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1.ข้อใดไม่เป็นสถานศึกษา 
   ก.สถาบัน 
  ข.มหาวิทยาลัย 
  ค.ศูนย์การเรียน  
  ง.ศูนย์การเรียนรู้ก่อนระดับปฐมวัย 
ตอบ ง.ศูนย์การเรียนรู้ก่อนระดับปฐมวัย  
ตอบตามความหมาย พรบ.การศึกษาแห่งชาติ 42  
“สถานศึกษา” หมายความว่า สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย โรงเรียน ศูนย์การเรียน วิทยาลัย สถาบัน 
มหาวิทยาลัย หน่วยงานการศึกษาหรือหน่วยงานอื่นของรัฐหรือของเอกชน ที่มีอ านาจหน้าที่หรือมี
วัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษา 
2. ถ้าขาดต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเกิน5ปี จะต้องเสียค่าด าเนินการ เท่าไหร่ 
  ก.สัปดาห์ 200 
  ข.เดือน 200 
  ค.ปีล่ะ 200 
  ง.ไม่เสียค่าด าเนินการ 
ตอบ ข.เดือน200 
ตาม ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
ข้อ ๑๙ ผู้ยื่นค าขอต่ออายุใบอนุญาตหลังจากวันที่ใบอนุญาตหมดอายุแล้ว และมีคุณสมบัติ 
ครบถ้วนตามข้อ ๑๗ ให้ชี้แจงเหตุผลกรณีที่ยื่นค าขอต่ออายุใบอนุญาตหลังจากวันที่ใบอนุญาต
หมดอายุพร้อมเอกสารหลักฐานตามข้อ ๑๘ และให้ช าระค่าด าเนินการกรณีขอต่ออายุใบอนุญาต
ล่าช้าเป็นเงินเดือนละสองร้อยบาท โดยระยะเวลาที่ล่าช้านับได้ไม่ถึงหนึ่งเดือนให้นับเป็นหนึ่งเดือน 
3. Bike lane เกี่ยวข้องกับนโยบายด้าน (ครู กทม 2561) 
  ก. การประหยัดพลังงาน 
  ข. การป้องกันอุบัติเหตุ 
  ค. การมีระเบียบวินัย 
  ง. การออกก าลังกาย 
ตอบ ก. การประหยัดพลังงาน 

 
 
 

 
  

 

ข้อสอบ ครู กทม ครั้งที่ 1/2561 
สอบ วันที่ 12 พค.2561 
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4. ก.พ.ค. ใครคือประธาน ตอบ  
ก.พ.ค.หรือคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม 
ก.พ.ค. กรุงเทพมหานคร มาจากการคัดเลือกโดยคณะกรรมการคัดเลือกกรรมการ ก.พ.ค. 
กรงุเทพมหานคร ประกอบด้วย  

ประธานศาลปกครองสูงสุด เป็นประธาน  
รองประธานศาลฎีกาท่ีได้รับมอบหมายจากประธานศาลฎีกาหนึ่งคน กรรมการ  
ก.ก. ผู้ทรงคุณวุฒิหนึ่งคนซึ่งได้รับเลือกโดย ก.ก.  
และหัวหน้าส านักงาน ก.ก.เป็นกรรมการและเลขานุการ 

5.ใครส่ังบรรจุแต่งตั้ง ครู กทม. 
ส่วนที่ 2 การก าหนดต าแหนง่ บรรจุ และแต่งตั้ง 

ม. 52-54 การบรรจุแต่งตั้งข้าราชการ ดังนี้ 
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6. นักเรียน หมายถึงอะไร 
ตอบ “นักเรียน” หมายความว่า เด็กซึ่งก าลังรับการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษา ทั้งประเภท สามัญศึกษาและอาชีวศึกษาหรือเทียบเท่าอยูใ่นสถานศึกษาของรัฐหรือ
เอกชน 
 

7. รัตนโกสินทร์ ครบรอบ กี่ปี  ตอบ 236 
วันที่ 21 เมษายน 2561 ครบรอบ 236 ปี กรุงรัตนโกสินทร์ โดยในวันนี้เมื่อปี พ.ศ.2325 
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก ปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี โปรดเกล้าฯ ให้ท าพิธียกเสา
หลักเมืองตรงข้ามพระบรมมหาราชวัง เพื่อเป็นสิริมงคลแก่การสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ตามธรรม
เนียมพิธีพราหมณ์ ซึ่งเรียกว่า “พระราชพิธีนครฐาน” 
 
8.ข้อใดไม่ใช่อ านาจของสภา 
มาตรา ๘ คุรุสภามีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้  
 (๑) ก าหนดมาตรฐานวิชาชีพ ออกและเพิกถอนใบอนุญาต กากับดูแลการปฏิบัติตามมาตรฐาน
วิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ รวมทั้งการพัฒนาวิชาชีพ  
(๒) ก าหนดนโยบายและแผนพัฒนาวิชาชีพ  
(๓) ประสาน ส่งเสริมการศึกษาและการวิจัยเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพ  
มาตรา ๙ คุรุสภามีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้  
(๑) ก าหนดมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ  
(๒) ควบคุมความประพฤติและการดาเนินงานของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาให้เป็นไปตาม
มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ  
(๓) ออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ขอประกอบวิชาชีพ  
(๔) พักใช้ใบอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาต  
(๕) สนับสนุนส่งเสริมและพัฒนาวิชาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรจาบรรณของวิชาชีพ  
(๖) ส่งเสริม สนับสนุน ยกย่อง และผดุงเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา  
(๗) รับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรของสถาบันต่างๆ ตามมาตรฐานวิชาชีพ  
(๘) รับรองความรู้และประสบการณ์ทางวิชาชีพ รวมทั้งความช านาญในการประกอบวิชาชีพ  
(๙) ส่งเสริมการศึกษาและการวิจัยเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพ  
(๑๐) เป็นตัวแทนผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาของประเทศไทย  
(๑๑) ออกข้อบังคับของคุรุสภาว่าด้วย 
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9.ยุบสภา ต้องบอกใคร 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
มาตรา ๑๐๓ พระมหากษัตริย์ทรงไว้ซึ่งพระราชอ านาจที่จะยุบสภาผู้แทนราษฎรเพ่ือให้มี 
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรใหม่เป็นการเลือกตั้งทั่วไป 
 
10.ใครเป็นประธาน พรบ คุม้ครองเด็ก 
พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 
มาตรา ๗ ให้มีคณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติ ประกอบด้วย  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ เป็นประธานกรรมการ  
 
11.ความหมายของเด็ก เร่ร่อน  
พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 
“เด็กเร่ร่อน” หมายความว่า เด็กที่ไม่มีบิดามารดาหรือผู้ปกครองหรือมีแต่ไม่เลี้ยงดูหรือไม่สามารถ
เลี้ยงดูได้ จนเป็นเหตุให้เด็กต้องเร่ร่อนไปในที่ต่าง ๆ หรือเด็กท่ีมีพฤติกรรมใช้ชีวิตเร่ร่อนจนน่าจะเกิด
อันตรายต่อสวัสดิภาพของตน  
 
12.ใครมีสิทธิ์เลือกตั้ง  

มาตรา ๙๕ บุคคลผู้มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ เป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 
(๑) มีสัญชาติไทย แต่บุคคลผู้มีสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติ ต้องได้สัญชาติไทยมาแล้ว 
ไม่น้อยกว่าห้าปี 
(๒) มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปีในวันเลือกตั้ง 
(๓) มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่าเก้าสิบวันนับถึงวัน
เลือกตั้ง 
มาตรา ๙๖ บุคคลผู้มีลักษณะดังต่อไปนี้ในวันเลือกตั้ง เป็นบุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิ
เลือกตั้ง 
(๑) เป็นภิกษ ุสามเณร นักพรต หรือนักบวช 
(๒) อยู่ในระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งไม่ว่าคดีนั้นจะถึงที่สุดแล้วหรือไม่ 
(๓) ต้องคุมขังอยู่โดยหมายของศาลหรือโดยค าสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย 
(๔) วิกลจริตหรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ 
 

13. ขายทุเรียนกับเว็บไหน ตอบ ผ่านเว็บไซต์ Tmall.com  
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14. แผน IEP  
IEP คืออะไร 

IEP ย่อมาจาก INDIVIDUALIZED EDUCATION PLAN หรือ INDIVIDUALIZED 
EDUCATION PROGRAM สดุแต่จะเลือกใช้ค าไหนก็ได้ แปลว่า แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล 

แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล ( IEP ) คือ แผนก าหนดแนวทางการจัดการศึกษาแก่
นักเรียน / ผู้เรียน ( ผู้พิการ / ผู้มีความต้องการพิเศษ) ให้ได้รับการพัฒนาตามเป้าหมายที่ก าหนด 
รวมทั้งการก าหนดสื่อ สิ่งอ านวยความสะดวก บริการ และความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา ที่
สอดคล้องเหมาะสมกับการเรียนรู้ และกับความต้องการจ าเป็นพิเศษ (SPECIAL NEEDS) ของผู้เรียน
แต่ละคน โดยมีคณะบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้เรียนประมาณ 5-7 คนรวมเป็นคณะกรรมการร่วมกัน
จัดท า IEP 
 
15. ใครเป็นประธาน สกสค. 
ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 17/2560 
เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมค าสั่งค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 7/2559 
คณะกรรมการ สกสค. จ านวน 9 คน 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ ประธานกรรมการ 
 
16. ใครเป็นประธานกรรมการส่งเสริม...ฯ คนพิการ 
มาตรา 11 ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า “คณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษา 
ส าหรับคนพิการ” ประกอบด้วย 

(1) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานกรรมการ 
 

17.มาตรา 8  การจัดการศึกษาให้ยึดหลักดังนี้ 
        (1) เป็นการศึกษาตลอดชีวิตส าหรับประชาชน 
        (2) ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
        (3) การพัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรู้ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง 
 
18. ประเพณี ว่ิงควาย ตอบ ชลบุรี  
19. แผนพัฒนา กทม. 100 200 300 วัน 
พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ประกาศวาระการพัฒนากรุงเทพมหานคร 
ประจ าปี พ.ศ. 2561 ภายใต้นโยบาย NOW “ท าจริง เห็นผลจริง” ชูกรอบการท างาน 100 วัน 
200 วัน 300 วัน และ 1 ปี เพ่ือการติดตามงานที่ชัดเจน มีประสิทธิภาพ พร้อมเน้นสร้างความ
ร่วมมือทุกภาคส่วนร่วมเปลี่ยนแปลงกรุงเทพฯ ให้ดีขึ้นและยั่งยืน สร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของบ้าน 
เป็นเจ้าของกรุงเทพฯ และร่วมพัฒนาเมืองไปพร้อมกัน 
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20.ต าแหน่งใดคือ "ผู้สอน"  
“ผู้สอน” หมายความว่า ครแูละคณาจารย์ในสถานศึกษาระดับต่าง ๆ 
 
21.จ านวนประชากร 190,000 มีสมาชิกสภาเขตกี่คน  
มาตรา 71 ในเขตหนึ่งๆ ให้มีสภาเขต ประกอบด้วย สมาชิกซึ่งมาจากการเลือกตั้งมีจ านวนอย่าง
น้อยเขตละเจ็ดคน ถ้าเขตใดมีราษฎรเกินหนึ่งแสนคน ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเขตในเขตนั้น
เพ่ิมข้ึนอีกหนึ่งคนต่อจ านวนราษฎรทุกหนึ่งแสนคน เศษของหนึ่งแสนถ้าถึงห้าหม่ืนหรือกว่านั้นให้
นับเป็นหนึ่งแสนผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเขตให้กระท าเป็นประกาศกรุงเทพมหานคร และ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 
22.สถานที่ใดจัดตั้งได้ ตั้งแต่ 6 คนขึ้นไป? 
“สถานสงเคราะห์” หมายความว่า สถานที่ให้การอุปการะเลี้ยงดูและพัฒนาเด็กที่จ าต้องได้รับการ
สงเคราะห์ ซึง่มจี านวนตั้งแต่หกคนขึ้นไป 
 
“สถานรับเลี้ยงเด็ก” หมายความว่า สถานที่รับเลี้ยงและพัฒนาเด็กที่มีอายุไม่เกินหกปีบริบูรณ์และ
มีจ านวนตั้งแต่หกคนขึ้นไป ซ่ึงเด็กไม่เก่ียวข้องเป็นญาติกับเจา้ของหรือผู้ด าเนินการสถานรบัเลีย้ง
เด็กดังกล่าว ทั้งนี้ ไม่รวมถึงสถานพยาบาลหรือโรงเรียนทั้งของรัฐและเอกชน 
 
23.ข้อใดไม่ใช่พิพิธภัณฑ์ 
  ก. จิปาถะ ราชบุรี 
  ข. ศาลาเฉลิมกรุง กทม 
  ค. หอวัฒนธรรมนิทัศน์ พะเยา 
  ง. นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ กทม 
 
24.ข้าราชการละทิ้งหน้าที่ ขาดงานติดต่อกัน 15 วัน ให้พิจารณาโทษ ตามข้อใด (ครู กทม.61) 
  ก. ไม่มีความผิด 
  ข. ตักเตือน 
  ค. ร้ายแรง 
  ง. ปรับเงินเดือน 
ตอบ ก. ไม่มีความผิด(โจทย์ มาไม่เต็ม) โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร  
3.2  ละท้ิงหน้าที่ราชการเป็นเวลาไม่เกิน  15 วัน 
3.2.1  เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง  
3.2.2  ไม่เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ราชการอย่าง ร้ายแรง 
  3.2.2.1  ละทิ้งไม่เกิน  3 วัน 
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  3.2.2.2  ละทิ้งเกิน  3 วัน แต่ไม่เกิน  5 วัน 
  3.2.2.3  ละทิ้งเกิน  5 วัน แต่ไม่เกิน  10 วัน 
 3.2.2.4  ละทิ้งเกิน  10 วัน แต่ไม่เกิน  15 วัน 
 

25. ข้อใดไม่ใช่โทษทางวินัย 
  ก. ไล่ออก 
  ข.ปลดออก 
  ค.ภาคทัณฑ์ 
  ง.ลดขั้นเงินเดือน 

ตอบ ง.ลดขั้นเงินเดือน  

ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๑๖/๒๕๖๐เรื่อง การบริหารงานบุคคลของข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ข้อ ๗ ให้แก้ไขค าว่า “ขั้นเงินเดือน” ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและ 
บุคลากรทางการศึกษา เป็นค าว่า “เงินเดือน” ทุกแห่ง 
 

26.โทษวินัยร้ายแรงมีกี่สถาน 
  ก.2 
  ข.3 
  ค.4 
  ง.5 

ตอบ ก.2 ปลดกับไล่  

27.ข้อใดจัดอยู่ในพวก พระลักษณ์ พระราม นางสีดา หนุมาน  
  ก.พาลี  
  ข.พิเภก 
  ค.อินทรชิต 
  ง.มโนรา 

28.อะไรแตกต่างจากพวก  
  ก.หิ้ว 
  ข.หาบ 
  ค.หาม 
  ง.โหน 
ตอบ ง.โหน 
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29.สังคมไทยแลนด์4.0มุ้งเน้นการปรับเปลี่ยนโครงสร้างด้านใด  
  ก.ด้านสังคม 
  ข.การศึกษา 
  ค.ด้านการเมือง 
  ง.ด้านเศรษฐกิจ 
ตอบ ง.ด้านเศรษฐกิจ 
ก้าวข้าม “ประเทศไทย 3.0” ไปสู่ “ประเทศไทย 4.0 ”  
• ประเทศไทย 4.0 เป็นโมเดลใหม่เพ่ือปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศ ไปสู่ “Value-Based 
Economy” หรือ เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วย นวัตกรรม  
• ปัจจุบันเราติดอยู่ในโมเดลเศรษฐกิจแบบ ท ามาก ได้น้อย เราต้องการปรับ เป็น ท าน้อย ได้มาก 
เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วย ภาคอุตสาหกรรมไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี 
ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม 
 
30.วินัยข้าราชการ อยู่ใน พรบ. 
ตอบ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 
2554 
 
31.หลักธรรมในข้อใดที่ท าให้เกิดความส าเร็จในการท างาน ตอบ อิทธิบาท 4 
32.เพราะเหตุใด จึงให้ครูเป็นวิชาชีพชั้นสูง 
 
วิชาชีพครู ถือว่าเป็น วิชาชีพชั้นสูง ดังที่ศาสตราจารย์วิจิตร ศรีสอ้าน ได้สรุปคุณลักษณะวิชาชีพ
เพื่อเป็นเกณฑ์พิจารณาวิชาชีพครูไว้ ๖ ประการ  
๑.วิชาชีพชั้นสูงจะต้องมีการบริการที่ให้แก่สังคมที่มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 
๒.สมาชิกของวิชาชีพชั้นสูงจะต้องใช้วิธีการแห่งปัญญาในการให้บริการ  
๓.สมาชิกของวิชาชีพชั้นสูงจะต้องได้รับการอบรมให้มีความรู้กว้างขวาง 
๔.สมาชิกของวิชาชีพชั้นสูงจะต้องมีเสรีภาพในการใช้วิชาชีพตามมาตรฐานของวิชาชีพ 
๕.วิชาชีพชั้นสูงจะต้องมีจรรยาบรรณ วิชาชีพครูก็มีจรรยาบรรณ  
๖.วิชาชีพชั้นสูงจะต้องมีสถาบันวิชาชีพเป็นแหล่งกลางในการสร้างสรรค์ จรรโลงมาตรฐานของ
วิชาชีพ 
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33.หลักธรรมใดใช้ครองตน ครองคน ครองงาน 
สรุปหลักธรรมที่ใช้ครองคน ครองตนและครองงาน 
 1. หลักธรรมที่ใช้ในการครองคน ได้แก่ ธรรมมีอุปการะมาก ธรรมคุ้มครองโลก อิทธิบาท 
อริยสัจ ทิฎฐิธัมมิกัตถประโยชน์ ความสุขของคฤหัสถ์ ศีล 5 สัปปุริสธรรม ทศพิธราชธรรม 
 2. หลักธรรมที่ใช้ครองตน ได้แก่ ธรรมท าให้งาม พรหมวิหาร สังคหวัตถุ ทิศ 6 
 3. หลักธรรมที่ใช้ครองงาน ได้แก่ ฆราวาสธรรม กัลยาณมิตรธรรม จรรยาบรรณครู 
 
 

34.สมชายไม่ไปเลือกตั้ง ต่อมาสอบบรรจุครูผู้ช่วยได้ สมชายจะมีสิทธิได้บรรจุหรือไม่ 
  ก.มีสิทธิ์  
  ข.ไม่มีสิทธิ  
  ค.มีสิทธิแต่ขาดคุณสมบัติ  
  ง.ไม่มีสิทธิและไม่มีคุณสมบัติ 
ตอบ ก.มีสิทธิ์ ไม่ขาดคุณสมบัติ ตามมาตราที่ 30 คุณสมบัติ 13 ข้อ 
 
35.มีนักเรียน 40 ไม่ ไม่ชอบวิชาวิทยาศาสตร์และดนตรีศึกษา18 คน ชอบวิชาวิทยาศาสตร์และ
ดนตรีศึกษา 4คนและชอบวิชาวิทยาศาสตร์ 8 คน อยากทราบว่าชอบวิชาดนตรีศึกษากี่คน 
  ก. 11 คน 
  ข. 12 คน 
  ค. 13 คน 
  ง. 14 คน 
36.สุเทพว่ิง20กิโลเมตรใช้เวลาไป1ชั่วโมง20นาทีสุเทพใช้เวลาวิ่งท้ังหมดกี่วินาที 

 

37.ส้มโลละ80บาทมีเงินอยู่500 ถ้าซื้อส้มไป3 โลจะเหลือเงินทอนกี่บาท 

 
38.นายกจัดให้ประเทศไทยเราปี61เป็นปีแห่งการท่องเที่ยว ภายใต้ชื่อ 
  ก.ท่องเที่ยวไทยไม่ไปไม่รู้ 
  ข.ท่องเที่ยวยั่งยืน 
  ค.ท่องเที่ยววิถีไทยอย่างลึกซึ้ง 
  ง.ท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไกอย่างยั่งยืน 
ตอบ ปี 61 จะเป็นปีแห่งการท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋อย่างยั่งยืน หรือ Amazing Thailand year 
2018 โดยรัฐบาลขอความร่วมมือหน่วยงานภาครัฐ เอกชน กลุ่มผู้ประกอบการ 
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39.การที่ครูมีความปรารถนาดีกับศิษย์อย่างเห็นศิษย์ได้ดีแสดงว่าครูมีหลักธรรมใด  
ก. เมตตา  
ข. กรุณา  
ค. มุทิตา  
ง. อุเบกขา 
ตอบ ก. เมตตา คิดเฉย กรุณา คือลงมือท า 
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