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คู่มือการใช้งานระบบส าหรับผู้ใช้งานระดับศึกษาธกิารจังหวัดและส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จังหวัด 
โครงการพัฒนาระบบศูนยก์ลางบูรณาการข้อมูลทะเบียนโรงเรียนและประวัติผู้เรียน ครู บุคลากรโรงเรียนเอกชน 

โครงการพัฒนาระบบศูนยก์ลางบูรณาการข้อมูลทะเบียนโรงเรียนและประวัติผู้เรียน ครู บุคลากรโรงเรียนเอกชน            8 
ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน       จัดท าโดย บริษัท ดิจิตอล สกรีน เพลย ์จ ากัด 

คู่มือการใช้งานระบบส าหรับผู้ใช้งานระดับศึกษาธิการจังหวัด และสช. จังหวัด : ระบบศูนย์กลางบูรณาการข้อมูล
ทะเบียนโรงเรียนและประวัติผู้เรียน ครู บุคลากรโรงเรียนเอกชน 
 
1. การเข้าใช้งานระบบ   

รองรับการใช้งานบนบราวเซอร์ Internet Explorer เวอร์ชัน 10.0 ขึ นไป, Google Chrome เวอร์ชัน 49.0 
ขึ นไป และ Mozilla Firefox เวอร์ชัน 57.0 ขึ นไป 

1.1 เข้าสู่ระบบได้ที่ url : http://pedc.opec.go.th 
1.1.1 กรณีที่ผู้ใช้งานที่มีรหัสเข้าใช้งาน 

1) ใส่รหัสผู้ใช้งานและรหัสผ่าน 
2) ระบุตัวอักษรที่มองเห็น (Captcha) 

3) คลิกที่     เพ่ือเข้าสู่ระบบ   
 

 
รูปภาพที่  1 แสดงขั้นตอนการเข้าใช้งานระบบ 

  

 

 

1.1 

1 

2 

3 

http://pedc.opec.go.th/


คู่มือการใช้งานระบบส าหรับผู้ใช้งานระดับศึกษาธกิารจังหวัดและส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จังหวัด 
โครงการพัฒนาระบบศูนยก์ลางบูรณาการข้อมูลทะเบียนโรงเรียนและประวัติผู้เรียน ครู บุคลากรโรงเรียนเอกชน 

โครงการพัฒนาระบบศูนยก์ลางบูรณาการข้อมูลทะเบียนโรงเรียนและประวัติผู้เรียน ครู บุคลากรโรงเรียนเอกชน            9 
ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน       จัดท าโดย บริษัท ดิจิตอล สกรีน เพลย ์จ ากัด 

1.1.2 กรณีที่ผู้ใช้งานไม่มีรหัสเข้าใช้งาน ด าเนินการคลิกปุ่ม  
เพ่ือลงทะเบียนผู้ใช้งานใหม่ ดังนี  
       1.1.2.1 การลงทะเบียนส าหรับศึกษาธิการจังหวัด สช.จังหวัด 

1) เลือกลงทะเบียนส าหรับศึกษาธิการจังหวัด สช.จังหวัด โดยคลิกปุ่ม  

  
การลงทะเบียนส าหรับศึกษาธิการจังหวัด สช.จังหวัด จะปรากฏหน้าขั นตอนการลงทะเบียน 

4 ขั นตอน ดังนี  
ขั นตอนที่ 1 เลือกจังหวัด 
ขั นตอนที่ 2 ก าหนดรหัสผ่าน 
ขั นตอนที่ 3 แนบเอกสาร  
ขั นตอนที่ 4 สมัครเรียบร้อย 

  

 
รูปภาพที่  2 แสดงการเลือกประเภทสมาชิกท่ีจะลงทะเบียนใหม่ 
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คู่มือการใช้งานระบบส าหรับผู้ใช้งานระดับศึกษาธกิารจังหวัดและส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จังหวัด 
โครงการพัฒนาระบบศูนยก์ลางบูรณาการข้อมูลทะเบียนโรงเรียนและประวัติผู้เรียน ครู บุคลากรโรงเรียนเอกชน 

โครงการพัฒนาระบบศูนยก์ลางบูรณาการข้อมูลทะเบียนโรงเรียนและประวัติผู้เรียน ครู บุคลากรโรงเรียนเอกชน            10 
ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน       จัดท าโดย บริษัท ดิจิตอล สกรีน เพลย ์จ ากัด 

ขั้นตอนที่ 1 ขั นตอนการเลือกจังหวัด ระบุข้อมูล  ดังนี  
1) ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด     
2) เลขบัตรประชาชน  
3) ค าน าหน้า 
4) ชื่อ 
5) นามสกุล 

6) คลิกปุ่ม  เพ่ือด าเนินการในขั นตอนที่ 2  
    หมายเหตุ  * กรณีมีเครื่องหมายดอกจันสีแดง (*) ต้องระบุหรือเลือกข้อมูลทุกช่อง 

  

  
รูปภาพที่  3 แสดงการลงทะเบียนส าหรับศึกษาธิการจังหวัด สช.จังหวัด ขั้นตอนที่ 1 
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คู่มือการใช้งานระบบส าหรับผู้ใช้งานระดับศึกษาธกิารจังหวัดและส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จังหวัด 
โครงการพัฒนาระบบศูนยก์ลางบูรณาการข้อมูลทะเบียนโรงเรียนและประวัติผู้เรียน ครู บุคลากรโรงเรียนเอกชน 

โครงการพัฒนาระบบศูนยก์ลางบูรณาการข้อมูลทะเบียนโรงเรียนและประวัติผู้เรียน ครู บุคลากรโรงเรียนเอกชน            11 
ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน       จัดท าโดย บริษัท ดิจิตอล สกรีน เพลย ์จ ากัด 

ขั้นตอนที่ 2 ก าหนดรหัสผ่าน ระบุข้อมูล  ดังนี  
1) ชื่อผู้ใช้งาน  
2) รหัสผ่าน  
3) ยืนยันรหัสผ่าน 
4) อีเมล์   

5) คลิกปุ่ม      เพ่ือด าเนินการในขั นตอนที่ 3  
      หมายเหตุ  * กรณีมีเครื่องหมายดอกจันสีแดง (*) ต้องระบุหรือเลือกข้อมูลทุกช่อง 

  
รูปภาพที่  4 แสดงการลงทะเบียนส าหรับศึกษาธิการจังหวัด สช.จังหวัด ขั้นตอนที่ 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

2 

3 

4 

5 



คู่มือการใช้งานระบบส าหรับผู้ใช้งานระดับศึกษาธกิารจังหวัดและส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จังหวัด 
โครงการพัฒนาระบบศูนยก์ลางบูรณาการข้อมูลทะเบียนโรงเรียนและประวัติผู้เรียน ครู บุคลากรโรงเรียนเอกชน 

โครงการพัฒนาระบบศูนยก์ลางบูรณาการข้อมูลทะเบียนโรงเรียนและประวัติผู้เรียน ครู บุคลากรโรงเรียนเอกชน            12 
ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน       จัดท าโดย บริษัท ดิจิตอล สกรีน เพลย ์จ ากัด 

ขั้นตอนที่ 3 แนบเอกสาร 

1) คลิกปุ่ม  เพ่ือเลือกเอกสารที่ต้องการ 

2) คลิกปุ่ม  เพ่ือด าเนินขั นตอนที่ 4 
       หมายเหตุ  * กรณีมีเครื่องหมายดอกจันสีแดง (*) ขนาดของเอกสารแนบไม่เกิน 5 MB 
  

  
รูปภาพที่  5 แสดงการลงทะเบียนส าหรับศึกษาธิการจังหวัด สช.จังหวัด ขั้นตอนที่ 3 
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คู่มือการใช้งานระบบส าหรับผู้ใช้งานระดับศึกษาธกิารจังหวัดและส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จังหวัด 
โครงการพัฒนาระบบศูนยก์ลางบูรณาการข้อมูลทะเบียนโรงเรียนและประวัติผู้เรียน ครู บุคลากรโรงเรียนเอกชน 

โครงการพัฒนาระบบศูนยก์ลางบูรณาการข้อมูลทะเบียนโรงเรียนและประวัติผู้เรียน ครู บุคลากรโรงเรียนเอกชน            13 
ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน       จัดท าโดย บริษัท ดิจิตอล สกรีน เพลย ์จ ากัด 

ขั้นตอนที่ 4 สมัครเรียบร้อย 
1) ผู้ใช้งานท าการลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว กรุณารอการตรวจสอบเอกสารจากส่วนกลาง 

แล้วคลิกปุ่ม   เพ่ือกลับหน้าหลัก 
     หมายเหตุ * เมื่อส่วนกลางตรวจสอบและอนุมัติการลงทะเบียนแล้วจะมีอีเมล์ยืนยัน
ส่งไปยังอีเมล์ที่ระบุไว้ ตามขั นตอนที่ 2 

 

  
รูปภาพที่  6 แสดงการลงทะเบียนส าหรับศึกษาธิการจังหวัด สช.จังหวัด ขั้นตอนที่ 4 
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คู่มือการใช้งานระบบส าหรับผู้ใช้งานระดับศึกษาธกิารจังหวัดและส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จังหวัด 
โครงการพัฒนาระบบศูนยก์ลางบูรณาการข้อมูลทะเบียนโรงเรียนและประวัติผู้เรียน ครู บุคลากรโรงเรียนเอกชน 

โครงการพัฒนาระบบศูนยก์ลางบูรณาการข้อมูลทะเบียนโรงเรียนและประวัติผู้เรียน ครู บุคลากรโรงเรียนเอกชน            14 
ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน       จัดท าโดย บริษัท ดิจิตอล สกรีน เพลย ์จ ากัด 

2. การใช้งานระบบส าหรับผู้ใช้งานระดับศึกษาธิการจังหวัด และสช. จังหวัด            
 การใช้งานส าหรับผู้ใช้งานระดับศึกษาธิการจังหวัด และสช. จังหวัดประกอบด้วยเมนู ดังนี  
  - เมนูหน้าหลัก 
  - เมนูนักเรียนซ  าซ้อน 
  - เมนGูPA/GPAX 
  - เมนูข้อมูลสารสนเทศ 
  - เมนูรายงานระบบ 
  - เมนูออกจากระบบ 

หมายเหตุ * ศึกษาธิการจังหวัด และสช. จังหวัด จะสามารถเข้าถึงข้อมูลโรงเรียนที่อยู่ภายใต้ 
การก ากับดูแลความรับผิดชอบของตนเองเท่านั น 

 

 
รูปภาพที่  7 แสดงหน้าหลักและเมนูการใช้งานของผู้ใช้งานระดับศึกษาธิการจังหวัดและ สช. จังหวัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือการใช้งานระบบส าหรับผู้ใช้งานระดับศึกษาธกิารจังหวัดและส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จังหวัด 
โครงการพัฒนาระบบศูนยก์ลางบูรณาการข้อมูลทะเบียนโรงเรียนและประวัติผู้เรียน ครู บุคลากรโรงเรียนเอกชน 

โครงการพัฒนาระบบศูนยก์ลางบูรณาการข้อมูลทะเบียนโรงเรียนและประวัติผู้เรียน ครู บุคลากรโรงเรียนเอกชน            15 
ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน       จัดท าโดย บริษัท ดิจิตอล สกรีน เพลย ์จ ากัด 

2.1 เมนูหน้าหลัก ประกอบด้วย 
2.1.1 นักเรียนซ้ าซ้อน จ านวน 5 เมนูย่อย  

1) จ านวนนักเรียนซ  าซ้อนทั งหมด คือ รายชื่อนักเรียนที่ซ  าซ้อนทั งหมดในโรงเรียน 
2) จ านวนนักเรียนซ  าซ้อนรอโรงเรียนตรวจสอบ คือ รายชื่อนักเรียนซ  าซ้อนที่รอโรงเรียน 
ตรวจสอบข้อมูลนักเรียน 
3) จ านวนนักเรียนซ  าซ้อนรอเจ้าหน้าที่รัฐตรวจสอบ คือ รายชื่อนักเรียนซ  าซ้อนที่รอ
ศึกษาธิการจังหวัด, สช. จังหวัด, สช. อ าเภอ ตรวจสอบข้อมูลนักเรียน 
4) จ านวนนักเรียนซ  าซ้อนที่ต้องตรวจสอบอีกครั ง คือ รายชื่อนักเรียนซ  าซ้อนที่รอเจ้าหน้าที่
ตรวจสอบอีกครั ง 
5) จ านวนนักเรียนซ  าซ้อนตรวจสอบแล้ว คือ รายชื่อนักเรียนซ  าซ้อนที่ศึกษาธิการจังหวัด ,  
สช. จังหวัด, สช. อ าเภอ ตรวจสอบข้อมูลแล้ว 

    

 
รูปภาพที่  8 แสดงเมนูลัดนักเรียนซ้ าซ้อน 
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