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1. จรรยาบรรณต่อข้อใดครูควรจะมีมากท่ีสุด 

ก. จรรยาบรรณต่อตนเอง 
ข. จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ 
ค. จรรยาบรรณต่อผูร้่วมประกอบวิชาชีพ 
ง. จรรยาบรรณต่อสังคม 

2. ครูดุด่าผู้เรียน ว่า หมาน้อยเอ้ย ในห้องเรียน ผิดต่อข้อใด 
ก. จรรยาบรรณต่อตนเอง 
ข. จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ 
ค. จรรยาบรรณต่อผูร้ับบรกิาร 
ง. จรรยาบรรณต่อสังคม 

3. ครูน่ังยกขาวางบนเก้าอ้ีน่ัง ระหว่างการสอน แต่งกายสกปรก รับประทานอาหารระหว่างสอน
นักเรียน ผิดต่อข้อใด 

ก. จรรยาบรรณต่อตนเอง 
ข. จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ 
ค. จรรยาบรรณต่อผูร้่วมประกอบวิชาชีพ 
ง. จรรยาบรรณต่อสังคม 

4. ครูลงโทษนักเรียนด้วยความรุนแรงด้วยการตีไม่มีเหตุผล ผิดต่อข้อใด 
ก. จรรยาบรรณต่อตนเอง 
ข. จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ 
ค. จรรยาบรรณต่อผูร้ับบรกิาร 
ง. จรรยาบรรณต่อสังคม 

5. ครูไม่เตรียมการสอน สอนไม่จบหลักสูตร ไม่ครบบทเรียน ผิดต่อข้อใด 
ก. จรรยาบรรณต่อตนเอง 
ข. จรรยาบรรณต่อผูร้่วมประกอบวิชาชีพ 
ค. จรรยาบรรณต่อผูร้ับบรกิาร 
ง. จรรยาบรรณต่อสังคม 

 
 
 
 

 
  

 

น็อคข้อสอบ ครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ  
เตรียมพร้อม ปี 2564 #จริงจัง  
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6. ครูจับแก้ม ลูบมือ ลูบแขนเด็กหญิงใช้ค าพูดไม่เหมาะสมกับศิษย์ ผิดต่อข้อใด 
ก. จรรยาบรรณต่อตนเอง 
ข. จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ 
ค. จรรยาบรรณต่อผูร้ับบรกิาร 
ง. จรรยาบรรณต่อสังคม 

7. ครู 2 ราย ได้ร่วมมือกันท าร้ายผู้ประกอบวิชาชีพครูด้วยกันโดยการชกท่ีใบหน้า 1 ครั้ง และ
เตะที่หน้าอก 1 ครั้งเป็นเหตุให้ผู้เสียหายได้รับบาดเจ็บ ผิดต่อข้อใด 

ก. จรรยาบรรณต่อตนเอง 
ข. จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ 
ค. จรรยาบรรณต่อผูร้่วมประกอบวิชาชีพ 
ง. จรรยาบรรณต่อสังคม 

8. ครูร่วมกับพวกบุกรุกแผ้วถางป่าและตัดไม้ในเขตป่าสงวนแห่งชาติภูพาน โดยมี ไม้ประดู่และ
ไม้แปรรูปในครอบครอง  และอ้างตัวเป็นเจ้าของท่ีดิน คดีมีมูล ผิดต่อข้อใด 

ก. จรรยาบรรณต่อตนเอง 
ข. จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ 
ค. จรรยาบรรณต่อผูร้ับบรกิาร 
ง. จรรยาบรรณต่อสังคม 

9. ครูได้น าเงินจากการขายดอกไม้ ธูปเทียนและ ทองมานับตามปกติเพ่ือมอบส่งให้เจ้าอาวาสวัด 
ในระหว่างนับเงิน ผู้ประกอบวิชาชีพครูได้ถือโอกาสน าเงินท่ีประชาชนบริจาค บางส่วนใส่กระเป๋า
กางเกงตนเอง ผิดต่อข้อใด 

ก. จรรยาบรรณต่อตนเอง 
ข. จรรยาบรรณต่อผูร้่วมประกอบวิชาชีพ 
ค. จรรยาบรรณต่อผูร้ับบรกิาร 
ง. จรรยาบรรณต่อสังคม 

10. ครูเล่นการพนันไพ่ป๊อกแปด-เก้า อันเป็นการพนันห้ามขาดตามบัญชี ก อันดับท่ี 11 ผิดต่อ
ข้อใด 

ก. จรรยาบรรณต่อตนเอง 
ข. จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ 
ค. จรรยาบรรณต่อผูร้ับบรกิาร 
ง. จรรยาบรรณต่อสังคม 
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11. ครูไม่เอาใจใส่ศิษย์ ไม่ใส่ใจการสอน ผิดต่อข้อใด 

ก. จรรยาบรรณต่อตนเอง 
ข. จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ 
ค. จรรยาบรรณต่อผูร้ับบรกิาร 
ง. จรรยาบรรณต่อสังคม 

12. ครูใช้วาจา และแสดงพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสมในโรงเรียน ผิดต่อข้อใด 
ก. จรรยาบรรณต่อตนเอง 
ข. จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ 
ค. จรรยาบรรณต่อผูร้ับบรกิาร 
ง. จรรยาบรรณต่อสังคม 

13. ครูไม่สนใจสอนในชั้นปกติ ครูจึงต้องรีบออกจากโรงเรียนไปสถาบันกวดวิชา  ผิดต่อข้อใด 
ก. จรรยาบรรณต่อตนเอง 
ข. จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ 
ค. จรรยาบรรณต่อผูร้ับบรกิาร 
ง. จรรยาบรรณต่อสังคม 

14. ครูสร้างรายได้จาการน าสินค้ามาขายให้ศิษย์ ผิดต่อข้อใด 
ก. จรรยาบรรณต่อตนเอง 
ข. จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ 
ค. จรรยาบรรณต่อผูร้ับบรกิาร 
ง. จรรยาบรรณต่อสังคม 

15. ครูใช้แรงงานศิษย์เพ่ือประโยชน์ส่วนตน ผิดต่อข้อใด 
ก. จรรยาบรรณต่อตนเอง 
ข. จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ 
ค. จรรยาบรรณต่อผูร้ับบรกิาร 
ง. จรรยาบรรณต่อสังคม 

16. เมื่อมีผู้เข้าใจผิดเกี่ยวกับวงการวิชาชีพครูก็ชี้แจงท าความเข้าใจให้ถูกต้อง ถูกต่อข้อใด 
ก. จรรยาบรรณต่อตนเอง 
ข. จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ 
ค. จรรยาบรรณต่อผูร้ับบรกิาร 
ง. จรรยาบรรณต่อสังคม 
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17. ครูให้ความร่วมมือแนะน า ปรึกษาแก่เพ่ือนครูตามโอกาสและความเหมาะสม ตัวอย่างเช่น 
ให้ค าปรึกษาการจัดท าผลงานทางวิชาการ ถูกต่อข้อใด 

ก. จรรยาบรรณต่อตนเอง 
ข. จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ 
ค. จรรยาบรรณต่อผูร้่วมประกอบวิชาชีพ 
ง. จรรยาบรรณต่อสังคม 

18. ครูแต่งกายสะอาดเหมาะสมกับกาลเทศะและทันสมัย ถูกต่อข้อใด 
ก. จรรยาบรรณต่อตนเอง 
ข. จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ 
ค. จรรยาบรรณต่อผูร้ับบรกิาร 
ง. จรรยาบรรณต่อสังคม 

19. ครูน าผลงานของศิษย์ไปแสวงหาก าไรส่วนตน ผิดต่อข้อใด 
ก. จรรยาบรรณต่อตนเอง 
ข. จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ 
ค. จรรยาบรรณต่อผูร้ับบรกิาร 
ง. จรรยาบรรณต่อสังคม 

20. ครูตั้งฉายาในทางลบให้แก่ศิษย์ ผิดต่อข้อใด 
ก. จรรยาบรรณต่อตนเอง 
ข. จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ 
ค. จรรยาบรรณต่อผูร้ับบรกิาร 
ง. จรรยาบรรณต่อสังคม 

21. ครูน าปมด้อยของศิษย์มาล้อเลยีน หรือประจานศิษย์ ผิดต่อข้อใด 
ก. จรรยาบรรณต่อตนเอง 
ข. จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ 
ค. จรรยาบรรณต่อผูร้ับบรกิาร 
ง. จรรยาบรรณต่อสังคม 

22. ครูบังคับหรือสร้างเง่ือนไขให้ศิษย์มาเรียนพิเศษเพ่ือหารายได ้ ผิดต่อข้อใด 
ก. จรรยาบรรณต่อตนเอง 
ข. จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ 
ค. จรรยาบรรณต่อผูร้ับบรกิาร 
ง. จรรยาบรรณต่อสังคม 
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23. ครู ตรวจการบ้านและผลงานของศิษย์อย่างสม่ าเสมอ ผิดต่อข้อใด 

ก. จรรยาบรรณต่อตนเอง 
ข. จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ 
ค. จรรยาบรรณต่อผูร้ับบรกิาร 
ง. จรรยาบรรณต่อสังคม 

24. ครใูห้โอกาสศิษย์แต่ละคนได้แสดงออกตามความสามารถ ความถนัด และความสนใจ ช่วย
แก้ไขข้อบกพร่องของศิษย์ ถูกต่อข้อใด 

ก. จรรยาบรรณต่อตนเอง 
ข. จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ 
ค. จรรยาบรรณต่อผูร้ับบรกิาร 
ง. จรรยาบรรณต่อสังคม 

25. ครอูบรมสั่งสอนศิษย์โดยไม่เลือกท่ีรักมักท่ีชัง ถูกต่อข้อใด 
ก. จรรยาบรรณต่อตนเอง 
ข. จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ 
ค. จรรยาบรรณต่อผูร้ับบรกิาร 
ง. จรรยาบรรณต่อสังคม 

26. ครรูะมัดระวังในการกระท า และการพูดของตนเองอยู่เสมอ ถูกต่อข้อใด 
ก. จรรยาบรรณต่อตนเอง 
ข. จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ 
ค. จรรยาบรรณต่อผูร้ับบรกิาร 
ง. จรรยาบรรณต่อสังคม 

27. ครไูม่โกธรง่ายหรือแสดงอารมณ์ฉุนเฉียวต่อหน้าศิษย์ ถูกต่อข้อใด 
ก. จรรยาบรรณต่อตนเอง 
ข. จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ 
ค. จรรยาบรรณต่อผูร้ับบรกิาร 
ง. จรรยาบรรณต่อสังคม 

28. ครไูม่ตัดสินค าตอบถูกผิดโดยยึดค าตอบของครู ถูกต่อข้อใด 
ก. จรรยาบรรณต่อตนเอง 
ข. จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ 
ค. จรรยาบรรณต่อผูร้ับบรกิาร 
ง. จรรยาบรรณต่อสังคม 
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29. ครูหาความรู้จากเอกสาร ต ารา และสื่อตา่ง ๆ อยู่เสมอจัดท าและเผยแพร่ความรู้ผ่านสื่อต่าง 
ๆ ตามโอกาส ถูกต่อข้อใด 

ก. จรรยาบรรณต่อตนเอง 
ข. จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ 
ค. จรรยาบรรณต่อผูร้ับบรกิาร 
ง. จรรยาบรรณต่อสังคม 

30. ครู นินทาครู จนแตกแยก ผิดต่อข้อใด 
ก. จรรยาบรรณต่อตนเอง 
ข. จรรยาบรรณต่อผูร้ับบรกิาร 
ค. จรรยาบรรณต่อผูร้่วมประกอบวิชาชีพ 
ง. จรรยาบรรณต่อสังคม 

 
 
 

 
1. ตอบ ก. จรรยาบรรณต่อตนเอง 
2. ตอบ ค. จรรยาบรรณต่อผู้รบับริการ 
3. ตอบ ข. จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ 
4. ตอบ ค. จรรยาบรรณต่อผู้รบับริการ 
5. ตอบ ก. จรรยาบรรณต่อตนเอง 
6. ตอบ ก. จรรยาบรรณต่อตนเอง 
7. ตอบ ค. จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ 
8. ตอบ ข. จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ 
9. ตอบ ก. จรรยาบรรณต่อตนเอง 
10. ตอบ ข. จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ 
11. ตอบ ค. จรรยาบรรณต่อผูร้ับบริการ 
12. ตอบ ก. จรรยาบรรณต่อตนเอง 
13. ตอบ ข. จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ 
14. ตอบ ค. จรรยาบรรณต่อผูร้ับบริการ 
15. ตอบ ค. จรรยาบรรณต่อผูร้ับบริการ 
16. ตอบ ข. จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ 
17. ตอบ ค. จรรยาบรรณต่อผูร้่วมประกอบวิชาชีพ 
18. ตอบ ก. จรรยาบรรณต่อตนเอง 

เฉลย  น็อค ข้อสอบ  
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19. ตอบ ก. จรรยาบรรณต่อตนเอง 
20. ตอบ ค. จรรยาบรรณต่อผูร้ับบริการ 
21. ตอบ ค. จรรยาบรรณต่อผูร้ับบริการ 
22. ตอบ ข. จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ 
23. ตอบ ก. จรรยาบรรณต่อตนเอง 
24. ตอบ ค. จรรยาบรรณต่อผูร้ับบริการ 
25. ตอบ ค. จรรยาบรรณต่อผูร้ับบริการ 
26. ตอบ ก. จรรยาบรรณต่อตนเอง 
27. ตอบ ก. จรรยาบรรณต่อตนเอง 
28. ตอบ ค. จรรยาบรรณต่อผูร้ับบริการ 
29. ตอบ ก. จรรยาบรรณต่อตนเอง 
30. ตอบ ค. จรรยาบรรณต่อผูร้่วมประกอบวิชาชีพ 


