือก 

 

 

จะได้ไฟล์เข้ามาในระบบ ดังรูป 
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จากนั้นท าการตั้งค่าการใช้งานในส่วนต่างๆ ของรายวิชา  

 

เมื่อท าการตั้งค่าเรียบร้อยแล้ว ให้คลิกท่ี “Save and return to course” เพ่ือบันทึกการเปลี่ยนแปลง 

 

เมื่ออัพโหลดไฟล์ Hot Potatoes เรียบร้อยแล้ว จะแสดงผล ดังรูป 
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ภาพประกอบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) 

ของชุมชนสตูดิโอ (Studio Media) 
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การถอดบทเรียนการเรียนรู้ด้วยการวิเคราะห์หลังการปฏิบัติ 
After Action Review (AAR) 

 

๑. เป้าหมายของการเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้คืออะไร 

การถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนความรู้เรื่อง การเพ่ิมกิจกรรม Hot Potatoes  ได้แก่ 
๑.๑  การเตรียมความพร้อมส าหรับ การเพ่ิมกิจกรรม Hot Potatoes  เพ่ือให้มีรูปแบบการท างานที่

ชัดเจน และเป็นขั้นตอนที่บุคลากรที่เกี่ยวข้องสามารถน าไปปฏิบัติตามได้   
๑.๒ บุคลากรที่เก่ียวข้องสามารถน า การเพ่ิมกิจกรรม Hot Potatoes  มาใช้ได้ถูกต้อง 

 

๒. สิ่งที่บรรลุเป้าหมายคืออะไร เพราะอะไร 

ได้องค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการเรียนรู้  การเพ่ิมกิจกรรม Hot Potatoes  ซ่ึงในการสร้างรายวิชาหาก
มีกิจกรรม เช่น แบบทดสอบ การบ้าน จะท าให้รายวิชามีความน่าสนใจ เพ่ิมประสิทธิภาพทางการเรียนให้กับ
ผู้เรียน กิจกรรมที่ส าคัญ ได้แก่ การเพ่ิมกิจกรรม Hot Potatoes  

๓.  สิ่งที่ยังไม่บรรลุเป้าหมายคืออะไร เพราะอะไร 

 

- 
 

๔.  สิ่งที่เกินความคาดหวังคืออะไร 

 Hot Potatoes เป็นโปรแกรมช่วยในการสร้างแบบทดสอบ มีประโยชน์มากส าหรับการน าไปใช้ในการ
เรียนการสอนในระดับชั้นการศึกษาต่าง ๆ  
       ภายในโปรแกรม Hot Potatoes ประกอบไปด้วยโปรแกรมย่อย ๆ ดังนี้ 
       ๑. JQuiz เป็นแบบทดสอบที่ให้เลือกค าตอบที่ถูก 
      ๒. JCross เป็นแบบทดสอบลักษณะอักษรไขว้ 
      ๓. JMix เป็นแบบทดสอบลักษณะเรียบเรียงประโยค  

  ๔. JMatch เป็นแบบทดสอบลักษณะการจับคู่ 
      ๕. JCloze เป็นแบบทดสอบที่ให้เติมค าลงในช่องว่าง 
     ๖. The Masher เป็นโปรแกรมส าหรับสร้างหน้าดัชนี (Index) 

๕.  คิดจะกลับไปท าอะไรต่อ  

กลุ่มงานพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จะมีการจัดกิจกรรม ครั้งต่อไปประมาณเดือน มีนาคม ๒๕๕๖ 

 


