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แบบทดสอบ วิชาคุณธรรม จริยธรรม และอุดมการณค์วามเป็นคร ู
หลักสูตรเตรียมสอบแข่งขัน ตําแหน่งครูผู้ช่วย 

........................................................................................................................................................... 
คําชี้แจง : 1. แบบทดสอบฉบับนี้มีจํานวน 82 ข้อ 
   2. เวลาในการทําข้อสอบ 90 นาที 
   3. แบบทดสอบเป็นแบบเลือกตอบ ชนิด  4 ตัวเลือก  ให้เลือกคําตอบที่ดีที่สุดเพียงคําตอบเดียว  

................................................................................................................................................................ 
ข้อ 1. การควบคุมความประพฤติหรือการปฏิบัติตนของครูนั้น วิธีการที่ดีที่สุด ตรงกับข้อใด 
 ก. การศึกษาเรียนรู้จากผู้ที่ประพฤติดี 
 ข. การสร้างจิตสํานึก 
 ค. การปรับเปลี่ยนค่านิยม  ความเชื่อ 
 ง. การยึดถือตามหลักธรรมของศาสนา 
ข้อ 2. ข้อประพฤติปฏิบัติ หรือกฎที่ควรปฏิบัติในทางที่ดีที่ควรกระทํา เพื่อให้เกิดสิ่งที่ดีหรือมีสันติสุขในสังคม  
        ตรงกับข้อใด 
 ก. คุณธรรม     ข. จริยธรรม 
 ค. ค่านิยม      ง. หลักธรรม 
ข้อ 3. สภาพคุณงามความด ีความประพฤติที่ดีการทําให้เกิดคุณงามความดีอุปนิสัยอันดีงาม ซึ่งเป็นคุณสมบัติ 
        ที่อยู่ภายในจิตใจของบุคคล ตรงกับข้อใด 
 ก. คุณธรรม     ข. จริยธรรม 
 ค. ค่านิยม     ง. หลักธรรม 
ข้อ 4. ข้อปฏิบัติสําหรับรักษากาย และวาจา ให้ปกติเรียบร้อย ตรงกับข้อใด 
 ก. เบญจศีล     ข. กัลยาณมิตธรรม 
 ค. อิทธิบาท 4     ง. สังคหวัตถ ุ4 
ข้อ 5. เบญจศีล ข้อใดหากไม่ปฏิบัติแล้วจะส่งผลให้ผู้นั้นประพฤติปฏิบัติผิดข้ออื่นๆ ตามไปด้วย ถูกต้องที่สุด 
 ก. งดเว้นจากการฆ่าสัตว์ตัดชีวิต      
 ข. งดเว้นจากการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของเขามิได้ให้ 
 ค. งดเว้นจากการประพฤติผิดในคู่ครองและของรักของผู้อื่น  
 ง. งดเว้นจากการดื่มน้ําเมา 
ข้อ 6. คุณธรรมที่เป็นคุณลักษณะของการเป็นผู้อบรมสั่งสอน แนะนํา ข้อใดถูกต้องที่สุด 
 ก. เบญจศีล     ข. กัลยาณมิตธรรม 
 ค. อิทธิบาท 4     ง. สังคหวัตถ ุ4 
ข้อ 7. คุณธรรมที่เป็นคุณลักษณะของการเป็นผู้อบรมสั่งสอน แนะนํา ข้อใดถูกต้องที่สุด 
 ก. เบญจศีล     ข. กัลยาณมิตธรรม 
 ค. อิทธิบาท 4     ง. สังคหวัตถ ุ4 
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ข้อ 8. กระทําตนเป็นที่เคารพรักของศิษย์  ตรงกับ กัลยาณมิตธรรม ข้อใดถูกต้องที่สุด 
 ก. ปิยตา     ข. ครุ 
 ค. ภาวนียตา     ง. วัตถุตา 
ข้อ 9. กระทําตนเป็นที่น่าเคารพบูชา โดยการปกครอง ขู่ ยกย่อง เป็นตัวอย่างทําให้เด็กรู้สึกอบอุ่นปลอดภัย  
        มีความยุติธรรมเที่ยงตรงตรงกับ กัลยาณมิตธรรม ข้อใดถูกต้องที่สุด 
 ก. ปิยตา     ข. ครุ 
 ค. ภาวนียตา     ง. วัตถุตา 
ข้อ 10. อบรมตนเองให้มีความรู้ความสามารถในการทํางาน และเจริญด้วยศีลธรรม มีภูมิปัญญา น่ายกย่อง 
          ตรงกับ กัลยาณมิตธรรม ข้อใดถูกต้องที่สุด 
 ก. ปิยตา     ข. ครุ 
 ค. ภาวนียตา     ง. วัตถุตา 
ข้อ 11. อุตสาหะสั่งสอนอบรม รู้จักชี้ทางให้เข้าใจด้วยเหตุผล โดยการอธิบายชัดเจน เร้าให้สนใจอยากติดตาม  
         ให้ผู้เรียนสนุกสนาน อธิบายให้แจ่มแจ้ง ชักชวนให้ทําตาม ให้มีความอุตสาหะและให้ความร่าเริง สบายใจ 
          ตรงกับ กัลยาณมิตธรรม ข้อใดถูกต้องที่สุด 
 ก. ปิยตา     ข. ครุ 
 ค. ภาวนียตา     ง. วัตถุตา 
ข้อ 12. อดทนต่อถ้อยคํารบกวนของศิษย์ อดทนต่อการเสียดสี กวนใจ ติเตียน ตรงกับ กัลยาณมิตธรรม  
         ข้อใดถูกต้องที่สุด 
 ก. ครุปิยตา     ข. วัจนักขันติ 
 ค. คัมภีรกถากรณัง    ง. อนิโยธนัง 
ข้อ 13. ขยายข้อลึกให้ตื้น อธิบายให้ง่าย โดยใช้วิธีต่าง ๆ ได้อย่างลึกซึ้ง และเข้าใจ โดยแสดงจุดเด่นของวิชา 
         แสดงเหตุผลของวิชา และแสดงสาระของวิชา ตรงกับ กัลยาณมิตธรรม ข้อใดถูกต้องที่สุด 
 ก. ครุปิยตา     ข. วัจนักขันติ 
 ค. คัมภีรกถากรณัง    ง. อนิโยธนัง 
ข้อ 14. การไม่ชักจูงศิษย์ไปในทางชั่ว ไม่แนะนําไปในทางเสื่อม ตรงกับ กัลยาณมิตธรรม ข้อใดถูกต้องที่สุด 
 ก. ครุปิยตา     ข. วัจนักขันติ 
 ค. คัมภีรกถากรณัง    ง. อนิโยธนัง 
ข้อ 15. สอนให้มีลําดับขั้นตอน ให้มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน ตรงกับ ธรรมเทศกธรรม 5 คุณธรรมของ 
          การประสิทธิ์ประสาทความรู้ ข้อใดถูกต้องที่สุด 
 ก. อนุบุปพิถา     ข. ปริยายทัสสาวี 
 ค. อนุทยตา     ง. อนามิสันดร 
ข้อ 16. จับจุดสําคัญมาขยายแต่ละเรื่อง แยกแยะให้มองเห็นชัดเจน อย่างมีเหตุผล 
          ตรงกับ ธรรมเทศกธรรม 5 คุณธรรมของการประสิทธิ์ประสาทความรู้ ข้อใดถูกต้องที่สุด 
 ก. อนุบุปพิถา     ข. ปริยายทัสสาวี 
 ค. อนุทยตา     ง. อนามิสันดร 
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ข้อ 17. ตั้งจิตเมตตา สอนด้วยความปรารถนาดี โดยมุ่งประโยชน์แก่ผู้เรียน ตรงกับ ธรรมเทศกธรรม 5 คุณธรรม 
          ของการประสิทธิ์ประสาทความรู้ ข้อใดถูกต้องที่สุด 
 ก. อนุบุปพิถา     ข. ปริยายทัสสาวี 
 ค. อนุทยตา     ง. อนามิสันดร 
ข้อ 18. ไม่มุ่งหวังอามิส หรือผลตอบแทน ตรงกับ ธรรมเทศกธรรม 5 คุณธรรมของการประสิทธิ์ประสาทความรู้  
          ข้อใดถูกต้องที่สุด 
 ก. อนุบุปพิถา     ข. ปริยายทัสสาวี 
 ค. อนุทยตา     ง. อนามิสันดร 
ข้อ 19. อนุปหัจจ์ ตรงกับ ธรรมเทศกธรรม 5 คุณธรรมของการประสิทธิ์ประสาทความรู้  ข้อใดถูกต้องที่สุด 
 ก. การวางจิตใจให้ตรงตามเนื้อเรื่อง ไม่กระทบกระแทกผู้อื่น หรือ ข่มขู่ผู้อื่น  
 ข. ชักจูงให้เห็นจริง ชวนให้คล้อยตามจนต้องยอมรับ และนําไปปฏิบัติ 
 ค. อธิบายให้เห็นชัดแจ่มแจ้ง เหมือนจูงมือไปดูให้เห็นกับตา     
 ง. ชโลมใจให้แช่มชื่น ร่าเริง เบิกบาน ฟังไม่เบื่อ และเปี่ยมด้วยความหวังเพราะมองเห็นประโยชน์ที่ตนพึง 
             จะได้รับจากการปฏิบัติ 
ข้อ 20. โลกบาลธรรม คือ ธรรมที่คุ้มครองโลก และเป็นเทวธรรม ข้อใดถูกต้องที่สุด 
 ก. หิริ      ข. โอตตัปปะ 
 ค. ขันติ      ง. ข้อ ก และ ข 
ข้อ 21. ความละอายต่อบาป และความชั่วทั้งปวง ตรงกับ ข้อใดถูกต้องที่สุด 
 ก. หิริ      ข. โอตตัปปะ 
 ค. ขันติ      ง. โสรัจจะ 
ข้อ 22. ความเกรงกลัวต่อบาป และความชั่วทั้งปวง ตรงกับ ข้อใดถูกต้องที่สุด 
 ก. หิริ      ข. โอตตัปปะ 
 ค. ขันติ      ง. โสรัจจะ 
ข้อ 23. ธรรมที่ทําให้งาม ตรงกับ ข้อใดถูกต้องที่สุด 
 ก. หิริ      ข. โสรัจจะ 
 ค. ขันติ      ง. ข้อ ข และ ค 
ข้อ 24. ความอดทน อดได้ทนได้เพื่อบรรลุความดีงามและความมุ่งหมายอันชอบ ตรงกับ ข้อใดถูกต้องที่สุด 
 ก. วิมังสา     ข. จิตตะ 
 ค. ขันติ      ง. โสรัจจะ 
ข้อ 25. ความสงบเสงี่ยม มีอัธยาศัยงดงาม รักความประณีตหมดจดเรียบร้อยงดงาม ตรงกับ ข้อใดถูกต้องที่สุด 
 ก. วิมังสา     ข. จิตตะ 
 ค. ขันติ      ง. โสรัจจะ 
ข้อ 26. ธรรมที่นําไปสู่ความสําเร็จแห่งผลที่มุ่งหมาย เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า หลักธรรมสําหรับการ “ครองงาน”  
          ตรงกับ ข้อใดถูกต้องที่สุด 
 ก. เบญจศีล     ข. กัลยาณมิตธรรม 
 ค. อิทธิบาท 4     ง. สังคหวัตถ ุ4 
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ข้อ 27. ฉันทะ ตรงกับ ข้อใดถูกต้องที่สุด 
 ก. ความยินดีพอใจรักใคร่ใฝ่ใจ รักที่จะทําสิ่งนั้นอยู่เสมอ และปรารถนาจะทําให้ผลดียิ่ง ๆ ขึ้น  
 ข. ความเพียรพยายาม ขยันหมั่นเพียรประกอบกิจการงานนั้น ๆ อย่างเข้มแข็งอดทน เอาธุระไม่ท้อถอย 
 ค. การตั้งจิตรับรู้ในสิ่งที่กระทํา และทําสิ่งนั้นด้วยความคิดเอาจิตฝักใฝ่ไม่ปล่อยใจฟุ้งซ่านเลื่อนลอย 
 ง. ความไตร่ตรองหรือทดลอง หมั่นใช้ปัญญาพิจารณาใคร่ครวญ ตรวจหาเหตุผล และตรวจสอบข้อยิ่ง 
             หย่อนในสิ่งที่ได้กระทํานั้น มีการวางแผน วัดผล คิดค้นวิธีแก้ไขปรับปรุง 
ข้อ 28. วิริยะ ตรงกับ ข้อใดถูกต้องที่สุด 
 ก. ความยินดีพอใจรักใคร่ใฝ่ใจ รักที่จะทําสิ่งนั้นอยู่เสมอ และปรารถนาจะทําให้ผลดียิ่ง ๆ ขึ้น  
 ข. ความเพียรพยายาม ขยันหมั่นเพียรประกอบกิจการงานนั้น ๆ อย่างเข้มแข็งอดทน เอาธุระไม่ท้อถอย 
 ค. การตั้งจิตรับรู้ในสิ่งที่กระทํา และทําสิ่งนั้นด้วยความคิดเอาจิตฝักใฝ่ไม่ปล่อยใจฟุ้งซ่านเลื่อนลอย 
 ง. ความไตร่ตรองหรือทดลอง หมั่นใช้ปัญญาพิจารณาใคร่ครวญ ตรวจหาเหตุผล และตรวจสอบข้อยิ่ง 
             หย่อนในสิ่งที่ได้กระทํานั้น มีการวางแผน วัดผล คิดค้นวิธีแก้ไขปรับปรุง 
ข้อ 29. จิตตะ ตรงกับ ข้อใดถูกต้องที่สุด 
 ก. ความยินดีพอใจรักใคร่ใฝ่ใจ รักที่จะทําสิ่งนั้นอยู่เสมอ และปรารถนาจะทําให้ผลดียิ่ง ๆ ขึ้น  
 ข. ความเพียรพยายาม ขยันหมั่นเพียรประกอบกิจการงานนั้น ๆ อย่างเข้มแข็งอดทน เอาธุระไม่ท้อถอย 
 ค. การตั้งจิตรับรู้ในสิ่งที่กระทํา และทําสิ่งนั้นด้วยความคิดเอาจิตฝักใฝ่ไม่ปล่อยใจฟุ้งซ่านเลื่อนลอย 
 ง. ความไตร่ตรองหรือทดลอง หมั่นใช้ปัญญาพิจารณาใคร่ครวญ ตรวจหาเหตุผล และตรวจสอบข้อยิ่ง 
             หย่อนในสิ่งที่ได้กระทํานั้น มีการวางแผน วัดผล คิดค้นวิธีแก้ไขปรับปรุง 
ข้อ 30. วิมังสา ตรงกับ ข้อใดถูกต้องที่สุด 
 ก. ความยินดีพอใจรักใคร่ใฝ่ใจ รักที่จะทําสิ่งนั้นอยู่เสมอ และปรารถนาจะทําให้ผลดียิ่ง ๆ ขึ้น  
 ข. ความเพียรพยายาม ขยันหมั่นเพียรประกอบกิจการงานนั้น ๆ อย่างเข้มแข็งอดทน เอาธุระไม่ท้อถอย 
 ค. การตั้งจิตรับรู้ในสิ่งที่กระทํา และทําสิ่งนั้นด้วยความคิดเอาจิตฝักใฝ่ไม่ปล่อยใจฟุ้งซ่านเลื่อนลอย 
 ง. ความไตร่ตรองหรือทดลอง หมั่นใช้ปัญญาพิจารณาใคร่ครวญ ตรวจหาเหตุผล และตรวจสอบข้อยิ่ง 
             หย่อนในสิ่งที่ได้กระทํานั้น มีการวางแผน วัดผล คิดค้นวิธีแก้ไขปรับปรุง 
ข้อ 31. เป็นหลักธรรมแห่งการสงเคราะห์ช่วยเหลือเป็นคุณธรรมในการยึดเหนี่ยวจิตใจของผู้อื่นไว้ 
          ตรงกับ ข้อใดถูกต้องที่สุด 
 ก. เบญจศีล     ข. พรหมวิหาร 4                                                                                                                                   
 ค. อิทธิบาท 4     ง. สังคหวัตถ ุ4 
ข้อ 32. การแบ่งปัน เอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่กัน ตรงกับ ข้อใดถูกต้องที่สุด 
 ก. ทาน      ข. ปิยวาจา 
 ค. อัตถจริยา     ง. สมานัตตา 
ข้อ 33. การพูดจาด้วยถ้อยคําที่สุภาพเป็นที่นิยมนับถือ ตรงกับ ข้อใดถูกต้องที่สุด 
 ก. ทาน      ข. ปิยวาจา 
 ค. อัตถจริยา     ง. สมานัตตา 
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ข้อ 34. การประพฤติที่เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่น ตรงกับ ข้อใดถูกต้องที่สุด 
 ก. ทาน      ข. ปิยวาจา 
 ค. อัตถจริยา     ง. สมานัตตา 
ข้อ 35. ความมีตนเสมอต้น เสมอปลาย ไม่ถือตัว ร่วมทุกข์ ร่วมสุข ตรงกับ ข้อใดถูกต้องที่สุด 
 ก. ทาน      ข. ปิยวาจา 
 ค. อัตถจริยา     ง. สมานัตตา 
ข้อ 36. หลักธรรมประจําใจอันประเสริฐ  หรือ “ธรรมของผู้ใหญ่ปกครองผู้น้อย” ตรงกับ ข้อใดถูกต้องที่สุด 
 ก. เบญจศีล     ข. พรหมวิหาร 4                                                                                                                                   
 ค. อิทธิบาท 4     ง. สังคหวัตถ ุ4 
ข้อ 37. ความรักใคร่ ความปรารถนาดีอยากให้เขามีสุข มีจิตอันแผ่ไมตรี และคิดทําประโยชน์แก่มนุษย์ 
          และสัตว์ทั่วหน้า ตรงกับ ข้อใดถูกต้องที่สุด 
 ก. เมตตา     ข. กรุณา                                                                                                                                  
 ค. มุฑิตา     ง. อุเบกขา 
ข้อ 38. ความสงสาร การคิดช่วยให้พ้นจากความทุกข์ทรมาน การใฝ่ใจในอันที่จะปลดเปลื้อง บําบัด 
          ความทุกข์ยากเดือดร้อนของปวงสัตว์ ตรงกับ ข้อใดถูกต้องที่สุด 
 ก. เมตตา     ข. กรุณา                                                                                                                                  
 ค. มุฑิตา     ง. อุเบกขา 
ข้อ 39. ความยินดีเมื่อผู้อื่นมีความสุขความเจริญก้าวหน้ามีจิตผ่องใสบันเทิงกอปรด้วยอาการแช่มชื่นเบิกบาน 
          อยู่เสมอต่อสัตว์ทั้งหลายผู้ดํารงในปกติสุขพลอยยินดีด้วยเมื่อเขาได้ดีมีความสุข ความเจริญงอกงาม 
          ยิ่ง ๆ ขึ้นไป ตรงกับ ข้อใดถูกต้องที่สุด 
 ก. เมตตา     ข. กรุณา                                                                                                                                  
 ค. มุฑิตา     ง. อุเบกขา 
ข้อ 40. ความวางใจเป็นกลาง  คือ มีจิตเรียบตรงเที่ยงธรรมไม่เอนเอียงด้วยความรักหรือความชัง   
          ตรงกับ ข้อใดถูกต้องที่สุด 
 ก. เมตตา     ข. กรุณา                                                                                                                                  
 ค. มุฑิตา     ง. อุเบกขา 
ข้อ 41. ความยินดีพอใจตามมีตามได้ตามกําลัง และความจําเป็นของตน ตรงกับ ข้อใดถูกต้องที่สุด 
 ก. สันดุฏฐ ี     ข. สันโดษ                                                                                                                               
 ค. มรรค      ง. ข้อ ก และ ข  
ข้อ 42. ข้อใดไมถู่กต้อง เกี่ยวกับ หลักสันโดษ 
 ก. ยถาลาภสันโดษ    ข. ยถาพลสันโดษ                                                                                                                               
 ค. ยถาสารุปปสันโดษ    ง. ยถาเมตาสันโดษ 
ข้อ 43. ยินดีตามได้ คือ ความยินดีตามที่ตนได้มา ตรงกับ ข้อใดถูกต้องที่สุด 
 ก. ยถาลาภสันโดษ    ข. ยถาพลสันโดษ                                                                                                                               
 ค. ยถาสารุปปสันโดษ    ง. ยถาเมตาสันโดษ 
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ข้อ 44. ยินดีตามกําลัง คือ ยินดีแต่พอแก่กําลังร่างกายสุขภาพและวิสัยของตน ตรงกับ ข้อใดถูกต้องที่สุด 
 ก. ยถาลาภสันโดษ    ข. ยถาพลสันโดษ                                                                                                                               
 ค. ยถาสารุปปสันโดษ    ง. ยถาเมตาสันโดษ 
ข้อ 45. ความยินดีตามควร คือยินดีตามที่เหมาะสมกับภาระฐานะ แนวทางชีวิต ตรงกับ ข้อใดถูกต้องที่สุด 
 ก. ยถาลาภสันโดษ    ข. ยถาพลสันโดษ                                                                                                                               
 ค. ยถาสารุปปสันโดษ    ง. ยถาเมตาสันโดษ 
ข้อ 46. ทางปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์ เพื่อแก้ปัญหาชีวิต และปัญหาสังคม หรือเป็นทางปฏิบัติสายกลาง  
          ตรงกับ ข้อใดถูกต้องที่สุด 
 ก.  ฆราวาสธรรม 4    ข. มรรค 8                                                                                                                                   
 ค. อบายมุข  6     ง. พหูสูต 
ข้อ 47. ความเห็นชอบ เช่น เห็นว่าทําดีย่อมได้รับผลดี ทําชั่วย่อมได้รับ ผลชั่วเป็นต้น ตรงกับ ข้อใดถูกต้องที่สุด 
 ก.  สัมมาทิฐิ     ข. สัมมาสังกัปปะ                                                                                                                                   
 ค. สัมมาวาจา     ง. สัมมากัมมันตะ 
ข้อ 48. ความดําริชอบ เช่น ดําริออกจากกาม ไม่มัวเมาในรูป รส กลิ่น เสียง และสัมผัส เป็นต้น 
          ตรงกับ ข้อใดถูกต้องที่สุด 
 ก.  สัมมาทิฐิ     ข. สัมมาสังกัปปะ                                                                                                                                   
 ค. สัมมาวาจา     ง. สัมมากัมมันตะ 
ข้อ 49. การเจรจาชอบ เช่น เว้นจากการพูดเท็จ พูดส่อเสียด  พูดคําหยาบ พูดเพ้อเจ้อ เป็นต้น 
          ตรงกับ ข้อใดถูกต้องที่สุด 
 ก.  สัมมาทิฐิ     ข. สัมมาสังกัปปะ                                                                                                                                   
 ค. สัมมาวาจา     ง. สัมมากัมมันตะ 
ข้อ 50. การกระทําชอบ หมายถึง เป็นการทํางานที่ปราศจากโทษทั้งปวง เช่น ไม่ฆ่าสัตว์ ไม่ลักทรัพย์   
         และไม่ประพฤติผิดประเวณี เป็นต้น ตรงกับ ข้อใดถูกต้องที่สุด 
 ก.  สัมมาทิฐิ     ข. สัมมาสังกัปปะ                                                                                                                                   
 ค. สัมมาวาจา     ง. สัมมากัมมันตะ 
ข้อ 51. การเลี้ยงชีพ ไม่ทํามาหากินในทางที่ผิดศีลธรรม และ ผิดกฎหมาย ตรงกับ ข้อใดถูกต้องที่สุด 
 ก.  สัมมาอาชีวะ     ข. สัมมาวายามะ                                                                                                                                   
 ค. สัมมาสติ     ง. สัมมาสมาธิ 
ข้อ 52. ความเพียรพยายามชอบ เป็นการเพียรพยายามมิให้ความ ชั่วเกิดเพียรละความชั่ว เพียรกระทําความดี   
          และเพียรรักษาความดี ตรงกับ ข้อใดถูกต้องที่สุด 
 ก.  สัมมาอาชีวะ     ข. สัมมาวายามะ                                                                                                                                   
 ค. สัมมาสติ     ง. สัมมาสมาธิ 
ข้อ 53. ความระลึกชอบ เป็นการระลึกในสิ่งที่เป็นบุญ เป็นกุศลต่าง ๆ ตรงกับ ข้อใดถูกต้องที่สุด 
 ก.  สัมมาอาชีวะ     ข. สัมมาวายามะ                                                                                                                                   
 ค. สัมมาสติ     ง. สัมมาสมาธิ 
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ข้อ 54. ความตั้งใจชอบ เป็นความตั้งใจให้มีอารมณ์สงบ ระงับโลภ โกรธ หลง ทั้งปวง ตรงกับ ข้อใดถูกต้องที่สุด 
 ก.  สัมมาอาชีวะ     ข. สัมมาวายามะ                                                                                                                                   
 ค. สัมมาสติ     ง. สัมมาสมาธิ 
ข้อ 55. ศีล ตามหลัก “ไตรสิกขา”  ตรงกับ มรรค  ข้อใดถูกต้องที่สุด 
 ก.  สัมมาทิฐิ     ข. สัมมาสังกัปปะ                                                                                                                                   
 ค. สัมมาวาจา     ง. ถูกทุกข้อ 
ข้อ 56.  สมาธิ ตามหลัก “ไตรสิกขา”  ตรงกับ มรรค  ข้อใดถูกต้องที่สุด 
 ก.  สัมมาวายามะ    ข. สัมมาสติ                                                                                                                                   
 ค. สัมมาสมาธิ     ง. ถูกทุกข้อ 
ข้อ 57.  ปัญญา ตามหลัก “ไตรสิกขา”  ตรงกับ มรรค  ข้อใดถูกต้องที่สุด 
 ก.  สัมมาทิฐิ     ข. สัมมาสังกัปปะ                                                                                                                                   
 ค. สัมมาวาจา     ง. ข้อ ก และ ข 
ข้อ 58. เป็นความยุติธรรม เว้นจากความลําเอียง ความประพฤติที่คลาดเคลื่อนไป ตรงกับ ข้อใดถูกต้องที่สุด 
 ก. ฆราวาสธรรม 4    ข. อคติ 4                                                                                                                                  
 ค. อบายมุข  6     ง. พหูสูต 
ข้อ 59. ความลําเอียง เพราะความรัก ความชอบพอกัน ตรงกับ ข้อใดถูกต้องที่สุด 
 ก. ฉันทาคติ     ข. โทสาคต ิ                                                                                                                                 
 ค. โมหาคต ิ     ง. ภยาคต ิ
ข้อ 60. ความลําเอียง เพราะความพยาบาท หรือเพราะความโกรธ เกลียดชังกัน ตรงกับ ข้อใดถูกต้องที่สุด 
 ก. ฉันทาคติ     ข. โทสาคติ                                                                                                                                  
 ค. โมหาคต ิ     ง. ภยาคต ิ
ข้อ 61. ความลําเอียง เพราะความหลง ความเขลา หรือเพราะความ สําคัญผิด ตรงกับ ข้อใดถูกต้องที่สุด 
 ก. ฉันทาคติ     ข. โทสาคติ                                                                                                                                  
 ค. โมหาคต ิ     ง. ภยาคต ิ
ข้อ 62. ความลําเอียง เพราะความกลัวภัยจะมาสู่ตนเอง หรือลําเอียงเพราะความเกรงกลัวอิทธิพลต่าง ๆ 
          ตรงกับ ข้อใดถูกต้องที่สุด 
 ก. ฉันทาคติ     ข. โทสาคติ                                                                                                                                  
 ค. โมหาคต ิ     ง. ภยาคต ิ
ข้อ 63. ทางแห่งความเสื่อมหรือทางแห่งความฉิบหาย กล่าวคือ หากบุคคลได้ยึดถือปฏิบัติแล้วจะเกิดความเสื่อม  
          ความฉิบหาย ตรงกับ ข้อใดถูกต้องที่สุด 
 ก. ฆราวาสธรรม 4    ข. อคติ 4                                                                                                                                  
 ค. อบายมุข  6     ง. พหูสูต 
ข้อ 64. ทางแห่งความเสื่อมหรือทางแห่งความฉิบหาย  ข้อใดไมถู่กต้อง 
 ก. คบคนชั่วเป็นมิตร    ข. เกียจคร้านการทํางาน                                                                                                                                  
 ค. การเที่ยวกลางคืน    ง. การทุจริต  
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ข้อ 65. ทางแห่งความเสื่อมข้อใดถือเป็นจุดเริ่มต้นของความเสื่อมข้อต่อๆไป ถูกต้องที่สุด 
 ก. ติดสุราและของมึนเมา    ข. การเที่ยวกลางคืน                                                                                                                                  
 ค. ติดเที่ยวดูการละเล่น    ง. เล่นการพนัน 
ข้อ 66. หลักธรรมสําหรับครองเรือน หรือหลักธรรมสําหรับการครองตน ตรงกับ ข้อใดถูกต้องที่สุด 
 ก. ฆราวาสธรรม 4    ข. อคติ 4                                                                                                                                  
 ค. อบายมุข  6     ง. พหูสูต 
ข้อ 67. ความซื่อสัตย์จริงใจต่อตนเอง ต่อครอบครัว ต่อบุคคลอื่น ๆ รวมทั้งความซื่อสัตย์จริงใจต่อชาติบ้านเมือง 
          ตรงกับ ข้อใดถูกต้องที่สุด 
 ก. สัจจะ      ข. ทมะ                                                                                                                                  
 ค. ขันติ      ง. จาคะ 
ข้อ 68. การฝึกตน การข่มใจ การบังคับตน การฝึกนิสัย การรู้จักควบคุมจิตใจปรับปรุงตนเองให้เจริญก้าวหน้า 
          ด้วยการใช้สติ ตรงกับ ข้อใดถูกต้องที่สุด 
 ก. สัจจะ      ข. ทมะ                                                                                                                                  
 ค. ขันติ      ง. จาคะ 
ข้อ 69. การอดทน อดกลั้น การกระทําหน้าที่ด้วยความขยันขันแข็งไม่ท้อถอย ตรงกับ ข้อใดถูกต้องที่สุด 
 ก. สัจจะ      ข. ทมะ                                                                                                                                  
 ค. ขันติ      ง. จาคะ 
ข้อ 70. ความเสียสละ สละความสุขความสบาย และเสียสละประโยชน์ส่วนตนมีจิตใจกว้างขวาง พร้อมที่จะ 
          รับฟังความทุกข์ ความคิดเห็น และความต้องการของผู้อื่น ตรงกับ ข้อใดถูกต้องที่สุด 
 ก. สัจจะ      ข. ทมะ                                                                                                                                  
 ค. ขันติ      ง. จาคะ 
ข้อ 71. อยากเป็นผู้มีความรู้ มีความฉลาด ต้องยึดหลัก ตรงกับ ข้อใดถูกต้องที่สุด 
 ก. ฆราวาสธรรม 4    ข. อิทธิบาท 4                                                                                                                                  
 ค. อบายมุข  6     ง. พหูสูต 
 
ใช้ตอบคําถาม ข้อ 72 
  1 พหุสัจจะ  
  2 ธตา   
  3 วจสา ปริจิตา  
  4 มนสานุเบกขา  
  5 ทิฏฐิยา สุปฏิวิทธา  
ข้อ 72. การเป็นพหูสูต ต้องปฏิบัติ ตรงกับ ข้อใดถูกต้องที่สุด 
 ก. ข้อ  1-2     ข. ข้อ  1-3 
 ค. ข้อ  1-4     ง. ข้อ  1-5 
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ข้อ 73. ความตั้งใจฟัง มีนิสัยชอบฟัง ชอบอ่าน ชอบค้นคว้า ตรงกับ  ข้อใดถูกต้องที่สุด 
 ก. พหุสัจจะ     ข. ธตา                                                                                                                                 
 ค. วจสา  ปริจิตา     ง. มนสานุเบกขา 
ข้อ 74. ความตั้งใจจํา จึงมีความจําด ีรู้จักกับสาระสําคัญ ตรงกับ ข้อใดถูกต้องที่สุด 
 ก. พหุสัจจะ     ข. ธตา                                                                                                                                 
 ค. วจสา  ปริจิตา     ง. มนสานุเบกขา 
ข้อ 75. ความตั้งใจท่อง จนจดจําได้แม่นยํา ตรงกับ ข้อใดถูกต้องที่สุด 
 ก. พหุสัจจะ     ข. ธตา                                                                                                                                 
 ค. วจสา  ปริจิตา     ง. มนสานุเบกขา 
ข้อ 76. ตั้งใจขบคิด ใส่ใจคิดตรึกตรองหาเหตุผลให้เข้าใจ ตลอดจนนําไปใช้ประโยชน์ได้ ตรงกับ ข้อใดถูกต้องที่สุด 
 ก. พหุสัจจะ     ข. ธตา                                                                                                                                 
 ค. วจสา  ปริจิตา     ง. มนสานุเบกขา 
ข้อ 77. ความแทงตลอดด้วยปัญญา เข้าใจ แจ่มแจ้งทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ตรงกับ ข้อใดถูกต้องที่สุด 
 ก. ทิฏฐิยา     ข. สุปฏิวิทธา                                                                                                                                
 ค. ปริจิตา     ง. ทิฏฐิยา สุปฏิวิทธา 
ข้อ 78. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นองค์กรขนาดใหญ่จําเป็นต้องมีเอกภาพในการทํางาน 
 จึงกําหนดค่านิยมพื้นฐานขององค์กร (OBEC) ตัว “O” ตรงกับข้อใดถูกต้อง 
 ก. เป็นองค์กรที่มีชีวิต    ข. พร้อมจิตเอื้ออาทร 
 ค. มีอาภรณ์คือความขยัน    ง. ใจยึดมั่นหลักยุติธรรม 
ข้อ 79.  “มีอาภรณ์คือความขยัน” เป็นค่านิยมพื้นฐานขององค์กร สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   
          ตรงกับข้อใดถูกต้อง 
 ก. O = Organic     ข. B = Benevolence 
 ค. E = Eagerness     ง. C = Compliance  
ข้อ 80.  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ได้พระราชทานพระบรมราโชวาทแก่ครูอาวุโส 
           ที่เกี่ยวกับลักษณะครูที่ดี 3 ประการ  ยกเว้นข้อใด 
 ก.  ความรู้ดี      ข. ความดี 
 ค.  บุคลิกดี      ง. ความสามารถ  
ข้อ 81.  อุดมการณ์ครู มีหลักการที่จะยึดไว้ประจําใจทุกขณะ ที่ประกอบภารกิจของครู  ข้อใดไมถู่กต้อง 
 ก.  เต็มรู้      ข. เต็มใจ 
 ค.  เต็มความสามารถ     ง. เต็มคน  
ข้อ 82.  เต็มเวลา คือ การรับผิดชอบ การทุ่มเทเพื่อการสอน ครูที่มีอุดมการณ์ จะต้องใช้ชีวิตครูอย่าง 
          เต็มเวลา ทั้ง 3 ส่วน  ยกเว้นข้อใด 
 ก.  งานสอน      ข. งานครู 
 ค.  งานที่ได้รับมอบหมาย    ง. งานนักเรียน/นักศึกษา 
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แบบทดสอบ มาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ  
หลักสูตรเตรียมสอบคัดเลือก ตําแหน่งครูผู้ช่วย 

........................................................................................................................................................... 
คําชี้แจง : 1. แบบทดสอบฉบับนี้มีจํานวน 110 ข้อ 
   2. เวลาในการทําข้อสอบ 90 นาที 
   3. แบบทดสอบเป็นแบบเลือกตอบ ชนิด  4 ตัวเลือก  ให้เลือกคําตอบที่ดีที่สุดเพียงคําตอบเดียว  

................................................................................................................................................................ 
ข้อ 1. วิชาชีพต่อไปนี้ไม่จัดเป็นวิชาชีพควบคุมกําหนดในพ.ร.บ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546  

ก. วิชาชีพครู        
ข. วิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา  
ค. วิชาชีพผู้บริหารการศึกษา     
ง. วิชาชีพบุคลากรทางการศึกษาอื่น 

ข้อ 2. จากข้อ 1  กําหนดใน พ.ร.บ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 ใน มาตรา ใด  
ก. มาตรา 41      ข. มาตรา 42 
ค. มาตรา 43      ง. มาตรา 44 

ข้อ 3. ผู้ใดประกอบวิชาชีพควบคุม โดยไม่ได้รับใบอนุญาตฝ่าฝืน ต้องระวางโทษ  ตรงตามข้อใด  
ก. จําคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000  บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
ข. จําคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 30,000  บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
ค. จําคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000  บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 ง. จําคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 60,000  บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
ข้อ 4. จากข้อ 3  กําหนดใน พ.ร.บ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 ใน มาตรา ใด  

ก. มาตรา 76      ข. มาตรา 77 
ค. มาตรา 78      ง. มาตรา 79 

ข้อ 5. พ.ร.บ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 กําหนดให้ บุคคลในข้อใด “ประกอบวิชาชีพควบคุม 
          ได้โดยไม่ต้องมีใบอนุญาต”  

ก. ผู้ที่เข้ามาให้ความรู้แก่ผู้เรียนในสถานศึกษาเป็นครั้งคราวในฐานะวิทยากรพิเศษทางการศึกษา 
ข. ผู้ที่ไม่ได้ประกอบวิชาชีพหลักทางด้านการเรียนการสอนแต่ในบางครั้งต้องทําหน้าที่สอนด้วย 
ค. นักเรียน นักศึกษา หรือผู้รับการฝึกอบรมหรือผู้ได้รับใบอนุญาตปฏิบัติการสอน ซึ่งทําการฝึกหัดหรือ 
   อบรมในความควบคุมของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาซึ่งเป็นผู้ให้การศึกษาหรือฝึกอบรม 
ง. ถูกทุกข้อ 
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ข้อ 6. พ.ร.บ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 กําหนดให้ บุคคลในข้อใด “ประกอบวิชาชีพควบคุม 
         ได้โดยไม่ต้องมีใบอนุญาต”  

ก. ผู้ที่จัดการศึกษาตามอัธยาศัย 
ข. ผู้ที่ทําหน้าที่สอนในศูนย์การเรียนตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ หรือสถานที่เรียนที่หน่วยงาน  
   จัดการศึกษา   นอกระบบและตามอัธยาศัย บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครอง 
   ส่วนท้องถิ่น องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ    สถาบันศาสนา สถานประกอบการ โรงพยาบาล สถาบัน 
   ทางการแพทย์ สถานสงเคราะห์ และสถาบันสังคมอื่นเป็นผู้จัด 
ค. คณาจารย์ ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้บริหารการศึกษาในระดับอุดมศึกษาระดับปริญญาทั้งของรัฐและ 
   เอกชน 

 ง. ถูกทุกข้อ 
ข้อ 7. พ.ร.บ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 กําหนดให้ บุคคลในข้อใด “ประกอบวิชาชีพควบคุม 
        ได้โดยไม่ต้องมีใบอนุญาต”  

ก. ผู้บริหารการศึกษาระดับเหนือเขตพื้นที่การศึกษา   ข. ครูโรงเรียน ต.ช.ด. 
ค. พระภิกษุที่สอนโรงเรียนพระ     ง. ถูกทุกข้อ 

ข้อ 8. พ.ร.บ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 กําหนดให้ “คุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบ 
         วิชาชีพควบคุม” ตรงกับข้อใด 

1. มีอายุไม่ต่ํากว่า20 ปีบริบูรณ์ 
2. มีวุฒิปริญญาทางการศึกษา หรือเทียบเท่า หรือมีคุณวุฒิอื่นที่คุรุสภารับรอง 
3. ผ่านการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาตามหลักสูตรปริญญาทางการศึกษาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า1 ปี 
และผ่านเกณฑ์การประเมินปฏิบัติการสอนตามหลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเงื่อนไขที่คณะกรรมการคุรุสภากําหนด 

4. ถูกทุกข้อ 
ข้อ 9. พ.ร.บ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 กําหนดให้ “ลักษณะต้องห้ามผู้ขอรับใบอนุญาต 
         ประกอบวิชาชีพควบคุม” ตรงกับข้อใด 

ก. เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี 
ข. เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
ค. เคยต้องโทษจําคุกในคดีที่คุรุสภาเห็นว่าอาจนํามาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพ 
ง. ถูกทุกข้อ 

ข้อ 10. จากข้อ 8-9  กําหนดในพ.ร.บ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 ใน มาตรา ใด  
ก. มาตรา 41       ข. มาตรา 42 
ค. มาตรา 43       ง. มาตรา 44 

ข้อ 11.  พ.ร.บ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 กําหนดให้ “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ”           
          ให้มีอายุ ข้อใดถูกต้อง 

ก. 4 ปี        ข. 5 ปี 
ค. 6 ปี        ง. 8 ปี 
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ข้อ 12.  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประสงค์จะขอขึ้นทะเบียนรับ“ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ”  
          ให้ยื่นขอต่อใคร ถูกต้อง 

ก. คณะกรรมการคุรุสภา     ข. คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ 
ค. เลขาธิการคุรุสภา     ง. ประธานคณะกรรมการคุรุสภา 

ข้อ 13.  จากข้อ 12  อัตราค่าธรรมเนียม ตรงกับข้อใด 
ก. 200  บาท      ข. 300  บาท 
ค. 400  บาท      ง. 500  บาท 

ข้อ 14. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประสงค์จะขอต่อ “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ”                
         ให้ยื่นขอต่อใคร ถูกต้อง 

ก. คณะกรรมการคุรุสภา     ข. คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ 
ค. เลขาธิการคุรุสภา     ง. ประธานคณะกรรมการคุรุสภา 

ข้อ 15. จากข้อ  14 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประสงค์จะขอต่อ “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ” 
          ให้ดําเนินการอย่างไร 

ก. ให้ยื่นขอต่อใบอนุญาตก่อนหมดอายุ ภายใน180 วัน 
ข. ให้ยื่นขอต่อใบอนุญาตก่อนหมดอายุ ต่ํากว่า 180 วัน 
ค. ให้ยื่นขอต่อใบอนุญาตก่อนหมดอายุ ไม่น้อยกว่า 180 วัน 
ง. ให้ยื่นขอต่อใบอนุญาตก่อนหมดอายุ ไม่เกิน180 วัน 

ข้อ 16. อัตราค่าธรรมเนียมต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ตรงกับข้อใด 
ก. 200  บาท      ข. 300  บาท 
ค. 400  บาท      ง. 500  บาท 

ข้อ 17. ครูสมพงษ์ ต้องการหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ ครูสมพงษ์ต้องจ่าย 
          อัตราค่าธรรมเนียม ตรงกับข้อใด 

ก. 200  บาท      ข. 300  บาท 
ค. 400  บาท      ง. 500  บาท 

ข้อ 18. นางสาวฤดี พึ่งสําเร็จการศึกษาต้องการหนังสืออนุมัติ หรือวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชํานาญ 
          ในการประกอบวิชาชีพ นางสาวฤดี ต้องจ่ายอัตราค่าธรรมเนียม ตรงกับข้อใด 

ก. 200  บาท      ข. 300  บาท 
ค. 400  บาท      ง. 500  บาท 

ข้อ 19. ครูสุดสวย ทําใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ   สูญหาย ครูสวยเลยยื่นเรื่องเพื่อขอใบแทนใบอนุญาต              
         ครูสุดสวย ต้องจ่ายอัตราค่าธรรมเนียม ตรงกับข้อใด 

ก. 200  บาท      ข. 300  บาท 
ค. 400  บาท      ง. 500  บาท 
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ข้อ 20. จากข้อ 19 ใบแทนใบอนุญาต  ที่ครูสุดสวย จะได้รับ คําว่า “ใบแทนใบอนุญาต  ” เจ้าหน้าที่ 
          จะประทับด้วยหมึกสีใด 

ก. สีแดง       ข. สีน้ําเงิน 
ค. สีแดงหรือน้ําเงิน     ง. สีใดก็ได้ที่มองเห็นชัดเจน 

ข้อ 21. “ห้ามมิผู้ใดแสดงด้วยวิธีใดๆ ให้ผู้อื่นเข้าใจว่าตนมีสิทธิหรือพร้อมจะประกอบวิชาชีพ โดยไม่ได้รับ 
           ใบอนุญาตจากคุรุสภา”กําหนดใน พ.ร.บ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 ใน มาตรา ใด  

ก. มาตรา 46      ข. มาตรา 47 
ค. มาตรา 48      ง. มาตรา 49 

ข้อ 22. จากข้อ 21 ฝ่าฝืน ต้องระวางโทษ ตรงตามข้อใด  
ก. จําคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000  บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
ข. จําคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 30,000  บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
ค. จําคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000  บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
ง. จําคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 60,000  บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

ข้อ 23. จากข้อ 22 กําหนดในพ.ร.บ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 ใน มาตรา ใด  
ก. มาตรา 76      ข. มาตรา 77 
ค. มาตรา 78      ง. มาตรา 79 

ข้อ 24. “ห้ามมิให้สถานศึกษารับผู้ไม่ได้รับใบอนุญาตเข้าประกอบวิชาชีพควบคุมในสถานศึกษา เว้นแต่จะได้รับ 
          อนุญาตจากคุรุสภา” กําหนดในพ.ร.บ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 ใน มาตรา ใด  

ก. มาตรา 46      ข. มาตรา 47 
ค. มาตรา 48      ง. มาตรา 49 

ข้อ 25. สถานศึกษารับผู้ไม่ได้รับใบอนุญาตเข้าประกอบวิชาชีพควบคุมในสถานศึกษา ต้องระวางโทษ  
          ตรงตามข้อใด  

ก. จําคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000  บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
ข. จําคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 30,000  บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
ค. จําคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000  บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
ง. จําคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 60,000  บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

ข้อ 26. จากข้อ 25  กําหนดในพ.ร.บ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 ใน มาตรา ใด  
ก. มาตรา 76      ข. มาตรา 77 
ค. มาตรา 78      ง. มาตรา 79 

ข้อ 27. สถานศึกษารับผู้ไม่ได้รับใบอนุญาตเข้าประกอบวิชาชีพควบคุมในสถานศึกษา ผู้ที่ต้องระวางโทษ  
          ตรงตามข้อใด  

ก. รองผู้อํานวยการที่รับผิดชอบการบริหารงานบุคคล 
ข. หัวหน้างานที่รับผิดชอบการบริหารงานบุคคล 
ค. ผู้อํานวยการสถานศึกษา 
ง. ถูกทุกข้อ 
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ข้อ 28. “ห้ามมิให้ผู้ได้รับใบอนุญาตซึ่งอยู่ในระหว่างถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาต ผู้ใดประกอบวิชาชีพควบคุมหรือแสดง  
           ด้วยวิธีใดๆ ให้ผู้อื่นเข้าใจว่าตนมีสิทธิหรือพร้อมจะประกอบวิชาชีพควบคุมนับแต่วันที่ทราบคําสั่ง 
           พักใช้ใบอนุญาตนั้น” กําหนดในพ.ร.บ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 ใน มาตรา ใด  

ก. มาตรา 56       ข. มาตรา 57 
ค. มาตรา 58       ง. มาตรา 59 

ข้อ 29. จากข้อ 28  ผู้ใดฝ่าฝืน ต้องระวางโทษ ตรงตามข้อใด  
ก. จําคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000  บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
ข. จําคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 30,000  บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
ค. จําคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000  บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
ง. จําคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 60,000  บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

ข้อ 30. จากข้อ 29 กําหนดในพ.ร.บ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 ใน มาตรา ใด  
ก. มาตรา 76      ข. มาตรา 77 
ค. มาตรา 78      ง. มาตรา 79 

ข้อ 31. คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ  กําหนดไว้กี่คน 
ก. 31 คน      ข. 23 คน 
ค. 17 คน      ง. 15 คน 

ข้อ 32. จากข้อ 31 กําหนดในพ.ร.บ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 ใน มาตรา ใด  
ก. มาตรา 7      ข. มาตรา 12 
ค. มาตรา 21      ง. มาตรา 62 

ข้อ 33. “ประธานคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ” กําหนดตรงกับข้อใด 
ก. รัฐมนตรีแต่งตั้งจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  จากคณะกรรมการคุรุสภา 
ข. นายกรัฐมนตรีแต่งตั้งจากคณะกรรมการ คุรุสภา 
ค. คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการคุรุสภา 
ง. เลขาธิการคุรุสภาแต่งตั้งจากคณะกรรมการ  คุรุสภา 

ข้อ 34.“ประธานคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ” คนปัจจุบัน ตรงกับข้อใด 
ก. นายอํานาจ สุนทรธรรม    ข. นายพลสัณห์  โพธิ์ศรีทอง 
ค. นายดิเรก พรสีมา     ง. นางศิริพร  กิจเกื้อกุล 

ข้อ 35.“กรรมการโดยตําแหน่ง คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ” ตรงกับข้อใด 
ก. 2  คน      ข. 3  คน 
ค. 4  คน      ง. 5  คน 

ข้อ 36. “กรรมการโดยตําแหน่ง คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ” ยกเว้น ข้อใด 
ก. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ข. เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
ค. เลขาธิการ ก.ค.ศ. 
ง. เลขาธิการ คุรุสภา 
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ข้อ 37. “กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ” ตรงกับข้อใด 
ก. 2  คน       ข. 3  คน 
ค. 4  คน       ง. 5  คน 

ข้อ 38.  คณะกรรมการคุรุสภาสรรหาจากผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์สูง             
          จํานวนกี่ด้าน 

ก. 2  ด้าน       ข. 3  ด้าน 
ค. 4  ด้าน       ง. 5  ด้าน 

ข้อ 39. คณะกรรมการคุรุสภาสรรหาจากผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์สูงยกเว้นข้อใด 
ก. การศึกษา       ข. การบริหาร 
ค. กฎหมาย       ง. ด้านการเงินการคลัง 

ข้อ 40. “กรรมการผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา (เลือกตั้ง) ในคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ” ตรงกับข้อใด 
ก. 6 คน        ข. 5 คน 
ค. 4  คน       ง. 2  คน 

ข้อ 41. “กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งจากตําแหน่งคณบดีคณะครุศาสตร์ หรือศึกษาศาสตร์ หรือการศึกษา 
         (เลือกกันเอง)  ในคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ” ตรงกับข้อใด 

ก. 6  คน       ข. 5  คน 
ค. 4  คน       ง. 2  คน 

ข้อ 42. “กรรมการและเลขานุการในคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ” ยกเว้น ข้อใด 
ก. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ข. เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

 ค. เลขาธิการ ก.ค.ศ.     ง. เลขาธิการ คุรุสภา 
ข้อ 43. เลขาธิการ คุรุสภา คนปัจจุบันตรงกับข้อใด 

ก. นายสมศักดิ์  ดลประสิทธิ์    ข. นายนิยม  ศรีวิเศษ 
ค. นายดิเรก พรสีมา     ง. นางศิริพร  เกื้อกิจกุล 

ข้อ 44. “คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ” กําหนดวาระการดํารงตําแหน่งตรงกับข้อใด 
ก. วาระ 1ปี จะดํารงตําแหน่งเกิน 2 วาระติดต่อกันไม่ได้ 
ข. วาระ 2ปี จะดํารงตําแหน่งเกิน 2 วาระติดต่อกันไม่ได้ 
ค. วาระ 3ปี จะดํารงตําแหน่งเกิน 2 วาระติดต่อกันไม่ได้ 
ง. วาระ 4 ปี จะดํารงตําแหน่งเกิน 2 วาระติดต่อกันไม่ได้ 

ข้อ 45. “คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ” กําหนดการประชุมตรงกับข้อใด 
ก. ประชุมอย่างเดือนละ 1 ครั้ง มติถือเสียงข้างมาก  
ข. ประชุมอย่างเดือนละ 2 ครั้ง มติถือเสียงข้างมาก 
ค. ประชุมอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง มติถือเสียงข้างมาก  
ง. ประชุมอย่างน้อยเดือนละ 2 ครั้ง มติถือเสียงข้างมาก  
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ข้อ 46.  อํานาจ หน้าที่ “คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ”กําหนดในพ.ร.บ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา   
           พ.ศ. 2546 ใน มาตรา ใด  

ก. มาตรา 7       ข. มาตรา 12 
ค. มาตรา 21       ง. มาตรา 25 

ข้อ 47.  อํานาจ หน้าที่ “คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ” กําหนดการประชุมตรงกับข้อใด 
ก. พิจารณาการออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา และการพักใช้  หรือเพิกถอน 
   ใบอนุญาต 
ข. กํากับดูแลการปฏิบัติตามมาตรฐานและจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพฯ 
ค. ส่งเสริม พัฒนา และเสนอแนะคณะกรรมการคุรุสภากําหนดมาตรฐานและจรรยาบรรณในการ 
   ประกอบวิชาชีพ 

 ง. ถูกทุกข้อ 
ข้อ 48.  อํานาจ หน้าที่ “คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ” กําหนดการประชุมตรงกับข้อใด 

ก. ส่งเสริม ยกย่อง และพัฒนาวิชาชีพไปสู่ความเป็นเลิศในสาขาต่างๆ ตามที่กําหนดในข้อบังคับ 
    ของคุรุสภา 
ข. แต่งตั้งที่ปรึกษา คณะอนุกรรมการ หรือมอบหมายกรรมการมาตรฐานวิชาชีพเพื่อกระทําการใดๆ อัน 
    อยู่ในอํานาจและหน้าที่ของคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ 
ค. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนดไว้ให้เป็นอํานาจและหน้าที่ของคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ 
ง. ถูกทุกข้อ 

ข้อ 49.  “วิชาชีพทางการศึกษาที่ทําหน้าที่หลักทางด้านการเรียนการสอนและการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน 
          ด้วยวิธีการต่าง ๆ รวมทั้งการรับผิดชอบการบริหารสถานศึกษาในสถานศึกษาปฐมวัย ขั้นพื้นฐาน และ 
          อุดมศึกษาที่ต่ํากว่าปริญญา ทั้งของรัฐ และเอกชน และการบริหารการศึกษานอกสถานศึกษาในระดับเขต 
          พื้นที่การศึกษาตลอดจนการสนับสนุนการศึกษาให้บริการหรือปฏิบัติงานเกี่ยวเนื่องกับการจัดกระบวน 
          การเรียนการสอน การนิเทศและการบริหารการศึกษาในหน่วยงานการศึกษาต่าง ๆ” กําหนดใน 
          พ.ร.บ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 ตรงกับข้อใด  

ก. วิชาชีพ      ข. มาตรฐานวิชาชีพ 
ค. มาตรฐานการปฏิบัติงาน    ง. จรรยาบรรณวิชาชีพ 

ข้อ 50.  “บุคคลซึ่งปฏิบัติงานในตําแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาภายในเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาอื่น 
         ที่จัดการศึกษาปฐมวัย ขั้นพื้นฐาน และอุดมศึกษาต่ํากว่าปริญญา ทั้งของรัฐและเอกชน”กําหนดใน 
         พ.ร.บ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 ตรงกับข้อใด  

ก. ครู                          ข. ผู้บริหารสถานศึกษา 
 ค. ผู้บริหารการศึกษา        ง. บุคลากรอื่นๆ 
ข้อ 51.  “บุคคลซึ่งปฏิบัติงานในตําแหน่งผู้บริหารนอกสถานศึกษาในระดับเขตพื้นที่การศึกษา”  กําหนดใน        
          พ.ร.บ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 ตรงกับข้อใด  

ก. ครู                          ข. ผู้บริหารสถานศึกษา 
ค. ผู้บริหารการศึกษา        ง. บุคลากรทางการศึกษาอื่น 
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ข้อ 52.  “บุคคลซึ่งทําหน้าที่สนับสนุนการศึกษา ให้บริการหรือปฏิบัติงานเกี่ยวเนื่องกับการจัดกระบวนการเรียน 
         การสอน การนิเทศ และการบริหารการศึกษาในหน่วยงานการศึกษาต่าง ๆ ซึ่งหน่วยงานการศึกษากําหนด 
         ตําแหน่งให้ต้องมีคุณวุฒิทางการศึกษา”  กําหนดในพ.ร.บ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546  
         ตรงกับข้อใด  

ก. ครู                          ข. ผู้บริหารสถานศึกษา 
ค. ผู้บริหารการศึกษา        ง. บุคลากรทางการศึกษาอื่น 

ข้อ 53.  “ข้อกําหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะ และคุณภาพที่พึงประสงค์ใน  การประกอบวิชาชีพทางการศึกษา  
          ซึ่งผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องประพฤติและปฏิบัติตาม”  ตรงกับข้อใด  

ก. วิชาชีพ      ข. มาตรฐานวิชาชีพการศึกษา 
ค. มาตรฐานการปฏิบัติงาน    ง. จรรยาบรรณวิชาชีพ 

ข้อ 54.  จากข้อ 53 กําหนดไว้ตรงกับข้อใด  
ก. 2  ด้าน      ข. 3  ด้าน 
ค. 4  ด้าน      ง. 5  ด้าน 

ข้อ 55.  มาตรฐานวิชาชีพการศึกษา ข้อใด ไม่ถูกต้อง 
ก. มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ   ข. มาตรฐานการปฏิบัติงาน  
ค. มาตรฐานการปฏิบัติตน      ง. มาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพ 

ข้อ 56.  จากข้อ 55 กําหนดในพ.ร.บ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 ใน มาตรา ใด  
ก. มาตรา 43      ข. มาตรา 49 
ค. มาตรา 50      ง. มาตรา 56 

ข้อ 57.  “ข้อกําหนดเกี่ยวกับความรู้และประสบการณ์ในการจัดการเรียนรู้ หรือการจัดการศึกษา ซึ่งผู้ต้องการ 
           ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาต้องมีเพียงพอที่สามารถนําไปใช้ในการประกอบวิชาชีพได้” ตรงกับข้อใด  

ก. มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ   ข. มาตรฐานการปฏิบัติงาน  
ค. มาตรฐานการปฏิบัติตน      ง. มาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพ 

ข้อ 58.  “ข้อกําหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะหรือการแสดงพฤติกรรมการปฏิบัติงานและการพัฒนางาน                                     
         ซึ่งผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาต้องปฏิบัติตาม เพื่อให้เกิดผลตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายการเรียนรู้  
         หรือการจัดการศึกษา รวมทั้งต้องฝึกฝนให้มีทักษะ หรือความชํานาญสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ” ตรงกับข้อใด  

ก. มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ   ข. มาตรฐานการปฏิบัติงาน  
ค. มาตรฐานการปฏิบัติตน      ง. มาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพ 

ข้อ 59.  “จรรยาบรรณของวิชาชีพที่กําหนดขึ้นเป็นแบบแผนในการประพฤติตน ซึ่งผู้ประกอบวิชาชีพ 
          ทางการศึกษาต้องปฏิบัติตาม เพื่อรักษาและส่งเสริมเกียรติคุณชื่อเสียง และฐานะของผู้ประกอบวิชาชีพ 
          ทางการศึกษาให้เป็นที่เชื่อถือศรัทธาแก่ผู้รับบริการและสังคมอันนํามาซึ่งเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งวิชาชีพ”      
          ตรงกับข้อใด  

ก. มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ   ข. มาตรฐานการปฏิบัติงาน  
ค. มาตรฐานการปฏิบัติตน    ง. มาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพ 
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ข้อ 60.  ตามข้อบังคับคุรุสภา พ.ศ. 2556 ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องประพฤติตนตาม ข้อใดถูกต้อง  
ก. จรรยาบรรณวิชาชีพ   
ข. แบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ 
ค. มาตรฐานการปฏิบัติงาน      
ง. ข้อ ก และ ข 

ข้อ 61. “มาตรฐานการปฏิบัติตน”ตรงกับข้อใด  
ก. มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ   ข. มาตรฐานการปฏิบัติงาน  
ค. จรรยาบรรณวิชาชีพ     ง. วินัยข้าราชการ 

ข้อ 62.  จรรยาบรรณวิชาชีพ กําหนดใน พ.ร.บ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 ใน มาตรา ใด  
ก. มาตรา 43      ข. มาตรา 49 
ค. มาตรา 50      ง. มาตรา 56 

ข้อ 63. “จรรยาบรรณวิชาชีพ”กําหนดไว้ตรงกับข้อใด  
ก. 2  ด้าน      ข. 3  ด้าน 
ค. 4  ด้าน      ง. 5  ด้าน 

ข้อ 64. “จรรยาบรรณวิชาชีพ”ข้อใดถูกต้อง 
ก. จรรยาบรรณต่อตนเอง     ข. จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ 
ค. จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ    ง. ถูกทุกข้อ 

ข้อ 65. “จรรยาบรรณวิชาชีพ”ข้อใดไม่ถูกต้อง 
ก. จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ   ข. จรรยาบรรณต่อสังคม 
ค. จรรยาบรรณต่อผู้ให้บริการ    ง. จรรยาบรรณต่อตนเอง 

ข้อ 66. การกําหนดแบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ ตรงกับข้อใด  
ก. ให้เป็นไปตามข้อบังคับของคุรุสภา  ข. ให้เป็นไปตามข้อบังคับของคณะกรรมการ คุรุสภา 
ค. กฎกระทรวง     ง. ประกาศกระทรวง 

ข้อ 67. “ประมวลพฤติกรรมที่เป็นตัวอย่างของการประพฤติที่กําหนดขึ้นตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ  
          ซึ่งผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาต้องหรือพึงประพฤติปฏิบัติตาม”ตรงกับข้อใด  

ก. การกําหนดแบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ  
ข. แบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ 
ค. ข้อบังคับแบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาบรรณของวิชาชีพกฎกระทรวง 
ง. แบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาบรรณ 

ข้อ 68. จากข้อ 67 ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาหมายความ ตรงกับข้อต่อไปนี้ ยกเว้นข้อใด  
ก. ครู        ข. ผู้บริหารโรงเรียน 
ค. ผู้บริหารการศึกษา     ง. ศึกษานิเทศก์ 

ข้อ 69. “ประมวลพฤติกรรม”ของ  ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา  ตรงกับข้อใด 
ก. พฤติกรรมที่พึงประสงค์    ข. พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์   
ค พฤติกรรมที่ไม่ควรทํา     ง. ข้อ ก และ ข 
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ข้อ 70.  “พฤติกรรมที่พึงประสงค์” ของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา  ตรงกับข้อใด 
ก. ต้องหรือพึงประพฤติปฏิบัติตาม    ข. ต้องหรือพึงละเว้น 
ค. ต้องหรือที่ไม่ควรทํา     ง. ต้องหรือพึงกระทํา 

ข้อ 71.  “พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์” ของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา  ตรงกับข้อใด 
ก. ต้องหรือพึงประพฤติปฏิบัติตาม    ข. ต้องหรือพึงละเว้น 
ค. ต้องหรือที่ไม่ควรทํา     ง. ต้องหรือพึงกระทํา 

ข้อ 72. จรรยาบรรณวิชาชีพครูกําหนดไว้กี่ข้อ 
ก. 9 ข้อ       ข. 10 ข้อ 
ค. 11 ข้อ      ง. 12 ข้อ 

ข้อ 73. “จรรยาบรรณวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษากําหนดไว้กี่ข้อ 
ก. 9 ข้อ       ข. 10 ข้อ 
ค. 11 ข้อ      ง. 12 ข้อ 

ข้อ 74. “จรรยาบรรณต่อตนเอง  ” ของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา  กําหนดไว้กี่ข้อ 
ก. 1 ข้อ       ข. 2 ข้อ 
ค. 3 ข้อ       ง. 5 ข้อ 

ข้อ 75. “จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ” ของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา  กําหนดไว้กี่ข้อ 
ก. 1 ข้อ       ข. 2 ข้อ 
ค. 3 ข้อ       ง. 5 ข้อ 

ข้อ 76.“จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ” ของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา  กําหนดไว้กี่ข้อ 
ก. 1 ข้อ       ข. 2 ข้อ 
ค. 3 ข้อ       ง. 5 ข้อ 

ข้อ 77.“จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ” ของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา  กําหนดไว้กี่ข้อ 
ก. 1 ข้อ       ข. 2 ข้อ 
ค. 3 ข้อ       ง. 5 ข้อ 

ข้อ 78. “จรรยาบรรณต่อสังคม” ของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา  กําหนดไว้กี่ข้อ 
ก. 1 ข้อ       ข. 2 ข้อ 
ค. 3 ข้อ       ง. 5 ข้อ 

ข้อ 79. “ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาต้องมีวินัยในตนเอง พัฒนาตนเองด้านวิชาชีพ บุคลิกภาพและวิสัยทัศน์  
          ให้ทันต่อการพัฒนาทางวิทยาการ เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองอยู่เสมอ” กําหนดตรงกับข้อใด 

ก. จรรยาบรรณต่อตนเอง     ข. จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ 
ค. จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ    ง. จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ 

ข้อ 80. “ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาต้องรัก ศรัทธา ซื่อสัตย์สุจริต และรับผิดชอบต่อวิชาชีพเป็นสมาชิกที่ดี 
          ขององค์กรวิชาชีพ” กําหนดตรงกับข้อใด 

ก. จรรยาบรรณต่อตนเอง     ข. จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ 
ค. จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ    ง. จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ 
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ข้อ 81. “ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องรัก เมตตา เอาใจใส่ ช่วยเหลือ ส่งเสริมให้กําลังใจแก่ศิษย์  
          และผู้รับบริการตามบทบาทหน้าที่โดยเสมอหน้า” กําหนดตรงกับข้อใด 

ก. จรรยาบรรณต่อตนเอง     ข. จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ 
ค. จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ    ง. จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ 

ข้อ 82. “ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาต้องประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ทั้งทางกายวาจา และจิตใจ”  
          กําหนดตรงกับข้อใด 

ก. จรรยาบรรณต่อตนเอง     ข. จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ 
ค. จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ    ง. จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ 

ข้อ 83. “ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ ทักษะ และนิสัยที่ถูกต้องดีงามแก่ศิษย์  
          และผู้รับบริการ ตามบทบาทหน้าที่อย่างเต็มความสามารถด้วยความบริสุทธิ์ใจ” กําหนดตรงกับข้อใด 

ก. จรรยาบรรณต่อตนเอง     ข. จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ 
ค. จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ    ง. จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ 

ข้อ 84. “ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาต้องไม่กระทําตนเป็นปฏิปักษ์ต่อความเจริญทางกายสติปัญญา จิตใจ  
          อารมณ์ และสังคมของศิษย์ และผู้รับบริการ” กําหนดตรงกับข้อใด 

ก. จรรยาบรรณต่อตนเอง     ข. จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ 
ค. จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ    ง. จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ 

ข้อ 85. “ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาต้องให้บริการด้วยความจริงใจและเสมอภาค โดยไม่เรียกรับหรือยอมรับ 
           ผลประโยชน์จากการใช้ตําแหน่งหน้าที่โดยมิชอบ” กําหนดตรงกับข้อใด 

ก. จรรยาบรรณต่อตนเอง     ข. จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ 
ค. จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ    ง. จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ 

ข้อ 86. “ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาพึงช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันอย่างสร้างสรรค์ โดยยึดมั่นในระบบ 
          คุณธรรม สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ” กําหนดตรงกับข้อใด 

ก. จรรยาบรรณต่อตนเอง     ข. จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ 
ค. จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ    ง. จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ 

ข้อ 87. “ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา พึงประพฤติปฏิบัติตน เป็นผู้นําในการอนุรักษ์ และพัฒนาเศรษฐกิจ  
          สังคม ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา สิ่งแวดล้อม รักษาผลประโยชน์ของส่วนร่วมและยึดมั่นใน 
          การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข” กําหนดตรงกับข้อใด 

ก. จรรยาบรรณต่อตนเอง     ข. จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ 
ค. จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ    ง. จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ 

ข้อ 88.  การกล่าวหาหรือการกล่าวโทษกรณีผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาผู้ใดประพฤติผิดจรรยาบรรณ 
          ต่อคุรุสภา ให้ทําเป็นหนังสือ ใช้ถ้อยคําสุภาพ และอย่างน้อยต้องมีสาระสําคัญต่อไปนี้ ยกเว้น  ข้อใด 

ก. ชื่อและที่อยู่ของผู้กล่าวหาหรือผู้กล่าวโทษ และของผู้ถูกกล่าวหาหรือผู้ถูกกล่าวโทษ 
ข. พฤติกรรมทั้งหลายที่เป็นเหตุแห่งการกล่าวหาหรือการกล่าวโทษ พร้อมทั้งข้อเท็จจริงพยานหลักฐาน 
   หรือพฤติการณ์ตามสมควรที่เกี่ยวกับพฤติกรรมดังกล่าว 
ค. ลายมือชื่อผู้กล่าวหาหรือผู้กล่าวโทษ 
ง. เบอร์โทรศัพท์ผู้กล่าวหาหรือผู้กล่าวโทษและรายชื่อพยาน 
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ข้อ 89. จากข้อ 88 ต้องทําหนังสือ ถึงใครต่อไปนี้         
ก. ประธานคณะกรรมการคุรุสภา     ข. ประธานคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ 
ค. เลขาธิการคุรุสภา     ง. ถูกทุกข้อ 

ข้อ 90. จากข้อ 88 โดยวิธีใดวิธีหนึ่งดังต่อไปนี้ 
ก. ยื่นด้วยตนเอง      ข. ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ 
ค. มอบให้บุคคลอื่นดําเนินการแทน   ง. ถูกทุกข้อ 

ข้อ 91. คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพมีอํานาจวินิจฉัยชี้ขาดอย่างใดอย่างหนึ่งกําหนดไว้ กี่ประการ  
ก. 4         ข. 5 
ค. 6         ง. 7 

ข้อ 92. จากข้อ 91 พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 กําหนดในข้อใดถูกต้อง 
ก. มาตรา 54        ข. มาตรา 55 
ค. มาตรา 56        ง. มาตรา 57 

ข้อ 93. คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพมีอํานาจวินิจฉัยชี้ขาดอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ยกเว้นข้อใด 
ก. ยกข้อกล่าวหา 
ข. ว่ากล่าวตักเตือน 
ค. ภาคทัณฑ ์
ง. พักใช้ใบอนุญาต มีกําหนดเวลาตามที่เห็นสมควร แต่ไม่เกิน 5 ปี 

ข้อ 94. คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพมีอํานาจวินิจฉัยชี้ขาดอย่างใดอย่างหนึ่ง ข้อใด เป็นคําวินิจฉัยชี้ขาดที่สูงสุด 
ก. ยกข้อกล่าวหา 
ข. ภาคทัณฑ ์
ค. พักใช้ใบอนุญาต มีกําหนดเวลาตามที่เห็นสมควร แต่ไม่เกิน 5 ปี 
ง. เพิกถอนใบอนุญาต 

ข้อ 95. หากท่านไม่พอใจในคําวินิจฉัยของคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ ท่านจะดําเนินการอย่างไร 
ก. ร้องทุกข์      ข. อุทธรณ์ 
ค. ร้องเรียน      ง. ฟ้องศาลปกครอง 

ข้อ 96. จากข้อ 95 ท่านจะดําเนินการกับใคร 
ก. ประธานคณะกรรมการคุรุสภา  
ข. ประธานคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ 
ค. เลขาธิการคุรุสภา 
ง. คณะกรรมการคุรุสภา  

ข้อ 97. จากข้อ 96 ท่านจะดําเนินการโดยมีกําหนดเวลา อย่างไร 
ก. ภายใน 15วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคําวินิจฉัย ข. ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคําวินิจฉัย 
ค. ภายใน 60 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคําวินิจฉัย ง. ภายใน 90 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคําวินิจฉัย 
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ใช้ตอบคําถาม ข้อ 98 
(1) ประพฤติตนเหมาะสมกับสถานภาพและเป็นแบบอย่างที่ดี 
(2) ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในการดําเนินชีวิตตามประเพณี และวัฒนธรรมไทย 
(3) ปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้สําเร็จอย่างมีคุณภาพ ตามเป้าหมายที่กําหนด 
(4) ศึกษา หาความรู ้วางแผนพัฒนาตนเอง พัฒนางาน และสะสมผลงานอย่างสม่ําเสมอ 
(5) ค้นคว้า แสวงหา และนําเทคนิคด้านวิชาชีพที่พัฒนาและก้าวหน้าเป็นที่ยอมรับ 

               มาใช้แก่ศิษย์และผู้รับบริการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่พึงประสงค์ 
ข้อ 98. พฤติกรรมที่พึงประสงค์ ตามแบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาบรรณของวิชาชีพครู ของจรรยาบรรณ 
           ต่อตนเอง ข้อใดถูกต้อง 

ก. ข้อ 1-2     ข. ข้อ 1-3 
ค. ข้อ 1-4     ง. ข้อ 1-5 

 
ใช้ตอบคําถาม ข้อ 99 

(1) เกี่ยวข้องกับอบายมุขหรือเสพสิ่งเสพติดจนขาดสติหรือแสดงกิริยาไม่สุภาพ 
               เป็นที่น่ารังเกียจในสังคม 

(2) ประพฤติผิดทางชู้สาวหรือมีพฤติกรรมล่วงละเมิดทางเพศ 
(3) ขาดความรับผิดชอบ ความกระตือรือร้น ความเอาใจใส่ จนเกิดความเสียหาย 

               ในการปฏิบัติงานตามหน้าที่ 
(4) ไม่รับรู้หรือไม่แสวงหาความรู้ใหม่ ๆ ในการจัดการเรียนรู้ และการปฏิบัติหน้าที่ 
(5) ขัดขวางการพัฒนาองค์การจนเกิดผลเสียหาย 

ข้อ 99. พฤติกรรมที่ไมพ่ึงประสงค ์ตามแบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาบรรณของวิชาชีพครู ของจรรยาบรรณ 
           ต่อตนเอง ข้อใดถูกต้อง 

ก. ข้อ 1-2     ข. ข้อ 1-3 
ค. ข้อ 1-4     ง. ข้อ 1-5 

 
ใช้ตอบคําถาม ข้อ 100 

(1) แสดงความชื่นชมและศรัทธาในคุณค่าของวิชาชีพ 
(2) รักษาชื่อเสียงและปกป้องศักดิ์ศรีแห่งวิชาชีพ 
(3) ยกย่องและเชิดชูเกียรติผู้มีผลงานในวิชาชีพให้สาธารณชนรับรู้ 
(4) อุทิศตนเพื่อความก้าวหน้าของวิชาชีพ 
(5) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริตตามกฎ ระเบียบ และแบบแผน 

               ของทางราชการ 
(6) เลือกใช้หลักวิชาที่ถูกต้อง สร้างสรรค์เทคนิค วิธีการใหม่ ๆ เพื่อพัฒนาวิชาชีพ 
(7) ใช้องค์ความรู้หลากหลายในการปฏิบัติหน้าที่ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสมาชิก 

               ในองค์การ 
(8) เข้าร่วมกิจกรรมของวิชาชีพหรือองค์กรวิชาชีพอย่างสร้างสรรค์ 
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ข้อ 100. พฤติกรรมที่พึงประสงค์ ตามแบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาบรรณของวิชาชีพครู ของจรรยาบรรณ 
           ต่อวิชาชีพ ข้อใดถูกต้อง 

ก. ข้อ 1-5     ข. ข้อ 1-6 
ค. ข้อ 1-7     ง. ข้อ 1-8 

 
ใช้ตอบคําถาม ข้อ 101 

(1) ไม่แสดงความภาคภูมิใจในการประกอบวิชาชีพ 
(2) ดูหมิ่น เหยียดหยาม ให้ร้ายผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ ศาสตร์ในวิชาชีพ หรือองค์กรวิชาชีพ 
(3) ประกอบการงานอื่นที่ไม่เหมาะสมกับการเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา 
(4) ไม่ซื่อสัตย์สุจริต ไม่รับผิดชอบ หรือไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ หรือแบบแผนของ 

               ทางราชการจนก่อให้เกิดความเสียหาย 
(5) คัดลอกหรือนําผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตน 
(6) ใช้หลักวิชาการที่ไม่ถูกต้องในการปฏิบัติวิชาชีพ ส่งผลให้ศิษย์หรือผู้รับบริการ 

               เกิดความเสียหาย 
(7) ใช้ความรู้ทางวิชาการ วิชาชีพ หรืออาศัยองค์กรวิชาชีพแสวงหาประโยชน์เพื่อ 

               ตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบ 
(8) ทําลายชื่อเสียงองค์กรวิชาชีพอย่างเสียหาย 

ข้อ 101. พฤติกรรมที่ไมพ่ึงประสงค ์ตามแบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาบรรณของวิชาชีพครู ของจรรยาบรรณ 
           ต่อวิชาชีพ ข้อใดถูกต้อง 

ก. ข้อ 1-5     ข. ข้อ 1-6 
ค. ข้อ 1-7     ง. ข้อ 1-8 

 
ใช้ตอบคําถาม ข้อ 102 

(1) ให้คําปรึกษาหรือช่วยเหลือศิษย์และผู้รับบริการด้วยความเมตตากรุณาอย่างเต็มกําลัง 
               ความสามารถและเสมอภาค 

(2) สนับสนุนการดําเนินงานเพื่อปกป้องสิทธิเด็ก เยาวชน และผู้ด้อยโอกาส 
(3) ตั้งใจ เสียสละ และอุทิศตนในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้ศิษย์และผู้รับบริการได้รับ 

               การพัฒนาตามความสามารถ ความถนัด และความสนใจของแต่ละบุคคล 
(4) ส่งเสริมให้ศิษย์และผู้รับบริการสามารถแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเองจากสื่อ 

               อุปกรณ์ และแหล่งเรียนรู้อย่างหลากหลาย 
(5) ให้ศิษย์และผู้รับบริการ มีส่วนร่วมวางแผนการเรียนรู้ และเลือกวิธีการปฏิบัติ 

               ที่เหมาะสมกับตนเอง 
(6) เสริมสร้างความภาคภูมิใจให้แก่ศิษย์และผู้รับบริการด้วยการรับฟังความคิดเห็น 

               ยกย่อง ชมเชย และให้กําลังใจอย่างกัลยาณมิตร 
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ข้อ 102. พฤติกรรมที่พึงประสงค์ ตามแบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาบรรณของวิชาชีพครู ของจรรยาบรรณ 
           ต่อผู้รับบริการ ข้อใดถูกต้อง 

ก. ข้อ 1-3     ข. ข้อ 1-4 
ค. ข้อ 1-5     ง. ข้อ 1-6 

 
ใช้ตอบคําถาม ข้อ 103 

(1) ลงโทษศิษย์อย่างไม่เหมาะสม 
(2) ไม่ใส่ใจหรือไม่รับรู้ปัญหาของศิษย์หรือผู้รับบริการ จนเกิดผลเสียหายต่อศิษย์หรือ 

               ผู้รับบริการ 
(3) ดูหมิ่นเหยียดหยามศิษย์หรือผู้รับบริการ 
(4) เปิดเผยความลับของศิษย์หรือผู้รับบริการ เป็นผลให้ได้รับความอับอายหรือเสื่อมเสีย     

               ชื่อเสียง 
 (5) จูงใจ โน้มน้าว ยุยงส่งเสริมให้ศิษย์หรือผู้รับบริการปฏิบัติขัดต่อศีลธรรมหรือกฎระเบียบ 
(6) ชักชวน ใช้ จ้าง วานศิษย์หรือผู้รับบริการให้จัดซื้อ จัดหาสิ่งเสพติด หรือเข้าไป 

               เกี่ยวข้องกับอบายมุข 
 (7) เรียกร้องผลตอบแทนจากศิษย์หรือผู้รับบริการในงานตามหน้าที่ที่ต้องให้บริการ 
ข้อ 103. พฤติกรรมที่ไมพ่ึงประสงค ์ตามแบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาบรรณของวิชาชีพครู ของจรรยาบรรณ 
           ต่อผู้รับบริการ ข้อใดถูกต้อง 

ก. ข้อ 1-4     ข. ข้อ 1-5 
ค. ข้อ 1-6     ง. ข้อ 1-7 

ข้อ 104. พฤติกรรมที่พึงประสงค์ ตามแบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาบรรณของวิชาชีพครู ของจรรยาบรรณ 
           ต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ ข้อใดถูกต้อง 

ก. เสียสละ เอื้ออาทร และให้ความช่วยเหลือผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ     
ข. มีความรัก ความสามัคค ีและร่วมใจกันผนึกกําลังในการพัฒนาการศึกษา 
ค. สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ      
ง. ข้อ ก และ ข 

 
ใช้ตอบคําถาม ข้อ 105 

(1) ปิดบังข้อมูลข่าวสารในการปฏิบัติงาน จนทําให้เกิดความเสียหายต่องานหรือผู้ร่วม 
               ประกอบวิชาชีพ 

(2) ปฏิเสธความรับผิดชอบ โดยตําหนิ ให้ร้ายผู้อื่นในความบกพร่องที่เกิดขึ้น 
(3) สร้างกลุ่มอิทธิพลภายในองค์การหรือกลั่นแกล้งผู้ร่วมประกอบวิชาชีพให้เกิดความเสียหาย 
(4) เจตนาให้ข้อมูลเท็จทําให้เกิดความเข้าใจผิดหรือเกิดความเสียหายต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ 
(5) วิพากษ ์วิจารณ์ผู้ร่วมประกอบวิชาชีพในเรื่องที่ก่อให้เกิดความเสียหายหรือแตกความ             

               สามัคค ี
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ข้อ 105. พฤติกรรมที่ไมพ่ึงประสงค ์ตามแบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาบรรณของวิชาชีพครู ของจรรยาบรรณ 
           ต่อผู้รับบริการ ข้อใดถูกต้อง 

ก. ข้อ 1-2     ข. ข้อ 1-3 
ค. ข้อ 1-4     ง. ข้อ 1-5 

 
ใช้ตอบคําถาม ข้อ 106 

(1) ยึดมั่น สนับสนุน และส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี 
               พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

(2) นําภูมิปัญญาท้องถิ่นและศิลปวัฒนธรรมมาเป็นปัจจัยในการจัดการศึกษาให้เป็น 
               ประโยชน์ต่อส่วนรวม 

(3) จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ศิษย์เกิดการเรียนรู้และสามารถดําเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจ 
               พอเพียง 

(4) เป็นผู้นําในการวางแผนและดําเนินการเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมพัฒนาเศรษฐกิจ 
               ภูมิปัญญาท้องถิ่น และศิลปวัฒนธรรม 
ข้อ 106. พฤติกรรมที่พึงประสงค์ ตามแบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาบรรณของวิชาชีพครู ของจรรยาบรรณ 
           ต่อสังคม ข้อใดถูกต้อง 

ก. ข้อ 1      ข. ข้อ 1-2 
ค. ข้อ 1-3     ง. ข้อ 1-4 

 
ใช้ตอบคําถาม ข้อ 107 

(1) ไม่ให้ความร่วมมือหรือสนับสนุนกิจกรรมของชุมชนที่จัดเพื่อประโยชน์ 
               ต่อการศึกษาทั้งทางตรงหรือทางอ้อม 

(2) ไม่แสดงความเป็นผู้นําในการอนุรักษ์หรือพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ศาสนา 
               ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาหรือสิ่งแวดล้อม 

(3) ไม่ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในการอนุรักษ์หรือพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
 (4) ปฏิบัติตนเป็นปฏิปักษ์ต่อวัฒนธรรมอันดีงามของชุมชนหรือสังคม 
ข้อ 107. พฤติกรรมที่ไมพ่ึงประสงค ์ตามแบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาบรรณของวิชาชีพครู ของจรรยาบรรณ 
           ต่อสังคม ข้อใดถูกต้อง 

ก. ข้อ 1      ข. ข้อ 1-2 
ค. ข้อ 1-3     ง. ข้อ 1-4 

ข้อ 108. เป็นข้อกําหนดเกี่ยวกับความรู้ ข้อใดไมถู่กต้อง 
 ก. ภาษาและเทคโนโลยีสําหรับครู   ข. การพัฒนาหลักสูตร 
 ค. การจัดการเรียนรู้    ง. จิตวิทยาและการแนะแนว 
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ใช้ตอบคําถาม ข้อ 109 
 (1) การวัดและประเมินผลการศึกษา 
 (2) การบริหารจัดการในห้องเรียน 
 (3) การวิจัยทางการศึกษา 
 (4) นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 
 (5) ความเป็นครู 
 

ข้อ 109. เป็นข้อกําหนดเกี่ยวกับความรู้ ข้อใดถูกต้องที่สุด 
ก. ข้อ 1-2     ข. ข้อ 1-3 
ค. ข้อ 1-4     ง. ข้อ 1-5 

ข้อ 110. มาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพครู ข้อใดถูกต้องที่สุด 
 ก. ผ่านการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาตามหลักสูตรปริญญาทางการศึกษา เป็นเวลา 
              ไม่น้อยกว่า 1 ปี      
 ข. ผ่านเกณฑ์การประเมินปฏิบัติการสอน ตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขที่ 

   คณะกรรมการคุรุสภากําหนด 
ค. ผ่านการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม     
ง. ข้อ ก และ ข 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


