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คํานํา 

 
 ในยุคแห่งการพัฒนาท่ีก้าวไกล การศึกษาและเทคโนโลยีมีบทบาทสําคัญในการพัฒนา
ศักยภาพของบุคคลให้สามารถตอบสนองต่อการพัฒนา การเรียนรู้ และประยุกต์ใช้ข้อมูลและ
สารสนเทศต่างๆ ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต และการทํางาน ด้วยเหตุนี้ จึงเกิด
นวัตกรรมที่รวมเอาเทคโนโลยีด้านการส่ือสาร การรวมกลุ่ม สังคมออนไลน์และการศึกษาเรียนรู้เข้า
ด้วยกัน เพ่ือลดข้อจํากัดและเพ่ิมขีดความสามารถในการเรียนรู้ที่ไม่ต้องจํากัดอยู่แค่เพียงในห้องเรียน
อีกต่อไป 
 Edmodo เป็นอีกนวัตกรรมหนึ่งที่ตอบสนองต่อการจัดการเรียนรู้ผ่านสังคมออนไลน์ ช่วยเพ่ิม
ศักยภาพในการเรียนรู้ของผู้เรียน และเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการเรียนรู้ของผู้สอน ผนวกกับ
เทคโนโลยีการส่ือสารที่เจริญก้าวหน้าทั้งด้านฮาร์ดแวร์และซอร์ฟแวร์ส่งผลให้เกิดความสะดวกสบาย
ในการจัดการเรียนรู้ 
 ผู้สอนและผู้เรียนสามารถจัดการเรียนรู้ ด้วย Edmodo เพ่ือลดข้อจํากัดในการติดต่อส่ือสาร 
ส่ือการสอน อุปกรณ์การเรียน เทคโนโลยีและข้อมูลได้ ดังที่ผู้จัดทําได้รวบรวมเนื้อหาไว้ในคู่มือฉบับนี้ 
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1. Edomo คือ อะไร 
Edmodo เป็นเว็บโปรแกรม (Web Application) โดยมีวัตถุประสงค์รวมการศึกษา 

(Education) เข้ากับ สังคมออนไลน์ (Social Network ) เพ่ือตอบสนองผู้ใช้งานด้านการศึกษา
และรองรับเทคโนโลยีด้านการส่ือสาร และสามารถเช่ือมโยงผู้ใช้งานหลายกลุ่ม เช่น ผู้เรียน 
ครูผู้สอน โรงเรียน สํานักงานเขตพื้นท่ี และผู้ปกครอง ผู้ก่อต้ัง Edmodo คือ นิโคลัส บอร์ก และ
เจฟฟ์ โอฮารา (Nicolas Borg, Jeff O'Hara) ก่อต้ังเม่ือ เดือนกันยายน พ.ศ. 2551(2008) ที่เมือง 
San Mateo, California  Edmodo รองรับภาษา อังกฤษ สเปน โปรตุเกต เยอรมัน กรีช และ
ฝรั่งเศส ปัจจุบันมีผู้ใช้งานกว่า 20 ล้านคนท่ัวโลก (5 พฤษภาคม 2556)  
[ที่มา :http://en.wikipedia.org/wiki/Edmodo] 

สัญลักษณ์ของ Edmodo 

 

 

หน้าต่างการใช้งาน Edmodo 
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อุปกรณ์และระบบปฏบิัตกิารท่ีรองรับ 

Edmodo สามารถทํางานกับอุปกรณ์ได้หลายอย่าง เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ทั่วไป, โน้ตบุ้ค 

แท็บเล็ต หรือแม้แต่ สมาร์ทโฟน ระบบปฏิบัติการที่รองรับ ได้แก่ window XP, Vita , 7 , 8 , 

Mac OS, ios, Android และอ่ืนๆ ที่สามารถใช้งานอินเตอร์เน็ต (web browser) ได้เป็นสําคัญ 

      

 

2. ข้ันตอนการสมัครใช้งาน Edmodo ในฐานะคุณครู (สําหรับ windows/Mac OS) 

• ก่อนอ่ืนต้องมีอีเมลล์เป็นของตนเองก่อน  

• เปิดโปรแกรมใช้งานอินเตอร์เน็ต 

• พิมพ์ www.edmodo.com ในช่อง Address แล้ว Enter 

• จะพบหน้าต่างการใช้งาน ดังภาพต่อไปนี้ 
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• คล้ิกปุ่ม I’m a Teacher 

• กรอกช่ือ นามสกุล อีเมลล์ และรหัสผ่าน (ต้ังข้ึนเอง ห้ามลืม) 

• ต้ิกเครื่องหมาย ในช่องหน้า You agree to….. 

• คล้ิกปุ่ม Sign up จะปรากฏหน้าต่างต่อไปนี้ 
 

 

• กดปุ่ม Home School  

• จะปรากฏหน้าต่างสําหรับปรับปรุงข้อมูลส่วนตัว ดังภาพต่อไปน้ี 
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• Upload รูปตนเอง และกรอกช่ือเว็บส่วนตัวภายใน Edmodo 

• เมื่อเสร็จแล้วจะปรากฏรูปภาพและข้อความยืนยัน ดังภาพต่อไปน้ี 

 

• จากน้ันคลิกปุ่ม คล้ิกปุ่ม Next Step เพ่ือเข้าสู่ข้ันตอนต่อไป 
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• คล้ิกเลือกกลุ่มสาระที่เกี่ยวข้องกับตนเอง 

• คล้ิกปุ่ม Go To My Homepage 

• จะเข้าสู่หน้าโฮมเพจของตนเอง ดังภาพต่อไปนี้ 
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3. การสร้างกลุ่มผู้เรียน สําหรับครูผู้สอน 

 

• ในหน้าโฮมเพจ คล้ิกท่ีปุ่ม Create a Group 

• จะปรากกฎหน้าต่างสําหรับกําหนดรายละเอียดดังภาพต่อไปนี้ 
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• กรอกข้อมูลกลุ่มผู้เรียน และกําหนดรายละเอียด  

• คล้ิกปุ่ม Create  

• กรอกข้อมูลคําอธิบาย 

• คล้ิกปุ่ม Finish 

• เมื่อเสร็จสมบูรณ์ระบบจะกําหนดรหัสผ่านสําหรับเข้าร่วมกลุ่มเรียน ดังภาพต่อไปนี้ 
 

 

• หลังจากได้สร้างกลุ่มผู้เรียนเสร็จส้ิน จนได้รหัสผ่าน 

• ครูผู้สอนแจ้งรหัสผ่านให้ผู้เรียนทราบ สําหรับ Login เข้าห้องเรียน 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

รหัสผ่านเข้าเรียน 
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4. การแจ้งขอ้ความเข้าสูห้่องเรียน (Note) 
 Note เป็นการจําลองข้อความเข้าสู่ห้องเรียน คล้ายกับครูเขียนข้อความแจ้งนักเรียนใน
กระดานดํา นักเรียนท่ี Login เข้าสู่ห้องเรียน หรือกลุ่มเรียนทุกคน จะมองเห็นข้อความนี้ทุกคน 
และสามารถโพสข้อความโต้ตอบครูผู้สอนได้ โดยมีข้ันตอนดังนี้ 

 
1. คล้ิกท่ีแทบ็ Note 
2. พิมพ์ข้อความที่ต้องการแจ้งเข้าสู่ห้องเรียน 
3. คล้ิกเพ่ือแนบไฟล์ (ถ้ามี)  
4. คล้ิกเพ่ือแทรกลิงค์ ไปยังหน้าเว็บไซต์อ่ืน (ถ้ามี) 
5. คล้ิกเพ่ือเข้าสู่ห้องสมุดออนไลน์ (ถ้ามี) 
6. คล้ิกเพ่ือต้ังเวลาแสดง 
7. คล้ิกปุ่ม Send เพ่ือส่งข้อความ เมือ่สําเร็จจะปรากฏข้อความท่ีส่ง ดังภาพต่อไปนี้ 

 
 

 

 
 

 

โพสข้อความได้สําเร็จ 
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5. การแจ้งเตือน (Alert) 
 Alert ทําหน้าที่เหมือนการส่งข้อความสั้น (SMS) ไปสู่ผู้เรียน เพ่ือแจ้งเตือนข่าวสารต่างๆ 
สามารถส่งไปยังนักเรียนทุกคน หรือเลือกส่งให้บางคนก็ได้ โดยสามารถกําหนดช่วงเวลาในการ
แสดงข้อความนั้นได้ มีข้ันตอนดังนี้ 

 
1. คล้ิกท่ีแทบ็ Alert 
2. พิมพ์ข้อความส้ันที่ต้องการแจ้งเตือน 
3. คล้ิกกําหนดเวลาแสดงผล  
4. คล้ิกปุ่ม Send 

 
6. การสั่งงาน ใบงาน และการบ้าน (Assignment) 
 Assignment เป็นเหมือนช่องทางส่ังงาน ใบงาน ส่ังแบบฝึกหัด หรือการบ้านแก่ผู้เรียน 
โดยแจ้งเป็นข้อความรายละเอียด คําอธิบายลักษณะงาน มีช่องทางสําหรับส่งงานของผู้เรียน 
สามารถกําหนดวันเวลาส้ินสุดการส่งงาน/การบ้านได้ โดยระบบสามารถรับส่งงานทุกประเภทไฟล์
ที่เป็นไฟล์ดิจิตอล ไม่ว่าเป็น ไฟล์ภาพถ่าย ไฟล์เอกสาร ไฟล์เสียง ไฟล์วีดีโอ ไฟล์บีบอัด โดยมี
ข้ันตอนดังนี้ 

 
 
1. คล้ิกแท็บ Assignment 
2. พิมพ์หัวข้องาน หรือการบ้าน 
3. พิมพ์รายละเอียดหรือคําอธิบายงาน 
4. คล้ิกปฏิทนิ 
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5.กําหนดวันส้ินสุดส่งงาน/การบ้าน 
6. แนบไฟล์ตัวอย่าง  (ถ้ามี) 
7. แทรกลิงค์ / เว็บไซต์อ้างอิง /ตัวอย่าง (ถ้ามี) 
8. แทรกลิงค์ไปห้องสมุดใน Edmodo (ถ้ามี) 
9. กําหนดเวลาท่ีส้ินสุดการรับงาน / การบ้าน (หากไม่กําหนด จะส้ินส้ิน เวลา 0.00 น.) เมื่อทุก
ข้ันตอนเสร็จสมบูรณ์ จะปรากฏหน้าต่าง ดังภาพต่อไปนี้  

 
การบ้านพร้อมรายละเอียด และวันส้ินสุดส่งงาน จะถูกส่งไปยังผู้เรียนทุกคนในกลุ่ม โดย

ผู้เรียนสามารถสอบถามเพ่ิมเติม โดยคล้ิก Reply ใต้กรอบข้อความ แล้วพิมพ์ข้อความ และกดปุ่ม 
Send หรือส่งงานท่ีสมบูรณ์แล้วโดยคลิกที่ปุ่ม Turned in 
 
7. การสร้างข้อสอบ / แบบทดสอบ (Quiz) 
 Quiz ทําหน้าที่เป็นเหมือนห้องปฏิบัติการสอบ สามารถสร้างแบบทดสอบมีฟังก์ชั่นในการ
คํานวณ/ให้คะแนน จัดทําสถิติผลคะแนน สถิติคุณภาพข้อสอบแต่ละข้อ โดยแสดงเป็นร้อยละ 
ค่าเฉล่ีย ในรูปของแผนภูมิและตัวเลข โดยแบบทดสอบสามารถสร้างใน Edmodo ได้แก่ 

• เลือกตอบ (Multiple choice) 

• แบบถูก-ผิด (True-False) 

• ข้อความส้ัน (Short Answer) 

• แบบเติมคําในช่องว่าง (Fill in the Blank) 

• แบบจับคู่ (Matching) 
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7.1 การสร้างแบบทดสอบแบบเลือกตอบ (Multiple choice) 

 

 

 
1. คล้ิกแท็บ Quiz 
2. คล้ิกปุ่ม Create a Quiz 
3. กรอกช่ือการทดสอบ 
4. กําหนดเวลาท่ีใช้ในการสอบ (หน่วยเป็น นาที) 
5. คล้ิก Drop Dow เลือก Multiple Choice 
6. คล้ิกปุ่ม +Add First Question 
7. ให้คะแนนในข้อนั้น 
8. กรอกคําถาม, ตัวเลือกคําตอบ, กําหนดตัวเลือกท่ีถูก 
9. คล้ิกปุ่ม Add Response เพ่ิมตัวเลือกคําตอบ 
10. คล้ิกปุ่ม + เพ่ิมจํานวน/สร้างข้อสอบ เมื่อเสร็จทุกข้ันตอนได้ข้อสอบ/แบบทดสอบตาม

จํานวนท่ีต้องการแล้ว คล้ิกปุ่ม Assignment Quiz เพ่ือจัดชุดข้อสอบ โดยจะแสดงหน้าต่างดังภาพ
ต่อไปนี้ 

 

 

สิ้นสุด 
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1. คล้ิก Edit หากต้องการแก้ไขปรับปรุงแบบทดสอบ 
2. กําหนดส้ินสุดการทําแบบทดสอบ 
3. เลือกกลุ่มหรือผู้เรียนท่ีต้องการให้ทาํแบบทดสอบ 
4. กดปุ่ม Send เพ่ือส่งแบบทดสอบไปยังผู้เรียน โดยจะปรากฏหน้าต่างดังต่อไปนี้ 

 
 
7.2 การสร้างแบบทดสอบแบบแบบถูก-ผิด (True-False) 

 

 

 
 

 

 

 

 

สิ้นสุด 
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1. คล้ิกแท็บ Quiz 
2. คล้ิกปุ่ม Create a Quiz 
3. กรอกช่ือการทดสอบ และกําหนดเวลาที่ใช้ในการสอบ (หน่วยเป็นนาที) 
4. คล้ิก Drop Dow เลือก True False 
5. คล้ิกปุ่ม +Add First Question 
6. ให้คะแนนในข้อนั้น 
7. กรอกคําถาม กําหนดคาํตอบ 
8. คล้ิกปุ่ม Add Response เพ่ิมตัวเลือกคําตอบ เมื่อเสร็จทุกข้ันตอนได้ข้อสอบ/

แบบทดสอบตามจํานวนท่ีต้องการแล้ว คล้ิกปุ่ม Assignment Quiz เพ่ือจัดชุดข้อสอบ โดยจะ
แสดงหน้าต่างดังภาพต่อไปนี้ 

 
 
7.3 ข้อความสั้น (Short Answer) 

 

 

 
1. คล้ิกแท็บ Quiz 
2. คล้ิกปุ่ม Create a Quiz 

 

  สิ้นสุด 
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3. กรอกช่ือการทดสอบ และกําหนดเวลาที่ใช้ในการสอบ (หน่วยเป็นนาที) 
4. คล้ิก Drop Dow เลือก Short Answer 
5. คล้ิกปุ่ม +Add First Question 
6. ให้คะแนนในข้อนั้น 
7. กรอกคําถาม  
8. คล้ิกปุ่ม Add Response เพ่ิมตัวเลือกคําตอบ เมื่อเสร็จทุกข้ันตอนได้ข้อสอบ/

แบบทดสอบตามจํานวนท่ีต้องการแล้ว คล้ิกปุ่ม Assignment Quiz เพ่ือจัดชุดข้อสอบ โดยจะ
แสดงหน้าต่างดังภาพต่อไปนี้ 

 
 
7.4 แบบเติมคําในช่องว่าง (Fill in the Blank) 

 

 

 
1. คล้ิกแท็บ Quiz 
2. คล้ิกปุ่ม Create a Quiz 
3. กรอกช่ือการทดสอบ และกําหนดเวลาที่ใช้ในการสอบ (หน่วยเป็นนาที) 
4. คล้ิก Drop Dow เลือก Fill in the Blank 

 

 

 

สิ้นสุด 
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5. คล้ิกปุ่ม +Add First Question 
6. กรอกคําถาม ตําแหน่งท่ีต้องการให้เติมคําให้คั่นด้วย ขีดล่าง (Under Score) “_” 
7. กรอกคําตอบ 
8. คล้ิกปุ่ม Add Response เพ่ิมตัวเลือกคําตอบ เมื่อเสร็จทุกข้ันตอนได้ข้อสอบ/

แบบทดสอบตามจํานวนท่ีต้องการแล้ว คล้ิกปุ่ม Assignment Quiz เพ่ือจัดชุดข้อสอบ โดยจะ
แสดงหน้าต่างดังภาพต่อไปนี้ 

 
 
7.5 แบบจับคู่ (Matching) 

   

 

 
1. คล้ิกแท็บ Quiz 
2. คล้ิกปุ่ม Create a Quiz 

 

 

สิ้นสุด 
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3. กรอกช่ือการทดสอบ และกําหนดเวลาที่ใช้ในการสอบ (หน่วยเป็นนาที) 
4. คล้ิก Drop Dow เลือก Matching 
5. คล้ิกปุ่ม +Add First Question 
6. กรอกคําชีแ้จงในการทาํแบบทดสอบ 
7. กรอกคู่คําถาม-คําตอบ และคล้ิก ปุ่ม +Add เพ่ิมจํานวนข้อ 
8. คล้ิกปุ่ม Add Response เพ่ิมตัวเลือกคําตอบ เมื่อเสร็จทุกข้ันตอนได้ข้อสอบ/

แบบทดสอบตามจํานวนท่ีต้องการแล้ว คล้ิกปุ่ม Assignment Quiz เพ่ือจัดชุดข้อสอบ โดยจะ
แสดงหน้าต่างดังภาพต่อไปนี้ 

 
 
 
8. การสมัครเข้าเรียน ใน Edmodo 
 จากท่ีกล่าวมาต้ังแต่ช่วงต้นเกี่ยวกับ Edmodo ที่เป็นการรวมสังคมออนไลน์เข้ากับ
การศึกษา และยังแบ่งสถานะของบุคคลออกเป็น ผู้สอน และผู้เรียน โดยเฉพาะในฝ่ังของผู้เรียน
เป็นองค์ประกอบท่ีสําคัญในโครงสร้างของระบบ เพราะกลุ่มผู้รับบริการหลัก โดยมีผู้สอนจัดเตรียม
ทรัพยากรไว้ ไม่ว่าจะเป็นส่ือการสอน แบบทดสอบ ผู้เรียนมีหนา้ที่เข้ามาเรียนรู้ ตอบสนอง และรับ
การประเมินผลการเรียนรู้ โดยมีข้ันตอนดังต่อไปนี้ 

• ให้ผู้เรียนเข้าสู่เว็บไซต์ www.edmodo.com 

• เลือกสถานะนักเรียน โดยคล้ิกปุ่ม I’m Student ดังภาพท่ีปรากฏต่อไปนี้ 
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เมื่อปรากฏหน้าต่างลงทะเบียนนักเรียน  (Student Sign up) ให้ผู้เรียนกรอกข้อมูลส่วนตัว ดังนี้ 

 
1. รหัสกลุ่ม/ห้องเรียนท่ีได้จากผู้สอน 
2. กําหนดชือ่ที่จะใช้ในกลุ่ม/ห้องเรียน 
3. กําหนดรหัสผ่านท่ีจะเข้าสู่กลุ่ม/ห้องเรียน 
4. กรอกอีเมลล์ของตนเอง 
5. กรอกชื่อผู้เรียน 
6. กรอกนามสกุลผู้เรียน 
7. คล้ิกช่องวา่ง เพ่ือยอมรบัเง่ือนไขการใช้งาน 
8. คล้ิกปุ่ม Sign up 



โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้ออนไลน์ด้วย Edmodo 

จัดทําโดย ครูภูริวัฒน์  เก้ือทาน  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา 

18

หน้าต่างการใช้งานของผู้เรียนจะเข้าสู่กลุ่ม/ห้องเรียน ที่ผู้สอนได้จัดต้ังและสร้างรหัสผ่านให้ โดยจะ
ปรากฏส่วนประกอบต่างๆ ในหน้าต่างของผู้เรียนดังต่อไปนี้  

 
1. ชื่อและสถานะผู้เรียน 
2. ชื่อกลุ่ม/ห้องเรียน 
3. รหัสผ่านสําหรับให้ผู้ปกครองร่วมสังเกตการณ ์
4. ชื่อผู้สอน : กลุ่มเรียน/ห้องเรียน 
5. ข่าวสารแจ้งเตือน 
6. ออกจากกลุ่ม/ห้องเรียน 
 โดยหน้าต่างดังกล่าว ผู้เรยีนสามารถรบัทราบข้อมูลที่ผู้เรียนส่ง/แจ้งมาถึง ทั้งข้อความ 
ข้อความส้ัน/เตือน งานที่มอบหมาย แบบฝึกหัด/แบบทดสอบ และสามารถโต้ตอบกับผู้สอนผ่าน
การโพสข้อความ ตามหัวข้องาน หรือประเด็นที่ผู้สอนแจ้งไว้ 
 
9. การส่งข้อความโตต้อบ/สอบถามผู้สอน 
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1. คล้ิกท่ี Reply ใต้ข้อความ 
2. พิมพ์ข้อความ ใน Textbox 
3. กดปุ่ม Reply ข้อความจะถูกโพส ต่อจากข้อความที่ผู้สอนแจ้ง ดังภาพต่อไปนี้ 

 
 
10. วิธีส่งงาน การบ้าน ไฟล์งานต่างๆ ท่ีผู้สอนมอบหมาย 
 เมื่อผู้สอนได้มอบหมายงาน โดยใช้แทบ็ Assignment มายังผู้เรียน ซ่ึงงานที่มอบหมาย
อาจถูกกําหนดเวลาส้ินสุดไว้ภายในวันที่ผู้สอนกําหนด ผู้เรียนสามารถส่งงาน การบ้าน หรือไฟล์
งานต่างๆ โดยมีข้ันตอนดังต่อไปนี้  
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1. คล้ิกปุ่ม Turn In 
2. พิมพ์ข้อความแจ้งหัวข้องานที่ส่ง 
3. แทรกภาพแสดงอารมณ์ 
4.คล้ิกเพ่ือแทรกไฟล์ที่ต้องการส่ง 
5. ไฟล์ที่แทรก/แนบแล้ว 
6. คลิกปุ่ม Turn In Assignment เมื่อครบถ้วนถูกต้อง จะปรากฏหน้าต่างการใช้งานดังนี ้

 
 
11. การทําแบบทดสอบหรือการสอบออนไลน์ของผู้เรียน 
 หลังจากผู้สอนได้สร้างแบบทดสอบหรือข้อสอบในแท็บ Assignment โดยกําหนดรูปแบบ
และจํานวนพร้อมทั้งระบุกลุ่ม/ห้องเรียนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผู้เรียนสามารถเข้าถึงและเข้าทํา
แบบทดสอบ/หรือข้อสอบ ด้วยข้ันตอนต่อไปนี้ 
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1. คล้ิกที่ปุ่ม Take Quiz 
2. เมื่อข้ึนหน้าต่างเริ่มต้นแบบทดสอบ คลิกที่ปุ่ม Start Quiz 
3. คล้ิกที่หมายเลขข้อ คําถามและตัวเลือกจะปรากฏข้ึน (แบบ Multiple Choice) โดยเวลาจะ
เริ่มนับถอยหลังตามที่ผู้สอนได้กําหนดเวลารวมไว ้
4. คล้ิกที่ตัวเลือกท่ีคิดว่าเป็นคําตอบท่ีถูกต้อง 
5. คล้ิกข้อคําถามต่อไป จนครบทุกข้อ แล้วคล้ิกปุ่ม Submit Quiz 
6. ยืนยันอีกครั้ง ด้วยการกดปุ่ม Yes 
7. ระบบประมวลผลและแจ้งคะแนนให้ทราบ 
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12. การใช้งาน Edmodo ด้วยอุปกรณ์พกพา 
 ด้วยคุณสมบัติของ Edmodo ที่เป็น Web application และรองรับการทํางาน
ระบบปฏิบัติการของอุปกรณ์พกพา ทาํให้ผู้ใช้ไม่ว่าจะเป็นผู้สอน หรือผู้เรียน ตลอดจนผู้ปกครอง
สามารถเข้าถึงการเรยีนการสอนได้ตลอดเวลา ซ่ึงอุปกรณ์ฯ ที่รองรับการทํางานของ Edmodo 
ได้แก่อุปกรณ์ที่มีระบบปฏิบัติการรองรับการใช้งาน Web Application (พูดกันง่ายๆ อุปกรณ์ที่
เข้าใช้งานเวบ็ไซต์ได้ สามารถใช้งาน Edmodo ได้) ได้แก่ สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต โน้ตบุค ฯลฯ โดย
ระบบปฏิบัติการที่รองรับ ได้แก่  

• Android ของสมาร์ทโฟนและแท็บเลตท่ัวไป   

• IOS ของ iphone ipod 

• ระบบอื่นๆ ที่มีฟังก์ชั่น Web Browser เช่น Opera FireFox เป็นต้น 

      
 
 ขั้นตอนการติดตั้ง Edmodo App เพื่อใช้งานบนอุปกรณ์ท่ีใช้ระบบ Android 
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1. แท็บที่ไอคอน Play Store 
2. แท็บที่หมวดหมู่  
3. แท็บที่ไอคอน แว่นขยาย  
4. พิมพ์คําว่า Edmodo และไอคอน แว่นขยาย เพ่ือค้นหา 
5. จะพบ App ชื่อ Edmodo แท็บเพ่ือเข้าถึง 
6. แท็บที่ปุ่ม ติดต้ัง 
7. แท็บที่ปุ่ม ยอมรับ เมื่อติดต้ัง App Edmodo สมบูรณ์แล้วจะปรากฏ ไอคอน Edmodo ที่
หน้าจอ จากน้ันสามารถแท็บไอคอนฯ เข้าสู่ Edmodo ได้ พิมพ์ชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน และแท็บ Login 
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ผู้เรียนสามารถเข้าสู่กลุ่ม/ห้องเรียน โดยแท็บที่ Join a group เมื่อเข้าสู่กลุ่ม จะปรากฏข้อมูลและ
รายวิชาแบบทดสอบ งานมอบหมาย รายละเอียดต่างๆ ที่ผู้สอนจัดเตรียมไว้ให้ผู้เรียน ดังภาพ
ต่อไปนี้ 
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ข้อมูลอ้างอิง 

http://en.wikipedia.org/wiki/Edmodo 
http://www.edmodo.com 
https://support.edmodo.com/home#teacher 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.fusionprojects.edmodo 
https://itunes.apple.com/us/app/edmodo/id378352300?mt=8 
http://www.dmj.ac.th/phoori 

 

 

 

 
 


