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ABSTRACT 

In this paper, we propose the process for organizing the final exam at Can 
Tho University and then build the information system to adapt to this 
process. The limitations of organizing one week for “private” exams and 
one week for “common” exams can be overcome by applying the proposed 
process. We build the information system that allows lecturers to register 
the type of exams they want. The schedule for “common” exams will 
automatically be generated by the system itself in the manner that there is 
no student that has two exams in the same session. 

TÓM TẮT 

Mục tiêu của bài viết là đề xuất quy trình và xây dựng hệ thống quản lý 
công tác tổ chức thi kết thúc các lớp học phần tại Trường Đại học Cần 
Thơ. Bài viết tập trung vào việc đề xuất quy trình đăng ký xếp lịch thi 
chung và thi riêng nhằm giải quyết các vấn đề bất cập còn tồn tại của việc 
tổ chức một tuần thi riêng và một tuần thi chung. Từ quy trình đề xuất, 
chúng tôi xây dựng hệ thống cho phép giảng viên đăng ký lịch thi riêng và 
thi chung một cách thuận lợi trong đó lịch thi chung được xếp một cách tự 
động theo tiêu chí không có sinh viên bị trùng lịch thi và không thi cùng 
hai môn thi trong một buổi thi. 

Trích dẫn: Trương Quốc Định và Nguyễn Thanh Hải, 2016. Giải thuật xếp thời khóa biểu ứng dụng vào bài 
toán quản lý xếp lịch thi kết thúc các lớp học phần tại Trường Đại học Cần Thơ. Tạp chí Khoa 
học Trường Đại học Cần Thơ. 43a: 116-125. 

1 GIỚI THIỆU  

Trong những năm qua, việc triển khai và ứng 
dụng các tiến bộ của công nghệ thông tin (CNTT) 
trong quá trình điều hành các hoạt động ngày càng 
được chú trọng tại Trường Đại học Cần Thơ. Có 
thể nói Trường Đại học Cần Thơ là một trong số ít 
những trường đại học tại việt Nam xây dựng được 
một hệ thống quản lý hoàn chỉnh cho các mặt hoạt 
động của nhà trường. Tuy nhiên, trong bối cảnh đa 
dạng các mặt hoạt động của một trường đại học thì 
vẫn còn một số mặt công tác đang được thực hiện 
một cách thủ công và vì thế chưa thể có được sự 

hài lòng từ tất cả các đối tượng có liên quan. Một 
trong số những hoạt động vẫn đang được thực hiện 
thủ công đó là công tác tổ chức thi kết thúc các lớp 
học phần. Đây là một công tác quan trọng trong 
chuỗi hoạt động đảm bảo chất lượng đào tạo của 
một trường đại học tuy nhiên lại thường xuất hiện 
nhiều bất cập. 

Trường Đại học Cần Thơ giành riêng 2 tuần tại 
mỗi học kỳ để các khoa tổ chức thi cuối kỳ cho các 
lớp học phần trong đó bao gồm: 1 tuần thi riêng 
(giảng viên tự tổ chức thi theo thời khóa biểu của 
lớp học phần), 1 tuần thi chung (giáo vụ khoa thực 
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hiện xếp lịch thi và bố trí cán bộ coi thi). Cách tổ 
chức như thế này tuy có thể giải quyết vấn nạn 
trùng lịch thi nhưng vẫn có nhiều bất cập mà đặc 
biệt là tạo sức ép rất lớn nơi người học. Những bất 
cập này sẽ được phân tích một cách cụ thể hơn ở 
phần sau của bài viết. 

Trên phạm vi thế giới, đa phần các trường đại 
học đều tổ chức đào tạo theo học chế tín chỉ tuy 
nhiên họ lại tổ chức thi tập trung, trong đó các 
khoa quản lý đào tạo sẽ thực hiện nhiệm vụ xếp 
lịch thi cho tất cả các lớp học phần có mở ở một 
học kỳ cụ thể trong khoảng thời gian nhất định. 
Lịch thi của các lớp học phần do một khoa đào tạo 
quản lý cần đảm bảo nguyên tắc là không được 
trùng giờ nhau. Các trường cũng không xây dựng 
một hệ thống quản lý hoàn chỉnh như công khai 
đến từng sinh viên lịch thi, danh sách cán bộ xem 
thi… Khi đó vấn đề xếp lịch thi sẽ quay về bài toán 
xếp lịch thi với ràng buộc về sức chứa của phòng 
thi và thời gian thi không trùng nhau cùng một hệ 
thống kết xuất lịch thi đơn giản. 

Bài toán xếp lịch thi thông thường được giải 
quyết dựa trên hai hướng tiếp cận: thuật giải di 
truyền (Wong et al., 2002), (Arogundade et al., 
2010) hoặc thuật toán tô màu đồ thị (Malkawi et 
al., 2008). Các giải thuật dựa trên thuật giải di 
truyền cho kết quả gần tối ưu theo các tiêu chí như 
không có sinh viên bị trùng lịch thi, không có sinh 
viên phải thi 3 ca liên tục trong một ngày. Giải 
thuật dựa trên thuật toán tô màu đồ thị cho phép 
đưa vào nhiều ràng buộc hơn và cũng đơn giản khi 
lập trình nếu so với các thuật toán di truyền. Một 
lợi điểm nữa của thuật toán tô màu đồ thị là giải 
pháp tối ưu sẽ hướng đến phải sử dụng ít số ngày 
thi nhất. 

Trong bài viết này, chúng tôi đề xuất một cải 
tiến cho quy trình việc tổ chức kỳ thi kết thúc học 
phần với mong muốn tạo được sự thuận lợi nhất 
cho người dạy cũng như người học mà vẫn đảm 
bảo không làm xáo trộn mô hình tổ chức hiện tại ở 
Trường Đại học Cần Thơ. Dựa trên quy trình cải 
tiến đó, chúng tôi xây dựng một hệ thống thông tin 
cho phép cụ thể hóa quy trình tổ chức, đồng thời 
chia sẻ thông tin đến các đối tượng có liên quan. 

Bài viết được cấu trúc như sau: Chúng tôi sẽ 
phân tích các vấn đề có liên quan cũng như hiện 
trạng công tác tổ chức thi tại Trường Đại học Cần 
Thơ ở phần 2. Trong phần 3, chúng tôi mô hình 
hóa bài toán xếp lịch thi theo các tiêu chí đề ra ở 
phần 2.Tiếp theo ở phần 4 chúng tôi phác thảo hệ 
thống thông tin, ứng dụng kết quả bài toán xếp thời 
khóa biểu vào ngữ cảnh xếp lịch thi cuối kỳ các lớp 

học phần để xếp lịch thi chung, đồng thời chia sẻ 
thông tin lịch thi để giảng viên thuận lợi xếp lịch 
thi riêng. Phần 5 là phần giới thiệu một số chức 
năng chính của hệ thống mà chúng tôi xây dựng. 
Cuối cùng chúng tôi đưa ra một số nhận xét cho hệ 
thống hiện tại cũng như đề xuất một số cải tiến cho 
hệ thống tương lai. 

2 HIỆN TRẠNG HỆ THỐNG HỖ TRỢ 
CÔNG TÁC TỔ CHỨC THI KẾT THÚC HỌC 
PHẦN VÀ QUY TRÌNH ĐỀ XUẤT 

2.1 Trên thế giới và tại Việt Nam 

Trên thế giới cũng như tại Việt Nam việc tin 
học hóa khâu tổ chức thi kết thúc học phần vẫn 
chưa được quan tâm đúng mức. Không có nhiều hệ 
thống và các đề xuất có liên quan đến vấn đề này. 
Nếu có thì hệ thống cũng khá đơn giản như hệ 

thống công bố lịch thi của trường đại học Purdue1. 

Hệ thống xếp lịch thi kết thúc học phần hầu như 
chưa được quan tâm nghiên cứu tại Việt Nam. 
Thực hiện tìm kiếm trên bộ máy tìm kiếm Google 
chúng tôi chỉ nhận về được một kết quả có liên 
quan “Thuật toán tô màu đồ thị và ứng dụng xếp 
lịch thi” (Nghiêm Văn Hưng, 2008), một đề tài 
nghiên cứu sinh viên của Đại học Đà Nẵng. Đề tài 
này ứng dụng thuật toán tô màu đồ thị để giải quyết 
bài toán xếp lịch thi. Ứng dụng được xây dựng với 
một số chức năng cơ bản như cho phép import dữ 
liệu đăng ký môn học, thực hiện xếp lịch thi và cho 
xem lịch thi theo mã môn. Với các chức năng đơn 
giản như thế thì thực tế chưa đáp ứng được yêu cầu 
về công tác xếp lịch thi của một trường đại học. 

2.2 Tại Trường Đại học Cần Thơ  

Trường Đại học Cần Thơ vẫn chưa có hệ thống 
cho phép quản lý công tác tổ chức thi kết thúc các 
lớp học phần. Chính sự thiếu sót này đã dẫn đến 
một số bất cập trong công tác tổ chức thi. Thật vậy, 
theo số liệu thống kê được đăng tải trên website 
của phòng Kế hoạch tổng hợp, Trường Đại học 
Cần Thơ, tính đến hết quý 3 năm 2015 tổng số sinh 
viên hiện đang học tập tại trường là khoảng gần 
35.000 sinh viên. Với cách thức tổ chức thi kết 
thúc các lớp học phần như hiện nay bao gồm 1 tuần 
thi riêng (tuần lễ thứ 17) và 1 tuần thi chung (tuần 
lễ thứ 18) thì áp lực thi cử đối với sinh viên là rất 
lớn đặc biệt là vào học kỳ 2 của mỗi năm học khi 
có thời gian 2 tuần nghỉ tết. Đa phần giảng viên 
ngoài công tác giảng dạy còn tham gia nhiều hoạt 
động khác dẫn đến việc đôi khi không thể đảm bảo 

                                                      
1https://roomschedule.mypurdue.purdue.edu/Timetabling
/exams.do?select=1&type=midterm 
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dạy đúng tiến độ trong vòng 15 tuần, khi đó áp lực 
đè nặng vào các tuần cuối của học kỳ là không thể 
tránh khỏi (sinh viên vừa học bù, vừa thi kết thúc 
học phần). 

Hiện tại, các quy định cần phải tuân thủ khi tổ 
chức thi kết thúc học phần bao gồm: 

 Giảng viên tổ chức thi riêng trong tuần thi 
riêng theo đúng thời khóa biểu (đúng thời gian, 
đúng phòng). 

 Tuần thi chung được giao cho giáo vụ của 
khoa phụ trách đào tạo xếp lịch, các giảng viên 
không được bố trí lịch thi riêng vào tuần thi chung 
này. 

Hai quy định trên tuy khắc phục được vấn đề 
trùng lịch thi (về mặt lý thuyết) nhưng lại phát sinh 
khá nhiều bất cập và đôi khi không thực sự thuận 
lợi cho sinh viên. Thực tế trong một số trường hợp, 
giảng viên vẫn phải tổ chức thi ngoài thời gian cho 
phép tại tuần thi riêng vì các lý do: 

 Không đảm bảo giảng dạy đúng tiến độ 
trong 15 tuần (công tác, bệnh…). 

 Mỗi nhóm học phần đôi khi phải tổ chức 
thành nhiều nhóm thi do số lượng sinh viên của 
nhóm đông, số lượng bàn không đáp ứng nhu cầu 
mỗi sinh viên một bàn nhưng giảng viên phụ trách 
không tìm được người cùng gác thi. 

 Đôi khi sinh viên phải thi cùng lúc nhiều 
môn trong một ngày tại nhiều khu nhà học khác 
nhau (thi tại phòng học lý thuyết, phòng máy 
tính…). 

Vấn đề cần giải quyết là cài đặt giải thuật xếp 
lịch thi tự động cho các lớp học phần đăng ký lịch 
thi chung với 2 mục tiêu: giảm nhẹ công tác cho 
cán bộ giáo vụ khoa, có thể tránh được trường hợp 
sinh viên phải thi cùng 2 môn trong một buổi học. 
Ngoài ra, cần có giải pháp hỗ trợ giảng viên xác 
định được thời điểm thích hợp cũng như phòng thi 
phù hợp để xếp lịch thi riêng cho các lớp học phần 
mà mình phụ trách nhưng chắc chắn rằng sẽ không 
có sinh viên nào bị trùng lịch thi cũng như trùng 
phòng thi với các lớp học phần khác. 

2.3 Quy trình đề xuất 

Vấn đề trên hoàn toàn có thể giải quyết được 
nếu như quy trình đăng ký lịch thi riêng, lịch thi 
chung được xây dựng phù hợp hơn, mềm dẻo hơn 
và thông tin về thời gian thi, phòng thi của các lớp 
học phần được chia sẻ một cách phù hợp. Cơ sở 
cho nhận định trên của chúng tôi là: 

 Có một số lớp học phần kết thúc sớm hơn 
15 tuần (vì đôi khi giảng viên yêu cầu bố trí số tiết 
mỗi tuần lớn hơn số TC, các môn đặc thù dạy lý 
thuyết và thực hành cùng buổi 5 tiết học, ...). 

 Các giảng viên được yêu cầu tránh bố trí 
lịch thi riêng vào tuần thi chung tuy nhiên chưa hẳn 
là sinh viên của lớp học phần do giảng viên đứng 
lớp có lịch thi vào tuần thi chung.  

Với nhận định như trên chúng tôi đề xuất quy 
trình tổ chức kỳ thi cuối kỳ như sau: 

 Vào các tuần cuối của mỗi học kỳ, khoa sẽ 
lên kế hoạch chi tiết cho công tác tổ chức thi kết 
thúc các lớp học phần. 

 Giảng viên sẽ đăng ký có hay không lớp học 
phần mình đang phụ trách sẽ được xếp lịch thi vào 
tuần thi chung. 

 Cán bộ có trách nhiệm thực hiện xếp lịch thi 
chung (dựa trên kết quả gợi ý của hệ thống xếp lịch 
thi tự động). 

 Công bố lịch thi chung. 

 Giảng viên đăng ký lịch thi riêng (có thể 
đăng ký vào tuần diễn ra lịch thi chung), ưu tiên 
đúng thời khóa biểu, đăng ký sớm, không trùng 
lịch của SV với sự hỗ trợ của hệ thống tin học. 

Quy trình đề xuất sẽ giúp giảm tải công tác xếp 
lịch thi chung cho giáo vụ khoa, giảm áp lực thi cử 
đối với sinh viên nhờ điều kiện ràng buộc thiết lập 
đối với giải thuật xếp thời khóa biểu, giảng viên 
xếp lịch thi riêng thuận lợi hơn nhờ sự hỗ trợ của 
hệ thống thông tin quản lý lịch thi. 

3 GIẢI THUẬT XẾP LỊCH THI TỰ ĐỘNG 

Bài toán xếp thời khóa biểu là bài toán thuộc 
lớp NP-đầy đủ (NP-Complete), một bài toán không 
mới với nhiều giải thuật đã được đề xuất như: giải 
thuật luyện kim, giải thuật di truyền, giải thuật tô 
màu đồ thị… Tuy nhiên, ưu điểm của giải thuật tô 
màu đồ thị so với những giải thuật khác là đơn giản 
trong cài đặt và có thể dễ dàng tích hợp các ràng 
buộc vào quá trình xây dựng đồ thị. Theo các phân 
tích thì giải thuật tô màu đồ thị hướng đến giải 
pháp sử dụng số ngày cần cho việc xếp thời khóa 
biểu là ít nhất. 

Mục tiêu (hay nói đúng hơn là các điều kiện) 
mà chúng tôi đặt ra cho bài toán xếp thời khóa 
biểu, áp dụng vào ngữ cảnh bài toán xếp lịch thi 
chung cuối kỳ các lớp học phần đó là: 

 Thời gian xếp lịch là giới hạn (1 tuần cho kỳ 
thi chung). 
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 Số lượng phòng, sức chứa của mỗi phòng là 
giới hạn. 

 Sinh viên sẽ không thi 2 môn trong cùng 
một buổi thi 

 Thời gian thi dành cho mỗi lớp học phần 
được làm tròn theo đơn vị tiết. 

 Các lớp học phần của cùng một học phần sẽ 
được xếp lịch thi cùng một thời điểm. 

3.1 Thuật toán tô màu đồ thị 

Chúng tôi sử dụng cấu trúc đồ thị để mô hình 
hóa bài toán xếp lịch thi. Xây dựng đồ thị G = (V, 
E). 

 V: Đỉnh của đồ thị là các học phần có đăng 
ký tổ chức thi trong kỳ thi chung. 

 E: Cung nối hai đỉnh i và j cho biết có sinh 
viên thi cả hai học phần i, j trong kỳ thi chung. 

Đầu vào: Danh sách các học phần của các lớp 
học phần đăng ký lịch thi chung (đỉnh) và bậc của 
chúng, mối quan hệ sinh viên đăng ký học các lớp 
học phần (cạnh). 

Đầu ra: Danh sách các học phần đã được tô 
màu. 

Giải thuật: 

Bước 1 - Khởi tạo giá trị màu m = 0, màu của 
các đỉnh hiện tại là 0 (tức là chưa được tô màu). 

Bước 2 - Tìm đỉnh a có bậc lớn nhất chưa được 
tô màu (nếu có nhiều đỉnh bậc bằng nhau thì chọn 
một đỉnh bất kỳ hoặc chọn theo thứ tự ưu tiên). Lần 
lượt thực hiện các bước sau: 

Bước 2.1 - Tăng giá trị màu m lên 1 đơn vị. 
Gán giá trị m cho màu của đỉnh a. 

Bước 2.2 Khởi tạo tập hợp T = {a}. Lần lượt 
thực hiện các bước sau: 

Bước 2.2.1 - Tìm đỉnh a’ có bậc lớn nhất chưa 
được tô màu không kề với các đỉnh trong tập hợp 
T. Nếu không tìm được a’ chuyển sang bước 2.2.3, 
ngược lại gán giá trị m cho màu đỉnh này. 

Bước 2.2.2 - Thêm đỉnh a’ vào tập hợp T. Quay 
lại bước 2.2.1. 

Bước 2.2.3 - Cập nhật các giá trị c[i][k] = 0 và 
c[k][j] = 0 với i,j T, k  V. 

Tiếp tục lặp lại bước 2 cho đến khi không tìm 
được đỉnh nào để tô màu. 

 
3.2 Xếp lịch thi 

Đầu vào: Thông tin các lớp học phần của các 
học phần đã được tô màu (thời gian thi lý thuyết, sỉ 
số…); tuanbd: tuần bắt đầu kỳ thi chung; tuankt: 
tuần kết thúc kỳ thi chung; Thông tin các phòng 
thi. 

Đầu ra: Lịch thi chung cuối kỳ của các lớp học 
phần. 

Giải thuật: 

1. Khởi tạo giá trị màu m = 1. Lập danh sách 
các học phần có màu m, nếu không tìm 
được học phần nào thì dừng giải thuật. 

2. Khởi tạo giá trị tuần thi t = 0, giá trị thứ tự 
ngày trong tuần tn = 0, giá trị thứ tự tiết i 
= 0. 

3. Gán giá trị tuần thi t theo quy định. 

4. Gán thứ tự ngày trong tuần tn = 2. 

5. Gán thứ tự tiết i = 1. 

6. Tìm tập hợp p các phòng cho phép thi vào 
tiết i. Thời gian thi cho phép = 6 – i%5. 

7. Duyệt theo thứ tự mã học phần. Nếu tất cả 
các học phần điều đã được xếp lịch thì 
thực hiện các việc sau: 
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Tăng giá trị màu m lên 1 đơn vị. Lập danh sách 
các học phần có màu m, nếu không tìm được học 
phần nào thì dừng giải thuật. 

Nếu giá trị của i hiện tại nhỏ hơn 5 thì gán cho i 
giá trị 6 và quay lại bước 6, nếu không chuyển đến 
bước 9. 

Ngược lại, với mỗi học phần được xét: 

7.1.1 So sánh thời gian thi của học phần với 
thời gian thi cho phép, nếu thời gian thi của học 
phần lớn hơn thì chuyển sang học phần kế tiếp, nếu 
không tìm được học phần nào thì chuyển sang 
bước 8. 

7.1.2 Nếu không còn phòng nào trong tập p thì 
xóa các phòng đã gán cho học phần này trước đó 
nếu có, chuyển sang học phần kế tiếp, nếu không 
tìm được học phần nào thì chuyển sang bước 8. 
Ngược lại, tìm phòng thi có sức chứa nhỏ nhất 
trong các phòng của tập hợp p có sức chứa lớn hơn 
hoặc bằng sỉ số của học phần, gán phòng đó cho 
học phần đang xét. Trường hợp các phòng điều có 
sức chứa nhỏ hơn thì chuyển sang bước 7.4. 

7.2 Xóa các phòng được gán ra khỏi tập hợp p. 
Xóa học phần đang xét ra khỏi danh sách. Chuyển 
sang học phần kế tiếp. 

7.3 Gán phòng thi có sỉ số lớn nhất trong các 
phòng của tập p, cập nhật lại sỉ số mới của học 
phần = sỉ số cũ – sức chứa phòng. Quay lại bước 
7.2 với sỉ số là sỉ số mới. 

8. Kiểm tra nếu i thỏa 102  i thì tăng i lên 
1 đơn vị và quay lại bước 6. 

9. Kiểm tra nếu tn thỏa 72  tn thì tăng tn 
lên 1 đơn vị và quay lại bước 5. 

10. Tăng t lên 1 đơn vị nếu phù hợp với quy 
định và quay lại bước 4. Ngược lại, kết thúc giải 
thuật. 

Giải thuật trên cho phép một sinh viên chỉ thi 
tối đa một học phần trong một buổi, với buổi sáng 
bắt đầu từ tiết 1 đến 5, buổi chiều là từ 6 đến 10. 
Để có thể sắp xếp lịch một cách hiệu quả nhất, khi 
tất cả các học phần của một màu đều đã được xếp, 
xét buổi thi cuối cùng có học phần được xếp, ta gọi 
giải thuật tô màu đồ thị để tô màu cho các học phần 
đã được xếp trong buổi thi đó cùng với các học 
phần còn lại, các học phần cùng màu với các học 
phần đã được xếp sẽ được xếp lịch thi vào buổi đó. 
Kết quả tô màu đồ thị ở bước này chỉ có hiệu lực 
trong buổi đang xét, nên ta chỉ lưu trữ tạm thời chứ 
không cập nhật trực tiếp lên kết quả tô màu chung. 
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4 XÂY DỰNG HỆ THỐNG HỖ TRỢ 
CÔNG TÁC TỔ CHỨC THI CUỐI KỲ CÁC 
LỚP HỌC PHẦN 

Dựa trên phân tích ưu nhược điểm của quy 
trình tổ chức thi kết thúc học phần hiện tại, chúng 
tôi đề xuất xây dựng một hệ thống tin học với mục 
tiêu tin học hóa công tác xếp lịch thi chung cũng 
như công tác đăng ký lịch thi riêng nhằm giải quyết 
các bất cập nảy sinh trong quá trình tổ chức thi kết 
thúc các lớp học phần. Hệ thống được xây dựng 
trên nền web theo kiến trúc Client-Server. Ngôn 
ngữ chúng tôi lựa chọn để phát triển hệ thống là 
PHP, máy chủ Web là Apache Tomcat, hệ quản trị 
CSDL là MySQL. Bài toán xếp lịch trước tiên sẽ 
được giới hạn trong phạm vi một khoa, nghĩa là chỉ 
thực hiện xếp lịch cho các lớp học phần được quản 

lý bởi một khoa đào tạo nhưng có thể triển khai 
cho các đơn vị đào tạo toàn trường sử dụng. 

Các đối tượng người dùng của hệ thống bao 
gồm: 

 Cán bộ được phân công phụ trách công tác 
giáo vụ của khoa 

 Các giảng viên được phân công giảng dạy 
các lớp học phần trong mỗi học kỳ 

 Sinh viên thuộc quyền quản lý của khoa đào 
tạo 

 Lãnh đạo khoa và bộ môn 

Hình 1 biểu diễn cho sơ đồ ngữ cảnh của hệ 
thống. 

 

MSSV

Lịch thi

Thông tin kế hoạch 
lập lịch thi

Kế hoạch tổ chức thi

Thông tin đăng ký 
l ịch thi chung

Danh sách lớp học 
phần thi chung

Thông tin đăng ký 
l ịch thi riêng

Lịch thi

Lịch thi chung xếp 
tự động

Thông tin điều chỉnh 
l ịch thi chung tự động

Lịch thi chung

Lịch thi

Lịch thi

1

Hệ thống quản lý, xếp lịch 
thi kết thúc học phần

Sinh viên

Giáo vụ

Giảng viên

Phụ trách Khoa,
 Bộ môn

 
Hình 1: Sơ đồ ngữ cảnh của hệ thống 

Các chức năng của hệ thống gồm có:    

 Lập kế hoạch triển khai tổ chức thi kết thúc 
học phần: thiết lập kế hoạch chi tiết cho công tác tổ 
chức thi kết thúc học phần bao gồm thời gian bắt 
đầu và kết thúc cho phép đăng ký lịch thi chung, 
thời gian công bố lịch thi chung và đăng ký lịch thi 
riêng, thời gian công bố lịch thi cho giảng viên, 
sinh viên.  

 Giảng viên đăng ký tổ chức thi vào kỳ thi 
chung trong thời gian cho phép của kế hoạch (lớp 
học phần, số nhóm, thời lượng). 

 Xếp lịch thi chung tự động trong một 
khoảng thời gian định trước (không để SV bị trùng 
lịch thi, hạn chế trường hợp SV thi 2 môn trong 
cùng một buổi). 

 Công bố lịch thi chung 

 Đăng ký lịch thi riêng 

Ưu tiên cho các lớp học phần tổ chức đúng 
TKB vào thời gian thi riêng. 

Ưu tiên cho các lớp học phần đăng ký trước và 
không dẫn đến việc trùng lịch thi của sinh viên. 

Có thể đăng ký vào thời gian thi chung. 

 Chức năng xem lịch rảnh của giảng viên 
(tìm giảng viên xem thi cùng) 

 Kết xuất lịch thi cho giảng viên, sinh viên 

Mô hình dữ liệu của hệ thống được trình bày ở 
Hình 2. 
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<M>
<M>
<M>
<M>
<M>

Identifier_1 <pi>

NGAY
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MaPhong
SucChua

<pi> <M>
<M>

Identifier_1 <pi>

GIO
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Hình 2: Mô hình dữ liệu cho hệ thống tổ chức thi cuối kỳ các lớp học phần 

5 MỘT SỐ CHỨC NĂNG CHÍNH CỦA 
HỆ THỐNG 

Cán bộ phụ trách giáo vụ khoa sẽ sử dụng hệ 
thống để lên kế hoạch tổ chức kỳ thì kết thúc các 

học phần do khoa mình phụ trách: thời gian đăng 
ký lịch thi chung, thi riêng; thời gian tổ chức thi 
chung, thi riêng; bản mềm kế hoạch tổ chức kỳ thi. 
Hình 3 minh họa cho chức năng lập kế hoạch tổ 
chức kỳ thi. 

 

Hình 3: Giao diện chức năng lập, chỉnh sửa kế hoạch tổ chức kỳ thi 

Khi đến thời gian đăng ký lịch thi chung, các 
giảng viên có thể đăng ký tổ chức thi chung cho 
các lớp học phần mà mình phụ trách tại học kỳ đó. 
Hình 4 minh họa cho chức năng đăng ký lịch thi 
chung của mỗi một giảng viên. 

 

Sau khi thời gian đăng ký lịch thi chung đã kết 
thúc, hệ thống sẽ thực hiện xếp lịch thi cho các lớp 
học phần đăng ký thi chung. Giáo vụ khoa có thể 
xem xét điều chỉnh lịch thi chung này. Giảng viên 
sẽ thực hiện đăng ký lịch thi riêng khi lịch thi 
chung đã được công bố. Hình 5 minh họa cho chức 
năng đăng ký lịch thi riêng của mỗi một giảng viên. 
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Hình 4: Chức năng đăng ký lịch thi chung 

 

Hình 5: Chức năng đăng ký lịch thi riêng 

Để thực hiện chức năng đăng ký lịch thi riêng, 
giảng viên cần chọn lớp học phần mà mình muốn 
đăng ký. Ban đầu hệ thống sẽ gợi ý lịch thi theo 

thời khóa biểu. Tuy nhiên, giảng viên vẫn có thể 
chọn lại thời điểm khác và phòng khác. Hệ thống 
căn cứ vào lịch thi chung, căn cứ vào danh sách 
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sinh viên của mỗi lớp học phần mà chỉ cho phép 
giảng viên chọn các phương án thích hợp (phòng 
còn trống vào thời điểm giảng viên mong muốn tổ 
chức thi, không có sinh viên trong lớp bị trùng 
lịch). Ở Hình 5, với phòng 202/C1 giảng viên chỉ 
có thể chọn đăng ký thi riêng vào các thời điểm có 
ô checkbox. Khi đến thời điểm tổ chức kỳ thi, giáo 

vụ khoa sẽ xem được lịch thi theo phòng mà khoa 
được phân giao quản lý. Chức năng này cho phép 
giáo vụ khoa cũng như lãnh đạo khoa theo dõi và 
giám sát được khâu tổ chức kỳ thi theo đúng quy 
định (thời điểm thi, sức chứa, số lượng cán bộ xem 
thi). Hình 6 minh họa cho chức năng xem lịch thi 
của những cán bộ được cấp quyền. 

 

Hình 6: Chức năng xem lịch thi theo tuần, theo phòng 

6 KẾT LUẬN 

Trong bài viết này chúng tôi đã cải tiến quy 
trình tổ chức kỳ thi cuối kỳ cho các lớp học phần 
thuộc quyền quản lý của một khoa đào tạo bằng 
cách ứng dụng CNTT để công tác tổ chức kỳ thi 
được thực hiện một cách đơn giản và hiệu quả hơn. 
Chúng tôi đã cài đặt lại thuật toán xếp thời khóa 
biểu để phù hợp với các điều kiện mà chúng tôi đã 
đề ra. Các lớp học phần đăng ký tổ chức thi chung 
sẽ được hệ thống xếp lịch tự động theo tiêu chí 
không có sinh viên bị trùng lịch thi và tối thiểu hóa 
trường hợp sinh viên phải thi 2 môn trong một buổi 
thi. Chúng tôi đã thử nghiệm giải thuật xếp lịch thi 
chung tự động trên dữ liệu lớp học phần vào học 
kỳ 1 niên khóa 2015-2016 của Khoa Công nghệ 
Thông tin và Truyền thông. Kết quả bước đầu cho 
thấy giải thuật xếp lịch đáp ứng được hai tiêu chí 
mà chúng tôi đã đề ra. Tuy nhiên, số lượng các học 
phần đăng ký thi chung ở một học kỳ tại Khoa 
Công nghệ Thông tin và Truyền thông là tương đối 
ít nên chưa thể kiểm chứng được vấn đề về độ giãn 
cách giữa các lớp học phần thi chung cũng như 
chưa kiểm tra được điều kiện về số lượng phòng 
cần bao nhiêu là đủ cho lịch thi chung. Trong 
tương lai chúng tôi sẽ đề xuất các tiêu chí đánh giá 
cụ thể hơn để có thể định lượng được tính hiệu quả 

của giải thuật xếp lịch thi tự động thay vì kiểm tra 
một cách thủ công như hiện nay.  
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