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ผู้เล่า รายละเอียดของเรื่อง สรุปความรู้ที่ได้ 
น.ส.พชรอร  วงษ์หรรษา การแลกเปลี่ยนการ์ด SD ในระหว่าง

การบันทึก 
การแลกเปลี่ยนการ์ด SD ในระหว่างการ
บันทึก 
     SD card สามารถเปลี่ยนแปลงได้
ตลอดเวลาระหว่างการบันทึกใด ๆ แต่บัตร
ใหม่จะต้องแทรกภายในหนึ่งนาทีของการกด
ปุ่มเปลี่ยนการ์ด (๕) นี้จะช่วยให้การสนทนา
เพ่ือด าเนินการต่อ แม้ในขณะที่ใน SD card 
จะเต็ม หากการ์ดใหม่ไม่ได้ใส่ภายใน ๑ นาท,ี 
บัตรที่หายไป ไอคอนจะแสดงและการบันทึก
จะหยุด นาทีสุดท้ายของการสนทนาที่บันทึก
ไว้ก็จะสูญหาย 
     เมื่อมเีวลา ๕ นาทีเวลาการบันทึกที่เหลือ
ในบัตรที่สามเสียงเตือนสั้น ๆ จะเล่นผ่านการ
ตรวจสอบล าโพง นี้คือการเตือน
ผู้ประกอบการทีจ่ะเปลี่ยนบัตร หากบัตรจะไม่
มีการเปลี่ยนแปลงภายใน ๕ นาทีเสียงเตือน
ยาวจะเล่นผ่านล าโพงมอนิเตอร์ที่ ๐ นาทีและ
ฟังก์ชั่นแลกบัตรโดยอัตโนมัติจะเริ่ม 
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การแลกเปลี่ยนการ์ด SD ในระหว่างการบันทึก 
 
 
๗.๔.๓ การแลกเปลี่ยนการ์ด SD ในระหว่างการบันทึก 
     SD card สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาระหว่างการบันทึกใด ๆ แต่บัตรใหม่จะต้องแทรกภายในหนึ่งนาที
ของการกดปุ่มเปลี่ยนการ์ด (๕) นี้จะช่วยให้การสนทนาเพ่ือด าเนินการต่อ แม้ในขณะที่ใน SD card จะเต็ม หาก
การ์ดใหม่ไม่ได้ใส่ภายใน ๑ นาท,ี บัตรที่หายไป ไอคอนจะแสดงและการบันทึกจะหยุด นาทีสุดท้ายของการสนทนา
ที่บันทึกไว้ก็จะสูญหาย 
     เมื่อมเีวลา ๕ นาทีเวลาการบันทึกที่เหลือในบัตรที่สามเสียงเตือนสั้น ๆ จะเล่นผ่านการตรวจสอบล าโพง นี้คือ
การเตือนผู้ประกอบการที่จะเปลี่ยนบัตร หากบัตรจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงภายใน ๕ นาทีเสียงเตือนยาวจะเล่นผ่าน
ล าโพงมอนิเตอร์ที่ ๐ นาทีและฟังก์ชั่นแลกบัตรโดยอัตโนมัติจะเริ่ม 
 
ประกาศ! ถ้าหูฟังมีการเชื่อมต่อไปยังหน่วยควบคุม, ที่ดังสามารถได้ยินผ่านทางหูฟังและไฟ LED สีฟ้าจะกระพริบ
อย่างรวดเร็ว (5Hz) 

อ้างถึงรูปที่ ๗.๑ แสดงภาพรวมของผู้ใช้และคลิกท่ีปุ่ม 
 

 
 
เปลี่ยนบัตรดังต่อไปนี้ 
๑. ถอดการ์ดในปัจจุบัน 
-- เมื่อการ์ดใบจะถูกเอาออก, บันทึกจะยังคงบันทึกไปยังบัฟเฟอร์ภายใน 
จากบันทึก 
๒. ใส่บัตรใหม่ภายในหนึ่งนาทีของการกดปุ่มเปลี่ยนการ์ด (๕) 
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-- เมื่อบัตรใหม่จะถูกแทรกเป็นไฟล์ใหม่จะเริ่มต้นโดยอัตโนมัติโดยใช้ปัจจุบัน 
วันที่และเวลาเป็นชื่อไฟล์ ไฟล์นี้จะมีก่อนหน้า ๙๐ วินาทีของ 
อภิปราย (๖๐ วินาทีจากบัฟเฟอร์ภายในและสุดท้าย ๓๐ วินาทีของ 
การอภิปรายจากการ์ดก่อนหน้านี้) คุณลักษณะนี้ยังช่วยให้การถอดรหัสจะใช้ 
สถานที ่off - line ก่อนการประชุมได้สิ้นสุดลง 
 
Pre - ฟังและการเล่น 
อ้างถึงรูปที่ ๗.๑ 
Pre - ฟังและการเล่นเกือบจะเหมือนกัน ความแตกต่างระหว่างสองโหมดนี้คือ 
อธิบายด้านล่างนี้ 
 
Pre - ฟัง 
ใช้โหมดการฟังก่อนที่จะฟังการสนทนาก่อนที่จะเล่นมันกลับไปที่ชั้น เสียงที่ 
สัญญาณที่เป็นปัจจุบันที่จอภาพล าโพงหรือหูฟังถ้าเชื่อมต่อ 
 
การเล่น 
การใช้โหมดการเล่นที่จะเล่นการสนทนากลับไปยังผู้เข้าร่วมประชุม สัญญาณเสียงที่เป็นปัจจุบัน 
ล าโพงหรือหูฟังการตรวจสอบถ้าการเชื่อมต่อเช่นเดียวกับท่ีมอบหมายล าโพง 
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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 : การแลกเปลี่ยน
การ์ด SD ในระหว่างการบันทึก ได้แก่ 

๑.๑  การเตรียมความพร้อมส าหรับ การติดตั้งชุดไมโครโฟน Bosch CCS900 TH : การแลกเปลี่ยนการ์ด 
SD ในระหว่างการบันทึก และเป็นขั้นตอนที่บุคลากรที่เกี่ยวข้องสามารถน าไปปฏิบัติตามได้   

๑.๒  มีระบบการเตรียมความพร้อมส าหรับ การติดตั้งชุดไมโครโฟน Bosch CCS900 TH : การ
แลกเปลี่ยนการ์ด SD ในระหว่างการบันทึก ให้กับบุคลากรที่เก่ียวข้อง 

๑.๓  บุคลากรที่เก่ียวข้องสามารถน า การติดตั้งชุดไมโครโฟน Bosch CCS900 TH : การแลกเปลี่ยน
การ์ด SD ในระหว่างการบันทึก มาปรับใช้ได้ถูกต้อง 
 

๒. สิ่งที่บรรลุเป้าหมายคืออะไร เพราะอะไร 

ได้องค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการเรียนรู้ การติดตั้งชุดไมโครโฟน Bosch CCS900 TH : การแลกเปลี่ยนการ์ด 
SD ในระหว่างการบันทึก SD card สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาระหว่างการบันทึกใด ๆ แต่บัตรใหม่จะต้อง
แทรกภายในหนึ่งนาทีของการกดปุ่มเปลี่ยนการ์ด 
 

๓.  สิ่งที่ยังไม่บรรลุเป้าหมายคืออะไร เพราะอะไร 
 

- 
 

๔.  สิ่งที่เกินความคาดหวังคืออะไร 

การติดตั้งชุดไมโครโฟน Bosch CCS900 TH การติดตั้งภายในและภายนอกตัวเลือกการบันทึก ใช้โหมดบันทึกเพ่ือ
บันทึกการสนทนา ก่อนการบันทึกตรวจสอบให้แน่ใจของ SD card หากบัตรไม่มีการเปลี่ยนแปลงภายใน ๕ นาที
เสียงเตือนยาวจะเล่นผ่านล าโพงมอนิเตอร์ที่ 0 นาทีและฟังก์ชั่นแลกบัตรโดยอัตโนมัติจะเริ่มขึ้น 

๕.  คิดจะกลับไปท าอะไรต่อ  

กลุ่มงานพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จะมีการจัดกิจกรรม ครั้งต่อไปประมาณเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ 
 

 

 


