สกู๊ป : กว่ าจะมาเป็ นข้ อสอบคอมพิวเตอร์ โอลิมปิ กระดับโลก
การแข่งขันคอมพิวเตอร์ โอลิมปิ กระหว่างประเทศ ครัง้ ที่ 23 (The 23rd International Olympiad in
Informatics: IOI 2011) ที่ประเทศไทยเป็ นเจ้ าภาพ จัดขึ ้นที่โรงแรมรอยัล คลิฟ บีช รี สอร์ ท เมืองพัทยา เมื่อวันที่
22 – 29 กรกฎาคม 2554 ที่ผ่านมา โดยมี สถาบันส่งเสริ ม การสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (สสวท.)
กระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องผนึกกาลังขับเคลื่อน ถื อเป็ นเวทีของเด็กเก่งระดับโลกที่จะมา
รวมตัวประชันฝี มือและพิสจู น์ความรู้ความสามารถด้ านการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ฉะนันการเฟ
้
้ นหาสุดยอดเยาวชนหัวกระทิทางด้ านการเขียนโปรแกรม จึงเป็ นเรื่ องหลีกเลี่ยงไม่ได้ ที่จะต้ อง
ใช้ ข้อสอบเป็ นตัววัดผลถึงความสามารถในเรื่ องดังกล่าว ดังนัน้ การออกข้ อสอบและการพิจารณาคัดเลือกข้ อสอบ
ที่ใช้ ในการแข่งขันคอมพิวเตอร์ โอลิมปิ กครัง้ นี ้ จึงมีความสาคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าการจัดงาน เพราะข้ อสอบทุกข้ อ
จะต้ องเป็ นไปตามมาตรฐาน IOI
ผลการสอบแข่ง ขันเก็บคะแนนวันแรก มี ผ้ ูเข้ าแข่งขันทาคะแนนเต็ม 300 คะแนน ทัง้ สิ น้ 17 คน จาก
ประเทศจีน 3 คน โครเอเชีย 3 คน โปรแลนด์ 2 คน เบลาลุส บราซิล เบลเยียม บัลแกเรี ย ฝรั่งเศล รัสเซีย สิงคโปร์
ไต้ หวัน และประเทศไทยโดยนายพศิน มนูรังษี ขณะที่การสอบแข่งขันวันที่ 2 ก็มีผ้ เู ข้ าแข่งขันทาคะแนนเต็ม 300
คะแนน คือ ประเทศเบลาลุส ส่งผลให้ “เกนเนดี ้ โคราตเควิช” เด็กอัจริ ยะครองแชมป์โลก 3 สมัยซ้ อน สามารถทา
คะแนนเต็ม 600 คะแนนได้ โดยใช้ เวลาตังแต่
้ เข้ าแข่งขันไป 7 ชัว่ โมงครึ่ง
ผลดัง กล่า ว จึง เป็ นที่ ม าของค าถามที่ เ กิ ด ขึน้ อย่างมากมายว่า “ประเทศไทยในฐานะเจ้ า ภาพมี
หลักเกณฑ์ ในการออกข้ อสอบและพิจารณาคัดเลือกข้ อสอบกันอย่ างไร ? ”
เรื่ อง นี ้ ผศ. ดร. จิ ต ร์ ทั ศ น์ ฝั กเจริ ญผล อ าจ าร ย์ ค ณะ วิ ศ ว ก รร มค อม พิ ว เต อ ร์
มหาวิ ทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในฐานะประธานอนุ กรรมการฝ่ ายออกข้ อสอบและตรวจข้ อสอบฯ การ
แข่ งขันคอมพิวเตอร์ โอลิม ปิ กระหว่ างประเทศ ครั ้งที่ 23 ได้ ชีแ้ จงถึง หลักเกณฑ์และกระบวนการในการ
คัดเลือกข้ อสอบว่า การพิจารณาข้ อสอบทังหมด
้
6 ข้ อ จะคัดเลือกทังข้
้ อยากและง่ายปะปนกัน ซึ่งข้ อสอบจะต้ อง
สร้ างสรรค์และน่าสนใจ ขณะเดียวกันหากให้ บคุ คลภายนอกที่ไม่ใช่ผ้ แู ข่งขันพิจารณาข้ อสอบดังกล่าว จะต้ องเกิด
ความเข้ าใจในข้ อสอบนัน้ ๆ ด้ วยเช่นกัน

สาหรับข้ อสอบที่ใช้ ในการแข่งขันครัง้ นี ้ มีประเทศสมาชิกส่งข้ อสอบเข้ าร่วม 26 ข้ อ ขณะที่ประเทศไทย
ออกเอง 4-5 ข้ อ จากนันประเทศไทยจะให้
้
ทีมงาน ซึง่ เป็ นบุคคลากรที่มีความรู้ความสามารถและเป็ นผู้ทรงคุณวุฒิ
ทาหน้ าที่พิจารณาคัดเลือกข้ อสอบให้ เหลือ 10 ข้ อ ต่อจากนันคณะกรรมการจะพิ
้
จารณาคัดเลือกข้ อสอบให้ เหลือ
เพียง 6 ข้ อ
อุปสรรคของการพิจารณาคัดเลือกข้ อสอบนัน้ มีเพียงเรื่ องของการรวมตัวของทีมงานซึ่งส่วนใหญ่เป็ นอดีต
เจ้ าของเหรี ยญรางวัลจากการแข่งขันคอมพิวเตอร์ โอลิมปิ กรุ่นก่อน ๆ เพราะหลายคนกาลังศึกษาอยู่ตา่ งประเทศ
กว่าจะมีการรวมตัวเพื่อดาเนินการคัดเลือกข้ อสอบก็ใกล้ เวลาเปิ ดการแข่งขันคอมพิวเตอร์ โอลิมปิ กเข้ ามาทุกขณะ
“โจทย์ การแข่ งขันมุ่งให้ ผ้ ูเข้ าแข่ งขันเขียนโปรแกรมด้ วยภาษาคอมพิวเตอร์ ต่างๆ ให้ แก้ โจทย์
และเขียนโปรแกรมตามโจทย์ ซึ่งข้ อสอบที่ใช้ ในการแข่ งขันคอมพิวเตอร์ โอลิมปิ กครัง้ 23 นีส้ ามารถ
สะท้ อนและวัดผลเยาวชนที่เข้ าร่ วมการแข่ งขันทางด้ านการคิด วิเคราะห์ และแก้ ไขปั ญหาอย่ างเป็ น
ระบบ รวมทัง้ สามารถนาสิ่งเหล่ านีไ้ ปใช้ ในชีวิตประจาวันได้ เป็ นอย่ างดี “
ขณะเดียวกันในการสอบแข่งขันทัง้ 2 วันจะมีการกาหนดระยะเวลาในการสอบ ทาให้ ผ้ เู ข้ าร่วมแข่งขันทุก
คนจะต้ องจัดสรรเวลาและแบ่งเวลาในการทาข้ อสอบให้ ดี รวมทัง้ ควบคุม สติและอารมณ์ ให้ อยู่ในระดับปกติ
ท่ามกลางความกดดัน เพื่อให้ สามารถทาข้ อสอบได้ ภายในเวลาน้ อยที่สดุ หรื อเสร็จทันตามที่กาหนด
“ผมชอบและพอใจข้ อสอบทุกข้ อที่ใช้ ในการสอบแข่ งขันคอมพิวเตอร์ โอลิมปิ กครัง้ นีม้ าก
โดยเฉพาะข้ อสอบที่ใช้ สอบในวันสุดท้ ายจะท้ าทายและน่ าสนใจมากกว่ าข้ อสอบในวันแรกเป็ น
อย่ างมาก ซึ่งหลักเกณฑ์ ในการให้ คะแนนจะแบ่ งเป็ นส่ วน ๆ ตามความยากง่ ายของคาตอบ
คอมพิวเตอร์ จะทาหน้ าที่ตรวจข้ อสอบจากผู้เข้ าร่ วมแข่ งขันทุกคน ซึ่งจะสามารถทราบผลคะแนนได้
ทันที” ผศ. ดร. จิตร์ ทศั น์กล่าว
เหล่านี ้เป็ นที่น่ายินดีว่าประเทศไทยมีหลักเกณฑ์ในการออกข้ อสอบและคัดเลือกอย่างมีคณ
ุ ภาพและตรง
ตามมาตรฐาน IOI รวมทังมี
้ บุคลากรทางไอทีระดับแนวหน้ าที่สามารถจัดทาออกและตรวจข้ อสอบได้ อย่างเป็ น
ระบบ และแม่นยาจนเป็ นที่ยอมรับในระดับโลก
และนับว่าเวทีการการแข่งขันคอมพิวเตอร์ โอลิมปิ กระหว่างประเทศ ครัง้ ที่ 23 นี ้จึงเป็ นเวทีหนึ่งที่ไทยได้
โอกาสแสดงศักยภาพของนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชาวไทยให้ ระบือไกลไปทัว่ โลก
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ผศ. ดร. จิตร์ ทศั น์ ฝั กเจริ ญผล
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บรรยากาศการสอบ
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อิริยาบถขณะทาข้ อสอบของ “เกนเนดี ้ โคราตเควิช” (Gennady Korotkevich)
ซึง่ ครองแชมป์โลกคอมพิวเตอร์ โอลิมปิ ก 3 สมัยซ้ อน
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ระบบแสดงผลการแข่งขันได้ ทนั ที ให้ ได้ ล้ นุ ผลเกาะติดสถานการณ์แบบ Real Time
ในภาพผู้เข้ าแข่งขันกาลังดูผลคะแนนหลังสอบเสร็จ
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