
MonsoonSIM
Donation 
Workshop
Q4 2020

ส. 19 ธันวาคม 2563

10.00 น. - 16.30 น.

At Now Open at Bangson
รายได้น าสมทบกองทุนอาหารบ้านพิพัฒน์กนกพร 

อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ ที่เป็นที่พักของเยาวชนจาก

ดอยสูงเพื่อโอกาสทางการศึกษา

Upskills / Reskills ด้านการบรหิารธรุกจิ 

และ การจัดการผ่าน Online Business 

Game ที่สนกุได้ความรูป้ระประสบการณ ์

ทั้งยังได้ท าบุญท าทานไปพร้อมกนั



Apply and Donate for 
MonsoonSIM Q4 Donation Workshop

ท่านที่สนใจร่วม Workshop ให้ 

1) Scan QR Code เพื่อลงทะเบียน

2) ท่านสามารถโอนเงินท าบญุตรงไปที่  

บ้านพิพฒันก์นกพร โดย น.ส.วนดิา ลอยชืน่        

บัญช ี419-2-34778-0

กสิกรไทย สาขาแมแ่จ่ม

3) กรอกรายละเอียดของท่าน และ Upload SLIP ในระบบลงทะเบียน



MonsoonSIM Donation Workshop Q4 2020
19 December 2020 at Now Open at Bangson

วัตถุประสงค์: 

• สร้างสังคมอุดมนักประกอบการเพื่อสังคม โดยให้ผู้เข้าร่วมได้มีโอกาส upskills และ 

reskills ความรู้ความเข้าใจด้านการบริหารธุรกิจ การบริหารจัดการด้านต่าง ๆ 

360 องศา ผ่าน MonsoonSIM Workshop 

• ร ารายได้สมทบกองทุนอาหารบ้านพิพัฒน์กนกพร อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ ที่เป็นที่พัก

ของเยาวชนจากดอยสูงเพื่อโอกาสทางการศึกษา

ขอขอบคุณ Now Open at Bangson ที่เอื้อเฟื้อสถานที่ในการจัดกิจกรรม โดยขอให้ท่านที่เข้าร่วม

กิจกรรมได้อุดหนุนอาหาร และเครื่องดื่ม

MonsoonSIM Donation Workshop เป็นกิจกรรมรายไตรมาส เพื่อน าเงินไปบริจาคเพื่อสาธารณกุศล 



ประโยชน์ของ MonsoonSIM Workshop นอกจากไดส้นับสนุน

ค่าอาหารและค่าใช้จา่ยที่บ้านพพิัฒน์กนกพร

 Upskill & Reskill ทักษะด้านธุรกิจ การบริหารจัดการ เช่น Business, Operation, Process, 

Management with measurable output with ERP experiences, Resources Management

 สร้าง Business Team Building ที่เกิดการท างานร่วมกัน เช้าใจการท างานของฝ่ายต่าง ๆ ท าให้

สื่อสารได้ดีขั้น และดีกว่า การปลุกยักษ์ ปรบมือ ที่ใช้ประโยชน์ในการท างานไม่ได้ ทักษะจะติดตัว และยักษ์ไม่

ตายในวันรุ่งขึ้นหลังบริษัทจ่ายเงินและได้ความฮือฮาในระหว่างกิจกรรม  

 Highly Engagement เพราะ สนุก ท างานร่วมกัน ในเวลาที่จ ากัด สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปได้

ตลอดเวลา 

 สร้างทักษะแห่งการประกอบการ Entrepreneurial Skills; ให้กับบุคลากรในองค์กรของท่าน อาทิ

Business Data Analytics, Planning & Checking Skills, Problem Solving, Critical 

Thinking, Change Management 



MonsoonSIM Donation Workshop Q4 2020
19 December 2020 at Now Open at Bangson

รายละเอยีดของ Workshop 
• 09:30 ลงทะเบียน 10:00 – 16:30 Workshop

• พักทานเท่ียง โดยท่านช าระค่าอาหารและสั่งเครื่องดื่มในระหว่าง Workshop ที่ท่านชื่น

ชอบและช าระเงินโดยตรงที่ Now Open

• รับจ านวน 20-25 ท่าน (ตามข้อจ ากัดของสถานท่ี)

• เป็นกิจกรรมกลุ่ม กลุ่มละ 4-5 ท่าน เพื่อบริหารธุรกิจจ าลอง เล่นไปเข้าใจวธิีการบริหาร

จัดการเพิ่มเติมน าไปใช้ทางธุรกิจได้จริง

• Computer Laptop + Mouse หรือ Tablet โปรดน าปลั๊กสามตามาด้วย

• ไม่ต้องติดตั้ง software ใด ๆ พิเศษ

• Interface พื้นฐานเป็นภาษาอังกฤษ ทว่าสามารถปรับใช้ภาษาไทยได้ 

• ไม่จ ากัดทักษะความรู้ของผู้เล่น 

• ไม่รับผู้เข้าอบรมในนามบริษัทหรือองค์กร ไม่สามารถเครมภาษีหรือรายจ่ายได้  เพราะน า

เงินทั้งหมดบริจาคไปยังบ้านพิพัฒน์กนกพร ซึ่งไม่ได้อยู่ในรูปแบบมูลนิธิผู้จัดจะโชว์ slip

การโอนเงินตรงน Facebook MonsoonSIMTH

MonsoonSIM Donation Workshop เป็นกิจกรรมรายไตรมาส เพื่อน าเงินไปบริจาคเพื่อสาธารณกุศล 

Increasing 
Productivity

Turning Idea 
into Action

Data Analytics

Business Process 
Improvement

Creativity

Adaptive



MonsoonSIM 
Business 

Learning & 
Training 
Platform

ท ำงำน
ประสำนกนั และ
สือ่สำรอยำ่งมี
ประสทิธภิำพ

สรำ้งกระบวนคดิ
ทีม่รีะบบ และ
ควำมเขำ้ใจใน
กระบวนกำรทำง

ธุรกจิ

เขำ้ใจกำรท ำ
ธุรกจิ 360 องศำ 
และสรำ้งกลยทุธ์
ในกำรบรหิำร

จดักำร

ใชข้อ้มลูใหเ้กดิ
ประโยชนใ์นกำร
ตดัสนิใจทำง

ธุรกจิ
ประสำนทกัษะ 
ควำมรู ้ท ีจ่ ำเป็น 
และผลกัดนัให้
เกดิทกัษะใหมใ่น
ระหวำ่งเลน่เกม

สำมำรถวดัผล 
และเขำ้ใจ

ประโยชนข์อง
กำรวดัผลทำง
ธุรกจิได้

สรำ้งนกั
ประกอบกำร นกั
แกป้ญัหำให้
องคก์ร

MonsoonSIM Core Value เกมทีส่รา้งทมีและน าแนวคดิไปใช้ด้านธรุกิจอย่างแท้จรงิ

By MonsoonSIM THAILAND



MonsoonSIM Coverage Concepts
The workshop will be adjusted scenario based on training objectives

Change Factors
• Demand variation
• Vendor behavior
• Delay of Payment
• Fluctuation
• Crisis Recovery 

situation
• Delinquent/  

Bankruptcy
• etc

Tools
• Process Control 

(Automate)
• ERP Dashboard
• Business 

Intelligence
• Real Time 

Analytics
• MRP; Material 

Require Planning



• บ้านที่ให้การอุปการะเยาวชนชาวเขาบนดอยอินทนนท ์ได้มาพ านักพักพิง เพื่อความสะดวกใน
การได้รับการศึกษาบนพื้นราบ เขาเหล่านี้จะมีโอกาสได้รับการศกึษามากกว่าที่จะอยู่บนที่สงูที่

เดินทางล าบากกว่า ปัจจุบันมี มีเยาวชน 70 คน ตั้งแต่ 2-18 ปี ส่วนใหญ่พ่อแม่ท าการเกษตร

ที่สูง ยากจนเงินทอง แต่ไม่ยากจนน้ าใจ น าเอาข้าว/พืช ที่ปลูกมาช่วยเหลือ ท าให้บ้านนี้ไม่อด แต่

ไม่ได้กินตามหลักโภชนาการทีส่มบูรณ์ทกุมื้อ ส่วนน้อยของเยาวชน พ่อแม่น ามาทิ้งไว้ไมเ่หลียวแล 

เป็นเด็กก าพร้ าพ่อแม่ที่มีความรับผิดชอบ  เป้าหมายของปีนี้ คือ หากองทุนทีจ่ะเพิ่มโภชนการ

ด้านอาหาร เพื่อสุขภาพที่แข็งแรง ในปัจจุบัน ค่าอาหารตอ่คน : 3 มื้อ : วัน คือ 4.80 บาท

• หากองทุนที่จะช่วยเหลือค่าเทอม ค่าเดินทาง ค่าใช้จ่าย ที่เยาวชนเหล่านี้จะยังต้องใช้ เพระาว่า
ไม่ได้รับการอุดหนุนด้วยปัญหาด้านสญัชาติ ฯลฯ 

• จะพยายามสร้างโครงการฝึกอาชีพ และน าเอางานฝีมือ ที่จะต้องถูกพัฒนาให้ต าแนะน า ด้าน 

design และการออกแบบผลติภณัฑ์ เพื่อสร้างอาชีพ และน าเงินรายได้ให้กับบ้านพักนี้ 

บ้านพิพัฒน์กนกพร

อ.แม่แจ่ม จ.ชียงใหม่ "บ้านทีสร้างโอกาสการศึกษา และปลูกผังศีลธรรมประจ าใจ"



ร่วมบริจาคตรงได้ที่ บัญชี 419-2-34778-0 (KBANK)

บ้านพิพัฒน์กนกพร โดย น.ส.วนิดา ลอยชื่น

บ้านพิพัฒน์กนกพร มีรายจ่ายเช่น ค่าสาธารณูปโภค ค่าอาหาร ค่าซ่อมบ ารุง (ซึ่งใน Q1 Q2 ของโครงการ ได้น าเงินไปช่วยซ่อมแซมครัว มุ้งลวด ประตู 

ฯลฯ รวมไปถึงสนับสนุนค่าอาหารแล้ว ส่วน Q3 ได้มอบเงืนให้กับ รพ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี) และยังมีความรับผิดชอบใน ค่าเทอม ค่าเดินทาง (ซึ่ง

จะต้องเป็นค่าน้ ามันรกจากบ้านไปยังโรงเรียน) เงินจาด Donation workshop ของท่านชว่ยพวกเขาไดม้าก โดยน าสง่มอบ 100% ให้กบั

บ้านพพิฒันก์นกพร Facilitator ลงแรง ส่วนทา่นลงเงนิ ลงเวลา และ ลงใจ



Next Activity: Q1-Q2 2021
MonsoonSIM Donation Workshop

Solar Roof เพื่อ “การกนิอยู่” ที่ดีขึ้นของน้อง ๆ 

บ้านเด็กก าพรา้ New Life

บ้านเด็กก าพร้า New Life นั้น เป็นบ้านที่ผมแวะเวียนไปช่วยเหลือต่อเนื่องกันมา

หลายปี  ทว่าเพิ่งทราบว่า ค่าไฟฟ้านั้นมหาศาล เพราะความไม่รู้ และปัญหาเรื่อง

ระยะทางกับค่าเดินทาง ที่หากไปซื้อของสดในเมืองซึ่งต้นทุนต่ ากว่า จะต้องไปซื้อทีละ

มาก ๆ เพราะว่า ขั้นล่องไปกลับ 5 ชั่วโมง จากตัวเมืองกาญจนบุรี ท าให้ต้อง 

store ของวดในตู้ซึ่งท าให้ค่าไฟสูงขึ้นไปด้วย การติด Solar Roof นี้ จะช่วยลด

ต้นทุนค่าไฟได้ 15 ปี เป็นแบบ On-gird และท าให้เงินที่จ่ายค่าไฟฟ้า สามารถท าให้

คุณภาพชีวิต คุณภาพอาหารดีขึ้นจากส่วนต่างที่ Solar Roof 3KW นี้จะช่วยได้ 

ซึ่งต้องใช้เงินลงทุนกว่า 150,000 บาท ซึ่งจะขอใช้สรรพวิชา MonsoonSIM ผ่าน 

Donation Workshop ไปเพ่ือกิจการในปี 2021 นี้ครับ 

#ท าบุญไดผ้ลชาตหินา้ท าหลงัคาSolarRoofไดผ้ลชาตนิีไ้ปอีก15ปี



ติดตามรายละเอยีดของโครงการไดท้ี่ 
https://www.monsoonsimthailand.com/donation-workshop.html

https://www.monsoonsimthailand.com/donation-workshop.html

