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Upskills & Reskills การบริหารธุรกิจและการจัดการในสภาวะวิกฤตด้วย MonsoonSIM Business Simulation 

กิจกรรมนี้เป็นหนึ่งในโครงการ MonsoonSIM TH Donation Workshop น าเงินค่าสมัครของทุกท่าน
เพื่อโครงการปรับปรุงแปลงปลูกผักเพื่อสร้างอาหารและสร้างอาชีพให้กบั เยาวชนพร่องโอกาส ณ บ้าน 
New Life อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี

ร่วม Workshop โดยท าบุญจ านวน 519 บาท : ท่าน (ไม่หักค่าใช้จ่ายใด ๆ) 

วัน/เวลา Upskills/Reskills :  อาทิตย์ท่ี 7 กุมภาพันธ์ 2564 9.00 น. - 16.30 น.
ช่องทาง: Online และ Group Discussion ผ่าน ZOOM

Business Data Analytics &
Metrix Measurement

Collaborate Workflow
& BPM & BPI

Strategic Planning 
& Execution

Business Handling during Crisis

Business Team Building

Fun, Learn & 
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รายละเอียดของโครงการลงทะเบียนและร่วมท าบุญ

https://qrgo.page.link/PPqak


ยิงครั้งเดียวได้นก 2 ตัว (ประโยชน์สองเด้ง)

• ได้ Up Skills & Reskills ศาสตร์การบริหาร 
และการจัดการธุรกิจ 

• ได้พื้นฐานการใช้ข้อมูลในการตัดสินใจทางธุรกิจ 
ผ่านข้อมูลต่าง ๆ ใน MonsoonSIM เพิ่มทักษะ
ด้าน Data Analytics

• ได้ร่วมท าทาน และท าบุญ ให้เด็ก ๆ ที่พร้องโอกาส
ที่บ้าน New Life อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี โดย
เงิน 100% จากค่าสมัคร (ถ้าจะบริจาคมากกว่าก็
ยินดี) เป็นกองทุนในโครงการพัฒนาแปลงปลกูผกั
เพื่ออาหารท่ียั่งยืน และสร้างเกษตรกรรุ่นใหม่



Workshop นี้เป็นอย่างไร และเหมาะกับใคร

• Workshop เป็น Online ในวันอาทิตย์ ที่  7 กุมภาพันธ์ 2564 09:00 น. – 16:30 น. ด าเนินการผ่านระบบ 
Zoom มีพักเป็นระยะ ๆ เราชวนเล่มเกมธุรกิจ ไม่หักโหม ไม่ซีเรียส แต่พ่ายแพ้มันเสียฟอร์ม (นะจ๊ะ)

• จะมีการจัดกลุ่ม หรือ หากท่านสะดวกสมัครเป็นกลุ่ม 4-5 ท่าน จะมีการสร้าง Breakout Room ผ่านระบบ 
Zoom ให้ท่านได้สนทนาหารือกันในระหว่าง Workshop และ Facilitator (ที่หน้าตาดี) จะเข้าไปสนทนากับแต่ละ
กลุ่มหม่นเวียนกันไป

• ใน MonsoonSIM มีระบบ Dashboard และ Business Intelligent ส าหรับแต่ละ Virtual Company ได้
ใช้วิเคราะห์ผลลัพท์จากการด าเนินธุรกิจจ าลอง มี Data/information ต่าง ๆ เพื่อให้ตัดสินใจทางธุรกิจ

• ในแต่ล่ะช่วง Facilitator จะหยุดเกม เพื่อช่วยวิเคราะห์ผล แนะน า และให้ท่านแนะน าเรา และแนะน ากันเองในกลุ่ม 
โดยจะน าค่าต่าง ๆ มา Measure ระหว่างกัน ท าให้ท่านเกิดความเข้าใจ ปัญหา และวางแผนแก้ไขได้ต่อไป



Workshop นี้เป็นอย่างไร และเหมาะกับใคร

• ด าเนินการผ่าน Online Platform ที่ชื่อว่า “MonsoonSIM” Business Simulation & Gamification ที่
ครอบคลุม 13 โมดูลในการจ าลองธุรกิจจากเล็กไปใหญ่ จากง่ายๆ ไปยังความซับซ้อน ซึ่งมีผู้ใช้งานทั่วโลก และ
ใช้ในมหาวิทยาลัยชั้นในเพื่อสร้าง Entrepreneurial Mindsets & Skills Set 

• ผู้เข้าร่วมเพียงมี Device เช่น Laptop+Mouse, PC หรือ Tablet ที่เชื่อมต่อ Internet และ Browser 
ยอดนิยม เช่น Chrome, Firefox, Safari, Edge 

• เพื่อความสะดวก อาจเพิ่มชุดหูฟัง หรือ ไมโครโฟน 

• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม อาจมี Skills และประสบการณ์ที่แตกต่างกัน ซึ่งท าให้การด าเนินกิจการผ่าน MonsoonSIM 
มีความหลากหลาย แต่ก็สร้างประสบการณ์ในการเรียนรู้ และท างานระหว่างความแตกต่าง, แบ่งปันประสบการณ์
และวิธีคิด ซึ่งเป็นคุณลักษณะของ Modern Entrepreneurs
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Workshop 1 วันนี้จะเน้นอะไรบ้าง 

เนื่องด้วยข้อจ ากัดด้านเวลา และรูปแบบของกิจกรรมผ่านระบบออนไลน์ และความแตกต่างกันของ
ผู้เข้าร่วม Workshop ท าให้ไม่สามารถที่จะครอบคลุม หรือเจาะลึกในทุกประเด็นได้ facilitator จึง
เลือกที่จะใช้ Trading Business ในขนาดกลางมาเป็นโจทย์ในกิจกรรม และวางวัตถุประสงค์ไว้ดังนี้

• Brush up พื้นฐานการบริหารธุรกิจ และ พื้นฐานการจัดการ เพื่อสร้างกลยุทธ์พื้นฐาน
• การใช้ข้อมูลต่าง ๆ เพื่อประกอบการตัดสินใจ และวางแผน (Basic Data Analytics)
• การวัดผล Measurement & Metrix โดยใช้ข้อมูลต่าง ๆ และปรับปรุงคุณภาพการท างาน
• กระบวนการวางแผน PDCA และ PRA-O Framework

หมายเหตุ MonsoonSIM มีความหลากหลาย และสามารถเน้นเน้ือหาและสร้างประสบการณใ์นบางเรื่องได้ ทว่าเพื่อให้ Workshop เกิดประโยชน์สูงสุดส าหรับทุกท่าน จึงเลือกท่ีจะ activate 
บางส่วนของ features ที่มีเท่าน้ัน 



การสมัคร และ เงินท าบุญในโครงการ
• ท่านผู้สนใจใน MonsoonSIM Donation Workshop Q1 2021 สามารถ
สมัครเข้าร่วมโครงการผ่าน QR Code ด้านข้างนี้

• ค่าสมัครท่านละ 519 บาท (ห้าร้อยสิบเก้าบาท หรือมีมูลค่ามากกว่า 519 บาทหาก
ท่านประสงค์จะสมทบทุนเพิ่มให้กับโครงการ) 
• เนื่องจากเป็นกิจกรรมในนามบุคคลไปยังเอกชน (บ้าน New Life) ซึ่งไม่สามารถออก
ใบเสร็จรับเงินเพื่อหักภาษีได้ หากท่าน Concern เรื่องนี้ Donation Workshop นี้ไม่ใช่
ทางเลือกของท่านในการ Upskills และ Reskills 

• เงินค่าสมัครทั้ง 100% จะถูกรวบรวม และน าไปใช้ในโครงการพัฒนาแปลงปลูกผักทัง้ส้ิน 
โดยไม่หักค่าใช้จ่ายใด ๆ จากทางผู้จัด

• รบกวนทุกทา่นโอนเงินผ่านระบบธนาคารออนไลน์ตา่งๆ และ Attach Slip ในการ
ลงทะเบียน โดยโอนมาที่บัญชี (ขออนุญาตใช้บัญชีเดียวกับ โครงการ Solar Cell ครับ)
• ปรมินทร์ เยาว์ยืนยง ธนาคารไทยพาณิชย์ 111-581771-2

ลงทะเบียนและร่วมท าบุญ




