
จ ดุเร  ิมต นของ ข มุความร  ู
(Knowledge assets)

การแปลงความร  ูจาก Tacit ส ู 
ความร  ู Explicit เพ  ือการเร ยีนร  ู

ความสำค ญัของการจดบ นัท กึ
(Note taking)

การเข ยีนอย างต อเน  ืองของบ คุคลใดบ คุคลหน  ึง
เก ี ยวก ับส ิ งท  ีเขาร ู ส ึกในส ิ งท  ีเก ิดข  ึน (ม กีารแสดง
ปฎ ริ ิยาโต ตอบต อส  ิงท  ีเก ดิข  ึน)

การถ ายทอดความร  ูส กึน กึค ดิ
และความต องการของบ คุคล
ออกมาเป น็ส ญัล กัษณ  ค อื 
ต วัอ กัษร เพ  ือส  ือความหมาย
ให ผ  ูอ  ืนเข าใจ 

การเข ยีนเพ  ือการบ นัท กึ

ความหมายของการจดบ นัท กึ

ม คีวามค ดิร ิเร  ิม สร างสรรค  และจ นิตนาการ
(Initiative Cre8ive & Imaginative)

ร  ูบางอย างในท ุกๆ เร  ือง

และร  ูท กุเร  ืองในบางอย าง

ม คีวามรอบร  ู เป น็ท นุ ว ตัถ ดุ บิ
(Know more +++++++)

ภาษาไทย

ภาษาต างประเทศ

เล อืกเน  ือหา และใช ภาษาได ถ กูต อง
(Good language skill)

ท  ังก บัตนเอง

และผ  ูอ  ืน

หล กีเล  ียงการแสดงความเห น็
ท  ีนำไปส  ูความเด อืดร อน

ลายม อืเข ยีน สะอาด เป น็ระเบ ยีบ
ม คีวามช ดัเจน  (readable)

ไม ลอกงานคนอ  ืน

อ างอ งิ ให เก ยีรต ิ
เจ าของผลงาน

ม จีรรยาบรรณของการเข ยีน

ค ณุล กัษณะของ
น กัจดบ นัท กึ

กระดาษท  ีสวยงาม

ปากกาส ที  ีช  ืนชอบ
เตร ยีมอ ปุกรณ  (Tools)

เข ยีนท กุว นั 

เข ยีนฝ นัว นัละแผ น จ ดัเตร ยีมเวลาสำหร บัการเข ยีน

เร  ืองเก  ียวก บัคน

เร  ืองงาน ก จิกรรม
(Work & Life)

เร ยีงเร  ืองจาก ก ถ งึ ฮ

การเม อืง

เศรษฐก จิ

ส ังคม 

ส  ิงแวดล อม

เทคโนโลย ี

เร ื องท  ัวๆไป 

เล อืกห วัข อท  ีค ณุอยากเข ยีน

บ นัท กึธรรมดา

เข ยีนแบบ Mind Map

เข ยีนแบบไร กระบวนท า
ตามแต จร ติของแต ละคน

ลงม อืเข ยีน

ว นั เวลา สถานท  ี
สภาพแวดล อม
(ENVIRONMENT)

อารมณ  ความร  ูส ึก
(EMOTION)

เหต กุารณ สำค ญั
(EVENT)

ส  ิงท ี ควรม ีในบ นัท ึก

ส ิ งท ี เห ็นท ั งหมด
ท กัษะการร บัร  ู การส งัเกต

การฟ ังอย างต ั งใจ
(Deep listening)ท กัษะการฟ งั

ท กัษะการจ บัประเด น็
(K/I capturing)

ท กัษะการเข ยีน

ท กัษะการจดบ นัท กึ

ท กัษะการถาม

ท กัษะ (Skill)

เร  ิมต นการเข ยีนบ นัท กึ
อย างม กีระบวนท า

ทำ Mind Map 
เพ  ือมองภาพรวม

เร  ิมต นบนกระดาษ
เปล าชน ดิไม ม เีส น

เตร ยีมต วัก อนเข ยีน

ไม ต องหว ังผลเล ศิ เข ียนคร ั งท ี  หน ึ ง

ลองให คนอ  ืนอ าน แบ งป นัความร  ู

ปร ับปร ุงคร ั งท ี หน ึ ง

ร ปูประโยคท ี สวยงาม
ตรวจคำผ ดิ

เข ยีนซ ำ
ส งออกส ู สายตา
มวลมน ษุยชาต ิ ตรวจข  ันส ุดท าย

Top Secret
เคล ด็ล บัการบ นัท กึ

เวท ีการสก ดัความร  ู
การถอดความร  ู

ตลาดน ดัความร  ู

การสร ปุบทเร ยีน (AAR)

ก จิกรรมของช มุชนน กัปฏ บิ ตั กิาร
(CoP activities)

เวท ีทดสอบ
น กัจดบ นัท กึ

การจด
บ ันท ึก

ค ุณภาพ...    Note taker
THINKER

DNA ขององค กร

เอกสารประกอบการบรรยาย 
การจ ดับ นัท กึอย างม คี ณุภาพ  
ดร. ประชาสรรค  แสนภ กัด ี
อ างอ ิงจาก "ค  ูม อืค ณุบ นัท ึก" สรส. มกราคม 2551

Style

KM

Hardwares

ศ นูย ฝ กึอบรมภ มู ปิ ญัญาส  ูสากล
Glocalization Training Center
ขอนแก น ภาคอ สีาน ประเทศไทย


