




คํานํา

 สาํนกังานเขตพ้ืนทีก่ารศกึษาประถมศึกษาพจิติร เขต ๑ ไดดาํเนนิงานโครงการ

โรงเรียนวิถีลูกเสือ    โดยใหโรงเรียนจัดกิจกรรมลูกเสือในหลักสูตร ตามคูมือการจัด

กิจกรรมลูกเสือสํารอง วิชาการสํารวจ การเดินทางสํารวจ

 กิจกรรมการเรียนรู  ดาวดวงที่ ๑  วิชาการสํารวจ จํานวน ๓ ชั่วโมง

  การสํารวจสถานท่ี (แผนการจัดกิจกรรมการสํารวจ / กิจกรรมหนูกับ

หอยมุก / กิจกรรมท่ีทําการไปรษณีย / กิจกรรมลูกเสือสํารอง) 

 กิจกรรมการเรียนรู ดาวดวงที่ ๒  วิชาการสํารวจ จํานวน ๒ ชั่วโมง 

  (แผนการจัดกจิกรรมการสํารวจ /  เยอืนสถานท่ีทีน่าสนใจในทองถ่ินแลว

มารายงานวาพบเห็นอะไรบาง) 

 กิจกรรมการเรียนรู ดาวดวงที่ ๓ วิชาการสํารวจ จํานวน 4 ชั่วโมง 

  (แผนการจัดกิจกรรมการสํารวจ / การดูนาฬกา / การนับเวลา ๒๔ 

ชั่วโมง) 

 ในการจัดทําคูมือดังกลาว มีคณะอนุกรรมการ ไดระดมความคิด ความรู         

ในการดาํเนนิงานจนสาํเรจ็ลลุวงดวยความเรยีบรอยโดยมุงหวงัเผยแพรใหสถานศกึษา

ใชเปนคูมือในการจัดกิจกรรมลูกเสือสํารอง จํานวน ๑๓ เลม ไดอยางถูกตอง และ              

มีคุณภาพตอไป

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต ๑



สารบัญ

คําชี้แจงการใชคูมือ  

ดาวดวงท่ี ๑

 แผนการจัดกิจกรรม การสํารวจ ๑

 กิจกรรม หนูกับหอยมุก ๔

 กิจกรรม ที่ทําการไปรษณีย ๕

ดาวดวงท่ี ๒ 

 แผนการจัดกิจกรรม การสํารวจ ๖              

 ใบความรู การสํารวจและการเยือนสถานที่ ๙

 กิจกรรม หมูบานแสนสุข ๑๓

 กิจกรรม ความประทับใจ ๑๔

ดาวดวงท่ี ๓ 

 แผนการจัดกิจกรรม การสํารวจ ๑๕

 ใบความรู การดูนาฬกา ๑๘

 เรื่อง ติ๊ก ติ๊ก ติ๊ก นาฬกา  ๒๒

 บรรณานุกรม                                   ๒๓



คําชี้แจงการใชคูมือ

 คูมอืการจัดกจิกรรมลูกเสอืสาํรอง วชิาเตรียมลกูเสอืสํารองตามโครงการ

โรงเรียนวิถีลูกเสือของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตรเขต  ๑  

จดัทาํขึน้สําหรบัผูกาํกบัลกูเสอืใชเปนแนวทางในการจดักจิกรรมมเีนือ้หาทีส่อดคลอง

ครบถวนเปนไปตามขอบังคับของคณะลูกเสือแหงชาติ การนําไปใชขึ้นอยูกับ

ดุลพินิจของสถานศึกษาในการเลือกวาแผนกิจกรรมใด ควรใชเมื่อใด

 เนื้อหาสาระในการจัดกิจกรรมจะประกอบดวย เนื้อหาที่จะใหผูเรียน          

ไดเรียนรูในแตละครั้ง มีแนวทางการจัดกิจกรรมวิธีเรียนรูตามเนื้อหา

 บทบาทผูกํากับ

 ศึกษาเอกสาร แนวทางการจัดกิจกรรม กอนท่ีจะลงมือปฏิบัติกิจกรรม

ตามลาํดบัขัน้ตอน คอืเปดประชมุกอง เลนเกมหรอืเพลง ปฏบิตักิจิกรรม เลานทิาน

หรือเรื่องส้ันที่เปนคติ ปดประชุมกอง

 ผูกํากับผูจัดกิจกรรมตองทราบ  เนื้อหา สาระ จุดประสงค ที่ตองการ 

เตรียมสื่ออุปกรณและการประเมินผลแตละครั้ง 

 บทบาทลูกเสือ

 มีความพรอมในการจัดกิจกรรม ปฏิบัติกิจกรรมตามกระบวนการของ 

ลูกเสือ 





ดาวดวงที่ ๑

แผนการจัดกิจกรรม การสํารวจ (๓ ชั่วโมง)

๑.  เนื้อหา

 การสํารวจสถานท่ีสําคัญในทองถิ่น

๒.  แนวการจัดกิจกรรม

 กิจกรรมครั้งที่ ๑

 ๑) พิธีเปดประชุมกอง(แกรนดฮาวล ชักธงขึ้น สวดมนต สงบนิ่ง ตรวจ แยก)

 ๒)เ พลงหรือเกม

 ๓) กิจกรรมตามจุดประสงคการเรียนรู

  (๑) ผูกํากับลูกเสือสนทนา เรื่อง สถานที่สําคัญในทองถิ่นใกลเคียง เชน 

วัด โรงเรียน สถานีตํารวจ สถานีอนามัย (ศูนยแพทย)  โรงพยาบาล สํานักงานแพทย 

สถานีดับเพลิง โทรศัพท ที่ทําการไปรษณีย สถานีรถไฟ ที่จอดรถประจําทาง และ         

ที่จอดรถรับจางที่ใกลที่สุด ฯลฯ

  (๒) ผูกํากับลูกเสือถามลูกเสือคนใดเคยรูจักเคยพบเห็นเคยเดิน ทางผาน

หรืออยูใกลสถานที่ใดบาง

  (๓) ผูกาํกับลกูเสอืใหลกูเสอืแตละหมูเลอืกสถานท่ีสาํคญัตามท่ีหมูลกูเสอื

สนใจ เชน 

     วัด  โรงพยาบาล

     โรงเรียน  ที่จอดรถประจําทาง     

  (๔) ใหลูกเสือรวมกันสนทนาเพื่อพิจารณาวาสถานที่นั้นสําคัญอยางไร         

จะดูแลสาธารณสมบัติเหลานั้นอยางไร และจะเดินทางไปยังสถานท่ีนั้นไดอยางไร

๑



๒

  (๕) ตวัแทนหมูลกูเสอืรายงาน ผูกาํกบัลกูเสอืชวยสรปุและเตรียมเดนิทาง

ไปสํารวจสถานที่เหลานั้นในครั้งตอไป

  (๖) ผูกํากับลูกเสือถามแนวคิดที่ไดจากการทํากิจกรรมและสรุป

 ๔) ผูกํากับลูกเสือเลาเรื่องสั้นที่เปนประโยชน

 ๕) พิธีปดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเคร่ืองแบบ แกรนดฮาวล ชักธงลง เลิก)

 กิจกรรมครั้งที่ ๒ 

 ๑) พิธีเปดประชุมกอง (แกรนดฮาวล ชักธงขึ้น สวดมนต สงบนิ่ง ตรวจ แยก)

 ๒) เพลงหรือเกม

 ๓) กิจกรรมตามจุดประสงคการเรียนรู

  (๑) ผูกาํกบัลกูเสอืทบทวนการวางแผนการสํารวจสถานท่ีสาํคญัในทองถ่ิน

  (๒) ผูกํากับลูกเสือ รองผูกํากับลูกเสือ หรือลูกเสือรุนพี่ นําไปสํารวจยัง

สถานทีน่ัน้ ๆ  ใหลกูเสอืวาดภาพสถานทีแ่ละเขยีนชือ่สถานทีน่ัน้ พรอมบอกความสาํคญั

สั้น ๆ ประกอบภาพ

  (๓) ลูกเสือกลับมารายงานผลงานท่ีโรงเรียน

  (๔) ผูกํากับสรุปกิจกรรม

 ๔) ผูกํากับลูกเสือเลาเรื่องสั้นที่เปนประโยชน

 ๕) พิธีปดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเคร่ืองแบบ แกรนดฮาวล ชักธงลง เลิก)

๓.  การประเมินผล

 สงัเกตและตรวจสอบความสามารถในการสํารวจ และความสามารถในการดูแล

รักษาสาธารณสมบัติ



๓

คติพจนลูกเสือสํารอง

   เราลูกเสือสํารอง เราตองทําความดี

  คติพจนเรามี   ทําใหดีที่สุด

ทําดี

   ลูกเสือสํารอง ตองทําใหดีที่สุด

  ดีที่สุด ดีที่สุด ลูกเสือสํารอง ลูกเสือสํารอง

เพลง



๔

เรื่องสั้นที่เปนประโยชน

หนูกับหอยมุก

 วันหน่ึงหนูโงตัวหน่ึงเกิดความคิดข้ึนมาวา มันควรจะออกทองเท่ียวไปใน            

โลกกวาง ดังนั้นมันจึงกลาวอําลากับทองทุงและออกเดินทาง มันเดินทางไกลอยางท่ี

มนัไมเคยทาํมากอน และเม่ือพบกับจอมปลวกเขา มนัก็รองออกมาวา “ภเูขา โอ! ตัง้แต

เกิดมาฉนัเพิง่เคยเหน็ภเูขานีเ่อง” อกีสองสามวนัตอมา มนักเ็ดินทางไปถงึชายฝงทะเล 

“โอโฮ ทะเล ฉันเกิดมาเพ่ิงเคยเห็นทะเลน่ีเอง” หนูรําพึงกับตัวเอง “ พอของเรา                   

ก็ยังไมมีวาสนาไดเห็นทะเลอยางเราเลย โอ หวงสมุทร มหาอาณาจักรอันยิ่งใหญ”       

หนูบังเกิดความภาคภูมิใจในโชควาสนาของตนเปนอันมาก มันยังคิดอีกวา มีแต           

คนกลาเทานั้นที่จะมีโอกาสเชนนี้

 บนชายหาดน้ัน มหีอยมุกเกลือ่นกลาดเตม็ไปหมด มหีอยมุกตวัหนึง่ อาเปลือก

กวางนอนตากแดดอยู หนูเห็นหอยตัวนี้แตไกล คิดวา “มันคงใชกินเปนอาหารได          

ไมตองสงสัยเลย รสชาติตองยอดเยี่ยม” เมื่อไปถึงมันก็ยื่นคอเขาไปในระหวางเปลือก

ที่อาอยู หอยมุกจึงหุบเปลือกงับเอาหนูเขาไปภายในเสีย

เรื่องนี้สอนใหรูวา  คนโงเอาตัวรอดจากอันตรายรอบดานไดยาก



๕

น.ส.จุฑามาส ชุมเมืองปก ผูแตง

 ในหมูบานแหงหนึ่ง ชาวบานประชุมกันเปนประจําทุก ๆ เดือน ใครมีอะไร

สงสัยตองการถามประธานชุมชนหรือที่ประชุมได  อยูมาวันหนึ่งยายทองเกิด คนใน

หมูบานตองการสงสิ่งของไปใหลูกชายที่ไปทํางานตางประเทศ เขาจึงถามที่ประชุม 

ประธานชุมชนแนะนําใหไปที่ทําการไปรษณียใกลหมูบาน ซื้อกลองพัสดุแลวบรรจุ

สิง่ของทีจ่ะสงใหลกูชาย โดยใหไปรษณยีชัง่นํา้หนกัและตองจายเงนิคาสงตามนํา้หนกั

สิ่งของนั้น สองอาทิตยผานไป ยายทองเกิดก็มาเลาใหประธานชุมชนฟงวาลูกชาย            

ไดรับสิ่งของแลว ยายทองเกิดกลาวขอบคุณประธานชุมชนที่ชวยแนะนํา

เรือ่งนีส้อนใหรูวา   การเรียนรูสถานท่ีสาํคญัในทองถ่ินจะชวยใหชมุชนสามารถติดตอ

ไดถูกตอง

ที่ทําการไปรษณีย



๖

ดาวดวงที่ ๒

แผนการจัดกิจกรรม การสํารวจ (๒ ชั่วโมง)

๑.  เนื้อหา

 การสํารวจและการเยือนสถานที่ในทองถิ่น

๒.  แนวทางการจัดกิจกรรม

 กิจกรรมครั้งที่ ๑

 ๑) พิธีเปดประชุมกอง (แกรนดฮาวล ชักธงขึ้น สวดมนต สงบนิ่ง ตรวจ แยก)

 ๒) เพลงหรือเกม

 ๓) กิจกรรมตามจุดประสงคการเรียนรู

  (๑) ใหลูกเสือเลาประสบการณจากการที่เคยไปสํารวจ และเยือนสถานที่

ตางๆ

  (๒) ผูกํากับลูกเสือนําสนทนาเกี่ยวกับวิธีการสํารวจและเยือนสถานที่              

ในทองถิ่น

  (๓) ผูกาํกบัลกูเสือใหลกูเสือดแูบบรายงานการสํารวจและอธิบายวิธเีขยีน

รายงาน

  (๔) ผูกาํกับลกูเสือใหลกูเสือเลือกสถานท่ีทีจ่ะไปสํารวจบริเวณใกลโรงเรียน 

เชน วดั ศนูยแพทยประจําตาํบล โรงพยาบาล ทีว่าการอําเภอ ทีท่าํการองคการบริหาร

สวนตําบลจังหวัด ศาลเจา มัสยิด ฯลฯ

  (๕) ใหลูกเสือวางแผนเพ่ือเดินทางสํารวจในคร้ังตอไป

 ๔) ผูกํากับลูกเสือเลาเรื่องสั้นที่เปนประโยชน

 ๕)  พิธีปดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเคร่ืองแบบ แกรนดฮาวล ชักธงลง เลิก)



๗

 กิจกรรมครั้งที่ ๒

 ๑) พิธีเปดประชุมกอง (แกรนดฮาวล ชักธงขึ้น สวดมนต สงบนิ่ง ตรวจ แยก)

 ๒) เพลงหรือเกม

 ๓) กิจกรรมตามจุดประสงคการเรียนรู

  (๑) ผูกํากับลูกเสือสนทนาสอบถามความพรอมในการเดินทางสํารวจ

  (๒) ผูกํากับลูกเสือหรือลูกเสือรุนพี่พาลูกเสือออกเดินทางสํารวจสถานท่ี

ที่วางแผนไว

  (๓) ลกูเสือกลับมาถึงโรงเรียนแลวเขียนรายงานและนําเสนอในกอง

  (๔) ผูกํากับลูกเสือและลูกเสือรวมกันสรุป

 ๔) ผูกํากับลูกเสือเลาเรื่องสั้นที่เปนประโยชน

 ๕) พิธีปดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเคร่ืองแบบ แกรนดฮาวล ชักธงลง เลิก)

๓.  การประเมินผล

 ๓.๑  สังเกตความรวมมือในการรวมกิจกรรม

 ๓.๒  ตรวจรายงานการสํารวจ



๘

เพลง

ระบํานางชาง

 นางชางตัวหนึ่ง  ออกไปเท่ียวเดิน  บนใยแมงมุม

 เลนจนเพลิดเพลิน มันเห็นเปนการ  สนุกเหลือใจ

 มันจึงรองเรียกให  นางชางอีกตัวหนึ่งขึ้นมา

   นางชางสองตัว...............

   นางชางสามตัว............... 

   นางชางหลายตัว............

ควาย

  ควาย ควาย ควาย  เราแลเห็นควายอยูในทุงนา

 อาหารของมันคือหญา (ซํ้า)  เราไวไถนาปลูกขาวใหเรากิน



๙

ใบความรู

การสํารวจและการเยือนสถานที่

 การอาศัยอยูในแตละทองถิ่น ทุกคนจําเปนตองรูจักทองถิ่นของตนเอง และ

สังเกตเห็นคุณคาของสิ่งเหลานั้นได โดยเฉพาะสถานที่สําคัญตางๆ ซึ่งจะใชบริการ             

ทุกคนจําเปนตองรูจักการสํารวจและการเยือนสถานท่ีเหลานั้นเพ่ือที่จะไดใชบริการ

นั้นไดถูกตอง  และสามารถแนะนําผูอื่นใหใชบริการไดดีดวย

 การสํารวจ หมายถึง การคนหาหรือคนพบ  คือสิ่งที่ยังไมพบก็ตองพยายาม

คนหาใหพบเมื่อพบแลวก็ตองศึกษาใหเขาใจ   โดยรวบรวมเปนรายละเอียดเพื่อ

ประโยชนในการใชบริการตอไป

 การเยอืน หมายถึง การเยีย่ม คอื เมือ่เราคนหาหรอืคนพบสิง่ใดแลว เราจาํเปน

ตองศกึษาและเกบ็รายละเอยีดตางๆ  การเกบ็รายละเอยีดจาํเปนท่ีจะตองพบเหน็กบั

สิง่เหลานัน้ หากเปนสถานท่ีเราก็ตองออกไปเยอืนหรือเยีย่มสถานท่ีเพ่ือหารายละเอียด

วิธีการสํารวจและการเยือนสถานที่

 สิ่งที่ควรคํานึงถึงในการออกสํารวจและเยือนสถานท่ี คือ

 ๑. เดนิทางก่ีคน ใชเวลาก่ีวนั ระยะทางเทาไร มกีารพักคางคนืหรือไม เตรยีม

สิ่งของเครื่องใชจําเปนและอาหารอยางไร

 ๒. มีแผนที่สังเขป เชน ระบุสถานที่ ทางเดินเทา ทางนํ้า ทางรถ ระยะทาง

หางจากจุดกําหนดให

 ๓. กําหนดหัวขอที่ตองการทราบ  เชน ชื่อสถานที่ ความสําคัญของสถานท่ี

ที่รับผิดชอบ รายละเอียดในการติดตอขอใชบริการ หากมีหมายเลขโทรศัพทก็ควร

บันทึกไวดวย ควรสังเกต จําลักษณะ สถานที่และหนทางท่ีผาน

 



๑๐

 เมื่อเตรียมทุกอยางพรอมแลว ในขณะเดินทางไปยังสถานที่นั้น ก็จะตอง            

คํานึงถึงเรื่องตอไปนี้

 ๑. ความเปนระเบียบเรียบรอยในการเดินทาง เชน การใชเสียง การกําจัด

ขยะมูลฝอย การดับไฟ และการกําจัดเถาถาน การเก็บเศษอาหาร การจัดท่ีพัก และ

การรื้อถอนสิ่งปลูกสรางตางๆ

 ๒. ความรอบคอบในการเดินทาง เชน การระวังอันตรายในการเดินทาง        

ทั้งทางถนน ทางเกวียน ทางเรือ ทางเดินเทา การปฏิบัติตามกฎจราจร การระวัง

อันตรายจากสัตวราย และแมลง เชน สุนัข แตน ตอ และสัตวอื่นๆ และพืชที่อาจเปน

อันตรายแกรางกาย เชน หมามุย ตําแย เปนตน

 ๓. ปฏิบัติกิจกรรม ลูกเสือตองบันทึก สังเกตจํา ลกัษณะสถานท่ี โดยการ

สอบถามรายละเอียด จากผูรูหรือผูเปนเจาของสถานที่

 การรายงานผลสํารวจการเยือนสถานที่ ควรประกอบดวยรายละเอียด และ

หัวขอสําคัญดังตอไปนี้

 ๑.  ชื่อสถานที่

 ๒.  ตรอก/ถนน ตําบล เขต/อําเภอ จังหวัด

 ๓.  ชื่อผูรับผิดชอบสถานท่ี หมายเลขโทรศัพท

 ๔.  รายละเอียดลักษณะสถานที่ ใหบอกรายละเอียดวาเปนที่ทําอะไร เชน 

สวนสาธารณะ สนามเด็กเลน อาคาร สํานักงาน แหลงทองเที่ยวตามธรรมชาติ           

โบราณสถาน

 ๕. ความสําคัญของสถานท่ี ใหบอกรายละเอียดวาสําคัญอยางไร ใหบริการ

อะไรบาง

 ๖. ประวัติพื้นบาน เชน นิทาน ตํานาน เพลงพื้นบานที่เกี่ยวของกับสถานที่

นั้นๆ หรือเลาดวยจะดีมาก



๑๑

 ๗. อยูหางจากจดุกาํหนด อาจเปนบานหรอืกองลกูเสอื โดยบอกรายละเอยีด 

เชน ระยะทางอยูทางทิศใด การเดินทางโดยประมาณ

 ๘.  เสร็จแลวลงชื่อผูเสนอรายงาน และวัน เดือน ป ที่รายงานดวย
 

สถานท่ีที่ควรสํารวจและการเยือนสถานที่

 เพือ่ประโยชนในการใชบรกิารของสถานท่ีตางๆ ในทองถ่ินท่ีเราอาศัยอยู หรือ

บริเวณใกลเคยีงไดอยางถูกตองควรจะมีการสํารวจและการเยือนสถานที่ดังตอไปนี้

 ๑. สถานที่ประกอบพิธีทางศาสนา เชน วัด มัสยิด คริสตจักร ศาลเจา 

 ๒. สถานที่ราชการ เชน ที่ทําการสภาตําบล โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ

ตําบล โรงพยาบาล สถานีตํารวจ สถานีดับเพลิง การประปา การไฟฟา ไปรษณีย 

โทรศัพท สถานีรถไฟ โรงเรยีน อําเภอ เทศบาล ศาล เรือนจํา ศาลากลางฯลฯ

 ๓. สถานที่สําคัญตางๆ เชน สถานที่สําคัญทางประวัติศาสตร โบราณสถาน 

สถานที่ทองเที่ยว

 ๔. สถานที่บริการอื่นๆ เชน ทาเรือ สถานที่จอดรถโดยสาร ทาอากาศยาน

 ๕. ที่พักอาศัยบุคคลสําคัญของทองถิ่น เชน บานพักกํานัน ผูใหญบาน          

บานพักแพทยประจําตําบล นายอําเภอ จวนผูวาราชการจังหวัด



๑๒

ตัวอยาง : แบบรายงานการสํารวจและการเยือนสถานท่ี

ชื่อสถานที่......................................ตั้งอยูที่ ตรอกถนน.......................................

ตําบล………………..….……อําเภอ………….……………..จังหวัด…………………….……..

ชื่อผูรับผิดชอบสถานท่ี..........................................โทรศัพท……………….………….

ลักษณะของสถานที่..............................................................................

การเดินทางจากจุดที่กําหนดใหระยะทาง................กิโลเมตร อยูทางทิศ...........

เดินทางโดย………..……………….ใชเวลาเดินทางประมาณ......... ชั่วโมง…..…นาที

สถานที่หรือสิ่งที่อยูใกลเคียงกอนถึง…………………………………………………...........

ความสําคัญของสถานท่ี รายละเอียดในการใหบริการทางใดบาง

………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….....……………

     ลงชือ่............................................ผูรายงาน

     วนัที…่.........เดอืน........................พ.ศ…...……



๑๓

เรื่องสั้นที่เปนประโยชน

หมูบานแสนสุข

น.ส.อุทัยวรรณ ชิดสูงเนิน ผูแตง

 หมูบานแสนสขุ เปนหมูบานเลก็ ๆ ในชนบทแหงหนึง่ คนในหมูบานจะรกัใคร 

กลมเกลียวกัน เมื่อมีเรื่องเดือดรอนก็จะชวยเหลือซึ่งกันและกัน หมูตุน อาศัยอยูใน

หมูบานแสนสุขกับพอแม บานของหมูตุนอยูใกลๆ กับโรงเรียนและวัด หมูตุนมักจะ

ตามพอแมไปทําบุญที่วัดอยูเสมอๆ 

 วันหนึ่ง คุณผูกํากับไดใหหมูตุ นเลาถึงสถานท่ีตางๆ ในหมูบานแสนสุข                   

ที่หมูตุนชอบและประทับใจ หมูตุนเลาใหเพื่อนๆ ฟงวา “ หมูตุนชอบวัด เพราะ                 

วัดบานแสนสุขมีโบสถที่สรางดวยไมตาล จํานวน ๓,๐๐๐ ตน แกะสลักสวยงามมาก

มนีกัทองเท่ียวมาเทีย่วชมวดันีเ้ปนประจาํครบั “ จากน้ันหมตูุนกบ็อกวา หมตูุนประทบัใจ 

คุณหมอที่โรงพยาบาลชุมชน ในหมูบานที่แสนใจดี โรงพยาบาลชุมชนเปนที่สําหรับ

รักษาพยาบาลเมื่อเจ็บปวยเพียงเล็กนอย แตถาเจ็บปวยมาก ๆ  ตองสงไปโรงพยาบาล

ประจาํอาํเภอ หรอืโรงพยาบาลประจาํจงัหวดั เพราะมเีครือ่งมอืแพทยครบ นอกจากนัน้ 

หมูตุนยังเลาถึงศูนยจําหนายสินคาผลิตภัณฑชุมชน ที่เปนที่จําหนายผลิตภัณฑที่ทํา

จากกลวย เชน กระเปาท่ีทาํจากกาบกลวย กลวยฉาบ กลวยอบ เพราะทุกบานจะปลูก

กลวยกัน หมูตุนเคยชวยแมนํากลวยฉาบไปขายดวย หมูตุนเลาดวยความภาคภูมิใจ 

ในหมูบานแสนสุขของตน

เรื่องน้ีสอนใหรูวา  การใหความสนใจสิ่งรอบตัวหรือใกลตัวเปนสิ่งท่ีดี



๑๔

ความประทับใจ

น.ส. จุฑามาส ชุมเมืองปก ผูแตง

 ทับทิมเปนเด็กในหมูบานท่ีมีโอกาสไดเรียนตอในวิทยาลัยเกษตรกรรม                    

ในตัวเมือง เพราะทับทิมมีความประทับใจในชุมชนที่อาศัยอยู ตอนเปนลูกเสือ                

ประถมศึกษา ทับทิมไมมีอาหารรับประทานมากนัก มีผักที่รับประทานโดยเก็บจาก

ขางรั้วบานเพียง ๒ อยาง คือ ผักกระถิน และผักตําลึงจึงไปปรึกษาผูกํากับวา จะทํา

อยางไรด ีจงึจะไดรบัประทานผกัชนดิอืน่ๆ บาง คณุผูกาํกบัแนะนาํใหไปดูการปลกูผกั

ของลุงบุญมีในหมูบานใกลๆ ทับทิมเห็นสวนผักลุงบุญมีมีผักชนิดตางๆ เชน ผักกาด 

ผักชี ผักบุงและคะนา เปนตน ทับทิมจึงมีแรงบันดาลใจอยากปลูกผักใหงามๆ แบบนี้

บาง จึงตั้งใจเรียนสูงๆ เพื่อจะไดหาทางปลูกผักใหงามกวาสวนลุงบุญมี

 เวลาผานไป ทับทิมมีโอกาสไดเขาเรียนที่วิทยาลัยเกษตรกรรมและไดศึกษา

วิธีปลูกผัก ผลไมตามท่ีตองการ ปจจุบันทับทิมเปนเจาของสวนผักที่ใหญที่สุด                       

ในจังหวัด

เรื่องนี้สอนใหรูวา  ความประทับใจในชุมชน มีผลใหคนที่สนใจมีอาชีพดี ๆ ได



๑๕

ดาวดวงที่ ๓

แผนการจัดกิจกรรม การสํารวจ (๔ ชั่วโมง)

๑.  เนื้อหา

 การดูนาฬกาและนับเวลา ๒๔ ชั่วโมง

๒.  แนวทางการจัดกิจกรรม

 ๒.๑ พธิเีปดประชมุกอง (แกรนดฮาวล ชกัธงขึน้ สวดมนต สงบนิง่ ตรวจ แยก)

 ๒.๒  เพลงหรือเกม

 ๒.๓  กิจกรรมตามจุดประสงคการเรียนรู

  ๑) ผูกํากับลูกเสือและลูกเสือสนทนาเก่ียวกับนาฬกาและการดูเวลา  

ถามคําถาม เชน ใครสวมนาฬกา บานใครมีนาฬกาแขวนผนัง 

  ๒) ผูกํากับลูกเสืออธิบายวิธีดูนาฬกาและนับเวลา ทั้งในเวลากลางวัน

และกลางคืนจนครบ ๒๔ ชั่วโมง

  ๓) ผูกํากับลูกเสือฝกใหลูกเสือฝกดูนาฬกา ฝกต้ังเวลาตามใบงาน          

เปนหมู

  ๔) ลูกเสือนําเสนอผลการปฏิบัติตามใบงาน

  ๕) ผูกาํกบัลกูเสอืและลกูเสอืรวมกนัสรปุถงึประโยชนของการดนูาฬกาได

 ๒.๔  ผูกํากับลูกเสือเลาเรื่องสั้นที่เปนประโยชน

 ๒.๕  พธิปีดประชมุกอง (นดัหมาย ตรวจเคร่ืองแบบ แกรนดฮาวล ชกัธงลง เลิก)

๓.  การประเมินผล

 ๓.๑  สังเกตความรวมมือในการปฏิบัติกิจกรรม

 ๓.๒  ตรวจผลงานการบอกเวลาจากการดูนาฬกา



๑๖

เพลง

เพลง วัน เวลา นาที

      วัน เวลา นาที  มีราคามากย่ิงกวาสิ่งใดใด

 หากวาใครไมเสียดายเวลา  ปลอยเวลาลวงเลยไป

 อันวันเวลาเอาคืนมาไมได  เมื่อเวลาเสียไปขอใครกัน

เพลงตรงตอเวลา

     ตรงตอเวลา  พวกเราตองมาใหตรงเวลา

 ตรง ตรง ตรงเวลา          พวกเราตองมาใหตรงเวลา

 เราเกิดมาเปนคน   ตองหมั่นฝกฝนใหตรงเวลา

 วันคืนไมคอยทา   วันเวลาไมเคยคอยใคร

เพลงมองมองหา

     มองมองหาขวัญตา  เจาอยูแหงใด

 มองมองไป    ขวัญใจทําไมไมมา

 เธอหลอกใหพี่มารอ  โธหนอมาทําพี่ได

 เปนเพราะเหตุอันใด  ขวัญใจทําไมไมมา (ซํ้า)



๑๗

ใบงาน

 ใหหมูลูกเสือชวยกันวาดภาพนาฬกา ใหเข็มนาฬกาตรงตามท่ีกําหนด พรอม

ใหเลือกตัวแทนนําเสนอตอกองลูกเสือ

 หมู…………...เวลาที่กําหนดใหวาด   เวลา ๐๙.๐๐ น. และ ๒๑.๓๐ น.

 หมู…………...เวลาที่กําหนดใหวาด   เวลา ๑๑.๐๐ น. และ ๒๐.๔๕ น.

 หมู……………เวลาที่กําหนดใหวาด   เวลา ๐๖.๒๐ น. และ ๑๙.๐๐ น.

 หมู……………เวลาที่กําหนดใหวาด   เวลา ๑๓.๐๐ น. และ ๒๓.๓๐ น.

 หมู……………เวลาที่กําหนดใหวาด   เวลา ๐๕.๔๕ น. และ ๒๒.๐๐ น.

 หมู……………เวลาที่กําหนดใหวาด   เวลา ๐๗.๕๐ น. และ ๒๐.๐๐ น.

 หมู……………เวลาที่กําหนดใหวาด   เวลา ๑๐.๔๕ น. และ ๒๐.๐๐ น.

 หมู……………เวลาที่กําหนดใหวาด   เวลา ๐๘.๒๐ น. และ ๑๘.๐๐ น.



๑๘

ใบความรู

การดูนาฬกา

 ลูกเสือสํารอง-เนตรนารีสํารองจะตองดูนาฬกาใหเปน เพื่อจะไดรู เวลา           

ในแตละวัน หากนัดหมายกับใครก็จะไดไปอยางตรงตอเวลา เขาเรียนตรงเวลา                

อันจะชวยใหเปนผูมีระเบียบวินัย และตรงตอเวลา

 นาฬกาทีพ่บเห็นหรอืใชกนัอยูทัว่ไป จะมลีกัษณะคลายกันอาจมีรายละเอียด

หรือลักษณะปลีกยอยแตกตางกันออกไปบาง โดยท่ัวไปหนาปดนาฬกาแบงเสนรอบ

วงออกเปน ๑๒ สวน เทาๆ กันโดยมีเลข ๑-๑๒ กํากับไว เลข ๑๒ อยูบนสุด เลข ๑ 

อยูทางขวาของเลข ๑๒ เลขอืน่ๆ อยูเรยีงลาํดบั มาจนจดหมายเลข ๑๒ ดานบน นาฬกา

บางเรือนอาจจะไมมีเลขกํากับ มีเพียงขีดหรือจุดหรือเคร่ืองหมายอ่ืนแสดงการแบง

เสนรอบวงไวแตละชองบนหนาปดจะแบงเปนชองยอยๆ อีก ๕ ชอง รวมรอบหนาปด

นาฬกามีชองยอยๆ หรือชองเล็ก ๖๐ ชอง ที่กึ่งกลางหนาปดจะมีแกนของเข็มนาฬกา

ซึ่งโดยทั่วไปนาฬกาจะมีเข็มอยู ๓ เข็ม คือ

 ๑. เข็มสั้น เปนเข็มที่กวางและสั้นกวาเข็มอื่นๆ เข็มนี้ชี้บอกชั่วโมง เรียกวา 

เข็มชั่วโมง

 ๒. เข็มยาวหนา เปนเข็มที่ยาวกวาเข็มชั่วโมงแตมีขนาดเล็กกวา เข็มส้ัน         

เข็มนี้ชี้บอกนาที เรียกวา เข็มนาที

 ๓. เข็มยาวเล็ก เปนเข็มที่ยาวเทาเข็มยาวหนาแตมีขนาดเล็กท่ีสุด เข็มนี้             

ชี้บอกวินาที เรียกวา เข็มวินาที

 หนึ่งวันแบงออกเปน ๒๔ ชั่วโมง เปนเวลากลางวัน ๑๒ ชั่วโมง นับตั้งแต ๖ 

นาฬกาในตอนเชาถึง ๑๘ นาฬกา ในตอนเย็นเปนเวลากลางคืน ๑๒ ชั่วโมง นับแต

เวลาหลัง ๑๘ นาฬกา ถึง ๒๔ นาฬกา    และถึง ๖ นาฬกา ในตอนเชา เราถือวาเวลา 

๒๔ นาฬกาเปนเวลาเปลี่ยนวันใหม



๑๙

 เขม็นาฬกาจะหมุนจากซายไปขวาเสมอ เขม็วนิาทหีมนุ ๖๐ ชอง หรอื ๑ รอบ 

เทากับ ๑ นาที เข็มนาทีหมุน ๖๐ ชอง หรือ ๑ รอบ เทากับ ๑ ชั่วโมง เข็มชั่วโมง        

หมุน ๒ รอบเทากับ ๒๔ ชั่วโมง หรือ ๑ วัน สรุปไดวา

   ๖๐  วินาที เปน  ๑   นาที

   ๖๐  นาที  เปน   ๑   ชั่วโมง

   ๒๔  ชั่วโมง  เปน   ๑   วัน

 วิธีดูนาฬกา มีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

 ๑. การดูนาฬกาใหดูเข็มสั้นกอน เข็มสั้นชี้ที่เลขใดก็ใหอานชั่วโมงตามเลข          

ทีเ่ข็มสัน้ชี ้เชน เขม็สัน้ชีเ้ลข ๘ หากเปนตอนเชากอ็านวา ๘ นาฬกา  หากเปนกลางคนื 

อานวา ๒๐ นาฬกา หรือ หากเข็มสั้นชี้เลยเลขใดเลขหนึ่งมาก็ใหอานชั่วโมงตามเลข 

ที่เข็มเลยมา เชน เข็มสั้นชี้เลยเลข ๘ มา แตยังไมถึงเลข ๙ และเปนเวลาเชา ใหอาน

วา ๘ นาฬกา และจะตองดูเข็มนาทีประกอบดวย

 ในกรณีเข็มส้ันชี้ตรงเลขใดเลขหนึ่งพอดี และเข็มยาวชี้ตรงเลข ๑๒ พอดี            

เชนกัน ใหอานเวลาตามตัวเลขที่เข็มสั้นชี้ โดยไมตองอานเข็มยาว  เชน ในตอนเชา           

เข็มสั้นชี้เลข ๘ และเข็มยาวชี้เลข ๑๒ ใหอานวา เวลา ๘ นาฬกา

 ๒. หากเข็มสั้นมิไดชี้ตรงเลขใดเลขหน่ึงพอดี ใหดูเข็มนาทีประกอบดวย            

เมือ่เขม็นาทชีีท้ีเ่ลขใดกใ็หอานนาทตีามนัน้ โดยแตละตวัมคีา ๕ นาที และหากเขม็ยาว

มิไดชี้ตรงเลขใดเลขหนึ่งก็ใหดูวาเลยเลขนั้นมากี่ขีดเล็ก  เชน เข็มชั่วโมงชี้เลยเลข ๘ 

๘ นาฬกา (กลางวัน)



๒๐

แตยังไมถึงเลข ๙ และเข็มนาทีชี้ที่เลข ๖   ในเวลากลางวัน ใหอานวา เวลา ๘ นาฬกา 

๓๐ นาที หรือถาเข็มสั้นชี้เลยเลข ๘ มาตรงเลข ๙ เล็กนอย และเข็มนาทีชี้เลยเลข ๖ 

มา ๓ ขดีเลก็กใ็หอานวา ๘ นาฬกา ๓๓ นาที สวนในเวลากลางคนื อานวา ๒๑ นาฬกา 

๓๓ นาที

๘ นาฬกา ๓๓ นาที (กลางวัน)

๑๐ นาฬกา ๔๓ นาที ๔๕ วินาที (กลางวัน)

 ๓. หากจะดูใหละเอียดจะตองดูเข็มวินาทีดวยหากเข็มวินาทีชี้ที่เลขใด              

ก็ใหอานตามนั้นโดยตองคูณดวย ๕ เสมอ และหากเข็มวินาทีชี้เลยเลขใดก็ใหนับขีด

เพิ่ม เชน เข็มช่ัวโมงชี้ระหวางเลข ๑๐ กับเลข ๑๑ เข็มนาทีชี้ที่เลยเลข ๘ มา ๓ ขีด

และเข็มวินาทีชี้ที่เลข ๙ ใหอานดังนี้

  ก. ถาเปนเวลาเชา ใหอานวา เวลา ๑๐ นาฬกา ๔๓ นาที ๔๕ วินาที

  ข. ถาเปนเวลากลางคืนใหอานวาเวลา ๒๒ นาฬกา๔๓ นาที ๔๕ วินาที



๒๑

การวางแผนเกี่ยวกับการเดินทาง

 การเดินทางไปสํารวจหรือเยือนสถานที่ตางๆ นอกโรงเรียนน้ัน เปนส่ิงที่นา

สนใจ นาตื่นเตน ใหทั้งความรูและความสนุกสนาน กอนท่ีลูกเสือสํารองจะเดินทาง 

ตองวางแผนรวมกันกับผูกํากับ ตามหัวขอตอไปน้ี

 ๑. กําหนดจุดประสงค ตองชวยกันคิดวา ในการเดินทางไปสํารวจสถานท่ี

ตางๆ นอกโรงเรียนนัน้ มจีดุประสงคหรอืจดุมุงหมายใดเพ่ืออะไร โดยกําหนดเปนขอๆ

 ๒. การกําหนดสถานท่ี จะเดินทางไปท่ีใดบาง อาจเดินทางไปสํารวจเพียง

แหงเดียวหรือหลายแหงก็ได สถานที่ควรสํารวจ เชน บานบุคคลสําคัญ สถานท่ีทาง

ประวัติศาสตรหรือศาสนา สวนสัตว สวนสาธารณะ พิธภัณฑสถาน จะตองบันทึก       

สถานที่สํารวจไวตามลําดับและเตรียมรายการสิ่งของที่เปนตองใชและจะตองติดตอ

สถานที่ตางๆ ไวใหเรียบรอย และตองศึกษาหาความรูเกี่ยวกับสถานที่เหลานั้นไว           

ลวงหนา

 ๓. ระยะเวลา ชวยกันคิดวาจะใชเวลาในการเดินทางเทาใดใชเวลาสํารวจ

สถานที่แตละแหงเทาใด และเดินทางกลับเทาใด กําหนดวัน เดือน ป และเวลาที่จะ

ไปสํารวจ

 ๔. วิธีเดินทาง ชวยกันกําหนดวิธีการเดินทาง เชน อาจจะเดิน หรือโดยสาร

รถประจําทาง ลงเรือ หรือรถไฟ หรือเชาเหมารถ หรือบางครั้งลูกเสือสํารองอาจตอง

เดินทางหลายวิธีก็ใหกําหนดไวใหชัดเจน

 ๕. คาใชจาย ชวยกันคิดวามีคาใชจายในการเดินทางคนละเทาใด ใหแยก

เปน คารถ คาที่พัก คาอาหาร และคาใชจายอื่น ๆ

 ๖. กิจกรรม ชวยกันกําหนดกิจกรรมตางๆ ไวใหชัดเจน เชน จะสํารวจอะไร 

จะดูอะไร จะเลนเกมอะไร

 ๗. การรายงานผล เมือ่กลับจากการสํารวจแลวจะตองรายงานผลใหผูกาํกบั

ใหทราบดวย



๒๒

เรื่องสั้นที่เปนประโยชน

เรื่อง ติ๊ก ติ๊ก ติ๊ก นาฬกา

 ในขณะที่ทุกคนกําลังนอนหลับสบายอยูนั้น ยังมีเสียงดัง ติ๊ก ติ๊ก ติ๊ก แววมา 

เสียงของใครกันนะ นั่นเปนเสียงของ “คุณตัวกลม” นาฬกาปลุกสีแดงท่ียังเดินแผวๆ 

อยูในความมืด ทองฟาใกลสวางแลวซินะ นาฬกานอยแสนขยันทําหนาที่ของตัวเอง 

มาตลอดท้ังคืน อกีไมกีน่าทีกจ็ะไดเวลาส่ันกระดิง่ปลุก ด.ญ.สายไหมแลว นาฬกานอย

ตื่นเตนขึ้นทุกขณะที่เข็มเดินไปขางหนา 

 จะมีใครรูไหมหนอ วาเหลานาฬกาเขาต้ังใจทําหนาที่ของตัวเองแคไหน เพื่อ

จะไมใหเดินผิดพลาดไปแมสักนาทีเดียว คติของพวกนาฬกาก็คือ แมวาตัวเองจะเปน

แคเครื่องจักรเล็กๆ แตก็จะไมยอมทํางานผิดพลาดเลย “พวกเรานาฬการักษาเวลา 

ทุกเมื่อเช่ือวัน แมเราตัวเล็ก แตก็สําคัญ เดินผิดพลาดนั้น ทําคนวุนวาย”

 โอยมัวแตรองเพลงเชียรเพลินเลยเรา ถึงเวลาปลุกแลว กริ๊งๆ  เสียงนาฬกา

ดังขึ้น ด.ญ.สายไหมพลิกตัวแลวคอยๆ ยืดแขนข้ึนไปจับนาฬกากดปุมปดเสียงอยาง

งัวเงีย  หาว...เชาแลวซิ เด็กสาวตากลมผมสั้นลุกข้ึนจากเตียงนอนไปอาบนํ้าแตงตัว

เพื่อเตรียมไปโรงเรียนเหมือนทุกวันขอบใจนะจะคุณตัวกลมท่ีปลุกฉัน” คุณตัวกลม

ยิ้ม..เราโชคดีจังที่เปนนาฬกาของสายไหม

เรื่องนี้สอนใหรูวา  ถาทุกคนรูหนาท่ี ทําหนาท่ีของตนเองอยางดีแลว ทุกเวลานาที          

ก็จะใชไปอยางมีคุณคา



๒๓

บรรณานุกรม

สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ. (๒๕๖๒). คูมือสงเสริมและพัฒนา

 กิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษาประเภทลูกเสือสํารอง หลักสูตร

 ดาวดวงท่ี ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑. กรุงเทพฯ : โรงพิมพชุมนุมสหกรณ

 การเกษตรแหงประเทศไทย จํากัด.

สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ. (๒๕๖๒). คูมือสงเสริมและพัฒนา

 กิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษาประเภทลูกเสือสํารอง หลักสูตร

 ดาวดวงท่ี ๒ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒. กรุงเทพฯ : โรงพิมพชุมนุมสหกรณ

 การเกษตรแหงประเทศไทย จํากัด.

สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ. (๒๕๖๒). คูมือสงเสริมและพัฒนา

 กิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษาประเภทลูกเสือสํารอง หลักสูตร

 ดาวดวงท่ี ๓ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓. กรุงเทพฯ : โรงพิมพชุมนุมสหกรณ

 การเกษตรแหงประเทศไทย จํากัด.

ศราวุธ  เขื่อนขํา. (๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๐). การทําแกรนดฮาวล. สืบคนเมื่อ

 ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓, จาก http://www.krutujao.com



คณะผูจัดทํา

ที่ปรึกษา

 ๑. ดร.ผกาภรณ  พลายสังข ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

   ประถมศึกษาพิจิตร เขต ๑

 ๒.  วาที่รอยเอกไพบูลย  ยกให รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

   ประถมศึกษาพิจิตร เขต ๑ 

 ๓.  นายถิรวัฒน  สุดจิตต ผูทรงคุณวุฒิดานลูกเสือ

 ๔.  นายนเรศ  ศรีประเสริฐ ผูทรงคุณวุฒิดานลูกเสือ

คณะทํางาน

 ๑.  นายกมล  สุมาลา ผูอํานวยการโรงเรียนอนุบาลพิจิตร 

   ประธานคณะทํางาน

 ๒.  นายภิญโญ  แกวแดง ผูอํานวยการโรงเรียนบานสวนแตง  

   รองประธานคณะทํางาน

 ๓.  นายทวิช  สายทอง ผูอํานวยการโรงเรียนบานหัวดง คณะทํางาน

 ๔.  นายธีราสิทธิ์  วิไลรุจิกรณ ผูอํานวยการโรงเรียนบานเนินยาว คณะทํางาน

 ๕.  นางปาริฉัตร  หมอนทอง ผูอํานวยการโรงเรียนวัดเขารูปชาง คณะทํางาน

 ๖.  นางกรวิกา  อนโต ผูอํานวยการโรงเรียนวัดคลองโนน   คณะทํางาน

 ๗.  นายวิทยา  สวนกุหลาบ ผูอํานวยการโรงเรียนวัดโรงชางฯ คณะทํางาน

 ๘.  นางสาวอุบลวรรณ เปรมโสตร   รองผูอํานวยการโรงเรียนอนุบาลพิจิตร  

    คณะทํางาน

 ๙.  นายจักรพันธ  ศรีภิรมย ครูโรงเรียนอนุบาลพิจิตร คณะทํางาน

 ๑๐.  นางสาวจิรพรรณ  มั่งแพง ครูโรงเรียนอนุบาลพิจิตร คณะทํางาน

 ๑๑.  นางสาวเบญจวรรณ  ภูรักษ ครูโรงเรียนอนุบาลพิจิตร คณะทํางาน

 ๑๒.  นางสาวนภัสวรรณ ราตรีสวัสดิ์  ครูโรงเรียนอนุบาลพิจิตร คณะทํางาน

 ๑๓.  นางลัคคณา  ถาวรพันธ ครูโรงเรียนอนุบาลพิจิตร คณะทํางาน

 ๑๔.  นางสาวอริศตรา  ดีอุดม ครูโรงเรียนอนุบาลพิจิตร คณะทํางาน

๒๔



 ๑๕.  นางสาวดุษฎี  พัดผล ครูโรงเรียนอนุบาลพิจิตร คณะทํางาน

 ๑๖.  นางสาวสุดใจ  กกมาศ ครูโรงเรียนอนุบาลพิจิตร คณะทํางาน

 ๑๗.  นางนพวรรณ  วิจิตรเนตร ครูโรงเรียนบานสวนแตง คณะทํางาน

 ๑๘.  นางสมทรง  ทองสวาง ครูโรงเรียนบานหัวดง คณะทํางาน

 ๑๙.  นายฤทธิพร  ชมพู ครูโรงเรียนบานหัวดง คณะทํางาน

 ๒๐.  นางสาวสมพิศ  ฑีฆะภรณ ครูโรงเรียนบานเนินยาว คณะทาํงาน

 ๒๑.  นางนิตยา  นากแนม ครูโรงเรียนวัดเขารูปชาง คณะทํางาน

 ๒๒.  วาที่รอยตรีปริญญา  เถื่อนช่ืน  ครูโรงเรียนวัดเขารูปชาง คณะทํางาน

 ๒๓.  นางสาวปราณี  สุขาภิรมย ครูโรงเรียนบานเมืองเกา คณะทํางาน

 ๒๔.  นายวุฒิศักดิ์  คํามา ครูโรงเรียนเนินหัวโลหนองยางพิทยาคม   

    คณะทํางาน

 ๒๕.  นางสาวธนาธิ  เหรียญวิลาศ รองผูอํานวยการโรงเรียนอนุบาลพิจิตร    

   คณะทาํงานและเลขานุการ

 ๒๖.  นายวิษณุ  สนป ครูโรงเรียนบานสวนแตง                  

   คณะทํางานและผูชวยเลขานุการ

 ๒๗.  นางรัตนา  สนป ครูโรงเรียนบานสวนแตง                  

   คณะทํางานและผูชวยเลขานุการ

บรรณาธิการกิจ

  นางสาวธนาธิ  เหรียญวิลาศ

ออกแบบปก

        นายจักรพันธ  ศรีภิรมย

 ๑๕.  นางสาวดุษฎี  พัดผล ครูโรงเรียนอนุบาลพิจิตร คณะทํางาน

 ๑๖.  นางสาวสุดใจ  กกมาศ ครูโรงเรียนอนุบาลพิจิตร คณะทํางาน

 ๑๗.  นางนพวรรณ  วจิิตรเนตร ครูโรงเรียนบานสวนแตง คณะทํางาน

 ๑๘.  นางสมทรง  ทองสวาง ครูโรงเรียนบานหัวดง คณะทํางาน

 ๑๙.  นายฤทธิพร  ชมพู ครูโรงเรียนบานหัวดง คณะทํางาน

 ๒๐.  นางสาวสมพิศ  ฑีฆะภรณ ครูโรงเรียนบานเนินยาว คณะทํางาน

 ๒๑.  นางนิตยา  นากแนม ครูโรงเรียนวัดเขารูปชาง คณะทํางาน

 ๒๒.  วาที่รอยตรีปริญญา  เถื่อนช่ืน  ครูโรงเรียนวัดเขารูปชาง คณะทํางาน

 ๒๓.  นางสาวปราณี  สุขาภิรมย ครูโรงเรียนบานเมืองเกา คณะทํางาน

 ๒๔.  นายวุฒิศักดิ์  คํามา ครูโรงเรียนเนินหัวโลหนองยางพิทยาคม   

    คณะทํางาน

 ๒๕.  นางสาวธนาธิ  เหรียญวิลาศ รองผูอํานวยการโรงเรียนอนุบาลพิจิตร    

   คณะทํางานและเลขานุการ

 ๒๖.  นายวิษณุ  สนป ครูโรงเรียนบานสวนแตง                  

   คณะทํางานและผูชวยเลขานุการ

 ๒๗.  นางรัตนา  สนป ครูโรงเรียนบานสวนแตง                  

   คณะทํางานและผูชวยเลขานุการ

บรรณาธิการกิจ

  นางสาวธนาธิ  เหรียญวิลาศ

ออกแบบปก

        นายจักรพันธ  ศรีภิรมย



๑๙


