การรับชมถ่ ายทอดสดฝึ กซ้ อมย่ อยใหญ่ พิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร (พืน้ ทีส่ งขลา)
วันที่ 20 กันยายน 2558

รู ปแสดง การเชื่อมต่ อระบบรับชมการถ่ ายทอดสด พิธีฝึกซ้ อมพระราชทานปริญญาบัตร
อุปกรณ์
1.

Notebook ที่มีพอร์ ตเชื่อมต่อภายนอกแบบ VGA หรื อ HDMI

2.

สาย VGA หรื อ HDMI

3.

โทรทัศน์ที่มีพอร์ตเชื่อมต่อภายนอกแบบ VGA หรื อ HDMI

4.

สาย LAN (UTP) สําหรับเชื่อมต่อระบบเครื อข่าย

วิธีการเชื่อมต่ อ
1.

นําสาย LAN (UTP) เชื่อมต่อกับ

Notebook

ที่มีพอร์ต LAN แบบ RJ-45 ของ Notebook และอีกด้านเชื่อมต่อกับ switch ที่

เชื่อมต่อกับระบบเครื อข่ายของมหาวิทยาลัย ฯ (ไม่ควรเชื่อมต่อเครื อข่ายไร้สาย
2.

( Wi – FI ) )

นําสาย VGA หรื อ HDMI เชื่อมต่อกับพอร์ต VGA หรื อ HDMI ของ Notebook และนําสายอีกด้านเชื่อมต่อกับโทรทัศน์
ที่พอร์ ต VGA หรื อ HDMI (VGA หรื อ HDMI เลือกรู ปแบบการเชื่อมต่ออย่างใดอย่างหนึ่ง)

3.

เสี ยบปลัก๊ ไฟและ เปิ ดสวิตซ์ Notebook (อาจจะไม่ตอ้ งเสี ยบปลัก๊ ทันทีหากแบตเตอรี่ ของ Notebook ยังใช้งานได้อยู)่

4.

เสี ยบปลัก๊ ไฟและเปิ ดสวิตซ์โทรทัศน์

5.

เลือก Source in ที่โทรทัศน์ ถ้าใช้สาย VGA ให้เลือก Source in เป็ น VGA ถ้าใช้สาย HDMI ให้เลือก Source in เป็ น HDMI

6.

วิธีต้ งั ค่าให้ภาพใน Notebook แสดงภาพบนโทรทัศน์

6.1 วิธีที่ 1
-

คลิกขวาบนเดสก์ทอป แล้วเลือก Screen resolution

-

ที่หน้าต่างขึ้นมา เลือกตัวเลือกในช่อง Multiple Displays เพื่อกําหนดรู ปแบบการแสดงผลที่ตอ้ งการ
ส่ วนรายละเอียดรู ปแบบคําอธิ บายดูจากข้างล่าง

6.2 วิธีที่ 2
ให้กดคียล์ ดั Windows + P (ที่คียบ์ อร์ ด)

มี 4 รู ปแบบให้เลือก คือ
แบบ Computer only (Show desktop only on 1) = แสดงผลผ่านหน้าจอที่ 1 อย่างเดียว
แบบ Duplicate (Duplicate these displays)= แสดงผลทั้งสองหน้าจอเหมือนกันเลย (ฝาแผด)
แบบ Extend (Extend these displays)= แสดงผลผ่าน 2 หน้าจอรวมกัน (ดูตามรู ป เข้าใจง่ายกว่า)
แบบ Projector only (Show desktop only on 2) = แสดงผลผ่านหน้าจอที่ 2อย่างเดียว

ขั้นตอนรับชมการถ่ ายทอดสด
1. กรอกข้อมูลที่ลิงค์ http://arit.rmutsv.ac.th/webform/852 (เฉพาะบุคลากรเท่านั้น)

2. กรอกข้อมูลของท่านเสร็ จให้คลิกปุ่ ม Submit (ปุ่ มในวงสี แดงตามรู ปด้านบน)

3. เมื่อคลิกปุ่ ม Submit จะปรากฏข้อความดังรู ปด้านบน
4. ตรวจสอบกล่องจดหมายเข้าใน e-mail ของท่านที่เป็ น user@rmutsv.ac.th (user คือ e-Passport ของท่าน)

5. คลิกเข้าไปอ่าน e-mail ของท่านในหัวเรื่ อง ARIT RMUTSV ส่ งวิดโี อ: "ถ่ ายทอดสด วันฝึ กซ้ อมย่ อยใหญ่ เฉพาะพืน้ ที่
สงขลา" ให้ คุณ จะได้ตามรู ปด้านล่าง

6. เอาเมาส์พอยเตอร์ไปวางในกรอบสี แดงดังรู ปด้านบน พอยเตอร์ จะเปลี่ยนเป็ นรู ปมือ คลิกเมาส์ปุ่มซ้าย 1 ครั้ง จะ
ได้ดงั รู ปด้านล่าง

7. คลิกปุ่ ม ลงชื่อเข้าใช้ดว้ ย e-mail ของมหาลัยฯ user@rmutsv.ac.th (user คือ e-Passport ของท่าน) (ปุ่ มวงสี แดง )
ดูรูปด้านบน
8. เมื่อลงชื่อเข้าใช้ ระบบจะปรากฏวีดีโอการฝึ กซ้อมย่อยใหญ่ พิธีพระราชทานปริ ญญาบัตร
มีปัญหาในการรับชม กรุณาติดต่ อ
1.

สํานักวิทยบริ การและเทคโนโลยีสารสนเทศ โทร 074-890600 , 074-317100 ต่อ 1911 ,1912 โทรภายใน 1911 ,1912

หมายเหตุ ท่านสามารถรับชมการถ่ายทอดสดได้ ในวันที่ 20 กันยายน 2558 ตั้งแต่เวลา 8.30 น. เป็ นต้นไป

