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คู่มือการใช้งาน Kahoot! 
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คู่มือการใช้งาน Kahoot! 

รู้จัก KAHOOT เครื่องมือช่วยให้การเรียนรู้สนุกขึ้น 

 

 

  
 
 
 
 
 
 

Kahoot เป็นเครื่องมือสร้างเกมส์ตอบค าถามออนไลน์แบบฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย สามารถใช้งานได้ผ่าน 
Smartphone ที่ทุกคนมีติดตัวอยู่ตลอดเวลา เพียงแต่ต้องใช้ผ่านอินเตอร์เน็ตเท่านั้น เมื่อเข้าสู่เกมส์ของ
Kahootจะมีการแสดงจ านวนผู้เข้าร่วมเล่นเกมส์ ผลการตอบค าถามในการแข่งขัน และล าดับของผู้เข้ารวม
แข่งขันแบบทันทีทันใดหลังการตอบค าถามและเกมส์เสร็จสิ้น  นอกจากนั้น ยังมีวิธีการใช้งานที่ง่าย และสะดวก
หากพูดถึงการน ามาประยุกต์ใช้ในส่วนของงานห้องสมุด ที่มักต้องจัดอบรมแนะน าวิธีการใช้งานฐานข้อมูล
ออนไลน์และเครื่องมือใหม่ๆ อาจจะใช้ Kahootมาเป็นเครื่องมือในการวัดและประเมินการสอนของวิทยากร 
หรือ ท าเป็นเกมส์เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้ร่วมสนุกด้วยกัน น่าจะท าให้บรรยากาศในการอบรมได้ 

 

การใช้งาน Kahoot 

 

  

https://kahoot.it/#/
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คู่มือการใช้งาน Kahoot! 

ลงทะเบียนเข้าใช้งาน 

1. เข้าไปท่ีเว็ปไซต์https.//kahoot.com 

จากนัน้คลิก จะปรากฏหน้าจอดงันี ้

 

2. เม่ือเข้ามาถึงให้เลือกบทบาทของตวัเอง ในสว่นนีจ้ะมี 4 สถานะ ดงันี ้ 

 1. ครู/อาจารย์ 

 2. นกัเรียน/นกัศกึษา 

 3. ผู้ใช้ทัว่ไป (ใช้ในสงัคม) 

 4. สถานท่ีท างาน  

3.ในตวัอยา่งนีจ้ะเลือก Teacher จะปรากฏให้ผู้สมคัรกรอกข้อมลู ดงันี  ้

 

กรอกรายละเอียด 

- ช่ือโรงเรียน/มหาวิทยาลยั 

- ช่ือผู้ใช้งาน (Usename) 

- อีเมล์ (Email) 

- ยืนยนัอีเมล์ 

- พาสเวิร์ด (Password) 

ใสช่ื่อสถาบนัการศกึษา 

ใสช่ื่อส าหรับเป็น Username 

ใสอ่ีเมล์ และยืนยนัอีเมล์อีก 1 

ครัง้ 

ใส ่password ส าหรับ login 
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คู่มือการใช้งาน Kahoot! 

4. เม่ือกรอกรายละเอียดครบแล้ว คลิก Create Account ก็จะเสร็จสิน้การสร้าง Account 

 

การสร้างงานบน Kahoot 

 

ในการสร้างงาน Kahootมีด้วยกนั 4 รูปแบบ คือ 

Quiz คือ การสร้างแบบฝึกหดั 

Jumble คือ สลบัค า/เรียงค า 

Discussion คือ สร้างแบบฝึกหดัแบบสนทนา  

Survey คือ การส ารวจ การโหวต 

 

การสร้างแบบทดสอบ (Quiz) 

1.คลิก  

2. พิมพ์ช่ือแบบทดสอบท่ีต้องการสร้าง 
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คู่มือการใช้งาน Kahoot! 

 

เม่ือท าการเลือกรูปแบบค าถามท่ีต้องการแล้ว จะปรากฏหน้าให้กรอกข้อมลูรายละเอียดหวัข้อของค าถาม 
โดยแบง่เป็น  
 1. ช่ือหวัข้อของค าถาม 
 2. ค าอธิบายค าถาม  
 3. รูปภาพหรือวีดีโอปกของค าถาม  
 4. ตวัเลือกผู้ ท่ีสามารถมองเห็นค าถาม (เห็นทกุคน/เห็นคนเดียว)   
 5. ภาษา  
 6. ประเภทของกลุม่ผู้ เข้าร่วม  
 7. เครดติท่ีมาของเนือ้หา  
 8. วีดีโอแนะน า 
 9. เม่ือตัง้ช่ือแบบทดสอบ เรียบร้อยแล้ว กรอกรายละเอียดเสร็จแล้ว ให้คลิกท่ี ok, go ก็จะเข้าสู้หน้า
การสร้างแบบทดสอบ 

 

1 

2 

3 

4 5 6 

7 

8 
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คู่มือการใช้งาน Kahoot! 

ในหน้าแบบทดสอบนี ้สามารถแบง่ออกได้ 4 สว่น  
1. ค าถาม 
2. ก าหนดเวลา 
3. อพัโหลดไฟล์รูปภาพและวีดีโอ 
4. ค าตอบ 
5. บนัทกึ เพิ่มค าถามและการคดัลอก 

 

 

 ในชอ่ง Question 1 คือ จะมีกลอ่งข้อความเอาไว้ป้อนค าถาม สามารถป้อนได้ 95 ตวัอกัษร

เทา่นัน้ ถ้าค าถามมีมากวา่ 95 ตวัอกัษร แนะนะให้ใช้ไฟล์รูปภาพหรือสร้างวีดีโอ  

 ค าถามสารถก าหนด ตวัหนา ตวัเอียง ตวัยก ตวัห้อย และอกัขระพิเศษได้  

 

สว่นของอพัโหลดรูปภาพและวีดีโอ 

 

1 

4 

2 

3 
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คู่มือการใช้งาน Kahoot! 

 

 

ในสว่นค าถามเราสามารถก าหนดเวลาให้ผู้ท าแบบทดสอบ ท าแบบทดสอบได้ โดยเลือกท่ี  Time limit

โดยมีเวลาให้เลือก ดงันี ้5,10,20,30,60,90,120 หนว่ยเป็นวินาที 

 

 ถ้าต้องการให้ค าถามข้อนีมี้คะแนนเลือก Points Question 

 ถ้าไมต้่องการให้มีคะแนนเลือก No Points Question 

 ถ้าต้องการน าไฟล์รูปภาพมาอพัโหลดในแบบทดสอบ ให้คลิกท่ี Upload image 

 หมายเหต ุถ้าต้องการน าไฟล์วีดีโอเป็นค าถามจะต้องอพัโหลดผา่น youtube เทา่นัน้ 

การน าไฟล์วีดีโอจาก youtube มาสร้างเป็นค าถาม 

 

1. คดัลอก URL ของ Youtube ท่ีต้องการน ามาประกอบค าถาม 

2. ก าหนดชว่งเวลาเร่ิมต้นและสิน้สดุของวีดีโอ (หนว่ยเป็นวินาที) 

หมายเหต ุควรเลือกวีดีโอไมมี่ลิขสิทธ์ิหรือสร้างวีดีโอขึน้มาเอง  
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คู่มือการใช้งาน Kahoot! 

 

 

 

สว่นของการบนัทกึและเลือกค าตอบ 

 

 

 ในกลอ่งข้อความของค าตอบเราสามารถเพิ่มข้อความได้ 60 ตวัอกัษร การก าหนดข้อถกูผิด  

 คือ คลิก หมายถึง ค าตอบท่ีถกู ได้คะแนน หรือ 

 ไมค่ลิก หมายถึง ค าตอบท่ีผิด ไมไ่ด้คะแนน  

เม่ือสร้างแบบทดสอบเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้กด Save 
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คู่มือการใช้งาน Kahoot! 

 

 

 

ขัน้ตอนการเล่น  

เข้าไปท่ีเว็ปไซต์ https.//play.kahoot.it 

1. ส าหรับการเล่นรายบุคคล 

 

 

 

1.1 ขึน้หน้าตา่ง เพ่ือเร่ิมเลน่เกมส์ 

ช่ือหวัเร่ือง 

ส าหรับเลน่รายบคุคล 
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คู่มือการใช้งาน Kahoot! 

 

1.2 เม่ือมีผู้ เลน่เข้าร่วมครบแล้วให้กดปุ่ ม Start เพ่ือเร่ิมเลน่เกมส์ 

 

 

 

ส าหรับผู้ เข้าร่วมเลน่เกมส์เข้า https.//kahoot.it 

1.1 ใสห่มายเลข PIN ท่ีได้จากหน้าจอผู้สอน และกดปุ่ ม Enter 

1.2 ใสช่ื่อส าหรับใช้ร่วมเลน่เกมส์ 

 

 

 

 

 

หมายเลข PIN เพื่อให้นกัศกึษาเข้าร่วมเลน่เกม 

เมื่อมีจ านวนผู้ เข้าร่วม

ครบแล้วให้กดปุ่ ม Start  

จ านวนผู้ ร่วมเลน่เกมและช่ือผู้ เลน่ 

 

ใสห่มายเลข PIN ที่ปรากฏบนหน้าจอผู้สอน 
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1.3 เม่ือตอบค าถามแตล่ะข้อจะแสดงหน้าจอค าตอบท่ีถกูให้  

 

1.4 เม่ือตอบค าถามหมดทกุข้อจะแสดงคะแนนผู้ ท่ีได้รับ 3 อนัดบัแรกของห้อง  

สว่นขอผู้ควบคมุ เม่ือกด Next จะแสดงผลอนัดบัคะแนของผู้ เข้าร่วม 5 อนัดบั 

1.5 กด Repoet ขอเลือก Download จะเป็นไฟล์ Excel เพ่ือตรวจคะแนน จะเห็นรายละเอียดยอ่ๆ 

ถ้ามีผู้ เลน่หลายคน จะเรียงล าดบัจากมากไปหาน้อย และคะแนนตา่ง ๆ  

 

เลอืกข้อถดัไป 

กด Report 


