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4.2 กิจกรรมวันแมแหงชาติ 
 
1. ความคิดรวบยอด 
 วันแมแหงชาติ เปนวันสําคัญที่พสกนิกรชาวไทยไดแสดงความจงรักภักดีและ
เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถและนอมระลึกถึงพระคุณของแม 
2. ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 

2.1 เพื่อสดุดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 
2.2 เพื่อใหนักเรียนเห็นความสําคัญ และระลึกถึงพระคุณของแม 

3. เปาหมาย 
 นักเรียนทุกระดับชั้น 
4. ผูรับผดิชอบกิจกรรม   
   ครูประจําชั้น/ครู/ครูผูรับผิดชอบกิจกรรม /โครงการ 
5. ระยะเวลาดําเนินการ     
 วันที่ 12  สิงหาคม  ของทุกป 
6. วิธีดําเนินการ 

6.1 จัดทําปฏิทินและแผนปฏิบัติการจัดกิจกรรมวันแมแหงชาติ ขออนุมัติการดําเนิน
กิจกรรมตอผูบริหารสถานศึกษา 

6.2 แตงตั้งครูรวมเปนคณะทํางานรวมกันรับผิดชอบในการดําเนินการจัดกิจกรรม 
6.3 ประชุมคณะทํางานเพื่อกําหนดแนวทางการปฏิบัติงาน และขอความรวมมือในการ

ดําเนินกิจกรรม 
6.4 ประชาสัมพันธใหนักเรียน  ผูปกครอง ไดรับทราบการดําเนินการจัดกิจกรรม 
6.5 ดําเนินการการจัดกิจกรรม  

 การจัดกิจกรรมในชวงสัปดาหวันแมแหงชาติ 
 1) จัดบอรดปายนิเทศ วันแมแหงชาติ 
 2) จัดประกวดกิจกรรมวิชาการ อาทิเชน ประกวดการเขียนเรียงความ การคัด
ลายมือ   การวาดภาพระบายสี การเขียนรอยกรอง การเขียนคําขวัญ การรองเพลง ที่เกี่ยวของกับแม  
เปนตน 
 การจัดกิจกรรมในวันแมแหงชาติ 
 1) ครูอาจารย ผูปกครอง ผูมีเกียรติ และนักเรียน รวมลงนามถวายพระพร  
 2) ประธานในพิธี-เปดกรวยดอกไม ถวายเครื่องราชสักการะ  
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 3) ประธานกลาวคําถวายราชสดุดี เฉลิมพระเกียรติฯ  
 4) รองเพลงสรรเสริญพระบารมี และเพลงสดุดีมหาราชา 
 5) นักเรียนรวมรองเพลงคาน้ํานม 
 6) นักเรียนรวมแสดงความเคารพ “กราบคุณแม”  มอบดอกมะลิใหแม 
 7) มอบรางวัลใหแกนักเรียนที่ชนะการประกวดกิจกรรม วันแมแหงชาติ 
 8) ประธานกลาวใหโอวาทและกลาวขอบคุณ 
7.  สื่อการเรียนรู 
 ใบความรู  
8.  การวัดผลประเมินผล 

สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนโดยใชแบบประเมินคุณธรรมและจริยธรรมนักเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ภาพ 61   กิจกรรมวันแมแหงชาติ 
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     ใบความรู 
 

     ความหมาย คําวา “แม” 
 พจนานุกรมฉบับบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 ไดใหความหมายของคําวา “แม” ไวดังนี้ 
  แม  หมายถึง หญิงในฐานะที่เปนผูใหกําเนิดแกลูก คําที่ลูกเรียกหญิงผูใหกําเนิดตน 
พุทธศาสนา ไดใหความหมายของคําวา “แม” ซ่ึงหมายถึง หญิงที่มีครอบครัวไวหลายนัย เชน 
  1) แม บางทีเรียกวา  มารดา มารดร หมายถึง เปนใหญ เชน แมทัพ  แมน้ํา แมกอง   
เปนตน อันแสดงถึงความยิ่งใหญภายในกิจการนั้นๆ ในที่นี้มาใชกับผูใหกําเนิดแกลูก และหา
ตัวแทนไมได 
   ก. หญิงในฐานะผูใหกําเนิดแกลูก และหาตัวแทนไมได  
   ข. คําที่ลูกเรียกหญิงผูใหกําเนิดตน 
   ค. คนที่เปนหัวหนา หรือเปนนาย โดยไมจํากัดวาเปนชายหรือหญิง เชน   
แมทัพ แมกองฯลฯ รวมความแลว “แม” คือ ผูรับผิดชอบตอหนาที่ของตน โดยการรับผิดชอบนั้นมี
ขอบเขตภายในบานเรือน 
  2) ชนนี หมายถึง ผูใหกําเนิดลูก, เปนที่บังเกิดเกลาของลูก 
  3) ภรรยา หรือภริยา หมายถึง 
   ก. เมีย หรือหญิงผูเปนคูครองของชาย 
   ข. ผูเล้ียง หรือผูดูแลสมาชิกของครอบครัว  
           ในสังคมตางๆ ทั่วโลกใหความสําคัญกับ "ความเปนแม” และคําเรียกผูที่ใหกําเนิด
สมาชิกใหมของแตละสังคมสวนใหญจะเปนคําแรกที่เด็กสามารถเปลงเสียงไดกอน “แม” ดังนั้น
ความหมายของคําวา "แม" ทุกภาษาและวัฒนธรรมจะมีคุณคาอยางมาก และหากสังเกตจะพบวา 
“แม” เปนเสียงที่เด็กสามารถเปลงไดอยางงาย และเปนคําแรกที่สามารถออกเสียงนั้นไดอยางมี
ความหมาย  นักภาษาศาสตรไดตั้งขอสังเกตไววา คําวา  “แม”  ของทุก ๆ ภาษา มาจากการออกเสียง
ของเด็ก โดยคําขึ้นตนดวยพยัญชนะริมฝปากคู (Bilabial) ไดแก ม, พ, ป, บ หรืออาจกลาวไดวาเปน
พยัญชนะชุดแรกที่เด็กสามารถทําเสียงได โดยการใชริมฝปากบนและลาง ดังเชน   
 (1) ภาษาไทย เรียก แม   
 (2) ภาษาจีน เรียก มะ หรือ มา  
 (3) ภาษาฝรั่งเศส เรียก la mere (ลา แมร)   
 (4) ภาษาอังกฤษ เรียก mom , mam  
 (5) ภาษาโซ เรียก มเปะ   
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 (6) ภาษามุสลิม เรียก มะ   
 (7) ภาษาไท เรียก ใตคง เม เปนตน  

แม เปน “พรหมของบุตร” 
แมและพอ ทานทั้งสอง เราเรียกวา “พรหม” เพราะทานมีความประพฤติเชนเดียวกบั

พรหม คือ  
 1. เมตตา เมื่อบุตรอยูในทอง เมตตาก็เกิดขึ้น ดวยรําพึงวา “เมื่อไรเราจึงจะเห็นลูกนอย” 
และภาวนาอยูเสมอวา “ขออยาใหลูกมีโรคภัยไขเจ็บ ขอใหมีอาการ 32 ครบบริบูรณ” ความรักที่แม
มีตอลูกจึงตางกับผูอ่ืนที่เขาจะรักเรา เขาจะพิจารณาที่ รูป ทรัพย และวิชา ดวยรักเพราะตองประสงค 
และหวังผลไดจากตัวเรา มากกวาเกื้อกูลกัน แตในความรักของแม ทานรักเราอยางปราศจากเงื่อนไข
ตอบแทน 

2. กรุณา แมทุกคนตางเปนหวง เปนใยในตัวลูก ตั้งแตเปนทารก ตองคอยดูแล ยุงก็ไมให
ไตไรก็ไมใหตอม ในบางครั้งแมตองกลายเปนคนโหดรายกับสิ่งที่มาทํารายลูก เสียงที่ลูกรองมัน
ทุกขทรมานหัวใจแม ทานทนไมได ตองดิ้นรน เอาใจใสในการชวยเหลือลูกทันที แมตัวเองจะทุกข
ยากเพียงไร ก็ไมเปนอุปสรรค ขอใหไดชวยลูกของตนพนจากความทุกขเทานั้น 

3. มุทิตา พลอยยินดีดวยกับการเจริญวัยของบุตรเปรียบเปนน้ําทิพยชโลมจิตใจพอแม 
ใหทานทั้งสองมีจิตใจที่ออนโยน มีความสุขที่ไดเห็นบุตรนอยนารัก นาเอ็นดู เมื่อลูกเติบโตเปน
ผูใหญ มีความเจริญกาวหนา ประสบความสําเร็จในชีวิต พอแมก็พลอยอ่ิมใจดวยเสมอ 

4. อุเบกขา แมเปนผูที่มีจิตใจเที่ยงธรรม มีสติปญญารูวาสิ่งใดควรทําและไมควรทําให
ลูก เมื่อใดควรใหโอกาสลูกไดฝกหัด เพื่อใหลูกของตนไดเล้ียงดูตนเอง และครอบครัวตอไปใน
อนาคต แตยามใดที่ลูกตองการความชวยเหลือ แมจะเขาไปเปนธุระทันที 

พระผูมีพระภาคเจาทรงตรัสสอนพอแม ถึงหนาท่ีท่ีพึงมีตอบุตร ดังนี้ 
 1. หามไมใหลูกกระทําชั่ว ทั้งตอตระกูล สังคมและประเทศชาติ  
  2. ส่ังสอน อบรมใหลูกกระทําแตความดี 
 3. สนับสนุนอุปการะใหลูกไดรับการศึกษาจนสุดความสามารถ เพื่อประกอบ
อาชีพตอไป 
 4. เมื่อลูกสมควรจะมีภรรยา สามี ก็จัดการเปนธุระตกแตงใหตามฐานะดวยความ
พอใจ 
 5. ในสมัยที่ลูกควรจะรับทรัพยสมบัติ เพื่อเอาไปเปนกําลังประกอบอาชีพ ก็มอบ
ใหตามฐานะบุตรธิดา 
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พระผูมีพระภาคเจาทรงตรัสถึง “หนาท่ีของบุตร” พึงทดแทนบุญคุณ พอแม  มี 5 
ประการ คือ 
 1. ทานเลี้ยงมาแลวเล้ียงทานตอบ  (เชน เล้ียงดูยามปวยไข และยามแกชรา) 

 2.  ชวยทํากิจธุระของทาน  (สนับสนุนสงเสริมใหปฏิบัติตามหลักศาสนา
ยิ่งๆขึ้นไป) 

3. ดํารงวงศตระกูล(ปฏิบัติตนอยูในจารีตประเพณี และขนบธรรมเนียมของสังคม) 
4. ประพฤติตนใหเหมาะแกการรับมรดก (ขยันหมั่นเพียร และมีความกตัญู) 
5. เมื่อทานลวงลับไปแลว ทําบุญอุทิศไปให    
 

วันแมแหงชาติ 
 

วันแมแหงชาติ   ที่คนไทยทั่วไปนิยมเรียกกันส้ันๆ วา วันแม ทุกคนรับทราบและ
ซาบซึ้งกันดี เนื่องจากวันสําคัญนี้  ตรงกับวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ  คือ   วันที่ 12 สิงหาคม   อันเปนวนัคลายวันพระราชสมภพ และถือวาเปนวัน
แมแหงชาติดวย 

ความเปนมาของวันแม 
ชาวอเมริกันเปนผูกําหนดใหมีวันแมอยางเปนทางการขึ้น  และผูที่พยายามเรียกรองใหมี

วันแมในอเมริกา คือ แอนนา เอ็ม. จารวิส  คุณครูแหงรัฐฟลาเดลเฟย แตกวาเธอจะประสบ
ความสําเร็จก็ครบ 2 ปพอดี ในป ค.ศ. 1914 (พ.ศ. 2457) โดยประธานาธิบดี  วูดโรว  วิลสัน  ไดมี
คําสั่งใหถือวันอาทิตยที่  2  ของเดือนพฤษภาคมเปนวันแมแหงชาติ  และดอกไมสําหรับวันแมของ
ชาวอเมริกันก็คือดอกคารเนชั่น   ซ่ึงจะแบงออก เปน 2  แบบ คือ ถาแมยังมีชีวิตอยูใหประดับตกแตง
บาน หรือประตูดวยดอกคารเนชั่นสีชมพู  แตถาแมถึงแกกรรมไปแลวใหประดับดวยดอกคารเนชั่น
สีขาว  

สําหรับในประเทศไทยนั้นมีการจัดงานวันแมขึ้นเปนครั้งแรก  เมื่อวันที่ 10   มีนาคม  
พ.ศ. 2486  ณ. สวนอัมพร  โดยมีกระทรวงสาธารณสุขเปนผูจัดงาน   แตเนื่องจากชวงนั้นเปนชวง
สงคราม โลกครั้งที่  2 งานวันแมในปตอมาจึงตองงดไปโดยปริยาย   หลังจากผานพนวิกฤติสงคราม
ไปแลว     หลายหนวยงานไดพยายามรื้อฟนใหมีวันแมขึ้นมาอีก แตก็ไมประสบผลสําเร็จเทาที่ควร 
และมีการเปลี่ยนกําหนดวันแมไปหลายครั้ง แตกําหนดวันแมที่ประชาชนนิยม และเปนที่รับรอง
ของรัฐบาล คือวันที่ 15 เมษายน โดยเริ่มจัดมาตั้งแตป พ.ศ. 2493  กําหนดงานวันแมในวันนี้ยัง
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ดําเนินตอมาอีกหลายปก็ตองมาหยุดชะงักลงอีก  ดวยเหตุผลที่วาสภาวัฒนธรรมแหงชาติผูจัดงาน
วันแมขาดผูสนับสนุน ซ่ึงก็คือกระทรวงวัฒนธรรมที่ถูกยุบไปนั่นเอง 

ตอมาสมาคมครูคาทอลิกแหงประเทศไทย   เห็นวาควรมีการจัดงานวันแมตอไป   จึงได
ร้ือฟนงานวันแมขึ้นมาอีก และไดกําหนดใหจัดงานวันแม คือวันที่  4 ตุลาคม  พ.ศ. 2515  แตจัดได
เพียงปเดียวก็เลิกไปจนกระทั่งในป พ.ศ. 2519  คณะกรรมการอํานวยการสภาสังคมสงเคราะหแหง
ประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภเห็นวาควรกําหนดวันแมใหแนนอนเสียที จึงไดกําหนดวันแม
ใหม โดยใหถือวาวันเสด็จพระราชสมภพ ของสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ  วันที่ 12  
สิงหาคม เปนวันแมแหงชาติและกําหนดใหดอกมะลิเปนดอกไมสัญลักษณของวันแมตั้งแตนั้น
มา    เหตุผลที่ใหดอกมะลิเปนดอกไมสัญลักษณของวันแมก็เนื่องจาก ดอกมะลิเปนดอกไมที่มีสีขาว
บริสุทธิ์ สงกลิ่นหอมไปไกลและหอมไดนาน อีกทั้งยังออกดอกไดตลอดทั้งป เปรียบไดกับความรัก
อันบริสุทธิ์ของแมที่มีตอลูกไมมีวันเสื่อมคลาย เปนสัญลักษณแหงความดีงามของแมผูใหกําเนิดแก
ตัวเรา อยางคําประพันธบทดอกสรอยช่ือ แมจา ของทานผูหญิงสมโรจน สวัสดิกุล  ณ  อยุธยา ที่วา 

ดอกเอยดอกมะลิ   ถึงยามผลิกล่ินพราวสกาวตน 
สดสะอาดปราศสีราคีระคน  เหมือนกมลใสสดหมดระคาย 
กล่ินมะลิหอมกระไรไมรูสราง  เปรียบไดอยางรักแทไมแปรหาย 
อันรักแทแลหวัใจไดบรรยาย  ขอเชิญทาย ณ ที่ไหนจากใครเอย 
 
 
 
 

 
 
 
 
ภาพ 62   ดอกมะลิ ดอกไมสัญลักษณของวนัแมแหงชาต ิ

 กิจกรรมตาง ๆ ท่ีควรปฏิบัตใินวันแมแหงชาติ      
  1. ขาราชการ พอคา  ประชาชน หนวยงานภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศ รวมจุด
เทียนชยัถวายพระพรแด สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ    
  2. การประดับไฟเฉลิมพระเกียรติ และประดับธงชาติตามอาคารบานเรือน  
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  3. จัดกิจกรรมตาง ๆ เกี่ยวกบัวันแม เชน การจัดนิทรรศการ การแสดง การประกวด
ตางๆ   เพื่อรําลึกถึง พระคุณของแม        
  4. การบําเพ็ญสาธารณประโยชน ทําบุญใสบาตรอุทิศสวนกุศล   
  5. นําพวงมาลยัดอกมะลิไปกราบขอพรจากแม  

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 63   การจัดบอรดวนัแมแหงชาต ิ
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พระราชประวัติ สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 

  
ภาพ  64    พระบรมฉายาลักษณสมเดจ็พระนางเจาสิริกิติพ์ระบรมราชินีนาถ 

   สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ  มีฐานันดรเมื่อแรกพระราชสมภพ คือ
หมอมราชวงศ สิริกิติ์กิติยากร เปนพระธิดาองคใหญของพลเอก พระวรวงศเธอ กรมหมื่นจันทบุรีสุรนาถ 
กับ หมอมหลวงบัว กิติยากร ทรงพระราชสมภพเมื่อ วันศุกรที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2475  ที่บานเลขที่ 
1808   ถนนพระรามหก ตําบล วังใหม อําเภอ ปทุมวัน  จังหวัดพระนคร ซ่ึงเปนบานของพลเอก 
เจาพระยาวงศานุประพัทธ (หมอมราชวงศสทาน สนิทวงศ) พระบิดาของหมอมหลวงบัว   
พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว ไดทรงพระกรุณาพระราชทานนามวา “สิริกิติ์”  มีความหมาย
วา “ ผูเปนศรีแหงกิติยากร” หมอมราชวงศสิริกิติ์ กิติยากร ทรงเริ่มรับการศึกษาชั้นอนุบาล ที่
โรงเรียนราชินี  ปากคลองตลาด เมื่อ พ.ศ. 2479  ตอมาเกิดสงครามมหาเอเชียบูรพา จึงทรงยายมา
เรียนที่โรงเรียนเซนตฟรังซีสซาเวียรคอนแวนต  ถนนสามเสน เมื่อสงครามมหาเอเชียบูรพาสงบ   
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หมอมเจานักขัตรมงคล ไดรับแตงตั้งเปนรัฐทูตวิสามัญ และอัครราชทูตผูมีอํานาจเต็มประจําสํานัก
เซ็นตเจมส  ประเทศอังกฤษ หมอมราชวงศสิริกิติ์ ไดติดตามครอบครัวไปพํานัก ณ ประเทศอังกฤษ  
ประเทศเดนมารก และประเทศฝรั่งเศส  ทรงมุงมั่นจะเปนนักเปยโนและทรงประสงคจะเขาศึกษาที่
วิทยาลัยดนตรีที่มีช่ือเสียงของกรุงปารีส  

ใน พ.ศ. 2491 สมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช ซ่ึงทรงศึกษาอยูที่เมืองโลซานน   
ประเทศสวิตเซอรแลนด และโปรดเสด็จไปทอดพระเนตรโรงงานทํารถยนตที่กรุงปารีส จึงทรงพบ 
ทรงคุนเคย และทรงตองพระราชอัธยาศัยกับหมอมราชวงศสิริกิติ์ ตอมาเมื่อสมเด็จพระเจาอยูหัว 
ทรงประสบอุบัติเหตุทางรถยนต จึงทรงโปรดเกลาฯให หมอมหลวงบัว นําธิดาทั้งสองไปเยี่ยม  
พระอาการที่กรุงโลซานน และสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ซ่ึงขณะนั้นดํารงพระอิสริยยศ
เปน สมเด็จพระราชชนนี ไดรับส่ังขอใหหมอมราชวงศสิริกิติ์ มาอยูศึกษาตอท่ีเมืองโลซานน โดย
เขาศึกษาที่โรงเรียนประจํา Riante Rive มีช่ือเสียงในการสอนวิชา ภาษา ศิลปะดนตรี ประวัติวรรณคดี 
และประวัติศาสตร         

วันที่ 19 กรกฎาคม 2492 สมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชทรงหมั้นกับหมอม
ราชวงศสิริกิติ์ ตอมาเมื่อ พ.ศ. 2493  ไดตามเสด็จสมเด็จพระเจาอยูหัวนิวัติประเทศไทยเพื่อถวาย
พระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวอานันทมหิดล แลวไดเขาสูพระราชพิธี
ราชาภิเษกสมรสกับพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2493  
ณ วังสระปทุม   

ในป พ.ศ. 2494 สมเดจ็พระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินี มีพระประสูติกาลสมเด็จพระเจาลูกเธอ 
เจาฟาอุบลรัตนราชกัญญา ฯ  ณ เมืองโลซานน ซ่ึงตอมา สมเด็จพระบรมราชินี พระประสูติกาล 
พระราชโอรส พระราชธิดา อีก 3 พระองค คือ  

1. สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจาฟามหาวชิราวงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร  
2. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
3. สมเด็จพระเจาลูกยาเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี  

รวมพระราชโอรสและพระราชธิดารวม 4 พระองค   
วันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2499 ทรงไดรับแตงตั้งเปนสภานายิกาสภากาชาดไทยแทน 

สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี องคสภานายิกาเดิม  ซ่ึงเสด็จสวรรคต เมื่อปลายป พ.ศ. 2498 
ในป พ.ศ. 2499 นี้พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว มีพระราชศรัทธาเสด็จออกทรงพระผนวช

ในพระบวรพระพุทธศาสนา ตามโบราณราชประเพณี ทรงกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งสมเด็จพระนางเจา
สิริกิติ์ พระบรมราชินี เปนผูสําเร็จราชการแทนพระองค ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจทั้งปวงลุลวง
เรียบรอย เมื่อทรงลาผนวชแลว จึงทรงพระกรุณาสถาปนาพระอิสริยยศสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์
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พระบรมราชินี เปน “สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ” มีความหมายวา “พระบรมราชินี 
ผูเปนที่พึ่งของประชาชน” จึงนับเปนสมเด็จพระบรมราชินีนาถ พระองคที่สองของประวัติศาสตร
ชาติไทย สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ ไดทรงประกอบพระราชกรณียกิจดวยการตาม
เสด็จพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไปทุกหนทุกแหงทรงรับทราบทุกขสุขของราษฎร ไดทรงหา
ทางแกไข เพื่อใหราษฎรไดกินดีอยูดี ดวยการพระราชทานพระราชดําริเปนโครงการอาชีพเสริม 
โดยเริ่มตนเปนครั้งแรกที่กลุมแมบานหุบกะพง อําเภอชะอํา  จังหวัดเพชรบุรี 

โครงการอาชีพเสริมไดแพรหลายไปในภาคตาง ๆ ทั่วประเทศจึงเปนที่รับทราบกันอยาง
กวางขวาง จึงไดมีผูมีจิตศรัทธาทูลเกลาฯถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศล เพื่อใชจายในกิจการเหลานี้ 
และไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหกอตั้งมูลนิธิขึ้นใน พ.ศ. 2519  พระราชทานชื่อวา  "มูลนิธิ
สงเสริมศิลปาชีพพิเศษในพระบรมราชินูปถัมภ" เพื่อสนับสนุนการประดิษฐศิลปะพื้นบานใหเปน
อาชีพเสริมแกชาวไรชาวนาในยามวางจากฤดูทําไรทํานา ไดทรงริเร่ิมโครงการตามพระราชดําริที่
เกี่ยวของกับการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ  อีกดวยเชน  

1. โครงการปารักน้ํา ณ ตําบลสองดาว อําเภอสองดาว จังหวัดสกลนคร  
2.โครงการอนุรักษเตาทะเล ที่เกาะมัน อําเภอแกลง จังหวัดระยอง  
3. โครงการสวนสัตวธรรมชาติภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ  
4. โครงการศูนยเพาะเลี้ยงและขยายพันธุสัตวปาท่ีชองกลํ่าบน จังหวัดสระแกว

และที่โคกไมเรือ  จังหวัดนราธิวาส  
5. โครงการสวนสัตวเปด ศูนยปาตอง จังหวัดแมฮองสอน 

 นอกจากนี้ยังทรงปฏิบัติพระราชกิจเกี่ยวของกับตางประเทศ อาทิ การตอนรับประมุข
ของนานาประเทศที่มาเยือนประเทศไทย และเสด็จไปเยี่ยมเยียนประเทศตาง ๆ   อันเปนการผูก
สัมพันธไมตรีกับตางประเทศ อันกอใหเกิดประโยชนแกประเทศไทยในอนาคต   เมื่อทรงวางเวน
จากพระราชกรณียกิจ ดังกลาว จึงจะมีเวลาวางสําหรับถวายพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และ
ทูลกระหมอมทุกพระองคทรงเปนพระมารดาที่นาเคารพของทูลกระหมอม     พระองคทรงอบรม
ทูลกระหมอมดวยพระองคเองตามแบบไทย ใหรูจักเคารพเชื่อฟงผูใหญ และหัดทรงงานดวย
พระองคเอง  
 ดวยพระราชกรณียกิจของพระองคทาน   ไดกอใหเกิดประโยชนแกพสกนิกรชาวไทย
และประเทศชาติอยางใหญหลวง จึงถือเอาวันที่ 12 สิงหาคมอันเปนวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ
พระนางเจาสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเปนวันสําคัญของไทย 
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เพลงคาน้าํนม 
.......แมนี้มีบุญคุณอันใหญหลวง   
ที่เฝาหวงหวงลูกแตหลังเมื่อยังนอนเปล   
แม..เราเฝาโอละเห   
กลอมลูกนอยนอนเปลไมหางหันเห ไปจนไกล   
…..แตเล็กจนโตโอแมถนอม  
แมผายผอมยอมเกิดจากรักลูกปกดวงใจ   
เติบ โตโอเล็กจนใหญ   
นี่แหละหนาอะไร มิใชใดหนาเพราะคาน้ํานม   
…..ควร คิดพนิิจใหด ี 
คาน้ํานมแมนี ้  
จะมีอะไรเหมาะสม   
โอวาแมจา ลูกคิดถึงคาน้ํานม   
เลือดในอกผสม กล่ันเปนน้ํานมใหลูกดื่มกนิ   
......คาน้ํานมควรชวนใหลูกฝง  
แตเมื่อหลังเปรียบดังผืนฟาหนักกวาแผนดิน   
บวช เรียนพากเพียรจนสิน้ 
หยดหนึ่งน้ํานมกิน ทดแทนไมส้ินพระคุณแมเอย . 

ภาพ  65   นักเรียนกราบแม และมอบดอกมะลิใหแม 
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ตัวอยาง 
กําหนดการ  วันแมแหงชาต ิ
วันท่ี  12  สิงหาคม 2551  

ณ อาคารอเนกประสงค  โรงเรียนวัดหนาพระธาตุ 
**************************************  

 เวลา 08.00น. ครูอาจารย แขกผูมีเกียรติและนักเรียนรวมลงนามถวายพระพร  
  เวลา 09.00น.  ประธานในพิธี เดินทางถึงบริเวณพิธี  
    เปดกรวยดอกไม ถวายเครื่องราชสักการะ  
    ประธานกลาวคําถวายราชสดุดี เฉลิมพระเกียรติฯ  
    รองเพลงสรรเสริญพระบารมี และเพลงสดุดีมหาราชา  
  เวลา 09.39น.  นักเรียนรวมรองเพลงคาน้ํานม  
    นักเรียน แสดงความเคารพ “กราบคุณแม” มอบดอกมะลิใหแม  

เวลา 10.30น.  ประธานมอบรางวัลการประกวด การแขงขันกิจกรรม “วันแม 
 แหงชาติ” กลาวใหโอวาท และกลาวขอบคุณ  

     เสร็จพิธี 

หมายเหตุ     กําหนดการอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม 
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ตัวอยาง คําถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ  
เนื่องในวโรกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ  

วันท่ี 12   สิงหาคม 2550 
*************************  

ขอเดชะฝาละอองธุลีพระบาทปกเกลาปกกระหมอม  
 ขาพระพุทธเจานายวินัย   ออนสรอย   ผูอํานวยการโรงเรียนวัดหนาพระธาตุ  พรอมดวย
ขาราชการครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนโรงเรียนวัดหนาพระธาตุดวยความสมัครสมาน
สามัคคี และมีจิตปลื้มปติยินดีเปนลนพนที่วันเฉลิมพระชนมพรรษาของใตฝาละอองธุลีพระบาทได
เวียนมาบรรจบอีกวาระหนึ่ง  
 วันที่ 12 สิงหาคมของทุกป คือ“วันแมแหงชาติ”เปนวันที่มีความหมาย และมีความสําคัญ
ยิ่งตอประชาชนชาวไทยทุกคน เพื่อที่จะไดแสดงออกถึงความจงรักภักดีตอใตฝาละอองธุลีพระบาท
ที่ทรงเปนพระแมแหงชาติ และเปนการสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณอันสุดจะหาสิ่งใดมาเปรียบ
พรรณาไดในพระราชภารกิจที่ทรงปฏิบัติ ทรงเสียสละความสุขสวนพระองคเพื่อทําหนาที่สมเด็จแม
แหงชาติ ซ่ึงตลอดระยะเวลา 57 ป ที่ทรงดํารงพระอิสริยศักดิ์สมเด็จพระบรมราชินีคูพระบารมีแหง
พระบาทสมเด็จ  พระเจาอยูหัวผูทรงพระคุณอันประเสริฐ ใตฝาละอองธุลีพระบาทไดทรงตรากตรํา
พระวรกายบําเพ็ญพระราชกรณียกิจนอยใหญ ทรงสงเสริมอาชีพและดานการศึกษาในถิ่นทุรกันดาร 
ทรงสนับสนุนใหพสกนิกรมีรายไดเพิ่ม จากอาชีพเสริม ทรงพระราชทานโครงการในพระราชดําริ
อันทรงคา  ทรงหวงใยในงานอนุรักษส่ิงแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ  มีการฟนฟูสภาพปาเสื่อม
โทรมและปลุกปาใหมและทรงเผยแพรศิลปหัตถกรรม วัฒนธรรมพื้นบานอันเปนเอกลักษณของชาติ 
นําประเทศชาติไปสูความเจริญดวยพระปรีชาสามารถ กอปรทั้งทรงมีพระเมตตาธรรมและพระ
จริยธรรมที่ลํ้าเลิศประเสริฐยิ่งจนเปนที่เล่ืองลือ ตลอดถึงนานาอารยประเทศ พระมหากรุณาธิคุณนี้ 
จารึกอยูในดวงใจของชาวไทยทั้งมวล ตลอดทั้งชาวโลกตางแซซองสรรเสริญโดยทั่วกัน  
 ในวโรกาส ที่พระองคทานทรงมีพระชนมายุครบ 75 พรรษา   ในป พุทธศักราช 2550  นี้ 
ดวยความจงรักภักดีและสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ   ปวงขาพระพุทธเจาทั้งหลาย  จึงขอ
พระราชทานพระบรมราชวโรกาสนอมเกลานอมกระหมอมถวายพระพรชัยมงคล   โดยอัญเชิญคุณ
พระศรีรัตนตรัย พระสยามเทวาธิราชและสิ่งศักดิ์สิทธ์ิทั่วสากลพิภพ อีกทั้งพระบารมีแหงสมเด็จ
พระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจาทุกพระองค ไดโปรดอภิบาลพระราชทานพรใหใตฝาละอองธุลีพระ
บาททรงเกษมสําราญเจริญพระชนมพรรษายิ่งยืนนาน มีพระราชประสงคใดใหสัมฤทธิ์พร่ังพรอม
พระเกียรติคุณจํารูญจํารัสสถิตเปนมิ่งขวัญแกประชาชนชาวไทยตลอดกาลนานเทอญ  
        ดวยเกลาดวยกระหมอมขอเดชะ 
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แบบประเมนิคุณธรรมและจริยธรรมนักเรียน 
         กิจกรรมวันแมแหงชาต ิ

ตอนที่ 1  ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบประเมิน 
 ช่ือ ............................................................................เพศ               ชาย                  หญิง 

กําลังศึกษาอยูในระดับชั้น ....................................... 
ตอนที่ 2  สังเกตคุณธรรมจริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียนที่แสดงออก 
ตอนที่ 3  ขอใหทานเติมขอความหรือ   ลงในชองตรงกับพฤติกรรมของนักเรียน 
 

ขอที่ 

 

คุณธรรมและจริยธรรมที่แสดงออก 

ระดับพฤติกรรม 
มาก
ที่สุด 
(5) 

 
มาก 
(4) 

ปาน
กลาง 
(3 ) 

 
นอย 
 (2) 

นอย
ที่สุด 
(1) 

1 นักเรียนเขารวมกิจกรรมดวยความเต็มใจ      
2 ในขณะการรวมกิจกรรมนกัเรียนมีความกระตือรือรน      
3 นักเรียนมีระเบียบวนิัย มีความตรงตอเวลา      
4 นักเรียนใหความสนใจ และความตั้งใจในการจัดทํา

กิจกรรม 
     

5 นักเรียนบอกดอกไมสัญลักษณของ วันแมแหงชาติ
และอธิบายความหมาย ได 

     

6 นักเรียนปฏิบัติตนไดอยางถูกตองเหมาะสมในพิธี
ถวายราชสดุดี เฉลิมพระเกยีรติ ฯ 

     

7 นักเรียนอธิบายความหมายของคําวา “ แม ” ได      
8 นักเรียนบอกพระราชประวตัิ และพระราชกรณียกิจฯ  

ของสมเด็จพระนางเจาฯพระบรมราชินีนาถได 
     

9 นักเรียนมีความตระหนกัรูคุณพระคณุของพอแม      
10 นักเรียนปฏิบัติตนเปนบุตรที่ดีของพอแม      

รวมผลการประเมิน      

คิดเปนรอยละ  

                        สรุปผลการประเมิน                    ผาน            ไมผาน                          

เกณฑการประเมิน 70 %    ถือวา   ผาน       
มากที่สุด  คุณภาพระดับ    5 
มาก  คุณภาพระดับ    4 
ปานกลาง  คุณภาพระดับ    3 
นอย  คุณภาพระดับ    2 

นอยที่สุด  คุณภาพระดับ    1 


