
ขอสอบครผููชวย หลกัสตูรและการพฒันาหลกัสูตร ลาสดุ 
 
เนื้อหาท่ีนํามาแตงขอสอบ มีดัง 
1. หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร 
2. ความหมายของหลักสูตร 
3. การพัฒนาหลักสูตร 
4. กระบวนการการพัฒนาหลักสูตร 
5. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
แนวขอสอบหลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร 
1. หลักสูตร คือ มวลประสบการณทั้งปวงชนที่จัดใหผูเรียนไดรับ เพื่อนําไปสูการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปใน
แนวทางที่พึ่งปรารถนาทั้งพฤติกรรมความรู ความคิด ความสามารถ ทักษะ เจตคติ และคานิยมตางๆ จาก
ขอความขางตนมีความหมายตรงกับหัวขอใด 
ก. ความหมายของหลักสตูร 
ข. การพัฒนาหลักสูตร 
ค. ประเภทของหลักสูตร 
ง. กระบวนการพัฒนาหลักสูตร 
 
2. การจัดทําหลักสูตร การปรับปรุง การเปลี่ยนแปลงหลักสูตรใหดีขึ้น เพื่อใหเหมาะกับความตองการของ
บุคคล และสภาพสังคม จากขอความขางตนมีความหมายตรงกับหัวขอใด 
ก. ความหมายของหลักสูตร 
ข. การพฒันาหลักสตูร 
ค. ประเภทของหลักสูตร 
ง. กระบวนการพัฒนาหลักสูตร 
 
3. กระบวนการพัฒนาหลักสูตรที่ตอบสนองความตองการของผูเรียน ตามความเชื่อที่วาผูเรียนมีพื้นฐาน
แตกตางกัน โดยกําหนดกระบวนการพัฒนาหลักสูตรไว 7 ขั้นตอน จากขอความขางตนมีความหมายตรงกับ
หัวขอใด 
ก. ความหมายของหลักสูตร 
ข. การพัฒนาหลักสูตร 
ค. ประเภทของหลักสูตร 
ง. กระบวนการพฒันาหลกัสูตร 
 
4. ทาบา (Taba) ไดกลาวถึง กระบวนการพัฒนาหลักสูตร ไวกี่ข้ันตอน 
ก. 3 ขั้นตอน 
ข. 5 ขั้นตอน 
ค. 7 ขัน้ตอน 
ง. 9 ขั้นตอน 
 
 
 
 
 



5. จงเรียงลําดับขั้นตอนกระบวนการพัฒนาหลักสูตรของ ทาบา Taba 
1. กําหนดสิ่งที่จะประเมินและวิธีการประเมินผล 
2. จัดประสบการณการเรยีนรู 
3. คัดเลือกประสบการณการเรียนรู 
4. จัดเนื้อหาสาระ 
5. คัดเลือกเนื้อหาสาระ 
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. หลักสูตรแบบเนื้อหาวิชาหรือแบบรายวิชา มีความหมายตรงกับขอใด  
ก. เปนหลักสูตรที่นําเนื้อหาตางๆ ที่มีลักษณะคลายคลึงกันและมีสวนเกี่ยวของสัมพันธกันจัดไวดวยกัน 
ข. เปนหลักสูตรที่ยึดเอาสังคมและชีวิตของเด็กเปนหลัก 
ค. เปนหลกัสูตรทีเ่นนการถายทอดเนื้อหาวชิา 
ง. เปนหลักสูตรที่แกไขขอบกพรองของหลักสูตรแบบรายวิชาที่ไมคํานึงถึงความตองการและความสนใจของ
ผูเรียน 
 

7. หลักสูตรแบบสัมพันธวิชา มีความหมายตรงกับขอใด  
ก. เปนหลกัสูตรทีน่ําเนื้อหาตางๆ ที่มลีกัษณะคลายคลงึกันและมสีวนเกีย่วของสมัพนัธกนัจดัไวดวยกนั 
ข. เปนหลักสูตรที่ยึดเอาสังคมและชีวิตของเด็กเปนหลัก 
ค. เปนหลักสูตรที่เนนการถายทอดเนื้อหาวิชา 
ง. เปนหลักสูตรที่แกไขขอบกพรองของหลักสูตรแบบรายวิชาที่ไมคํานึงถึงความตองการและความสนใจของ
ผูเรียน 
 

8. หลักสูตรแบบหมวดวิชาหรือสหสัมพันธ มีความหมายตรงกับขอใด  
ก. จุดมุงหมาย ผสมผสานเนื้อหาวชิา เชน หลักสตูรประถมศึกษา และหลักสตูรมธัยมศึกษา 
ข. เปนหลักสูตรที่แกไขขอบกพรองของหลักสูตรแบบรายวิชาที่ไมคํานึงถึงความตองการและความสนใจของ
ผูเรียน 
ค. เปนหลักสูตรที่ยึดเอาสังคมและชีวิตของเด็กเปนหลัก 
ง. เปนหลักสูตรที่เนนการถายทอดเนื้อหาวิชา 
 
9. หลักสูตรกิจกรรมและประสบการณ มคีวามหมายตรงกับขอใด 
ก. จุดมุงหมาย ผสมผสานเนื้อหาวิชา เชน หลักสูตรประถมศึกษา และหลักสูตรมัธยมศึกษา 
ข. เปนหลกัสูตรที่แกไขขอบกพรองของหลกัสตูรแบบรายวชิาทีไ่มคาํนงึถึงความตองการและความสนใจของ
ผูเรยีน 
ค. เปนหลักสูตรที่ยึดเอาสังคมและชีวิตของเด็กเปนหลัก 
ง. เปนหลักสูตรที่เนนการถายทอดเนื้อหาวิชา 
 
 



10. หลักสูตรเพื่อชีวิตและสังคม มีความหมายตรงกับขอใด 
ก. จุดมุงหมาย ผสมผสานเนื้อหาวิชา เชน หลักสูตรประถมศึกษา และหลักสูตรมัธยมศึกษา 
ข. เปนหลักสูตรที่แกไขขอบกพรองของหลักสูตรแบบรายวิชาที่ไมคํานึงถึงความตองการและความสนใจของ
ผูเรียน 
ค. เปนหลกัสูตรทีย่ึดเอาสงัคมและชวีติของเดก็เปนหลกั 
ง. เปนหลักสูตรที่เนนการถายทอดเนื้อหาวิชา 
 
11. หลักสูตรแกนกลาง มีความหมายตรงกับขอใด 
ก. เปนหลักสูตรที่แกไขขอบกพรองของหลักสูตรแบบรายวิชาที่ไมคํานึงถึงความตองการและความสนใจของ
ผูเรียน 
ข. จัดเนื้อหาตามความเหมาะสมและความตองการของผูเรียนแตละบุคคล แนวคิดจาดปรัชญา อัตถิภาวนา
นิยม 
ค. หลักสตูรแบบนีจ้ะกําหนดวชิาใดวชิาหนึง่เปนศนูยกลาง 
ง. เปนการผสมผสานเนื้อหาเขาดวยกัน ไมแยกเปนรายวิชาจะเนนที่ตัวเด็ก และปญหาสังคมเปนสําคัญ 
 
12. หลักสูตรแบบเอกัตภาพ มีความหมายตรงกับขอใด 
ก. เปนหลักสูตรที่แกไขขอบกพรองของหลักสูตรแบบรายวิชาที่ไมคํานึงถึงความตองการและความสนใจของ
ผูเรียน 
ข. จัดเนื้อหาตามความเหมาะสมและความตองการของผูเรยีนแตละบคุคล แนวคดิจาดปรชัญา อตัถภิาวนา
นยิม 
ค. หลักสูตรแบบนี้จะกําหนดวิชาใดวิชาหนึ่งเปนศูนยกลาง 
ง.เปนการผสมผสานเนื้อหาเขาดวยกัน ไมแยกเปนรายวิชาจะเนนที่ตัวเด็ก และปญหาสังคมเปนสําคัญ 
 
13. หลักสูตรบูรณาการมีความหมายตรงกับขอใด 
ก. เปนหลักสูตรที่แกไขขอบกพรองของหลักสูตรแบบรายวิชาที่ไมคํานึงถึงความตองการและความสนใจของ
ผูเรียน 
ข. จัดเนื้อหาตามความเหมาะสมและความตองการของผูเรียนแตละบุคคล แนวคิดจาดปรัชญา อัตถิภาวนา
นิยม 
ค. หลักสูตรแบบนี้จะกําหนดวิชาใดวิชาหนึ่งเปนศูนยกลาง 
ง. เปนการผสมผสานเนื้อหาเขาดวยกนั ไมแยกเปนรายวชิาจะเนนทีต่วัเดก็ และปญหาสงัคมเปนสาํคญั 
 
14. วิสัยทัศน หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 มุงพัฒนาผูเรียนดานใด 
ก. มุงพัฒนาผูเรียนทุกคน ซึ่งเปนกําลังของชาติใหเปนมนุษยที่มีความสมดุลทั้งดานรางกาย ความรู คุณธรรม มี 
จิตสํานึกในความเปนพลเมืองไทยและเปนพลโลก ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมี 
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีการประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต โดยมุงเนนผูเรียนเปน 
สําคัญบนพื้นฐานความเชื่อวา ทุกคนสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองไดเต็มตามศักยภาพ 
ข. มุงพัฒนาผูเรียนทุกคน ซึ่งเปนกําลังของชาติใหเปนมนุษยที่มีความสมดุลทั้งดานรางกาย มีจิตสํานึกในความ
เปน 
พลเมืองไทยและเปนพลโลก ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุข 
มีความรูและทักษะพื้นฐาน รวมทั้ง เจตคติ ที่จําเปนตอการศึกษาตอ การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอด 
ชีวิต โดยมุงเนนผูเรียนเปนสําคัญบนพ้ืนฐานความเชื่อวา ทุกคนสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองไดเต็ม 
ตามศักยภาพ 



ค. มุงพัฒนาผูเรียนทุกคน ซึ่งเปนกําลังของชาติใหเปนมนษุยที่มีความสมดุลทั้งดานรางกาย ความรู คุณธรรม มี 
จิตสํานึกในความเปนพลเมืองไทย ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรง
เปน 
ประมุข มีความรูและทักษะพื้นฐาน รวมทั้ง เจตคติ ที่จําเปนตอการศึกษาตอ การประกอบอาชีพและ 
การศึกษาตลอดชีวิต โดยมุงเนนผูเรียนเปนสําคัญบนพ้ืนฐานความเชื่อวา ทุกคนสามารถเรียนรูและพัฒนา 
ตนเองไดเต็มตามศักยภาพ 
ง. มุงพฒันาผูเรยีนทุกคน ซึง่เปนกาํลงัของชาติใหเปนมนุษยทีม่ีความสมดลุทั้งดานรางกาย ความรู คณุธรรม ม ี
จติสํานกึในความเปนพลเมืองไทยและเปนพลโลก ยดึมัน่ในการปกครองตามระบอบประชาธปิไตยอนัม ี
พระมหากษัตรยิทรงเปนประมุข มีความรูและทักษะพืน้ฐาน รวมทัง้ เจตคต ิทีจ่าํเปนตอการศึกษาตอ การ 
ประกอบอาชพีและการศกึษาตลอดชวีติ โดยมุงเนนผูเรยีนเปนสําคญับนพื้นฐานความเชือ่วา ทุกคน 
สามารถเรยีนรูและพฒันาตนเองไดเต็มตามศักยภาพ 
 
15. ขอใดไมใชจุดหมายของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 
ก. มีความรู 
ข. มีคุณธรรม 
ค. มคีวามรูการเงนิ 
ง. มีความรักชาติ 
 
16. Curriculum Development คือขอใด 
ก. การสรางหลักสูตร 
ข. การพฒันาหลักสตูร 
ค. การแกไขหลักสูตร 
ง. การเพ่ิมเนื้อหาหลักสูตร 
 
17. หลักสูตร คือ มวลประสบการณท้ังปวงชนที่จัดใหผูเรียนไดรับ เพื่อนําไปสูการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปใน
แนวทางที่พึ่งปรารถนาทั้งพฤติกรรมความรู ความคิด ความสามารถ ทักษะ เจตคติ และคานิยมตางๆ สรุปตาม
ความหมายนี้ ตรงกับขอใด 
ก. หลักสตูร คอื การวางแผนเตรยีมการเพื่อการจดัการเรยีนการสอน 
ข. หลักสูตร คือ การวางแผนเตรียมการเพื่อการจัดการบริหารสถานศึกษา 
ค. หลักสูตร คือ การวางแผนการสอนเพื่อการจัดการเรียนการสอน 
ง. หลักสูตร คือ การวางแผนเตรียมการเพื่อการจัดการระบบสถานศึกษา 
 
18. The Core Curriculum คือขอใด 
ก. หลักสตูรแกนกลาง 
ข. หลักสูตรแบบเอกัตภาพ 
ค. หลักสูตรบูรณาการ 
ง. หลักสูตรเพื่อชีวิตและสังคม 
 
19. The Integrated Curriculum คือขอใด 
ก. หลักสูตรแกนกลาง 
ข. หลักสูตรแบบเอกัตภาพ 
ค. หลักสตูรบรูณาการ 
ง. หลักสูตรเพื่อชีวิตและสังคม 



20. The Individual Curriculum คือขอใด 
ก. หลักสูตรแกนกลาง 
ข. หลักสตูรแบบเอกัตภาพ 
ค. หลักสูตรบูรณาการ 
ง. หลักสูตรเพื่อชีวิตและสังคม 


