แผนการสอนสัปดาห์ที่ 1

บทที่ 1 ทฤษฎีของขั้นตอนวิธี
1.1 ทำควำมรู้จักกับอัลกอริธึ่ม
1.2 กำรวิเครำะห์ปัญหำทำงคอมพิวเตอร์
1.3 กำรออกแบบอัลกอริธึ่ม

จานวนชั่วโมง 3

จุดประสงค์การสอน (จุดประสงค์ทั่วไป)
1.1 รู้จักกับอัลกอริธึ่ม
1.2 รู้ถึงกำรวิเครำะห์ปัญหำทำงคอมพิวเตอร์
1.3 เข้ำใจกำรออกแบบอัลกอริธึ่ม
ผลการเรียนรู้ (จุดประสงค์เฉพาะ)
1.1 บอกถึงหลักกำรของอัลกอริธึ่ม
1.2 บอกถึงวิเครำะห์ปัญหำทำงคอมพิวเตอร์
1.3 อธิบำยถึงออกแบบอัลกอริธึ่ม
วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน
สอนด้วยกำรบรรยำยพร้อมยกตัวอย่ำงประกอบอธิบำยเนื้อหำโดย
1. ผู้สอนแจ้งวัตถุประสงค์กำรเรียนรู้ให้นักศึกษำทรำบ
2. ผู้สอนบรรยำยนำเข้ำสู่บทเรียน เนื้อหำในบทเรียน ใช้ power point ประกอบกำรบรรยำยและเขียนอธิบำย
เพิ่มเติมบนกระดำนไวท์บอร์ด
3. ให้ผู้เรียนตอบคำถำมท้ำยบทเรียน
สื่อการสอน/อุปกรณ์การสอน
1. กระดำนไวท์บอร์ด
2. เอกสำรประกอบกำรสอน
3. สไลด์ power point นำเสนอเนื้อหำประกอบกำรสอน
การวัดผล
1. สังเกตพฤติกรรมกำรเรียน
2. สอบกลำงภำค

บทที่ 1 ทฤษฎีของขั้นตอนวิธี
1.1 ทาความรู้จักกับอัลกอริธึ่ม
อัลกอริทึม หมำยถึง ลำดับขั้นตอนวิธีในกำรทำงำนของโปรแกรมเพื่อแก้ปัญหำใดปัญหำหนึ่ง ซึ่งถ้ำปฏิบัติตำม
ขั้นตอนอย่ำงถูกต้องแล้ว จะต้องสำมำรถช่วยแก้ปัญหำหรือประมวลผลตำมต้องกำรได้สำเร็จ เช่น แนวคิดในกำรแก้ปัญหำ
โดยใช้ผังงำน หรือซูโดโค้ด (รหัสเทียม)
1. กำรกำหนดค่ำเริ่มต้น (Initialization) เป็นกำรกำหนดค่ำเริ่มต้นให้กับตัวแปรบำงตัว เช่น ตัวแปรที่ทำหน้ำที่
เป็นหน่วยนับ (Counter) ตัวแปรที่ค่ำเป็นผลกำรคำนวณสะสม เช่น เรำกำหนดให้ High มีค่ำเริ่มต้นเท่ำกับ 0 (high = 0)
หรือ long มีค่ำเริ่มต้นเท่ำกับ 0 (long = 0)
2. กำรรับข้อมูล (Input) เป็นกำรรับค่ำตัวแปรที่ระบุไว้ในขั้นตอนกำรนำ เข้ำข้อมูลของกำรวิเครำะห์งำนกำรรับ
ข้อมูลจะ ต้องกระทำก่อนจะมีกำรนำข้อมูลนั้นไปใช้ เช่น นำไปคำนวณ เช่น เรำรับข้อมูลของ High = 10, long = 5
3. กำรประมวลผล (Process) เป็นกำรแสดงวิธีประมวลผล เช่น พื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยม = high * long ดังนั้น
พื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยม = 10 * 5
4. กำรแสดงผลลัพธ์ (Output) เป็นกำรแสดงผลลัพธ์ หรือค่ำของตัวแปรที่ระบุไว้ ในหัวข้อผลลัพธ์ที่ต้องแสดง
ในกำรวิเครำะห์งำน เช่น เรำนำควำมสูงของรูปสี่เหลี่ยมที่คำนวณได้ที่เท่ำกับ50 มำแสดงทำงหน้ำจอ
5. กำรเปรียบเทียบ (Decision) เป็นกำรเปรียบเทียบเพื่อเรียงข้อมูลหรือเพื่อย้อน กลับไปทำซ้ำตัวอย่ำงโจทย์ที่
ใช้ในกำรแก้ปัญหำ “จงหำว่ำรูปสำมเหลี่ยมมีพื้นที่เท่ำไร?”
ตัวอย่างวิธีทา
1. ตรวจสอบว่ำควรใช้ตัวแปรใดในกำรเก็บข้อมูล จำกสูตรกำรหำพื้นที่สำมเหลี่ยม คือ 0.5 *สูง*ฐำนทำให้เรำรู้
ว่ำควำมสูงและควำมยำวของฐำนมำจำกกำรที่ใส่ข้อมูลเรำจึงจะต้องกำหนดตัวแปรให้ ควำมสูงกับควำมยำวของฐำน
โดยทั่วไปจะไม่นิยมใช้ชื่อตัวแปรเป็นภำษำไทย
จำกสูตรจะให้ high = ควำมสูง
long = ควำมยำวของฐำน
total = พื้นที่ของรูปสำมเหลี่ยม
2. จำกสูตรกำรรับข้อมูลเรำรับข้อมูลจำกคีย์บอร์ด ซึ่งจะมีตัวแปรที่รับเข้ำมำคือ high = 5, long 5
3. กำรประมวลผลเรำจะทำกำรประมวลผลจำกสูตร 0.5*high*long
จำกกำรรับข้อมูลเข้ำเรำทำกำรคำนวณได้ดังนี้ total = 0.5*5*5 = 12.5
4. กำรแสดงผลลัพธ์เรำจะนำค่ำของพื้นที่สำมเหลี่ยมที่คำนวณได้มำแสดงผลทำงหน้ำจอในที่นี้คือ 12.5

ภำพที่ 1.1 เขียนขั้นตอนวิธีแบบซูโดโค้ดและผังงำนเพื่อแก้ปัญหำทำงคอมพิวเตอร์
ในภำพที่ 1.1 แสดง algorithm ประกอบด้วย วิธีกำรเป็นขั้นๆ ดังนี้
 แบบวนซ้ำ (iterate)
 เรียกตัวเอง (recursive) โดยใช้ตรรกะ (logic) และ/หรือในกำรเปรียบเทียบ (comparison) ในขั้นตอนต่ำงๆ
จนกระทั่งเสร็จสิ้นกำรทำงำน
 Algorithms ที่ ต่ ำ งกั น ซึ่ ง อำจมี จ ำนวนชุ ด ค ำสั่ ง ที่ ใ ช้ ต่ ำ งกั น จะใช้ เ วลำในกำรประมวผล และขนำด
หน่วยควำมจำ (space) ที่ต้องกำรต่ำงกัน กล่ำวคือ มีควำมซับซ้อน (complexity) ต่ำงกัน

1.2 การวิเคราะห์ปัญหาทางคอมพิวเตอร์ (Problems Analysis/Solving)

ภำพที่ 1.2 กำรวิเครำะห์ปัญหำทำงคอมพิวเตอร์

กระบวนกำรแก้ปัญหำด้วยคอมพิวเตอร์ ประกอบไปด้วย 4 ขั้นตอนดังแสดงในภำพที่ 1.2 รำยละเอียดดังนี้
1. กำรวิเครำะห์ปัญหำ (Problem Analysis) เพือให้เข้ำใจปัญหำ/ชัดเจน
2. หำแนวคิดในกำรแก้ปัญหำ (Solution Idea) ว่ำมีวิธีใดบ้ำง
3. กำรออกแบบและวิเครำะห์ขั้นตอนวิธีทำงคอมพิวเตอร์ (Design and Analysis Computer Algorithm) ซึ่งอำจ
เป็น แบบวนซ้ำ (iterate)/เรียกตัวเอง (recursive)/ตรรกะ (logic)/กำรเปรียบเทียบ (comparison)
4. กำรพัฒนำและทดสอบโปรแกรม (Program Development and Testing)
1.3 การออกแบบอัลกอริธึ่ม
กระบวนกำรทำงำน (procedure) ใน Algorithm เพื่อใช้แก้ปัญหำให้บรรลุเป้ำหมำยนั้นจะต้อง
 มีขั้นตอนกำรดำเนินงำนที่ชัดเจน
 กระบวนกำรทำงำนควรไม่ซับซ้อน เพื่อที่จะได้สำมำรถนำไปปฏิบัติกำรโดยเครื่องคอมพิวเตอร์
 กระบวนกำรทำงำนมีจุดจบ (finiteness)
 นิยมเขียนในรูปแบบของคำสั่งลำลอง (pseudo code)
กำรออกแบบแนวคิดในกำรแก้ปัญหำ/อัลกอริธึ่ม
 กำรกำหนดค่ำเริ่มต้น (Initialization) เป็นกำรกำหนดค่ำเริ่มต้นให้กับตัวแปรบำงตัว
 กำรรับข้อมูล (Input) เป็นกำรรับค่ำตัวแปรที่ระบุไว้ในขั้นตอนกำรนำ เข้ำข้อมูลของกำรวิเครำะห์งำนกำรรับ
ข้อมูลจะ ต้องกระทำก่อนจะมีกำรนำข้อมูลนั้นไปใช้คำนวณ
 กำรประมวลผล (Process) เป็นกำรแสดงวิธีประมวลผล เช่น สูตรต่ำงๆ procedure
 กำรเปรียบเทียบ (Decision) เป็นกำรเปรียบเทียบเพื่อเรียงข้อมูลหรือเพื่อย้อนกลับไปทำซ้ำตัวอย่ำงโจทย์ที่ใช้
ในกำรแก้ปัญหำ
 กำรแสดงผลลัพธ์ (Output) เป็นกำรแสดงผลลัพธ์ หรือค่ำของตัวแปรที่ระบุไว้ ในหัวข้อผลลัพธ์ที่ต้องแสดงใน
กำรวิเครำะห์งำน
ในกำรออกแบบอัลกอริธึ่ม เรำจะต้องคำนึงถึง
 ควำมถูกต้อง
 มีประสิทธิภำพ
 ใช้หน่วยควำมจำให้น้อยที่สุด
 มีขั้นตอนที่ชัดเจน เข้ำใจง่ำย

