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KM  เรื่องการท าสื่อการสอนโดยใช้ edmodo ในการติดตามและประเมินผล 
  Edmodo คือเว็บโปรแกรม (Web Application) โดยมีวัตถุประสงค์รวมการศึกษา (Education) เข้ากับ
สังคมออนไลน์ (Social Network) เพ่ือตอบสนองผู้ใช้งานด้านการศึกษา และรองรับเทคโนโลยีด้านการสื่อสาร 
และสามารถเชื่อมโยงผู้ใช้งานหลายกลุ่ม เช่น ผู้เรียน ครูผู้สอน โรงเรียน ส านักงานเขตพ้ืนที่ และผู้ปกครอง 
สามารถติดต่อสื่อสาร ท างานร่วมกัน แบ่งปันเนื้อหา สามารถเข้าถึงการบ้าน สมุดเกรด และประกาศ ข่าวสารได้
อย่างง่าย  

ผู้ก่อตั้ง Edmodo คือ นิโคลัส บอร์ก และ เจฟฟ์ โอฮารา (Nicolas Borg, Jeff O'Hara) ก่อตั้งเมื่อ เดือน
กันยายน พ .ศ. 2551(2008) ที่เมือง San Mateo, California Edmodo รองรับภาษา อังกฤษ สเปน โปรตุเกต 
เยอรมัน กรีช และ ฝรั่งเศส ปัจจุบันมีผู้ใช้งานกว่า 51 ล้านคนทั่วโลก ( มิถุนายน 2558)  
[ที่มา : http://en.wikipedia.org/wiki/Edmodo] 

 อุปกรณ์และระบบปฏิบัตการที่รองรับ Edmodo สามารถท างานกับอุปกรณ์ได้หลายอย่าง เช่น เครื่อง
คอมพิวเตอร์ทั่วไป, โน้ตบุ้ค แท็บเล็ต หรือแม้แต่ สมาร์ทโฟน ระบบปฏิบัติการที่รองรับ ได้แก่ window XP, Vita , 
7 , 8 , Mac OS, ios, Android และอ่ืนๆ ที่สามารถใช้งานอินเตอร์เน็ต (web browser) ได้เป็นส าคัญ 

การลงทะเบียนเข้าใช้งานตามสถานะต่างๆ  
1. ครู  
2. นักเรียน  
3. ผู้ปกครอง  
ขั้นตอนการสมัครสมาชิก ในฐานะครู  
1. เข้าสู่เว็บไซต์ www.edmodo.com 

 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Edmodo
http://www.edmodo.com/
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2. ที่ Tab TEACHERS กรอก Email และก าหนดรหัสผ่าน จากนั้น Click Sign Up for Free 

 
3. กรอกรายละเอียด คลิกท่ีปุ่ม Login เพ่ือเข้าใช้งาน โดยกรอก E-mail or Username แล้วกด Login  
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4. ส่วนต่างๆ ของ Edmodo.com  

 เมนูด้านบน ประกอบด้วย Home Progress และ Library  
 เมนูด้านบนขวา ประกอบด้วย Spotlight Notification Account  
Account – Get Started Invitations Profile (Profile Overview) Settings (Account 
Email & Text updates Password Privacy Applications) Help Logout  
 เมนูด้านซ้าย Group Communities (Support)  
 เมนูตรงกลาง Note Alert Assignment Quiz Poll และส่วนแสดงเหตุการณ์ต่างๆ คล้ายๆ 

wall ใน FB 
5. สร้างกลุ่มวิชา หรือกลุ่มผู้เรียน โดยคลิกที่ปุ่ม Create a small group แล้วกรอกระดับชั้น และวิชา

 
6. ครูสามารถ Post และ แนบไฟล์เนื้อหา ใบงาน ตัวอย่างให้นักเรียนดู หรือสั่งงานได้ท่ีช่อง Note 

ลักษณะการท างานคล้าย Facebook 
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7. ครูสามารถสร้างแบบทดสอบได้ที่ Quiz  
8. ครูสามารถสร้างแบบสอบถามได้ที่ Poll  
9. ครูสามารถตรวจให้คะแนน Online และ Export คะแนนออกมาได้  

* ในการให้นักเรียนเข้าใช้ห้องเรียนที่ครูสอน ครูต้องให้ Group Code ห้องนั้น ๆ ให้นักเรียนดูก่อน* 
 

 

 
 

 
การแจ้งข้อความใน Group (Note)  

เป็นการแจ้งข้อความในห้องเรียน คล้ายๆกับครูเขียนข้อความบนกระดานด า นักเรียนที่ login เข้าสู่
ห้องเรียน หรือกลุ่มทุกคนจะเห็นข้อความนี้ทุกคนและสามารถโพสข้อความโต้ตอบกับผู้สอนได้ มีข้ันตอนดังนี้  
1. คลิ๊กท่ีแท็บ Note  
2. พิมพ์ข้อความที่ต้องการแจ้ง  
3. คลิ๊กเพ่ือแนบไฟล์ (ถ้ามี)  
4. คลิ๊กเพ่ือแทรกลิงค์ ไปยังเว็บไซต์อ่ืน (ถ้ามี)  
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5. คลิ๊กเพ่ือเข้าสู่ห้องสมุดออนไลน์ถ้ามี  
6. คลิ๊กเพ่ือตั้งเวลาแสดง  
7. คลิ๊ก send 
การสั่งงาน ใบงาน การบ้าน (Assignment)  

Assignment เป็นเหมือนช่องทางสั่งงาน ใบงาน แบบฝึกหัด หรือการบ้านแก่ผู้เรียน โดยแจ้งเป็นข้อความ
รายละเอียด ค าอธิบายลักษณะงาน มีช่องทางส าหรับส่งงานของผู้เรียนสามารถก าหนดวันเวลาสิ้นสุดการส่งงาน/
การบ้านได้ โดยระบบสามารถรับส่งงานทุกประเภทไฟล์ เช่น ไฟล์ภาพ ไฟล์เอกสาร ไฟล์เสี ยง ไฟล์วีดีโอ ไฟล์บีดบ
อัด มีขั้นตอนดังนี้  
1. คลิ๊กแท็บ Assignment  
2. พิมพหัวข้องานหรือการบ้าน  
3. พิมพ์รายละเอียดหรือค าอธิบายงาน  
4. คลิ๊กปฏิทิน  
5. ก าหนดวันสิ้นสุดส่งงาน/การบ้าน  
6. แนบไฟล์ตัวอย่าง (ถ้ามี)  
7. แทรกลิงค์ / เว็บไซต์อ้างอิง / ตัวอย่าง (ถ้ามี)  
8. แทรงลิงค์ไปห้องสมุดใน Edmodo (ถ้ามี)  
9. ก าหนดเวลาสิ้นสุดการรับงาน / การบ้าน (หากไม่ก าหนด จะสิ้นสุดเวลา 0.00 น.) 
การสร้างข้อสอบ / แบบทดสอบ (Quiz)  

Quiz เป็นการสอบ สามารถสร้างแบบทดสอบมีฟังก์ชั่นในการค านวณ/ให้คะแนน จัดท าสถิติผลคะแนน 
สถิติคุณภาพข้อสอบแต่ละข้อ โดยแสดงเป็นร้อยละค่าเฉลี่ย ในรูปของแผนภูมิและตัวเลข โดยสามารถสร้องได้แบบ  

Multiple choice เลือกตอบ  
True-False แบบผิด-ถูก  
Short Answer ข้อความสั้น  
Fill in the Blank เติมค าในช่องว่าง  
Matching จับคู่ 
 


