
กระดานออนไลน์ Padlet 

ท าความรู้จักกับ Padlet  

 

 

 

เว็บไซต์ Padlet เป็นเว็บไซต์ท่ีช่วยในการเรียนการสอน และมีประโยชน์อย่างมากสามารถใช้เพื่อเป็น
บอร์ดสรุปเนื้อหา บอร์ดต้ังค าถาม บอร์ดแสดงความคิดเห็น ท่ีรองรับผู้ใช้ได้จ านวนมาก สามารถเข้ามาร่วมกัน
อธิบาย แลกเปล่ียนข้อมูล เขียนค าตอบ การระดมความคิดเห็น การจัดกลุ่ม ล าดับส าคัญประเด็นต่าง ๆ และ
สรุปเนื้อหาการเรียนรู้ระหว่างครูและนักเรียน Padlet สามารถโพสต์ ข้อความ รูปภาพ วิดีโอ เสียง และลิงก์
เว็บไซต์ รวมถึงใช้ในรูปแบบแผนท่ีความคิด (mind map) ส าหรับข้อความท่ีโพสต์ สามารถถูกแก้ไขและจัด
กลุ่มของข้อความได้ และยังสามารถน าข้อมูลในบอร์ดออกมาเป็นไฟล์ pdf csv excel หรือพิมพ์และแชร์ผ่าน
ช่องทาง social media ได้ ไม่ว่าจะเป็น Facebook Twitter E-mail โดยสามารถเข้าใช้งานได้ท้ังเว็บไซต์ 
Padlet.com หรือดาวน์โหลดได้ท้ัง Play Store และ App Store 

จุดเด่น: เป็นพื้นท่ีท่ีสามารถท างานได้หลากหลาย มีรูปแบบกระดานหลากหลาย สามารถน าไปใช้ได้หลาย
กิจกรรม ไม่ว่าจะแสดงความคิดเห็นหรือการต้ังค าถามต่าง ๆ รวมถึงสรุปและท า mind map จึงท าให้ใช้เป็น
ส่ือกลางในการระดมความคิดและแลกเปล่ียนข้อมูล ท าให้ครูผู้สอนรวมถึงนักเรียนในช้ันเรียนมีส่วนร่วมในการ
ท างานร่วมกันมากขึ้น นักเรียนท่ีไม่กล้าแสดงความคิดเห็นสามารถใช้เป็นส่ือกลางในการแสดงความคิดเห็นได้ 
และส่งงานออนไลน์ได้  

จุดด้อย: แบบฟรี มีข้อจ ากัดคือสามารถสร้างกระดานได้ 5 กระดาน ราคาโปร 129 บาท/เดือน และ 1,188/ปี 

ประโยชน์ของ Padlet  

      1. ใช้เป็นพื้นท่ีเพื่อแสดงเนื้อหาสาระ ข้อสอบ ใบงาน ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่าง ๆ  

      2. ใช้เป็นเครื่องมือในการระดมความคิด รวบรวม แลกเปล่ียนความคิดตามหัวข้อท่ีก าหนด  

      3. ใช้เป็นพื้นท่ีจัดการงานต่าง ๆ รวมไปถึงแจ้งเตือนได้อีกด้วย  

      4. พ่อแม่ผู้ปกครองสามารถมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ในช้ันเรียน  

      5. เป็นพื้นท่ีเปิดโล่งให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการอภิปราย  

      6. นักเรียนคนอื่น ๆ สามารถเห็นข้อความของเพื่อนร่วมชั้น  

      7. นักเรียนท่ีไม่กล้าถามในช้ันเรียน Padlet ก็จะเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการสอบถามคุณครู  

      8. สามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้ดีในการจัดการเรียนการสอนห้องเรียนท่ีมีขนาดใหญ่ 

      9. ใช้ในการส่งงานออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ 

พัฒนาหลักสูตรและฝึกอบรม มะลิวลัย์  คาํสามัคคี



การเข้าใช้งาน Padlet 

สามารถเข้าใช้งานผ่านทางแอปพลิเคชัน Padlet หรือทางเว็บไซต์ https://padlet.com  

1. เข้าไปท่ีเว็บไซต์ https://padlet.com จะเข้าสู่หน้าจอโปรแกรม 

 

 

 

                                 

ลงทะเบียน
ฟรี 

เปลี่ยนภาษา 

เลือกรูปแบบการลงทะเบียน 

ในท่ีนี้จะลงทะเบียนด้วย Google 

พัฒนาหลักสูตรและฝึกอบรม มะลิวลัย์  คาํสามัคคี

https://padlet.com/


                          

           

คลิกลงทะเบียนฟรี 

 

 

 

คลิกเลือกบัญชี 

คลิกเมื่อต้องการซื้อแพ็คเกจ 

คลิกเพื่อลงทะเบียนฟรี 

คลิกเพื่อเข้าสู่ Padlet 

พัฒนาหลักสูตรและฝึกอบรม มะลิวลัย์  คาํสามัคคี



 

 

 

 

 

เร่ิมต้นการใช้งาน Padlet 

1. วิธีการลบ Padlet 

     คลิกท่ีปุ่มด าเนินการด้านขวาบนของ Padlet ท่ีต้องการลบ จากนั้นท าตามข้ันตอน ดังรูป 

 

 

 

2. คลิกปุ่มสร้าง PADLET 

 

คลิกเพื่อสร้าง Padlet ใหม ่(1 Padlet = 1 บอร์ด) 

Padlet จะมีเริ่มต้นให้ 1 หน้า 
ผู้ใช้สามารถลบท้ิงได้ 

คลิกท่ีปุ่มด าเนินการ 

ลบ Padlet 

กรอกรหัส Code 

ลบ 

พัฒนาหลักสูตรและฝึกอบรม มะลิวลัย์  คาํสามัคคี



       เลือก Padlet ท่ีต้องการ โดยผู้ใช้สามารถคลิกท่ีแสดงตัวอย่างก่อนคลิกเลือก 

 

 
       ภาพแสดงตัวอย่าง Padlet 
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3. การปรับแต่งและการตั้งค่าเพิ่มเติมใน Padlet ซึ่ง 2 การต้ังค่านี้จะเป็นการตั้งค่าพื้นฐานท่ีมีในทุก Padlet 
    3.1 คลิกเลือกท่ีไอคอน Padlet 

 

 
       หลังจากคลิกเลือกแล้วจะปรากฎหน้าต่างของ Padlet และหน้าต่างปรับแต่งท่ีอยู่ด้านขวา 

 

 

 ขยายหน้าต่างต้ังค่า 

พัฒนาหลักสูตรและฝึกอบรม มะลิวลัย์  คาํสามัคคี



 

พิมพ์ช่ือ Padlet 

อธิบายส้ัน ๆ เกี่ยวกับ Padlet ท่ีสร้างขึ้นนี้ 

เปลี่ยนไอคอน Padlet (ไอคอนจะอยู่ด้านซ้ายบนสุด) 

ลิงค์ของ Padlet นี้ 

ภาพพื้นหลัง (ซึ่งผู้ใช้สามารถออกแบบและอัปโหลดขึ้นได้) 

การเลือกโทนสีของ Padlet 

การเลือกฟ้อนใน Padlet 

เปิดการตั้งค่าเพื่อแสดงช่ืออีเมลของนักเรียน
หรือผู้ร่วมแสดงความคิดเห็นบน Padlet นี้ 

เลือกแสดงต าแหน่งของโพสต์ใหม่ 

อนุญาต/ไม่อนุญาตให้ผู้อื่นตอบโพสต์ 

อนุญาตให้ผู้ตอบแสดงความรู้สึก 

คลิกเพ่ือเลือก 
การแสดความรู้สึก 

ผู้ดูแลคลิกเมื่อ
ต้องการอนุญาต 

ย้อนกลับเมนูหลัก 

พัฒนาหลักสูตรและฝึกอบรม มะลิวลัย์  คาํสามัคคี



        เมื่อต้ังค่าทุกอย่างเรียบร้อยแล้วให้คลิกบันทึก (ปุ่มอยู่ขวามือบนสุด) ดังรูป 

 

 
        จากนั้นคลิกท่ีปุ่มปิดหรือคลิกท่ีพื้นหลัง 1 ครั้ง 

 

พัฒนาหลักสูตรและฝึกอบรม มะลิวลัย์  คาํสามัคคี



อธิบายหมายเลข 5 เพิ่มเติม 
       เมื่อคลิกลูกศรท่ีภาพพื้นหลังก็จะพบกับภาพหมายเลข 1 ดังรูป ซึ่งภาพพื้นหลังจะปรากอบด้วยพื้นหลัง 4 
รูปแบบ และแต่ละรูปแบบจะมีแบบย่อยออกไปตามหมวดหมู่ โดยผู้ใช้สามารถคลิกท่ีลูกศรหลังข้อความเพื่อ
เลือกแบบพื้นหลัง ในท่ีนี้จะยกตัวอย่างพื้นผิวและลวดลายจากนั้นเลือกแบบพื้นหลัง หากผู้ใช้ต้องการเลือกพื้น
หลังจากแหล่งอื่นให้คลิกท่ี Add your own wallpaper 

                          

 

 

 

 

 

คลิกเลือกแบบพื้นหลัง 

จะอธิบายแหล่งเลือกรูปภาพต่อจากนี้ 

พัฒนาหลักสูตรและฝึกอบรม มะลิวลัย์  คาํสามัคคี



เมนูที่ 1 ค้นหาภาพ    

คลิกเลือกค้นหาภาพจากนั้นพิมพ์ค าท่ีต้องการค้นหา ซึ่งรองรับภาษาอังกฤษเท่านั้น 

 

 

 

พิมพ์ค าท่ีต้องการค้นหา 
จากนั้น Enter 

คลิกเลือกภาพ 

พัฒนาหลักสูตรและฝึกอบรม มะลิวลัย์  คาํสามัคคี



      หลังจากคลิกเลือกภาพ ภาพพื้นหลังในหน้า Padlet จะเปล่ียนทันทีและจะปรากฏหน้าต่างการต้ังค่าของ
พื้นหลังด้วย ดังรูป 

 

 

  

 

 

เมนูที่ 2 อัปโหลด   

      คลิกท่ีอัปโหลดจากนั้นเลือกไฟล์ภาพจากเครื่องคอมพิวเตอร์ (ขนาดไฟล์ภาพประมาณเท่าหน้าจอ
คอมพิวเตอร์) 

 

ภาพแผ่เรียงติดกัน 

ภาพเต็มหน้าจอ 

ภาพพื้นหลังท่ีเลือกจากการค้นหา 

กลับเมนูก่อนหน้า 

คลิกเพื่อเลือกไฟล์ภาพจากคอมพิวเตอร์ 

รูปภาพ ไอคอนหรือพื้นหลังหรืออื่น ๆ  
ท่ีผู้ใช้งานเคยอัปโหลดจากคอมพิวเตอร์ 

จะปรากฏตรงนี ้

การเบลอภาพ 

พัฒนาหลักสูตรและฝึกอบรม มะลิวลัย์  คาํสามัคคี



     จากนั้นเลือกรูปภาพท่ีต้องการแล้วเลือก Open ดังรูป 

 

 
       ภาพท่ีเลือก 

 

 

 

 

พัฒนาหลักสูตรและฝึกอบรม มะลิวลัย์  คาํสามัคคี



เมนูที่ 3 วางลิงค ์   

        ในเมนูนี้ผู้ใช้สามารถค้นหารูปภาพจากเว็บไซต์ท่ีเปิดให้ใช้รูปภาพฟรี หรือภาพจากเว็บไซต์ของผู้ใช้งาน
เอง จากนั้นคัดลอกท่ีอยู่ของรูปภาพมาวางท่ีช่องป้อน URL จากนั้นคลิกบันทึก 

 

 

 

 
       ภาพพื้นหลังท่ีได้ ดังรูป 

 

คัดลอกท่ีอยู่รูปภาพ 

วาง URL 

บันทึก 

พัฒนาหลักสูตรและฝึกอบรม มะลิวลัย์  คาํสามัคคี



เมนูที่ 4 ถ่ายรูป  

       หลังจากคลิกเลือกเมนูถ่ายรูปเข้ามาจะพบกับป๊อบอัปเรียกใช้กล้องให้ผู้ใช้งานคลิกอนุญาต (Allow) เพื่อ
เปิดใช้งาน ดังรูป 

 

 
      หลังจากคลิกอนุญาตกล้องจะนับถอยหลัง 3 2 1 และถ่ายภาพ ดังรูป 

 

 

 

 

 

 

เม่ือตอ้งการปิดการถ่ายรูป 

นับถอยหลัง 

เลือกกล้องถ่ายรูป 

พัฒนาหลักสูตรและฝึกอบรม มะลิวลัย์  คาํสามัคคี



         เมื่อถ่ายเรียบร้อยแล้วคลิกท่ีปุ่มบันทึก หรือคลิกท่ีปุ่มรีเฟรชเพื่อถ่ายใหม่ หรือคลิกปิดเมื่อต้องการปิด
กล้องถ่ายรูป ดังรูป 

 

 

 

 

 

 

 

  

ปุ่มรีเฟรช 
เลือกโทนสีรูปภาพ 

พัฒนาหลักสูตรและฝึกอบรม มะลิวลัย์  คาํสามัคคี



เมนูที่ 5  

 
        เมื่อผู้ใช้งานคลิกเมนูการวาดเข้ามาจะพบกับหน้าต่างการเขียน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

 

 

 

สีพื้นหลัง ย้อนกลับ/เรียกคืน 

สีปากกา 
ปากกา 

ยางลบ 

คลิกเมื่อต้องการบันทึก 

พัฒนาหลักสูตรและฝึกอบรม มะลิวลัย์  คาํสามัคคี



พื้นหลังจากการวาด 

 

 

    3.2 การต้ังค่าเพิ่มเติม  
         สัญลักษณ์เพิ่มเติมคือ 3 จุด ด้านขวาบนสุด คลิก 1 ครั้ง จะปรากฏหน้าต่างการตั้งค่าเพิ่มเติม ดังรูป 
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        การต้ังค่าเพิ่มเติม 

  

 

 

 

 

 

ข้อมูลการสร้าง Padlet น้ี 

เมนูน้ีจะลิงค์ไปที่ https://padlet.helpdocs.io/l/en 
ผู้ใช้งานพิมพ์สิ่งที่ต้องการสอบถามเป็นภาษาอังกฤษ 

ถูกใจ Padlet น้ี เมื่อกดถูกใจ Padlet น้ีจะว่ิงไปที่หน้าถูกใจด้วย 

คัดลอก Padlet น้ี กรณีลงชื่อใชง้านฟรีหน้าหลักของผู้ใชง้านต้องมี Padlet ไม่เกิน 3 
หน้า (รวมหน้าน้ีด้วย) มิเช่นน้ันจะคัดลอกไม่ได้ 

เปิด Padlet เต็มจอ และกดปุ่ม Esc บนคีย์บอร์ดเพ่ืออกจากหน้าเต็มจอ 

(อธิบายเพ่ิมเติมด้านล่าง) 

(อธิบายเพ่ิมเติมด้านล่าง) 

(อธิบายเพ่ิมเติมด้านล่าง) 

(อธิบายเพ่ิมเติมด้านล่าง) 

อธิบายแล้วอยู่ทีส่่วนแรก 

(อธิบายเพ่ิมเติมด้านล่าง) 

(อธิบายเพ่ิมเติมด้านล่าง) 

(อธิบายเพ่ิมเติมด้านล่าง) 

พัฒนาหลักสูตรและฝึกอบรม มะลิวลัย์  คาํสามัคคี



อธิบายหมายเลข 6 เพิ่มเติม 

       หลังจากคลิกเมนูเชิญผู้อื่นแล้วจะพบกับหน้าต่างการค้นหา ดังรูป ให้พิมพ์ช่ือหรืออีเมลท่ีช่องค้น 

 

 
     หลังจากคลิกเลือกชื่อแล้วสามารถต้ังค่าการแสดงความคิดเห็นของบุคคลนั้นได้ โดยคลิกท่ีต้ังค่า (3 จุด) ดัง
รูป จากนั้นคลิกเลือกความสามารถในการแสดงความคิดเห็น 

 

 

 

 

 

 

พิมพ์ช่ือหรือเมล 

คลิกช่ือท่ีต้องการ 
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อธิบายหมายเลข 7 เพิ่มเติม  

การแชร์หรือฝังมี 4 ส่วน ดังนี้ 

1. เชิญสมาชิก ประกอบด้วย 
   1) เพิ่มหรือแก้ไขสมาชิก (อธิบายแล้วในหัวข้ออธิบายหมายเลข 6 เพิ่มเติม) 

2. ความเป็นส่วนตัว ประกอบด้วย 
   1) แก้ไขความเป็นส่วนตัว 

3. แชร์ ประกอบด้วย 
   1) คัดลอกลิงค์ไปยังคลิปบอร์ด 
   2) รับคิวอาร์โค้ด 
   3) ฝังในบล็อกหรือเว็บไซต์ของคุณแล้ว 
   4) อีเมล 
   5) แชร์บน Facebook 
   6) แชร์บน Twtter 
   7) แชร์บน Google Classroom 

4. ส่งออก ประกอบด้วย 
   1) บันทึกเป็นภาพ 
   2) บันทึกเป็น PDF 
   3) บันทึกเป็น CSV 
   4) บันทึกเป็นสเปรดชีต Excel 
   5) พิมพ์ 
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อธิบายเพิ่มเติมดังต่อไปนี้ 

2. ความเป็นส่วนตัว                               ประกอบด้วย 
   คลิกท่ีแก้ไขความเป็นส่วนตัวจะปรากฏ 2 ส่วน คือ แก้ไขความเป็นส่วนตัวและสิทธิ์ของผู้เย่ียมชม  
   ส่วนของแก้ไขความเป็นส่วนตัวผู้สร้างสามารถคลิกเลือกความสามารถส่วนท่ีต้องการให้เป็นจุดสีเหลือง ดัง
รูป จากนั้นบันทึก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนของสิทธิ์ ผู้เยี่ยมชม 
ให้ผู้สร้างคลิกเลือกหัวข้อ
ท่ีต้องการ จากนั้นคลิก
พื้นท่ีว่างด้านนอก 
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3. แชร์  

   รับคิวอาร์โค้ด            เมื่อคลิกเมนูนี้จะปรากฏ QR Code ของ Padlet นี้ ผู้สร้างสามารถดาวน์โหลดแล้ว
ส่งให้สมาชิกกลุ่ม หรือสแกนโค้ดโดยใช้แอป Padlet บนโทรศัพท์หรือแท็บเล็ต ผ่านระบบ Android และ IoS 
และคลิกปิดท่ีค าว่า ปิด ดังรูป 

 
 

 

      ฝังในบล็อกหรือเว็บไซต์ของคุณ         ผู้สร้างสามารถคัดลอกโค้ดไปวางในโค้ด HTML หรือเว็บไซต์ 
wordpress.com โดยคลิกคัดลอกท่ีโค้ดนั้น ๆ ดังรูป 
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โค้ด ส าหรับ HTML โดยคดัลอกโค้ดแล้วน าไปวางหน้าโด้ด
ที่เพจ หน้า Padlet จะปรากฏบนเพจ ดังรูป โดยผู้แสดง
ความคิดเห็นสามารถตอบโพสต์ได้ปกติ 

ฝังเฉพาะในเว็บไซต์ wordpress.com 

โค้ด ส าหรับ HTML โดยคัดลอกโค้ดแล้วน าไปวางหน้าโด้ดที่เพจ 
โดยโค้ดน้ีจะแสดงโพสต์แรกของ Padlet เมื่อผู้แสดงความคิดเห็น
คลิกที่โพสต์จะเป็นการเปิด Padlet ในหน้าต่างใหม่ ดังรูป  

กลับเมนูก่อนหน้า 
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       แชร์บน Google Classroom         เมื่อผู้สร้างคลิกเข้ามาจะปรากฏหน้าต่างให้เลือกช้ันเรียนของ Class 
--> เลือกช้ันเรียนใน Classroom ของผู้สร้าง --> เลือกการท างาน --> เริ่ม ดังรูป 

        

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

     จากนั้นผู้สร้างต้ังช่ืองาน --> เขียนค าส่ังท่ีช่องค าแนะน า --> เลือกหมวดหมู่คะแนน --> คะแนน  
(คะแนนเต็มของงาน Padlet นี้) --> ครบก าหนด --> หัวข้อ (เลือกว่า Padlet นี้ อยู่ในหัวข้อไหน) --> 
มอบหมาย ดังรูป 

 

 

 

1 2 

3 

4 
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      งานนี้ก็จะไปปรากฏท่ีหน้าสตรีมของช้ันเรียนใน class 
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4. ส่งออก  

    บันทึกเป็นภาพ        คือการบันทึกหน้า Padlet ท่ีมีความคิดเห็นท้ังหมด ซึ่งหลังจากคลิกเมนูนี้แล้วรอ
ประมาณ 15 วินาที ดังรูป 
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         บันทึกเป็นไฟล์ PDF       เมื่อคลิกเมนูจะปรากฏหน้าให้เลือกรูปแบบของ PDF ซึ่งในท่ีนี้จะเลือก A4 
แนวตั้ง จากนั้นคลิกเผยแพร่ PDF ดังรูป 

 

        จากนั้นจะปรากฏหน้า PDF ซึ่งผู้สร้างสามารถพิมพ์หรือดาวน์โหลดไฟล์ได้ ดังรูป 

 

 
     บันทึกเป็นสเปรดชีต Excel  เมื่อผู้สร้างคลิกเมนูนี้ไฟล์ก็จะดาวน์โหลดลงเครื่องคอมพวเตอร์ทันที 

ดาวน์โหลด พิมพ์ 

จ านวนหน้า 

ย่อ/ขยาย 
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       พิมพ์   

    กรณีแสดงความคิดเห็นเรียบร้อยแล้ว ผู้สร้างสามารถพิมพ์รายงานได้โดยคลิกท่ีพิมพ์ จะปรากฏหน้าพิมพ์ 
ผู้สร้างสามารถบันทึกเป็นไฟล์ PDF หรือพิมพ์ออกทางเครื่องพิมพ์ จากนั้นคลิกบันทึกหรือพิมพ์ ดังรูป 

 

 

 

  

หน้าแสดงความคิดเห็น 

เลือกบันทึกเป็นไฟล์ PDF 
หรือเลือกเครื่องพิมพ์ 
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อธิบายหมายเลข 11 เพิ่มเติม  

     การเปล่ียนรูปแบบ กรณีต้องการเปล่ียนรูปแบบให้คลิกเมนูนี้จะปรากฏรูปแบบของ Padlet ให้เลือก ดัง
รูป เมนูนี้จะไม่มีการถามเม่ือคลิกแล้วจะปรับทันทีแต่สามารถคลิกกลับมาท่ีรูปแบบเดิมได้ 

 

 
       ล้างโพสต์ท้ังหมด เมื่อคลิกเมนูนี้จะปรากฏป๊อบอัป ให้กรอกรหัส 4 ตัว เพื่อยืนยันการลบ หลังจากกรอก
รหัสแล้วให้คลิกลบ ดังรูป (ซึ่งป๊อบอัปนี้จะปรากฏเมื่อต้องการลบ Padlet ด้วย) 
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     เก็บถาวร เมื่อคลิกเก็บถาวร Padlet จะย้ายไปท่ีเก็บถาวรแล้วทันที  

 

    หากต้องการเรียกคืนให้คลิกท่ี การด าเนินการบน Padlet (3 จุด) จากนั้นยกเลิกการเก็บถาวร หรือCopy 
link หรือ ลบ Padlet ดังรูป  
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       หลังจากคลิกเลือกคลิกเลือกเมนูถ่ายรูปเข้ามาจะพบกับป๊อบอัปเรียกใช้ไมโครโฟน ให้ผู้ใช้งานคลิก 
Allow เพื่อเปิดใช้งาน ดังรูป 

 

 

 

 

ค าแนะน า 
ก่อนเริ่ม
อัดวิดีโอ 

เลือก
ไมโครโฟน 

เลือกกล้อง 
(ผู้ใช้อาจจะเสียบกล้องอื่นท่ี
ไม่ใช่กล้องจากคอมพิวเตอร์) 

ปุ่มเริ่มอัดวิดีโอ 
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ค าแนะน า ก่อนอัดวิดีโอ 

    1. คุณสามารถหยุดช่ัวคราวและท าการบันทึกต่อกี่ครั้งก็ได้ 
    2. คุณสามารถท าการบันทึกได้นานสูงสุด 5 นาที 
    3. คุณสามารถเล่นวิดีโอซ้ าก่อนบันทึก 
    4. ยิ้มกับการอัดวิดีโอ 
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       ขั้นตอนการสร้างโพสต์จะแบ่งเป็น 2 ส่วนหลัก คือ การสร้างโพสต์แบบข้อความและการสร้างโพสต์แบบ
มีไฟล์ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี ้

1. การสร้างโพสต์แบบข้อความ 

   ผู้สร้างสามารถดับเบิ้ลคลิกพื้นท่ีว่างบน Padlet หรือ คลิกท่ีเพิ่มโพสต์ จากนั้นผู้สร้างสามารถพิมพ์ข้อความ
ท่ีช่อง Subject หรือท่ีช่อง Write something incredible… จากนั้นคลิก Publish ดังรูป 

 

หมายเหตุ โพสต์ท่ีสร้างแล้วจะตามรูปแบบของ Padlet เช่น ถ้า Padlet เป็นแนวตั้งผู้สร้างจะไม่สามารถย้าย
โพสต์ได้ 

     เมื่อสร้างโพสต์แล้วผู้แสดงความคิดเห็นสามารถตอบหรือแสดงความคิดเห็นได้ ดังรูป 

 

สีพื้นหลังของโพสต์ 
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   หลังจากท่ีโพสต์แล้วก็สามารถแก้ไขได้โดยคลิกท่ีแก้ไข (3 จุด) จากนั้นจะปรากฏเมนูขึ้นมา (ซึ่งตรงนี้ในแต่ละ 
Padlet อาจมีหัวข้อท่ีแตกต่างกันเล็กน้อย จึงขอยกตัวอย่าง Padlet ท่ีมีหัวข้อแก้ไขมากท่ีสุดนั่นคือ Padlet 
แผนที่ ซึ่ง Padlet นี้มีท้ังหัวข้อพืน้ฐานท่ี Padlet อื่นมีและมีหัวข้อเพิ่มเติมด้วย) ดังนี้ 

 

 

 
หมายเหตุ การแก้ไขนี้อธิบายครอบคลุมถึงการแก้ไขส่วนของผู้ท่ีมาตอบหรือแสดงความคิดเห็นด้วย แต่ส่วน
ของผู้แสดงความคิดเห็นอาจจะมีเมนูลดลง 

 

 

 

 

การแก้ไขของ Padlet อื่น 

การแก้ไขของ Padlet แผนท่ี 

การแก้ไขของผู้แสดงความคิดเห็น 
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1. การแก้ไขโพสต์  ส่วนนี้จะอธิบายในหัวข้อการสร้างโพสต์แบบแทรกไฟล์ประกอบ 

2. เปล่ียนสถานท่ี  ส่วนตรงนี้คือการเปล่ียนสถานท่ี เมื่อคลิกท่ีเปล่ียนสถานท่ีจะปรากฏ
หน้าต่างการเลือกต าแหน่งท่ีต้ังซึ่งจะมี 2 วิธี ดังนี้ 

   2.1 ค้นหาสถานท่ีตามช่ือ ให้พิมพ์ช่ือสถานท่ีจากนั้น Enter สัญลักษณ์ location  จะปรากฏ ณ 
ต าแหน่งท่ีเลือก ดังรูป 

   

 
   2.2 การเพิ่มสถานท่ีด้วยการลากและวางหมุดนี้ท่ีใดก็ได้บนแผนท่ี โดยคลิกค้างท่ีลากและวางหมุดนี้ ฯ ลาง
ไปวางยังสถานท่ีท่ีต้องการ (ควรย่อ/ขยายแผนท่ีให้เจอสถานท่ีท่ีจะปักก่อนโดยการเล่ือนลูกบอลท่ีเมาส์) 
จากนั้นจะขึ้นพิกัดของสถานท่ีนั้น ๆ ให้คลิกเลือกช่ือ ดังรูปท่ี 1 และจะปรากฏหน้าต่างการแทรกไฟล์ต่าง ๆ  
ดังรูปท่ี 2 ให้คลิก Publish (รูปท่ี 2 นี้จะอธิบายในหัวข้อการสร้างโพสต์แบบแทรกไฟล์ประกอบ)  

         

รูปที่ 
รูปที่ 
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3. เช่ือมต่อไปยังโพสต์   
    เมื่อคลิกเมนูนี้สถานท่ีจะกระพริบ และจะปรากฏป๊อบอัปการเช่ือมต่อซึ่งจะมีให้ระบุช่ือหรือป้ายก ากับแต่
ส่วนนี้ไม่ใส่ก็ได้ จากนั้นคลิกเช่ือมต่อ ดังรูป 

 

 
      เมื่อคลิกเช่ือมต่อแล้วจะปรากฏเส้นประขึ้นระหว่างสถานท่ี ดังรูป 

 
 

4. น าไปไว้ด้านหน้าสุด  
    เมนูนี้จะมีเฉพาะในส่วนของผู้สร้าง คือกรณีท่ีต้องการเพิ่มพื้นท่ีท่ีอยู่ติดกันแล้วต้องการให้พื้นท่ีไหนขึ้น
ก่อนหลัง 
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5. โอนย้าย  
    เมนูนี้จะมีเฉพาะในส่วนของผู้สร้าง คือการย้ายโพสต์ไปยัง Padlet อื่น เมื่อคลิกแล้วจะปรากฏหน้าต่างให้
เลือก Padlet อื่น ดังรูป 

 

 

6. คัดลอกโพสต์  

   เมนูนี้จะมีเฉพาะในส่วนของผู้สร้าง ซึ่งจะมี 2 ส่วน คือ Copy to a new padlet ส่วนนี้คือ คัดลอกไปยัง 
Padlet ใหม่ เมื่อคลิกเลือกแล้วให้ต้ังช่ือ Padlet ใหม่ และ Copy to this padlet itself คือคัดลอกมายัง 
Padlet นี้ เมื่อคลิกเมนูนี้ให้คลิกวางข้างๆ กับสถานท่ีเดิมจะเป็นการคัดลอกวาง 
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7. ขยายโพสต์    
   เมนูนี้เป็นการขยายโพสต์ ดังรูป 
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2. การสร้างโพสต์แบบแทรกไฟล์ประกอบ ซึ่งการแทรกไฟล์นี้ก็สามารถแทรกได้หลายรูปแบบซึ่งจะยกตัวอย่าง
ดังต่อไปนี้  
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เพิ่มโพสต์ 

เพิ่มเติม 

พื้นหลังของโพสต์นั้น ๆ 
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รายละเอยีดของการสร้างโพสต์มีดังนี้ 

1. การค้นหา 

 

2. อัปโหลด 

   คลิกท่ีเมนูอัปโหลดจากนั้นเลือกไฟล์จากคอมพิวเตอร์ ซึ่งผู้ใช้งานสามารถเลือกไฟล์ต่าง ๆ ได้มากมายในท่ีนี้
จะขอยกตัวอย่างไฟล์ท่ีแตกต่างกัน ดังนี้ 

 

 

 

 

 

ดูข้อความและรูปภาพท่ีคัดลอกไปยังคลิปบอร์ดคลิก Allow 

ช่องค้นหา ซึ่ง ผู้สร้างสามารถค้นหาได้ 
ท้ังภาพ ไฟล์ GIF YouTube Spotify และเว็บ 
ซึ่งเมื่อพิมพ์ค าท่ีต้องการค้นหาก็สามารถ 
คลิกดูค านั้น ๆ ได้ท้ัง 5 หมวดหมู่ 
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2.1 การเลือกรูปภาพ 
        คลิกเมนูอัปโหลด --> เลือกไดร์ท่ีเก็บงาน --> เลือกรูปภาพ --> เลือก Open ดังรูป 

 

    เมื่อแทรกรูปภาพเข้ามาจะมีเมนูดังนี้ซึ่งเมนูต่าง ๆ บนหน้าต่างวัตถุท่ีเลือกจะเหมือนกันท้ังหมด ซึ่งจะ
อธิบายในการแทรกครั้งนี้ ดังนี ้

 

 

 

เรื่อง 
(ชื่อภาพ) 

อธิบายบางอย่าง
เก่ียวกับภาพน้ี 

คลิกปุ่ม Publish 
เมื่อต้องการโพสต์ 

สีพ้ืนหลังของ
โพสต์น้ัน ๆ 

ย่อไว้จอซ้ายล่าง ปิดหน้าต่างน้ี 

ลบรูปน้ีออก 

เก็บหน้าต่างน้ี 
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    2.2 การแทรกไฟล์ PowerPoint  
         คลิกเมนูอัปโหลด --> เลือกไดร์ท่ีเก็บงาน --> เลือกไฟล์ PowerPoint --> เลือก Open  
        เมื่อคลิก Open แล้วจะปรากฏหน้าต่างเปอร์เซ็นต์อัปโหลด ดังรูป  
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       เมื่อคลิก Publish ไฟล์จะปรากฏท่ีโพสต์หน้า Padlet ดังรูป 

 

 

       ผู้แสดงความคิดเห็นสามารถคลิกโพสต์และดาน์โหลดหรือพิมพ์ไฟล์ได้ ดังรูป 

 

ออกจากหน้าต่างน้ี 

ดาวน์โหลดไฟล์น้ี 

เปิดไฟล์น้ีในหน้าต่างใหม่ 

ดูไฟล์แบบเต็ม 
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3. บันทึกวิดีโอ 

 

    เมื่อคลิกเมนูนี้จะปรากฏป๊อบอัปให้เปิดใช้งานกล้อง ดังรูป ให้คลิกอนุญาต (Allow) 

 

 
        เมื่อคลิกอนุญาตมาจะเจอปรากฏหน้าค าแนะน า หน้าเลือกกล้องและไมค์ และเริ่มบันทึก ดังรูป 

 

 

 

เลือกกล้อง (กรณีเสียบ USB กล้องเพ่ิม) 
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ค าแนะน าก่อนบันทึกวิดีโอ 

 

1. คุณสามารถหยุดช่ัวคราวและท าการบันทึกต่อกี่ครั้งก็ได้ 

 

2. คุณสามารถท าการบันทึกได้นานสูงสุด 5 นาที 

 

3. คุณสามารถเล่นวิดีโอซ้ าก่อนบันทึก 

 

4. ยิ้มทุกครั้งท่ีบันทึกวิดีโอ 
 

 

      เมื่อคลิกเล่นและบันทึกวิดีโอมาระบบจะประมวลผล เมื่อประมวลผลเสร็จ ก็พิมพ์เก่ียวกับวิดีโอ จากน้ันคลิก Publish  
ดังรูป 

 

เล่นและบันทึกวิดีโอ 
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         วิดีโอจะปรากฏหน้าโพสต์ ดังรูป  
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      นอกจาก Padlet ในคอมพิวเตอร์แล้วยังมีแอพพลิเคชันส าหรับ Play Store และ App Store การแทรก
ต่าง ๆ มีลักษณะคล้ายกัน 
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