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บทคัดยอ 

       งานวิจัยนี้  มีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาฐานขอมูลโครงสรางหลักสูตร สำหรับระดับปริญญาตรี 

และระดับบัณฑิตศึกษา ซ่ึงเปนฐานขอมูลออนไลน  โดยวิธีการดำเนินการวิจัยนั้นไดจากการศึกษา

เอกสารท่ีเก่ียวของกับการจัดทำหลักสูตร ท้ังขอบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม ประกาศท่ีเก่ียวของ รวม

ไปถึงกระบวนการทำงานของงานทะเบียนหลักสูตรและงานตรวจสอบการสำเร็จการศึกษาท่ีมีอยูเดิม 

เพ่ือพัฒนาเปน “ระบบบริหารจัดการโครงสรางหลักสูตร” ซ่ึงจะมีสวนชวยในการปฏิบัติงาน ให

สามารถสืบคนขอมูลโครงสรางหลักสูตรไดงายและรวดเร็วยิ่งข้ึน ระบบนี้จะแสดงผลขอมูล รายละเอียด

หลักสูตร โครงสรางหลักสูตร กระบวนวิชาในโครงสรางหลักสูตร และสถิติขอมูลหลักสูตรของ

มหาวิทยาลัยเชียงใหมท่ีเปดสอนในปปจจุบัน โดยใช CMU IT Account กำหนดสิทธิ์การเขาถึงขอมูล

ระบบ 

ผลท่ีไดจากการวิจัย ผูวิจัยไดออกแบบและพัฒนาระบบบริหารจัดการโครงสรางหลักสูตร ให

เปนฐานขอมูลแบบออนไลน และสามารถออกแบบฐานขอมูลโครงสรางหลักสูตรไดตามเอกสาร

หลักสูตร ซ่ึงระบบไดรองรับรูปแบบโครงสรางหลักสูตรท่ีมีความหลากหลาย  ระบบบริหารจัดการ

โครงสรางหลักสูตร  ชวยเพ่ิมประสิทธิภาพในกระบวนการทำงานทะเบียนหลักสูตร และเพ่ือให

ฐานขอมูลโครงสรางหลักสูตรนี้เกิดประโยชนแกนักศึกษา และผูปฏิบัติงานท่ีเก่ียวของ และสามารถใช

ในการพัฒนางานเก่ียวกับการจัดการศึกษาตอไปในอนาคต ตามวัตถุประสงคของการวิจัย 
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Abstract 

The purpose of this research is to develop a new management program for 

Chiang Mai University's undergraduate and graduate programs in order to manage a 

database of curriculum structure through an online system. University's regulations, 

university's announcements, working process of our curriculum registration and 

graduation verification are investigated and studied in this work. The result is an online 

system called Curriculum Structure Management System, which facilitated whoever 

concerned to easily and rapidly searching their database of curriculum structure. The 

system provides program specification, program structure, course in the program, and 

statistics data of all activated programs in Chiang Mai University (CMU), which 

information accessing is secured through a CMU IT Account. 

Therefore, the researcher designed and created the Curriculum Structure 

Management System, which is the database of curriculum structure in an online 

system for the first time. This new program could raise the effectiveness of the 

working process that correlated to the database of curriculum structure design 

including respond to the needs of both a student and working staff. These online 

databases are essential to develop our further educational services. 
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