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กิจกรรมโอลมิปกวิชาการ วิชาคอมพิวเตอร 

(สําหรับนักเรียนท้ังโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณและนักเรียนโรงเรียนกําเนิดวิทย) 

 

1. หลักเกณฑและคุณสมบัติของนักเรียนท่ีเขารวมโครงการ  

1) ผูสมัครเขาสอบคัดเลือกตองเปนนักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณหรือโรงเรียนกําเนิดวิทยท่ีกําลัง

ศึกษาอยูในระดับชั้น ม.4 - ม.5  

2) นักเรียนท่ีผานการเขารวมโครงการโอลิมปกวิชาการ สอวน. คาย 1 ของศูนยโรงเรียนมหิดลวิทยา

นุสรณแตไมผานไปคาย 2 แบงเปน 2 ประเภท คือ 

3.1) นักเรียนท่ีประสงคจะเขารับการอบรมคาย 1 ใหม จะตองไปสมัครสอบตามปกติ 

3.2) ศูนย สอวน. เปนผูพิจารณาและประกาศรายชื่อนักเรียนท่ีสามารถมาสอบคัดเขาคาย 2 ได 

โดยไมตองเขารับการอบรม ท้ังนี้นักเรียนจะตองสอบเพ่ือคัดเขาคาย 2 ตามวันและเวลาท่ี

ศูนยฯ กําหนด (อาจมากกวา 1 ครั้ง) และตองรับผิดชอบคาใชจายท่ีเกิดข้ึนเองท้ังหมด (ถือวา

ไมไดเขาคาย) 

3) นักเรียนท่ีผานการเขารวมโครงการโอลิมปกวิชาการ สอวน. คาย 2 ของศูนยโรงเรียนมหิดลวิทยา

นุสรณแตไมไดรับคัดเลือกไปแขงขันระดับชาติ แบงเปน 2 ประเภท คือ 

4.1) นักเรียนท่ีประสงคจะเขารับการอบรมคาย 2 ใหม จะตองไปสมัครสอบเขาอบรมคาย 1 

ตามปกติ 

4.2) นักเรียนผานการอบรมคาย 2 ในปท่ีผานมา สามารถสมัครสอบคัดเลือกเปนตัวแทนศูนยไป

แขงขันระดับชาติได ตามวันและเวลาท่ีศูนยฯ กําหนด (อาจมากกวา 1 ครั้ง) และตอง

รับผิดชอบคาใชจายเองท้ังหมด (ถือวาไมไดเขาคาย) โดยตองไดรับการพิจารณาจากศูนยฯ 

ซ่ึงจะประกาศใหนักเรียนมารายงานตัวท่ีศูนยเดิม 

4) นักเรียนผูแทนศูนย สอวน. โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณท่ีไดเขาแขงขันระดับชาติ แตไมไดรับคัดเลือก

เขาอบรมท่ี สสวท. สามารถสมัครสอบคัดเลือกเปนตัวแทนศูนยไปแขงขันระดับชาติได ตามวันและ

เวลาท่ีศูนยฯ กําหนด (อาจมากกวา 1 ครั้ง) และตองรับผิดชอบคาใชจายเองท้ังหมด (ถือวาไมไดเขา

คาย) โดยตองไดรับการพิจารณาจากศูนยฯ ซ่ึงจะประกาศใหนักเรียนมารายงานตัวท่ีศูนยเดิม  

5) นักเรียนท่ีไดรับการคัดเลือกเขาอบรมท่ี สสวท. แตไมผานการคัดเลือกไปรอบตอไปของ สสวท. ทาง 

สสวท.จะสงรายชื่อนักเรียนท่ีมีสิทธิ์สมัครเขารวมสอบในการแขงขันระดับชาติครั้งตอไป แตตองแสดง

ความจํานงท่ีมูลนิธิฯ เพ่ือสงรายชื่อนักเรียนใหศูนยเจาภาพทราบ 
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2. รายละเอียดการเรียนและการประเมินผล 

2.1 คายอบรมโอลิมปกวิชาการ สอวน. ครั้งท่ี 1 ปการศึกษา 2565 

1) กําหนดการจัดคาย : เดือนตุลาคม 2565  

2) รูปแบบการเรียน : เรียนแบบออนไซต และ/หรือ ออนไลน รวมกันท้ังสองโรงเรียน 

3) หัวขอและเนื้อหาท่ีเรียนในคาย  

หัวขอ เนื้อหา 

การเขียนโปรแกรมภาษา C/C++ 1. โปรแกรมคอมพิวเตอร และโครงสรางของภาษา 

C/C++ 

2. ชนิดขอมูล ตัวแปร คาคงท่ี ตัวดําเนินการ นิพจน 

และโครงสรางแบบลําดับ 

3. โครงสรางควบคุม  

4. ตัวแปรชุดและสตริง 

5. ตัวแปรแบบโครงสรางและยูเนียน 

6. พอยเตอร 

7. ฟงกชันและการเรียกตัวเอง 

8. แฟมขอมูล 
 

4) การประเมินผลและเกณฑการผานคายอบรมโอลิมปกวิชาการ สอวน. ครั้งท่ี 1 

1. มีเวลาเรียนไมต่ํากวารอยละ 80 ของเวลาเรียนท้ังหมด 

2. ปฏิบัติตามระเบียบและแนวปฏิบัติในการเขาคายของวิชาคอมพิวเตอร 

3. ผานการประเมินผลการเก็บคะแนนและการสอบ 

4. นักเรียนท่ีผานเกณฑขอ 1 – 3 จะไดรับเกียรติบัตรการเปนนักเรียนคาย 1 ของศูนย 

 

2.2 คายอบรมโอลิมปกวิชาการ สอวน. ครั้งท่ี 2 ปการศึกษา 2565  

1) กําหนดการจัดคาย : มี.ค.  – พ.ค. 66 (ชวงท่ีจัดและจํานวนวันจะแจงอีกครั้ง) 

2) รูปแบบการเรียน : เรียนแบบออนไซต และ/หรือ ออนไลน รวมกันท้ังสองโรงเรียน 

3) หัวขอและเนื้อหาท่ีเรียน   

หัวขอ เนื้อหา 

โครงสรางขอมูล 1. โครงสรางขอมูลแบบรายการและเวกเตอร 

2. โครงสรางขอมูลกองซอน  

3. โครงสรางขอมูลแถวคอย 

4. กราฟ 

5. โครงสรางขอมูลตนไม 
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หัวขอ เนื้อหา 

6. ตารางแฮช 

7. โครงสรางขอมูลแถวคอยแบบมีลําดับความสําคัญ 

(priority queue) 

8. การใชโครงสรางขอมูลแบบ associative 

อัลกอริทึม 1. การวัดประสิทธิภาพของอัลกอริทึม 

1.1 แนวคิดของการวัดประสิทธิภาพของอัลกอริทึม 

1.2 การวิเคราะหอัตราการเติบโตของการใชทรัพยากร

ในการทํางานของอัลกอริทึมดวยสัญกรณเชิงเสนกํากับ 

1.3 การวิเคราะหประสิทธิภาพการทํางานและความ

ถูกตองของอัลกอริทึม 

2. อัลกอริทึมการแบงแยกและเอาชนะ 

3. กําหนดการพลวัต 

4. อัลกอริทึมเชิงละโมบ 

5. เทคนิคการยอนรอย 

6. การขยายและจํากัดเขต 

7. การคนในปริภูมิสถานะ 

8. การเรียงขอมูลแบบตาง ๆ และการคนหาข้ันสูง 
 

4) การประเมินผลและเกณฑการผานคายอบรมโอลิมปกวิชาการ สอวน. ครั้งท่ี 2  

1. ตองมีเวลาเรียนไมต่ํากวารอยละ 80 ของเวลาเรียนท้ังหมด 

2. ตองปฏิบัติตามระเบียบและแนวปฏิบัติในการเขาคายของวิชาคอมพิวเตอร 

3. นักเรียนท่ีผานเกณฑขอ 1 – 2  จะไดรบัเกียรติบัตรการเปนนักเรยีนคาย 2 ของศูนย  

 

2.3 การคัดเลือกนักเรียนผูแทนศูนย 

1) นักเรียนท่ีผานเขาคายอบรมโอลิมปกวิชาการ สอวน. ครั้งท่ี 2 และนักเรียนท่ีไดรับสิทธิพิเศษตาม

ขอกําหนดของวิชาคอมพิวเตอรของศูนยหรือสิทธิ์จากมูลนิธิ สอวน. หรือ สสวท. ทุกคน มีสิทธิ์สอบ

คัดเลือกผูแทนศูนย  

2) นักเรียนผูแทนศูนยตามประกาศจะตองยืนยันสิทธิ์ในการเขารวมการแขงขันคอมพิวเตอรโอลิมปก

ระดับชาติจึงจะสามารถเขารวมการแขงขันคอมพิวเตอรโอลิมปกระดับชาติได  
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3. สรุปเสนทางนักเรียนในโครงการโอลิมปกวิชาการ สอวน. วิชาคอมพิวเตอร ศูนยโรงเรียนมหิดลวิทยา

นุสรณ  

 


