
แนวขอสอบหลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร ใหมลาสุด 50 ขอ 

 

1. ขอใดกลาวถึงความหมายของหลักสูตรไดถูกตอง 

ก. ความรู ทักษะ กระบวนการที่จัดใหผูเรียน 

ข. ความรูทั้งมวลที่จัดใหผูเรียน 

ค. ประสบการณทั้งมวลที่จัดใหผูเรียน 

ง. ประสบการณจากครูผูสอนท่ีถายทอดใหผูเรียน 

 

2. ขั้นตอนแรกของการพัฒนาหลักสูตรคือ 

ก. การนําหลักสูตรไปใช 

ข. การวิเคราะหขอมูลพื้นฐาน 

ค. กําหนดจุดมุงหมายของหลักสูตร 

ง. การกําหนดเนื้อหาและประสบการณเรียนรู 

 

3. บุคคลในขอใดมีบทบาทสําคัญในการพัฒนาหลักสูตร 

ก. ผูบริหาร 

ข. ครู 

ค. ชุมชน 

ง. ถูกทุกขอ 

 

4. ขั้นตอนท่ีสําคัญที่สุดในการพัฒนาหลักสูตรคือ 

ก. การนําหลักสูตรไปใช 

ข. กําหนดจุดมุงหมาย 

ค. การประชาสัมพันธหลักสูตร 

ง. ประเมินหลักสูตร 

 

5. เนนครูเปนศูนยกลาง เนนสอนแบบบรรยาย วิชาที่เนนคือ อานออก เขียนได คิดเลขเปน 

ก. สารัตถนิยม(Essentialism) 

ข. นิรันตรนิยม (Perenialism) 

ค. อัตถิภาวนิยม (Existentialism) 

ง. ปฏิรูปนิยม/บรูณาการ (Reconstructionism) 

 



6. หลักสูตรเนนเนื้อหา เหตุผลและสติปญญา 

ก. สารัตถนิยม(Essentialism) 

ข. นิรันตรนิยม (Perenialism) 

ค. อัตถิภาวนิยม (Existentialism) 

ง. ปฏิรูปนิยม/บรูณาการ (Reconstructionism) 

 

7. เนนการเรียนรูที่ลงมือปฏิบัติจริง 

ก. สารัตถนิยม(Essentialism) 

ข. พิพัฒนนิยม หรือวิวัฒนาการนิยม (Progressivism) 

ค. นิรันตรนิยม (Perenialism) 

ง. อัตถิภาวนิยม (Existentialism) 

 

8. ขอใดกลาวถูกตองเกี่ยวกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 

ก. วสิัยทัศน สมรรถนะ จุดมุงหมาย หลักการ 

ข. วิสัยทัศน หลักการ จุดมุงหมาย สมรรถนะ 

ค. จุดมุงหมาย หลักการ สมรรถนะ วิสัยทัศน 

ง. จุดมุงหมาย หลักการ วิสัยทัศน สมรรถนะ 

 

9. ขอใดอธิบายคําวา”หลักสูตรเปรียบเสมือนเข็มทิศที่ใชในการจัดการศึกษา”ไดถูกตองท่ีสุด 

ก. เพื่อใหจัดกิจกรรมการเรียนการสอนไดครบกระบวนการและมีประสิทธิภาพ 

ข. เพื่อพัฒนาไปสูความมุงหมายของหลักสูตร 

ค. เพื่อใหผูเรียนไดพัฒนาท้ังในดานความรู ทัศนคติ และพฤติกรรมตางๆ อันพึ่งประสงค 

ง. เพื่อนใหผูเรียนบรรลุผลตามจุดมุงหมายของแผนการศึกษาแหงชาติทีต่องการใหหลักสูตรชวย

พัฒนาบุคคลตางๆใหเปนคนที่มีความรูความสามารถและพัฒนาการในทุกๆดาน 

 

10. ทุกขอคือการพัฒนาหลักสูตร แบงไดเปน4 ระดับ ยกเวนขอใด 

ก. การพัฒนาหลักสูตรระดับชาติ 

ข. การพัฒนาหลักสูตรระดับทองถิ่น 

ค. การพัฒนาหลักสูตรระดับเขตพื้นที ่

ง. การพัฒนาหลักสูตรระดับหองเรียน 

 

 



11. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ก. มีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมท่ีพึ่งประสงค 

ข. มีความรู รักชาติ อนุรักษวัฒนธรรม และภูมิปญญาไทย 

ค. ความสามารถในการสื่อสาร การแกปญหา การใชทักษะชีวิตและอนุรักษวัฒนธรรม 

ง. ความสามารถในการสื่อสาร การคิด แกปญหา การใชทักษะสื่อสาร การใชเทคโนโลยี 

 

12. คุณลักษณะอันพึ่งประสงคขอแรกท่ีกําหนดไวในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน คือ

ขอใด 

ก. วินัย 

ข. .ใฝรูใฝเรียน  

ค. รักชาติ ศาสน กษัตริย  

ง. อยูพอเพียง 

 

13. วิสัยทัศนของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ก. ทุกคนสามารถพัฒนาตนเองไดอยางเต็มศักยภาพ 

ข. ทุกคนไดรับการศึกษาอยางตอเนื่อง 

ค. ทุกคนไดรับเงินอุดหนุนอยางเทาเทียมกัน 

ง. ทุกคนเปนพลเมืองดีของสังคม 

 

14. กิจกรรมท่ีสงเสริมและพัฒนาผูเรียนใหรูจักตนเอง รูรักษสิ่งแวดลอม สามารถตัดสินใจ คิด

แกปญหา คือกิจกรรมในขอใด 

ก. กิจกรรมแนะแนว ข. กิจกรรมนักเรียน ค. กิจกรรมบําเพ็ญตน ง. กิจกรรมเพื่อสังคมและ

สาธารณประโยชน 

 

15. ขอใดกลาวถูกตอง กิจกรรมท่ีมุงพัฒนาความมีระเบียบวินัยความเปนผูนําและผูตามท่ีดี 

ก. กิจกรรมแนะแนว  

ข. กิจกรรมนักเรียน  

ค. กิจกรรมบําเพ็ญตน  

ง. กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน 

 

 



16. เนนการเพิ่มพูนความรู และทักษะเฉพาะดาน เปนหลักการจัดการศึกษาตามหลักสูตร

แกนกลางฯ ระดับใด 

ก. ระดับกอนประถมศึกษา 

ข. ระดับประถมศึกษา 

ค. ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

ง. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 

17. เนนทักษะ ดานการอาน เขียน คิดคํานวณ เปนหลักการจัดการศึกษาตามหลักสูตรแกน

แกนกลางฯ ระดับใด 

ก. ระดับกอนประถมศึกษา 

ข. ระดับประถมศึกษา 

ค. ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

ง. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 

18. การจัดเวลาเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 51 ในระดับ ประถมศึกษากําหนด

จัดอยางไร 

ก. กําหนดเปนรายเดือน 

ข. กําหนดเปนรายภาค 

ค. กําหนดเปนรายป 

ง. กําหนดตามครูผูสอน 

 

19. การพิจารณาใหนักเรียนซ้ําชั้น ตองคํานึงถึงนักเรียนดานใดเปนสําคัญ 

ก. อายุ  

ข. วุฒิภาวะและสมอง  

ค.วุฒิภาวะและความรูความสามารถ  

ง. รางกายและสมอง 

 

20. แบบรายงานผูสําเร็จการศึกษา หมายถึง แบบ (ปพ.) ใด 

ก. ปพ.1 

ข. ปพ.2 

ค. ปพ.3 

ง. ปพ.4 



21. ผูลงนามประกาศใชหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 คือใคร 

ก. สพฐ ข. คณะรัฐมนตรี ค. รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ ง. คณะกรรมการการศึกษาขั้น

พื้นฐาน 

 

22. ครูทานใดทําตามบทบาทของครูผูสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ก. ครูยุพานํานักเรียนเขาไปศึกษาการทํากระเปาผาจากแหลงเรียนรูในชุมชน 

ข. ครูชวัลยจัดบรรยากาศในหองเรียนใหเอื้อตอการเรียนรูของนักเรียน 

ค. ครูสมพรตั้งคําถามในบทเรียนและใหนักเรียนคิดหาคําตอบดวยตนเอง 

ง. ครูธิดานําความรูจากการท่ีตนเองไปอบรมมานําไปประยุกตใชกับวิชาภาษาไทยที่ตนเองสอน 

 

23. เด็กหญิงสุรีย เรียนอยูชั้นประถมศึกษาปที่ 4 สอบปลายภาคเรียนที่ 2 ไมผานกลุมสาระการ

เรียนรูภาษาตางประเทศ จะไดเล่ือนไปชั้นเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 หรือไม เพราะเหตุใด 

ก. ได เพราะ ไมผานเพียงเล็กนอย 

ข. ได เพราะ สามารถซอมเสริมในปตอไปได 

ค. ไมได เพราะ เกรดเฉลี่ยต่ํากวาเกณฑ 

ง. ไมได เพราะ ไมผานเกณฑการประเมิน 

 

24. เด็กชายอานนท มีระดับผลการเรียน B+ แสดงวาทําคะแนนในระบบรอยละไดอยูในเกณฑ

เทาไร 

ก. 70-74 

ข. 74-80 

ค. 75-79 

ง. 75-80 

 

25. เด็กหญิงชมพูนุช เรียนอยูในระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 ดังนั้นเด็กหญิงชมพูนุชเรียนวันละกี่

ชั่วโมง 

ก. ไมเกิน 4 ชั่วโมง 

ข. ไมเกิน 5 ชั่วโมง 

ค. ไมเกิน 6 ชั่วโมง 

ง. ไมเกิน 7 ชั่วโมง 

 

 



26. การเก็บขอมูลนักเรียนเพื่อนําไปใชในการตัดสินผลการเรียน มีวีการอยางไรจึงเหมาะสมท่ีสุด 

ก. เก็บขอมูลบางดาน บางโอกาส 

ข. เลือกเก็บขอมูลเทาท่ีจําเปนและทดสอบเปนระยะ 

ค. เลือกเก็บขอมูลทุกดานตามตัวชี้วัดและเก็บขอมูลทุกเดือน 

ง. เลือกเก็บขอมูลทุกดานและตอเนื่องในแตละภาค 

 

27. ครูผูสอนควรใชเทคนิคการประเมินผลนักเรียนในระดับชั้นเรียนอยางไรจึงเหมาะสม 

ก. ประเมินดวยการสังเกต 

ข. ประเมินดวยการสอบ 

ค. ประเมินดวยการวัดเจตคติ 

ง. ประเมินอยางหลากหลาย 

 

28. เด็กในขอใดตองเขารับการศึกษาภาคบังคับ 

ก. เด็กที่มีอายุยางเขาปที่ 6 – เด็กที่มีอายุยางเขา 16 

ข. เด็กที่มีอายุยางเขาปที่ 7 – เด็กที่มีอายุยางเขา 16 

ค. เด็กที่มีอายุยางเขาปที่ 8 – เด็กที่มีอายุยางเขา 16 

ง. เด็กที่มีอายุยางเขาปท่ี 9 – เด็กที่มีอายุยางเขา 16 

 

29. การศึกษาภาคบังคับมีจํานวนกี่ป 

ก. จํานวน 9 ป 

ข. จํานวนไมนอยกวา 9 ป 

ค. จํานวน 12 ป 

ง. จํานวนไมนอยกวา 12 ป 

 

30. ระดับผลการประเมินขอใดกลาวถูกตอง 

ก. รายวิชาพื้นฐาน มีระดับผลการประเมินเปน ยอดเย่ียม ปานกลาง ควรปรับปรุง 

ข. กิจกรรมพัฒนาผูเรียน มีระดับผลการประเมินเปน ดีเย่ียม ดี ผาน ไมผาน 

ค. การอาน คิดวิเคราะห และเขียน มีระดับผลการประเมินเปน ดีเยี่ยม ดี ผาน ไมผาน 

ง. คุณลักษณะอันพึ่งประสงค มีระดบัผลการประเมินเปน ดีเย่ียม ดี ผาน 

 

 

 



31. “มาตรฐานการเรียนรู” มีความสําคัญโดยตรงตอสถานศึกษาและผูปกครองอยางไร 

ก. มาตรฐานการเรียนรูชวยใหทราบถึงสิ่งที่ตองรู และปฏิบัติได 

ข. มาตรฐานการเรียนรูเปนกรอบและแนวทางในการสรางหลักสูตร 

ค. มาตรฐานการเรียนรูเปนสื่อกลางในการรายงานผลการเรียนรู 

ง. การวิเคราะหมาตรฐานการเรียนรูชวยใหมีเปาหมายที่ชัดเจนในการพัฒนาผูเรียน 

 

32. ขอใดไมใชลักษณะสําคัญของหลักสูตรอิงมาตรฐาน 

ก. มาตรฐานเปนจุดเนนของการพัฒนาหลักสูตรเชื่อมโยงกับมาตรฐาน 

ข. องคประกอบของหลักสูตรเชื่อมโยงกับมาตรฐาน 

ค. การประเมินผลสะทอนมาตรฐานอยางชัดเจน 

ง. การวิเคราะหมาตรฐานการเรียนรูคือหัวใจของหลักสูตร 

 

33.ผูจัดทําหลักสูตรทองถิ่นคือ 

ก. สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

ข. สถานศึกษา 

ค. คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ง. ก.ศ.จ. 

 

34. ผูจัดทํากรอบสาระหลักสูตรทองถิ่น คือ 

ก. สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

ข. สถานศึกษา 

ค. คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ง. ก.ศ.จ. 

 

35. ครอบครัวของคุณสมศรีตองการจะจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ใครเปนผูอนุญาต 

ก. คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ข. ผูอํานวยการสถานศึกษา 

ค. ก.ศ.จ. 

ง. สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

 

 

 



36. คุณอมรตองการจะจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานที่บาน (Home school) 

ก. ผูอํานวยการสถานศึกษา 

ข. ผูอํานวยการเขตพื้นที่การศึกษา 

ค. ก.ศ.จ. 

ง. สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

 

37. ผูออกหนังสือรับรองหรือหลักฐานการจบการศึกษาแกผูเรียนที่จัดโดยครอบครัว คือ 

ก. ผูอํานวยการสถานศึกษา 

ข. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

ค. ผูอํานวยการเขตพื้นที่การศึกษา 

ง. ผูปกครอง 

 

38. ขอใดไมใชสมรรถนะตามหลักสูตรแกนกลางฯ 

ก. การคิด 

ข. การสื่อสาร 

ค. การใชภาษา 

ง. ทักษะชีวิต 

39. สิ่งใดท่ีสามารถเพิ่มเติมไดตามจุดเนนของเขตพืน้ที่การศึกษา สถานศึกษาและกลุมสาระการ

เรียนรู 

ก. ตัวชี้วัด 

ข. มาตรฐานการเรียนรู 

ค. สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 

ง. คุณลักษณะอันพึ่งประสงค 

 

40. ผูอํานวยการสถานศึกษามีอํานาจส่ังซื้อ ป.พ. ใดไดโดยตรง 

ก. ป.พ.1 ข. ป.พ.2 ค. ป.พ. 3 ง. ถูกทุกขอที่กลาวมา 

 

41. การสอนที่ดีเกิดจากอะไร 

ก. ครูรักที่จะสอน 

ข. ครูมีหนาที่สอน 

ค. ครุสอนตามที่ฝกฝนมา 

ง. ครูสอนตามใจนักเรียน 



42. พฤติกรรมการสอนของครูทานใดที่มีผลตอการเรียนของนักเรียนมากที่สุด 

ก. ครูปลามีความสามารถชักจูงนักเรียน ใหสนใจในวิชาที่ตนสอน 

ข. ครุกองสามารถแนะนําความรูใหนักเรียนสามารถสอบผานในวิชาที่เรียน 

ค. ครูนภาสนใจนักเรียนและหมั่นไปเย่ียมนักเรียนที่บานสม่ําเสมอ 

ง. ครูยุพินแสดงอารมณใหนักเรียนทราบวาครูไมพอใจเมื่อนักเรียนไมสงงานท่ีครูใหทํา 

 

43. ขอใดถูกตองเกี่ยวกับการรายงานผลการเรียนใหกับผูปกครองทราบ 

ก. รายงานทุก 3 เดือนครั้ง 

ข. รายงานเมื่อจบการศึกษาในแตละชวงชั้น 

ค. รายงานใหทราบเปนระยะๆ อยางนอยอยางนอยภาคเรียนละ 1 ครั้ง 

ง. รายงานใหทราบทุกๆป เปนระยะๆ 

 

44. การแนะแนวในโรงเรียนมีประโยชนตอครูอยางไร 

ก. ชวยใหครูรูขอบกพรองของนักเรียน 

ข. ชวยใหครูแนะนําอาชีพแกนักเรียนไดเหมาะสม 

ค. ชวยใหครูเขาใจนักเรียนทุกดาน 

ง. ชวยใหครูสรางส่ือนันทนาการใหนักเรียนได 

 

45. บทบาทของครูประจําชั้นในการแนะแนวแสดงออกไดอยางไร 

ก. วางกฎระเบียบของหองเรียนเพื่อใหนักเรียนปฏิบัติตาม 

ข. รวมกับนักเรียนในการผลิตสื่อการเรียนการสอน 

ค. สรางบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรู 

ง. หมั่นตรวจสอบพฤติกรรมของนักเรียนเฉพาะผูท่ีมีปญหา 

 

46. ขอความใดแสดงใหเห็นวาผูเรียนมีความเขาใจในบทเรียน 

ก. ผูเรียนเลาเรื่องจากการฟงวิทยุได 

ข. ผูเรียนสาธิตการเกิดความดันอากาศได 

ค. ผูเรียนอธิบายวัฎจักรของน้ําได 

ง. ผูเรียนประดิษฐกลองไมได 

 

 



47. การตัดสินผลการเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานท้ังระดับประถมศึกษาและ

ระดับมัธยมศึกษากําหนดเวลาเรียนของนักเรียนไวเทาไรจึงจะผานเกณฑ 

ก. ไมนอยกวารอยละ 60 ของเวลาเรียนทั้งหมด 

ข. ไมนอยกวารอยละ 70 ของเวลาเรียนทั้งหมด 

ค. ไมนอยกวารอยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมด 

ง. ไมนอยกวารอยละ 90 ของเวลาเรียนทั้งหมด 

 

48. การบูรณาการในกลุมสาระการเรียนรูมีความมุงหมายอะไร 

ก. สอนใหผูเรียนไดรับความรูจนจบบทเรียน 

ข. พัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะตามท่ีโรงเรียนคาดหวัง 

ค. พัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะตามหนวยการเรียนรูท่ีกําหนด 

ง. พัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะเปนผูรอบรูในศาสตรท่ีลึกซึ้ง 

 

49. บทบาทหนาท่ีหลักของสถานศึกษาในการจัดการศึกษา คืออะไร 

ก. ฝกทักษะชีวิตแกนักเรียน 

ข. จัดหาครูใหพอเพียงกับนักเรียน 

ค. จัดใหเรียนรูจากประสบการณ 

ง. จัดการเรียนการสอน 

 

50. การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนตองสอดคลองกับสิ่งใด 

ก. หลักสูตร 

ข. นโยบายของรัฐ 

ค. ความทันสมัย 

ง. แบบเรียน 

 

51. จํานวนเวลาเรียน 40 ชั่วโมง เทากับกี่หนวยกิต 

ก. 0.5 หนวยกิต 

ข. 1 หนวยกิต 

ค. 1.5 หนวยกิต 

ง. 2 หนวยกิต 

 

 



เฉลย 

1. ค 11. ง 21. ค 31. ค 41. ก 

2. ข 12. ค 22. ง 32. ง 42. ก 

3. ง 13. ก 23. ง 33. ก 43. ค 

4. ก 14. ก 24. ค 34. ก 44. ค 

5. ก 15. ข 25. ข 35. ก 45. ค 

6. ข 16. ง 26. ง 36. ง 46. ค 

7. ข 17. ก 27. ง 37. ข 47. ค 

8. ข 18. ค 28. ข 38. ค 48. ค 

9. ง 19. ค 29. ก 39. ง 49. ค 

10. ค 20.ค 8 30. ค 40. ค 50. ก 

51. ข 

 


