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New Style Competition More Challenging Than Ever
MOS Olympic Thailand Competition 2018
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Information technology in modern times is continuously developing rapidly and plays a great role
in pushing and movement of various work situations whether it is a government agency various business
organizations or educational institutions, which is an important source of building the nation’s important
forces. So, Information technology users are essential, Who need  to develop themselves to have knowledge
and ability and skills in various forms of use.  In order to keep pace with technological changes that are
rapidly changing and to be able to support various forms of competition both domestic and abroad in the
future.

ARIT Company  Limited  recognizes  the  importance of  promoting  support  IT  skills  for  society.
Especially the Thai youth in using Microsoft Office programs for maximum benefit to increase the work
potential of both public and private organizations to be more effective. For this reason, ARIT Company
Limited has cooperated with Microsoft (Thailand) Company Limited, therefore open the stage for computer
skills competition in the use of Microsoft Office Championship programs in the country or also known as
Microsoft Office Specialist Thailand Competition (MOS Olympic 2015) with the purpose of Selected Thai
youth representatives to participate in the Microsoft Office Specialist World Championship in the United
States. It is also an open platform for Thai youth to show their knowledge and ability in the correct and
creative way as well. 
Keywords : Olympic, Microsoft Office, Certificate
Royal Thai Air Force Medical Gazette, Vol. 65  No. 1  January - April  2019

(บทความพเิศษ)

การแข่งขนัรูปแบบใหม่ ที�ทา้ทายกว่าเดิม
MOS OLYMPIC THAILAND COMPETITION 2018

    บุญศิริ  มะสนั, พิมพ์วิสาข ์ ติ� งเคลือบ

อาจารยป์ระจาํสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ, คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลยัศรีปทุม

เทคโนโลยสีารสนเทศในยุคปจัจุบนั  มีการพฒันาอย่างรวดเร็วต่อเนื�อง  และมีบทบาทอย่างยิ�งต่อการผลกัดนัและ
การเคลื�อนไหวของสถานการณ์การทาํงานต่าง  ๆ  ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานรฐั  องค์กรธุรกิจต่าง  ๆ  หรือ  สถาบนัการศึกษา
ซึ�งเป็นแหล่งสาํคัญของการสรา้งกาํลงัสาํคัญของประเทศชาติ  ดงันั�น  ผู ใ้ชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศจึงมีความจาํเป็นอย่างยิ�ง
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ระหวา่งวนัที� �� มนีาคม ถงึวนัที� �� มนีาคม พ.ศ.
���� วตัถปุระสงคข์องโครงการ MOS Olympic Thailand
Competition 2018 นี�  คือ (�) เพื�อคดัเลอืกตวัแทนนกัเรยีน
นิสิต  นักศึกษา  เขา้ร่วมการแข่งขนัในระดบัประเทศ  และ
คน้หาตัวแทนจากประเทศไทยเขา้ร่วมแข่งขนัในโปรแกรม
“Microsoft  Office  Specialist World  Championship
2018”  และ  “Microsoft  Office  Specialist  World
Championship  2019”   ณ  ประเทศสหรัฐอเมริ กา
(�) เพื�อเปิดโอกาสใหน้กัเรยีน นิสติ นกัศึกษา ไดแ้สดงความรู ้
ความสามารถในทางที�ถูกตอ้ง  และเหน็ถงึความสาํคญัในการ
มีพื� นฐานทกัษะทางดา้นคอมพิวเตอร์  (�)  เพื� อสนับสนุน
ใหส้ถาบนัการศึกษามีกิจกรรมสนับสนุนใหน้ ักเรียน  นิสิต
นกัศึกษา ไดแ้สดงความสามารถทางดา้นไอทภีายใตม้าตรฐาน
สากลที�ท ั �วโลกใหก้ารยอมรบั(4)

คณุสมบตัขิองผูส้มคัร  (�)  เป็นผูท้ี�กาํลงัศึกษาใน
ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย  หรือ  ปวช.  จนถึงระดบัอุดม
ศึกษาหรอื  ปวส.  ไม่จาํกดัสาขา  หรอืชั�นปี  โดยมอีายุระหวา่ง
��-��  ปี  บรบิูรณ์  ณ  วนัที�  ��  มถินุายน  ����  (�)  ผูท้ี�ได ้
รบัรางวลัชนะเลศิ จากการแขง่ขนั MOS Olympic Thailand
Competition  ปี  ����  หรือเคยเป็นตวัแทนประเทศไทย
เขา้ร่วมการแข่งขนั  Worldwide  Competition  ไม่มีสิทธิ
เขา้ร่วมแข่งขนั  (�)  เยาวชนไทยที�มีความรูพ้ื� นฐานทางดา้น
การใชช้ดุโปรแกรม Microsoft Office version 2016 (MS
Word, MS Excel และ MS PowerPoint)

รูปภาพที� � การเปิดรบัสมคัรการแข่งขนั MOS Olympic
Thailand Competition ในปี ค.ศ.����

(https://www.arit.co.th/th/events/content?id=64

รูปภาพที� � แสดงโปรแกรมที�ใชใ้นการแข่งขนั
Microsoft Office Version 2016

(https://www.arit.co.th/th/events/content?id=64

รูปภาพที� � แสดงหนา้จอการสอบ Microsoft Word 2016
(https://www.aritedu.com/olympic2018/

รูปแบบการแข่งขนั  MOS Olympic  Thailand
Competition 2018 การสอบแขง่ขนัอา้งองิมาตรฐานการสอบ
MOS  Certificate  (1)  การสอบเป็นแบบปฏิบตัิจริงก ับ
เครื�องคอมพิวเตอร์  เนน้การใชง้านจริง  (�)  ผูส้อบทุกท่าน
ตอ้งผ่านการทดสอบท ั�ง � โปรแกรม MS Word, MS Excel
& MS PowerPoint V.2016 (3) โจทยค์าํส ั �งของชดุขอ้สอบ
เป็นภาษาองักฤษตามมาตรฐานสากล

ตวัอย่างขอ้สอบ  Microsoft  Office  Specialist
(MOS)  : Microsoft Office 2016 ท ั�ง � โปรแกรม ไดแ้ก่
Microsoft  Word  2016  core  และ  Microsoft  Word
Expert ตวัอยา่งขอ้สอบโปรแกรม Microsoft PowerPoint
2016
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รูปภาพที� � แสดงหนา้จอการสอบ
Microsoft PowerPoint 2016

(https://www.aritedu.com/olympic2018/

รูปภาพที� � แสดงหนา้จอการสอบ Microsoft Excel 2016
(https://www.aritedu.com/olympic2018/

เกณฑก์ารคดัเลอืก และตดัสนิผลของการแขง่ขนั

จะพิจารณาจากคะแนนรวมของการสอบท ั�ง  �  โปรแกรม
เพื�อคดัเลอืกผูช้นะเลศิ Microsoft office ประเทศไทย � ทา่น
เป็นตวัแทนประเทศไทย  เขา้ร่วมการแข่งขนับนเวทรีะดบัโลก
ณ ประเทศสหรฐัอเมริกา  (กรณีคะแนนเทา่กนัจะใชเ้วลาการ
แขง่ขนัเป็นเกณฑใ์นการตดัสิน  โดยผูท้ี�ใชเ้วลานอ้ยกวา่จะได ้
เป็นตวัแทน)  รางวลัสาํหรบัผูช้นะการแขง่ขนั  (�)  รางวลัที�  �
ตั �วเครื� องบินไป-กลบั  ประเทศสหรัฐอเมริกา  การเขา้ร่วม
กจิกรรมการแขง่ขนัและการศึกษาดูงาน โลป่ระกาศเกยีรตคิุณ
ของรางวลัจากผูส้นบัสนุน  (�) รางวลัที�  � เงนิรางวลั ��,���
บาท  โล่ประกาศเกียรติคุณ  ของรางวลัจากผูส้นบัสนุน  (�)
รางวลัที�  �  เงินรางวลั  �,���  บาท  โล่ประกาศเกียรติคุณ
ของรางวลัจากผูส้นบัสนุน (�) รางวลัที� �-�� เงนิรางวลั �,���

บาทเหรยีญรางวลั ของรางวลัจากผูส้นบัสนุน (�) รางวลัพเิศษ
สาํหรบัผูเ้ขา้แข่งขนั  สาํหรบัผูท้ี�ไดร้บัคะแนนสูงสุดในแต่ละ
โปรแกรมจะไดร้บัเงนิรางวลั  �,��� รวม �  รางวลั  (�)  ผูเ้ขา้
แข่งขนัทุกคนที�ไดค้ะแนนรวมของการสอบตามเกณฑจ์ะได ้
รบัเกียรติบตัรเพิ�มเติม  ดงันี�   คะแนนรวม  ��  %  ขึ� นไป
เกียรติบตัรระด ับเหรียญทอง  คะแนนรวม  ��  %  ขึ� นไป
เกียรติบตัรระด ับเหรียญเงิน  คะแนนรวม  ��  %  ขึ� นไป
เกยีรตบิตัรระดบัเหรยีญทองแดง  ไดร้บัประกาศนียบตัรแบบ
Online

     รูปภาพที� �  Microsoft Office Specialist (MOS)
Certificate :Program Office PowerPoint 2016

ของนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลยัศรีปทมุ

(https://www.aritedu.com/olympic2018/

ทาํ เนียบแชมป์ประเทศ  สู ้ระด ับเวทีการแข่ ง
ระดบัโลกที�ผ่านไดแ้ก่ (�) ชนะเลศิปี ���� นายศราวุธ คาํเศษ
ชั�นม ัธยมศึกษาปีที�  �  จากโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลยั
นครศรธีรรมราช  ตวัแทนเยาวชนไทยเพื�อเขา้ร่วมการแขง่ขนั
บน ณ เมอืงดลัลาส รฐัเทก็ซสั ประเทศสหรฐัอเมรกิา(5)

รูปภาพที� � นายศราวุธ คาํเศษ ในปี ค.ศ. ����
(https://www.ryt9.com/s/prg/2124537)
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(�)  ชนะเลิศปี  ����  นายณัฐพล  ภู ษา  นักศึ กษาจาก
ม.  เชียงใหม่  ควา้แชมป์เวที  MOS  Olympic  Thailand
Competition 2016 ไดเ้ป็นตวัแทนประเทศไทย ลุน้ชงิแชมป์
ระดบัโลกที�สหรฐัอเมรกิา ตวัแทนประเทศไทย เขา้ร่วมแขง่ขนั
ที�  Orlando,  Florida  สหรฐัอเมริกา  และปีนี� มีผู เ้ขา้ร่วม
การแขง่ขนั ��� คน โดยมผูีช้นะการแขง่ขนัดงันี�  MS Word
ได ้แก่   นาย  คอลิด  โต๊ ะเก็ ง  มหาวิทยาล ัยหาดใหญ่ ,
MS Excel  ไดแ้ก่ นายณฐัพล ภูษา มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่,
MS PowerPoint ไดแ้ก่ นายศราวธุ คาํเศษ โรงเรยีนจุฬาภรณ์
ราชวทิยาลยั  นครศรธีรรมราช(6)

รูปภาพที� �  นายณัฐพล ภษูา ในปี ค.ศ. ����
(http://www.itnews24hrs.com/2016/03/mos-olympic-

thailand-competition-2016-2/

โดยในปี  ����  นกัศึกษาสาขาคอมพิวเตอรธุ์รกจิ
คณะเทคโนโลยสีารเทศ มหาวทิยาลยัศรปีทมุ เคยผ่านเขา้รอบ
สุดทา้ยการแขง่ขนั  MOS Olympic  Thailand  Competi-
tion 2016   ระดบัประเทศ ไดแ้ก่ Microsoft Excel 2013
มนีกัศึกษาที�เรยีนในรายวชิา  BCS486  หวัขอ้พเิศษ  �  เรื�อง
Cert.  MOS  Excel  2013  นอกจากจะเป็นนักศึ กษา
ในรายวิชาแลว้  ยงัมีนักศึกษาอีกจาํนวนหนึ� ง  ซึ� งมีทกัษะ
ความเชยีวชาญและความสามารถสูง จงึไดเ้ลง็เหน็และส่งเสรมิ
เขา้ร่วมการประกวดแขง่ขนัในปี  ����  (�)  ชนะเลศิปี  ����
นายศราวุธ  คาํเศษ  แชมป์  MOS  Olympic  Thailand
Competition 2017 ในโปรแกรม Microsoft Excel 2016(7)

รูปภาพที� ��  นายศราวุธ คําเศษ ในปี ค.ศ. ����
(http://www.pccnst.ac.th/tpw/2017/03/21/mos-olympic-2017/

ในปี  ����  นกัศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลยัศรีปทุม  สามารถควา้รางวลัจากการแข่งขนั
ความสามารถท ักษะในการใช ้งาน  MS  Office  ด ังนี�
(�)  นายธวชัช ัย  ไชยอ่อน  นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื� อสาร  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวทิยาลยัปทุม  ไดร้บัรางวลัประเภท Certificate  Silver
Level (Microsoft PowerPoint 2016) และ Certificate :
Microsoft PowerPoint 2016 (2) นายชาญชยั อภสิทิธิ�ภญิโญ
นกัศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอรธุ์รกิจ  มหาวิทยาลยัศรีปทุม
ไดร้บัรางวลัประเภท Certificate Bronze Level (Microsoft
Excel  2016) และนกัศึกษาคณะบญัช ี มหาวทิยาลยัศรปีทมุ
(�) นาย ธนากร หมื�นแกว้ ไดร้บัรางวลัชมเชย (Gold Level
Certificate) โปรแกรม MS Excel 2016   (4) นางสาว อภชิญา
แสงแยม้  รางวลัชมเชย  (Gold  Level  Certificate)  และ
Certificate  :  Microsoft  PowerPoint  2016  ประเภท
โปรแกรม MS Power Point 2016 และ นายธนากร หมื�นแกว้,
นายสณัชพงษ ์อศัววไิลพร และนายธนพล ทวธีนา รบัรางวลั
Certificate : Microsoft Excel 2016(8)

รูปภาพที� ��  ในปี ค.ศ. ���� นกัศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลยัศรีปทุม ควา้รางวลัประเภท Certificate Silver Level

รูปภาพที� �� ในปี ค.ศ. ���� นักศึกษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลยัศรีปทุม ควา้รางวลัจากการแข่งขนัความสามารถทกัษะ

ในการใชง้าน MS Office (https://www.spu.ac.th/activities/10688/
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(�)  ชนะเลิศปี   ����  นายอาภากรณ์   เก่ งการนา  จาก
มหาวทิยาลยัมหดิล ควา้แชมป์ในโปรแกรม Microsoft Word
2016  MOS Olympic  Thailand  Competition  2018
เพื�อคน้หาตวัแทนประเทศไทยที�จะร่วมเดินทางไปแข่งขนัต่อ
ในเวทรีะดบัโลก ณ ประเทศสหรฐัอเมรกิา(9)

รูปภาพที� �� ในปี ค.ศ. ����
นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลยัศรปีทุม

ควา้รางวลัประเภท Certificate Bronze Level Microsoft Excel 2016
     (https://www.spu.ac.th/activities/10688/

(Microsoft PowerPoint 2016) (https://www.spu.ac.th/activities/10688/

รูปภาพที� ��  นายอาภากรณ์ เก่งการนา ในปี ค.ศ. ����
(https://www.arit.co.th/th/events/content?id=64/

รูปภาพที� �� นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารเทศ มหาวิทยาลยัศรีปทุม
(https://www.arit.co.th/th/events/content?id=64/

รูปภาพที� ��  นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารเทศ มหาวิทยาลยัศรีปทุม
ควา้รางวลัระดบัเหรียญทองแดงโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2016

(https://www.arit.co.th/th/events/content?id=64/

สาํหร ับในปี  ����  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวทิยาลยัศรีปทุม  ไดส้่งนกัศึกษาเขา้ประกวดอีกเช่นกนั
โดยอาจารยบ์ญุศิร ิมะสนั และ อาจารยพ์มิพว์สิาข ์ติ�งเคลอืบ
อาจารย์สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  คณะเทคโนโลยีสารเทศ
มหาวิทยาลยัศรีปทุม  นาํนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารเทศ
เขา้สอบแข่งขนัรอบคดัเลอืกระดบัประเทศ  โครงการ  MOS
Olympic Thailand Competition 2018 เมื�อวนัที� �� มนีาคม
ถงึ �� มนีาคม ���� ที�ผ่านมา ณ สถาบนัการจดัการปญัญา
ภิวฒัน์  และผ่านเขา้รอบตามเกณฑ์การแข่งขนั  ควา้รางวลั
ระดบัเหรียญทองแดงโปรแกรม  Microsoft  PowerPoint
���� ระดบัประเทศ  ไดแ้ก่ (�) นายปทติ สริกิลุชยันนัท ์ รหสั
��������  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื� อสาร
(�) นายณฐักานต ์คาํพญา รหสั �������� สาขาคอมพวิเตอร์
ธุ รกิจ  อีกท ั�งย ังมีนักศึ กษาสอบผ่ านตามเกฑณ์  ได ร้ ับ
Microsoft Office Specialist (MOS) Certificate Microsoft
PowerPoint  2016  ไดแ้ก่  (�) นางสาว  เขมกิา  แสงกระจ่าง
รหสั  ��������    สาขาเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื�อสาร
(�) นาย ปภงักร สดุล ีรหสั ��������  สาขาคอมพวิเตอรธุ์รกจิ
(�)  นาย  พิช ัยพงษ์  พวงศรีแกว้  รหสั  ��������  สาขา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  (�)  นาย  วรพฤกษ์  คงเจริญ    รหสั
��������  สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  (�)  นาย  ปทิต
สิริกลุชยันนัท ์ รหสั  ��������  สาขาเทคโนโลยสีารสนเทศ
และการสื�อสาร (�) นาย ณฐักานต ์คาํพญา รหสั ��������
สาขาคอมพวิเตอรธุ์รกจิ ช่วยฝึกฝนการใชท้กัษะคอมพวิเตอร์
แก่เยาวชนดว้ยเครื�องมอืที�เป็นมาตรฐานเทยีบเทา่นานาประเทศ
ทาํใหเ้ยาวชนไดร้บัความรูท้ี�อพัเดทและกา้วทนักบัเทคโนโลยี
ที�เปลี�ยนแปลงตลอดเวลา  สรา้งความแตกต่าง  และความ
สามารถที�โดดเด่นต่างจากผูอ้ื�น หน่วยงาน/องคก์ร อกีท ั�งเป็น
การพฒันาบคุลากรใหม้คีวามรูแ้ละทกัษะทางดา้นคอมพวิเตอร์
มากขึ�น
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ดงันั�น  จะเหน็ไดว้า่เวทกีารแข่ง  MOS  Olympic
Thailand Competition 2018 จงึเป็นอกีเวทหีนึ�งที�เปิดโอกาส
อใหน้กัเรยีน  นกัศึกษา  นิสติ  ผูม้คีวามรู ้ ความสามารถและ
ท ักษะการใชง้าน  โปรแกรม  Microsoft  Office  2016
จากท ั �วประเทศ  ไดก้า้วเขา้สู่ เวทีการแข่งขนั  อีกท ั�งยงัเป็น
การส่งเสริมใหโ้รงเรียน  สถาบนัการศึกษาต่าง  ๆ  ไดเ้ลง็เหน็
ถงึความสาํคญัในการส่งเสริมใหน้กัศึกษา  มีกิจกิจกรรมที�ดี
ทางดา้นวิชาการและคอมพิวเตอร์ในระดบัมาตรฐานสากล
ซึ� งส่งผลใหป้ระเทศไดม้ีการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและ
นวตักรรมใหม่  ๆ  เกดิขึ�น  และเพื�อเพิ�มพูนองค์ความรูแ้ละ
ทกัษะดา้นไอซีที  เพื�อพฒันาบุคลากรใหม้ีขดีความสามารถ
ตามมาตรฐานสากลต่อไป
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