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Mind Map หรือ Mind-Map แปลตรงตวัวา่ แผนท่ีความคิด 

อาจจะเรียกวา่แผนผงัความคิดหรือแผนภาพความคิด เป็นทฤษฎี

ในการน าเอาสมองมาใชใ้หเ้กิดประโยชน์สูงสุดโดยเฉพาะเก่ียวกบั

กระบวนการเรียนรู้ของมนุษย ์ทฤษฎีน้ีคิดข้ึนโดยโทนี บูซาน 

(Tony Buzan) นกัจิตวทิยาชาวองักฤษ 

Mind Map 

• ช่วยในการเรียนรู้ต่างๆ ของมนุษยไ์ดร้วดเร็วข้ึน 

• สร้างจากส่ิงท่ีเป็นนามธรรมสู่รูปธรรม 

• ใชแ้กปั้ญหาปัญหาต่างๆ ในชีวติประจ าวนั 

• ใชใ้นการท าการตดัสินใจกรณีมีทางเลือกหลายๆ ทาง 
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ขั้นตอนในการเขยีนแผนที่ความคดิ 

1. เร่ิมตน้ดว้ยการเขียนหวัเร่ืองหลกัของแนวคิด 

(Concept/Central Topic) ท่ีก่ึงกลางจอภาพ 

2. ใชรู้ปภาพ หรือสญัลกัษณ์ ในการส่ือผา่นแผนท่ีความคิด

ใหม้ากท่ีสุด เพราะรูปภาพจะท าใหจ้ดจ าไดง่้าย 

3. สร้างความคิดหลกั (Idea/Main Topic) ออกจากจุด

ศนูยก์ลาง  

4. สร้างเส้นความคิดยอ่ย (Sub Topic) แบบก่ิงไม ้ ออก

จากความคิดหลกั  

5. ยอ้นท าตามขอ้ท่ี 3-4 จนเน้ือหาครบสมบูรณ์ 
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คู่มือการตดิตั้งโปรแกรม 

1. ติดตั้งโปรแกรม ดบัเบิลคลิก  Mindjet.MindManager.v9 

 
2. คลิก Next 
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3. เลือก I agree to the terms in the license agreement 

คลิก Next  

 
4.  คลิก Next 
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5. คลิก Next 

 
6. คลิก Install 
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7. รอ....ก าลงัติดตั้งโปรแกรม 

 
8. คลิก Finish 
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9. ดบัเบิลคลิกท่ีไอคอน เลือก Mindjet MindManager 9  
บนเดสกท์อป(หนา้จอคอมพิวเตอร์) 

 
10. คลิก ..Continue 
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คู่มือการใช้งาน  MindManager 9 

1. ใหค้ลิกท่ีปุ่ ม start แลว้คลิกเลือกท่ี All Programs และเลือก 

Mindjet MindManager 9  หรือดบัเบิลคลิกท่ีไอคอน  Mindjet 

MindManager 9 บนเดสกท์อป 
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2. หนา้ต่างการใชง้านโปรแกรม 

 

3. สร้างช้ินงาน คลิกท่ีปุ่ม Create 
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4. ส่วนประกอบหนา้ต่างโปรแกรม 

 
หมายเลข                           ค  าอธิบาย  

1              เคร่ืองมือพื้นฐานในการท างาน คลา้ยกบั  Office 2007  

2              เมนูเรียกใชง้าน 

3              แสดงช่ือโปรแกรม และช่ือไฟลง์านท่ีเปิดใชง้านอยู ่  

4             คน้หาขอ้มูลในแผนท่ีความคิด  

5              แถบค าสั่งในการท างานต่างๆ 

6             พื้นท่ีท างานในการเขียนแผนท่ีความคิด  
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5. เคร่ืองมือพื้นฐานในการสร้างช้ินงาน คลา้ยกบั  Office 2007 

 
 

 

6. Central Topic คือหวัขอ้แกนกลาง  

   กด Enter บนแป้นพิมพ ์เพื่อสร้าง Main Topic (หวัขอ้หลกั) 
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7. Central Topic คือหวัขอ้แกนกลาง / Main Topic (หวัขอ้หลกั) 

   กด Insert บนแป้นพิมพ ์เพื่อสร้าง Sub Topic (หวัขอ้ยอ่ย) 

 
 

8. คลิกท่ีขอ้ความเพื่อแกไ้ขขอ้ความ 
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9.  การ Save (บนัทึกเกบ็ช้ินงาน) 

 

10. การสร้างจุดเนน้ (Callout Topic) หรือเสริมแนวคิด 

เพิ่มเติม คลิกเลือกท่ีหวัหอ้หลกั หรือหวัขอ้ยอ่ย แลว้ไปท่ีเมนู 

Insert > Callout 
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11. การสร้างหวัขอ้แบบอิสระ (Floating Topic) การเพิ่ม

หวัขอ้แบบอิสระไม่ผกูกบัหวัขอ้หลกั หรือหวัขอ้ยอ่ย 

คลิกท่ีวา่งๆ   คลิกท่ีเมนู Insert > Topic > Floating Topic 

 

12. การแนบไฟลใ์นหวัขอ้   คลิกเลือกหวัขอ้ท่ีตอ้งการ แลว้

ไปท่ี Attachment 
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13. การเพิ่มหวัขอ้ยอ่ยจ านวนมาก ๆ ดว้ย Map Parts  

คลิกเลือกหวัขอ้ > Map Parts  (ดา้นขวามือ) 

       

14. การสร้างกรอบลอ้ม Topic   

คลิกเลือกหวัขอ้ > Insert> Boundary 
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15. การเขียนโนต้ (Note)  

คลิกเลือกหวัขอ้ > Tools > Note 

 

16. การแทรกหมายเหตุบนหวัขอ้ (Topic Comment) 

คลิกเลือกหวัขอ้ > Review > New Comment 
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17. การแทรกรูปสญัลกัษณ์เพื่อมาร์กจุดส าคญั (Map Maker) 

คลิกเลือกหวัขอ้ > Map Makers (ดา้นขวามือ)  

 
18. การก าหนดความส าคญัและระยะเวลาในการท างาน (Task Info) 

คลิกเลือกหวัขอ้ > Task Info (ดา้นขวามือ)  
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19. การใชง้านคลงัรูปภาพ (Library) 

คลิกเลือกหวัขอ้ > Library (ดา้นขวามือ) 

 
การใชง้านภาพจากภายนอก คลิกเลือกหวัขอ้ >Insert> Image 

 


