
 
 
 

Logbook 
การขยายผลการใช้ระบบบริหารสถานศึกษาส าหรับมธัยมศึกษา 

(SGS : Secondary Grading System)   คร้ังที ่๑ / ๒๕๖๑ 
วนัที ่  ๒๐  กรกฎาคม   ๒๕๖๑ 

 
 
 

คณะวทิยากร 
                 นายประสงค ์            เทียบจนัทึก 
                  นางวนัธะนา             ปัญญพิมพ ์ 
               นางสาวสุจิตรา         ยโสธรา   
                นายธนพล                มหากาล   
 

 
 
 
 
 
  

โรงเรียนค าม่วง   อ.ค าม่วง   จ.กาฬสินธ์ุ 
 

ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา  เขต  ๒๔ 



ค ำน ำ 
 

  
การน าเสนอ  Logbook   เล่มน้ี  คณะผูจ้ดัท าข้ึนเพื่อแสดงใหเ้ห็นถึงประสิทธิภาพในการปฏิบติัหนา้ท่ี     

งานฝ่ายกลุ่มบริหารงานวชิาการ  เก่ียวกบังานทะเบียนวดัผล  เป็นการขยายผลการอบรมการใชร้ะบบบริหาร
สถานศึกษาส าหรับมธัยมศึกษา (SGS : Secondary Grading System) คร้ังท่ี ๑ / ๒๕๖๑  ใหก้บัคณะครูผูส้อน
โรงเรียนค าม่วง  ทุกท่าน และใหส้อดคลอ้งกบัการประเมินวทิยฐานะคือมีจ านวนชัว่โมง PLC  (Professional  
Learning  Community) ไม่นอ้ยกวา่  ๕๐  ชัว่โมงต่อปี  เป็นขอ้มูลท่ีสามารถใชเ้ป็นฐานในการบริหารสถานศึกษา  
เป็นตวัอยา่งของการจดัท า PLC  (Professional  Learning  Community)  สามารถเปิดเผยต่อชุมชน  ผูป้กครองได ้ 
 ในการจดัท า  Logbook  เล่มน้ี  คณะผูจ้ดัท าขอขอบคุณ  คณะผูบ้ริหารสถานศึกษา ท่ีให้ค  าปรึกษาและ
ใหค้ าแนะน าในการจดัท า Logbook  และจดัท า  PLC  คร้ังน้ี 
 
                                                                                                                                  คณะผูจ้ดัท า 
                   
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 



สารบัญ 
                      หนา้ 

 

ค าน า                       ก 
สารบญั              ข 
บนัทึกขอ้ความ                                                                                                                                             ๑ 
ตารางบนัทึกการท า PLC                                                                                                                             ๓ 
รายช่ือวทิยากร                                                                                                                                             ๔ 
รายช่ือผูร่้วมวง  PLC           ๔ 
รายช่ือผูเ้ขา้ร่วมอบรม                                                                                                                                  ๕                                
แบบบนัทึกขอ้มูลการประชุมประจ าสัปดาห์ (เป็นรายบุคคล)                                                                      ๙                     
แบบบนัทึกขอ้มูลการประชุมประจ าสัปดาห์  (ผูเ้ขา้รวมวง PLC ทุกคน)                                                  ๑๐ 
แนวทางการสะทอ้นผลขยายผล SGS ในสถานศึกษา                                                                               ๑๒           
Logbook                                                                                                                                                   ๑๓ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒ 

 

วนัท่ี ๒๐ กรกฏาคม  ๒๕๖๑   
เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.   ระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ และ มธัยมศึกษาตอนปลาย 

 
ส่ิงท่ีคุณครูตอ้งน ามาดว้ย 

ใหคุ้ณครูทุกท่านน า  ปพ.๕   วชิาท่ีท่านสอนมาดว้ยครับ 
 
ส่ิงท่ีจะขยายผลใหก้บัคณะครู 

๑.   ตรวจสอบการเขา้ระบบ  SGS  ของคุณครูแต่ละคน 
๒.  แนะน าการ เปล่ียนรหสัผา่น 
๓.   ตรวจสอบรายช่ือนกัเรียนท่ีลงทะเบียนของแต่ละรายวชิา ใหต้รงกบั  ปพ.๕ 
๔.   อตัราส่วนคะแนนของแต่ละรายวชิา 
๕.   การกรอกคะแนนก่อนกลางภาค 
๖.   การกรอกคะแนนกลางภาค 
๗.   การกรอกคะแนนหลงักลางภาค 
๘.   การกรอกเวลาเรียน 
๙.   การกรอกคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์๘  ขอ้ 
๑๐.   การกรอกการอ่าน คิดวเิคราะห์  และเขียน ๕  ขอ้ 
๑๑.   การกรอกกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน  ไดแ้ก่  แนะแนว   ลูกเสือ – เนตรนารี  นศท.   
         ชุมนุมวชิาการ  และ กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 
๑๒.  การปร้ินหลกัฐาน  ปพ.๕  ของแต่ละรายวชิา 

 
 



๓ 
 

ตารางบันทกึการท า PLC   
ชุมชนการเรียนรู้ทางวชิาชีพ (Professional  Learning  Community) 

 
 

ล าดับที ่ วนัที่ รายการ หมายเหตุ 
๑ ๑๙ ก.ค.๒๕๖๑ กิจกรรมเปิดใจของคณะวทิยากร ๑ ชัว่โมง 
๒ ๒๐ ก.ค. ๒๕๖๑ ขยายผลการใชร้ะบบบริหารสถานศึกษาส าหรับมธัยมศึกษา  

(SGS : Secondary Grading System) คร้ังท่ี ๑ / ๒๕๖๑ 
ระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ 

๓ ชัว่โมง 

๓ ๒๓ ก.ค.๒๕๖๑ สะทอ้นผลหลงัขยายผลการใชร้ะบบบริหารสถานศึกษาส าหรับ
มธัยมศึกษา (SGS : Secondary Grading System) คร้ังท่ี ๑ / ๒๕๖๑ 

๑ ชัว่โมง 

๔ ๒๔ ก.ค.๒๕๖๑ ท า Logbook ๑ ชัว่โมง 
รวม ๖ ชัว่โมง 

 
หมายเหตุ   
 ๑.   ผูเ้ขา้ร่วมอบรมจะไดจ้  านวน  ๓  ชัว่โมง 
 ๒.   ผูเ้ขา้ร่วมวง PLC  จะไดจ้  านวน  ๖  ชัว่โมง 
 



๔ 
 

รายช่ือวทิยากร   
 

การขยายผลการใชร้ะบบบริหารสถานศึกษาส าหรับมธัยมศึกษา (SGS : Secondary Grading System) 
วนัท่ี  ๒๐  กรกฎาคม   ๒๕๖๑       เวลา  ๑๓.๐๐  -  ๑๖.๐๐  น. 

               ๑.    นายประสงค ์       เทียบจนัทึก  
               ๒.   นางวนัธะนา        ปัญญพิมพ ์
               ๓.   นางสาวสุจิตรา    ยโสธรา   
               ๔.   นายธนพล            มหากาล   
 

รายช่ือผูร่้วมวง  PLC 
การขยายผลการใชร้ะบบบริหารสถานศึกษาส าหรับมธัยมศึกษา (SGS : Secondary Grading System) 

               ๑.    นายประสงค ์       เทียบจนัทึก  
               ๒.   นางวนัธะนา        ปัญญพิมพ ์
               ๓.   นางสาวสุจิตรา    ยโสธรา   
               ๔.   นายธนพล           มหากาล   
               ๕.   นางภทัรกนัย ์      บรรเทา 
               ๖.    นางสาวรุ่งฤดี       นาระวนิ 
               ๗.   นางสาวออนวดี   สันประภา 
               ๘.   นางสาวสุพรรษา   พอลีละ 
               ๙.    นายจกัรี                  ชมภูศรี 
               ๑๐.   นางสาวสุวจี   ภูหนองโอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕ 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

รายช่ือผูเ้ขา้ร่วมอบรม 
การขยายผลการใชร้ะบบบริหารสถานศึกษาส าหรับมธัยมศึกษา (SGS : Secondary Grading System) 

 
 



๖ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๘ 

 



๙ 
 

แบบบันทึกข้อมูลการประชุมประจ าสัปดาห์  (เป็นรายบุคคล) 
ช่ือ – สกุล   ผูบ้นัทึก           นายธนพล       มหากาล           ต  าแหน่ง     ครู      วทิยฐานะครูช านาญการ     . 
ประชุมวนัท่ี            ๑๙  ก.ค.  ๒๕๖๑           สถานท่ี โรงเรียนค าม่วง      อ าเภอค าม่วง   จงัหวดักาฬสินธ์ุ    
*********************************************************************************** 
1)   สภาพการจัดการท างานในรอบภาคเรียนที่ผ่านมา   

สภาพการจดัการท างานในรอบภาคเรียนท่ีผา่นมา พบวา่ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน (สพฐ.) มีนโยบายใหส้ถานศึกษาในสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา  ใชร้ะบบบริหาร
สถานศึกษาส าหรับมธัยมศึกษา (SGS : Secondary Grading System)  ในงานทะเบียนวดัผล  เพื่ออ านวยความ
สะดวกใหเ้จา้หนา้ท่ีในการปฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งมีประสิทธิภาพและใหค้ณะครูผูส้อนไดก้รอกคะแนนในระบบ
โปรแกรม  (SGS : Secondary Grading System)  กรอกคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ การอ่านวเิคราะห์และ
เขียน  และกรอกกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน  ใหเ้ป็นระบบ 
2)   ความประทบัใจ  /  ส่ิงทีเ่ป็นผลส าเร็จ 

คณะครูโรงเรียนค าม่วง  ส่วนใหญ่กรอกคะแนนไดถู้กตอ้ง  ท าใหร้ายงานผลการเรียนไดท้นัเวลา   
และตอ้งมีการทบทวนความรู้เดิมซ ้ า ๆ  เพื่อใหเ้กิดความเคยชิน 
3)   ปัญหาทีพ่บ  และ แนวทางการแก้ปัญหาของตนเอง 
      3.1  ปัญหา 

-  ครูลืมรหสัผา่น 
-  ระบบอินเตอร์เน็ตชา้ 
-  การก าหนดเวลากรอกคะแนน  กลางภาค/ปลายภาค 
-  อตัราส่วนคะแนนไม่ตรงกบั  ปพ.5 
-  รายช่ือไม่ตรงกนัระหวา่ง  SGS  กบั  ปพ.5 
-  ไม่ไดต้รวสอบคะแนนและเกรดของนกัเรียนใหถู้กตอ้ง 
-  กรอกคะแนนไม่ครบ 
-  ไม่ไดก้รอกกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 
-  ครูไม่ไดก้รอกคะแนนเอง ใหค้นอ่ืนกรอกให ้ เช่น  จา้งคนกรอกคะแนน เป็นตน้ 
-  นกัเรียนไม่มีตวั  แต่มีคะแนน   มีเกรด 
-  อ่ืน ๆ  

      3.2   แนวทางการแก้ปัญหา 
จดัอบรมขยายผล  SGS   ใหก้บัคณะครูโรงเรียนค าม่วง  เพื่อเป็นการทบทวนความรู้ 

 
 



๑๐ 
 

แบบบันทึกข้อมูลการประชุมประจ าสัปดาห์  (ผู้เข้ารวมวง PLC ทุกคน) 
 

ช่ือ – สกุล   ผูบ้นัทึก           นายธนพล       มหากาล           ต  าแหน่ง     ครู      วทิยฐานะครูช านาญการ     . 
ประชุมวนัท่ี            ๑๙  ก.ค.  ๒๕๖๑           สถานท่ี โรงเรียนค าม่วง      อ าเภอค าม่วง   จงัหวดักาฬสินธ์ุ    
*********************************************************************************** 
๑)   ผลส าเร็จของการท างานในรอบภาคเรียนของครูแต่ละคน  
             นางสาวรุ่งฤดี       นาระวนิ   กล่าวถึงเร่ืองระบบอินเตอร์เน็ตชา้  ตอ้งใชเ้วลานาน 

นางวนัธะนา       ปัญญพิมพ ์ กล่าวถึงเร่ืองของการก าหนดเวลาในการกรอกคะแนนรหวา่ง  
กลางภาค / ปลายภาค  วา่ควรกรอกใหเ้สร็จตามเวลาท่ีก าหนดไว ้

นางสาวออนวดี   สันประภา กล่าววา่ควรกรอกคะแนนให้ถูกตอ้งและตรงตามเวลาท่ีก าหนดไว ้
นายประสงค ์      เทียบจนัทึก กล่าววา่อตัราส่วนคะแนนท่ีกรอกไวไ้ม่ตรงกบั  ปพ.๕ 
นางสาวสุพรรษา  พอลีละ กล่าววา่ครูผูก้รอกไม่ตรวจสอบความถูกตอ้งท าใหค้ะแนนเด็กไม่

ตรง  นกัเรียนบางคนไม่มีคะแนน  บางคนไม่มีเกรด 
นายจกัรี                 ชมภูศรี กล่าววา่ถา้ระบบอินเตอร์เน็ตไม่ดีก็ใชใ้ชเ้น็ตส่วนตวั 
นายธนพล           มหากาล   กล่าววา่จากการปฏิบติัหนา้ท่ีเป็นผูช่้วยงานทะเบียนวดัผล พบวา่

ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) มีนโยบายใหส้ถานศึกษาในสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษามธัยมศึกษา  ใชร้ะบบบริหารสถานศึกษาส าหรับมธัยมศึกษา (SGS : Secondary Grading System)  
ในงานทะเบียนวดัผล  เพื่ออ านวยความสะดวกใหเ้จา้หนา้ท่ีในการปฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งมีประสิทธิภาพ และให้
ครูผูส้อนไดก้รอกคะแนนในระบบโปรแกรม  (SGS : Secondary Grading System)   ดงันั้นจึงตอ้งมีการขยาย
ผลการใชร้ะบบบริหารสถานศึกษาส าหรับมธัยมศึกษา (SGS : Secondary Grading System)  ใหก้บัคณะ
ครูผูส้อนทุกท่าน เพื่อใหค้รูท่ีบรรจุใหม่  ครูท่ียา้ยเขา้มาใหม่  และครูประจ าการ  ไดท้บทวนความรู้เพื่อ
น าไปสู่การปฏิบติัจริง 
  ในปีการศึกษาท่ีผา่นมาพบวา่ครูบางท่านกรอกคะแนนไม่ครบบา้ง  ไม่ตรงกบัรายช่ือนกัเรียนบา้ง  
ไม่ไดก้รอกคุณลกัษณะอนัพึงประสงคบ์า้ง  ไม่ไดก้รอกการอ่าน  คิดวเิคราะห์และเขียน  และบางคนลงเกรด
นกัเรียนผิด  รวมทั้งระบบอินเตอร์เน็ตไม่เอ้ือท าใหต้อ้งมีการขยายผลการใชร้ะบบบริหารสถานศึกษาส าหรับ
มธัยมศึกษา (SGS : Secondary Grading System)  ใหก้บัคณะครูผูส้อนทุกท่าน 
 
 
 
 
 
 



๑๑ 
 

๒)   ปัญหาทีพ่บโดยภาพรวม  
      ๒.๑   เนือ้หา   

การขยายผลการใชร้ะบบบริหารสถานศึกษาส าหรับมธัยมศึกษา (SGS : Secondary Grading 
System)  ใหก้บัคณะครูผูส้อนทุกท่าน ในเร่ืองต่อไปน้ี 

-   การเขา้สู่ระบบ  (SGS : Secondary Grading System)   
-   การเปล่ียนรหสัผา่น 
-   การกรอกคะแนนก่อนกลางภาค  กลางภาค  หลงักลางภาค   
-  การกรอกเวลาเรียน 
-  การกรอกคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์
-  การกรอกการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน 
-  การกรอกกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน เช่น  แนะแนว  ลูกเสือ-เนตรนารี  ชุมนุม  และกิจกรรมเพื่อ

สังคมและสาธารณะประโยชน์ 
-  การน าขอ้มูลออกเป็น  ปพ.๕ 
 

      ๒.๒   วธีิการขยายผล   
              ขยายผลโดยการบรรยาย  อธิบาย  ยกตวัอยา่งประกอบ และลงมือปฏิบติัจริงกบัเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ 
      ๒.๓   ส่ือการขยายผล   
              ส่ือการขยายผล  คือ เอกสารประกอบการบรรยาย และคอมพิวเตอร์พร้อมระบบอินเตอร์เน็ต  
เป็นตน้ 
      ๒.๔   การควบคุมห้อง 
              วทิยากรบรรยายพร้อมกบัคณะวทิยากรพี่เล้ียง คอยใหค้วามช่วยเหลือเพื่อนครูท่ีเขา้รับการอบรม
ขยายผล  โดยคณะครูใหค้วามร่วมมือเป็นอยา่งดี   
๓)   ข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหาของคณะครูในทีป่ระชุม 
              ควรอธิบายขยายผลไปอยา่งชา้ๆ เพราะระบบอินเตอร์เน็ตไม่เอ้ือเท่าท่ีควร  มีคณะวทิยากรพี่เล้ียง
ช่วยผูเ้ขาอบรมขยายผล  และควรมีการขยายผลอีกในคร้ังต่อไป 
 
 
 
 
 
 



๑๒ 
 

แนวทางการสะท้อนผลขยายผล  SGS  ในสถานศึกษา 
*********************************************************************************** 
ส าหรับครูขยายผล    สะท้อนในประเด็นดังนี้ 
๑.   วเิคราะห์การขยายผล  SGS  คร้ังนีว่้าบรรลุวตัถุประสงค์หรือไม่เพราะเหตุใด 

ในการจดัการขยายผลการอบรมระบบบริหารสถานศึกษาส าหรับมธัยมศึกษา (SGS : Secondary 
Grading System)  ใหก้บัคณะครูผูส้อนทุกท่านคร้ังน้ีถือวา่บรรลุวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไวป้ระมาณ ๙๕   
ทั้งน้ีเน่ืองจากระบบอินเตอร์เน็ตไม่เอ้ืออ านวยเท่าท่ีควร 
๒.   ระบุประเด็นปัญหาเพือ่การพฒันาการขยายผล  SGS  ในคร้ังต่อไป 

การขยายผลในคร้ังต่อไปควรเลือกวนัใหเ้หมาะสมและบรรยายไปอยา่งชา้ๆ เพิ่มเวลาอบรมขยาย
ผลใหม้ากกวา่น้ี  เพื่อใหคุ้ณครูผูเ้ขา้อบรมไดต้ามทนั 
๓.   เสนอแนวทางการพฒันาการจัดการขยายผล SGS  ในคร้ังต่อไป 

วทิยากรควรให้เวลากบัผูเ้ขาร่วมอบรมใหม้ากกวา่น้ีเพราะระบบอินเตอร์เน็ตไม่เอ้ืออ านวย
เท่าท่ีควร  ผูเ้ขา้อบรมบางคนปฏิบติัตามไม่ทนั 
๔.   ทีผ่่านมามองเห็นว่าประเด็นทีค่วรพฒันามีประเด็นใดบ้าง  

ตอ้งเตรียมความพร้อมใหก้บัผูเ้ขา้อบรมในเร่ืองระบบอินเตอร์เน็ต  วธีิการแกปั้ญหาเก่ียวกบัการ
อบรมขยายผล  และการตอบค าถามเป็นตน้ 

 
ลงช่ือ.........................................................................ผูข้ยายผล 

ส าหรับผู้สังเกต   สะท้อนในประเด็นดังนี้ 
๑.   แนวคิดของผู้เข้ารับการอบรมขยายผล SGS  ทีเ่กดิขึน้ในห้องอบรมมีแนวคิดใดบ้าง 
           ผูเ้ขา้ร่วมอบรมใหค้วามสนใจในการอบรมขยายผลระบบบริหารสถานศึกษาส าหรับมธัยมศึกษา 
(SGS : Secondary Grading System) เป็นอยา่งดี  ไดรั้บเทคนิกใหม่ ๆ ช่วยใหก้ารกรอกคะแนนเป็นไปได้
ดว้ยดี  ผูเ้ขา้อบรมบางคนมีความช านาญแลว้ก็สามารถถ่ายทอดความรู้ใหค้นอ่ืนไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
๒.   แนวคิดของผู้เข้าอบรมที่เกดิขึน้ได้รับการบริหารจัดการอย่างทัว่ถึงหรือไม่  อย่างไร 
             ผูเ้ขา้อบรมเกิดแนวคิดเก่ียวกบัการระบบบริหารสถานศึกษาส าหรับมธัยมศึกษา (SGS :Secondary 
Grading System)   เป็นอยา่งดี  สามารถกรอกคะแนนไดถู้กตอ้ง  จะเห็นไดจ้ากการประมวลผลปลายภาค
เรียน  เพราะจะแสดงผลการเรียนของนกัเรียนโรงเรียนค าม่วง ทุกคนเป็นตน้ 

 
ลงช่ือ.........................................................................ผูส้ังเกต 

 



๑๓ 
 

Logbook 
วนัท่ี ๒๔  กรกฎาคม  ๒๕๖๑   เวลา  ๑๓.๐๐ น.  ถึง  เวลา  ๑๖.๐๐ น.   สถานท่ีโรงเรียนค าม่วง  สพม.๒๔  
.ผูร่้วมวง  PLC  /  ผูร่้วมแลกเปล่ียนเรียนรู้    จ  านวน   ๑๐   คน  มีรายช่ือดงัน้ี   
               ๑.    นายประสงค ์       เทียบจนัทึก  
               ๒.   นางวนัธะนา        ปัญญพิมพ ์
               ๓.   นางสาวสุจิตรา    ยโสธรา   
               ๔.   นายธนพล           มหากาล   
               ๕.   นางภทัรกนัย ์      บรรเทา 
               ๖.    นางสาวรุ่งฤดี       นาระวนิ 
               ๗.   นางสาวออนวดี   สันประภา 
               ๘.   นางสาวสุพรรษา   พอลีละ 
               ๙.    นายจกัรี                  ชมภูศรี 
               ๑๐.   นางสาวสุวจี   ภูหนองโอง 
 
๑.   งาน /  เร่ือง การขยายผลการใชร้ะบบบริหารสถานศึกษาส าหรับมธัยมศึกษา (SGS : Secondary 
Grading System) คร้ังท่ี ๑ / ๒๕๖๑ 
 
ท าอะไรกนั 
      ขยายผลการใชร้ะบบบริหารสถานศึกษาส าหรับมธัยมศึกษา (SGS : Secondary Grading System) 
ใหก้บัคณะครูระดบัชั้นมธัยมศึกษา โรงเรียนค าม่วง  สพม.๒๔ 
 
ท าไปท าไม 
          เพื่อใหค้ณะครูผูส้อน  ระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้  และ ระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย  
โรงเรียนค าม่วง  สามารถกรอกคะแนนในระบบบริหารสถานศึกษาส าหรับมธัยมศึกษา (SGS : Secondary 
Grading System)  ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
 
คร้ังนี้หวงัอะไร   

ผูเ้ขาอบรมขยายผลสามารถกรอกคะแนนในระบบบริหารสถานศึกษาส าหรับมธัยมศึกษา (SGS : 
Secondary Grading System)  ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

 
เป้าหมายคร้ังนี้ 

คณะครูระดบัชั้นมธัยมศึกษา โรงเรียนค าม่วง ทุกคน 



๑๔ 
 

๒.   กิจกรรม เร่ือง  การขยายผลการใชร้ะบบบริหารสถานศึกษาส าหรับมธัยมศึกษา (SGS : Secondary 
Grading System) คร้ังท่ี ๑ / ๒๕๖๑ 
 

สะท้อนผลการด าเนินการขยายผล  SGS 
           การจดัการขยายผลการอบรมคร้ังน้ี  ผูเ้ขา้ร่วมอบรมทุกคนใหค้วามร่วมมือเป็นอยา่งดี  สามารถ
กรอกคะแนนไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  มีการถามตอบเก่ียวกบัขอ้สงสัยและตอบขอ้สงสัยเป็นอยา่งดี 
 

สะท้อนผลหลงัการขยายผล  SGS 
ผูเ้ขาอบรมขยายผลสามารถกรอกคะแนนในระบบบริหารสถานศึกษาส าหรับมธัยมศึกษา (SGS : 

Secondary Grading System)  ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
 

ภาพประกอบ 
 

 
รูปผูเ้ขา้อบรมขยายผล  SGS  และวทิยากร 

 



๑๕ 
 

 
รูปผูเ้ขา้อบรมขยายผล  SGS  และวทิยากร 

 
รูปผูเ้ขา้อบรมขยายผล  SGS  และวทิยากร 

 
รูปผูเ้ขา้อบรมขยายผล  SGS  และวทิยากร 



๑๖ 
 

 
รูปผูเ้ขา้อบรมขยายผล  SGS  และวทิยากร 

 
รูปผูเ้ขา้อบรมขยายผล  SGS  และวทิยากร 

 
รูปผูเ้ขา้อบรมขยายผล  SGS  และวทิยากร 



๑๗ 
 

 
รูปผูเ้ขา้อบรมขยายผล  SGS  และวทิยากร 

 
รูปผูเ้ขา้อบรมขยายผล  SGS  และวทิยากร 

 
๓.   บนัทึกผลการเรียนรู้ / องคค์วามรู้ท่ีไดรั้บ  

จากการขยายผลการอบรมระบบบริหารสถานศึกษาส าหรับมธัยมศึกษา (SGS : Secondary 
Grading System)  ผูเ้ขา้อบรมสามารถกรอกคะแนนไดอ้ยา่งถูกตอ้งสามารถน าความรู้ท่ีไดไ้ปใชก้บัหนา้ท่ี  
ท่ีไดรั้บผดิชอบเป็นอยา่งดีเห็นไดจ้ากการประกาศผลการเรียนของนกัเรียนโรงเรียนค าม่วง เป็นตน้ 
 
๔.   ประทบัใจอะไรในคร้ังน้ี   

ผูเ้ขาอบรมขยายผลสามารถกรอกคะแนนในระบบบริหารสถานศึกษาส าหรับมธัยมศึกษา (SGS : 
Secondary Grading System)  ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง   สามารถน าความรู้ท่ีไดไ้ปใชก้บัหนา้ท่ี  ท่ีไดรั้บผดิชอบ
เป็นอยา่งดีเห็นไดจ้ากการประกาศผลการเรียนของนกัเรียนโรงเรียนค าม่วง เป็นตน้ 
 
 
 
 



๑๙ 
 

ผูร่้วมวง  PLC  /  ผูร่้วมแลกเปล่ียนเรียนรู้    จ  านวน   ๑๐   คน   
 

๑๘ 



20  กรกฎาคม  2561 

การอบรมเชิงปฏิบัตกิาร 
การใช้ระบบบริหารสถานศึกษาส าหรับมัธยมศึกษา  

(SGS : Secondary Grading System)  

โรงเรียนค าม่วง  อ.ค าม่วง    จ.กาฬสินธ์ุ  
ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา เขต  24 



ลงทะเบียน 

http://gg.gg/b2n47 



๑.   ตรวจสอบการเขา้ระบบ  SGS  ของคุณครูแต่ละคน 
๒.  แนะน าการ เปล่ียนรหสัผา่น 
๓.   ตรวจสอบรายช่ือนกัเรียนท่ีลงทะเบียนของแต่ละรายวิชา ใหต้รงกบั  ปพ.๕ 
๔.   อตัราส่วนคะแนนของแต่ละรายวิชา 
๕.   การกรอกคะแนนก่อนกลางภาค 
๖.   การกรอกคะแนนกลางภาค 
๗.   การกรอกคะแนนหลงักลางภาค 
๘.   การกรอกเวลาเรียน 
๙.   การกรอกคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์๘  ขอ้ 
๑๐.   การกรอกการอ่าน คิดวิเคราะห์  และเขียน ๕  ขอ้ 
๑๑.   การกรอกกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน  ไดแ้ก่  แนะแนว   ลูกเสือ – เนตรนารี  นศท.   
         ชุมนุมวิชาการ  และ กิจกรรมเพ่ือสงัคมและสาธารณประโยชน์ 
๑๒.  การปร้ินหลกัฐาน  ปพ.๕  ของแต่ละรายวิชา 

ส่ิงทีจ่ะขยายผลให้กบัคณะครู 



ปัญหาที่พบจากการกรอกคะแนนในระบบ SGS 

- ครูลมืรหัสผ่าน 
- ระบบอนิเตอร์เน็ตช้า 
- การก าหนดเวลากรอกคะแนน  กลางภาค/ปลายภาค 
- อตัราส่วนคะแนนไม่ตรงกบั  ปพ.5 

- รายช่ือไม่ตรงกนัระหว่าง  SGS  กบั  ปพ.5 

- ไม่ได้ตรวสอบคะแนนและเกรดของนักเรียนให้ถูกต้อง 
- กรอกคะแนนไม่ครบ 
- ไม่ได้กรอกกจิกรรมพฒันาผู้เรียน 
- ครูไม่ได้กรอกคะแนนเอง ให้คนอืน่กรอกให้  เช่น ... 
- นักเรียนไม่มีตัว  แต่มีคะแนน   มีเกรด 
- อืน่ ๆ  



แบบประเมิน 

http://gg.gg/b2o86 



ขอบคุณครับ 



ล ำดบัที่ ประทับเวลา ช่ือ - นามสุกล เวลา เพศ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ต าแหน่ง วทิยฐานะ

1 20/7/2018, 13:08:38 เยาวเรศ ป่ินขจร 13:00:00 หญิง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ ครู ไม่มีวิทยฐานะ

2 20/7/2018, 13:09:05 นายธนพล มหากาล 13:08:00 ชาย กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ครู ช านาญการ

3 20/7/2018, 13:09:16 มะลิวลัย ์เจริญตะคุ 13:08:00 หญิง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ครู ช านาญการพิเศษ

4 20/7/2018, 13:09:40 นางสาวทศัพร ประดบัเพชร 13:00:00 หญิง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ

5 20/7/2018, 13:09:50 นางสาวรุ่งฤดี นาระวิน 13:00:00 หญิง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ครู ช านาญการพิเศษ

6 20/7/2018, 13:09:58 นางสาวพรเพญ็ โยธาฤทธ์ิ 13:00:00 หญิง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ครูผูช่้วย ไม่มีวิทยฐานะ

7 20/7/2018, 13:10:30 ออนวดี สันประภา 13:00:00 หญิง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ

8 20/7/2018, 13:10:56 นางสาว สุจิตรา ยโสธรา 13:11:00 หญิง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ ครูผูช่้วย ไม่มีวิทยฐานะ

9 20/7/2018, 13:11:27 กนกวรรณ สาริชา 13:11:00 หญิง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ

10 20/7/2018, 13:12:07 นางสาวน ้าฝน สาโยธา 13:11:00 หญิง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ ครู ช านาญการ

11 20/7/2018, 13:13:19 นายชวกฤษ นาจนัทดั 13:00:00 ชาย กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ครูผูช่้วย ไม่มีวิทยฐานะ

12 20/7/2018, 13:14:01 นายจกัรี ชมภูศรี 13:12:00 ชาย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ครู ช านาญการ

13 20/7/2018, 13:14:49 นางวายพิุษย ์นาสงวน 13:00:00 หญิง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ครู ช านาญการพิเศษ

14 20/7/2018, 13:15:41 นางสาวสุพินญา คิสาลงั 13:15:00 หญิง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ครู ช านาญการพิเศษ

15 20/7/2018, 13:16:19 ชบาไพร กรับทอง 13:16:00 หญิง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ครู ช านาญการ

16 20/7/2018, 13:16:21 ;วนัธะนา ปัญญพิมพ์ 13:00:00 หญิง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ครู ช านาญการพิเศษ

17 20/7/2018, 13:17:06 วิภวาณี โพนะทา 13:17:00 หญิง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ครู ช านาญการ

ลงทะเบียน



18 20/7/2018, 13:18:02 โชติกา ภูมิศาสตร์ 13:18:00 หญิง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ครู ไม่มีวิทยฐานะ

19 20/7/2018, 13:18:52 เกียรติชยั คะองักุ 13:00:00 ชาย กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ครู ไม่มีวิทยฐานะ

20 20/7/2018, 13:19:33 สุวจี ภูหนองโอง 13:20:00 หญิง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ครู ช านาญการพิเศษ

21 20/7/2018, 13:21:09 นางส่าวอาภาพร กั้วพรม 13:20:00 หญิง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ครูผูช่้วย ไม่มีวิทยฐานะ

22 20/7/2018, 13:21:17 อ่ิมทอง ปัญญา 13:00:00 หญิง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ ครู ช านาญการพิเศษ

23 20/7/2018, 13:22:56 สุพรรษา พอลีละ 13:25:00 หญิง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ครู ช านาญการพิเศษ

24 20/7/2018, 13:26:12 นางวรรณิภาภรณ์ ยนยบุล 13:00:00 หญิง กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ครู ช านาญการพิเศษ

25 20/7/2018, 13:43:28 นายทบั. ภูหนองโอง 13:00:00 ชาย กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ครู ช านาญการ

26 20/7/2018, 13:43:40 นายธีระพงษ ์แกว้ค  า 13:00:00 ชาย กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ

27 20/7/2018, 13:55:56 ท าเนียบ คะองักุ 13:00:00 ชาย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ครู ช านาญการพิเศษ

28 20/7/2018, 13:57:12 นายอรรถวิทย ์ปาระภา 13:00:00 ชาย กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ

29 20/7/2018, 13:58:47 นายสิทธิชยั ภูพาที 13:00:00 ชาย กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ

30 20/7/2018, 13:59:18 นายวรวฒัน์ มุงคุณ 13:00:00 ชาย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ ครู ไม่มีวิทยฐานะ

31 20/7/2018, 13:59:43 นายคมสันต์ิ. หาระทา 13:00:00 ชาย กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา อ่ืนๆ ไม่มีวิทยฐานะ

32 20/7/2018, 14:00:29 อรสา ศรีเวียง 13:00:00 หญิง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ครู ช านาญการพิเศษ

33 20/7/2018, 14:01:14 นายณฏัฐวี เนมิน 13:00:00 ชาย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ ครู ไม่มีวิทยฐานะ

34 20/7/2018, 14:02:17 แววดาว ศรีบา้นโพน 13:00:00 หญิง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ

35 20/7/2018, 14:03:24 นายปารมี. เขาวงษ์ 13:00:00 ชาย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ ครู ไม่มีวิทยฐานะ

36 20/7/2018, 14:23:28 ทิพยอุ์ทยั ชาค าเรือง 13:00:00 หญิง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ครู ช านาญการพิเศษ


