Edmodo คือ อะไร ?
Edmodo คือเว็บโปรแกรม (Web Application) โดยมีวตั ถุประสงค์
รวมการศึกษา (Education) เข้ ากับสังคมออนไลน์ (Social Network) เพื่อ
ตอบสนองผู้ใช้ งานด้ านการศึกษา และรองรับเทคโนโลยีด้านการสื่อสาร และ
สามารถเชื่ อ มโยงผู้ ใช้ งานหลายกลุ่ ม เช่ น ผู้ เรี ย น ครู ผ้ ู สอน โรงเรี ย น
สํ านัก งานเขตพื น้ ที่ และผู้ปกครอง สามารถติด ต่อสื่ อสาร ทํ า งานร่ วมกัน
แบ่งปั นเนือ้ หา สามารถเข้ าถึงการบ้ าน สมุดเกรด และประกาศข่าวสารได้
อย่างง่าย
ผู้ก่อตัง้ Edmodo คือ นิโคลัส บอร์ ก และ เจฟฟ์ โอฮารา (Nicolas Borg, Jeff O'Hara) ก่อตังเมื
้ ่อ
เดือนกันยายน พ.ศ. 2551(2008) ที่เมือง San Mateo, California Edmodo รองรับภาษา อังกฤษ สเปน
โปรตุเกต เยอรมัน กรี ช และ ฝรั่งเศส ปั จจุบนั มีผ้ ใู ช้ งานกว่า 51 ล้ านคนทัว่ โลก ( มิถนุ ายน 2558)
[ที่มา : http://en.wikipedia.org/wiki/Edmodo]

อุปกรณ์ และระบบปฏิบัตการที่รองรับ
Edmodo สามารถทํางานกับอุปกรณ์ได้ หลายอย่าง เช่น เครื่ องคอมพิวเตอร์ ทวั่ ไป, โน้ ตบุ้ค แท็บเล็ต หรื อ
แม้ แต่ สมาร์ ทโฟน ระบบปฏิบตั กิ ารที่รองรับ ได้ แก่ window XP, Vita , 7 , 8 , Mac OS, ios, Android และ
อื่นๆ ที่สามารถใช้ งานอินเตอร์ เน็ต (web browser) ได้ เป็ นสําคัญ

ขัน้ ตอนการสมัครสมาชิก ในฐานะครู
1. เข้ าสูเ่ ว็บไซต์ www.edmodo.com

2. ที่ Tab TEACHERS กรอก Email และกําหนดรหัสผ่าน จากนัน้ Click Sign Up for Free

Click

3. กรอกข้ อมูลให้ ครบ จากนัน้ Click Next Step

4. Click “Go to My Homepage”

จะเช้ าสูห่ น้ าแรกของระบบ
5. จากนันให้
้ ทําการยืนยันการสมัครสมาชิก โดยการเช็คEmail ที่ใช้ ในขันตอนการสมั
้
คร

6. Click ดู Email จะพบหน้ าจอดังภาพ Click “Confirm your email address”

7. กด “back to Edmodo” หรื อ sign in เพื่อทําการ log in เพื่อเข้ าใช้ งาน

8. เมื่อ ทําการ log in จะพบหน้ าจอหลัก ดังภาพ

ส่ วนต่ างๆ ของ Edmodo.com
1. เมนูด้านบน ประกอบด้ วย Home Progress และ Library
2. เมนูด้านบนขวา ประกอบด้ วย Spotlight Notification Account
Account – Get Started Invitations Profile(Profile Overview) Settings (Account Email &
Text updates Password Privacy Applications) Help Logout
3. เมนูด้านซ้ าย Group Communities (Support)
4. เมนูตรงกลาง Note Alert Assignment Quiz Poll และส่วนแสดงเหตุการณ์ตา่ งๆ คล้ ายๆ wall ใน FB

การสร้ างและจัดการกลุ่ม
กดปุ่ ม + Create ใส่ข้อมูล Name your group เลือกเกรด และ Subject Area กด Create
กําหนด Expected Grop size และ Describe your group กด finish
เมื่อเสร็จระบบจะกําหนดรหัสผ่านสําหรับเข้ าร่วมกลุม่ เพื่อแจ้ งให้ ผ้ เู รี ยนทราบสําหรับ login เข้ าห้ องเรี ยน

1. รายชื่อกลุม่
2. รหัสกลุม่ 6 หลัก Join URL การ Lock , Reset ใน group setting
3. Group Settings การจัดการกลุม่ สามารถเปลี่ยนชื่อ ลบกลุม่
4. Posts Folders Members ในลิงค์ manage ด้ านซ้ ายมือ

การแจ้ งข้ อความใน Group (Note)
เป็ นการแจ้ งข้ อความในห้ องเรี ยน คล้ ายๆกับครูเขียนข้ อความบนกระดานดํา นักเรี ยนที่ login เข้ าสู่
ห้ องเรี ยน หรื อกลุ่มทุกคนจะเห็นข้ อความนี ท้ ุกคนและสามารถโพสข้ อความโต้ ตอบกับผู้สอนได้ มีขนตอน
ั้
ดังนี ้
1. คลิ๊กที่แท็บ Note
2. พิมพ์ข้อความที่ต้องการแจ้ ง
3. คลิ๊กเพื่อแนบไฟล์ (ถ้ ามี)
4. คลิ๊กเพื่อแทรกลิงค์ ไปยังเว็บไซต์อื่น (ถ้ ามี)
5. คลิ๊กเพื่อเข้ าสูห่ ้ องสมุดออนไลน์ถ้ามี
6. คลิ๊กเพื่อตังเวลาแสดง
้
7. คลิ๊ก send

การแจ้ งเตือน (Alert)
Alert ทําหน้ าที่เหมือนการส่งข้ อความสัน้ (SMS) ไปสูผ่ ้ เู รี ยน เพื่อแจ้ งเตือนข่าวสารต่างๆ สามารถส่งไป
ยังนักเรี ยนทุกคน หรื อเลือกส่งให้ บางคนก็ได้ โดยสามารถกําหนดช่วงเวลาในการแสดงข้ อความนันได้
้
1. คลิ๊กที่แท็บ Alert
2. พิมพ์ข้อความที่ต้องการแจ้ งเตือน
3. กําหนดกลุม่ หรื อเลือกคนที่ต้องการส่ง
4. คลิ๊กกําหนดเวลาแสดงผล
5. คลิ๊กปุ่ ม Send
หากกําหนดวันเวลาเตือนแล้ วยังไม่ถึงเวลาที่จะแสดงผล alert จะอยูใ่ น schedule
สามารถเข้ าไป edit ข้ อความ กําหนดเวลาใหม่ หรื อลบ ได้ ใน schedule

การสั่งงาน ใบงาน การบ้ าน (Assignment)
Assignment เป็ นเหมือนช่องทางสัง่ งาน ใบงาน แบบฝึ กหัด หรื อการบ้ านแก่ผ้ เู รี ยน โดยแจ้ งเป็ น
ข้ อความรายละเอียด คําอธิบายลักษณะงาน มีชอ่ งทางสําหรับส่งงานของผู้เรี ยนสามารถกําหนดวันเวลา
สิ ้นสุดการส่งงาน/การบ้ านได้ โดยระบบสามารถรับส่งงานทุกประเภทไฟล์ เช่น ไฟล์ภาพ ไฟล์เอกสาร ไฟล์
เสียง ไฟล์วีดีโอ ไฟล์บีดบอัด มีขนตอนดั
ั้
งนี ้
1. คลิ๊กแท็บ Assignment
2. พิมพหัวข้ องานหรื อการบ้ าน
3. พิมพ์รายละเอียดหรื อคําอธิบายงาน
4. คลิ๊กปฏิทิน
5. กําหนดวันสิ ้นสุดส่งงาน/การบ้ าน
6. แนบไฟล์ตวั อย่าง (ถ้ ามี)
7. แทรกลิงค์ / เว็บไซต์อ้างอิง / ตัวอย่าง (ถ้ ามี)
8. แทรงลิงค์ไปห้ องสมุดใน Edmodo (ถ้ ามี)
9. กําหนดเวลาสิ ้นสุดการรับงาน / การบ้ าน (หากไม่กําหนด จะสิ ้นสุดเวลา 0.00 น.)
การสร้ างข้ อสอบ / แบบทดสอบ (Quiz)
Quiz เป็ นการสอบ สามารถสร้ างแบบทดสอบมีฟังก์ชนั่ ในการคํานวณ/ให้ คะแนน จัดทําสถิตผิ ลคะแนน
สถิติคณ
ุ ภาพข้ อสอบแต่ละข้ อ โดยแสดงเป็ นร้ อยละค่าเฉลี่ย ในรูปของแผนภูมิและตัวเลข โดยสามารถส
ร้ องได้ แบบ
Multiple choice
เลือกตอบ
True-False
แบบผิด-ถูก
Short Answer ข้ อความสัน้
Fill in the Blank เติมคําในช่องว่าง
Matching
จับคู่
การสร้ างแบบทดสอบแบบ Multiple choice
1. คลิ๊กแท็บ Quiz
2. คลิ๊กปุ่ ม Create a Quiz
3. กรอกชื่อการทดสอบ
4. กําหนดเวลาที่ใช้ ในการสอบ
5.คลิ๊ก Drop Down เลือก Multiple Choice
6. คลิ๊กปุ่ ม +Add First Question

7. ให้ คะแนนในข้ อนัน้
8. กรอกคําถาม ตัวเลือกคําตอบ กําหนดตัวเลือกที่ถกู
9. คลิ๊กปุ่ ม Add Response เพิ่มตัวเลือกคําตอบ
10. คลิ๊กปุ่ ม + เพิ่มจํานวน/สร้ างข้ อสอบ
การสร้ างแบบทดสอบแบบถูก-ผิด
1. คลิ๊กแท็บ Quiz
2. คลิ๊กปุ่ ม Create a Quiz
3. กรอกชื่อการทดสอบ
4. กําหนดเวลาที่ใช้ ในการสอบ
5.คลิ๊ก Drop Down เลือก True False
6. คลิ๊กปุ่ ม +Add First Question
7. ให้ คะแนนในข้ อนัน้
8. กรอกคําถาม กําหนดคําตอบ
9. คลิ๊กปุ่ ม + เพิ่มจํานวน/สร้ างข้ อสอบ
ข้ อความสัน้ (Short Answet)
1. คลิ๊กแท็บ Quiz
2. คลิ๊กปุ่ ม Create a Quiz
3. กรอกชื่อการทดสอบ
4. กําหนดเวลาที่ใช้ ในการสอบ
5.คลิ๊ก Drop Down เลือก Short Answer
6. ให้ คะแนนในข้ อนัน้
7. กรอกคําถาม
8. คลิ๊กปุ่ ม + เพิ่มจํานวน/สร้ างข้ อสอบ
แบบเติมคาในช่ องว่ าง (Fill in the Blank)
1. คลิ๊กแท็บ Quiz
2. คลิ๊กปุ่ ม Create a Quiz
3. กรอกชื่อการทดสอบ
4. กําหนดเวลาที่ใช้ ในการสอบ
5.คลิ๊ก Drop Down เลือก Fill in the Blank

6. ให้ คะแนนในข้ อนัน้
7. กรอกคําถาม ตําแหน่งที่ต้องการให้ เติมคําตอบให้ ใช้ Underscore “_”
8. กรอกคําตอบ
9. คลิ๊กปุ่ ม + เพิ่มจํานวน/สร้ างข้ อสอบ
แบบจับคู่ (Matching)
1. คลิ๊กแท็บ Quiz
2. คลิ๊กปุ่ ม Create a Quiz
3. กรอกชื่อการทดสอบ
4. กําหนดเวลาที่ใช้ ในการสอบ
5.คลิ๊ก Drop Down เลือก Fill in the Blank
6. ให้ คะแนนในข้ อนัน้
7. กรอกคําชี ้แจงในการทําแบบทดสอบ
8. กรอกคําถาม – คําตอบ และคลิ๊กปุ่ ม + Add เพิ่มจํานวนข้ อ
9. คลิ๊กปุ่ ม + เพิ่มจํานวน/สร้ างข้ อสอบ
เราสามารถ preview หรื อ print Quiz ได้
เมื่อได้ แบบทดสอบตามจํานวนที่ต้องการแล้ ว คลิ๊กปุ่ ม Assing Quiz เพื่อบันทึกชุดข้ อสอบ
การนําข้ อสอบมาใช้ ไปที่ Quiz Load From Collection เลือก ข้ อสอบ Assign
กําหนดวันทําแบบทดสอบ เลือก Add to Gradbook ถ้ าต้ องการ เลือกกลุม่ ส่ง คลิ๊ก send
หลังจากนัน้ ให้ คลิ๊กปุ่ ม Trunde in(0) เพื่อดูว่าใตรตอบแล้ วบ้ าง
คลิ๊กที่ชื่อนักเรี ยนในกลุม่ เพื่อดูคะแนนในแต่ละข้ อ
Poll
1. คลิ๊กที่ปมุ่ Poll
2. พิมพ์คําถามในช่อง Question
3. พิมพ์รายละเอียดของหัวข้ อแบบสํารวจในช่อง answer โดยสามารถเพิ่มรายละเอียดคําตอบได้
โดยคลิ๊ก ปุ่ ม add answer
4. คลิ๊กที่ Send to เพื่อเลือกส่งให้ กบั กลุม่ เรี ยน แล้ วกดปุ่ ม Send

