
Edmodo คือ อะไร ? 
Edmodo คือเว็บโปรแกรม (Web Application) โดยมีวตัถปุระสงค์

รวมการศกึษา (Education) เข้ากบัสงัคมออนไลน์ (Social Network) เพ่ือ
ตอบสนองผู้ ใช้งานด้านการศกึษา และรองรับเทคโนโลยีด้านการส่ือสาร และ
สามารถเช่ือมโยงผู้ ใช้งานหลายกลุ่ม เช่น ผู้ เ รียน ครูผู้ สอน โรงเรียน 
สํานักงานเขตพืน้ท่ี และผู้ ปกครอง สามารถติดต่อส่ือสาร ทํางานร่วมกัน 
แบ่งปันเนือ้หา สามารถเข้าถึงการบ้าน สมุดเกรด และประกาศข่าวสารได้

อยา่งง่าย  
ผู้ก่อตัง้ Edmodo  คือ นิโคลสั บอร์ก และ เจฟฟ์ โอฮารา (Nicolas Borg, Jeff O'Hara) ก่อตัง้เม่ือ 

เดือนกนัยายน พ.ศ. 2551(2008) ท่ีเมือง San  Mateo,  California  Edmodo  รองรับภาษา องักฤษ สเปน 
โปรตเุกต เยอรมนั กรีช และ ฝร่ังเศส ปัจจบุนัมีผู้ใช้งานกว่า 51 ล้านคนทัว่โลก ( มิถนุายน 2558) 
[ท่ีมา : http://en.wikipedia.org/wiki/Edmodo] 

อุปกรณ์และระบบปฏิบัตการท่ีรองรับ 
Edmodo สามารถทํางานกบัอปุกรณ์ได้หลายอยา่ง เชน่ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ทัว่ไป, โน้ตบุ้ค แท็บเล็ต หรือ
แม้แต ่สมาร์ทโฟน ระบบปฏิบตักิารท่ีรองรับ ได้แก่ window XP, Vita , 7 , 8 , Mac OS, ios, Android และ
อ่ืนๆ ท่ีสามารถใช้งานอินเตอร์เน็ต (web browser) ได้เป็นสําคญั 
 
 
 
 



ขัน้ตอนการสมัครสมาชิก ในฐานะครู 
1. เข้าสูเ่ว็บไซต์ www.edmodo.com 

 
2. ท่ี Tab TEACHERS กรอก Email และกําหนดรหสัผ่าน จากนัน้ Click Sign Up for Free 

  
 

Click 

http://www.edmodo.com/


3. กรอกข้อมลูให้ครบ จากนัน้ Click Next Step 

 
4. Click “Go to My Homepage”  

 
 



 
จะเช้าสูห่น้าแรกของระบบ 
 
5. จากนัน้ให้ทําการยืนยนัการสมคัรสมาชิก โดยการเช็คEmail ท่ีใช้ในขัน้ตอนการสมคัร 

 
 
6. Click ด ูEmail จะพบหน้าจอดงัภาพ Click “Confirm your email address” 

 
 
 
 
 
 



7. กด “back to Edmodo” หรือ sign in เพ่ือทําการ log in เพ่ือเข้าใช้งาน 

 
8. เม่ือ ทําการ log in  จะพบหน้าจอหลกั ดงัภาพ 

 
 

ส่วนต่างๆ ของ Edmodo.com 
1. เมนดู้านบน ประกอบด้วย Home Progress และ Library 
2. เมนดู้านบนขวา ประกอบด้วย Spotlight Notification Account 
 Account – Get Started Invitations Profile(Profile Overview) Settings (Account Email & 
Text updates Password Privacy Applications) Help Logout 
3. เมนดู้านซ้าย Group Communities (Support) 
4. เมนตูรงกลาง Note Alert Assignment Quiz Poll และสว่นแสดงเหตกุารณ์ตา่งๆ คล้ายๆ wall ใน FB 

 
 
 
 
 
 



การสร้างและจัดการกลุ่ม 
กดปุ่ ม + Create ใสข้่อมลู Name  your group เลือกเกรด และ Subject Area กด Create 

กําหนด Expected Grop size และ Describe your group กด finish 
เม่ือเสร็จระบบจะกําหนดรหสัผา่นสําหรับเข้าร่วมกลุม่ เพ่ือแจ้งให้ผู้ เรียนทราบสําหรับ login เข้าห้องเรียน 

 
1. รายช่ือกลุม่ 
2. รหสักลุม่ 6 หลกั Join URL การ Lock , Reset ใน group setting 
3. Group Settings การจดัการกลุม่ สามารถเปล่ียนช่ือ ลบกลุม่ 
4. Posts Folders Members ในลิงค์ manage ด้านซ้ายมือ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การแจ้งข้อความใน Group (Note) 
เป็นการแจ้งข้อความในห้องเรียน คล้ายๆกบัครูเขียนข้อความบนกระดานดํา นกัเรียนท่ี login เข้าสู่

ห้องเรียน หรือกลุ่มทกุคนจะเห็นข้อความนีทุ้กคนและสามารถโพสข้อความโต้ตอบกับผู้สอนได้ มีขัน้ตอน
ดงันี ้

1. คลิ๊กท่ีแท็บ Note 
2. พิมพ์ข้อความท่ีต้องการแจ้ง 
3. คลิ๊กเพ่ือแนบไฟล์ (ถ้ามี) 
4. คลิ๊กเพ่ือแทรกลิงค์ ไปยงัเว็บไซต์อ่ืน (ถ้ามี) 
5. คลิ๊กเพ่ือเข้าสูห้่องสมดุออนไลน์ถ้ามี 
6. คลิ๊กเพ่ือตัง้เวลาแสดง 
7. คลิ๊ก send 

 
 
การแจ้งเตือน (Alert) 

Alert ทําหน้าท่ีเหมือนการสง่ข้อความสัน้ (SMS) ไปสูผู่้ เรียน เพ่ือแจ้งเตือนขา่วสารตา่งๆ สามารถสง่ไป
ยงันกัเรียนทกุคน หรือเลือกส่งให้บางคนก็ได้ โดยสามารถกําหนดชว่งเวลาในการแสดงข้อความนัน้ได้  

1. คลิ๊กท่ีแท็บ Alert 
2. พิมพ์ข้อความท่ีต้องการแจ้งเตือน 
3. กําหนดกลุม่หรือเลือกคนท่ีต้องการสง่ 
4. คลิ๊กกําหนดเวลาแสดงผล 
5. คลิ๊กปุ่ ม Send 

หากกําหนดวนัเวลาเตือนแล้วยงัไมถ่ึงเวลาท่ีจะแสดงผล alert จะอยูใ่น schedule 
สามารถเข้าไป edit ข้อความ กําหนดเวลาใหม ่หรือลบ ได้ใน schedule 



การส่ังงาน ใบงาน การบ้าน (Assignment) 
Assignment เป็นเหมือนช่องทางสัง่งาน ใบงาน แบบฝึกหดั หรือการบ้านแก่ผู้ เรียน โดยแจ้งเป็น

ข้อความรายละเอียด คําอธิบายลกัษณะงาน มีชอ่งทางสําหรับสง่งานของผู้ เรียนสามารถกําหนดวนัเวลา
สิน้สดุการสง่งาน/การบ้านได้ โดยระบบสามารถรับส่งงานทกุประเภทไฟล์ เชน่ ไฟล์ภาพ ไฟล์เอกสาร ไฟล์
เสียง ไฟล์วีดีโอ ไฟล์บีดบอดั มีขัน้ตอนดงันี ้

1. คลิ๊กแท็บ Assignment 
2. พิมพหวัข้องานหรือการบ้าน 
3. พิมพ์รายละเอียดหรือคําอธิบายงาน 
4. คลิ๊กปฏิทิน 
5. กําหนดวนัสิน้สดุสง่งาน/การบ้าน 
6. แนบไฟล์ตวัอยา่ง (ถ้ามี) 
7. แทรกลิงค์ / เว็บไซต์อ้างอิง / ตวัอย่าง (ถ้ามี) 
8. แทรงลิงค์ไปห้องสมดุใน Edmodo (ถ้ามี) 
9. กําหนดเวลาสิน้สดุการรับงาน / การบ้าน (หากไมกํ่าหนด จะสิน้สดุเวลา 0.00 น.) 
 

การสร้างข้อสอบ / แบบทดสอบ (Quiz) 
Quiz เป็นการสอบ สามารถสร้างแบบทดสอบมีฟังก์ชัน่ในการคํานวณ/ให้คะแนน จดัทําสถิตผิลคะแนน 

สถิติคณุภาพข้อสอบแตล่ะข้อ โดยแสดงเป็นร้อยละคา่เฉล่ีย ในรูปของแผนภมูิและตวัเลข โดยสามารถส
ร้องได้แบบ 

 Multiple choice  เลือกตอบ 
True-False   แบบผิด-ถกู 
Short Answer ข้อความสัน้ 
Fill in the Blank เตมิคําในชอ่งวา่ง 
Matching  จบัคู ่
 

การสร้างแบบทดสอบแบบ Multiple choice 
1. คลิ๊กแท็บ Quiz 
2. คลิ๊กปุ่ ม Create a Quiz 
3. กรอกช่ือการทดสอบ 
4. กําหนดเวลาท่ีใช้ในการสอบ 
5.คลิ๊ก Drop Down เลือก Multiple Choice 
6. คลิ๊กปุ่ ม +Add First Question 



7. ให้คะแนนในข้อนัน้ 
8. กรอกคําถาม ตวัเลือกคําตอบ กําหนดตวัเลือกท่ีถกู 
9. คลิ๊กปุ่ ม Add Response เพิ่มตวัเลือกคําตอบ 
10. คลิ๊กปุ่ ม + เพิ่มจํานวน/สร้างข้อสอบ 
 

การสร้างแบบทดสอบแบบถูก-ผิด 
1. คลิ๊กแท็บ Quiz 
2. คลิ๊กปุ่ ม Create a Quiz 
3. กรอกช่ือการทดสอบ 
4. กําหนดเวลาท่ีใช้ในการสอบ 
5.คลิ๊ก Drop Down เลือก True False 
6. คลิ๊กปุ่ ม +Add First Question 
7. ให้คะแนนในข้อนัน้ 
8. กรอกคําถาม กําหนดคําตอบ 
9. คลิ๊กปุ่ ม + เพิ่มจํานวน/สร้างข้อสอบ 
 

ข้อความสัน้ (Short Answet) 
1. คลิ๊กแท็บ Quiz 
2. คลิ๊กปุ่ ม Create a Quiz 
3. กรอกช่ือการทดสอบ 
4. กําหนดเวลาท่ีใช้ในการสอบ 
5.คลิ๊ก Drop Down เลือก Short Answer 
6. ให้คะแนนในข้อนัน้ 
7. กรอกคําถาม  
8. คลิ๊กปุ่ ม + เพิ่มจํานวน/สร้างข้อสอบ 

 
แบบเตมิค าในช่องว่าง (Fill in the Blank) 

1. คลิ๊กแท็บ Quiz 
2. คลิ๊กปุ่ ม Create a Quiz 
3. กรอกช่ือการทดสอบ 
4. กําหนดเวลาท่ีใช้ในการสอบ 
5.คลิ๊ก Drop Down เลือก Fill in the Blank 



6. ให้คะแนนในข้อนัน้ 
7. กรอกคําถาม ตําแหนง่ท่ีต้องการให้เตมิคําตอบให้ใช้ Underscore “_” 
8. กรอกคําตอบ 
9. คลิ๊กปุ่ ม + เพิ่มจํานวน/สร้างข้อสอบ 
 

แบบจับคู่ (Matching) 
1. คลิ๊กแท็บ Quiz 
2. คลิ๊กปุ่ ม Create a Quiz 
3. กรอกช่ือการทดสอบ 
4. กําหนดเวลาท่ีใช้ในการสอบ 
5.คลิ๊ก Drop Down เลือก Fill in the Blank 
6. ให้คะแนนในข้อนัน้ 
7. กรอกคําชีแ้จงในการทําแบบทดสอบ 
8. กรอกคําถาม – คําตอบ และคลิ๊กปุ่ ม + Add เพิ่มจํานวนข้อ 
9. คลิ๊กปุ่ ม + เพิ่มจํานวน/สร้างข้อสอบ 
 

เราสามารถ preview หรือ print Quiz ได้ 
เม่ือได้แบบทดสอบตามจํานวนท่ีต้องการแล้ว คลิ๊กปุ่ ม Assing Quiz เพ่ือบนัทกึชดุข้อสอบ 

การนําข้อสอบมาใช้ ไปท่ี Quiz Load From Collection เลือก ข้อสอบ Assign 
กําหนดวนัทําแบบทดสอบ เลือก Add to Gradbook ถ้าต้องการ เลือกกลุม่สง่ คลิ๊ก send 
หลงัจากนัน้ ให้คลิ๊กปุ่ ม Trunde in(0) เพ่ือดวู่าใตรตอบแล้วบ้าง 
คลิ๊กท่ีช่ือนกัเรียนในกลุม่ เพ่ือดคูะแนนในแตล่ะข้อ 

 
Poll 

1. คลิ๊กท่ีปุ่ ม Poll 
2. พิมพ์คําถามในช่อง Question 
3. พิมพ์รายละเอียดของหวัข้อแบบสํารวจในชอ่ง answer โดยสามารถเพิ่มรายละเอียดคําตอบได้
โดยคลิ๊ก ปุ่ ม add answer 
4. คลิ๊กท่ี Send to เพ่ือเลือกสง่ให้กบักลุม่เรียน แล้วกดปุ่ ม Send 
 
 


