
โจทย์ข้อสอบ วัดแววความเป็นครู และความถนัดทางวิชาชีพครู พร้อมเฉลย 
1. เจตคติ(Atttitude)หมายถึงข้อใด? 
ก. การรับรู้พฤติกรรมในการสื่อสาร 
ข.การสร้างมนุษย์สัมพันธ์ในการแสดงออก 
ค. ความรู้สึกของบุคคลทั้งทางบวกและทางลบ ท่ีมีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 
ง. การสร้างสถานการณ์ แสดงออกให้บุคคลยอมรับ 
2. ข้อใดกล่าวถูกต้อง? 
ก. เจตคติเปลี่ยนแปลงไม่ได้       
ข.เจตคติเกิดจากความรู้สึกของบุคคลเฉพาะทางบวกเท่านั้น 
ค. เจตคติเริ่มเกิดขึ้นครั้งแรกกับวัยรุ่น    
ง. ไม่มีข้อถูก 
3. เจตคติเกิดได้ ต้องมีองค์ประกอบ 3 ประการคือ? 
ก. ด้านความคิด ด้านความรู้สึก ด้านพฤติกรรม 
ข. ด้านความคิด ด้านความรู้สึก ด้านพันธุกรรม 
ค. ด้านพันธุกรรม ด้านพฤติกรรม ด้านความรู้สึก 
ง. ไม่มีข้อใดถูก 
4. ข้อใดเป็นเจตคติจากการเลียนแบบ? 
       ก. ประสบการณ์ความรู้สึก            ข. อารมณ์และสิ่งแวดล้อม 
       ค.  เอาแบบอย่างจากพ่อแม่         ง. การรับรู้และสิ่งเร้า 
5. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง? 
     ก. เจตคติเกิดจากการเรียนรู้         ข. เจตคติเป็นสิ่งที่ซับซ้อน 
      ค. เจตคติเกิดจากการเลียนแบบ         ง. ไม่มีค าตอบ 
6. จากค ากล่าวที่ส่า”เจตคติเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงได้”อะไรคือสาเหตุที่ท าให้เจตคติของบุคคลเปลี่ยนแปลง
รวดเร็ว  
    ที่สุด 
    ก.พฤติกรรม                ข. ความรู้สึก 
    ค.ความคิด                        ง.ไม่มีข้อถูก 
7. วิธีการที่ใช้วัดเจตคติของผู้เรียนที่เหมาะที่สุดคือข้อใด? 
      ก. การสอบถาม               ข. การสังเกต 
      ค. การตรวจผลงาน            ง. ไม่มีข้อใดถูก 
 



8. เจตคติ คือ ความพร้อม โน้มเอียง ที่แสดงออกว่าชอบไม่ชอบเป็นค ากล่าวของใคร? 
      ก. Hilgacd               ข. .Anastasi 
     ค. Frederic               ง. Good 
9. ประสบการณ์ท่ีท าไห้พฤติกรรมเปลี่ยนเรียกว่าอะไร? 
      ก. การระลึกได้               ข. การทดสอบ 
      ค. การสอน               ง. การเรียนรู้ 
10. ข้อใดหมายถึง เจตคติจากประสบการณ์รุนแรง? 
 ก. กฎระเบียบของโรงเรียน    
 ข.แม่ดุลูกที่ไม่ตั้งใจเรียน 
 ค. เขียวเล่นคอมพิวเตอร์          
 ง. แดงกินอาหารชนิดหนึ่ง และเกิดอาการแพ้อาหารอย่างรุนแรง 
11. ข้อใดมีอิทธิพล ต่อการเกิดเจตคติ ต่อเด็กมากท่ีสุด? 
      ก.อิทธิพลจากสื่อมวลชน               ข. อิทธิพลจากการเลี้ยงดู 
      ค.อิทธิพลจากกลุ่มต่างๆกลุ่มในโรงเรียน                  ง. อิทธิพลจากประสบการณ์ตรง 
12. ข้อใดกล่าวถูกต้องมากที่สุด? 
      ก. เจตคติของบุคคลเปลี่ยนแปลงได้เพียงครั้งเดียว 
      ข. เจตคติอาจเปลี่ยนแปลงได้ แต่ไม่ได้หมายความว่าจะเปลี่ยนได้ในเวลาอันรวดเร็ว 
      ค. เจตคติ เกิดข้ึนจากความต้องการข้ันพ้ืนฐาน 
      ง. เจตคติ เกิดข้ึนจากประสบการณ์เป็นอันดับแรก 
13. เราสามารถรู้พฤติกรรมที่บุคคลนั้นแสดงออกมาได้อย่างไร 
      ก. การสัมผัส               ข. การซักถาม 
     ค. การสังเกต               ง. การทดสอบ 
14. เด็กเกิดเจตคติจากสื่อมวลชนข้อใดมากท่ีสุด? 
      ก. วิทยุ                  ข. หนังสือพิมพ์ 
      ค. โทรทัศน ์              ง. นิตยสาร 
15. การวัดเจตคติท่ีนิยมกัน ได้แก่ การวัดของใคร? 
       ก. Maslow      ข. Likert         ค. Pavlova      ง. Skinner 
16. การวัดเจตคติโดยใช้ข้อความท่ีเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง สอบถามความคิดเห็นของบุคคลที่มีต่อเรื่องนั้น 
      เป็นแนวคิดของใคร? 
       ก. Freud      ข. Maslow      ค. Likert    ง. Skinner 
 



17. วิธีวัดเจตคติสามารถวัดได้จากพฤติกรรมใด? 
       ก. ทางตรงอย่างเดียว            ข. ทางอ้อมอย่างเดียว 
       ค. ทางตรงและทางอ้อม            ง. ทางบวกและทางลบ 
18. วิธีการวัดเจตคติท่ีนิยมกันมาก คือข้อใด? 
       ก. การส ารวจ               ข. การใช้มาตราส่วนประเมินค่า 
      ค. การวัดแบบไม่วุ่นวาย            ง. การใช้ Projective Technique 
19. ข้อใดเป็นวิธีการวัดแบบส ารวจ? 
       ก. การหย่ังเสียงก่อนการเลือกตั้ง 
       ข. การใช้แบบทดสอบถามท่ีมีหัวข้อให้เลือก 
       ค. วิธีการท าจดหมาย โดยการจ่าหน้าซองถึงคนที่ต้องการจะวัด 
       ง. การวัดโดยการสร้างภาพเพ้อฝัน 
20. การใช้Projictive tenicques เป็นการวัดแบบเจตคติของใคร? 
       ก. ทางตรง      ข. ทางอ้อม      ค. การสร้างภาพเพ้อฝัน   ง. การส ารวจ 
21. Congruent Change หมายถึงข้อใด? 
      ก. การเปลี่ยนแปลงไปคนละทาง         ข. การเปลี่ยนแปลงไปในทางเดียวกัน 
      ค. การเปลี่ยนแปลงไปในทางบวก         ง. การเปลี่ยนแปลงไปในทางลบ 
22. การเปลี่ยนแปลงเจตคติไปคนละทาง หมายถึงข้อใด? 
       ก. Congruent Change            ข. InCongruent Change 
       ค. Thematic Appcarance Test         ง. Direct Experience 
23. สมศักดิ์มีเคารพต่อครูประจ าชั้น แต่เมื่อเวลาผ่านไป ความรู้สึกที่เคยมีกลับลดลง ข้อความนี้สมศักดิ์มีเจต
คตเิปลี่ยนแปลงอย่างไร 
       ก. เปลี่ยนแปลงไปตามเวลา         ข. เปลี่ยนแปลงไปในทางเดียวกัน 
       ค. เปลี่ยนแปลงไปคนละทาง         ง. เปลี่ยนแปลงไปตามความรู้สึก 
24. “ผมมีความรู้สึกชอบงานประเภทนี้อยู่แล้ว และเมื่อได้ท าก็จะยิ่งชอบมากข้ึน”ข้อความนี้เกิดเจตคติในด้าน
ใด? 
       ก. เปลี่ยนแปลงไปในทางเดียวกัน         ข. เปลี่ยนแปลงไปคนละทาง 
       ค.เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา         ง. ไม่มีข้อใดถูก 
25. ข้อใดกล่าวถูกต้อง? 
       ก. เจตคติทางบวกจะได้คะแนนมาก         ข. เตคติทางลบจะได้คะแนนมาก 
       ค. เจตคติทางลบจะได้คะแนนน้อย         ง. ข้อ ก. ข้อ ค. ถูก 
 



26. ตามปกติของคนเรา เมื่อถูกวัดเจตคติตรงๆค าตอบที่ได้คือข้อใด? 
       ก. อาจเสี่ยงที่จะตอบตามตรง ตอบตามที่สังคมชอบมากกว่า 
       ข. อาจได้ข้อมูลตามตรง 
      ค. อาจได้ข้อมูลจากใจจริง 
      ง. อาจได้ข้อมูลใกล้เคียงความจริง 
27. การเล่าเรื่องอธิบายภาพบางอย่างที่ก ากวมสามารถบอกได้หลายแง่มุม เรียกว่าอะไร? 
       ก. การต่อเนื่องโดยความสัมพันธ์         ข. การสร้างเพ้อฝัน 
       ค. การส ารวจประชามติ            ง. การหยั่งเสียงก่อนการเลือกตั้ง 
28. บุคคลที่มีอิทธิพลต่อการสร้างเจตคติของเด็กมากท่ีสุดคือข้อใด 
       ก. พ่อ แม่               ข. ญาติสนิท 
       ค. เพ่ือน                  ง. ครูและเพื่อน 
29. อารมณ์ของบุคคล เกิดจากเจตคติในด้านใด? 
       ก. Behavioral Component         ข. Affective 
        ค. Congnitive Component         ง. Imitaiton 
30. เด็กได้รับเจตคติจากการเรียนรู้ที่ใดเป็นล าดับแรก? 
       ก. บ้าน                  ข. โรงเรียน 
       ค. ครู                  ง. เพ่ือน 
31. การวัดเจตคติจะต้องสอดคล้องกับข้อใดมากท่ีสุด? 
       ก. เนื้อหา               ข. กิจกรรม 
       ค. จุดประสงค์               ง. การตอบสนอง 
32. เจตคติหมายถึงอะไร? 
        ก. ท่าที หรือความรู้สึกของบุคคลต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 
        ข. ความพร้อมที่จะแสดงออกในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง 
        ค. ความพร้อม โน้มเอียงที่แสดงว่าชอบ หรือไม่ชอบต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 
       ง. ถูกทุกข้อ 
33. ข้อใดกล่าวความหมายของวิชาชีพได้ถูกต้องที่สุด? 
       ก. สิ่ง หรือ เรื่องที่จ าเป็นภารกิจต่อสิ่งหนึ่งสิ่งใดเป็นคราวๆ 
       ข. ภารกิจที่ต้องท าเสมอ 
       ค. งานที่ท าเปน็ประจ าเพ่ือเลี้ยงชีพ 
       ง. อาชีพที่ต้องใช้ความรู้ความช านาญที่ได้รับฝึกฝน 
 



34. คุณลักษณะของวิชาชีพสูง ต้องได้รับการฝึกอบรมมีระยะเวลาตามข้อใด? 
       ก. ไม่น้อยกว่า 1 ปี   ข. ไม่น้อยกว่า 2 ปี   ค. ไม่น้อยกว่า 3 ปี   ง. ไม่น้อยกว่า 4 ปี    
35. ข้อใดเป็นคุณลักษณะของวิชาชีพชั้นสูง? 
       ก. มีจรรยาบรรณ               ข. มีสถาบันวิชาชีพ 
      ค. มีการให้บริการแก่สังคมเป็นเฉพาะเจาะจง      ง. ถูกทุกข้อ 
36. สถาบันวิชาชีพคู คือ ข้อใด? 
      ก. คุรุสภา 
       ข. สถาบันพัฒนาผู้บริหารการศึกษา 
       ค. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
       ง. ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
37. ครู ตามพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตสถาน หมายความว่าอะไร? 
       ก. เคารพ               ข. ผู้ควรแก่การเคารพ 
       ค. หนัก                  ง. ผู้สั่งสอนศิษย์ 
38. วินัย เป็นผู้ให้ความสนิทสนมแก่ศิษย์ เพื่อให้ศิษย์สบายใจและกล้าเข้าไปปรึกษาแสดงว่าครูวินัย ประพฤติ
ตนเป็นครูที่ดีตาม ธรรมะกัลยาณมิตร ข้อใด? 
      ก. ปิโย                  ข. ครุ 
      ค. ภาวนีโย               ง. วัตตา 
39. ข้อใดแสดงว่าครูมีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ? 
      ก. ครูสมชายใช้เวลาว่างเตรียมแผนการจัดการเรียนรู้ 
     ข. ครูสะอาด ใช้เวลาตอนเย็นสอนคอมพิวเตอร์แก่ศิษย์ โดยรับค่าตอบแทนเพียงเดือนละ100บาทเท่านั้น 
      ค. ครูสมยศศึกษาต่อระดับปริญญาเอก เพ่ือที่จะได้เปลี่ยนสถานที่ไปสอนในมหาวิทยาลัย 
      ง.  ถูกทุกข้อ 
40. วิชาชีพครู ก าหนดไว้ในกฎหมายใด? 
       ก. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 
       ข. พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 
       ค. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 
       ง. ถูกทุกข้อ 
41. อัตราค่าธรรมเนียมขอขั้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาจ านวนเท่าใด?  
       ก. 400 บาท               ข. 500 บาท  
       ค. 600 บาท               ง. 700 บาท 
42. คณะกรรมการคุรุสภามีจ านวนเท่าใด? 
       ก. 15 คน      ข. 19 คน       ค. 29 คน      ง. 39 คน 



43. คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพมีจ านวนเท่าใด? 
       ก. 15 คน      ข. 17 คน      ค. 23 คน      ง. 39 คน 
44. ประธานกรรมการมาตรฐานวิชาชีพคือใคร? 
      ก. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
      ข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
      ค. รัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคุรุสภา 
      ง. คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคุรุสภา 
45. ผู้มีหน้าที่ดูแลและรักษาทะเบียนผู้ได้รับอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาคือใคร? 
       ก. คณะกรรมการคุรุสภา 
       ข. ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา 
       ค. คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ 
       ง. ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
46. บุคคลที่จะได้รับบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูต้องมีอายุกี่ปี? 
       ก. ไม่ต่ ากว่า 18 ปีบริบูรณ์            ข.ไม่ต่ ากว่า 20 ปีบริบูรณ์ 
      ค. ไม่ต่ ากว่า 21 ปีบริบูรณ์            ง. ไม่ต่ ากว่า 25 ปีบริบูรณ์ 
47. บุคคลที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องมีใบประกอบวิชาชีพครูในข้อใด? 
       ก. นักศึกษาฝึกสอน            ข. วิทยากรพิเศษ 
       ค. ผู้จัดการศึกษาตามอัธยาศัย         ง. ถูกทุกข้อ 
48. ต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการต าแหน่งใดได้รับ การยกเว้นมี
ใบประกอบวิชาชีพครู? 
        ก. อาจารย์               ข. อธิการบดี 
       ค. เลขาธิการคณะกรรมการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน      ง. ได้รับการยกเว้นทุกข้อ 
49.ข้อใดไม่ใช่คุณสมบัติของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา?ffice ffice" /> 
      ก. อายุไม่ต่ ากว่า 18 ปีบริบูรณ์         ข. มีวุฒิปริญญาทางการศึกษา 
      ค. ได้รับการฝึกฝนประสบการณ์มาไม่น้อยกว่า 1 ปี   ง. ไม่มีค าตอบ 
50. ผู้ประสงค์ขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูให้ยื่นต่อผู้ใด? 
      ก.เลขาธิการคุรุสภา            ข. ผู้บริหารสถานศึกษา 
      ค. ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา      ง. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
51. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพมีอายุใช้ได้กี่ปี 
       ก. 3 ปี         ข. 5 ปี      ค. 10 ปี      ง. 15 ปี 
52. กรณีท่ีผู้ถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสามารถยื่นค าขอได้อีกเมื่อพ้นไปแล้วกี่ปี? 
      ก. 1 ป ี        ข. 2 ปี      ค. 5 ปี      ง. 7 ปี 



53. ข้อใดไม่เป็นมาตรฐานวิชาชีพ? 
     ก. มาตรฐานการปฏิบัติตน            ข. มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
     ค. มาตรฐานการปฏิบัติการสอน         ง.มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ 
54. หน้าที่ของครู คือ ? 
      ก. จัดประสบการณ์ให้นักเรียน         ข. ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย 
      ค. เป็นผู้น าชุมนุม เพ่ือพัฒนาชุมชน         ง. พัฒนาโรงเรียน 
55. ใครมีหน้าที่ดูแลสวัสดิภาพนักเรียนเวลาก่อนเข้าเรียนพักกลางวันและเวลากลับบ้าน? 
      ก.  ครูเวร               ข. ครูใหญ่ 
      ค. ครูฝ่ายปกครอง            ง. ครูทกคน 
56. ผู้มีหน้าที่เก่ียวกับสมุดประจ าชั้น สมุดประจ าตัวนักเรียนมากที่สุดรองจกครูประจ าชั้นคือ? 
      ก. ครูวิชาการ               ข. ครูใหญ่ 
      ค. ครูฝ่ายปกครอง            ง. ครูผู้สอนในชั้นนั้นๆ 
57. ใครมบีทบาทต่อการเรียนการสอนมากท่ีสุดในโรงเรียน? 
     ก. นักเรียน               ข. ครูวิชาการ 
       ค. ผู้อ านวยการสถานศึกษา         ง. ครูผู้สอน 
58. ท่านควรยึดหลักใดในการช่วยแหลือชุมชน? 
        ก. ช่วยให้เขาช่วยตัวเองได้            ข. ช่วยให้ความรู้แก่ชุมชน 
        ค. ช่วยพัฒนาคนในชุมชน            ง. ช่วยให้เศรษฐกิจของชุมชนดีขึ้น 
59. ครูควรมีความรับผิดชอบต่อสิ่งใดมากท่ีสุด? 
       ก. โรงเรียน               ข. นักเรียน 
       ค. ผู้ร่วมงาน               ง. ชุมชน 
60. แนวทางท่ีทางโรงเรียนจะให้บริการชุมชน ท าได้อย่างไร? 
       ก. จัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่โรงเรียน      ข. จัดโรงเรียนให้เป็นโรงเรียนชุมชน 
       ค. เปิดโรงเรียนศึกษาผู้ใหญ่         ง. จัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมอาชีพเคลื่อนที่ 
61. ท่านควรขอให้ชุมชนช่วยเหลืออะไรในโรงเรียน? 
        ก. บริจาควัสดุ ครุภัณฑ์ให้โรงเรียน         ข. บริจาคเสื้อผ้า สมุด ดินสอ อาหารกลางวัน 
        ค.บริจาคเงินสร้างโรงอาหาร         ง. บริจาคเงินสร้างรั้วโรงเรียน 
62. โรงเรียนดอนไผ่ มีป้ายหลายแผ่นติดอยู่ในโรงเรียน ท่านคิดว่าป้ายใดมาสมควรคิด? 
ก. สถานที่ราการไม่มีกิจห้ามเข้า       
ข. ห้องนี้เฉพาะครูเท่านั้น 
ค. ส้วมครูห้ามนักเรียนใช้             
ง. เชิญบริจาคทรัพย์ซื้อชุดรับแขกตามก าลังศรัทธา 



63. ท่านชอบครูประเภทใดมากท่ีสุด? 
      ก. สอนเก่ง               ข. มีความรับผิดชอบสูง 
      ค. รักนักเรียน               ง.ชอบช่วยเหลือ 
64. ผลการวิจัย ครูที่ลูกศิษย์ไม่ชอบมากท่ีสุดคือ ข้อใด? 
      ก. ขาดความยุติธรรม            ข.ขาดความรับผิดชอบ 
      ค. เป็นคนเจ้าอารมณ์            ง. ประจบสอพลอ 
  65. ท่านเห็นด้วยกับข้อความใดมากท่ีสุด?  
       ก. ไม่มีใครสอนใครได้ ถ้าเขาไม่สอนตัวเองก่อน 
       ข. คนทุกคนสามารถสอนได้ ถ้าเลือกวิธีการที่เหมาะสม 
       ค. คนบางคนสอนไม่ได้ ครูควรท าใจวางเฉย 
       ง. คนทุกคนสามารถสอนได้ เมื่อถึงเวลาที่เหมาะสม 
66. การที่รัฐประกาศให้เด็กพิการามารถเข้าเรียนในโรงเรียนทั่วไปได้ ท่านคิดว่าเหมาะสมหรือไม่ เพราะเหตุ
ใด? 
       ก. เหมาะสม เพราะเด็กปกติจะได้ช่วยเหลือเด็กพิการ 
       ข. เหมาะสม เพราะเด็กพิการจะได้ใช้ชีวิตร่วมกับเด็กปกติ 
       ค. ไม่เหมาะสม เพราะอุปกรณ์การเรียนไม่เหมาะสมกับเด็กพิการ 
       ง. ไม่เหมาะสม เพราะจะท าให้เด็กปกติเรียนไม่ทันหลักสูตร 
67. ด.ช. แอ๊ค  กรุ๊ป มีผลการเรียนดี ก าลังเรียนอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 อยากได้ค าแนะน าในการวางแผน 
     เรียนต่อ  ถ้าท่านมีโอกาสให้ค าแนะน าด.ช.มานะ ท่านจะให้ค าแนะน าอย่างไร? 
        ก.เลือกเรียนในสาขาที่จะให้โอกาสการมีงานท ามากที่สุด 
        ข. เลือกเรียนในสาขาท่ีตรงกับธุรกิจของครอบครัว 
        ค. ควรเรียนต่อทางสายวิทยาศาสตร์ในชั้นมัธยมปลาย 
        ง. เลือกเรียนในสาขาที่ตนชอบและถนัด 
68.ปัจจุบันนักเรียนจ านวนไม่น้อยประพฤติตนไปตามรูปแบบหรือพฤติกรรมของวัฒนธรรมต่างชาติ? 
       ก. อบรมให้ส านึกในวัฒนธรรมไทย 
       ข. ยกย่องการปฏิบัติตนของเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ 
       ค. ร่วมกันวิเคราะห์เหตุผลของวัฒนธรรมต่างชาติ 
       ง. จัดประกวดมารยาทแบบไทยในโรงเรียน 
 
 
 



69. วันนรัตน์     : ถ้าฉันเรียนเก่งอย่างเธอ ฉันคงไม่ต้องมาเรียนเป็นครูแบบนี้หรอก 
      สุวรรณรัตน์ : แต่ฉันอยากจะเป็นครูสอนเด็กยากจนในชนบทเหมือนกับคุณแม่และพ่ีสาว  
       ท่านมีความรู้สึกต่อค าสนทนานี้อย่างไร? 
          ก.ครูเป็นอาชีพที่สืบทอดทางสายเลือด 
          ข.อาชีพครูเหมาะส าหรับผู้หญิง 
          ค.อาชีพครูท าประโยชน์ให้แก่สังคม 
          ง.ควรเรียนครูด้วยใจรัก 
70. สมหญิง : อาชีพครูมีแต่ความจ าเจซ้ าซาก ดูอย่างพ่ีสาวของฉันซิ ตื่นเช้ายืนหน้าเสาธง... 
      ค่ าลงตรวจการบ้าน                นักเรียน...แล้วเธอยังคิดจะเป็นครูอีกหรือ? 
      สมศร ี : ...........................................”?”.......................................................... 
      ถ้าท่านเป็นสมศรีจะตอบสมหญิงว่าอย่างไร 
         ก.อาชีพครูจ าเจก็จริง แต่ไม่เครียดมากหรอกนะเธอ 
         ข. พ่ีสาวของเธอคงมีหน้าที่รับผิดชอบมากกว่าครูคนอื่นๆ 
         ค.งานของครูน่าเบื่อก็จริง แต่ไม่ต้องแข่งขันกับคนอ่ืนมากนัก 
         ง. ถ้าเรามีใจรักในงานครู ความจ าเจน่าเบื่อเหล่านั้นเป็นเรื่องเล็ก 
 
 


