
สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ 

มาตรฐานด้านที่ 1 การบริหารจัดการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย  

(ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม)  

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.3  การบรหิารจัดการสภาพแวดล้อมเพื่อความปลอดภัย 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.4 การจัดการเพื่อส่งเสริมสุขภาพและการเรียนรู้   

แบบประเมนิท่ีใช ้

1. ศส. 001 แบบบันทึกการสำรวจค้นหาจุดเสี่ยง (Safety Round  Record)  
2. ศส. 002 แบบประเมินสภาพแวดลอ้มภายนอกอาคารเพื่อความปลอดภัย  
3. ศส. 003 แบบคัดกรองความเสี่ยงสนามเด็กเล่น  
4. ศส. 004 แบบประเมินสภาพแวดลอ้มภายในอาคารเพือ่ความปลอดภัย  
5. ศส. 005 แบบประเมินอปุกรณ์ ผลิตภัณฑ์เครือ่งใช้เพือ่ความปลอดภัย  
6. ศส. 006 แบบประเมินของเล่นเพื่อความปลอดภัย   
7. ศส. 007 แบบบันทึกผลิตภัณฑ์ ของเล่น ของใช้อันตราย   
8. ศส. 010 แบบประเมินอัคคีภัย   

 

รอบท่ี 1 
ก.พ. 2563 

 

รอบท่ี 2  
พ.ค. 2563 

รอบที่ 3  
ส.ค. 2563 

รอบที่ 4  
พ.ย. 2563 

ดำเนินการแล้ว 
ปรับปรุง 14 รายการ  

อยู่ระหว่างดำเนินการ
แล้วปรับปรุง 

- - 

 

 

 

 

 

 



สรุปผลรอบการประเมนิท่ี 1  กุมภาพันธ์ 2563 

หน่วยงาน  :  สถานอนามัยเด็กกลาง 

1. จากแบบประเมิน ศส. 001 แบบบันทึกการสำรวจค้นหาจุดเสี่ยง (Safety Round  Record)  

ลำดับ  บริเวณ ความเสี่ยงท่ีค้นพบ แนวทางการแก้ไข หมายเหต ุ
1 สนามเดก็เล่น  ม้าโยกพลาสติ ชำรุด แตก  นำออกจากบรเิวณสนาม ครูสิรมิา พาลาภ 
2 สนาม BBL  บันไดข้ึนบ้านชำรุด  ดำเนินการให้ช่างแก้ไขแล้ว ครูสิรมิา พาลาภ 
3 ช้ัน 2 ห้องเด็กอ่อน   1. ประตูเข้าออกหอ้ง 

2. ตูคั้ดกรองฝุ่น วางใกล้มือเด็ก 
ติดสติกเกอรท์ี่ประต ู
หาจุดว่างทีเ่หมาะสม  

ครูประสพสุข 
เผือกศร ี

2. จากแบบประเมิน ศส. 002 แบบประเมินสภาพแวดล้อมภายนอกอาคารเพื่อความปลอดภัย  

ลำดับ  บริเวณ ความเสี่ยงท่ีค้นพบ แนวทางการแก้ไข หมายเหต ุ
1 ถนน 1. ไม่มีทางเท้า ทางข้ามไม่

เหมาะสม   
2.รถใช้ความเร็วเกิน 30 กม./
ช่ัวโมง  

ติดป้ายเตือน ครูเบญจวรรณ  

 แหล่งน้ำ  (สนาม 
BBL) 

- มีบ่อน้ำทีม่ีความลึกและไม่มทีี่
กั้น  

ดำเนินการปรบัปรุงเรียบร้อย
แล้ว  

ครูเบญจวรรณ 

 ต้นไม้ที่สนามใหญ่  - มีลูกของต้นมะฮอกกานี  แจ้งกลุ่มอำนวยการแก้ไข ครูเบญจวรรณ 
3. ศส. 003 แบบคัดกรองความเสี่ยงสนามเด็กเล่น  

ลำดับ  บริเวณ ความเสี่ยงท่ีค้นพบ แนวทางการแก้ไข หมายเหต ุ
1 สนามเดก็เล่น  1. ไม่ระบุช่ือผู้รบัผิดชอบและ

หลักฐานการแก้ไขอปุกรณ์   
2. ป้ายบอกวิธีเล่นและอายุเด็ก   
3. เครื่องเล่นมีพื้นที่ไมป่ลอดภัย  
4. ขาดที่ยึดให้มั่นคง  
5. ขาดบันทึกรายงานการ
บาดเจบ็ 

1. กำหนดผูร้ับผิดชอบ  
2. ป้ายและบันทึกรายงาน
การบาดเจบ็  

ครูวิมล หมวกแสง  

 
 
 
 
 
 



4. ศส. 004 แบบประเมินสภาพแวดลอ้มภายในอาคารเพือ่ความปลอดภัย  

ลำดับ  บริเวณ ความเสี่ยงท่ีค้นพบ แนวทางการแก้ไข หมายเหต ุ
1 พื้น บันได และ 

ระเบียง    
- ไม่มีราวบันได และสภาพลื่น - แจ้งแม่บ้านทำความสะอาด

ไม่ให้มีน้ำขัง  
ครูโสภา คร่ำมา  
 

2 ระบบไฟฟ้า  1. เครื่องใช้ไฟฟ้า ไม่มสีายดิน  
2. ไม่มีการเดินสายรางไฟ เป็น

ปลั๊กพวง  

- แจ้งกลุ่มอำนวยการ
สถาบันฯตรวจสอบ  

ครูวิภา  ผุยมา  

5. ศส. 005 แบบประเมินอปุกรณ์ ผลิตภัณฑ์เครือ่งใช้เพือ่ความปลอดภัย  

ลำดับ  บริเวณ ความเสี่ยงท่ีค้นพบ แนวทางการแก้ไข หมายเหต ุ
1 อปกรณ์ ผลิตภัณฑ์ 

เครื่องใช้  
- ไม่มั่นคง ไม่มีที่ยึด 
-   

- แจ้งกลุ่มอำนวยการ
สถาบันฯตรวจสอบ 

ครูวรรณา  ฉิวเฉ่ือย 
 

2 สำหรับเด็กเล็ก  - หัวนมหลอกไม่ได้มาตรฐานไม่
มีสายคล้องคอ  

- งดใช้และช้ีแจงผู้ปกครองให้
ทราบ 

นภาทิพย์ ทองอม 

6. ศส. 006 แบบประเมินของเล่นเพื่อความปลอดภัย   

ลำดับ  บริเวณ ความเสี่ยงท่ีค้นพบ แนวทางการแก้ไข หมายเหต ุ
1 ของเล่น   - มีสายเชือก   - คัดแยกและเกบ็ใสก่ล่อง

ไม่ให้เด็กสามารถนำมาเล่น
ด้วยตนเอง และเมื่อ
นำมาใช้เพิ่มความ
ระมัดระวังขณะเล่น  

ครูวรรณา  ฉิวเฉ่ือย 
 

7. ศส. 007 แบบบันทึกผลิตภัณฑ์ ของเล่น ของใช้อันตราย   

ลำดับ  บริเวณ ความเสี่ยงท่ีค้นพบ แนวทางการแก้ไข หมายเหต ุ
1 ของเล่นบล็อกไม้   - แตกหัก   - เก็บคัดแยกทิง้  ครูสายชล ศรีทวีกาศ  

 
 
  กลุ่ม : ศูนยส์าธิตสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย สถาบันพัฒนาอนามยัเด็กแห่งชาติ  


