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บทคัดย่อ
ปัญหาการจัดตารางสอนมีความซับซ้อนโดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดตารางสอนด้วยวิธีธรรมดา (manually assignment) ที่มักจะ
เกิดความผิดพลาดและต้องใช้เวลานาน เนื่องจากเงื่อนไขของการจัดตารางสอนนั้นมีอยู่หลายเงื่อนไขที่เชื่อมโยงกัน อีกทั้งจะต้องมีการ
ทบทวนและตรวจสอบกันอีกหลายครั้งก่อนการน�ำไปใช้งานจริง งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาโปรแกรมจัดตารางสอนด้วยการ
น�ำเอาวิธกี ารฮิวริสติกมาแก้ปญ
ั หาการจัดตารางสอน โดยน�ำมาใช้ในการวิเคราะห์การจัดล�ำดับความส�ำคัญของข้อมูลเพือ่ ให้ได้โปรแกรมที่
สามารถก�ำหนดเงื่อนไขได้ใกล้เคียงกับการจัดตารางสอนปัจจุบัน โดยวัตถุประสงค์ของการจัดตารางสอนมี 2 ประการ คือ 1) ให้เกิดการ
จัดวิชาเรียนนอกเวลาราชการให้น้อยที่สุด และ 2) ได้ตารางสอนที่สอดคล้องกับความต้องการของอาจารย์ผู้สอนมากที่สุด โดยต้อง
เป็นไปตามเงื่อนไขหลักของการจัดตารางสอน นอกจากนั้นโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นจะต้องสามารถท�ำให้ผู้จัดตารางสอนสามารถท�ำงาน
ได้ง่ายขึ้นและลดความผิดพลาดของการจัดตารางสอนที่เกิดขึ้นได้
ค�ำส�ำคัญ: การจัดตารางสอน วิธีฮิวริสติก การจัดล�ำดับความส�ำคัญ การตัดสินใจแบบหลายเกณฑ์

Abstract
Course timetabling is a complex problem when manually assignment and revision. Mistakes were founded because many
conditions need to be concerned and related that cause mistakes and long operation time. Moreover, schedulers have to review and
examine many times before the implementation. This study aimed to develop course timetabling program using heuristic method
to solve the course timetabling problem. Necessary data were prioritized and used in developing program to yield the timetable to
be close to the current course timetabling. The generated timetable from the developed program should satisfy two objectives as
1) minimizing the number of courses assigned during the office hours and 2) maximizing lecture’s needs, when the hard constraints
of timetabling should be satisfied concurrently. In addition, developed programs must be able to make schedulers easy to work and
reduce mistakes.
Keywords: Course Timetable, Heuristic Method, Priority, Multi-criteria
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1. บทน�ำ

ตารางสอนเป็นตัวแปรส�ำคัญในการขับเคลือ่ นการเรียนการ
สอนให้ดำ� เนินไปอย่างราบรืน่ และมีประสิทธิภาพ แต่การจัดตาราง
สอนนั้นมีปัจจัยที่เกี่ยวข้องหลายประการ เช่น จ�ำนวนนักศึกษา
ที่เพิ่มขึ้นตามการขยายตัวของมหาวิทยาลัยและยังมีการปรับปรุง
เพิม่ เติมหลักสูตรอยูเ่ สมอของแต่ละสาขาวิชา รวมถึงการเปิดสอน
ภาคพิเศษ เป็นต้น ส่งผลท�ำให้มรี ายวิชาทีเ่ ปิดสอนและมีกลุม่ เรียน
จ�ำนวนมาก ท�ำให้การจัดสรรห้องเรียนและอาจารย์ผู้สอนมีความ
ยุ่งยากและซับซ้อนขึ้น ประกอบกับทรัพยากรของสถานศึกษาที่มี
อยู่อย่างจ�ำกัด ดังนั้นการจัดตารางสอนจึงจัดเป็นรูปแบบหนึ่งของ
ปัญหาทีพ่ บในสถาบันการศึกษา นอกจากนีก้ ารจัดตารางสอนยังมี
[3] ข้อก�ำหนดที่แตกต่างกันไปในแต่ละสถาบัน เช่น ช่วงเวลาของ
การจัดตารางสอน โดยทั่วไปการจัดตารางสอนจะมีข้อจ�ำกัดอยู่ 2
ประเภท คือ [2] เงื่อนไขหลัก (Hard Constraints) และเงื่อนไขรอง
(Soft Constraints) โดยเฉพาะเงือ่ นไขรองทีจ่ ะมีความแตกต่างกันไป
ในแต่ ล ะสถาบั น เนื่ อ งจากปั ญ หาการจั ด ตารางสอนสามารถ
พิจารณาเป็นรูปแบบทางคณิตศาสตร์ทสี่ ามารถหาค�ำตอบทีด่ ที สี่ ดุ
ได้โดยใช้วธิ ที างตรง (Exact Method) ส�ำหรับปัญหาขนาดเล็กทีไ่ ม่มี
ความซับซ้อนแต่เมื่อเงื่อนไขรองที่แตกต่างกันไปในแต่ละสถาบัน
รวมไปถึงวัตถุประสงค์ทอี่ าจแตกต่างกัน จึงท�ำให้การใช้วธิ ที างตรง
ไม่สามารถหาค�ำตอบที่ดีที่สุดได้หรืออาจจะใช้เวลานานในการ
หาค�ำตอบ เมื่อขนาดของปัญหาใหญ่ขึ้นหรือการพิจารณามากกว่า
หนึ่งวัตถุประสงค์
ดังนั้น งานวิจัยนี้จึงสนใจวิธีฮิวริสติก (Heuristic) มาใช้
พัฒนาโปรแกรมจัดตารางสอนของกรณีศึกษา ภาควิชาวิศวกรรม
อุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพราะ
เป็นวิธีการที่มีความยืดหยุ่นมากที่สามารถดัดแปลง เพื่อใช้ใน
การหาค�ำตอบของปัญหาการตัดสินใจใดๆ ได้อย่างรวดเร็วและ
มีประสิทธิภาพ [1] วิธฮี วิ ริสติกใช้เวลาในการหาค�ำตอบไม่นานนัก
จึงเหมาะสมกับการน�ำไปใช้งานในการจัดตารางสอน โดยงาน
วิจัยนี้จะพิจารณาวัตถุประสงค์ 2 ประการ คือ 1) ให้เกิดการจัด
วิชาเรียนนอกเวลาราชการให้น้อยที่สุด และ 2) ได้ตารางสอนที่
สอดคล้องกับความต้องการของอาจารย์ผู้สอนมากที่สุด เป็นตัว
ชี้วัดประสิทธิภาพของตารางสอนที่ได้จากโปรแกรมที่พัฒนาขึ้น

2.1 ศึกษาหลักสูตรและแผนการเรียนทีเ่ ปิดสอนในปัจจุบนั
ของภาควิชา
เป็นศึกษาหลักสูตรและแผนการเรียนของภาควิชาวิศวกรรม
อุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อ
รวบรวมข้อมูลรายวิชาที่มีการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา
ของแต่ละชั้นปีในทุกระดับการศึกษาทั้งปริญญาตรี ปริญญาโท
และปริญญาเอก โดยศึกษาจากเอกสารหลักสูตรและคู่มือการลง
ทะเบียน (มชท.30)
2.2 ศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับห้องเรียนของภาควิชา
เป็นการรวบรวมข้อมูลห้องเรียนของภาควิชาวิศวกรรม
อุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่หอ้ งเรียน
ที่สามารถจัดเป็นห้องเรียนหรือห้องสอนได้ เช่น ชื่อห้อง ประเภท
ของห้ อ ง ขนาดความจุ ข องห้ อ ง และต� ำ แหน่ ง ที่ ตั้ ง ของห้ อ ง
(ชั้น, อาคาร) เป็นต้น
2.3 ศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับอาจารย์ของภาควิชา
เป็นการรวบรวมข้อมูลพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับอาจารย์ของ
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ ตลอดจนถึงรายวิชาที่ได้รับมอบหมายให้สอนและความ
ต้องการเกี่ยวกับตารางสอนส่วนตัว เช่น ความต้องการที่เกี่ยวกับ
ช่วงเวลาสอนและห้องสอน เป็นต้น
2.4 ศึกษาการจัดตารางสอนของภาควิชา
เป็นการศึกษารูปแบบและวิธกี ารการจัดตารางสอน เงือ่ นไข
และข้อบังคับต่างๆ ทีใ่ ช้อยูใ่ นปัจจุบนั ตลอดจนปัญหาทีพ่ บในการ
ด�ำเนินการ
2.5 กำ�หนดตัวชี้วัดประสิทธิภาพของตารางสอน
เป็นการก�ำหนดตัวชีว้ ดั ทีส่ ามารถบ่งชีค้ วามส�ำเร็จ ประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลของโปรแกรมจัดตารางสอนที่สร้างขึ้น โดยเน้น
การด�ำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และผลลัพธ์ที่ภาควิชา
ต้องการ

2.6 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของข้อมูลทั้งหมด
น�ำข้อมูลจากการศึกษาในข้อ 2.1 - 2.5 มาวิเคราะห์ความ
2. วิธีการวิจัย
การวิจยั นีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ พัฒนาโปรแกรมจัดตารางสอน สัมพันธ์กันของข้อมูล โดยน�ำเสนอในรูปแบบแผนภาพกระแส
ข้อมูล (data flow diagram) หรือเรียกว่า DFD อันประกอบด้วย
โดยใช้หลักการฮิวริสติก ซึ่งมีขั้นตอนการด�ำเนินงานวิจัย ดังนี้
ข้อมูลรายวิชา ข้อมูลอาจารย์ ข้อมูลห้องเรียน ข้อมูลตารางเวลา
ข้อมูลนักศึกษา เงื่อนไขและข้อบังคับของภาควิชา และตัวชี้วัด
ประสิทธิภาพของตารางสอน

วิศวกรรมสารธรรมศาสตร์ ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2562
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2.7 ประยุกต์ใช้วิธีฮิวริสติกในการกำ�หนดลำ�ดับการจัด
ตารางสอน
จากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของข้อมูลข้อ 2.6 น�ำมา
ออกแบบล�ำดับขัน้ ตอนทีเ่ หมาะสมโดยน�ำเอาวิธฮี วิ ริสติกมาประยุกต์
ใช้ เ พื่ อ ให้ ไ ด้ ล� ำ ดั บ ก่ อ นหลั ง ของการจั ด การข้ อ มู ล ที่ เ หมาะสม
ส�ำหรับการจัดลงในตาราง การจัดล�ำดับความส�ำคัญ ในงานวิจัยนี้
จะค� ำ นึ ง ถึ ง การเรี ย งล� ำ ดั บ ตามความส� ำ คั ญ สู ง สุ ด (maximum
priority) ของข้อมูล และความสอดคล้องกับเงื่อนไขหลักและ
เงื่อนไขรองของการจัดตารางสอนที่ก�ำหนดไว้ โดยเน้นให้การ
ท�ำงานของระบบจัดตารางสอนเป็นไปอย่างรวดเร็วและคล่องตัว
2.8 เขียนโปรแกรมควบคุมการจัดตารางสอน
ในการเขียนโปรแกรมควบคุมจะมีขนั้ ตอนในการด�ำเนินการ
ดังรูปที่ 1 ดังนี้
		 2.8.1 เขียนแผนผัง (flowchart) ของโปรแกรมจัดตาราง
สอน
		 2.8.2 ออกแบบและสร้างฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดตารางสอน เช่น ฐานข้อมูลรายวิชา, ฐานข้อมูลอาจารย์,
ฐานข้อมูลห้องเรียน และฐานข้อมูลรายวิชาแต่ละภาคเรียน เป็นต้น
		 2.8.3 น�ำข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้มาท�ำการออกแบบ
กระบวนการโดยน�ำเสนอในรูปแบบ แผนภาพกระแสข้อมูล (data
flow diagram) หรือเรียกว่า DFD จากนัน้ จัดท�ำ Entity-Relationship
Diagram หรือเรียกว่า ER-Diagram ของระบบจัดตารางสอน ท�ำการ
ออกแบบรายชื่อแฟ้มข้อมูล และรหัสข้อมูล
		 2.8.4 ออกแบบระบบสือ่ ประสานกับผูใ้ ช้ (graphic user
interface: GUI) หรือการออกแบบจอภาพ แสดงลักษณะการใช้งาน
ของโปรแกรมและออกแบบการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล
		 2.8.5 ออกแบบแบบรายงาน (form) ของตารางสอน
และตารางการใช้ห้องเรียน
		 2.8.6 เขียนโปรแกรมควบคุมการจัดตารางสอนตาม
วิธีการทางฮิวริสติกที่ออกแบบไว้ตามข้อ 2.7
		 2.8.7 ทดสอบการท�ำงานของโปรแกรมที่พัฒนาขึ้น
		 2.8.8 ปรับปรุงและแก้ไขข้อบกพร่อง
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Start
เขียนแผนผัง (flowchart)
ของโปรแกรมจัดตารางสอน
ออกแบบและสร้างฐานข้อมู ล

สร้างแผนภาพกระแสข้อมู ล (DFD) จัดทา
ER-Diagram ของระบบจัดตารางสอน รายชื ่อ
แฟ้ มและรหัสข้อมูล
ออกแบบระบบสื่ อประสานกับผูใ้ ช้และ
ออกแบบการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล
ออกแบบแบบรายงาน (form) ของตารางสอน
และตารางการใช้ห้องเรี ยน

โดยมีรายวิชาบ
การเรี ยนการสอนใ
เปิ ดสอนทั้งหมดอ
ภาคการศึ กษาที่ 1 ว
รายวิ ช า และภาค
ภาคทฤษฎี จ านวน
วิชาเอกบังคับภาคท
เลือกภาคทฤษฎี จาน

เขียนโปรแกรมควบคุม
การจัดตารางสอน

3.2 ข้ อมู ล ห้ อ
อุตสาหการ
No
ทดสอบการทางานของโปรแกรม
โ ดย ภ า ค วิ ช า
Yes
วิศวกรรมศาสตร์ ม
ปรับปรุ งและแก้ไขข้อบกพร่ อง
ใช้เป็ นห้อ งเรี ย นจา
นาไปใช้จริ ง
สามารถจัดตารางสอ
End
ได้ 8 ห้องเรี ยนและภ
บรรยายมี ความจุเฉ
รูปที่ 1 ขั้นตอนในการด�
ำเนินการเขีาเนิ
ยนโปรแกรมควบคุ
รู ปที่ 1 ขั้นตอนในการด
นการเขียน มการจัด
ปฏิบตั ิมีความจุเฉลี่ย
ตารางสอน
โปรแกรมควบคุมการจัดตารางสอน
ตารางสอนในช่ วงเ
3. ผลการวิ
เรี ยน
3. ผลการวิจจัยัย
3.13.1หลัหลั
กสูกตสูรและแผนการเรี
ยนทีย่เปินที
ดสอนในปั
จจุบันของ
ตรและแผนการเรี
่ เ ปิ ดสอนใน
3.3 ข้ อมูลอาจา
ภาควิปัชจาจุบันของภาควิชา
ส�ำหรับภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ อาจารย์ภ าคว
ส าหรั บ ภาควิ ช าวิ ศ วกรรมอุ ต สาหการ คณะ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้มีการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตวิรศวกรรมศาสตร์ ท
มหาวิ ท ยาลัย เชี ย งใหม่ ไ ด้มี ก าร
ต่างๆวิ ศดัวกรรมศาสตร์
งนี้
จ านวน 26 ท่ า น ท
จัด1.การเรี
ย
นการสอนในหลั
ก
สู
ต
รต่
า
ง
ๆ
ดั
ง
นี
้
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
ปริ ญญาโทและปริ ญ
1.
หลั
ก
สู
ต
รวิ
ศ
วกรรมศาสตรบั
ณ
ฑิ
ต
		 สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
ละท่ า นจะมี ภ าระก
ตสาหการ
2. สาขาวิ
หลักสูศตวกรรมอุ
รวิศวกรรมศาสตรมหาบั
ณฑิต
และ 6 ถึ ง 12 ชั่ว โม
		 2.2.1หลัสาขาวิ
ศวกรรมอุตสาหการณฑิต
กสู ตรวิชศาวิวกรรมศาสตรมหาบั
ความต้อ งการทาง
		 2.22.1สาขาวิ
ดการอุตตสาหกรรม
สาขาวิชชาการจั
าวิศวกรรมอุ
สาหการ
อาจารย์ ย ัง อยู่ ใ นร
		 2.32.2สาขาวิ
ศ วกรรมโลจิ
ส ติ ก ส์ แ ละการจั ด การ
สาขาวิชชาวิ
าการจั
ดการอุตสาหกรรม
ช่ วงเวลาที่ ใช้ในกา
			 โซ่อุปทาน
2.3 สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์และ
ออกเป็ นช่ ว งละ 1.
3. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
การจั
ด
การโซ่
อ
ป
ุ
ทาน
		 สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
ออกเป็ น 8 ช่ วงเวล
3.
หลั
ก
สู
ต
รปรั
ช
ญาดุ
ษ
ฎี
บ
ณ
ั
ฑิ
ต
โดยมีรายวิชาบังคับและวิชาเลือกที่จะต้องจัดให้มีการเรียเกณฑ์
น ค ะแนนคว
สาขาวิชลาวิ
ศวกรรมอุ
สาหการ
การสอนในแต่
ะภาคเรี
ย น ตโดยมี
ร ายวิ ช าที่ เ ปิ ด สอนทั้ ง หมด
อย่างน้อย 54 รายวิชา โดยแบ่งเป็นภาคการศึกษาที่ 1 วิชาเอกบังคับ
ภาคทฤษฎีจ�ำนวน 21 รายวิชา และภาคปฏิบัติ 1 รายวิชา วิชาเอก
เลือกภาคทฤษฎีจ�ำนวน 9 รายวิชา และภาคการศึกษาที่ 2 วิชาเอก
บังคับภาคทฤษฎีจ�ำนวน 18 รายวิชา วิชาเอกเลือกภาคทฤษฎี
จ�ำนวน 5 รายวิชา
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3.2 ข้อมูลห้องเรียนของภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
โดยภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีหอ้ งทีใ่ ช้เป็นห้องเรียนจำ�นวน 12 ห้อง
ใน 3 อาคารเรียนที่สามารถจัดตารางสอนในรายวิชาภาคทฤษฎี
(บรรยาย) ได้ 8 ห้องเรียนและภาคปฏิบัติ 4 ห้องเรียน ซึ่งห้องเรียน
บรรยายมีความจุเฉลีย่ ประมาณ 40 คน และห้องเรียนปฏิบตั มิ คี วามจุ
เฉลี่ยประมาณ 20 คน นั่นคือสามารถจัดตารางสอนในช่วงเวลา
เดียวกันได้พร้อมกัน 12 กลุ่มเรียน
3.3 ข้อมูลอาจารย์ของภาควิชา
อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์
ทีท่ ำ�หน้าทีส่ อนในปีการศึกษา 2561 จำ�นวน 26 ท่าน ทำ�การสอนใน
ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก โดยเฉลีย่ แล้วอาจารย์
แต่ละท่านจะมีภาระการสอนประมาณ 2 ถึง 4 รายวิชาและ 6 ถึง
12 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์ ในส่วนของข้อมูลความต้องการทางด้านช่วง
เวลาที่ทำ�การสอนของอาจารย์ยังอยู่ในระหว่างดำ�เนินการสำ�รวจ
โดยช่วงเวลาที่ใช้ในการสำ�รวจตามความต้องการจะแบ่งออกเป็น
ช่วงละ 1.30 ชั่วโมง ดังนั้นใน 1 วันจึงแบ่งออกเป็น 8 ช่วงเวลา
เริ่มตั้งแต่ 08:00 - 21:00 น. ซึ่งมีเกณฑ์คะแนนความต้องการของ
ช่วงเวลา ดังนี้ 5 คะแนน: พึงพอใจมากที่สุด, 4 คะแนน: มาก,
3 คะแนน: ปานกลาง, 2 คะแนน: น้อย และ 1 คะแนน: ไม่พึงพอใจ
3.4 การจัดตารางสอนของภาควิชา
ปัจจุบันขั้นตอนการจัดตารางสอนของภาควิชาวิศวกรรม
อุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีขนั้ ตอน
ที่ใช้ในการจัดตารางสอนดังแสดงรูปที่ 2 ซึ่งเป็นขั้นตอนการจัด
ตารางสอนด้วยวิธีธรรมดา (manually assignment) ถึงแม้มีการน�ำ
เอาโปรแกรม Excel เข้ามาช่วยในการจัดตารางสอน แต่กถ็ กู ใช้เป็น
ตารางบันทึกข้อมูลเท่านัน้ จึงเทียบเท่ากับการจัดตารางสอนด้วยมือ
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ถึงแม้มีการนาเอาโปรแกรม Excel เข้ามาช่วยในการจัด
ตารางสอน
ตารางสอน แต่กถ็ ูกใช้เป็ นตารางบันทึ กข้อมูลเท่านั้น
1. อาจ
จึงเทียบเท่ากับการจัดตารางสอนด้วยมือ
- อาจา
- ข้อมูลหลักสูตรของแต่ละระดับปริ ญญาตรี ปริ ญญาโท และปริญญาเอก
ต่อหน
- อาจารย์ผสู ้ อนแต่ละรายวิชา
- อาจา
- ข้อมูลจานวนนักศึกษา
สอนป
ทาการประชุมภาควิชา เพื่อกาหนดภาระการสอนให้กบั อาจารย์แต่ละท่าน
2. ราย
- แต่ละ
ผูท้ ี่เกี่ยวข้องทาการจัดตารางสอนโดยทาการจัดวิชาเอกบังคับลงก่อน และตาม
- หนึ่ ง
ด้วยวิชาเลือกบังคับ จากนั้นเริ่มจัดตั้งแต่ระดับปริญญาตรี ปริ ญญาโทและ
ปริ ญญาเอก โดยดูจานวนนักศึกษาแต่ละชั้นปี มากที่สุดก่อน
กลุ่มเร
- หนึ่ ง
ทาการจัดตารางสอนลงในโปรแกรม Excel
เดียวก
ทาการ
ได้ตารางสอนรวมของภาควิชา
No
3. นักศ
- นั ก ศ
แผนก
ทาการตรวจสอบความถูกต้องของตารางสอน
รายวิช
Yes
- นักศ
ขออนุมตั ิตารางสอนโดยหัวหน้าภาควิชา
4. ห้อง
- หนึ่ ง
ทาการลงตารางเรียนตารางสอนในเว็บสานักทะเบียน
ได้เพีย
รูปที่ 2 รูขัป้นทีตอนของการจั
ดตารางสอนปั
จจุบัน จจุบนั
่ 2 ขั้นตอนของการจั
ดตารางสอนปั
		 3.4.1 ภาควิ ศ วกรรมอุ ต สาหการ เปิ ด สอนระดั บ
ปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก โดยมีการก�ำหนดกลุม่ เรียน
ของนักศึกษาภาคปกติเป็นกลุ่มเรียน (section) 1, 2, 3… และ
นักศึกษาภาคพิเศษเป็นกลุ่มเรียน (section) 801, 802, 803... ส่วน
จะมีกกี่ ลุม่ เรียนนัน้ ขึน้ อยูก่ บั การก�ำหนดจ�ำนวนนักศึกษาในแต่ละ
กลุ่มเรียน ตามขนาดของห้องเรียน จ�ำนวน อาจารย์ผู้สอน และ
ความเห็นชอบของภาควิชา
โดยภาควิชามีการก�ำหนดเงือ่ นไขของการจัดตารางสอนดังนี้
1. อาจารย์
		 - อาจารย์หนึ่งท่านสามารถสอนได้เพียงหนึ่งห้องต่อ
หนึ่งช่วงเวลา
		 - อาจารย์แต่ละท่านจะได้รับมอบหมายในการสอน
ประจ�ำกลุ่มเรียนของรายวิชานั้นๆ
2. รายวิชา
		 - แต่ละรายวิชามีการก�ำหนดอาจารย์ผู้สอนไว้แล้ว
		 - หนึ่งรายวิชาสามารถมีกลุ่มเรียนได้มากกว่าหนึ่งกลุ่ม
เรียน
		 - หนึง่ รายวิชาสามารถก�ำหนดลงในช่วงเวลาเดียวกันได้
หากมีอาจารย์ผู้สอนมากกว่า 1 ท่านที่ท�ำการสอนรายวิชานั้นๆ
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ช่ วงเวลาการเรี ยนการสอนในแต่ละวัน ออกเป็ น และภาควิ ช า ตลอดจนถึ ง ดัช นี ช้ ี วัดผลสั ม ฤทธิ์ ของ
26 ช่ ว งเวลา ช่ ว งเวลาละ 30 นาที โดยแต่ ล ะ ตารางสอนถู ก น ามาวิ เ คราะห์ เพื่ อ ให้ ท ราบ ถึ ง
รายวิ ช าท าการเรี ย นการสอน 2 ครั้ งต่ อ สั ป ดาห์ ความสั ม พัน ธ์ ข องข้อ มู ล แล้ว สร้ า งเป็ นแผนภาพ
มพันอธ์มูขลองข้
อมูลFlow
แล้วDiagram)
สร้างเป็นแผนภาพกระแสข้
3. นักศึกษา ครั้ งละ 1.30 ชม. เนื่ อ งจากรายวิ ช าส่ ว นใหญ่ ถึมงี ความสั
กระแสข้
(Data
หรื อเรี ยกว่า DFDอมูล
Diagram)
หรืออเรีมูยลกว่
า DFD
ซึ่งความสัมพันธ์ของ
		 - นักศึกษาสามารถลงทะเบี
ยน (DataซึFlow
จานวน 3 หน่ วยกิยตนเรี
ดังนัยนตามแผนการเรี
่ งความสั
มพันธ์ของข้
การจั
ดตารางสอนแสดงได้
้ นจึ งกาหนดวันและเวลา
ลดัการจั
ของภาคเรีย-นนั
้นๆ ได้
คยรบทุ
ชะา 3 ชั่วโมง ชโดยวั
งรู ปมทีดพั่ตารางสอนแสดงได้
3นธ์ ของข้ อมูล ดังรูปที่ 3
นสัปกดาห์
นจันลทร์
การเลื
อเรีกลงกลุ
่ มรายวิ
เรี ลยนของรายวิ
าในแต่
ะ คู่กบั วันข้3.6อมูความสั
		 - นักศึกษาสามารถเลือกกลุ่มเรียนได้เองอย่างเสรี
พฤหัส้ นบดี
นอังคารคู่ก ับวันศุขกอง
ร์ เริ่ ม ตั้ง แต่ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจัดตารางสอนทั้งหมดอัน
ห้อ งเรี ย นจะขึ
อยู่กและวั
ับ ประเภทและความจุ
4. ห้องเรียน
ห้องเรี ยนเวลา 08:00 - 21:00 น. มีช่วงเวลาพักอยู่ 2 ช่ได้
องเรี ย น ข้อมูลอาจารย์
วงแคืก่อ ข้อมูลรายวิชา ข้อมูลห้Teacher
		 - หนึ่ ง ช่ ว งเวลาในแต่ ล ะห้ อ งเรี ย นสามารถก�ำ หนด
ข้ อบังคับของมหาวิทยาลัย
ขั้นตอนของวิธีฮิวริสติก
ผู
ส
้
อน
ข้
อ
บั
ง
คั
บ
และเงื
่
อ
นไขต่
า
งๆ
ของมหาวิ
ทยาลัย
3.4.2
ข้
อ
มู
ล
วั
น
และช่
ว
งเวลา
ท
าการแบ่
ง
12:30
13:00
น.
และ
16:00
16:30
น.
ได้เพียงหนึ่งรายวิชาเท่านั้น
Room
Course ์ ของ
ง ดัช นี ช้ ี วัดผลสั ม ฤทธิ
วงเวลาการเรี
ยนการสอนในแต่
ะวัน ออกเป็
		 - ช่การเลื
อกลงกลุ
นของรายวิ
ชลาในแต่
ละห้อนงเรียนและภาควิ ช า ตลอดจนถึ
3.5 ตัวชี่มว้ เรีัดยประสิ
ทธิ ภาพของตารางสอน
ช่ ว งเวลา ช่ ว งเวลาละ
30 ยนาที
ล ะ ตารางสอนถู ก น ามาวิ เ คราะห์ เพื่ อ ให้ ท ราบ ถึ ง
จะขึ้นอยู่กับ26ประเภทและความจุ
ของห้องเรี
นจ จุ บโดยแต่
Room Schedule
การจัดตารางสอนในปั
ัน ที่ มี ช่ว งเวลาสอน
Timetable
ย นการสอน
้ งต่ อ สั ปงดาห์
		 รายวิ
3.4.2ชข้าทอาการเรี
มูลวันและช่
วงเวลา2ท�ครัำการแบ่
ช่วงเวลาความสั ม พัน ธ์ ข องข้อ มู ล แล้ว สร้ า งเป็ นแผนภาพ
ออกนอกช่ วงเวลาราชการและสนองต่อความต้องการ
Room Schedule
Slot StatusFlow Diagram) หรื อเรี ยกว่า DFD
การเรียนการสอนในแต่
ะวันเนืออกเป็
น 26 ช่ชวาส่
งเวลา
ช่วงเวลาละ
ครั้ งละ 1.30ลชม.
่ อ งจากรายวิ
ว นใหญ่
มี กระแสข้อมูลTime(Data
Timetable (Teacher)
ของอาจารย์
ผู ้ ส อนอยู
่ ใ นร ะดั บ ต้ง่ต่าอสัเพืป่ อดาห์
พั ฒ น า
30 นาที โดยแต่
ละรายวิ
จานวน
3 หน่ชวาท�
ยกิำตการเรี
ดังนัย้ นนการสอน
จึ งกาหนดวั2 นครัและเวลา
ซึ่ งความสัมพันธ์ของข้อมูลการจั
ดตารางสอนแสดงได้
Timetable (Teacher)
ประสิ
ธิ ภาพการจั
ดตารางสอนให้
ดีข้3ึ นหน่
จึ งได้กาหนด
ครัง้ ละ 1.30เรีชัยว่ นสั
โมง
อ่ ทงจากรายวิ
าส่
วโดยวั
นใหญ่นมจัจี นำ� ทร์
นวน
ปเนืดาห์
ละ 3 ชั่วชโมง
คู่กบั วันวยกิตดังรู ปที่ 3
ตามเกณฑ์
การประเมิปดาห์
นตารางสอนตามตารางที
1 ดังนีรู้ ปที่ 3 ฐานข้
ของโปรแกรมจั
ดตารางสอน
ดังนัน้ จึงก�ำพฤหั
หนดวั
และเวลาเรี
นจัน่ ทร์
รู ปทีอ่ มู3ลฐานข้
อมูลของโปรแกรมจั
ดตารางสอน
สนบดี
และวันยอันสั
งคารคู่ก ับลวัะน3ศุชักว่ ร์โมงเริ่ โดยวั
ม ตั้ง แต่
คูก่ บั วันพฤหัสบดี และวันอังคารคูก่ บั วันศุกร์ เริม่ ตัง้ แต่ เวลา 08:00
Teacher
เวลาตารางที
08:00 -่ 121:00
มีช่วงเวลาพั
อยู่ 2 ช่วง คือ
ตัวชี้ วน.ดั การประเมิ
นกตารางสอน
ขั้นขัตอนการจั
ดตารางสอนตามหลั
กฮิกวฮิริสวริติสกติก
- 21:00 น. มีช่วงเวลาพักอยู่ 2 ช่วง คือ 12:30 - 13:00 น. และ 16:00 ข้อบังคับของมหาวิ3.7
ทยาลัย 3.7
ขั้นตอนของวิ
ี ฮิวริสติก
้นตอนการจั
ดธตารางสอนตามหลั
12:30 - 13:00 น. และ 16:00 - 16:30 น.
ภายหลั
งจากศึ
กษาความสั
มพันมธ์พัขนองข้
มูลแล้
ได้นว�ำเอา
- 16:30 น.
ตัวชี้วัด
เป้ าหมาย
ตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของงาน
ภายหลั
งจากศึ
กษาความสั
ธ์ ขอองข้
อมูวล แล้
Room
Course
ริสติก กเข้การฮิ
ามาช่ววริยในการก�
หนดและออกแบบขั
้นตอน
่อยู่
จานวนการสอนที่จดั ออกนอก หลักการฮิ
3.5 ตัวจชีานวน
ว้ ัดประสิ ทลดการสอนที
ธิ ภาพของตารางสอน
ได้นวาเอาหลั
สติ ก เข้าำมาช่
วยในการกาหนด
ชานอกทธิภหลั
งช่วงเวลา
การข้อTimetable
มูลตารางสอนที่เหมาะสมดั
งนี้
3.5 การจั
ตัวชี้วรายวิ
ประสิ
าพของตารางสอน
Room Schedule
ดัดตารางสอนในปั
จ จุ บ ัน ที่ มี ชช่่ ววงเวลาราชการน้
งเวลาสอนอยที่สุด การจัดและออกแบบขั
อมูล ตารางสอนที่
้ น ตอนการจัดการข้
ช่วงเวลา
16.00 น. เป็ นต้นไป หรื อไม่เกิดขึ้น (0%) ซึ่งถือว่า
		
3.7.1
ประชุ
ม
อาจารย์
ป
ระจ�
ำ
ภาควิ
ชา เพื่อ
การจั
ด
ตารางสอนในปั
จ
จุ
บ
น
ั
ที
ม
่
ช
ี
ว
่
งเวลาสอนออกนอกช่
ว
ง
ออกนอกช่ราชการ
วงเวลาราชการและสนองต่
องการ(Optimal
Room Schedule
ให้เหลือน้อยทีส่ ุ ด อความต้
เป็ นค่าที่เหมาะสม
เหมาะสมดั
ง
นี
้
Slot Status
- พิ จ ารณารายวิ
ช าที่ จ ะเปิ ด สอนทั้ ง วิ ช าบั ง คั บและ
เวลาราชการและสนองต่
อความต้องการของอาจารย์
ผู้สอนอยู่ใน Time		
Timetable (Teacher)
ของอาจารย์ ผู ้ ส อนอยู่ ใ นร ะดั บ ต่ า Solution)
เพื่ อ พั ฒ น า
3.7.1
ประชุ
ม
อาจารย์
ประจ
าภาควิ
ก(Teacher)
ชั้นปี และทุกระดั
บการศึ
กษาชา เพื่อ
ระดับต�่ำ เพื่อพัฒตารางสอนที
นาประสิทธิได้
ภาพการจั
ด่ตารางสอนให้
ดีขึ้น จึงได้ วิชาเลือกของทุ
Timetable
ตารางสอนที
ประสิ ทธิ ภาพการจัด่ ตารางสอนให้
ดีข้ ึ นช่จึวงงเวลาท
ได้กาการสอนของ
าหนด
ชาที่จม่ ะเปิ
าบังคัชบาและ
อง
องกับความ อาจารย์ แต่่ ล1ะท่ดัางนมี
ำหนดจ�ำนวนกลุ
เรียดสอนทั
นของแต่้ งลวิชะรายวิ
โดยแยก
ก�ำหนดตามเกณฑ์สอดคล้
การประเมิ
นสอดคล้
ตารางสอนตามตารางที
นีค้ วาม 		 - -พิจก�ารณารายวิ
ตามเกณฑ์กกับารประเมิ
นี้ องการ รูรหั
ความ นตารางสอนตามตารางที
ต้องการของ
สอดคล้่ อ1งกัดับงความต้
ปทีส่ 3ของกลุ
ฐานข้
วิช่มอาเลื
กของทุแกละปฏิ
ชั้นปี ดและทุ
กระดับนการศึกษา
เรีมูลยอของโปรแกรมจั
นทฤษฎี
บตารางสอน
ัติออกจากกั
ต้องการของ อาจารย์ผสู้ อน
ของอาจารย์ผสู้ อนอย่างน้อย
ก�ำหนดอาจารย์
่มเรีชยนา โดย
ตารางทีตารางที
่ 1 ตัว่ ชี1้วตัอาจารย์
ัดวการประเมิ
นตารางสอน
านวนกลุผ่มู้สเรีอนของแต่
ยนของแต่ลละกลุ
ะรายวิ
ชี้ วดั การประเมิ
นตารางสอน(80%) ซึ่งถือว่าเป็ นค่าที่ 		 - -กาหนดจ
3.7 ขั้นตอนการจั
กฮิวงริคัสบติก่กอ นรายวิ ช าเลื อ ก
		
3.7.2 ดสท�ตารางสอนตามหลั
ำ การจั่มดเรีรายวิ
ช าบั
ผูส้ อน
เหมาะสมที่สุด (Optimal
แยกรหั
ของกลุ
ยนทฤษฎี
และ ปฏิบตั ิออกจาก
ตัวชี้วัด
เป้ าหมาย
ตัวชี้วัดผลสัSolution)
มฤทธิ์ของงาน
ภายหลั
งจากศึ
กษาความสั
มพันนแปรตามจ�
ธ์ ของข้อมูำนวนนั
ล แล้ว กศึกษาทั้งหมด
เนื
่องจากจ�
ำกันนวนกลุ
่มเรียนผั
จานวน
ลดการสอนที่อยู่
จานวนการสอนที่จดั ออกนอก
ได้นทีาเอาหลั
กการฮิ
วริ สติ กกสูเข้ตารมาช่ วยในการกาหนด
่ต้องลงเรี
ยนตามหลั
- กาหนดอาจารย์ผสู ้ อนของแต่ละกลุ่มเรี ยน
รายวิชานอก หลังช่วงเวลา
ช่วงเวลาราชการน้อยที่สุด
		 ้ น3.7.3
ถ้ารายวิ
ชาใดมี
ยนการสอนภาคปฏิ
บัติให้
และออกแบบขั
ตอนการจั
ดการข้
อมูกลารเรี
ตารางสอนที
่
ช่วงเวลา
16.00 น. เป็ นต้นไป หรื อไม่เกิดขึ้น (0%) ซึ่งถือว่า
ท�ำการจังนีด้ รายวิชาปฏิบัติก่อน เนื่องจากรายวิชาปฏิบัติมีข้อจ�ำกัด
ราชการ
ให้เหลือน้อยทีส่ ุ ด
เป็ นค่าที่เหมาะสม (Optimal
เหมาะสมดั
Solution)
ของห้
องเรียมนอาจารย์ประจาภาควิชา เพื่อ
3.7.1 ประชุ
ตารางสอนที่ ได้ตารางสอนที่
ช่วงเวลาทาการสอนของ
		
3.7.4ชาทีท�ำ่จการจั
ดระดับ้ งปริ
ก่อน แล้วตามด้วย
- พิจารณารายวิ
ะเปิ ดสอนทั
วิชญ
าบัญาตรี
งคับและ
สอดคล้อง
สอดคล้องกับความ อาจารย์ แต่ละท่านมีความ
ปริญญาโท และปริญญาเอกตามล�ำดับ ซึ่งเป็นการยึดล�ำดับความ
กับความ
ต้องการของ
สอดคล้องกับความต้องการ
วิชาเลือกของทุกชั้นปี และทุกระดับการศึกษา
ส�ำคัญตามจ�ำนวนรายวิชาและนักศึกษามากไปหาน้อย
ต้องการของ อาจารย์ผสู้ อน
ของอาจารย์ผสู้ อนอย่างน้อย
- กาหนดจานวนกลุ่มเรี ยนของแต่ละรายวิชา โดย
อาจารย์
(80%) ซึ่งถือว่าเป็ นค่าที่
		 3.7.5 ท�ำการจัดชั้นปีที่มีจ�ำนวนรายวิชาและจ�ำนวน
ผูส้ อน
เหมาะสมที่สุด (Optimal
สของกลุ่ส่มุดเรีเป็ยนนทฤษฎี
และ ปฏิบตั ิออกจาก
นัแยกรหั
กศึกษามากที
อันดับแรก
Solution)
กัน
		
3.7.6 การจั ด ตารางสอนจะเป็ น การน� ำ เอาข้ อ มู ล
- ก่าหนดอาจารย์
่มเรี ยน ผู้สอนเรียบร้อยแล้ว
กลุ
มเรียน (กลุ่มเรีผสู ้ ยอนของแต่
นที่มีการก�ลำะกลุ
หนดอาจารย์
3.6 ความสัมพันธ์ของข้อมูล
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจัดตารางสอนทั้งหมดอันได้แก่ จากผลการประชุมพิจารณาร่วมของอาจารย์) ของแต่ละรายวิชา
ข้อมูลรายวิชา ข้อมูลห้องเรียน ข้อมูลอาจารย์ผู้สอน ข้อบังคับ ไปด�ำเนินการ ดังนี้
และเงื่อนไขต่างๆ ของมหาวิทยาลัยและภาควิชา ตลอดจนถึงดัชนี 		 1) ตรวจสอบและพิจารณาเวลาสอน หรือช่วงว่างของ
ชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของตารางสอนถูกน�ำมาวิเคราะห์ เพื่อให้ทราบ อาจารย์ผู้สอน
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		 2) พิ จ ารณาความสอดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการของ
อาจารย์ผู้สอน
		 3) ตรวจสอบและเลือกช่วงเวลา (timeslots)
		 4) ตรวจสอบและเลือกห้องเรียน
		 5) บันทึกการจองช่วงเวลา (timeslots) ของอาจารย์
ผู้สอนลงในตารางเวลา
		 6) บันทึกการจองห้องเรียนลงในตารางการจองเวลา
ห้องเรียน (timeslots room)
		 7) บันทึกข้อมูลลงในตารางสอน (timetable) โดยแปลง
ข้อมูลเป็นรหัส (code) ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลต่างๆ ดังนี้
			 7.1) ID ล�ำดับของข้อมูล
			 7.2) ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับรายวิชา วันที่ทำ� การสอน
กลุม่ เรียน ผูส้ อน ห้องเรียน และช่วงเวลา โดยบันทึกเป็นตัวเลข 12
หลัก ดังนี้
ก่ อนรายวิชาเลื อ ก
X-XX-XX-XX-XX-XX-X
		 X-XX-XX-XX-XX-XX-X
แปรตามจ านวน
X ลาดับที่ 1-2 หมายถึง วันของการสอน
			 X ล�ำดับที่ 1-2 หมายถึง วันของการสอน
ตามหลักสู ตร 			
X ลาดัXบล�ทีำดั่ 3-4
ง Timeslot
ที่เริ่ มทีสอน
บทีหมายถึ
่ 3-4 หมายถึ
ง Timeslot
่เริ่มสอน
ารสอนภาคปฏิ บ ัต			
ิ
X ลาดัXบล�ทีำดั่ 5-6
หมายถึ
ง
Timeslot
สุ
ด
ท้
า
ย
บที่ 5-6 หมายถึง Timeslot สุดท้าย
เนื่ องจากรายวิชา			
X ลาดัXบล�ทีำดั่ 7-8
ง ID งของห้
องเรี ยอนงเรียน
บทีหมายถึ
่ 7-8 หมายถึ
ID ของห้
			
บที่ 9-10
หมายถึ
ID ของรายวิ
X ลาดัXบล�ทีำดั่ 9-10
หมายถึ
ง ID งของรายวิ
ชา ชา
บที่ 11-12
หมายถึ
ID ของอาจารย์
ตรี ก่ อ น แล้ว ตาม			
X ลาดัXบล�ทีำดั่ 11-12
หมายถึ
ง ID งของอาจารย์
ผสู ้ อนผู้สอน
่ 13 หมายถึ
ง หมายเลขกลุ
ตามลาดับ ซึ่ งเป็ น			
X ลาดัXบล�ทีำดั่ 13บทีหมายถึ
ง หมายเลขกลุ
่มเรี ยน่มเรียน
		 ดังตัวอย่างตารางที่ 2 เช่น
านวนรายวิชาและ
ดังตัวอย่างตารางที่ 2 เช่น
		 14010306011304
14010306011304
วนรายวิ ช าและตารางที่ 2 ตัวอย่างข้อมูลและความหมาย
ตารางที่ 2 ตัวอย่างข้อมูลและความหมาย
นดับแรก

นการนาเอาข้อ มู ล
หนดอาจารย์ผสู ้ อน
มพิจารณาร่ วมของ
าเนิ นการ ดังนี้
วลาสอน หรื อ

งกับความต้องการ

ลาดับ
1
2
3-4
5-6
7-8

หมายเลข
หมายถึง
1
สอนครั้งแรกในวันลาดับที่ 1
ของสัปดาห์ (วันจันทร์)
4
สอนครั้งที่สองในวันลาดับที่ 4
ของสัปดาห์ (วันพฤหัสบดี)
01
Timeslot เริ่ มต้นสอนนั่นคือ Timeslot
ที่ 1 (08:00 น.)
03
Timeslot สิ้นสุดการสอนนัน่ คือ
Timeslot ที่ 3 (09:30 น.)
06
ห้องเรี ยนลาดับที่ 6 (ห้องบรรยาย 3)
02
รายวิชาลาดับที่ 2 (ในฐานข้อมูลรายวิชา)
13
อาจารย์ลาดับที่ 13 (ในฐานข้อมูลอาจารย์)
04
กลุ่มเรี ยนที่ 4 ของรายวิชาลาดับที่ 2
(ในฐานข้อมูลรายวิชา)

เวลา (timeslots)
9 - 10
เรี ยน
11 - 12
า (timeslots) ของ
13
วลา
ลงในตารางการ
3.7.7 เมื่ อครบทุกรายวิชา ทุกชั้นปี และทุ ก
room)
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ก ต้ อ งในการประมวลผลของ
วารสารวิศวกรรมสาร มก. 2555: 25, 1-16.
วนที
ทดสอบรู ปแบบหน้
าจอการใช้งาน ปุ่ ม
โปรแกรม
[2] ศศิธร อิสโร. ขัน้ ตอนวิธกี ารปรับใช้ผลลัพธ์ดว้ ยการโปรแกรม
คาสั่งรวมถึ งการเชื่ อมโยงข้อมูลไปยังฐานข้อมูล การ
จากนัน้ ท�ำการทดสอบการใช้งานของโปรแกรมแบ่งออกเป็น
เชิงพันธุกรรม สำ�หรับการจัดตารางแบบใช้กรณีคล้ายคลึง.
เพิ่ ม ลด หรื อการปรั บ เปลี่ ย นข้อ มู ล มี ค วามถู ก ต้อ ง
4 ด้าน คือ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง;
หรื1)อไม่
ด้านการตรงตามความต้องการของผูใ้ ช้ระบบ (functional
2552.
requirement test)
[3] Lewis, R. A survey of metaheuristic-based techniques for
2) ด้านการท�ำงานได้ตามฟังก์ชนั งานของระบบ (functional
University Timetabling problems; 2007.
test)
3) ด้านความง่ายต่อการใช้งานระบบ (usability test)
4) ด้านการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลในระบบ (security
test)

เพิ่มข้อมูลลงในตาราง Course
ของภาคการศึกษา
ลบข้อมูลลงในตาราง Course
ของภาคการศึกษา
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