
แนวขอสอบ คุณธรรม จริยธรรม และคานิยม (30 ขอ) 
1. สภาพคุณงามความดี เปนความหมายของขอใด 
ก. คุณธรรม 
ข. จริยธรรม 
ค. ศีลธรรม 
ง. คานิยม 
 
2. ธรรมท่ีเปนขอประพฤติปฏิบัติ เปนความหมายของขอใด 
ก. คุณธรรม 
ข. จรยิธรรม 
ค. ศีลธรรม 
ง. คานิยม 
 
3. ความประพฤติ กิริยาที่ควรประพฤติ เปนความหมายของขอใด 
ก. ธรรม 
ข. จรยิะ 
ค. ศีล 
ง. สมาธิ 
 
4. ครูมานะ ประพฤติดี ดวยความรูสึกดีจนเคยชิน แสดงวาครูมานะมีสิ่งใด 
ก. คานิยม 
ข. ศีลธรรม 
ค. จริยธรรม 
ง. คุณธรรม 
 
5. ครูมานี มีความจริงใจตอตัวเองที่จะประพฤติปฏิบัติแตสิ่งท่ีเปนประโยชนและเปนธรรม แสดง
วาครูมานี มีคุณธรรมประการใด ตามหลักธรรมที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงพระราชทาน
หลักคุณธรรมสําหรับคนไทย ในพระราชพิธีบวงสรวงสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจา ณ 
ทองสนามหลวง วันจันทรที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2525 
ก. การรกัษาความสจั 
ข. การรูจักขมใจตนเอง 
ค. การอดทน อดกลั้น และอดออม 
ง. การรูจักละวางความชั่ว 
 
 
 



6. ครูชูใจ ฝกใจตนเองใหประพฤติปฏิบัติอยูในความสัจความดี  แสดงวาครูชูใจ มีคุณธรรม
ประการใดตามหลักธรรมที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงพระราชทานหลักคุณธรรมสําหรับ
คนไทย ในพระราชพิธีบวงสรวงสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจา ณ ทองสนามหลวง วัน
จันทรท่ี 5 เมษายน พ.ศ. 2525 
ก. การรักษาความสัจ 
ข. การรูจกัขมใจตนเอง 
ค. การอดทน อดกลั้น และอดออม 
ง. การรูจักละวางความชั่ว 
 
7. ครูปติ อดทน อดกลั้น อดออม ท่ีจะไมประพฤติลวงความสัตยสุจริต แสดงวาครูปติมีคุณธรรม
ประการใด ตามหลักธรรมที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงพระราชทานหลักคุณธรรมสําหรับ
คนไทย ในพระราชพิธีบวงสรวงสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจา ณ ทองสนามหลวง วัน
จันทรท่ี 5 เมษายน พ.ศ. 2525 
ก. การรักษาความสัจ 
ข. การรูจักขมใจตนเอง 
ค. การอดทน อดกลัน้ และอดออม 
ง. การรูจักละวางความชั่ว 
 
8. ครูเพชร รูจักละวางความชั่ว ความสุจริต และรูจักสละประโยชนสวนนอยของตน เพื่อประโยชน
สวนใหญของบานเมือง แสดงวาครูเพชรปติ มีคุณธรรมประการใด ตามหลักธรรมที่
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงพระราชทานหลักคุณธรรมสําหรับคนไทย ในพระราชพิธี
บวงสรวงสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจา ณ ทองสนามหลวง วันจันทรที่ 5 เมษายน พ.ศ. 
2525 
ก. การรักษาความสัจ 
ข. การรูจักขมใจตนเอง 
ค. การอดทน อดกลั้น และอดออม 
ง. การรูจกัละวางความชัว่ 
 
9. ธรรมท่ีคุมครองโลก ท่ีใชปกครอง ควบคุมจิตใจมนุษยไวใหอยูในความดีมิใหละเมิดศีลธรรม อยู
รวมกันดวยความสงบสุขไมเดือดรอน สับสน วุนวาย เปนความหมายของขอใด 
ก. สัปปุริสธรรม 7 
ข. ธรรมโลกบาล 
ค. พละ 5 
ง. อคติ 4 
 
 
 



10. ความละอายแกใจตนเองในการทําความชั่ว เปนความหมายของ ขอใด 
ก. ศีล 
ข. สมาธิ 
ค. หิร ิ
ง. โอตตัปปะ 
 
11. ความเกรงกลัวบาป เกรงกลัวตอการทําความชั่วและผลของกรรมชั่วท่ีไดกระทําขึ้น เปน
ความหมายของขอใด 
ก. ศีล 
ข. สมาธิ 
ค. หิริ 
ง. โอตตปัปะ 
 
12. ความอดทนตอความทุกขตอความลําบาก ตอความโกรธ ความหนักเอาเบาสูเพื่อใหบรรลุ
จุดหมายท่ีดีงาม เปนความหมายของขอใด 
ก. ขนัต ิ
ข. โสรัจจะ 
ค. หิริ 
ง. โอตตัปปะ 
 
13. ความสงบเสงี่ยม ความมีอัธยาศัยงดงาม รักความประณีต และรักษาอากัปกิริยาใหเหมาะสม
เรียบรอย เปนลักษณะอาการที่ตอเนื่องจากความมีขันติ เปนความหมายของขอใด 
ก. ขันต ิ
ข. โสรัจจะ 
ค. หิริ 
ง. โอตตัปปะ 
 
14. ขอใดคือธรรมที่ทําใหคนเราประสบความสําเร็จ 
ก. พรหมวิหาร 4 
ข. สังคหวัตถุ 4 
ค. อิทธิบาท 4 
ง. ฆราวาสธรรม 4 
 
 
 
 
 



15. ขอใดคือธรรมของผูครองเรือน 
ก. พรหมวิหาร 4 
ข. สังคหวัตถุ 4 
ค. อิทธิบาท 4 
ง. ฆราวาสธรรม 4 
  
16. ขอใดคือหลักธรรมที่เปนเครื่องยึดเหนี่ยวใจของผูอื่น 
ก. พรหมวิหาร 4 
ข. สงัคหวตัถ ุ4 
ค. อิทธิบาท 4 
ง. ฆราวาสธรรม 4 
 
17. ครูพูดดวยความจริงใจออนโยน ทําใหนักเรียนเกิดความเคารพนับถือ แสดงวาครูมีคุณธรรมใน
ขอใด 
ก. สัมมาทิฏฐิ 
ข. สัมมาสังกัปปะ 
ค. สัมมาวาจา 
ง. สัมมากัมมันตะ 
 
18. ครูไมเบียดเบียนเวลาสอนไปทําอาชีพอยางอื่น หรือรูจักใชเวลาวางเพื่อคนหาความรูเพื่อใชใน
การสอน แสดงวาครูมีคุณธรรมในขอใด 
ก. สัมมาอาชีวะ 
ข. สัมมาวายามะ 
ค. สัมมาสติ 
ง. สัมมาสมาธิ 
 
19. ขอใดคือหลักธรรมสําหรับพระราชานักบริหาร ครูอาจารย 
ก. มรรค 8 
ข. อคติ 4 
ค. พละ 5 
ง. ทศพิธราชธรรม 
 
 
 
 
 
 



20. ความประพฤที่ดีงาม เปนความหมายของขอใด 
ก. ทศพิธราชธรรม 
ข. สัจธรรม 
ค. จรยิธรรม 
ง. คุณธรรม 
 
21. ความนิยมในสิ่งท่ีมีคาควรแกการปกปองคุมครองปองกัน ดูแลรักษาไวใหมั่นคง ดํารงอยูให
เจริญรุงเรืองสืบไป เพื่อประโยชนแกตนเอง และสวนรวม เปนความหมายของขอใด 
ก. คุณธรรม 
ข. จริยธรรม 
ค. ศีลธรรม 
ง. คานยิม 
 
22. คานิยมที่ชวยใหชีวิตและรางกายของคนเราอยูรอดตอไป ไดแก ปจจัยสี่ เปนความหมายของ
คานิยมใด 
ก. คานยิมทางสังคม 
ข. คานยิมทางวตัถ ุ
ค. คานิยมทางจริยธรรม 
ง. คานิยมทางความจริง 
 
23. คานิยมที่กําหนดใหเกิดความรักความเขาใจ ความตองการทางสังคมของบุคคล เปน
ความหมายของคานิยมใด 
ก. คานยิมทางสงัคม 
ข. คานิยมทางวัตถุ 
ค. คานิยมทางจริยธรรม 
ง. คานิยมทางความจริง 
 
24. คานิยมที่เกี่ยวกับความจริง ซึ่งเปนคานิยมที่สําคัญยิ่งสําหรับผูที่ตองการหาความรู เปน
ความหมายของคานิยมใด 
ก. คานิยมทางสังคม 
ข. คานิยมทางวัตถุ 
ค. คานิยมทางจริยธรรม 
ง. คานยิมทางความจรงิ 
 
 
 
 



25. คานิยมที่ทําใหเกิดความรับผิดชอบชั่วดี เปนความหมายของคานิยมใด 
ก. คานิยมทางสังคม 
ข. คานิยมทางวัตถุ 
ค. คานยิมทางจรยิธรรม 
ง. คานิยมทางความจริง 
 
26. คานิยมที่เกี่ยวกับความซาบซึ้ง ในความดีความงามของสิ่งตางๆ เปนความหมายของคานิยมใด 
ก. คานิยมทางจริยธรรม 
ข. คานยิมสทุรภีาพ 
ค. คานิยมทางสังคม 
ง. คานิยมทางศาสนา 
 
27. คานิยมที่เกี่ยวของกับความปรารถนา ความสมบูรณในชีวิต รวมทั้งความศรัทธาและการบูชา
ทางศาสนา เปนความหมายของคานิยมใด 
ก. คานิยมทางจริยธรรม 
ข. คานิยมสุทรีภาพ 
ค. คานิยมทางสังคม 
ง. คานยิมทางศาสนา 
 
28. สาโรช บัวศรี ไดกลาวอธิบายวา คานิยมโดยท่ัวไปสามารถจําแนก เปน 2 ประการ ตรงกับขอ
ใด 
ก. คานิยมทางวัตถุ คานิยมทางความจริง 
ข. คานยิมพื้นฐาน คานิยมวิชาชพี 
ค. คานิยมทางสังคม คานิยมสุทรีภาพ 
ง. คานิยมทางศาสนา คานิยมทางจริยธรรม 
 
29. ปจจัยในขอใด ที่ไมมีอิทธิพลตอคานิยม 
ก. ครอบครัว 
ข. เพื่อน 
ค. หัวใจ 
ง. ศาสนา 
 
 
 
 
 



30. แนวคิดหรือความประพฤติอันดีงาม ที่ครูควรยึดถือเปนหลักประจําใจ และปฏิบัติตามสิ่งท่ีได
ยึดถือนั้นเปนประจํา คือคานิยมใด 
ก. คานยิมคร ู
ข. คานิยมสถานศึกษา 
ค. คานิยมผูบริหารสถานศึกษา 
ง. คานิยมบุคลากรทางการศึกษา 
 
 


