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KM  NOTE TAKER 
27 มีนาคม 2560 

สรุปจากกลุ่ม 3  โดย ถาวร ภาวงศ์ 
คุณสมบัติการเป็น Note taker 

1. มีทกัษะ ทกัษะการฟัง ฟังอย่างตั้งใจ สบตา จริงใจ ให้เกียรติ ใส่ใจผูฟั้ง การใช้อวจัน
ภาษา  ทกัษะการคิดวิเคราะห์  การสังเกต  การซกัถาม การตั้งค  าถาม  การจบัประเด็น การเช่ือมโยง 
การสรุปเน้ือหา จดัระบบ แยกแยะหมวดหมู่  การจดบนัทึก จดในรูปแบบท่ีตนเองถนดั จดบนัทึก
โดยจดทนั จดเร็ว ครบถว้น ใช้ภาษาเรียบง่าย กระชบั ชดัเจน จบัประเด็นหลกั ประเด็นย่อย  การ
สกดัความรู้ กลัน่กรอง สกดัความคิดได ้ถอดบทเรียน สังเคราะห์ได ้ การส่ือสาร การถ่ายทอด เขา้ใจ 
ตรงประเด็น น่าสนใจ เน้ือหาถูกตอ้ง ชดัเจน  การใชร้ะบบไอทีช่วยในการบนัทึกและน าเสนอ 

2. คุณลกัษณะส่วนบุคคล ยติุธรรม เป็นกลาง ไม่ตดัสิน ไม่ปรุงแต่ง ไม่ใส่ความรู้สึกส่วนตวั  
อดทน มุ่งมัน่ ขยนั ฝึกฝนตนเองสม ่าเสมอ ทศันคติดี เปิดใจกวา้งรับฟังความคิดเห็น แบ่งปัน มอง
โลกแง่ดี คิดดี ท าดี บุคลิกแข็งแกร่ง นุ่มนวล คล่องแคล่ว ว่องไว กระตือรือร้น ช่างสังเกต ช่างจด 
ช่างจ า ช่างคิด ช่างสงสัย ไวต่อความรู้สึกผูพู้ด มีความรอบคอบ มีจินตนาการ ความฝัน แรงบนัดาล
ใจ มีใจรัก ชอบอ่าน เขียน เล่า บนัทึก มีความรู้ด้านการบนัทึก สรุปเน้ือหาเป็น รอบรู้ ใฝ่รู้ เดิน
ออกไปหาประสบการณ์ หาความรู้เพิ่มเติม ศึกษาคน้ควา้ หาขอ้มูลเร่ืองท่ีจะฟัง Updateขอ้มูล มี
หวัใจนกัปราชญ ์สุจิปุลิ 

3.  มีความพร้อม ทั้งดา้นร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สุขภาพดี อุปกรณ์พร้อม 
4. ตั้งเป้าหมายชดัเจน 
5.  มีสติ สมาธิในการฟัง 
6. มีการบริหารจดัการเวลาท่ีดี  ใหเ้วลา “ควรรีบสรุปเร่ืองท่ีฟัง” 

BAR 
ความคาดหวงั 

1.  มีความรู้ในเร่ืองเทคนิค/ความส าคญัของการเป็นNote Taker รู้เทคนิค แนวคิดวทิยากร
หลกั concept การสรุปประเด็น หา keyword  บนัทึกเป็นระบบ สกดัความรู้  ถอดบทเรียนได ้  

2. ไดแ้รงบนัดาลใจ ต่ืนตวั มีแรงผลกัดนั 
3.  ถ่ายทอดความรู้ในองคก์ร 
4.  ความมัน่ใจ 
5. มิตรภาพ 
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6. รู้จกัตนเอง พฒันาตนเองฝึกตน มีสติ การกา้วผา่นความกลวั เป็นตวัอยา่งท่ีดี เป็น
นกัเขียนใน GotoKnow  เขียนนิยายได ้

7. น าใชใ้นงาน ชีวติประจ าวนัได ้
8. ทบทวนร้ือฟ้ืน KM 

 
AAR 

1. ได้ความรู้/เรียนรู้ มีองคค์วามรู้ไดc้onceptและ process ไดว้ธีิการซ่ึงการไดข้อ้มูลมา 
อยา่งเป็นระบบ เรียนรู้กระบวนการการเป็น Note Taker ขา้ใจบทบาท  คุณสมบติัคุณลกัษณะNote 
Taker เช่น การฟัง การคิด การจบัประเด็น การหา keyword การวิเคราะห์อย่างมีประสิทธิภาพ มี
จินตนาการ มีแรงบนัดาลใจ อดทน มุ่งมัน่ มีใจรัก ความพร้อมดา้นอารมณ์ จิตใจ 

2. ได้ทักษะ/เทคนิค/ฝึกปฏิบัติ  ทกัษะการฟัง  การคิด  จดัระเบียบความคิด ฝึกคิดวิเคราะห์ 
สังเคราะห์จบัประเด็น การถอดบทเรียน ไดแ้ง่มุมขอ้คิดจากคนอ่ืนเปิดโลกของตนให้กวา้งข้ึน  การ
ส่ือสาร   การอ่าน ทกัษะการเล่าเร่ืองท่ีเขา้ใจง่าย น่าสนใจ ไดเ้ทคนิคการท ากิจกรรมกลุ่ม การท างาน
กบัผูอ่ื้น การสร้างแรงบนัดาลใจ  ฝึกประสบการณ์การเล่า ฝึกคิด  ไดอ้อกความเห็น กลา้ท า กลา้
แสดงออก ฝึกการจดบนัทึก เพลง หนงั 

3. ความรู้สึก/ความคิดเห็น/ข้อคิด มีแรงบนัดาลใจ   ได้เกินความคาดหวงั ดีมาก ถือว่า
ส าเร็จในการเขา้ร่วมอบรม วิทยากรน่ารักบรรยากาศเหมาะ ไดท้กัษะการบนัทึกแต่ไม่ลึกซ้ึง ควร
เพิ่มเวลา ตอ้งการอบรมอีกเพิ่มเติมความรู้ รู้สึกมองโลกในแง่ดีมากข้ึน มีก าลงัใจอยากท างานดีๆ
ออกมา วิทยากรบรรยายเขา้ใจง่าย ไดรั้บขอ้มูลท่ีชดัเจน ไดเ้ครือข่าย เพื่อน เพื่อนใหม่ ไดค้วามสุข 
เห็นพลงัในการท างานเป็นทีม ช่วยกนัจด ระดมความคิด สกดัความรู้ Note Taker -Thinking/ 
writing/ talking /imaging /eating ฉนัจะเป็นNote Takerท่ีดีไดแ้น่นอน การขาดแรงบนัดาลใจและ
ความพยายามจะท าใหเ้ราไม่ประสบความส าเร็จ การมีเป้าหมายจะท าใหเ้รามีความพยายามท าส่ิงนั้น
ให้ส าเร็จและมีผลตอแทนท่ีดีจะท าให้เรามีก าลงัใจสร้างไดด้ว้ยตนเอง  ฟังให้เห็น คิดให้เป็น เขียน
ใหดี้ 

 
 
 
 
 
กจิกรรมฟังเพลง   
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ฟังเพลงของขวญัจากกอ้นดิน 
1. ค าส าคัญทีไ่ด้จากเพลง พอ่  กอ้นดิน  ความสามคัคี  ของขวญั  พลงัของแผน่ดิน  

รวมเป็นหน่ึง พออยูพ่อกิน สามคัคี ความพอเพียง ความสุขใจ มีอยูมี่กิน สามคัคี เราทุกคนก็เหมือน
กอ้นดิน รวมกนัท าความดี ใหพ้อ่ไดอุ่้นใจ รวมกนัเป็นดินเดียวให้พ่อไดอุ่้นใจ ไม่ตอ้งเหน่ือยเกินไป
อยา่งท่ีเป็น 

2.  จับประเด็นส าคัญที่ได้จากเพลง พ่อท าเป็นตวัอยา่ง ท่านเป็นท่ียึดเหน่ียวจิตใจ เสียสละ
พ่อคือพลงัของแผ่นดิน พ่อท างานหนักเพื่อให้เราพออยู่ พอกิน มีความสุข ความเป็นน ้ าหน่ึงใจ
เดียวกนั ประชาชนชาวไทยเหมือนกอ้นดิน หากรวมกนัเป็นผืนแผ่นดินจะเกิดความเขม้แข็งและมี
ความสามคัคีเพื่อตอบแทนในหลวง การท าความดีเพื่อพอ่ ความดีคือ ของขวญัท่ีมีค่า  การรวมใจคน
ไทยเป็นหน่ึงเดียว  เราเหมือนกอ้นดิน1กอ้น อาจดูไร้ค่าไร้ความหมาย บอบบาง โดนน ้ าก็อาจแตก
สลายไป  การรวมกอ้นดินกอ้นเล็กๆให้เป็นแผน่ดินจะมีพลงั มีความหมายซ่ึงในหลวงคือศูนยร์วม
ของพลงัแผน่ดิน ในหลวงยอมเหน่ือย ทุ่มเทเพื่อใหค้นไทย (เมด็ดิน)ของพระองคมี์ความสุข “พออยู ่
พอกิน” ของขวญัท่ีจะมอบใหใ้นหลวงคือความรัก ความสามคัคีกนั 

3. แง่คิดทีไ่ด้จากเพลง 

 เราเป็นคนไทยตอ้งรักและสามคัคี รักแผน่ดินและพระมหากษตัริย ์
 ความรักและความสามคัคีของคนในชาติ 
 ท างานหนกัไม่ทอ้ถอยต่อความยากล าบาก 
 คนไทยโชคดีท่ีมีในหลวง  
 จากกอ้นดินเดียวรวมเป็นแผน่ดิน 
 ท าความดีเพื่อพอ่ 
 การรวมพลงัสามคัคีเพื่อใหพ้อ่มีความสุข 
 ในหลวงคือศูนยร์วมดวงใจองประชาชนชาวไทย 
 ส่ิงท่ีจะมอบเป็นของขวญัในหลวงคือความรักใคร่ กลมเกลียว  ความ

สามคัคีของคนในชาติ เปรียบเสมือนก่อนดิน1กอ้นหลอมรวมเป็นแผน่ดิน
ท่ีงดงาม 

 พ่อเสียสละความสุขส่วนตัวเพื่อลูกๆในแผ่นดินได้อยู่ดี กินดีโดยไม่
ค  านึงถึงความเหน็ดเหน่ือย เราจึงตอ้งรู้รัก สามคัคีมอบเป็นของขวญัให้
พอ่ 
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 เพลงน้ีสะทอ้นใหค้นไทยมีความรัก ความสามคัคี เหมือนกบัการรวมกอ้น
ดินเป็นกอ้นเดียวกนั รวมเป็นพลงัของแผน่ดินเพื่อเป็นของขวญัให้กบัใน
หลวง ร9 

 ความสามคัคี ความดี ความรักจะเกิดพลงัของแผน่ดินและประโยชน์สูง 
 

กจิกรรมดูหนัง 
1. ช่ือเร่ือง   

 แรงบนัดาลใจ 
 โฉมงามกบัเจา้ชายผอมแหง้ 
 ความรักเอาชนะทุกส่ิง 
 ความแขง็แรงท าใหเ้ราหล่อ 
 ถา้ตั้งใจเราท าได ้
 ความสุขคือหนทางสู่ความส าเร็จ 

2.ประเด็นส าคัญ 

 การออกก าลงักาย 
 แรงบนัดาลใจ/เป้าหมาย 
 ก าลงัใจ 
 ความรักเป็นแรงผลกัดนั 
 การสร้างแรงดึงดูดใจ 
 ความมุ่งมัน่ พยายาม 
 จินตนาการ+ความรัก 
 ความส าเร็จ+ความสุข 
 การประมาณตน 
 มุ่งมัน่ ตั้งใจ มีวนิยั 
 ทุกคนมีเป้าหมายในชีวติแต่ไปไม่ถึงเพราะขาดปัจจยัหลายอยา่งเช่นความ

รับผิดชอบ ความขยนั ไม่จริงจงั เฉ่ือยชา ไม่มีการฝึกฝน ขาดความรู้และ
ทกัษะ ขาดแรงกระตุน้ 

2. เรียนรู้อะไร 

 เราตอ้งมีความตั้งใจ พยายาม ขยนั อดทน 
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 ส่ิงท่ีเห็นอาจไม่เป็นอยา่งท่ีคิด 
 รู้หนา้ไม่รู้ใจ 
 เช่ือมัน่ในส่ิงท่ีเราคิด 
 หนทางสู่ความส าเร็จจะตอ้งประกอบดว้ยการสร้างแรงบนัดาลใจ มีความ

รักในส่ิงท่ีท า จึงจะประสบความส าเร็จของงาน 
 ไดแ้รงบนัดาลใจ 
 แนวคิดใหม่ๆ เรียนรู้ส่ิงใหม่ๆ ก่อใหเ้กิดแรงบนัดาลใจ นวตักรรม 
 แรงจูงใจ แรงบนัดาลใจท าใหเ้กิดพลงั ท างานส าเร็จได ้

4.  ข้อคิด 

 ถา้มีความมุ่งมัน่ พยายาม มีเป้าหมายก็ประสบผลส าเร็จ 
 อยา่ด่วนตดัสินใจ 
 ดูศกัยภาพของตนเอง 
 ประยุกต์ใช้ในการท างานท่ีมีเป้าหมายชัดเจน มีความรัก ความสุขใจ มี

จินตนาการ มุ่งมัน่ จริงจงัก็จะประสบความส าเร็จในงานได ้
 การท างานใหมี้ความสุข ประสบความส าเร็จ ความตั้งใจเป็นส่ิงส าคญั 
 การท างานตอ้งมีเป้าหมายชดัเจนและรอบคอบ เรียนรู้ความสามารถของ

ตนเองและความถนดัของตนเอง จะท าใหป้ระสบความส าเร็จได ้
 

กจิกรรมจับคู่เล่าเร่ือง 
บรรยากาศ 

ผูเ้ขา้อบรมไดน้ัง่จบัคู่กนัเล่าเร่ืองใชเ้วลาคนละ10 นาที จากการสังเกตมีความตั้งใจเล่า ตั้งใจ
ฟังเม่ือไดมี้โอกาสมาพดูเน้ือหาท่ีเล่า เล่าเน้ือหาไดม้ากและบางคู่มีบรรยากาศความซาบซ้ึงในเน้ือหา 
ร้องไหจ้ากความประทบัใจ ดว้ยเวลาจ ากดัเล่าเร่ืองไดเ้พียง 3 คู่ 


