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6. จุดหมายของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานมีกี่ขอ
ก. 7 ขอ
ข. 8 ขอ
1. หลักสูตรมาจากรากศัพทภาษาลาตินCURRERE
ค. 9 ขอ
มีความหมายตรงกับขอใด
ง. 10 ขอ
ก. เสนชัย
7. หลักการของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ข. ระยะทาง
พุทธศักราช 2544 ขอใดถูกตอง
ค. ทางวิ่ง
ก. มีหลักการแยกเปนรายชวงชั้น
ง. กฎกติกา
ข. มีหลักการเดียวทุกระดับ
2. หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544
ค. มีหลักการแยกเปนรายชั้น
มีลักษณะตรงกับขอใด
ง. มีหลักการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
ก. เปนหลักสูตรวิชาแกน
8. ระดับชวงชั้นของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ข. เปนหลักสูตรอิงมาตรฐาน
พุทธศักราช 2544 แบงออกเปนกี่ชวงชั้น
ค. เปนหลักสูตรเกณฑความสามารถ
ก. 1 ชวงชั้น
ง. เปนหลักสูตรอิงสาระการเรียนรู
ข. 2 ชวงชั้น
3. หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544
ค. 3 ชวงชั้น
ใชสิ่งใดเปนตัวกําหนดคุณภาพของผูเรียน
ง. 4 ชวงชั้น
ก. เนื้อหา
9. ชวงชั้นที่ 1 ของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ข. กิจกรรม
พุทธศักราช 2544 ตรงกับขอใด
ค. ภารงาน
ก. ชั้นประถมศึกษาปที่ 1-2
ง. มาตรฐานการเรียนรู
ข. ชั้นประถมศึกษาปที่ 1-3
4. ขอใดไมใชเหตุผลที่ตองเปลี่ยนแปลงหลักสูตร
ค. ชั้นประถมศึกษาปที่ 1-4
ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533
ง. ชั้นประถมศึกษาปที่ 1-6
ก. ผลการประเมินหลักสูตรและการใช
10. กลุมสาระการเรียนรูของหลักสูตรการศึกษา
ข. รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 แบงออกเปนกี่กลุม
ค. พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542
ก. 5 กลุมสาระ
ง. ผลจากการแขงขันดานการคาระหวางประเทศ
ข. 6 กลุมสาระ
5. ขอใดไมใชลักษณะของหลักสูตรการศึกษา
ค. 7 กลุมสาระ
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544
ง. 8 กลุมสาระ
ก. มีความตอเนื่อง 12 ป
ข. มีความเปนเอกภาพ
ค. มีความเปนสากล
ง. มีจุดประสงคเปนตัวกําหนด
แนวขอสอบบรรจุครูผูชวย
วิชาการศึกษา ชุดที่ 4
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11. กลุมสาระการเรียนรูใดของหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ที่ใชจัดการเรียนการ
สอนเพื่อสรางพื้นฐานความคิดเปนกลยุทธในการ
แกปญหาและวิกฤติของชาติอยางเปนระบบ
ก. ศิลปะ
ข. วิทยาศาสตร
ค. ภาษาตางประเทศ
ง. การงานอาชีพและเทคโนโลยี
12. กลุมสาระการเรียนรูขอใดของหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ที่เสริมสรางพื้นฐาน
ความเปนมนุษยและสรางศักยภาพในการคิดและการ
ทํางานอยางสรางสรรค
ก. ภาษาไทย
ข. คณิตศาสตร
ค. ศิลปศึกษา
ง. สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
13. กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ ภาษา
อังกฤษ ของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2544 จัดการเรียนการสอนในชวงชั้นใด
ก. ชวงชั้นที่ 1
ข. ชวงชั้นที่ 2
ค. ชวงชั้นที่ 3
ง. ทุกชวงชั้น
14. ชวงชั้นใดของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2544 ที่กําหนดใหเรียนเฉพาะสาระ
การเรียนรูพื้นฐาน
ก. ชวงชั้นที่ 1
ข. ชวงชั้นที่ 2
ค. ชวงชั้นที่ 3
ง. ชวงชั้นที่ 4

15. เวลาเรียนชวงชั้นใดของหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ที่จัดเวลาเรียนเปน
รายภาค
ก. ชวงชั้นที่ 1
ข. ชวงชั้นที่ 2
ค. ชวงชั้นที่ 3
ง. ชวงชั้นที่ 4
16. กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรและภาษาไทย
ของชวงชั้นที่ 1 ของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2544 ควรจัดเวลาเรียนรอยละเทาใดของ
เวลาเรียนทั้งหมดในแตละสัปดาห
ก. รอยละ 40
ข. รอยละ 50
ค. รอยละ 60
ง. รอยละ 70
17. เวลาเรียนชวงชั้นที่ 4 ของหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ปละกี่ชั่วโมง
ก. 800-1000 ชั่วโมง
ข. 900-1000 ชั่วโมง
ค. 1000-2000 ชั่วโมง
ง. ไมนอยกวา 1200 ชั่วโมง
18. กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรของหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 มีกี่สาระและ
กี่มาตรฐาน
ก. 7 สาระ 12 มาตรฐาน
ข. 8 สาระ 13 มาตรฐาน
ค. 9 สาระ 14 มาตรฐาน
ง. 10 สาระ 15 มาตรฐาน
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19. หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544
เริ่มใชทั่วประเทศมาแลวกี่ปนับถึง พ.ศ.2550
ก. 3 ป
ข. 4 ป
ค. 5 ป
ง. 6 ป
20. หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานใชครบทุกชั้นใน
ปใด
ก. 2546
ข. 2547
ค. 2548
ง. 2549
21. กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยและภาษาตาง
ประเทศ ของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2544 เนนทักษะพื้นฐานใด
ก. ฟง พูด อาน เขียน
ข. คิดวิเคราะห
ค. การติดตอสื่อสาร
ง. วิจารณ
22. ขอใดไมใช กลุมสาระการเรียนรูตามหลักสูตรการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544
ก. ศิลปะ
ข. ภูมิศาสตร เศรษฐศาสตร
ค. วิทยาศาสตร
ง. การงานอาชีพและเทคโนโลยี
23. สาระการเรียนรูภาษาไทย ตามหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ตรงกับขอใด
ก. การฟง การพูด การอาน การเขียน
ข. การฟง การพูด การเขียน หลักภาษา
ค. การฟง การพูด การเขียน วรรณคดี
ง. การอาน การเขียน การฟง การดูและการพูด
หลักการใชภาษา วรรณคดีและวรรณกรรม

24. ขั้นตอนแรกของการสรางหลักสูตรสถานศึกษา
คือขอใด
ก. จัดทําสาระของหลักสูตรสถานศึกษา
ข. ออกแบบกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
ค. กําหนดวิสัยทัศน
ง. จัดทําโครงสรางหลักสูตรสถานศึกษา
25. กิจกรรมพัฒนาผูเรียนของหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน แบงออกเปนกี่ลักษณะ
ก. 2 ลักษณะ
ข. 3 ลักษณะ
ค. 4 ลักษณะ
ง. 5 ลักษณะ
26. ขอใดไมใช เปาหมายของการจัดกิจกรรมพัฒนา
ผูเรียน ของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช
2544
ก. มีจิตสํานึกและทําประโยชนตอประเทศชาติ
ข. ไดประสบการณที่หลากหลายเกิดความรู
ความชํานาญดานวิชาการ
ค. คนพบศักยภาพของตนเองเห็นชองทางสราง
งานอาชีพ
ง. เพื่อศึกษาตอในระดับชั้นที่สูงขึ้น
27. กิจกรรมพัฒนาผูเรียนของหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ที่สนองความถนัด
ความสามารถ และความตองการของผูเรียนมากที่สุด
คือขอใด
ก. ลูกเสือเนตรนารี
ข. ชมรมกีฬา
ค. ยุวกาชาด ผูบําเพ็ญประโยชน
ง. รักษาดินแดน
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28. ขอใดเปนแหลงการเรียนรู
ก. วีดิทัศน
ข. เทปบันทึกเสียง
ค. วารสาร
ง. สวนสัตว
29. ขอใดไมใชขอบขายกิจกรรมแนะแนวของ
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544
ก. งานวิเคราะหวิจัย
ข. งานสารสนเทศ
ค. งานใหคําปรึกษา
ง. งานติดตามประเมินผล
30. ผูที่ทําหลักเกณฑและแนวปฏิบัติในการวัดและ
ประเมินผลการเรียน ของหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 คือขอ
ก. ผูเชี่ยวชาญ
ข. สถานศึกษา
ค. เขตพื้นที่การศึกษา
ง. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
31. การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความ
ถนัดทางการเรียน ป. 6ตาม หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้น
ฐาน พุทธศักราช 2544 ตรงกับการประเมินในขอใด
ก. การประเมินผลระดับชั้นเรียน
ข. การประเมินผลระดับสถานศึกษา
ค. การประเมินคุณภาพระดับชาติ
ง. ถูกทุกขอ
32. “จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน” แสดงวานักเรียนจบ
การศึกษาในชั้นใดของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2444
ก. ชั้นประถมศึกษาปที่ 4
ข. ชั้นประถมศึกษาปที่ 6
ค. ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
ง. ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6

33. ขอใดไมใช เกณฑการจบหลักสูตรการศึกษาภาค
บังคับของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2544
ก. ผูเรียนตองผานการประเมินคุณลักษณะอัน
พึงประสงคตามเกณฑที่สถานศึกษากําหนด
ข. ผูเรียนตองผานการประเมินคิดวิเคราะหและ
เขียน ใหไดตามเกณฑที่สถานศึกษากําหนด
ค. ผูเรียนตองเรียนรูตามกลุมสาระการเรียนรูทั้ง
8 กลุม และไดรับการตัดสินผลการเรียนให
ไดตามเกณฑที่สถานศึกษากําหนด
ง. มีเวลาเรียนไมนอยกวารอยละ 80 ของสถาน
ศึกษากําหนด
34. “หนวยกิต” ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2544 มีความสัมพันธกับขอใด
ก. เกณฑการประเมินเวลาเรียน
ข. เกณฑการจบหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับ
ค. เกณฑการจบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ง. เกณฑการประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
35. ดีเยี่ยม ดี ควรปรับปรุง เปนการตัดสินผลเกี่ยวกับ
เรื่องใด ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2544
ก. การประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
ข. การประเมินการอาน คิดวิเคราะหและเขียน
ค. การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค
ง. การประเมินสาระการเรียนรู
36. คณะกรรมการขอใดที่กําหนดระเบียบประเมินผล
ตาง ๆ ของสถานศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช 2544
ก. คณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียน
ข. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ค. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการ
ของสถานศึกษา
ง. คณะกรรมการพัฒนาและประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงค
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37. เอกสารหลักฐานการศึกษาที่สถานศึกษาดําเนิน
การเอง ของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานตรงกับ
ขอใด
ก. ปพ.4
ข. ปพ.3
ค. ปพ.2
ง. ปพ.1
38. ผูปกครองทราบผลการเรียนตามเอกสารใดของ
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2544
ก. ปพ.5
ข. ปพ.6
ค. ปพ.7
ง. ปพ.8
39. เอกสารหลักฐานประเมินผลการเรียนหลักสูตร
ประถมศึกษา พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.
2533) กับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช
2544 ขอใดมีความสัมพันธกัน
ก. ป.06 กับ ปพ.8
ข. ป.02 กับ ปพ.1
ค. ป.01 กับ ปพ.7
ง. ป.05 กับ ปพ.6
40. “จบการศึกษาภาคบังคับ” แสดงวานักเรียนจบการ
ศึกษาในชั้นใดของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธ
ศักราช 2544
ก. ป.6
ข. ม.3
ค. ม.6
ง. ป.6 และ ม.3

41. “ขอกําหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะคุณภาพที่
พึงประสงคและมาตรฐานที่ตองการใหเกิดขึ้นในสถาน
ศึกษาทุกแหง” เปนความหมายตรงขอใด
ก. ประกันคุณภาพ
ข. ประกันประสิทธิภาพ
ค. มาตรฐานการศึกษา
ง. การนิเทศภายใน
42. “บุคลากรซึ่งทําหนาที่หลักดานการสอน และการ
วิจัยในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา” เรียกวา
ก. ครู
ข. อาจารย
ค. ศึกษานิเทศก
ง. คณาจารย
43. “การจัดการศึกษาภาคบังคับ 9 ป” ตองดําเนินการ
ภายในปใด
ก. 2544
ข. 2545
ค. 2546
ง. 2547
44. “การจัดการศึกษาตองเปนไปเพื่อพัฒนาคนไทยให
เปนมนุษยที่สมบูรณ” อยูในสวนใดของ พ.ร.บ.ฉบับนี้
ก. หลักการ
ข. ความมุงหมาย
ค. จุดมุงหมาย
ง. ระบบการศึกษา
45. ขอใดไมใช “หลักการจัดการศึกษา” ตาม พ.ร.บ.
ฉบับนี้
ก. เปนการศึกษาตลอดชีวิตสําหรับประชาชน
ข. ระดมทรัพยากรจากแหลงตางๆ มาจัดการ
ศึกษา
ค. ใหสังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษา
ง. การพัฒนาสาระกระบวนการเรียนรูตอเนื่อง
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46. “มีเอกภาพดานนโยบาย และมีความหลากหลาย
ในการปฏิบัติ” อยูในสวนใดของ พ.ร.บ. ฉบับนี้
ก. หลักการจัดการศึกษา
ข. ระบบการศึกษา
ค. แนวการจัดการศึกษา
ง. กระบวนการจัดการศึกษา
47. ขอใดไมมีสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตาม
พ.ร.บ. การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542
ก. บุคคล
ข. ครอบครัว
ค. องคกร
ง. มหาวิทยาลัย
48. “พ.ร.บ. การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 เกิดขึ้นตาม
รัฐธรรมนูญในมาตราใด
ก. 43
ข. 69
ค. 80
ง. 81
49. ขอใดไมใชระดับการศึกษาในโครงสรางการจัด
การศึกษาตาม พ.ร.บ. ฉบับนี้
ก. ปฐมวัย
ข. ขั้นพื้นฐาน
ค. ระดับต่ํากวาปริญญาตรี
ง. ระดับปริญญา
50. “การจัดการศึกษาตองยึดหลักวา ผูเรียนมีความ
สําคัญที่สุด” อยูในสวนใดของ พ.ร.บ ฉบับนี้
ก. หลักการ
ข. ความมุงหมาย
ค. แนวการจัดการศึกษา
ง. การจัดการศึกษา

51. ขอใดเปน “จุดเนนในการจัดการศึกษา” ตาม
พ.ร.บ ฉบับนี้
ก. ความรู คุณธรรม
ข. กระบวนการเรียนรู
ค. บูรณาการเหมาะสม
ง. ถูกทุกขอ
52. ใครคือ “ผูกําหนดหลักสูตรแกนกลางระดับการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน” ตาม พ.ร.บ ฉบับนี้
ก. สภาการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ข. คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ค. สภาการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ง. คณะกรรมการการศึกษาระดับกอนอุดมศึกษา
53. การศึกษาระดับใดมีความมุงหมายเฉพาะที่จะ
พัฒนาทางวิชาการและวิชาชีพ
ก. ระดับประถมศึกษา
ข. ระดับ ม.ตน
ค. ระดับ ม.ปลาย
ง. ระดับอุดมศึกษา
54. ขอใดไมใชองคกรหลักในโครงสรางกระทรวง
การศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมแหงชาติ
ก. คณะกรรมการการศึกษาและศาสนา
ข. คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ค. คณะกรรมการการอุดมศึกษา
ง. คณะกรรมการการศาสนาและวัฒนธรรม
55. “การแบงเขตพื้นที่การศึกษา” คํานึงถึงขอใด
ก. จํานวนประชากร
ข. ปริมาณสถานศึกษา
ค. ความเหมาะสม
ง. ถูกทุกขอ
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56. “การแบงเขตพื้นที่การศึกษา” ทั่วประเทศ
มีทั้งหมดกี่เขต
ก. 324
ข. 225
ค. 198
ง. 178
57. สถานศึกษาระดับใดที่บริหารงานโดย
คณะกรรมการสถานศึกษา
ก. การศึกษาขั้นพื้นฐาน
ข. ระดับต่ํากวาปริญญา
ค. ระดับปริญญา
ง. ถูกทั้ง ก. และ ข.
58. ผูมีอํานาจหนาที่กําหนดมาตรฐานวิชาชีพออกและ
เพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพคือ
ก. นายกรัฐมนตรี
ข. องคกรวิชาชีพ
ค. องคกรบริหารงานบุคคล
ง. องคกรมหาชน
59. การออกกฎหมาย เพื่อแบงระดับและประเภท
การศึกษาขั้นพื้นฐานดําเนินการภายในกี่ป
ก. กฎกระทรวง
ข. ประกาศกระทรวง
ค. พระราชกฤษีกา
ง. พระราชบัญญัติ
60. การออกกฎหมาย เกี่ยวกับองคกรมหาชน
ตองดําเนินการขอใด
ก. พระราชบัญญัติ
ข. พระราชกําหนด
ค. พระราชกฤษฎีกา
ง. กฎกระทรวง

61. ขอใด ไมใช จุดมุงหมายในการใหสถานศึกษา
จัดทําหลักสูตรของตนเอง
ก. เพื่อใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการจัดทํา
หลักสูตร
ข. เพื่อเพิ่มศักยภาพของโรงเรียนในการจัดท
หลักสูตร
ค. ใหไดหลักสูตรที่ยืดหยุนและเหมาะสมกับ
สภาพของแตละพื้นที่
ง. ใหไดหลักสูตรที่ตอบสนองตอความตองการ
ของทองถิ่น
62. เปาหมายสูงสุดของการพัฒนาหลักสูตรระดับ
สถานศึกษาคืออะไร
ก. คุณภาพของผูเรียน
ข. คุณภาพของหลักสูตร
ค. คุณภาพของผูสอน
ง. คุณภาพของการจัดการเรียนการสอน
63. ขอใดกลาว ไม ถูกตอง
ก. การกําหนดวิสัยทัศนตองอาศัยการมีสวนรวม
ของบุคลากรทุกฝาย
ข. วิสัยทัศนของหลักสูตรมีความสัมพันธกับ
คุณภาพของผูเรียน
ค. วิสัยทัศนเปนสิ่งที่แสดงใหเห็นถึงอนาคตที่พึง
ประสงคของสถานศึกษา
ง. การกําหนดโครงสรางของหลักสูตรอาจไม
จําเปนตองอาศัยวิสัยทัศนของสถานศึกษา
64. บุคคลในขอใดที่ตอ งเขามามีสวนรวมในการจัดทํา
หลักสูตรระดับสถานศึกษา
ก. ครูและผูบริหารสถานศึกษา
ข. ผูนําชุมชน ครู และผูบริหารสถานศึกษา
ค. ครู ผูบริหารสถานศึกษา และผูปกครอง
ง. ทุกฝายที่เกี่ยวของ
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65. ขอใดเปนบทบาทของผูบริหารสถานศึกษาที่จะ
ตองดําเนินการกอนนําหลักสูตรไปใช
ก. การประชาสัมพันธหลักสูตรแกชุมชนและ
ผูปกครอง
ข. การวางแผนการบริหารจัดการหลักสูตร
ค. การสรางความตระหนักและใหความรูแก
ผูเกี่ยวของ
ง. การเตรียมความพรอมผูเรียนกอนใชหลักสูตร
66. ขอใด ไมใช องคประกอบของหลักสูตร
ก. วิสัยทัศนของสถานศึกษา
ข. การวัดและประเมินผล
ค. การติดตามและประเมินผล
ง. การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา
67. การจัดโครงสรางหลักสูตรระดับสถานศึกษาตอง
คํานึงถึงสิ่งใด
ก. วิสัยทัศนของสถานศึกษา
ข. ความตองการของชุมชน
ค. คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน
ง. ถูกทุกขอ
68. สิ่งใดเปนขอกําหนดเกี่ยวกับคุณภาพของผูเรียน
ที่สถานศึกษาจะตองเปนผูกําหนด
ก. แผนการเรียนรู
ข. กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
ค. ผลการเรียนรูรายป/รายภาค
ง. มาตรฐานการเรียนรูแตละชวงชั้น
69. สิ่งที่ตองคํานึงถึงในการจัดทําสาระหลักสูตร
สถานศึกษา คืออะไร
ก. ภูมิปญญาทองถิ่น
ข. สภาพปญหาในชุมชนและสังคม
ค. คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน
ง. ถูกทุกขอ

70. ปจจัยสําคัญที่จะชวยใหประสบความสําเร็จในการ
นําหลักสูตรระดับสถานศึกษาไปใชคืออะไร
ก. ความตั้งใจจริง
ข. ปจจัยพื้นฐานของสถานศึกษา
ค. ภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา
ง. การมีสวนรวมของทุกฝายใหทราบถึง
71. กระบวนการใดที่จะชวยใหทราบถึงประสิทธิภาพ
ของหลักสูตรระดับสถานศึกษามากที่สุด
ก. การประชาพิจารณหลักสูตร
ข. การประเมินผลหลักสูตร
ค. การวิเคราะหผลกระทบที่เกิดจากหลักสูตร
ง. การใชขอมูลยอนกลับของครูผูสอน
72. สิ่งใดเปนการบริหารปฏิรูปกระบวนการเรียนรู
สอดคลองกับการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู
ก. พัฒนาคลังสื่อ วัสดุ และอุปกรณ
ข. วางแผนการใชทรัพยากรอยางคุมคา
ค. จัดกิจกรรมใหครูไดแลกเปลี่ยนเรียนรู
ง. ดําเนินการพัฒนาครูอยางตอเนื่อง
73. การวางแผนบริหารจัดการที่ดีจะชวยใหเกิด
ประโยชนในเรื่องใดมากที่สุด
ก. ทราบแนวทางในการใชและพัฒนาหลักสูตร
ข. ทราบแนวทางในการจัดประสบการณใหกับ
ผูเรียน
ค. ทราบแนวทางการปฏิบัติที่จะสนับสนุนการ
ใชหลักสูตรใหมีประสิทธิภาพ
ง. ทราบแนวทางการติดตามและประเมินผลการ
ใชหลักสูตร
74. สถานศึกษาจะตองใหใครเขามามีสวนรวมในการ
กําหนดคุณลักษณะของผูเรียน
ก. ชุมชน
ข. ครอบครัว
ค. องคกรตาง ๆ
ง. ขอ ข. และ ขอ ค.
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75. การบริหารจัดการในเรื่องใดที่จะชวยใหการนํา
หลักสูตรไปใชใหเกิดผลในทางปฏิบัติมากที่สุด
ก. จัดแหลงเรียนรูทั้งภายในและภายนอกสถาน
ศึกษา
ข. สงเสริมการมีสวนรวมของทุกฝายที่เกี่ยวของ
ค. ติดตามประเมินผลการใชหลักสูตรอยาง
ตอเนื่อง
ง. สงเสริมและพัฒนาบุคลากรอยางตอเนื่อง
76. บุคคลใดมีสวนรวมนอยที่สุดในการกําหนดสาระ
ของหลักสูตร
ก. ผูเรียน
ข. ครูผสู อน
ค. กรรมการสถานศึกษา ง. ผูบริหารสถานศึกษา
77. องคประกอบใดมิไดอยูในหลักสูตรระดับสถาน
ศึกษา
ก. มาตรฐานการเรียนรู
ข. สาระการเรียนรู
ค. หนวยการเรียนรู
ง. แผนการจัดการเรียนรู
78. จงเรียงลําดับขั้นตอนการจัดทําสาระของหลักสูตร
ระดับสถานศึกษา
1) กําหนดมาตรฐานและสาระการเรียนรูรายป/
รายภาค
2) กําหนดโครงสรางของหลักสูตร
3) จัดทําคําอธิบายรายวิชา/รายป/รายภาค
4) จัดทําแผนการเรียนรู
5) กําหนดชื่อวิชาและเวลา
6) จัดทําหนวยการเรียนรู
7) กําหนดวิสัยทัศนของหลักสูตร
ก. 7-5-1-2-3-6-4
ข. 7-5-2-1-3-6-4
ค. 7-2-5-1-3-6-4
ง. 7-2-1-5-3-6-4

79. การวิเคราะหสาระการเรียนรูรายป/รายภาค
สามารถวิเคราะหไดจากหลายองคประกอบ ยกเวน
ก. คําอธิบายรายวิชา
ข. สาระและมาตรฐานการเรียนรู
ค. มาตรฐานการเรียนรูชวงชั้น
ง. ผลการเรียนรูที่คาดหวังรายป
80. ขั้นตอนการจัดทําสาระของหลักสูตรระดับสถาน
ศึกษา ขั้นตอนใดที่มีผูเขามามีสวนรวมเกี่ยวของ
มากที่สุด
ก. การจัดทําหนวยการเรียนรู
ข. การกําหนดโครงสรางของหลักสูตร
ค. การกําหนดวิสัยทัศนของหลักสูตร
ง. การกําหนดมาตรฐานการเรียนรูรายป/รายภาค
81. ระดับชั้นใด ไมมี การประเมินผลเพื่อตรวจสอบ
ผลสัมฤทธิ์ของผูเรียน ในการเรียนรายวิชาตาง ๆ ตาม
ผลการเรียนรูที่คาดหวังรายป
ก. ป.1-3
ข. ป.4-6
ค. ม.1-3
ง. ม.4-6
82. หนวยงานใดเปนผูกําหนดเกณฑสําหรับการ
ตัดสินการผานการเรียนรูที่คาดหวัง
ก. สถานศึกษา
ข. เขตพื้นที่
ค. กระทรวง
ง. หนวยงานกลางที่ไดรับมอบหมาย
83. ถาทานตองการประเมินผลตามกลุมสาระการ
เรียนรู ทานควรเลือกประเมินเรียงลําดับตามขอใด
ก. ประเมินความพรอมผูเรียน ประเมินระหวาง
เรียน และประเมินเพื่อวินิจฉัยผลการเรียน
ข. ประเมินเพื่อพัฒนาผูเรียน ประเมินพื้นฐาน
ของผูเรียน และประเมินเพื่อสรุปผลการเรียน
ค. ประเมินพื้นฐานของผูเรียน ประเมินระหวาง
เรียนและประเมินหลังเรียน เพื่อสรุปผล
การเรียน
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ง. ประเมินความพรอมของผูเรียนประเมิน
หลังเรียน และประเมินเพื่อสรุปผลการเรียน
84. ขอใด กลาวไมถูกตอง ในการวัดและประเมินผล
การเรียนรู ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.
2542
ก. สถานศึกษาจะตองจัดทําหลักเกณฑและแนว
ปฏิบัติในการวัดและประเมินผลการเรียนรูขึ้น
มาเอง
ข. สถานศึกษาตองจัดใหผูเรียนทุกคนในชั้น
ป.3, ป.6, ม.3, และ ม.6 เขารับการประเมิน
คุณภาพระดับชาติ
ค. การวัดและประเมินผลระดับชั้นเรียนเพื่อนํา
ผลไปพิจารณาตัดสินการเลื่อนชั้น
ง. กรณีผูเรียนไมผานมาตรฐานการเรียนรูสถาน
ศึกษาตองซอมเสริมและใหประเมินผลใหม
85. ใครเปนผูใหความเห็นชอบในการกําหนดเกณฑ
และแนวปฏิบัติในการประเมินผลการเรียนของสถาน
ศึกษา
ก. ผูบริหารสถานศึกษา
ข. ผูบริหารเขตพื้นที่การศึกษา
ค. คณะกรรมการประเมินผล
ง. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
86. ขอใด ไมใชเกณฑกําหนดในการผานชวงชั้นและ
การจบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ก. ผูเรียนตองผานการประเมินการอาน คิด
วิเคราะห และเขียน
ข. ผูเรียนตองเขารวมกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
ค. ผูเรียนตองเรียนรูสาระการเรียนรูทั้ง 8 กลุม
สาระ
ง. ผูเรียนตองมีเวลาเรียนตามที่กําหนด
87. เอกสารในขอใดที่สถานศึกษาทุกแหงตองใชแบบ
ที่เหมือนกัน
ก. แบบบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผูเรียน

ข. ระเบียนแสดงผลการเรียน
ค. ใบรับรองผลการศึกษา
ง. ระเบียนสะสม
88. หนวยงานใดที่มีหนาที่เทียบระดับการศึกษาให
ผูเรียนที่ขอเทียบระดับการศึกษา
ก. สถานศึกษาที่ขอเทียบ
ข. เขตพื้นที่การศึกษา
ค. สถานศึกษาที่ตนศึกษา
ง. หนวยงานกลางที่ไดรับมอบหมายจาก
กระทรวงศึกษาธิการ
89. ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผูเรียนจะไดรับ
ประกาศนียบัตรเมื่อจบชั้นใด
ก. ชั้น ป.6, ม.3 และ ม.6
ข. ชั้น ม.3 และ ม.6
ค. ชั้น ม.3
ง. ชั้น ป.6
90. เด็กชายนเรศจบชั้น ป.3 โรงเรียนแหงหนึ่งและ
ตองยายไปเรียนโรงเรียนแหงใหมโรงเรียนที่จะรับ
เด็กชายนเรศเขาเรียนจะตองปฏิบัติ อยางไร
ก. รับเขาเรียนไดเลย เพราะจบชวงชั้น ป.1-ป.3
ข. นําผลการเรียนไปใหคณะกรรมการฯที่สถาน
ศึกษาแตงตั้งพิจารณากอน
ค. นําผลการเรียนขออนุมัติตอคณะกรรมการ
สถานศึกษา
ง. ประเมินผลกอนรับเขาเรียน
91. ขอใดสอดคลองกับการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียน
เปนสําคัญ
ก. กอนสอนคิดวาวันนี้จะสอนอะไร
ข. กอนสอนคิดวาวันนี้จะชวยใหผูเรียนแตละคน
พัฒนาไดอยางไร
ค. จะกําหนดใหมีกิจกรรมอะไรบางที่จะพัฒนา
ผูเรียน
ง. ควรจะมีการจัดการเรียนรูโดยโครงงานกี่
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โครงงาน
92. การกําหนดสาระของหลักสูตรหมายถึงขอใด
ก. ความรู
ข. คุณธรรม จริยธรรม คานิยม เจตคติ
ค. กระบวนการ
ง. ถูกทุกขอ
93. ขอใดสอดคลองกับหลักการที่กลาววา “ผูเรียนได
เรียนรูในสิ่งที่มีความหมายสามารถนําไปใชประโยชน
ได”
ก. การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ
ข. การจัดการเรียนรูโดยโครงงาน
ค. การจัดการเรียนรูโดยการมีสวนรวม
ง. การจัดการเรียนรูโดยกระบวนการกลุม
94. ในการจัดทําหลักสูตรระดับสถานศึกษา “การ
ปฏิบัติการเรียนรู” ปรากฏในสวนใด
ก. การกําหนดเนื้อหาสาระ
ข. การจัดการเรียนรู
ค. การวัดและประเมินผลการเรียน
ง. ถูกทุกขอ
95. การกําหนดและวิเคราะหวิสัยทัศนสูหลักสูตร
ระดับสถานศึกษาเปนสวนที่สอดคลองกับเรื่องใด
ก. การเปดโอกาสใหชุมชนมีสวนรวมในการ
กําหนดสาระของหลักสูตร
ข. การจัดการเรียนรูที่เนนคุณภาพผูเรียน
ค. การเรียนรูเรื่องราวของชุมชน
ง. การประกันความนาเชื่อถือของชุมชน
96. ขอใดไมสอดคลองกับการจัดการเรียนรูตามแนว
การปฏิรูปการเรียนรู
ก. การเรียนรูแบบโครงงาน
ข. การเรียนรูกระบวนการทางปญญา
ค. การเรียนรูโดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู
ง. ถูกทุกขอ

97. การออกแบบการเรียนรูที่สนับสนุนการทํางาน
ของสมองตรงกับขอใด
ก. เริ่มตนสมองซีกซายจบดวยสมองซีกขวา
ข. เริ่มตนสมองซีกซายจบดวยสมองซีกซาย
ค. เริ่มตนสมองซีกขวาจบดวยสมองซีกขวา
ง. เริ่มตนสมองซีกขวาจบดวยสมองซีกซาย
98. ขอใดสอดคลองกับแนวทางในการพัฒนาความ
ฉลาดทางอารมณ
ก. การมอบหมายงานเพื่อพัฒนาสมองซีกซาย
ข. การเลือกจัดกิจกรรมใหสอดคลองกับการ
พัฒนาผูเรียนในวัยตาง ๆ
ค. การเลือกกลุมใหกับนักเรียนไดเรียนรู
ง. ถูกทุกขอ
99. ขอใดสอดคลองกับการออกแบบแผนการจัดการ
เรียนรู
ก. แผนการสอน
ข. โครงการสอน
ค. บันทึกการสอน
ง. แผนการจัดการเรียนรู
100. ขอใดสอดคลองกับการออกแบบการเรียนรู
แบบบูรณาการ
ก. การบูรณาการเฉพาะบางสาระ
ข. การบูรณาการดําเนินการไดกอน
เขียนคําอธิบายรายวิชา
ค. การบูรณาการดําเนินการไดเฉพาะการจัด
กิจกรรมการเรียนรู
ง. การบูรณาการกระทําไมทุกวิชา เชน
คณิตศาสตรไมควรบูรณาการในระดับชั้นสูง
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