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บทคัดย่อ

 ปัญหาการจัดตารางสอนมีความซับซ้อนโดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดตารางสอนด้วยวิธีธรรมดา (manually assignment) ที่มักจะ

เกิดความผิดพลาดและต้องใช้เวลานาน เนื่องจากเงื่อนไขของการจัดตารางสอนนั้นมีอยู่หลายเงื่อนไขที่เชื่อมโยงกัน อีกทั้งจะต้องมีการ

ทบทวนและตรวจสอบกันอีกหลายครั้งก่อนการน�าไปใช้งานจริง งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาโปรแกรมจัดตารางสอนด้วยการ 

น�าเอาวธิกีารฮวิรสิตกิมาแก้ปัญหาการจดัตารางสอน โดยน�ามาใช้ในการวเิคราะห์การจดัล�าดบัความส�าคญัของข้อมลูเพือ่ให้ได้โปรแกรมที่ 

สามารถก�าหนดเงื่อนไขได้ใกล้เคียงกับการจัดตารางสอนปัจจุบัน โดยวัตถุประสงค์ของการจัดตารางสอนมี 2 ประการ คือ 1) ให้เกิดการ 

จัดวิชาเรียนนอกเวลาราชการให้น้อยที่สุด และ 2) ได้ตารางสอนที่สอดคล้องกับความต้องการของอาจารย์ผู้สอนมากที่สุด โดยต้อง 

เป็นไปตามเงื่อนไขหลักของการจัดตารางสอน นอกจากนั้นโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นจะต้องสามารถท�าให้ผู้จัดตารางสอนสามารถท�างาน

ได้ง่ายขึ้นและลดความผิดพลาดของการจัดตารางสอนที่เกิดขึ้นได้

ค�าส�าคัญ: การจัดตารางสอน วิธีฮิวริสติก การจัดล�าดับความส�าคัญ 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.    
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1. บทน�า
 ตารางสอนเป็นตวัแปรส�าคญัในการขบัเคลือ่นการเรยีนการ

สอนให้ด�าเนนิไปอย่างราบรืน่และมปีระสทิธภิาพ แต่การจดัตาราง

สอนนั้นมีปัจจัยที่เกี่ยวข้องหลายประการ เช่น จ�านวนนักศึกษา

ที่เพิ่มขึ้นตามการขยายตัวของมหาวิทยาลัยและยังมีการปรับปรุง

เพิม่เตมิหลกัสตูรอยูเ่สมอของแต่ละสาขาวชิา รวมถงึการเปิดสอน

ภาคพเิศษ เป็นต้น ส่งผลท�าให้มรีายวชิาทีเ่ปิดสอนและมกีลุม่เรยีน

จ�านวนมาก ท�าให้การจัดสรรห้องเรียนและอาจารย์ผู้สอนมีความ

ยุ่งยากและซับซ้อนขึ้น ประกอบกับทรัพยากรของสถานศึกษาที่มี

อยู่อย่างจ�ากัด ดังนั้นการจัดตารางสอนจึงจัดเป็นรูปแบบหนึ่งของ

ปัญหาทีพ่บในสถาบนัการศกึษา นอกจากนีก้ารจดัตารางสอนยงัมี 

[3] ข้อก�าหนดที่แตกต่างกันไปในแต่ละสถาบัน เช่น ช่วงเวลาของ

การจัดตารางสอน โดยทั่วไปการจัดตารางสอนจะมีข้อจ�ากัดอยู่ 2 

ประเภท คือ [2] เงื่อนไขหลัก (Hard Constraints) และเงื่อนไขรอง 

(Soft Constraints) โดยเฉพาะเงือ่นไขรองทีจ่ะมคีวามแตกต่างกนัไป 

ในแต่ละสถาบัน เนื่องจากปัญหาการจัดตารางสอนสามารถ

พจิารณาเป็นรปูแบบทางคณติศาสตร์ทีส่ามารถหาค�าตอบทีด่ทีีส่ดุ

ได้โดยใช้วธิทีางตรง (Exact Method) ส�าหรบัปัญหาขนาดเลก็ทีไ่ม่มี

ความซับซ้อนแต่เมื่อเงื่อนไขรองที่แตกต่างกันไปในแต่ละสถาบัน 

รวมไปถงึวตัถปุระสงค์ทีอ่าจแตกต่างกนั จงึท�าให้การใช้วธิทีางตรง 

ไม่สามารถหาค�าตอบที่ดีที่สุดได้หรืออาจจะใช้เวลานานในการ 

หาค�าตอบ เมื่อขนาดของปัญหาใหญ่ขึ้นหรือการพิจารณามากกว่า

หนึ่งวัตถุประสงค์

 ดังนั้น งานวิจัยนี้จึงสนใจวิธีฮิวริสติก (Heuristic) มาใช้

พัฒนาโปรแกรมจัดตารางสอนของกรณีศึกษา ภาควิชาวิศวกรรม

อุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพราะ

เป็นวิธีการที่มีความยืดหยุ่นมากที่สามารถดัดแปลง เพื่อใช้ใน

การหาค�าตอบของปัญหาการตัดสินใจใดๆ ได้อย่างรวดเร็วและ 

มปีระสทิธภิาพ [1] วธิฮีวิรสิตกิใช้เวลาในการหาค�าตอบไม่นานนกั 

จึงเหมาะสมกับการน�าไปใช้งานในการจัดตารางสอน โดยงาน

วิจัยนี้จะพิจารณาวัตถุประสงค์ 2 ประการ คือ 1) ให้เกิดการจัด

วิชาเรียนนอกเวลาราชการให้น้อยที่สุด และ 2) ได้ตารางสอนที่ 

สอดคล้องกับความต้องการของอาจารย์ผู้สอนมากที่สุด เป็นตัว

ชี้วัดประสิทธิภาพของตารางสอนที่ได้จากโปรแกรมที่พัฒนาขึ้น

2. วิธีการวิจัย
 การวจิยันีม้วีตัถปุระสงค์เพือ่พฒันาโปรแกรมจดัตารางสอน

โดยใช้หลักการฮิวริสติก ซึ่งมีขั้นตอนการด�าเนินงานวิจัย ดังนี้

	 2.1	 ศกึษาหลกัสตูรและแผนการเรยีนทีเ่ปดิสอนในปจัจบุนั

ของภาควิชา

 เป็นศกึษาหลกัสตูรและแผนการเรยีนของภาควชิาวศิวกรรม

อุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อ

รวบรวมข้อมูลรายวิชาที่มีการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา

ของแต่ละชั้นปีในทุกระดับการศึกษาทั้งปริญญาตรี ปริญญาโท

และปริญญาเอก โดยศึกษาจากเอกสารหลักสูตรและคู่มือการลง

ทะเบียน (มชท.30) 

	 2.2	 ศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับห้องเรียนของภาควิชา

 เป็นการรวบรวมข้อมูลห้องเรียนของภาควิชาวิศวกรรม

อตุสาหการ คณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ห้องเรยีน

ที่สามารถจัดเป็นห้องเรียนหรือห้องสอนได้ เช่น ชื่อห้อง ประเภท

ของห้อง ขนาดความจุของห้อง และต�าแหน่งที่ตั้งของห้อง  

(ชั้น, อาคาร) เป็นต้น

	 2.3	 ศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับอาจารย์ของภาควิชา

 เป็นการรวบรวมข้อมูลพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับอาจารย์ของ

ภาควชิาวศิวกรรมอตุสาหการ คณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยั

เชียงใหม่ ตลอดจนถึงรายวิชาที่ได้รับมอบหมายให้สอนและความ

ต้องการเกี่ยวกับตารางสอนส่วนตัว เช่น ความต้องการที่เกี่ยวกับ

ช่วงเวลาสอนและห้องสอน เป็นต้น 

	 2.4	 ศึกษาการจัดตารางสอนของภาควิชา

 เป็นการศกึษารปูแบบและวธิกีารการจดัตารางสอน เงือ่นไข

และข้อบงัคบัต่างๆ ทีใ่ช้อยูใ่นปัจจบุนั ตลอดจนปัญหาทีพ่บในการ

ด�าเนินการ

	 2.5	 กำาหนดตัวชี้วัดประสิทธิภาพของตารางสอน

 เป็นการก�าหนดตวัชีว้ดัทีส่ามารถบ่งชีค้วามส�าเรจ็ ประสทิธภิาพ 

และประสิทธิผลของโปรแกรมจัดตารางสอนที่สร้างขึ้น โดยเน้น

การด�าเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และผลลัพธ์ที่ภาควิชา

ต้องการ 

	 2.6	 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของข้อมูลทั้งหมด

 น�าข้อมูลจากการศึกษาในข้อ 2.1 - 2.5 มาวิเคราะห์ความ

สัมพันธ์กันของข้อมูล โดยน�าเสนอในรูปแบบแผนภาพกระแส

ข้อมูล (data flow diagram) หรือเรียกว่า DFD อันประกอบด้วย 

ข้อมูลรายวิชา ข้อมูลอาจารย์ ข้อมูลห้องเรียน ข้อมูลตารางเวลา 

ข้อมูลนักศึกษา เงื่อนไขและข้อบังคับของภาควิชา และตัวชี้วัด

ประสิทธิภาพของตารางสอน
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	 2.7	 ประยุกต์ใช้วิธีฮิวริสติกในการกำาหนดลำาดับการจัด

ตารางสอน

 จากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของข้อมูลข้อ 2.6 น�ามา

ออกแบบล�าดบัขัน้ตอนทีเ่หมาะสมโดยน�าเอาวธิฮีวิรสิตกิมาประยกุต์

ใช้เพื่อให้ได้ล�าดับก่อนหลังของการจัดการข้อมูลที่เหมาะสม 

ส�าหรับการจัดลงในตาราง การจัดล�าดับความส�าคัญ ในงานวิจัยนี้ 

จะค�านึงถึงการเรียงล�าดับตามความส�าคัญสูงสุด (maximum  

priority) ของข้อมูล และความสอดคล้องกับเงื่อนไขหลักและ

เงื่อนไขรองของการจัดตารางสอนที่ก�าหนดไว้ โดยเน้นให้การ

ท�างานของระบบจัดตารางสอนเป็นไปอย่างรวดเร็วและคล่องตัว 

	 2.8	 เขียนโปรแกรมควบคุมการจัดตารางสอน

 ในการเขยีนโปรแกรมควบคมุจะมขีัน้ตอนในการด�าเนนิการ

ดังรูปที่ 1 ดังนี้

  2.8.1 เขยีนแผนผงั (flowchart) ของโปรแกรมจดัตาราง

สอน

  2.8.2 ออกแบบและสร้างฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ

การจัดตารางสอน เช่น ฐานข้อมูลรายวิชา, ฐานข้อมูลอาจารย์,  

ฐานข้อมลูห้องเรยีน และฐานข้อมลูรายวชิาแต่ละภาคเรยีน เป็นต้น

  2.8.3 น�าข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้มาท�าการออกแบบ

กระบวนการโดยน�าเสนอในรูปแบบ แผนภาพกระแสข้อมูล (data 

flow diagram) หรอืเรยีกว่า DFD จากนัน้จดัท�า Entity-Relationship 

Diagram หรอืเรยีกว่า ER-Diagram ของระบบจดัตารางสอน ท�าการ

ออกแบบรายชื่อแฟ้มข้อมูล และรหัสข้อมูล 

  2.8.4 ออกแบบระบบสือ่ประสานกบัผูใ้ช้ (graphic user 

interface: GUI) หรอืการออกแบบจอภาพ แสดงลกัษณะการใช้งาน

ของโปรแกรมและออกแบบการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล

  2.8.5 ออกแบบแบบรายงาน (form) ของตารางสอน

และตารางการใช้ห้องเรียน

  2.8.6 เขียนโปรแกรมควบคุมการจัดตารางสอนตาม 

วิธีการทางฮิวริสติกที่ออกแบบไว้ตามข้อ 2.7

  2.8.7 ทดสอบการท�างานของโปรแกรมที่พัฒนาขึ้น

  2.8.8 ปรับปรุงและแก้ไขข้อบกพร่อง

รูปที่ 1 ขั้นตอนในการด�าเนินการเขียนโปรแกรมควบคุมการจัด

ตารางสอน

3. ผลการวิจัย
	 3.1	 หลักสูตรและแผนการเรียนที่เปิดสอนในปัจจุบันของ

ภาควิชา	

 ส�าหรบัภาควชิาวศิวกรรมอตุสาหการ คณะวศิวกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้มีการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร 

ต่างๆ ดังนี้

 1. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

  สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ

 2. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 

  2.1 สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

  2.2 สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม 

  2.3 สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์และการจัดการ 

   โซ่อุปทาน

 3. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

  สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

 โดยมีรายวิชาบังคับและวิชาเลือกที่จะต้องจัดให้มีการเรียน 

การสอนในแต่ละภาคเรียน โดยมีรายวิชาที่เปิดสอนทั้งหมด 

อย่างน้อย 54 รายวชิา โดยแบ่งเป็นภาคการศกึษาที ่1 วชิาเอกบงัคบั

ภาคทฤษฎีจ�านวน 21 รายวิชา และภาคปฏิบัติ 1 รายวิชา วิชาเอก

เลือกภาคทฤษฎีจ�านวน 9 รายวิชา และภาคการศึกษาที่ 2 วิชาเอก 

บังคับภาคทฤษฎีจ�านวน 18 รายวิชา วิชาเอกเลือกภาคทฤษฎี

จ�านวน 5 รายวิชา

Start

เขียนแผนผงั (flowchart) 
ของโปรแกรมจดัตารางสอน

ออกแบบและสร้างฐานขอ้มูล

สร้างแผนภาพกระแสขอ้มูล  (DFD) จดัท า 
ER-Diagram ของระบบจดัตารางสอน รายช่ือ

แฟ้มและรหสัขอ้มูล 

ออกแบบระบบส่ือประสานกบัผูใ้ชแ้ละ
ออกแบบการรักษาความปลอดภยัของขอ้มูล

ออกแบบแบบรายงาน (form) ของตารางสอน
และตารางการใชห้้องเรียน

เขียนโปรแกรมควบคุม
การจดัตารางสอน

ปรับปรุงและแกไ้ขขอ้บกพร่อง

ทดสอบการท างานของโปรแกรม

Yes

น าไปใชจ้ริง

End

No

 

รูปท่ี 1 ขั้นตอนในการด าเนินการเขียน
โปรแกรมควบคุมการจดัตารางสอน 

3. ผลการวิจัย 
 3.1 หลักสูตรและแผนการเรียนท่ีเปิดสอนใน
ปัจจุบันของภาควิชา  
 ส าหรับภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้มีการ
จดัการเรียนการสอนในหลกัสูตรต่าง ๆ ดงัน้ี 
 1. หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต  
 สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ 
 2. หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต  

2.1 สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
2.2 สาขาวิชาการจดัการอุตสาหกรรม  
2.3 สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์และ 
การจดัการโซ่อุปทาน 

3. หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต  
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 

โดยมีรายวิชาบงัคบัและวิชาเลือกท่ีจะตอ้งจดัให้มี
การเรียนการสอนในแต่ละภาคเรียน โดยมีรายวิชาท่ี
เปิดสอนทั้ งหมดอย่างน้อย 54 รายวิชา โดยแบ่งเป็น
ภาคการศึกษาท่ี 1 วิชาเอกบงัคบัภาคทฤษฎีจ านวน 21 
รายวิชา และภาคปฏิบัติ 1 รายวิชา วิชาเอกเลือก
ภาคทฤษฎีจ านวน 9 รายวิชา และภาคการศึกษาท่ี 2 
วิชาเอกบงัคบัภาคทฤษฎีจ านวน 18 รายวิชา วิชาเอก
เลือกภาคทฤษฎีจ านวน 5 รายวิชา 

 3.2 ข้อมูลห้อง เ รียนของภาควิชาวิศวกรรม            
อุตสาหการ 
 โดยภ าควิ ช า วิ ศว กรรม อุ ตส าหก าร  คณ ะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ โดยมีห้องท่ี
ใช้เป็นห้องเรียนจ านวน 12 ห้องใน 3 อาคารเรียนท่ี
สามารถจดัตารางสอนในรายวิชาภาคทฤษฎี (บรรยาย) 
ได ้8 หอ้งเรียนและภาคปฏิบติั 4 หอ้งเรียน ซ่ึงหอ้งเรียน
บรรยายมีความจุเฉล่ียประมาณ 40 คน และห้องเรียน
ปฏิบติัมีความจุเฉล่ียประมาณ 20 คน นัน่คือสามารถจดั
ตารางสอนในช่วงเวลาเดียวกนัไดพ้ร้อมกนั 12 กลุ่ม
เรียน  

 3.3 ข้อมูลอาจารย์ของภาควิชา 
 อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ท่ีท าหนา้ท่ีสอนในปีการศึกษา 2561 
จ านวน 26 ท่าน ท าการสอนในระดับปริญญาตรี  
ปริญญาโทและปริญญาเอก โดยเฉล่ียแลว้อาจารย์แต่
ละท่านจะมีภาระการสอนประมาณ 2 ถึง 4 รายวิชา
และ 6 ถึง 12 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ในส่วนของข้อมูล
ความต้องการทางด้านช่วงเวลาท่ีท าการสอนของ
อาจารย์ย ังอยู่ในระหว่างด าเนินการส ารวจ โดย
ช่วงเวลาท่ีใช้ในการส ารวจตามความต้องการจะแบ่ง
ออกเป็นช่วงละ 1.30 ชั่วโมง ดังนั้ นใน 1 วนัจึงแบ่ง
ออกเป็น 8 ช่วงเวลาเร่ิมตั้งแต่ 08:00 – 21:00 น. ซ่ึงมี
เกณฑ์คะแนนความต้องการของช่วง เวลา  ดัง น้ี                 
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	 3.2	 ข้อมูลห้องเรียนของภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

	 โดยภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่โดยมหีอ้งทีใ่ชเ้ปน็หอ้งเรยีนจ�านวน 12 หอ้ง

ใน 3 อาคารเรียนที่สามารถจัดตารางสอนในรายวิชาภาคทฤษฎี 

(บรรยาย) ได้ 8 ห้องเรียนและภาคปฏิบัติ 4 ห้องเรียน ซึ่งห้องเรียน

บรรยายมคีวามจเุฉลีย่ประมาณ 40 คน และหอ้งเรยีนปฏบิตัมิคีวามจ ุ

เฉลี่ยประมาณ 20 คน นั่นคือสามารถจัดตารางสอนในช่วงเวลา

เดียวกันได้พร้อมกัน 12 กลุ่มเรียน 

 3.3	 ข้อมูลอาจารย์ของภาควิชา

 อาจารยภ์าควชิาวศิวกรรมอตุสาหการ คณะวศิวกรรมศาสตร์

ทีท่�าหนา้ทีส่อนในปกีารศกึษา 2561 จ�านวน 26 ทา่น ท�าการสอนใน

ระดบัปรญิญาตร ีปรญิญาโท และปรญิญาเอก โดยเฉลีย่แลว้อาจารย์

แต่ละท่านจะมีภาระการสอนประมาณ 2 ถึง 4 รายวิชาและ 6 ถึง 

12 ชัว่โมงตอ่สปัดาห ์ในสว่นของขอ้มลูความตอ้งการทางดา้นชว่ง

เวลาที่ท�าการสอนของอาจารย์ยังอยู่ในระหว่างด�าเนินการส�ารวจ 

โดยช่วงเวลาที่ใช้ในการส�ารวจตามความต้องการจะแบ่งออกเป็น

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

อตุสาหการ คณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ มขีัน้ตอน

ที่ใช้ในการจัดตารางสอนดังแสดงรูปที่ 2 ซึ่งเป็นขั้นตอนการจัด

ตารางสอนด้วยวิธีธรรมดา (manually assignment) ถึงแม้มีการน�า

เอาโปรแกรม Excel เข้ามาช่วยในการจดัตารางสอน แต่กถ็กูใช้เป็น

ตารางบนัทกึข้อมลูเท่านัน้ จงึเทยีบเท่ากบัการจดัตารางสอนด้วยมอื

รูปที่ 2  ขั้นตอนของการจัดตารางสอนปัจจุบัน

  3.4.1 ภาควิศวกรรมอุตสาหการ เปิดสอนระดับ

ปรญิญาตร ีปรญิญาโท และปรญิญาเอก โดยมกีารก�าหนดกลุม่เรยีน 

ของนักศึกษาภาคปกติเป็นกลุ่มเรียน (section) 1, 2, 3… และ

นักศึกษาภาคพิเศษเป็นกลุ่มเรียน (section) 801, 802, 803... ส่วน 

จะมกีีก่ลุม่เรยีนนัน้ขึน้อยูก่บัการก�าหนดจ�านวนนกัศกึษาในแต่ละ

กลุ่มเรียน ตามขนาดของห้องเรียน จ�านวน อาจารย์ผู้สอน และ

ความเห็นชอบของภาควิชา 

 โดยภาควชิามกีารก�าหนดเงือ่นไขของการจดัตารางสอนดงันี้

 1. อาจารย์

  - อาจารย์หนึ่งท่านสามารถสอนได้เพียงหนึ่งห้องต่อ

หนึ่งช่วงเวลา

  - อาจารย์แต่ละท่านจะได้รับมอบหมายในการสอน

ประจ�ากลุ่มเรียนของรายวิชานั้นๆ

 2. รายวิชา

  - แต่ละรายวิชามีการก�าหนดอาจารย์ผู้สอนไว้แล้ว

  - หนึ่งรายวิชาสามารถมีกลุ่มเรียนได้มากกว่าหนึ่งกลุ่ม

เรียน

  - หนึง่รายวชิาสามารถก�าหนดลงในช่วงเวลาเดยีวกนัได้ 

หากมีอาจารย์ผู้สอนมากกว่า 1 ท่านที่ท�าการสอนรายวิชานั้นๆ 

5 คะแนน:  พึงพอใจมากท่ีสุด , 4 คะแนน: มาก ,                   
3 คะแนน: ปานกลาง, 2 คะแนน: นอ้ย และ 1 คะแนน:
ไม่พึงพอใจ 

 3.4 การจัดตารางสอนของภาควิชา                 
 ปัจจุบันขั้นตอนการจัดตารางสอนของภาควิชา
วิ ศวกรรมอุตสาหการ  คณะวิ ศวกรรมศาสตร์  
มหาวิทยาลัย เ ชียงใหม่ มีขั้ นตอนท่ีใช้ในการจัด
ตารางสอนดังแสดงรูปท่ี 2 ซ่ึงเป็นขั้ นตอนการจัด
ตารางสอนด้วยวิธีธรรมดา (manually assignment) 
ถึงแมมี้การน าเอาโปรแกรม Excel เขา้มาช่วยในการจดั
ตารางสอน แต่กถู็กใช้เป็นตารางบนัทึกขอ้มูลเท่านั้ น 
จึงเทียบเท่ากบัการจดัตารางสอนดว้ยมือ 

- ขอ้มูลหลกัสูตรของแต่ละระดบัปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก
- อาจารยผ์ูส้อนแต่ละรายวิชา
- ขอ้มูลจ านวนนกัศึกษา

ผูท่ี้เกี่ยวขอ้งท าการจดัตารางสอนโดยท าการจดัวิชาเอกบงัคบัลงก่อน และตาม
ดว้ยวิชาเลือกบงัคบั จากนั้นเร่ิมจดัตั้งแต่ระดบัปริญญาตรี ปริญญาโทและ

ปริญญาเอก โดยดูจ านวนนกัศึกษาแต่ละชั้นปีมากท่ีสุดก่อน

ท าการจดัตารางสอนลงในโปรแกรม Excel

ท าการตรวจสอบความถูกตอ้งของตารางสอน

ขออนุมตัิตารางสอนโดยหัวหนา้ภาควิชา

ท าการลงตารางเรียนตารางสอนในเว็บส านักทะเบียน

Yes

No

ท าการประชุมภาควิชา เพื่อก าหนดภาระการสอนให้กบัอาจารยแ์ต่ละท่าน

ไดต้ารางสอนรวมของภาควิชา

    

รูปท่ี 2 ขั้นตอนของการจดัตารางสอนปัจจุบนั 

 3.4.1 ภาควิศวกรรมอุตสาหการ เปิดสอน
 ระดับปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอก 
 โดยมีการก าหนดกลุ่มเรียนของนักศึกษาภาค
 ปกติเป็นกลุ่ม เ รียน (section)  1 , 2 , 3… และ
 นักศึกษาภาคพิ เศษ เ ป็นกลุ่ม เ รี ยน (section) 
 801,802,803... ส่วนจะมีก่ีกลุ่มเรียนนั้นข้ึนอยูก่บั
 การก าหนดจ านวนนักศึกษาในแต่ละกลุ่มเรียน
 ตามขนาดของห้องเรียน จ านวน อาจารยผ์ูส้อน
 และความเห็นชอบของภาควิชา  

โดยภาควิชามีการก าหนดเง่ือนไขของการจดั
ตารางสอนดงัน้ี 
 1. อาจารย ์
 - อาจารยห์น่ึงท่านสามารถสอนไดเ้พียงหน่ึง หอ้ง
 ต่อหน่ึงช่วงเวลา 
 - อาจารย์แต่ละท่านจะได้รับมอบหมายในการ
 สอนประจ ากลุ่มเรียนของรายวิชานั้นๆ 
 2. รายวิชา 
 - แต่ละรายวิชามีการก าหนดอาจารยผ์ูส้อนไวแ้ลว้ 
 - หน่ึงรายวิชาสามารถมีกลุ่มเรียนไดม้ากกว่าหน่ึง
 กลุ่มเรียน 
 - หน่ึงรายวิชาสามารถก าหนดลงในช่วงเวลา
 เดียวกนัได ้ หากมีอาจารยผ์ูส้อนมากกว่า 1 ท่านท่ี
 ท าการสอนรายวิชานั้นๆ  
 3. นกัศึกษา 
 -  นัก ศึกษาสามารถลงทะ เ บี ยน เ รี ยน ตาม
 แผนการเรียนของภาคเรียนนั้ นๆ ได้ครบทุก
 รายวิชา 
 - นกัศึกษาสามารถเลือกกลุ่มเรียนไดเ้องอยา่งเสรี 
 4. หอ้งเรียน 
 - หน่ึงช่วงเวลาในแต่ละหอ้งเรียนสามารถก าหนด
 ไดเ้พียงหน่ึงรายวิชาเท่านั้น 
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 3. นักศึกษา

  - นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนตามแผนการเรียน

ของภาคเรียนนั้นๆ ได้ครบทุกรายวิชา

  - นักศึกษาสามารถเลือกกลุ่มเรียนได้เองอย่างเสรี

 4. ห้องเรียน

  - หนึ่งช่วงเวลาในแต่ละห้องเรียนสามารถก�าหนด 

ได้เพียงหนึ่งรายวิชาเท่านั้น

  - การเลือกลงกลุ่มเรียนของรายวิชาในแต่ละห้องเรียน

จะขึ้นอยู่กับประเภทและความจุของห้องเรียน

  3.4.2 ข้อมูลวันและช่วงเวลา ท�าการแบ่งช่วงเวลา

การเรียนการสอนในแต่ละวัน ออกเป็น 26 ช่วงเวลา ช่วงเวลาละ 
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ดงันัน้จงึก�าหนดวนัและเวลาเรยีนสปัดาห์ละ 3 ชัว่โมง โดยวนัจนัทร์ 

คูก่บัวนัพฤหสับด ีและวนัองัคารคูก่บัวนัศกุร์ เริม่ตัง้แต่ เวลา 08:00 

- 21:00 น. มีช่วงเวลาพักอยู่ 2 ช่วง คือ 12:30 - 13:00 น. และ 16:00 

- 16:30 น.  

	 3.5	 ตัวชี้วัดประสิทธิภาพของตารางสอน

 การจดัตารางสอนในปัจจบุนัทีม่ช่ีวงเวลาสอนออกนอกช่วง

เวลาราชการและสนองต่อความต้องการของอาจารย์ผู้สอนอยู่ใน

ระดับต�่า เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการจัดตารางสอนให้ดีขึ้น จึงได้

ก�าหนดตามเกณฑ์การประเมินตารางสอนตามตารางที่ 1 ดังนี้

ตารางที่ 1 ตัวชี้วัดการประเมินตารางสอน

ถึงความสัมพันธ์ของข้อมูล แล้วสร้างเป็นแผนภาพกระแสข้อมูล 

(Data Flow Diagram) หรือเรียกว่า DFD ซึ่งความสัมพันธ์ของ

ข้อมูลการจัดตารางสอนแสดงได้ดังรูปที่ 3 - การเลือกลงกลุ่มเรียนของรายวิชาในแต่ละ
 ห้องเรียนจะข้ึนอยู่กับประเภทและความจุของ
 หอ้งเรียน 
  3.4.2 ข้อมูลว ันและช่วงเวลา ท าการแบ่ง
 ช่วงเวลาการเรียนการสอนในแต่ละวนั ออกเป็น 
 26 ช่วงเวลา ช่วงเวลาละ 30 นาที โดยแต่ละ
 รายวิชาท าการเรียนการสอน 2 คร้ังต่อสัปดาห์ 
 คร้ังละ 1.30 ชม. เน่ืองจากรายวิชาส่วนใหญ่มี
 จ านวน 3 หน่วยกิต ดงันั้นจึงก าหนดวนัและเวลา
 เรียนสัปดาห์ละ 3 ชั่วโมง โดยวนัจนัทร์คู่กบัวนั
 พฤหัสบดี และวนัองัคารคู่กับวนัศุกร์ เร่ิมตั้งแต่
 เวลา 08:00 - 21:00 น. มีช่วงเวลาพกัอยู ่2 ช่วง คือ 
 12:30 - 13:00 น. และ 16:00 - 16:30 น.   

 3.5 ตัวชีว้ัดประสิทธิภาพของตารางสอน 
 การจัดตารางสอนในปัจจุบันท่ีมีช่วงเวลาสอน
ออกนอกช่วงเวลาราชการและสนองต่อความตอ้งการ
ของอาจารย์ผู ้สอนอยู่ ในระดับต ่ า  เพื่ อพ ัฒน า
ประสิทธิภาพการจดัตารางสอนให้ดีข้ึน จึงไดก้ าหนด
ตามเกณฑก์ารประเมินตารางสอนตามตารางท่ี 1 ดงัน้ี 

ตารางท่ี 1 ตวัช้ีวดัการประเมินตารางสอน 
 

ตวัชี้วัด เป้าหมาย ตวัชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของงาน 
จ านวน
รายวชิานอก
ช่วงเวลา
ราชการ 

ลดการสอนที่อยู่
หลงัช่วงเวลา  
16.00 น. เป็นตน้ไป
ให้เหลือนอ้ยทีสุ่ด 

จ านวนการสอนที่จดัออกนอก
ช่วงเวลาราชการนอ้ยที่สุด
หรือไมเ่กดิขึ้น (0%) ซ่ึงถอืวา่
เป็นค่าที่เหมาะสม (Optimal 
Solution)  

ตารางสอนที่
สอดคลอ้ง
กบัความ
ตอ้งการของ
อาจารย์
ผูส้อน 

ไดต้ารางสอนที่
สอดคลอ้งกบัความ
ตอ้งการของ
อาจารยผ์ูส้อน 

ช่วงเวลาท าการสอนของ
อาจารย ์แต่ละท่านมีความ
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการ
ของอาจารยผ์ูส้อนอย่างนอ้ย 
(80%) ซ่ึงถอืวา่เป็นค่าที่
เหมาะสมที่สุด (Optimal 
Solution) 

  
 
 
 

 3.6 ความสัมพันธ์ของข้อมูล 
 ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัตารางสอนทั้งหมดอนั
ไดแ้ก่ ขอ้มูลรายวิชา ขอ้มูลห้องเรียน ขอ้มูลอาจารย์
ผูส้อน ขอ้บงัคบัและเง่ือนไขต่างๆ ของมหาวิทยาลัย
และภาควิชา ตลอดจนถึงดัชนีช้ีวดัผลสัมฤทธ์ิของ
ตารางสอนถูกน าม าวิ เคราะห์  เพื่อให้ทราบ ถึง
ความสัมพันธ์ของข้อมูล  แล้วสร้างเป็นแผนภาพ
กระแสขอ้มูล (Data Flow Diagram) หรือเรียกวา่ DFD 
ซ่ึงความสัมพนัธ์ของขอ้มูลการจดัตารางสอนแสดงได้
ดงัรูปท่ี 3 
 

 
 

รูปท่ี 3 ฐานขอ้มูลของโปรแกรมจดัตารางสอน 
 

 3.7 ข้ันตอนการจัดตารางสอนตามหลักฮิวริสติก 
 ภายหลงัจากศึกษาความสัมพนัธ์ของขอ้มูลแล้ว 
ไดน้ าเอาหลกัการฮิวริสติก เขา้มาช่วยในการก าหนด
และออกแบบขั้นตอนการจดัการข้อมูลตารางสอนท่ี
เหมาะสมดงัน้ี 
 3.7.1 ประชุมอาจารยป์ระจ าภาควิชา เพื่อ 

- พิจารณารายวิชาท่ีจะเปิดสอนทั้งวิชาบงัคบัและ
 วิชาเลือกของทุกชั้นปี และทุกระดบัการศึกษา 

- ก าหนดจ านวนกลุ่มเรียนของแต่ละรายวิชา โดย
 แยกรหสัของกลุ่มเรียนทฤษฎีและ ปฏิบติัออกจาก
 กนั 

- ก าหนดอาจารยผ์ูส้อนของแต่ละกลุ่มเรียน  
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	 3.6	 ความสัมพันธ์ของข้อมูล

 ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจัดตารางสอนทั้งหมดอันได้แก่ 

ข้อมูลรายวิชา ข้อมูลห้องเรียน ข้อมูลอาจารย์ผู้สอน ข้อบังคับ

และเงื่อนไขต่างๆ ของมหาวิทยาลัยและภาควิชา ตลอดจนถึงดัชนี

ชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของตารางสอนถูกน�ามาวิเคราะห์ เพื่อให้ทราบ

รูปที่ 3 ฐานข้อมูลของโปรแกรมจัดตารางสอน

	 3.7	 ขั้นตอนการจัดตารางสอนตามหลักฮิวริสติก

 ภายหลังจากศึกษาความสัมพันธ์ของข้อมูลแล้ว ได้น�าเอา

หลักการฮิวริสติก เข้ามาช่วยในการก�าหนดและออกแบบขั้นตอน

การจัดการข้อมูลตารางสอนที่เหมาะสมดังนี้

  3.7.1 ประชุมอาจารย์ประจ�าภาควิชา เพื่อ

  - พิจารณารายวิชาที่จะเปิดสอนทั้งวิชาบังคับและ 

วิชาเลือกของทุกชั้นปี และทุกระดับการศึกษา

  - ก�าหนดจ�านวนกลุม่เรยีนของแต่ละรายวชิา โดยแยก

รหัสของกลุ่มเรียนทฤษฎีและปฏิบัติออกจากกัน

  - ก�าหนดอาจารย์ผู้สอนของแต่ละกลุ่มเรียน 

  3.7.2 ท�าการจัดรายวิชาบังคับก่อนรายวิชาเลือก 

เนื่องจากจ�านวนกลุ่มเรียนผันแปรตามจ�านวนนักศึกษาทั้งหมด 

ที่ต้องลงเรียนตามหลักสูตร

  3.7.3 ถ้ารายวิชาใดมีการเรียนการสอนภาคปฏิบัติให้

ท�าการจัดรายวิชาปฏิบัติก่อน เนื่องจากรายวิชาปฏิบัติมีข้อจ�ากัด

ของห้องเรียน

  3.7.4 ท�าการจัดระดับปริญญาตรีก่อน แล้วตามด้วย

ปริญญาโท และปริญญาเอกตามล�าดับ ซึ่งเป็นการยึดล�าดับความ

ส�าคัญตามจ�านวนรายวิชาและนักศึกษามากไปหาน้อย

  3.7.5 ท�าการจัดชั้นปีที่มีจ�านวนรายวิชาและจ�านวน

นักศึกษามากที่สุดเป็นอันดับแรก

  3.7.6 การจัดตารางสอนจะเป็นการน�าเอาข้อมูล 

กลุ่มเรียน (กลุ่มเรียนที่มีการก�าหนดอาจารย์ผู้สอนเรียบร้อยแล้ว 

จากผลการประชุมพิจารณาร่วมของอาจารย์) ของแต่ละรายวิชา

ไปด�าเนินการ ดังนี้

  1) ตรวจสอบและพิจารณาเวลาสอน หรือช่วงว่างของ

อาจารย์ผู้สอน
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  2) พิจารณาความสอดคล้องกับความต้องการของ

อาจารย์ผู้สอน

  3) ตรวจสอบและเลือกช่วงเวลา (timeslots)

  4) ตรวจสอบและเลือกห้องเรียน

  5) บันทึกการจองช่วงเวลา (timeslots) ของอาจารย์ 

ผู้สอนลงในตารางเวลา 

  6) บันทึกการจองห้องเรียนลงในตารางการจองเวลา

ห้องเรียน (timeslots room)

  7) บนัทกึข้อมลูลงในตารางสอน (timetable) โดยแปลง

ข้อมูลเป็นรหัส (code) ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลต่างๆ ดังนี้

   7.1) ID ล�าดับของข้อมูล

   7.2) ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับรายวิชา วันที่ท�าการสอน 

กลุม่เรยีน ผูส้อน ห้องเรยีน และช่วงเวลา โดยบนัทกึเป็นตวัเลข 12 

หลัก ดังนี้ 

     X-XX-XX-XX-XX-XX-X

   X ล�าดับที่ 1-2 หมายถึง วันของการสอน

   X ล�าดับที่ 3-4 หมายถึง Timeslot ที่เริ่มสอน

   X ล�าดับที่ 5-6 หมายถึง Timeslot สุดท้าย

   X ล�าดับที่ 7-8 หมายถึง ID ของห้องเรียน

   X ล�าดับที่ 9-10 หมายถึง ID ของรายวิชา

   X ล�าดับที่ 11-12 หมายถึง ID ของอาจารย์ผู้สอน

   X ล�าดับที่ 13 หมายถึง หมายเลขกลุ่มเรียน  

  ดังตัวอย่างตารางที่ 2 เช่น

  14010306011304

ตารางที่ 2 ตัวอย่างข้อมูลและความหมาย

  3.7.7 เมื่อครบทุกรายวิชา ทุกชั้นปี และทุกระดับการ

ศึกษา แล้วจะแสดงผลดังนี้

   1) แสดงและ/หรอืพมิพ์ตารางสอนของอาจารย์

ผู้สอนเป็นรายบุคคล

   2) แสดงและ/หรือพิมพ์ตารางสอนการใช้

ห้องเรียนของแต่ละห้อง

	 3.8	 โปรแกรมควบคุมการจัดตารางสอน

  3.8.1 แผนผัง (flowchart) แสดงการท�างานของ

โปรแกรมจัดตารางสอนดังรูปที่ 4 

 3.7.2 ท าการจดัรายวิชาบงัคบัก่อนรายวิชาเลือก 
 เน่ืองจากจ านวนกลุ่มเรียนผนัแปรตามจ านวน
 นกัศึกษาทั้งหมดท่ีตอ้งลงเรียนตามหลกัสูตร 
 3.7.3 ถา้รายวิชาใดมีการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ 
 ใหท้ าการจดัรายวิชาปฏิบติัก่อน เน่ืองจากรายวิชา
 ปฏิบติัมีขอ้จ ากดัของหอ้งเรียน 
 3.7.4 ท าการจัดระดับปริญญาตรีก่อน แล้วตาม
 ดว้ยปริญญาโท และปริญญาเอกตามล าดบั ซ่ึงเป็น
 การยึดล าดบัความส าคญัตามจ านวนรายวิชาและ
 นกัศึกษามากไปหานอ้ย 
 3.7.5 ท าการจัดชั้ นปีท่ีมีจ านวนรายวิช าและ
 จ านวนนกัศึกษามากท่ีสุดเป็นอนัดบัแรก 
 3.7.6 การจดัตารางสอนจะเป็นการน าเอาข้อมูล
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 อาจารย)์ ของแต่ละรายวิชาไปด าเนินการ ดงัน้ี 
  1) ตรวจสอบและพิจารณาเวลาสอน หรือ
  ช่วงวา่งของอาจารยผ์ูส้อน 
   2) พิจารณาความสอดคลอ้งกบัความตอ้งการ
   ของอาจารยผ์ูส้อน 
  3) ตรวจสอบและเลือกช่วงเวลา (timeslots) 
   4) ตรวจสอบและเลือกหอ้งเรียน 
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 X ล าดบัท่ี 3-4 หมายถึง Timeslot ท่ีเร่ิมสอน 
 X ล าดบัท่ี 5-6 หมายถึง Timeslot สุดทา้ย 
 X ล าดบัท่ี 7-8 หมายถึง ID ของหอ้งเรียน 
 X ล าดบัท่ี 9-10 หมายถึง ID ของรายวิชา 
 X ล าดบัท่ี 11-12 หมายถึง ID ของอาจารยผ์ูส้อน 
 X ล าดบัท่ี 13 หมายถึง หมายเลขกลุ่มเรียน   
  ดงัตวัอยา่งตารางท่ี 2 เช่น 

                14010306011304 

ตารางท่ี 2 ตวัอยา่งขอ้มูลและความหมาย 
 

ล าดบั หมายเลข หมายถึง 
1 1 สอนคร้ังแรกในวนัล าดบัท่ี 1  

ของสปัดาห์ (วนัจนัทร์) 
2 4 สอนคร้ังท่ีสองในวนัล าดบัท่ี 4  

ของสปัดาห์ (วนัพฤหัสบดี) 
3 - 4 01 Timeslot เร่ิมตน้สอนนั่นคือ Timeslot  

ท่ี 1 (08:00 น.) 
5 - 6 03 Timeslot ส้ินสุดการสอนนัน่คือ  

Timeslot ท่ี 3 (09:30 น.) 
7 - 8 06 ห้องเรียนล าดบัท่ี 6 (ห้องบรรยาย 3) 
9 - 10 02 รายวิชาล าดบัท่ี 2 (ในฐานขอ้มูลรายวิชา) 
11 - 12 13 อาจารยล์ าดบัท่ี 13 (ในฐานขอ้มูลอาจารย)์ 
13 04 กลุ่มเรียนท่ี 4 ของรายวิชาล าดบัท่ี 2  

(ในฐานขอ้มูลรายวิชา) 

 3.7.7 เม่ือครบทุกรายวิชา ทุกชั้นปี และทุก
ระดบัการศึกษา แลว้จะแสดงผลดงัน้ี 

1) แสดงและ/หรือพิมพ์ตารางสอนของ
อาจารยผ์ูส้อนเป็นรายบุคคล 
2)  แสดงและ/หรือพิมพ์ตารางสอนการใช้
หอ้งเรียนของแต่ละหอ้ง 
 
 

 3.8 โปรแกรมควบคุมการจัดตารางสอน 
  3.8.1 แผนผงั (flowchart) แสดงการท างาน
ของโปรแกรมจดัตารางสอนดงัรูปท่ี 4  

รูปท่ี 4  Flowchart การท างานของ 
โปรแกรมจดัตารางสอน 

 3.8.2 ออกแบบและสร้างฐานข้อมูลท่ีเก่ียวข้อง
เช่น ฐานขอ้มูลรายวิชา, ฐานขอ้มูลอาจารย,์ ฐานขอ้มูล
อาคาร, ฐานข้อมูลห้องเรียน และฐานข้อมูลรายวิชา
ภาคเรียน เป็นต้น เพื่อน ามาจัดท าเป็นฐานข้อมูล 
ส าหรับน าไปใชใ้นการจดัตารางสอน ดงัตารางท่ี 3    

ตารางท่ี 3 ฐานขอ้มูลของโปรแกรมจดัตารางสอน 

Course Database Teacher Database Room Database 
ID_C: ล าดบั 
Code_C: รหสักระบวนวิชา 
Name_Thai: ช่ือกระบวน
วิชา (ภาษาไทย) 
Name_Eng: ช่ือกระบวนวิชา 
(ภาษาองักฤษ) 
Credit: หน่วยกิต x(x-x-x)  
Co_Teach: อาจารยผ์ูส้อนร่วม 
T_Theory: รายช่ืออาจารย์
ผูส้อนวิชาบรรยาย  
T_Lab: รายช่ืออาจารยผ์ูส้อน
วิชาภาคปฏิบติั 
R_Theory: หอ้งสอนบรรยาย 
R_Lab: หอ้งสอนภาคปฏิบติั 

ID_T: ล าดบั 
Code: รหสัประจ าตวั 
(ตวัยอ่) 
Name: ช่ือ 
Surname: นามสกุล 
Position: ค าน าหนา้
ต าแหน่ง  
Time_Needs: ความ
ตอ้งการช่วงเวลาท่ีสอน 
(ช่วงเชา้, ช่วงบา่ย) 
Room_Needs: ความ
ตอ้งการหอ้งสอน (ระบุ
หอ้งเรียน) 

ID_R: ล าดบั 
Code_R: รหสั (ช่ือยอ่) 
Name_R: ช่ือหอ้ง 
Floor: ชั้นของหอ้งเรียน 
Building: ช่ือตึก 
Type_R: ประเภทของ 
หอ้งเรียน (บรรยาย, ปฏิบติั) 
Capacity: ความจ ุ(คน) 
Recommend: ล าดบัความ
ตอ้งการ 

 3.8.3 แผนภาพกระแสขอ้มูล (data flow diagram) 
หรือเรียกว่า DFD จากนั้ นจัดท า ER-Diagram ดังรูป    
ท่ี 5 ของระบบจดัตารางสอน ท าการออกแบบรายช่ือ
แฟ้มขอ้มูล และรหสัขอ้มูล 

RoomTable TeacherTable CourseTable

ThisSemester

TimeTable

ID
Code
Name
Capacity
Floor
Building

ID
Code
FirstName
MidName
LastName
PositionAcad
PositionAdmin
Status
Needs

ID
Code
NameThai
NameEng
Credit

ID
Code
NameThai
NameEng
Credit
Co_Teach
No_Section
T_Theory
T_Lab
R_Theory
R_Lab

ID
DataTimeSlot
x-xx-xx-xx-xx-xx-x-x
(ชุดของขอ้มูลท่ีใชใ้น
การตรวจสอบการ
ซอ้นทบักนัของตาราง)

ตารางสอน

ตารางการใช้ห้อง

 

รูปท่ี 5 ER-Diagram ของระบบการจดัตารางสอน 

 3.8.4 ออกแบบระบบส่ือประสานกับผู ้ใ ช้  
(Graphic User Interface: GUI) 
 3.8.5 ออกแบบแบบรายงาน (Form)  ได้แ ก่  
ตารางสอนของอาจารย์แต่ละท่านและตารางการใช้
หอ้งเรียน 
 3.8.6 เขียนโปรแกรมควบคุมการจดัตารางสอน 
 3.8.7 ทดสอบการท า ง านของโปรแกรม ท่ี
พฒันาข้ึน 
 การทดสอบการท างานของโปรแกรมโดยแบ่งการ
ทดสอบเป็น 2 ส่วนดงัน้ี    
 ส่วนท่ี 1 ทดสอบรูปแบบหน้าจอการใช้งาน ปุ่ม
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ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก

Start

เปิดตาราง CourseData

Find Code 
ที่ตรงกบัภาคเรียน

เพ่ิมขอ้มูลลงในตาราง Course 
ของภาคการศึกษา

Yes

Code, Name_Thai 
แยกตามชั้นปีPK Code, Name_Thai 

แยกตามชั้นปีPK
Code, Name_Thai 
แยกตามชั้นปีPK

No

ตรวจสอบความถูกตอ้ง

Print Out

Yes

End

เพ่ิมขอ้มูล

ลบขอ้มูล

เพ่ิมขอ้มูลลงในตาราง Course 
ของภาคการศึกษา

ลบขอ้มูลลงในตาราง Course 
ของภาคการศึกษา

No

Yes

Yes

No
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พฒันาข้ึน 
 การทดสอบการท างานของโปรแกรมโดยแบ่งการ
ทดสอบเป็น 2 ส่วนดงัน้ี    
 ส่วนท่ี 1 ทดสอบรูปแบบหน้าจอการใช้งาน ปุ่ม
ค าสั่งรวมถึงการเช่ือมโยงขอ้มูลไปยงัฐานขอ้มูล การ
เพิ่มลด หรือการปรับเปล่ียนข้อมูลมีความถูกต้อง
หรือไม่   

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก

Start

เปิดตาราง CourseData

Find Code 
ที่ตรงกบัภาคเรียน

เพ่ิมขอ้มูลลงในตาราง Course 
ของภาคการศึกษา

Yes

Code, Name_Thai 
แยกตามชั้นปีPK Code, Name_Thai 

แยกตามชั้นปีPK
Code, Name_Thai 
แยกตามชั้นปีPK

No

ตรวจสอบความถูกตอ้ง

Print Out

Yes

End

เพ่ิมขอ้มูล

ลบขอ้มูล

เพ่ิมขอ้มูลลงในตาราง Course 
ของภาคการศึกษา

ลบขอ้มูลลงในตาราง Course 
ของภาคการศึกษา

No

Yes

Yes

No

รูปที่ 4 Flowchart การท�างานของโปรแกรมจัดตารางสอน

  3.8.2 ออกแบบและสร้างฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เช่น 

ฐานข้อมูลรายวิชา, ฐานข้อมูลอาจารย์, ฐานข้อมูลอาคาร, ฐาน

ข้อมูลห้องเรียน และฐานข้อมูลรายวิชาภาคเรียน เป็นต้น เพื่อ

น�ามาจัดท�าเป็นฐานข้อมูล ส�าหรับน�าไปใช้ในการจัดตารางสอน  

ดังตารางที่ 3 

ตารางที่ 3 ฐานข้อมูลของโปรแกรมจัดตารางสอน
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  3.8.3 แผนภาพกระแสข้อมลู (data flow diagram) หรอื

เรียกว่า DFD จากนั้นจัดท�า ER-Diagram ดังรูปที่ 5 ของระบบจัด

ตารางสอน ท�าการออกแบบรายชื่อแฟ้มข้อมูล และรหัสข้อมูล

  3.8.8 ปรับปรุงและแก้ไขข้อบกพร่อง

  3.8.9 ประเมินผลความส�าเร็จของโปรแกรมจัดตาม

เกณฑ์การประเมินตารางสอนที่ก�าหนดไว้

  3.8.10  น�าไปใช้จริง

4. สรุป
 งานวิจัยนี้ได้ท�าการพัฒนาโปรแกรมการจัดตารางสอน

ขึ้นมาเพื่อช่วยในการจัดตารางสอนของสถาบัน กรณีศึกษา โดย

พิจารณาวัตถุประสงค์ 2 ประการ คือ 1) ให้เกิดการจัดวิชาเรียน

นอกเวลาราชการให้น้อยที่สุด และ 2) ได้ตารางสอนที่สอดคล้อง

กับความต้องการของอาจารย์ผู้สอนมากที่สุด โดยต้องเป็นไปตาม

เงื่อนไขหลัก และเงื่อนไขรองของการจัดตารางสอนซึ่งเฉพาะ

เจาะจงส�าหรับกรณีศึกษาที่พิจารณา ในงานวิจัยนี้ได้ท�าการศึกษา

หลักสูตรและแผนการเรียนในแต่ละระดับการศึกษา รวบรวม

ข้อมูลห้องเรียน อาจารย์ ตลอดจนถึงรายวิชาที่ได้รับมอบหมาย 

ความต้องการของผู้สอน ตลอดจนถึงเงื่อนไข และข้อบังคับต่างๆ 

ของภาควชิา หลงัจากนัน้ท�าการวเิคราะห์ความสมัพนัธ์ของข้อมลู

ทั้งหมดด้วยแผนภาพกระแสข้อมูล และ ER-Diagram ของระบบ

จัดตารางสอน เพื่อออกแบบรายชื่อ แฟ้มข้อมูล รหัสของข้อมูล 

โดยท�าการออกแบบล�าดบัขัน้ตอนทีเ่หมาะสมโดยน�าเอาวธิฮีวิรสิตกิ 

มาประยุกต์ใช้เพื่อท�าการจัดล�าดับก่อนหลังของข้อมูลที่เหมาะสม 

และสอดคล้องกับเงื่อนไขหลักและเงื่อนไขรอง เพื่อพัฒนาเป็น

โปรแกรมจัดตารางสอนต่อไป ซึ่งปัจจุบันยังอยู่ในช่วงของการ

ออกแบบโครงสร้างและหน้าที่การท�างานของโปรแกรม แนวทาง

การด�าเนินงานวิจัยในอนาคตจะท�าการพัฒนาโปรแกรมจัดตาราง

สอน และท�าการวัดประสิทธิภาพตามตัวชี้วัดให้ได้ผลลัพธ์ที่ดี

ที่สุดจนกระทั่งสามารถน�าโปรแกรมที่จัดท�าขึ้นไปให้ผู้ปฏิบัติงาน 

สามารถน�าไปใช้ท�าการจัดตารางสอนได้จริง
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 3.8 โปรแกรมควบคุมการจัดตารางสอน 
  3.8.1 แผนผงั (flowchart) แสดงการท างาน
ของโปรแกรมจดัตารางสอนดงัรูปท่ี 4  

รูปท่ี 4  Flowchart การท างานของ 
โปรแกรมจดัตารางสอน 

 3.8.2 ออกแบบและสร้างฐานข้อมูลท่ีเก่ียวข้อง
เช่น ฐานขอ้มูลรายวิชา, ฐานขอ้มูลอาจารย,์ ฐานขอ้มูล
อาคาร, ฐานข้อมูลห้องเรียน และฐานข้อมูลรายวิชา
ภาคเรียน เป็นต้น เพื่อน ามาจัดท าเป็นฐานข้อมูล 
ส าหรับน าไปใชใ้นการจดัตารางสอน ดงัตารางท่ี 3    

ตารางท่ี 3 ฐานขอ้มูลของโปรแกรมจดัตารางสอน 

Course Database Teacher Database Room Database 
ID_C: ล าดบั 
Code_C: รหสักระบวนวิชา 
Name_Thai: ช่ือกระบวน
วิชา (ภาษาไทย) 
Name_Eng: ช่ือกระบวนวิชา 
(ภาษาองักฤษ) 
Credit: หน่วยกิต x(x-x-x)  
Co_Teach: อาจารยผ์ูส้อนร่วม 
T_Theory: รายช่ืออาจารย์
ผูส้อนวิชาบรรยาย  
T_Lab: รายช่ืออาจารยผ์ูส้อน
วิชาภาคปฏิบติั 
R_Theory: หอ้งสอนบรรยาย 
R_Lab: หอ้งสอนภาคปฏิบติั 

ID_T: ล าดบั 
Code: รหสัประจ าตวั 
(ตวัยอ่) 
Name: ช่ือ 
Surname: นามสกุล 
Position: ค าน าหนา้
ต าแหน่ง  
Time_Needs: ความ
ตอ้งการช่วงเวลาท่ีสอน 
(ช่วงเชา้, ช่วงบา่ย) 
Room_Needs: ความ
ตอ้งการหอ้งสอน (ระบุ
หอ้งเรียน) 

ID_R: ล าดบั 
Code_R: รหสั (ช่ือยอ่) 
Name_R: ช่ือหอ้ง 
Floor: ชั้นของหอ้งเรียน 
Building: ช่ือตึก 
Type_R: ประเภทของ 
หอ้งเรียน (บรรยาย, ปฏิบติั) 
Capacity: ความจ ุ(คน) 
Recommend: ล าดบัความ
ตอ้งการ 

 3.8.3 แผนภาพกระแสขอ้มูล (data flow diagram) 
หรือเรียกว่า DFD จากนั้ นจัดท า ER-Diagram ดังรูป    
ท่ี 5 ของระบบจดัตารางสอน ท าการออกแบบรายช่ือ
แฟ้มขอ้มูล และรหสัขอ้มูล 

RoomTable TeacherTable CourseTable

ThisSemester

TimeTable

ID
Code
Name
Capacity
Floor
Building

ID
Code
FirstName
MidName
LastName
PositionAcad
PositionAdmin
Status
Needs

ID
Code
NameThai
NameEng
Credit

ID
Code
NameThai
NameEng
Credit
Co_Teach
No_Section
T_Theory
T_Lab
R_Theory
R_Lab

ID
DataTimeSlot
x-xx-xx-xx-xx-xx-x-x
(ชุดของขอ้มูลท่ีใชใ้น
การตรวจสอบการ
ซอ้นทบักนัของตาราง)

ตารางสอน

ตารางการใช้ห้อง

 

รูปท่ี 5 ER-Diagram ของระบบการจดัตารางสอน 

 3.8.4 ออกแบบระบบส่ือประสานกับผู ้ใ ช้  
(Graphic User Interface: GUI) 
 3.8.5 ออกแบบแบบรายงาน (Form)  ได้แ ก่  
ตารางสอนของอาจารย์แต่ละท่านและตารางการใช้
หอ้งเรียน 
 3.8.6 เขียนโปรแกรมควบคุมการจดัตารางสอน 
 3.8.7 ทดสอบการท า ง านของโปรแกรม ท่ี
พฒันาข้ึน 
 การทดสอบการท างานของโปรแกรมโดยแบ่งการ
ทดสอบเป็น 2 ส่วนดงัน้ี    
 ส่วนท่ี 1 ทดสอบรูปแบบหน้าจอการใช้งาน ปุ่ม
ค าสั่งรวมถึงการเช่ือมโยงขอ้มูลไปยงัฐานขอ้มูล การ
เพิ่มลด หรือการปรับเปล่ียนข้อมูลมีความถูกต้อง
หรือไม่   

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก

Start

เปิดตาราง CourseData

Find Code 
ที่ตรงกบัภาคเรียน

เพ่ิมขอ้มูลลงในตาราง Course 
ของภาคการศึกษา

Yes

Code, Name_Thai 
แยกตามชั้นปีPK Code, Name_Thai 

แยกตามชั้นปีPK
Code, Name_Thai 
แยกตามชั้นปีPK

No

ตรวจสอบความถูกตอ้ง

Print Out

Yes

End

เพ่ิมขอ้มูล

ลบขอ้มูล

เพ่ิมขอ้มูลลงในตาราง Course 
ของภาคการศึกษา

ลบขอ้มูลลงในตาราง Course 
ของภาคการศึกษา

No

Yes

Yes

No

รูปที่ 5 ER-Diagram ของระบบการจัดตารางสอน

  3.8.4 ออกแบบระบบสื่อประสานกับผู้ใช้ (Graphic 

User Interface: GUI)

  3.8.5 ออกแบบแบบรายงาน (Form) ได้แก่ ตารางสอน

ของอาจารย์แต่ละท่านและตารางการใช้ห้องเรียน

  3.8.6 เขียนโปรแกรมควบคุมการจัดตารางสอน

  3.8.7 ทดสอบการท�างานของโปรแกรมที่พัฒนาขึ้น

 การทดสอบการท�างานของโปรแกรมโดยแบ่งการทดสอบ

เป็น 2 ส่วนดังนี้   

 ส่วนที ่1 ทดสอบรปูแบบหน้าจอการใช้งาน ปุม่ค�าสัง่รวมถงึ 

การเชื่อมโยงข้อมูลไปยังฐานข้อมูล การเพิ่มลด หรือการปรับ 

เปลี่ยนข้อมูลมีความถูกต้องหรือไม่  

 ส่วนที่ 2 ทดสอบความถูกต้องในการประมวลผลของ

โปรแกรม 

 จากนัน้ท�าการทดสอบการใช้งานของโปรแกรมแบ่งออกเป็น 

4 ด้าน คือ 

 1) ด้านการตรงตามความต้องการของผูใ้ช้ระบบ (functional 

requirement test) 

 2) ด้านการท�างานได้ตามฟงัก์ชนังานของระบบ (functional 

test) 

 3) ด้านความง่ายต่อการใช้งานระบบ (usability test) 

 4) ด้านการรกัษาความปลอดภยัของข้อมลูในระบบ (security 

test)


