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รายละเอยีดของ Online Class

• เป็นคลาสทีค่นรว่มสว่นใหญม่ปีระสบการณ์ท างานในลักษณะธรุกจิใด ๆ 
แลว้ แตอ่าจถกูขอ้จ ากดัใหท้ างานเดมิซ ้า ๆ จนท าใหข้าดโอกาสในการ
เขา้ใจ “โซอ่ปุทานขอ้อืน่ ๆ” ทา่นจะไดรั้บประสบการณ์เชงิ 
Entrepreneurship 

• MonsoonSIM เป็น Simulation จ าลองธรุกจิเพือ่สรา้งความเขา้ใจในการ
บรหิารธรุกจิ และการจัดการ และวัดผลไดผ้า่น สถติขิอ้มลูตา่ง ๆ 

What is MonsoonSIM? MonsoonSIM 
Experiential Learning



ก าหนดการ Online Class
ก าหนดการอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามสถานการณ์ในช ัน้เรยีน

ท ัง้นีเ้พือ่ประสบการณ์ของทา่น 

08:45 ใหล้งทะเบยีนเขา้สู ่ZOOM ตาม Link ใน Email 
ทีส่ง่ไปให ้

08:55                   เริม่สง่สญัญาน Broadcast จาก MonsoonSIM TH
09:00 – 09:45       Introduction & Briefing
09:45 – 10:30       Team Discussion and  1st trail experience
10:30 – 10:45       Break 
10:45 – 11:45       2nd Experience with added on tasks and 

limitations
11:45 – 12:00       Summary , Q&A
12:00 - 13:15       พักเทีย่ง
13:15 – 14:15       3rd Experience with added on tasks and 

limitations
14:15 – 14:30       Break
14:30 – 15:45       Final Game, Group Brainstorming, Final Trial  
15:45 – 16:30       Wrap up and Final Q&A
16:00           จบกจิกรรม

Reskills in Disruptive for 
Sharing Society/Economy 
& Co-value Creation Era

Coaching

Brainstorm 
& 

Discussion

Experiential 
Learning



MonsoonSIM Facilitator 
ผูส้รา้งประสบการณ์ใหท้า่น และชวนทา่นท ากศุล

ปรมนิทร ์เยาวย์นืยง  (Paramintara Yaoyuenyong) (ชดิ)

• ป.ตร ีสงัคมศาสตร ์ประวัตศิาสตร ์มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร,์ ป.โท ศลิปะศาสตร ์
ประวัตศิาสตรไ์ทย มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์“เรือ่งทกุเรือ่งลว้นเกีย่วขอ้งกนั อธบิายแตกตา่งกนั
ไปตามมมุมอง และประสบการณ์ของแตล่ะคน”

• MonsoonSIM Certified Trainer คนแรกของประเทศไทย สรา้งประสบการณ์ให ้Learner ใน
ประเทศไทย กวา่ 10,000 คน “ไมเ่กง่ท าผดิบอ่ย ๆ เรยีนรูจ้ากความผดิพลาดก็จะเกง่เอง แต่
หากไมม่ใีจท าอะไรก็ไมไ่ด ้ไมส่ าเร็จ” ผา่นกจิกรรมตา่ง ๆ ของ MonsoonSIM รว่มกบั
มหาวทิยาลยัในประเทศไทยกวา่ 32 สถาบนัการศกึษา

• ตวัแทนจ าหน่ายอยา่งเป็นทางการในประเทศไทย ของ MonsoonSIM ภายใตช้ือ่ MonsoonSIM 
Thailand (มรสมุสยาม)

• ผูจั้ดการแขง่ขนั TH ERM Challenge ตัง้แตปี่ 2016 การแขง่ขนัทีด่ตีอ่ใจ ดตีอ่สงัคมไทย

• ความสนใจเรือ่ง Education Transformation โดยใชว้ธิกีารของ Digital Transformation 
ผสมผสานกบั Agile Methodology และกระบวนการสงัคมศาสตร ์

• แบง่ปัน  Content ทีเ่ป็นประโยชนต์อ่สงัคมไทย ที ่
https://www.monsoonsimthailand.com/sharing-index.html

https://www.monsoonsimthailand.com/sharing-index.html


รายไดไ้มห่กัคา่ใชจ้า่ยบรจิาค 100%

บา้นพพิฒันก์นกพร
บา้นอปุการะเยาวชนชาวเขา 70 คน ในเขตดอยอนิทนนท์

ใหม้โีอกาสไดเ้รยีนหนังสอืบนพืน้ราบ บางสว่นของเด็กชาวเขา
เหลา่นี ้ถกูน ามาทิง้โดยพ่อแมไ่มด่แูล

ผูบ้รจิาคลดลงจากสภาพเศรษฐกจิ และไมม่ยีอดบรจิาคเลยในชว่ง 
Covid-19

ไมส่ามารถลดหยอ่นภาษีได ้

โรงพยาบาลศรมีหาโพธิ
โครงการพัฒนาโรงพยาบาล 60 เตยีง เพือ่ใหเ้ป็นทีพ่ึง่ทีด่ี

ของชมุชนใน อ.ศรมีหาโพธ ิจ.ปราจนีบรุี
โครงการนีเ้ขา้สู ่ปีที ่2 ในแผนพัฒนา 3 ปี ซึง่สะดดุดว้ยสภาวะ

เศรษฐกจิ และ Covid-19

บรจิาคผา่นระบบ e-Donation ลดหยอ่นภาษีได ้

MonsoonSIM Donation Workshop จะมกี าหนด Quarter ละ 1 ครัง้ โดยในแตล่ะครัง้จะน าเงนิคา่ลงทะเบยีนไปบรจิาค 
100% ในโครงการสาธารณกศุลตา่ง ๆ ซึง่ในชว่งปี 2562-2565 นี ้มโีครงการที ่Facilitator ไดร้ว่มสรา้ง และประสานประโยชน์
ใหก้บัโครงการดงัตอ่ไปนี ้ 



อาจจะไมใ่ช ่Workshop ทีพ่รอ้มและดยีอดเยีย่มทีส่ดุ แตเ่ป็น Workshop ทีผ่มตัง้ใจน าสง่ความปรารถนาดจีากทา่น 
ทีจ่ะเป่ียมดว้ยค าขอบคณุจากเด็ก ๆ และผูด้แูล (แมปุ่๊ ของเด็ก ๆ และนอ้งสาว) ทีบ่า้นพพิัฒนก์นกพร
คณุชว่ยได ้และเราชว่ยกนั ผมไมไ่ดข้อบรจิาค แตผ่มแลกดว้ย “แรง” และ “ความสามารถ” ทีม่ ี

บนสงัคม Co-Value Creation, Sharing Society/Economy
ในชัน้เรยีนของ MonsoonSIM ทีรั่นโดยผม ผมบอกมรสมุสยามยวุชนเสมอวา่ “ใหโ้ตไปเป็นผูใ้ห”้ 
“ไมต่อ้งรอใหพ้รอ้มแลว้จงึใหไ้ด ้แตจ่งใหเ้ป็น ใหค้วามชว่ยเหลอื ใหค้วามรว่มมอื ใหค้วามเขา้ใจ”

และผมก็ท าใหเ้ขาเห็นเสมอ ทัง้การสง่มอบประสบการณ์ใหเ้ขาอยา่งสดุความสามารถในคลาส และในชวีติสว่นตวั
ขอขอบคณุทีค่ณุพรอ้มจะเป็นผูใ้หเ้ชน่กนั 

ปรมนิทร ์เยาวย์นืยง

บา้นพพิฒันก์นกพร



รนิน า้ใจให ้บา้นพพิฒันก์นกพร คณุออกเงนิ เราออกแรง
77 หมู ่9 ต.ชา่งเค ิง่ อ.แมแ่จม่ จ.เชยีงใหม ่50270

• 72 คน จ านวนเด็กชาวเขาเผา่กะเหรีย่ง 
(ลั๊วะ) และปกาเกอะญอ จากดอยอนิทนนทท์ี่
บา้นพพัิฒนก์นกพรรับอปุถัมภไ์ว ้อายุ 4-20 ปี 
ตัง้แตอ่นุบางถงึ ม. เพือ่ใหส้ามารถไดรั้บ
การศกึษาในพืน้ราบ เนือ่งจากมขีอ้จ ากดัใน
การเดนิทาง หากไมอ่ปุถัมภไ์ว ้เด็ก ๆ เหลา่นี้
จะขาดโอกาสทางการศกึษา เด็กบางสว่นพอ่
แมช่าวเขามาฝากเพือ่ใหไ้ดก้ารศกึษา เด็ก
บางคนพอ่แมน่ ามาทิง้ไวไ้มเ่หลยีวแล

• พอ่แมข่องเด็ก เป็นคนยากจน แตก็่จะชว่ย
น าเอาขา้ว ผัก ผลไม ้ทีต่นเองปลกูไดม้าชว่ย
บา้นพพัิฒนก์นกพร ท าใหส้ามารถทีจ่ะเลีย้งดู
ลกูหลานได ้

• 15 บาท คอื คา่อาหารเฉลีย่ 3 มือ้ ตอ่วัน ตอ่
คน (30,000 บาท : 75 คน : วัน) โชคดทีี่
อาหารการกนิ ผักปลา ที ่อ.แมแ่จม่ไมไ่ดม้ี
ตน้ทนุสงูมาก แตก่็มอิาจจะเรยีกวา่ไดค้ณุคา่
ทางอาหารครบถว้นแบบเด็กในเมอืง

• รายรับของบา้นพพัิฒนก์นกพรมาจากการ
บรจิาค ของลกูศษิย ์และมติรสหายของครู
วนดิา ลอยชืน่ (แมปุ่๊ ของเด็กๆ)



รนิน า้ใจให ้บา้นพพิฒันก์นกพร คณุออกเงนิ เราออกแรง
77 หมู ่9 ต.ชา่งเค ิง่ อ.แมแ่จม่ จ.เชยีงใหม ่50270

Wishlist ทีเ่รา “อาจ” เตมิเต็มใหไ้ดจ้ากคลาสนี ้ราว 25,000 – 30,000 บาท  

งบประมาณ 12,500 บาท
-- คดิวา่อนันีท้ าได ้ --

ตอ่เตมิหลงัคาครวั เพือ่ใหท้ า
ครวัไดใ้นหนา้ฝน

(เด็กโตเด็กกลาง จะชว่ยกนัท า 
หอ่ขา้วไปกนิทีโ่รงเรยีนทกุวัน) 

งบประมาณ 4,000 บาท
-- คดิวา่อนันีท้ าได ้ --

เปลีย่นปั๊มน า้ทีเ่ส ือ่มสภาพ
(เรือ่งน ้าใช ้น ้ากนิเป็นเรือ่งจ าเป็น 
ระบบกรองน ้า หากไมม่แีรงดนัก็

กรองไมไ่ด)้

งบประมาณ 7,000 บาท
-- คดิวา่อนันีท้ าได ้ --

เปลีย่นประตหูนา้เป็นบาน
เหล็กดดั + มุง้ลวด ปลอดภยั
จากโจร และยงุ บา้นมแีตค่นแก่

เด็กผูห้ญงิ เด็กชาย

ด าเนนิการแลว้เสรจ้แลว้ จาก OPEN ONLINE CLASS ครัง้ที ่1/2563



รนิน า้ใจให ้บา้นพพิฒันก์นกพร คณุออกเงนิ เราออกแรง
77 หมู ่9 ต.ชา่งเค ิง่ อ.แมแ่จม่ จ.เชยีงใหม ่50270

กองทนุการศกึษา
(ใชเ้งนิเยอะ และยาก อาจท าไม่
ไหว แตจ่ะท าเตมิไปเรือ่ย ๆ) ใน 

Open Online Donation Class ที่
จะท า Quarter ละ 1 ครัง้

คา่เทอม เทอมละ 1500 บาท + 
คา่เดนิทาง คนละ 600 บาท = 

2,100 บาท ตอ่คน)

72 x 2,100 x2 = 324,000

คงหาไดไ้มค่รบ 
แตจ่ะตอ้งชวยแบง่เบาภาระ

กองทนุพฒันาคณุภาพชวีติ
ชว่ยคา่อาหาร

เฉลีย่ คนละ 15 บาท : วัน
72 เด็ก + 3 ผูด้แูล = 75 คน

365 วัน 

410,625 บาท ตอ่ ปี

หากชว่ยไดซ้กั 1 Quarter 
ก็ถอืวา่งดงามยิง่แลว้

(102,656 บาท)

WORKSHOP ทีท่า่นจะเขา้รว่มนี ้เนน้หาทนุใหส้ว่นนี ้



อาจจะไมใ่ช ่Workshop ทีพ่รอ้มและดยีอดเยีย่มทีส่ดุ แตเ่ป็น Workshop ทีผ่มตัง้ใจน าสง่ความปรารถนาดจีากทา่น 
ทีจ่ะเป่ียมดว้ยค าขอบคณุจากทา่นปยังโรงพยาบาลชมุชน ขนาด 60 เตยีงทีรั่บภาระชมุชนขยายและประชากรแฝง
ทีต่อ้งการระดมทนุในการพัฒนาโรงพยาบาล ตามโครงการแผนพัฒนา 3 ปี เพือ่ใหเ้ป็นโรงพยาบาล 60 เตยีง 

ตน้แบบทีด่ทีีส่ดุในประเทศไทยดา้นการจัดการ
บนสงัคม Co-Value Creation, Sharing Society/Economy

ในชัน้เรยีนของ MonsoonSIM ทีรั่นโดยผม ผมบอกมรสมุสยามยวุชนเสมอวา่ “ใหโ้ตไปเป็นผูใ้ห”้ 
“ไมต่อ้งรอใหพ้รอ้มแลว้จงึใหไ้ด ้แตจ่งใหเ้ป็น ใหค้วามชว่ยเหลอื ใหค้วามรว่มมอื ใหค้วามเขา้ใจ”

และผมก็ท าใหเ้ขาเห็นเสมอ ทัง้การสง่มอบประสบการณ์ใหเ้ขาอยา่งสดุความสามารถในคลาส และในชวีติสว่นตวั
ขอขอบคณุทีค่ณุพรอ้มจะเป็นผูใ้หเ้ชน่กนั 

ปรมนิทร ์เยาวย์นืยง

โรงพยาบาลศรมีหาโพธิ



ขอ้มลู ณ ตลุาคม 2561

หมอ 8 คน

ขอ้มลู ณ ตลุาคม 2561
ประชากรตามทะเบยีนราษฎร ์ 78,280 + คน
ประชากรแฝง 41,287 คน

จ านวนประชากรในความดผูล 119,567* คน

*ยังไมนั่บรวมประชากรนอกเขตทีม่ารับบรกิารทีโ่รงพยาบาล เชน่ จากอ าเภอขา้งเคยีง

หมอ 1 คน : ประชากร 14,945.88 คน

:

สถติเิรยีบเทยีบ หมอ : จ านวนประชากร
ของโรงพยาบาลศรมีหาโพธ ิ(ตลุาคม 2561)

*หากนับแยกประเภทของแพทย ์จะท าใหต้วัเลข
สดัสว่นแตกตา่งมากกวา่ตวัเลขนี้



โรงพยาบาลศรมีหาโพธ ิTime Line
2536 – 2559 การเตบิโตบนแผนทีไ่มเ่หมาะสม 
2561 – 2564 ความพยายามของโครงการ



งบประมาณ
เหมาะสมเพยีงพอ

ขนาด 30 เตยีง (2536) และขนาด 60 เตยีง (2542)
อาคารขนาดเล็กทีเ่พิม่ข ึน้ พืน้ทีใ่ชส้อยไมพ่อในแตล่ะ Function

และไมเ่ชือ่มตอ่กนัในเชงิการท างาน

ขนาด 10 เตยีง (2526)
อาคารนอ้ยหลัง

บคุลากร และเครือ่งมอื
เพยีงพอ

ประชากรไมม่าก

ประชากรเพิม่จ านวนขึน้ ทัง้ประชากรหลัก และประชากรแฝง ประชากรเพิม่จ านวนขึน้สวนทางกบัทรัพยากรของ รพ.

อาคารใหมจ่ากงบประมาณ ทีไ่มเ่ชือ่มโยงบรกิารเดมิ
และบรหิารจัดการยาก ไมม่งีบส าหรับด าเนนิการตอ่

วางแผนปรับปรงุพืน้ทีเ่ดมิ บรหิารจัดการเชือ่มโยง
บรกิารทีเ่กีย่วขอ้งกนั บนพืน้ฐานการจัดการทรัพยากร

บคุลากร และเครือ่งมอื ไมส่อดคลอ้งกบัอัตราการ
เตบิโตของ อ.ศรมีหาโพธิ

บคุลากร และเครือ่งมอื 
ไมเ่พยีงพอ และเริม่ขาดแคลน

วางแผนปรับปรงุพืน้ทีเ่ดมิ บรหิารจัดการเชือ่มโยง
บรกิารทีเ่กีย่วขอ้งกนั บนพืน้ฐานการจัดการทรัพยากร

งบประมาณเพิม่ขึน้ ตามการเพิม่ขึน้ของประชากรตาม
ทะเบยีนราษฎร ์

งบประมาณทีไ่ดรั้บเทา่เดมิ ทวา่จะตอ้งบรกิารและมี
รายจา่ยทีเ่พิม่ขึน้จากประชากรแฝงมากขึน้

การเพิม่ขึน้ของความรว่มมอื ความเขา้ใจ การสือ่สาร
การปรับปรงุ ความสวยงาน และระบบบรหิารจัดการ

งบประมาณ + การระดมทนุภายบในศรมีหาโพธิ



ภาพรวมของโครงการใน 3 ปี 

2562 (ระยะ1)

แกไ้ขปัญหาหลักในกระบวนการ 

ลดการรอคอย เพิม่ความพงึพอใจของผูม้ารับ
บรกิาร และบคุลากรทกุฝ่าย

ปรับปรงุอาคาร แกไ้ขปัญหาใหส้อดคลอ้งกับ
ความตอ้งการของผูม้ารับบรกิาร และบคุลากร

วางแผนพัฒนาโครงสรา้ง อาคาร และ
สาธารณูปโภค เพือ่การระดมทนุ

วเิคราะหปั์ญหา, Consolidate ขอ้มลูทีเ่ป็น
ระบบ เพือ่ปรับปรงุ IT ในการสนับสนุนการ

บรกิารของโรงพยาบาล

ปฎริปูการณ์สือ่สารเดมิ สูก่ารศกึษาเพือ่สรา้ง
ความเชา้ใจแกช่มุชนและสงัคมศรมีหาโพธ,ิ
สรา้งการสือ่สารเพือ่ลดภาระงานบางประเภท

2563 (ระยะ 2)

พัฒนา ระบบการบรกิาร ลดความซ ้าซอ้น เพิง่
ประสทิธภิาพในการบรกิาร บนเป้าหมาย 

บรกิารทีป่ระทับใจเหนอืมาตรฐาน รพ.รัฐ อืน่

สรา้งโครงการพเิศษเพิม่ก าลังใจแกบ่คุลากร 

ลงมอืในการแกไ้ขปัญหาความแออัด

จากสถานทีเ่ดมิ สรา้งทางเชือ่ม ปรับภมูทัิศน์

Platform ITaaS ส าหรับโรงพยาบาล

สรา้ง Knowledge Channel เพือ่การสง่เสรมิ
ป้องปราม ป้องกันโรค เพิม่ประสทิธภิาพการ

สือ่สาร

2564 (ระยะ 3)

ยกระดับการบรกิาร ใหใ้กลเ้คยีงกับ 

รพ.เอกชน  

อาจมโีครงการอาคารใหม ่เพือ่แกไ้ขปัญหา

ตน้แบบของการพัฒนาระบบสารสนเทศเพือ่
การบรกิารดา้นการแพทย ์ส าหรับโรงพยาบาล

อืน่ ๆ ในขนาดเทา่กัน

กระจายแผนการพ มนารปูแบบ บทเรยีนของ
โครงการ สูส่งัคม เพือ่ให ้โรงพยาบาล 60 
เตยีงอืน่ ๆ เป็นขอ้มลูในการพัฒนา

1 ปี ดขี ึน้บนฐานทรพัยากรเดมิ
ใชว้ธิกีาร แนวคดิการจดัการใหม่

มุง่สูโ่รงพยาบาล ขนาด 60 เตยีง
ดา้นการบรหิารจดัการทีด่ที ีสุ่ด

ในประเทศไทย

บรกิารคลอ่งตวับนทรพัยากร          
ทีเ่พ ิม่เตมิอยา่งพอเพยีง

พนัธกจิ
ดา้นการบรกิาร

พนัธกจิ
ดา้นการอาคาร

สถานที่

พนัธกจิ
ดา้นการสารสนเทศ

พนัธกจิ
ดา้นการสือ่สารองคก์ร

เป้าหมาย แนว
ทางการ
ด าเนนิการ



“คณุ” ชว่ยได้
.

ดว้ยการรว่มกจิกรรม 
WORKSHOP Donation Class  
คณุได ้re-skills re-learn
ผมไดท้ าตาม passion

=
“เรา” ชว่ยกนั

.
ถา้เด็กกลุม่หนึง่ม ี“ความรู”้ 

เขาจะชว่ยตัวเอง และไมเ่ป็นภาระกบั
ประเทศในอนาคต ประเทศเราจะ

กา้วหนา้ไปไดอ้กีขัน้

ถา้โรงพยาบาลชมุชนดขีึน้ คนในชมุชน
จะไดรั้บมาตรฐานการบรกิารทีด่ขี ึน้ และ
คณุภาพชวีติเขาก็จะดขีึน้ บคุลากรทาง
การแพทยท์ างานไดส้ะดวก และงา่ยขึน้



ทางเลอืกของทา่นในการเขา้รว่ม
รปูแบบการ
เขา้รว่ม

รวมตวักนั ณ สถานทีใ่ด ๆ  ตา่งคนตา่งอยู ่และ

เชือ่มเขา้ ZOOM กบั
สว่นกลาง 1 Account โดย
เชือ่มกบัล าโพง Bluetooth
หรอืระบบกระจายเสยีง

กรณีมเีพือ่นบางรายไม่
สามารถมารวมกบักลุม่ได ้

ใหค้นทีไ่มส่ามารถมารวมกลุม่ได ้
เตรยีมตัวเหมอืนในกรณีทีส่มาชกิ
อยูค่นละสถานที่ ใหท้กุคนเชือ่มเขา้ Cisco 

WebEx ทกุคน 
โดย “เปิดไมค”์ เฉพาะเวลา

ทีจ่ะถามค าถาม

ใหท้มีสือ่สารกนัดว้ย Line 
Call โดยสรา้ง Group

ลว่งหนา้

ONLINE to  ZOOM

ยังไมเ่ปิดใหม้ ีF2F Workshop 
ในชว่ง Covid19 ตามนโยบาย 
อยูบ่า้น หยดุเชือ้ เพือ่ชาติ



Voice

Video
Chat

Voice

Chat

Voice

Chat

Voice Chat

Voice Chat

ZOOM



ค าแนะน าในการเขา้
รว่มแบบ Online



รปูแบบของการสือ่สาร 

• เป็น online Class ผา่นระบบ ZOOM

• MSIM Facilitator สือ่สารไปยัง Learner ทกุคนผา่น 
ZOOM

• วธิถีามค าถามจาก Learner → Facilitator
• เปิดไมค ์เพือ่สอบถามในระบบออนไลน์

• ใช ้Chat room ในระบบของ ZOOM

• ในกรณีทีท่มีของทา่น อยูค่นละสถานทีก่นั อาจจะ
สามารถสือ่สารผา่น Line Call หรอื VoIP ตวัอืน่ ๆ  
โดยเมือ่ทมีจะตอ้งวางแผนและประชมุรว่มกนั ให ้“ปิด
ไมค”์ ใน ZOOM เพือ่ไมใ่หเ้สยีงรบกวนทมีอืน่ ๆ การ
เปิดไมค ์และมเีครือ่ง laptop อยูใ่กลก้นั จะท าใหเ้กดิ
เสยีงหอน

Clip แนะน าเรือ่งการใช ้

Cisco WebEx >> 
ZOOM



อปุกรณ์ทีท่กุทา่นตอ้งมี

• Computer Laptop ทีต่อ้งม ีBrowser Chrome, Firefox, Safari + เมา้ส์

• ตอ้งตดิตัง้ Software ZOOM และลงทะเบยีนในนามบคุคลลว่งหนา้

• ชดุหฟัูง หรอื Small Talk ส าหรับรับฟังใน conference

(กรณี online class) 




