
ขันตอนการทําข้อสอบระบบ
Examsoft

คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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โปรแกรม อุปกรณ์ และ
การเขา้ระบบ

โปรแกรมและอปุกรณ์
1. โปรแกรม/แอพลเิคชนัทใีช้ในการสอบ : 

Examplify และ Zoom (เปดแยกกัน
บนคนละอปุกรณ)์

2. อุปกรณ์สําหรับใช้ในการทาํข้อสอบ
(Examplify) 1 เครือง โดยต้องเปน
- อุปกรณ์ทีใช้ระบบปฏิบัติการ

Windows 10 หรือ Mac OS 
หรือ Ipad

- อุปกรณ์สําหรับเข้าห้องสอบ
(Zoom) 1 เครือง โดยต้องเปน

3. อุปกรณ์ทีสามารถเปดกลอ้ง และไมค์
ตลอดเวลาในการสอบได้ (เช่น
โทรศัพท์มือถือ) 

 
การเข้าระบบ 
1. หากเคยสร้าง account ใน 

exemplify เลือก account  
2. หากไม่เคยสร้าง คลิก Add New 

Account ปอน Institution เปน 
Chulalongkorn University…
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Login และ เลือกชดุข้อสอบ

1. Login ดว้ย email ของมหาวิทยาลยั และ password 
ทนีสิิตตงัไว้

2. เลือกชุดข้อสอบ คลิก Download

หมายเหตุ หากข้อสอบไม่ขึน ให้คลิกทมุีมล่างซา้ย 
“Refresh Exam List” 3



ปอน password

2. ในข้อสอบทีเปน secure exam หากเครืองทีใช้ มี
โปรแกรมอนืเปดไว้ Examplify จะเตือนและให้ทางเลือก
ว่า จะปดโปรแกรมเอง (ในกรณียังไมไ่ด้ save) หรือ จะ
ให ้Examplify ปดให้ (ไม ่save)

1. ปอน password ของข้อสอบ
หมายเหตุ ชุดข้อสอบซ้อมสอบจะแสดง password ไว้หลังชอืข้อสอบ แต่
การสอบจริง อาจารยผ์ู้คมุสอบจะเปนคนให้ password ผ่านทาง Zoom 
chat
ภาพไอคอนในหน้าน ีจะบอกสิงททีาํได้ เช่น secure mode จะเปดโปรแกรม
อืนหรืออนิเทอร์เน็ตไม่ได้ / บอกเวลาทีให้ในการทําข้อสอบ / บอกว่าเปด 
Wifi ได้หรือไม่ / สามารถย้อนกลับไปดูคําถามกอ่นหน้าได้หรือเปลา่ / มกีาร
ถา่ยภาพเพือระบุตัวตน
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บันทึกภาพตวัเองเพือระบุตัวตน

2. โปรแกรม Examplify เตือนอีกครัง ว่าจะทําการปดทุก
โปรแกรมก่อนเข้า Secure mode นสิิตคลิกปุม 
Continue

1. บันทึกภาพตัวเอง ทชัีดเจน ภาพหน้าใหญ่พอสมควรและ
สว่าง เห็นได้ชัดเจน (หากระบบจับภาพทํา Auto-
capture แต่หากจับไม่ได้ขอให้นิสิตคลิกถ่ายภาพ)
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ยืนยันเข้าทาํข้อสอบ

2. ยืนยันอีกครัง คลกิให้เกิดเครืองหมาย ถูก “I am 
authorized to start my exam”  
คลิกปุม “Start Exam”

1. เตรียมพร้อม ยืนยันเข้าทําข้อสอบด้วยการคลิกปุม 
Continue
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Toolbox กล่องเครืองมือ
1. นา ิกานับเวลาถอยหลัง
2. เครืองคิดเลข 
3. เลือกสีปากกา highlights
4. ปรับขนาดตวัอักษรข้อสอบ 
5. การบนัทึกข้อความ หรือการ

ฝากบันทึกถึงอาจารย์รายวิชา 
(ข้อ 2-3 ขึนกับอาจารย์อนญุาต)

Time remaining เวลาทเีหลือรหัส ชือนิสิตชือแบบทดสอบ
การกรองขอ้สอบ 
ใหเ้หลอืเฉพาะข้อที 
- Flag question
- ข้อทียังไม่ได้ตอบ

คลิกเพือเลือนไปยัง 
ข้อสอบข้อต่างๆ

คลิก เพือตัดตัวเลือกทเีปนไป 
ไม่ได้ออก (แค่เครืองมือช่วยคิด)

คลิกเพือทํา Flag question
ข้อคําถามนีไว้

Exam controls - ส่งข้อสอบ
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เครอืงมือในระบบ (ถ้าอาจารยร์ายวิชาเปดให้ใช้)

2. เครืองคิดเลข

1. เครืองมือนา ิกานับถอยหลัง / ปากกา Highlight / 
การปรับขนาดตัวอักษร
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การเตือนหมดเวลาสอบ (5 นาทีสุดท้าย)

2. แสดงเวลาถอยหลัง

1. เตอืน 5 นาทีสุดท้าย
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การส่งข้อสอบ

2. หากหมดเวลาในการทําข้อสอบก่อน 
Examplify จะตัดจบไปยังหน้าจอน ี

1. เลือก Exam Controls เลอืก Submit Exam
เมือทําข้อสอบเสร็จ
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การ upload ข้อสอบขึนระบบ

2. หากมีปญหา หรือ เหตุขัดข้องใดๆ เช่น ในกรณีทาง
ขวามือ คือ การต่อสัญญาณอินเทอร์เน็ตไม่สําเร็จ
โปรแกรมจะค้างทหีน้าจอนี และรอให้นิสิตต่ออินเทอร์เน็ต
ใหเ้รียบร้อย แล้วกดปุม “Retry Upload”

1. เมือนิสิตคลกิส่งข้อสอบ หรือ หมดเวลาสอบ โปรแกรม 
Examplify จะเข้าสู่กระบวนการ upload ข้อสอบขึน
ระบบ โดยเริมจากการเตรียมข้อมูลและคําตอบและไปสู่
การ upload
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ส่งข้อสอบขึนระบบสําเร็จ สินสุดการสอบรายวิชา
นสิิต รอให้เห็นหน้าจอน ี(จอสีเขียว) พร้อมข้อความ Upload Complete 
แสดงว่า การส่งข้อสอบเสร็จสิน จบการสอบ ปดเครืองคอมพิวเตอร์ได้
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