นิสิต มก. ควารางวัลชนะเลิศการแขงขันMicrosoft
Office 2005 ตัวแทนประเทศไปแขงระดับโลก
นิสิต มก. ฝาดานควารางวัลชนะเลิศจากการแขงขัน Microsoft Office Specials (MOS) Olympic 2005
ระดับอุดมศึกษา มีผูเขารวมแขงขันกวา 200 คน จาก 50 สถาบันทั่วประเทศ ไดเปนตัวแทนประเทศไทย ไปแขงขัน
MOS Olympic World Competition ระดับโลก ประเทศสหรัฐอเมริกา

นายปฏิญญา เสงี่ย มจิตร นิสิตชั้นปที่ 4 ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร คณะวิศวกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ควารางวัลชนะเลิศ Microsoft Office Specials (MOS) Olympic 2005 โปรแกรม
Microsoft Office Excel 2002 ภาษาอังกฤษ รับเงินรางวัล 20,000 บาท พรอมแผนโปรแกรม Microsoft Office
ใบรับรอง MOS Certificate และเปนตัวแทนประเทศไทยรวมแขงขัน MOS Olympic World Competition ณ
ออรลันโด รัฐฟลอริดา ประเทศสหรัฐอเมริกาในเดือนสิงหาคม นี้
การแขงขัน MOS Olympic 2005 ซึ่งจัดโดย
บริษัท ไมโครซอฟท (ประเทศไทย) จํากัด สถาบันไอที
ไอที (Institute of Information Technology
Development) และบริษัท เอ-ไทม มีเดีย จํากัด จัด
ขึ้นเปนครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2548 ณ ศูนย
ประชุมแหงชาติสิริกิติ์
นายปฏิญ ญา กลาววา ในการแขงขัน ไดใ ช
โปรแกรม Microsoft Excel 2002 ภาษาอัง กฤษ

โดยมีโจทยกําหนดใหแกไขเอกสาร กราฟ และรวมไฟลแลวแตโปรแกรม โปรแกรมละ 16-18 ขอ หากผิดจุดใดก็จะถูก
หักออกจากคะแนนเต็ม 1,000 ในเวลา 45 นาที หากคะแนนเทากันจะใชเวลาเปนตัวตัดสิน ความยาก-งายของขอสอบ
แบงเปน 3 ขั้นคือ ระดับ Core ระดับ Expert และระดับ Master ขึ้นอยูกับคณะกรรมการจะเลือก สําหรับปนี้ใชขอ สอบ
ระดับ Core ในการแขงขัน ซึ่งไมยากเกินไป เพราะการเรียนสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอรก็จําเปนตองใชคอมพิวเตอร
เปน ประจําอยูแลวทําใหมีโอกาสเปดทบทวนบอย ๆ บวกกับ งานอดิเ รกทําเว็บ ไซด และเกมส ( “เกมสส วนผัก
อัจฉริยะ” หรือ “Plants” ไดรับรางวัลที่ 2 จากงานมหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศและารสื่อสารแหง
ประเทศไทย ครั้งที่ 4 เมื่อตนป 2548)
ที่ทํา กับ เพื่ อน ๆ ทํ าใหรู ปญ หาตา ง ๆ ที่
เพื่อนซัก ถามกัน ในกลุม ยิ่งทํ าใหเ ขาใจ
ลึกซึ้ง สงผลใหการสอบเปนไปดวยความ
ราบรื่นและควารางวัลชนะเลิศในที่สุด ซึ่ง
นอกจากเงิ น รางวั ล-ประสบการณ และ
เพื่ อ นใหม แ ล ว ใบรั บ รองความรู ท าง
คอมพิ วเตอรโปรแกรมไมโครซอฟต
อ อ ฟ ฟ ต ห รื อ ที่ เ รี ย ก ว า MOS
Certificate ยังเปนของรางวัลอันมีคาที่
สามารถใช แนบกั บ ใบสมัค รงาน ซึ่ ง
บริษัทสวนใหญในตา งประเทศใหความสําคัญ และรับ พิจารณาเปนอันดับ ตน ๆ ซึ่งทําใหมีโอกาสดีกวา
ผูสมัครคนอื่น ๆ
ฏิญญา ยังไดกลาวทิ้งทายถึงนอง ๆ รุนตอไปที่มีโอกาสเขาแขงขันในปหนาวา ไมตองกลัววาการแขงขัน
จะยาก หรือจะทําใหเสียการเรียน เพราะขอสอบแขงขันก็มีอยูในเครื่องคอมพิวเตอรที่เราใชกันอยูประจํา
นั้นเหละ โดยเฉพาะเมนูบารในชองเฮลท (Help) ที่เราไมเคยเปดใชงานในนั้นมีคําตอบสําหรับทุกคําถาม ที่สําคัญ
ทักษะการอานภาษาอังกฤษควรใหอยูในระดับดีถึงดีมาก เพราะถาอานเมนูเฮลลระบบภาษาไทยอาจทําใหการตีความ
ประโยค หรื อ คํ า บางคํ า ผิ ด ไป ส ว นน อ งท า นใดที่ มี คํ า ถามและหาคํ า ตอบไม ไ ด ส ามารถเข า ไปถามได ที่
www.exteen.com
ทางดานนางสาวกมลพรรณ สุดโททอง นิสิตชั้นปที่ 3 คณะวิศวกรรมศาสตร ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ
ที่ 1 จากการแขงขันโปรแกรม MS.WORD 2002 ภาษาอังกฤษ ดวยคะแนน 900 คะแนนจาก 1,000 คะแนน ไดรับ
ทุน การศึ ก ษา 10,000 บาท และ MOS Certificate สว นนายบั ณ ฑิ ต ประสาทบั ณ ฑิต ย นิสิ ต ชั้ น ปที่ 3 คณะ
วิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เชนกัน ไดรับรางวัลชมเชย จากการแขงขันโปรแกรม MS. EXCEL 2002
ภาษาอังกฤษ ดวยคะแนน 900 คะแนนจาก 1,000 คะแนน ไดรับรางวัล Software และ MOS Certificate
นับเปนความสําเร็จของนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ที่สามารถควารางวัลไดถึง 3
รางวัล ประสบการณที่นิสิตไดรับจากการแขงขันจะเปนสวนสําคัญที่นสิ ิตไมสามารถหาไดในหองเรียน ดังนั้นการไปเขา
รวมแขงขันหรือไปทํากิจกรรมเสริมหลักสูตรจะเปนการเรียนรูจากของจริงและจะเปนกําไรชีวิตในอนาคตอยางแนนอน
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