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การประยุกตใ์ช้แอพพลิเคชันคลาส โดโจ (Application ClassDojo) สาํหรับช้ันเรียน
ระดับอุดมศึกษา 

                                                                  รวบรวมและเรียบเรียงโดย กานต ์บญุศิริ 

        ไดม้ีโอกาสทดลองใชแ้อพพลิเคชนัคลาส โดโจส าหรบัการเรียนการสอน ซึ่งเป็นแอพพลิเคชนัหน่ึงที่นิยม
ใชใ้นชัน้เรียนของการศกึษาขัน้พืน้ฐานมาระยะหนึ่งแลว้ และเห็นว่าแอพพลิเคชนัคลาส โดโจจะเป็นอีกแอพ

พลิเคชนัหนึ่งที่สามารถที่สามารถน ามาประยกุตใ์ชใ้นการบรหิารจดัการชัน้เรียนในระดบัอดุมศกึษาไดเ้ช่นกนั 

หรือรวมไปถึงการฝึกอบรมต่างๆ เนื่องจากแอพพลิเคชนัคลาส โดโจสอดคลอ้งกบัรูปแบบการสอนที่เนน้ให้

นกัศกึษาเป็นศนูยก์ลาง มีการผสมผสานวิธีการสอน และวิธีการประเมินที่หลากหลาย รวมถึงยงัสามารถเพิ่มผู้

มีสว่นรว่มไดม้ากมาย และแอพพลิเคชนัคลาส โดโจ ยงัสามารถติดตัง้บนอปุกรณต่์างๆไดง้่าย ไม่ว่าจะเป็น 

คอมพิวเตอรต์ัง้โต๊ะ โน๊ตบุค แทบเลต และโทรศพัทม์ือถือ 

            ถือโอกาสไดค้น้ควา้เพิ่มเติมจาก สรุพล บุญลือ (2560) และทดลองเขา้ไปใชจ้ริงใน 

www.classdojo.com จึงไดร้วบรวม เรียบเรียง และประยกุตใ์หส้อดคลอ้งกบับรบิทของการเรียนการสอน

ส าหรบัชัน้เรียนในระดบัอดุมศกึษา 

            ท าใหท้ราบว่าแอพพลิเคชนัคลาส โดโจ เป็นระบบที่สนบัสนนุการเรียนการสอนที่ออกแบบโดยใช้

แนวคิดของเกมมิฟิเคชนั ซึ่งคลาส โดโจ  มีตวัการต์นูใชแ้ทนตวันกัศึกษาที่สามารถดงึดดูความสนใจของ

นกัศกึษาเป็นอย่างดี มีคะแนนจิตพิสยัใหก้บัตวั monster ที่ใชแ้ทนตวันกัศกึษาได ้เหมาะกบัการใหร้างวลัหรือ

ตดัคะแนนจิตพิสยั มีระบบเช็คชื่อออนไลน ์มีระบบสุม่ชื่อผูเ้รียน จบักลุม่ใหน้กัเรียนอตัโนมติั มีระบบจบัเวลาใน

การท ากิจกรรม มีระบบจดัการเสียงรบกวนในชัน้เรียน มีระบบบนัทกึช่วยจ าในชัน้เรียน สามารถเก็บสะสม

ผลงานของนกัเรียนไดม้ีรายงานผลการเรียนตามสภาพจรงิดว้ย google sheet (ส านกังานคณะกรรมการ

อาชีวะศึกษา,2564) ท าใหค้ลาส โดโจ  เป็นเครื่องมือในการจดัการชัน้เรียนที่สามารถช่วยอาจารยผ์ูส้อนในการ

ควบคมุพฤติกรรมของนกัศกึษาในชัน้เรียนไดอ้ย่างรวดเร็ว และง่ายดาย ในรูปแบบเรียลไทม ์และสง่เสรมิให้

นกัศกึษามีสว่นรว่มในชัน้เรียน และมีความจดจ่ออยู่กบักิจกรรมการเรียนรู ้ซึ่งแอพฯนีไ้ม่เพียงแค่เป็นการเช็คชื่อ

นกัเรียนในการเขา้เรียนเท่านัน้แต่คลาส โดโจ ยงัสามารถกรอกคะแนนจิตพิสยัตามที่อาจารยจ์ะตัง้ค่าไว ้เช่น 

การใหค้วามรว่มมือ การตอบค าถาม การตัง้ใจเรียน เป็นตน้  อีกทัง้ยงัสามารถปรบัเพิ่มหรือลดคะแนนไดต้าม

เกณฑท์ี่อาจารยว์างไว ้ซึ่งนกัศกึษาจะสามารถทราบคะแนนของตน จากการท่ีครูไดแ้ชรล์ิงกค์ะแนนให ้

นอกจากนีอ้าจารยย์งัสามารถเลือกไดว้่าจะใหผู้ป้กครองเห็นคะแนนหรือพฤติกรรมดา้นบวกหรือดา้นลบของลกู 

http://www.classdojo.com/
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ๆ ของตน เป็นแอพฯที่ช่วยอ านวยความสะดวกใหอ้าจารย ์นกัศึกษา ผูป้กครอง ตลอดจนผูบ้รหิาร

สถาบนัการศกึษาไดจ้รงิๆ (หนอนกินใบ ,2563) 

           

 

                      หากจาํลองเป็นชั้นเรียนในระดับอุดมศึกษาจะมีผู้เกี่ยวข้องและใช้งานในแอพพลิเคชัน
นี ้อยู่ด้วยกัน 4 ประเภท คือ 
          1. อาจารยผ์ู้สอน ซึ่งจะมีอาจารยผ์ูส้อนหลกั และยงัสามารถเพิ่มอาจารยผ์ูส้อนรว่มไดด้ว้ย 

          2. นักศึกษา จะตอ้งเขา้มาท ากิจกรรมการเรียนรู ้และสามารถรบัรูผ้ลการประเมินไดท้กุสว่น 

          3. ผู้ปกครอง เนื่องจากแอพพลิเคชนันีผู้ ้เปิดโอกาสใหป้กครองสามารถเขา้มามีสว่นรว่มในการรบัรูก้าร

ประเมิน และความกา้วหนา้ของนกัศกึษาในปกครองของตนได ้

          4. ผู้บริหารสถาบันการศึกษา สามารถเขา้มาตรวจสอบ หรือติดตามการจดัการเรียนการสอนได ้
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                         หากจะแบ่งระบบการจัดการของแอพพลิเคชันคลาส โดโจ ให้ชัดเจน สามารถแบ่งได้ 
4 ระบบ ดังนี้ 
            1. ระบบการสร้างตัวละครของนักศึกษา โดยนกัศกึษาจะมีตวัละครประจ าตวัของตนเองในชัน้เรียน

นกัศกึษาสามารถเลือกและปรบัเปลี่ยนตวัละครดว้ยตนเองได ้ตรงนีจ้ะช่วยสรา้งความน่าสนใจใหก้บันกัศกึษา 
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            2. ระบบการเสริมแรง อาจารยผ์ูส้อนสามารถใหร้างวลัส าหรบันกัศกึษาที่มีพฤติกรรมในชัน้เรียนที่ดี 

มีสว่นรว่มในการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้และอาจารยผ์ูส้อนก็สามารถหกัลบคะแนนนกัศกึษาในกรณีที่นกัศึกษามี

พฤติกรรมที่ไม่พงึประสงค ์หรือไม่มีสว่นรว่มในการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้เช่น ชวนเพื่อนคยุ ไม่สง่การบา้น เอางาน

วิชาอ่ืนมาท าในหอ้ง เป็นตน้ เมื่อมีคะแนนเขา้มาเก่ียวขอ้งเราจึงตอ้งกระตุน้ใหน้กัเรียนอยากจะไดค้ะแนน และ

พยายามรกัษาคะแนนของ monster ของตนเองไวไ้ม่ใหโ้ดนหกัคะแนน 

            3. ระบบรายงานพฤติกรรมของนักศึกษา อาจารยผ์ูส้อนสามารถแจง้พฤติกรรมของนกัศกึษาใหแ้ก่

ผูป้กครอง และผูบ้รหิารคณะ หรือสถาบนัการศกึษาทราบได ้ท าใหส้ามารถติดตามและรบัรูเ้รื่องราวต่างๆที่

เก่ียวขอ้งไดดี้ 

            4. ระบบการวิเคราะหค์ะแนนเบือ้งต้น ซึ่งจะประเมินทกัษะในดา้นต่างๆออกมาเป็นกราฟโดนทั 

เพื่อท าใหส้ามารถเห็นคะแนนในดา้นต่างๆ ทัง้บวกและลบไดใ้นทนัที อีกทัง้ยงัสามารถน าขอ้มลูออกมาอยู่ใน

รูปแบบของ Excel ไดด้ว้ย ท าใหผู้เ้ก่ียวขอ้งเห็นขอ้มลูภาพรวมไดช้ดัเจน และสามารถปรบัปรุงและพฒันาทัง้

นกัศกึษาและอาจารยไ์ดง้่าย 

 

             ส่วนการเข้าใช้งานแอพพลิเคชันคลาส โดโจ ก็ทาํได้โดยง่ายและหลากหลาย ซึ่งสามารถ
ดาํเนินการตามขั้นตอนดังนี ้
             1. เร่ิมติดตั้งแอพพลิเคชันคลาส โดโจ ซึ่งสามารถติดตัง้ไดท้ัง้คอมพิวเตอรต์ัง้โต๊ะ โน๊ตบุค แทบเลต 

และโทรศพัทม์ือถือ ทัง้ในระบบแอนดรอยด ์ ไอโอเอส ซึ่งหากจะเขา้จากเว็บไซตก์็สามารถเขา้ไดท้ี่ 

www.classdojo.com  
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              2. ต้องสมัครเข้าใช้โดยลงทะเบียนสมัครเป็นสมาชิกก่อน และเลือกสถานะว่าจะเขา้สูร่ะบบ

ในฐานะใด จะเป็น อาจารย ์นกัศกึษา ผูป้กครอง ตลอดจนผูบ้รหิารสถาบนัการศกึษา 
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              3.เร่ิมลงชื่อเข้าใช้ในนามสถาบันการศึกษา โดยระบบจะใหใ้สช่ื่อสถาบนัการศกึษาที่เราสงักดั 

หากคน้ชื่อไม่พบ ก็ตอ้งสรา้งขึน้ใหม่ ดว้ยการกรอกขอ้มลูเบือ้งตน้ของสถาบนัการศกึษา สถานที่ตัง้ และระดบั

การจดัการศกึษาของสถาบนัการศึกษาท่ีเราตัง้ขึน้ใหม่ 
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               4. มี 6 ช่อง ให้เลือก 

 
               5. เมื่อจะตั้งค่าห้องเรียน (CLASS) สามารถเลือกรูปภาพหอ้งเรียนตามที่ตอ้งการ โดยการใชง้านนี ้

สามารถจะตัง้ค่าหอ้งเรียนใหเ้หมาะสมได ้ หอ้งเรียนที่ใชง้านอยู่จะแสดงหากหอ้งไดท้ี่ไม่ไดจ้ดัการเรียนการสอน

แลว้สามารถที่จะจดัเก็บไว ้Archived และสามารถน ากลบัมาใหม่ได ้Restore ซึ่งสะดวกต่อการใชง้านมาก  
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               โดยจะมีขัน้ตอนในการจดัหอ้งเรียน เช่น 

              เริ่มตัง้แต่ Create new classชื่อ และระดบัการศกึษา 

 

               ตัง้ชื่อนกัศึกษาและ Add your students 
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               6. การตั้งค่านักศึกษา Student ในขัน้นีจ้ะเป็นการเพิ่มรายชื่อผูเ้รียนเขา้ไปสูร่ายวิชา โดยสามารถ

ท าได ้2 ลกัษณะคือ การสรา้งรายชื่อนกัศกึษาทีละคน หรือการน าเขา้จากไฟล ์Word หรือ Excel  ซื่งควรจะมี

ชื่อ สกลุ และรหสันกัศกึษาดว้ย แต่แอพพลิเคชนันี ้ยงัมีปัญหากบัการใชภ้าษาไทยในการสรุปผลคะแนนรวม

ออกมาเป็น Excel อาจจะมีปัญหาอ่านภาษาไทยไม่ได ้จึงควรใชช้ื่อนกัศึกษาและขอ้มลูอื่นๆเป็นภาษาองักฤษ

ตัง้แต่แรกจะท าใหส้ะดวกกว่า
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                7. ตั้งค่าทักษะ Skill ที่เราจะเก็บขอ้มลู ในขัน้นีจ้ะเป็นหวัใจส าคญัของการบรหิารจดัการชัน้เรียน 

ซึ่งสามารถจะจดัเพิ่มค่าหรือลดค่าคะแนนในสว่นทกัษะต่างๆที่สรา้งขึน้ หรือลดคณุลกัษณะดงักลา่วได ้รวมถึง

จะสามารถประเมินเป็นรายบคุคล หรือจะประเมินเป็นกลุม่ก็ไดง้่ายต่อรูปแบบการจดัการเรียนการสอนที่

หลากหลาย และยงัสามารถเพิ่มหรือลดการประเมินในระหว่างการเรียนการสอนไดด้ว้ย ซึ่งเป็นขอ้ดีของระบบนี ้
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                  8. ตั้งค่า Parent ในขัน้นีจ้ะเป็นขัน้ของการติดต่อกบัผูป้กครองในการแสดงขอ้มลูคะแนนผลการ

ประเมิน ความกา้วหนา้ของงาน ซึ่งจะเป็นการประเมินที่ผูป้กครองไดม้ีโอกาสในการเขา้มารบัรูไ้ปพรอ้มกบั

นกัศกึษาดว้ย ซึ่งเป็นการประเมินที่โปรง่ใส ตรวจสอบได ้
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                โดยมีองคป์ระกอบดังรายละเอียดในส่วนนี ้คือ 
                1. ส่วนนําหรือส่วนหัว จะเป็นสว่นที่บอกเก่ียวกบัชื่อของหอ้ง (Mr.boonsiri Class) ขณะที่เรา

ก าลงัเขา้ใช ้จะอยู่ดา้นบนฝ่ังซา้ย ถดัมาเป็นรูปกระดิ่งจะเป็นสญัญลกัษณท์ี่จะแสดงเมื่อมีการติดต่อสื่อสารจาก

นกัศกึษาหรือจากผูป้กครองหรือก าหนดนดัหมายต่างๆ ต่อมาเป็นหนา้ของผูใ้ชซ้ึ่งสามารถจะตัง้ค่าการใช้

คณุลกัษณะต่างๆไดจ้ากที่นี่ ซึ่งจะอยู่ดา้นบนฝ่ังขวา 

 
                   2. ส่วนจัดการเกี่ยวกับการจัดการห้องเรียน (Classroom) 
                       ซึ่งจะแสดงชื่อนกัศกึษาทัง้หมด พรอ้มแสดงสถานะคะแนนต่างๆ ที่ไดร้บั Portfolios ประวติัการ

เรียน Class Story ซึ่งจะบนัทกึกิจกรรมที่ไดผ้่านไปทัง้หมด และ Massages ใชติ้ดต่อสื่อสารในระบบทัง้หมด 

ไม่ว่าจะเป็นอาจารยก์บันกัศึกษา หรือกบัผูป้กรองก็ได ้สามารถติดต่อสื่อสารถึงกนัไดท้ัง้แบบรายบุคคล หรือทัง้

กลุม่ใหญ่ 
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                    3. ส่วนการจัดการนักศึกษาในลักษณะกลุ่มหรือเดี่ยว จะเป็นสว่นส าคญัในจดัหนา้เว็บให้

เหมาะสมกบัผูใ้ช ้ใหแ้สดงตามสมาชิกทกุคน เพื่อสะดวกในการจดัการเพิ่มหรือลดคะแนนของนกัศกึษาเป็น

อิสระ หรือใหแ้สดงกลุม่ตามการตัง้ค่าใหเ้ป็นกลุม่เพื่อสะดวกในการจดัการเพิ่มหรือลดคะแนนของนกัศกึษา

เป็นกลุม่ 
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                       4. ส่วนในการตรวจสอบสถานะคะแนนของนักศึกษา ไม่ว่าจะเป็นเดี่ยวหรือกลุม่สามารถ

จะติดตามไดจ้ากที่นี่ และนอกเหนือจากนัน้แลว้จะสามารถเพิ่มนกัศกึษา หรือลบนกัศึกษาไดน้อกจากนีแ้ลว้ใน

สว่นนีย้งัประกอบดว้ยค าสั่ง ที่ส  าคญัอีกอย่างหนึ่งคือ การออกรายงาน หรือรีพอรท์ซึ่งจะออกขอ้มลูไดส้อง

ลกัษณะคือ 

                      5. ส่วนสุดท้าย เป็นสว่นที่มีการจดัการที่หลากหลายทัง้แบบเป็นอิสระที่มีมาใหห้รือแบบที่ใช้

งานแบบออนไลน ์ซึ่งจะตอ้งมีค่าใชจ้่ายในบางสว่น 

                       Attendance เป็นการบนัทึกการมาเรียนของนกัศึกษา วิธีการง่ายๆคือเลือกนกัศกึษาเป็นมา

เรียนทัง้หมดแลว้ท าการเรียกชื่อคนไหนไม่มาก็น าเครื่องหมายถกูออกก็จะสะดวกในการใชห้ลงัจากนัน้กด 

Save

 

 

                         Select Multiple เป็นเครื่องมือที่ใชใ้นการเลือกนกัศกึษาหลายคนพรอ้มกนัเพื่อใหค้ะแนนหรือ

ท ากิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งรว่มกนั
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                         Random คณุลกัษณะตวันีจ้ะเป็นการใชง้านในลกัษณะของการสุม่เลือกนกัศกึษาใหข้ึน้มา

ตอบค าถามหรือท ากิจกรรม ซึ่งจะง่ายต่อการใชง้าน 

 
                          Timer เป็นเคร่ืองมือของเวลาซึ่งจะมีอยู่สองสว่นคือ นาฬิกาจบัเวลา กบั นาฬิกาตัง้เวลาซึ่งจะ

ใชใ้นการประกอบการจดัการเรียนการสอน หรือท ากิจกรรมในชัน้เรียน 
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                          เครื่องมืออ่ืนที่จะใชส้ว่นใหญ่จะเป็นการเชื่อมไปยงัอินเทอรเ์น็ตเพื่อน ามาใชป้ระกอบไปดว้ย 

ToolKit  

 

 Big Ideas และการใชง้านในโหมดนกัศึกษา เป็นตน้ 
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