
มาตรการในการเปดสถานศึกษาระดับปฐมวัยสังกดัองคกรปกครองสวนทองถิ่น  
(โรงเรียนที่จัดการศึกษาระดับปฐมวัยและศูนยพัฒนาเด็กเล็ก) ภาคเรียนที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๓  

ในชวงสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
---------------------------------------------------------------------------------- 

๑. ดานอาคาร สถานที่ 
    ๑.๑ ความปลอดภัย 
          เตรียมความพรอมดานอาคารสถานท่ีและสภาพแวดลอมของโรงเรียนท่ีจัดการศึกษาระดับปฐมวัย
และศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ท้ังภายในอาคารและภายนอกอาคาร ใหมีความมั่นคง แข็งแรง และปลอดภัย  
โดยใชมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแหงชาติ มาตรฐานดานท่ี ๑ การบริหารจัดการสถานพัฒนา 
เด็กปฐมวัย ตัวบงชี้ ท่ี  ๑.๓ การบริหารจัดการสภาพแวดลอมเพ่ือความปลอดภัย เปนแนวทาง 
ในการดําเนินการ สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กใหใชมาตรฐานการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น มาตรฐานท่ี ๓ ดานอาคาร สถานท่ี ส่ิงแวดลอม และความปลอดภัย เปนแนวทาง 
ในการดําเนินการดวย 
    ๑.๒ ความสะอาด 
          กอนการเปดภาคเรียน จัดใหมีการทําความสะอาดอาคารเรียน หองรับประทานอาหาร หองน้ํา 
ส่ิงของเคร่ืองใช วัสดุอุปกรณ และบริเวณพื้นผิวสัมผัส ดวยผลิตภัณฑทําความสะอาดและผลิตภัณฑฆาเชื้อ
ตามคําแนะนําของกระทรวงสาธารณสุข และชวงเปดภาคเรียน จัดใหมีการทําความสะอาดหองเรียน วัสดุ
อุปกรณ รวมถึงพ้ืนผิวท่ีสัมผัสมาก อยางนอยวันละ ๑ คร้ัง และจัดใหมีการทําความสะอาดหองน้ําอยาง
นอยวันละ ๒ คร้ัง 
   ๑.๓ การระบายอากาศ 
         เตรียมแผนการระบายอากาศ โดยเนนการเปดหนาตาง และประตู สําหรับโรงเรียนท่ีจัดการศึกษา
ระดับปฐมวัยและศูนย พัฒนาเด็ก เ ล็ก ท่ีมี เค ร่ืองป รับอากาศใหดํ า เนินการ ทําความสะอาด 
ใหเรียบรอยกอนเปดเรียน และในชวงเปดเรียนใหพิจารณาใชเคร่ืองปรับอากาศ โดยคํานึงถึงการถายเท
ของอากาศ 
   ๑.๔ การเตรียมสถานท่ีรองรับมาตรการเวนระยะหาง   
         จัดใหมีมาตรการเวนระยะหางระหวางบุคคลในการทํากิจกรรมตาง ๆ อยางนอย ๑ - ๒ เมตร เชน 
การเขาแถว การจัดท่ีนั่งรับประทานอาหาร การจัดประสบการณการเรียนรู/กิจกรรม และการจัดท่ีนอน 
โดยทําสัญลักษณแสดงท่ีเด็กเล็กสามารถเขาใจไดงาย ท้ังนี้ สามารถจัดเตรียมพ้ืนท่ีหรือปรับปรุงตอเติม
อาคารสถานท่ีท่ียังไมไดใช เพื่อใหมีพื้นท่ีเพียงพอตอการจัดกิจกรรมตามมาตรการดังกลาว 
   ๑.๕ วัสดุอุปกรณ 
         จัดเตรียมเคร่ืองตรวจวัดอุณหภูมิรางกายแบบอินฟราเรด หนากากผา/หนากากอนามัย อุปกรณ
ลางมือ เชน สบูลางมือ เจลแอลกอฮอล โดยใหอยูในสภาพสามารถใชงานไดตลอดเวลา 
 
 
 
 
                           /๒. ดานบุคลากร… 
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๒. ดานบุคลากร 
    ๒.๑ องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
          ๒.๑.๑ ซักซอมทําความเขาใจ กํากับ ดูแล บุคลากรในโรงเรียนท่ีจัดการศึกษาระดับปฐมวัยหรือ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กใหปฏิบัติตามคําแนะนําของกระทรวงสาธารณสุข เชน การใสหนากาก การทํา 
ความสะอาดมือ เปนตน 
         ๒.๑.๒ กําหนดสัดสวนครู/ครูผูดูแลเด็ก/ผูดูแลเด็ก ตอ เด็กเล็ก เปน ๑ : ๕ หรือหากไมสามารถ
ดําเนินการได กําหนดเปนอยางนอย ๑ : ๑๐ กรณีจํานวนครู/ครูผูดูแลเด็ก/ผูดูแลเด็กท่ีมีอยูไมสามารถ
กําหนดตามสัดสวนดังกลาวได ใหพิจารณาดําเนินการ ดังนี้ 
                  (๑) เกล่ียอัตราบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นมาชวยปฏิบัติหนาท่ีในโรงเรียน 
ท่ีจัดการศึกษาระดับปฐมวัยหรือศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  
                  (๒) เชิญชวนผูปกครองหรือบุคคลท่ีมีทักษะดูแลเด็กในรูปแบบจิตอาสาชวยปฏิบัติหนาท่ีใน
โรงเรียนท่ีจัดการศึกษาระดับปฐมวัยหรือศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  
                  (๓) จางเหมาประชาชนท่ีมีความประสงคจะทํางานในพื้นท่ีท่ี เพื่อปฏิบัติหนาท่ีในโรงเรียนท่ี
จัดการศึกษาระดับปฐมวัยหรือศูนยพัฒนาเด็กเล็ก โดยใชงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
ตามศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
    ๒.๒ ครู/ครูผูดูแลเด็ก/ผูดูแลเด็ก 
          2.2.1 หากครู/ครูผูดูแลเด็ก/ผูดูแลเด็กมีอาการเจ็บปวย เชน มีไข ไอ จาม มีน้ํามูก หรือกลับจาก
พ้ืนท่ีเส่ียงและอยูในชวงกักกัน ใหหยุดปฏิบัติงาน รวมถึงหากมีคนในครอบครัวปวยดวยโรคติดเช้ือไวรัส 
โคโรนา 2019 (COVID-19) หรือกลับจากพ้ืนท่ีเส่ียงและอยูในชวงกักกัน ใหปฏิบัติตามคําแนะนําของ
เจาหนาท่ีสาธารณสุขอยางเครงครัด 
          ๒.๒.๒ ออกแบบการจัดประสบการณการเรียนรู/กิจกรรม ท่ีคํานึงถึงการเวนระยะหางระหวาง
บุคคล     
          ๒.๒.๓ จัดเตรียมวัสดุอุปกรณท่ีใชในการเรียนการสอน เชน ของเลน ส่ือสงเสริมพัฒนาการ  
ใหเพียงพอตอจํานวนเด็กเล็ก (๑ ชิ้น/ชุด : ๑ คน) 
          ๒.๒.๔ จัดทําส่ือประชาสัมพันธการปองกันเร่ืองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
          ๒.๒.๕ จัดใหมีชองทางการติดตอส่ือสารแกผูปกครองในการเตรียมตัวกอนนําบุตรหลานเขา
โรงเรียนท่ีจัดการศึกษาระดับปฐมวัยหรือศูนยพัฒนาเด็กเล็กและประชาสัมพันธใหทราบถึงแนวทางการ
ปฏิบัติชวงเปดเรียน 
          ๒.๒.๖ เปล่ียนเส้ือผาชุดใหมกอนเร่ิมปฏิบัติงาน 
          ๒.๒.๗ สวมหนากากผา/หนากากอนามัย ตลอดเวลาท่ีปฏิบัติงาน 
 
 
 
 

             /๓. ดานกิจกรรม...  
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๓. ดานกิจกรรม/กิจวัตรประจําวัน 
    ๓.๑ การคัดกรอง 
          ๓.๑.๑ กําหนดจุดเขา-ออกเพียงทางเดียวและมีการคัดกรองดวยเคร่ืองตรวจวัดอุณหภูมิรางกาย
แบบอินฟราเรด พรอมทําสัญลักษณบุคคลท่ีผานการคัดกรอง หากพบวาเด็กเล็กมีอุณหภูมิสูงกวา ๓๗.๕ 
องศาเซลเซียส หรือมีไข จาม มี นํ้ามูก หายใจเหนื่อยหอบ ใหหยุดเรียนและแจงผูปกครองพาไป 
พบแพทยโดยเร็ว 
          ๓.๑.๒ กําหนดจุดรับ- สง เด็กเล็ก โดยใหมีการเวนระยะหางอยางนอย ๑-๒ เมตร และจํากัด
บริเวณท่ีผูปกครองสามารถเขาถึงได 
          3.1.3 จัดเตรียมจุดลงทะเบียนการเขาโรงเรียนหรือศูนยพัฒนาเด็กเล็ก โดยผูปกครองตอง
ลงทะเบียนตนเองและเด็กเล็ก ในกรณีท่ีเด็กเล็กเดินทางมากับรถรับ-สง ใหครู/ครูผูดูแลเด็ก/ผูดูแลเด็ก 
ดําเนินการลงทะเบียนให 
          ๓.๑.๔ จัดจุดวางรองเทา และจัดใหมีการเปล่ียนเส้ือผาใหกับเด็กเล็กหลังจากผานการคัดกรอง 
โดยผูปกครองเตรียมเส้ือผามาจากบาน    
    ๓.๒ การเขาแถว 
  กําหนดจุดเขาแถวเพื่อเวนระยะหางระหวางบุคคลอยางนอย ๑-๒ เมตร  
    ๓.๓ การจัดประสบการณการเรียนรู 
          ๓.๓.๑ คํานึงถึงการเวนระยะหางระหวางบุคคล เนนพ้ืนท่ีจัดการเรียนรูเปนรายบุคคล ลดการ
สัมผัสระหวางกัน 
          ๓.๓.๒ จัดกิจกรรมกลุมยอย โดยแบงเปนกลุม ๆ ละไมเกิน ๕ คน โดยครูผูดูแลเด็ก/ผูดูแลเด็ก ๑ 
คน ตอเด็ก ๑-๒ กลุม โดยมีแนวทาง ดังนี้ 
           (๑) ใหมีการรักษาระยะหางระหวางกลุมยอย 
           (๒) ใชพื้นท่ีเดิมในการจัดกิจกรรมกลุมยอยในวันนั้น ๆ ใหมากท่ีสุดเทาท่ีจะเปนไปได  
           (๓) ลดการใชของเลน ส่ือเสริมพัฒนาการรวมกัน 
           (๔) หากมีการแลกเปล่ียนของเลน หรือส่ือเสริมพัฒนาการ ระหวางกลุมยอย ตองทํา 
ความสะอาดกอน  
          ๓.๓.๓ งดจัดกิจกรรมท่ีเกิดการรวมกลุมหมูมาก เชน การจัดงานวันสําคัญตาง ๆ การทัศนศึกษา 
เปนตน 
    ๓.๔ การใชสนามเด็กเลน 
          เด็กเล็กสามารถใชสนามเด็กเลนท้ังภายในและภายนอกอาคารได โดยมีแนวทาง ดังนี้ 
          3.4.1 จัดใหมีการเลนเปนกลุมยอย 
          3.4.2 ทําความสะอาดมือกอนและหลังใชงานสนามเด็กเลน 
          3.4.3 มีการทําความสะอาดเคร่ืองเลน พื้นท่ีเลน กอนและหลังใชงานในของแตละกลุมยอย 
          3.4.4 งดเวนการเลนในสนามเด็กเลนท่ีเปนสระน้ํา เชน ฐานอินจัน ฐานสระทารก และฐานหัด
วายน้ํา เปนตน จนกวาสถานการณจะคล่ีคลายลง 
             /๓.๕ การรับประทาน... 
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   ๓.๕ การรับประทานอาหารกลางวัน 
         ๓.๕.๑ กําหนดท่ีนั่งรับประทานอาหารกลางวัน โดยเวนระยะหางระหวางบุคคล หรือกําหนด
แนวทางเพื่อลดความเส่ียงของการสัมผัส เชน ท่ีกั้นระหวางบุคคล เหล่ือมเวลาในการรับประทานอาหาร 
         ๓.๕.๒ ใชภาชนะเฉพาะบุคคลในการรับประทานอาหาร 
         ๓.๕.๓ จัดเตรียมอาหารกลางวันตามหลักโภชนาการท่ีปรุงสุกใหมและสะอาด 
   ๓.6 การนอน 
         ๓.๖.๑ กําหนดระยะหางระหวางท่ีนอนของเด็กเล็กแตละคน โดยเวนระยะหางระหวางบุคคล หรือ
กําหนดแนวทางเพื่อลดความเส่ียงของการสัมผัส เชน ท่ีกั้นระหวางบุคคล 
         ๓.๖.๒ ควรทําความสะอาดเคร่ืองนอน เชน ผาปูท่ีนอน ปลอกหมอน เปนตน อาทิตยละ ๒ คร้ัง 
   ๓.๗ การลางมือ          
         3.๗.1 ควรใหเด็กเล็กลางมือดวยสบูและน้ําสะอาดเปนประจําทุก ๆ ๒ ชั่วโมง 
 3.๗.2 ควรใหเด็กเล็กลางมือทุกคร้ังหลังใชหองน้ํา และกอน-หลังรับประทานอาหาร 
   3.๘ การเดินทาง 
 หากเด็กเล็กเดินทางโดยรถรับ-สง ใหประสานกับผูใหบริการถึงมาตรการเวนระยะหางและ
สุขอนามัยเพื่อลดความเส่ียงในการสัมผัส 
๔. ดานผูปกครอง 
    ๔.๑ หากเด็กเล็กมีอาการเจ็บปวย เชน มีไข ไอ จาม มีน้ํามูก หรือกลับจากพ้ืนท่ีเส่ียงและอยูในชวง
กักกัน ใหหยุดเรียน รวมถึงหากมีคนในครอบครัวปวยดวยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หรือ
กลับจากพื้นท่ีเส่ียงและอยูในชวงกักกัน ใหปฏิบัติตามคําแนะนําของเจาหนาท่ีสาธารณสุขอยางเครงครัด                     
    ๔.๒ จัดเตรียมอุปกรณใหแกเด็กเล็กเพ่ือใชในโรงเรียนหรือศูนยพัฒนาเด็กเล็กชวงเปดเรียน เชน 
หนากากอนามัย/หนากากผา เส้ือผาสําหรับเปล่ียน และของใชสวนตัว ใหเพียงพอในแตละวัน 
    ๔.๓ สวมหนากากผา/หนากากอนามัย ตลอดเวลาขณะรับ-สงเด็กเล็ก ณ โรงเรียนหรือศูนยพัฒนา 
เด็กเล็ก 
    ๔.๔ แจงครู/ครูผูดูแลเด็ก/ผูดูแลเด็ก กรณีไดไปจุดเส่ียงหรือใกลชิดบุคคลท่ีมีความเส่ียง   
    ๔.๕ ทําความสะอาดของใชสวนตัวเด็กเล็กท่ีใชในโรงเรียนหรือศูนยพัฒนาเด็กเล็กอยางสม่ําเสมอ 
    ๔.๖ หลังเลิกเรียนจากโรงเรียนหรือศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ใหเด็กเล็กอาบน้ําทันทีเมื่อถึงบาน 
    ๔.๗ หลีกเล่ียงการพาเด็กเล็กไปในสถานท่ีเส่ียงหรือมีคนเปนจํานวนมาก 
 


