
Physiology Animation 

top/Exam1 

top/Exam1/Cloze 

Solar1 

The solar system has {1:MCS:%100%Eight#Correct!-Well done 
~%0%Nine#Wrong ~%0%Ten#Wrong~%0%Eleven#Wrong ~%0%Twelve#Wrong} 
planets. 

Our galaxy. the milky way#Correct~%0%*#Incorrect, is one of over 100 billion 
galaxies in the known universe. 

The speed of light is approximately 186,282:7000#Well done miles per second. 

CL 

Default mark: 1 

Case sensitivity: No 

Orientation (D = dropdown; V = vertical, H = horizontal radio buttons): D 

Penalty for each incorrect try: 33.3 

ID number:   

# Distractors Distractor Feedback Grade 

        

  General feedback:     

  Hint 1:     

  
Show the number of correct 
responses (Hint 1): 

No   

  Clear incorrect responses (Hint 1): No   

  Tags:     

Use bold for Multichoice, italic for Short Answer, and Underline for Numerical 
questions. 

  

  

  



Solar2(SA_2points) 

The solar system has {1:MCS:%100%Eight#Correct!-Well 
done!~%0%Nine#Wrong~%0%Ten#Wrong~%0%Eleven#Wrong 
~%0%Twelve#Wrong} planets. 

Our galaxy. the {2:SA:%100%milky way#Correct~*#Incorrect}, is one of over 100 
billion galaxies in the known universe. 

The speed of light is approximately {1:NM:%100%186,282:7000#Well done} miles 
per second. 

CL 

Default mark: 0 

Case sensitivity: No 

Orientation (D = dropdown; V = vertical, H = horizontal radio buttons): D 

Penalty for each incorrect try: 33.3 

ID number:   

# Distractors Distractor Feedback Grade 

        

  General feedback:     

  Hint 1:     

  
Show the number of correct 
responses (Hint 1): 

No   

  Clear incorrect responses (Hint 1): No   

  Tags:     

Use bold for Multichoice, italic for Short Answer, and Underline for Numerical 
questions. 

  

  
 

  



อธิบายโดยอ.นงเยาว์ กจิเจริญนิรุตม์ คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. 

 

รูปที่ 1 แสดงการเช่ือมโยงกนัในภาพกบัตวั Word template 

Physiology Animation คือช่ือวิชา 

top  คือ directory ใหญ่ท่ีตอ่จากรายวิชา   

top/Exam1     

top/Exam1/Cloze 

สมมุติวา่จะสร้างขอ้สอบและใหต้วัขอ้สอบอยูใ่น Categories ชือ Exam2  และอยูใ่น Subcategories  ช่ือ NK 
โดยท่ีไม่ตอ้งสร้าง  Categories หรือ Subcategories ไวใ้น LMS2 หรือ etesting เลยไดโ้ดย โดยเปล่ียน  

 
top/Exam1     

top/Exam1/Cloze 

ให้เป็น 

 
top/Exam2     

top/Exam2/NK 

 



อธิบาย Format ของโจทย์ 
รูปแบบที่ครบสมบูรณ์จะเป็นแบบนี ้

ในโจทย์มี 3 ข้อ คือ 

โจทย์ข้อ 1 
The solar system has {1:MCS:%100%Eight~%0%Nine#Correct!-Well 
done~%0%Ten#Wrong~%0%Eleven#Wrong ~%0%Twelve#Wrong} planets. 

 

โจทย์ข้อ 2 

Our galaxy. the {2:SA:%100%milky way#Correct~*#Incorrect}, is one of over 100 billion 
galaxies in the known universe. 

 

โจทย์ข้อ 3 

The speed of light is approximately {1:NM:%100%186,282:7000#Well done} miles per 
second. 
รูปแบบ  จะต้องมี คือ  {Weight:ชนิดข้อสอบ:%100%} อะไรท่ีอยู่ในปีกกาซ้าย-
ขวาคือค าตอบ ซึ่งต้องม ีweight คะแนน 

จากโจทย์ข้อ 1   
The solar system has {1:MCS:%100%Eight~%0%Nine#Correct!-Well 
done~%0%Ten#Wrong~%0%Eleven#Wrong ~%0%Twelve#Wrong} planets. 

{1  หมายถงึ 1 คะแนน 

%100% หมายถึง ค าตอบท่ีตามหลงัมาคือค าตอบท่ีถกู 
%0%      หมายถึง ค าตอบท่ีตามหลงัมาคือค าตอบท่ีผิด 
~  หมายถึงว่าต้องการเพิ่ม choice ซึง่ในโจทย์ข้อ 1 มี 5 choice คือ Eight, 

Nine, Ten, Eleven, Twelve 
 
#ตามหลงัค าตอบไหน จะเป็น feedback ของค าตอบนัน้ ตามโจทย์  ข่อความตามหลงั 
hastag คือ feedback เช่น Well done, Wrong   จะมี feedback 
หรือไม่มีก็ได้ 
 
  



ที่นีม้าด ูOption ของค าถามที่เป็น multiple choice   
 
Multi Choice 

MULTICHOICE or MC: dropdown menu in-line in the text    
เวลานศ.จะเห็นเป็น dropdown menu แต่ไม่ choices shuffled 

MCS: dropdown menu in-line in the text, 

 เวลานศ.จะเห็นเป็น dropdown menu ตัวเลือก choices shuffled 
WICV: vertical column of radio buttons  

IMCVS: vertical column of radio buttons, choices shuffled 

MCH: horizontal row of radio-buttons 

MCHS: horizontal row of radio-buttons, choices shuffled 

 

ที่นีม้าด ูOption ของค าถามที่เป็น 

โจทย์ข้อ 2 

Our galaxy. the {2:SA:%100%milky way#Correct~*#Incorrect}, is one of over 100 billion 
galaxies in the known universe. 

{2  หมายถงึ 2 คะแนน 

%100% หมายถึง ค าตอบท่ีตามหลงัมาคือค าตอบท่ีถกู 
Short answer 
• SHORTANSWER or SA or MW, case is unimportant 

ค าตอบของนศ.ท่ีเป็นภาษาองักฤษจะเป็นตวัเล็กหรือใหญ่ ไมส่ าคญั 
• SHORTANSWER C or SAC or MWC, case must match 

ค าตอบของนศ.ท่ีเป็นภาษาองักฤษจะเป็นตวัเล็กหรือใหญ่มีความส าคญั 

เชน่ ค าตอบท่ีต้องการให้นศ.ตอบคือ PowerLab  ต้องเลือกเป็น SAC 

 
 

  



โปรดสังเกตุ    
1. Cloze ทีหัวโจทย์เป็น Solar1 นัน้  ทุกค าถามเป็น 1 คะแนน  

ดงันัน้ตรงในปีกกาซ้ายขวา ถ้าเป็น multiple choice ต้องใส ่1 แต่ค าถามท่ีเป็น short 
answer ไม่ต้องใส่ 1 หลงัปีกกาได้  แต่ต้อง format ให้เป็นตวัเอียง  ส่วนค าถามท่ีเป็น
ตวัเลข ต้อง format เป็นขีดเส้นใต้ ในตารางตรง Default mark จะเป็น 1 

 

2. Cloze ทีหัวโจทย์เป็น Solar2(SA_2points) นัน้  โจทย์ที่เป็น Short answer 2 เท่ากับ 2 คะแนน 
 ที่เหลือเป็นทุกค าถามเป็น 1 คะแนน   

ดงันัน้ตรงในหลงักาซ้ายต้องใส่ weight คะแนนทกุ ในตารางตรง Default mark จะ
เป็น 0 

 
 

 

 
 



ค ำอธิบำยค ำถำมที ่3  
The speed of light is approximately {1:NM:%100%186,282:7000#Well done} miles per 

second. 
 
Numerical 

• NUMERICAL or NM  หมายถึงค าตอบท่ีเป็นตวัเลขเทา่นัน้ 

 

ค าตอบท่ีถูกตอ้ง คือ 186282 แต่พอใส่ :7000  ตามมาดว้ยหมายความวา่ นศ.ตอบตวัเลขอะไรก็ไดแ้ต่อยูค่่า 
มากกวา่หรือนอ้ยกวา่ 186282 ไม่เกิน 7000 จะได้คะแนนเตม็     แตถ้่าในโจทย์ต้องการให้ตอบหน่วยด้วยคง
ต้องเลือกเป็นชนิด SA แทน แตค่ าตอบนศ.จะต้องเหมือนค าตอบเลย ซึง่อาจารย์อาจมาแก้คะแนนให้ที
หลงั 
 

 

 


