
ตารางการอบรมค่ายโอลิมปิกวชิาการ สอวน. ค่าย 1 วชิาคอมพิวเตอร ์ปีการศึกษา 2565 
ศูนย์โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) 

วันที ่ เวลา เร่ือง วิทยากร การแต่งกาย 
3 ต.ค. 09.00 - 10.00 

 
 

10.00 - 10.30 
10.30 – 11.30 
13.00 – 16.30 

ลงทะเบียนรายงานตัวเข้าค่าย ณ ศูนย์ HCEC อาคาร
บรรณบริบูรณ์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 
นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) 
พิธีเปิด 
ปฐมนิเทศ 
คอมพิวเตอร์เบ้ืองต้นและระบบข้อมูล 

 
 
 
ขจรศักดิ์ 

ชุดนักเรียน 

4 ต.ค. 08.30 - 12.00 
 

13.00 - 15.00 
15.00 – 16.30 

วิทยาการคำนวณ 
อัลกอลิทึมและการเขียนผังงาน 
การเขียนผังงานแก้โจทย์ปัญหา 
รู้จักกับโปรแกรม Code::Blocks 

ขจรศักดิ์ 
 
ศรัณย์ 
ศรัณย์ 

ชุดนักเรียน/
ชุดพละ 

5 ต.ค. 08.30-12.00 
 
 

13.00-16.30 

คณิตศาสตร์พื้นฐานสำหรับการเขียนโปรแกรม 
ตรรกศาสตร์ ,เซต , ฟังก์ชัน ความสัมพันธ์ 
การนับเบื้องต้น การจัดหมู่ การเรียงสับเปล่ียน 

เจตพล 
 
 
เจตพล 

ชุดนักเรียน/
ชุดพละ 

6 ต.ค. 08.30-12.00 ทฤษฎีตัวเลข ,เมตริกซ์เบ้ืองต้น พรชัย ชุดนักเรียน/
ชุดพละ 

 13.00-16.30 เรขาคณิตเบ้ืองต้น, ตรีโกณมิติ, ลำดับและอนุกรม พรชัย  
7 ต.ค. 08.30-12.00 ข้อมูล ชนิดข้อมูล ตัวแปร ค่าคงท่ี ,ตัวดำเนินการ 

นิพจน์, โครงสร้างควบคุมต่าง ๆ 
ประพันธ ์ ชุดนักเรียน/

ชุดพละ 
 13.00-16.30 การเขียนโปรแกรมเบ้ืองต้นและโครงสร้างโปรแกรมแ

บบมีเงื่อนไข 
(if…else, else if, switch…case) 

ประพันธ ์  

8 ต.ค. 08.30-12.00 
 

13.00-16.30 

การเขียนโปรแกรมแบบทำซ้ำ (loop และ nested 
loop) ได้แก่ while, do…while, for 
ฝึกเขียนโปรแกรม 

ธนาศักดิ์ 
 
ธนาศักดิ์ 

ชุดนักเรียน/
ชุดพละ 

9 ต.ค. 08.30-12.00 การประยุกต์ใช้คณิตศาสตร์กับการเขียนโปรแกรม 
(Grader) 

ประพันธ์  ชุดนักเรียน/
ชุดพละ 

 13.00-16.30 ฝึกเขียนโปรแกรมกับโจทย์คณิตศาสตร์ เจตพล  
10 ต.ค. 08.30-12.00 การรวมกลุ่มข้อมูลด้วยอาเรย์ และอาร์เรย์ 2 มิติ 

ตัวแปร String  ฟังก์ชันสำคัญท่ีใช้จัดการกับ String 
ศรัณย์ ชุดนักเรียน/

ชุดพละ 
 13.00-16.30 ฝึกเขียนโปรแกรม ศรัณย์  

11 ต.ค. 08.30-12.00 ฝึกเขียนโปรแกรมแก้ปัญหาโดยใช้ loop และ array ธนาศักดิ์  ชุดนักเรียน/
ชุดพละ 

 13.00-16.30 เขียนโปรแกรมแก้โจทย์ปัญหาเรื่อง loop และ array 
โดยใช้ Grader 

ศรัณย์  

12 ต.ค. 08.30-12.00 ฟังก์ชัน การคืนค่าผ่านฟังก์ชัน 
การใช้งานฟังก์ชันเพื่อทำงานเดิมซ้ำไปมา 

สุพรชัย ชุดนักเรียน/
ชุดพละ 

 13.00-16.30 ฝึกเขียนโปรแกรม สุพรชัย  



วันที ่ เวลา เร่ือง วิทยากร การแต่งกาย 
13 ต.ค. 08.30-12.00 ฝึกเขียนโปรแกรมแก้ปัญหาโดยประยุกต์ใช้ loop, 

array, string และ function  
สุพรชัย  
 

ชุดนักเรียน/
ชุดพละ 

 13.00-16.30 เขียนโปรแกรมแก้โจทย์ปัญหาท่ีซับซ้อนโดยใช้ 
Grader 
 

ศรัณย์  

14 ต.ค. 08.30-12.00 ตัวแปรพอยน์เตอร์  อุษณีย์ ชุดนักเรียน/
ชุดพละ 

 13.00-16.30 ฝึกเขียนโปรแกรม อุษณีย์  
15 ต.ค. 08.30-12.00 ข้อมูลโครงสร้าง Structure อุษณีย์ ชุดนักเรียน/

ชุดพละ 
 13.00-16.30 ฝึกเขียนโปรแกรม อุษณีย์  

16 ต.ค. 08.30-12.00 ฝึกเขียนโปรแกรมแก้โจทย์ปัญหาท่ีซับซ้อน อุษณีย์  เส้ือค่าย 
 13.00-15.30 

 
15.30-16.30 
16.30-20.30 

สรุปเนื้อหา นำเสนอ 
แลกเปล่ียนวิธีการแก้โจทย์ปัญหา 
พิธีปิด 
งานเล้ียงปิดการอบรม 

ศรัณย์  

17 ต.ค. 08.30-12.00 สอบปฎิบัติ ณ มหาวิทยลัยศิลปากร อาจารย์ 
ม.ศิลปากร 

ชุดนักเรียน 

 12.00-15.00 เดินทางกลับ   
 

หมายเหตุ  
1. ลงทะเบียนรายงานตัวเข้าค่าย วันท่ี 3 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 – 10.00 น. ณ ศูนย์ HCEC ช้ัน 2 อาคารบรรณ

บริบูรณ์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) 
2. การแต่งกายชุดพละให้สวมเส้ือพละ/เส้ือกิจกรรมของโรงเรียน กับกางเกงวอร์มหรือกางเกงผ้าขายาวสีสุภาพ 
3. ให้สวมรองเท้านักเรียนหรือรองเท้าผ้าใบสุภาพ 
4. ในวันท่ีเดินทางกลับ ผู้ปกครองสามารถรับนักเรียนได้ ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ต้ังแต่เวลา 12.00 น. 

เป็นต้นไป หรือรับท่ีโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) ณ อาคารโดมศูนย์
กิจกรรมฯ ต้ังแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป 


