
สรุปผลการประเมินและปรับปรุงตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ 

มาตรฐานด้านที่ 1 การบริหารจัดการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย  

(ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม)  

 

หน่วยงาน : ศูนย์เด็กเล็กวัลลภ  ไทยเหนือ  

ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 การบริหารจัดการสภาพแวดล้อมเพื่อความปลอดภัย 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 การจัดการเพื่อส่งเสริมสุขภาพและการเรียนรู้   

แบบประเมินที่ใช ้

1. ศส. 001 แบบบันทึกการส ารวจค้นหาจุดเส่ียง (Safety Round  Record)  
2. ศส. 002 แบบประเมินสภาพแวดล้อมภายนอกอาคารเพื่อความปลอดภัย  
3. ศส. 003 แบบคัดกรองความเส่ียงสนามเด็กเล่น  
4. ศส. 004 แบบประเมินสภาพแวดล้อมภายในอาคารเพื่อความปลอดภัย  
5. ศส. 005 แบบประเมินอุปกรณ์ ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้เพื่อความปลอดภัย  
6. ศส. 006 แบบประเมินของเล่นเพื่อความปลอดภัย   
7. ศส. 007 แบบบันทึกผลิตภัณฑ์ ของเล่น ของใช้อันตราย  
8. ศส. 010 แบบประเมินอัคคีภัย   

 

รอบที่ 1 
ก.พ. 2563 

 

รอบที่ 2  
พ.ค. 2563 

รอบที่ 3  
ส.ค. 2563 

รอบที่ 4  
พ.ย. 2563 

ด าเนินการแล้ว 
ปรับปรุง 6 รายการ  

ด าเนินการแล้ว 
ปรับปรุง 13  รายการ  

- - 

 

 

 

 

 



สรุปผลรอบการประเมินที่ 1  กุมภาพันธ์ 2563 

หน่วยงาน  :  ศูนย์เด็กเล็กเล็กวัลลภ ไทยเหนือ  

1. จากแบบประเมิน ศส. 001 แบบบันทึกการส ารวจค้นหาจุดเส่ียง (Safety Round  Record)  

ล าดับ  บริเวณ ความเสี่ยงท่ีค้นพบ แนวทางการแก้ไข หมายเหตุ 
1 ห้องน  าเด็ก  มีน  าท่ีพื นหลังการใช้งานท าให้

เด็กล่ืนล้ม  
- เช็ดให้แห้งหลังใช้งาน / 

ปูผ้ายาง  
ครูสุพัตรา 

2 ห้องครัว  ประตูห้องครัวเปิดท าให้เด็ก มา
กดตู้กดน  าร้อนน  าเย็น  

ปิดประตูทุกครั ง ครูสุพัตรา 

3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ประตูทางเข้า
ห้องเรียนเด็ก  

เด็กชอบยนืตรงหน้าประตูท าให้
หนีบมือเวลามีคนเปิดปิด  

- สอนเด็กไม่ให้ยืนท่ีประตู
และต้องคอยระวังการเข้า
ออก  

ครูฐนิธร  

2. จาก ศส. 003 แบบคัดกรองความเส่ียงสนามเด็กเล่น  

ล าดับ  บริเวณ ความเสี่ยงท่ีค้นพบ แนวทางการแก้ไข หมายเหตุ 
1 หน้าต่าง  หน้าต่างเป็นกระจกบานเล่ือน 

4 บานด้านหน้า และอยู่ต่ ากว่า
พื นไม่เกิน 0.90 

- ตรวจสอบความพร้อมใช้
งานทุกวัน  
- จัดพื นท่ีใหม่โดยหาชั นว่าง
ของกันไว้เพือ่ให้เด็กไม่
สามารถเข้าถึง 
 

ครูกาญจนา 

3. ศส. 006 แบบประเมินของเล่นเพื่อความปลอดภัย   

ล าดับ  บริเวณ ความเสี่ยงท่ีค้นพบ แนวทางการแก้ไข หมายเหตุ 
1 ของเล่น   - มีสายเชือก   - คัดแยกและเก็บใส่กล่อง

ไม่ให้เด็กสามารถน ามาเล่น
ด้วยตนเอง และเมื่อ
น ามาใช้เพิ่มความ
ระมัดระวงัขณะเล่น  

ครูอรุณโรจน์  
 

4. ศส. 007 แบบบันทึกผลิตภัณฑ์ ของเล่น ของใช้อันตราย   

ล าดับ  บริเวณ ความเสี่ยงท่ีค้นพบ แนวทางการแก้ไข หมายเหตุ 
1 ของเล่นพลาสติก

รูปทรงต่างๆ ขนาด
เล็ก    

- มีขนาดเล็กท่ีสามารถอมและ
หลุดกลืนเข้าคอได้  

- เก็บคัดแยกทิ ง  ครูน  าเพชร เกิดคล้าย  
 

 



สรุปผลรอบการประเมินที่  2  มิถุนายน 2563 

หน่วยงาน  :  ศูนย์เด็กเล็กเล็กวัลลภ ไทยเหนือ  

1. จากแบบประเมิน ศส. 001 แบบบันทึกการส ารวจค้นหาจุดเส่ียง (Safety Round  Record)  

ล าดับ  บริเวณ ความเสี่ยงท่ีค้นพบ แนวทางการแก้ไข หมายเหตุ 
1 ห้องน  า

ผู้อ านวยการ   
- เด็กสามารถเข้าไปและล็อค

ประตูอาจท าให้เด็กติดอยู่ด้าน
ในได้  

- ท าป้ายเตือนเพื่อให้ปิดหลัง
ใช้งาน   

ครูอุบลรัตน์ 
ครูอนุสรณ์  

2 ห้อง 2-3 - พัดลมดูดอากาศ เสียและไม่มี
ฝาครอบท าให้มียุงแมลงหรือ
สัตว์ขนาดเล็กเข้ามาในห้อง
และอาจกัดเด็กได้  

- แจ้งกลุ่มอ านวยการ ท า
เรื่องซ่อม 

ครูอุบลรัตน์ 
ครูอนุสรณ์ 

2. จากแบบประเมิน ศส. 002 ความเส่ียงสนามเด็กเล่น   

ล าดับ  บริเวณ ความเสี่ยงท่ีค้นพบ แนวทางการแก้ไข หมายเหตุ 
1 สนาม BBL   - ขาดป้ายแสดงลายละเอียด  

ท่ีบอกอายุ วิธีการเล่น เครื่อง
เล่น  

- ขาดบันทึกและรายงานการ
บาดเจ็บ  

- หลักฐานแสดงการตรวจสอบ
หรือระเบียบการใช้สนามเด็ก
เล่น   

- จัดท าป้ายบอกรายละเอียด
เครื่องเล่น 

- บันทึกรายงานการบาดเจ็บ
ใช้การแบบบันทึกใน  
 
 

ครูภัทรพีราพร  
 

2 สนามหญ้าเทียม  - สนามไม่ได้ระบุช่ือ
ผู้รับผิดชอบการติดตั งเครื่อง
เล่น   

- พื นสนามไม่รองรับการตก
กระแทก 
-  ขาดป้ายแสดงลายละเอียด  

ท่ีบอกอายุ วิธีการเล่น เครื่อง
เล่น  

- ขาดบันทึกและรายงานการ
บาดเจ็บ  

- หลักฐานแสดงการตรวจสอบ
หรือระเบียบการใช้สนามเด็ก
เล่น   

- จัดท าป้ายบอกรายละเอียด
เครื่องเล่น 

- บันทึกรายงานการบาดเจ็บ
ใช้การแบบบันทึกใน  
 

ครูภัทรพีราพร  
 



3. ศส. 004 แบบประเมินสภาพแวดล้อมภายในอาคารเพื่อความปลอดภัย  

ล าดับ  บริเวณ ความเสี่ยงท่ีค้นพบ แนวทางการแก้ไข หมายเหตุ 
1 หน้าต่าง  - หน้าต่างเป็นกระจกบานเล่ือน 

4 บาน ด้านหน้า และอยู่ต่ า
กว่าพื นไม่เกิน 0.90  

- ตรวจสอบความพร้อมการ
ใช้งานทุกวัน  

- จัดพื นท่ีใหม่โดยหาชั นว่าง
ของกันไว้เพือ่ให้เด็กไม่
สามารถเข้าถึง  

ครูนุสรา 
ครูอัญชลี  

4. ศส. 005 แบบประเมินอุปกรณ์ ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้เพื่อความปลอดภัย  

ล าดับ  บริเวณ ความเสี่ยงท่ีค้นพบ แนวทางการแก้ไข หมายเหตุ 
1 ของเล่น   - มีสายเชือก   - คัดแยกและเก็บใส่

กล่องไม่ให้เด็ก
สามารถน ามาเล่น
ด้วยตนเอง และเมื่อ
น ามาใช้เพิ่มความ
ระมัดระวงัขณะเล่น  

ครูอรุณโรจน์  
 

 
5. ศส. 007 แบบบันทึกผลิตภัณฑ์ ของเล่น ของใช้อันตราย   

ล าดับ  บริเวณ ความเสี่ยงท่ีค้นพบ แนวทางการแก้ไข หมายเหตุ 
1 - ไม้บล็อกท่ีมี

ขนาดใหญ่ 
- เด็กน ามาทุบขว้างปา ท าให้

เกิดอันตราย  
- เก็บคัดแยกไว้ไม่

น ามาให้เด็กเล่น  
ครูน  าเพชร เกิดคล้าย  
 

 

กลุ่ม : ศูนย์สาธิตสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย สถาบนัพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ 

 


