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แนวข้ อสอบวิชาชีพครู
(คุณธรรมจริยธรรมและค่ านิยม)
คาชีแ้ จง จงเลือกคาตอบที่ถูกที่สดเพียงข้ อเดียว
1. พฤติกรรมที่เป็ นปั ญหาของนักเรี ยนเกิดจากสาเหตุใด?
ก.ไม่ได้ เรี ยนในโรงเรี ยนที่มีชื่อเสียง
ข.มีพ่อแม่คอยเคี่ยวเข็ญ
ค.สิ่งแวดล้ อมชักจูง
ง.มีจริ ยธรรมตํ่า
ตอบ ง. มีจริ ยธรรมตํ่า
2. คุณธรรมสําหรับครู คือข้ อใด?
ก. คุณงามความดีของคนที่เป็ นครู
ข. มีพฤติกรรมที่ดีเป็ นที่ยอมรับของสังคม
ค. มีความเสียสละมีความยุติธรรม
ง. ถูกทุกข้ อ
ตอบ ง. ถูกทุกข้ อ
3. จริ ยธรรม ตามพจนานุกรมราชบัญฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 หมายถึงข้ อใด?
ก. ธรรมที่เป็ นข้ อประพฤติปฏิบตั ิ
ข. คําสัง่ สอน
ค. หลักปฏิบตั ิในทางศาสนา
ง. ไม่มีข้อถูก
ตอบ ก. ธรรมที่เป็ นข้ อประพฤติปฏิบตั ิ
4. ความรู้ จริ ยธรรม หมายถึงข้ อใด?
ก. การมีความรู้ สกึ ต่อพฤติกรรมต่างๆ
ข. การแสดงพฤติกรรมที่ไม่พงึ ประสงค์ตอ่ สังคม
ค. ความรู้ เกี่ยวกับสังคมสามรถบอกได้ วา่ การกระทําใดดี การกระทําใดไม่ดีเหมาะสมมากน้ อยเพียงใด
ง. เหตุผลที่ใช้ เป็ นเกณฑ์ใสการเลือกหรื อไม่เลือกกระทํา
ตอบ ค. ความรู้ เกี่ยวกับสังคมสามรถบอกได้ วา่ การกระทําใดดี การกระทําใดไม่ดีเหมาะสม
มากน้ อย เพียงใด
5. พฤติกรรมเชิงจริ ยธรรม หมายถึงข้ อใด?
ก. การแสดงพฤติกรรมที่พงึ ประสงค์ของสังคมและปฏิเสธการแสดงพฤติกรรมที่ไม่พงึ ประสงค์ของสังคม
ข. เบื ้องหลังการกระทําของบุคคลใช้ เป็ นเกณฑ์ในการเลือกกระทํา
ค. ความรู้ สกึ ต่อพฤติกรรมต่างๆ ในทางที่ชอบหรื อไม่ชอบ
ง. ไม่มีข้อถูก
ตอบ ก. การแสดงพฤติกรรมที่พงึ ประสงค์ของสังคมและปฏิเสธการแสดงพฤติกรรมที่ไม่พงึ ประสงค์
ของสังคม
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6. ความสัมพันธ์ของคุณธรรมและจริ ยธรรมหมายถึงข้ อใด?
ก. เป็ นเรื่ องเดียวกัน
ข. เป็ นเรื่ องที่เกี่ยวข้ องกัน
ค. เป็ นเรื่ องการกระทําของบุคคล
ง. เป็ นเรื่ องที่อยู่ในจิตใจของบุคคล
ตอบ ข. เป็ นเรื่ องที่เกี่ยวข้ องกัน
7. พัฒนาการทางจริ ยธรรม หมายถึงข้ อใด?
ก. 2 ขัน้
ข. 3 ขัน้
ค. 4 ขัน้
ง. 5 ขัน้
ตอบ ข. 3 ขัน้
8. ขันก่
้ อนจริ ยธรรมของPaigaetหมายถึงข้ อใด? อ.วันนรัตน์ เเอ๊ คกรุ๊ ป
ก. ระดับจริ ยธรรมของเด็กอายุ 0-2 ปี
ข.ระดับจริ ยธรรมของเด็กอายุ 2-6 ปี
ค.ระดับจริ ยธรรมของเด็กอายุ 6-10 ปี
ง.ระดับจริ ยธรรมของเด็กอายุ 10-15 ปี
ตอบ ก. ระดับจริ ยธรรมของเด็กอายุ 0-2 ปี
9. ขันการให้
้
เหตุผลเชิงพฤติกรรมของ Kohlberg ระดับตามเกณฑ์สงั คม อายุ 10-13 ปี ตรงกับข้ อใด?
ก. การหลบหลีกการลงโทษ
ข. การแสวงหารางวัล
ค. การทําตามสิ่งที่ผ้ อู ื่นเห็นชอบ
ง. การทําตามคํามัน่ สัญญา
ตอบ ค. การทําตามสิ่งที่ผ้ อู ื่นเห็นชอบ
10. ขันการให้
้
เหตุผลเชิงจริ ยธรรมของ Kohlbergขันที
้ ่ 6 หมายถึงข้ อใด?
ก. การยึดถืออุดมคติสากลหรื อจริ ยธรรมสากล(วัยผู้ใหญ่)
ข. การทําหน้ าที่ทางสังคมหรื อระบบสังคมและมโนธรรม
ค. การทําตามคําสัญญาและสิทธิ
ง. การแสวงหารางวัลหรื อการตอบสนองตามความต้ องการ
ตอบ ก.การยึดถืออุดมคติสากลหรื อจริ ยธรรมสากล(วัยผู้ใหญ่)
11. คุณธรรมข้ อใดไม่จดั อยู่ตามแนวคิด อริ สโตเติล?
ก. ความรอบคอบ
ข. การรู้ จกั ประมาณ
ค. การอดทน
ง. ความยุติธรรม
ตอบ ค. การอดทน
12. พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หวั ทรงมีพระราชดํารัส”การรู้ จกั ข่มใจ”หมายถึงข้ อใด?
ก. ความจริ งใจต่อตนเอง
ข. การรู้ จกั ฝึ กใจตนเอง
ค. การประพฤติปฏิบตั ิตอ่ สิ่งที่เป็ นประโยชน์
ง. รู้ จกั เสียสละประโยชน์สว่ นตัวเพื่อส่วนร่ วม
ตอบ ข. การรู้ จกั ฝึ กใจตนเอง
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13. สังคหวัตถุ 4 คือ คุณธรรมในข้ อใด?
ก. เป็ นเครื่ องยึดเหนี่ยวใจคน
ข. เป็ นเครื่ องทําให้ ประสบความสําเร็ จ
ค. เป็ นคุณธรรมของผู้ครองเรื อน
ง. เป็ นคุณธรรมของผู้เป็ นผู้ใหญ่
ตอบ ก. เป็ นเครื่ องยึดเหนี่ยวใจคน
14. คุณธรรมที่ทําให้ ประสบความสําเร็ จ หมายถึง ข้ อใด?
ก. พรหมวิหาร 4
ข. สังคหวัตถุ 4
ค. ธรรมของฆราวาส 4
ง. อิทธิบาท 4
ตอบ ง. อิทธิบาท 4
15. การที่คนเรารู้ จกั แยกแยะว่าสิ่งนี ้เป็ นเหตุแห่งสุขสิ่งนี ้เป็ นแห่งเหตุตรงกับสัปปุริธรรม 7 ข้ อใด?
ก. อัตตญญุตา
ข. ธัมมัญญุตา
ค. อัตถัญญตา
ง. มัตตัญญุตา
ตอบ ข. ธัมมัญญุตา
16. ธรรมใดเป็ นเครื่ องคุ้มครองโลก?
ก. ขันติ
ข. โสรัจจะ
ค. หิริโอตัปปะ
ง. สัจจะ
ตอบ ค. หิริโอปตัปปะ
17.อคติ 4 คือ คุณธรรมข้ อใด?
ก. ธรรมที่ควรรักษาไว้ เป็ นนิจ
ข. ธรรมของผู้ครองเรื อน
ค. ธรรมที่เป็ นเครื่ องยึดเหนี่ยวใจคน
ง. ธรรมที่ไม่ควรประพฤติ
ตอบ ง. ธรรมที่ไม่ควรประพฤติ
18. โทสาคติ หมายถึงข้ อใด?
ก. ลําเอียงเพราะรักใคร่
ข. ลําเอียงเพราะไม่ชอบกัน
ค. ลําเอียงเพราะเขลา
ง. ลําเอียงเพราะกลัว
ตอบ ข. ลําเอียงเพราะไม่ชอบกัน
19. สิ่งใดสามารถยับยังความโกรธได้
้
?
ก. เมตตา กรุ ณา
ข. มุทิตา อุเบกขา
ค. สติ สัมปั ญชัญญะ
ง. ฉันทะ วิริยะ
ตอบ ค. สติ สัมปั ญชัญญะ
20. ผลดีของการมีสติหมายถึง ข้ อใด?
ก. รู้ วา่ ใครจะทําอะไร
ข. รู้ เหตุการณ์ลว่ งหน้ า
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ค. รู้ วา่ ตนเองกําลังทําอะไร
ตอบ ค. รู้ วา่ ตนเองกําลังทําอะไร

ง. รู้ อดีตชาติของตนเอง

21. การที่คนเรามีใจจ่ออยู่สิ่งที่กระทํา มีความหมายตรงกับข้ อใด?
ก. มีศีล
ข. มีสมาธิ
ค. มีปัญญา
ง. มีสติ
ตอบ ข. มีสมาธิ
22. ศีลในข้ อใดทําให้ คนเรามีสติ?
ก. ศีลข้ อ 1
ข. ศีล 3 ข้ อ
ค. ศีล 4 ข้ อ
ง. ศีล 5 ข้ อ
ตอบ ง. ศีล 5 ข้ อ
23. ความจริ ง หรื อความเสื่อมของสังคม วัดได้ จากอไร?
ก. ค่านิยม
ข. วัฒนธรรม
ค. ความสามัคคี
ง. กฎหมายระเบียบข้ อบังคับ
ตอบ ข. วัฒนธรรม
24. ค่านิยมในชนบท หมายถึงข้ อใด?
ก. เห็นแก่ตวั ไม่เชื่อใจใคร
ข. ชอบจัดพิธีชอบแข่งขัน
ค. เชื่อโชคลาภรักญาติพี่น้อง
ง. รักเทิดทูนสถาบันชาติ
ตอบ ค. เชื่อโชคลาภรักญาติพี่น้อง
25. ค่านิยมของสังคมเมืองมีลกั ษณะใด?
ก. เชื่อถือโชคลาง
ข. เห็นแก่ตวั ไม่เชื่อใจใคร
ค. พึง่ พาอาศัยกัน
ง. เป็ นส่วนตัวมากเกินไป
ตอบ ข. เห็นแก่ตวั ไม่เชื่อใจใคร
26. ค่านิยม เกิดขึ ้นจากสาเหตุใด?
ก. วัฒนธรรม
ข. ประเพณี
ค. ความคิด
ง. การยอมรับ
ตอบ ง. การยอมรับ
27. ค่านิยมทางจริ ยธรรม หมายถึงข้ อใด?
ก. ทําให้ เกิดความรับผิดชอบชัว่ ดี
ข. ทําให้ เกิดความซาบซึ ้ง
ค. ทําให้ เกิดความรักความเข้ าใจ
ง. ทําให้ ชีวิตและร่ างกายอยู่รอด
ตอบ ก. ทําให้ เกิดความรับผิดชอบชัว่ ดี
28. ค่านิยมทางวัตถุ หมายถึง ข้ อใด?
ก. พรหมวิหาร 4
ข. ปั จจัย 4
ค. อิทธิบาท 4
ง. อริ ยสัจ 4
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ตอบ ข. ปั จจัย 4

29. ค่านิยมที่เกี่ยวข้ องกับความสมบรู ณ์ของชีวิตและความศรัทธา?
ก. ค่านิยมทางจริ ยธรรม
ข. ค่านิยมทางสังคม
ค. ค่านิยมทางศาสนา
ง. ค่านิยมทางวัตถุ
ตอบ ค. ค่านิยมทางศาสนา
30. ค่านิยมที่นกั วิทยาศาสตร์ พยายามค้ นหากฎหมายแห่งธรรมชาติ?
ก. ค่านิยมทางสังคม
ข. ค่านิยมทางศาสนา
ค. ค่านิยมทางสุนทรี ยภาพ
ง. ค่านิยมทางความจริ ง
ตอบ ง. ค่านิยมทางความจริ ง
31. Moral values หมายถึงข้ อใด?
ก. ค่านิยมทางศาสนา
ข. ค่านิยมทางวัตถุ
ค. ค่านิยมทางสุนทรี ยภาพ
ง. ค่านิยมทางความจริ ง
ตอบ ค. ค่านิยมทางจริ ยธรรม
32. สาโรธ บังศรี จําแนกค่านิยม ออกเป็ น 2 ประเภท คือข้ อใด?
ก. ค่านิยมพื ้นฐาน,ค่านิยมทางศาสนา
ข. ค่านิยมพื ้นฐาน,ค่านิยมทางความจริ ง
ค. ค่านิยมทางพื ้นฐาน, ค่านิยมทางสังคม
ง. ค่านิยมพื ้นฐาน,ค่านิยมวิชาชีพ
ตอบ ง. ค่านิยมพื ้นฐาน,ค่านิยมวิชาชีพ
33. ค่านิยมใดมีผลกระทบต่อพฤติกรรมของคนในสังคมมากที่สดุ ?
ก. ค่านิยมทางวัตถุ
ข. ค่านิยมทางความจริ ง
ค. ค่านิยมทางสังคม
ง. ค่านิยมทางจริ ยธรรม
ตอบ ก. ค่านิยมทางวัตถุ
34. ค่านิยมเป็ นตัวกําหนดสิ่งใด ของคนในสังคม?
ก. การตอบสนอง
ข. พฤติกรรม
ค. การยอมรับ
ง. ถูกทุกข้ อ
ตอบ ง. การตอบสนอง พฤติกรรม การยอมรับ
35. “สังคมใดที่มีคา่ นิยมถกต้ องเหมาะสม สังคมนันย่
้ อมมีความเจริ ญก้ าวหน้ า ” คํากล่าวนี ้ หมายถึงข้ อใด?
ก. ค่านิยมไม่มีผลกระทบต่อความเจริ ญ
ข. ค่านิยมมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจ
ค. ค่านิยมมีผลกระทบต่อความเจริ ญและความเสื่อมของสังคม ตลอดจนความมัน่ คงของชาติ
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ง. ค่านิยมมีผลกระทบต่อความเจริ ญและเศรษฐกิจเพียงเล็กน้ อย
ตอบ ค. ค่านิยมมีผลกระทบต่อความเจริ ญและความเสื่อมของสังคม ตลอดจนความมัน่ คงของชาติ

36. “ค่านิยมวิชาชีพ” หมายถึงข้ อใด?
ก. มีวินยั และอุดมการณ์ในวิชาชีพของตน
ข. มีเอกลักษณะในวิชาชีพของตน
ค. มีบทบาทในวิชาชีพของตน
ง. ไม่มีข้อถูก
ตอบ ก. มีวินยั และอุดมการณ์ในวิชาชีพของตน
37. ค่านิยมของความเป็ นเจ้ าขุนมูลนาย มียศถาบรรดาศักดิ์ เป็ นค่านิยมแบบใด?
ก. ค่านิยมในการยอมรับนับถือ
ข. ค่านิยมแบบศักดินา
ค. ค่านิยมทางวัฒนธรรม
ง. ค่านิยมตามกระแสและสภาวะสังคม
ตอบ ข. ค่านิยมแบบศักดินา
38. ค่านิยม ยอมรับเรื่ องบุญวาสนา กรรมเก่า เชื่อถือโชคลาภ เป็ นค่านิยมสังคมไทยในข้ อใด?
ก. สังคมชันกลาง
้
ข.สังคมชันสู
้ ง
ค. สังคมชนบท
ง. สังคมเมือง
ตอบ ค. สังคมชนบท
39. พิธีรดนํ ้าในการสมรส การทําขวัญนาค เป็ นค่านิยมของศาสนาใด?
ก. ศาสนาพราหมณ์
ข. ศาสนาพุทธ
ค. ศาสนาฮินดู
ง. ศาสนาอิสลาม
ตอบ ก. ศาสนาพราหมณ์
43. อารยธรรมใดมีผลต่อค่านิยมสังคมไทยมากที่สดุ ?
ก. เอเชียตะวันออก
ข. เอเชียกลาง
ค. ยุโรปตะวันตก
ง. ไม่มีข้อถูก
ตอบ ค. ยุโรปตะวันตก
44.การซื ้อของใช้ จ่ายในชีวิตประจําวัน หมายถึงข้ อใด?
ก. ความนิยมทางความจริ ง
ข. ค่านิยมทางวัตถุ
ค. ค่านิยมทางสังคม
ง. ค่านิยมทางพื ้นฐาน
ตอบ ข. ค่านิยมทางวัตถุ
45. ค่านิยมใด สมควรแก้ ไขในสังคมไทย?
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ก. การเคารพผู้อาวุโส
ค. การพึง่ พาอาศัยร่ วมมือกัน
ตอบ ข. การให้ ความสําคัญกับเงินมากเกินไป

ข. การให้ ความสําคัญกับเงินมากเกินไป
ง. การพึง่ พาศักดิ์สิทธิ์ โชคลาภ

46.ความแตกต่างระหว่างสังคมชนบทและสังคมเมือง เห็นได้ ชดั ที่สดุ คือข้ อใด?
ก. ความซื่อสัตย์สจุ ริ ต
ข. ความเอื ้อเฟื อ้ เผื่อแผ่
ค. ความสามัคคี
ง. ความกตัญญูกตเวที
ตอบ ข. ความเอื ้อเฟื อ้ เผื่อแผ่
47. เมื่อสภาพสังคมเปลี่ยนค่านิยมจะเป็ นเช่นไร?
ก. เปลี่ยนแปลงไปตามสังคม
ข. คงที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลง
ค. เปลี่ยนแปลงเล็กน้ อย
ง. เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ ว
ตอบ ก. เปลี่ยนแปลงไปตามสังคม
48. ค่านิยมเป็ นตัวชี ้วัดความเปลี่ยนแปลงให้ แก่สงั คมในด้ านใดมากที่สดุ
ก. เศรษฐกิจ
ข. วัฒนธรรม
ค. ความก้ าวหน้ า
ง. การศึกษา
ตอบ ข.วัฒนธรรม
49. ธรรมที่เป็ นข้ อประพฤติปฏิบตั ิ เป็ นความหมายของข้ อใด?
ก. คุณธรรม
ข. จริ ยธรรม
ค. วัฒนธรรม
ง. ศีลธรรม
ตอบ ข. จริ ยธรรม
50. สภาพคุณงามความดีในจิตใจ เป็ นความหมายของข้ อใด?
ก. คุณธรรม
ข. จริ ยธรรม
ค. วัฒนธรรม
ง. ศีลธรรม
ตอบ ก. คุณธรรม
51. ความรู้ หรื อความรู้ สกึ ต่อพฤติกรรมต่างๆ ในทางที่ชอบ หรื อไม่ชอบ เรี ยกว่าอะไร?
ก. ความรู้ เชิงจริ ยธรรม
ข. เจตคติเชิงจริ ยธรรม
ค. เหตุผลเชิงจริ ยธรรม
ง. พฤติกรรมเชิงจริ ยธรรม
ตอบ ข. เจตคติเชิงจริ ยธรรม
52. วัยใดสามารถตัดสินใจด้ วยตนเองว่าสิ่งใดควรกระทําหรื อไม่ควรกระทํา ตามทฤษฏีการพัฒนา
ทางจริ ยธรรม?
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ก. อายุ 0-2 ปี
ข. อายุ 2-8 ปี
ค. อายุ 8 ปี ขึ ้นไป
ตอบ ข. อายุ 2-8 ปี
53. ข้ อใดไม่เป็ นหลักคุณธรรมตามแนวคิดของ อริ สโตเติส?
ก. รอบรู้
ข. รอบคอบ
ค. กล้ าหาญ
ง. รู้ จกั ประมาณ
ตอบ ก. รอบรู้

ง. อายุ 12 ปี ขึ ้นไป

54.ข้ อใดไม่เป็ นค่านิยมพื ้นฐานที่สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ประกาศ?
ก. การพึง่ ตนเอง
ข. การรักษาความสัตย์
ค. การประหยัด และออม
ง. การปฏิบตั ิตามคุณธรรมของศาสนา
ตอบ ข. การรักษาความสัตย์
55.นายสมศักดิ์ เป็ นคนที่มีนิสยั สุภาพอ่อนโยนมีมนุษยสัมพันธ์ ตรงกับหลักทศพิธราชธรรม?
ก. อาชวะ
ข. มัทวะ
ค. ตะบะ
ง. อวิหิงสา
ตอบ ข. มัทวะ
56. ครู สมศรี สอนลูกศิษย์เข้ าใจตามจุดประสงค์ที่ตงไว้
ั ้ และสอบด้ วยความสนุกสนานแสดงว่าครู สมศรี
มีคณ
ุ ธรรมของกัลยาณมิตร ในข้ อใด?
ก. ครู
ข. ภาวณีโย
ค. วัตตา
ง. วจนขโม
ตอบ ค. วัตตา
57. คุณธรรมของครู สงั เกตได้ จากอะไร?
ก. การมีเหตุผล
ข. การประพฤติปฏิบตั ิ
ค. การยอมารับของสังคม
ง. การยกย่องสรรเสริ ญ
ตอบ ข. การประพฤติปฏิบตั ิ
58. สมานัตตา อยู่ในหลักธรรมข้ อใด?
ก. อิทธิบาท 4
ข. พรหมวิหาร 4
ค. สังคหวัตถุ 4
ง. ฆราวาสธรรม 4
ตอบ ค. สังคหวัตถุ 4
59. หลักธรรมที่ทําให้ เกิดความสําเร็ จในการทํางาน คือ ?
ก. พรหมวิหาร 4
ข. อิทธิบาท 4
ค. สังคหวัตถุ 4
ง. ฆราวาสธรรม 4
ตอบ ข. อิทธิบาท 4
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60. ครู ปราณี จูงแขนคนแก่ข้ามถนนแสดงว่ามีคณ
ุ ธรรมตามข้ อใด?
ก. เมตตา
ข. กรุ ณา
ค. มุทิตา
ง. อุเบกขา
ตอบ ข. กรุ ณา
61. หลักธรรมที่สร้ างมนุษยสัมพันธ์คือ?
ก. พรหมวิหาร 4
ข. อิทธบาท 4
ค. สังคหวัตถุ 4
ง. คุณธรรม 4
ตอบ ค. สังคหวัตุ 4
62. ครู วิไลกําลังจะลงโทษนักเรี ยนที่ทําแบบฝึ กหัดไม่ได้ แต่คิดได้ วา่ ยังไม่สมควรลงโทษ แสดงว่าครู วิไล
มีคณ
ุ ธรรมข้ อใด?
ก. สัจจะ
ข. ทมะ
ค. ขันติ
ง. จาคะ
ตอบ ข. ทมะ
63.ผู้อํานวยการสถานศึกษา พิจารณาความดีความชอบกรณีพิเศษให้ ครู สมยศ เพราะไม่ชอบที่ครู สมยศ
ชอบแสดงความคิดเห็นในที่ประชุม แสดงว่าผู้บริ หารสถานศึกษามีความลําเอียงในข้ อใด?
ก. ฉันทาคติ
ข. โทสาคติ
ค. โมหารคติ
ง. ภยาคติ
ตอบ ข. โทสาคติ
64. ครู วิภาให้ การดูแลเพื่อนร่ วมงานเป็ นอย่างดี แสดงว่าปฏิบตั ิตามหลักธรรมข้ อใด?
ก. ปุริสถิมทิส
ข. อุตตรทิส
ค. อุปริ มทิส
ง. ปั จฉิมทิส
ตอบ ข. อุตตรทิส
65. ครู วินยั ประพฤติตนเป็ นตนแบบอย่างที่ดีแก่ลกู ศิษย์ แสดงว่าปฏิบตั ิตามหลักธรรมข้ อใด?
ก. นิคคัณเห-นิคคคัณหารหัง
ข. ปั คคัณเห-ปั คคัณหารหัง
ค. ทิฏฐานุคติ
ง. ไม่มีข้อถูก
ตอบ ค. ทิฏฐานุคติ
66. การเข้ าถึงธรรมะในข้ อใดถือว่าเป็ นขันได้
้ รับผลจากกระทํา?
ก. ปริ ยตั ิธรรม
ข. ปฏิบตั ิธรรม
ค. ปฏิเวท
ง. โลกธรรม
ตอบ ค. ปฏิเวท
67. คุณธรรมของผู้ครองเรื อน คือ ?
ก. สังคหวัตถุ 4
ข.ฆราวาสธรรม 4
ค. พรหมวิหาร 4
ง. อิทธิบาท 4
ตอบ ข. ฆราวาสธรรม 4
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68. ความเป็ นผู้ร้ ู จดั ประมาณ ตรงกับข้ อใด?
ก. ธัมมัญญุตา
ข. มัตตัญญุตา
ค. กาลัญญุตา
ง. ปริ สญ
ั ญุตา
ตอบ ข.มัตตัญญุตา
69. การปฏิบตั ิตนต่อผู้มีอปุ การคุณ(ทิศ6)ทักขิณทิสหรื อทิศเบื ้องขวาได้ แก่?
ก.บิดามารดา
ข.อาจารย์
ค. บุตรภรรยา
ง. มิตร
ตอบ ข.อาจารย์
70. “สิ่งที่บคุ คลหรื อสังคมยึดถือเป็ นเครื่ องช่วยตัดสินใจและกําหนดกระทําของตนเอง”คือ?
ก. ค่านิยม
ข. จริ ยธรรม
ค. ประเพณี
ง. วัฒนธรรม
ตอบ ก.ค่านิยม
71. ข้ อใดไม่ใช่ ค่านิยมวิชาชีพ ตามแนวคิดของสาโรช บัวศรี ?
ก.วินยั ของวิชาชีพของตน
ข. มารยาทของวิชาชีพของตน
ค. ธรรมเนียมประเพณีหรื อวัฒนธรรม
ง.พระราชบัญญัติที่เกี่ยวกับวิชาชีพของตน
ตอบ ค. ธรรมเนียมประเพณีหรื อวัฒนธรรม
72. ข้ อใดเป็ นค่านิยมพื ้นฐาน ตามแนวคิดของสาโรธ บัวศรี ?
ก. ศีลธรรม
ข. คุณธรรม
ค. กฎหมาย
ง. ถูกทุกข้ อ
ตอบ ง. ถูกทุกข้ อ
73. แหล่งที่มาของค่านิยมของสังคมไทย คือ ?
ก. ศาสนา
ข. ระบบศักดินา
ค. ระบบเกษตรกรรม
ง. ถูกทุกข้ อ
ตอบ ง. ถูกทุกข้ อ
74. ข้ อใดเป็ นค่านิยมของสังคมชนบทในสังคมไทย?
ก. ช่วยเหลือจุนเจือกัน
ข. มีการแข่งขันสูง
ค. มีเหตุผลไม่งมงาย
ง. ถูกทุกข้ อ
ตอบ ก. ช่วยเหลือจุนเจือกัน
75. ข้ อใดไม่ใช่คา่ นิยมของสังคมเมืองในสังคมไทย?
ก. นิยมตะวันตก
ข. ชอบฟุ่ มเฟื อยหรู หรา
ค. เห็นแก่ตวั
ง. ไม่มีข้อถูก
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ตอบ ง. ไม่มีข้อถูก
76. ท่านตังใจจะชมภาพยนตร์
้
เรื่ องหนึง่ พบว่าคนเข้ าคิวซื ้อตัว๋ เป็ นแถวยาวมาก ท่านมีเพื่อนอยู่ในคิด
ต้ นๆอาสาจะซื ้อตัว๋ ให้ แต่ท่านก็จะเข้ าคิวซ้ อเอง ด้ วยเหตุผลใด?
ก. ต้ องการให้ คนเห็นว่าเป็ นผู้ที่มีวฒ
ั นธรรม
ข. เป็ นการรักษาความยุติธรรม
ค. ถ้ าฝากเพื่อนซื ้อ คนในแถวคงไม่ยอม
ง. เป็ นความภาคภูมิใจที่สามารถซื ้อตัว๋ ได้ ด้วยตนเอง
ตอบ ข. เป็ นการรักษาความยุติธรรม

77. ถ้ าท่านเห็นผู้ร้ายกําลังหลักทรัพย์ และต่อมาผู้ร้ายถูกจับได้ ตํารวจขอร้ องให้ ท่านเป็ นพยาน ท่าจะไม่เป็ น
พยานให้ ด้วยเหตุใด?
ก. เป็ นการยุ่งยากเสียเวลา
ข. เป็ นเพียงคดีเล็กๆไม่สําคัญ
ค. ธรรมเนียมประเพณีหรื อวัฒนธรรม
ง. การเป็ นพยานอาจเป็ นภัยแก่ตนเองในภายหลัง
ตอบ ค. ธรรมเนียมประเพณีหรื อวัฒนธรรม
78. มีนกั ธุรกิจคนหนึง่ ได้ มอบเงินให้ ครู มาลี จํานวน 5,000 บาท โดยแจ้ งว่าให้ นําไปใช้ ในกิจกรรมของโรงเรี ยน
โดยไม่ต้องระบุชื่อผู้บริ จาค ขณะเดียวกันน้ องชายมาลีประสบอุบตั ิเหตุจําเป็ นต้ องใช้ เงินจํานวนมาก
แต่ครอบครัวของเธอมีเงินไม่พอหากท่านเป็ นครู มาลีคงจะไม่นําเงินก้ อนนี ้ไป
ใช้ ในการรักษาน้ องด้ วยเหตุผลข้ อใด?
ก. เพราะไม่มีสิทธิ์ในเงินจํานวนนัน้
ข. เพราะเป็ นการกระทําที่ผิดวัตถุประสงค์
ค. เพราะถ้ าคนอื่นรู้ เข้ า ข้ าพเจ้ าคงถูกตําหนิอย่างแรง
ง. เพราะเป็ นการยกยอกทรัพย์และผิดกฎหมาย
ตอบ ก. เพราะไม่มีสิทธิ์ในเงินจํานวนนัน้
79. การกระทําและเหตุผลของใครเหมาะสมมากที่สดุ ?
ก. บุญสมชอบซื ้อของหนีภาษี เพราะเป็ นการประหยัด
ข. บุญชูไม่ทจุ ริ ตในการสอบเพราะกลัวถูกจับได้
ค. บุญศรี สวมหมวกกันน็อคเสมอเพื่อความปลอดภัยในการขับขี่
ง. บุญมาหมัน่ ตรวจตราท่อไอเสียรถยนต์อยู่เสมอ เพราะไม่ต้องการให้ อากาศเสีย
ตอบ
80. ในภาวะที่คา่ ครองชีพสูง การทีรายได้ เริ่ มต้ นตามอัตราข้ าราชการ ทําให้ ครู สนธยามีความรู้ สกึ ต้ อยตํ่าใน
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สังคมและมีปัญหาทางเศรษฐกิจ ถ้ าท่านเป็ นเพื่อนของครู สนธยาท่านจะสนับสนุนความคิดของครู สนธยา
ในประเด็นใด?
ก. หาโอกาสศึกษาต่อเพื่อพัฒนาตนเองและเพิ่มรายได้
ข. ควบคุมค่าใช้ จ่ายและทํางานให้ ดีที่สดุ เพื่อความก้ าวหน้ าในอาชีพ
ค. สอนพิเศษนอกเวลาราชการทังวั
้ นเสาร์ และวันอาทิตย์ให้ มีรายได้ มากๆ
ง. ร่ วมทุนกับรุ่ นพี่ทําโรงเรี ยนกวดวิชา ทําหน้ าที่สอนและบริ หารกิจการด้ วย
ตอบ ข. ควบคุมค่าใช้ จ่ายและทํางานให้ ดีที่สดุ เพื่อความก้ าวหน้ าในอาชีพ

81. ในวันที่ครู สงั่ ให้ นกั เรี ยนต้ องส่งรายงานตามที่ได้ ตกลงกันเอาไว้ แล้ วตังแต่
้ ต้นและมีข้อกําหนดที่ชดั เจนว่า
หากใครทําผิดกติกานี ้จะได้ 0 คะแนนปรากฏว่ามีนกั เรี ยนคนหนึง่ นํามาส่งในวันรุ่ งขึ ้น พร้ อมทังอ้
้ างว่า
มีปัญหาจําเป็ นเกี่ยวกับเครื่ องคอมพิวเตอร์ ที่พิมพ์งานฉบับนัน้ ท่านคิดว่าครู จดั การกับปั ญหานี ้อย่างไร?
ก. ต้ องให้ ชี ้แจงเหตุผลของการส่งช้ าให้ นกั เรี ยนทุกคนทราบ พร้ อมทังหั
้ กคะแนน
ข. ต้ องให้ 0 คะแนน ตามที่ตกลงไว้ แล้ ว เพื่อเป็ นการแสดงให้ ทกึ คนรู้ วา่ ท่านทําตามกติกา
ค. ต้ องไปสอบข้ อเท็จจริ งเกี่ยวกับปั ญหาที่เกิดขึ ้น หากพบว่าเป็ นจริ งก็หกั คะแนนออกครึ่งหนึง่
ง. ต้ องเผชิญผู้ปกครองได้ ทราบเพื่อจะได้ ช่วยหาทางแก้ ไข
ตอบ ก. ต้ องให้ ชี ้แจงเหตุผลของการส่งช้ าให้ นกั เรี ยนทุกคนทราบ พร้ อมทังหั
้ กคะแนน
82. ท่านได้ พบว่าลูกศิษย์คนหนึง่ ในชันเรี
้ ยนที่ท่านเป็ นครู ประจําชันมี
้ ผลการเรี ยนตํ่าลงกว่าเดิมมากและ
มีท่าทีซมึ เศร้ าท่านควรจะทําอย่างไร?
ก. เรี ยกมาพูดคุย และให้ คําแนะนํา
ข. ส่งให้ เข้ ารับการปรึกษากับฝ่ ายแนะแนว
ค. สอบถามข้ อมูลจากครู ผ้ สู อนคนอื่น และเพื่อนสนิท
ง. แจ้ งให้ ผ้ ปู กครองได้ ทราบ เพื่อจะได้ ช่วยหาทางแก้ ไข
ตอบ ก. เรี ยกมาพูดคุย และให้ คําแนะนํา
83. จากความเชื่อที่วา่ การปฏิบตั ิตามหลักธรรมคําสอนของศาสนา ผู้ปฏิบตั ิจะพบแต่ความโชคดีและความ
เจริ ญแต่ประเสริ ฐเป็ นคนที่ไม่ใส่ใจกับการปฏิบตั ิตามหลักธรรมคําสอนของศาสนาเลย เขาถูกลอตเตอรี่
เสมอจนมีฐานะรํ่ ารวยปรากฏการณ์นี ้จะอธิบายได้ ตามข้ อใด?
ก. การถูกลอตเตอรี่ เป็ นความบังเอิญ
ข. การถูกลอตเตอรี่ ไม่ได้ แสดงถึงความเจริ ญ
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ค. การปฏิบตั ิตามหลักธรรมจะปรากฏเป็ นความจริ งต้ องทําอย่างสมํ่าเสมอ
ง. จากกรณีของประเสริ ฐ สรุ ปได้ วา่ ความเชื่อที่กล่าวข้ าต้ นไม่เป็ นจริ ง
ตอบ ข. การถูกลอตเตอรี่ ไม่ได้ แสดงถึงความเจริ ญ
84. ข้ อความ ขาว : นายคิดดีแล้ วหรื อที่จะเป็ นครู ใครๆก็ร้ ู วา่ เป็ นอาชีพที่ไม่รํ่ารวย
เขียว: ...........................................
ถ้ าท่านเป็ นเขียวที่ต้องการเป็ นครู ท่านจะต้ องอย่างไร?
ก. ถ้ าทุกคนคิดอย่านาย แล้ วจะมีใครสอนนักเรี ยน
ข. ก็เป็ นจริ งอย่างมี่นายพูด แต่วิชาชีพหางานง่าย
ค. งานของครู ได้ เงินน้ อยก็จริ ง แต่ชีวิตไม่เครี ยดมาก
ง. ปั จจุบนั เงินเดือนครู ไม่น้อยแล้ ว สามารถใช้ ชีวิตได้ อย่างมีคณ
ุ ภาพ
ตอบ ก. ถ้ าทุกคนคิดอย่านาย แล้ วจะมีใครสอนนักเรี ยน

85. เด็กซื ้อขนม ทังขนมก๊
้
อบแก๊ บ ลูกกวาด นํ ้าอัดลม ถึงแสนล้ านบาทต่อปี เพราะมีการกระตุ้นการโฆษณา
อย่างหนัก ถ้ าท่านเป็ นผู้ปกครองท่านมีแนวคิดที่จะแก้ ไขการซื ้อขนมดังกล่าวอย่างไร?
ก. ขอร้ องให้ ครู ช่วยตักเตือนเด็กไม่ให้ ซื ้อขนมเหล่านัน้
ข. จ่ายค่าขนมให้ ลกู ในจํานวนที่พอดีในแต่ละวัน
ค. ยอมให้ ลกู ซื ้อขนมดังกล่าวได้ ตามข้ อตกลงที่พ่อแม่และลูกยอมรับได้
ง. ขอร้ องโรงเรี ยนไม่ให้ ขายขนมเหล่านี ้ในโรงเรี ยน
ตอบ ค. ยอมให้ ลกู ซื ้อขนมดังกล่าวได้ ตามข้ อตกลงที่พ่อแม่และลูกยอมรับได้
86.ท่านคิดว่าวิธีใดเหมาะสมที่สดุ ในการดูแลผู้สงู อายุ?
ก. ให้ ท่านอยู่สถานที่พกั คนชราเพราะมีระบบดูแลผู้สงู อายุอย่างมีประสิทธิภาพ
ข. ให้ ท่านอยู่ด้วยและคอยดูแลท่าน เพื่อความผูกพันและใกล้ ชิด
ค. ให้ เลือกอยู่ตามใจท่าน เพื่อเป็ นการสนองความต้ องการ
ง. หาที่อยู่ดีๆ ให้ เพื่อให้ ท่านมีความสะดวกสบาย
ตอบ ข. ให้ ท่านอยู่ด้วยและคอยดูแลท่าน เพื่อความผูกพันและใกล้ ชิด
87. “ ฉันไม่เห็นว่าคนจะเข้ าแถวซ้ ออาหารในโรงอาหารกันเท่าไรเลย แล้ วเธอจะมากะเกณฑ์ให้ ฉนั เข้ าแถว
ไร้ สาระ ไม่มีเหตุผล”ท่านควรให้ เหตุผลกับผู้ที่พดู อย่างไร?
ก. การเข้ าแถวเป็ นสิ่งที่ควรปฏิบตั ิ เรายังทําได้ ไม่จริ งจังต้ องช่วยกัน
ข. เป็ นการปฏิบตั ิขอการเป็ นพลเมืองดี มีวินยั
ค. เป็ นการปฏิบตั ิของคนที่เจริ ญแล้ ว
ง. เพื่อความเสมอภาคกัน ไม่เอาเปรี ยบผู้อื่น
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ตอบ ง. เพื่อความเสมอภาคกัน ไม่เอาเปรี ยบผู้อื่น
88. ท่านมีความรู้ สกึ อย่างไรต่อคนที่ชอบวิ่งข้ ามถนนได้ สะพานลอย หรื อไม่คาดเข็มขัดนิรภัยในขณะขับรถยนต์?
ก. เป็ นคนที่น่ารับเกียจเนื่องจากชอบฝ่ าฝื นกฎหมายบ้ านเมือง
ข. เป็ นคนที่น่ารํ าคาญเนื่องจากชอบสร้ างปั ญหาให้ กบั สังคมโดยไม่จําเป็ น
ค. เป็ นคนที่น่าสงสารเนื่องจากอาจจะประสบอุบตั ิเหตุถงึ แก่ชีวิตได้ ในอนาคต
ง. เป็ นคนที่น่าเป็ นห่วงเนื่องจากขาดความตระหนักในเรื่ องความปลอดภัยของตนเอง
ตอบ ง. เป็ นคนที่น่าเป็ นห่วงเนื่องจากขาดความตระหนักในเรื่ องความปลอดภัยของตนเอง

89. จากทีวี ปรากฏว่ามีการการสัมภาษณ์สาวงามหนึง่ ที่อยู่ในฐานะ”คุณแม่ยงั โสด”ว่ามีภาวการณ์ตงครรภ์
ั้
โดย ไม่
มีการสมรส รู้ สกึ และเตรี ยมรับสถานการณ์อย่างไรสาวงามนางนี ้ให้ คําตอบว่า ความรู้ สกึ ขณะที่ตงท้
ั ้ อง
ได้ 6 เดือน รู้ สกึ ไม่เสียใจ ไม่ตกใจแล้ ว และพร้ อมที่จะเลี ้ยงลูก ทําหน้ าที่เป็ นทังพ่
้ อและแม่เพื่อลูก
ท่านมีความคิดต่อเหตุการณ์ข้างต้ นอย่างไร?
ก. ทุกคนต้ องวางแผนใช้ ชีวิตไม่ประมาท พร้ อมรับผิดชอบตนเอง
ข. เป็ นเหตุการณ์ปกติของสังคมเมือง เมื่อผูกก็ต้องแก้ ตามกําลังความคิด
ค. เป็ นชะตากรรมที่ผ้ หู ลงทางต้ องดิ ้นรนเพื่อความอยู่รอด ไม่ควรซํ ้าเดิม
ง. เป็ นความบกพร่ องของสังคมที่เยาวชนต้ องเผชิญปั ญหาด้ วยความรู้ ไม่เท่าไม่ถงึ การณ์
ตอบ ง. เป็ นความบกพร่ องของสังคมที่เยาวชนต้ องเผชิญปั ญหาด้ วยความรู้ ไม่เท่าไม่ถงึ การณ์
90. เมื่อต้ นปี การศึกษานี ้ กิจกรรมรับน้ องของสถาบันอุดมศึกษาหลายแห่งมีความรุ นแรงจนเป็ นข่าวใน
หน้ าหนังสือพิมพ์หลายฉบับบางรายก็บาดเจ็บสาหัส บางรายก็พิการ หรื อเสียชีวิต
ท่านมีความเห็นตรงกับข้ อใดมากที่สดุ ?
ก. เป็ นเรื่ องธรรมดาของคนหมูม่ ากย่อมเกิดปั ญหาบ้ าง
ข. การไปให้ ถงึ อุดมการณ์ จําเป็ นต้ องมีความสูญเสียบ้ าง
ค. เป็ นการติดยึดในกิจกรรมที่ขาดการวิเคราะห์เป้าหมาย
ง. เป็ นการละเมิดสิทธิบคุ คล
ตอบ ค. เป็ นการติดยึดในกิจกรรมที่ขาดการวิเคราะห์เป้าหมาย
91. นํ ้าเป็ นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยแห่งหนึง่ ครอบครัวของนํ ้ามีความอบอุน่ ดี เวลาต่อมาคุณพ่อของนํ ้า
ได้ หย่า กับคุณแม่ไปมีภรรยาใหม่ และไม่สง่ เสียเลี ้ยงดูครอบรัวทําไห้ แม่เป็ นโรคประสาท นํ ้าจังต้ องเรี ยน
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ไปด้ วยหาเงินไปด้ วย โดยการเป็ นเพื่อนเที่ยวกับผู้ชายสูงอายุ ถ้ าท่านเป็ นอาจารย์ที่ปรึกษา
ท่านมีความคิดเห็นอย่างไร?
ก. เป็ นปั ญหาที่เกินความสามารถของครู
ข. สังคมเปลี่ยนไป ทําให้ คนต้ องพยายามเอาตัวรอดให้ ได้
ค. หน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง ต้ องมีความตระหนักต่อปั ญหาสังคมเหล่านี ้
ง. อาจารย์ควรแสดงความห่วงใย พร้ อมให้ คําปรึกษา
ตอบ ง. อาจารย์ควรแสดงความห่วงใย พร้ อมให้ คําปรึกษา
92. “จริ ยธรรมมีในนิสยั ของคนไทยอยู่แล้ ว เพียงแต่วิถีชีวิตความเป็ นอยู่ในสังคมเปลี่ยนไปจนเกิดวิกฤตหลาย
ด้ านและมีการเรี ยกร้ องจริ ยธรรมในวงการต่างๆมากขึ ้น” ท่านคิดว่าใครควรรับผิดชอบแสดงความมีจริ ย
ธรรมมากที่สดุ ?
ก. ผู้บริ หารระดับสูง
ข. ศาลยุติธรรม
ค. ตนเอง
ง. ครู
ตอบ ค. ครู

93. ท่านมีความคิดเห็นต่อวัยรุ่ นที่มีการเปลี่ยนโทรศัพท์มือถือบ่อยๆอย่างไร?
ก. เป็ นคนทันสมัย ทันต่อความก้ าวหน้ า
ข. เป็ นคนกล้ าแสดงออกถึงรสนิยมของตนเอง
ค. เป็ นคนโชคดีที่มีผ้ ใู ห้ การสนับสนุน
ง. เป็ นคนคล้ อยตามกระแสสังคม
ตอบ ง. เป็ นคนคล้ อยตามกระแสสังคม
94. “ม. 5 ฆ่า ม.5 คัดเตอร์ เสียบสยอง เหตุโดนชกตอนฝึ ก รด. พอเลิกต่อยคืน ถูกสวน”
ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรต่อหัวข้ อดังกล่าว?
ก. โรงเรี ยนควรเร่ งปฏิรูปการจัดการศึกษาให้ เกิดประสิทธิภาพ
ข. กระทรวงพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์ควรเร่ งหากิจกรรมส่งเสริ มคุณธรรมเยาวชน
ค. ตํารวจมีมาตรการกวดขันจับกุมผู้กระทําผิด
ง. กระทรวงยุติธรรมควรมีการลงโทษให้ หลาบจํา เพื่อไม่ให้ เกิดการเลียนแบบ
ตอบ ข. กระทรวงพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์ควรเร่ งหากิจกรรมส่งเสริ มคุณธรรมเยาวชน
95. หลังเลิกเรี ยนในตอนเย็น ครู สมสวยจะสอนพิเศษให้ กบั นักเรี ยนที่ออ่ นโดยเก็บสตางค์คา่ สอน แต่ครู ก็ไม่
บังคับ นักเรี ยนว่าจะต้ องเรี ยนพิเศษกับครู ใครจะเรี ยนหรื อไม่ก็ได้ ตามความสมัครใจ ทังนี
้ ้ครู สมสวยให้ เหตุ
ผลว่าที่ต้องการเรี ยกเก็บเงินของครู สมสวยหรื อไม่?
ก. ไม่เห็นด้ วย เพราะเป็ นหน้ าที่ของครู ในการพัฒนานักเรี ยน
ข. ไม่เห็นด้ วย เพราะเป็ นการเลือกปฏิบตั ิกบั เกที่มีเงินเท่านัน้
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ค. เห็นด้ วย เพราะเป็ นการให้ เด็กเห็นคุณค่า
ง. เห็นด้ วย เพราะครู ควรได้ รับการตอบแทนบ้ าง
ตอบ ก. ไม่เห็นด้ วย เพราะเป็ นหน้ าที่ของครู ในการพัฒนานักเรี ยน
96. ท่านมีความคิดอย่างไรกับการที่วยั รุ่ นแต่งกายที่มีลกั ษณะ”ปริ รัด สัน”
้ ?
ก. เป็ นเสรี ภาพในการแต่งกายในขอบเขตของกฎหมาย
ข. แสดงถึงความเป็ นคนทันสมัย
ค. เป็ นอันตรายต่อสุขภาพและสวัสดิภาพ
ง. เป็ นพฤติกรรมที่ขดั กับวิถีไทย
ตอบ ค. เป็ นอันตรายต่อสุขภาพและสวัสดิภาพ

97. จากกรณีเด็กนักเรี ยนชายชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 2 ที่ชอบรวมกลุม่ กับเพื่อนๆขี่รถแข่งบนท้ องถนนยามคํ่าคืน
และถูกฆ่าตายเพราะไม่ยอมเข้ าร่ วมแก็งกับกลุม่ อื่น ข้ อใดที่สะท้ อนถึงเหตุการณ์นี ้ได้ ดีที่สดุ ?
ก. กําลังเจ้ าหน้ าที่ไม่เพียงพอ และขาดความเข้ มงวด
ข. แนวการจัดการศึกษาของโรงเรี ยนต้ องมีการแก้ ไข
ค. สภาพสังคมทําให้ ผ้ ปู กครองมีภาระมากเกินไป
ง. เด็กที่ใช้ ความรุ นแรงในการแก้ ปัญหา สมควรได้ รับโทษ
ตอบ ข. แนวการจัดการศึกษาของโรงเรี ยนต้ องมีการแก้ ไข
98.ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรที่หอพักนักศึกษาบางแห่งออกกฎระเบียบและมีมาตรการการดูแลนักศึกษา
อย่างเข้ มงวด โดยเฉพาะเรื่ องกําหนดเวลาเข้ า-ออก หอพักชายและหอพักหญิง ?
ก. ทําให้ ขาดอิสระ เพราะนักศึกษาน่าจะดูแลตัวเองได้
ข. ให้ รับทราบและหาทางแก้ ปัญหาพฤติกรรม
ค. เป็ นการป้องกันไม่ให้ นกั ศึกษาชายหญิงไปจับคูอ่ ยู่ด้วยกัน
ง. เป็ นการป้องกันปั ญหาต่างๆที่จะเกิดขึ ้น โดยเฉพาะความปลอดภัย
ตอบ ง. เป็ นการป้องกันปั ญหาต่างๆที่จะเกิดขึ ้น โดยเฉพาะความปลอดภัย
99. ผู้ปกครองหลายคนมาบ่นให้ ครู ก ฟั งประจําว่าทําไมนักเรี ยนหญิงสมัยนี ้จึงใช้ สรรพนามว่า”กู””มึง”
เวลารับประทานอาหารในโรงอาหารก็นงั่ ขัดสมาธิเหมืนนักเรี ยนชาย พฤติกรรมดังกล่าวเพิ่มขึ ้นทุกวัน
ท่านคิดว่าผู้พดู มีเจตนาอย่างไร?
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ก. ให้ ตระหนักถึงความสําคัญของมารยาทนักเรี ยนหญิง
ข. ให้ รับทราบและหาทางแก้ ปัญหาพฤติกรรม
ค. คํานึงถึงชื่อเสียงของโรงเรี ยน
ง. เป็ นห่วงอนาคตของลูกศิษย์
ตอบ ข. ให้ รับทราบและหาทางแก้ ปัญหาพฤติกรรม
100. “ฉันอยากจะเป็ นครู แต่พ่อแม่และญาติพี่น้องทักท้ วงว่า “ไปเป็ นครู ทําไมเงินเดือนก็น้อย งานก็หนักทําผิด
นิดเดียวก็เป็ นเรื่ องใหญ่โต ชีวิตต้ องอยู่กบั ความซํ ้าซากจําเจยังไม่เคยเห็นครู ไหนรํ่ ารวยจากอาชีพครู สกั
ราย ยกเว้ นหมอที่ผนั ตัวเองมาตังสถาบั
้
นกวดวิชา” ถ้ าเรื่ องนี ้เป็ นเหตุการณ์ที่เกิดขึ ้นกับท่าน ท่านจะให้
เหตุผลเพื่อสร้ างความเข้ าใจกับพ่อ แม่และญาติๆ ว่าอย่างไร จึงจะแสดงว่าท่านอยากเป็ นครู ด้วยใจจริ ง?
ก. ถึงครู จะมีรายได้ น้อย แต่สวัสดิภาพ มีโอกาสหารายได้ เสริ ม
ข. อาชีพครู เป็ นอาชีพที่มีเกียรติ หางานง่าย และมีความมัน่ คงดี
ค. ครู คืออาชีพที่สร้ างคน มีโอกาสให้ ความรู้ ความคิดแก่เด็ก
ง. อาชีพครู มีเกียรติแกตนและวงศ์ตระกูล และมีความเจริ ญก้ าวหน้ า
ตอบ ค. ครู คืออาชีพที่สร้ างคน มีโอกาสให้ ความรู้ ความคิดแก่เด็ก

