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แนะนํา Edpuzzle 

 Edpuzzle เปนเว็บแอพพลิเคชั่นใชสรางสื่อการเรียนรูใน

รูปแบบวีดีโอ โดยคนหา

Khan Academy, National Geographic, TED Talks, Veritasium, 

Numberphile, Crash Course 

และแบบทดสอบ มีความสามารถติดตามสถานการณ

ตลอดจนแสดงคะแนนสรุปของผูเรียน

ภาพที่ 1 : หนาคนหาวีดีโอจากผูใหบริการตางๆ

การเขาใชงาน Edpuzzle 

Edpuzzle กําหนดระดับผูใชงานออกเปน ดังนี้

1. ครู (Teacher

นําเขาเนื้อหาวีดีโอ แทรกคําอธิบายและแบบทดสอบ

2. นักเรียน 

เรียนตามชั้นเรียนตลอดจนตอบแบบสอบถามที่ครูไดกําหนดไว

การจดัการเรียนรูดวย Edpuzzle 

 

เปนเว็บแอพพลิเคชั่นใชสรางสื่อการเรียนรูใน

ยคนหาวีดีโอที่ใหบริการบน Edpuzzle, Youtube, 

Khan Academy, National Geographic, TED Talks, Veritasium, 

Numberphile, Crash Course และ Vimeo นํามาแทรกคําอธิบาย

มีความสามารถติดตามสถานการณ

แสดงคะแนนสรุปของผูเรียนได 

หนาคนหาวีดีโอจากผูใหบริการตางๆ

Edpuzzle  

กําหนดระดับผูใชงานออกเปน ดังนี้ 

Teacher) คือ ผูใชงานที่สรางชั้นเรียน

นําเขาเนื้อหาวีดีโอ แทรกคําอธิบายและแบบทดสอบ 

นักเรียน (Student) คือ ผูใชงานระดับนักเรียนที่เขา

เรียนตามชั้นเรียนตลอดจนตอบแบบสอบถามที่ครูไดกําหนดไว

อํานาจ สุคนเขตร 

เปนเว็บแอพพลิเคชั่นใชสรางสื่อการเรียนรูใน

Edpuzzle, Youtube, 

Khan Academy, National Geographic, TED Talks, Veritasium, 

มาแทรกคําอธิบาย 

มีความสามารถติดตามสถานการณการเรียน

 

หนาคนหาวีดีโอจากผูใหบริการตางๆ 

คือ ผูใชงานที่สรางชั้นเรียน (Class) 

ระดับนักเรียนที่เขา

เรียนตามชั้นเรียนตลอดจนตอบแบบสอบถามที่ครูไดกําหนดไว 
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การเขาใชงาน Edpuzzle 

จาก Google Account 

สามารถทําได  

ในกรณีนี้ผูเขียนแนะนําใหใชชื่อบัญชีจาก 

จะสะดวกกวา 

ภาพที่ 

การสรางชั้นเรียน 

 

ภาพที่ 3 : 

การจดัการเรียนรูดวย Edpuzzle 

Edpuzzle สามารถเขาใชงานโดยใชชื่อบัญชี

Google Account ได หรือลงทะเบียนชื่อบัญชีบน 

ในกรณีนี้ผูเขียนแนะนําใหใชชื่อบัญชีจาก Google Account 

 

ภาพที่ 2 : เลือกระดับผูใชงาน 

การสรางชั้นเรียน (My Class) 

: หนาเว็บ https://edpuzzle.com 

อํานาจ สุคนเขตร 

สามารถเขาใชงานโดยใชชื่อบัญชี

ได หรือลงทะเบียนชื่อบัญชีบน Edpuzzle ก็

Google Account 

 

https://edpuzzle.com  
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 หลังจาก Sign up as a teadher 

Class Name เสร็จกดปุม Enter

 

ภาพที่ 4 : 

 หากตองการนําวิชาจาก 

ปุม Import form Google Classroom

การใสเนื้อหาวีดีโอลงในชั้นเรียน
 1. คล๊ิกปุม My Content

ภาพที่ 5 

ใสชื่อชั้นเรยีน 

คลิ๊กปุม  
My Content 

การจดัการเรียนรูดวย Edpuzzle 

Sign up as a teadher แลว คลิ๊กปุม +Add Class  ใสชื่อวิชาที่ชอง 

Enter เปนอันเสร็จสิ้นการสรางชั้นเรียน

 

: ใสชื่อชั้นเรียนที่ชอง Class Name

หากตองการนําวิชาจาก Google Classroom มาใชงานคลิ๊ก

Import form Google Classroom 

วีดีโอลงในชั้นเรียน 
My Content ซึ่งอยูมุมบนดานขวา 

 : มุม My Content มุมบนดานขวา

อํานาจ สุคนเขตร 

ใสชื่อวิชาที่ชอง 

เปนอันเสร็จสิ้นการสรางชั้นเรียน 

Class Name 

มาใชงานคลิ๊ก

 

มุมบนดานขวา 

นําเขาวิชาจาก 

Google Classroom 
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2. คล๊ิกปุม +Create 

New Video : นําวีดีโอจากชองตางๆ มาใชงาน

Upload Video : นําวีดีโอจากเครื่องที่เราใชงานอยูขึ้นไป

Student Project : สรางโครงงาน

New Folder : สรางโฟลเดอรยอย

ภาพที่ 

 3. ใหใชตัวเลือก 

ดังภาพที่ 7 เลือกชองผูใหบริการเนื้อหาวีดีโอ 

การจดัการเรียนรูดวย Edpuzzle 

+Create จากนั้น Edpuzzle จะแสดงตัวเลือกดังนี้ 

นําวีดีโอจากชองตางๆ มาใชงาน 

นําวีดีโอจากเครื่องที่เราใชงานอยูขึ้นไป

สรางโครงงาน 

สรางโฟลเดอรยอย 

 

ภาพที่ 6 : แสดงตัวเลือกปุม +Create 

ใหใชตัวเลือก New Video จากนั้น Edpuzzle 

เลือกชองผูใหบริการเนื้อหาวีดีโอ  

คลิ๊กปุม 

เลือก 

อํานาจ สุคนเขตร 

จะแสดงตัวเลือกดังนี้  

นําวีดีโอจากเครื่องที่เราใชงานอยูขึ้นไป 

 

Edpuzzle จะแสดงหนา

คลิ๊กปุม +Create 

เลือก New Video 



การจดัการเรียนรูดวย 

ภาพที่ 7 : 

 4. จากตัวอยางจะใชเนื้อหาวีดีโอจาก 

จากนั้นปอนคําคนหาที่ชอง 

ภาพที่ 

 5. นําเมาสมาเลือกเนื้อหาวีดีโอที่ตองการนํามาใช ดวยการ

คล๊ิกปุม Use it  

การจดัการเรียนรูดวย Edpuzzle 

: แสดงชองผูใหบริการเนื้อหาวีดีโอ

จากตัวอยางจะใชเนื้อหาวีดีโอจาก Youtube ใหคลิ๊กที่ 

จากนั้นปอนคําคนหาที่ชอง Search for a video or paste the URL

ภาพที่ 8 : ปอนคําคนหาวีดีโอ 

นําเมาสมาเลือกเนื้อหาวีดีโอที่ตองการนํามาใช ดวยการ

เลือกผูใหบริการเนื้อหาวีดีโอ 

ปอนคําคน

อํานาจ สุคนเขตร 

 

แสดงชองผูใหบริการเนื้อหาวีดีโอ 

ใหคลิ๊กที่ Youtube 

Search for a video or paste the URL 

 

นําเมาสมาเลือกเนื้อหาวีดีโอที่ตองการนํามาใช ดวยการ

ปอนคําคนหา 
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ภาพที่ 

6. จากนั้น Edpuzzle 

ภาพที่ 

 เลือกโหมดการทํางานดังนี้

การจดัการเรียนรูดวย Edpuzzle 

ภาพที่ 9 : เลือกเนื้อหาวีดีโอที่ตองการ 

Edpuzzle จะแสดงดังภาพดานลาง

ภาพที่ 10 : เนื้อหาวีดีโอที่นํามาใช 

ลือกโหมดการทํางานดังนี้ 

อํานาจ สุคนเขตร 

 

 

จะแสดงดังภาพดานลาง  
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    : โหมด

เนื้อหาวีดีโอ ดวยการ

งานดวยการเลื่อนเขา

ภาพที่ 11 : กําหนดชวงเวลาตัดตอเนื้อหาวีดีโอ

 : โหมด

เสียงบรรยายของครูลงไปในเนื ้อหาวีดีโอ ซึ ่งตองการใชงาน

ไมโครโฟน ควรเสียบไมโครโฟนกอน 

คลิ ๊กปุ ม 

บรรยาย ใหบันทึกเสียงบรรยายไปจนสิ้นสุดเนื้อหาวีดีโอ

ภาพที่ 

1.เริ่มตน 

เลื่อนเขา

2. คลิ๊กเริ่ม
บันทึกเสียง

บรรยาย 

การจดัการเรียนรูดวย Edpuzzle 

โหมดตัดตอเนื้อหาวีดีโอ (Crop)  คือ การตัดตอ

ดวยการเลือกชวงเวลาที่ตองการนําเนื้อหาวีดีโอมาใช

เขา-ออกแถบเริ่มตน (Start) และแถบสิ้นสุด 

กําหนดชวงเวลาตัดตอเนื้อหาวีดีโอ

โหมดบันทึกเสียงบรรยาย (Audio Track

เสียงบรรยายของครูลงไปในเนื ้อหาวีดีโอ ซึ ่งตองการใชงาน

ควรเสียบไมโครโฟนกอน  

  ถัดมาคลิ๊กปุ ม  เพื ่อเริ ่มบันทึกเสียง

บรรยาย ใหบันทึกเสียงบรรยายไปจนสิ้นสุดเนื้อหาวีดีโอ

ภาพที่ 12 : ใสเสียงบรรยาย 

2.สิ้นสุด

เลื่อนเขา-ออก 

1. 

บันทึกเสียง

อํานาจ สุคนเขตร 

คือ การตัดตอ

นําเนื้อหาวีดีโอมาใช

และแถบสิ้นสุด (Stop) 

 

กําหนดชวงเวลาตัดตอเนื้อหาวีดีโอ 

(Audio Track) คือ การใส

เสียงบรรยายของครูลงไปในเนื ้อหาวีดีโอ ซึ ่งตองการใชงาน

เพื่อเริ ่มบันทึกเสียง

บรรยาย ใหบันทึกเสียงบรรยายไปจนสิ้นสุดเนื้อหาวีดีโอ 

 

สิ้นสุด 

. คลิ๊กโหมด

บันทึกเสียง

บรรยาย 
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: โหมดบันทึก

บันทึกเสียงความคิดเห็นลงไปใน

งานไมโครโฟน ควรเสียบไมโครโฟนกอน 

คลิ๊กปุม 

ความคิดเห็น คลิ๊ก 

 เพื่อหยุดบันทึก 

 

การจดัการเรียนรูดวย Edpuzzle 

โหมดบันทึกเสียงความคิดเห็น (Audio Notes) 

บันทึกเสียงความคิดเห็นลงไปในเนื้อหาวีดีโอตรงนั้น ซึ่งตองการใช

ควรเสียบไมโครโฟนกอน  

  เลนวีดีโอเมื ่อถึงชวงเวลาที่ตองการใส 

 เพื่อเริ่มบันทึกเสียงความคิดเห็น 

ภาพที่ 13 : ใส Notes 

1. คลิ๊กโหมด

บันทึกเสียง

ความคิดเห็น 

2. คลิ๊ก  

อํานาจ สุคนเขตร 

Audio Notes)  คือ การ

ซึ่งตองการใช

เลนวีดีโอเมื ่อถึงชวงเวลาที่ตองการใส 

เพื่อเริ่มบันทึกเสียงความคิดเห็น และคลิ๊ก 
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 : โหมด

แบบทดสอบลงในเนื้อหาวีดีโอ

ภาพที่ 

  คลิ ๊ก 

แบบทดสอบ คลิ๊ก 

ประเภท ดังนี้  

 : คําถามปลายเปด

 : คําถามเลือกตอบ

 : ความคิดเห็น 

เมื ่อใสคําถามครบทุกขอแลวคลิ ๊กปุ ม 

ดานลาง 

2. 

การจดัการเรียนรูดวย Edpuzzle 

โหมดสรางแบบทดสอบ (Quizzes) คือ 

แบบทดสอบลงในเนื้อหาวีดีโอลงบนชวงเวลาที่ตองการ

ภาพที่ 14 : ใสแบบทดสอบ 

 เล นว ีด ีโอเมื ่อถ ึงช วงเวลาที ่ต องการใส

 เพื่อสรางคําถาม รูปแบบของคําถามมี 

คําถามปลายเปด (Open Ended Question)

คําถามเลือกตอบ (Multiple Choice) 

ความคิดเห็น  (Comment) 

เมื ่อใสคําถามครบทุกขอแลวคลิ ๊กปุ ม Save

1. คลิ๊ก 

โหมดสราง

แบบทดสอบ . คลิ๊ก  

อํานาจ สุคนเขตร 

คือ การแทรก

าร 

 

เล นว ีด ีโอเมื ่อถ ึงช วงเวลาที ่ต องการใส

เพื่อสรางคําถาม รูปแบบของคําถามมี 3 

(Open Ended Question) 

Save สีนํ ้าเงิน



การจดัการเรียนรูดวย 

 

 

ภาพที่ 

ภาพที่ 

เครื่องมือ

จัดรูปแบบ 

ใสคาํถาม 

ใสคาํถาม 

กําหนด 

ขอถูก/ผิด 

การจดัการเรียนรูดวย Edpuzzle 

 

ภาพที่ 15 : ใสคําถามปลายเปด 

 

ภาพที่ 16 : ใสคําถามเลือกตอบ 

เพิ่มคําถามขอถัดไป

ใสตัวเลือก

เพิ่มตัวเลอืก

อํานาจ สุคนเขตร 

ปุม +  

เพิ่มคําถามขอถัดไป 

ปุม   

ลบคาํถาม 

ใส Feedback 

ใสตัวเลือก 

เพิ่มตัวเลอืก 



การจดัการเรียนรูดวย 

ภาพที่ 

 7. เนื้อหาวีดีโอพรอมแลว คลิ๊กปุม 

 8. คล๊ิกปุม Finish 

หนาตางดังภาพดานลาง 

ภาพที่ 

การจดัการเรียนรูดวย Edpuzzle 

ภาพที่ 17 : ใสความคิดเห็น 

เนื้อหาวีดีโอพรอมแลว คลิ๊กปุม Save สีเขียวดานบน 

Finish สีนํ้าเงินดานบน จากนั ้น Edpuzzle 

หนาตางดังภาพดานลาง ระบชุั้นเรียนที่จะนําเนื้อหาวีดีโอไปใชงาน

ภาพที่ 18 : ระบุชั้นเรียนพรอมเงื่อนไข 

ใสความ

คิดเห็น 

ไมใหขามเน้ือหา 

วันครบกําหนด 

อํานาจ สุคนเขตร 

 

สีเขียวดานบน  

Edpuzzle จะแสดง

ชั้นเรียนที่จะนําเนื้อหาวีดีโอไปใชงาน 

 

 

ระบุชั้นเรียน 



การจดัการเรียนรูดวย 

 หลังจากระบุชั้นเรียนพรอมเงื่อนไขแลว คลิ๊ก 

ดานลาง 

ภาพที่ 

ภาพที่ 

 

การจดัการเรียนรูดวย Edpuzzle 

หลังจากระบุชั้นเรียนพรอมเงื่อนไขแลว คลิ๊ก 

ภาพที่ 19 : ระบุชั้นเรียนเรียบรอย 

ภาพที่ 20 : เนื้อหาวีดีโอในชั้นเรียน 

อํานาจ สุคนเขตร 

 ดังภาพ

 

 



การจดัการเรียนรูดวย 

 

 

การใชงานระดับนักเรียน
1. คล๊ิกปุม Sign up

2. เลือกปุม Sign up as a student 

ภาพที่ 21

3. เลือก Sign up with Google 

ภาพที่ 22 : Sign up with Google 

4. เมื่อ Sign up สําเรจ็แลว จะแสดงหนาจอดังภาพดานลาง

การจดัการเรียนรูดวย Edpuzzle 

การใชงานระดับนักเรียน 
Sign up 

Sign up as a student  

 

21 : เลือก Sign up as a student 

Sign up with Google หรือ Sign up with Edpuzzle

 

: Sign up with Google หรือ Edpuzzle

สําเรจ็แลว จะแสดงหนาจอดังภาพดานลาง

อํานาจ สุคนเขตร 

 

Sign up with Edpuzzle 

Edpuzzle 

สําเรจ็แลว จะแสดงหนาจอดังภาพดานลาง 



การจดัการเรียนรูดวย 

ภาพที่ 

 

ภาพที่ 24 : หนาหลักชั้นเรียนแสดงผลบน 

5. เขาชั้นเรียนใหม คลิ๊กปุม 

การจดัการเรียนรูดวย Edpuzzle 

ภาพที่ 23 : หนาหลักพรอมเรียน 

 

หนาหลักชั้นเรียนแสดงผลบน Smart

เขาชั้นเรียนใหม คลิ๊กปุม +Join Class หรือปุม +  

อํานาจ สุคนเขตร 

 

Smart Phone 

 



การจดัการเรียนรูดวย 

ภาพที่ 

ภาพที่ 26 : รอใส 

6. ใส Class code ที่ไดรับจากครูมาใสลงไป อาทิเชน 

เปนตน จะเขาศึกษาในวิชา 

(information Technology) 

การจดัการเรียนรูดวย Edpuzzle 

ภาพที่ 25 : รอใส Class Code 

  

 

 

รอใส Class Code แสดงผลบน Smrt Phone

ที่ไดรับจากครูมาใสลงไป อาทิเชน 

เปนตน จะเขาศึกษาในวิชา 748-101 เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(information Technology)  

อํานาจ สุคนเขตร 

 

Smrt Phone 

ที่ไดรับจากครูมาใสลงไป อาทิเชน metialu 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 



การจดัการเรียนรูดวย 

ภาพที่ 27

 

 

 

7. คล๊ิกปุม Join จากนั้นจะปรากฏเ

เทคโนโลยีสารสนเทศ ขึ้นมาแสดงดังภาพดานลาง เขาศึกษา

เนื้อหาดวยการคลิ๊กปุม 

ภาพที่ 

การจดัการเรียนรูดวย Edpuzzle 

27 : ใส Class Code ที่ไดรับลงไป

จากนั้นจะปรากฏเนื้อหาในวิชา 748

เทคโนโลยีสารสนเทศ ขึ้นมาแสดงดังภาพดานลาง เขาศึกษา

เนื้อหาดวยการคลิ๊กปุม Start 

ภาพที่ 28 : หนาหลักในชั้นเรียน 

อํานาจ สุคนเขตร 

 

ที่ไดรับลงไป 

748-101 

เทคโนโลยีสารสนเทศ ขึ้นมาแสดงดังภาพดานลาง เขาศึกษา

 



การจดัการเรียนรูดวย Edpuzzle 

อํานาจ สุคนเขตร 

8. หลังจากคลิ๊กปุม Start แลวจะปรากฏหนาจอดังภาพดานลาง 

คล๊ิกบนวีดีโอเนื้อหาจะแสดงข้ึนมา พรอมกบัคําอธิบายและ

แบบทดสอบ 

 

ภาพที่ 29 : เนื้อหาพรอมเรียน 


