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รวมแนวขอสอบบรรจุครูผูชวย
(วิชาชีพครู ชุดที่ 1)
1. ขอใดกลาวถูกตองเกี่ยวกับวิชาชีพครู
ก. ครูเปนอาชีพ
ข. ครูเปนวิชาชีพ
ค. ครูเปนอาชีพชั้นสูง
ง. ครูเปนวิชาชีพชั้นสูง
2. “ครูคือบุคคลที่มีความรูหรือนักวิชาการ ครูจึงมี
ความจําเปนตองมีความรูในวิชาชีพครู” ขอความนี้
สัมพันธกับขอใดนอยที่สุด
ก. การวางแผนใชจายเงิน
ข. จิตวิทยาการเรียนรู
ค. เทคนิคการสอน
ง. การออกแบบการเรียนรู
3. “ครูเปนแบบอยางที่ดีแกศิษย” ขอความนี้สัมพันธ
กับขอใดมากที่สุด
ก. ครูคือผูมีจิตวิทยา
ข. ครูคือผูมีความดี ความบริสุทธิ์
ค. ครูคือผูทําหนาที่ถายทอดความรู
ง. ครูคือผูแกปญหา
4. การพัฒนาเด็กในบทบาทหนาที่ของครู คือการ
พัฒนาดานใดบาง
ก. พัฒนาดานรางกาย
ข. พัฒนาดานสติปญญา
ค. พัฒนาดานอารมณ
ง. พัฒนาทุกดาน
5. หลักฐานที่สําคัญที่สามารถบงบอกวาครูเปน
วิชาชีพชั้นสูง
ก. หลักสูตรการเรียน 4 ป
ข. การอบรมพัฒนาเด็ก
ค. การมีใบประกอบวิชาชีพครู

ง. การเครงครัดในจรรยาบรรณ
6. ขอใดไมสามารถเปนตัวชี้วัดไดวาการเปนวิชาชีพ
ชั้นสูง
ก. มีคนเคารพนับถือจํานวนมาก
ข. การใหบริการสาธารณหรือสังคม
ค. ความมีอิสระในการทําหนาที่
ง. การมีจรรยาบรรณแหงวิชาชีพ
7. การใหบริการความรูของวิชาชีพครู ควรเปนไป
ในลักษณะใด
ก. ใหการศึกษากอนประถม -มัธยม
ข. ใหการศึกษาภาคบังคับ
ค. ใหการศึกษากอนประถม-อุดมศึกษา
ง. ใหการศึกษาตลอดชีวิต
8. วิชาชีพครูตองมีความเปนอิสระในการดําเนินการ
หมายถึงขอใด
ก. อิสระในการใชวิธีการจัดการเรียนรู
ข. อิสระในเวลาที่จะมาปฏิบัติหนาที่
ค. อิสระในการที่จะประพฤติปฏิบัติตน
ง. อิสระในการใชจายเงิน
9. ปญหาของวิชาชีพครูในปจจุบันที่ตองแกโดยดวน
ก. การรับผิดชอบในหนาที่
ข. ปญหาหนี้สิน
ค. เสื่อมศรัทธา
ง. คาตอบแทน
10. ปจจุบันหลักสูตรวิชาชีพครูที่สถาบันการศึกษา
จัด ตองเรียนกี่ป
ก. 3 ป
ข. 4 ป
ค. 5 ป
ง. 6 ป
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11. สถาบันแหงวิชาชีพครู หมายถึงขอใด
ก. กระทรวงศึกษาธิการ
ข. คุรุสภา
ค. ก.ค.ศ.
ง. ส.ก.ส.ค.
12. การที่ครูพานักเรียน รณรงคใหประชาชนไปใช
สิทธิ์เลือกตั้ง จัดวาวิชาชีพครูมีความสําคัญในดานใด
ก. ครูเปนผูพัฒนาสังคม
ข. ครูเปนผูนําการเปลี่ยนแปลง
ค. ครูเปนผูพัฒนาทองถิ่น
ง. ครูเปนผูสรางสรรค สังคมแหงการมี
ประชาธิปไตย
13. ครูทําวิจัยในชั้นเรียนเพื่อคนหาปญหาและวิธีการ
จัดการสอนวิธีใหมๆจัดวาวิชาชีพครูมีความสําคัญ
ตามขอใด
ก. ครูเปนนักวิชาการทองถิ่น
ข. ครูเปนผูพัฒนาสังคม
ค. ครูคือผูสรางสรรควิทยาการใหมๆ
ง. ครูเปนผูนําการเปลี่ยนแปลง
14. ครูมีความสําคัญนานาประการ เชน ครูเปน
วิศวกรของสังคม หมายถึงขอใด
ก. ครูชวยสรางอาคารเรียน
ข. ครูเปนผูแทนสังคม
ค. ครูสอนเด็กออกไปอยูในสังคม
ง. ครูอยูในสังคม
15. “ครูตองเปนผูสรางคานิยมที่ดีแกสังคม” ขอใด
ไมเกี่ยวของกับขอความนี้
ก. ครูใหบริการศิษยและชุมชน
ข. ครูแตงกายสุภาพ
ค. ครูใชจายอยางประหยัด
ง. ครูมีบานใหญโตเหมาะสมกับฐานะ

16. “ การที่ครูเชิญวิทยากรภายนอกมาสอนเรื่องการ
ทอผาไหม ซึ่งเปนหลักสูตรของสถานศึกษา” จัดวา
ก. ครูเปนผูอนุรักษทองถิ่น
ข. ครูเปนนักวิชาการทองถิ่น
ค. ครูเปนวิศกรสังคม
ง. ครูเปนผูพัฒนาสังคม
17. สิ่งใดกําหนดบทบาทหนาที่ของครู
ก. มาตรฐานตําแหนง
ข. คําสั่งมอบหมายงาน
ค. มาตรฐานวิชาชีพครู
ง. ถูกทุกขอ
18. บทบาทหนาที่ของครูโดยตรง
ก. จัดการเรียนรู
ข. บริการการศึกษา
ค. จัดหาสื่อ
ง. อํานวยการ
19. บทบาทหนาที่ครูที่สงผลตอนักเรียนทางออม
ก. ทําการสอน อบรมความรู
ข. รักษาวินัยและสุขภาพ
ค. ปกครองดูแลความประพฤตินักเรียน
ง. ผลิต หาและเลือกใชสื่อการสอน
20. ขอใดตอไปนี้ไมใชบทบาทหนาที่ของครูตอ
นักเรียน
ก. ทําการสอนและอบรมความรู
ข. ใหบริการการศึกษา สงเสริมการเรียน
ค. ลาศึกษาตอดานหลักสูตรการสอน
ง. ประสานผูปกครองเพื่อสงเสริมการ
เรียนรู
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21. บทบาทหนาที่ของครูตามที่ไดรับมอบหมาย
ก. การรวบรวมวิทยาการใหมๆ
ข. การปกครองดูแลความประพฤติของ
นักเรียน
ค. การจัดทําบัญชีการเงินของโรงเรียน
ง. วิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
22. คุณลักษณะของครูที่ไมสงเสริมบทบาทหนาที่
ก. รักการอาน ชอบศึกษาคนควา
ข. ศรัทธาในวิชาชีพครู
ค. ขยันหารายไดเสริมโดยการขายประกัน
ง. เผยแพรความเห็นความรูใหมดวยการ
เขียนบทความทางวิชาการ
23.คุณสมบัติที่ดีของครูที่สงเสริมบทบาทหนาที่การ
จัดการเรียนการสอนมากที่สุดไดแกขอใด
ก. รักษาความยุติธรรม กลาหาญ
ข. ฝกใหนักเรียนทํางานเปนกลุม
ค. ศึกษา คนควา พัฒนาตนเองเสมอ
ง. ประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดีแกศิษย
24. การสงเสริมใหนักเรียนเปนคนฝกใฝในคุณธรรม
จริยธรรม โดยไมหลงใหลในวัตถุ และเห็นคุณคา
ของการรักษาเอกลักษณและวัฒนธรรมของชาติ
ซึ่งเปนบทบาทหนาที่ของครูที่สามารถทําไดโดย
ก. การเรียนรูในชั้น
ข. การศึกษานอกสถานที่
ค. การเชิญปราชญชาวบานมาสอน
ง. ถูกทุกขอ
25. บทบาทหนาที่ของครูที่สงเสริมการเรียนรูของ
เด็กนักเรียนมากที่สุด
ก. การประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดี
ข. มั่นใจ เปนตนเองในการแสดงออก
ค. สนใจธรรมชาติและความแตกตาง
ของนักเรียน

ง. วิเคราะหวิจัยชุมชน
26. “การที่ครูหาโอกาสเขาไปมีสวนรวมโดยเต็มใจ
ในกิจกรรมตางๆ ของทองถิ่น อุทิศตนเปนที่ปรึกษา
หรือชวยแกปญหาของทองถิ่น โดยเฉพาะในชนบท
เพื่อสรางสัมพันธภาพ และความเขาใจอันดีระหวาง
โรงเรียนกับชุมชนในทองถิ่น” ขอความดังกลาวเปน
บทบาทหนาที่ของครูตามขอใด
ก. ครูเปนผูพัฒนาทองถิ่น
ข. ครูเปนนักวิชาการทองถิ่น
ค. ครูเปนผูสรางคานิยมใหสังคม
ง. ครูเปนวิศวกรสังคม
27. “ การรักษาความยุติธรรมและกลาหาญที่จะตอ
สูเพื่อความเปนธรรมของสังคมดวยปญญา และสติ
ตามกระบวนการที่ถูกตองเหมาะสมตามครรลอง
ของขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมและสิทธิ
แหงกฎหมาย” ขอความดังกลาวเปนบทบาทหนาที่
ของครูตามขอใด
ก. ครูเปนผูเชิดชูสถาบันของชาติ
ข. ครูเปนผูอนุรักษศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น
ค. ครูเปนผูสรางสรรคประชาธิปไตย
ง. ครูเปนแบบอยางที่ดีแกศิษย
28. หนวยงานที่มีหนาที่ในการกําหนดบทบาท
หนาที่ ของครูในมาตรฐานตําแหนง
ก. กระทรวงศึกษาธิการ
ข. คณะกรรมการคุรุสภา
ค. ก.ค.ศ.
ง. ก.ค.ศ.และคุรุสภา
29. ครูผูชวย กําหนดไวในกลุมใด
ก. ครูผูสอน
ข. คณาจารย
ค. บุคลากรทางการศึกษา
ก. เฉพาะ ก และ ข
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30. “ครูผูชวย” สัมพันธกับขอใดมากที่สุด
ก. ชื่อตําแหนง
ข. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ค. หนาที่รับผิดชอบ
ง. การไดรับเงินเดือน
31. หนาที่และความรับผิดชอบตามมาตรฐาน
ตําแหนงของครูผูชวยที่ตางจากครู
ก. การจัดการเรียนการสอน
ข. การสงเสริมการเรียนรูพัฒนาผูเรียน
ค. ปฏิบัติงานทางวิชาการของสถานศึกษา
ง. การเตรียมความพรอมและพัฒนา
อยางเขม
32. ลักษณะงานของครูตามมาตรฐานตําแหนง
ก. อบรมสั่งสอนจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
ข. จัดระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน
ค. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
ง. ถูกทุกขอ
33. ไมใชบทบาทหนาที่ของครูตามมาตรฐาน
ตําแหนง
ก. ประสานความรวมมือกับผูปกครอง
ชุมชน สถานประกอบการในการ
พัฒนาผูเรียน
ข. การพัฒนาชุมชนและสังคม
ค. การพัฒนาตนเองและวิชาชีพ
ง. การบริการสังคมดานวิชาการ
34. ขอใดคือลักษณะของครูที่ดี
ก. นารัก นาเคารพ นายกยองชมเชย
ข. รักษาวินัย รักษาความประพฤติตน
ค. มีความรูดี สอนดี
ง. ถูกทุกขอ

35. ขอใดไมใชคุณลักษณะของครูที่ดีตามหลัก
ศาสนา
ก. อดทน อดกลั้น ตอถอยคํา
ข. ชมเชย ยกยองและจูงใจผูเรียน
ค. มีคุณธรรม จริยธรรม
ง. เมตตา กรุณาตอศิษย
36. ขอใดคือคุณลักษณะที่พึงประสงคของครูในยุค
ปจจุบัน
ก. ทักษะในการใชเครื่องมือไอซีที
ข. เขาใจความแตกตางระหวางบุคคล
ค. ทักษะการใชสื่อผสม
ง. ถูกทุกขอ
37. ความสามารถของครูในการปฏิบัติหนาที่จน
บรรลุผลสําเร็จผลงานโดดเดนเรียกวา
ก. สมรรถภาพ
ข. สมรรถนะ
ค. ประสิทธิผล
ง. ประสิทธิภาพ
38. สมรรถนะของครูประกอบดวย
ก. สมรรถนะหลัก
ข. สมรรถนะรอง
ค. สมรรถนะประจําสายงาน
ง. ขอ ก และ ค
39. ไมใชสมรรถนะหลักของครู
ก. การออกแบบการเรียนรู
ข. การมุงผลสัมฤทธิ์
ค. การบริการที่ดี
ง. การพัฒนาตนเอง
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40. การที่ครูแสดงบทบาทผูนําและผูตามบางโอกาส
แสดงวามีสมรรถนะดานใด
ก. การมุงผลสัมฤทธิ์
ข. การบริการที่ดี
ค. การพัฒนาตนเอง
ง. การทํางานเปนทีม
41. การที่ครูมุงมั่นในการพัฒนาผลงานอยางตอเนื่อง
ก. การมุงผลสัมฤทธิ์
ข. การบริการที่ดี
ค. การพัฒนาตนเอง
ง. การทํางานเปนทีม
42. การที่ครูแลกเปลี่ยนเรียนรูกันอยูเสมอๆ
ก. การมุงผลสัมฤทธิ์
ข. การบริการที่ดี
ค. การพัฒนาตนเอง
ง. การทํางานเปนทีม
43. ขอกําหนดที่บัญญัติไวปฏิบัติเพื่อรักษาชื่อเสียง
เกียรติคุณ ของวิชาชีพและฐานะของสมาชิกนั้นๆ
ก. วินัย
ข. จรรยาบรรณ
ค. คุณธรรม
ง. จริยธรรม
44. ใครเปนผูกําหนดจรรยาบรรณวิชาชีพครู
ก. คุรุสภา
ข. กระทรวงศึกษาธิการ
ค. ส.ก.ส.ค.
ง. ก.ค.ศ.
45. มาตรฐานวิชาชีพครูกําหนดไวกี่ดาน
ก. 3 ดาน
ข. 5 ดาน
ค. 7 ดาน
ง. 9 ดาน

46. ไมใชจรรยาบรรณวิชาชีพ
ก. จรรยาบรรณตอตนเอง
ข. จรรยาบรรณตองาน
ค. จรรยาบรรณตอผูรับบริการ
ง. จรรยาบรรณตอสังคม
47. ขอใดคือจรรยาบรรณวิชาชีพ
ก. มาตรฐานความรูและประสบการณ
ข. มาตรฐานการปฏิบัติงาน
ค. มาตรฐานการปฏิบัติตน
ง. มาตรฐานการบริการ
48. ครูตองมีคุณวุฒิไมต่ํากวาปริญญาตรีทางการ
ศึกษา จัดอยูในกลุมใด
ก. มาตรฐานความรูและประสบการณ
ข. มาตรฐานการบริการ
ค. มาตรฐานการปฏิบัติงาน
ง. มาตรฐานการปฏิบัติตน
49. มาตรฐานการปฏิบัติงานของครูกําหนดไวกี่ขอ
ก. 5 ขอ
ข. 7 ขอ
ค. 9 ขอ
ง. 12 ขอ
50. “ สงเสริมใหเกิดการเรียนรู ทักษะและนิสัยที่
ถูกตอง ดีงามแกศิษญ ตามบทบาทหนาที่เต็มความ
สามารถ ดวยความบริสุทธิ์ใจ” จัดไวในกลุมใด
ก. จรรยาบรรณตอวิชาชีพ
ข. จรรยาบรรณตอผูรับบริการ
ค. จรรยาบรรณตอผูรวมประกอบวิชาชีพ
ง. จรรยาบรรณตอสังคม

รวมแนวขอสอบบรรจุครูผูชวย : บวร เทศารินทร

