คู่มือ
การให้ บริการ Account Internet
สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑

นายอดิศร โค้ วประเสริฐ
เจ้ าหน้ าทีด่ ูแลระบบคอมพิวเตอร์
กลุ่มส่ งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร

สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต
โทรศัพท์ ๐๘๓ – ๐๕๓๗๗๕๔
Mail : admin@phetchabun1.go.th

คู่มือการให้ บริ การ Account Internet ของสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑

สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำฯ ได้กำหนดให้มี Account Internet สำหรับใช้งำนบริ กำรด้ำนเทคโนโลยีต่ำงๆ ที่อยู่
ภำยใต้กำรดูแลของกลุ่มส่งเสริ มกำรศึกษำทำงไกลฯ โดย username และ password จะสำมำรถใช้งำนระบบดังต่อไปนี้
1.บริ กำรอินเทอร์เน็ตแบบเครื อข่ำยไร้สำย (Wireless LAN)
2.บริ กำรอินเทอร์เน็ตผ่ำนสำยแลน (LAN)
3.บริ กำรอินเทอร์เน็ตผ่ำน Modem
4.บริ กำร e-mail ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำฯ
กลุ่มส่งเสริ มกำรศึกษำทำงไกลฯ ได้กำหนดรู ปแบบ Account Internet เพื่อใช้ในระบบสำรสนเทศต่ำงๆ ของ
สำนักงำนเขต พื้นที่กำรศึกษำฯ โดยมีรูปแบบ Username และ Password (รหัสผ่ำน) ตำมตำรำงดังนี้
ตำรำงที่-1 รู ปแบบ Username และ Password
ระดับผู้ใช้ งาน

บัญชีผ้ใู ช้
รหัสผ่าน
(Username)
(Password)
รู ปแบบ
รู ปแบบ
เลขบัตรประชำชน 13 หลัก เลขท้ำยบัตรประชำชน 4
ตัว

ตัวอย่ าง Account Internet

Username คือ
1234567891011
Password คือ 1011
เลขบัตรประชำชน 13 หลัก เลขท้ำยบัตรประชำชน 4
Username คือ
บุคลากรภายนอก
ตัว
2468101214161
(ลงทะเบียน)
Password คือ 4161
ชื่อผูใ้ ช้ที่ผดู ้ ูแลกำหนด
รหัสผ่ำนที่ผดู ้ ูแลกำหนด
Username คือ External
บุคลากรภายนอก (ไม่
Password คือ 012345
ลงทะเบียน)
***หำกข้ำรำชกำร , เจ้ำหน้ำที่และบุคลำกรภำยนอก ไม่สำมำรถเข้ำใช้งำนสำมำรถติดต่อได้ที่กลุ่มส่งเสริ มกำรศึกษำ
ทำงไกลฯ***
ข้ าราชการและเจ้ าหน้ าทีใ่ น
สานักงานฯ

การสร้ าง Username และ Password
ข้ำรำชกำร , เจ้ำหน้ำที่และบุคลำกรภำยนอกที่ยงั ไม่มี Account Internet สำมำรถติดต่อลงทะเบียนกำรใช้งำนบริ กำร
ได้ที่กลุ่มส่งเสริ มกำรศึกษำทำงไกลฯ
การระงับ / ยกเลิก การใช้ งาน Username และ Password
กลุ่มส่งเสริ มกำรศึกษำทำงไกลฯ มีระบบ My Office ที่จะตรวจสอบสถำนะข้ำรำชกำรและเจ้ำหน้ำที่ โดยระบบ My
Office มีหนังสื อเวียนแจ้ง จะระงับกำรใช้งำนระบบทันที โดยยึดตำมสถำนะที่ได้จำกข้อมูลบัญชีรำยชื่อ ภำยใต้กำรดูแลของ
เจ้ำหน้ำที่กลุ่มบริ หำรงำนบุคคล

การให้ บริการ Wireless ของสานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาฯ

วิธีกำรเชื่อมต่อเพื่อใช้งำนสัญญำณ Wireless ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำฯ ผูใ้ ช้งำนสำมำรถเลือกใช้บริ กำร
SSID ได้ 2 SSID คือ ชื่อ PBN1-WIFI และ PBN1-WIFI-5G โดย Click ที่รูปโลกจะปรำกฏ ชื่อ SSID ขึ้นมำ

ให้ผใู ้ ช้งำนคลิก ที่ SSID ที่ชื่อ PBN1-WIFI หรื อ PBN1-WIFI-5G
ชื่อ PBN1-WIFI เพื่อ Connect สัญญำณ Internet

จำกนั้นให้ผใู ้ ช้งำนเข้ำใช้งำนโปรแกรม Google Chrome

ผูใ้ ช้งำนจะเข้ำสู่หน้ำ Login ดังภำพนี้ (ถ้ำไม่มีหน้ำ Login ขึ้นตำมภำพ ให้พิมพ์ Link : 192.168.20.1)

ให้กรอก Username และ Password จำกนั้น
ให้คลิกที่ เข้ำสู่ระบบ หลังจำกนั้นจะเข้ำสู่หน้ำระบบ

หำกผูใ้ ช้งำน Login สำเร็ จจะปรำกฏตำมภำพด้ำนล่ำง

กำรใช้งำน Internet ผ่ำนระบบเครื อข่ำย LAN ผูใ้ ช้สำมำรถเข้ำใช้งำนโดยกำรเข้ำ Google Chrome จะปรำกฏเข้ำสู่
หน้ำ Login เพื่อให้ป้อน Username และ Password (ถ้ำไม่มีหน้ำ Login ขึ้นตำมภำพ ให้พิมพ์ Link : 192.168.20.1)

ให้ผใู ้ ช้งำนป้ อน Username และ Password
จำกนั้นให้คลิกที่ เข้ำสู่ระบบ

สำมำรถติดต่อสอบถำมเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มส่งเสริ มกำรศึกษำทำงไกล เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่ อสำร
หมำยเลขโทรศัพท์ 056-737-080 ต่อ 28 , 089-708-9163 และ 083-053-7754

