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MonsoonSim Business Simulation
ไดรับการรับรองอยางเปนทางการและ
แนะนำใหเปนเครื่องมือในการเขาใจ
พื้นฐานฐานเรื่อง ERP - Enterprise
Resource Planing จาก SAP ซึ่งเปน
ผูนำดานโซลูชั่น ERP ระดับโลก
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ไดรับการเสนอชื่อเขาชิงรางวัล TALENT
UNLEASHED AWARD ในป 2014
ในฐานะที่สรางการเรียนรูและความ
เขาใจดานการบริหารธุรกิจแกสังคม
โดยเซอรริขารด แบรนสัน และคณะ
กรรมการ

MonsoonSim ซอฟแวรจำลองดานธุรกิจที่ชวยใหคุณเขาใจการดำเนินธุรกิจ
และความเขาใจพื้นฐานเรื่อง ERP ไดงาย และเร็วที่สุดในเวลาเพียงหนึ่งวัน

บริษัท ซีซี นอลเลจ เบสท์ จำกัด
343/330 ถนนคลองลำเจียก แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230
เบอร์โทร : 02-1053461-3 แฟกซ์ : 02-1053464
อีเมล์: info@cc-knowledgebase.com

ประยุกตใชไดกับองคกรทุกประเภท
zonix
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the

- นักศึกษาไดรับประสบการณจาก Simulation ซึ่งมีผลทำให
นักศึกษาสายบริหารธุรกิจมีความเขาใจในเนื้อหามากขึ้น เขาใจ
ความเชื่อมโยงความรูสูการปฏิบัติจริง
- นักศึกษาสายสารสนเทศมีความเขาใจในบทเรียนมากขึ้น
เนื่องจากเห็นการไหลของขอมูลผานกิจกรรมทางธุรกิจ
- สรางความเขาใจในฐานะเจาของธุรกิจ
- ชวยใหตัดสินใจในการเสือกทำงานในอนาคตไดดียิ่งขึ้น

รูปแบบใหมของการอบรมที่มีประสิทธิภาพ

สำหรับนักเรียนนักศึกษา

สรางประสบการณเสมือนเพื่อใหเขาใจงายขึ้น

- สรางความเขาใจระหวางหนวยธุรกิจตางๆ ในองคกรเพื่อ
เปาหมายของธุรกิจ
- สรางการทำงานรวมกันเปนทีม (Team work)
- เขาใจเรื่องการแบงปนขอมูลที่เปนประโยชนตอกันในองคกร
- สามารถนำไปปรับใชในการดำเนินงาน
- ชวยรนระยะเวลาในการสรางแผนธุรกิจใหม

สรางความเขาใจแบบบูรณาการ

ประโยชนที่ไดรับจาก MonsoonSim
สำหรับองคกรธุรกิจ

สรางความเขาใจเรื่องการดำเนินธุรกิจ

- เปนซอฟตแวรจำลองเพื่อชวยใหเขาใจการบริหารธุรกิจ
- สรางความเขาใจพื้นฐานในการทำงานของซอฟตแวร ERP เพื่อประโยชนทางธุรกิจ
และสามารถนำไปตอยอดไดในการดำเนินงานจริง
- เหมาะสำหรับการอบรมทั้งในระดับสถานศึกษา มหาวิทยาลัย และในองคกรเอกชน
- ผูใชไมจำเปนตองมีความรูพื้นฐานมากอน
- ใชเวลาเพียงไมกี่ชั่วโมงในการเขาใจงานพื้นฐาน, KPI, KRI
ของแผนกตางๆ ในหนวยธุรกิจถึง 12 แผนก

สรางบทเรียนที่นำไปประยุกตใชไดจริง

MonsoonSim Business Simulation คือ อะไร
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MonsoonSim
กับ 12 โมดูลทางธุรกิจ
โดย MonsoonSim ประเทศไทย
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MonsoonSim Business Simulation ชวยใหทานเขาใจการบริหารธุรกิจไดอยางไร
MonsoonSim เปน Simulation Software (แบบจำลอง) ซึ่งจะสรางบริษัทจำลองใหผูใชไดทดลองบริหารธุกิจเพื่อนำเอาประสบการณการ
ดำเนินงานที่เรียนรูไปปรับใชในการบริหารงานตอไป โดยจะเริ่มจากธุรกิจที่มีขนาดเล็กแบบซอมาขายไป (Trading) และพัฒนาเติบโตขึ้นเปนธุรกิจ
ที่มีขนาดใหญขึ้น ในระดับผูผลิต (Manufacturing) ซึ่งผูใชจะไดเรียนรูการบริหารงานในสวนงานตางๆ มีความเขาใจเรื่องงานที่ตองดูแล, รูจัก
เครื่องมือวัดผลการดำเนินงาน (KPI) และความเสี่ยงของแตละแผนก (KRI) ผานรูปแบบของการเลนเกมสในบริษัทจำลองนี้ ซึ่งแบงออกเปน 12
งานพื้นฐานทางธุรกิจ อันไดแก งานดานการเงิน, งานจัดซื้อ, งานบริหารคาปลีก, งานบริหารคาสง, งานดานการตลาด, งานวางแผนการขาย
งานดานบริหารสินคาคงคลัง และขนสง, งานดานการผลิต, งานบำรุงรักษา, งานดานทรัพยากรมนุษย และงานบริการ

MonsoonSim Business Simulation กับการสรางทีมเวิรค สรางความเขาใจในหนวยงาน และลดภาวะไซโล
MonsoonSim ถูกออกแบบใหตองทำงาน ตัดสินใจ บนขอมูลทางการคารวมกันในระหวางฝายตางๆ ในองคกร ซึ่งจะเริ่มตนจาก 2-3 โมดูล(ฝาย)
แลวจึงขยายไปจนครบทั้ง 12 โมดูล ซึ่งระหวางการเรียนรู ผูใชจะไดเห็นการทำงานพื้นฐานของแตละโมดูล เขาใจสภาพการทำงาน และขอจำกัดใน
แงมุมตางๆ ทำใหเกิดความเขาใจในงานที่นอกเหนือจากฝายของตนมากขึ้น และเห็นผลกระทบของการแบงปนขอมูลที่มีความจำเปนรวมกันในการ
ดำเนินงาน เกิดเปนความเขาใจระหวางกันทำใหภาวะไซโลในองคกรลดลงไปเรื่อยๆ ทั้งนี้ยังเหมาะกับองคกรที่ตองการสรางการทำงานเปนทีม ซึ่ง
MonsoonSim เปนอีกหนึ่งทางเลือกที่ดีกวาการใชกิจกรรมสรางทีมในรูปแบบเดิม เนื่องจากสะทอนออกมาในผลลัพทที่เห็นชัดเจนจากการทำงาน
รวมกัน

MonsoonSim Business Simulation สรางความเขาใจเรื่อง ERP อยางไร
MonsoonSim ชวยในการทำความเขาใจเรื่องของ ERP - Enterprise Resorce Planning ผานหนึ่งในโมดูลสำคัญ คือ MRP - Material
Resource Planing ซึ่งใชในการคำนวนวัตถุดิบที่จะเขาสูกระบวนการผลิต (Raw Material) รวมไปถึงสินคาสำเร็จรูป (Finished Good) ในกระบวน
การคาปลีก ซึ่งทำใหเกิดความแมนยำ และมีประสิทธิภาพสูงสุดในการ ตัวอยางของหลักสูตรอบรมโดย MonsoonSim
ตอบสนองความตองการของสินคา โดยผูใชจะเขาใจถึงวิธีการทำงาน
เวลาอบรม 1 - 1.5 วัน
ของ MRP วาเกิดจากขอมูลใดสังเคราะหเขาดวยกัน ซึ่งจะชวยใหหนวย
Workshop
MonsoonSim
First-halfModules
งานที่ตองการใช ERP สามารถนำเอา MonsoonSim ไปเพื่อสรางความ
เขาใจ และเตรียมความพรอมในองคกร เพื่อลดระยะเวลาในการพัฒนา
- ความรูพื้นฐานทางธุรกิจ
Workshop ที่นำเอาแนวคิด
ระบบ ERP ใหสั้นลง และประหยัดคาใชจายในขั้นตอน Implement
- MonsoonSim 12 โมดูล
และประสบการณตางๆ ที่ไดรับ
MonsoonSim สามารถตอยอดใหผูใชไดเขาใจหลักการบริหารของ
โดย Facilitator จะเปนผูนำ
จาก MonsoonSim Business
ERP ในโมดูลตางๆ อาทิ SCM - Supply Chain Managemenr, HRM
การใช Simulation และเสริม
Simulation มาประยุกตเขากับ
ความรูในแตละโมดูล เพื่อให
- Human Resource Management, FRM - Financial Resource
การดำเนินธุรกิจ
เกิ
ด
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า
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Management เพื่อประโยชนสูงสุดขององคกร
MonsoonSim ประเทศไทย โดย โซนิกเซอรวิส http://monsoonsimthailand.weebly.com/ และ Facebook https://www.facebook.com/MonsoonSimTH

