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รายละเอียดของกิจกรรม MonsoonSIM THAILAND Day  
สร้างคนไทย 4.0 ดว้ยพืน้ฐานการจดัการทรพัยากร และเพ่ิมประสิทธิภาพองค์กรดว้ยกระบวนการทางธุรกิจทียื่ดหยุ่นและมัน่คง 
 
รายละเอียดของงาน: 
กิจกรรมจะแบง่ออกเป็น 2 กิจกรรม ดงันี ้

กิจกรรมแรก:    การแข่งขันการบริหารทรัพยากรองค์กร 2016 (The First Thailand ERM Challenge 2016) และ                                                                            
กิจกรรมที่สอง:  การสมัมนา “การใช้เทคโนโลยีด้านการบริหารจัดการในการศึกษาเพื่อพัฒนานักศึกษาไทยสู่ยุค 4.0 

                        (Building Thai Students 4.0 by embedding Management Technologies in Education)  
 
วันที่:   2-4 กนัยายน 2559 
เวลา:    โปรดดกู าหนดการในแตล่ะกิจกรรมประกอบ 
สถานที่:     M-Academy ชัน้ 6 ศนูย์การค้าบิ๊กซี ถ.ราชด าริ 

 
กิจกรรมแรก: 

การแข่งขนัการบริหารทรัพยากรองค์กร 2016 
(The First Thailand ERM Challenge 2016) 

กิจกรรมที่สอง: 
การสมัมนา “การใช้เทคโนโลยีด้านการบริหารจดัการในการศกึษา
เพ่ือพฒันานกัศกึษาไทยสูย่คุ 4.0 (Building Thai Students 4.0 
by embedding Management Technologies in Education) 

2 กันยายน 
2559 

 

13.00 น. – 17.00 น. 

 เสริมสร้างทกัษะการน าเสนอที่สัน้ กระชบั ฉับไว และมี
ประสิทธิภาพสไตล์ Elevator Pitching   

 MonsoonSIM Seminar Class 
        ส าหรับนกัศกึษาที่ผา่นการคดัเลอืก 16 ทีมสดุท้ายใน The 
First Thailand ERM Challenge 2016 ที่สะดวกเข้าร่วม
กิจกรรม 

 
 

 
--ไมมี่กิจกรรมในวนันี-้- 

3 กันยายน 
2559 

09.00 – 17.30 น. 

 การแข่งขนัรอบก่อนรองชนะเลิศ The First Thailand ERM 
Challenge 2016 
ส าหรับนกัศกึษาทีผ่่านการคดัเลือก 16 ทีมสดุท้ายใน The 
First Thailand ERM Challenge 2016 
  

10.30 – 15.00 น. 

 การสมัมนา  “การใช้เทคโนโลยีด้านการบริหารจดัการ
ในการศกึษาเพื่อพฒันานกัศกึษาไทยสูย่คุ 4.0” 
(Building Thai Students 4.0 by embedding 
Management Technologies in Education) 
ส าหรับคณาจารย์จากสถาบนัการศกึษาในระดบั 

                 อาชีวะศกึษาและอดุมศกึษา 
4 กันยายน 

2559 
 

09.00 – 14.00 น. 
 การแข่งขนัรอบชิงชนะเลิศ The First Thailand ERM 

Challenge 2016 และการมอบรางวลั 
ส าหรับนกัศกึษาทีผ่่านการคดัเลือก 8 ทีมสดุท้ายใน The 
First Thailand ERM Challenge 2016 

 
 

--ไมมี่กิจกรรมในวนันี-้- 
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กิจกรรมแรก: การแขง่ขนัการบริหารทรัพยากรองค์กร 2016 (The First Thailand ERM Challenge 2016)  
ส าหรับนกัศกึษาทีผ่่านการแข่งขนัรอบคดัเลือกในโครงการ The First Thailand ERM Challenge 2016 
 
ระยะเวลา: 2-4 กนัยายน 2559 
 
วัตถุประสงค์ของกิจกรรมการแข่งขันการบริหารทรัพยากรองค์กร 

การแข่งขนัการบริหารทรัพยากรองค์กร 2016 หรือ The First Thailand ERM Challenge 2016 ซึ่งจดัการแข่งขนัเป็นครัง้แรกในประเทศไทย โดยมี
วตัถปุระสงค์เพ่ือให้นกัศกึษาในระดบัอดุมศกึษามีความพร้อมในการปฏิบตังิาน โดยมีความรู้พืน้ฐานด้านการบริหารจดัการ, การบริหารธุรกิจ, ความรู้เก่ียวกบั
กระบวนการขัน้ตอนทางธุรกิจ (Business Processes) และความรู้เบือ้งต้นเก่ียวกบัซอฟต์แวร์บริหารทรัพยากรองค์กร (ERP; Enterprise Resource Planning)  
เพ่ือให้นกัศกึษามีความพร้อมก่อนออกสูโ่ลกของการท างานจริง โดยใช้ซอฟต์แวร์เพ่ือการเรียนรู้ ที่ช่ือวา่ MonsoonSIM ในการแข่งขนั ทัง้นีย้งัเป็นการสง่เสริมให้
มหาวิทยาลยัตื่นตวัที่จะเพ่ิมองค์ความรู้และความเข้าใจเก่ียวกบักระบวนการทางธุรกิจให้กบันกัศกึษาให้มากขึน้ เน่ืองจากแนวโน้มในการให้การศกึษาด้านนี ้สง่ผลดี
ตอ่การท างานของนกัศกึษาในอนาคต 

นกัศกึษาที่เป็นตวัแทนจากสถาบนัตา่ง ๆ กวา่ 20 สถาบนั ซึง่มีนกัศกึษากวา่หนึ่งพนัคนได้ผ่านการอบรม 1 วนั  และมีทีมที่สนใจสมคัรเข้าร่วมแข่งขนัจาก 
43 ภาควิชา  และนกัศกึษาทัง้ 43 ทีม ได้ผ่านการฝึกฝนในสถานการณ์จ าลองที่มีรูปแบบของตลาด และปัญหาทางธุรกิจที่หลากหลาย เพ่ือสร้างให้นกัศกึษาท าความ
เข้าใจสถานการณ์ที่แตกตา่ง วางแผน ทดลองด าเนินงาน รวมไปถึงแก้ปัญหาตา่ง ๆ ในกิจการจ าลอง  และน าเอาประสบการณ์ที่ได้รับไปประยกุต์ใช้ได้ตอ่ไป  ทีมที่
สมคัรเข้าร่วมแข่งขนั ได้ผ่านการแข่งขนัรอบคดัเลือก มาจนถึงรอบก่อนรอบชนะเลิศ และรอบชิงชนะเลิศที่จดัขึน้ในระหวา่งวนัที่ 3 – 4 กนัยายน 2559 ซึ่งนักศกึษา 2 
ทีมที่ดีที่สดุ จะเป็นตวัแทนประเทศไทยไปแข่งขนัการบริหารทรัพยากรองค์กรในระดบัภมิูภาค (Regional ERM Challenge 2016) ที่ประเทศสิงคโปร์ตอ่ไป  
 

 
ก าหนดการของกิจกรรม 
ก าหนดการอาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

วันที่ 2 กันยายน 2559 (ศุกร์) 
(เฉพาะนกัศกึษา 16 ทีมสดุท้ายที่ผ่านการคดัเลือกใน The First Thailand ERM Challenge 2016) 
วตัถปุระสงค์ของกิจกรรมในวนัที่ 2 ก.ย. 2559 เพ่ือให้นกัศกึษามีทกัษะเพ่ิมเติมด้าน Soft Skill ที่จ าเป็นในการท างานในอนาคต 
ก าหนดการ 
13.00 น.                    ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม  
13.00 – 15.00 น.  เสริมสร้างทกัษะการน าเสนอที่สัน้ กระชับ ฉับไว และมีประสิทธิภาพสไตล์ Elevator Pitching   

โดยทมีงานจาก RookiesUp 
   Highlight:  Elevator Pitching เป็นการน าเสนอทีส่ัน้ กระชบั ฉบัไว และมีประสิทธิภาพ ซ่ึงเป็นทกัษะหน่ึงใน 

หลายๆ ทกัษะทีน่กัศึกษาควรได้รบัการฝึกฝน  โดยในกิจกรรมตลอด 2 ชัว่โมง นกัศึกษาทีเ่ข้าร่วม  
จะได้รบัความเข้าใจเกีย่วกบัการน าเสนอในรูปแบบนี ้รวมไปถึงเทคนิคต่าง ซ่ึงทกัษะเหล่านี ้
นกัศึกษาจะน าไปใช้ได้ในอนาคต โดยจะต้องฝึกฝนให้เกิดความช านาญ และนกัศึกษาทีผ่่านเข้าสู่ 
รอบชิงชนะเลิศ จะได้น าทกัษะนีไ้ปใช้ในการน าเสนอและตอบค าถามต่อหนา้คณะกรรมการต่อไป 

15.00 – 15.15 น.  พกัรับประทานอาหารวา่ง 
15.15 – 17.30 น.  MonsoonSIM Seminar Class  

โดย ปรมินทร์ เยาว์ยืนยง 
       Certified Trainer ของ MonsoonSIM ประเทศไทย 
Highlight:  นกัศึกษาจะได้ฝึกกระบวนวการวิเคราะห์ปัญหา และการแก้ไข รวมไปถึงการน าประสบการณ์ที ่

ได้จาก MonsoonSIM ไปต่อยอดในอนาคต  
 



 

 

MonsoonSIM Thailand Day: 3 

 

วันที่ 3 กันยายน 2559 (เสาร์) 
08.30 –  09.00 น.             ลงทะเบียน  
09.00 – 09.30 น.             พิธีเปิดการแข่งขนั  
09.30 – 09.45 น.          รับประทานอาหารวา่ง 
09.45 – 10.00 น.           Configurations Briefing รอบก่อนรองชนะเลิศ 
10.00 – 13.00 น.  การแข่งขนัรอบก่อนรองชนะเลิศ The First Thailand ERM Challenge 2016  (คดัเลือกจาก 16 ทีม เหลือ 8 ทีม) 
13.00 – 13.45 น.            ประกาศผลการแข่งขนั / พกัเที่ยง 
13.45 – 14.00 น.            Configurations Briefing รอบรองชนะเลิศ 
14.00 – 17.00 น.            การแข่งขนัรอบรองชนะเลิศ The First Thailand ERM Challenge 2016  
                                                  (แข่งขนัเพ่ือคะแนนสะสมสว่น Gaming – คะแนนสว่นนีเ้ป็น 50% ของคะแนนทัง้หมดในรอบชิงชนะเลิศ) 
17.00 – 17.15 น.  ประกาศผลการแข่งขนั 
17.15 น.                      สิน้สดุกิจกรรมการแข่งขนัในวนัแรก 

วันที่ 4 กันยายน 2559 (อาทิตย์) 
08.30 – 09.00 น.             ลงทะเบียน  
09.00 – 09.30 น.             แนะน ากรรมการของการแข่งขนั และอธิบายกติการการแข่งขนั  
09.30 – 11.30 น.                       รอบน าเสนอ และตอบค าถามจากรรมการ (คะแนนสว่นนีเ้ป็นสว่นที่ 2 มีสดัสว่น 50% ในการตดัสินรอบชิงชนะเลิศ) 
                                                  ทกุทีมจะมีเวลาในการน าเสนอแนวคิดจากการแข่งขนั เป็นเวลา 5 นาที และตอบค าถามจากกรรมการ เป็นเวลา 10 นาที      
                                                 (ภาษาองักฤษ) 
11.30 – 14.00 น.                        รับประทานอาหารกลางวนั, พิธีมอบรางวลั และพิธีปิดการแข่งขนั 
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กิจกรรมท่ีสอง: การสัมมนา “การใช้เทคโนโลยีด้านการบริหารจัดการในการศึกษาเพ่ือพัฒนานักศึกษาไทยสู่ยุค 4.0”                                         
                                 (Building Thai Students 4.0 by embedding Management Technologies in Education)  
                                 ส าหรับคณาจารย์จากสถาบนัการศกึษาในระดบัอาชีวะศกึษาและอดุมศกึษา  
 
วัน/เวลา: 3 กนัยายน 2559 
 
วัตถุประสงค์ของการสัมมนา 
 เป็นที่ทราบกนัดีวา่ในโลกปัจจบุนั เทคโนโลยีบทบาทเก่ียวข้องกบักิจกรรมตา่ง ๆ ทัง้ในชีวิตประจ าวนั และการด าเนินธุรกิจซึง่เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
การสารสนเทศเพื่อการบริหารจดัการ มีสว่นส าคญัในการผลกัดนัองค์กรทัง้ภาครัฐ และโดยเฉพาะอยา่งยิ่งภาคเอกชนให้ขบัเคลื่อนให้ทนักระแสการเปลี่ยนแปลงใน
ปัจจบุนัที่รวดเร็ว และมีการแข่งขนัที่รุนแรง  ภาคการศกึษาซึง่มีหน้าที่ผลติบคุลากรจะมีบทบาทความส าคญัยิ่ง โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการเตรียมความ
พร้อมเพื่อศกัยภาพในการแข่งขนัของประเทศไทย ด้วยการผลตินกัศกึษาที่มีคณุสมบตัดิีเยี่ยม ตรงกบัความต้องการของตลาดแรงงาน สอดรับกบัสภาวะซึง่แวดล้อม
ประเทศไทย ไมว่า่จะเป็น การเปิดเขตการค้าเสรีอาเซียน ซึง่การเคลื่อนย้ายแรงงานโดยเสรีจะสง่ผลกระทบตอ่ตลาดแรงงานในประเทศไทย เป็นต้น 
                ทัง้นีก้ารเปลี่ยนแปลงด้านธรุกิจ และอตุสาหกรรมที่มีผลมาจากการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีที่ก้าวกระโดด อาทิ เร่ืองของอินเตอร์เพื่อสรรพสิ่ง (Internet 
of Things – IoT), เร่ืองของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce และ M -Commerce), Social Media Marketing ซึง่เร่ืองของการวิเคราะห์ข้อมลูขนาดใหญ่ หรือที่
เรียกวา่ Big-Data เป็นเร่ืองที่มีความส าคญั ตอ่การบริหารองค์กรทัง้ในขนาดเล็กจนถึงระดบัใหญ่  
 ด้วยเหตผุลดงักลา่ว จงึเป็นที่มาของการจดัสมัมนาให้กบัคณาจารย์จากสถาบนัการศกึษา ซึง่ได้รับความร่วมมือจากองค์กรธุรกิจชัน้น า ผู้สนบัสนนุการ
แข่งขนัการบริหารทรัพยากรองค์กร ประจ าปี 2016 และผู้ทรงคณุวฒิุในสาขาตา่ง ๆ เพื่อให้ภาคการศกึษาได้รับข้อมลูเก่ียวกบัเทคโนโลยีทีด้่านการบริหารจดัการและ
น าเอาไปประกอบใช้การเรียนการสอน  โดยมุง่หวงัให้เป็นการสมัมนาที่สะท้อนให้เห็นวา่ ถึงเวลาที่ประเทศไทยจะต้องให้ความรู้ ความเข้าใจในเร่ืองเทคโนโลยีการ
บริหารจดัการเป็นความรู้พืน้ฐานในการจดัการเรียนการสอนทัง้ในระดบัอาชีวะศกึษาและอดุมศกึษาอยา่งจริงจงั  และมีหลกัสตูรที่ทนัสมยัเพ่ือสร้างการแข่งขนัให้กบั
ประเทศ และสร้างนกัศกึษาทีส่อดคล้องกบันโยบายของรัฐที่เรียกวา่คนไทย 4.0 ตอ่ไป 
 

ก าหนดการสัมมนา 
ก าหนดการ ล าดับของหัวข้อการสัมมนาอาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

08.30 น. – 09.00 น.             ลงทะเบียน  
09.00 น. – 09.30 น.             ขอเชิญคณาจารย์ที่เข้าร่วมการสมัมนาเป็นสกัขีพยานในพิธีเปิดการแข่งขนั The First Thailand ERM Challenge 2016 
09.30 น. – 10.00 น.        รับประทานอาหารวา่ง 
เร่ิมการสัมมนา  
10.00 น. – 10.45 น.      An Integrated Education; A truly way to transform Thailand to be 4.0   

                               โดย ดร.วิทยา สหุฤทด ารง 
         Vice President for Strategic Initiatives and Enterprise Transformation 
                                        สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบงั 

รายละเอียดของหัวข้อ:  
   การศกึษาแบบเชิงเดี่ยวทีป่ระเทศไทยได้ปฏิบตัติติอ่เน่ืองมาเป็นเวลาหลายสบิปี ก าลงัสง่ผลเป็นผลเสียแก่ภาคการศกึษา ภาค 
   แรงงาน และภาคธุรกิจในประเทศไทย การเปลี่ยนแปลงแนวคิดของการให้การศกึษาเชิงทวีปัญญาจะเป็นรากฐานของการสร้าง 

ความรู้เชิงบรูณาการ รวมไปถึงการสร้างกระบวนความคิดเชิงตรรก และวิธีการแก้ปัญหาอยา่งมีขัน้ตอน จะเป็นทกัษะพืน้ฐานที ่
นกัศกึษาผู้ เป็นก าลงัแหง่ประเทศไทย 4.0 ตอ่ไป 

 
 
 
 



 

 

MonsoonSIM Thailand Day: 5 

 

10.45 น. – 11.30 น.    Empowering Tomorrow’s workforce (บรรยายด้วยภาษาองักฤษ) 
   By Rohit Bhalla 
  Head-Education Partners (Individual & University Business) APJ, SAP India  

 
Synopsis:  
For over 40 years, SAP has helped businesses run better and improve people’s lives and now  
impacting digital transformation. In the Education field, SAP with SAP Learning Hub will  

 Enhance your academic credentials with SAP skills which are in great demand in the marketplace 

 Develop skills in key, high demand, innovation areas, including Cloud, Mobile and SAP HANA 

 Secure greater opportunity to your student 
Better to start tuning academic students into first step consultants with SAP Learning Hub 

 
11.30 น. – 12.15 น.  ศาสตร์แห่งข้อมูล เพื่อก้าวกระโดดข้ามคู่แข่งขันทางธุรกิจ 

             โดย คณุจารุตม์ นครามาลีรัตน์ 
             ผู้ เช่ียวชาญระบบดาต้าเซนเตอร์, บริษัท ซิสโก้ ซิสเต็ม ประเทศไทย จ ากดั 

 
รายละเอียดของหัวข้อ:  
การวางแผนและเลือกใช้ข้อมลู และวิธีการน ามาของข้อมลูที่ถกูต้อง และรวดเร็ว จะมีสว่นชว่ยให้การด าเนินงานทางธุรกิจเป็นไปได้ 
อยา่งก้าวกระโดด ศาสตร์ตา่ง ๆ ไมว่า่จะเป็น Big Data, Data Virtualization, Data Analytic ล้วนมีสว่นชว่ยให้องค์กรพร้อมที่จะ 
วางแผนกลยทุธ์ได้ดียิ่งขึน้ หวัข้อนีจ้ะน าเสนอ ตวัอยา่งการใช้งานจริง และ การเลือกใช้เทคโนโลยีในสว่นตา่ง ๆ มาปรับใช้ในองค์กร 

 
12.15 น. – 13.15 น.      พกัการสมัมนา 
 
13.30 น. – 14.15 น.        S/4HANA, Next generation of business solution for the Digital Economy (บรรยายด้วยภาษาไทย) 

 by Khun Somsak Dumrongkijkarn 
       Presales Customer Solution Manager, SAP Thailand. 
  

Synopsis:  
A modern and simplified ERP built on SAP HANA with best-in-class lines of business solutions and connection to  
business networks. 
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14.15 น. – 15.00 น.   MonsoonSIM - the Experiential Learning Platform   

 by Abdy Taminsyah 
     President and Founder of MonsoonSIM Pty Ltd 
  

   Synopsis: 
MonsoonSIM is a cloud-based, enterprise business simulation and gamification platform. It is a true experiential 
learning framework suitable for educating students about today's increasingly complex business processes and 
concepts. Learners learn and absorb critical business knowledge, step by step, by way of an exciting team-based 
competition. In particular, MonsoonSIM focuses on ERP concepts, some of the most critical aspects of running a 
successful business operation. MonsoonSIM covers the management of four key business resources: people, 
asset, money and time. And for the educators, the MonsoonSIM platform is highly configurable. The simulation 
session scenarios, ranging from introductory to advanced, can be catered towards learners from a range of 
different backgrounds. 

 
15.00 น. – 15.30 น.  รับประทานอาหารวา่ง และสิน้สดุกิจกรรมการสมัมนา 
     


