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แนวขอสอบครูผูชวย
(วิชาชีพครู ชุดที่ 3)
1. บุคลิกภาพสัมพันธกับการปรับตัวอยางไร
ก. การปรับตัวมีผลตอบุคลิกภาพ
ข. บุคลิกภาพมีผลตอการปรับตัว
ค. ทั้ง ก และ ข
ง. บุคลิกภาพไมเกี่ยวของกับการปรับตัว
2. ขอใดแสดงถึงทัศนะของนักจิตวิทยาที่เกี่ยวกับ
บุคลิกภาพ
ก. การกระทําซ้ําๆ ของบุคคล
ข. การแสดงออกของบุคคลตอบุคคลอื่น
ในทางที่ดี
ค. การแสดงออกของบุคคลตอบุคคลอื่น
ในทางลบ
ง.ไมมีขอถูก
3. บุคลิกภาพคืออะไร
ก. รูปรางหนาตา
ข. ลักษณะทาทาง
ค. นิสัยใจคอ
ง. ทั้ง ก ข ค
4. คํากลาวใดถูกตอง
ก. แตละบุคคลมีบุคลิกภาพเหมือนกัน
ข. แตละบุคคลมีบุคลิกภาพแตกตางกัน
ค. ในสถานการณเดียวกันบุคคลสองคนมี
บุคลิกภาพเหมือนกัน
ง. ในสถานการณตางกันบุคคลสองคนมี
บุคลิกภาพเหมือนกัน
5. Persona เปนภาษาอะไร
ก. ลาติน
ข. อังกฤษ
ค. ฝรั่งเศส

ง.รัสเซีย
6. ตนกําเนิดบุคลิกภาพเริ่มตนที่สถาบันใด
ก. โรงเรียน
ข. ครอบครัว
ค. ที่ทํางาน
ง. ศาสนา
7. นักจิตวิทยามีความเห็นหรือมองบุคลิกภาพใน
ทํานองเดียวกับบุคคลในอาชีพใด?
ก. นักธรณีวิทยา
ข. ศิลปน
ค. นักออกแบบแฟชั่น
ง. ชางเสริมสวย
8. ผลจากการศึกษาคนควาดานจิตวิทยาพบวาวัย
ที่สําคัญตอการวางรากฐานบุคลิกภาพคือวัยใด?
ก.วัยทารกและวัยเด็กเล็ก
ข.วัยเด็กโต
ค.วัยกอนวัยรุน
ง.วัยรุนตอนปลาย
9. Persona แปลวาอะไร
ก.ใบหนา
ข. ลักษณะทาทาง
ค. หนากาก
ง. อารมณ
10. การปรับตัวคืออะไร
ก.บุคคลพยายามที่จะใชชีวิตอยางมีความสุข
ข.บุคคลพยายามชวยใหผูอื่นมีความสุข
ค.ทั้ง ก และ ข
ง.บุคคลยอมรับความทุกขตามลําพัง
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11. ขอใดถูกตอง
ก. การปรับตัวของบุคคลจะคงที่เมื่อยางเขาสู
วัยผูใหญ
ข. การปรับตัวของบุคคลจะคงที่ในวัยกลางคน
ค. การปรับตัวของบุคคลจะคงที่ในวัยชรา
ง. การปรับตัวของบุคคลเปนกระบวนการ
ที่ไมหยุดนิ่ง
12. ขอใดเปนปญหาที่เปนสาเหตุใหคนเราตอง
ปรับตัว
ก. มลภาวะเปนพิษ
ข. สงครามนิวเคลียร
ค. ปญหาอาชญากรรม
ง. ถูกทุกขอ
13. บุคคลใดไดรับประโยชนจากการศึกษาเรื่อง
การปรับตัว
ก. ครู
ข. นักเรียน
ค. ผูปกครอง
ง. บุคคลทุกอาชีพ
14. ปญหาความเจ็บปวยทางจิตใจเกิดขึ้นไดกับ
บุคคลระดับใด
ก. คนยากจน
ข. ผูนําทางศาสนา
ค. พระราชา
ง. คนทุกระดับชั้น
15. จากผลการวิจัยพบวาเด็กในครอบครัวใดอดทน
ตอความคับของใจไดมาก
ก. พอแมมีความปรองดองกัน
ข. พอแมมีฐานะเศรษฐกิจสูง
ค. พอแมมีระดับการศึกษาสูง
ง. พอแมมีสติปญญาสูง

16. ขอใดคือการปรับตัวของครูใหเขากับบุคคลอื่น
และหนวยงาน
ก. สรางความประทับใจในทางที่ดี
ข. ปรับตัวใหสอดคลองในการทํางาน
ค. การเสริมสรางภาพลักษณที่ดี
ง. ถูกทุกขอ
17. ขอใดไมใชลักษณะของครูที่ปรับตัวใหสอด
คลองกับการทํางาน
ก. มีคุณธรรมและจริยธรรม
ข. ขอคําแนะนําและแนวปฏิบัติ
ค. เสนอขอมูลและขอคิดเห็น
ง. รับฟงคําติชม ปรับปรุงแกไข
18. ครูจะสรางความประทับใจที่ดีใหกับเพื่อนรวม
งานหรือองคกรไดอยางไร
ก. แสดงความรูความสามารถในการ
ทํางาน
ข. มีคุณธรรม จริยธรรม
ค. มีความซื่อสัตยและจงรักภักดี
ง. ถูกทุกขอ
19. ครูสามารถเสริมสรางภาพลักษณที่ดีใหกับ
ตนเองและองคกรไดอยางไร
ก. วางตัวเหมาะสมและปฏิบัติตามระเบียบ
ข. ทําตัวเปนที่นาเคารพนับถือ
ค. แกความเขาใจผิดที่ผูอื่นมีตอตน
ง. ถูกทุกขอ
20. ทําไมครูถึงตองทํางานเปนทีม
ก. เพราะในโรงเรียนมีคนหลายพวก
ข. การทํางานเปนทีมเปนการบริหารงาน
สมัยใหม
ค. เพื่อใหการทํางานมีประสิทธิภาพ
ง. ขาราชการมักขัดแยงกัน
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21. ทีมงานในโรงเรียนประกอบไปดวยกลุมใด
ก. กลุมผูบริหาร
ข. กลุมครู
ค. กลุมบุคลากรอื่นๆ เชน พนักงานราช
การ ครูอัตราจาง นักการภารโรง
ง. ถูกทุกขอ
22. ขอใดไมใชหลักการทํางานรวมกับผูบังคับบัญชา
ก. ประสบ สอพลอ เอาอกเอาใจ
ข. ทํางานใหดี ใหเต็มเวลา
ค. ยกยองตามสมควรตามโอกาส
ง. เรียนรูนิสัยเพื่อจะไดทํางานรวมกัน
เปนไปดวยดี
23. พฤติกรรมใดเปนอุปสรรคตอการทํางานเปนทีม
ก. สานตอความคิดที่เปนนโยบาย
ข. เอาใจเขามาใสใจเรา
ค. มั่นใจ ตัดสินใจ ไมทบทวน
ง. อดทน ไมบนแมงานยุงยาก
24. การทํางานรวมกับเพื่อนครูในโรงเรียนเปน
ไปดวยดี ยกเวน
ก. พบปะสังสรรคกับเพื่อนตามโอกาส
อันสมควร
ข. หลีกเลี่ยงการทําตนเหนือเพื่อน
ค. จริงใจและไววางใจเพื่อน
ง. ผลักซัดทอดเมื่อไมใชความผิดเรา
25. พฤติกรรมที่ไมสงเสริมการทํางานเปนทีม
ก. ปฏิบัติตนกับเพื่อนอยางเสมอตนเสมอ
ปลาย
ข. หลีกเลี่ยงการทําตนเหนือเพื่อน
ค. รอใหเขาเขามาหากอน
ง. หลีกเลี่ยงเรื่องหยุมหยิม ขอรองบอยๆ

26. หากไดรับมอบหมายใหเปนหัวหนากลุมงาน
หรือหัวหนาโครงการปฏิบัติอยางไรอาจสงผลตอ
การทํางานเปนทีมที่ไมบรรลุผล
ก. ยกยอง ชมเชยเสริมกําลังใจ
ข. รับฟงความคิดเห็น ใหขอเสนอแนะ
ค. ใชคนใหเหมาะสมกับงาน
ง. รักษาผลประโยชนของตนเอง
27. องคประกอบการทํางานเปนทีม
ก. ผูนํา -ผูตาม
ข. หัวหนา – สมาชิก -กติกา
ค. ผูนํา- สมาชิก -ภาระงาน
ง. หัวหนา –สมาชิก-กระบวนการทํางาน
28. ลักษณะทีมที่ขาดคุณภาพจะมีลักษณะอยางไร
ก. ไมรับผิดชอบ เห็นแกตัว
ข. ไมใหความรวมมือ ขัดแยงกัน
ค. งานลมเหลวไมมีคุณภาพ
ง. ถูกทุกขอ
29. ครูไมควรปฏิบัติตัวอยางไรหากตองการเปน
สมาชิกของทีมที่ดี
ก. ตั้งใจ กระตือรือรนในการทํางาน
ข. เขาใจในบทบาทหนาที่ของสมาชิกกลุม
ค. มีความรับผิดชอบสูงในภาระหนาที่
ของตนเอง
ง. เห็นแกประโยชนสวนตนเปนสําคัญ
30. ทีมจะมีประสิทธิภาพเวนแต
ก. บรรยากาศตึงเครียดเปนทางการ
ข. ทีมมีการอภิปราย มีสวนรวม
ค. ยอมรับเปาหมายของงานรวมกัน
ง. รับฟงความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
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31. การทํางานเปนทีมจะมีประสิทธิภาพ เวนแต
ก. การตัดสินใจขึ้นกับประธานหรือ
หัวหนาเปนสวนใหญ
ข. สมาชิกรูสึกเปนอิสระที่จะแสดงความ
คิดเห็น
ค. ทุกคนยอมรับเปาหมายงานดวยความ
เต็มใจ
ง. วิพากษวิจารณอยางเปดเผยตรงไป
ตรงมา
32. ความคิดสรางสรรคมีความหมายสอดคลองกับ
ขอใด
ก. คิดถูก
ข. คิดรอบคอบ
ค. คิดสมเหตุสมผล
ง. คิดทางบวก
33. ขอใดเปนลักษณะคิดสรางสรรค
ก. น้ํามีครึ่งแกว
ข. น้ํามีแคครึ่งแกว
ค. น้ํามีตั้งครึ่งแกว
ง. ถูกทุกขอ
34. ทําไมถึงพัฒนาครูใหมีความคิดสรางสรรค
ก. เพื่อความกาวหนาในตําแหนงหนาที่
ข. เพื่อเสริมสรางบุคลิกภาพ
ค. เพื่อพัฒนางานในหนาที่
ง. เพื่อใหเปนไปตามมาตรฐานตําแหนง
35. ขอใดมีความหมายตรงกับความคิดสรางสรรค
ก. คิดนอกกรอบ
ข. คิดอยางมีหลักการ
ค. คิดอยางมีเหตุผล
ง. คิดอยางมีระเบียบ

36. สิ่งใดเชื่อถือไดมากที่สุด
ก. ความเชื่อ
ข. ความรูสึก
ค. ความคิดเห็น
ง. ขอเท็จจริง
37. การจากขอ 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. ขอใดไมใชประโยชนของการเป็นพลเมืองที่ดี
ก. มีความเปนอยูที่รอดปลอยภัย
ข. เหนือยกาย เหนือยใจ
ค. เปนที่นิยมรักใครของบุคคล
ง. เปนที่ตองการของชุมชน
41. ผลเสียของการไมดํารงตนเปนพลเมืองที่ดี
ก. ไมเปนที่เคารพนับถือ
ข. อาจถูกจําคุกได
ค. บานเมืองไมเปนระเบียบ
ง. ถูกทุกขอ
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42. บทบาทของครูในการเปนพลเมืองที่ดี
ก. ปฏิบัติตนตามกฎหมายบานเมือง
ข. ปฏิบัตตนเปนแบบอยางที่ดีแกศิษย
ค. สอนศิษยใหเปนคนดี
ง. ถูกทุกขอ
43. ขอใดไมใชประโยชนที่ครูเปนผูมีมนุษยสัมพันธ
ที่ดี
ก. เปนที่รักชื่นชอบของคนทั่วไป
ข. สรางความความเขาใจที่แตกแยก
ค. สรางความรวมมือ
ง. งานบรรลุผลอยางมีประสิทธิภาพ
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

แนวขอสอบบรรจุครูผูชวย: สอบครูดอทคอม

