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 แบบบันทึกการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  (KM) 
เรื่อง การติดตั้งชุดไมโครโฟน Bosch CCS900 TH : การตั้งค่าส าหรับวันที่ และการเลือกอัตราบิต 

ของชุมชนนักปฏิบัติสตูดิโอ (Studio Media) 
วันศุกร์ ที่  ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๑.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 

 
ชื่อชุมชนนักปฏิบัติ ชุมชนสตูดิโอ (Studio Media) 
หน่วยงาน  ชุมชนนักปฏิบัติหน่วยงานสนับสนุน กลุ่มงานพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา 
   ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
รายชื่อสมาชิก 
 คุณเอ้ือ  ผศ.นิวัตร จารุวาระกุล  
 คุณอ านวย นายนพชัย ทิพย์ไกรราช 
 คุณลิขิต  น.ส.รักอนงค์ ชมปรีดา 
 คุณกิจ  นายกิตติ แย้มวิชา 

คุณประสาน น.ส.วันธนา แก้วผาบ  
 

สมาชิกในกลุ่ม 
 ๑. นายมงคล  ชนะบัว 

๒. น.ส.มัณฑนา   ตุลยนิษกะ 
 ๓. น.ส.พชรอร   วงษ์หรรษา  

๔. นายกฤษณ์  จ านงนิตย์  
 ๕. นายปฐมพงศ์  จ านงค์ลาภ  

๖. น.ส.พัฒนาพร  ดอกไม้ 
 ๗. น.ส.ดลวรรณ   สุทธิวัฒนก าจร 
 ๘. น.ส.ปัญญาพร แสงสมพร 

๙. น.ส.นฤมล    ชุมคช 
๑๐.นายศักดิ์เทพ   จ านงค์ลาภ 
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ผู้เล่า รายละเอียดของเรื่อง สรุปความรู้ที่ได้ 

นายกิตติ แย้มวิชา การตั้งค่าส าหรับวันที่ การตั้งค่าส าหรับวันที่ 
ก่อนที่จะใช้บันทึก MP3 คุณควรแน่ใจว่าวันที่
และเวลาที่ก าหนดอย่างถูกต้อง หากจ าเป็นให้
ปรับวันที่และเวลาดังต่อไปนี้ : ดูรูปที่ ๗.๑ 
๑. กดปุ่มเปลี่ยนโหมด (๑) เพ่ือเลือกโหมด
การตั้งค่า เมื่อเลือกการตั้งค่าไอคอนควรจะ
แสดงในมุมขวาด้านบนของจอแสดงผล (ดูรูป
ต่อไปนี้) 
๒. กดปุ่มเลือก (๒) เปลี่ยนการตั้งค่าวันที่ 
๓. กดปุ่มขึ้นหรือลง (๔ หรือ ๕) การเปลี่ยน
ค่า (จ านวนป)) และจากนั้นกดปุ่มถัดไป (๓) 
เพ่ือเลือกค่าถัดไปที่มีการเปลี่ยนแปลง 
๔. ตั้งวันที่ (ป), เดือน, และวัน) ที่อธิบายไว้ใน
ขั้นตอนก่อนหน้าและจากนั้นกดปุ่มเลือก (๒) 
เพ่ือข้ามไปยังเวลาที่หน้าจอการตั้งค่า 
๕. ตั้งเวลา (ชั่วโมง, นาทีและวินาที), การใช้
วิธีการเดียวกันตามที่อธิบายไว้ในขั้นตอนที่๓, 
และจากนั้นกดปุ่มเลือกเพ่ือข้ามไปที่อัตราบิต
ที่หน้าจอการตั้งค่า 
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   การตั้งค่าส าหรับวันที่ 

 

 

 

รูปที่ ๗.๔ หน้าจอการตั้งค่าส าหรับวันที่ 

ก่อนที่จะใช้บันทึก MP3 ที่คุณควรให้แน่ใจว่าวันที่และเวลาที่ก าหนดอย่างถูกต้อง หากจ าเป็นให้ปรับวันที่และเวลา
ดังต่อไปนี้ : ดูรูปที่ ๗.๑ 

 

 

รูปที่ ๗.๑ แสดงภาพรวมของผู้ใช้และคลิกที่ปุ่ม 

๑. กดปุ่มเปลี่ยนโหมด (๑) เพ่ือเลือกโหมดการตั้งค่า เมื่อเลือกการตั้งค่าไอคอนควรจะแสดงในมุมขวาด้านบนของ
จอแสดงผล (ดูรูปต่อไปนี้) 
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๒. กดปุ่มเลือก (๒) เปลี่ยนการตั้งค่าวันที่ 

๓. กดปุ่มขึ้นหรือลง (๔ หรือ ๕) การเปลี่ยนค่า (จ านวนป)) และจากนั้นกดปุ่มถัดไป (๓) เพ่ือเลือกค่าถัดไปที่มีการ
เปลี่ยนแปลง 

๔. ตั้งวันที่ (ป), เดือน, และวัน) ที่อธิบายไว้ในขั้นตอนก่อนหน้าและจากนั้นกดปุ่มเลือก (๒) เพ่ือข้ามไปยังเวลาที่
หน้าจอการตั้งค่า 

๕. ตั้งเวลา (ชั่วโมง, นาทีและวินาที), การใช้วิธีการเดียวกันตามท่ีอธิบายไว้ในขั้นตอนที่ ๓, และจากนั้นกดปุ่มเลือก
เพ่ือข้ามไปที่อัตราบิตที่หน้าจอการตั้งค่า (ดูต่อไปนี้ส่วน) 

การเลือกอัตราบิต 

๑. กดปุม่ข้ึนหรือลงเพ่ือเปลี่ยนค่า (อัตราบิต) อัตราบิตต่อไปนี้ 

ใช้ได้ : 

-- ๖๔ kbps 

-- ๙๖ กิโลบิตต่อวินาที 

-- ๑๒๘ kbps 

-- ๑๙๒ kbps 

-- ๑๕๖ Kbps 

 

กดปุ่มเลือกเพ่ือเลือกค่าถัดไปที่มีการเปลี่ยนแปลง (ดูส่วนต่อไปนี้) 

ประกาศ! หากเกินกว่า ๕๐ หน่วยงานมีการเชื่อมต่อผู้แทน (โดยใช้หน่วยควบคุมเพ่ิมเติม), ตัวเลือกที่ "บันทึกเม่ือ
หนึ่งหรือมากกว่ามีการใช้งานไมโครโฟน"อาจไม่ท างานอย่างถูกต้อง (ยังเห็นส่วน ๕.๒) นอกจากนี้ยังมีระดับเสียง
รบกวนจากปัจจัยภายนอกมีผลกระทบต่อการท างานที่เหมาะสมของตัวเลือก "บันทึกเมื่อหนึ่งหรือมากกว่ามีการใช้
งานไมโครโฟน" 

๑. กดปุ่มลงเพื่อสลับระหว่างการบันทึกค่าคงที่หรือบันทึกเมื่อหนึ่งหรืไมโครโฟนมีการใช้งานมากขึ้น (ดูตาราง ๗.๒) 

๒. กดปุ่มเลือกเพ่ือเลือกค่าถัดไปที่มีการเปลี่ยนแปลง (ดูส่วนต่อไปนี้) 
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ภาพประกอบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) 
ของชุมชนสตูดิโอ (Studio Media) 
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การถอดบทเรียนการเรียนรู้ด้วยการวิเคราะห์หลังการปฏิบัติ 
After Action Review (AAR) 

 

๑. เป้าหมายของการเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้คืออะไร 

การถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนความรู้เรื่อง การติดตั้งชุดไมโครโฟน Bosch CCS900 TH : การตั้งค่าส าหรับ
วันที่และการเลือกอัตราบิต ได้แก่ 

๑.๑  การเตรียมความพร้อมส าหรับ การติดตั้งชุดไมโครโฟน Bosch CCS900 TH : การตั้งค่าส าหรับวันที่ 
และการเลือกอัตราบิต และเป็นขั้นตอนที่บุคลากรที่เก่ียวข้องสามารถน าไปปฏิบัติตามได้   

๑.๒  มีระบบการเตรียมความพร้อมส าหรับ การติดตั้งชุดไมโครโฟน Bosch CCS900 TH : การตั้งค่า
ส าหรับวันที่ และการเลือกอัตราบิต ให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 

๑.๓  บุคลากรที่เก่ียวข้องสามารถน า การติดตั้งชุดไมโครโฟน Bosch CCS900 TH : การตั้งค่าส าหรับ
วันที่ และการเลือกอัตราบิต มาปรับใช้ได้ถูกต้อง 
 

๒. สิ่งที่บรรลุเป้าหมายคืออะไร เพราะอะไร 

ได้องค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการเรียนรู้ การติดตั้งชุดไมโครโฟน Bosch CCS900 TH : การตั้งค่าส าหรับวันที่ 
และการเลือกอัตราบิต ก่อนที่จะใช้บันทึก MP3 เราควรแน่ใจก่อนว่า วันที่และเวลาที่ก าหนดนั้นถูกต้องอยู่หรือไม่ 
 

๓.  สิ่งที่ยังไม่บรรลุเป้าหมายคืออะไร เพราะอะไร 
 

- 
 

๔.  สิ่งที่เกินความคาดหวังคืออะไร 

การติดตั้งชุดไมโครโฟน Bosch CCS900 TH : การตั้งค่าส าหรับวันที่ และการเลือกอัตราบิต "บันทึกเม่ือหนึ่งหรือ
มากกว่ามีการใช้งานไมโครโฟน "อาจไม่ท างานอย่างถูกต้อง นอกจากนี้ยังมีระดับเสียงรบกวนจากปัจจัยภายนอกมี
ผลกระทบต่อการท างานที่เหมาะสมของตัวเลือก "บันทึกเมื่อหนึ่งหรือมากกว่ามีการใช้งานไมโครโฟน" 

๕.  คิดจะกลับไปท าอะไรต่อ  

กลุ่มงานพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จะมีการจัดกิจกรรม ครั้งต่อไปประมาณเดือน มกราคม ๒๕๕๘ 
 


