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ชื่อโครงการ  :  “ ฟันสวยยิ้มใส ”      
ความสอดคล้องตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ). : มาตรฐานที่1 ข้อที่ 1.2(4) มาตรฐานที่ 3ข้อที่ 1 
ความสอดคล้องกับกลยุทธ์ของสพฐ : นโยบายที่ 1,2,3,4  
ความสอดคล้องกับกลยุทธ์ของโรงเรียน : กลยุทธ์ที่ 2 
ความสอดคล้องกับกลยุทธ์ระดับแผนงาน : ข้อที่ 2.12 
ผู้รับผิดชอบ   : นางสมชิต  เที่ยงตรง 
ระยะเวลา  :  กรกฎาคม 2564 
สถานที ่  : โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 
งบประมาณ :  1,000 บาท 
ลักษณะโครงการ :      โครงการใหม่  โครงการต่อเนื่อง  
 
Plan (P) 
1.  หลักการและเหตุผล     
  ปัจจุบันนักเรียนมีภาวการณ์โภชนาการที่ผิดหลัก   เช่น  ชอบรับประทานอาหาร/ขนมหวานที่มี
น้ำตาล  ตลอดจนมีวิธีการแปรงฟันที่ไม่ถูกต้อง  ทำให้มีปัญหาเรื่องสุขภาพอนามัย ในช่องปาก คือ  ฟันผุ/
เหงือกอักเสบ/หินน้ำลาย  เหล่านี้เป็นต้น   การจัดกิจกรรมประกวด “ ฟันสวยยิ้มใส” จึงเป็นวิธีการหนึ่งที่จะ
กระตุ้นและสร้างความตระหนักให้นักเรียนหันมาสนใจใส่ใจดูแลรักษาสุขภาพอนามัยในช่องปากของตนให้ 
มากขึ้น 
 

2.  วัตถุประสงค์ 
     2.1 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนตระหนักและเห็นความสำคัญของสุขภาพอนามัยในช่องปาก  
     2.2 เพื่อให้นักเรียนมีความเข้าใจในหลักโภชนาการ 
     2.3 เพื่อให้นักเรียนที่มีสุขภาพอนามัยในช่องปากดี  สามารถเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักเรียนคนอ่ืน ๆ  
 

3.  เป้าหมาย   
     3.1 ด้านปริมาณ   นักเรียนระดับ ม.1 ทุกคน 
     3.2 ด้านคุณภาพ   นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมมีสุขภาพอนามัยในช่องปากดี  ฟันสะอาดและแข็งแรง 
 

4.  กิจกรรมในโครงการ 

กิจกรรมหลกั วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดความสำเร็จ เป้าหมาย(เกณฑ์) 
1. ประชาสัมพันธ์ 
2. รับสมัครนักเรยีนเข้า
ประกวด 
3. ดำเนินงานตามโครงการ 

1. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความ
เข้าใจเรื่องสุขภาพและอนามัยใน
ช่องปาก 
2. เพื่อให้นักเรียนมีความเข้าใจใน
หลักโภชนาการ 

1. ร้อยละ ของหน่วยงานทุก
ระดับมีหลักสูตร 
กระบวนการเรียนรู้การสร้าง
เสรมิคุณภาพสุขภาพและ 

100 
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กิจกรรมหลกั วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดความสำเร็จ เป้าหมาย(เกณฑ์) 
4. ประสานงานผู้ประเมิน 
5. จัดการประกวด 
6. สรุปและรายงานผล 
 

3. เพื่อประกวดนักเรยีนที่ม ี
ฟันสวย อนามัยในช่องปากดี 

อนามัยในช่องปาก 
 
2. ร้อยละของหน่วยงานทุก
ระดับมีเครือข่ายความ
ร่วมมือกับภาคส่วนตา่งๆ ใน
การส่งเสริมสุขภาพอนามัย
ของนักเรียน 
 

 
 

100 

DO (D) 

5.วิธีการดำเนินงาน 
 1) ประชุมวางแผนขอบเขตการดำเนินงานโครงการ 
 2) จัดทำโครงการ 
 3) เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ และผู้บริหารสถานศึกษาอนุมัติโครงการ 
 4) แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 
 5) ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน 
 6) ดำเนินการตามแผนการดำเนินการในโครงการที่วางไว้ 
    จัดกิจกรรมให้นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ทุกคน แปรงฟันในโครงการฟันสวย  ยิ้มใส    
              และจัดหารางวัลให้กับตัวแทนของห้องที่มีสุขภาพในช่องปากท่ีมีฟันสวยเพ่ือรับรางวัลต่อไป 
 7) ประเมินผลการดำเนินงาน 
 8) สรุปและรายงานผล 
 
6.  ระยะเวลาดำเนินการ    ก.ค. 2564 

 
ที ่
 

 
ขั้นตอนการดำเนินงาน 

ระยะเวลาดำเนินการ 

พ.ศ.2564 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

 
1 

ประชุมวางแผนขอบเขตการ
ดำเนินงานโครงการ 

       
2 

     

2 จัดทำโครงการ       19-23      

3 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ และ
ผู้บริหารสถานศึกษาอนุมัติโครงการ 

     
12 

       

4 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน       6      

5 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน       9      
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ที ่
 

 
ขั้นตอนการดำเนินงาน 

ระยะเวลาดำเนินการ 

พ.ศ.2564 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

6 ดำเนินการตามแผนการดำเนินการ
ในโครงการที่วางไว ้

      19-23      

7 ประเมินผลการดำเนินงาน       19-23      

8 สรุปและรายงานผล       30      

 

7. งบประมาณที่ได้รับทั้งสิ้น : 1,000 บาท 
  - เงินอุดหนุนรายหัว 1,000   บาท 
  - เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  .................... บาท 
  - อ่ืนๆ  ............................ บาท 
 

ที ่ กิจกรรม/รายการ วัสดุ 
ครุ 

ภัณฑ ์

ค่า 
ใช้

สอย 

ค่า 
ตอบ
แทน 

งบ
อุด

หน
ุนร

าย
หัว

 

งบ
กิจ

กร
รม

พัฒ
นา

ฯ 

งบ
อื่น

ๆ 

รว
ม 

 1 ชุดของขวัญสำหรับนักเรียนท่ีมีฟันสวย
ประจำห้องเรียน จำนวน 10 ช้ิน 

1,000    /   1,000 

 
8.  สถานที่ดำเนินการ      หอประชุม โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ     นางสมชิต  เที่ยงตรง 
10. บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  :   - 

Check (C) 

11. การประเมินผล 

        1. สังเกต      2. สัมภาษณ์     3. แบบสอบถาม     4. ประเมินตามสภาพจริง 

Act (A) 
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

12.1 ผลลัพธ์ นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการดูแลรักษาสุขภาพและอนามัยในช่องปาก 
                ตลอดจนสามารถเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพฟัน 
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       12.2 ผลผลิต นักเรียนร้อยละ  90  มีสุขภาพฟันและอนามัยในช่องปากดี 
       12.3 ผลกระทบ (ด้านบวก)   
               1. นักเรียนให้ความสนใจดูแลสุขภาพฟันมากข้ึน 
               2. นักเรียนไม่มีปัญหาเรื่องฟันและอนามัยในช่องปาก มีสุขภาพกายและจิตดี 
               3. นักเรียนมีประสิทธิภาพในการเรียนดีขึ้น 
 
13.   เงินอุดหนุนรายหัว   เงินกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียน        อ่ืนๆ ........................................ 
 
            ผู้เสนอโครงการ             ผู้เห็นชอบโครงการ  
  
        (นางสมชิต  เที่ยงตรง)         (นายเวชวิทย์  บุญหนุน)    
     หัวหน้างานอนามัยโรงเรียน                    รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
 
  เห็นควรอนุมัต ิ                                              เห็นควรอนุมัต ิ                                                                                                              

            

         (นางสุมาลี  ดวงจินดา)                    (นายณัฐพล  หล้าชาญ)  

     หัวหน้างานแผนงานงบประมาณ      รองผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการแผนงานงบประมาณ 

 

 

     อนุมัติ      ไม่อนุมัติ เพราะ...................................................... 

 

(นายบดินทร์  นารถโคษา) 

  ผู้อำนวยการโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 


