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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
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การแข่งขันรูปแบบใหม่ ทีท้าทายกว่าเดิม
MOS OLYMPIC THAILAND COMPETITION 2018
บุญศิ ริ มะสัน, พิมพ์วิสาข์ ติงเคลือบ
อาจารย์ประจําสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ, คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

เทคโนโลยีสารสนเทศในยุคปัจจุบนั มีการพัฒนาอย่างรวดเร็วต่อเนือง และมีบทบาทอย่างยิงต่อการผลักดันและ
การเคลือนไหวของสถานการณ์การทํางานต่าง ๆ ไม่ ว่าจะเป็ นหน่ วยงานรัฐ องค์กรธุ รกิจต่ าง ๆ หรือ สถาบันการศึ กษา
ซึ งเป็ นแหล่งสําคัญของการสร้างกําลังสําคัญของประเทศชาติ ดังนัน ผู ใ้ ช้เทคโนโลยีสารสนเทศจึ งมีความจําเป็ นอย่างยิง
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รูปภาพที การเปิ ดรับสมัครการแข่งขัน MOS Olympic
Thailand Competition ในปี ค.ศ.
(https://www.arit.co.th/th/events/content?id=64

Royal Thai Air Force Medical Gazette 61

รูปภาพที แสดงโปรแกรมทีใช้ในการแข่งขัน
Microsoft Office Version 2016
(https://www.arit.co.th/th/events/content?id=64

รูปแบบการแข่งขัน MOS Olympic Thailand
ระหว่างวันที มีนาคม ถึงวันที มีนาคม พ.ศ. Competition 2018 การสอบแข่งขันอ้างอิงมาตรฐานการสอบ
วัตถุประสงค์ของโครงการ MOS Olympic Thailand MOS Certificate (1) การสอบเป็ น แบบปฏิ บ ตั ิ จริ ง กับ
Competition 2018 นี คือ ( ) เพือคัดเลือกตัวแทนนักเรียน เครืองคอมพิวเตอร์ เน้นการใช้งานจริง ( ) ผู ส้ อบทุกท่าน
นิ สิต นักศึ กษา เข้าร่ วมการแข่งขันในระดับประเทศ และ ต้องผ่านการทดสอบทัง โปรแกรม MS Word, MS Excel
ค้น หาตัวแทนจากประเทศไทยเข้าร่ ว มแข่ง ขันในโปรแกรม & MS PowerPoint V.2016 (3) โจทย์คาํ สังของชุดข ้อสอบ
“Microsoft Office Specialist World Championship เป็ นภาษาอังกฤษตามมาตรฐานสากล
2018” และ “Microsoft Office Specialist World
ตัวอย่างข้อสอบ Microsoft Office Specialist
Championship 2019” ณ ประเทศสหรั ฐ อเมริ กา (MOS) : Microsoft Office 2016 ทัง โปรแกรม ได้แก่
( ) เพือเปิ ดโอกาสให้นักเรียน นิสติ นักศึกษา ได้แสดงความรู ้ Microsoft Word 2016 core และ Microsoft Word
ความสามารถในทางทีถูกต้อง และเห็นถึงความสําคัญในการ Expert ตัวอย่างข้อสอบโปรแกรม Microsoft PowerPoint
มี พื นฐานทักษะทางด้านคอมพิ วเตอร์ ( ) เพื อสนับสนุ น 2016
ให้สถาบันการศึ กษามีกิจกรรมสนับสนุ นให้น ักเรียน นิ สิต
นักศึกษา ได้แสดงความสามารถทางด้านไอทีภายใต้มาตรฐาน
สากลทีทัวโลกให้การยอมรับ(4)
คุณสมบัตขิ องผู ส้ มัคร ( ) เป็ นผู ท้ กํี าลังศึกษาใน
ระดับมัธยมศึ กษาตอนปลาย หรือ ปวช. จนถึงระดับอุดม
ศึกษาหรือ ปวส. ไม่จาํ กัดสาขา หรือชันปี โดยมีอายุระหว่าง
- ปี บริบูรณ์ ณ วันที มิถนุ ายน
( ) ผูท้ ได้
ี
รับรางวัลชนะเลิศ จากการแข่งขัน MOS Olympic Thailand
Competition ปี
หรือเคยเป็ นตัวแทนประเทศไทย
เข้าร่ วมการแข่งขัน Worldwide Competition ไม่มีสิทธิ
เข้าร่วมแข่งขัน ( ) เยาวชนไทยทีมีความรู พ้ ื นฐานทางด้าน รูปภาพที แสดงหน้าจอการสอบ Microsoft Word 2016
(https://www.aritedu.com/olympic2018/
การใช้ชดุ โปรแกรม Microsoft Office version 2016 (MS
Word, MS Excel และ MS PowerPoint)
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รูปภาพที แสดงหน้าจอการสอบ
Microsoft PowerPoint 2016
(https://www.aritedu.com/olympic2018/

รูปภาพที แสดงหน้าจอการสอบ Microsoft Excel 2016
(https://www.aritedu.com/olympic2018/
เกณฑ์การคัดเลือก และตัดสินผลของการแข่งขัน
จะพิ จารณาจากคะแนนรวมของการสอบทัง โปรแกรม
เพือคัดเลือกผูช้ นะเลิศ Microsoft office ประเทศไทย ท่าน
เป็ นตัวแทนประเทศไทย เข้าร่วมการแข่งขันบนเวทีระดับโลก
ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา (กรณีคะแนนเท่ากันจะใช้เวลาการ
แข่งขันเป็ นเกณฑ์ในการตัดสิน โดยผู ท้ ใช้
ี เวลาน้อยกว่าจะได้
เป็ นตัวแทน) รางวัลสําหรับผู ช้ นะการแข่งขัน ( ) รางวัลที
ตัวเครื องบินไป-กลับ ประเทศสหรัฐอเมริ กา การเข้าร่ วม
กิจกรรมการแข่งขันและการศึกษาดูงาน โล่ประกาศเกียรติคุณ
ของรางวัลจากผูส้ นับสนุ น ( ) รางวัลที เงินรางวัล ,
บาท โล่ประกาศเกียรติคุณ ของรางวัลจากผู ส้ นับสนุ น ( )
รางวัลที เงินรางวัล , บาท โล่ประกาศเกียรติคุ ณ
ของรางวัลจากผูส้ นับสนุ น ( ) รางวัลที - เงินรางวัล ,
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บาทเหรียญรางวัล ของรางวัลจากผูส้ นับสนุ น ( ) รางวัลพิเศษ
สําหรับผู เ้ ข้าแข่งขัน สําหรับผู ท้ ได้
ี รบั คะแนนสู งสุดในแต่ละ
โปรแกรมจะได้รบั เงินรางวัล , รวม รางวัล ( ) ผูเ้ ข้า
แข่งขันทุกคนทีได้คะแนนรวมของการสอบตามเกณฑ์จะได้
รับเกียรติบ ตั รเพิ มเติม ดังนี คะแนนรวม % ขึ นไป
เกี ยรติบ ตั รระดับเหรียญทอง คะแนนรวม % ขึ นไป
เกี ยรติ บ ตั รระดับเหรี ยญเงิน คะแนนรวม % ขึ นไป
เกียรติบตั รระดับเหรียญทองแดง ได้รบั ประกาศนียบัตรแบบ
Online

รูปภาพที Microsoft Office Specialist (MOS)
Certificate :Program Office PowerPoint 2016
ของนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
(https://www.aritedu.com/olympic2018/
ทํา เนี ยบแชมป์ ประเทศ สู ้ ร ะดับ เวที ก ารแข่ ง
ระดับโลกทีผ่านได้แก่ ( ) ชนะเลิศปี
นายศราวุธ คําเศษ
ชันมัธยมศึ กษาปี ที จากโรงเรี ยนจุ ฬาภรณราชวิทยาลัย
นครศรีธรรมราช ตัวแทนเยาวชนไทยเพือเข้าร่วมการแข่งขัน
บน ณ เมืองดัลลาส รัฐเท็กซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา(5)

รูปภาพที นายศราวุธ คําเศษ ในปี ค.ศ.
(https://www.ryt9.com/s/prg/2124537)
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( ) ชนะเลิ ศ ปี
นายณั ฐ พล ภู ษ า นั กศึ กษาจาก
ม. เชียงใหม่ คว า้ แชมป์ เวที MOS Olympic Thailand
Competition 2016 ได้เป็ นตัวแทนประเทศไทย ลุ ้นชิงแชมป์
ระดับโลกทีสหรัฐอเมริกา ตัวแทนประเทศไทย เข้าร่วมแข่งขัน
ที Orlando, Florida สหรัฐอเมริกา และปี นี มีผู เ้ ข้าร่ วม
การแข่งขัน คน โดยมีผูช้ นะการแข่งขันดังนี MS Word
ได้แ ก่ นาย คอลิ ด โต๊ ะ เก็ ง มหาวิ ท ยาลัย หาดใหญ่ ,
MS Excel ได้แก่ นายณัฐพล ภูษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,
MS PowerPoint ได้แก่ นายศราวุธ คําเศษ โรงเรียนจุฬาภรณ์
ราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช(6)

รูปภาพที นายณัฐพล ภูษา ในปี ค.ศ.
(http://www.itnews24hrs.com/2016/03/mos-olympicthailand-competition-2016-2/

โดยในปี
นักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
คณะเทคโนโลยีสารเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เคยผ่านเข้ารอบ
สุดท ้ายการแข่งขัน MOS Olympic Thailand Competition 2016 ระดับประเทศ ได้แก่ Microsoft Excel 2013
มีนกั ศึกษาทีเรียนในรายวิชา BCS486 หัวข้อพิเศษ เรือง
Cert. MOS Excel 2013 นอกจากจะเป็ นนั ก ศึ กษา
ในรายวิช าแล ว้ ยัง มีน ักศึ กษาอี กจํา นวนหนึ ง ซึ งมี ทกั ษะ
ความเชียวชาญและความสามารถสูง จึงได้เล็งเห็นและส่งเสริม
เข้าร่วมการประกวดแข่งขันในปี
( ) ชนะเลิศปี
นายศราวุ ธ คํา เศษ 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/
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ในปี
นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยศรี ปทุ ม สามารถคว า้ รางวัล จากการแข่ ง ขัน
ความสามารถทัก ษะในการใช้ง าน MS Office ดั ง นี
( ) นายธวัช ชัย ไชยอ่ อน นักศึ กษาสาขาวิ ชาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื อสาร คณะเทคโนโลยี ส ารสนเทศ
มหาวิทยาลัยปทุม ได้รบั รางวัลประเภท Certificate Silver
Level (Microsoft PowerPoint 2016) และ Certificate :
Microsoft PowerPoint 2016 (2) นายชาญชัย อภิสทิ ธิภิญโญ
นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุ รกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ได้รบั รางวัลประเภท Certificate Bronze Level (Microsoft
Excel 2016) และนักศึกษาคณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม
( ) นาย ธนากร หมืนแก้ว ได้รบั รางวัลชมเชย (Gold Level
Certificate) โปรแกรม MS Excel 2016 (4) นางสาว อภิชญา
แสงแย้ม รางวัลชมเชย (Gold Level Certificate) และ
Certificate : Microsoft PowerPoint 2016 ประเภท
โปรแกรม MS Power Point 2016 และ นายธนากร หมืนแก้ว,
นายสัณชพงษ์ อัศววิไลพร และนายธนพล ทวีธนา รับรางวัล
Certificate : Microsoft Excel 2016(8)

รูปภาพที ในปี ค.ศ.
นักศึกษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยศรีปทุม คว้ารางวัลจากการแข่งขันความสามารถทักษะ
ในการใช้งาน MS Office (https://www.spu.ac.th/activities/10688/

รูปภาพที ในปี ค.ศ.
นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยศรีปทุม คว้ารางวัลประเภท Certificate Silver Level
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สํา หรับในปี
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้ส่งนักศึกษาเข้าประกวดอีกเช่นกัน
โดยอาจารย์บญ
ุ ศิริ มะสัน และ อาจารย์พมิ พ์วสิ าข์ ติงเคลือบ
อาจารย์สาขาคอมพิ วเตอร์ธุ รกิ จ คณะเทคโนโลยีส ารเทศ
มหาวิทยาลัยศรีปทุม นํานักศึ กษาคณะเทคโนโลยีสารเทศ
เข้าสอบแข่งขันรอบคัดเลือกระดับประเทศ โครงการ MOS
Olympic Thailand Competition 2018 เมือวันที มีนาคม
ถึง มีนาคม
ทีผ่านมา ณ สถาบันการจัดการปัญญา
ภิวฒั น์ และผ่ านเข้ารอบตามเกณฑ์การแข่งขัน คว า้ รางวัล
ระดับเหรียญทองแดงโปรแกรม Microsoft PowerPoint
รูปภาพที ในปี ค.ศ.
ระดับประเทศ ได้แก่ ( ) นายปทิต สิรกิ ลุ ชัยนันท์ รหัส
นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
สาขาวิชาเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื อสาร
คว้ารางวัลประเภท Certificate Bronze Level Microsoft Excel 2016
( ) นายณัฐกานต์ คําพญา รหัส
สาขาคอมพิวเตอร์
(https://www.spu.ac.th/activities/10688/
ธุ ร กิ จ อี กทั งยัง มี น ั กศึ กษาสอบผ่ านตามเกฑณ์ ได้ร ั บ
(Microsoft PowerPoint 2016) (https://www.spu.ac.th/activities/10688/
Microsoft Office Specialist (MOS) Certificate Microsoft
( ) ชนะเลิ ศ ปี
นายอาภากรณ์ เก่ ง การนา จาก PowerPoint 2016 ได้แก่ ( ) นางสาว เขมิกา แสงกระจ่าง
มหาวิทยาลัยมหิดล คว ้าแชมป์ ในโปรแกรม Microsoft Word รหัส
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร
2016 MOS Olympic Thailand Competition 2018 ( ) นาย ปภังกร สุดลี รหัส
สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
เพือค้นหาตัวแทนประเทศไทยทีจะร่วมเดินทางไปแข่งขันต่อ ( ) นาย พิช ัยพงษ์ พวงศรี แก้ว รหัส
สาขา
(9)
ในเวทีระดับโลก ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา
คอมพิ วเตอร์ธุ รกิ จ ( ) นาย วรพฤกษ์ คงเจริ ญ รหัส
สาขาวิศ วกรรมคอมพิ วเตอร์ ( ) นาย ปทิต
สิริกลุ ชัยนันท์ รหัส
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสือสาร ( ) นาย ณัฐกานต์ คําพญา รหัส
สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ช่วยฝึ กฝนการใช้ทกั ษะคอมพิวเตอร์
แก่เยาวชนด้วยเครืองมือทีเป็นมาตรฐานเทียบเท่านานาประเทศ
ทําให้เยาวชนได้รบั ความรู ท้ อัี พเดทและก้าวทันกับเทคโนโลยี
ทีเปลี ยนแปลงตลอดเวลา สร้างความแตกต่าง และความ
สามารถทีโดดเด่นต่างจากผูอ้ นื หน่วยงาน/องค์กร อีกทังเป็ น
การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู ้และทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์
มากขึน
รูปภาพที นายอาภากรณ์ เก่งการนา ในปี ค.ศ.
(https://www.arit.co.th/th/events/content?id=64/

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

รูปภาพที นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
คว้ารางวัลระดับเหรียญทองแดงโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2016
(https://www.arit.co.th/th/events/content?id=64/
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ดังนัน จะเห็นได้วา่ เวทีการแข่ง MOS Olympic 4. MOS Olympic Thailand Competition 2018,
Thailand Competition 2018 จึงเป็นอีกเวทีหนึงทีเปิ ดโอกาส
การแข่ งขันทักษะคอมพิ วเตอร์
(Cite 2019,
อให้นักเรียน นักศึกษา นิสติ ผู ม้ คี วามรู ้ ความสามารถและ
January 14) Available from https://www.aritedu.
ทักษะการใช้ง าน โปรแกรม Microsoft Office 2016
com/olympic2018
จากทัวประเทศ ได้ก า้ วเข้าสู่ เวทีการแข่ง ขัน อีกทังยัง เป็ น 5. MOS OLYMPIC THAILAND COMPETITION
การส่งเสริมใหโ้ รงเรียน สถาบันการศึกษาต่าง ๆ ได้เล็งเห็น
, การแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์
(Cite 2019,
ถึงความสําคัญในการส่งเสริมให้นกั ศึกษา มีกิจกิจกรรมทีดี
January 16) Available from https://www.ryt9.
ทางด้านวิช าการและคอมพิ วเตอร์ใ นระดับมาตรฐานสากล
com/s/prg/2124537
ซึ งส่ งผลให้ประเทศได้มี การใช้เทคโนโลยีส ารสนเทศและ 6. MOS Olympic Thailand Competition 2016,
นวัตกรรมใหม่ ๆ เกิดขึน และเพือเพิมพูนองค์ความรู แ้ ละ
การแข่ งขันทักษะคอมพิ วเตอร์
(Cite 2019,
ทักษะด้านไอซีที เพื อพัฒนาบุคลากรให้มีขดี ความสามารถ
January 18) from (http://www.itnews24hrs.com/
ตามมาตรฐานสากลต่อไป
2016/03/mos-olympic-thailand-competition2016-2
7. MOS Olympic Thailand Competition 2017,
บรรณานุ กรม
การแข่ งขันทักษะคอมพิ วเตอร์
(Cite 2019,
1. Microsoft Office Specialist Olympic 2014 (Cite
January 20) Available from (http://www.pccnst.
2019, January 26) Available from 2004https://
ac.th/tpw/2017/03/21/mos-olympic-2017/
www.ku.ac.th/kunews/mos2004/?fbclid=
IwAR2RRi74_ijY9mtQg_faFHY5qhDygqJm 8. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม (Cite
2019, January 23) Available from (https://
KYNwQK4PQX-k9w74M2fH07c9PmQ
www.spu.ac.th/activities/10688/
2. สุพล พรหมมาพันธุ,์ CIO Word & Business, (Cite
2019, January 5) Available from https:https:// 9. MOS Olympic Thailand Competition 2018,
การแข่ งขันทักษะคอมพิ วเตอร์
(Cite 2019,
www.spu.ac.th/informatics/files/2013/05/CIOJanuary 26) Available from (https://www.arit.
WORLD-May-2013.pdf
co.th/th/events/content?id=64/
3. Microsoft Office Specialist (MOS), ประกาศนียบัตร
ยืนยัน ความสามารถในการใช้โปรแกรม Microsoft
Office (Cite 2019, January 12) Available from
https://www.arit.co.th/th/certificate/mos

