
พงศ์พีระ  ทองแบบ  กลุม่นโยบายและแผน ศนูย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศกึษา สพป.พิษณโุลก เขต 2 

 

https://kahoot.it หรือ getkahoot.com 

การสร้างค าถาม Kahoot ในห้องเรียนอจัฉริยะ เพ่ือการเรียนท่ีมีสว่นร่วม โดยวิธีการสร้าง

แบบทดสอบ เพ่ือน ามาตัง้ค าถามทดสอบการเรียนรู้  หรือเป็นเกมส์สนกุสนกุ ในการอบรมเพ่ือผ่อนคลาย

เวลา ผู้ เข้าอบรม ง่วงๆหาวๆ เบื่อๆ เร่ิมท ากนัดีกว่า 

1. เข้าไปท่ี เว็บ Kahoot.it  แล้วคลกิเลือกท่ี  getkahoot.com  ตามภาพท่ี 1 

 
ภาพท่ี  1 แสดงการเข้าเว็บไซต์ getkahoot.com   

2. คลิกท่ี GET YOUR FREE ACCOUNT  ตามภาพท่ี 2 เพื่อเข้าไปสมคัรสมาชิกฟรี 

https://kahoot.it/
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ภาพท่ี 2 แสดงการเข้าสมคัร kahoot  ฟรี 

3. จะเจอหน้าเมนใูห้กรอกข้อมลู ของผู้สมคัร  ให้กรอกตามล าดบัดงัภาพท่ี 3 กรอกข้อมลูของ

ผู้สมคัร (ของท่าน) ตามล าดบัท่ี 1-5 
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ภาพท่ี 3 แสดง การกรอกรายละเอียดของผู้สมคัร  ท่ีใช้ในการ Login 

4. เม่ือคลิก Create  Account จะปรากฏหน้า My Kahoot ของเรา ท าการสร้าง
ค าถามกนัเลยอยา่รอช้า  ครับอยากเลน่เกมส์เต็มท่ีแล้ว  คลิกท่ี Quiz (ตัง้ค าถาม
กนัเลย) ตามภาพท่ี 4 

 

ภาพท่ี 4 แสดง การสร้างหวัข้อค าถาม หรือหวัข้อแบบท าสอบ รายวิชา  อิอ ิวิชาการ
หน่อย 

5. คลิกสร้างช่ือของ ค าถามหรือ ช่ือเร่ืองของแบบทดสอบ  ตามภาพ ท่ี 5 
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ภาพ ท่ี 5 แสดงการสร้างช่ือค าถามหรือ ช่ือเร่ืองของแบบทดสอบ   

 

 

 

6. การตัง้ค าถามท่ี 1 คลิกตัง้ค าถามในช่อง Question 1 ตัง้ค าถาม  ตัง้ก าหนดเวลาใน
การตอบ และใสช้่อยแบบหลายตวัเลือก ในช่องท่ีก าหนด ตามภาพ 

 

ภาพท่ี 6 แสดง การตัง้ค าถามท่ี 1 คลิกตัง้ค าถามในช่อง Question 1 
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7. เม่ือท าการใสช้่อยครับ สี่ช่องแล้ว  ท าการคลกิเลือกช้อยท่ีเป็นค าตองถกู (จะเป็นสี
เขียวตามภาพท่ี 7 เสร็จแล้วคลกิท่ี Add Question เพื่อเพิ่มค าถามตอ่ไป 

 

ภาพท่ี 7 แสดงการเลือกช้อยค าตอบถกูและ  Add Question 

8. การสร้างค าถามท่ี 2 ถ้าอยากเพิ่มค าถามใหมใ่ห้คลิกท่ี Add Question เพื่อเพิ่มค าถามใหม ่

 

ภาพท่ี 8 แสดงการเพิ่มค าถามท่ี 2 ถ้าอยากเพิ่มค าถามอีกก็คลิกท่ี Add Question ไปเลื่อยๆจนกวา่จะ

พอใจ 
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9. การสร้างค าถามท่ี 3 โดยการใสภ่าพ เพื่อตัง้เป็นค าถาม ให้ท าตามขัน้ตอน 1-4 จากภาพท่ี 9 

 

ภาพท่ี 9 แสดงการตัง้ค าถาม  จากภาพ ใน Kahoot 

 

10. เม่ือตัง้ค าถามพอใจแล้ว  คลิกท่ี    

 

ภาพท่ี 10 แสดงการ Save & continue 
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11. จะปรากฏค าถามท่ีเราต้องการ   ในท่ีนีมี้ 5 ค าถามท่ีเตรียมไว้ จะแสดง รายละเอียดค าถามท่ี

เราสร้างขึน้ สามารถแก้ไขเพิ่มเตมิได้  จากภาพท่ี 11 

 

ภาพท่ี 11 แสดงค าถามท่ีเราสร้างเสร็จ 

12.  แสดงภาพการแก้ในเมนตูา่งๆ 
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13. การเซทรายละเอียดและตัง้คา่ค าถาม ตามขัน้ตอนจากภาพ ขัน้ตอน 1-5  

 

ภาพท่ี 13 การเซทตัง้คา่ รายละเอียดตา่งๆค าถาม 

14. ขัน้ตอนสดุท้าย คลิก Done 

 

ภาพท่ี 14 ขัน้ตอนสดุท้าย คลิก Done 
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15. การเร่ิมเลน่เกมท่ี   ตัง้ค าถามไว้  คลิกท่ี play now > เพื่อเข้าสูแ่บบทดสอบ (เกมส์)  

 

การตัง้คา่เกมส์ก่อนการเลน่ 

 

ภาพท่ี 15 การตัง้คา่ก่อนการเลน่เกมส์แบบทดสอบ 
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16. หน้าเลน่เกมส์ kahoot จะโชว์รหสั PIN ตามภาพ ให้ผู้ เข้าเลน่เกมส์ เปิดโปรแกรม เลน่

อินเตอร์เนต บลาวเซอร์  อะไรก็ได้เข้า  http://kahoot.it>ใสร่หสัพินในชอ่ง Game pin คลิก > 

Enter พิมพ์ช่ือผู้ เข้าท าแบบทดสอบ> Join Game เพื่อเร่ิมเข้าในห้องเตรียมท าข้อสอบ 

.  

17. แสดงการ Login เข้าเลน่เกมส์แบบทดสอบ ใสร่หสัพินPin และใสช่ื่อ (ภาพษาไทย-องักฤษได้)

ผู้ เข้าร่วม คลิก Join game 

 

ภาพท่ี 17 แสดงการ Login เข้าเลน่เกมส์แบบทดสอบ 
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18. ตวัอยา่งภาพประกอบการเลน่ตวัอยา่งรายงานผลคะแนนท่ีได้ 

 

 

ภาพท่ี 18 แสดงระหวา่งการเลื่นเกมส์ 

19. ผลคะแนนสรุปผลการท าแบบทดสอบเสร็จสามารถน ามาวิเคราะห์ได้ คลกิดาวน์โหลดไฟล์เป็น 

Excel คลิกท่ี Download results 

 

ภาพท่ี 19 แสดงการ Download results ผลสรุปการท าแบบทดสอบ 

 



พงศ์พีระ  ทองแบบ  กลุม่นโยบายและแผน ศนูย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศกึษา สพป.พิษณโุลก เขต 2 

20. ตารางสรุปผลกการท าแบบทดสอบ ท่ีดาวน์โหลดมา 

  

21. แสดงหน้าหลกัของสมาชิกท่ี Login เข้ามา จะพบกบัรายละเอียดและฐานข้อมลูค าถามท่ีเรา

สร้างขึน้มา สามารถน ากลบัมาเลน่ใหมไ่ด้ 

 

 

21.แสดงรายละเอียดหน้าหลกัของสมาชิกท่ี Login 

*******ขอให้สนุกนะครับ  จบแล้วครับ***** 


