
ขอสอบครูผูชวย หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร ลาสุด 
 
เน้ือหาท่ีนํามาแตงขอสอบ มีดัง 
1. หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร 
2. ความหมายของหลักสูตร 
3. การพัฒนาหลักสูตร 
4. กระบวนการการพัฒนาหลักสูตร 
5. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
แนวขอสอบหลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร 
1. หลักสูตร คือ มวลประสบการณท้ังปวงชนท่ีจัดใหผูเรียนไดรับ เพ่ือนําไปสูการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมไปใน
แนวทางท่ีพ่ึงปรารถนาท้ังพฤติกรรมความรู ความคิด ความสามารถ ทักษะ เจตคติ และคานิยมตาง  ๆจาก
ขอความขางตนมีความหมายตรงกับหัวขอใด 
ก. ความหมายของหลักสูตร 
ข. การพัฒนาหลักสูตร 
ค. ประเภทของหลักสูตร 
ง. กระบวนการพัฒนาหลักสูตร 
 
2. การจัดทําหลักสูตร การปรับปรุง การเปล่ียนแปลงหลักสูตรใหดีข้ึน เพ่ือใหเหมาะกับความตองการของ
บุคคล และสภาพสังคม จากขอความขางตนมีความหมายตรงกับหัวขอใด 
ก. ความหมายของหลักสูตร 
ข. การพัฒนาหลักสูตร 
ค. ประเภทของหลักสูตร 
ง. กระบวนการพัฒนาหลักสูตร 
 
3. กระบวนการพัฒนาหลักสูตรท่ีตอบสนองความตองการของผูเรียน ตามความเช่ือท่ีวาผูเรียนมีพ้ืนฐาน
แตกตางกัน โดยกําหนดกระบวนการพัฒนาหลักสูตรไว 7 ข้ันตอน จากขอความขางตนมีความหมายตรงกับ
หัวขอใด 
ก. ความหมายของหลักสูตร 
ข. การพัฒนาหลักสูตร 
ค. ประเภทของหลักสูตร 
ง. กระบวนการพัฒนาหลักสูตร 
 
4. ทาบา (Taba) ไดกลาวถึง กระบวนการพัฒนาหลักสูตร ไวก่ีข้ันตอน 
ก. 3 ข้ันตอน 
ข. 5 ข้ันตอน 
ค. 7 ขั้นตอน 
ง. 9 ข้ันตอน 
 
 
 
 
 



5. จงเรียงลําดับข้ันตอนกระบวนการพัฒนาหลักสูตรของ ทาบา Taba 
1. กําหนดส่ิงท่ีจะประเมินและวิธีการประเมินผล 
2. จัดประสบการณการเรียนรู 
3. คัดเลือกประสบการณการเรียนรู 
4. จัดเน้ือหาสาระ 
5. คัดเลือกเน้ือหาสาระ 
6. กําหนดจุดมุงหมาย 
7. วินิจฉัยความตองการ 
 
ก. 4,3,2,1,7,6,5 
ข. 7,6,5,4,3,2,1 
ค. 1,2,5,6,73,4 
ง. 1,2,3,4,5,6,7 
 

6. หลักสูตรแบบเน้ือหาวิชาหรือแบบรายวิชา มีความหมายตรงกับขอใด  
ก. เปนหลักสูตรท่ีนําเน้ือหาตาง  ๆท่ีมีลักษณะคลายคลึงกันและมีสวนเก่ียวของสัมพันธกันจัดไวดวยกัน 
ข. เปนหลักสูตรท่ียึดเอาสังคมและชีวิตของเด็กเปนหลัก 
ค. เปนหลักสูตรที่เนนการถายทอดเนื้อหาวิชา 
ง. เปนหลักสูตรท่ีแกไขขอบกพรองของหลักสูตรแบบรายวิชาท่ีไมคํานึงถึงความตองการและความสนใจของ
ผูเรียน 
 

7. หลักสูตรแบบสัมพันธวิชา มีความหมายตรงกับขอใด  
ก. เปนหลักสูตรที่นําเนื้อหาตางๆ ที่มีลักษณะคลายคลึงกันและมีสวนเกี่ยวของสัมพันธกันจัดไวดวยกัน 
ข. เปนหลักสูตรท่ียึดเอาสังคมและชีวิตของเด็กเปนหลัก 
ค. เปนหลักสูตรท่ีเนนการถายทอดเน้ือหาวิชา 
ง. เปนหลักสูตรท่ีแกไขขอบกพรองของหลักสูตรแบบรายวิชาท่ีไมคํานึงถึงความตองการและความสนใจของ
ผูเรียน 
 

8. หลักสูตรแบบหมวดวิชาหรือสหสัมพันธ มีความหมายตรงกับขอใด  
ก. จุดมุงหมาย ผสมผสานเนื้อหาวิชา เชน หลักสูตรประถมศึกษา และหลักสูตรมัธยมศึกษา 
ข. เปนหลักสูตรท่ีแกไขขอบกพรองของหลักสูตรแบบรายวิชาท่ีไมคํานึงถึงความตองการและความสนใจของ
ผูเรียน 
ค. เปนหลักสูตรท่ียึดเอาสังคมและชีวิตของเด็กเปนหลัก 
ง. เปนหลักสูตรท่ีเนนการถายทอดเน้ือหาวิชา 
 
9. หลักสูตรกิจกรรมและประสบการณ มีความหมายตรงกับขอใด 
ก. จุดมุงหมาย ผสมผสานเน้ือหาวิชา เชน หลักสูตรประถมศึกษา และหลักสูตรมัธยมศึกษา 
ข. เปนหลักสูตรที่แกไขขอบกพรองของหลักสูตรแบบรายวิชาที่ไมคํานึงถึงความตองการและความสนใจ
ของผูเรียน 
ค. เปนหลักสูตรท่ียึดเอาสังคมและชีวิตของเด็กเปนหลัก 
ง. เปนหลักสูตรท่ีเนนการถายทอดเน้ือหาวิชา 
 
 



10. หลักสูตรเพ่ือชีวิตและสังคม มีความหมายตรงกับขอใด 
ก. จุดมุงหมาย ผสมผสานเน้ือหาวิชา เชน หลักสูตรประถมศึกษา และหลักสูตรมัธยมศึกษา 
ข. เปนหลักสูตรท่ีแกไขขอบกพรองของหลักสูตรแบบรายวิชาท่ีไมคํานึงถึงความตองการและความสนใจของ
ผูเรียน 
ค. เปนหลักสูตรที่ยึดเอาสังคมและชีวิตของเด็กเปนหลัก 
ง. เปนหลักสูตรท่ีเนนการถายทอดเน้ือหาวิชา 
 
11. หลักสูตรแกนกลาง มีความหมายตรงกับขอใด 
ก. เปนหลักสูตรท่ีแกไขขอบกพรองของหลักสูตรแบบรายวิชาท่ีไมคํานึงถึงความตองการและความสนใจของ
ผูเรียน 
ข. จัดเน้ือหาตามความเหมาะสมและความตองการของผูเรียนแตละบุคคล แนวคิดจาดปรัชญา อัตถิภาวนา
นิยม 
ค. หลักสูตรแบบนี้จะกําหนดวิชาใดวิชาหนึ่งเปนศูนยกลาง 
ง. เปนการผสมผสานเน้ือหาเขาดวยกัน ไมแยกเปนรายวิชาจะเนนท่ีตัวเด็ก และปญหาสังคมเปนสําคัญ 
 
12. หลักสูตรแบบเอกัตภาพ มีความหมายตรงกับขอใด 
ก. เปนหลักสูตรท่ีแกไขขอบกพรองของหลักสูตรแบบรายวิชาท่ีไมคํานึงถึงความตองการและความสนใจของ
ผูเรียน 
ข. จัดเนื้อหาตามความเหมาะสมและความตองการของผูเรียนแตละบุคคล แนวคิดจาดปรัชญา อัตถิ
ภาวนานิยม 
ค. หลักสูตรแบบน้ีจะกําหนดวิชาใดวิชาหน่ึงเปนศูนยกลาง 
ง.เปนการผสมผสานเน้ือหาเขาดวยกัน ไมแยกเปนรายวิชาจะเนนท่ีตัวเด็ก และปญหาสังคมเปนสําคัญ 
 
13. หลักสูตรบูรณาการมีความหมายตรงกับขอใด 
ก. เปนหลักสูตรท่ีแกไขขอบกพรองของหลักสูตรแบบรายวิชาท่ีไมคํานึงถึงความตองการและความสนใจของ
ผูเรียน 
ข. จัดเน้ือหาตามความเหมาะสมและความตองการของผูเรียนแตละบุคคล แนวคิดจาดปรัชญา อัตถิภาวนา
นิยม 
ค. หลักสูตรแบบน้ีจะกําหนดวิชาใดวิชาหน่ึงเปนศูนยกลาง 
ง. เปนการผสมผสานเนื้อหาเขาดวยกัน ไมแยกเปนรายวิชาจะเนนที่ตัวเด็ก และปญหาสังคมเปนสําคัญ 
 
14. วิสัยทัศน หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 2551 มุงพัฒนาผูเรียนดานใด 
ก. มุงพัฒนาผูเรียนทุกคน ซ่ึงเปนกําลังของชาติใหเปนมนุษยท่ีมีความสมดุลท้ังดานรางกาย ความรู คุณธรรม มี 
จิตสํานึกในความเปนพลเมืองไทยและเปนพลโลก ยึดม่ันในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมี 
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีการประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต โดยมุงเนนผูเรียนเปน 
สําคัญบนพ้ืนฐานความเช่ือวา ทุกคนสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองไดเต็มตามศักยภาพ 
ข. มุงพัฒนาผูเรียนทุกคน ซ่ึงเปนกําลังของชาติใหเปนมนุษยท่ีมีความสมดุลท้ังดานรางกาย มีจิตสํานึกในความ
เปน 
พลเมืองไทยและเปนพลโลก ยึดม่ันในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุข 
มีความรูและทักษะพ้ืนฐาน รวมท้ัง เจตคติ ท่ีจําเปนตอการศึกษาตอ การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอด 
ชีวิต โดยมุงเนนผูเรียนเปนสําคัญบนพ้ืนฐานความเช่ือวา ทุกคนสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองไดเต็ม 
ตามศักยภาพ 



ค. มุงพัฒนาผูเรียนทุกคน ซ่ึงเปนกําลังของชาติใหเปนมนุษยท่ีมีความสมดุลท้ังดานรางกาย ความรู คุณธรรม มี 
จิตสํานึกในความเปนพลเมืองไทย ยึดม่ันในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรง
เปน 
ประมุข มีความรูและทักษะพ้ืนฐาน รวมท้ัง เจตคติ ท่ีจําเปนตอการศึกษาตอ การประกอบอาชีพและ 
การศึกษาตลอดชีวิต โดยมุงเนนผูเรียนเปนสําคัญบนพ้ืนฐานความเช่ือวา ทุกคนสามารถเรียนรูและพัฒนา 
ตนเองไดเต็มตามศักยภาพ 
ง. มุงพัฒนาผูเรียนทุกคน ซึ่งเปนกําลังของชาติใหเปนมนุษยที่มีความสมดุลทั้งดานรางกาย ความรู 
คุณธรรม มี 
จิตสํานึกในความเปนพลเมืองไทยและเปนพลโลก ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมี 
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีความรูและทักษะพื้นฐาน รวมทั้ง เจตคติ ที่จําเปนตอการศึกษาตอ การ 
ประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต โดยมุงเนนผูเรียนเปนสําคัญบนพื้นฐานความเชื่อวา ทุกคน 
สามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองไดเต็มตามศักยภาพ 
 
15. ขอใดไมใชจุดหมายของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 2551 
ก. มีความรู 
ข. มีคุณธรรม 
ค. มีความรูการเงิน 
ง. มีความรักชาติ 
 
16. Curriculum Development คือขอใด 
ก. การสรางหลักสูตร 
ข. การพัฒนาหลักสูตร 
ค. การแกไขหลักสูตร 
ง. การเพ่ิมเน้ือหาหลักสูตร 
 
17. หลักสูตร คือ มวลประสบการณท้ังปวงชนท่ีจัดใหผูเรียนไดรับ เพ่ือนําไปสูการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมไปใน
แนวทางท่ีพ่ึงปรารถนาท้ังพฤติกรรมความรู ความคิด ความสามารถ ทักษะ เจตคติ และคานิยมตาง  ๆสรุปตาม
ความหมายน้ี ตรงกับขอใด 
ก. หลักสูตร คือ การวางแผนเตรียมการเพื่อการจัดการเรียนการสอน 
ข. หลักสูตร คือ การวางแผนเตรียมการเพ่ือการจัดการบริหารสถานศึกษา 
ค. หลักสูตร คือ การวางแผนการสอนเพ่ือการจัดการเรียนการสอน 
ง. หลักสูตร คือ การวางแผนเตรียมการเพ่ือการจัดการระบบสถานศึกษา 
 
18. The Core Curriculum คือขอใด 
ก. หลักสูตรแกนกลาง 
ข. หลักสูตรแบบเอกัตภาพ 
ค. หลักสูตรบูรณาการ 
ง. หลักสูตรเพ่ือชีวิตและสังคม 
 
19. The Integrated Curriculum คือขอใด 
ก. หลักสูตรแกนกลาง 
ข. หลักสูตรแบบเอกัตภาพ 
ค. หลักสูตรบูรณาการ 



ง. หลักสูตรเพ่ือชีวิตและสังคม 
20. The Individual Curriculum คือขอใด 
ก. หลักสูตรแกนกลาง 
ข. หลักสูตรแบบเอกัตภาพ 
ค. หลักสูตรบูรณาการ 
ง. หลักสูตรเพ่ือชีวิตและสังคม 


