ขันตอนการเข้ าโปรแกรม SGS สําหรับครูประจําวิชากรอกคะแนน
. การเข้ าโปรแกรม
. เข้ าอินเทอร์ เนต  google  พิมพ์ SGS แล้ ว enter  เข้ า งานทะเบียน วัดผล SGS

2. เลือก  คลิก OK

 งานทะเบียน – วัดผล SGS

OK

การกรอกคะแนนรายวิชา
. เข้ าระบบกรอกคะแนน โดยครู ผ้ สู อนรายวิชานัน ๆ ดังนี
 ป้อนชือผู้ใช้ ให้ กรอกรหัสเลขประจําตัวประชาชน

หลัก

 ป้อนรหัสผ่ าน ให้ กรอก วันเดือนปี เกิด (เกิด พฤษภาคม
 กด ตกลง

ให้ กรอก

)




. เปลียน ระดับชันทีสอน

โดยคลิกเลือกระดับและชันทีตนเองสอน (ถ้ ายังไม่ขนระดั
ึ บ ชันทีสอน ให้ รอสักครู่)

ชื อครู ผู้สอน

. การเข้ าบันทึกคะแนน เลือกงานวัดผล  บันทึกผลการเรี ยนตลอดภาคเรี ยน

. เลือก วิชาทีสอน



เลือก กลุ่ม แล้ วโปรแกรมจะอ่านรายชือทีเรี ยนขึนมา

ชื อครู ผู้สอน

- คลิกทีช่องคะแนน เพือกรอก โดย
 คลิก ในช่อง

หน้ าตัวเลขช่องทีต้ องการจะกรอก และต้ องเป็ นช่องทีมีคะแนนเต็มอยู่เท่านัน

จึงจะสามารถกรอกคะแนนได้ เมือกรอกแล้ ว โปรแกรมจะคํานวณคะแนนรวมให้ เอง
 คลิกช่องกรอกคะแนนนักเรี ยนทีจะกรอก เมือกรอกแล้ วเลือนไปคลิกนักเรี ยนคนต่อไปกรอกได้
หน้ าละ

คน ถ้ าจะกรอกต่อไปต้ องคลิกหน้ าต่อไปที  หรื อ ถ้ าต้ องการให้ อ่านรายชือจํานวน

เท่าใดต่อหน้ าหรื อจํานวนนักเรี ยนทังหมด ให้ กําหนดจํานวนนักเรี ยนใหม่เท่ากับจํานวนทีต้ องการ
ทีช่อง  แล้ วคลิกทีคําว่า “หน้ า”  โปรแกรมจะอ่านรายชือนักเรี ยนตามทีกําหนดใหม่

ชื อครู ผู้สอน





กรณีนักเรี ยนติด “ ร “ ให้ คลิกในช่อง

Remark แล้ วพิมพ์ “ ร “ ในช่องตรงกับนักเรี ยนทีจะให้

หมายเหตุ การกรอกคะแนนในหน้ านีจะเป็ นการบันทึกแบบอัตโนมัติ โดยไม่ต้องคลิก save
. หากต้ องการกรอกรายวิชาอืน ๆ (กรณีครู สอนหลายรายวิชา) ให้ กลับไปทําเริมตาม ข้ อ ใหม่

8. การกรอกคะแนนคุณลักษณะ ฯ และ การอ่ าน คิด วิเคราะห์ ฯ
การกรอกคะแนนคุณลักษณะ ฯ



เปลียนระดับ และชันทุกครัง
ก่อนทีจะเลื อกวิ ชาทีสอน
ชื อครู ผู้สอน

ต้ องการจํานวนนักเรี ยนทังหมด
ให้
จํานวนเท่
าจํานวน
ตกอรอก
งการจํ
านวน
นันักก
เรีเรี
ยนทั
งหมด
แล้ ว คลิ
กทีคํา
ยนทั
ง้ หมด
ให
ว่กรอก
า “ หน้ า จํ
” านวนเทา
ชื อครู ผู้สอน







สามารถเลือกกรอกคะแนนเท่ากันทังห้ อง หรื อทีละช่องก็ได้ โดยปฎิบตั ิตามขันตอนต่อไปนี
 เปลียนระดับ และชันทีสอน
 ไปทีเมนู งานวัดผล

บันทึกผลการประเมินคุณลักษณะ

 เลือกหัวข้ อประเมิน คลิกเลือกในช่อง

หัวข้ อทีเลือก

คลิก สร้ าง (เลือกทีละข้ อ หรื อหลายข้ อก็ได้ )

 เลือกให้ คะแนนทีต้ องการ คลิกเลือกช่อง
 เลือกนักเรี ยน โดย ถ้ าใส่ต้องการให้ คะแนนเหมือนกันทังห้ องให้ คลิกทีช่อง

ด้ านบนของตาราง

กรอกหน้ าคําว่า “วิชา” แล้ วแก้ ไขนักเรี ยนบางคนภายหลังก็ได้ หรื อ ต้ องการเลือกนักเรี ยนบางคนให้
คลิกทีช่อง

ด้ านหน้ าของตารางทีอยู่หน้ าชือนักเรี ยนแต่ละคนทีต้ องการ

 เลือก คลิก ทังห้ อง หรื อ ทีเลือก ตามต้ องการ
 เมนูนี ต้ อง save ทุกครังทีมีการกรอกหรื อแก้ ไข โดยคลิกรูป

ทางซ้ ายบนของตารางทีกรอก

การกรอกคะแนนการอ่ าน คิด วิเคราะห์ ฯ
กรอกแบบเดียวกับการกรอกผลการประเมินคุณลักษณะ ฯ โดยเลือก งานวัดผล  บันทึกผลการประเมินการอ่าน

ชื อครู ผู้สอน

การกรอกผลการประเมินการอ่าน ดําเนินการกรอกแบบคล้ ายกับการกรอกผลการประเมินคุณลักษณะ ฯ
โดยเริมตังแต่ขนตอนที
ั
 ถึง 
**แล้ วอย่ าลืม save โดยคลิกรู ป

ทางซ้ ายบนของตารางทีกรอกทุกครั ง ทีได้ กรอกหรื อแก้ ไขนะคะ...

โปรดสังเกต ถ้ ามีข้อความเป็ นภาษาอังกฤษ ทีมี คําว่ า …..timeout….. หรื อ ….. deadlock …..
จะทํางานต่ อไม่ ได้ ให้ ออกจากโปรแกรมแล้ วเข้ าใหม่ ถ้ ายังทําไม่ ได้ อีกก็พักก่ อน
แล้ วค่ อยกลับมาทําใหม่

. การบันทึกเวลาเรียน
 เปลียนระดับ และชันทีสอน
 ไปทีเมนู งานวัดผล

บันทึกเวลาเรี ยน (กรอกเฉพาะทีนักเรี ยนขาดเรี ยน)

 เลือกวิชา
 เลขประจําตัว : ใส่เลขประจําตัวนักเรี ยน ชือนักเรี ยนจะแสดงขึนมาให้

 วันที : เลือกวันทีทีนักเรี ยนขาด
 คาบ : ใส่จํานวนคาบทีขาดเรี ยน อาจจะบันทึกเทอมละครัง หรื อสัปดาห์ละครังก็ได้
 แล้ วคลิกปุ่ ม

เพือบันทึกข้ อมูล

ชือครูผู้สอน





หมายเหตุ พบปั ญหาในการใช้ ค่ ู หรื อมีข้อแนะนําเพิมเติม กรุณาติดต่ อที งานทะเบียน – วัดผล.
ครูบุษยาภรณ์ ขันพล
ผู้จดั ทําคู่มือ ฯ ฉบับของโรงเรี ยนสันกําแพง

