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ประเภท /แบบของหลกัสูตร

ประเภทหรือรูปแบบของหลักสูตรเป็นการจัดระเบียบและการ
น าเสนอเนื้อหาสาระให้ปรากฏในหลักสูตร ซึ่งผู้พัฒนาหลักสูตร
สามารถน าเสนอเนื้อหาได้หลายลักษณะ การน าเสนอเนื้อหา
ของหลักสูตรเป็นการสะท้อนถึงสิ่งที่ผู้พัฒนาหลักสูตรให้
ความส าคัญ 
เช่น ถ้าผู้สร้างหลักสูตรให้ความส าคัญกับเนื้อหา ก็จะใช้เนื้อหา
มาเป็นหลักในการจัดระเบียบและน าเสนอเนื้อหาสาระ 



ประเภท /แบบของหลกัสูตร

2. หลักสูตร

เน้นผู้เรยีน

3. หลักสูตร

เน้นสังคม

1. หลักสูตร

เน้นเนือ้หาวชิา

1.1 หลักสูตรรายวชิา

1.2หลักสูตรสาขาวชิา 

1.3หลักสูตรหมวดวชิา

1.4 หลักสูตรสหสมัพนัธ ์

1.5 หลักสูตรบรูณาการ

1.6 หลักสูตรแกนวชิา

2.1 หลักสูตรแบบเด็กเปน็

ศูนย์กลาง 

2.2 หลักสูตรเนน้

ประสบการณ ์ 

3.1 หลักสูตรแบบใช้

สถานการณใ์นชวีติ

3.2 หลักสูตรแบบ

นักปฏริูป 



ประเภท/แบบของหลกัสูตร

Smith, Stanley และ Shores (1950: 376 – 531 อ้างถึงใน สงดั อุทรานันท์, 2530:
85) แบ่งรูปแบบหลกัสูตรเป็น 3 รูปแบบ คือ
1. หลกัสูตรรายวชิา (Subject  Curriculum)
2. หลกัสูตรกจิกรรม (Activity Curriculum)
3. หลกัสูตรแกนวชิา (Core Curriculum)



ประเภท/แบบของหลกัสูตร

Taba (1962: 382 – 412 อ้างถึงใน สงดั อุทรานันท์, 2530: 86) แบ่ง แบบ
หลกัสูตรเป็น 5 แบบ คือ 
1. หลกัสูตรรายวชิา (Subject  Curriculum)
2. หลกัสูตรรวมวชิา (Broad-Field Curriculum)
3. หลกัสูตรเน้นกระบวนการทางสังคม และภาระหน้าทีใ่นชีวติประจ าวนั

(Curriculum Based on Social Process and Life Function)
4. หลกัสูตรกจิกรรมหรือหลกัสูตรประสบการณ์ (Activity or Experience 

Curriculum)
5. หลกัสูตรแกนวชิา (Core Curriculum)



ประเภท/แบบของหลกัสูตร
(รุจิร์ ภุ่สาระ, 2551: 18-27) 

1. แบบรายวิชา  (Subject-Matter-Curriculum)
2. แบบหมวดวชิา (Broad-Fields-Curriculum)
3. แบบยดึกระบวนการทางสังคมและการด ารงชีวติ  (Social Process and 

Life Function Curriculum)
4. แบบแกนกลาง (The Core Curriculum)
5. แบบยดึกจิกรรมและประสบการณ์ (The Activity and Experience 

Curriculum)
6. แบบบูรณาการ (Integrated Curriculum)
7. แบบสหสัมพนัธ์  (Correlate Curriculum)
8. แบบเอกตับุคคล (Individualized Curriculum)
9. แบบส่วนบุคคล (Personalized Curriculum)



ประเภท /แบบของหลกัสูตร

2. หลักสูตร

เน้นผู้เรยีน

3. หลักสูตร

เน้นสังคม

1. หลักสูตร

เน้นเนือ้หาวชิา

1.1 หลักสูตรรายวชิา

1.2หลักสูตรสาขาวชิา 

1.3หลักสูตรหมวดวชิา

1.4 หลักสูตรสหสมัพนัธ ์

1.5 หลักสูตรบรูณาการ

1.6 หลักสูตรแกนวชิา

2.1 หลักสูตรแบบเด็กเปน็

ศูนย์กลาง 

2.2 หลักสูตรเนน้

ประสบการณ ์ 

3.1 หลักสูตรแบบใช้

สถานการณใ์นชวีติ

3.2 หลักสูตรแบบ

นักปฏริูป 



กิจกรรม 

จับคู่แบบของหลักสูตร



ประเภท/แบบของหลกัสูตร

1. แบบรายวชิา  (Subject Design)

ใช้วชิาเป็นหลกัในการออกแบบหลกัสูตรโดยน าเน้ือหาหลกัมาแยกเป็น
วชิาย่อยในเชิงลกึเฉพาะทาง และจัดเรียงเน้ือหาตามความรู้ทีจ่ าเป็นของ
แต่ละวชิา 

เน้นทีก่จิกรรมการถ่ายทอดโดยใช้การพูด เน่ืองจากเช่ือว่าเป็นวธีิทีค่วามรู้
และความคดิจะถูกน ามาส่ือสารได้ดทีีสุ่ดและถูกรวบรวมได้ด ีการออกแบบใน
ลกัษณะนีเ้ป็นการให้ความรู้ทีจ่ าเป็นในสังคม และง่ายทีจ่ะส่ง่่านความรู้ 

การออกแบบนีย้ดึถือตามปรัชญาสารัตถนิยม (Essentialism) และ
นิรันดรนิยม (Perennialism) ใช้แหล่งข้อมูลด้านวทิยาศาสตร์และความรู้ 
จุดเน้นของหลกัสูตรคือ การแยก รายวชิา



ประเภท/แบบของหลกัสูตร
2. แบบสาขาวชิา (Discipline Design)

การออกแบบลกัษณะนีพ้ฒันาการมาจากแบบรายวชิา  โดยมีพืน้ฐานของ
การออกแบบคือการจัดเรียงตามเน้ือหาวชิา

แบบสาขาวชิาเป็นความรู้เฉพาะทีม่คุีณลกัษณะทีข่าดไม่ได้หรือเป็น
พืน้ฐานจ าเป็น  มองว่าวธีิการทีนั่กวชิาการใช้ศึกษาเน้ือหาในสาขาของ
พวกเขากค็วรเป็นวธีิทีนั่กเรียนควรใช้เรียนเน้ือหาในสาขาน้ัน

การออกแบบนีย้ดึถือตามปรัชญาสารัตถนิยม (Essentialism) และ
นิรันดรนิยม (Perennialism) ใช้แหล่งข้อมูลด้านความรู้และวทิยาศาสตร์ 
จุดเน้นของหลกัสูตรคือ ศาสตร์ทางวชิาการ เช่น คณิตศาสตร์ ชีววทิยา 
จิตวทิยา ฯลฯ



ประเภท/แบบของหลกัสูตร
3. แบบหมวดวชิา (Broad-Fields-Curriculum)

เป็นการบูรณาการเน้ือหาทีเ่หมาะสมจะน ามารวมเข้าด้วยกนัอย่างมเีหตุ่ล เช่น วทิยาศาสตร์
ทั่วไป (ชีววทิยา เคม ีฟิสิกส์ ) สังคมศึกษา (ภูมศิาสตร์ เศรษฐกจิ สังคมวทิยา มานุษยวทิยา และ
ประวตัิศาสตร์)

จุดเน้นของหลกัสูตรคือรายวชิาแบบสหวทิยาการและเน้นศาสตร์ทางวชิาการ
พบในการศึกษาระดบัอุดมศึกษา แต่ปัจจุบนัมกีารน าไปใช้ออกแบบในการศึกษาขั้นพืน้ฐาน

แบบ่สม่สาน (Fused Curriculum)
เป็นการรวมสองวชิาเสมือนเป็นวชิาเดยีว เช่น การ่สมวชิาสัตวศาสตร์ กบัวชิาพฤกษศาสตร์ เป็น

ชีววทิยา การ่สมวชิาการปกครองกบัสังคมวทิยาเป็น ประชาธิปไตยของไทย

การออกแบบนีย้ดึถือตามปรัชญาสารัตถนิยม (Essentialism) และพพิฒันาการนิยม 
(Progressivism) ใช้แหล่งข้อมูลด้านความรู้และสังคม จุดเน้นของหลกัสูตรคือรายวชิาแบบสห
วทิยาการและเน้นศาสตร์ทางวชิาการ



ประเภท/แบบของหลกัสูตร
4. แบบสหสัมพนัธ์ (Correlation Design)

เช่ือมโยงศาสตร์แต่ยงัคงแยกลกัษณะเฉพาะของแต่ละวชิาอยู่
การออกแบบลกัษณะนีไ้ม่ต้องการทีจ่ะสร้างส่ิงใหม่ขึน้มาเหมือนกับ Broad-fields 

design และเห็นว่าแบบรายวชิายงัขาดความเช่ือมโยงของเน้ือหา 

เป็นการพยายามหาทางให้รายวชิาทีแ่ยกกนัน้ันมาเช่ือมโยงกนัแต่ยงัคง
เอกลกัษณ์ของแต่ละวชิา 

เช่น วชิาวรรณคดกีบัวชิาประวตัิศาสตร์
วชิาวทิยาศาสตร์กบัวชิาคณิตศาสตร์

การออกแบบนีย้ดึถือตามปรัชญาพพิฒันาการนิยม (Progressivism) และสารัตถ
นิยม (Essentialism) ใช้แหล่งข้อมูลด้านความรู้ จุดเน้นของหลกัสูตรคือแยกวชิา 
เช่ือมโยงศาสตร์แต่ยงัคงแยกลกัษณะเฉพาะของแต่ละวชิาอยู่



ประเภท/แบบของหลกัสูตร

5. แบบบูรณาการ (Integrated Curriculum)

เป็นการออกแบบทีพ่ฒันามาจากหลกัสูตรแบบหมวดวชิา โดยการหลอมรวมวชิา
โดยทีท่ าให้เอกลกัษณ์ของวชิาเดมิไม่คงเหลืออยู่เลย

ในการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษาระดบัช้ันเรียน ู่้สอนสามารถจัดท าหน่วยการ
เรียนรู้ ซ่ึงอาจใช้หลกัการบูราการมาตรฐานการเรียนรู้ หรือบูรณาการเน้ือหาโดย
การบูรณาการภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้ หรือระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้กไ็ด้ 



ประเภท/แบบของหลกัสูตร
6. แบบแกน (The Core Curriculum)

อธิบายได้ 3 ลกัษณะ คือ

1. หลกัสูตรทีน่ าวชิาต่างๆ มา่สม่สานโดยใช้
หัวข้อในเร่ืองปัญหาสังคม ปัญหาู่้เรียน ปัญหา
ทางประวตัศิาสตร์เป็นจุดร่วม

2. หลกัสูตรทีป่ระกอบด้วย ความรู้ ทกัษะ และ          
เจตคตทิีเ่ลือกแล้วว่าจ าเป็นส าหรับู่้เรียนทุกคน
โดยไม่แยกเป็นรายวชิา

3. หลกัสูตรทีป่ระกอบด้วยวชิาทีพ่จิารณาว่าจ าเป็น
ส าหรับทุกคน

(ธ ารง บัวศรี, 2553: 185) 

วชิา1

วชิา2

วชิา3

วชิา4วชิา5

วชิา6

วชิา7

วชิา8

วชิา
พืน้ฐาน

เน้ือหา1

ความรู้ ทกัษะ
เจตคติ

วชิา1

วชิา2

วชิา3

วชิา4วชิา5

วชิา6

วชิา7

วชิา8

ปัญหา



ประเภท/แบบของหลกัสูตร
7. แบบเดก็เป็นศูนย์กลาง (Child-Centered Design)

การออกแบบนีย้ดึถือตามปรัชญาพพิฒันาการนิยม (Progressivism)  ใช้
แหล่งข้อมูลด้านตวัู่้เรียน จุดเน้นของหลกัสูตรคือความต้องการและความ
สนใจของู่้เรียน

การออกแบบลกัษณะนีเ้ช่ือว่าู่้เรียนต้องรุกเข้าสู่สภาพแวดล้อมการ
เรียนรู้ของพวกเขาเอง และการเรียนรู้น้ันไม่ควรแยกออกจากชีวิตจริง



ประเภท/แบบของหลกัสูตร
8. แบบประสบการณ์เป็นศูนย์กลาง (Experience-Centered Design)

ใช้แหล่งข้อมูลด้านตวัู่้เรียน จุดเน้นของหลกัสูตรคือประสบการณ์และ
ความสนใจของู่้เรียน แม้แบบนีจ้ะมคีวามใกล้เคยีงกบัแบบเดก็เป็น
ศูนย์กลางแต่มุมมองทีแ่ตกต่างคือ การออกแบบลกัษณะนีเ้ห็นว่าความ
ต้องการและความสนใจของเดก็น้ันไม่สามารถน ามาจัดเตรียมล่วงหน้า 
ดงัน้ันจึงไม่สามารถวางแ่นกรอบของหลกัสูตรให้เหมาะกบัเดก็ทุกคนได้ 

การออกแบบนีย้ดึถือตามปรัชญาพพิฒันาการนิยม (Progressivism)  ใช้
แหล่งข้อมูลด้านตวัู่้เรียน จุดเน้นของหลกัสูตรคือประสบการณ์และความ
สนใจของู่้เรียน 



ประเภท/แบบของหลกัสูตร
9. แบบสถานการณ์ในชีวติ (Life-Situation Design)

การออกแบบนีย้ดึถือตามปรัชญาปฏิรูปนิยม (Reconstructionism) จุดเน้น
ของหลกัสูตรคือปัญหาชีวิต และปัญหาทางสังคม ใช้แหล่งข้อมูลด้านความ
เป็นอยู่ในสังคม

การออกแบบนีม้ีข้อตกลงเบ้ืองต้น 3 ข้อ คือ 
เช่ือมโยงสถานการณ์ในชีวิตคงอยู่อย่างต่อเน่ืองทีเ่ป็นเร่ืองส าคญัต่อการท า

หน้าทีใ่ห้ประสบความส าเร็จของสังคม และสร้างความสมเหตุสม่ลใน
การศึกษาในการจัดระเบียบหลกัสูตรทีอ่ยู่รอบตวัู่้เรียน

นักเรียนจะพบความเกีย่วข้องของเน้ือหาเม่ือเน้ือหาถูกจัดระเบียบล้อมรอบ
แง่มุมของชีวติในชุมชน  

นักเรียนได้ศึกษาสถานการณ์ของชีวิตหรือสังคมจะเป็นวธีิการให้พวกเขา
ได้เกีย่วข้องในการปรับปรุงสังคม



ประเภท/แบบของหลกัสูตร
10. แบบนักปฏิรูป (Reconstructionist Design)

การออกแบบนีย้ดึถือตามปรัชญาปฏิรูปนิยม (Reconstructionism) จุดเน้น
ของหลกัสูตรคือการอยู่ร่วมกนัในสังคมและสังคมและปัญหาของอยู่ร่วมกนัใน
การสังคม ใช้แหล่งข้อมูลด้านความเป็นอยู่ในสังคมและความเป็นจริงที่ไม่
ส้ินสุด

วตัถุประสงค์เบ้ืองต้นของหลกัสูตรแบบนักปฏิรูปสังคมคือเพ่ือน านักเรียน
ให้ยดึตดิอยู่กบัการวเิคราะห์วจิารณ์ในเร่ืองท้องถิ่น ชาต ิและสังคมนานาชาติ
เพ่ือทีจ่ะระบุถึงปัญหาของมนุษย์ โดยให้ความสนใจต่อการฝึกปฏิบัตด้ิาน
นโยบายของธุรกจิและพรรครัฐบาล หลกัสูตรจะสนับสนุนการเปลีย่นแปลง
ทางการเมืองและอุตสาหกรรม



การออกแบบหลกัสูตรโดยใชู้่้เรียนเป็นศูนย์กลางมักใช้ในการ
ออกแบบหลกัสูตรระดบัประถมศึกษา

และใช้การออกแบบโดยใช้เน้ือหาเป็นศูนย์กลางในการออกแบบ
หลกัสูตรระดบัมัธยมศึกษาอนัเน่ืองมาจากอทิธิ่ลของต าราและ
มหาวิทยาลยัซ่ึงใช้สาขาวชิาเป็นหลกัในการจัดระเบียบหลักสูตร 
(Ornstein and Hunkin 2009: 197) 


