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11 มีนาคม 2565 

เร่ือง     เรียนเชิญส่ิงทีมอาจารยเ์ขา้รว่มในกิจกรรม MonsoonSIM Reskills and Upskills ทกัษะแห่งการประกอบการ และพืน้ฐานความรู ้

            ในการบริหารจดัการธุรกิจ ผ่าน MonsoonSIM Business Simulation  

เรียน    คณบดี  

           (หนงัสือเชิญนีเ้ป็นหนงัสือเชิญอิเล็กทรอนิกส ์ส าหรบัทกุคณะ/สาขาวิชาที่มีความสนใจ) 

ส่ิงที่ส่งมาดว้ย   1) ก าหนดการในกิจกรรม Online 1 วนั 09.00 น. - 16.00 น. 

                         2) แบบฟอรม์สมคัรเขา้ร่วมโครงการ  

           MonsoonSIM เป็น Business Simulation and Gamification Platform ส าหรบัการเรียนการสอน, การฝึกอบรม ส าหรบันกัเรียน 

นิสิต นกัศึกษา ผูป้ระกอบการ บุคลากร ซึ่งสามารถปรบัเปล่ียนรูปแบบสถานการณ ์และขอ้จ ากดัต่าง ๆ ใน Simulation ไดเ้พ่ือสรา้งบทเรียน

ทั่วไป หรือเนน้สถานการณใ์นบางประเด็นตามขอบเขตที่ software ท าได ้ซึ่งกวา้งขวางเพียงพอ โดยมีสถาบนัการศึกษากว่า 200 สถาบนั

ทั่วโลกเลือกน าไปใชใ้นหลกัสตูร และความตอ้งการที่แตกต่างกนั ดว้ยจ านวนโมดลู ถึง 13 โมดลู ที่เลือกปรบัใชไ้ดต้ัง้แต่ 3 โมดลูขึน้ไป 

จนถึง 13 โมดลู ซึ่งจ าลองธุรกิจขนาดเล็ก ไปจนถึงธุรกิจที่เป็นระดบั Enterprise Level  และรายละเอียดที่ปรบัแต่งค่า Feature ต่าง ๆ ได ้

MonsoonSIM จึงสามารถน าไปใชใ้นหลากหลายสาขาวิชา อาทิ 

• บญัชี และการเงินของกิจการ ซึ่งครอบคลมุตัง้แต่บญัชีพืน้ฐาน statement แบบต่าง ๆ ไปจนถึง Managerial Account พืน้ฐาน 

อีกทัง้ยงัใหม้มุมองดา้น FRM; Financial Resources Management ในระบบ ERP ดว้ย  

• โลจิสติกส ์และ ซพัพลายเชน ที่ครอบคลมุกิจกรรม ใน Value Chain จนถึง Supply Chain สามารถปรบัระดับค่าใชจ้่าย Lead 

time เงื่อนไข ต่าง ๆ ในกิจกรรมตลอดโซ่่อปุทาน ซึ่งสรา้งมมุมอง บทเรียน ประสบการณท์ี่หลากหลาย 

• การจดัการดา้นต่างๆ แบบครบวงจร อาทิ การบริหารจดัการการผลิต, การจดัการสินคา้คงคลงั, การจดัการดา้นซ่อมบ ารุง, การ

จดัการทรพัยากรบุคคล 

• การขาย ในรูปแบบคา้ปลีก, คา้ส่ง, e-Commerce และ การ Outsourcing งานดา้นบริการ และท าตลาด  

           ทัง้หมดนีเัป็นดา้นต่าง ๆ ท่ีเป็นสาขาวิชาดา้นการบริหารจดัการ และการบริหารธุรกิจ ซึ่งสนับสนนุประสบการณก์ารเรียนรูแ้บบ 

Multiple Level อาทิ พืน้ฐานความรูใ้นแต่ละเรื่องแยกตามโมดูลต่าง ๆ  และ พืน้ฐานการท างานร่วมกนั, การสรา้งวิธีคิดแบบนกัประกอบการ

,การวิเคราะหปั์ญหาในกระบวนการทางธุรกิจ ซึ่งสอนไดย้ากและไม่มีเครื่องมือที่ Integrated วิชาเหล่านีเ้ขา้ดว้ยกนั นอกจากนี ้

MonsoonSIM ยงัสนบัสนนุการเรียนรูแ้บบ Integrated กบัสาขาวิชาอื่น ๆ ดว้ย เช่น  

• Data Analytics ซึ่งทกุกิจกรรมของ MonsoonSIM ถกูจดัเก็บเป็นขอ้มูล และน าส่งขอ้มูลออกไปเพ่ือใหส้ามารถเชื่อมโยง กิจกรรม 

กบัขอ้มลู เป็นพืน้ฐานที่ดีในการสอนเรื่อง Data Analytics, การสรา้ง Data Visualization ซึ่งผลดีกว่าการใช ้และยงัมี Business 

Intelligent Service ขัน้พืน้ฐานส าหรบัใชใ้นการวิเคราะหพื์น้ฐานในเกม ก่อนที่จะน าเอา Data ที่ผูเ้รียนไม่เขา้ใจ ไปสอนแบบใน

ปัจจุบนั ซึ่งท าใหเ้ขา้ใจไดย้ากกว่า และใชเ้วลามากกว่า  



• เร่ืองของ ERP; Enterprise Resources Planning ซึ่งเป็นชุดซอฟตแ์วรท์ี่องคส่์วนใหญ่ใชง้านอยู่แลว้ และการสอน ERP โดยใช ้

Slide กบั เกมจ าลองสถานการณท์ี่พฒันาจาก ERP นั้นมีความแตกต่างกนั นอกจากนีย้งัท าใหน้กัศึกษาเห็นบริการดา้น IT และ 

Application  

• Entrepreneurship Mindset, Experiences and Practice คือจุดแข็งของ MonsoonSIM และยงัเป็นทกัษะรว่มสมยักบัยคุ

ปัจจุบนัและเป็นทกัษะที่ตอ้งการอย่างยิ่งในองคก์รภาคเอกชน 

             MonsoonSIM ประเทศไทย มีความประสงคใ์หท้กัษะแห่งการประกอบการเป็นที่แพรห่ลาย และสนบัสนนุแนวคิด LTT; Learning 

and Teaching Transformation จึง เปิดโอกาสใหอ้าจารยท์ี่สนใจรว่มทดลอง และมีประสบการณก์บัเรา ในเวลา 1 วนั โดยไม่มีค่าใช้จ่าย 

ทว่าจะตอ้งขอความร่วมมือ และ commitment จากอาจารยผ์ูท้ี่สนใจ เน่ืองจากเคยมีประสบการณข์องการ No show และทิง้ Workshop 

เน่ืองจากเห็นว่าไม่มีค่าใชจ้่าย ซึ่งเป็นพฤติกรรมที่ไม่ถกูตอ้ง ทัง้นีจ้ะเป็น Online Workshop ผ่านระบบ Google Meets หรือ Zoom โดยมี

รายละเอียดดงันี ้ 

• Online Workshop 1 วนั (ซึ่งไม่สามารถครอบคลุมทัง้ 13 โมดลูได)้ ในเวลา 09.00 น. - 16.00 น. ของวันเสารท์ี่ 23 เมษายน 
2565  

• รบัไดจ้ านวนจ ากดัไม่เกิน 10 ทีม หรือ  50 ท่าน โดยขอใหส้มคัรเป็นทีม ทีมละ 3-5 ท่าน โดย 1 ทีม : 1 คณะ/มหาวิทยาลยั 

เน่ืองจาก MonsoonSIM เป็น Platform ที่บูรณาการหลายศาสตรเ์ขา้ดว้ยกนั จึงแนะน าใหมี้ทีมอาจารยท์ี่สนใจ 3-5 ท่าน อาจมา

จากหลากหลายสาขาวิชา หรือมาจากสาขาวิชาเดียวกัน เพ่ือสรา้งประสบการณก์าร Integrated Knowledge and Skills  

• MonsoonSIM ประเทศไทย ไดเ้ลือกช่วงเวลาหลงังานเทศกาลส าคญั และตรงกบัช่วงปิดภาคการศึกษาในวนัเสาร ์เน่ืองจากในวนั

ปรกติ ท่านอาจจะมีภาระงานอื่น ๆ ที่ไม่ไดห้ยดุตามการปิดภาคเรียน เช่น งานสอนช่วง summer ฯลฯ อาจารยท์ี่สนใจโปรดไปหา

ทีมอาจารย์ของท่าน หรือ อาจผสมนกัศึกษามาดว้ยได ้เพ่ือใหค้รบจ านวนสมาชิกในทีม โดยตอ้งมีจ านวนอาจารยม์ากกว่าจ านวน

นกัศึกษา  

• ขอใหท้่านดาวโหลดแบบฟอรม์ กรอกรายละเอียดที่ตอ้งการ และใหค้ณบดี หรือรองคณบดีฝ่ายวิชาการ เป็นผูล้งนาม ประกอบใน

ใบสมัคร  น าส่งกลบัมาที่ paramintara@zonixservices.com  ภายในวนัที ่7 เมษายน 2565  

• ไม่มีเงื่อนไขบงัคับในการสั่งซือ้หลงัจาก Workshop ในทกุกรณี ทว่าขอความรว่มมือในการเขา้รว่มใหค้รบเวลาและครบตาม

จ านวนคนที่ลงทะเบียนไว ้  

• ส าหรบัสถาบนัการศึกษาที่สนใจหลงัจากไดท้ดลอง MonsoonSIM ใน Workshop จะไดร้บัส่วนลดก่อนภาษีมลูค่าเพ่ิม 5% ใน

กรณีที่การสั่งซือ้เสร็จสิน้ก่อน 31 ธันวาคม 2565 นี ้ 

• ทัง้นี ้MonsoonSIM ประเทศไทย ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะปฏิเสธ คณะ/สาขาวิชา ท่ีละทิง้การอบรมในครัง้ก่อน รวมไปถึงคณะ/สาขาวิชา 

จากมหาวิทยาลยัท่ีมีประวติัในการละเมิดลิขสิทธ์ิของ MonsoonSIM ทกุกรณี  

 

ปรมินทร ์เยาวย์ืนยง (095-4465355) 

MonsoonSIM Thailand Facilitator และตวัแทน MonsoonSIM ในประเทศไทย  

www.monsoonsimthailand.com, www.facebook.com/MonsoonSIMTH  

mailto:paramintara@zonixservices.com
http://www.monsoonsimthailand.com/
http://www.facebook.com/MonsoonSIMTH


  

ก าหนดการ Workshop MonsoonSIM Reskills and Upskills ทักษะแห่งการประกอบการ 

และพืน้ฐานความรู้ในการบริหารจดัการธุรกิจ ผ่าน MonsoonSIM Business Simulation 

วันเสารท์ี ่23 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. – 16.00 น. (ผ่านระบบ Online) 

อปุกรณท์ี่ใช:้ Computer / Laptop ที่เชื่อมต่อ Internet พรอ้ม mouse, Browser เช่น Chrome, Firefox, Safari, ชุดหฟัูงและไมโครโฟน  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

08.45 น.   โปรด Standby ใน Online Conference Platform (Link จะส่งใหต้าม email ที่ลงทะเบียนไวอ้ีกครัง้) 

09.00 น. – 09.45 น.  ลงทะเบียนเขา้สู่ Platform  และ Introduction to MonsoonSIM  

09.45 น. – 10.15 น. Demo การใชง้านเบือ้งตน้ เพ่ือความเขา้ใจใน Interface และดขูอ้มลู และ บริหารขอ้มลูใน MonsoonSIM 

10.30 น. – 10.45 น.  พกั 15 นาที (Working Break; Brainstorm กบัทีมของท่าน) 

10.45 น. – 11.45 น.  ประสบการณท์ดลองครัง้แรก เพ่ือสรา้งความคุน้เคยกบั Platform และ Interface  

                                          (Planned activation modules:  B2C Business + Procurement + Accounting/Finance + Forecasting+             

                                           Marketing)                      

11.45 น. – 12.00 น. ชวนอ่านค่า และสรุปประสบการณช์่วงเชา้ 

12.00 น. – 13.00 น.  พกัรบัประทานอาหารเที่ยง  (ขอใหท้่านไดท้ดลอง Business Intelligent; BI) 

13.00 น. – 14.30 น. ประสบการณค์รัง้ที่สอง: เปล่ียนประสบการณ ์กระบวนการทางธุรกิจ และรูปแบบธุรกิจ  

                                          (Planned activation modules:  B2B Business + Procurement + Accounting/Finance + Forecasting+             

                                           + Production + MRP)         

14.30 น. – 14.45 น.           พกั 15 นาที  

14.45 น. – 15.30 น.          ประสบการณค์รัง้ที่สาม: Enterprise Business + Complexity Process  

15.30 น. – 16.00 น.         ถอดประสบการณแ์ปลงเป็นบทเรียนสัน้ ๆ และ Q&A   

 

 

 

 



(เอกสารลงทะเบียน) ไม่ไฟล ์Word ใหด้าวโหลดเพ่ือความสะดวกในการแกไ้ขใน Website 

วนัท่ี 

 

เร่ือง    ขอน าส่งรายชื่อทีมคณาจารยท์ี่สนใจเขา้รว่มกิจกรรม MonsoonSIM Reskills and Upskills ทกัษะแห่งการ 

           ประกอบการ และพืน้ฐานความรูใ้นการบริหารจดัการธุรกิจ ผ่าน MonsoonSIM Business Simulation 

 

ขา้พเจา้ ...................................................................  คณบดี /  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ของคณะ/ส านกัวิชา 

.................................. มหาวิทยาลยั ...........................................  Email Address: ………………………………………………. 

หมายเลขโทรศพัท ์...........................................   มีความประสงคจ์ะส่งทีมอาจารย ์(และนกัศึกษา) เขา้รว่มในกิจกรรมดงักล่าว โดยมี

รายชื่อดงัต่อไปนี ้ 

สมาชิกท่านแรก:   อาจารย ์  นกัศึกษา  

            ชื่อ – นามสกุล: ……………………………………....................................................................………………………… 

            Email address: …………………………………………………………. หมายเลขโทรศพัท ์......................................... 
            Line ID: (Option) ……………………………………………………… 
            (ส่วนนีส้  าหรบัอาจารย์เท่านัน้)  
             โปรดใส่รายชื่อวิชาที่สอนเป็นประจ า 3-4 วิชา ...............................................................................................  
            ................................................................ ..................................................................................................  
สมาชิกท่านทีส่อง:   อาจารย ์  นกัศึกษา  

            ชื่อ – นามสกุล: ……………………………………....................................................................………………………… 

            Email address: …………………………………………………………. หมายเลขโทรศพัท ์......................................... 
            Line ID: (Option) ……………………………………………………… 
            (ส่วนนีส้  าหรบัอาจารย์เท่านัน้)  
             โปรดใส่รายชื่อวิชาที่สอนเป็นประจ า 3-4 วิชา ...............................................................................................  
            ............................................................................................ ......................................................................  
สมาชิกท่านทีส่าม:   อาจารย ์  นกัศึกษา  

            ชื่อ – นามสกุล: ……………………………………....................................................................………………………… 

            Email address: …………………………………………………………. หมายเลขโทรศพัท ์......................................... 
            Line ID: (Option) ……………………………………………………… 
            (ส่วนนีส้  าหรบัอาจารย์เท่านัน้)  
             โปรดใส่รายชื่อวิชาที่สอนเป็นประจ า 3-4 วิชา ...............................................................................................  
            ................................................................ ..................................................................................................  
 
 

สมาชิกท่านทีสี่:่   อาจารย ์  นกัศึกษา  

            ชื่อ – นามสกุล: ……………………………………....................................................................………………………… 

Commented [PY1]: โปรดแกไ้ข และระบุวนัท่ี 



            Email address: …………………………………………………………. หมายเลขโทรศพัท ์......................................... 
            Line ID: (Option) ……………………………………………………… 
            (ส่วนนีส้  าหรบัอาจารย์เท่านัน้)  
             โปรดใส่รายชื่อวิชาที่สอนเป็นประจ า 3-4 วิชา ...............................................................................................           
             ................................................................................. .................................................................................  
สมาชิกท่านทีห่า้:   อาจารย ์  นกัศึกษา  

            ชื่อ – นามสกุล: ……………………………………....................................................................………………………… 

            Email address: …………………………………………………………. หมายเลขโทรศพัท ์......................................... 
            Line ID: (Option) ……………………………………………………… 
            (ส่วนนีส้  าหรบัอาจารย์เท่านัน้)  
             โปรดใส่รายชื่อวิชาที่สอนเป็นประจ า 3-4 วิชา ...............................................................................................  
            ............................................................................................ ......................................................................  

 

ทัง้นีข้า้พเจา้ไดร้บัทราบว่า การอบรมนีไ้ม่มีค่าใชจ้่าย, ท าผ่านระบบออนไลน ์โดยทางผูจ้ดัขอความรว่มมือใหส้มาชิกในทีมรกัษาเวลา และ

เขา้รว่มใหค้รบตามก าหนดเวลา และไม่มีขอ้ผกูมดัใด ๆ ในการจดัซือ้ MonsoonSIM ไปเพ่ือใชง้าน และจะไม่ละเมิดลิขสิทธ์ิใด ๆ ในตวั 
Software  

 

                                                                                         ลงชือ่ ...............................................................   

                                                                                                 (                                                            ) (ประทบัตรา)  

 คณบดี /  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 

             คณะ / มหาวิทยาลยั 

 

โปรด download แบบฟอรม์นี ้แกไ้ข และใหค้ณบดี / รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ลงนาม และโปรด Scan เอกสาร ส่งกลบัมาที่ 

paramintara@zonixservices.com ภายในวนัที่ 7  เมษายน 2565  

 

mailto:paramintara@zonixservices.comวั

