รายละเอียดของกิจกรรม MonsoonSIM THAILAND Day
สร้างคนไทย 4.0 ด้วยพืน้ ฐานการจัดการทรัพยากร และเพิ่ มประสิทธิ ภาพองค์กรด้วยกระบวนการทางธุรกิ จทีย่ ืดหยุ่นและมัน่ คง
รายละเอียดของงาน:
กิจกรรมจะแบ่งออกเป็ น 2 กิจกรรม ดังนี ้
กิจกรรมแรก: การแข่ งขันการบริ หารทรัพยากรองค์ กร 2016 (The First Thailand ERM Challenge 2016) และ
กิจกรรมที่สอง: การสัมมนา “การใช้ เทคโนโลยีด้านการบริหารจัดการในการศึกษาเพื่อพัฒนานักศึกษาไทยสู่ยุค 4.0
(Building Thai Students 4.0 by embedding Management Technologies in Education)
วันที่:
2-4 กันยายน 2559
เวลา:
โปรดดูกาหนดการในแต่ละกิจกรรมประกอบ
สถานที่: M-Academy ชัน้ 6 ศูนย์การค้ าบิ๊กซี ถ.ราชดาริ
กิจกรรมแรก:
การแข่งขันการบริหารทรัพยากรองค์กร 2016
(The First Thailand ERM Challenge 2016)
2 กันยายน
2559

3 กันยายน
2559

4 กันยายน
2559

กิจกรรมที่สอง:
การสัมมนา “การใช้ เทคโนโลยีด้านการบริหารจัดการในการศึกษา
เพื่อพัฒนานักศึกษาไทยสูย่ คุ 4.0 (Building Thai Students 4.0
by embedding Management Technologies in Education)

13.00 น. – 17.00 น.


เสริมสร้ างทักษะการนาเสนอที่สนั ้ กระชับ ฉับไว และมี
ประสิทธิภาพสไตล์ Elevator Pitching
--ไม่มีกิจกรรมในวันนี ้- MonsoonSIM Seminar Class
สาหรับนักศึกษาที่ผา่ นการคัดเลือก 16 ทีมสุดท้ ายใน The
First Thailand ERM Challenge 2016 ที่สะดวกเข้ าร่วม
กิจกรรม
09.00 – 17.30 น.
10.30 – 15.00 น.
 การแข่งขันรอบก่อนรองชนะเลิศ The First Thailand ERM
 การสัมมนา “การใช้ เทคโนโลยีด้านการบริหารจัดการ
Challenge 2016
ในการศึกษาเพื่อพัฒนานักศึกษาไทยสูย่ คุ 4.0”
สาหรับนักศึกษาทีผ่ ่านการคัดเลือก 16 ทีมสุดท้ ายใน The
(Building Thai Students 4.0 by embedding
First Thailand ERM Challenge 2016
Management Technologies in Education)
สาหรับคณาจารย์จากสถาบันการศึกษาในระดับ
อาชีวะศึกษาและอุดมศึกษา
09.00 – 14.00 น.
 การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ The First Thailand ERM
Challenge 2016 และการมอบรางวัล
--ไม่มีกิจกรรมในวันนี ้-สาหรับนักศึกษาทีผ่ ่านการคัดเลือก 8 ทีมสุดท้ ายใน The
First Thailand ERM Challenge 2016
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กิจกรรมแรก: การแข่งขันการบริหารทรัพยากรองค์กร 2016 (The First Thailand ERM Challenge 2016)
สาหรับนักศึกษาทีผ่ ่านการแข่งขันรอบคัดเลือกในโครงการ The First Thailand ERM Challenge 2016
ระยะเวลา: 2-4 กันยายน 2559
วัตถุประสงค์ ของกิจกรรมการแข่ งขันการบริหารทรั พยากรองค์ กร
การแข่งขันการบริหารทรัพยากรองค์กร 2016 หรื อ The First Thailand ERM Challenge 2016 ซึ่งจัดการแข่งขันเป็ นครัง้ แรกในประเทศไทย โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้ นกั ศึกษาในระดับอุดมศึกษามีความพร้ อมในการปฏิบตั งิ าน โดยมีความรู้พื ้นฐานด้ านการบริหารจัดการ, การบริหารธุรกิ จ, ความรู้เกี่ยวกับ
กระบวนการขันตอนทางธุ
้
รกิจ (Business Processes) และความรู้เบื ้องต้ นเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ บริหารทรัพยากรองค์กร (ERP; Enterprise Resource Planning)
เพื่อให้ นกั ศึกษามีความพร้ อมก่อนออกสูโ่ ลกของการทางานจริง โดยใช้ ซอฟต์แวร์ เพื่อการเรียนรู้ ที่ชื่อว่า MonsoonSIM ในการแข่งขัน ทังนี
้ ้ยังเป็ นการส่งเสริมให้
มหาวิทยาลัยตื่นตัวที่จะเพิ่มองค์ความรู้และความเข้ าใจเกี่ยวกับกระบวนการทางธุรกิจให้ กบั นักศึกษาให้ มากขึ ้น เนื่องจากแนวโน้ มในการให้ การศึกษาด้ านนี ้ ส่งผลดี
ต่อการทางานของนักศึกษาในอนาคต
นักศึกษาที่เป็ นตัวแทนจากสถาบันต่าง ๆ กว่า 20 สถาบัน ซึง่ มีนกั ศึกษากว่าหนึ่งพันคนได้ ผ่านการอบรม 1 วัน และมีทีมที่สนใจสมัครเข้ าร่วมแข่งขันจาก
43 ภาควิชา และนักศึกษาทัง้ 43 ทีม ได้ ผ่านการฝึ กฝนในสถานการณ์จาลองที่มีรูปแบบของตลาด และปั ญหาทางธุรกิจที่หลากหลาย เพื่อสร้ างให้ นกั ศึกษาทาความ
เข้ าใจสถานการณ์ที่แตกต่าง วางแผน ทดลองดาเนินงาน รวมไปถึงแก้ ปัญหาต่าง ๆ ในกิจการจาลอง และนาเอาประสบการณ์ที่ได้ รับไปประยุกต์ใช้ ได้ ตอ่ ไป ทีมที่
สมัครเข้ าร่วมแข่งขัน ได้ ผ่านการแข่งขันรอบคัดเลือก มาจนถึงรอบก่อนรอบชนะเลิศ และรอบชิงชนะเลิศที่จดั ขึ ้นในระหว่างวันที่ 3 – 4 กันยายน 2559 ซึ่งนักศึกษา 2
ทีมที่ดีที่สดุ จะเป็ นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันการบริหารทรัพยากรองค์กรในระดับภูมิภาค (Regional ERM Challenge 2016) ที่ประเทศสิงคโปร์ ตอ่ ไป

กาหนดการของกิจกรรม
กาหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสม

วันที่ 2 กันยายน 2559 (ศุกร์ )
(เฉพาะนักศึกษา 16 ทีมสุดท้ ายที่ผ่านการคัดเลือกใน The First Thailand ERM Challenge 2016)
วัตถุประสงค์ของกิจกรรมในวันที่ 2 ก.ย. 2559 เพื่อให้ นกั ศึกษามีทกั ษะเพิ่มเติมด้ าน Soft Skill ที่จาเป็ นในการทางานในอนาคต
กาหนดการ
13.00 น.
ลงทะเบียนเข้ าร่วมกิจกรรม
13.00 – 15.00 น.
เสริมสร้ างทักษะการนาเสนอที่สนั ้ กระชับ ฉับไว และมีประสิทธิภาพสไตล์ Elevator Pitching
โดยทีมงานจาก RookiesUp
Highlight: Elevator Pitching เป็ นการนาเสนอทีส่ นั้ กระชับ ฉับไว และมีประสิ ทธิ ภาพ ซึ่งเป็ นทักษะหนึ่งใน
หลายๆ ทักษะทีน่ กั ศึกษาควรได้รบั การฝึ กฝน โดยในกิ จกรรมตลอด 2 ชัว่ โมง นักศึกษาทีเ่ ข้าร่วม
จะได้รบั ความเข้าใจเกีย่ วกับการนาเสนอในรู ปแบบนี ้ รวมไปถึงเทคนิ คต่าง ซึ่ งทักษะเหล่านี ้
นักศึกษาจะนาไปใช้ได้ในอนาคต โดยจะต้องฝึ กฝนให้เกิ ดความชานาญ และนักศึกษาทีผ่ ่านเข้าสู่
รอบชิ งชนะเลิ ศ จะได้นาทักษะนีไ้ ปใช้ในการนาเสนอและตอบคาถามต่อหน้าคณะกรรมการต่อไป
15.00 – 15.15 น.
พักรับประทานอาหารว่าง
15.15 – 17.30 น.
MonsoonSIM Seminar Class
โดย ปรมินทร์ เยาว์ ยืนยง
Certified Trainer ของ MonsoonSIM ประเทศไทย
Highlight: นักศึกษาจะได้ฝึกกระบวนวการวิ เคราะห์ปัญหา และการแก้ไข รวมไปถึงการนาประสบการณ์ที่
ได้จาก MonsoonSIM ไปต่อยอดในอนาคต
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วันที่ 3 กันยายน 2559 (เสาร์ )
08.30 – 09.00 น.

09.00 – 09.30 น.
09.30 – 09.45 น.
09.45 – 10.00 น.
10.00 – 13.00 น.
13.00 – 13.45 น.
13.45 – 14.00 น.
14.00 – 17.00 น.
17.00 – 17.15 น.
17.15 น.

ลงทะเบียน
พิธีเปิ ดการแข่งขัน
รับประทานอาหารว่าง
Configurations Briefing รอบก่อนรองชนะเลิศ
การแข่งขันรอบก่อนรองชนะเลิศ The First Thailand ERM Challenge 2016 (คัดเลือกจาก 16 ทีม เหลือ 8 ทีม)
ประกาศผลการแข่งขัน / พักเที่ยง
Configurations Briefing รอบรองชนะเลิศ
การแข่งขันรอบรองชนะเลิศ The First Thailand ERM Challenge 2016
(แข่งขันเพื่อคะแนนสะสมส่วน Gaming – คะแนนส่วนนี ้เป็ น 50% ของคะแนนทังหมดในรอบชิ
้
งชนะเลิศ)
ประกาศผลการแข่งขัน
สิ ้นสุดกิจกรรมการแข่งขันในวันแรก

วันที่ 4 กันยายน 2559 (อาทิตย์ )
08.30 – 09.00 น.

09.00 – 09.30 น.
09.30 – 11.30 น.

11.30 – 14.00 น.

ลงทะเบียน
แนะนากรรมการของการแข่งขัน และอธิบายกติการการแข่งขัน
รอบนาเสนอ และตอบคาถามจากรรมการ (คะแนนส่วนนี ้เป็ นส่วนที่ 2 มีสดั ส่วน 50% ในการตัดสินรอบชิงชนะเลิศ)
ทุกทีมจะมีเวลาในการนาเสนอแนวคิดจากการแข่งขัน เป็ นเวลา 5 นาที และตอบคาถามจากกรรมการ เป็ นเวลา 10 นาที
(ภาษาอังกฤษ)
รับประทานอาหารกลางวัน, พิธีมอบรางวัล และพิธีปิดการแข่งขัน
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กิจกรรมที่สอง: การสัมมนา “การใช้ เทคโนโลยีด้านการบริหารจัดการในการศึกษาเพื่อพัฒนานักศึกษาไทยสู่ยุค 4.0”
(Building Thai Students 4.0 by embedding Management Technologies in Education)
สาหรับคณาจารย์จากสถาบันการศึกษาในระดับอาชีวะศึกษาและอุดมศึกษา
วัน/เวลา: 3 กันยายน 2559
วัตถุประสงค์ ของการสัมมนา
เป็ นที่ทราบกันดีวา่ ในโลกปั จจุบนั เทคโนโลยีบทบาทเกี่ยวข้ องกับกิจกรรมต่าง ๆ ทังในชี
้ วิตประจาวัน และการดาเนินธุรกิจซึง่ เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
การสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ มีสว่ นสาคัญในการผลักดันองค์กรทังภาครั
้
ฐ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคเอกชนให้ ขบั เคลื่อนให้ ทนั กระแสการเปลี่ยนแปลงใน
ปั จจุบนั ที่รวดเร็ว และมีการแข่งขันที่รุนแรง ภาคการศึกษาซึง่ มีหน้ าที่ผลิตบุคลากรจะมีบทบาทความสาคัญยิ่ง โดยมีหน้ าที่และความรับผิดชอบในการเตรียมความ
พร้ อมเพื่อศักยภาพในการแข่งขันของประเทศไทย ด้ วยการผลิตนักศึกษาที่มีคณ
ุ สมบัตดิ ีเยี่ยม ตรงกับความต้ องการของตลาดแรงงาน สอดรับกับสภาวะซึง่ แวดล้ อม
ประเทศไทย ไม่วา่ จะเป็ น การเปิ ดเขตการค้ าเสรีอาเซียน ซึง่ การเคลื่อนย้ ายแรงงานโดยเสรีจะส่งผลกระทบต่อตลาดแรงงานในประเทศไทย เป็ นต้ น
ทังนี
้ ้การเปลี่ยนแปลงด้ านธุรกิจ และอุตสาหกรรมที่มีผลมาจากการเปลี่ยนแปลงด้ านเทคโนโลยีที่ก้าวกระโดด อาทิ เรื่องของอินเตอร์ เพื่อสรรพสิ่ง (Internet
of Things – IoT), เรื่ องของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce และ M -Commerce), Social Media Marketing ซึง่ เรื่ องของการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ หรือที่
เรียกว่า Big-Data เป็ นเรื่องที่มีความสาคัญ ต่อการบริหารองค์กรทังในขนาดเล็
้
กจนถึงระดับใหญ่
ด้ วยเหตุผลดังกล่าว จึงเป็ นที่มาของการจัดสัมมนาให้ กบั คณาจารย์จากสถาบันการศึกษา ซึง่ ได้ รับความร่วมมือจากองค์กรธุรกิจชันน
้ า ผู้สนับสนุนการ
แข่งขันการบริหารทรัพยากรองค์กร ประจาปี 2016 และผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่าง ๆ เพื่อให้ ภาคการศึกษาได้ รับข้ อมูลเกี่ยวกับเทคโนโลยีทดี่ ้ านการบริหารจัดการและ
นาเอาไปประกอบใช้ การเรียนการสอน โดยมุง่ หวังให้ เป็ นการสัมมนาที่สะท้ อนให้ เห็นว่า ถึงเวลาที่ประเทศไทยจะต้ องให้ ความรู้ ความเข้ าใจในเรื่องเทคโนโลยีการ
บริหารจัดการเป็ นความรู้พื ้นฐานในการจัดการเรียนการสอนทังในระดั
้
บอาชีวะศึกษาและอุดมศึกษาอย่างจริงจัง และมีหลักสูตรที่ทนั สมัยเพื่อสร้ างการแข่งขันให้ กบั
ประเทศ และสร้ างนักศึกษาทีส่ อดคล้ องกับนโยบายของรัฐที่เรียกว่าคนไทย 4.0 ต่อไป

กาหนดการสัมมนา
กาหนดการ ลาดับของหัวข้ อการสัมมนาอาจเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสม

08.30 น. – 09.00 น.
09.00 น. – 09.30 น.
09.30 น. – 10.00 น.
เริ่มการสัมมนา
10.00 น. – 10.45 น.

ลงทะเบียน
ขอเชิญคณาจารย์ที่เข้ าร่วมการสัมมนาเป็ นสักขีพยานในพิธีเปิ ดการแข่งขัน The First Thailand ERM Challenge 2016
รับประทานอาหารว่าง
An Integrated Education; A truly way to transform Thailand to be 4.0
โดย ดร.วิทยา สุหฤทดารง
Vice President for Strategic Initiatives and Enterprise Transformation
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าเจ้ าคุณทหารลาดกระบัง
รายละเอียดของหัวข้ อ:
การศึกษาแบบเชิงเดี่ยวทีป่ ระเทศไทยได้ ปฏิบตั ติ ติ อ่ เนื่องมาเป็ นเวลาหลายสิบปี กาลังส่งผลเป็ นผลเสียแก่ภาคการศึกษา ภาค
แรงงาน และภาคธุรกิจในประเทศไทย การเปลี่ยนแปลงแนวคิดของการให้ การศึกษาเชิงทวีปัญญาจะเป็ นรากฐานของการสร้ าง
ความรู้เชิงบูรณาการ รวมไปถึงการสร้ างกระบวนความคิดเชิงตรรก และวิธีการแก้ ปัญหาอย่างมีขนตอน
ั้
จะเป็ นทักษะพื ้นฐานที่
นักศึกษาผู้เป็ นกาลังแห่งประเทศไทย 4.0 ต่อไป
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10.45 น. – 11.30 น.

Empowering Tomorrow’s workforce (บรรยายด้ วยภาษาอังกฤษ)
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.

ศาสตร์ แห่ งข้ อมูล เพื่อก้ าวกระโดดข้ ามคู่แข่ งขันทางธุรกิจ
โดย คุณจารุตม์ นครามาลีรัตน์
ผู้เชี่ยวชาญระบบดาต้ าเซนเตอร์ , บริษัท ซิสโก้ ซิสเต็ม ประเทศไทย จากัด
รายละเอียดของหัวข้ อ:
การวางแผนและเลือกใช้ ข้อมูล และวิธีการนามาของข้ อมูลที่ถกู ต้ อง และรวดเร็ว จะมีสว่ นช่วยให้ การดาเนินงานทางธุรกิจเป็ นไปได้
อย่างก้ าวกระโดด ศาสตร์ ตา่ ง ๆ ไม่วา่ จะเป็ น Big Data, Data Virtualization, Data Analytic ล้ วนมีสว่ นช่วยให้ องค์กรพร้ อมที่จะ
วางแผนกลยุทธ์ได้ ดียิ่งขึ ้น หัวข้ อนี ้จะนาเสนอ ตัวอย่างการใช้ งานจริง และ การเลือกใช้ เทคโนโลยีในส่วนต่าง ๆ มาปรับใช้ ในองค์กร

12.15 น. – 13.15 น.

พักการสัมมนา

13.30 น. – 14.15 น.

S/4HANA, Next generation of business solution for the Digital Economy (บรรยายด้ วยภาษาไทย)
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.

รับประทานอาหารว่าง และสิ ้นสุดกิจกรรมการสัมมนา
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