
ฟันสวย...ยิม้ใส...ใส่ใจสุขภาพฟัน 

 
โดย 

เดก็หญิงมลฑาทิพย์  ขุนหนู 
เดก็หญิงอริสา  มติรช่วยรอด 
เดก็หญิงสุมิณตรา  โพธิจุไร 

 
โรงเรียนวดัประเจียก 

ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาสงขลา  เขต  ๑ 
 

รายงานฉบับนีเ้ป็นส่วนประกอบของโครงงานสุขภาพ 
ระดบัช้ันประถมศึกษาปีที่  ๖   

เน่ืองในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน   
ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๕๓ 



ฟันสวย...ยิม้ใส...ใส่ใจสุขภาพฟัน 
 
 

 
โดย 

เดก็หญิงมลฑาทิพย์  ขุนหนู 
เดก็หญิงอริสา  มติรช่วยรอด 
เดก็หญิงสุมิณตรา  โพธิจุไร 

 
 

ครูที่ปรึกษา 
นางสาวภัทราวรรณ  ทองอยู่ 

นางกนัยารัตน์  โกมล 
 
 

โรงเรียนวดัประเจียก 
ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาสงขลา  เขต  ๑ 

 



ช่ือโครงงาน  ฟันสวย...ยิม้ใส...ใส่ใจสุขภาพฟัน 
ผู้ศึกษา   เด็กหญิงมลฑาทิพย ์ ขนุหนู 

เด็กหญิงอริสา  มิตรช่วยรอด 
เด็กหญิงสุมิณตรา  โพธิจุไร 

ช้ัน   ประถมศึกษาปีท่ี  ๖ 

โรงเรียน  วดัประเจียก   
   ต าบลสนามชยั   อ าเภอสทิงพระ  จงัหวดัสงขลา 
   ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาสงขลา  เขต  1 
ปีการศึกษา    ๒๕๕๓ 

ครูทีป่รึกษา  นางสาวภทัราวรรณ  ทองอยู ่
     

บทคัดย่อ 
   โครงงานเร่ือง  ฟันสวย...ยิม้ใส...ใส่ใจสุขภาพฟัน  มีวตัถุประสงคเ์พื่อจดักิจกรรม 

ส่งเสริมสุขภาพฟัน ใหแ้ก่นกัเรียนชั้นอนุบาล  ๑  ถึง  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  ๖  จ  านวน  ๒๗๔  คน  และ
สมาชิกในชุมชนหมู่ท่ี  ๑  และ  ๒  ต าบลกระดงังา  หมู่ท่ี  ๔  และ  ๕  ต าบลสนามชยั  ระยะเวลาในการ
ด าเนินการ  คือ  ภาคเรียนท่ี  ๑  ปีการศึกษา  ๒๕๕๓  ผลท่ีเกิดข้ึน  คือ  นกัเรียนและสมาชิกในชุมชน 
มีความรู้เร่ืองสุขภาพฟัน  สามารถแปรงฟันไดถู้กวธีิ  ลดละเลิกอาหารขยะ   วธีิด าเนินการประกอบดว้ย  
การใหค้วามรู้และการรณรงค ์ ผลท่ีไดรั้บ  คือ  ไดเ้รียนรู้การท างานกลุ่ม  ไดเ้รียนรู้การท าโครงงาน   
ไดส้ร้างความสัมพนัธ์อนัดีระหวา่งโรงเรียนและชุมชน  ไดบ้  าเพญ็ตนใหเ้ป็นประโยชน์แก่สังคม   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



กติติกรรมประกาศ 
 ขอขอบคุณ นายเจริญ  นิลมาท  ผูอ้  านวยการโรงเรียนวดัประเจียก  นางสาวภทัราวรรณ   
ทองอยู ่ และนางกนัยารัตน์  โกมล  ครูท่ีปรึกษาโครงงาน  นายณฏัฐพร  ขนุหนู  ครูประจ าชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี  ๖  คณะครู  นกัเรียนชั้นอนุบาล  ๑  ถึง  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  ๖  ผูป้กครอง   
สมาชิกในชุมชนหมู่ท่ี  ๑  และ  ๒  ต าบลกระดงังา  หมู่ท่ี  ๔  และ  ๕  ต าบลสนามชยั   
ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  ท่ีใหค้  าปรึกษาและร่วมท ากิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที ่ ๑ 
บทน า 

ทีม่าและความส าคัญ 
   สุขภาพฟันเป็นส่ิงท่ีตอ้งดูแลรักษาเพื่อจะไดมี้ฟันไวใ้ชไ้ดน้าน    
วตัถุประสงค์ 
   เพื่อจดักิจกรรมส่งเสริมสุขภาพฟัน 

ขอบเขตการศึกษาเรียนรู้ 
 เป้าหมาย   

เชิงปริมาณ 
                นกัเรียนชั้นอนุบาล  ๑  ถึง  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  ๖  จ  านวน  ๒๗๔  คน  
สมาชิกในชุมชนหมู่ท่ี  ๑  และ  ๒  ต าบลกระดงังา  หมู่ท่ี  ๔  และ  ๕  ต าบลสนามชยั   

เชิงคุณภาพ 
                นกัเรียนและสมาชิกในชุมชนมีความรู้เร่ืองทนัตสุขภาพ 
สถานทีแ่ละก าหนดระยะเวลาด าเนินงาน 

 โรงเรียนวดัประเจียกและชุมชนโดยรอบโรงเรียน   
   ในภาคเรียนท่ี  ๑  ปีการศึกษา  ๒๕๕๓ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที ่ ๒ 
การด าเนินการโครงงาน 

วธีิการด าเนินงาน 
๑.  ขั้นเตรียมการ 

๑.๑  ประชุม  โดยการประชุมเพื่อวางแผนการท างาน 
๑.๒  ขยายผล  โดยการหาสมาชิกท าโครงงาน 

๒.  ขั้นจดัท า 
๒.๑  ประเมินสถานการณ์   

๑)  ประเมินนกัเรียน  โดยการถามความคิดเห็นของนกัเรียน 
๒)  ประเมินชุมชน  โดยการถามความคิดเห็นของสมาชิก 

ในชุมชน 
๒.๒  ประเมินกิจกรรม  โดยใหส้มาชิกเสนอกิจกรรม  และเลือกกิจกรรม 

ท่ีประเมินแลว้วา่สมาชิกสามารถด าเนินกิจกรรมนั้นได ้ กิจกรรมนั้นสามารถช่วยส่งเสริมสุขภาพฟัน 
   ๓.  ขั้นด าเนินการ   

      ๓.๑  ด าเนินการหาเครือข่ายนกัเรียนในโรงเรียนเพื่อช่วยปฏิบติักิจกรรม   
   ๓.๒  ด าเนินการปฏิบติักิจกรรม 
๔.  ขั้นสัมฤทธ์ิ 

๔.๑  ประเมินผลการปฏิบติักิจกรรมแต่ละกิจกรรม  
๔.๒  สรุปและรายงานผล 

  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



บทที ่ ๓ 
ผลการด าเนินงาน 

 

 

ใหค้วามรู้นอ้งๆ 

 

ใหค้วามรู้นอ้งๆ 
 

 

 

 

 



 
ใหค้วามรู้นอ้งๆ 

 

แสดงละครเวทีใหค้วามรู้ 

 

แสดงละครเวทีใหค้วามรู้ 
 



 

เล่นหนงัตะลุงท่ีตลาดนดัเพื่อใหค้วามรู้ 

 

เล่นหนงัตะลุงท่ีตลาดนดัเพื่อใหค้วามรู้ 

 

เล่นหนงัตะลุงท่ีโรงเรียนเพื่อใหค้วามรู้ 
 



 
เล่นหนงัตะลุงท่ีโรงเรียนเพื่อใหค้วามรู้ 

 

ใหค้วามรู้แก่ผูป้กครอง 

 

ใหค้วามรู้แก่ผูป้กครอง 



 

จดัท าส่ือ 

 

จดัท าส่ือ 

 

จดัท าส่ือ 



 

จดัท าฐานการเรียนรู้ 

 

จดัท าฐานการเรียนรู้ 

 

จดัท าฐานการเรียนรู้ 



 

จดัฐานการเรียนรู้ 

 

จดัฐานการเรียนรู้ 

 

รณรงค ์



 

 

ใหค้วามรู้แก่เพื่อนต่างโรงเรียน 

 

ใหค้วามรู้แก่เพื่อนต่างโรงเรียน 

 

ใหค้วามรู้แก่เพื่อนต่างโรงเรียน 



 

เผยแพร่ผลงาน 

 

เผยแพร่ผลงาน 

 

เผยแพร่ผลงาน 



 

เผยแพร่ผลงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที ่ ๔ 

ผลการศึกษา 
ปัญหาและสาเหตุ 
   สุขภาพฟันเป็นส่ิงท่ีตอ้งดูแลรักษาเพื่อจะไดมี้ฟันไวใ้ชไ้ดน้าน    
เป้าหมายและทางแก้ 
   จดักิจกรรมใหค้วามรู้เร่ืองทนัตสุขภาพ  นกัเรียนชั้นอนุบาล  ๑  ถึง  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  ๖  
จ  านวน  ๒๗๔  คน  สมาชิกในชุมชน  หมู่ท่ี  ๑  และ  ๒  ต าบลกระดงังา  หมู่ท่ี  ๔  และ  ๕   
ต าบลสนามชยั  
หลกัการทีน่ ามาใช้ 

หลกัวชิาการ 
๑.  ความหมายของโครงงาน  

โครงงานเป็นการกระท ากิจกรรมท่ีเปิดโอกาสใหน้กัเรียนไดศึ้กษาคน้ควา้ 
และลงมือปฏิบติัดว้ยตนเอง  ภายใตก้ารดูแลและใหค้  าปรึกษาของครู  ตั้งแต่คิดสร้างโครงงาน            
การวางแผน  การด าเนินการ  การออกแบบลงมือปฏิบติั  การก าหนดแนวทางการวดัและประเมินผล 

๒.  ลกัษณะโครงงาน 
๑)  เป็นวธีิการเรียนรู้ท่ีบูรณาการหลกัสูตรกบัการจดัการเรียนรู้ 
๒)  เป็นกระบวนการเรียนรู้ท่ีสร้างใหผู้เ้รียนมีทกัษะท่ีจ าเป็นในการ 

ด าเนินชีวติ 
๓)  เป็นการเรียนรู้ท่ีเกิดจากความสนใจ  ใคร่รู้ค  าตอบของตวัผูเ้รียนเอง 
๔)  เป็นวธีิการเรียนรู้ท่ีผูเ้รียนสามารถสร้างความรู้ดว้ยตนเอง 
๕)  เป็นวธีิการเรียนรู้เร่ืองใดเร่ืองหน่ึงอยา่งลึกซ้ึง  มีระบบ  เป็นขั้นตอน 

และต่อเน่ือง 
๖)  เป็นการหาค าตอบขอ้สงสัยโดยใชท้กัษะหลายๆดา้น 

๓.  ประเภทโครงงาน 
๑)  โครงงานวทิยาศาสตร์ 
๒)  โครงงานตามความสนใจ 

๔.  รูปแบบของโครงงาน 
๑)  โครงงานท่ีใชห้อ้งปฏิบติัการเป็นหลกั 
๒)  โครงงานท่ีใชห้อ้งสมุดเป็นหลกั 



๓)  โครงงานท่ีใชง้านหรือชุมชนเป็นหลกั 
๔)  โครงงานท่ีใชห้้องสตูดิโอเป็นหลกั 

๕.  ขั้นตอนการเรียนแบบโครงงาน 
๑)  ขั้นวางแผน 
๒)  ขั้นด าเนินการ 
๓)  ขั้นทบทวนและแกไ้ขผลงาน 

(http://www.ssktc.ac.th/web/images/stories/project/pro_knowledge.doc) 
    ๖.  แนวทางการท าโครงงาน 

๑)  ศึกษาหาขอ้มูล 
๒)  ก าหนดหวัเร่ือง 
๓)  ศึกษาความเป็นไปไดป้ระกอบการตดัสินใจ 
๔)  ก าหนดขอบเขตของงาน 
๕)  ก าหนดระยะเวลา  งบประมาณ  วธีิการ  อุปกรณ์ 
๖)  ใหท่ี้ปรึกษาพิจารณา 
๗)  เร่ิมท า 
๘)  เม่ือมีปัญหาใหห้าทางแกโ้ดยการอ่านหรือถามผูรู้้ 
๙)  ถา้มีปัญหาแลว้แกไ้ขไม่ไดก้ลบัไปท าขอ้  ๑  ใหม ่
๑๐)  ประเมินงาน 
๑๑)  น าเสนอผลงาน 

(http://www.thaiabc.com/project/index0.html) 
  ๗.  ฟัน 

      ๑)  ฟัน  เป็นอวยัวะท่ีอยูภ่ายในช่องปากของคนและสัตว ์มีส่วนรากติดอยูก่บั
ขากรรไกรและมีตวัฟันโผล่พน้เหงือกออกมา  ฟันเป็นอวยัวะท่ีเจริญมาจากเน้ือเยื้อชั้นนอก  เช่นเดียวกบั
ผวิหนงัหรือเกร็ดปลา ฟันเป็นอวยัวะส่วนหน่ึงในระบบยอ่ยอาหาร  หนา้ท่ีหลกัของฟัน  คือ ฉีก บด 
อาหารให้คลุกเคลา้กบัน ้าลาย และนอกจากน้ียงัมีส่วนส าคญัในการพูดออกเสียงดว้ย 

http://www.ssktc.ac.th/web/images/stories/project/pro_knowledge.doc
http://www.thaiabc.com/project/index0.html
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%B0
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B9%84%E0%B8%81%E0%B8%A3&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%87%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3


     ๒)  ประเภทของฟัน   
      ฟันตดัหนา้ซ่ีกลาง   (ขากรรไกรบน ๒ ซ่ี ขากรรไกรล่าง ๒ ซ่ี)   

     ฟันตดัหนา้ซ่ีขา้ง  (ขากรรไกรบน ๒ ซ่ี ขากรรไกรล่าง ๒ ซ่ี)   
ฟันตดัหนา้ทั้งสองประเภทท าหนา้ท่ีตดัอาหารในสัตวท่ี์กินอาหารโดยการแทะฟันน้ีจะเจริญท่ีสุด   

     ฟันเข้ียว  (ขากรรไกรบน ๒ ซ่ี ขากรรไกรล่าง ๒ ซ่ี)  ท าหนา้ท่ีตดั  
ฉีก  หรือแยกอาหารออกจากกนั   

     ฟันกรามนอ้ย (ขากรรไกรบน ๔ ซ่ี ขากรรไกรล่าง ๔ ซ่ี)  ท าหนา้ท่ี
ตดัและฉีกอาหาร (สัตวกิ์นเน้ือ  เช่น  เสือ  สุนขั  แมว  จะมีเข้ียวและกรามนอ้ยเจริญดีและแขง็แรงเป็น
พิเศษ)  

     ฟันกราม  (ขากรรไกรบน ๖ ซ่ี ขากรรไกรล่าง ๖ ซ่ี)  ท าหนา้ท่ีเค้ียว
และบดอาหาร 

๓)  ส่วนประกอบของฟัน 
      เคลือบฟัน เป็นส่วนท่ีแขง็ท่ีสุดของฟันมีส่วนประกอบของแคลเซียม

และฟอสเฟต 
     เน้ือฟัน เป็นส่วนท่ีแขง็นอ้ยกวา่เคลือบฟัน มีความแขง็พอๆกบั

กระดูก ชั้นน้ีมีการสร้างและสลายอยูต่ลอดเวลา เป็นชั้นท่ีมีเซลลเ์ป็นจ านวนมาก 
      โพรงประสาทฟัน เป็นท่ีอยูข่องเส้นเลือดท่ีน าอาหารมาหล่อเล้ียงฟัน 
และน าของเสียออกจากฟัน และมีเส้นประสาทรับความรู้สึกของฟัน 
      เคลือบรากฟัน เป็นส่วนของเน้ือเยื่อปริทนัตท่ี์อยูภ่ายในรากฟัน 
ดา้นหลงัของเหงือก ซ่ึงมีเส้นประสาทไหลเวยีนมาก 
      ชั้นร่องเหงือก  ร่องระหวา่งเหงือกตวัฟันกบัขอบเหงือก มีความลึก
ประมาณ 2 มิลลิเมตร 
      เหงือก   เน้ือเยือ่ท่ีหุม้ตวัฟันและกระตูกขากรรไกรไว                                                        
      กระดูกเบา้รากฟัน   ส่วนกระดูกท่ีรองรับรากฟัน 
     ๔)  ฟันของมนุษย ์
      โดยปกติคนเรามีฟันสองชุดชุดแรกคือ ฟันน ้านม  ฟันชุดน้ีจะเร่ิมข้ึน
เม่ืออายปุระมาณ  ๖  เดือน  และข้ึนครบ  ๒๐  ซ่ี  เม่ืออายปุระมาณ  ๒  ขวบคร่ึง  ฟันชุดท่ีสอง  คือ     
ฟันแทห้รือฟันถาวร  ฟันชุดน้ีมีทั้งหมด  ๓๒  ซ่ี  ฟันชุดน้ีจะเร่ิมข้ึนเม่ืออายปุระมาณ  ๖  ขวบ  แต่จะข้ึน
ครบ  ๒๘  ซ่ี  เม่ืออายคุรบ  ๑๒  ปี  

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%AD
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%82
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B8%A7
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9F%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%9F%E0%B8%95


http://th.wikipedia.org 
  ๘.  อาหารขยะ 
        อาหารขยะ  หมายถึง  อาหารท่ีใหป้ระโยชน์ทางโภชนาการนอ้ย  และถา้กิน
มากหรือกินประจ าจะเป็นโทษต่อร่างกาย  อาหารขยะส่วนใหญ่ประกอบดว้ย น ้าตาล ไขมนั และแป้ง 
แต่มีส่วนประกอบของโปรตีน  วติามิน  และเกลือแร่นอ้ยมาก  เช่น  ลูกอม  น ้าอดัลม  อาหารจานด่วน
บางชนิด  ขนมขบเค้ียว  บะหม่ีซอง  อาหารกลุ่มน้ีส่วนใหญ่เป็นแป้งท่ีขดัสีเอาเส้นใยและวติามินออก
หมด  ใชน้ ้าตาลท่ีผา่นการฟอกขาว  แลว้เติมดว้ยสารแต่งสี/กล่ิน ผงชูรส  ตามดว้ยกระบวนการทอด 
เป็นตน้   การบริโภคอาหารขยะเป็นประจ าเป็นสาเหตุให้ร่างกาย ขาดสารอาหาร โปรตีน วติามินและ
เกลือแร่ ท่ีจ  าเป็นต่อการท างานของร่างกาย   เส่ียงต่อภาวะการเกิดโรคหวัใจ ความดนัโลหิตสูง 
โรคเบาหวาน โรคไขขอ้ และโรคอว้น ซ่ึงส่งผลเส่ียงต่อประสิทธิภาพการท างานของสมองดว้ย  
นอกจากน้ีอาหารขยะยงัเป็นสารก่อภูมิแพ ้
http://www.dek-d.com/board/view.php?id=1405706 
ประเมินผลการด าเนินงาน 
 ผลการด าเนินงานเป็นไปตามวตัถุประสงค ์ คือ นกัเรียนและสมาชิกในชุนชนมีความรู้ 
เร่ืองทนัตสุขภาพ    

ผลท่ีไดรั้บ  คือ 
 ๑.  ไดเ้รียนรู้การท างานกลุ่ม 
 ๒.  ไดเ้รียนรู้การท าโครงงาน 
 ๓.  ไดส้ร้างความสัมพนัธ์อนัดีระหวา่งโรงเรียนและชุมชน 
 ๔.   ไดส่้งเสริมคุณธรรมและความพอเพียงใหเ้กิดข้ึนกบันกัเรียนและผูป้กครอง 
 ๕.  ไดบ้  าเพญ็ตนให้เป็นประโยชน์แก่สังคม 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://th.wikipedia.org/
http://www.dek-d.com/board/view.php?id=1405706


บทที ่ ๕ 
บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

สรุปผลการด าเนินการโครงงาน 
    โครงงานเร่ือง  ฟันสวย...ยิม้ใส...ใส่ใจสุขภาพฟัน  มีวตัถุประสงคเ์พื่อจดักิจกรรม 

ส่งเสริมสุขภาพฟัน ใหแ้ก่นกัเรียนชั้นอนุบาล  ๑  ถึง  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  ๖  จ  านวน  ๒๗๔  คน  และ
สมาชิกในชุมชนหมู่ท่ี  ๑  และ  ๒  ต าบลกระดงังา  หมู่ท่ี  ๔  และ  ๕  ต าบลสนามชยั  ระยะเวลาในการ
ด าเนินการ  คือ  ภาคเรียนท่ี  ๑  ปีการศึกษา  ๒๕๕๓  ผลท่ีเกิดข้ึน  คือ  นกัเรียนและสมาชิกในชุมชน 
มีความรู้เร่ืองสุขภาพฟัน  สามารถแปรงฟันไดถู้กวธีิ  ลดละเลิกอาหารขยะ   วธีิด าเนินการประกอบดว้ย  
การใหค้วามรู้และการรณรงค ์ ผลท่ีไดรั้บ  คือ  ไดเ้รียนรู้การท างานกลุ่ม  ไดเ้รียนรู้การท าโครงงาน   
ไดส้ร้างความสัมพนัธ์อนัดีระหวา่งโรงเรียนและชุมชน  ไดบ้  าเพญ็ตนใหเ้ป็นประโยชน์แก่สังคม   
แผนการด าเนินงานในอนาคตและข้อเสนอแนะ 
 ๑.  ด าเนินกิจกรรมไปเร่ือยๆ   

๒.  ประเมินเพื่อปรับปรุงเป็นระยะ 
๓.  ประเมินผลการปฏิบติักิจกรรม 
๔.  ประเมินการดูแลสุขภาพฟันของนกัเรียนและสมาชิกในชุมชน 

   ๕.  สรุปและรายงานผลใหค้รู  นกัเรียน  ผูป้กครอง  และสมาชิกในชุมชนทราบ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



เอกสารอ้างองิ 
http://www.dek-d.com/board/view.php?id=1405706 
http://www.ssktc.ac.th/web/images/stories/project/pro_knowledge.doc 
http://www.ssktc.ac.th/web/images/stories/project/pro_knowledge.doc 
http://th.wikipedia.org 
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