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หลักการ และเหตุผล

 จากนโยบายของรัฐบาลท่ีตองการเสร�มสราง และผลักดันการเติบโตของระบบเศรษฐกิจของประเทศ และความย่ังยืน
ของสังคมดวยเทคโนโลยีดิจิทัล โดยมีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชเปนเคร�่องมือเพ�่อชวยในการขับเคล�่อนใหเกิด
การพัฒนาทุกภาคสวน รวมทั้งการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศในภาคการศึกษาใหมีข�ดความสามารถ และความเขมแข็ง
มากข�น้ จึงเปนส��งสำคัญอยางยิ�งท่ีเปนแหลงพ�น้ฐานท่ีสำคัญ ในการสรางทรัพยากรบุคคลใหมีความรู ความสามารถ ทักษะ
ทางดานเทคโนโลยีอยางมีประส�ทธิภาพ มีการใชเทคโนโลยีอยางชาญฉลาด ประชาชนทุกระดับมีความรอบรู สามารถเขาถึง
และใชสารสนเทศไดอยางมีคุณธรรม จร�ยธรรม มีว�จารณญาณ และรูเทาทัน
   
ดวยเหตุน้ี บร�ษัท เออารไอที จำกัด เล็งเห็นถึงความสำคัญ และตองการสงเสร�มศักยภาพของเยาวชนไทยในการใชโปรแกรม
คอมพ�วเตอรใหมีมาตรฐานเทียบเทานานาอารยประเทศอยางตอเนื่อง  จึงไดจัดการแขงขัน  ทักษะทางดานไอทีภายใต
”โครงการ MOS Olympic Thailand Competition 2018” ข�้น โดยครั้งนี้เปนครั้งที่ 16 ซึ่งผลจากการแขงขันบนเวที
ประเทศไทยนี้ จะคัดเล�อกตัวแทนเยาวชนไทย เพ�่อสงเขารวมแขงขันบนเวทีระดับโลก ณ ประเทศสหรัฐอเมร�กา 

วัตถุประสงค

1. เพ�่อคัดเล�อกตัวแทนนักเร�ยน, นิส�ต, นักศึกษา เขารวมการแขงขันในระดับประเทศ และคนหาตัวแทนจากประเทศไทย
    เขารวมแขงขัน ณ ประเทศสหรัฐอเมร�กา

2. เพ�่อเปดโอกาสใหนักเร�ยน นิส�ต นักศึกษา ไดแสดงความรู ความสามารถในทางที่ถูกตอง และเห็นถึงความสำคัญในการ
    มีพ�้นฐานทักษะทางดานคอมพ�วเตอร

3. เพ�่อสนับสนุนใหสถาบันการศึกษา มีกิจกรรมใหนักเร�ยน นักศึกษา ไดแสดงความสามารถทางดานไอทีภายใตมาตรฐาน
    สากลที่ทั่วโลกใหการยอมรับ

คุณสมบัติของผูสมัคร

1. เปนผูที่กำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหร�อปวช. จนถึงระดับอุดมศึกษาหร�อ ปวส. ไมจำกัดสาขา หร�อชั้นป
    โดยมีอายุระหวาง 15-21 ป บร�บูรณ ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2561

2. ผูที่ ไดรับรางวัลชนะเล�ศ จากการแขงขัน MOS Olympic Thailand  Competition  ป 2017 ไมมีส�ทธิเขารวมแขงขัน
    ในโปรแกรมเดิม

กิจกรรมการแขงขันทักษะคอมพ�วเตอร “MOS Olympic Thailand Competition 2018” 
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โปรแกรมการแขงขัน

 การแขงขัน ป 2018 แบงออกเปน 6 โปรแกรม ดังนี้

       MS Office version 2013             MS Office version 2016

                                MS Word               MS Word

                                MS Excel               MS Excel

                           MS PowerPoint           MS PowerPoint

หมายเหตุ  รับสมัครเฉพาะระดับมัธยมศึกษา และปวช.เทานั้น หมายเหตุ  รับสมัครทุกระดับชั้น

หมายเหตุ: ผูสมัครควรมีความรูพ�้นฐานเบื้องตนทั้ง 3 โปรแกรม แตเล�อกแขงเพ�ยง 1 โปรแกรมและเวอรชั่นเดียวเทานั้น

คาธรรมเนียมการสมัคร

 คาธรรมเนียมเขารวมโครงการ 2,500 บาท (รวมภาษีมูลคาเพ�่ม)

ขั้นตอนการสมัคร

1. กรอกรายละเอียดใบสมัครผานเว็บไซด  http://www.aritedu.com/olympic2018

2. ชำระคาธรรมเนียม โดยการโอนเง�นเขาบัญชีของบร�ษัทฯ ดังนี้

    ชื่อบัญชี :   บร�ษัท เออารไอที จำกัด 

       • ธนาคารไทยพาณิชย    (ออมทรัพย)   สาขาเจร�ญนคร   เลขที่บัญชี   024 – 2 – 64213 - 9

       • ธนาคารกส�กรไทย    (ออมทรัพย)   สาขาสาทร   เลขที่บัญชี   038 – 2 – 81322 - 7

       • ธนาคารกรุงเทพ    (ออมทรัพย)   สาขาคลองสาน  เลขที่บัญชี   151 – 4 – 12144 – 9

3. หลังจากชำระเง�นเร�ยบรอยแลวกรุณาแฟกซหลักฐาน พรอมระบุชื่อ ที่อยู ที่ตองการออกใบเสร็จมาที่  
     02 682-6355 หร�อ อีเมล  chutinthorns@ar.co.th

4. สถาบันการศึกษา และผูสมัครตองดำเนินการสมัคร และชำระคาธรรมเนียมกอนถึงวันแขงขัน
     ภายในเวลาที่กำหนด คือ ไมเกิน 2 มีนาคม 2561

สถานที่จัดการแขงขัน

 สถาบันการจัดการป�ญญาภิวัฒน
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กำหนดการแขงขัน 

         ระยะเวลา   รายละเอียด

10 มีนาคม 2561

11 มีนาคม 2561

12 มีนาคม 2561

08.30-09.30 ลงทะเบียน
09.30-10.00 พ�ธีเปด
10.00-18.00 อบรม

08.30-17.00 แขงขัน

08.00-09.00 ลงทะเบียน 
09.00-12.00 พ�ธีปดและมอบรางวัล

หมายเหตุ  กำหนดการจัดแขงขันอาจมีการเปล�่ยนแปลงตามความเหมาะสม

ส�ทธิประโยชนจากการสมัคร

 ทางบร�ษัทฯ ไดใหส�ทธิประโยชนสำหรับนักเร�ยน และอาจารยผูเขารวมโครงการ ดังนี้

ครู อาจารย และผูรับผิดชอบโครงการ นักเร�ยน   นักศึกษาที่เขารวมการแขงขัน

      กระเปา               เส�้อ 

             คูปองการสอบ MOS Certificate                         เขารวมอบรม  1 วัน

          สมุด                ใบประกาศนียบัตรเขารวมโครงการ

          ใบประกาศนียบัตร 

หมายเหตุ 1. มอบส�ทธิประโยชนให 1 ชุด ตอผูสมัคร 3 คน
                 2. ใบประกาศนียบัตรจะอางอิงจากการ
                     ลงทะเบียนในระบบเทานั้น
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หมายเหตุ:
1) รูปแบบการอบรม และแขงขันใชเวลา 3 วันตอเนื่อง

2) ทางบร�ษัทฯ สนับสนุนอาหารใหกับเยาวชนที่เขารวมติว และแขงขัน

3) สถาบันการศึกษาเปนผูรับผิดชอบคาเดินทาง และคาที่พักในการเขารวมโครงการ

4) ทางบร�ษัทฯ จัดติวการใชงานโปรแกรมชุด Microsoft Office ใหกับผูเขารวมการแขงขันทุกทาน

5) ทางบร�ษัทฯ จะประกาศผล และมอบรางวัลในวันที่ 12 มีนาคม 2561 ณ สถานที่จัดการแขงขัน
    และขอสงวนส�ทธิ การใหรางวัลสำหรับผูที่เขารวมกิจกรรมครบทุกกระบวนการเทานั้น

6) ผูเขาแขงขันตองเขารวมกิจกรรมตลอดระยะเวลา 3 วัน

7) สงวนส�ทธิการเขารวมติวเฉพาะเยาวชนที่สมัครเขารวมโครงการเทานั้น



รูปแบบการแขงขัน

การแขงขัน “MOS Olympic Thailand Competition 2018”

1. การสอบแขงขันอางอิงวัตถุประสงคการสอบ MOS Certificate
2. การสอบเปนแบบปฏิบัติจร�งกับเคร�่องคอมพ�วเตอร เนนการใชงานจร�ง  
3. ชุดขอสอบมี 2 Part โดยเปนลักษณะของการปฏิบัติจร�งเหมือนกัน
4. ผูสอบทุกทานตองผานการทดสอบทั้ง 2 Part
5. โจทยคำสั่งของชุดขอสอบเปนภาษาอังกฤษตามมาตรฐานสากล

     หมายเหตุ : กรณีคะแนนเทากันจะใชเวลาการแขงขันเปนเกณฑในการตัดส�น  โดยผูที่ใชเวลานอยกวาจะไดเปนแชมปของโปรแกรม

เกณฑการคัดเล�อก และตัดส�น
แชมปเวทีระดับประเทศ

 ผลของการแขงขันจะพ�จารณาจากคะแนนรวมของการสอบ Part 1 และ Part 2 เพ�่อคัดเล�อกผูชนะเล�ศ 6 คน
บนเวทีประเทศไทยแยกโปรแกรม และเวอรชั่น  ซึ่งเกณฑการตัดส�นสุดทายจะไดตัวแทนแตละโปรแกรม ประกอบดวย

1. ผูชนะเล�ศ Microsoft Word 2013 

2. ผูชนะเล�ศ Microsoft Excel 2013 

3. ผูชนะเล�ศ Microsoft PowerPoint 2013 

4. ผูชนะเล�ศ Microsoft Word 2016 

5. ผูชนะเล�ศ Microsoft Excel 2016 

6. ผูชนะเล�ศ Microsoft PowerPoint 2016

หมายเหตุ
1. ผูชนะเล�ศในแตละโปรแกรม แตละเวอรชั่น จะตองเขาสูกระบวนการสอบรอบสุดทาย เพ�่อลุนเปนตัวแทนประเทศไทยไปแขงขันเวทีระดับโลก

2. เออารไอทีขอสงวนส�ทธิในการเปนผูพ�จารณารูปแบบการแขงขันที่เหมาะสม โดยขอไมแจงใหผูเขาแขงขันรับทราบ

การคัดเล�อกตัวแทนประเทศไทยไปเวทีระดับโลก

 สำหรับปนี้ ทางบร�ษัทฯ จะดำเนินการคัดเล�อกตัวแทนประเทศไทยไปเวทีระดับโลกจำนวน 2 ที่นั่งโดยแบงเปน
ตัวแทน Version 2013 และ Version 2016 โดยผูชนะของทุกโปรแกรมจะตองทำการสอบแขงขันรอบสุดทาย เพ�่อลุน
เปนตัวแทนประเทศไทยไปแขงขัน ณ ประเทศสหรัฐอเมร�กาตอไป

หมายเหตุ
1. การสอบแขงขันคัดตัวแทนนี้ จะไมนำคะแนนของการสอบ Part 1 และ Part 2 มาพ�จารณา จะถือคะแนนของรอบสุดทายเปนการส��นสุด
    การคัดเล�อกเทานั้น

2. สำหรับผูชนะเล�ศที่ ไม ไดเปนตัวแทนประเทศไทย และตองการเขารวมการแขงขันที่สหรัฐอเมร�กาสามารถเดินทางเขารวมการแขงขัน
    ไปพรอมทีมงาน โดยมีคาใชจาย 175,000 บาท ตอทาน (รวมภาษีมูลคาเพ�่ม) 
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รางวัลการแขงขัน

                   ลำดับรางวัล         Version 2013                 Version 2016

             รางวัลชนะเล�ศ
             (สำหรับผูเปนตัวแทนไปเวทีโลก) 
 

             รางวัลชนะเล�ศ
               (สำหรับผูที่ไมไดเปนตัวแทนเวทีโลก)

             รางวัลรองชนะเล�ศอันดับที่ 1
 

             รางวัลรองชนะเล�ศอันดับที่ 2

             รางวัลชมเชย
             โปรแกรมละ 3 รางวัล

• ตั๋วเคร�่องบินไป-กลับ สหรัฐอเมร�กา
• การเขารวมกิจกรรมการแขงขันและ
  การศึกษาดูงาน
• โลประกาศเกียรติคุณ
• ของรางวัลจากผูสนับสนุน

• ตั๋วเคร�่องบินไป-กลับ สหรัฐอเมร�กา
•  การเขารวมกิจกรรมการแขงขันและ
   การศึกษาดูงาน
• โลประกาศเกียรติคุณ
• ของรางวัลจากผูสนับสนุน

• เง�นรางวัลคนละ 10,000 บาท
• โลประกาศเกียรติคุณ
• ของรางวัลจากผูสนับสนุน

• เง�นรางวัลคนละ 10,000 บาท
• โลประกาศเกียรติคุณ
• ของรางวัลจากผูสนับสนุน

• เง�นรางวัลคนละ 7,000 บาท
• โลประกาศเกียรติคุณ
• ของรางวัลจากผูสนับสนุน

• เง�นรางวัลคนละ 7,000 บาท
• โลประกาศเกียรติคุณ
• ของรางวัลจากผูสนับสนุน

• เง�นรางวัลคนละ 5,000 บาท
• โลประกาศเกียรติคุณ
• ของรางวัลจากผูสนับสนุน 

• เง�นรางวัลคนละ 5,000 บาท
• โลประกาศเกียรติคุณ
• ของรางวัลจากผูสนับสนุน

• เหร�ยญรางวัล
• ของรางวัลจากผูสนับสนุน

• เหร�ยญรางวัล
• ของรางวัลจากผูสนับสนุน

หมายเหตุ:  เง�่อนไขของรางวัลอาจมีการเปล�่ยนแปลงตามความเหมาะสม

รางวัลพ�เศษสำหรับผูเขาแขงขัน

 ผูเขาแขงขันทุกคนที่ไดคะแนนรวมของการสอบ Part 1 และ Part 2 ตามเกณฑจะไดรับเกียรติบัตรเพ�่มเติม ดังนี้

1. คะแนนรวม 80% ข�้นไป       เกียรติบัตรระดับเหร�ยญทอง

2. คะแนนรวม 70% ข�้นไป       เกียรติบัตรระดับเหร�ยญเง�น

3. คะแนนรวม 60% ข�้นไป       เกียรติบัตรระดับเหร�ยญทองแดง

สามารถดูขอมูลเพ�่มเติมไดที่  http://www.aritedu.com/olympic2018

ผูรับผิดชอบโครงการ

คุณชุตินธร  ศร�ว�บูลย  โทร. 02-682-6350-4  ตอ 522        E-mail : chutinthorns@ar.co.th

คุณณัฏฐกานต  ผาสุข   โทร. 02-682-6350-4  ตอ 523        E-mail : nattakanp@ar.co.th

คุณอชิรญาณ  ไตรเลอเกียรติ โทร. 02-682-6350-4  ตอ 524        E-mail : achirayat@ar.co.th
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