
 
มาตรการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนการจัดการเรียนรู้ของนักเรียนโรงเรียนหนองไผ่  

ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
กรณี นักเรียนมีข้อจ ากัดในการเข้าเรียน 

กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน กลุ่มบริหารงานวิชาการ  มาตรการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

ครูที่ปรึกษา หัวหน้าระดับชั้น คณะกรรมการดูช่วยเหลือนักเรียน ครูผู้สอน 

๑. ตรวจสอบนักเรียนที่มีข้อจ ำกัด 
ดังนี้ 
 
     ๑.๑. อุปกรณ์ สื่อ และสื่อ
เทคโนโลยี  

๑.ตรวจสอบ วิเครำะห์และสังเครำะห์
ข้อจ ำกัด จ ำแนกปัญหำ 
  ๑.๑ มีปัญหำกำรใช้งำน 
  ๑.๒ อุปกรณข์ัดข้อง หรือเสีย  

สรุปปัญหำ จ ำแนกเป็นระดับชั้น 
 
 

๑.ปัญหำกำรใช้งำน 
๒.ปัญหำอุปกรณ์ขัดข้อง 
๓.ปัญหำอุปกรณ์เสีย 
 

๑. ประชุมคณะกรรมกำรระดับชั้น และ
ระดับช่วงชั้นตอนต้น/ตอนปลำย เพ่ือสรุป
กำรแก้ปัญหำ 
๑.๑ ลงพื้นที่ให้ควำมช่วยเหลือ 
๑.๒ ลงพื้นที่ตรวจสอบแก้ปัญหำเบื้องต้น 
๑.๓ กรณีนักเรียนยำกจนอุปกรณ์เสีย  
      ให้ไปด ำเนินกำรตำมข้อ ๓  

ครูผู้สอนให้
พิจำรณำกำรเข้ำ
เรียนและนับเวลำ
เรียน 
๑. จำกกำรแจ้ง
ของงำนวิชำกำร  

หรือ 
๒. นักเรียนเข้ำ
เรียนบำงช่วง
ขอให้คิดเวลำ
เรียนให้นักเรียน 

หรือ 
๓.จำกภำระงำน
นักเรียนส่ง  

     ๑.๒. สื่ออินเตอร์เน็ต    ๑.๓ จ ำแนกปัญหำอินเตอรเ์น็ตรำย
เดือน รำยวัน และรำยสัปดำห์  

๔.นักเรียนยำกจนที่มีข้อจ ำกัด
เรื่องอินเตอร์เน็ต 
 

๑.๔ กรณี นักเรียนยำกจนใช้อินเตอร์เน็ต
รำยเดือน รำยสัปดำห์ รำยวัน ให้ไป
ด ำเนินกำรตำมข้อ ๓  

     ๑.๓  โปรแกรมท่ีใช้ ๑.๔ มีปัญหำกำรใช้งำน ๕.ปัญหำกำรโปรแกรมท่ีใช้ไม่ได้ ๑.๕ ลงพื้นที่ให้ควำมช่วยเหลือ 
๒.ประสำนงำนนักเรียน และ
ผู้ปกครอง เพ่ือแก้ปัญหำกำรใช้งำน
สื่อ สื่อเทคโนโลยีเบื้องต้น 

๒.แก้ปัญหำกำรใช้งำนสื่อ สื่อเทคโนโลยี
เบื้องต้น โดยประสำนครูคอมพิวเตอร์ 

๒.ประสำนงำนหัวหน้ำกลุ่มสำระ
ฯ และครูผู้สอน ให้คิดเวลำเรียน 

๒. คณะกรรมกำรสรุปผลกำรช่วยเหลือ 
รำยงำนสถำนศึกษำทรำบ 

๓. กรณีแก้ปัญหำไม่ได้ให้รำยงำน
ต่อหัวหน้ำระดับชั้นเรียน 

๒.กรณีแก้ปัญหำไม่ได้รำยงำนต่องำน
วิชำกำรตำมรูปแบบที่ก ำหนด 

๓.ประสำนงำนคณะกรรมกำร
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับชั้น 

๓. ประสำนงำน โครงกำร เพ่ือจัดซื้อจัดจ้ำง 
ตำมระเบียบฯพัสดุ 
 

 
 



มาตรการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนการจัดการเรียนรู้ของนักเรียนโรงเรียนหนองไผ่  
ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

กรณี นักเรียนไม่เข้าเรียน  
กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน กลุ่มบริหารงานวิชาการ  มาตรการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

ครูที่ปรึกษา หัวหน้าระดับชั้น คณะกรรมการดูช่วยเหลือ
นักเรียน 

ครูผู้สอน 

๑. การไม่เข้าเรียน กรณี ติดภาระงานทางบ้าน หรือ
ต้องประกอบอาชีพของครอบครัว 
   ๑.๑. ครูติดตำม ช่วยเหลือให้ก ำลังใจนักเรียน 
มอบหมำยเพื่อนช่วยเพื่อน (คู่บดัดี้) ช่วยเหลือแจ้งภำระ
งำน ติดตำมงำน 
   ๑.๒ รำยงำนนักเรียนไม่เข้ำเรียนติดต่อกัน ๓ วัน หรือ 
ไม่เข้ำเรียนรำยวิชำเดี่ยวกัน ๕ คำบ/ชั่วโมงตดิต่อกัน ต่อ
หัวหน้ำระดับชั้น 

 ๑. ติดตำม และให้ค ำแนะน ำ 
สร้ำงเสริมก ำลังใจให้นักเรียนใน
กำรเรียนรู้  
๒. ประสำนงำนผูป้กครอง และ
ติดตำมนักเรียน 
๓. กรณี นักเรียนไม่เข้ำเรียน
ติดต่อกัน ๕ วัน หรือ ไม่เข้ำเรียน
รำยวิชำเดียวกนั ๗ คำบ/ชั่วโมง 
ให้รำยงำนต่องำนวชิำกำร 

สรุปปัญหา จ าแนกเป็นระดับชัน้ 
    ๑. ประสำนงำนหัวหน้ำกลุ่มสำระฯ 
และครูผู้สอน ให้คิดเวลำเรียน 
     ๒. กรณี ไม่เข้ำเรียนติดต่อกัน ๕ วัน 
หรือ ไม่เข้ำเรียนรำยวิชำเดียวกนั ๗ คำบ/
ชั่วโมง ต่อเดือน ให้ส่งต่อคณะกรรมกำร
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

     ๑. ประชุมคณะกรรมกำร
ระดับชัน้ และระดับช่วงชัน้
ตอนต้น/ตอนปลำย  
     ๒. ลงพื้นที่ให้ควำม
ช่วยเหลือ ให้ก ำลังใจ และ
สร้ำงควำมเข้ำใจกับผู้ปกครอง
และนักเรียน 
     ๓. สรุปกำรติดตำมและกำร
แก้ปัญหำ 

ครูผู้สอนให้พิจำรณำกำรเข้ำ
เรียนและนบัเวลำเรียน 
๑. นักเรียนเข้ำเรียนบำงชว่ง
ขอให้คิดเวลำเรียนให้นักเรียน  

หรือ 
๒. จำกกำรส่งภำระงำนของ
นักเรียน    หรือ 
๓. ให้เวลำเรียน เนื่องจำกเป็น
ทักษะกำรด ำรงชีวิต (สพฐ.) 

๒. การไม่เข้าเรียน กรณี มีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์  
  ๒.๑ ครูติดตำม ช่วยเหลือ ก ำกับนักเรียน มอบหมำย
เพื่อนช่วยเพื่อน (คู่บัดดี)้ ช่วยเหลือแจ้งภำระงำน 
ติดตำมงำน 
 ๒.๒ ประสำนงำน และรำยงำนให้ผู้ปกครองรับทรำบ
เพื่อติดตำมนักเรียน 
  ๒.๓  ประสำนงำนกับหัวหน้ำระดับให้ค ำแนะน ำ
นักเรียนเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
  ๒.๔ กรณีติดตำม ให้ค ำแนะน ำแล้ว ไมป่รับ เปลี่ยน
พฤติกรรม ให้รำยงำนต่อหัวหนำ้ระดับ  
        ๑) กรณี นักเรียนไม่เข้ำเรียน/ขำดติดต่อกัน ๓ วนั  
        ๒) ไม่เข้ำเรียนรำยวิชำเดยีวกัน ๕ คำบ/ชั่วโมงขึ้น
ไปต่อเดือน  

๑. ติดตำม ให้ค ำแนะน ำเพื่อ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักเรียน 
๒.ประสำนงำนผูป้กครอง และ
รำยงำนให้ผู้ปกครองรับทรำบเพื่อ
ติดตำมนักเรียน 
๓. รำยงำนต่องำนวชิำกำร  
    ๓.๑ กรณี นักเรียนไม่เข้ำ
เรียน/ขำดติดต่อกัน ๕ วัน  
    ๓.๒ ไม่เข้ำเรียนรำยวิชำ
เดียวกัน ๗ คำบ/ชั่วโมง ต่อเดือน  
 

สรุปปัญหา จ าแนกเป็นระดับชัน้ 
๑. กรณี นักเรียนไม่เข้ำเรียน/ขำด

ติดต่อกัน  ๕ วัน หรือ ไม่เข้ำเรียนรำยวชิำ
เดียวกัน ๗ คำบ/ชั่วโมง ต่อเดือน ให้ส่งต่อ
คณะกรรมกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
ติดตำมคร้ังที่ ๑ 

๒. จำกกรณี ข้อ ๑ ท ำหนังสือรำยงำน
ผู้ปกครองทรำบ และส่งต่อคณะกรรมกำร
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน ติดตำมคร้ังที่ ๒ 

๓. จำกกรณี ข้อ ๒ ท ำหนังสือรำยงำน
ผู้ปกครอง และส่งต่อคณะกรรมกำรดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน ติดตำมคร้ังที ่๓ เชิญ
ผู้ปกครองประชุมเพื่อแก้ปัญหำร่วมกัน 

     ๑. ประชุมคณะกรรมกำร
ระดับชัน้ และระดับช่วงชัน้
ตอนต้น/ตอนปลำย  
     ๒. ลงพื้นที่ก ำกบั ติดตำม 
ให้ควำมช่วยเหลือ ให้ก ำลังใจ 
และสร้ำงควำมเข้ำใจกับ
ผู้ปกครองและนักเรียน 
     ๓. สรุปกำรติดตำมและ
กำรแก้ปัญหำ 

๑. ครูผู้สอนให้พิจำรณำกำรเข้ำ
เรียนและนบัเวลำเรียนจำกกำร
ส่งภำระงำนของนักเรียน 
๒. กรณีนักเรียนไม่ท ำภำระงำน
ส่ง ไม่เข้ำเรียนทำงวชิำกำร
ด ำเนินกำรข้อ ๑ – ข้อ ๓ แล้ว 
*ทำงวชิำกำรเชิญประชุม
ผู้ปกครองเพื่อแก้ปัญหำแล้ว  
**ไม่เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม  
***ให้ครูผู้สอนแจ้งวิชำกำรตำม
ระบบ แล้วจึงด ำเนินกำรตำม
ระเบียบฯวำ่ด้วยกำรวัดและ
ประเมินผล 



มาตรการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนการจัดการเรียนรู้ของนักเรียนโรงเรียนหนองไผ่  
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กรณี นักเรียนไม่ส่งภาระงานที่ก าหนด 
 

ครูผู้สอน 
 

ครูที่ปรึกษา 
 

หัวหน้าระดับชั้น 
 

กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
คณะกรรมการ 
ดูช่วยเหลือ
นักเรียน 

๑. สรุปรำยงำนผลกำรวัดและประเมินผล เพื่อติดตำมนักเรียน
ครั้งที ่๑ ภำยในวันที่ ๒๗ สิงหำคม ดังนี้ 
     ๑.๑ ภำระงำน /คะแนน ก่อนสอบกลำงภำคเรียน  
     ๑.๒ ภำระงำน/คะแนนสอบกลำงภำค 
     ๑.๓ ประสำนงำนครูที่ปรึกษำในกำรติดตำมภำระงำน 
     1.4 กรณีนักเรียนไม่ส่งภำระงำน ร้อยละ ๕๐ ให้รำยงำน
หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ และรำยงำนหัวหน้ำระดับ  

๑. ติดตำมกำรส่งภำระงำน
นักเรียนที่ปรึกษำของตนเอง
อย่ำงต่อเนื่อง ทุกรำยวิชำ 
โดยเฉพำะนักเรียนที่ไม่ส่ง
งำน ร้อยละ ๕๐  
๒. มอบหมำยหัวหน้ำห้อง 
หรืองำนวิชำกำรของ
ห้องเรียนสีขำวกระตุ้น 
ติดตำมนักเรียน 
๓. ประสำนงำนผู้ปกครอง 
และติดตำมภำระงำนของ
นักเรียน ชี้แจงแนวปฏิบัติกำร
ติดตำม กำรวัดและ
ประเมินผลให้นักเรียนและ
ผู้ปกครองรับทรำบ 
๔. สรุปปัญหำกำรไม่ส่งงำน
ของนักเรียนแต่ละคน 
  
   

๑. ติดตำมกำรส่งภำระงำนของ
นักเรียน กรณีไม่เกินร้อยละ ๕๐
อย่ำงต่อเนื่อง  
๒. ประสำนงำนผู้ปกครอง และ
ติดตำมภำระงำนของนักเรียน 
ชี้แจงแนวปฏิบัติกำรติดตำม 
กำรวัดและประเมินผลให้
นักเรียนและผู้ปกครอง
รับทรำบ 
๓. กรณีนักเรียนไม่ส่งภำระงำน
เกินร้อยละ ๕๐ ให้รำยงำน
วิชำกำรเพ่ือก ำกับ ติดตำม ดูแล
ช่วยเหลือ ๑ สัปดำห์หลังจำก
วันที่ก ำหนด 
 

๑. สรุปปัญหำ จ ำแนก
เป็นระดับชั้น ส่งต่อ
คณะกรรมกำรดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน ติดตำม
ครั้ง ที่ ๑  
 
 

   ๑. ประชุม
คณะกรรมกำร
ระดับชัน้ และ
ระดับช่วงชัน้
ตอนต้น/ตอน
ปลำย  
    ๒. ลงพื้นที่ให้
ควำมช่วยเหลือ ให้
ก ำลังใจ และสร้ำง
ควำมเข้ำใจกับ
ผู้ปกครองและ
นักเรียน 
    ๓. สรุปกำร
ติดตำมและกำร
แก้ปัญหำ  

๒. รำยงำนผลครั้งที่ ๒ ภำยในวันที่ ๑๕ กันยำยน กรณีนักเรียน
ไม่ส่งภำระงำน ร้อยละ ๕๐ ให้รำยงำนหัวหน้ำกลุ่มสำระกำร
เรียนรู้ และรำยงำนหัวหน้ำระดับ 

๒. ท ำหนังสือรำยงำน
ผู้ปกครองรับทรำบ   
ส่งต่อคณะกรรมกำรดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน ติดตำม
ครั้งที่ ๒  

 ๓. สรุปรำยงำนผลกำรวัด และประเมินผล เพ่ือติดตำมนักเรียน
ครั้งที่ ๒ ภำยในวันที่ ๓๐ กันยำยน ดังนี้ 
    ๒.๑ ภำระงำน/คะแนนหลังสอบกลำงภำค  
     ๑.๓ ประสำนงำนครูที่ปรึกษำในกำรติดตำมภำระงำน 
     1.4 กรณีนักเรียนไม่ส่งภำระงำน ร้อยละ ๕๐ ให้รำยงำน
หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ และรำยงำนหัวหน้ำระดับ 
      

๒. สรุปปัญหำ จ ำแนกเป็น
ระดับชั้น เชิญผู้ปกครอง
ประชุมเพ่ือแก้ปัญหำ
ร่วมกัน และส่งต่อ
คณะกรรมกำรดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน ติดตำม
ครั้ง ที่ ๓  




