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โรงเรียนจารุวฒ
ั นานุกูล
รายการคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 7 ประการ
ตามโมเดล จารุวฒ
ั น์ 777
ประเภท
มาตรฐาน
คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์
ม ฐ.
1. รักตนเอง
1.1-1.6 14.1

ตัวบ่ งชี้

ตัวบ่ งชี้ย่อย

1. รักษาสุ ขภาพกาย

1.1 รักษาสุ ขภาพกายให้แข็งแรงสมบูรณ์มีการปฏิบตั ิตามสุ ข
บัญญัติ 10 ประการอย่างสม่าเสมอ
1.2 รักษาตนเองให้ปลอดภัยจากโรคและอันตรายต่าง ๆ ได้แก่
อุบตั ิเหตุ สิ่ งเสพติด อบายมุข ความรุ นแรง และภัยทางเพศ

ม ฐ. 1.4,14.1

2. รักษาสุ ขภาพจิต

2.1 มีจิตใจร่ าเริ งแจ่มใส
2.2 รู ้จกั และเข้าใจตนเองรู ้จกั พัฒนาความสามารถของตนเอง
และปรับปรุ งแก้ไขจุดอ่อนของตนเอง
2.3 มีความมัน่ คงทางอารมณ์มีจิตใจเข้มแข็ง อดทน
2.4 มีความมัน่ ใจในตนเองกล้าแสดงออก

ม ฐ. 2.2

3. รักที่จะเป็ นคนดี

ม ฐ.
1.5, 14.1

4. มีความสั มพันธ์ ที่ดีกับ
ผู้อื่น

3.1 เป็ นคนดีไม่เบียดเบียนและยังประโยชน์ให้ตนเองและผูอ้ ื่น
มีความรับผิดขอบในบทบาทหน้าที่และการกระทาของตน
3.2 เป็ นลูกที่ดี เป็ นศิษย์ที่ดี เป็ นเพื่อนที่ดี และ
เป็ นพลเมืองดี
4.1 มีทศั นคติเชิงบวกต่อผูอ้ ื่น
4.2 ยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล เคารพและให้เกียรติ
ผูอ้ ื่น
4.3 มีปฏิสัมพันธ์ที่ดี และรู ้จกั ช่วยเหลือผูอ้ ื่นอย่างเหมาะสม

2. รักชาติศาสน์ ม ฐ.
2.1,2.2,14.1
กษัตริย์

1. รักชาติ

1.1 ภูมิใจในชาติและภูมิปัญญาไทย
1.2 รักความเป็ นไทย มีส่วนร่ วมในการอนุรักษ์ สื บทอด
เผยแพร่ ขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงาม
ของชาติ
1.3 เป็ นพลเมืองดี มีวินยั ตระหนักในคุณค่าและความสาคัญใน
ระบอบการปกครองประชาธิ ปไตยอันมีพระมหากษัตริ ย ์
ทรงเป็ นพระประมุข มีความกตัญญู และตอบแทนคุณชาติ
1.4 มีจิตสาธารณะบาเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม
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ประเภท
คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์

มาตรฐาน

ตัวบ่ งชี้

ม ฐ.
2.1, 14.1

2. รักศาสนา

ม ฐ. 2.1,14.1

3.รักพระมหากษัตริ ย ์

ม ฐ.
2.1,2.2,14.1

1.รักการทาดี

ตัวบ่ งชี้ย่อย
2.1 ปฏิบตั ิตนตามหลักศาสนาที่ยดึ ถือ(ชาวพุทธยึดหลักศีล 5)
2.2 อนุรักษ์ ปกป้ อง ทะนุบารุ ง และ สื บทอดพระพุทธศาสนา
หรื อศาสนาที่ตนนับถือ
3.1 แสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริ ย ์

1.1 ปฏิบตั ิตนในทางที่ดีงามคิดดี พูดดี ทาดี
1.2 มีความกตัญญูกตเวที
1.3 ยกย่องส่ งเสริ มสนับสนุนการทาดี
ม ฐ. 2.1,6.1,6.4 1.รักการทางานและอาชีพ 1.1 เห็นคุณค่าของการทางานสุ จริ ต
4.รักการ
สุ จริ ต
1.2 มีคุณธรรมในการทางาน
ทางาน+อาชีพ
1.3 รู ้จกั แสวงหาความรู ้มาใช้ในการทางาน
1.1 มีความใฝ่ รู ้เห็นคุณค่าของการเรี ยนรู ้
5. รักการเรี ยนรู้ ม ฐ. 3.1,3.2,3.3 1.รักการเรี ยนรู ้
3.4,14.1
1.2 รักการอ่าน
1.3 สามารถใช้แหล่งเรี ยนรู ้ และมีกระบวนการเรี ยนรู ้ วิ
วิธีการเรี ยนรู ้ที่หลากหลาย
1.4ชอบเรี ยนรู ้ และแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้กบั ผูอ้ ื่น
1.5 รู ้จกั การเรี ยนรู ้ เรี ยนรู ้จากผูอ้ ื่นแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้กบั ผูอ้ ื่น
1.6 รู ้จกั ใช้เทคโนโลยีในการเรี ยนรู ้
ม ฐ. 2.4
1.1 เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กบั สิ่ งแวดล้อม
6. รัก
1.รักสิ่ งแวดล้ อม
1.2 ไม่ทาลายสิ่ งแวดล้อมทั้งทางธรรมชาติ กายภาพ สังคม และ
สิ่ งแวดล้ อม
วัฒนธรรม
1.3 รู ้จกั ใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างเหมาะสม
1.4 อนุรักษ์ดูแลรักษาและพัฒนาสิ่ งแวดล้อมอย่างเหมาะสม
ม ฐ. 2.1
1.1 ดาเนินชีวิตประจาวันอย่างพอเพียงเป็ นอุปนิสัย
7. รักความ
1.รักความพอเพียง
1.2 คิดและกระทาการใดๆ อย่างพอประมาณ มีเหตุผล และมี
พอเพียง
ภูมิคมุ ้ กันในตัวที่ดี
1.3 คิดและทาการใดๆ โดยใช้ความรู ้ และคุณธรรมกากับ
1.4 คิดและกระทาการใดๆ โดยคานึงถึงความเหมาะสมกับ
บริ บท ทั้งทางด้านวัตถุ สังคม สิ่ งแวดล้อม และวัฒนธรรม
1.5 ทากิจกรรมต่าง ๆ ที่ส่งเสริ มการดารงชีวิตอย่างพอเพียง
3. รักความดี

