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ชุมชุนนักปฏิบัติ (Studio Media) 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

__________________________________________________________________________ 
 

ชื่อชุมชนนักปฏิบัติ  ชุมชนสตูดิโอ (Studio Media) 
หน่วยงาน ชุมชนนักปฏิบัติหน่วยงานสนับสนุน กลุ่มงานพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี

การศึกษา 
    ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
รายช่ือสมาชิก 
 คุณเอ้ือ  ผศ.นิวัตร  จารุวาระกุล 
 คุณอ านวย นายนพชัย  ทิพย์ไกรลาส 
 คุณลิขิต  นางสาวรักอนงค์   ชมปรีดา  

คุณกิจ  น.ส.ดลวรรณ   สุทธิวัฒนก าจร 
 คุณประสาน นางสาววันธนา   แก้วผาบ 
 
สมาชิกในกลุ่ม 
 ๑. นายปฐมพงศ์  จ านงค์ลาภ 
 ๒. นายกิตต ิ  แย้มวิชา 
 ๓. นายกฤษณ์  จ านงนิตย์  
 ๔. น.ส.มัณฑนา   ตุลยนิษกะ  
 ๕. นางสาวปัญญาพร แสงสมพร 
 ๖. นายมงคล  ชนะบัว 
 ๗.น.ส.พัฒนาพร  ดอกไม้ 
 ๘. น.ส.พชรอร   วงษ์หรรษา 

๙. น.ส.นฤมล    ชุมคช 
๑๐.นายศักดิ์เทพ   จ านงค์ลาภ 
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** ชื่อและท่ีอยู่ที่ติดต่อได้ พร้อมเบอร์โทรศัพท์ / อีเมล์ ของคุณอ านวย / คุณประสาน / คุณลิขิต 
 
  ๑) คุณอ านวย ชื่อ นายนพชัย ทิพย์ไกรลาส ที่อยู่ที่ติดต่อได้ ๖๐/๖ หมู่บ้านเสนานิเวศน์ (โครงการ ๑) 
ถนนเสนานิคม ๑ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กทม. ๑๐๒๓๐  เบอร์โทรศัพท์ ๐๘-๓๖๑๖-๖๓๘๖  อีเมล์ 
noy@rmutp.ac.th 
 
  ๒) คุณประสาน ชื่อ นางสาววันธนา แก้วผาบ  ที่อยู่ที่ติดต่อได้ ๓๐/๒๕๙ หมู่ ๖ ซ.ชินเขต ๒ ถ.งามวงศ์
วาน แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐  เบอร์โทรศัพท์ ๐๘-๓๘๒๓-๕๗๕๕   
อีเมล์ wanthanak01@hotmail.com 
 
 ๓) คุณลิขิต นางสาวรักอนงค์ ชมปรีดา  ที่อยู่ที่ติดต่อได้ ๔๓/๓๐ หมู่๘ หมู่บ้านไทยสมุทร ๑  
ซ.ลาดกระบัง ๑๔/๑ ถ.อ่อนนุช-ลาดกระบัง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ ๑๐๕๔๐  
เบอร์โทรศัพท์ ๐๘-๖๕๖๔-๐๐๑๙  อีเมล์ anong25@hotmail.com  
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จุดมุ่งหมาย 
  ๑. เพ่ือรวบรวมองค์ความรู้ต่างๆ ของการติดตั้งชุดไมโครโฟน Bosch CCS900 TH ของชุมชนนักปฏิบัติ
สตูดิโอ (Studio Media) ให้เป็นรูปธรรม  
  ๒. เพ่ือลดปัญหาที่จะเกิดขึ้นในระหว่างการติดตั้งชุดไมโครโฟน Bosch CCS900 TH  
  ๓. เพ่ือพัฒนาทักษะของบุคลากรและความรู้เกี่ยวกับการติดตั้งชุดไมโครโฟน Bosch CCS900 TH ให้กับ
ผู้ที่สนใจ 
  ๔. เพ่ือการบริการจัดการ การติดตั้งชุดไมโครโฟน Bosch CCS900 TH ให้ทุกขั้นตอนเป็นไปอย่างถูกต้อง 
ชัดเจนและมีประสิทธิภาพสูงสุด 
  ๕. เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานด้านการติดตั้งชุดไมโครโฟน Bosch CCS900 TH ได้อย่างถูกต้อง
ส าหรับทีมงานและผู้ที่สนใจ 
  ๖. เพ่ือจัดท าเป็นคู่มือการติดตั้งชุดไมโครโฟน Bosch CCS900 TH เพ่ือน าองค์ความรู้ที่ได้ไปเผยแพร่เพ่ือ
เป็นประโยชน์แก่บุคคลที่สนใจต่อไป 
  ๗. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการตรวจสอบ อุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆที่จ าเป็นในการติดตัง้ชุดไมโครโฟน 
Bosch CCS900 TH ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ 
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แผนการด าเนนิงาน 
  กลุ่มงานพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ได้มีการประชุมวางแผนการด าเนินงานในการจัดท า
ชุมชนนักปฏิบัติสตูดิโอ (Studio Media) ขึ้นในหัวข้อ การติดตั้งชุดไมโครโฟน Bosch CCS900 TH โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 
 
 ๑) วันศุกร์ที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๑.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ประชุมกลุ่ม ชุมชนนักปฏิบัติสตูดิโอ 
(Studio Media) ณ ห้องปฏิบัติงาน Studio Media ชั้น ๒ อาคารมงคลอาภา (ศูนย์พณิชยการพระนคร) สมาชิก
จ านวน ๘ คน ผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้คือ น.ส.ดลวรรณ สุทธิวัฒนก าจร หัวข้อการประชุมคือ การติดตั้งชุด
ไมโครโฟน Bosch CCS900 TH : การแสดงผล โดยสรุปได้ว่า การติดตั้งชุดไมโครโฟน Bosch CCS900 TH นั้น 
หน้าจอแสดงผลที่ผู้ใช้จะมี ๕ ปุ่มส าหรับการด าเนินงานก่อนบันทึก MP3  
 

  ๒) วันศุกร์ ที่  ๑๙ กันยายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๑.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ประชุมกลุ่ม ชุมชนนักปฏิบัติสตูดิโอ 
(Studio Media) ณ ห้องปฏิบัติงาน Studio Media ชั้น ๒ อาคารมงคลอาภา (ศูนย์พณิชยการพระนคร) สมาชิก
จ านวน ๘ คน ผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้คือ นายมงคล ชนะบัว หัวข้อการประชุมคือ การติดตั้งชุดไมโครโฟน Bosch 
CCS900 TH : โหมดของการด าเนินการ เพ่ือท าความเข้าใจปุ่มใช้งานปุ่มที่ ๑ เพ่ือเลือกโหมดของการด าเนินการ  
 
 ๓) วันศุกร์ ที่  ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๗  เวลา ๑๑.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ประชุมกลุ่ม ชุมชนนักปฏิบัติสตูดิโอ 
(Studio Media) ณ ห้องปฏิบัติงาน Studio Media ชั้น ๒ อาคารมงคลอาภา (ศูนย์พณิชยการพระนคร) สมาชิก
จ านวน  
๘ คน ผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้คือ น.ส.พัฒนาพร  ดอกไม้ หัวข้อการประชุมคือ การติดตั้งชุดไมโครโฟน Bosch 
CCS900 TH : รายละเอียดของหน้าจอการบันทึก เพ่ือศึกษารายละเอียดของหน้าจอการบันทึก (หลังจากที่เริ่มต้น 
- up) 
  
  ๔) วันศุกร์ ที่  ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๑.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ประชุมกลุ่ม ชุมชนนักปฏิบัติสตูดิโอ 
(Studio Media) ณ ห้องปฏิบัติงาน Studio Media ชั้น ๒ อาคารมงคลอาภา (ศูนย์พณิชยการพระนคร) สมาชิก
จ านวน  
๘ คน ผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้คือ นายกฤษณ์   จ านงนิตย์ หัวข้อการประชุมคือ การติดตั้งชุดไมโครโฟน Bosch 
CCS900 TH : การตั้งค่าการบันทึก MP3 เพ่ือท าความเข้าใจเกี่ยวกับการท างานของหน้าจอการบันทึกของเครื่อง
บันทึกเสียง 
 

๕)  วันศุกร์ ที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๑.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.  ประชุมกลุ่ม ชุมชนนักปฏิบัติสตูดิโอ 
(Studio Media) ณ ห้องปฏิบัติงาน Studio Media ชั้น ๒ อาคารมงคลอาภา (ศูนย์พณิชยการพระนคร) สมาชิก
จ านวน ๘ คน ผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้คือ นายปฐมพงศ์   จ านงค์ลาภ หัวข้อการประชุมคือ การติดตั้งชุดไมโครโฟน 
Bosch CCS900 TH : การลบไฟล์   โดยสรุปได้ว่า การลบไฟล์ ต้องใช้ตัวเลือกนี้เพ่ือลบไฟล์ 

๑. กดปุ่มขึ้นหรือลงเพ่ือเลือกไฟล์ที่จะลบ ชื่อไฟล์จะเปลี่ยนไปในแสดงเป็นปุ่มถูกกด 
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๒. กดปุ่มแฟ้มที่ลบเพื่อลบไฟล์ที่เลือก 
๓.  กดปุ่มยืนยันเพ่ือยืนยันการลบไฟล์ที่ต้องการจะลบอย่างถาวรหรือยกเลิก ลบค าสั่งของไฟล์ที่

เลือกโดยการกดปุ่ม"ยกเลิกการลบ" 
๔.  กดปุ่มเลือกเพ่ือเลือกค่าถัดไปที่มีการเปลี่ยนแปลง  

๖)  วันศุกร์ ที่  ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๑.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ประชุมกลุ่ม ชุมชนนักปฏิบัติสตูดิโอ 
(Studio Media) ณ ห้องปฏิบัติงาน Studio Media ชั้น ๒ อาคารมงคลอาภา (ศูนย์พณิชยการพระนคร) สมาชิก
จ านวน ๑๐ คน ผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้คือ นายกิตต ิ แย้มวิชา หัวข้อการประชุมคือ การติดตั้งชุดไมโครโฟน 
Bosch CCS900 TH : การตั้งค่าส าหรับวันที่ และการเลือกอัตราบิต เพ่ือการตั้งค่าวันที่ในเครื่องบันทึก ก่อนที่จะใช้
บันทึก MP3 คุณควรแน่ใจว่าวันที่และเวลาที่ก าหนดอย่างถูกต้อง  

๗)   วันศุกร์ ที่  ๓๑ มกราคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๑.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ประชุมกลุ่ม ชุมชนนักปฏิบัติสตูดิโอ 
(Studio Media) ณ ห้องปฏิบัติงาน Studio Media ชั้น ๒ อาคารมงคลอาภา (ศูนย์พณิชยการพระนคร) สมาชิก
จ านวน ๑๐ คน ผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้คือ น.ส.วันธนา   แก้วผาบ  หัวข้อการประชุมคือ การติดตั้งชุดไมโครโฟน 
Bosch CCS900 TH : การติดตั้งภายในและภายนอกตัวเลือกการบันทึก เพ่ือบันทึกการสนทนา ก่อนการบันทึก
ตรวจสอบให้แน่ใจของ SD card คือ เสียบลงบนสล็อตที่ด้านขวาของจอแสดงผลหรือหน่วยที่ถูกก าหนดเป็นบันทึก
ภายใน 

๘)  วันศุกร์ ที่  ๓๐ มกราคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๑.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ประชุมกลุ่ม ชุมชนนักปฏิบัติสตูดิโอ 
(Studio Media) ณ ห้องปฏิบัติงาน Studio Media ชั้น ๒ อาคารมงคลอาภา (ศูนย์พณิชยการพระนคร) สมาชิก
จ านวน ๑๐ คน ผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้คือ น.ส.พชรอร    วงษ์หรรษา  หัวข้อการประชุมคือ  การติดตั้งชุด
ไมโครโฟน Bosch CCS900 TH : การแลกเปลี่ยนการ์ด SD ในระหว่างการบันทึก  เพ่ือให้การแลกเปลี่ยนการ์ด 
SD ในระหว่างการบันทึก  SD card สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาระหว่างการบันทึกใด ๆ แต่บัตรใหม่จะต้อง
แทรกภายในหนึ่งนาทีของการกดปุ่มเปลี่ยนการ์ด 

๙)  วันศุกร์ ที่  ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เวลา ๑๑.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ประชุมกลุ่ม ชุมชนนกัปฏิบัติสตูดิโอ 
(Studio Media) ณ ห้องปฏิบัติงาน Studio Media ชั้น ๒ อาคารมงคลอาภา (ศูนย์พณิชยการพระนคร) สมาชิก
จ านวน ๑๐ คน ผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้คือ น.ส.ดลวรรณ  สทุธิวัฒนก าจร   หัวข้อการประชุมคือ  การติดตั้งชุด
ไมโครโฟน Bosch CCS900 TH : ภาพรวมของการก่อนฟังและไอคอนการเล่น  เพ่ือศึกษาภาพรวมของการก่อนฟัง
และไอคอนการเล่น  ซึ่งไอคอนแต่ละตัวจะอธิบายถึงการท างานที่แตกต่างกันไป 
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