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ง. สมานัตตตา
6. ฆราวาสธรรม 4 เปนธรรมสําหรับการครองเรือน
ขอใดคือการขมใจ ปรับปรุงตัว ฝกฝนใหติดเปน
1. ความดีงามของลักษณะนิสัยหรือพฤติกรรม
นิสัย
ที่กระทําจนเกิดความเคยชิน
ก. สัจจะ
ก. คุณธรรม
ข. ทมะ
ข. จริยธรรม
ค. ขันติ
ค. คานิยม
ง. จาคะ
ง. วัฒนธรรม
7.ธรรมะพรหมวิหาร 4 ที่แสดงความยินดี ความ
2. คุณธรรมสําหรับครูที่เปนการประพฤติหรือ
เบิกบานใจ
กระทําที่เปนปกติวิสัย
ก. เมตตา
ก. ศรัทธา
ข. กรุณา
ข. ศีล
ค. มุทิตา
ค. จาคะ
ง. อุเบกขา
ง. วิริยะ
8. ขอใดเปนคุณธรรมของครูไทยที่พึงประสงค
3. “ กัลยาณธรรม 8 เปนธรรมในการดําเนินชีวิตของ
ก. มีความตั้งใจจริง
ครูที่มีความสุขความเจริญ” ธรรมะใดหมายถึงการ
ข. มีความขยันหมั่นเพียร
รูแจงชัดกวางไกลและลึกซึ้ง
ค. มีความสามัคคี
ก. จาคะ
ง. ถูกทุกขอ
ข. สติ
9. มูลเหตุที่ตองปลูกฝงคุณธรรมในตัวครู
ค. สมาธิ
ก. เพื่อขัดเกลาจิตใจใหยึดมั่นในสิ่งที่ดีงาม
ง. ปญญา
ข. เพื่อประพฤติตนอยูในความดี
4. ธรรมที่เปนเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจใหสะอาดสดใส
ค. เพื่อดํารงตนเปนแบบอยาง
คือขอใด
ง. ถูกทุกขอ
ก. สังคหวัตถุ 4
10. การที่ครูแตงกายสุภาพเรียบรอยการระวังอากัปข. ฆราวาสธรรม 4
กริยา การใหอภัย การสงเคราะหชวยเหลือ เปนการ
ค. พรหมวิหาร4
เสริมสรางคุณธรรมแนวทางใด
ง. อริยสัจ4
ก. การใหความรู พัฒนาการคิด
5. ธรรมขอใดหมายถึงการให
ข. การแนะนําโนมนาว ซักจูง
ก. ทาน
ค. การสรางสภาพแวดลอมใหเอื้ออํานวย
ข. ปยวาจา
ง. การปฏิบัติตนปนแบบอยาง
ค. อัตถจริยา
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11. จริยธรรมสําหรับครูประการหนึ่งคือความงาม
4 อยางไดแก งามรูป งามเสียง งามความประพฤติ
และงามกริยา ขอใดคืองามความประพฤติ
ก. แตงตัวเปนระเบียบ สะอาด
ข. พูดไพเราะ นุมนวล
ค. ขยัย หมั่นเพียร
ง. แตงหนาแตพองาม
12. จริยธรรมของครูสัมพันธกับขอใดมากที่สุด
ก. ความดี
ข. ความงดงาม
ค. ความเกง
ง. ความสวย
13. การใสเครื่องประดับราคาแพง จัดอยูในกลุมใด
ก. คุณธรรม
ข. จริยธรรม
ค. ความเชื่อ
ง. คานิยม
14. คานิยมที่เชื่อเรื่องบุญกรรม จัดอยูในกลุมใด
ก. คานิยมทางวัตถุ
ข. คานิยมทางจิตใจ
ค. คานิยมศาสนา
ง. คานิยมความเชื่อ
15. การที่ครูบริการผูปกครองนักเรียนดวยความ
เสมอ ภาค เมตตา เอื้อเฟอ มีนําใจ จัดวามีคานิยม
สรางสรรคดานใด
ก. กลายืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกตอง
ข. ซื่อสัตยและมีความรับผิดชอบ
ค. โปรงใส ตรวจสอบได
ง. ไมเลือกปฏิบัติ

16. การที่ครูปฏิบัติหนาที่อยางตรงไปตรงมา
แยกเรื่องสวนรวมออกจากสวนตัว จัดอยูในคานิยม
ขอใด
ก. ซื่อสัตย มีความรับผิดชอบ
ข. โปรงใสตรวจสอบได
ค. ไมเลือกปฏิบัติ
ง. การมุงผลสําเร็จของงาน
17. คานิยมการทํางานที่ไมเหมาะสมของครู
ก. การทํางานมุงผลประโยชนสวนรวม
ข. การทํางานมุงบริการ
ค. การทํางานมุงความสําเร็จของงาน
ง. การทํางานแบบลมเพลมพัด
18. ครูควรปฏิบัติตนในคานิยมที่พึงประสงค
ก. การแตงกายที่เหมาะกับเทศกาล
ข. เชื่อสิ่งโชคลาง
ค. การฟุมเฟอย
ง. การฉลาดแกมโกง
19. ขอใดเปนคานิยมที่ดีของครู
ก. พากเพียร มุงมั่น อุตสาหะ
ข. รับผิดชอบ
ค. ซื่อสัตย จริงใจ
ง. ถูกทุกขอ
20. ขอใดหมายถึงวินัยของครู
ก. ขอบัญญัติ
ข. ขอปฏิบัติ
ค. ขอหาม
ง. ถูกทุกขอ
21.ทําไมขาราชการครูถึงตองมีวินัย
ก. เพราะเปนสิ่งควบคุมพฤติกรรมครู
ข. เพราะครูตองปฏิบัติตัวเปนแบบอยาง
ค. เพราะหากฝาฝนตองไดรับโทษ
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ง. เพราะเปนแบบแผนความประพฤติที่พึง
ประสงคสําหรับครู
22. โทษสําหรับความผิดวินัยไมรายแรง
ก. 2 สถาน
ข. 3 สถาน
ค. 4 สถาน
ง. 5 สถาน
23. ขอใดคือโทษวินัยรายแรง
ก. ภาคทัณฑ
ข. ตัดเงินเดือน
ค. ปลดออก
ง. ใหออก
24. ขอใดไมถือวาเปนโทษทางวินัย
ก. วากลาวตักเตือน
ข. ทําทัณฑบน
ค. ใหออก
ง. ถูกทุกขอ
25. การดําเนินการตามขอใดไมตองทําเปนหนังสือ
ก. วากลาวตักเตือน
ข. คําสั่งลงโทษทางวินัย
ค. คําสั่งมอบอํานาจ
ง. ทัณฑบน
26. ความผิดวินัยเล็กนอยหรือมีเหตุอันควรลดหยอน
ก. วากลาวตักเตือน
ข. ทําทัณฑบน
ค. ภาคทัณฑ
ง. ตัดเงินเดือน
27. โทษทางวินัยไมตองหามการเลื่อนขั้นเงินเดือน
ก. ภาคทัณฑ
ข. ตัดเงินเดือน
ค. ลดขั้นเงินเดือน
ง. ปลดออก

28. ไมใชความผิดเล็กนอยและไมถึงกับความผิด
รายแรง
ก. ภาคทัณฑ
ข. ลดขั้นเงินเดือน
ค. ตัดเงินเดือน
ง. ขอ ขและ ค
29. การละทิ้งหนาที่ราชการ ติดตอกันในคราวเดียว
กันเกินกวา 15 วัน โดยไมมีเหตุผลอันสมควรและ
ไมกลับมาปฏิบัติหนาที่ราชการอีก หากมีเหตุอันสม
ควรลดหยอนใหลงโทษระดับใด
ก. ลดขั้นเงินเดือน
ข. ปลดออก
ค. ไลออก
ก. ใหออก
30. ขอใดควรพิจารณากอน
ก. กระทําความผิดกรณีใด
ข. สมควรลงโทษสถานใด
ค. เหตุใดควรลดหยอน
ง. ลดหยอนโทษเปนโทษสถานใด
31. ทุจริตตอหนาที่ ตอมานําเงินมาคืนควรไดรับ
โทษสถานใด
ก. ลดขั้นเงินเดือน
ข. ปลดออก
ค. ใหออก
ง. ไลออก
32. ขอใดเปนความผิดวินัยรายแรง
ก. ทุจริตตอหนาที่ราชการ
ข. ลอกเลียนผลงาน
ค. เลนการพนันเปนอาจิณ
ง. ถูกทุกขอ
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33. ขอใดคือลักษณะความผิดทางวินัย
ก. ถูกสอบสวนลงโทษ
ข. เสื่อมเสียชื่อเสียง
ค. อาจรับผิดทางอาญาและทางแพง
ง. ไมมีอายุความ
34. กรณีครูกระทําผิดวินัยใครเปนคนตั้งกรรมการ
สอบสวนวินัย
ก. ผูอํานวยการสถานศึกษา
ข. ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษา
ค. เลขาธิการ กพฐ.
ง. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
35. หากถูกลงโทษทางวินัยตอง
ก. รองเรียน
ข. รองทุกข
ค. อุทธรณ
ง. ฟองศาล
36. หากถูกลงโทษลดขั้นเงินเดือนตองอุทธรณตอ
ใคร
ก. ผูอํานวยการสถานศึกษา
ข. ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
ค. อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา
ง. ก.ค.ศ.
37. จากขอ 36 ตองดําเนินการภายในกี่วัน
ก. 15 วัน
ข. 30 วัน
ค. 60 วัน
ง. 90 วัน

38. ครูควรทําหนาที่เปนพลเมืองที่ดี
ก. เคารพกฎหมายบานเมือง
ข. เสียภาษีบํารุงทองที่
ค. รักษาสาธารณะสมบัติของชาติ
ง. ถูกทุกขอ
39. หากครูไมปฏิบัติตนเปนพลเมืองที่ดีจะมีผลเสีย
ตามขอใด
ก. ถูกประนามเปนคนเห็นแกตัว
ข. ถวงความเจริญของชาติ
ค. เปนที่ไมเคารพนับถือ
ง. ถูกทุกขอ
40. ขอใดไมใชประโยชนของการเปนพลเมืองที่ดี
ก. มีความเปนอยูที่รอดปลอยภัย
ข. เหนือยกาย เหนือยใจ
ค. เปนที่นิยมรักใครของบุคคล
ง. เปนที่ตองการของชุมชน
41. ผลเสียของการไมดํารงตนเปนพลเมืองที่ดี
ก. ไมเปนที่เคารพนับถือ
ข. อาจถูกจําคุกได
ค. บานเมืองไมเปนระเบียบ
ง. ถูกทุกขอ
42. บทบาทของครูในการเปนพลเมืองที่ดี
ก. ปฏิบัติตนตามกฎหมายบานเมือง
ข. ปฏิบัตตนเปนแบบอยางที่ดีแกศิษย
ค. สอนศิษยใหเปนคนดี
ง. ถูกทุกขอ
43. ขอใดไมใชประโยชนที่ครูเปนผูมีมนุษยสัมพันธ
ที่ดี
ก. เปนที่รักชื่นชอบของคนทั่วไป
ข. สรางความความเขาใจที่แตกแยก
ค. สรางความรวมมือ
ง. งานบรรลุผลอยางมีประสิทธิภาพ
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44. ขอใดตอไปนี้ไมเปนความคิดเชิงบวก
ก. คนนั้นเธอสวยเพราะจายเงินเสริมจมูก
เสริมปาก ตัดแตงคิ้ว
ข. เขายากจนแตเขาตองสูชีวิตนาเอา
แบบอยาง
ค. ปญหามีไวแกเรายังมีทางที่จะสําเร็จ
นะนอง
ง. หนูแดงดูหนาตาสดใสออกกําลังกาย
มากๆนะ
45. มนุษยสัมพันธของครูจัดอยูในขอใด
ก. บุคลิกภาพ
ข. นิสัย
ค. ความสามารถ
ง. ทักษะ
46. ลักษณะของครูคนใดไมบงบอกวามีมนุษย
สัมพันธดี
ก. ดารุณีชอบเก็บตัว
ข. สมบัติวาจาไพเราะ รักษามิตรภาพ
ค. นวลฉวีแสวงหาเครือขาย
ง. รอนแรมปรับตัวสรางสายสัมพันธ
47. ลักษณะตอไปนี้มีพฤติกรรมดานมนุษยสัมพันธ
ก. กระตือรือรนสรางความประทับใจ
ข. รับฟงที่ดีเขาถึงจิตใจ
ค. ซื่อสัตยสรางความไวใจ
ง. ถูกทุกขอ

48. พฤติกรรมตามขอใดแสดงถึงการมีมนุษย
สัมพันธขั้นสูงสุด
ก. รับฟงปญหาของผูอื่นอยางเห็นอก
เห็นใจ
ข. เสนอแนวทางเลือกในปญหาที่เกิดขึ้น
ค. ปรับเปลี่ยนกริยาทาทางและนําเสียง
ใหเหมาะสมกับบุคคลที่ติดตอทุกระดับ
ทุกกลุม
ง. แสวงหาโอกาสในการทําความรูจัก
เพื่อนใหม
49. ขอใดกลาวไมถูกตองเกี่ยวกับมนุษยสัมพันธ
ก. มนุษยสัมพันธมีความสําคัญมากในการ
ดําเนินชีวิตและการทํางาน
ข. มนุษยสัมพันธเปนพรสวรรคของบุคคล
ค. มนุษยสามารถจูงใจคนใหทํางานไดดี
ง. มนุษยสัมพันธเปนเรื่องความสัมพันธ
ของบุคคล
50. การเริ่มตนของการสรางมนุษยสัมพันธ
ก. การทักทาย
ข. การชวยเหลือสนับสนุน
ค. การรวมแกปญหา
ง. การรักษาสัมพันธภาพที่ดี
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