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บทคัดย่อ 

 การจดัตารางเรียนตารางสอนของมหาวิทยาลัยราชภฏัอุตรดิตถ์  ในปัจจุบนัเจ้าหน้าท่ีงาน
หลกัสูตรเป็นผูจ้ดัตารางสอนให้กบัอาจารย ์ซ่ึงตอ้งใชเ้วลานานในการประสานงานกบัอาจารยผ์ูส้อน 
ส าหรับนกัศึกษา ตอ้งตรวจสอบรายวชิาท่ีลงทะเบียนตามแผนการเรียนดว้ยตนเอง ซ่ึงอาจจะเลือกกลุ่ม
เรียนผิดพลาดท าให้วนั-เวลาเรียนชนกนั หรืออาจจะเลือกกลุ่มเรียนเกินจ านวนท่ีสามารถรับไดใ้นแต่
ละกลุ่มเรียน  
 การจดัตารางเรียนตารางสอนถูกพฒันาให้อยู่ในรูปแบบเวบ็แอปพลิเคชัน โดยมีผูใ้ช้งาน 4 
กลุ่มไดแ้ก่ 1) ผูดู้แลระบบท าหนา้ท่ีก าหนดสิทธ์ิในการเขา้ใชง้าน 2) เจา้หนา้ท่ีงานหลกัสูตรท าหนา้ท่ี
จดัการขอ้มูลหลกัท่ีเก่ียวกบัหลกัสูตร 3) อาจารยผ์ูส้อนท าหนา้ท่ีก าหนดรายช่ืออาจารยผ์ูส้อนในแต่ละ
กลุ่มเรียนของแต่ละรายวิชา 4) นกัศึกษาท าหน้าท่ีเลือกรายวิชาท่ีตอ้งการลงทะเบียนเรียน ในการจดั
ตารางเรียน ระบบจะสร้างตารางสอนข้ึนมาก่อน 3 รูปแบบ คือ 1) สร้างตารางสอนเรียงตามล าดบัคาบ
เรียนท่ีว่าง 2) สร้างตารางสอนท่ีมีวนัสอนต่างกนั 3) สร้างตารางสอนท่ีมีรายวิชาแบ่งช่วงเช้ากบัช่วง
บ่าย หน่วยความจ าระยะสั้นและหน่วยความจ าระยะยาวของการคน้หาแบบตาบูถูกประยุกตใ์ชใ้นการ
จดัตารางเรียน และตารางสอน โดยใชจ้ดัเก็บรายวชิาท่ีจดัลงตารางสอนแลว้เพื่อใชต้รวจสอบไม่ให้จดั
ลงวนั-เวลาซ ้ ากนั และใชจ้ดัเก็บตารางเรียนเพื่อใช้ตรวจสอบไม่ให้จดัตารางเรียนซ ้ ากบัรูปแบบก่อน
หนา้ ตามล าดบัโดยท่ีขอ้มูลเหล่าน้ีถูกจดัการโดยใชส้แตก 
 ผูจ้ดัท าไดเ้ปรียบเทียบเวลาท่ีใชใ้นการเขา้ถึงขอ้มูลเฉล่ียในการจดัการขอ้มูลโดยใชส้แตก และ
อาร์เรย ์โดยเปรียบเทียบในรูปแบบของบ๊ิกโอพบวา่ แบบสแตกมีค่า O(n) ซ่ึงเร็วกวา่แบบอาร์เรยท่ี์ใช้
เวลา O(n*m) โดยท่ี n หมายถึง จ านวนวนัท่ีใชจ้ดัตารางเรียนและตารางสอน และ m หมายถึง จ านวน
คาบเรียนในแต่ละวนั ซ่ึงสอดคล้องกบัการประเมินความพึงพอใจด้านเวลาท่ีตอบสนองในการจดั
ตารางเรียนตารางสอน จากกลุ่มผูเ้ก่ียวขอ้งมีค่าเป็น 4.37 จาก 5.00 ซ่ึงสรุปไดว้่าการคน้ควา้น้ีช่วยให้
การจดัตารางเรียนตารางสอนมีความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 
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ABSTRACT 

 Course schedule management of Uttaradit Rajabhat University is currently under a 
responsibility of curriculum officers who coordinate with lecturers to prepare course schedules used 
in enrollment for students. In doing so, it requires such amount of time to collect teaching schedules 
from lecturers. In addition, students must check the required courses in their curriculum and 
compare them to the courses opening by themselves. As a result, the schedules arranged by students 
may be collisionally and there may be excessive students for each learning group.  

Course schedule management is developed in a web application. There are 4 user groups, 1) 
Administrators manages user authorization, 2) Curriculum officers manages data of course 
schedules, 3) Lecturers assigns lecturers to each subject and course schedule patterns, and 4) 
Students manages their enrolled courses. The system first creates 3 course schedule patterns, 1) 
Course schedule ordered by periods, 2) Course schedule with different periods, 3) Course schedule 
distributed to morning and afternoon periods. Short term and long term memory in Tabu Search 
were applied to store courses to avoid collisional of courses in course schedule, and course schedule 
patterns to avoid collisional of course schedule patterns when students arrange their course 
schedules, respectively. Data in Tabu list were managed by stack. 
 The author compared amount of average time spent for accessing data in stack and array. 
The stack had O(n) time complexity which was faster than the array at O(n*m)  where n is amount 
of days in course schedules and m is amount of periods. The results were consistent with user 
satisfaction at 4.37 from 5.00. Therefore, this study could make course schedule management more 
convenient, faster, and efficient. 


