FAQ for Course: 204217
1. Grader & Python Coding (file.py) [1]
- กรณี ส่ง Grader แล้วไม่ได้รบั คะแนนเลย (0/100 คะแนน) [2]
- กรณี ส่ง Grader แล้วไม่ได้รบั คะแนนไม่เต็ม (100/100 คะแนน) [3]
2. Zoom Recording [4]
1. Grader & Python Coding (file.py) [1]
a. กรณี ส่ง Grader แล้วไม่ได้รบั คะแนนเลย (0/100 คะแนน) [2]
Question 1 อาจารย์คะ/ครับทาไม (ส่งในระบบ Grader แล้ว) ได้ 0
ลอง run output (ทดสอบที่เครื่อง/ colab) ถูกนะคะ/ครับ เเต่พอส่งในระบบ grader เเล้วได้ 0/100
coding ใน colab แล้วได้ (ผลลัพธ์ทถี่ ูกต้องแล้ว) แต่ส่งไปในเว็บgrader ได้ 0/100อ่ะค่ะ/ครับ
ลองเอาไปส่งในระบบ Grader ผิดหมดไม่ว่าหนู/ผมจะปรับยังไงอะค่ะ/ครับ
ถ้าหนูส่งงานไปในgader แล้วแต่ได้ 0/100 แสดงว่าหนูทาผิดใช่มยั ้ คะ คือว่าหนูลองรันแล้วมันก็ตรงกับ Output ทีใ่ นใบงานการบ้านแล้วนะ
คะ
มี 2 solution ค่ะ/ครับ หนู/ผมลองส่งไปทัง้ 2 ละ มัน 0 ทัง้ คู่เลยค่ะ/ครับ
หากผลลัพธ์แสดงผลถูกต้องทีห่ น้าจอ แต่ไม่ได้รบั คะแนน ลองดูที่ คาอธิบายโจทย์นะคะ ว่า
Answer 1
- โจทย์ระบุให้สร้างฟังก์ชนั หรือ เขียนโปรแกรม
- โจทย์ระบุให้ฟังก์ชนั นัน้ มีการรับค่า คืนค่า หรือ แสดงผล
- ฟังก์ชนั นัน้ มีการรับค่าหรือคืนค่าเป็ นตัวเลขหรือตัวหนังสือ หรือตัวแปรชนิดใด (int/float/str/ etc.)
- ชื่อฟังก์ชนั เขียนถูกต้องหรือยัง
- ไม่มคี าสัง่ return / เอาคาสัง่ return ใส่ไว้ขา้ งนอกฟั งก์ชนั
อาจจะต้องกลับมาเชคว่าการส่งค่านัน้ ถูกต้องหรือยัง เช่น โจทย์กาหนดให้ รับตัวแปร และ ผลลัพธ์ ส่งคืน (return) เป็ นอะไร str? หรือ int?
หรือ float?

Question 2
Answer 2

Question 3
Answer 3

หลายๆ คนส่ง code มาให้ดูแล้วพบว่า สามารถแก้ไขได้ จากการตรวจสอบดังต่อไปนี้ พบว่ามีปัญหาที่ download format ของไฟล์ .py
จาก colab ดังนัน้ หากมี vs code หรือ editor ตัวอื่น ๆ บนเครื่องให้ใช้ editor แล้วจึงนา code.py มาส่งได้
มันทางานยังไงครับ if __name__ == "__main__":
เติม code: if __name__ == "__main__":
__main__
1. มาทาความรู้จกั กับตัวแปร __name__ ก่อน
- __name__ เป็ นตัวแปรเฉพาะ/พิเศษ (Special Variables) ทีเ่ อาไว้แสดงว่า file.py นัน้ เป็ น
- (a) code ทีท่ างานด้วยตัวเอง หรือ (b) Module ทีจ่ ะถูกทาไปใช้โดย code หรือ ระบบอื่น ๆ
2. ถ้าเป็ นข้อ (a) เรา run code ของตัวเอง ก็ทาได้ง่ายๆ (เหมือนทีเ่ รา run ทดสอบ code ก่อนนามาส่งในระบบส่งการบ้าน)
- ตัว interpreter (ของ Python) จะกาหนด hard-coded string ทีช่ ่อื ว่า "__main__" ให้กบั __name__ อัตโนมัติ
ดังนัน้ จะเห็นว่า เมื่อเจอชุดคาสัง่ if __name__ == "__main__": ช่วงท้ายของไฟล์ file.py ก็จะทาให้ code ของเราไป เริม่ ทีฟ่ ั งก์ชนั
main()
3. แต่ ถ้าเป็ นข้อ (b) ในกรณี ที่ code หรือ ระบบ ของคนอืน่ อยากใช้ function ที่เราเขียนใน file.py ล่ะ จะทายังไง?
เช่น เรามี code ชื่อ my_program.py เมื่อ my_program.py ของเราทีพ่ ฒ
ั นาเสร็จแล้ว จะนาไปให้คนอื่นหรือคนทีท่ าโปรเจคร่วมกันใช้
- โดยมาตรฐานแล้ว code หรือ ระบบอื่น ๆ ทีจ่ ะมาใช้ฟังก์ชนั ทีเ่ ราเขียนไว้ใน my_program.py จะทาการ import my_program.py
เข้าไปแล้วมองเป็ น Module หนึ่ง
- ทาให้ ตัวแปร __name__ ใน my_program.py จะไม่ใช่ main แล้ว (เพราะไม่ได้รนั ตัวเองเหมือนข้อ 2) แต่ __name__ จะมีค่า
เท่ากับชื่อไฟล์ เช่น my_program.py พอเป็ น Module ทาให้ __name__ = my_program (ตัด .py ออก)
- code หรือ ระบบอื่น ๆ ก็สามารถเข้ามาเรียกใช้ function ใน module my_program ได้ ผ่านการกาหนดค่าตรงนี้
ซึ่งในลักษณะเดียวกันนี้ การบ้านที่ upload เข้าระบบ Grader เพื่อทาการตรวจ Grader เองก็มอง File การบ้าน my_program.py เป็ น
Module และ เรียกใช้ฟังก์ชนั ทีน่ ักศึกษาตัง้ ใจเขียนขึน้ มาทาการตรวจการบ้าน/ code ของนักศึกษาต่อไปค่ะ
หนู/ผมส่งไปแล้วได้ 0 ค่ะ แต่รนั ได้ปกติเลยค่ะ ข้อ2ค่ะ อาจารย์ แก้ไข code แล้วแต่ว่ามันยังไม่ได้คะแนนค่ะ
ลองตรวจสอบแล้ว มันได้นา ส่งผิดข้อเป่ า?.....(ส่งผิดข้อจริงๆ ^_^”)

Question 4

Answer 4

b. กรณี ส่ง Grader แล้วไม่ได้รบั คะแนนไม่เต็ม (100/100 คะแนน) [3]
แลป2 ข้อ 2 ผมได้ 60 ต้องแก้ตรงไหนหรอครับ
หนูทาประมาณนี้ได้40/100 หนูไม่รูว้ ่าต้องแก้จุดไหนค่ะอาจารย์
ผมลองรันแล้วคาตอบมันได้แต่ไปเช็คในเว็บแล้วได้50%อะครับ ในโค้ดผมพลาดตรงไหนรึเปล่าครับ
ถ้าได้รบั คะแนนแล้ว แสดงว่าหนู/ผม เขียนโปรมแกรมถูกต้องตามหลักการแล้วค่ะ แต่ทยี่ งั ไม่เต็มอาจจะเพราะ
- เรายังมีบางส่วน หรือบางเงื่อนไขทีย่ งั ตรวจสอบไม่ครบนะคะ
- ลองนึกๆ ดูว่ายังไม่ค่าแบบไหนแบบไหนทีย่ งั ไม่ได้ลอง ลองทดสอบและใส่ค่าดูนะคะ
- ถ้าสิง่ ที่ โจทย์กาหนดคืออยากให้ ทาการคานวณทัง้ หมดไว้ใน ฟั งก์ชนั แต่ถ้าเราเอา code บางส่วนไปใส่ใน main() ฟั งก์ชนั ก็จะ
ไม่สมบูรณ์ ซึ่งหลักการเขียน code ไม่ควรทาแบบนี้ ควรนาการคานวณเรื่องเดียวกันมาใส่ในฟั งก์ชนั เดียวกันให้หมด เพื่อความ
ง่ายในการตรวจสอบและแก้ไขค่ะ

2. Zoom Recording [4]
Question 5 อาจารย์จะอัดวิดโี อทีส่ อนไว้ดว้ ยมัย้ คะ
เมื่อไหร่อาจารย์จะอัพโหลด VDO คะ
จะมีบนั ทึกการสอนไว้ หลังวันสอน vdo จะถูกตัดต่อและ Post ให้เร็วทีส่ ุดเท่าทีจ่ ะทาได้ค่ะ
Answer 5

