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ประโยชน์ 3 ฝ่ ายของโครงการนี้
University’s
member

LEARNER
(Students)

MonsoonSIM
THAILAND

• สร ้างกิจกรรมการเรียนรู ้ด ้าน
การประกอบการใน
มหาวิทยาลัย (Workshop
และ การแข่งขัน)
ึ ษาและผู ้ใช ้
• เพิม
่ ฐานนักศก
MonsoonSIM เพือ
่ ความ
คุ ้มค่าในการ Subscription
• สร ้าง Engagement ทีม
่ าก
ขึน
้ ผ่านกิจกรรม จูงใจให ้
ผู ้เรียนพัฒนาตัวเอง โดยมี
แรงจูงใจเป็ นเงินรางวัล

• เพิม
่ พูนความรู ้ ความเข ้าใจ
ในหลักการบริหารธุรกิจ
การจัดการ
• ประสบการณ์ในการ
Integrated workflow &
KPI
• การใช ้ “ข ้อมูล” ในการ
ิ ใจ
ตัดสน
• soft skills ในทักษะต่าง ๆ
• วินัย ความอดทน

• สามารถสร ้างกิจกรรมผ่าน
ระบบออนไลน์แบบ New
่ Pooling
Normal เชน
Online Class เป็ นต ้น
• เปลีย
่ นเงินรางวัลประจาปี ที่
กระจุกตัวจากกิจกรรมเดียว
และสามารถ engage
ึ ษาได ้เพียงบางกลุม
นักศก
่
เป็ นการกระจายเงินรางวัล
และสร ้าง engagement
ึ ษาได ้หลาย
ให ้กับนักศก
กลุม
่

บทบาทของ MonsoonSIM Thailand ในโครงการนี้
ิ
• สร ้างกิจกรรมร่วมให ้กับ Learner และมหาวิทยาลัยทีเ่ ป็ นสมาชก
่ Pooling Online Workshop, Q&A Session, Practicing Club Game, Competition
• เชน
League)

ิ เพือ
• ร่วมสร ้างกิจกรรมกับมหาวิทยาลัยทีเ่ ป็ นสมาชก
่ พัฒนาเยาวชน Learner ร่วมกัน
่ MSIM Boot Camp จากความต ้องการและความพร ้อมของแต่ละสถาบันสมาชก
ิ
เชน
• SPONSOR เงินรางวัลใน TH ERM Quarter League และ TH ERML GRAND FINAL
และ ON TOP รางวัลสาหรับทีมไทย หากชนะใน MERMC รวมมูลค่า กว่า 100,000
บาท

TH ERM LEAGUE 2021 Concepts

Gamification
Experiential Learning

PLAY

Skills & Knowledge

Competition
Engagement

LEARN

Experience &
Reward

EARN

TH ERM LEAGUE 2021 Process (Revised)
International MonsoonSIM ERM Competition 2021
TH ERM LEAGUE 2021 (Grand Final)
TH ERM LEAGUE 2021 (Quarter League)
University ACTIVITY
&LEAGUE
(CANCELLED)
•

•

เนือ
่ งจากภาวะโควิด ทาให ้
ไม่สามารถจัดกิจกรรมนีไ
้ ด้
และมหาวิทยาลัยทีพ
่ ร ้อมใน
การจัดการแข่งขันภายในมี
ไม่มาก
มหาวิทยาลัยจัด League
แข่งขันภายในของท่าน
หรือ สร ้าง Workshop
เบือ
้ งต ้น ในกรณีไม่ประสงค์
จะเข ้าร่วม Pooling Online
ึ ษา
Class เพือ
่ ให ้นักศก
สามารถเข ้าร่วมกิจกรรมใน
ลาดับต่อไปได ้

•

•

ทีมนักศึกษาในสังกัดของ
มหาวิทยาลัยทีเ่ ป็ นสมาชิกของ
MonsoonSIM ไม่จากัดจานวน
และ skill ทีส
่ นใจเข ้าร่วม
League
MSIMTH จะจัดการแข่งขันใน
ระบบ League ไตรมาส ละ 1
การแข่งขัน โดยมีเงินรางวัลใน
ทุกไตรมาส

•
•

•
•

•

WINNER ในแต่ละ Quarter
4,000 บาท : ทีม

•

•

1st Runner Up ในแต่ละ
Quarter 3,000 บาท : ทีม

•

•

2nd Runner Up ในแต่ละ
Quarter 2,000 บาท : ทีม

•

หากต ้องการสะสมเงินรางวัลต ้อง
สมัครในแต่ละ Quarter
เงินรางวัลจะถูกหักภาษี ณ ทีจ
่ ่าย 5%
โดยใช ้หลักฐานเป็ น สาเนาบัตร
ประชาชนของสมาชิกในทีม 1 ท่าน

•

ึ ษา ทีเ่ ข ้าร่วม
ทีมนั กศก
Club ใน MonsoonSIM ใน
Game ทีจ
่ ัดอันดับ และมี
มากกว่า 3 มหาวิทยาลัย จะ
ได ้รับการจัดอันดับ ELO
Rating 1,500 แต ้ม ทีส
่ มัคร
ใจเข ้าร่วมการแข่งขัน
WINNER TH ERMGF
20,000 บาท : ทีม
1st Runner Up TH
ERMGF 10,000 บาท : ทีม
2nd Runner Up TH
ERMGF 5,000 บาท : ทีม
เงินรางวัลจะถูกหักภาษี ณ
้ กฐาน
ทีจ
่ า่ ย 5% โดยใชหลั
เป็ น สาเนาบัตรประชาชน
ิ ในทีม 1 ท่าน
ของสมาชก

•

•

ยังไม่ทราบว่า จะเป็ นการ
แข่งขันในแบบ F2F หรือ
Online จากผลกระทบของ
สถานการณ์ Covid-19
ยังไม่ทราบโควตาของแต่ละ
ประเภทในการแข่งขันรอบ
International ซงึ่ จะสอดคล ้อง
กับ จานวน x ทีม ทีเ่ ป็ น
ตัวแทนจากการแข่งขัน TH
ERM League 2021
ในกรณีทม
ี ไทยได ้รับรางวัลใน
อันดับ TOP 3 ของ MERMC
จะได ้รับเงินรางวัล TOP Up
•
WIN → 10,000 บาท*
•
1st Runner up →
7,500 บาท*
•
2nd Runner up →
2,500 บาท*
* เงินรางวัลหักภาษี ฯ ที่
จ่าย 5% ตามกฎหมาย

Quarter League 2021 Prize

Total Prize THB 36,000 + TH ERM Grand Final THB35,000 = THB 71,000
Q1

JAN-MAR 2021

Q2

APR-JUN 2021

Q3

JUL-SEP
2021

Q4

OCT-DEC
2021

4,000 บาท*

4,000 บาท*

4,000 บาท*

4,000 บาท*

3,000 บาท*

3,000 บาท*

3,000 บาท*

3,000 บาท*

2,000 บาท*

2,000 บาท*

2,000 บาท*

2,000 บาท*

• *เงินรางวัลจะถูกหักภาษี ณ ทีจ
่ า่ ย 5% (รางวัล) ตามทีก
่ ฎหมายระบุไว ้
• ทีมนักศึกษาปริญญาตรีสามารถลงแข่งได ้ทุก Quarter และสะสมเงินรางวัลได ้ จนกว่าจะหมดสถานะนักศึกษา ทัง้ นีต
้ ้องสมัครลงแข่งในทุก Quarter ในระบบเท่านัน
้
้ สุดการจัดการแข่งขัน ซึง่ MonsoonSIM จะประกาศให ้ทราบทาง Official Facebook
• ในกรณีท ี่ มีสถาบันการศึกษาเช ้าร่วมน ้อยกว่า 3 สถาบัน และ มีจานวนทีมน ้อยกว่า 12 ทีม ถือเป็ นการสิน
MonsoonSIMTH

Check list for
MSIM University Activity & League 2021
ึ ษาเข ้าร่วมโครงการด ้วยความสมัครใจ กับ MonsoonSIM TH ขอให ้นักศก
ึ ษา
• มหาวิทยาลัย และนักศก
ึ ษาทีถ
เข ้าร่วมด ้วยความสมัครใจ เนือ
่ งจากนักศก
่ ก
ู บังคับให ้เข ้าร่วมมี Engagement น ้อย และไม่เกิดผล
ึ ษา อาจารย์ และ MonsoonSIM
ดีตอ
่ ทัง้ นักศก
ึ ษาทีเ่ ข ้าร่วมโครงการไม่
• เพือ
่ ให ้เกิดประโยชน์ในวงกว ้างในการสร ้างสงั คมอุดมนักประกอบการ นักศก
ั ้ ปี ทักษะ โดยมหาวิทยาลัยชว่ ยประชาสม
ั พันธ์โครงการนีผ
่ งทางต่าง ๆ
จากัด คณะ/สาขาวิชา ชน
้ า่ นชอ
• มหาวิทยาลัย อาจร่วมจัด Online MSIM Workshop Session กับ MonsoonSIM ได ้ ทัง้ ทาง Offline
ึ ษาเข ้าร่วมใน Pooling Online Class
และ Online หรือ Omni workshop สง่ นักศก
• มหาวิทยาลัย ร่วมกิจกรรมจัด League การแข่งขันภายใน ชว่ งเดือนที่ 2 ของแต่ละไตรมาส ทีม
ึ ษาทีม
ิ เข ้าร่วม TH
นักศก
่ อ
ี น
ั ดับ 5 อันดับแรก ของแต่ละไตรมาส ใน League ภายใน จะได ้รับเชญ
ิ ธิเฉพาะรายชอ
ื่ ทีนักศก
ึ ษาในระบบ League เท่านัน
ึ ษา
League โดยอัตโนมัต ิ (ขอสงวนสท
้ ไม่รับนักศก
ในรายวิชาในการแข่งขันทุกกรณี)

Collaborative between
University’s member & MSIMTH

ใจดีให้ยม
ื

ในกรณีทก
ี่ จิ กรรมต ้องการจานวน
ของ Concurrent Users มากกว่า
ที่ Subscription ของแต่ละฝ่ ายจะ
มี รวมไปถึง การเปิ ด Club Game
ต่าง ๆ ทัง้ สองฝ่ ายจะใจดีให ้ยืมใช ้
งานระหว่างกันและกัน MSIMTH
+ University Subscription
เปิ ด PUBLIC CLUB GAME
เพือ
่ ให ้ Learner จากต่างสถาบัน
ได ้เข ้าร่วมเพือ
่ สร ้าง ELO Rating
Score

Pooling Online Workshop
เพือ
่ ให ้เกิดประโยชน์แก่ผู ้เรียนในวง
กว ้าง MSIMTH จะมี Pooling
Online Workshop เป็ น Basic
Class ท่านเพียงประสานงานให ้กับ
ึ ษาของท่าน ชว่ ยให ้เขาเข ้า
นักศก
เกมได ้ ทีเ่ หลือ Pooling Online
Class จะสร ้าง basic ให ้ (ขอแนะนา
ึ ษาสมัครใจ และไม่เป็ น
ให ้นักศก
สว่ นหนึง่ สว่ นใดของวิชาเรียน)

่ ยสร้าง MSIM
ชว
Community และ
ั ันธ์ขา่ วสาร
ประชาสมพ

ท่าน CT ชว่ ยร่วมสร ้าง MSIM
ึ ษา
Community ในสถาบันการศก
ของท่าน ใน Platform ใด ๆ เพือ
่
ั พันธ์กจิ กรรมไปยัง
การประชาสม
ึ ษาของท่าน และเกิด
นักศก
ประโยชน์ในการสานต่อโครงการไป
ยังรุน
่ ต่อ ๆ ไป

Collaborative between
University’s member & MSIMTH

่ ยก ัน
ร่วมด้วยชว

MSIMTH และ มหาวิทยาลัยอาจ
ร่วมจัดกิจกรรมภายใน เพือ
่ สร ้าง
ึ ษาท่าน และ
ประโยชน์ให ้กับนักศก
อาจรวมไปถึงกิจกรรมระหว่าง
ึ ษา เพือ
สถาบันการศก
่ ชว่ ยกัน
่ การจัด
พัฒนาเยาวชนไทย เชน
MSIM Boot Camp เป็ นต ้น

การสน ับสนุนในขนตอนการ
ั้
ขออนุม ัติงบประมาณ
ึ ษา
ให้ก ับน ักศก

ในกรณีทก
ี่ ารแข่งขัน หรือกิจกรรม
่ Boot
ใด ๆ ทีท
่ าร่วมกัน เชน
ึ ษาเข ้า
Camp หรือ การสง่ นักศก
ร่วมใน Face-to-Face (หากมี)
่ ในรอบ TH ERML Grand
เชน
Final และ Regional MERMC ซงึ่
ท่านอาจร่างโครงการเพือ
่ ขออนุมัต ิ
ล่วงหน ้า

How learner teams will get ELO Score
• เข ้าร่วมใน club game ใด ๆ ทีร่ ะบุวา่ มีการจัดอันดันดับคะแนน ELO
Rating
ึ ษา (รวมทัง้ ในและ
• Club game นัน
้ ๆ ต ้องมีอย่างน ้อย 3 สถาบันการศก
นอกประเทศไทย)
ิ จะร่วมเปิ ด Club Game เพือ
• MSIMTH และมหาวิทยาลัยสมาชก
่ ให ้
ึ ษาได ้ฝึ กฝน และมีอน
นั กศก
ั ดับคะแนน
• แข่งแล ้วชนะบ่อย ๆ อันดับคะแนนจะดีขน
ึ้ ในกรณีทแ
ี่ พ ้คะแนน ELO ก็จะ
ลดลงด ้วย
• คะแนนเหล่านัน
้ จะเป็ น “กุญแจ” ไปยังสายการแข่งขันต่อไป

กระบวนการจากว ันแรก ถึง MERMC
Leaner level

Academic level

Willing to Join
the TH League

PR the Program
to Leaners

TH ERML2021
Grand Final

Representative of
Thailand in MERMC

For those team who have ELO
score Equal or higher 1,500pts
and willing to join Grand Final
are welcome

(Revised)

Learner register
to TH League
2021

Experienced in
MSIM

Yes
Compete and
Get ELO points
ELO Point will applicable if
have 3 universities
participated in that game
MSIMTH will host the
Competition/May borrow
subscription if need.

Heading to TH
League 2021

No

Join the MSIM
Workshop
Pooling Online
Workshop
Internal
Workshop

้ ในแต่ละ Quarter
กิจกรรมทีจ
่ ะเกิดขึน
Part of University
Activity & League

สว่ นของ Workshop
เพือ
่ สร้างประสบการณ์

1st

•

Month

•
•

2nd

•

Month

3rd

Month

•

•

สว่ นของ Club game เพือ
่ การฝึ กฝน
และการแข่งข ัน

Pooling Online Class by MSIMTH
(Basic Class)
will be in SAT or SUN
Voluntary Join, no Compulsory

•

Open Online Q&A by MSIMTH
(Intermediate Class) will be
middle of the week

•

No workshop activity

•
•
•
•

Club Game/Live Game for practicing purpose, No
ELO rating
will be in Mon-Fri
Voluntary Join, no Compulsory
First come first serve basis. No booking
Each club game can cater 10 teams only

•
•
•

Public Club Game competition to get ELO Score for
preparation to Quarter League, Since second half of
2nd month
10-12 Games for ELO Rating
First come first serve basis. No booking
Each club game can cater 10 teams only

•
•
•

8-10 QUARTER LEAGUE GAMEs
First come first serve basis. No booking
Each club game can cater 10 teams only

ึ ษา และสถาบันการศก
ึ ษาเมือ
ิ้ สุด Quarter และ Half เพือ
ิ ใจในการดาเนินกิจกรรมต่อหรือไม่ตอ
จะมีการประเมินความร่วมมือจากนักศก
่ สน
่ ตัดสน
่ ไป

ิ้ สุดแต่ละ Quarter
เกณฑ์การประเมินผล เมือ
่ สน
และ Half เพือ
่ พิจารณาอนาคตของโครงการ
In case of program has been
ended. The Quota of
Thailand Team in MERMC will
be given ONE SEAT to every
university. For the team who
have Highest ELO Score in
the University But not exceed
Quota that been given to
Thailand.
In case of having university,
which would like to
participate exceed than
Thailand’s Quota. MSIMTH will
arrange special match to cut
off until match to quota.
will have no prize support for
this special match. But if the
TH Team win the TOP3 of
MERMC 2021. MSIMTH will
TOP-UP the prize as
mentioned

Same evaluation in next Quarter

START 1st
Quarter

Apply to
competition

Having >= 3
universities
participated

Yes

Continue as
Education Part
planned

Having >= 7
teams in each
line

No

Continue as
some Learner
interested in, by
Continue only
Golden Line and
End of event
End of all
program at
end of Q1

No

Continue
competition on
that Line till
finished

Yes

Continue for
next Quarter

TH ERM LEAGUE 2021 Quarterly Plan
Q1

JAN-MAR
2021

Q2

APR-JUN
2021

ตามกาหนดการประจาปี MERMC มักจะมีขน
ึ้
ในเดือนสงิ หาคม/กันยายน ของทุกที ซงึ่ Q1
และ Q2 น่าจะอยูใ่ นชว่ งเวลาทีเ่ หมาะสมกับ
กิจกรรมหลักประจาปี 2021

•
•

INTERNATION MERMC 2021

Due to this plan has been planned since OCT 2020. during the timeline, MonsoonSIM Thailand had fully authorized to change the details, based on any
changing factors which effected to TH ERM League 2021

TH ERML GRAND FINAL
2021

•

Q3

JUL-SEP
2021

Q4

OCT-DEC
2021

Q3 และ Q4 Tentatively
สาหรับกิจกรรมในปี 2022

ิ เข ้าสู่ TH ERML Grand Final (ซงึ่ Q1 2021 และ Q2 2021
Top 3 (or 3-5) ของ Platinum Line ของแต่ละ Quarter จะได ้รับเชญ
ิ ธิในการแข่งขันในปี TH ERML Grand Final 2021 และ MERMC 2021 สว่ น Q3 2021 และ Q4 2021 จะได ้สท
ิ ธิไปรอการ
จะได ้รับสท
ึ ษาอยู)่
แข่งขันในปี TH EMRL Grand Final 2022 ในกรณีทย
ี่ ังคงสถานภาพเป็ นนักศก
ในกรณีทม
ี่ ท
ี ม
ี ทีม
่ อ
ี น
ั ดับซ้ากันในแต่ละ Quarter อาจพิจารณาเลือกทีมในอันดับถัดไปมาเติมเต็มเพือ
่ ให ้เกิดการแข่งขันทีม
่ ค
ี ณ
ุ ภาพใน
TH ERML Grand Final ในจานวนรวมกันทัง้ หมดไม่เกิน 10-12 ทีม โดยคานวนจาก Average ELO Score ในระบบ)

TH ERML Grand Final 2021 Process & Prize
(Revised)

Have ELO rating
equal or higher
1,500 pts
•

•

วัดจากคะแนน ELO Rating
ในวันทีส
่ มัคร TH ERM
Grand Final ในระบบ
MonsoonSIM ต ้องมี
คะแนนมากกว่าหรือเท่ากับ
1,500 แต ้ม
ระบบจะคานวณคะแนนเมือ
่ มี
ทีมมากกว่า 3 มหาวิทยาลัย
เท่านัน
้

TH ERML
Grand Final 2021

20,000 บาท*

Representative of
Thailand in MERMC
•
•
•

10,000 บาท*

5,000 บาท*
* เงินรางวัลจะถูกหักภาษี ณ ทีจ
่ า่ ย 5%
(รางวัล) ตามทีก
่ ฎหมายระบุไว ้

•

ยังไม่ทราบจานวน Quota ของทีมประเทศไทย
ใน MERMC 2021
โดยหากได ้จานวน Quota จะเรียงตามลาดับใน
TH ERML Grand Final 2021
ยังไม่ทราบวิธก
ี ารจัดการแข่งขัน หาก Covid19
สถานการณ์ดข
ี น
ึ้ อาจจะเป็ นการแข่งขันในระบบ
Face-to-Face ซงึ่ มหาวิทยาลัยของท่านเป็ น
ผู ้สนับสนุนค่าเดินทางในการแข่งขัน ณ ประเทศ
ิ สนับสนุน
ปลายทางทีเ่ ป็ นเจ ้าภาพ ซงึ่ การตัดสน
ิ ใจจากมหาวิทยาลัย
การเดินทางเป็ นการตัดสน
ต ้นสงั กัดของท่าน
ในกรณีทส
ี่ ถานการณ์ Covid19 และสถานการณ์
่ ปี
อืน
่ ๆ ทาให ้ต ้องจัดแบบ Online League เชน
2020 ทุกทีมตจาม Quota สามารถเข ้าร่วมได ้ทุก
อันดับทีผ
่ ู ้จัดแจ ้งไว ้

