
 

 
 

คู่มือการใช้งาน SGS 

ปีการศึกษา 2565  
 

 

 

 

 

 

 



คู่มือการใช้งาน sgs 

1) เข้าสู่ระบบ sgs  โดยเส้นทางดังนี้   >>เข้าผ่าน www.google.co.th >> พิมพ์ค าว่า  sgs  กด Enter        

จะได้ภาพตามหน้าจอด้านล่าง  หรือ  สามารถเข้าโดยตรงผ่านเวบไซต์ ชื่อ https://sgs.bopp-obec.info  

(ไม่ควรเข้าใช้ในเมนู  งานทะเบียน-วัดผล SGS) 

 

 

2) เมื่อเข้ามาแล้วจะปรากฏหน้าจอดังภาพ  ให้เลือก ใช้ งานทะเบียน-วัดผล SGS  เลือกเมนูใดก็ได้  ซึ่ง

หมายถึงsite ท่ีสามารถเข้าท างานได้เหมือนกัน 

 

 

 

       Site 

       ใช้งาน 

 

3) ใส่ชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่าน    โดย  ชื่อผู้ใช้ให้ใช้รหัสประชาชน 13 หลัก   ส่วนรหัสผ่าน  ให้ใช้ตามท่ีโรงเรียน

แจกให้คือ ssr ตามด้วยเลขรหัสครู 3 หลัก ไม่ต้องเว้นวรรค (ห้ามเปลี่ยน)  และ ตอบ  >ตกลง 

 

หากระบบถามให้ใส่ข้อมลูเพิ่มเติมให้ตอบ cancel 

https://sgs.bopp-obec.info/


4) เลือกเมนูด้านบนให้ตรงกับระดับชั้นที่จะกรอกข้อมูล   เช่น 

 

 

 

โปรดอ่านข่าวประชาสัมพันธ์ในหน้าต่างนี้เพ่ือความเข้าใจตรงกันในการท าข้อมูล 

 

 

 

 

 

 

 

5) ท าการตรวจสอบคะแนนรายหน่วยของรายวิชาที่รับผิดชอบ ดังนี้ 

 เข้าเมนู งานวัดผล >>คะแนนเต็มรายวิชา >> แสดงคะแนนเต็ม 

 
 เลือกกลุ่มสาระ และระดับชั้น จะปรากฏรายวิชาและคะแนนดังภาพ 



 

 
 

                       

 

   **ให้ครูตรวจเช็คคะแนนว่าเป็นไปตามหลักสูตร และที่ขอจัดแบ่งไว้หรือไม่ ก่อนบันทึกคะแนน 

 

6) การจัดการข้อมูลให้ด าเนิน 4 ส่วน  ดังนี ้

 6.1) บันทึกเวลาขาดเรียน   โดย  คลิกเมนูงานวัดผล  >> เลือกบันทึก การขาดเรียน >>คลิกเลือก

รายวิชาท่ีสอน แล้วเลือกวิชาให้ตรงกับระดับที่ใช้งานอยู่  >> คลิกค าว่า  ไป  ต่อไปใช้งานเมนูด้านขวามือ 

“รายชื่อนักเรียน” >>คลิกเลือกห้อง /เลือกกลุ่ม >>เลือกวันท่ี  >> จะพบชื่อนักเรียนขึ้นมาท้ังห้อง   แล้ว

คลิกเลือกสาเหตุการขาดเรียน  และระบจุ านวนชั่วโมงที่ขาดเรียน  กดเครื่องหมายแผ่นดิสก์  เพื่อบันทึก 

คะแนนส่วน

ก่อนกลางภาค 

คะแนนส่วน

หลังกลางภาค 

คะแนนสอบ

ปลายภาค 

คะแนนสอบ

กลางภาค 

คะแนนรวม

ต้องได ้100 



 
6.2) การบันทึกผลการเรียนรายหน่วย ไปที่เมนู งานวัดผล 

 กรณีบันทึกคะแนนรายหน่วยที่มีจ านวนหน่วยไม่เกิน 3 หน่วย > เลือกบันทึกผลการเรียน  
ตลอดภาคเรียน  ซึ่งจะสามารถบันทึกคะแนนสอบกลางภาคและปลายภาคได้ในหน้านี้ 

 
 กรณีมีจ านวนหน่วยมากกว่า 3 หน่วยการเรียน > เลือกบันทึกผลการเรียน  กลางภาค  > 

เลือกวิชา > เลือกกลุ่ม  ซึ่งจะสามารถบันทึกคะแนนหน่วยทุกหน่วยและคะแนนกลางภาค 
แต่ไม่สามารถบันทึกคะแนนปลายภาคได้ 

 

 
 หากต้องการบันทึกคะแนนปลายภาค ให้ไปที่เมนู >บันทึกผลการเรียน > หลังกลางภาค  

หมายเหตุ :  ระบบ sgs ก าหนดใหก้ารบันทึกคะแนนจะแบ่งเป็นช่วง 2 ช่วง คือ  
       ช่วงท่ี 1 คะแนนก่อนสอบกลางภาค  คะแนนสอบกลางภาค   
       ช่วงท่ี 2 คะแนนหลังสอบกลางภาค และคะแนนสอบปลายภาค 
คะแนนนี้จะถูกแบ่งตามที่ครูประจ าวิชาได้แจ้งไว้  จึงควรบันทึกแก้ไขคะแนนใน
ช่วงเวลาที่ก าหนด  เพราะหากพ้นเวลาที่ก าหนดจะไม่สามารถกลับมาบันทึกได้อีก 

1 
2 

3 

4 



ค าชี้แจงการเลือกวิชา และกลุ่มเรียน 
  >> เลือกวิชาและกลุ่มเรียน ถ้าไม่เลือกกลุ่มจะไม่มีชื่อนักเรียนขึ้น (ขณะนี้โรงเรียนได้

ลงทะเบียนเรียนให้นักเรียนตามห้องเรียน  เช่น ห้อง 1/1  อยู่ในกลุ่ม 1 ,                
ห้อง 1/2 อยู่ในกลุ่ม 2 ดังนั้นเมื่อครูจะบันทึกผลคะแนนให้เลือกกลุ่มด้วย) 

 
   
  >> คลิกเลือกในหัวข้อท่ีต้องการบันทึกคะแนนเต็ม ถ้าไม่คลิกเลือก จะไม่สามารถ

บันทึกคะแนนในหัวข้อนั้นได้  และไม่สามารถใส่ตัวเลขที่มากเกินกว่าคะแนนเต็ม               
ท่ีถูกก าหนดไว้ด้านบนได้  หากต้องการเพิ่มจ านวนนักเรียนต่อหน้ากระดาษให้พิมพ์
จ านวนต่อหน้า  แล้วคลิกค าว่า หน้า 

 
  เมนูนี้ระบบจะบันทึกคะแนนอัตโนมัติ โดยจะบันทึกคะแนนแถวแนวตั้งท่ีเช็ค

เคร่ืองหมาย / ไว้  หากต้องการบันทึกคะแนนหน่วยอื่น ให้น าเคร่ืองหมาย / ในหน่วย
เดิมออกแล้วเลือกหน่วยใหม่ 

กรณบีันทึกผลการเรียน วิชากิจกรรม  (ให้ตรวจดูว่าท่านมีวิชากิจกรรมด้วยหรือไม่) 
1.  ไปที่เมน ูงานวัดผล > กิจกรรม 

 



  

2.  จะแสดงหน้าจอการบันทึกผลการประเมิน  เลือกวิชา  เลือกกลุ่ม และประเมิน ผ หรือ มผ  แล้ว
กดเครื่องหมาย  แผ่นดิสก์  เพ่ือบันทึก 

 

 
 

  คลิกเลือกในช่อง ปกติ แล้วกดปุ่ม  บันทึกผ่าน   จะเป็นการบันทึกว่าผ่านท้ังห้อง 
  หน้าจอจะรีเฟรชและในช่องผลการเรียนปกติจะขึ้น ผ 
 เมื่อต้องการเปลี่ยนผลการประเมิน สามารถเปลี่ยนได้รายบุคคล โดยคลิกเลือกท่ี  จะแสดงผล

การประเมินมาให้เลือก   
- ช่องว่าง คือยกเลิกการบันทึกผลการเรียนกิจกรรม 

- ผ คือ ผ่าน 

- มผ คือไม่ผ่าน 

 เมื่อเลือกแล้วคลิกปุ่ม  

 

6.3) การบันทึกผลการประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์ เขียน 

1.  ไปที่เมนู งานวัดผล > บันทึก  การอ่าน คิด วิเคราะห์ และเขียน 
 

 
 การประเมิน การอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ให้ศึกษาแนวการประเมินตามหลักสูตร2551  



2.  จะแสดงหน้าจอการบันทึกคะแนน 
 

 
 1.  เลือกวิชาและกลุ่มเรียน ถ้าไม่เลือกกลุม่จะไม่มีชือ่นักเรียนขึ้น 
 2.  คลิกหวัข้อทีต่้องการบันทกึผล สามารถเลอืกได้ทีละหลายหัวข้อ 
 3.  เลือกคะแนนที่จะให้ตามหวัข้อ เมื่อตอ้งลบคะแนนที่ลงไปแลว้ ให้คลกิเลือก ลบ 
 4.  คลิกปุ่ม ทั้งห้อง  เมื่อตอ้งการลงคะแนนทีเ่ลือกตามหัวข้อให้ทั้งห้อง  
        คลิกเลือกในช่องสี่เหลีย่มหน้าชื่อนกัเรียน และคลกิปุ่ม ทีเ่ลือก  หรือถ้าตอ้งการแก้ไข

รายบุคคลก็สามารถท าได้โดยแก้ไขที่ช่องคะแนนหลงัรายชื่อแล้วคลิกปุม่   หน้าจะรเีฟรชและใน
แต่ละหวัข้อก็จะขึน้ผลการประเมนิที่เลือก 

 หมายเหตุ เมื่อชื่อนักเรียนขึน้ไมค่รบ คลิกปุ่ม สร้าง  เพื่อให้ระบบเรียกรายชือ่นักเรยีนขึ้นมา 

 ( ให้บันทึกผลการประเมินกรณี นกเรียนมีตัวตน อย่างต่ า 1 ทุกหัวข้อการประเมิน) 
 

6.4 การบันทึกผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค ์

การประเมิน การอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ให้ศึกษาแนวการประเมินตามหลักสูตร2551 และบันทึกเพียง 9 ช่อง

เท่านั้น 

(หมายเหตุ: ให้บันทึกผลการประเมินกรณี นกเรียนมีตัวตน อย่างต่ า 1 ทุกหัวข้อการประเมิน) 

1.  ไปที่เมนู งานวัดผล > บันทึก คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

 
  

 



2. จะแสดงหน้าจอการบันทึกคะแนน 
 

 
 1.  เลือกวิชาและกลุ่มเรียน ถ้าไม่เลือกกลุม่จะไม่มีชือ่นักเรียนขึ้น 
 2.  คลิกหวัข้อทีต่้องการบันทกึผล สามารถเลอืกได้ทีละหลายหัวข้อ 
 3.  เลือกคะแนนที่จะให้ตามหวัข้อ เมื่อตอ้งลบคะแนนที่ลงไปแลว้ ให้คลกิเลือก ลบ 
 4.  คลิกปุ่ม ทั้งห้อง  เมื่อตอ้งการลงคะแนนทีเ่ลือกตามหัวข้อให้ทั้งห้อง  
        คลิกเลือกในช่องสี่เหลีย่มหน้าชื่อนกัเรียน และคลกิปุ่ม  ที่เลือก  หรือถ้าต้องการ

แก้ไขรายบุคคลก็สามารถท าไดโ้ดยแก้ไขที่ช่องคะแนนหลังรายชื่อแล้วคลิกปุม่   หนา้จะรีเฟรช
และในแต่ละหวัขอ้ก็จะขึ้นผลการประเมินทีเ่ลือก 

 หมายเหตุ เมื่อชื่อนักเรียนขึน้ไมค่รบ คลิกปุ่ม สร้าง  เพื่อให้ระบบเรียกรายชือ่นักเรยีนขึ้นมา 

การปร้ินเอกสาร  ปพ. 5 ส่ง  เมื่อสอบและบันทึกผลการเรียนครบแล้ว 

 ไปที่ เมนู  รายงาน > ปพ.5  > เลือกรายวิชา  กลุ่ม วันท่ี  พิมพ์แยกห้อง  แล้ว กด PDF  

 

 

 

 

 



เมนูอื่น ๆ ในระบบ sgs 

ตัวอย่าง การใช้งานเมนู ผลการเรียน >> ผลการเรียน 

 
ตัวอย่าง การใช้งานเมนู สารสนเทศ >> สถิติจ านวนนักเรียน 

 

เมนูบางเมนูครูสามารถเข้าไปใช้งานได้เมื่อมีผลคะแนน หรือผู้ดูแลระบบเปิดให้ใช้งาน หากไม่เปิดให้ใช้งานจะ
ขึ้นข้อมูลดังนี ้

 


