
เรียบเรียงโดย ธีรภทัร  ติวเตอร์ 

 

แนวข้อสอบวิชาชีพครู 
(คุณธรรมจริยธรรมและค่านิยม) 

  

ค าชีแ้จง จงเลือกค าตอบที่ถูกที่สดเพียงข้อเดียว 
  

1. พฤติกรรมท่ีเป็นปัญหาของนกัเรียนเกิดจากสาเหตใุด? 
            ก.ไมไ่ด้เรียนในโรงเรียนท่ีมีช่ือเสียง                          ข.มีพ่อแมค่อยเค่ียวเข็ญ 

            ค.สิ่งแวดล้อมชกัจงู                                              ง.มีจริยธรรมตํ่า 
            ตอบ ง. มีจริยธรรมตํ่า 
2. คณุธรรมสําหรับครูคือข้อใด? 
            ก. คณุงามความดีของคนท่ีเป็นครู                           ข. มีพฤติกรรมท่ีดีเป็นท่ียอมรับของสงัคม 

            ค. มีความเสียสละมีความยตุิธรรม                          ง. ถกูทกุข้อ 

            ตอบ ง. ถกูทกุข้อ 

3. จริยธรรม ตามพจนานกุรมราชบญัฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 หมายถงึข้อใด? 
            ก. ธรรมท่ีเป็นข้อประพฤติปฏิบตัิ                             ข. คําสัง่สอน 

            ค. หลกัปฏิบตัิในทางศาสนา                                  ง. ไมม่ีข้อถกู 

            ตอบ ก. ธรรมท่ีเป็นข้อประพฤติปฏิบตั ิ

4. ความรู้จริยธรรม หมายถงึข้อใด? 
            ก. การมีความรู้สกึตอ่พฤติกรรมตา่งๆ 

            ข. การแสดงพฤติกรรมท่ีไมพ่งึประสงค์ตอ่สงัคม 

            ค. ความรู้เก่ียวกบัสงัคมสามรถบอกได้วา่ การกระทําใดดี การกระทําใดไมด่ีเหมาะสมมากน้อยเพียงใด  
            ง. เหตผุลท่ีใช้เป็นเกณฑ์ใสการเลือกหรือไมเ่ลือกกระทํา 
            ตอบ ค. ความรู้เก่ียวกบัสงัคมสามรถบอกได้วา่ การกระทําใดดี การกระทําใดไมด่ีเหมาะสม 

                     มากน้อย   เพียงใด 

5. พฤติกรรมเชิงจริยธรรม หมายถงึข้อใด? 
            ก. การแสดงพฤติกรรมท่ีพงึประสงค์ของสงัคมและปฏิเสธการแสดงพฤติกรรมท่ีไมพ่งึประสงค์ของสงัคม 

            ข. เบือ้งหลงัการกระทําของบคุคลใช้เป็นเกณฑ์ในการเลือกกระทํา 
            ค. ความรู้สกึตอ่พฤติกรรมตา่งๆ ในทางท่ีชอบหรือไมช่อบ 

            ง. ไมม่ีข้อถกู 

            ตอบ ก. การแสดงพฤติกรรมท่ีพงึประสงค์ของสงัคมและปฏิเสธการแสดงพฤติกรรมท่ีไมพ่งึประสงค์ 

                     ของสงัคม 

 
 



เรียบเรียงโดย ธีรภทัร  ติวเตอร์ 

 

 
6. ความสมัพนัธ์ของคณุธรรมและจริยธรรมหมายถงึข้อใด? 
            ก. เป็นเร่ืองเดียวกนั                                              ข. เป็นเร่ืองท่ีเก่ียวข้องกนั 

            ค. เป็นเร่ืองการกระทําของบคุคล                            ง. เป็นเร่ืองท่ีอยู่ในจิตใจของบคุคล 

            ตอบ ข. เป็นเร่ืองท่ีเก่ียวข้องกนั 

7. พฒันาการทางจริยธรรม หมายถงึข้อใด? 
            ก. 2 ขัน้                                     ข. 3 ขัน้                         ค. 4 ขัน้                                     ง. 5 ขัน้ 

            ตอบ ข. 3 ขัน้ 

8. ขัน้ก่อนจริยธรรมของPaigaetหมายถงึข้อใด? อ.วนันรัตน์ เเอ๊คกรุ๊ป 

            ก. ระดบัจริยธรรมของเดก็อาย ุ0-2 ปี 

            ข.ระดบัจริยธรรมของเดก็อาย ุ2-6  ปี 

            ค.ระดบัจริยธรรมของเดก็อาย ุ6-10 ปี 

            ง.ระดบัจริยธรรมของเดก็อาย ุ10-15 ปี 

            ตอบ ก. ระดบัจริยธรรมของเดก็อาย ุ0-2 ปี 

9. ขัน้การให้เหตผุลเชิงพฤติกรรมของ Kohlberg ระดบัตามเกณฑ์สงัคม อาย ุ10-13 ปีตรงกบัข้อใด? 
            ก. การหลบหลีกการลงโทษ                                   ข. การแสวงหารางวลั 

            ค. การทําตามสิ่งท่ีผู้อื่นเห็นชอบ                             ง. การทําตามคํามัน่สญัญา 
            ตอบ ค. การทําตามสิ่งท่ีผู้อื่นเห็นชอบ 

10. ขัน้การให้เหตผุลเชิงจริยธรรมของ Kohlbergขัน้ท่ี 6 หมายถงึข้อใด? 
            ก. การยดึถืออดุมคติสากลหรือจริยธรรมสากล(วยัผู้ ใหญ่) 
            ข. การทําหน้าท่ีทางสงัคมหรือระบบสงัคมและมโนธรรม 

            ค. การทําตามคําสญัญาและสิทธิ 

            ง. การแสวงหารางวลัหรือการตอบสนองตามความต้องการ 
            ตอบ ก.การยดึถืออดุมคติสากลหรือจริยธรรมสากล(วยัผู้ ใหญ่) 
11. คณุธรรมข้อใดไมจ่ดัอยู่ตามแนวคิด อริสโตเติล? 
            ก. ความรอบคอบ                                                ข. การรู้จกัประมาณ 

            ค. การอดทน                                                      ง. ความยตุิธรรม 

            ตอบ ค. การอดทน 

12. พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หวั ทรงมีพระราชดํารัส”การรู้จกัข่มใจ”หมายถงึข้อใด? 
            ก. ความจริงใจตอ่ตนเอง                                       ข. การรู้จกัฝึกใจตนเอง 
            ค. การประพฤติปฏิบตัิตอ่สิ่งท่ีเป็นประโยชน์              ง. รู้จกัเสียสละประโยชน์สว่นตวัเพ่ือสว่นร่วม 

            ตอบ ข. การรู้จกัฝึกใจตนเอง 
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13. สงัคหวตัถ ุ4 คือ คณุธรรมในข้อใด? 
            ก. เป็นเคร่ืองยดึเหน่ียวใจคน                                  ข. เป็นเคร่ืองทําให้ประสบความสําเร็จ 

            ค. เป็นคณุธรรมของผู้ครองเรือน                             ง. เป็นคณุธรรมของผู้ เป็นผู้ใหญ่ 

            ตอบ ก. เป็นเคร่ืองยดึเหน่ียวใจคน 

14. คณุธรรมท่ีทําให้ประสบความสําเร็จ หมายถงึ ข้อใด? 
            ก. พรหมวิหาร 4                                                  ข. สงัคหวตัถ ุ4 
            ค. ธรรมของฆราวาส 4                                          ง. อิทธิบาท 4 
            ตอบ ง. อิทธิบาท 4 

15. การท่ีคนเรารู้จกัแยกแยะวา่สิ่งนีเ้ป็นเหตแุห่งสขุสิ่งนีเ้ป็นแห่งเหตตุรงกบัสปัปริุธรรม 7 ข้อใด? 
            ก. อตัตญญตุา                                                    ข. ธมัมญัญตุา 
            ค. อตัถญัญตา                                                    ง. มตัตญัญตุา 
            ตอบ ข. ธมัมญัญตุา 
16. ธรรมใดเป็นเคร่ืองคุ้มครองโลก? 
            ก. ขนัติ                                                              ข. โสรัจจะ 
            ค. หิริโอตปัปะ                                                     ง. สจัจะ 
            ตอบ ค. หิริโอปตปัปะ 

17.อคติ 4 คือ คณุธรรมข้อใด? 
            ก. ธรรมท่ีควรรักษาไว้เป็นนิจ                                 ข. ธรรมของผู้ครองเรือน 

            ค. ธรรมท่ีเป็นเคร่ืองยดึเหน่ียวใจคน                        ง. ธรรมท่ีไมค่วรประพฤต ิ

            ตอบ ง. ธรรมท่ีไมค่วรประพฤต ิ

18. โทสาคติ หมายถงึข้อใด? 
            ก. ลําเอียงเพราะรักใคร่                                         ข. ลําเอียงเพราะไมช่อบกนั 

            ค. ลําเอียงเพราะเขลา                                           ง. ลําเอียงเพราะกลวั 
            ตอบ ข. ลําเอียงเพราะไมช่อบกนั 

19. สิ่งใดสามารถยบัยัง้ความโกรธได้? 
            ก. เมตตา กรุณา                                                  ข. มทิุตา อเุบกขา 
            ค. สติ สมัปัญชญัญะ                                            ง. ฉนัทะ วิริยะ 
            ตอบ ค. สติ สมัปัญชญัญะ 
20. ผลดีของการมีสติหมายถงึ ข้อใด? 
            ก. รู้วา่ใครจะทําอะไร                                            ข. รู้เหตกุารณ์ลว่งหน้า 
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            ค. รู้วา่ตนเองกําลงัทําอะไร                                     ง. รู้อดีตชาติของตนเอง 
            ตอบ ค. รู้วา่ตนเองกําลงัทําอะไร 
 
21. การท่ีคนเรามีใจจ่ออยู่สิ่งท่ีกระทํา มีความหมายตรงกบัข้อใด? 
            ก. มีศีล                          ข. มีสมาธิ                      ค. มีปัญญา                    ง. มีสต ิ

            ตอบ ข. มีสมาธิ 

22. ศีลในข้อใดทําให้คนเรามีสต?ิ 
            ก. ศีลข้อ 1                     ข. ศีล 3 ข้อ                    ค. ศีล 4 ข้อ                    ง. ศีล 5 ข้อ 

            ตอบ ง. ศีล 5 ข้อ 

23. ความจริง หรือความเสื่อมของสงัคม วดัได้จากอไร? 
            ก. คา่นิยม                                                          ข. วฒันธรรม                   
            ค. ความสามคัคี                                                  ง. กฎหมายระเบียบข้อบงัคบั 

            ตอบ ข. วฒันธรรม 

24. คา่นิยมในชนบท หมายถงึข้อใด?  
            ก. เห็นแก่ตวัไมเ่ช่ือใจใคร                                      ข. ชอบจดัพิธีชอบแข่งขนั 

            ค. เช่ือโชคลาภรักญาติพ่ีน้อง                                  ง. รักเทิดทนูสถาบนัชาต ิ

            ตอบ ค. เช่ือโชคลาภรักญาติพ่ีน้อง 
25. คา่นิยมของสงัคมเมืองมีลกัษณะใด? 
            ก. เช่ือถือโชคลาง                                                 ข. เห็นแก่ตวัไมเ่ช่ือใจใคร 
            ค. พึง่พาอาศยักนั                                                ง. เป็นสว่นตวัมากเกินไป 

            ตอบ ข. เห็นแก่ตวัไมเ่ช่ือใจใคร 
26. คา่นิยม เกิดขึน้จากสาเหตใุด? 
            ก. วฒันธรรม                                                      ข. ประเพณี 

            ค. ความคิด                                                        ง. การยอมรับ 

            ตอบ ง. การยอมรับ 

27. คา่นิยมทางจริยธรรม หมายถงึข้อใด? 
            ก. ทําให้เกิดความรับผิดชอบชัว่ดี                            ข. ทําให้เกิดความซาบซึง้ 
            ค. ทําให้เกิดความรักความเข้าใจ                            ง. ทําให้ชีวิตและร่างกายอยู่รอด 

            ตอบ ก. ทําให้เกิดความรับผิดชอบชัว่ดี 
28. คา่นิยมทางวตัถ ุหมายถงึ ข้อใด? 
            ก. พรหมวิหาร 4                                                  ข. ปัจจยั 4 
            ค. อิทธิบาท 4                                                     ง. อริยสจั 4 
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            ตอบ ข. ปัจจยั 4 

 
 
 
29. คา่นิยมท่ีเก่ียวข้องกบัความสมบรูณ์ของชีวิตและความศรัทธา? 
            ก. คา่นิยมทางจริยธรรม                                        ข. คา่นิยมทางสงัคม 

            ค. คา่นิยมทางศาสนา                                           ง. คา่นิยมทางวตัถุ 
            ตอบ ค. คา่นิยมทางศาสนา 
 30. คา่นิยมท่ีนกัวิทยาศาสตร์พยายามค้นหากฎหมายแห่งธรรมชาต?ิ 
            ก. คา่นิยมทางสงัคม                                             ข. คา่นิยมทางศาสนา 
            ค. คา่นิยมทางสนุทรียภาพ                                    ง. คา่นิยมทางความจริง 
            ตอบ ง. คา่นิยมทางความจริง 
31. Moral values หมายถงึข้อใด? 
            ก. คา่นิยมทางศาสนา                                           ข. คา่นิยมทางวตัถุ 
            ค. คา่นิยมทางสนุทรียภาพ                                    ง. คา่นิยมทางความจริง 
            ตอบ ค. คา่นิยมทางจริยธรรม 

32. สาโรธ บงัศรี จําแนกคา่นิยม ออกเป็น 2 ประเภท คือข้อใด? 
            ก. คา่นิยมพืน้ฐาน,คา่นิยมทางศาสนา                     ข. คา่นิยมพืน้ฐาน,คา่นิยมทางความจริง 
            ค. คา่นิยมทางพืน้ฐาน, คา่นิยมทางสงัคม                ง. คา่นิยมพืน้ฐาน,คา่นิยมวิชาชีพ 

            ตอบ ง. คา่นิยมพืน้ฐาน,คา่นิยมวิชาชีพ 

33. คา่นิยมใดมีผลกระทบตอ่พฤติกรรมของคนในสงัคมมากท่ีสดุ? 
            ก. คา่นิยมทางวตัถ ุ                                              ข. คา่นิยมทางความจริง 
            ค. คา่นิยมทางสงัคม                                             ง. คา่นิยมทางจริยธรรม 

            ตอบ ก. คา่นิยมทางวตัถุ 
34. คา่นิยมเป็นตวักําหนดสิ่งใด ของคนในสงัคม? 
            ก. การตอบสนอง                                                             ข. พฤติกรรม 

            ค. การยอมรับ                                                     ง. ถกูทกุข้อ  
            ตอบ ง. การตอบสนอง พฤติกรรม การยอมรับ 

35. “สงัคมใดท่ีมีคา่นิยมถกต้องเหมาะสม สงัคมนัน้ย่อมมีความเจริญก้าวหน้า” คํากลา่วนี ้หมายถงึข้อใด? 
            ก. คา่นิยมไมม่ีผลกระทบตอ่ความเจริญ 

            ข. คา่นิยมมีผลกระทบตอ่เศรษฐกิจ 

            ค. คา่นิยมมีผลกระทบตอ่ความเจริญและความเสื่อมของสงัคม ตลอดจนความมัน่คงของชาติ 
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            ง. คา่นิยมมีผลกระทบตอ่ความเจริญและเศรษฐกิจเพียงเลก็น้อย 

            ตอบ ค. คา่นิยมมีผลกระทบตอ่ความเจริญและความเสื่อมของสงัคม ตลอดจนความมัน่คงของชาติ 

 
 
 
36. “คา่นิยมวิชาชีพ” หมายถงึข้อใด? 
            ก. มีวินยัและอดุมการณ์ในวิชาชีพของตน 

            ข. มีเอกลกัษณะในวิชาชีพของตน 

            ค. มีบทบาทในวิชาชีพของตน 

            ง. ไมม่ีข้อถกู 

            ตอบ ก. มีวินยัและอดุมการณ์ในวิชาชีพของตน 

37. คา่นิยมของความเป็นเจ้าขนุมลูนาย มียศถาบรรดาศกัด์ิ เป็นคา่นิยมแบบใด? 
            ก. คา่นิยมในการยอมรับนบัถือ                              ข. คา่นิยมแบบศกัดินา 
            ค. คา่นิยมทางวฒันธรรม                                      ง. คา่นิยมตามกระแสและสภาวะสงัคม 

            ตอบ ข. คา่นิยมแบบศกัดินา 
38. คา่นิยม ยอมรับเร่ืองบญุวาสนา กรรมเก่า เช่ือถือโชคลาภ เป็นคา่นิยมสงัคมไทยในข้อใด? 
            ก. สงัคมชัน้กลาง                                                             ข.สงัคมชัน้สงู 
            ค. สงัคมชนบท                                                    ง. สงัคมเมือง 
            ตอบ ค. สงัคมชนบท 

39. พิธีรดนํา้ในการสมรส การทําขวญันาค เป็นคา่นิยมของศาสนาใด? 
            ก. ศาสนาพราหมณ์                                             ข. ศาสนาพทุธ 
            ค. ศาสนาฮินด ู                                                   ง. ศาสนาอิสลาม 

            ตอบ ก. ศาสนาพราหมณ์ 

43. อารยธรรมใดมีผลตอ่คา่นิยมสงัคมไทยมากท่ีสดุ? 
            ก. เอเชียตะวนัออก                                              ข. เอเชียกลาง 
            ค. ยโุรปตะวนัตก                                                             ง. ไมม่ีข้อถกู 

            ตอบ ค. ยโุรปตะวนัตก 

44.การซือ้ของใช้จ่ายในชีวิตประจําวนั หมายถงึข้อใด? 
            ก. ความนิยมทางความจริง                                    ข. คา่นิยมทางวตัถ ุ

            ค. คา่นิยมทางสงัคม                                             ง. คา่นิยมทางพืน้ฐาน 

            ตอบ ข. คา่นิยมทางวตัถุ 
45. คา่นิยมใด สมควรแก้ไขในสงัคมไทย? 
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            ก. การเคารพผู้อาวโุส                                            ข. การให้ความสําคญักบัเงินมากเกินไป 

            ค. การพึง่พาอาศยัร่วมมือกนั                                 ง. การพึง่พาศกัด์ิสิทธ์ิ โชคลาภ 

            ตอบ ข. การให้ความสําคญักบัเงินมากเกินไป 

 
 
 
46.ความแตกตา่งระหวา่งสงัคมชนบทและสงัคมเมือง เห็นได้ชดัท่ีสดุคือข้อใด? 
            ก. ความซื่อสตัย์สจุริต                                           ข. ความเอือ้เฟือ้เผ่ือแผ่ 
            ค. ความสามคัคี                                                  ง. ความกตญัญกูตเวที 

            ตอบ ข. ความเอือ้เฟือ้เผ่ือแผ่ 
47. เม่ือสภาพสงัคมเปลี่ยนคา่นิยมจะเป็นเช่นไร? 
            ก. เปลี่ยนแปลงไปตามสงัคม                                  ข. คงท่ีไมม่ีการเปลี่ยนแปลง 
            ค. เปลี่ยนแปลงเลก็น้อย                                        ง. เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 
            ตอบ ก. เปลี่ยนแปลงไปตามสงัคม 

 48. คา่นิยมเป็นตวัชีว้ดัความเปลี่ยนแปลงให้แก่สงัคมในด้านใดมากท่ีสดุ 

            ก. เศรษฐกิจ                                                       ข. วฒันธรรม 

            ค. ความก้าวหน้า                                                 ง. การศกึษา 
            ตอบ ข.วฒันธรรม 

49. ธรรมท่ีเป็นข้อประพฤติปฏิบตัิ เป็นความหมายของข้อใด? 
            ก. คณุธรรม                                                        ข. จริยธรรม 

            ค. วฒันธรรม                                                      ง. ศีลธรรม 

            ตอบ ข. จริยธรรม 

50. สภาพคณุงามความดีในจิตใจ เป็นความหมายของข้อใด? 
            ก. คณุธรรม                                                        ข. จริยธรรม 

            ค. วฒันธรรม                                                      ง. ศีลธรรม 

            ตอบ ก. คณุธรรม 

51. ความรู้ หรือความรู้สกึตอ่พฤติกรรมตา่งๆ ในทางท่ีชอบ หรือไมช่อบ เรียกวา่อะไร? 
            ก. ความรู้เชิงจริยธรรม                                          ข. เจตคติเชิงจริยธรรม 

            ค. เหตผุลเชิงจริยธรรม                                          ง. พฤติกรรมเชิงจริยธรรม 

            ตอบ ข. เจตคติเชิงจริยธรรม 

52. วยัใดสามารถตดัสินใจด้วยตนเองวา่สิ่งใดควรกระทําหรือไมค่วรกระทํา ตามทฤษฏีการพฒันา 

      ทางจริยธรรม? 
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            ก. อาย ุ0-2 ปี                  ข. อาย ุ2-8 ปี                  ค. อาย ุ8 ปีขึน้ไป                         ง. อาย ุ12 ปีขึน้ไป 

            ตอบ ข. อาย ุ2-8 ปี 

53. ข้อใดไมเ่ป็นหลกัคณุธรรมตามแนวคิดของ อริสโตเติส? 
            ก. รอบรู้                                                                         ข. รอบคอบ  
            ค. กล้าหาญ                                                       ง. รู้จกัประมาณ 

            ตอบ ก. รอบรู้ 
 
54.ข้อใดไมเ่ป็นคา่นิยมพืน้ฐานท่ีสํานกังานคณะกรรมการวฒันธรรมแห่งชาติ ประกาศ? 
            ก. การพึง่ตนเอง                                                  ข. การรักษาความสตัย์ 

            ค. การประหยดั และออม                                      ง. การปฏิบตัิตามคณุธรรมของศาสนา 
            ตอบ ข. การรักษาความสตัย์ 

55.นายสมศกัด์ิ เป็นคนท่ีมีนิสยัสภุาพออ่นโยนมีมนษุยสมัพนัธ์ ตรงกบัหลกัทศพิธราชธรรม? 
            ก. อาชวะ                                                           ข. มทัวะ 
            ค. ตะบะ                                                            ง. อวิหิงสา 
            ตอบ ข. มทัวะ 

56. ครูสมศรี สอนลกูศิษย์เข้าใจตามจดุประสงค์ท่ีตัง้ไว้และสอบด้วยความสนกุสนานแสดงวา่ครูสมศรี 
      มีคณุธรรมของกลัยาณมิตร ในข้อใด? 
            ก. ครู                                                                 ข. ภาวณีโย 

            ค. วตัตา                                                             ง. วจนขโม 

            ตอบ ค. วตัตา 
57. คณุธรรมของครูสงัเกตได้จากอะไร? 
            ก. การมีเหตผุล                                                   ข. การประพฤติปฏิบตั ิ

            ค. การยอมารับของสงัคม                                      ง. การยกย่องสรรเสริญ 

            ตอบ ข. การประพฤติปฏิบตัิ 
58. สมานตัตา อยู่ในหลกัธรรมข้อใด? 
            ก. อิทธิบาท 4                                                     ข. พรหมวิหาร 4 
            ค. สงัคหวตัถ ุ4                                                    ง. ฆราวาสธรรม 4 

            ตอบ ค. สงัคหวตัถ ุ4 

59. หลกัธรรมท่ีทําให้เกิดความสําเร็จในการทํางาน คือ ? 
            ก. พรหมวิหาร 4                                                  ข. อิทธิบาท 4  
            ค. สงัคหวตัถ ุ4                                                    ง. ฆราวาสธรรม 4 

            ตอบ ข. อิทธิบาท 4 
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60. ครูปราณี จงูแขนคนแก่ข้ามถนนแสดงวา่มีคณุธรรมตามข้อใด? 
            ก. เมตตา                                                           ข. กรุณา 
            ค. มทิุตา                                                            ง. อเุบกขา 
            ตอบ ข. กรุณา 
61. หลกัธรรมท่ีสร้างมนษุยสมัพนัธ์คือ? 
            ก. พรหมวิหาร 4                                                  ข. อิทธบาท 4  
            ค. สงัคหวตัถ ุ4                                                    ง. คณุธรรม 4 

            ตอบ ค. สงัคหวตั ุ4 

62. ครูวิไลกําลงัจะลงโทษนกัเรียนท่ีทําแบบฝึกหดัไมไ่ด้ แตค่ิดได้วา่ยงัไมส่มควรลงโทษ แสดงวา่ครูวิไล 

      มีคณุธรรมข้อใด? 
            ก. สจัจะ                        ข. ทมะ                          ค. ขนัติ                          ง. จาคะ 
            ตอบ ข. ทมะ 

63.ผู้อํานวยการสถานศกึษา พิจารณาความดีความชอบกรณีพิเศษให้ครูสมยศ เพราะไมช่อบท่ีครูสมยศ 

     ชอบแสดงความคิดเห็นในท่ีประชมุ แสดงวา่ผู้บริหารสถานศกึษามีความลําเอียงในข้อใด? 
            ก. ฉนัทาคติ                    ข. โทสาคติ                     ค. โมหารคติ                   ง. ภยาคต ิ

            ตอบ ข. โทสาคติ 
64. ครูวิภาให้การดแูลเพ่ือนร่วมงานเป็นอย่างดี แสดงวา่ปฏิบตัิตามหลกัธรรมข้อใด? 
            ก. ปริุสถิมทิส                                                      ข. อตุตรทิส 

            ค. อปุริมทิส                                                        ง. ปัจฉิมทิส 

            ตอบ ข. อตุตรทิส 

65. ครูวินยั ประพฤติตนเป็นตนแบบอย่างท่ีดีแก่ลกูศิษย์ แสดงวา่ปฏิบตัิตามหลกัธรรมข้อใด? 
            ก. นิคคณัเห-นิคคคณัหารหงั                                  ข. ปัคคณัเห-ปัคคณัหารหงั 
            ค. ทิฏฐานคุติ                                                      ง. ไมม่ีข้อถกู 

            ตอบ ค. ทิฏฐานคุติ 
66. การเข้าถงึธรรมะในข้อใดถือวา่เป็นขัน้ได้รับผลจากกระทํา? 
            ก. ปริยตัิธรรม                                                     ข. ปฏิบตัิธรรม 

            ค. ปฏิเวท                                                           ง. โลกธรรม 

            ตอบ ค. ปฏิเวท 

67. คณุธรรมของผู้ครองเรือน คือ ? 
            ก. สงัคหวตัถ ุ4                                                    ข.ฆราวาสธรรม 4 

            ค. พรหมวิหาร 4                                                  ง. อิทธิบาท 4 

            ตอบ ข. ฆราวาสธรรม 4 
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68. ความเป็นผู้ รู้จดัประมาณ ตรงกบัข้อใด? 
            ก. ธมัมญัญตุา                                                    ข. มตัตญัญตุา 
            ค. กาลญัญตุา                                                      ง. ปริสญัญตุา 
            ตอบ ข.มตัตญัญตุา 
69. การปฏิบตัิตนตอ่ผู้มีอปุการคณุ(ทิศ6)ทกัขิณทิสหรือทิศเบือ้งขวาได้แก?่ 
            ก.บิดามารดา                                                      ข.อาจารย์ 

            ค. บตุรภรรยา                                                     ง. มิตร 
            ตอบ ข.อาจารย์ 

 
70. “สิ่งท่ีบคุคลหรือสงัคมยดึถือเป็นเคร่ืองช่วยตดัสินใจและกําหนดกระทําของตนเอง”คือ? 
            ก. คา่นิยม                                                          ข. จริยธรรม 

            ค. ประเพณี                                                        ง. วฒันธรรม 

            ตอบ ก.คา่นิยม 

71. ข้อใดไมใ่ช่ คา่นิยมวิชาชีพ ตามแนวคิดของสาโรช บวัศรี? 
            ก.วินยัของวิชาชีพของตน                                      ข. มารยาทของวิชาชีพของตน 

            ค. ธรรมเนียมประเพณีหรือวฒันธรรม                      ง.พระราชบญัญตัิท่ีเก่ียวกบัวิชาชีพของตน 

            ตอบ ค. ธรรมเนียมประเพณีหรือวฒันธรรม 

72. ข้อใดเป็นคา่นิยมพืน้ฐาน ตามแนวคิดของสาโรธ บวัศรี? 
            ก. ศีลธรรม                                                         ข. คณุธรรม 

            ค. กฎหมาย                                                        ง. ถกูทกุข้อ 

            ตอบ ง. ถกูทกุข้อ 

73. แหลง่ท่ีมาของคา่นิยมของสงัคมไทย คือ ? 
            ก. ศาสนา                                                          ข. ระบบศกัดินา 
            ค. ระบบเกษตรกรรม                                            ง. ถกูทกุข้อ 

            ตอบ ง. ถกูทกุข้อ 

74. ข้อใดเป็นคา่นิยมของสงัคมชนบทในสงัคมไทย? 
            ก. ช่วยเหลือจนุเจือกนั                                          ข. มีการแข่งขนัสงู 
            ค. มีเหตผุลไมง่มงาย                                            ง. ถกูทกุข้อ 

            ตอบ ก. ช่วยเหลือจนุเจือกนั 

75. ข้อใดไมใ่ช่คา่นิยมของสงัคมเมืองในสงัคมไทย? 
            ก. นิยมตะวนัตก                                                  ข. ชอบฟุ่ มเฟือยหรูหรา 
            ค. เห็นแก่ตวั                                                       ง. ไมม่ีข้อถกู 



เรียบเรียงโดย ธีรภทัร  ติวเตอร์ 

 

            ตอบ ง. ไมม่ีข้อถกู 

76. ท่านตัง้ใจจะชมภาพยนตร์เร่ืองหนึง่ พบวา่คนเข้าคิวซือ้ตัว๋เป็นแถวยาวมาก ท่านมีเพ่ือนอยู่ในคิด 

      ต้นๆอาสาจะซือ้ตัว๋ให้ แตท่่านก็จะเข้าคิวซ้อเอง ด้วยเหตผุลใด? 
            ก. ต้องการให้คนเห็นวา่เป็นผู้ ท่ีมีวฒันธรรม 

            ข. เป็นการรักษาความยตุิธรรม 

            ค. ถ้าฝากเพ่ือนซือ้ คนในแถวคงไมย่อม 

            ง. เป็นความภาคภมูิใจที่สามารถซือ้ตัว๋ได้ด้วยตนเอง 
            ตอบ  ข. เป็นการรักษาความยตุิธรรม 

 
 
77. ถ้าท่านเห็นผู้ ร้ายกําลงัหลกัทรัพย์ และตอ่มาผู้ ร้ายถกูจบัได้ ตํารวจขอร้องให้ท่านเป็นพยาน ท่าจะไมเ่ป็น 

      พยานให้ด้วยเหตใุด? 
            ก. เป็นการยุ่งยากเสียเวลา                                     ข. เป็นเพียงคดีเลก็ๆไมส่ําคญั 

            ค. ธรรมเนียมประเพณีหรือวฒันธรรม                      ง. การเป็นพยานอาจเป็นภยัแก่ตนเองในภายหลงั 
            ตอบ ค. ธรรมเนียมประเพณีหรือวฒันธรรม 

78. มีนกัธุรกิจคนหนึง่ได้มอบเงินให้ครูมาลี จํานวน 5,000 บาท โดยแจ้งวา่ให้นําไปใช้ในกิจกรรมของโรงเรียน 

      โดยไมต้่องระบช่ืุอผู้บริจาค ขณะเดียวกนัน้องชายมาลีประสบอบุตัิเหตจํุาเป็นต้องใช้เงินจํานวนมาก 

      แตค่รอบครัวของเธอมีเงินไมพ่อหากท่านเป็นครูมาลีคงจะไมนํ่าเงินก้อนนีไ้ป 

      ใช้ในการรักษาน้องด้วยเหตผุลข้อใด? 
            ก. เพราะไมมี่สิทธ์ิในเงินจํานวนนัน้ 

            ข. เพราะเป็นการกระทําท่ีผิดวตัถปุระสงค์ 

            ค. เพราะถ้าคนอื่นรู้เข้า ข้าพเจ้าคงถกูตําหนิอย่างแรง   
            ง. เพราะเป็นการยกยอกทรัพย์และผิดกฎหมาย 

            ตอบ ก. เพราะไมมี่สิทธ์ิในเงินจํานวนนัน้ 

79. การกระทําและเหตผุลของใครเหมาะสมมากท่ีสดุ? 
            ก. บญุสมชอบซือ้ของหนีภาษี เพราะเป็นการประหยดั 

            ข. บญุชไูมท่จุริตในการสอบเพราะกลวัถกูจบัได้ 

            ค. บญุศรีสวมหมวกกนัน็อคเสมอเพ่ือความปลอดภยัในการขบัข่ี 

            ง. บญุมาหมัน่ตรวจตราท่อไอเสียรถยนต์อยู่เสมอ เพราะไมต้่องการให้อากาศเสีย 

            ตอบ  
80. ในภาวะท่ีคา่ครองชีพสงู การทีรายได้เร่ิมต้นตามอตัราข้าราชการ ทําให้ครูสนธยามีความรู้สกึต้อยต่ําใน 
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       สงัคมและมีปัญหาทางเศรษฐกิจ ถ้าท่านเป็นเพ่ือนของครูสนธยาท่านจะสนบัสนนุความคิดของครูสนธยา 
       ในประเดน็ใด? 
            ก. หาโอกาสศกึษาตอ่เพ่ือพฒันาตนเองและเพ่ิมรายได้ 

            ข. ควบคมุคา่ใช้จ่ายและทํางานให้ดีท่ีสดุ เพ่ือความก้าวหน้าในอาชีพ 

            ค. สอนพิเศษนอกเวลาราชการทัง้วนัเสาร์และวนัอาทิตย์ให้มีรายได้มากๆ 

            ง. ร่วมทนุกบัรุ่นพ่ีทําโรงเรียนกวดวิชา ทําหน้าท่ีสอนและบริหารกิจการด้วย 

            ตอบ ข. ควบคมุคา่ใช้จ่ายและทํางานให้ดีท่ีสดุ เพ่ือความก้าวหน้าในอาชีพ 

 
 
 
 
 
81. ในวนัท่ีครูสัง่ให้นกัเรียนต้องสง่รายงานตามท่ีได้ตกลงกนัเอาไว้แล้วตัง้แตต้่นและมีข้อกําหนดท่ีชดัเจนวา่ 
      หากใครทําผิดกติกานีจ้ะได้ 0 คะแนนปรากฏวา่มีนกัเรียนคนหนึง่นํามาสง่ในวนัรุ่งขึน้ พร้อมทัง้อ้างวา่ 
      มีปัญหาจําเป็นเก่ียวกบัเคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีพิมพ์งานฉบบันัน้ ท่านคิดวา่ครูจดัการกบัปัญหานีอ้ย่างไร? 
            ก. ต้องให้ชีแ้จงเหตผุลของการสง่ช้าให้นกัเรียนทกุคนทราบ พร้อมทัง้หกัคะแนน 

            ข. ต้องให้ 0 คะแนน ตามท่ีตกลงไว้แล้ว เพ่ือเป็นการแสดงให้ทกึคนรู้วา่ท่านทําตามกติกา 
            ค. ต้องไปสอบข้อเท็จจริงเก่ียวกบัปัญหาท่ีเกิดขึน้ หากพบวา่เป็นจริงก็หกัคะแนนออกคร่ึงหนึง่ 
            ง. ต้องเผชิญผู้ปกครองได้ทราบเพ่ือจะได้ช่วยหาทางแก้ไข 

            ตอบ ก. ต้องให้ชีแ้จงเหตผุลของการสง่ช้าให้นกัเรียนทกุคนทราบ พร้อมทัง้หกัคะแนน 

82. ท่านได้พบวา่ลกูศิษย์คนหนึง่ในชัน้เรียนท่ีท่านเป็นครูประจําชัน้มีผลการเรียนตํ่าลงกวา่เดิมมากและ 

      มีท่าทีซมึเศร้าท่านควรจะทําอย่างไร? 
            ก. เรียกมาพดูคยุ และให้คําแนะนํา 
            ข. สง่ให้เข้ารับการปรึกษากบัฝ่ายแนะแนว 
            ค. สอบถามข้อมลูจากครูผู้สอนคนอื่น และเพ่ือนสนิท 

            ง. แจ้งให้ผู้ปกครองได้ทราบ เพ่ือจะได้ช่วยหาทางแก้ไข 

            ตอบ ก. เรียกมาพดูคยุ และให้คําแนะนํา 
83. จากความเช่ือท่ีวา่ การปฏิบตัิตามหลกัธรรมคําสอนของศาสนา ผู้ปฏิบตัิจะพบแตค่วามโชคดีและความ 

      เจริญแตป่ระเสริฐเป็นคนท่ีไมใ่สใ่จกบัการปฏิบตัิตามหลกัธรรมคําสอนของศาสนาเลย เขาถกูลอตเตอร่ี 
      เสมอจนมีฐานะร่ํารวยปรากฏการณ์นีจ้ะอธิบายได้ตามข้อใด? 
            ก. การถกูลอตเตอร่ีเป็นความบงัเอิญ 

            ข. การถกูลอตเตอร่ีไมไ่ด้แสดงถงึความเจริญ 



เรียบเรียงโดย ธีรภทัร  ติวเตอร์ 

 

            ค. การปฏิบตัิตามหลกัธรรมจะปรากฏเป็นความจริงต้องทําอย่างสมํ่าเสมอ 

            ง. จากกรณีของประเสริฐ สรุปได้วา่ความเช่ือท่ีกลา่วข้าต้นไมเ่ป็นจริง 
            ตอบ ข. การถกูลอตเตอร่ีไมไ่ด้แสดงถงึความเจริญ 

84. ข้อความ ขาว : นายคิดดีแล้วหรือท่ีจะเป็นครู ใครๆก็รู้วา่เป็นอาชีพท่ีไมร่ํ่ารวย 

                    เขียว: ........................................... 
      ถ้าท่านเป็นเขียวท่ีต้องการเป็นครู ท่านจะต้องอย่างไร? 
            ก. ถ้าทกุคนคิดอย่านาย แล้วจะมีใครสอนนกัเรียน 

            ข. ก็เป็นจริงอย่างมี่นายพดู แตวิ่ชาชีพหางานง่าย 

            ค. งานของครู ได้เงินน้อยก็จริง แตชี่วิตไมเ่ครียดมาก 

            ง. ปัจจบุนัเงินเดือนครูไมน้่อยแล้ว สามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีคณุภาพ 

            ตอบ ก. ถ้าทกุคนคิดอย่านาย แล้วจะมีใครสอนนกัเรียน 

 
 
85. เดก็ซือ้ขนม ทัง้ขนมก๊อบแก๊บ ลกูกวาด นํา้อดัลม ถงึแสนล้านบาทตอ่ปี เพราะมีการกระตุ้นการโฆษณา 
      อย่างหนกั ถ้าท่านเป็นผู้ปกครองท่านมีแนวคิดท่ีจะแก้ไขการซือ้ขนมดงักลา่วอย่างไร? 
            ก. ขอร้องให้ครูช่วยตกัเตือนเดก็ไมใ่ห้ซือ้ขนมเหลา่นัน้ 

            ข. จ่ายคา่ขนมให้ลกูในจํานวนท่ีพอดีในแตล่ะวนั 

            ค. ยอมให้ลกูซือ้ขนมดงักลา่วได้ตามข้อตกลงท่ีพ่อแมแ่ละลกูยอมรับได้ 

            ง. ขอร้องโรงเรียนไมใ่ห้ขายขนมเหลา่นีใ้นโรงเรียน 

            ตอบ ค. ยอมให้ลกูซือ้ขนมดงักลา่วได้ตามข้อตกลงท่ีพ่อแมแ่ละลกูยอมรับได้ 

86.ท่านคิดวา่วิธีใดเหมาะสมท่ีสดุในการดแูลผู้สงูอาย?ุ 
            ก. ให้ท่านอยู่สถานท่ีพกัคนชราเพราะมีระบบดแูลผู้สงูอายอุย่างมีประสิทธิภาพ 

            ข. ให้ท่านอยู่ด้วยและคอยดแูลท่าน เพ่ือความผกูพนัและใกล้ชิด 

            ค. ให้เลือกอยู่ตามใจท่าน เพ่ือเป็นการสนองความต้องการ 
            ง. หาท่ีอยู่ดีๆ ให้เพ่ือให้ท่านมีความสะดวกสบาย 

            ตอบ ข. ให้ท่านอยู่ด้วยและคอยดแูลท่าน เพ่ือความผกูพนัและใกล้ชิด 

87. “ ฉนัไมเ่ห็นวา่คนจะเข้าแถวซ้ออาหารในโรงอาหารกนัเท่าไรเลย แล้วเธอจะมากะเกณฑ์ให้ฉนัเข้าแถว 

       ไร้สาระ ไมม่ีเหตผุล”ท่านควรให้เหตผุลกบัผู้ ท่ีพดูอย่างไร? 
            ก. การเข้าแถวเป็นสิ่งท่ีควรปฏิบตัิ เรายงัทําได้ไมจ่ริงจงัต้องช่วยกนั 

            ข. เป็นการปฏิบตัิขอการเป็นพลเมืองดี มีวินยั 

            ค. เป็นการปฏิบตัิของคนท่ีเจริญแล้ว 
            ง. เพ่ือความเสมอภาคกนั ไมเ่อาเปรียบผู้อื่น 
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            ตอบ ง. เพ่ือความเสมอภาคกนั ไมเ่อาเปรียบผู้อื่น 

88. ท่านมีความรู้สกึอย่างไรตอ่คนท่ีชอบวิ่งข้ามถนนได้สะพานลอย หรือไมค่าดเข็มขดันิรภยัในขณะขบัรถยนต์?   
            ก. เป็นคนท่ีน่ารับเกียจเน่ืองจากชอบฝ่าฝืนกฎหมายบ้านเมือง 
            ข. เป็นคนท่ีน่ารําคาญเน่ืองจากชอบสร้างปัญหาให้กบัสงัคมโดยไมจํ่าเป็น 

            ค. เป็นคนท่ีน่าสงสารเน่ืองจากอาจจะประสบอบุตัิเหตถุงึแก่ชีวิตได้ในอนาคต 

            ง. เป็นคนท่ีน่าเป็นห่วงเน่ืองจากขาดความตระหนกัในเร่ืองความปลอดภยัของตนเอง 
            ตอบ ง. เป็นคนท่ีน่าเป็นห่วงเน่ืองจากขาดความตระหนกัในเร่ืองความปลอดภยัของตนเอง 
 
 
 
 
 
 
89. จากทีวี ปรากฏวา่มีการการสมัภาษณ์สาวงามหนึง่ท่ีอยู่ในฐานะ”คณุแมย่งัโสด”วา่มีภาวการณ์ตัง้ครรภ์โดย ไม่
มีการสมรส รู้สกึและเตรียมรับสถานการณ์อย่างไรสาวงามนางนีใ้ห้คําตอบวา่ ความรู้สกึขณะท่ีตัง้ท้อง 
        ได้ 6 เดือน รู้สกึไมเ่สียใจ ไมต่กใจแล้ว และพร้อมท่ีจะเลีย้งลกู ทําหน้าท่ีเป็นทัง้พ่อและแมเ่พ่ือลกู  
        ท่านมีความคิดตอ่เหตกุารณ์ข้างต้นอย่างไร? 
            ก. ทกุคนต้องวางแผนใช้ชีวิตไมป่ระมาท พร้อมรับผิดชอบตนเอง 
            ข. เป็นเหตกุารณ์ปกติของสงัคมเมือง เมื่อผกูก็ต้องแก้ตามกําลงัความคิด 

            ค. เป็นชะตากรรมท่ีผู้หลงทางต้องดิน้รนเพ่ือความอยู่รอด ไมค่วรซํา้เดิม 

            ง. เป็นความบกพร่องของสงัคมท่ีเยาวชนต้องเผชิญปัญหาด้วยความรู้ไมเ่ท่าไมถ่งึการณ์ 

            ตอบ ง. เป็นความบกพร่องของสงัคมท่ีเยาวชนต้องเผชิญปัญหาด้วยความรู้ไมเ่ท่าไมถ่งึการณ์ 

90. เม่ือต้นปีการศกึษานี ้กิจกรรมรับน้องของสถาบนัอดุมศกึษาหลายแห่งมีความรุนแรงจนเป็นข่าวใน 

      หน้าหนงัสือพิมพ์หลายฉบบับางรายก็บาดเจ็บสาหสั บางรายก็พิการ หรือเสียชีวิต  
     ท่านมีความเห็นตรงกบัข้อใดมากท่ีสดุ? 
            ก. เป็นเร่ืองธรรมดาของคนหมูม่ากย่อมเกิดปัญหาบ้าง 
            ข. การไปให้ถงึอดุมการณ์ จําเป็นต้องมีความสญูเสียบ้าง 
            ค. เป็นการติดยดึในกิจกรรมท่ีขาดการวิเคราะห์เป้าหมาย 

            ง. เป็นการละเมิดสิทธิบคุคล 

            ตอบ ค. เป็นการติดยดึในกิจกรรมท่ีขาดการวิเคราะห์เป้าหมาย 

91. นํา้เป็นนกัศกึษาของมหาวิทยาลยัแห่งหนึง่ ครอบครัวของนํา้มีความอบอุน่ดี เวลาตอ่มาคณุพ่อของนํา้ 

      ได้หย่า กบัคณุแมไ่ปมีภรรยาใหม ่และไมส่ง่เสียเลีย้งดคูรอบรัวทําไห้แมเ่ป็นโรคประสาท นํา้จงัต้องเรียน 
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      ไปด้วยหาเงินไปด้วย โดยการเป็นเพ่ือนเท่ียวกบัผู้ชายสงูอาย ุถ้าท่านเป็นอาจารย์ท่ีปรึกษา 
      ท่านมีความคิดเห็นอย่างไร? 
            ก. เป็นปัญหาท่ีเกินความสามารถของครู 
            ข. สงัคมเปลี่ยนไป ทําให้คนต้องพยายามเอาตวัรอดให้ได้ 

            ค. หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ต้องมีความตระหนกัตอ่ปัญหาสงัคมเหลา่นี ้

            ง. อาจารย์ควรแสดงความห่วงใย พร้อมให้คําปรึกษา 

            ตอบ ง. อาจารย์ควรแสดงความห่วงใย พร้อมให้คําปรึกษา 

92. “จริยธรรมมีในนิสยัของคนไทยอยู่แล้ว เพียงแตวิ่ถีชีวิตความเป็นอยู่ในสงัคมเปลี่ยนไปจนเกิดวิกฤตหลาย 

      ด้านและมีการเรียกร้องจริยธรรมในวงการตา่งๆมากขึน้” ท่านคิดวา่ใครควรรับผิดชอบแสดงความมีจริย  
      ธรรมมากท่ีสดุ? 
            ก. ผู้บริหารระดบัสงู                      ข. ศาลยตุิธรรม              ค. ตนเอง                       ง. ครู  
            ตอบ ค. ครู 
 
 
93. ท่านมีความคิดเห็นตอ่วยัรุ่นท่ีมีการเปลี่ยนโทรศพัท์มือถือบ่อยๆอย่างไร? 
            ก. เป็นคนทนัสมยั ทนัตอ่ความก้าวหน้า 
            ข. เป็นคนกล้าแสดงออกถงึรสนิยมของตนเอง 
            ค. เป็นคนโชคดีท่ีมีผู้ ให้การสนบัสนนุ 

            ง. เป็นคนคล้อยตามกระแสสงัคม 

            ตอบ ง. เป็นคนคล้อยตามกระแสสงัคม 

94. “ม. 5 ฆ่า ม.5 คดัเตอร์เสียบสยอง เหตโุดนชกตอนฝึก รด. พอเลิกตอ่ยคืน ถกูสวน”  
      ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรตอ่หวัข้อดงักลา่ว? 
            ก. โรงเรียนควรเร่งปฏิรูปการจดัการศกึษาให้เกิดประสิทธิภาพ 

            ข. กระทรวงพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย์ควรเร่งหากิจกรรมสง่เสริมคณุธรรมเยาวชน 

            ค. ตํารวจมีมาตรการกวดขนัจบักมุผู้กระทําผิด 

            ง. กระทรวงยตุิธรรมควรมีการลงโทษให้หลาบจํา เพ่ือไมใ่ห้เกิดการเลียนแบบ 

            ตอบ ข. กระทรวงพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย์ควรเร่งหากิจกรรมสง่เสริมคณุธรรมเยาวชน 

95. หลงัเลิกเรียนในตอนเย็น ครูสมสวยจะสอนพิเศษให้กบันกัเรียนท่ีออ่นโดยเก็บสตางค์คา่สอน แตค่รูก็ไม ่

      บงัคบั นกัเรียนวา่จะต้องเรียนพิเศษกบัครู ใครจะเรียนหรือไมก่็ได้ตามความสมคัรใจ ทัง้นีค้รูสมสวยให้เหต ุ

      ผลวา่ท่ีต้องการเรียกเก็บเงินของครูสมสวยหรือไม?่ 
            ก. ไมเ่ห็นด้วย เพราะเป็นหน้าท่ีของครูในการพฒันานกัเรียน 

            ข. ไมเ่ห็นด้วย เพราะเป็นการเลือกปฏิบตัิกบัเกท่ีมีเงินเท่านัน้ 
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            ค. เห็นด้วย เพราะเป็นการให้เดก็เห็นคณุคา่ 
            ง. เห็นด้วย เพราะครูควรได้รับการตอบแทนบ้าง 
            ตอบ ก. ไมเ่ห็นด้วย เพราะเป็นหน้าท่ีของครูในการพฒันานกัเรียน 

96. ท่านมีความคิดอย่างไรกบัการท่ีวยัรุ่นแตง่กายท่ีมีลกัษณะ”ปริ รัด สัน้” ? 
            ก. เป็นเสรีภาพในการแตง่กายในขอบเขตของกฎหมาย 

            ข. แสดงถงึความเป็นคนทนัสมยั 

            ค. เป็นอนัตรายตอ่สขุภาพและสวสัดิภาพ 

            ง. เป็นพฤติกรรมท่ีขดักบัวิถีไทย 

            ตอบ ค. เป็นอนัตรายตอ่สขุภาพและสวสัดิภาพ 

 
 
 
 
 
 
97. จากกรณีเดก็นกัเรียนชายชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 2 ท่ีชอบรวมกลุม่กบัเพ่ือนๆข่ีรถแข่งบนท้องถนนยามคํ่าคืน 

      และถกูฆ่าตายเพราะไมย่อมเข้าร่วมแก็งกบักลุม่อ่ืน ข้อใดท่ีสะท้อนถงึเหตกุารณ์นีไ้ด้ดีท่ีสดุ? 
            ก. กําลงัเจ้าหน้าท่ีไมเ่พียงพอ และขาดความเข้มงวด 

            ข. แนวการจดัการศกึษาของโรงเรียนต้องมีการแก้ไข 

            ค. สภาพสงัคมทําให้ผู้ปกครองมีภาระมากเกินไป 

            ง. เดก็ท่ีใช้ความรุนแรงในการแก้ปัญหา สมควรได้รับโทษ 

            ตอบ ข. แนวการจดัการศกึษาของโรงเรียนต้องมีการแก้ไข 

98.ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรที่หอพกันกัศกึษาบางแห่งออกกฎระเบียบและมีมาตรการการดแูลนกัศกึษา 
     อย่างเข้มงวด โดยเฉพาะเร่ืองกําหนดเวลาเข้า-ออก หอพกัชายและหอพกัหญิง? 
            ก. ทําให้ขาดอิสระ เพราะนกัศกึษาน่าจะดแูลตวัเองได้ 

            ข. ให้รับทราบและหาทางแก้ปัญหาพฤติกรรม 

            ค. เป็นการป้องกนัไมใ่ห้นกัศกึษาชายหญิงไปจบัคูอ่ยู่ด้วยกนั 

            ง. เป็นการป้องกนัปัญหาตา่งๆท่ีจะเกิดขึน้ โดยเฉพาะความปลอดภยั 

            ตอบ ง. เป็นการป้องกนัปัญหาตา่งๆท่ีจะเกิดขึน้ โดยเฉพาะความปลอดภยั 

99. ผู้ปกครองหลายคนมาบ่นให้ครู ก ฟังประจําวา่ทําไมนกัเรียนหญิงสมยันีจ้งึใช้สรรพนามวา่”ก”ู”มงึ”  
     เวลารับประทานอาหารในโรงอาหารก็นัง่ขดัสมาธิเหมืนนกัเรียนชาย พฤติกรรมดงักลา่วเพ่ิมขึน้ทกุวนั  
     ท่านคิดวา่ผู้พดูมีเจตนาอย่างไร? 
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            ก. ให้ตระหนกัถงึความสําคญัของมารยาทนกัเรียนหญิง 
            ข. ให้รับทราบและหาทางแก้ปัญหาพฤติกรรม 

            ค. คํานงึถงึช่ือเสียงของโรงเรียน 

            ง. เป็นห่วงอนาคตของลกูศิษย์ 

            ตอบ ข. ให้รับทราบและหาทางแก้ปัญหาพฤติกรรม 

100. “ฉนัอยากจะเป็นครู แตพ่่อแมแ่ละญาติพ่ีน้องทกัท้วงวา่ “ไปเป็นครูทําไมเงินเดือนก็น้อย งานก็หนกัทําผิด 

        นิดเดียวก็เป็นเร่ืองใหญ่โต ชีวิตต้องอยู่กบัความซํา้ซากจําเจยงัไมเ่คยเห็นครูไหนร่ํารวยจากอาชีพครูสกั 

        ราย ยกเว้นหมอท่ีผนัตวัเองมาตัง้สถาบนักวดวิชา” ถ้าเร่ืองนีเ้ป็นเหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้กบัท่าน ท่านจะให้ 

        เหตผุลเพ่ือสร้างความเข้าใจกบัพ่อ แมแ่ละญาติๆ  วา่อย่างไร จงึจะแสดงวา่ท่านอยากเป็นครูด้วยใจจริง? 
            ก. ถงึครูจะมีรายได้น้อย แตส่วสัดิภาพ มีโอกาสหารายได้เสริม 

            ข. อาชีพครูเป็นอาชีพท่ีมีเกียรติ หางานง่าย และมีความมัน่คงดี 

            ค. ครูคืออาชีพท่ีสร้างคน มีโอกาสให้ความรู้ความคิดแก่เดก็ 

            ง. อาชีพครูมีเกียรติแกตนและวงศ์ตระกลู และมีความเจริญก้าวหน้า 

            ตอบ ค. ครูคืออาชีพท่ีสร้างคน มีโอกาสให้ความรู้ความคิดแก่เดก็ 

 


