
oSOlympic

 Thailand Competition

2020

กิจกรรมการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์

MOS Olympic
Thailand Competition 2020



oSOlympic

 Thailand Competition

2020

หลักการ และเหตุผล

 บุคลากร คือ ปจจัยสำคัญในการพัฒนาประเทศ การพัฒนาบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ และการส่ือสารของประเทศไทย

จึงนับวาเปนหัวใจสำคัญ ในการท่ีจะพัฒนาสังคมไทยใหกาวสูสังคมโลกดิจิทัลเทียบเคียงกับอารยประเทศท่ัวโลก อีกท้ังเปนการท่ีจะทำให

คนไทยสามารถเขาถึง และใชประโยชนจากเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต การพัฒนาอาชีพ และสงเสริมคุณภาพชีวิต

ตลอดจนสภาพแวดลอมใหรองรับกับความเจริญดานอิเล็กทรอนิกส ภายใตการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของกระแสโลก

 ดวยเหตุน้ี บริษัท เออารไอที จำกัด ไดเล็งเห็นความสำคัญในแผนนโยบายของรัฐ และตองการสงเสริมศักยภาพของเยาวชนไทย

ในการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรใหมีมาตรฐานเทียบเทา นานาอารยประเทศอยางตอเนื่อง จึงเปดเวทีใหเยาวชนไดพิสูจนความสามารถ

ทางดานโปรแกรม Microsoft office ซึ่งเปนโปรแกรมที่ทุกอุตสาหกรรมทั่วโลกนำมาใชในการทำงานจริง ภายใตกิจกรรมการแขงขัน

“MOS Olympic ThailandCompetition 2020”  ซึ่งนอกจากการสนับสนุนใหเยาวชนไดแสดงศักยภาพดานไอทีในประเทศไทย

ทางบริษัทฯ มอบโอกาสใหตัวแทนเยาวชนไทยไดเขารวม การแขงขันบนเวทีระดับโลกที่รวมตัวแทนจากประเทศตางๆ ทั่วโลกมาประชัน

ความสามารถกัน ณ Anaheim, California ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งบริษัท เออารไอที ไดรับสิทธิในการนำเยาวชนเขารวมกิจกรรม

การแขงขันระดับโลก เพียงรายเดียวในประเทศไทย

วัตถุประสงค

1. เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียน นิสิต นักศึกษา เขารวมการแขงขันในระดับประเทศ และคนหาตัวแทนจากประเทศไทยเขารวมแขงขัน

    ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา

2. เพ่ือเปดโอกาสใหนักเรียน นิสิต นักศึกษา ไดแสดงความรูความสามารถในทางท่ีถูกตอง และเห็นถึงความสำคัญในการมีพ้ืนฐานทักษะ

   ทางดานคอมพิวเตอร

3. เพื่อสนับสนุนใหสถาบันการศึกษา สงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมดานไอทีให นักเรียน นักศึกษา 

4. เพื่อผลักดันใหเยาวชนไทยมีทักษะคอมพิวเตอรอยางเปนมาตรฐานสากลเทียบเทานานาอารยประเทศ

เปาหมาย

 เพื่อคัดเลือกเยาวชน ที่มีความสามารถทางดานการใชงานโปรแกรมสำนักงาน เขารวมการแขงขัน MOS Olympic Thailand

Competition 2020

คุณสมบัติของผูสมัคร

1. เปนผูท่ีกำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือปวช. จนถึงระดับอุดมศึกษาหรือ ปวส. ไมจำกัดสาขาหรือช้ันป โดยมีอายุระหวาง

   15-21 ป บริบูรณ ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2563

2. เปนเยาวชนไทยที่มีความรูพื้นฐานทางดานการใชชุดโปรแกรม Microsoft Office version 2016 (MS Word, MS Excel และ

   MS PowerPoint)

โปรแกรมการแขงขัน

MOS Olympic Thailand Competition 2020  ครอบคลุมการแขงขัน 3 โปรแกรม ไดแก

           Microsoft Word 2016         Microsoft Excel 2016                Microsoft PowerPoint 2016

กิจกรรมการแขงขันทักษะคอมพิวเตอร
MOS Olympic Thailand Competition 2020



ระยะเวลารับสมัคร 

• รอบคัดเลือกระดับภูมิภาค   รับสมัครตั้งแต วันที่  1 กุมภาพันธ – 28 กุมภาพันธ 2563

• รอบระดับประเทศ             รับสมัครตั้งแต วันที่  1 เมษายน – 15 พฤษภาคม 2563

ชองทางการรับสมัคร

ผานเว็บไซต www.aritcompetition.com

กำหนดการ

• รอบคัดเลือกระดับภูมิภาค

วันที่ และสถานที่จัดการแขงขัน

กำหนดการจัดการแขงขัน

 หมายเหตุ

 1) รูปแบบการอบรม และแขงขันใชเวลา 1 วัน

 2) บริษัทฯ สนับสนุนอาหารกลางวันใหกับผูเขารวมอบรม และแขงขัน 

 3) บริษัทฯ จัดอบรมการใชงานโปรแกรมชุด Microsoft Office  ใหกับผูเขารวมทุกทาน โดยวิทยากรจาก ARIT

 4) บริษัทฯ ประกาศผลหลังจากจากจัดการแขงขันทุกรอบเสร็จสิ้น ผานทาง www.aritcompetition.com

 5) กำหนดการจัดแขงขันอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

 6) สถาบันการศึกษา หรือผูสมัครรับผิดชอบคาใชจายการเดินทาง และที่พักเอง

 ลำดับ         วันที่                  จังหวัด           สถานที่

   1   วันศุกรที่  28 กุมภาพันธ 2563         กรุงเทพ  บริษัท เออารไอที จำกัด

   2   วันเสารที่   7 มีนาคม 2563         นครราชสีมา       มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

   3   วันเสารที่  14 มีนาคม 2563          กรุงเทพ  บริษัท เออารไอที จำกัด

   4   วันเสารที่  21 มีนาคม 2563         พิษณุโลก    มหาวิทยาลัยนเรศวร

   5   วันเสารที่  28 มีนาคม 2563          กรุงเทพ  บริษัท เออารไอที จำกัด

       เวลา  รายละเอียด

09.00 - 12.00 น          อบรม Part 1  

13.00 - 14.30 น.          อบรม Part 2

14.30 - 16.30 น.         สอบแขงขันภายใตมาตรฐานสากลของ Microsoft Office Specialist Certification
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• รอบระดับประเทศ

กำหนดการ และสถานที่จัดการแขงขัน 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

6 มิถุนายน 2563

7 มิถุนายน 2563

8 มิถุนายน 2563

08.30-09.30

09.30-10.00

10.30-18.00

08.30-12.00

13.00-16.00

08.00-09.00

09.00-12.00

 ลงทะเบียนพิธีเปด

 พิธีเปด

 อบรม Part 1

 อบรม Part 2

 สอบแขงขัน

 ลงทะเบียนพิธีปด

 พิธีปดและมอบรางวัล

วันที่       เวลา                    รายละเอียด            สถานที่

 หมายเหตุ

 1) รูปแบบการอบรม และแขงขันใชเวลา 3 วันตอเนื่อง ผูสมัครตองเขารวมกิจกรรมใหครบตามกติกาและเงื่อนไขที่กำหนด

 2) ทางบริษัทฯ สนับสนุนอาหารกลางวันใหกับเยาวชนที่เขารวมอบรม และแขงขัน 

 3) สถาบันการศึกษา หรือผูสมัครเปนผูรับผิดชอบคาเดินทาง และคาที่พักในการเขารวมโครงการ

 4) ทางบริษัทฯ จัดอบรมการใชงานโปรแกรมชุด Microsoft Office ใหกับผูเขารวมการแขงขันทุกทาน โดยวิทยากรที่ผาน

     มาตรฐานใบประกาศนียบัตร Microsoft Office Specialist

 5) ผูเขารวมการคัดเลือกทุกทานจะไดรับใบประกาศนียบัตรเขารวมโครงการแบบออนไลน

 6) ทางบริษัทฯ จะประกาศผล และมอบรางวัลในวันที่ 8 มิถุนายน 2563 ณ สถานที่จัดการแขงขัน และขอสงวนสิทธิ

     การใหรางวัลสำหรับผูที่เขารวมกิจกรรมครบทุกกระบวนการเทานั้น

 7) กำหนดการจัดกิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมโดยไมแจงใหทราบอยางเปนทางการ

สิทธิประโยชนจากการเขารวมแขงขันระดับประเทศ

 ทางบริษัทฯ ไดใหสิทธิประโยชนสำหรับนักเรียน และอาจารยผูเขารวมการแขงขันระดับประเทศ ดังนี้

 ครู อาจารย และผูรับผิดชอบโครงการ          นักเรียน นักศึกษาที่เขารวมการแขงขัน

รับของที่ระลึกจากโครงการ       รับของที่ระลึกจากโครงการ 

         สิทธิเขารวมอบรมความรู การใชงานโปรแกรม Microsoft Office

         จำนวน 2 วัน ใบประกาศนียบัตรเขารวมการแขงขันแบบออนไลน
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ใบประกาศนียบัตรสงเยาวชนเขารวมแขงขัน แบบออนไลน



รูปแบบการแขงขันระดับประเทศ

1. การสอบแขงขันอางอิงมาตรฐานการสอบ MOS Certificate

2. การสอบเปนแบบปฏิบัติจริงกับเครื่องคอมพิวเตอร เนนการใชงานจริง

3. โจทยคำสั่งของชุดขอสอบเปนภาษาอังกฤษตามมาตรฐานสากล

 หมายเหตุ เออารไอที ขอสงวนสิทธิในการออกแบบโจทยขอสอบการแขงขัน เปนความลับเฉพาะของบริษัทฯ เทานั้น

เกณฑการคัดเลือก และตัดสิน

• รอบคัดเลือก

 ผูที่มีคะแนนผานเกณฑจะมีสิทธิเขารวมการแขงขันระดับประเทศ (เกณฑการเขารอบขึ้นอยูกับสัดสวนของผูสมัครเขารวม

     โครงการ) โดยทางคณะกรรมการจะประกาศรายชื่อภายหลังการสอบคัดเลือก ทุกรอบเสร็จสิ้น

 หมายเหตุ ในกรณีที่ผูผานเกณฑสละสิทธิ ทางทีมงานจะเรียกชื่อผูมีรายชื่อสำรองเขารวมตามลำดับ

• รอบระดับประเทศ

              ผลของการแขงขันจะพิจารณาจากคะแนนรวมของการสอบทั้ง 3 โปรแกรม เพื่อคัดเลือกผูชนะเลิศ 1 ทาน เปนตัวแทน

     ประเทศไทย เขารวมการแขงขันบนเวที Microsoft Office Specialist World Championship ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา

     (กรณีคะแนนเทากันจะใชเวลาการแขงขันเปนเกณฑในการตัดสิน  โดยผูที่ใชเวลานอยกวาจะไดเปนผูชนะ)

 หมายเหตุ เออารไอทีขอสงวนสิทธิในการเปนผูพิจารณาความเหมาะสม ในการคัดเลือกตัวแทนเยาวชนไทยไปแขงขันเวทีระดับโลก

รางวัลสำหรับผูชนะการแขงขัน

 ลำดับรางวัล    รางวัล

รางวัลชนะเลิศ   1. ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ประเทศสหรัฐอเมริกา

     2. สิทธิการเขารวมกิจกรรมการแขงขัน Microsoft Office Specialist 
         World Championship 2020 และทัศนศึกษาที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

      3. โลประกาศเกียรติคุณ

       4. ของรางวัลจากผูสนับสนุน

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  1. ทุนการศึกษา 10,000 บาท

       2. โลประกาศเกียรติคุณ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2   1. ทุนการศึกษา 7,000 บาท

       2. โลประกาศเกียรติคุณ

รางวัลพิเศษจำนวน 6 รางวัล    1. ทุนการศึกษามูลคา 2,000 บาท
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 หมายเหตุ

 1. เงื่อนไขของรางวัลอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

 2. ประกาศนียบัตรที่ไดรับเปนแบบออนไลน (ดาวนโหลดไดจากเว็บไซตโครงการ)

 3. สำหรับรองชนะเลิศอันดับ 1 และรองชนะเลิศอันดับ 2 ท่ีไมไดเปนตัวแทนประเทศไทย และตองการเขารวมการแขงขันท่ีประเทศ

       สหรัฐอเมริกา สามารถเดินทางเขารวมการแขงขันไปพรอมทีมงาน โดยมีคาใชจาย 150,000 บาท ตอทาน (รวมภาษีมูลคาเพิ่ม)

 4. ผูที่ไดเปนตัวแทนประเทศไทย ตองยอมรับเงื่อนไข และปฎิบัติตามเงื่อนไขของทางบริษัท เออารไอที เทานั้น

คาธรรมเนียมการสมัคร

คาใชจายสำหรับการเขารวมการแขงขัน แบงเปน 2 รอบ

 หมายเหตุ

 1. กรณีไมเขารวมแขงขันรอบคัดเลือก สามารถเขารวมการแขงขันในเวทีระดับประเทศได  โดยชำระคาธรรมเนียมเต็มจำนวน

    2,500 บาท (รวมภาษีมูลคาเพิ่มแลว)

 2. ผูสมัคร หรือสถาบันการศึกษาเปนผูรับผิดชอบคาธรรมเนียมในการโอนเงิน

ขั้นตอนการสมัคร

1. กรอกรายละเอียดใบสมัครผานเว็บไซต www.aritcompetition.com

2. ชำระคาธรรมเนียม โดยการโอนเงินเขาบัญชีของบริษัทฯ ดังนี้

    ชื่อบัญชี : บริษัท เออารไอที จำกัด

     • ธนาคารไทยพาณิชย  (ออมทรัพย)   สาขาเจริญนคร   เลขที่บัญชี 024 - 2 - 64213 - 9

     • ธนาคารกสิกรไทย  (ออมทรัพย)   สาขาสาทร   เลขที่บัญชี 038 - 2 - 81322 - 7

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

3. หลังจากชำระเงินเรียบรอยแลวกรุณาสงหลักฐาน พรอมระบุชื่อ ที่อยู ที่ตองการออกใบเสร็จมาที่ อีเมล chutinthorns@ar.co.th

4. ผูสมัคร หรือสถาบันการศึกษา ตองดำเนินการชำระคาธรรมเนียมลวงหนา 7 วันกอนการเขารวมกิจกรรม

ผูบริหารและดำเนินงานโครงการ

บริษัท เออารไอที จำกัด

1023 อาคารเอ็มเอสสยาม ชั้น 8 ถ.พระราม 3 ชองนนทรี ยานนาวา กรุงเทพฯ 10120

ผูรับผิดชอบโครงการ

คุณชุตินธร ศรีวิบูลย              โทร. 02-610-3099  ตอ 3081   E-mail : chutinthorns@ar.co.th

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

ลำดับ     รอบแขงขัน          คาธรรมเนียม (ตอคน รวมภาษีมูลคาเพิ่มแลว)

   1         รอบคัดเลือก       500 บาท

   2         รอบระดับประเทศ 
              (สำหรับผูผานการแขงขันรอบคัดเลือก) 2,000 บาท
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