
 
 
แนวข้อสอบวิชาชีพครูทุกสังกัด 
 
1.. เจตคติ(Atttitude)หมายถึงขอ้ใด? 

ก. การรับรู้พฤติกรรมในการส่ือสาร 
ข.การสร้างมนุษยส์มัพนัธใ์นการแสดงออก 
ค. ความรู้สึกของบุคคลทั้งทางบวกและทางลบ ท่ีมีต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง 
ง. การสร้างสถานการณ์ แสดงออกให้บุคคลยอมรับ 

      ตอบ ค. ความรู้สึกของบุคคลทั้งทางบวกและทางลบ ท่ีมีต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง 
2. ขอ้ใดกล่าวถูกตอ้ง? 
     ก. เจตคติเปล่ียนแปลงไม่ได ้   

ข.เจตคติเกิดจากความรู้สึกของบุคคลเฉพาะทางบวกเท่านั้น 
  ค. เจตคติเร่ิมเกิดข้ึนครั้ งแรกกบัวยัรุ่น  

ง. ไม่มีขอ้ถูก 
     ตอบ   ง. ไม่มีถูกขอ้ถูก 
3. เจตคติเกิดได ้ตอ้งมีองคป์ระกอบ 3 ประการคือ? 

ก.ดา้นความคิด ดา้นความรู้สึก ดา้นพฤติกรรม 
  ข. ดา้นความคิด ดา้นความรู้สึก ดา้นพนัธุกรรม 
  ค. ดา้นพนัธุกรรม ดา้นพฤติกรรม ดา้นความรู้สึก 

ง. ไม่มีขอ้ใดถูก 
     ตอบ  ก. ดา้นความคิด ดา้นความรู้สึก ดา้นพฤติกรรม 
4. ขอ้ใดเป็นเจตคติจากการเลียนแบบ? 
     ก. ประสบการณ์ความรู้สึก    ข. อารมณ์และส่ิงแวดลอ้ม 
     ค.  เอาแบบอยา่งจากพ่อแม่   ง. การรับรู้และส่ิงเร้า 
     ตอบ ค. เอาแบบอยา่งจากพ่อแม่ 
5. ขอ้ใดกล่าวไม่ถูกตอ้ง? 
   ก. เจตคติเกิดจากการเรียนรู้   ข. เจตคติเป็นส่ิงท่ีซบัซ้อน 
    ค. เจตคติเกิดจากการเลียนแบบ   ง. ไม่มีค าตอบ 
  ตอบ ง. ไม่มีค าตอบ 
 
 



 
6. จากค ากล่าวท่ีส่า”เจตคติเป็นส่ิงท่ีเปล่ียนแปลงได”้อะไรคือสาเหตุท่ีท าให้เจตคติของบุคคล
เปล่ียนแปลงรวดเร็ว  
    ท่ีสุด 
  ก.พฤติกรรม     ข. ความรู้สึก 
    ค.ความคิด     ง.ไม่มีขอ้ถูก 

ตอบ  ค. ความคิด 
7. วิธีการท่ีใชว้ดัเจตคติของผูเ้รียนท่ีเหมาะท่ีสุดคือขอ้ใด? 

ก. การสอบถาม     ข. การสงัเกต 
    ค. การตรวจผลงาน    ง. ไม่มีขอ้ใดถูก 
   ตอบ ก. การสอบถาม 
8. เจตคติ คือ ความพร้อม โนม้เอียง ท่ีแสดงออกว่าชอบไม่ชอบเป็นค ากล่าวของใคร? 
    ก. Hilgacd     ข. .Anastasi 
   ค. Frederic     ง. Good 
    ตอบ  ข. Anastasi 
9. ประสบการณ์ท่ีท าไห้พฤติกรรมเปล่ียนเรียกว่าอะไร? 
    ก. การระลึกได ้     ข. การทดสอบ 
    ค. การสอน     ง. การเรียนรู้ 
    ตอบ  ง. การเรียนรู้ 
10. ขอ้ใดหมายถึง เจตคติจากประสบการณ์รุนแรง? 
    ก. กฎระเบียบของโรงเรียน  
 ข.แม่ดุลูกท่ีไม่ตั้งใจเรียน 
    ค. เขียวเล่นคอมพิวเตอร์    

ง. แดงกินอาหารชนิดหน่ึง และเกิดอาการแพอ้าหารอยา่งรุนแรง 
ตอบ ง. แดงกินอาหารชนิดหน่ึง และเกิดอาการแพอ้าหารอยา่งรุนแรง 

11. ขอ้ใดมีอิทธิพล ต่อการเกิดเจตคติ ต่อเด็กมากท่ีสุด? 
    ก.อิทธิพลจากส่ือมวลชน    ข. อิทธิพลจากการเล้ียงดู 
    ค.อิทธิพลจากกลุ่มต่างๆกลุ่มในโรงเรียน   ง. อิทธิพลจากประสบการณ์ตรง 
    ตอบ ค. อิทธิพลจากกลุ่มต่างๆกลุ่มในโรงเรียน 
12. ขอ้ใดกล่าวถูกตอ้งมากท่ีสุด? 
    ก. เจตคติของบุคคลเปล่ียนแปลงไดเ้พียงครั้ งเดียว 
    ข. เจตคติอาจเปล่ียนแปลงได ้แต่ไม่ไดห้มายความว่าจะเปล่ียนไดใ้นเวลาอนัรวดเร็ว 



    ค. เจตคติ เกิดข้ึนจากความตอ้งการขั้นพื้นฐาน 
    ง. เจตคติ เกิดข้ึนจากประสบการณ์เป็นอนัดบัแรก 
    ตอบ  ข. เจตคติอาจเปล่ียนแปลงได ้แต่ไม่ไดห้มายความว่าจะเปล่ียนไดใ้นเวลา
อนัรวดเร็ว 
 
 
 
 
 
13. เราสามารถรู้พฤติกรรมท่ีบุคคลนั้นแสดงออกมาไดอ้ยา่งไร? 
    ก. การสมัผสั     ข. การซกัถาม 
   ค. การสงัเกต     ง. การทดสอบ 
    ตอบ ค. การสงัเกต 
14. เด็กเกิดเจตคติจากส่ือมวลชนขอ้ใดมากท่ีสุด? 
    ก. วิทย ุ      ข. หนงัสือพิมพ ์
    ค. โทรทศัน ์     ง. นิตยสาร 
    ตอบ  ค. โทรทศัน ์
15. การวดัเจตคติท่ีนิยมกนั ไดแ้ก่ การวดัของใคร? 
     ก. Maslow  ข. Likert   ค. Pavlova  ง. 
Skinner 
    ตอบ  ข. Likert 
16. การวดัเจตคติโดยใชข้อ้ความท่ีเก่ียวกบัเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง สอบถามความคิดเห็นของบุคคลท่ีมีต่อ
เร่ืองนั้น 
      เป็นแนวคิดของใคร? 
     ก. Freud  ข. Maslow  ค. Likert   ง. 
Skinner 
     ตอบ  ค. Likert 
17. วิธีวดัเจตคติสามารถวดัไดจ้ากพฤติกรรมใด? 
     ก. ทางตรงอยา่งเดียว    ข. ทางออ้มอยา่งเดียว 
     ค. ทางตรงและทางออ้ม    ง. ทางบวกและทางลบ 
     ตอบ ค. ทางตรงและทางออ้ม 
18. วิธีการวดัเจตคติท่ีนิยมกนัมาก คือขอ้ใด? 



     ก. การส ารวจ     ข. การใชม้าตราส่วนประเมินค่า 
    ค. การวดัแบบไม่วุ่นวาย    ง. การใช ้Projective Technique 
    ตอบ  ก. การส ารวจ 
19. ขอ้ใดเป็นวิธีการวดัแบบส ารวจ? 
     ก. การหย ัง่เสียงก่อนการเลือกตั้ง 
     ข. การใชแ้บบทดสอบถามท่ีมีหวัขอ้ให้เลือก 
     ค. วิธีการท าจดหมาย โดยการจ่าหนา้ซองถึงคนท่ีตอ้งการจะวดั 
     ง. การวดัโดยการสร้างภาพเพอ้ฝัน 
     ตอบ  ก. การหย ัง่เสียงก่อนการเลือกตั้ง 
20. การใชP้rojictive tenicques เป็นการวดัแบบเจตคติของใคร? 
     ก. ทางตรง  ข. ทางออ้ม  ค. การสร้างภาพเพอ้ฝัน  ง. 
การส ารวจ 
    ตอบ ข. ทางออ้ม 
 
21. Congruent Change หมายถึงขอ้ใด? 
    ก. การเปล่ียนแปลงไปคนละทาง   ข. การเปล่ียนแปลงไปในทางเดียวกนั 
    ค. การเปล่ียนแปลงไปในทางบวก   ง. การเปล่ียนแปลงไปในทางลบ 
     ตอบ ข. การเปล่ียนแปลงไปในทางเดียวกนั 
22. การเปล่ียนแปลงเจตคติไปคนละทาง หมายถึงขอ้ใด? 
     ก. Congruent Change    ข. InCongruent Change 
     ค. Thematic Appcarance Test   ง. Direct Experience 
     ตอบ ข. InCongruent Change 
23. สมศกัด์ิมีเคารพต่อครูประจ าชั้น แต่เม่ือเวลาผา่นไป ความรู้สึกท่ีเคยมีกลบัลดลง ขอ้ความน้ี
สมศกัด์ิมีเจตคติ 
      เปล่ียนแปลงอยา่งไร 
     ก. เปล่ียนแปลงไปตามเวลา   ข. เปล่ียนแปลงไปในทางเดียวกนั 
     ค. เปล่ียนแปลงไปคนละทาง   ง. เปล่ียนแปลงไปตามความรู้สึก 
     ตอบ  ค. เปล่ียนแปลงไปคนละทาง 
24. “ผมมีความรู้สึกชอบงานประเภทน้ีอยูแ่ลว้ และเม่ือไดท้ ากจ็ะยิง่ชอบมากข้ึน”ขอ้ความน้ีเกิดเจต
คติในดา้นใด? 
     ก. เปล่ียนแปลงไปในทางเดียวกนั   ข. เปล่ียนแปลงไปคนละทาง 
     ค.เปล่ียนแปลงไปตามกาลเวลา   ง. ไม่มีขอ้ใดถูก 



     ตอบ  ก. เปล่ียนแปลงไปในทางเดียวกนั 
25. ขอ้ใดกล่าวถูกตอ้ง? 
     ก. เจตคติทางบวกจะไดค้ะแนนมาก   ข. เตคติทางลบจะไดค้ะแนน
มาก 
     ค. เจตคติทางลบจะไดค้ะแนนนอ้ย   ง. ขอ้ ก. ขอ้ ค. ถูก 
     ตอบ  ง. ขอ้ ก. ขอ้ ค.ถูก 
26. ตามปกติของคนเรา เม่ือถูกวดัเจตคติตรงๆค าตอบท่ีไดคื้อขอ้ใด? 
     ก. อาจเส่ียงท่ีจะตอบตามตรง ตอบตามท่ีสงัคมชอบมากกว่า 
     ข. อาจไดข้อ้มูลตามตรง 
    ค. อาจไดข้อ้มูลจากใจจริง 
    ง. อาจไดข้อ้มูลใกลเ้คียงความจริง 
     ตอบ ก. อาจเส่ียงท่ีตอบตามตรง ตอบตามท่ีสงัคมชอบมากกกว่า 
27. การเล่าเร่ืองอธิบายภาพบางอยา่งท่ีก ากวมสามารถบอกได้หลายแง่มุม เรียกว่าอะไร? 
     ก. การต่อเน่ืองโดยความสมัพนัธ์   ข. การสร้างเพอ้ฝัน 
     ค. การส ารวจประชามติ    ง. การหย ัง่เสียงก่อนการเลือกตั้ง 
     ตอบ  ข. การสร้างภาพเพอ้ฝัน 
28. บุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการสร้างเจตคติของเด็กมากท่ีสุดคือขอ้ใด? 
     ก. พ่อ แม่     ข. ญาติสนิท 
     ค. เพื่อน      ง. ครูและเพื่อน 
     ตอบ ง. ครูและเพื่อน 
29. อารมณ์ของบุคคล เกิดจากเจตคติในดา้นใด? 
     ก. Behavioral Component   ข. Affective 
      ค. Congnitive Component   ง. Imitaiton 
      ตอบ   ข. Affective 
30. เด็กไดร้บัเจตคติจากการเรียนรู้ท่ีใดเป็นล าดบัแรก? 
     ก. บา้น      ข. โรงเรียน 
     ค. ครู      ง. เพื่อน 
    ตอบ  ก. บา้น 
31. การวดัเจตคติจะตอ้งสอดคลอ้งกบัขอ้ใดมากท่ีสุด? 
     ก. เน้ือหา     ข. กิจกรรม 
     ค. จุดประสงค ์     ง. การตอบสนอง 
     ตอบ  ค. จุดประสงค ์



32. เจตคติหมายถึงอะไร? 
      ก. ท่าที หรือความรู้สึกของบุคคลต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง 
      ข. ความพร้อมท่ีจะแสดงออกในลกัษณะใดลกัษณะหน่ึง 
      ค. ความพร้อม โนม้เอียงท่ีแสดงว่าชอบ หรือไม่ชอบต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง 
     ง. ถูกทุกขอ้ 
      ตอบ  ง. ถูกทุกขอ้ 
33. ขอ้ใดกล่าวความหมายของวิชาชีพไดถู้กตอ้งท่ีสุด? 
     ก. ส่ิง หรือ เร่ืองท่ีจ าเป็นภารกิจต่อส่ิงหน่ึงส่ิงใดเป็นคราวๆ 
     ข. ภารกิจท่ีตอ้งท าเสมอ 
     ค. งานท่ีท าเป็นประจ าเพื่อเล้ียงชีพ 
     ง. อาชีพท่ีตอ้งใชค้วามรู้ความช านาญท่ีไดร้ับฝึกฝน 
     ตอบ  ง. อาชีพท่ีตอ้งใชค้วามรู้ความช านาญท่ีไดร้ับฝึกฝนมา 
34. คุณลกัษณะของวิชาชีพสูง ตอ้งไดร้ับการฝึกอบรมมีระยะเวลาตามอ้ใด? 
     ก. ไม่นอ้ยกว่า 1 ปี ข. ไม่นอ้ยกว่า 2 ปี ค. ไม่นอ้ยกว่า 3 ปี ง. ไม่นอ้ย
กว่า 4 ปี    
     ตอบ  ง. นอ้ยกว่า 4 ปี 
 
 
35. ขอ้ใดเป็นคุณลกัษณะของวิชาชีพชั้นสูง? 
     ก. มีจรรยาบรรณ     ข. มีสถาบนัวิชาชีพ 
    ค. มีการให้บริการแก่สงัคมเป็นเฉพาะเจาะจง  ง. ถูกทุกขอ้ 
    ตอบ  ง. ถูกทุกขอ้ 
36. สถาบนัวิชาชีพคู คือ ขอ้ใด? 
    ก. คุรุสภา 
     ข. สถาบนัพฒันาผูบ้ริหารการศึกษา 
     ค. ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
     ง. ส านกังานคณะกรรมการขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
     ตอบ ก. คุรุสภา 
37. ครู ตามพจนานุกรม ฉบบัราชบณัฑิตสถาน หมายความว่าอะไร? 
     ก. เคารพ     ข. ผูค้วรแก่การเคารพ 
     ค. หนกั      ง. ผูส้ัง่สอนศิษย ์
      ตอบ  ง. ผูส้ัง่สอนศิษย ์



38. วินยั เป็นผูใ้ห้ความสนิทสนมแก่ศิษย ์เพื่อให้ศิษยส์บายใจและกลา้เขา้ไปปรึกษาแสดงว่าครูวินยั 
ประพฤติตนเป็นครูท่ีดีตาม ธรรมะกลัยาณมิตร ขอ้ใด? 
    ก. ปิโย      ข. ครุ 
    ค. ภาวนีโย     ง. วตัตา 
     ตอบ  ค. ปิโย 
39. ขอ้ใดแสดงว่าครูมีเจตคติท่ีดีต่อวชิาชีพ? 
    ก. ครูสมชายใชเ้วลาว่างเตรียมแผนการจดัการเรียนรู้ 
   ข. ครูสะอาด ใชเ้วลาตอนเยน็สอนคอมพิวเตอร์แก่ศิษย ์โดยรบัค่าตอบแทนเพียงเดือนละ
100บาทเท่านั้น 
    ค. ครูสมยศศึกษาต่อระดบัปริญญาเอก เพื่อท่ีจะไดเ้ปล่ียนสถานท่ีไปสอนในมหาวิทยาลยั 
    ง.  ถูกทุกขอ้ 
    ตอบ ก.  ครูสมชายใชเ้วลาว่างเตรียมแผนการจดัการเรียนรู้ 
40. วิชาชีพครู ก าหนดไวใ้นกฎหมายใด? 
     ก. พระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 
     ข. พระราชบญัญติัสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 
     ค. พระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 
     ง. ถูกทุกขอ้ 
     ตอบ   ข. พระราชบญัญติัสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 
41. อตัราค่าธรรมเนียมขอขั้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาจ านวนเท่าใด? 
     ก. 400 บาท     ข. 500 บาท  
     ค. 600 บาท     ง. 700 บาท 
     ตอบ ข. 500บาท 
42. คณะกรรมการคุรุสภามีจ านวนเท่าใด? 
     ก. 15 คน  ข. 19 คน   ค. 29 คน  ง. 39 คน 
     ตอบ ง. 39 คน 
43. คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพมีจ านวนเท่าใด? 
     ก. 15 คน  ข. 17 คน  ค. 23 คน  ง. 39 คน 
    ตอบ ข. 17 คน 
44. ประธานกรรมการมาตรฐานวิชาชีพคือใคร? 
    ก. ปลดักระทรวงศึกษาธิการ 
    ข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
    ค. รัฐมนตรีแต่งตั้งจากผูท้รงคุณวุฒิในคณะกรรมการคุรุสภา 



    ง. คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผูท้รงคุณวุฒิในคณะกรรมการคุรุสภา 
    ตอบ ค. รัฐมนตรีแต่งตั้งจากผูท้รงคุณวุฒิในคณะกรรมการคุรุสภา 
45. ผูมี้หนา้ท่ีดูแลและรักษาทะเบียนผูไ้ดร้ับอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาคือใคร? 
     ก. คณะกรรมการคุรุสภา 
     ข. ส านกังานเลขาธิการคุรุสภา 
     ค. คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ 
     ง. ส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมสวสัดิการและสวสัดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
     ตอบ ง. ส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมสวสัดิการและสวสัดิภาพครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
46. บุคคลท่ีจะไดร้ับบรรจุและแต่งตั้งเป็นขา้ราชการครูตอ้งมีอายก่ีุปี? 
     ก. ไม่ต ่ากว่า 18 ปีบริบูรณ ์    ข.ไม่ต ่ากว่า 20 ปีบริบูรณ ์
    ค. ไม่ต ่ากว่า 21 ปีบริบูรณ ์    ง. ไม่ต ่ากว่า 25 ปีบริบูรณ ์
    ตอบ ก. ไม่ต ่ากว่า 18 ปีบริบูรณ ์
47. บุคคลท่ีไดร้ับยกเวน้ไม่ตอ้งมีใบประกอบวิชาชีพครูในขอ้ใด? 
     ก. นกัศึกษาฝึกสอน    ข. วิทยากรพิเศษ 
     ค. ผูจ้ดัการศึกษาตามอธัยาศยั   ง. ถูกทุกขอ้ 
     ตอบ ง. ถูกทุกขอ้ 
48. ต าแหน่งขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกดักระทรวงศึกษาธิการต าแหน่งใดไดร้ับ 
การยกเวน้มีใบ 
      ประกอบวิชาชีพครู? 
      ก. อาจารย ์     ข. อธิการบดี 
     ค. เลขาธิการคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ง. ไดร้ับการยกเวน้ทุกขอ้ 
     ตอบ ง. ไดร้ับการยกเวน้ทุกขอ้ 
49.ขอ้ใดไม่ใช่คุณสมบติัของผูป้ระกอบวิชาชีพทางการศึกษา? 
    ก. อายไุม่ต ่ากว่า 18 ปีบริบูรณ์   ข. มีวุฒิปริญญาทางการศึกษา 
    ค. ไดร้ับการฝึกฝนประสบการณ์มาไม่นอ้ยกว่า 1 ปี ง. ไม่มีค าตอบ 
     ตอบ ก. อาย ุไม่ต ่ากว่า 18 ปีบริบูรณ ์
50. ผูป้ระสงคข์อข้ึนทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูให้ยืน่ต่อผูใ้ด? 
    ก.เลขาธิการคุรุสภา    ข. ผูบ้ริหารสถานศึกษา 
    ค. ผูอ้  านวยการส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา  ง. เลขาธิการคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
   ตอบ ก. เลขาธิการคุรุสภา 



51. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพมีอายใุชไ้ดก่ี้ปี 
     ก. 3 ปี   ข. 5 ปี  ค. 10 ปี  ง. 15 ปี 
    ตอบ ข. 5 ปี 
52. กรณีท่ีผูถู้กเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสามารถยืน่ค าขอไดอี้กเม่ือพน้ไปแลว้ก่ีปี? 
    ก. 1 ปี   ข. 2 ปี  ค. 5 ปี  ง. 7 ปี 
    ตอบ ค. 5 ปี 
53. ขอ้ใดไม่เป็นมาตรฐานวิชาชีพ? 
   ก. มาตรฐานการปฏิบติัตน    ข. มาตรฐานการปฏิบติังาน 
   ค. มาตรฐานการปฏิบติัการสอน   ง.มาตรฐานความรู้และประสบการณ์
วิชาชีพ 
   ตอบ ค. มาตรฐานการปฏิบติัการสอน 
54. หนา้ท่ีของครู คือ ? 
    ก. จดัประสบการณ์ให้นกัเรียน   ข. ปฏิบติังานตามท่ีไดร้ับมอบหมาย 
    ค. เป็นผูน้ าชุมนุม เพื่อพฒันาชุมชน   ง. พฒันาโรงเรียน 
    ตอบ ก. จดัประสบการณ์ให้นกัเรียน 
55. ใครมีหนา้ท่ีดูแลสวสัดิภาพนกัเรียนเวลาก่อนเขา้เรียนพกักลางวนัและเวลากลบับา้น? 
    ก.  ครูเวร     ข. ครูใหญ่ 
    ค. ครูฝ่ายปกครอง    ง. ครูทกคน 
    ตอบ ง. ครูทุกคน 
56. ผูมี้หนา้ท่ีเก่ียวกบัสมุดประจ าชั้น สมุดประจ าตวันกัเรียนมากท่ีสุดรองจกครูประจ าชั้นคือ? 
    ก. ครูวิชาการ     ข. ครูใหญ่ 
    ค. ครูฝ่ายปกครอง    ง. ครูผูส้อนในชั้นนั้นๆ 
    ตอบ ง. ครูผูส้อนในชั้นนั้นๆ 
 
57. ใครมีบทบาทต่อการเรียนการสอนมากท่ีสุดในโรงเรียน? 
   ก. นกัเรียน     ข. ครูวิชาการ 
     ค. ผูอ้  านวยการสถานศึกษา   ง. ครูผูส้อน 
    ตอบ ง. ครูผูส้อน 
58. ท่านควรยดึหลกัใดในการช่วยแหลือชุมชน? 
      ก. ช่วยให้เขาช่วยตวัเองได ้    ข. ช่วยให้ความรู้แก่ชุมชน 
      ค. ช่วยพฒันาคนในชุมชน    ง. ช่วยให้เศรษฐกิจของชุมชน
ดีข้ึน 



     ตอบ ก. ช่วยให้เขาช่วยตวัเองได ้
59. ครูควรมีความรับผดิชอบต่อส่ิงใดมากท่ีสุด? 
     ก. โรงเรียน     ข. นกัเรียน 
     ค. ผูร่้วมงาน     ง. ชุมชน 
     ตอบ ข. นกัเรียน 
60. แนวทางท่ีทางโรงเรียนจะให้บริการชุมชน ท าไดอ้ยา่งไร? 
     ก. จดัตั้งศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ท่ีโรงเรียน  ข. จดัโรงเรียนให้เป็นโรงเรียนชุมชน 
     ค. เปิดโรงเรียนศึกษาผูใ้หญ่   ง. จดัตั้งศูนยฝึ์กอบรมอาชีพเคล่ือนท่ี 
     ตอบ ข. จดัโรงเรียนให้เป็นโรงเรียนชุมชน 
61. ท่านควรขอให้ชุมชนช่วยเหลืออะไรในโรงเรียน? 
      ก. บริจาควสัดุ ครุภณัฑใ์หโ้รงเรียน   ข. บริจาคเส้ือผา้ สมุด ดินสอ 
อาหารกลางวนั 
      ค.บริจาคเงินสร้างโรงอาหาร   ง. บริจาคเงินสร้างรั้วโรงเรียน 
      ตอบ ข. บริจาคเส้ือผา้ สมุด ดินสอ อาหารกลางวนั 
62. โรงเรียนดอนไผ ่มีป้ายหลายแผน่ติดอยูใ่นโรงเรียน ท่านคิดว่าป้ายใดมาสมควรคิด? 
     ก. สถานท่ีราการไม่มีกิจห้ามเขา้   
 ข. ห้องน้ีเฉพาะครูเท่านั้น 
      ค. ส้วมครูห้ามนกัเรียนใช ้    

ง. เชิญบริจาคทรัพยซ้ื์อชุดรบัแขกตามก าลงัศรัทธา 
    ตอบ ก. สถานท่ีราชการไม่มีกิจห้ามเขา้ 
63. ท่านชอบครูประเภทใดมากท่ีสุด? 
    ก. สอนเก่ง     ข. มีความรับผดิชอบสูง 
    ค. รักนกัเรียน     ง.ชอบช่วยเหลือ 
    ตอบ ข. มีความรับผดิชอบสูง 
64. ผลการวิจยั ครูท่ีลูกศิษยไ์ม่ชอบมากท่ีสุดคือ ขอ้ใด? 
    ก. ขาดความยติุธรรม    ข.ขาดความรับผดิชอบ 
    ค. เป็นคนเจา้อารมณ์    ง. ประจบสอพลอ 
    ตอบ ข. ขาดความรับผดิชอบ 
65. ท่านเห็นดว้ยกบัขอ้ความใดมากท่ีสุด? 
     ก. ไม่มีใครสอนใครได ้ถา้เขาไม่สอนตวัเองก่อน 
     ข. คนทุกคนสามารถสอนได ้ถา้เลือกวิธีการท่ีเหมาะสม 
     ค. คนบางคนสอนไม่ได ้ครูควรท าใจวางเฉย 



     ง. คนทุกคนสามารถสอนได ้เม่ือถึงเวลาท่ีเหมาะสม 
 ตอบ ข. คนทุกคนสามารถสอนได ้ถา้เลือกวิธีการท่ีเหมาะสม 
66. การท่ีรัฐประกาศให้เด็กพิการามารถเขา้เรียนในโรงเรียนทัว่ไปได ้ท่านคิดว่าเหมาะสมหรือไม่ 
เพราะเหตุใด? 
     ก. เหมาะสม เพราะเด็กปกติจะไดช่้วยเหลือเด็กพิการ 
     ข. เหมาะสม เพราะเด็กพิการจะไดใ้ชชี้วติร่วมกบัเด็กปกติ 
     ค. ไม่เหมาะสม เพราะอุปกรณ์การเรียนไม่เหมาะสมกบัเด็กพกิาร 
     ง. ไม่เหมาะสม เพราะจะท าให้เด็กปกติเรียนไม่ทนัหลกัสูตร 
     ตอบ ข. เหมาะสม เพราะเด็กพิการจะไดใ้ชชี้วติร่วมกบัเด็กปกติ 
67. ด.ช. แอค๊  กรุ๊ป มีผลการเรียนดี ก าลงัเรียนอยูใ่นชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 อยากไดค้ าแนะน าในการ
วางแผน 
     เรียนต่อ  ถา้ท่านมีโอกาสให้ค าแนะน าด.ช.มานะ ท่านจะให้ค าแนะน าอยา่งไร? 
      ก.เลือกเรียนในสาขาท่ีจะให้โอกาสการมีงานท ามากท่ีสุด 
      ข. เลือกเรียนในสาขาท่ีตรงกบัธุรกิจของครอบครัว 
      ค. ควรเรียนต่อทางสายวิทยาศาสตร์ในชั้นมธัยมปลาย 
      ง. เลือกเรียนในสาขาท่ีตนชอบและถนดั 
      ตอบ ง. เลือกเรียนในสาขาท่ีตนชอบและถนดั 
68.ปัจจุบนันกัเรียนจ านวนไม่นอ้ยประพฤติตนไปตามรูปแบบหรือพฤติกรรมของวฒันธรรม
ต่างชาติ? 
     ก. อบรมให้ส านึกในวฒันธรรมไทย 
     ข. ยกยอ่งการปฏิบติัตนของเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ 
     ค. ร่วมกนัวิเคราะห์เหตุผลของวฒันธรรมต่างชาติ 
     ง. จดัประกวดมารยาทแบบไทยในโรงเรียน 
     ตอบ ค. ร่วมกนัวิเคราะห์เหตุผลของวฒันธรรมต่างชาติ 
69. วนันรัตน ์    : ถา้ฉนัเรียนเก่งอยา่งเธอ ฉนัคงไม่ตอ้งมาเรียนเป็นครูแบบน้ีหรอก 
      สุวรรณรัตน ์: แต่ฉนัอยากจะเป็นครูสอนเด็กยากจนในชนบทเหมือนกบัคุณแม่และพี่สาว  
       ท่านมีความรู้สึกต่อค าสนทนาน้ีอยา่งไร? 
        ก.ครูเป็นอาชีพท่ีสืบทอดทางสายเลือด 
        ข.อาชีพครูเหมาะส าหรับผูห้ญิง 
        ค.อาชีพครูท าประโยชนใ์ห้แก่สงัคม 
        ง.ควรเรียนครูดว้ยใจรัก 
        ตอบ ง. ควรเรียนครูดว้ยใจรัก 



70. สมหญิง : อาชีพครูมีแต่ความจ าเจซ ้ าซาก ดูอยา่งพี่สาวของฉนัซิ ต่ืนเชา้ยนืหน้าเสาธง... 
      ค ่าลงตรวจการบา้น                นกัเรียน...แลว้เธอยงัคิดจะเป็นครูอีกหรือ? 
      สมศรี  : ...........................................”?”.......................................................... 
      ถา้ท่านเป็นสมศรีจะตอบสมหญิงว่าอยา่งไร 
       ก.อาชีพครูจ าเจกจ็ริง แต่ไม่เครียดมากหรอกนะเธอ 
       ข. พี่สาวของเธอคงมีหน้าท่ีรับผดิชอบมากกว่าครูคนอ่ืนๆ 
       ค.งานของครูน่าเบ่ือกจ็ริง แต่ไม่ตอ้งแข่งขนักบัคนอ่ืนมากนกั 
       ง. ถา้เรามีใจรักในงานครู ความจ าเจน่าเบ่ือเหล่านั้นเป็นเร่ืองเลก็ 
      ตอบ ง. ถา้เรามีใจรักในงานครู ความจ าเจน่าเบ่ือเหล่านั้นเป็นเร่ืองเลก็ 
71. สมชาย : นายคิดดีแลว้หรือ ท่ีคิดอยากจะเป็นครู ใครๆ กรู้็ว่าครูเป็นอาชีพท่ีไม่ร ่ ารวย 
.     สมหวงั : ........................................”?”............................................................. 
      ถา้ท่านเป็นสมหวงัจะตอบสมชายว่าอยา่งไร? 
       ก. กเ็ป็นจริงอยา่งท่ีนายพูด แต่วิชาชีพครูเรียนจบง่าย 
       ข. ถา้ทุกคนคิดอยา่งเดียวกบันายแลว้จะมีใครสอนนกัเรียน 
       ค. เห็นดว้ยกบัท่ีนายพูด แต่พ่อแม่ตอ้งการให้ผมเป็นครู 
       ง. แมว้่าจะมีเงินเดือนนอ้ยแต่ถา้ขยนัสอนพิเศษกจ็ะร ่ ารวยเอง 
       ตอบ ข. ถา้ทุกคนคิดอยา่งเดียวกบันายแลว้จะมีใครสอนนกัเรียน 
72. อนัว่าห่วงใดใดในสงสาร จะเปรียบปานห่วงลูกหามีไม่ 
      แต่ถึงห่วงถึงรักสกัเพียงใด กว็างใจให้อยูก่บัครูเอย 
      ท่านเห็นดว้ยหรือไม่กบับทร้อยกรองน้ี? 
       ก. เห็นดว้ย เพราะครูเป็นบุคคลท่ีน่าเช่ือถือ 
       ข. เห็นดว้ย เพราะครูมีหนา้ท่ีสอนเด็ก 
       ค. ไม่แน่ใจ เพราะครูบางคนยงัมีพฤติกรรมไม่น่าไวว้างใจ 
       ง. ไม่แน่ใจ เพราะครูบางคนยงัมีปัญหาส่วนตวั 
      ตอบ ข. เห็นดว้ย เพราะครูเป็นบุคคลท่ีน่าเช่ือถือ 
73.ผูป้กครองนกัเรียนคาดหวงัในตวัครูสูงมาก นอกจากความรู้ความสามารถในการสอนแลว้  
     ครูจะตอ้งเป็น        แบบอยา่งท่ีดีให้กบัเด็ก ดงันั้นครูจะตอ้งไม่ประพฤติไปในทางเส่ือมเสียในๆ  
     ท่านมีความคิดเห็นต่อขอ้ความน้ีอยา่งไร? 
      ก. การเป็นครูยากล าบากกว่าท่ีคิด 
      ข. อาชีพครูอยูภ่ายใตค้วามกดดนัของสงัคม 
      ค. สงัคมยงัเห็นคุณค่าของครู 
      ง. ครูเป็นมนุษยปุ์ถุชนอาจกระท าผดิได้ 



     ตอบ ค. สงัคมยงัเห็นคุณค่าของครู 
74. ในปัจจุบนัมีข่าวในทางเส่ือมเสียเก่ียวกบัครูบ่อยๆ เช่น ลงโทษเด็กดว้ยวิธีการทารุณ ข่มขืน/ 
อนาจารเด็ก 
      เป็น ท่านมีความคิดเห็นต่อข่าวเหล่าน้ีอยา่งไร? 
       ก. อาชีพครูเส่ียงต่อการกระท าความผดิไดง้่าย 
       ข. เป็นข่าวท่ีท าลายความรู้สึกในทางท่ีดีต่อครูอยา่งมาก 
       ค. เป็นธรรมดาท่ีทุกวิชาชีพตอ้งมีบุคคลไม่ดีรวมอยูด่ว้ย 
       ง. ในปัจจุบนัครูมกัผดิวินยัและไร้จริยธรรมกนัมาก 
       ตอบ ค. เป็นธรรมดาท่ีทุกวิชาชีพตอ้งมีบุคคลไม่ดีรวมอยู่ดว้ย 
75. ครูในยคุปฏิรูปการศึกษาจะตอ้งไม่เป็นแค่เพียงเรือจา้ง แต่จะตอ้งท าหนา้ท่ีเป็นยิง่กว่าจิตแพทย์
เพื่อขดัเกลา 
      นกัเรียนท่ีเป็นบวัอยูใ่ตโ้คลนตม ให้ผดุข้ึนมาเหนือน ้าให้ได ้ 
      ท่านมีความคิดเห็นต่อขอ้ความน้ีอยา่ไร? 
       ก.แมภ้าระหนา้ท่ีของครูมีมากข้ึน แต่กเ็ป็นส่ิงทา้ทายความสามารถ 
       ข. ภาระหนา้ท่ีของครูในยคุปฏิรูปมีมากมาย แต่เงินเดือนเล้ียงกายมีนอ้ยนิด 
       ค. งานของครูในยคุปฏิรูปมีแนวโนม้บั้นทอนสุขภาพและจิต 
       ง. เฉพาะคนท่ีกินอุดมคติแทนขา้วเท่านั้นท่ีอยากเป็นครูในยคุปฏิรูป 
      ตอบ ก. แมภ้าระหนา้ท่ีของครูมีมากข้ึน แต่กเ็ป็นส่ิงทา้ทายความสามารถ 
76.                                                                       ประกาศ  
ล าไย ขยนัสอน 
โรงเรียนบา้นหนองเสือ ไดร้ับรางวลัครูดีเด่นภาษาไทย 
เน่ืองจากเป็นครูท่ีอุทิศตนเพื่องานการสอนภาษาไทยโดยแทจ้ริง 
                                                             ขอแสดงความยนิดี 
                                                               สปอ. ชายแดน 
     ท่านมีความรู้สึกต่อขอ้ความท่ีปรากฏในประกาศขา้งตน้อยา่งไร? 
     ก. เหมาะสมแลว้ท่ีครูล าไยจะไดร้ับรางวลัก่อนเกษียณ 
     ข. ครูท่ีท าความดีควรไดร้ับรางวลั 
     ค. ครูกบัคนอ่ืนๆ ควรยนิดีกบัครูล าไย 
     ง. ครูทุกคนคนน่าจะเป็นอยา่งครูล าไย 
     ตอบ ง. ครูทุกคนคนน่าจะเป็นอยา่งรูล าไย 
77.ทุกวนัน้ีการปฏิบติังานของครูบางหมู่ ท าให้รู้สึกกนัโดยทัว่ไปว่าครูไม่ค่อยห่วงประโยชนท่ี์ควร
ห่วงหนัไป  



     ห่วงยศ    ห่วงต าแหน่ง ห่วงสิทธิและค่อนขา้งร้ายคือห่วงรายได ้ท่านมีความคิดเห็นอยา่งไรกบั
ขอ้ความน้ี? 
      ก. เป็นธรรมดาท่ีคนเรามกันึกถึงตวัเองเป็นส าคญั 
     ข. เศรษฐกิจในปัจจุบนัผลกัดนัให้ครูบางคนตอ้งกระท าเช่นนั้น 
      ค. ครูท่ีอุทิศตนเพื่องานครูโดยแทย้งัมีอยูน่อ้ย 
      ง. การท างานของผูป้ระกอบอาชีพอ่ืนบางกลุ่มกเ็ป็นแบบเดียวกนั 
     ตอบ ค. ครูท่ีอุทิศตนเพื่องานครูโดยแท ้ยงัมีอยูไ่ม่นอ้ย 
78. ท่านเห็นดว้ยกบัขอ้ความใดมากท่ีสุด? 
      ก.คนเป็นครูนั้นตอ้งรู้จกัเลือก ตดัสินใจ อ่อนนอ้มถ่อมตน แต่เป็นตวัของตวัเอง 
      ข. ครูเป็นคนท่ีไม่มีราคาแต่เป็นคนท่ีมีค่า ขายตวัไม่ได ้ไม่เป็นทาสใคร 
     ค. อาชีพครูนั้นต่างไปจากอาชีพอ่ืน คือ ไม่มีวนัจะไดก้ าไรเป็นเงิน 
     ง. อาชีพครูเป็นอาชีพท่ีไดร้ับการยอมรับนบัถือจากสงัคม 
     ตอบ ค. อาชีพครูนั้นต่างไปจากอาชีพอ่ืน คือ ไม่มีวนัจะไดก้ าไรเป็นเงิน 
79.หมู่บา้นใดสมควรไดร้ับการยกยอ่งมากท่ีสุด? 
     ก. หมู่บา้นทบัสมิงมีนกัเรียนชนะเลิศวิชาการของจงัหวดั 5 คน 
     ข. หมู่บา้นแสมด าไดร้ับรางวลัสหกรณ์หมู่บา้นดีเด่นของจงัหวดั 
     ค. หมู่บา้นสมอลายมียอดจ าหน่ายผลิตภณัฑท์างเกษตรสูงสุดระดบัภาค 
    ง. หมู่บา้นสอยดาวมีครูดีเด่นแห่งชาติ 2 คน 
    ตอบ ง. หมู่บา้นสอยดาวมีครูดีเด่นแห่งชาติ 2 คน 
80. ครูศรีนวล : ครูนวลปรางฉนัไดย้นิข่าวจากครูใหญ่ว่าโรงเรียนของเราเป็นโรงเรียนน าร่องปฏิรูป
การศึกษา 
     ฉนัยงัไม่รู้เลยว่าเขาปฏิรูปอะไรกนั เธอมีความเห็นอยา่งไร 
     ถา้ท่านเป็นครูนวลปราง ท่านจะตอบครูสมศรีว่าอยา่งไร? 
       ก.โรงเรียนเราจะไดมี้ช่ือเสียงเหมือนกบัโรงเรียนอ่ืนๆเขาบา้ง 
       ข. ครูใหญ่ท่านคิดกา้วหนา้ดีท่ีจะให้โรงเรียนอ่ืนๆ เขาบา้ง 
       ค. เราคงตอ้งช่วยกนัเตรียมการกนัอยา่งดีนกัเรียนของเราจะไดเ้ก่ง 
       ง. เราควรให้ความร่วมมือกนัทางโรงเรียน 
       ตอบ ง. เราควรให้ความร่วมมือกนัในทางโรงเรียน 
81. จากค ากล่าวท่ีว่า”สายอาชีพครู เด๋ียวน้ีผูเ้รียนจบกนัมาก ท าให้หางานยาก” 
       ท่านมีความคิดอยา่งไรกบัค ากล่าวเล่าน้ี? 
        ก.คนเราจะเรียนอะไรกไ็ดเ้พราะการเรียนจะท าให้คนมีความคิดกวา้งข้ึน 
        ข. ถา้ตั้งใจเรียนครู กค็วรเรียน เพราะถา้มีความสามารถจริงคงหางานท าได้ 



        ค. ขอให้ไดเ้รียนไปก่อน การแกปั้ญหาเป็นเร่ืองขา้งหนา้ คนมีปัญหาตอ้งแกปั้ญหาได้ 
        ง. เป็นเร่ืองท่ีน่าเป็นห่วงเพราะเห็นคนจบแลว้หางานท าไม่ได้ 
        ตอบ ข. ถา้ตั้งใจเรียนครู กค็วรเรียน เพราะถา้มีความสามารถจริงคงหางานท าได้ 
 
 
 
 
82. ครูปราณี : เป็นครูท่ีชอบเขา้ร่วมประชุมสมัมนาเพื่อแสวงหาความรู้และเทคนิคใหม่ๆ แลว้
น ามาใช ้
      สอนนกัเรียน 
     ครูนิดา  :  เป็นครูท่ีมีช่ือเสียง มีความสามารถในการพฒันาตนเองจนไดร้ับต าแหน่งอาจารย ์3 
     ครูสมชาย : เป็นครูท่ีใจดี ให้ความช่วยเหลือนกัเรียนท่ีขาดแคลนทุนทรัพยเ์ป็นประจ า 
     ครูมานะ : เป็นครูท่ีนกัเรียนและชุมชนให้ความนบัถือยกย่องว่าเป็นผูท่ี้มีความซ่ือสตัยสุ์จริต 
     จุดเด่นของครูคนใดท่ีจะท าให้นกัเรียนไดร้ับการพฒันาศกัยภาพไดม้ากท่ีสุด? 

ก.      ครูปราณี  ข. ครูนิดา  ค.ครูสมชาย  ง. ครูมานะ 
ตอบ ก. ครูปราณี 

83. “ผลงานของครูให้ดูท่ีลูกศิษย”์ สะทอ้นไดจ้ากขอ้ใดมากท่ีสุด? 
 ก. ศิษยป์ระกอบอาชีพมีรายไดสู้ง   ข. ศิษยเ์ป็นพลเมืองดี 
 ค.ศิษยไ์ดป้ระกอบอาชีพครู   ง. ศิษยเ์ป็นพลเมืองดี 
 ตอบ ง. ศิษยเ์ป็นพลเมืองดี 
84. ศิษยเ์ก่า : ดีใจท่ีไดพ้บอาจารย ์นึกถึงตอนท่ีหนูกบัพีรศกัด์ิถูกลงโทษให้ยนืคาบไมบ้รรทดัหลงั
ห้อง 
                     อาจารยบ์อกว่าเราสองคนไม่ตั้งใจเรียนเอาแต่คุย แต่ถึงจะถูกลงโทษ เรากย็งัแอบคุยจน
ได ้ 
                     พออาจารยเ์ผลอ เรากเ็อาไมบ้รรทดัออกแลว้รีบคุย 
       อาจารย ์: ครูกดี็ใจท่ีพบเธอ ท าให้ครูคิดถึงพวกเธอหลายคน โดยเฉพาะพีรศกัด์ิไดข่้าวว่าเขา
ก าลงัล าบาก 
       ท่านมีความรู้สึกต่อการสนทนาอยา่งไร? 

ก.      นกัเรียนมกัจดจ าเหตุการณ์    
ข.      การลงโทษไม่ใช่ส่ิงเลวร้ายเสมอไป 
ค.      ความปรารถนาดีท่ีครูมีต่อลูกศิษย ์
ง.       ความผกูพนัระหว่างครูกบัศิษย ์



ตอบ ค. ความปรารถนาดีท่ีครูมีต่อลูกศิษย ์
85. เด็กท่ีร้องเพลงไม่เป็น ซ่ึงเม่ือร้องออกมายงัถูกเพื่อนๆลอ้เลียน ท่านมีวิธีการจดัการปัญหาน้ี
อยา่งไร? 
 ก.บอกให้เด็กเลิกร้อง พร้อมทั้งอธิบายว่าทกัษะความสามารถของแต่ละคนแตกต่างกนั 
 ข.บอกให้เด็กเลิกร้อง พร้อมทั้งชกัชวนให้ท าส่ิงอ่ืนๆ ท่ีไม่ใช่การร้องเพลง 
 ค. ให้ก าลงัใจเด็ก พร้อมทั้งหาวิธีการให้เด็กไดฝึ้กร้องเพลงอยา่งถูกวิธี 
 ง. ห้ามปรามดุเพื่อนๆท่ีมาลอ้เลียนการร้องเพลงของเด็ก 
 ตอบ ค.  ให้ก าลงัใจเด็ก พร้อมทั้งหาวิธีการให้เด็กไดฝึ้กร้องเพลงอยา่งถูกวิธี 
86. ครูวารีสอนซ่อมเสริมการอ่านให้เด็กหญิงพิกลุ ชั้น ป.3 เป็นเวลา 1 ปี พบว่าเด็กหญิงพิกลุพอ
อ่าน 
      ไดบ้า้งเลก็นอ้ย ไม่เป็นไปตามท่ีครูวารีตั้งความหวงัไวค้รูวารีจึงขยายเพิ่มอีก 1 ปี ท่านคิดว่า 
เด็กหญิง  
      พิกลุจะมีความสามารถตามท่ีครูวารีคาดหวงัเม่ือส่ิงใดเป็นจริง? 
 ก.ครูวารีสอนเด็กหญิงพิกลุต่อไปครบ 1 ปี 
 ข. ครูวารีปฏิบติัตามแผนท่ีวางไวเ้ดิม 
 ค.เด็กหญิงพิกลุไดท้ าแบบฝึกหดัครบถว้น 
 ง.ครูวารีปรับวิธีสอนบ่อยๆ ตามความกา้วของเด็กหญิงพิกลุ 
 ตอบ ง. ครูวารีปรับวิธีสอนบ่อยๆ ตามความกา้วหนา้ของเด็กหญิงพิกลุ 
87. ผมไม่แน่ใจว่าผมมีแววเป็นครูหรือไม่ ทั้งๆท่ีผมเป็นครูมา 20 ปีแลว้ 
      ...........ตอนนั้นผมติดทุน พอจบเป็นครูความจริงกต็รงกบัใจแม่ 
      ...........ไม่รู้สึกผดิหวงักบัการเป็นครู 
      ...........รู้สึกว่าเสียโอกาสในชีวิตเหมือนกนัถา้เทียบกบัเพื่อนๆ 
       .......... ความรู้สึกแย่ๆ ไม่เป็นเสียทุกเร่ือง กลบัรู้สึกว่าโชคดีเม่ือเทียบกบัชีวิตครอบครัวและ
สุขภาพ 
      ............จริงๆแลว้ความสุขลึกๆ ค่อยๆ ลอยข้ึนมาเม่ือนึกถึงเหตุการณ์ 2-3 ปีท่ีผา่นมา 
      ...........กจ็ากลูกศิษยม์าตามหาเล่าถึงความส าเร็จของเขาและเหตุการณ์ในอดีตท่ีรู้สึกดีๆ 
      ...........ตกลงผม ผมอยากจะสรุปการสมัภาษณ์ครั้ งน้ีว่า ผมโชคดีท่ีไดเ้ป็นครู 
      ท่านคิดว่า “ความเป็นครู” ของคนน้ีเกิดไดอ้ยา่งไร? 
 ก. จากการไดร้ับการสนบัสนุนดา้นทุนเล่าเรียน  ข.จากการเรียนรู้และ
ประสบการณ์ตรง 

 ค. จากอิทธิพลของสงัคม     ง. จากความคาดหวงัของพ่อ
แม่ 



ตอบ ข. จากการเรียนรู้และประสบการณ์ตรง 
88. อาจารยน์ภดลเล่าว่า”ผมลดและตดังานในแผนงานปีน้ีลงเกือบหมดเหลือแค่งานสอนตามหนา้ท่ี
และดูภรรยา 
       ท่ีป่วยดว้ยโรคมะเร็ง””งานอบรมครูตามท่ีคาดหวงัให้ครูตน้แบบท าหรือครับ ผมของดและตดั
ออกโดยส้ินเชิง 
       เพราะตอ้งใชเ้วลาและตอ้งท้ิงบา้น””งานพาลูกศิษยไ์ปแสดงตามค าเชิญกเ็ช่นกนั ผมขอให้ลูก
ศิษยต์ดัสิน 
       ใจตอบรับตามความพร้อม โดยไม่ตอ้งมีผม””ส่วนงานสอนเด็กท่ีเรียนเชา้ยงัคงช่วยเหลืออยู ่แต่
ขอให้ 
       เด็กตั้งใจเรียนในเวลา และให้เพื่อนช่วยเหลืออธิบาย แนะน า แต่ไม่ใช่ท าการบา้นแทนกนั”  
       ท่านคิดว่าอาจารยน์พดลเป็นคนเช่นไร? 

ก.      เห็นแก่ตวั รักครอบครัว    ข. พูดเก่ง สร้างภาพ 
 ค.   มกันอ้ย สมถะ     ง. มีเหตุผล รับผดิชอบ 
 ตอบ ก. เห็นแก่ตวั 
89. ขอ้ใดกล่าวถูกตอ้งตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติฉบบัปัจจุบนั? 
 ก. การจดัสรรโอกาสเขา้ศึกษาต่อจะใชว้ิธีการเดียวกนัทัว่ประเทศ 
 ข. สถานศึกษาจะตอ้งไดร้ับการประกนัคุณภาพภายนอกอยา่งนอ้ย 1 ครั้ ง ทุก 2ปี 
 ค. สถานศึกษาแต่ละแห่งจะมีการจ าท าหลกัสูตรเป็นของตนเอง 
 ง. จะเนน้ความรู้ทกัษะดา้นภาษาต่างประเทศในการเรียนการสอนมากกว่าวิชาอ่ืนๆ 
 ตอบ ค. สถานศึกษาแต่ละแห่งจะมีการจ าท าหลกัสูตรเป็นของตนเอง 
90. ขอ้ใดเนน้การเรียนรู้ โดยการสร้างองคค์วามรู้ดว้ยตนเองนอ้ยท่ีสุด?9 s: f& N3 i& I0 |8 ~ 
        ก. นกัเรียนอ่านท านองเสนาะตามตวัอยา่งท่ีครูเปิดเทปให้ฟัง6 Q5 Q& @. e' B+ n. `! H 
        ข. นกัเรียนจดงานตามท่ีครูเขียนบนกระดาษอยา่งครบถว้น9 w; Y+ J2 N7 s% b  u 
        ค. นกัเรียนเขียนรายงานการไปศึกษานอกสถานท่ีตามท่ีครูมอบหมาย4 _, m: s/ J8 g5 T9 Y9 o 
        ง. นกัเรียนแสดงความคิดเห็นในการท างานกลุ่มกบัเพื่อน 
        ตอบ ข. นกัเรียนจดงานตามท่ีครูเขียนบนกระดาษอย่างครบถว้น 
91. ขอ้ความในขอ้ใดกล่าวถึง “โอลิมปิกวิชาการ” ไม่ถูกตอ้ง? 
        ก. เป็นการจดัการแข่งขนัระดบัโลกท่ีใชก้ติกาเดียวกนักบัการแข่งขนักีฬาโอลิมปิก 
        ข. จดัการแข่งขนัหลากหลายวิชาทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ในประเทศต่างๆ 
        ค. ประเทศไทยเขา้ร่วมแข่งขนัโดยมรสถาบนัส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
        ง. ปี พ.ศ.2546 เด็กไทยสามารถพิชิตเหรียญทองคณิตศาสตร์ เป็นครั้ งแรกในรอบ 15 ปี 
        ตอบ  ก. เป็นการจดัการแข่งขนัระดบัโลกท่ีใชก้ติกาเดียวกนักบัการแข่งขนักีฬาโอลิมปิก8 i# y, 



m4 a( P& { 
92. ขณะท่ีครูสมศรีด าเนินการสอนนกัเรียนชั้นมะยมศึกษา 3 ห้องหน่ึง ระหว่างนั้นพบว่า ด.ช. แมน  
      แอบดูค าตอบของเพื่อน ถา้ท่านเป็นครูสมศรีท่านจะปฏิบติัอยา่งไร? 
ก.        ยกเลิกการสอบของ ด.ช.แมนเพราะถือว่าทุจริตต่อการสอบ5 D+ u3 p* W" U8 V: A& \1 l 
ข.        แจง้ผูบ้ริหารเพื่อด าเนินการตามระเบียบ+ [/ u5 j: }- n 
ค.         ว่ากล่าวตกัเตือน แลว้เกบ็ขอ้สอบคืนทนัที0 \2 H" C- G( q6 v4 U* R! n! \1 o( \ 
ง.        ว่ากล่าวตกัเตือน บนัทึกช่ือไวแ้ละให้ท าขอ้สอบจนเสร็จ 
ตอบ ง. ว่ากล่าวตกัเตือน บนัทึกช่ือไวแ้ละให้ท าขอ้สอบจนเสร็จ 
93. ครูนพมาศ : “ด.ช.”แดง นกัเรียนห้องท่ีเธอเป็นครูประจ าชั้น ระยะน้ีไม่ตั้งใจเรียน นัง่เหม่อลอย   
      ไม่ค่อยส่งการบา้น 
      ครูสมศรี : “อ๋อ!ฉนัไดส้อบถามแลว้ แกมีปัญหาทางบา้น พ่อตกงาน พ่อกบัแม่มีเร่ืองไดเ้ถียงกนั
เร่ือย . K. s% r2 m' u1 p 
      เด็กจึงไม่สบายใจ คงตอ้งให้ก าลงัใจแกหน่อย” 
      ค าสนทนาน้ีสะทอ้นถึงลกัษณะของครูในดา้นใด? 
ก.        ความรับผดิชอบ                                ข. ความเอ้ืออาทร                ( ?  K0 f- H* _7 T& z4 \ 
ค.   ความเป็นผูน้ าทางปัญญา                        ง. ความเป็นผูมี้ศาสตร์และศิลป์+ ?9 N+ A' W3 s8 U6 
g9 F! l0 P 
ตอบ ข. ความเอ้ืออาทร) L" `) \( t0 ^; Z: i 
94. ท่านมีความเห็นต่อใบประกอบวิชาชีพครูอยา่ไร?$ I5 D! p. f7 ^6 ?0 P5 Y) } 
        ก. ท าให้คนอยากเรียนครูเพิ่มข้ึน                        ข. เงินเดือนครูสูงข้ึนกว่าเดิม 
        ค. มีมาตรฐานของวิชาชีพ                                ง. มีศกัด์ิศรีเท่าอาชีพแพทย ์
        ตอบ ค. มีมาตรฐานของวิชาชีพ( t; G, |2 `4 M6 _6 @* | 
. l( w. b; O+ Y6 D8 J8 @ 
' A% b' K* z/ c* g: l 
95. ครูนิภา: ขยนัขนัแขง็ ใชเ้วลาว่างท าอาชีพเสริม 
      ครูวีระ : พบปะผูป้กครองนกัเรียนอยา่งสม ่าเสมอเพื่อร่วมกนัพฒันานกัเรียน- T$ ^% q5 W$ t& 
f: L8 L2 X 
      ครูนารี : แต่งตวัสวยใจดีสร้างบรรยากาศท่ีดีในการเรียนการสอน 
      ครูวิชิต : เขา้ร่วมอบรมเทคนิควิธีสอนใหม่และผลงานอย่างเป็นระบบ 
      ท่านช่ืนชมพฤติกรรมของครู 2 คนใดมากท่ีสุด?2 n" I& U5 K! G; M/ b2 Y 
        ก. ครูนารี กบั ครูวีระ                                ข. ครูวรีะ กบั ครูนารี 
        ค. ครูนารี กบัครูวิชิต                                ง. ครูวิชิต กบั ครูนิภา+ y0 N; ?# F$ W5 N 



        ตอบ ง. ครูวิชิต กบั ครูนิภา 
96. นกัเรียน : อาจารยค์รับผมท างานส่งอาจารยไ์ม่ทนั อยากมากเลยครับ คงตอ้งใช ้
                     เวลามากว่าท่ีอาจารยก์  าหนด? 
      อาจารย ์: ........................................................... 
      ท่านคิดว่าค าตอบขอ้ใดตรงกบัใจของท่านมากท่ีสุด? 
        ก. เธอท าเสร็จแค่ไหนกส่็งแค่นั้นกแ็ลว้กนั เพราะตอ้งส่งงานตามเวลา  X  ~  t7 @3 G) ] 
        ข. ครูไม่เห็นกลุ่มอื่นๆ เขาบ่นเลย ท าไมเขาจึงท าเสร็จล่ะ- f4 S1 G3 Z# U 
        ค. เธอมีปัญหาอะไรหรือ ลองเล่าให้ครูฟังหน่อยสิ0 ?) I5 p2 I; b! }: x 
        ง. เถอะน่า พยายามเขา้ เด๋ียวกท็ าเสร็จเอง พยายามหน่อย. T  a  q1 k. E. ~3 c( R 
        ตอบ ค. เธอมีปัญหาอะไรหรือ ลองเล่าให้ครูฟังหน่อยสิ 
97. จากข่าวทางหนา้หนงัสือพิมพ ์มีครูบางคนล่วงเกินทางเพศกบัเด็ก โดยเอาคะแนนมาขู่ เอา
ส่ิงของมาล่อ 
      ท่านมีความคิดเห็นอยา่ไร?- }4 r! C- I8 x 
        ก. เป็นความพึงพอใจระหว่างบุคลท่ีป้องกนัไดย้าก0 s  `" L& F" a' n, C7 {8 H 
        ข.เป็นเร่ืองครอบครัวตอ้งดูแลสัง่สอนลูกหลานของตนเอง 
        ค. ในสงัคมของคนหมู่มาก กย็อ่มตอ้งมีคนชัว่ปะปนอยูเ่ป็นธรรมดา 
        ง. ครูทุกคนตอ้งช่วยกนัดูแลเด็กๆ ถา้เห็นผดิปกติตอ้งรีบหาทางแกไ้ข 
        ตอบ  ค. ในสงัคมของคนหมู่มาก กย็อ่มตอ้งมีคนชัว่ปะปนอยูเ่ป็นธรรมดา1 E0 G& p# C* d, P 
98. ครูรัชนีพบว่านกัเรียนในชั้นคนหน่ึงเร่ิมมีกิริยาท่าทางกระเดียดไปทางเพศตรงขา้ม3 |- E" J; Z- 
[; w$ X 
      ท่านคิดว่าครูรัชนีควรจะท าอยา่งไร? 
        ก. ท าใจให้ไดว้่าทุกคนเลือกเกิดไม่ไดแ้ต่มีสิทธิเป็นไดต้ามใจหวงั8 S/ d" r% c) q% ^ 
        ข. ขอให้ผูป้กครองดูแลและให้ความส าคญักบัลูกให้มากข้ึน 
        ค. แยกนกัเรียนคนน้ีออกจากกลุ่มแลว้ส่งให้อยูใ่นความดูแลของครูแนะแนว 
        ง. ปรึกษาผูรู้้เพื่อหาวิธีท่ีจะช่วยแกไ้ขพ้ฤติกรรมนั้น 
        ตอบ  ง. ปรึกษาผูรู้้เพื่อหาวิธีท่ีจะช่วยแกไ้ขพฤติกรรมนั้น 
/ S# A8 ]: K& x8 \7 Z4 V 
 
99. ท่ีประชุมผูบ้ริหารสถาบนัฝึกหดัครูไดล้งมติว่า ในอนาคตคนท่ีจะตอ้งใชร้ะยะเวลาเรียน 
      ถึง 5 ปีและไดร้บัเงินเดือนสูข้ึน ท่านมีความคิดเห็นอย่างไร?- ^6 F6 A8 V5 r* ]1 R 
        ก. เม่ือใชเ้วลาเรียนมากข้ึนยอ่มมีค่าความสามารถสูงข้ึน 
        ข. การเพิ่มเวลาเป็นการเพิ่มโอกาสในการสร้างครูดี0 M6 k6 f3 D* y, T 



        ค. การเพิ่มเวลาเป็นการลดโอกาสของผูท่ี้มีฐานะทางเศรษฐกิจตกต ่า5 i( S4 {% |- O8 V; f+ e& 
?4 f 
        ง. การเรียน 4 หรือ 5 ปีกไ็ม่ต่างกนัถา้ผูเ้รียนไม่มีจิตส านึกของความเป็นครู 
        ตอบ  ง. การเรียน 4 หรือ 5 ปีกไ็ม่แตกต่างกนัถา้ผูเ้รียนไม่มีจิตรส านึกของความเป็นครู 
 
 


