
สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ 

มาตรฐานด้านที ่1 การบริหารจัดการสถานพฒันาเด็กปฐมวัย  

(ด้านอนามัยสิ่งแวดลอ้ม)  

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.3  การบริหารจัดการสภาพแวดล้อมเพ่ือความปลอดภัย 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.4 การจัดการเพ่ือส่งเสริมสุขภาพและการเรียนรู้   

แบบประเมินที่ใช้ 

1. ศส. 001 แบบบันทึกการส ารวจค้นหาจุดเสี่ยง (Safety Round  Record)  
2. ศส. 002 แบบประเมินสภาพแวดล้อมภายนอกอาคารเพ่ือความปลอดภัย  
3. ศส. 003 แบบคัดกรองความเสี่ยงสนามเด็กเล่น  
4. ศส. 004 แบบประเมินสภาพแวดล้อมภายในอาคารเพ่ือความปลอดภัย  
5. ศส. 005 แบบประเมินอุปกรณ์ ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้เพื่อความปลอดภัย  
6. ศส. 006 แบบประเมินของเล่นเพ่ือความปลอดภัย   
7. ศส. 007 แบบบันทึกผลิตภัณฑ์ ของเล่น ของใช้อันตราย   
8. ศส. 010 แบบประเมินอัคคีภัย   

 

รอบท่ี 1 
ก.พ. 2563 

 

รอบท่ี 2  
พ.ค. 2563 

รอบท่ี 3  
ส.ค. 2563 

รอบท่ี 4  
พ.ย. 2563 

ด าเนินการแล้ว 
ปรับปรุง 14 รายการ  

ด าเนินการแล้ว 
ปรับปรุง  6 รายการ  

รอด าเนินการ 2 รายการ  

- - 

 

 

 

 

 



 

สรุปผลรอบการประเมินรอบที่ 1  กุมภาพันธ์ 2563 

หน่วยงาน  :  สถานอนามัยเด็กกลาง 

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

ล าดับ  บริเวณ ความเสี่ยงที่ค้นพบ แนวทางการแก้ไข หมายเหตุ 
1 สนามเด็กเล่น  ม้าโยกพลาสติ ช ารุด แตก  น าออกจากบริเวณสนาม ครูสิริมา พาลาภ 
2 สนาม BBL  บันไดข้ึนบ้านช ารุด  ด าเนินการให้ช่างแก้ไขแล้ว ครูสิริมา พาลาภ 
3 ชั้น 2 ห้องเด็กอ่อน   1. ประตูเข้าออกห้อง 

2. ตู้คัดกรองฝุ่น วางใกล้มือเด็ก 
ติดสติกเกอร์ที่ประตู 
หาจุดว่างที่เหมาะสม  

ครูประสพสุข 
เผือกศรี 

2. จากแบบประเมิน ศส. 002 แบบประเมินสภาพแวดล้อมภายนอกอาคารเพ่ือความปลอดภัย  

ล าดับ  บริเวณ ความเสี่ยงที่ค้นพบ แนวทางการแก้ไข หมายเหตุ 
1 ถนน 1. ไม่มีทางเท้า ทางข้ามไม่

เหมาะสม   
2.รถใช้ความเร็วเกิน 30 กม./
ชั่วโมง  

ติดป้ายเตือน ครเูบญจวรรณ  

 แหล่งน้ า  (สนาม 
BBL) 

- มีบ่อน้ าที่มีความลึกและไม่มีที่
กั้น  

ด าเนินการปรับปรุงเรียบร้อย
แล้ว  

ครเูบญจวรรณ 

 ต้นไม้ที่สนามใหญ่  - มีลูกของต้นมะฮอกกานี  แจ้งกลุ่มอ านวยการแก้ไข ครเูบญจวรรณ 
3. ศส. 003 แบบคัดกรองความเสี่ยงสนามเด็กเล่น  

ล าดับ  บริเวณ ความเสี่ยงที่ค้นพบ แนวทางการแก้ไข หมายเหตุ 
1 สนามเด็กเล่น  1. ไม่ระบุชื่อผู้รับผิดชอบและ

หลักฐานการแก้ไขอุปกรณ์   
2. ป้ายบอกวิธีเล่นและอายุเด็ก   
3. เครื่องเล่นมีพ้ืนที่ไม่ปลอดภัย  
4. ขาดท่ียึดให้มั่นคง  
5. ขาดบันทึกรายงานการ
บาดเจ็บ 

1. ก าหนดผู้รับผิดชอบ  
2. ป้ายและบันทึกรายงาน
การบาดเจ็บ  

ครูวิมล หมวกแสง  

 
 
 
 



 
 

4. ศส. 004 แบบประเมินสภาพแวดล้อมภายในอาคารเพ่ือความปลอดภัย  

ล าดับ  บริเวณ ความเสี่ยงที่ค้นพบ แนวทางการแก้ไข หมายเหตุ 
1 พ้ืน บันได และ 

ระเบียง    
- ไม่มีราวบันได และสภาพลื่น - แจ้งแม่บ้านท าความสะอาด

ไม่ให้มีน้ าขัง  
ครูโสภา คร่ ามา  
 

2 ระบบไฟฟ้า  1. เครื่องใช้ไฟฟ้า ไม่มีสายดิน  
2. ไม่มีการเดินสายรางไฟ เป็น

ปลั๊กพวง  

- แจ้งกลุ่มอ านวยการ
สถาบันฯตรวจสอบ  

ครูวิภา  ผุยมา  

5. ศส. 005 แบบประเมินอุปกรณ์ ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้เพื่อความปลอดภัย  

ล าดับ  บริเวณ ความเสี่ยงที่ค้นพบ แนวทางการแก้ไข หมายเหตุ 
1 อปกรณ์ ผลิตภัณฑ์ 

เครื่องใช้  
- ไม่ม่ันคง ไม่มีที่ยึด 
-   

- แจ้งกลุ่มอ านวยการ
สถาบันฯตรวจสอบ 

ครูวรรณา  ฉิวเฉื่อย 
 

2 ส าหรับเด็กเล็ก  - หัวนมหลอกไม่ได้มาตรฐานไม่
มีสายคล้องคอ  

- งดใช้และชี้แจงผู้ปกครองให้
ทราบ 

นภาทิพย์ ทองอม 

6. ศส. 006 แบบประเมินของเล่นเพ่ือความปลอดภัย   

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

ไม่ให้เด็กสามารถน ามาเล่น
ด้วยตนเอง และเมื่อ
น ามาใช้เพิ่มความ
ระมัดระวังขณะเล่น  

ครูวรรณา  ฉิวเฉื่อย 
 

7. ศส. 007 แบบบันทึกผลิตภัณฑ์ ของเล่น ของใช้อันตราย   

ล าดับ  บริเวณ ความเสี่ยงที่ค้นพบ แนวทางการแก้ไข หมายเหตุ 
1 ของเล่นบล็อกไม้   - แตกหัก   - เก็บคัดแยกท้ิง  ครูสายชล ศรีทวีกาศ  

 
 
  กลุ่ม : ศูนย์สาธิตสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ  
 
 
 
 



 
 

สรุปผลรอบการประเมินรอบที่ 2  พฤษภาคม  2563 

หน่วยงาน  :  สถานอนามัยเด็กกลาง 

1. จากแบบประเมิน ศส. 002 แบบประเมินสภาพแวดล้อมภายนอกอาคารเพ่ือความปลอดภัย  

ล าดับ  บริเวณ ความเสี่ยงที่ค้นพบ แนวทางการแก้ไข หมายเหตุ 
1 รั้วและประตูรั้ว - ขาดการส ารวจความแข็งแรง

ของรั้ว 
- ไม่ม่ันคงแข็งแรง ล้อเลือนฝืด 

มีโอกาสหลุดออกมาจากล้อ  

- เขียนใบแจ้งซ่อมและ
ประสานเจ้าหน้าที่กลุ่ม
อ านวยการเพ่ือลงดูแก้ไข   
 

ครเูบญจวรรณ  

2 ถนน  - ไม่มีทางเท้าและรถที่รับส่ง
เด็กขับขี่โดยใช้ความเร็ว  

-  ครเูบญจวรรณ 

3  ต้นไม้  - มีลูกอาจจะตกลงมาเป็น
อันตรายต่อเด็ก  

 ครเูบญจวรรณ 

2. ศส. 003 แบบคัดกรองความเสี่ยงสนามเด็กเล่น  

ล าดับ  บริเวณ ความเสี่ยงที่ค้นพบ แนวทางการแก้ไข หมายเหตุ 
1 สนามเด็กเล่น  1. ไม่ระบุชื่อผู้รับผิดชอบ  

2. เครื่องเล่นในสนามเด็กเล่น
ตั้งอยู่ในบริเวณไม่ปลอดภัย 
3. พื้นสูงเกิน 75 CM ที่นั่ง
ชิงช้าไม่เป็นแผ่นยาง  
4.ขาดป้ายแสดงลายละเอียด  
ที่บอกอายุ วิธีการเล่น เครื่อง
เล่น  
5.ขาดบันทึกและรายงานการ
บาดเจ็บ  
6.หลักฐานแสดงการตรวจสอบ
หรือระเบียบการใช้สนามเด็ก
เล่น   
 
 
 

- จัดท าป้ายบอกรายละเอียด
เครื่องเล่น 

- ระเบียบการใช้สนามเด็ก
เล่น  

- บันทึกรายงานการบาดเจ็บ
ใช้การแบบบันทึกใน  

 

ครูวิมล หมวกแสง  



 
 
 
 

3.ศส. 004 แบบประเมินสภาพแวดล้อมภายในอาคารเพ่ือความปลอดภัย  

ล าดับ  บริเวณ ความเสี่ยงที่ค้นพบ แนวทางการแก้ไข หมายเหตุ 
1 บันได   - ไม่มีราวจับส าหรับเด็ก   

 
-   ครูกรกณัฎฐ์ เสตะปุระ

มนต์ตรี  

4. ศส. 005 แบบประเมินอุปกรณ์ ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้เพ่ือความปลอดภัย  

ล าดับ  บริเวณ ความเสี่ยงที่ค้นพบ แนวทางการแก้ไข หมายเหตุ 
1 อุปกรณ์ ผลิตภัณฑ์ 

เครื่องใช้  
- โต๊ะเก้าอ๋ี มีนาดไม่เหมาะสม

กับเด็ก 
 

-  ครูกรกณัฎฐ์ เสตะปุระ
มนต์ตรี  

5. ศส. 006 แบบประเมินของเล่นเพ่ือความปลอดภัย   

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

กล่องไม่ให้เด็ก
สามารถน ามาเล่น
ด้วยตนเอง และเมื่อ
น ามาใช้เพิ่มความ
ระมัดระวังขณะเล่น  

ครูโสภา คร่ ามา   

6.ศส. 010 แบบประเมินอัคคีภัย   

ล าดับ  บริเวณ ความเสี่ยงที่ค้นพบ แนวทางการแก้ไข หมายเหตุ 
1 ถังดับเพลิง  - ขาดการตรวจสอบ  - จัดท าเอกสารบันทึก

การตรวจสอบ 
ครูรัตนา   สมใจ  

 


