
Mentimeter 

Mentimeter คือ Web Application ใชก้บัแอปบนมือถือและคอมพิวเตอร์ไดอ้ยา่งง่าย ใชส้ าหรับสร้างพรี

เซนเทชันที่ผูเ้รียนสามารถมีส่วนร่วมในการโตต้อบ แสดงความคิดเห็นกบัผูส้อนผ่านแบบสอบถามออนไลน์ 
โดยสามารถสร้างไดห้ลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นค าถามหลายตวัเลือก ค าถามปลายเปิด การระดมความคิดเห็น 

ส ารวจมากสุด น้อยสุด การVote การจัดล าดบัที่ประเด็นต่าง ๆ ซ่ึงสามารถเห็นผลลพัธ์ได้ทนัที และสามารถ

แสดงผลไดห้ลายรูปแบบ ช่วยกระตุน้ให้เกิดการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน  จากการเรียนรู้แบบน้ี จะเห็นไดว่้าเป็น
การเรียนรู้แบบ Active Learning ท าให้การเรียนการสอนมีความน่าสนใจ เพ่ิมการมีปฏิสัมพนัธ์ในห้องเรียน

ไดม้ากย่ิงขึ้น  

ข้ันตอนการลงทะเบียน 

1. เขา้สู่เวบ็ไซต ์www.mentimeter.com  

2. Sign up เพื่อเขา้สู่ระบบ 

 

3. เลือกวิธี Sign Up 
 - Sign up ดว้ยบญัชี Facebook 

- Sign up ดว้ยบญัชี Google 
- Sign up ดว้ยการสร้างบญัชีใหม่ 
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http://www.mentimeter.com/


 

4. ตอบแบบสอบถามการใชง้านของแอปพลิเคชนั หรือกด Skip เพื่อขา้ม 
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5. ท าการกดปิดหนา้ต่างพวกน้ีทิ้งไป เป็นอนัเสร็จส้ินการลงทะเบียน 
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การสร้างงานพรีเซนเทชัน  

1. คลิกเลือก My presentations กด New presentations 

 

 

2. เมื่อเขา้สู่หนา้จอการสร้างพรีเซ็นเทชนั จะมีตวัเลือกรูปแบบค าถาม และการตั้งค่าพรีเซ็นเทชนัในแต่ละ

หนา้ ประกอบดว้ย 3 ส่วน ดงัน้ี 

Type เป็นส่วนที่ใชเ้ลือกรูปแบบของค าถาม และพรีเซ็นเทชนั ประกอบดว้ย 

1. Popular Question Types 
      - Multiple Choice, Word Cloud, Open Ended, Scales, Ranking, Q&A 

2. Quiz Competition 

      -  Select Answer, Type Answer 
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3. Content slides 

      - Heading, Paragraph, Bullets, Image, Video, Big (Text), Quote, Number, Instructions  

4. Advanced Question  

      - 100 Points, 2 x 2 Grid, Quick Form, Who will win? และ Pin on Image 
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       Content เป็นส่วนที่ใชใ้นการตั้งค าถาม และก าหนดค่าต่าง ๆ ซ่ึงเปลี่ยนไปตามรูปแบบของ 

Question Type ที่เลือก 

 

 Customize เป็นส่วนที่ใช้ในการก าหนดค่าต่าง ๆ ในพรีเซนเทชนั ซ่ึงประกอบดว้ย 

1. Show image: การก าหนดให้แสดง - ไม่แสดงรูปภาพ 
2. Close voting: การตั้งค่าเปิด - ปิดการโหวต 

3. Hide instructions bar: การซ่อนแถบค าแนะน า 
4. Hide results: การซ่อนผลลพัธ์ที่ได ้
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ตัวอย่างการสร้างสไลด์ค าถามประเภท Select Answer 

1. คลิกเลือก “Type” 

2. คลิกเลือก “Select Answer” เพื่อก าหนดรูปแบบของค าถาม 

3. คลิกเลือก “Content” เพื่อก าหนดรายละเอียดต่าง ๆ 

4. กรอกค าถามลงในช่อง “Your question”  

5. ใส่ตวัเลือกลงในช่อง “Option” 

6. คลิกปุ่ ม “+Add” หากตอ้งการเพ่ิมตวัเลือก ซ่ึงสามารถเพ่ิมไดสู้งสุดไม่เกิน 6 ตวัเลือก 

7. คลิก “ให้มีเคร่ืองหมายถูก” เพื่อก าหนดค าตอบขอ้ทีถู่กตอ้ง ซ่ึงสามารถก าหนดให้มีค าตอบที่ถูกได้
มากกว่า 1 ขอ้ 

8. คลิก “Seconds to answer” เพือ่ก าหนดเวลาในการตอบค าถาม ซ่ึงตั้งเวลาไดต้ั้งแต่ 5-1000 วินาที 

9. เลือก “ปิด - เปิด” หากตอบถูกตอ้งและตอบไดเ้ร็วจะไดค้ะแนนมากขึ้น 

10. คลิก “ให้มีเคร่ืองหมายถูก” เพื่อตอ้งการแทรกเสียงประกอบสไลด ์
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การน าเสนอพรีเซนเทชันใน Mentimeter 

1. คลิกปุ่ ม “ ” เพื่อน าเสนอพรีเซนเทชนั 
2. สังเกตจ านวนผูเ้ขา้ร่วมพรีเซนเทชนั 

3. คลิกที่ “ ” หรือ “ใชแ้ป้นคียบ์อร์ด ลูกศรซ้าย - ขวา” เพื่อเลื่อนไปยงัสไลดถ์ดัไปหรือ 

ยอ้นกลบั 
4. กรณีสไลดเ์ป็นค าถามให้คลิกปุ่ ม “Start countdown”เร่ิมนบัถอยหลงั เพ่ือเร่ิมน าเสนอ/ทดสอบ 
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การเชิญผู้เรียนเข้ามาตอบค าถาม 

การเชิญผ่าน รหสัตัวเลข (Code) 

1. น ารหัสตวัเลขที่แสดงอยู่ในพรีเซนเทชนัส่งให้ผูเ้รียน 

 

การเชิญผ่าน QR Code และ Link 

1. คลิกเลือก Share  

2. คลิกเลือก Download QR 
3. จะปรากฎหนา้ต่าง QR code ขึ้นมา ให้ท าการ Download และส่งให้ผูเ้รียนสแกนเพื่อเขา้ร่วม 

4. คลิก Copy link แลว้ส่งให้ผูเ้รียนเพื่อเขา้ร่วมไดท้นัที 
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การเข้าใช้งานส าหรับผู้เรียน 

การเขา้ใชง้านส าหรับผูเ้รียน สามารถเขา้ใชง้านได ้2 ช่องทาง คือ  

1. เขา้ผ่านเวบ็ไซต ์  

2. เขา้ผ่านแอพพลิเคชนัMentimeter 

การเข้าใช้งาน 

- เขา้ไปที่เวบ็ไซต ์www.menti.com หรือเลือกใชแ้อพพลิเคชันMentimeter 

- กรอกรหัสตวัเลข (Code) 
- คลิกปุ่ ม “Submit” 
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