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บทคัดย่ อ

บทความฉบับนี้ เสนออัลกอริ ธึมการหาค่าที่ เหมาะสมที่ สุดด้วย
การเคลื่อนที่ของกลุ่มอนุภาคอย่างมีวิวฒั นาการ(EPSO) ซึ่ งมีการปรับปรุ ง
อัล กอริ ทึม PSO ในส่ วนของการเวี ยนเกิ ดของอนุ ภาค โดยจะทําการ
คัดเลื อกอนุ ภาคที่ แ ข็งแกร่ งให้ เ ป็ นผูก้ าํ เนิ ดอนุ ภาคใหม่ใ นรอบถัด ไป
ร่ วมกับการโปรแกรมแบบมีขอ้ จํากัด (CBR) เรี ยกว่า Hybrid EPSO มาทํา
การแก้ไ ขปั ญ หาการจัด ตารางสอน ซึ่ งการทดลองเพื่ อ เปรี ยบเที ย บ
ประสิ ทธิ ภาพกับ Hybrid-PSO โดยใช้ ข ้อมู ล รายวิ ช าทั้ง หมดในระดับ
ปริ ญญาตรี ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่ งผล
การทดลองแสดงให้ เ ห็ น ว่ า ประสิ ท ธิ ภ าพในการจัด ตารางเรี ยนด้ว ย
อัลกอริ ทึมดังกล่าวเพิม่ ขึ้นอย่างมีนยั สําคัญ
คําสํ าคัญ: การจัดตารางสอน, อัลกอริ ธึมการหาค่าที่เหมาะสมที่สุดด้วย
การเคลื่ อนที่ ของกลุ่ม อนุ ภาคอย่างมีวิวฒ
ั นาการ, การโปรแกรมแบบมี
ข้อจํากัด

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.
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การจัด ทํา ตารางสอนในมหาวิ ท ยาลัย เป็ นกิ จ กรรมที่ มี ค วาม
ซับซ้อนเป็ นอย่างมาก แต่ละมหาวิทยาลัยประกอบด้วยหลายคณะแต่ละ
คณะจะมี ภาควิ ชาแยกออกไป ซึ่ งแต่ ละคณะหรื อภาควิช ามี การจัดการ
เรี ยนการสอนเป็ นของตนเอง และการจัดตารางสอนจําเป็ นต้องใช้ผูท้ ี่ มี
ประสบการณ์ และความละเอี ยดรอบคอบเพื่อให้ได้ตารางสอนที่ มีความ
ถู กต้องและเหมาะสม นอกจากนี้ จาํ นวนผูเ้ รี ยนและห้องเรี ยนที่ เพิ่มขึ้ น
รวมถึงรายวิชาที่เพิม่ ขึ้นตามความต้องการที่หลากหลายของผูเ้ รี ยนต่างก็มี
ผลทํา ให้ ก ารจัด ตารางสอนยิ่ ง มี ค วามซับ ซ้ อ นมากยิ่ ง ขึ้ น ปั จ จุ บ ัน นี้
เทคโนโลยีสารสนเทศมีความก้าวหน้ามากขึ้น และเข้ามีบทบาทสําคัญใน
การอํานวยความสะดวกสําหรั บ การใช้ชี วิตประจําวัน อี ก ทั้งยังช่ วยลด
ความซับ ซ้อ นของปั ญหาที่ ยากจะแก้ไขให้ มีค วามซับ ซ้ อนน้อ ยลงจน
นําไปสู่ ห นทางการแก้ไขปั ญหาได้ใ นที่ สุ ด บทความนี้ ได้น ําหลัก การ
เชาวน์ปัญญาเชิ งเคลื่อนที่เป็ นกลุ่ม (Swarm Intelligence) มาประยุ ก ต์ ใ ช้
ในการช่ วยจัด ตารางสอนในมหาวิ ทยาลัยโดยใช้อลั กอริ ธึมการหาที่ ค่ า
เหมาะสมที่ สุ ด ด้ว ยการเคลื่ อ นที่ ข องกลุ่ ม อนุ ภ าคอย่า งมี วิ ว ฒ
ั นาการ
(Evolutionary Particle Swarm Optimization : EPSO) ร่ วมกับการ
โปรแกรมแบบมี ข ้อจํากัด (Constraints Based Reasoning)เพื่ อให้ ไ ด้
ตารางสอนที่ มีความถู กต้องและเหมาะสม ในช่ วงหลายปี ที่ ผ่านมาได้มี
การนํา เอาอัล กอริ ธึ ม ทางด้ า นนี้ มาประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นการจัด ตารางสอน
อัต โนมัติ อ ย่า งหลากหลายแต่ ก็ ย งั ไม่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพเท่ า ที่ ค วร [1]
อัล กอริ ธึ ม ที่ น ํา เสนอในบทความนี้ เป็ นการร่ ว มกัน ทํา งานระหว่ า ง
อัลกอริ ธึมการหาค่าที่ เหมาะสมที่ สุดด้วยการเคลื่ อนที่ ของกลุ่มอนุ ภาค
อย่างมีวิวฒั นาการ (EPSO) ซึ่ งใช้ในการหาตําแหน่ งของห้องเรี ยนและ

คาบเรี ยนให้ก ับรายวิ ช าโดยประเมิ นจากค่าความเหมาะสมที่ ดี ที่ สุ ด ที่
คํา นวณได้จ ากฟั ง ก์ชัน ความเหมาะสมและใช้ ก ารโปรแกรมแบบมี
ข้อจํากัด (CBR) ในการตรวจสอบความถูกต้องของห้องเรี ยนและคาบ
เรี ยนที่ได้จาก EPSO

2. ทฤษฎีและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ อง
2.1 ปัญหาในการจัดตาราง

การจัดตารางเป็ นกิ จกรรมในการจับคู่กนั ระหว่างทรั พยากร
เช่น คน, ห้อง และอุปกรณ์ที่มีใช้งานภายในห้อง [2] โดยการจัดตารางมี
หลายประเภทขึ้นอยู่กบั วัตถุ ประสงค์ในการใช้งาน แต่ละประเภทจะมี
ข้อกําหนดที่แตกต่างกันออกไป การจัดตารางสอนนับเป็ นปั ญหาการจัด
ตารางประเภทหนึ่ ง ทั้งนี้ ตารางสอนที่ ได้ตอ้ งเป็ นไปตามข้อจํากัดหลัก
(Hard constraints) เช่ น ผูเ้ รี ยนไม่สามารถเรี ยนพร้ อมกันหลายๆ วิชาใน
เวลาเดียวกันได้, ห้องเรี ยนหนึ่ งห้องถูกจัดให้สอนได้เพียงหนึ่ งวิชาเท่านั้น
ในคาบเรี ยนใดๆ และความจุ ข องห้ อ งเรี ย นต้อ งมากกว่ า หรื อเท่ า กับ
จํานวนผู้เ รี ย นในรายวิ ช านั้น เป็ นต้น ข้อจํากัด อี ก ประเภทหนึ่ งที่ ต้อ ง
พิจารณาถึงคือ ข้อจํากัดรอง (Soft constraints) เช่น ควรมีการเรี ยนการ
สอนที่กระจายไปอย่างเท่าๆ กันในแต่ละวัน, ไม่ควรมีการเรี ยนเพียงวิชา
เดียวในหนึ่ งวัน เป็ นต้น ข้อจํากัดรองนี้ เป็ นข้อจํากัดที่สามารถละเว้นได้
เป็ นเพียงส่วนเสริ มที่ทาํ ให้การจัดตารางสอนมีความเหมาะสมมากยิง่ ขึ้น

2.2 PSO

การหาค่าที่ เ หมาะสมที่ สุ ดด้วยการเคลื่ อนที่ ข องกลุ่ ม อนุ ภาค
(Particle Swarm Optimization) อัลกอริ ธึมนี้ ออกแบบและนําเสนอโดย
Kennedy และ Eberhart [1] ซึ่ งเป็ นการจําลองพฤติกรรมทางสังคมของฝูง
นก ฝูงผึ้งหรื อฝูงปลาในการช่วยกันออกไปหาอาหารโดยที่แต่ละตัวจะไม่
รู้ล่วงหน้าว่าที่ที่มีอาหารอยูท่ ี่ ใด แต่ละครั้งของการออกไปหาอาหารมัน
จะเรี ยนรู้ดว้ ยการติดต่อสื่ อสารกันภายในฝูงถึงระยะทางในการออกไปหา
อาหาร ดังนั้นเมื่อตัวใดตัวหนึ่ งพบอาหารจะเกิดการเปรี ยบเทียบเพื่อไปยัง
แหล่ งอาหารที่ อยู่ใ กล้ที่ สุ ดที่ ค ้นพบ จากพฤติ ก รรมดังกล่ าว PSO ได้
นํามาใช้ในการหาค่าที่เหมาะสมที่สุดในการแก้ปัญหา ใน PSO นกแต่ละ
ตัวถู ก เรี ยกใหม่ด้วยคําว่า อนุ ภาค (particle) ทุ ก ๆอนุ ภาคจะมี fitness
values ที่ถูกประเมินผลด้วย fitness function และมี velocities คือ เส้นทาง
การเคลื่อนที่ของแต่ละอนุ ภาคซึ่ งจะเคลื่ อนที่ ตามตัวที่ได้ค่าที่ เหมาะสม
ที่สุดในขณะนั้น ในการเริ่ มต้นกระบวนการ PSO จะสุ่ มสร้ างกลุ่มของ
อนุภาค ระหว่างการเวียนเกิ ด (iteration) ในทุกๆ รอบอนุ ภาคแต่ละตัวจะ
ทําการปรับปรุ งค่าที่ดีที่สุดสองค่า คือ ตําแหน่งที่ดีที่สุดในเส้นทางของตัว
มันเองที่เรี ยกว่า pbest และค่าที่เหมาะสมที่สุดที่ได้จากการเคลื่ อนที่ของ
กลุ่มอนุภาคเรี ยกว่า gbest

2.3 Constraint Satisfaction Problem

เป็ นการเขียนโปรแกรมแก้ไขปั ญหาตามเงื่อนไขที่ถูกกําหนด
เอาไว้เ พื่ อ ให้ ไ ด้ค ํา ตอบที่ ถู ก ต้อ ง [1] ซึ่ งจะใช้ Constraint Based
Reasoning (CBR) ซึ่ งเป็ นวิธี การหนึ่ งในการเขี ยนโปรแกรมประเภท
ดังกล่าวมาเป็ นส่ วนหนึ่ งของอัลกอริ ธึมที่ นาํ เสนอ โดย CBR จะทําการ
ตรวจสอบคําตอบที่เป็ นไปได้(ห้องเรี ยนและคาบเรี ยนที่ได้มาจาก EPSO)
ว่า มีความถูกต้องตามเงื่อนไขหรื อไม่

2.4 Hybrid PSO

ในปี ค.ศ. 2009 Ho Sheau Fen และคณะได้นาํ เสนออัลกอริ ธึม
ในการจัดตารางสอนโดยนํา PSO มาทํางานร่ วมกันกับ CBR เปรี ยบเทียบ
ผลการทดลองกับ PSO ทํางานร่ วมกับ Local search และ Genetic
Algorithm ทํางานร่ วมกับ CBR ผลการทดลองแสดงให้เห็ นว่า การใช้
PSO ทํางานร่ วมกับ CBR มีประสิ ทธิ ภาพที่ดีกว่าอย่างไรก็ตาม PSO ก็ยงั
มี ปัญหาของการลู่ เข้าสู่ local optimal และสมการในการคํานวณเพื่ อ
ปรับปรุ งค่าของทิศทางการเคลื่อนที่และตําแหน่ งของอนุ ภาคมีขอ้ มูลบาง
ตัวที่ ถูกกําหนดให้เป็ นค่าคงที่ ซึ่ งไม่อาจจะรั บประกันได้ว่าค่าดังกล่าว
เหมาะสมกับปั ญหาที่กาํ ลังแก้ไขอยู่ [3-4]

2.5 EPSO

จากปั ญหาของ PSO ที่ได้กล่าวไว้ในหัวข้อที่ผา่ นมานักวิจยั ต่างๆ
จึ ง มี ค วามคิ ด ที่ จ ะนํา หลัก การทางวิ วฒ
ั นาการเข้ามาช่ ว ยแก้ไ ขปั ญ หา
ดังกล่าวจนเกิ ดเป็ นอัลกอริ ธึมใหม่เรี ยกว่า Evolutionary Particle Swarm
Optimization(EPSO) ซึ่งมีข้นั ตอนการทํางานคือ
- Replication : ในแต่ละรอบแต่ละอนุภาคจะถูกสําเนาค่าต่างๆเก็บเอาไว้
- Mutation : ตัวแปรค่านํ้าหนักที่มีผลต่อการลู่เข้าสู่ local optimal ของ
PSO จะถูกเปลียนแปลงค่าตามสมการ
*wki,j = wki,j + ¶N(0,σ2)

(1)

โดยที่ ¶ คือ ค่าการเรี ยนรู ้ การกระจาย และ N(0,σ2)คือค่าที่ได้จากการสุ่ ม
ของ Gaussian distributionที่ mean มีค่าเป็ น 0 และ variance มีค่าเป็ น σ2
ในตอนเริ่ มต้นของอัลอริ ธึมค่าของ w จะถูกสุ่มให้มีค่าอยูร่ ะหว่าง0 และ 1
- Reproduction(movement) : แต่ละอนุ ภาคจะทําการคํานวณทิศทางการ
เคลื่อนที่และปรับตําแหน่งของตนตามสมการ(2) และ(3) ตามลําดับ
*vki = wki,inertiavki+ wki,mem(xk,memi - xki) + wki,coop(xbest*
k
(2)
I - x i)
k
k
k
*x i = x i + *v i
(3)

- Evaluation : ทําการคํานวณค่า fitness value ของอนุ ภาคใหม่แต่ละตัว
- Selection : ทําการสุ่ มเลื อกอนุ ภาคที่มีค่า fitness value ที่ดีไปเป็ นตัวให้
กําเนิ ดอนุภาคในรอบถัดไป

3.Hybrid EPSO-CBR สําหรับการจัดตารางสอน

บทความนี้ เสนอการจัดตารางสอนด้วยอัลกอริ ธึมการหาค่าที่
เหมาะสมที่สุดด้วยการเคลื่ อนที่ ของกลุ่มอนุ ภาคอย่างมีวิวฒั นาการและ
การโปรแกรมแบบมี ข ้อ จํา กัด ซึ่ งมี ก ารทํา งานสองขั้น ตอนด้ ว ยกัน
ขั้นตอนแรก EPSO จะทําการสร้ างอนุ ภาค(แต่ละตัวจะประกอบด้วย
ข้อมูลห้องเรี ยนและคาบเรี ยนที่เหมาะสมที่สุด)ให้แต่ละรายวิชา ซึ่ งเป็ น
ชุดข้อมูลที่เป็ นไปได้ท้ งั หมดจากนั้นจะเป็ นการตรวจสอบความถู กต้อง
ของชุดข้อมูลด้วย CBR ซึ่ งมีข้นั ตอนการทํางาน ดังรู ปที่ 1
เริ่ มกระบวนการ
นอสง า ราตดัจร ากขไนอ่ื งเ ดนหา ํ ก

งาทศิ ทะลแง่ นหแาํ ตา่ คม่ ุ ส
คาภุนองอ ขน้ ตม่ิ รเ

ประเมินค่าความเหมาะสมของอนุภาค

n
∑ (P(T(Si)) + P(R(Si))
i =1

โดยที่ P(T(Si)) คือ ค่าคะแนนของคาบเรี ยน และ P(R(Si)) คือ ค่าคะแนน
ของห้องเรี ยน

4.การทดลองและผลการทดลอง

งานวิจยั นี้ นาํ ข้อมูลข้อมูลรายวิชาทั้งหมดในระดับปริ ญญาตรี
ของคณะวิ ศ วกรรมศาสตร์ มหาวิ ท ยาลัย ธรรมศาสตร์ ซึ่ ง มี วิ ช าเรี ย น
ทั้งหมด 400 วิชา มีคาบเรี ยนทั้งหมด 42 คาบเรี ยนในหนึ่ งสัปดาห์และมี
31 ห้องเรี ยน จํานวนอนุ ภาคเริ่ มต้นมีค่าเป็ น 10 สําหรับข้อมูลคาบเรี ยน
และห้องเรี ยนถูกสุ ปไว้ในตารางที่ 1 และ 2 ตามลําดับ พัฒนาอัลกอริ ธึม
ด้วยภาษา C ในส่ วนของ EPSO และใช้ Python 2.5 พัฒนาในส่ วนของ
CBR ด้วยคอมพิวเตอร์ notebook Intel Core 2 Duo 2.26 GHZ 2.00 GB
RAM
ตารางที่ 1 ข้อมูลคาบเรี ยน

มุ่ ลกงอขดุ ส่ ี ที ด่ ี ทมสะามหเ มาว คา่คา่วกี ด
ม่ ลุ กงอ ขดุส่ ี ที ด่ ี ทมสะามหเมาวคา่ คบั รป้หใ

าคภุนองอขดุ ส่ ี ที ด่ ี ทมสะามหเมาวคา ่คา ่ วกี
คา ุภนอง อขดุ ส่ ี ที ด่ ี ทมสะามหเมาวคา ่ คบั รป้หใ

ปรับค่าพารามิเตอร์ w

คาภุ นองอขง่ นหแา ํ ตะลแง า ทศิ ทา่ คบัรป

า ิ ชว ย า ร ห้ ในยี รเ บาคะลแงอ้หดนหาํ ก
Backtracking

งอ้ ตกู ถมาวคบอสจวรต
งอ้ตูกถ่มไ

งอ้ตกูถ
าชิ วยา ร

้ ใหน้ตงา้ ขนย ี รเ บาคะลแนย ี เรงอ้หดั จ

ว้ ลแาชิ กว ุ ทบรคตรวจสอบด้วย CBR
ไม่ใช่

ใช่
สิ้ นสุ ดกระบวนการ

รู ปที่ 1 ขั้นตอนการทํางานของ Hybrid EPSO-CBR
โดยในบทความนี้กาํ หนดให้ฟังก์ชนั ความเหมาะสมเป็ นไปตามสมการนี้

(4)

ยว้ ดปไดัถรปแวัตาณร

ตารางที่ 2 ข้อมูลห้องเรี ยน

ถึ งประสิ ทธิ ภาพในการจัดห้องเรี ยนของ Hybrid EPSO-CBR ที่ ดีกว่า
Hybrid PSO-CBR ทั้งนี้ ยงั มีห้องเรี ยนเหลือไว้สาํ หรับใช้งานในอนาคตอีก
ด้วย

เอกสารอ้ างอิง

รู ปที่ 2 การใช้งานห้องเรี ยนในแต่ละคาบเรี ยน

รู ปที่ 3 จํานวนคาบเรี ยนที่แต่ละห้องได้รับ
จากรู ปที่ 2 จะเห็นได้วา่ ทั้งสองอัลกอริ ธึมมีทิศทางการใช้ห้องเรี ยนในแต่
ละคาบไปในทางเดียวกันคือ จะจัดให้คาบเรี ยนอันดับแรกๆ มีการเรี ยน
มากซึ่ งเป็ นช่ วงต้นของสัปดาห์ แ ละเป็ นการเรี ยนในภาคเช้าที่ มีระดับ
คะแนนสูงกว่าคาบเรี ยนในช่วงอื่น ส่ วนคาบเรี ยนช่วงหลังถูกจัดให้มีการ
เรี ยนการสอนน้อยลงไปเรื่ อยๆ เนื่ องจากว่า เป็ นคาบเรี ยนในช่ วงท้ายของ
สัปดาห์ และเป็ นการเรี ยนในภาคบ่าย แต่อย่างไรก็ตามจะเห็ นว่า กราฟ
ของ Hybrid EPSO-CBR ยังคงมีความเคลื่ อนไหวในช่วงคาบเรี ยนอันดับ
กลางและอันดับท้าย ต่างจากกราฟของ Hybrid PSO-CBR ที่น่ิงไปในช่ วง
คาบเรี ยนอันดับกลางและท้าย นัน่ เป็ นปั ญหาอันเกิ ดจากการลู่เข้าสู่ local
optimal ของ PSO นัน่ เอง ในทํานองเดี ยวกันนี้ เอง รู ปที่ 3 ก็แสดงให้เห็ น

แ
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