
XMind โปรแกรมช่วยสร้างสรรค์

แนะนำ XMind

โปรแกรม XMind เป็นโปรแกรมชว่ยในการเขยีนแผนผงัความคดิ (Mind Map) ท่ีไม่ต้องเสีย

ค่าลิขสิทธ์ิโปรแกรมใดๆ ท้ังส้ิน สามารถดาวน์โหลดได้ท่ีเว็บไซต์ www.xmind.net โปรแกรม XMind มี

รุ่นท่ีน่าสนใจคือรุ่น Portable หากใช้รุ่นน้ีแล้วผู้ใช้งานไม่จำเป็นต้องติดต้ังโปรแกรม XMind ลงไปท่ีเคร่ือง

คอมพวิเตอร ์ เพียงแตเ่รยีกโปรแกรม XMind รุน่ Portable ทีบ่รรจอุยูใ่น Handy Drive หรอื USB

External Hard Disk เป็นต้น ซ่ึงเรียกใช้งานได้ทุกเคร่ือง และท่ีสำคัญมีเลือกให้ใช้งานได้บนหลายระบบ

ปฏิบัติการไม่ว่าจะเป็น Macintosh, Linux

คุณสมบัติเด่น

โปรแกรม XMind  สามารถสร้างภาพความคิด (Visualized Idea) ในรูปแบบต่างๆ ได้

หลากหลายประกอบด้วย

1. การสรา้งแผนทีค่วามคดิ (Mind Map) เพ่ือการจดัการความคดิ

 อำนาจ สุคนเขตร ์

 

* นักวิชาการอดุมศกึษา กลุ่มงานพัฒนาและเผยแพร่นวัตกรรมเทคโนโลยีการศึกษา

ฝ่ายเทคโนโลยีการศึกษา สำนักวิทยบริการ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
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2. การสรา้งแผนผงัก้างปลา (Fishbone Diageram) เพ่ือการวเิคราะหปั์จจยั และปญัหา

3. การสรา้งผงัองคก์ร (Organization Chart - Org Chart) ออกแบบผงัองคก์ร และงาน

4. การสรา้งผงัการตดัสนิใจ (Decision Tree) เพ่ือการวเิคราะหท์างเลอืก

5. การสรา้งตารางความคดิ (Idea spreadsheet)

6. อ่ืนๆ ตามจนิตนาการ (Imagine map)

การตดิตัง้ Xmind

1. ดาวน์โหลดไฟล์ติดตั้งจาก http://www.xmind.net/xmind/downloads/xmind-win-

3.1.1.200912022330.exe

2. เปดิไฟล ์xmind-win-3.1.1.200912022330.exe

3. รอสกัครูจ่ากนัน้ชดุตดิตัง้แสดงหนา้ตา่ง Welcome to the XMind Setup Wizard ขึน้มา

คลิกปุ่ม Next

ภาพที ่1. ชดุตดิตัง้ XMind แสดงหนา้แรกของการตดิตัง้

4. ชุดติดตั้งแสดงสถานที่ติดตั้งของโปรแกรม XMind พร้อมทั้งแจ้งความจุบนฮาร์ดดิสก์

ทีต่อ้งใชต้ดิตัง้และทีเ่หลืออยู ่คลกิปุม่ Next

ภาพที ่2 ชดุตดิตัง้ XMind แสดงสถานทีต่ดิตัง้
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อำนาจ  สุคนเขตร์
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5. ชดุตดิตัง้แสดงตวัเลอืกทีส่ามารถใชง้านรว่มกบัไฟลแ์ผนผงัความคดิทีส่รา้งดว้ยโปรแกรม

Mind Manager และ FreeMind ไมต่อ้งเลือกก็ได ้คลกิปุม่ Install

ภาพที ่3. ชดุตดิตัง้แสดงตวัเลอืก File Association

6. จากนัน้รอสกัครูช่ดุตดิตัง้จะตดิตัง้โปรแกรม XMind ลงในเครือ่งจากนัน้คลกิปุม่ Next

ภาพที ่4. โปรแกรม XMind ตดิตัง้สำเรจ็เรยีบรอ้ย

7. เมือ่พรอ้มใชง้านแลว้คลกิปุม่ Finish โปรแกรม XMind จะถกูเรยีกขึน้มาทำงานพรอ้มกบั

เปิดไฟล์ Readme ข้ึนมาแสดงพร้อมกัน

ภาพท่ี 5. โปรแกรม XMind พร้อมทำงานพรอ้มเปิดไฟล์ Readme
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การเรยีกใช้งาน Xmind

สามารถเรยีกใชง้านได ้2 วธีิ

วธีิที ่1. คลกิเมน ูStart -> Programs -> Xmind -> Xmind

วธีิที ่2. คลกิ ShortCut รปู บน Desktop

หนา้ตาของโปรแกรม XMind

โปรแกรม XMind รุน่ทีน่ำมาเขยีนแนะนำการใชง้านนีค้อืรุน่ 3.1.1 ตดิตัง้บนวนิโดวส ์มเีมนู

คำส่ังต่างๆ เป็นภาษาอังกฤษ ยังไม่มีเมนูภาษาไทยใหใ้ช้งาน

ภาพท่ี 6. แสดงหนา้ตาของโปรแกรม XMind

การสรา้ง Mind Map

ในการสรา้ง Mind Map ในการแนะนำครัง้นี ้ขอยกตวัอยา่งนำมาประยกุตใ์ชใ้นการออกแบบ

บทเรยีนอเีลิรน์นิง่เรือ่ง คอมพวิเตอรเ์บือ้งตน้

ภาพท่ี 7. แสดงตัวอย่างแผนผังความคิดนำมาประยกุต์ประยุกต์ใช้ในการออกแบบบทเรยีน

 

Central Topic 

Main Topic 

SubTopic 
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อำนาจ  สุคนเขตร์
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ภาพที ่8. แสดง Central Topic, Main Topic และ Subtopic

ท่านสามารถพิมพ์ข้อความลงไปทับ Central Topic จากน้ันกดแป้นพิมพ์ Enter เพ่ือสร้าง Main

Topic กดแปน้พมิพ ์Enter ไปเรือ่ยๆ ก็จะไดห้ลายๆ Main Topic ในแตล่ะ Main Topic สามารถพมิพ์

ข้อความทบัลงไปได้ หากต้องการสร้างเป็น Subtopic ให้กดแป้นพิมพ์ Tab ในแต่ละ Subtopic สามารถ

พิมพข์อ้ความทบัลงไปได ้ลองสรา้งให้เหมอืนกบัภาพที ่ 7 หากตอ้งการเปลีย่นขอ้ความของ Central

Topic, Main Topic และ Subtopic กดแปน้พมิพ ์F2

การปรบัแตง่โครงสรา้ง Mind Map

ภาพที ่9. ตัวเลือก Structure

คลิ๊กเลือก Central Topic คลิ๊กตัวเลือก Structure เลือกโครงสร้างที่ต้องการ เช่น แผนผัง

ก้างปลา (Fishbone), กระดาษคำนวณ (Spreadsheet), องค์กร (Org), ตน้ไม ้(Tree) และแผนผงั

เชงิตรรก (Logic Chart)
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ตารางที ่1. ตวัอยา่ง Structure

 

แผนผังกางปลา (Fishbone) 

 

กระดาษคํานวณ (Spreadsheet) 

 
องคกร (Org) 

 

ตนไม (Tree) 

 

แผนผังเชิงตรรก (Logic Chart) 
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ตารางที ่2.แสดงรปูทรง Topic

การตกแตง่เส้น (Line)

คลกิเลือก Topic ก่อน คลกิตวัเลอืก Line เลือกรปูแบบเสน้ทีต่อ้งการ

ภาพท่ี 12.แสดงวิธีการตกแตง่เส้น

 
ส่ีเหล่ียมมุมโคง (Rounded Rectangle) 

 
ส่ีเหล่ียมปกติ (Rectangle) 

 
วงร ี(Ellipse) 

 

ส่ีเหล่ียมขางหลามตัด (Diamond) 

 
ตัวอักษรขีดเสนใต (Underline) 

 
ไมมีเสน (No Border) 

 
กรอบขอความวงร ี(Callout (Ellipse))  

 
กรอบขอความสี่เหล่ียมมุมโคง (Callout (Rounded Rectangle)) 

 
หัวปลาดานซาย (Fishhead (Left)) 

 
หัวปลาดานขวา (Fishhead (Right)) 

 

     ตั ว เลื อ ก  L in e 1 . 

     รูป แบบ เส น  2 . 

     ความหน า  3 . 

     สี เส น  4 . 
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อำนาจ  สุคนเขตร์
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ตารางท่ี 3. แสดงรูปแบบเส้น

 

เสนตรง (Straight) 

 

เสนโคง (Curve) 

 

เสนโคงหัวลูกศร  

(Arrowed Curve) 

 

เสนตรงมุมปกติ (Elbow) 

 

เสนตรงมุมโคง  

(RoundedElbow) 

 

ไมมีเสน (None) 
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อำนาจ  สุคนเขตร์
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การกำหนดขอบเขตดว้ย Boundary

คลกิเมา้ส์ขวาบน Topic ทีต่อ้งการกำหนด Boundary เลือกเมน ูInsert

เลือกรายการ Boundary หรอืกดแปน้พมิพ ์Ctrl+D

ภาพที ่14.แสดงวธีิการกำหนดขอบเขต Boundary

 
     Boundary ! 

 

     เลือก Insert 1. 

     เลือก Boundary 2. 












