
Google Forms แบบจบัเวลาขอ้สอบดว้ย Form Timer ได ้
 Google form เป็น Apps ที่ใช้ในการสร้างฟอร์มเพื่อเก็บข้อมูลออนไลน์ เช่น แบบทดสอบ 

หรือแบบสอบถามเพื่อเก็บข้อมูลจากผู้ใช้ ด้วยระบบออนไลน์ได้  ในที่นี้จะกล่าวถึงการสร้างข้อสอบ

ออนไลน์ด้วย Google Forms แบบจับเวลาได้และไม่จำกัดผู้เข้าสอบ สามารถใช้ได้เฉพาะอีเมล์ที่ 

@psu.ac.th หรือเป็นอีเมล์ Google Workspace for Education - Google for Education 

Partner ใช้ได้ Gmail โรงเรียน หรือสถานศึกษาต่างๆที่เปิดบริการไว้แล้ว ส่วนที่เป็น Gmail ธรรมดา

ไม่สามารถใช้งานได้ กรณีนี้ ซึ่งมีขั้นตอนดังนี ้

 1. เข้าไปหน้าที่ข้อสอบ ที่ได้จัดทำไว้และมีการตั้งค่าต่างๆไว้แล้ว 

 

ภาพที่ 1 

 

ภาพที่ 2 



 2. ไปที่ จุด 3 จุด  

 

ภาพที่ 3 

 3. หลังจากนั้นทำการดาวน์โหลดส่วนเสริมที่ชื่อว่า Form Timer โดยพิมพ์ใส่ในช่องค้นหา  

 

ภาพที่ 4 



4. จะค้นเจอส่วนเสริม Form Timer สามารถ คลิกดูรายละอียดได้ 

 

ภาพที่ 5 

 

ภาพที่ 6 



5. ทำการติดตั้งส่วนเสริม โดยการคลิกแถบ "ติดตั้ง" และ คลิก "ต่อไป" 

 

ภาพที่ 7 

 

ภาพที่ 8 

 

 



6. ทำการเลือกบัญชีในการติดตั้ง ของตนเองที่ใช้งานอยู่ 

 

ภาพที่ 9 

7. ทำการอนุญาต การติดตั้ง และการแชร์ข้อมูล 

. 

ภาพที่ 10 



8. คลิกปุ่ม "เสร็จสิ้น" และส่วนเสริมติดตั้งสำเร็จ 

 

ภาพที่ 11 

 

ภาพที่ 12 



9. คลิกปิด  

 

ภาพที่ 13 

10. คลิก รีเฟรช 1 คร้ัง 

 

ภาพที่ 14 

 

 

 



11. คลิกเลือก รูป จิ๊กซอ หลังจากนั้น คลิก From Presenter + Timer 

 

ภาพที่ 15 

12. คลิกปุ่ม Setup เพ่ือติดตั้ง 

 

ภาพที่ 16 

 

 

 



13. เมื่อติดตั้งแล้วจะแสดงหน้าต่างโปรแกรมส่วนเสริม ขึ้นมา และคลิก ENABLE 

 

ภาพที่ 17 

 

ภาพที่ 18 



 

ภาพที่ 19 

14. หลังจากนั้น คลิก Continue to Form Timer 

 

ภาพที่ 20 



15. คลิก Login To Continue >>> Google  

 

ภาพที่ 21 

16. หลังจากคลิก เลือกแบบทดสอบที่ต้องการ  ( *ถ้ามีหลายแบบทดสอบให้เลือกแบบทดสอบที่

ต้องการ ) 

 

ภาพที่ 22 

 

 



17. หลังจากเลือกแบบทดสอบแล้ว จะปรากฎหน้าต่าง ขึ้นมา ให้ คลิก setup แล้ว คลิก เปิด ที่ลูกศร 

ชี้ลง 

 

ภาพที่ 23 

18. อธิบาย   1. Test Config คือ เวลาที่จะให้ทำข้อสอบ 

   2. Continue after timeout คือ หลังจากสอบเสร็จแล้วสามารถทำข้อสอบได้อีก

หรือไม ่(เล่ือนไป ทางซ้ายสีเทา หรือขวาสีชมพ ู) 

  3. คลิก สีชมพู คือ ทำต่อได้อีก 

  4. คลิก สีเทา คือ ไม่สามารถทำต่อได้อีก 

  5. Timer Controls คือ ควบคุมเวลา 

  6. Choose start date คือ กำหนดวันและเวลาในการให้ข้อสอบเร่ิมทำงาน 



  7. Choose end date คือ กำหนดวันและเวลาในการให้ข้อสอบหยุดทำงาน 

 

ภาพที่ 24 

 

ภาพที่ 25 



19. เพ่ิมส่วนถัดไป LOGO ข้อความแนะนำ หรือ คำสั่ง เลือกสีพื้นหลัง สีอักษร หลังจากนั้น SAVE 

 

 

ภาพที่ 26 

20. เมื่อกดปุ่ม SAVE แล้ว จะขึ้น update successful  

 

ภาพที่ 27 



21. หลังจากนั้นกลับไปที่ข้อสอบที่เป็น google form ไปดูที่ส่วนล่างสุดของข้อสอบ ตอนแรกจะไม่มี 

จะปรากฏขึ้นหลังจากเราได้ สร้างการจับเวลา จะขึ้นข้อความ 

⏩ (DO NOT MODIFY THIS ANSWER-for official purposes only ) 

FORM_TIMER_UNIQUE_IDENTIFIER  

****ห้ามลบส่วนที่เด็ดขาด **** สามารถเปลี่ยนชื่อได้ ส่วนนี้ห้ามลบมีผลต่อจำนวนผู้ทำข้อสอบ ถ้า

เปิดไว้จะจำกัดคนสอบได้ 50 คน ใน 1 เดือน ให้เลอืก คลิกปุ่ม จำเป็น มาทางซ้าย ปิดเป็นไม่จำเป็น 

ตอ้งตอบหรือไม่บังคับตอบ 

 

ภาพที่ 28 



22. เนื่องจาก ส่วนเสริมนี้ไม่ใช่ของฟรี ( ส่วนข้อที่ 21 ) จึงเป็นข้อจำกัดของส่วนเสริมนี้ ดังนั้นเมื่อถึง

ส่วนนี้ในข้อสุดท้าย ให้ทำการ เพิ่มส่วน ในข้อสอบ แล้วเลือก ส่งแบบฟอร์ม เพื่อไม่ให้ผ่านส่วนที่

ต้องการนับจำนวน จำกัด การเข้าใช้ 50 คน ต่อ เดือน 

 

ภาพที่ 29 

23. หลังจากนั้นคลิก เลือกเคร่ืองหมาย ชี้ลง เลือก ส่งแบบฟอร์ม 

 

ภาพที่ 30 



23. เมื่อต้องการทดสอบข้อสอบหรือนำไปใช้สามารถ เลือกไดจ้าก Form Timer เท่านั้น (ไม่ไปเลือก

ในส่วนของ Google Form เพราะจะไม่จับเวลา)  

24. นำล้ิง ไปทำข้อสอบ 

 

25. ไปเปิดทดสอบเอาล้ิง COPY ไปทำข้อสอบ แล้ว Login แล้วเร่ิมทำข้อสอบ  

  

ภาพที่ 31 

 

ภาพที่ 32 



26. การดูผลคะแนนที่สอบ ให้ไปดูที่ Google Form ไปที่การตอบกลับ แล้วเลือก สร้างสเปรตชีต 

เพ่ือดูคะแนนของผู้สอบ 

 

ภาพที่ 33 

 

ภาพที่ 34 

 

 

ภาพที่ 35 



 เลือกเคร่ืองมือที่เหมาะ แล้วก็นำไปใช้เพื่อให้การสอบมีประสิทธิภาพมากขึ้นและไปใช้ในการ

ปรับปรุงการเรียนการสอน  

 กรณีมีปัญหาเกี่ยวกับการใช้งาน Google Classroom โทรศัพท์ปรึกษาที่ วิษณุ เพชรประวัติ 

โทรศัพท์ 0872886455 ภายใน 1451 ฝ่ายเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเรียนรู้สำนักวิทยบริการ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

การแบ่งปันทำให้โลกน่าอยู่ 

วิษณุ เพชรประวัติ 

  
 


