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ปฏิบัติการที่ 12 - การใชโปรแกรมประยุกตเพื่อการจัดการองคความรู MindMup บน Google Drive 
 
วัตถุประสงค 

1. เพื่อใหนิสิตสามารถสรางแผนท่ีความคิดดวย MindMup 
2. นิสิตสามารถลําดับความสัมพนัธเร่ืองตาง ๆ ที่เก่ียวของกันอยางเปนระบบ 

 
 ในการใชชีวิตประจําวัน ทุกคนจําเปนตองมีการวางแผนเพื่อทําสิ่งตาง ๆ ซึ่งจะชวยลดการผิดพลาด และ ชวยใหทํา
ตามเปาหมายที่วางเอาไวไดอยางสําเร็จลุลวง ในวันนี้เราจะมาเรียนรูเรื่อง MindMup ซึ่งเปนเครื่องมือสรางแผนที่ความคิด
แบบออนไลน ที่ชวยใหนิสิตสามารถวางแผนการทํางานตาง ๆ รวมกับเพื่อนไดในเวลาเดียวกัน ชวยใหการวางแผนงานสะดวก
มากข้ึน ทํางานไดทุกที่ตลอดเวลา 
 

เริ่มตนกับ MindMup 2.0 

การติดตั้ง MindMup 2.0 ลง Google Drive 
1. ลงชื่อเขาใช Google Drive (สามารถศึกษาเพิ่มเติมไดในบทปฏิบัติการที่ 8) 
2. เขาสู Google Drive เลือก ใหม -> เพิ่มเติม -> เช่ือมตอแอปเพ่ิมเติม จะปรากฏดังรูปที่ 12-1  
 

 
รูปที่ 12-1 การเพิ่ม MindMup ลง Google Drive (1) 
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3. ในชอง คนหาแอปพลิเคชัน พิมพ mind mup แลวกดปุม Enter ดังรูปที่ 12-2 
 

 
รูปที่ 12-2 การเพิ่ม MindMup ลง Google Drive (2) 

 
4. คลิกเชื่อมตอที่  MindMup 2.0 – Free Mind Map web site จะไดดังรปูที่ 12-3 

 

 
รูปที่ 12-3 การเพิ่ม MindMup ลง Google Drive (3) 
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ขอสังเกต : ถาเรากลับไปที่ Google Drive จากนัน้ ใหเลือก ใหม  -> เพิ่มเติม นิสิตจะพบวาหนาเว็บจะแสดง MindMup 2.0 
For Google Drive อยูในตัวเลอืก  

การสราง MindMup  

เลือก ใหม -> เพิ่มเติม -> MindMup 2.0 For Google ไดดงัรูปที่ 12-4 
 

 
                                                      รูปที่ 12-4 การสราง MindMup 
 
การใชงานคร้ังแรก 

ปรากฏกลองโตตอบ ใหคลิกที่ Sign in ดังรูปที่ 12-5 จะขึ้นกลองโตตอบดังรูปที่ 12-6 เพื่อขอสิทธิ์ในการเขาถึง 
Google Drive ใหคลิกที่ อนุญาต 
 
 

 
รูปที่ 12-5 การเขาใชงาน MindMup คร้ังแรก (1) 
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รูปที่ 12-6 การเขาใชงาน MindMup คร้ังแรก (2) 

การใชงาน MindMup 2.0 เบื้องตน 

การสราง MindMup  

เราสามารถเปลี่ยนชื่อไฟล โดยเอาเมาสไปคลิกท่ี Untitled mind map  แลวปอนชื่อไฟลใหม ดังรูปที่ 12-7  
 

 
รูปที่ 12-7 การสราง MindMup 

การเปล่ียนชื่อ node  

1. ดับเบิ้ลคลิกที่ node  

2. พิมพชื่อที่ตองการเปล่ียน กดปุม Enter   
 
การสราง node ลูก  
 คลิกที่ node ที่ตองการสราง node ลูก แลวเลือก Insert child node (          ) หรือคลิกขวา เลือก Insert child 
(หรือเรียก short key Tab) ดังรูปที่ 12-8 
 

 
รูปที่ 12-8 การสราง node ลูก 
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การเพิ่ม node พี่นอง 
 คลิกที่ node ที่ตองการเพ่ิม node พี่นอง แลวเลือก Insert sibling node (      ) หรือคลิกขวา เลือก Insert 
sibling (หรือเรียก short key Enter) ดังรูปที่ 12-9 
 

 
รูปที่ 12-9 การเพิ่ม node พี่นอง 

การลบ node 

 คลิกที่ node ที่ตองการลบ แลวเลือก Remove node (       ) หรือคลิกขวา เลือก Remove node (หรือเรียก 
short key Delete) ดงัรูปที่ 12-10 
 

 
รูปที่ 12-10 การลบ node 

การเพิ่ม node ลูกที่เปนรูปภาพ 

1. คลิกที่ node ที่ตองการสราง node ลูกที่เปนรปูภาพ 
2. เลือก Insert child image node (       ) หรือคลิกขวา เลือก Node image  
3. ถาใชงานคร้ังแรกใหดูหัวขอ a)  

ถาไมใชใหดูหัวขอ b)  
a) ถาใชงานคร้ังแรก โปรแกรมจะขอสิทธิ์การเขาถึง Google photo ใหเราคลิก Allow (อนุญาต) 
ดังรูปที่ 12-11 จากนั้นจะปรากฏดังรูปที่ 12-12 

 
รูปที่ 12-11 หนาจอขอสิทธิ์การเขาถึง Google Photo 
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b) เลือกรูปจากอัลบั้มของ Google photo  หรือจากเคร่ืองคอมพิวเตอร หรือคนหาจาก google 
image search หรือจากกลอง ดังรูป 12-12 
 

 
รูปที่ 12-12 หนาจอเลือกรูป 

4. เลือกจาก Upload photos คลิก Select a photo from your computer แลวเลือกรูปที่ตองการ ดัง
ตัวอยางในรูปที่ 12-13 
 

 
รูปที่ 12-13 หนาจออัปโหลดรูปภาพ 

5. คลิก open รอการอัปโหลด ไดผลดังรูปที่ 12-14 
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รูปที่ 12-14 การเพิ่ม node ที่เปนรูปภาพ 

การเปล่ียนสี node 
1. เลือก node ที่ตองการเปล่ียนสี 

2. เลือก Change node color (  ) หรือคลิกขวาเลือก Change color จะปรากฏกลองโตตอบใหเลือกสี (ดังรูป 
12-15) เมื่อคลิกเลือกสีเขียวแลว กลองจะเปลี่ยนสีดังแสดงในรปูที่ 12-16 

 

 
รูปที่ 12-15 การเปลี่ยนสี node (1) 

 

 
รูปที่ 12-16 การเปลี่ยนสี node (2) 
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การเปลี่ยน node พอแม 
 คลิกซายคางที่ node ที่ตองการเปล่ียน node พอแมแลว ลากไปทบั node พอแมใหม (สังเกตวาจะข้ึนเสนประ สี
แดง) ดังรูปที่ 12-17 จะไดผลดังรูปที่ 12-18 

 

 
รูปที่ 12-17 การเปลี่ยน node พอแม (1) 

 

 
รูปที่ 12-18 การเปลี่ยน node พอแม (2) 

การยายตําแหนงของ node ใหไปอยูที่ดานบนของ node พอแม 
คลิกซายคางที่ node ที่ตองการยายตําแหนง ลากไปยังตาํแหนงที่ตองการซึ่งอยูที่ดานบนของ node พอแม (สังเกต

วาจะข้ึนเคร่ืองหมาย ) ดังรูปที่ 12-19  จะผลปรากฏดังรูปที่ 12-20 
 

 
รูปที่ 12-19 การยายตําแหนง node (1) 
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รูปที่ 12-20 การยายตําแหนง node (2) 

การเลือก Theme ของ MindMup  
เลือก View -> Map theme จะปรากฏ theme ตาง ๆ ดังรูปที่ 12-21 
  

 
รูปที่ 12-21 หนาจอการเลือก Theme 

 
 แตละ theme จะมีรูปแบบดังดานลาง 12-22 ถึง 12-26 
 

 
รูปที่ 12-22 Theme Standard 
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รูปที่ 12-23 Theme Straight Lines 

 
รูปที่ 12-24 Theme Simple 

 

 
รูปที่ 12-25 Theme Straight Lines & Simple 
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รูปที่ 12-26 Theme Top 

การ export เปน PDF 

1. หลังจากท่ีทาํแผนที่ความคิด (Mind map) เสร็จแลว (ดังรูปที่ 12-23) เลือก File ->  
      Download as จะปรากฏเมนูดังรูปที่ 12-27 
 

 
รูปที่ 12-27 หนาจอการ export 

2. เลือก PDF จะปรากฏดังรูปที่ 12 – 28 ทําการกําหนดคาที่ตองการ แลวคลิก CREATE PDF 

 
รูปที่ 12-28 การ export ในรูปแบบ PDF 
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คาในรูปที่ 12-28 มีรายละเอียดดังนี ้
- Orientation: ทิศทางของของหนากระดาษ มี portrait (แนวตั้ง) และ landscape (แนวนอน) 
- Page size: ขนาดของหนากระดาษ 
- Text orientation: เลือกทิศของขอความ ขวาไปซาย (right to left) หรือ ซายไปขวา (left to  

             right) 
3. จะปรากฏกลองโตตอบ ดังรูปที่ 12-29 ใหคลิกท่ี Click here to open เพื่อเปดดู PDF 

 

 
รูปที่ 12-29 หนาจอเมื่อทําการ export เสร็จสิ้น 

4. ดาวนโหลดไฟล PDF ของ mind map ที่ได Export โดยคลิกท่ี Download (  ) หากใช  
       Google Chrome) ดังแสดงในรูปที่ 12-30 
 

  
รูปที่ 12-30 รูป MindMup ที่ถกู export เปนไฟล PDF 
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การใชงานรวมกัน 
 คลิกที่ปุม SHARE ดังรูปที่ 12-31 จะปรากฏดังรูปที่ 12-32 ซึ่งการแชรใหผูอ่ืนไดอธิบายแลวในบทปฏิบัติการท่ี 8
เก่ียวกับ Google Drive 
 
 

 
รูปที่ 12-31 การแชรไฟล (1) 

 

 
รูปที่ 12-32 การแชรไฟล (2) 

 

แบบฝกหัด 
ใหนิสิตเลือกจัดกลุมกับเพื่อน กลุมละ 2 คน เพื่อระดมความคิดสรางแผนท่ีความคิดเก่ียวกับ การทองเท่ียว ในชลบุรี 

โดยแผนที่ความคิดดังกลาวตองมีรายละเอียดของ ชื่อพื้นที่ (เชน บางแสน ศรีราชา) ประเภทสถานท่ีทองเท่ียว (เชน ทะเล 
แหลงชอปปง) ชื่อสถานท่ีทองเที่ยว (เชน หาดวอน โรบินสนัศรีราชา) 
 

เอกสารอางอิง  
แผนท่ีความคิด หรือ Mindmap ทั้งหมดที่ไดแสดงในรูปตาง ๆ ของบทนี้ไดถูกดัดแปลงมาจากบทความ เขาใจหลักแหงความ
พอเพียงผานแผนที่ความคิดเร่ืองเศรษฐกิจพอเพียง โดย เภสัชกร ดร. ประชาสรรค แสนภักดี ทีม่า : 
http://www.prachasan.com/sufficiency/suddPrawet.pdf 
  


