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งานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาฐานขอมูลโครงสรางหลักสูตร สำหรับระดับปริญญาตรี
และระดับ บัณ ฑิ ตศึ กษา ซึ่งเปน ฐานขอมูลออนไลน โดยวิธีการดำเนิน การวิจั ยนั้น ไดจ ากการศึ กษา
เอกสารที่เกี่ยวของกับการจัดทำหลักสูตร ทั้งขอบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม ประกาศที่เกี่ยวของ รวม
ไปถึงกระบวนการทำงานของงานทะเบียนหลักสูตรและงานตรวจสอบการสำเร็จการศึกษาที่มีอยูเดิม
เพื่ อ พั ฒ นาเป น “ระบบบริ ห ารจั ด การโครงสรางหลัก สูต ร” ซึ่งจะมีส ว นช ว ยในการปฏิ บั ติงาน ให
สามารถสืบคนขอมูลโครงสรางหลักสูตรไดงายและรวดเร็วยิ่งขึ้น ระบบนี้จะแสดงผลขอมูล รายละเอียด
หลั ก สู ต ร โครงสร า งหลั ก สู ต ร กระบวนวิ ช าในโครงสร า งหลั ก สู ต ร และสถิ ติ ข อ มู ล หลั ก สู ต รของ
มหาวิทยาลัยเชียงใหมที่เปดสอนในปปจจุบัน โดยใช CMU IT Account กำหนดสิทธิ์การเขาถึงขอมูล
ระบบ
ผลที่ไดจากการวิจัย ผูวิจัยไดออกแบบและพัฒนาระบบบริหารจัดการโครงสรางหลักสูตร ให
เป น ฐานข อ มู ล แบบออนไลน และสามารถออกแบบฐานข อ มูล โครงสรางหลัก สู ต รได ต ามเอกสาร
หลั กสูต ร ซึ่งระบบได รองรับ รูป แบบโครงสรางหลักสู ตรที่มีความหลากหลาย ระบบบริห ารจัดการ
โครงสร างหลั ก สู ต ร ช ว ยเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในกระบวนการทำงานทะเบี ย นหลั ก สู ต ร และเพื่ อ ให
ฐานขอมูลโครงสรางหลักสูตรนี้เกิดประโยชนแกนักศึกษา และผูปฏิบัติงานที่เกี่ยวของ และสามารถใช
ในการพัฒนางานเกี่ยวกับการจัดการศึกษาตอไปในอนาคต ตามวัตถุประสงคของการวิจัย

Development of Database for Curriculum Structure.
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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.

