
กิจกรรมการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์
“MOS Olympic Thailand Competition 2022”

เวทีแห่งการค้นหาสุดยอดเยาวชนไทยในการใช้โปรแกรม Microsoft Office
และ ต่อยอดสู่การประชันทักษะระดับโลก

หลักการ และเหตุผล

        ทักษะที่จำเปนสำหรับนักเรียนนักศึกษาในศตวรรษที่ 21 สิ่งหนึ่ง คือการรอบรู และมีทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งนับวา

เปนหัวใจสำคัญ ในการที่จะชวยขับเคลื่อน และพัฒนาสังคมไทยใหกาวสูสังคมโลกดิจิทัลไดอยางสมบูรณแบบ ซึ่งเยาวชนไทยถือเปน

กลุมหลักที่จะเปนแรงสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศใหมีความสามารถในการแขงขัน และพัฒนาไดเทาทันกับทุกประเทศทั่วโลก ซึ่งถา

พูดถึงการเรียนรูเทคโนโลยีสารสนเทศนั้น มีใหเลือกหลากหลายรูปแบบตั้งแตโปรแกรมพื้นฐาน จนถึงโปรแกรมเฉพาะดานระดับสูง

การพัฒนาทักษะใหกาวทันกับเทคโนโลยีใหมๆ อยางรวดเร็วและตอเนื่อง จะสามารถดึงประโยชนจากเทคโนโลยีไปใชการทำงานใน

ดานตางๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ

        เมื่อพูดถึงโปรแกรมพื้นฐานที่เปนที่ยอมรับและทั่วโลกรูจักมีการนำไปใชงานกันอยางกวางขวาง ทุกองคกร ทุกสายอาชีพ นั้นก็คือ

โปรแกรม Microsoft Office ซึ่งเปนโปรแกรมที่ถูกพัฒนาจากบริษัท ไมโครซอฟท องคกรที่ทุกประเทศใหการยอมรับโปรแกรม

Microsoft Office ถูกออกแบบมา เพื่อใชงานในรูปแบบตางๆ ที่ตอบโจทยตามลักษณะการทำงาน ซึ่งถือวาเปนโปรแกรมตัวชวยที่มี

คุณสมบัติในการทำงานไดสะดวกรวดเร็ว และสามารถผลิตผลงานที่ตอบโจทยไดอยางเปนประโยชน และแสดงถึงความเปนมืออาชีพ

มากขึ้น ถือวาเปนโปรแกรมพื้นฐานที่ใหผลลัพธที่ไมธรรมดา และใชไดเทียบเทาโปรแกรมระดับสูง

       บริษัท เออารไอที จำกัด เปนองคกรภายใต บริษัท กลุมแอดวานซ รีเสิรช จำกัด ซึ่งเปนกลุมบริษัทที่ใหความสำคัญดานความรู

(Knowledge) ที่เนนทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศแบบมาตรฐานสากล ทางบริษัทฯ ไดรับความไววางใจจาก บริษัท Certiport

ประเทศสหรัฐอเมริกา ซ่ึงเปน Partner หลักกับ บริษัท ไมโครซอฟท ในการสรางมาตรฐานความรูในการใชโปรแกรมชุด Microsoft Office

อยางถูกตองและเปนมาตรฐานท่ีทุกประเทศใหการยอมรับ รวมถึงการมีสิทธิในการสงเยาวชนไทยเขารวมประชันทักษะการใชชุด Microsoft

Office บนเวทีระดับโลก

        ดวยเหตุน้ี ทางบริษัทฯ เออารไอที จึงเปดเวที และมอบโอกาส
ใหเยาวชนไทยไดพิสูจนความสามารถทางดานการใชงานโปรแกรม

Microsoft office ข้ึน ภายใต โครงการ “MOS Olympic Thailand

Competition 2022” โดยจะจัดแขงขันเวทีประเทศไทยใน วันเสาร

ที่ 26 พฤศจิกายน 2565 เพื่อคัดเลือกตัวแทนเยาวชนไทย เขารวม

การแขงขันบนเวทีระดับโลก ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา ในป 2566



วัตถุประสงค์

1. เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียน, นิสิต, นักศึกษา เขารวมการแขงขันในระดับประเทศ และคนหาตัวแทนจากประเทศไทยเขารวมแขงขัน
   ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา

2. เพ่ือเปดโอกาสใหนักเรียน นิสิต นักศึกษา ไดแสดงความรู ความสามารถในทางท่ีถูกตอง และเห็นถึงความสำคัญในการมีพ้ืนฐานทักษะ
   ทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ

3. เพื่อสนับสนุนใหสถาบันการศึกษา มีกิจกรรมวิชาการ และสนับสนุนใหนักเรียน นักศึกษา ไดแสดงความสามารถทางดานไอทีภายใต
   มาตรฐานสากลที่ทั่วโลกใหการยอมรับ

4. เพื่อสงเสริมใหเยาวชนไดคนพบความสามารถ ความถนัด ความสนใจ ของตนเอง และไดพัฒนาความสามารถนั้นอยางเต็มศักยภาพ

5. เพื่อเพิ่มโอกาส และประสบการณทั้งดานวิชาการ และการเปดโลกทัศน มีกิจกรรมรวมกับเยาวชนประเทศอื่นๆ ทั่วโลก

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. เปนผูที่กำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ ปวช. จนถึงระดับอุดมศึกษาหรือ ปวส. ไมจำกัดสาขาหรือชั้นป

   โดยมีอายุระหวาง 15-21 ป บริบูรณ ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2566

2. เปนเยาวชนไทยที่มีความรูพื้นฐานทางดานการใชชุดโปรแกรม Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Powerpoint

   Version 2019

โปรแกรมการแข่งขัน (โจทย์เป็นภาษาอังกฤษ)

ผูสมัคร 1 คน ตองทำการแขงขันครบทั้ง 3 โปรแกรม

Version 2019 ประกอบดวยการแขงขัน 3 โปรแกรม

      Microsoft Word (Microsoft 365 Apps and Office 2019)

      Microsoft Excel (Microsoft 365 Apps and Office 2019)

      Microsoft PowerPoint (Microsoft 365 Apps and Office 2019)

ระยะเวลารับสมัคร

รับสมัครตั้งแตวันที่ 1 มิถุนายน 2565 – 10 พฤศจิกายน 2565

(กรณีจะใชสิทธิอบรมตองสมัครและชำระเงินภายในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 เทานั้น)

ช่องทางการรับสมัคร

ผานเว็บไซต www.aritcompetition.com

ค่าธรรมเนียมการสมัครเข้าร่วมโครงการ

ราคา 2,000 บาท (ราคารวมภาษีมูลคาเพิ่มแลว)



รอบอบรม (Online)

จัดกิจกรรมในรูปแบบ Hybrid เลือกไดทั้งแบบ Online และ Onsite

หมายเหตุ:

1. ผูสมัครที่มีสิทธิเขาอบรมตองชำระคาสมัครใหครบถวน

2. ผูสมัคร 1 ทานสามารถเขาอบรมไดทั้ง 3 โปรแกรม ตามโปรแกรม ที่สมัครไว

รอบแขงขัน และประกาศรางวัล (Onsite)

วันเสารที่ 26 พฤศจิกายน 2565

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม จังหวัดกรุงเทพมหานคร

หมายเหตุ:

1. ทางบริษัทฯ เปดการสอบแขงขันในรูปแบบ Onsite เทานั้น**

2. ผูสมัครเขาแขงขันทุกทานตองเขาสอบครบทั้ง 3 โปรแกรม และอยูรวมพิธีประกาศผลการแขงขัน**

3. ผูสมัครเขาแขงขันและอาจารยที่ปรึกษาทุกทานตองมีผลการตรวจ ATK กอนเขารวมกิจกรรมทุกทาน**

4. คาเดินทางและคาที่พัก เปนความรับผิดชอบของทางสถาบันการศึกษา

รูปแบบ และสถานที่การเข้าร่วมกิจกรรม

กำหนดการจัดกิจกรรม

รอบอบรม (รูปแบบ Online)

วันที่      เวลา          หองอบรม  โปรแกรมการอบรม

วันเสารที่ 12 พฤศจิกายน 2565

วันอาทิตยที่ 13 พฤศจิกายน 2565

วันเสารที่ 19 พฤศจิกายน 2565 

09.00 - 15.00 น.
หองที่ 1

หองที่ 2

09.00 - 15.00 น.
หองที่ 1

หองที่ 2

09.00 - 15.00 น.
หองที่ 1

หองที่ 2

Microsoft Word 2019

Microsoft Word 2019

Microsoft Excel 2019

Microsoft Excel 2019

Microsoft PowerPoint 2019

Microsoft PowerPoint 2019

หมายเหตุ

1) ทางบริษัทฯ จัดอบรมการใชงานโปรแกรมชุด Microsoft Office ใหกับผูเขารวมทุกทาน โดยวิทยากรจาก ARIT

2) ผูสมัครสามารถเขารับการอบรมในแตละโปรแกรมไดตามความสมัครใจ

3) รูปแบบการอบรมเปนแบบ Hybrid เลือกไดทั้งแบบ Online และ Onsite ใชเวลา 3 วัน สำหรับ 3 โปรแรกม

4) สำหรับ Link หรือชองทางการเขาอบรม ทางโครงการจะสงใหหลังจากลงทะเบียน และชำระคาสมัครเรียบรอยแลว

5) กำหนดการจัดการอบรม อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม



 คณะกรรมการ จะพิจารณาผลของการแขงขันจากคะแนนรวมของการสอบทั้ง 3 โปรแกรม เพื่อคัดเลือกผูชนะเลิศ จำนวน 1 ทาน

เพื่อเปนตัวแทนประเทศไทย เขารวมการแขงขันบนเวที Microsoft Office Specialist World Championship ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา

หมายเหตุ

- กรณีคะแนนเทากันจะใชเวลาการแขงขันเปนเกณฑในการตัดสิน โดยผูที่ใชเวลานอยกวาจะไดเปนผูชนะ

- เออารไอทีขอสงวนสิทธิในการเปนผูพิจารณารูปแบบการแขงขันที่เหมาะสม โดยขอไมแจงใหผูเขาแขงขันรับทราบ

- กรณีเกิดเหตุสุดวิสัยและสถานการณที่มีผลตอการเดินทางเขารวมเวทีระดับโลก ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม ***

เกณฑ์การคัดเลือก และตัดสิน

รอบแขงขัน และประกาศรางวัล

วันเสารที่ 26 พฤศจิกายน 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม

วันที่        เวลา    รายละเอียด

หมายเหตุ:

1) รูปแบบการแขงขัน และขอสอบที่ใชสำหรับการแขงขัน ผูจัดขอสงวนสิทธิไมแจงใหทราบลวงหนา

2) ทางบริษัทฯ สนับสนุนอาหารกลางวันใหกับเยาวชนที่เขารวมการแขงขัน

3) ผูสมัครเปนผูรับผิดชอบคาเดินทาง และคาที่พักในการเขารวมโครงการ

4) ผูเขารวมการคัดเลือกทุกทานจะไดรับใบประกาศนียบัตรเขารวมโครงการแบบออนไลน

5) ทางบริษัทฯ จะประกาศผล และมอบรางวัลในวันเสารที่ 26 พฤศจิกายน 2565 ณ สถานที่จัดการแขงขัน

6) กำหนดการจัดแขงขันอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

รางวัลสำหรับตัวแทนประทศไทย

โปรแกรมการแขงขัน          รางวัลตัวแทนประเทศไทย

ตัวแทนประเทศไทย Version 2019

1. ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ สหรัฐอเมริกา

2. คาเดินทาง คาอาหาร คาใชจายในการเขารวมกิจกรรมการแขงขัน และการศึกษาดูงาน

3. โลประกาศเกียรติคุณ

วันเสารที่ 26 พฤศจิกายน 2565

08.30 - 09.30  ลงทะเบียนพิธีเปด

09.30 – 10.00  พิธีเปด

10.00 – 12.00  สอบแขงขัน (Word / Excel /PowerPoint)

12.00 - 13.00  รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 15.00  พิธีปด และประกาศรางวัล



รางวัลสำหรับการแข่งขัน

ผู้รับผิดชอบโครงการ

บริษัท เออารไอที จำกัด

คุณอชิรญาณ ไตรเลอเกียรติ   โทร. 02-610-3099 ตอ 3081 E-mail : achirayat@ar.co.th

คุณนลินธร วิมลประดิษฐ   โทร 02-610-3099 ตอ 3081  E-mail : Nalinthornw@ar.co.th

ทางผูจัดกิจกรรมจะดำเนินการจัดกิจกรรมอยางระมัดระวังและอยูภายใตมาตรการการปองกันโรคโควิดเปนสำคัญ

รางวัลทุนการศึกษา : บาท
โปรแกรมการแขงขัน

Version 2019

Word 2019   10,000          7,000      5,000

Excel 2019   10,000          7,000      5,000

PPT 2019  10,000          7,000      5,000

ชนะเลิศ       รองอันดับ 1    รองอันดับ 2

หมายเหตุ กรณีผูที่ไดเปนตัวแทนประเทศไทย จะไดรับสิทธิเดินทางไปแขงขัน ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา

             และจะไมมีสิทธิรับเงินรางวัลในลำดับอื่นๆ ทุกกรณี


