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บทคดัย่อ 

 บทความฉบบัน้ีเสนออลักอริธึมการหาค่าท่ีเหมาะสมท่ีสุดดว้ย

การเคล่ือนท่ีของกลุ่มอนุภาคอยา่งมีวิวฒันาการ(EPSO) ซ่ึงมีการปรับปรุง

อลักอริทึม PSO ในส่วนของการเวียนเกิดของอนุภาค โดยจะทาํการ

คดัเลือกอนุภาคท่ีแข็งแกร่งให้เป็นผูก้าํเนิดอนุภาคใหม่ในรอบถัดไป

ร่วมกบัการโปรแกรมแบบมีขอ้จาํกดั (CBR) เรียกว่า Hybrid EPSO มาทาํ

การแก้ไขปัญหาการจัดตารางสอน ซ่ึงการทดลองเพ่ือเปรียบเทียบ

ประสิทธิภาพกับ Hybrid-PSO โดยใช้ข้อมูลรายวิชาทั้งหมดในระดับ

ปริญญาตรีของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ซ่ึงผล

การทดลองแสดงให้เห็นว่า ประสิทธิภาพในการจัดตารางเรียนด้วย

อลักอริทึมดงักล่าวเพ่ิมข้ึนอยา่งมีนยัสาํคญั 

 

คาํสําคัญ:   การจดัตารางสอน, อลักอริธึมการหาค่าท่ีเหมาะสมท่ีสุดดว้ย

การเคล่ือนท่ีของกลุ่มอนุภาคอย่างมีวิวฒันาการ, การโปรแกรมแบบมี

ขอ้จาํกดั 

 

Abstract 

 This paper presents an Evolutionary Particle Swarm 

Optimization (EPSO) which each iteration particles are improved by 

Evolutionary Algorithms.A new optimization model is combined with 

Constraints-Based Reasoning(CBR) called Hybrid EPSO-CBR.To 

solves University course Timetable Planning  the proposed algorithm 

has been compared with other hybrid algorithm(Hybrid Particle Swarm 

Optimization : Hybrid PSO-CBR) using a real world data from Faculty 

of Engineering at Thammasat University Thailand results show that the 

proposed algorithm can provide more efficient solution. 

 

Keywords:   timetable planning, Evolutionary Particle Swarm 

Optimization, Hybrid EPSO-CBR 

 

1. บทนํา 

 การจัดทาํตารางสอนในมหาวิทยาลัยเป็นกิจกรรมท่ีมีความ

ซบัซ้อนเป็นอยา่งมาก แต่ละมหาวิทยาลยัประกอบด้วยหลายคณะแต่ละ

คณะจะมีภาควิชาแยกออกไป ซ่ึงแต่ละคณะหรือภาควิชามีการจดัการ

เรียนการสอนเป็นของตนเอง และการจดัตารางสอนจาํเป็นตอ้งใช้ผูท่ี้มี

ประสบการณ์และความละเอียดรอบคอบเพ่ือให้ได้ตารางสอนท่ีมีความ

ถูกตอ้งและเหมาะสม นอกจากน้ีจาํนวนผูเ้รียนและห้องเรียนท่ีเพ่ิมข้ึน 

รวมถึงรายวิชาท่ีเพ่ิมข้ึนตามความตอ้งการท่ีหลากหลายของผูเ้รียนต่างก็มี

ผลทําให้การจัดตารางสอนยิ่งมีความซับซ้อนมากยิ่งข้ึน ปัจจุบันน้ี

เทคโนโลยสีารสนเทศมีความกา้วหนา้มากข้ึน และเขา้มีบทบาทสาํคญัใน

การอาํนวยความสะดวกสําหรับการใช้ชีวิตประจาํวนัอีกทั้งยงัช่วยลด

ความซับซ้อนของปัญหาท่ียากจะแก้ไขให้มีความซับซ้อนน้อยลงจน

นําไปสู่หนทางการแก้ไขปัญหาได้ในท่ีสุด บทความน้ีได้นําหลักการ

เชาวน์ปัญญาเชิงเคล่ือนท่ีเป็นกลุ่ม (Swarm Intelligence) มาประยุกต์ใช้

ในการช่วยจดัตารางสอนในมหาวิทยาลยัโดยใช้อลักอริธึมการหาท่ีค่า

เหมาะสมท่ีสุดด้วยการเคล่ือนท่ีของกลุ่มอนุภาคอย่างมีวิวฒันาการ 

(Evolutionary Particle Swarm Optimization : EPSO) ร่วมกบัการ

โปรแกรมแบบมีข้อจาํกัด(Constraints Based Reasoning)เพ่ือให้ได้

ตารางสอนท่ีมีความถูกตอ้งและเหมาะสม ในช่วงหลายปีท่ีผ่านมาได้มี

การนําเอาอัลกอริธึมทางด้านน้ีมาประยุกต์ใช้ในการจัดตารางสอน

อัตโนมัติอย่างหลากหลายแต่ก็ยงัไม่มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร [1] 

อัลกอริธึมท่ีนําเสนอในบทความน้ีเป็นการร่วมกันทํางานระหว่าง

อลักอริธึมการหาค่าท่ีเหมาะสมท่ีสุดด้วยการเคล่ือนท่ีของกลุ่มอนุภาค

อยา่งมีวิวฒันาการ (EPSO) ซ่ึงใช้ในการหาตาํแหน่งของห้องเรียนและ



คาบเรียนให้กับรายวิชาโดยประเมินจากค่าความเหมาะสมท่ีดีท่ีสุดท่ี

คาํนวณได้จากฟังก์ชันความเหมาะสมและใช้การโปรแกรมแบบมี

ขอ้จาํกดั (CBR) ในการตรวจสอบความถูกตอ้งของห้องเรียนและคาบ

เรียนท่ีไดจ้าก EPSO 

 

2. ทฤษฎแีละงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 

2.1 ปัญหาในการจดัตาราง 

 การจดัตารางเป็นกิจกรรมในการจบัคู่กนัระหว่างทรัพยากร 

เช่น คน, ห้อง และอุปกรณ์ท่ีมีใช้งานภายในห้อง [2] โดยการจดัตารางมี

หลายประเภทข้ึนอยู่กบัวตัถุประสงค์ในการใช้งาน แต่ละประเภทจะมี

ขอ้กาํหนดท่ีแตกต่างกนัออกไป การจดัตารางสอนนบัเป็นปัญหาการจดั

ตารางประเภทหน่ึง ทั้งน้ีตารางสอนท่ีได้ตอ้งเป็นไปตามขอ้จาํกดัหลัก 

(Hard constraints) เช่น ผูเ้รียนไม่สามารถเรียนพร้อมกนัหลายๆ วิชาใน

เวลาเดียวกนัได,้ ห้องเรียนหน่ึงห้องถูกจดัให้สอนไดเ้พียงหน่ึงวิชาเท่านั้น

ในคาบเรียนใดๆ และความจุของห้องเรียนต้องมากกว่าหรือเท่ากับ

จาํนวนผู ้เรียนในรายวิชานั้น เป็นต้น ข้อจาํกัดอีกประเภทหน่ึงท่ีต้อง

พิจารณาถึงคือ ขอ้จาํกดัรอง (Soft constraints) เช่น ควรมีการเรียนการ

สอนท่ีกระจายไปอยา่งเท่าๆ กนัในแต่ละวนั, ไม่ควรมีการเรียนเพียงวิชา

เดียวในหน่ึงวนั เป็นตน้ ขอ้จาํกดัรองน้ีเป็นขอ้จาํกดัท่ีสามารถละเวน้ได ้

เป็นเพียงส่วนเสริมท่ีทาํให้การจดัตารางสอนมีความเหมาะสมมากยิง่ข้ึน 

 

2.2 PSO 

 การหาค่าท่ีเหมาะสมท่ีสุดด้วยการเคล่ือนท่ีของกลุ่มอนุภาค 

(Particle Swarm Optimization) อลักอริธึมน้ีออกแบบและนาํเสนอโดย 

Kennedy และ Eberhart [1] ซ่ึงเป็นการจาํลองพฤติกรรมทางสังคมของฝูง

นก ฝงูผ้ึงหรือฝงูปลาในการช่วยกนัออกไปหาอาหารโดยท่ีแต่ละตวัจะไม่

รู้ล่วงหน้าว่าท่ีท่ีมีอาหารอยูท่ี่ใด แต่ละคร้ังของการออกไปหาอาหารมนั

จะเรียนรู้ดว้ยการติดต่อส่ือสารกนัภายในฝงูถึงระยะทางในการออกไปหา

อาหาร ดงันั้นเม่ือตวัใดตวัหน่ึงพบอาหารจะเกิดการเปรียบเทียบเพ่ือไปยงั

แหล่งอาหารท่ีอยู่ใกล้ท่ีสุดท่ีค้นพบ จากพฤติกรรมดงักล่าว PSO ได้

นาํมาใชใ้นการหาค่าท่ีเหมาะสมท่ีสุดในการแกปั้ญหา ใน PSO นกแต่ละ

ตวัถูกเรียกใหม่ด้วยคาํว่า อนุภาค (particle) ทุกๆอนุภาคจะมี fitness 

values ท่ีถูกประเมินผลดว้ย fitness function และมี velocities คือ เส้นทาง

การเคล่ือนท่ีของแต่ละอนุภาคซ่ึงจะเคล่ือนท่ีตามตวัท่ีได้ค่าท่ีเหมาะสม

ท่ีสุดในขณะนั้น ในการเร่ิมตน้กระบวนการ PSO จะสุ่มสร้างกลุ่มของ

อนุภาค ระหวา่งการเวียนเกิด (iteration) ในทุกๆ รอบอนุภาคแต่ละตวัจะ

ทาํการปรับปรุงค่าท่ีดีท่ีสุดสองค่า คือ ตาํแหน่งท่ีดีท่ีสุดในเส้นทางของตวั

มนัเองท่ีเรียกว่า pbest และค่าท่ีเหมาะสมท่ีสุดท่ีไดจ้ากการเคล่ือนท่ีของ

กลุ่มอนุภาคเรียกวา่ gbest 

2.3 Constraint Satisfaction Problem 

เป็นการเขียนโปรแกรมแกไ้ขปัญหาตามเง่ือนไขท่ีถูกกาํหนด

เอาไว้เพ่ือให้ได้ค ําตอบท่ีถูกต้อง [1] ซ่ึงจะใช้ Constraint Based 

Reasoning (CBR) ซ่ึงเป็นวิธีการหน่ึงในการเขียนโปรแกรมประเภท

ดงักล่าวมาเป็นส่วนหน่ึงของอลักอริธึมท่ีนาํเสนอ โดย CBR จะทาํการ

ตรวจสอบคาํตอบท่ีเป็นไปได(้ห้องเรียนและคาบเรียนท่ีไดม้าจาก EPSO) 

วา่ มีความถูกตอ้งตามเง่ือนไขหรือไม่ 

2.4 Hybrid PSO 

 ในปี ค.ศ. 2009 Ho Sheau Fen และคณะไดน้าํเสนออลักอริธึม

ในการจดัตารางสอนโดยนาํ PSO มาทาํงานร่วมกนักบั CBR เปรียบเทียบ

ผลการทดลองกับ PSO ทาํงานร่วมกับLocal search และ Genetic 

Algorithm ทาํงานร่วมกบั CBR ผลการทดลองแสดงให้เห็นว่า การใช ้

PSO ทาํงานร่วมกบั CBR มีประสิทธิภาพท่ีดีกว่าอยา่งไรก็ตาม PSO ก็ยงั

มีปัญหาของการลู่เขา้สู่ local optimal และสมการในการคาํนวณเพ่ือ

ปรับปรุงค่าของทิศทางการเคล่ือนท่ีและตาํแหน่งของอนุภาคมีขอ้มูลบาง

ตวัท่ีถูกกาํหนดให้เป็นค่าคงท่ี ซ่ึงไม่อาจจะรับประกนัได้ว่าค่าดงักล่าว

เหมาะสมกบัปัญหาท่ีกาํลงัแกไ้ขอยู ่[3-4] 

 

2.5 EPSO 

 จากปัญหาของ PSO ท่ีไดก้ล่าวไวใ้นหวัขอ้ท่ีผา่นมานกัวิจยัต่างๆ 

จึงมีความคิดท่ีจะนําหลักการทางวิวฒันาการเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหา

ดงักล่าวจนเกิดเป็นอลักอริธึมใหม่เรียกว่า Evolutionary Particle Swarm 

Optimization(EPSO) ซ่ึงมีขั้นตอนการทาํงานคือ 

 - Replication : ในแต่ละรอบแต่ละอนุภาคจะถูกสาํเนาค่าต่างๆเก็บเอาไว ้

- Mutation : ตวัแปรค่านํ้ าหนกัท่ีมีผลต่อการลู่เขา้สู่ local optimal ของ 

PSO จะถูกเปลียนแปลงค่าตามสมการ 
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โดยท่ี ¶ คือ ค่าการเรียนรู้การกระจาย และ N(0,σ2)คือค่าท่ีไดจ้ากการสุ่ม

ของ Gaussian distributionท่ี mean มีค่าเป็น 0 และ variance มีค่าเป็น σ2  

ในตอนเร่ิมตน้ของอลัอริธึมค่าของ w จะถูกสุ่มให้มีค่าอยูร่ะหวา่ง0 และ 1 

- Reproduction(movement) : แต่ละอนุภาคจะทาํการคาํนวณทิศทางการ

เคล่ือนท่ีและปรับตาํแหน่งของตนตามสมการ(2) และ(3) ตามลาํดบั 
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- Evaluation : ทาํการคาํนวณค่า fitness value ของอนุภาคใหม่แต่ละตวั   

- Selection : ทาํการสุ่มเลือกอนุภาคท่ีมีค่า fitness value ท่ีดีไปเป็นตวัให้

กาํเนิดอนุภาคในรอบถดัไป 

3.Hybrid EPSO-CBR สําหรับการจดัตารางสอน 



 บทความน้ีเสนอการจดัตารางสอนดว้ยอลักอริธึมการหาค่าท่ี

เหมาะสมท่ีสุดดว้ยการเคล่ือนท่ีของกลุ่มอนุภาคอย่างมีวิวฒันาการและ

การโปรแกรมแบบมีข้อจํากัด  ซ่ึงมีการทํางานสองขั้นตอนด้วยกัน 

ขั้นตอนแรก EPSO จะทาํการสร้างอนุภาค(แต่ละตวัจะประกอบด้วย

ขอ้มูลห้องเรียนและคาบเรียนท่ีเหมาะสมท่ีสุด)ให้แต่ละรายวิชา ซ่ึงเป็น

ชุดขอ้มูลท่ีเป็นไปไดท้ั้งหมดจากนั้นจะเป็นการตรวจสอบความถูกตอ้ง

ของชุดขอ้มูลดว้ย CBR ซ่ึงมีขั้นตอนการทาํงาน ดงัรูปท่ี 1 
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รูปท่ี 1 ขั้นตอนการทาํงานของ Hybrid EPSO-CBR 

โดยในบทความน้ีกาํหนดให้ฟังกช์นัความเหมาะสมเป็นไปตามสมการน้ี 

∑
=

+
n

1i
P(R(Si))(P(T(Si))                                                               (4) 

 

โดยท่ี P(T(Si)) คือ ค่าคะแนนของคาบเรียน และ P(R(Si)) คือ ค่าคะแนน

ของห้องเรียน 

 
4.การทดลองและผลการทดลอง 

 งานวิจยัน้ีนาํขอ้มูลขอ้มูลรายวิชาทั้งหมดในระดบัปริญญาตรี

ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซ่ึงมีวิชาเรียน

ทั้งหมด 400 วิชา มีคาบเรียนทั้งหมด 42 คาบเรียนในหน่ึงสัปดาห์และมี 

31 ห้องเรียน จาํนวนอนุภาคเร่ิมตน้มีค่าเป็น 10  สาํหรับขอ้มูลคาบเรียน

และห้องเรียนถูกสุปไวใ้นตารางท่ี 1 และ 2 ตามลาํดบั พฒันาอลักอริธึม

ดว้ยภาษา C ในส่วนของ EPSO และใช้ Python 2.5 พฒันาในส่วนของ 

CBR ดว้ยคอมพิวเตอร์ notebook Intel Core 2 Duo 2.26 GHZ  2.00 GB 

RAM 

 

ตารางท่ี 1 ขอ้มูลคาบเรียน 

 
 

ตารางท่ี 2 ขอ้มูลห้องเรียน 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

ตรวจสอบดว้ย CBR 



 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 2 การใชง้านห้องเรียนในแต่ละคาบเรียน 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

รูปท่ี 3 จาํนวนคาบเรียนท่ีแต่ละห้องไดรั้บ 

จากรูปท่ี 2 จะเห็นไดว้า่ ทั้งสองอลักอริธึมมีทิศทางการใช้ห้องเรียนในแต่

ละคาบไปในทางเดียวกนัคือ จะจดัให้คาบเรียนอนัดบัแรกๆ มีการเรียน

มากซ่ึงเป็นช่วงต้นของสัปดาห์และเป็นการเรียนในภาคเช้าท่ีมีระดับ

คะแนนสูงกวา่คาบเรียนในช่วงอ่ืน ส่วนคาบเรียนช่วงหลงัถูกจดัให้มีการ

เรียนการสอนนอ้ยลงไปเร่ือยๆ เน่ืองจากว่า เป็นคาบเรียนในช่วงทา้ยของ

สัปดาห์และเป็นการเรียนในภาคบ่าย แต่อย่างไรก็ตามจะเห็นว่า กราฟ

ของ Hybrid EPSO-CBR ยงัคงมีความเคล่ือนไหวในช่วงคาบเรียนอนัดบั

กลางและอนัดบัทา้ย ต่างจากกราฟของ Hybrid PSO-CBR ท่ีน่ิงไปในช่วง

คาบเรียนอนัดบักลางและทา้ย นัน่เป็นปัญหาอนัเกิดจากการลู่เขา้สู่ local 

optimal ของ PSO นัน่เอง ในทาํนองเดียวกนัน้ีเอง รูปท่ี 3 ก็แสดงให้เห็น

ถึงประสิทธิภาพในการจดัห้องเรียนของ Hybrid EPSO-CBR ท่ีดีกว่า

Hybrid PSO-CBR ทั้งน้ียงัมีห้องเรียนเหลือไวส้าํหรับใชง้านในอนาคตอีก

ดว้ย 
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