
ผลงานโค้งสุดท้ายส่งท้ายปี 60 นักศึกษาปริญญาโท ไม่ทาํให้ผดิหวงั                                                

แชมป์โลกเกมธุรกจิออนไลน์  

ทีมนกัศึกษาระดบัปริญญาโท โครงการพิเศษ หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต วเิคราะห์เกมคู่แข่งปรับแผนกลยทุธ์ช่วงชิง

ความไดเ้ปรียบจนสุดทา้ยควา้แชมป์เกมธุรกิจออนไลน์ระดบัโลกมาครองไดส้ําเร็จ ตวัแทนนักศึกษาเผยใชก้ลยุทธ์จาก

หอ้งเรียนฝ่ามรสุมเศรษฐกิจบนโลกออนไลน์ 

ดร.ทรรศนะ บุญขวัญ, อาจารย์วีระ วีรขจรศักดิ์  และดร.ธณษ์วรรณ ร่างใหญ่ อาจารยผ์ูบ้รรยายกระบวนวิชา BUS7017         

การจดัการเชิงกลยทุธ์ มหาวทิยาลยัรามคาํแหง และไดท้าํหนา้ท่ีเป็นท่ีปรึกษาใหก้บัทีมนกัศึกษา กล่าววา่ “การเรียนการสอน

ในรายวิชาการจดัการเชิงกลยุทธ์จะเกิดประโยชน์สูงสุดหากไดรั้บการฝึกฝนทั้ งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ในการน้ีจึง

สนบัสนุนใหน้กัศึกษาไดมี้โอกาสเรียนรู้เกม BSG Online ซ่ึงจาํเป็นตอ้งอาศยัแนวคิดทฤษฎีตา่งๆ ท่ีไดร่ํ้าเรียนมาประยกุตใ์ช้

ในการตดัสินใจไดอ้ยา่งเหมาะสมภายใตส้ถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลา อน่ึงเกม BSG Online ถือเป็นโปรแกรม

จาํลองการแข่งขนัเชิงธุรกิจโดยจะดาํเนินการผลิตและจดัจาํหน่ายรองเทา้กีฬาไปยงัตลาดทัว่โลก ซ่ึงโปรแกรมดงักล่าวไม่

เพียงจะนํามาใช้ประกอบการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษาต่างๆทั่วโลก แต่เพ่ือเป็นการเพ่ิมพูนทักษะความรู้

ความสามารถให้กับผูเ้ล่นเพ่ิมเติม บริษทั McGrawHills Erwin ในฐานะผูพ้ฒันาเกมจึงกาํหนดให้มีการแข่งขนัเกม BSG 

Online ระดบัโลกข้ึนโดยจดัให้มีการแข่งขนั 3 คร้ังต่อปีคือ เดือนพฤษภาคม สิงหาคม และธันวาคมของทุกปี ซ่ึงจะเปิด

โอกาสใหเ้ฉพาะทีมท่ีไดอ้นัดบัท่ีหน่ึงในแต่ละอุตสาหกรรมสามารถเขา้ร่วมการแข่งขนัในระดบัโลกน้ีได ้

 

                                                                   

             ดร.ทรรศนะ บุญขวญั                             อาจารย์วรีะ วรีขจรศักดิ์                            ดร.ธณษ์วรรณ ร่างใหญ่ 

ในเดือนธันวาคม 2560 ท่ีผ่านมา บริษทั McGrawHills Irwin ได้เชิญทีมแข่งขนัจากสถาบันการศึกษาต่างๆทั่วโลกกว่า      

669 ทีม เขา้ร่วมแข่งขนัเกม BSG Online การแข่งขนัในคร้ังน้ีมีทีมตอบรับเขา้ร่วมแข่งขนัรวม 57 ทีม โดยแบ่งออกเป็น       

5 อุตสาหกรรมๆละ 11-12 ทีม และทีมจากมหาวิทยาลยัรามคาํแหงเขา้ร่วมแข่งขนัมีจาํนวน 4 ทีมดว้ยกันแข่งขนัอยู่ใน

อุตสาหกรรมท่ี 1-4 ซ่ึงภายหลงัการแข่งขนัส้ินสุดลงปรากฏวา่ตวัแทนมหาวิทยาลยัรามคาํแหงเป็นนกัศึกษาโครงการพิเศษ 

หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ภายใต้ช่ือทีม E RU MLW10 SUN ในอุตสาหกรรมท่ี 2 นําโดย นายปกรณ์ วรอุไร 

นกัศึกษาระดบัปริญญาโท โครงการพิเศษ หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต Modern Leaders (Weekend Program) รุ่นท่ี 10 

กลุ่ม SUN และทีม D ja ในอุตสาหกรรมท่ี 4 นําโดย นายคเณศ บุญครอง นักศึกษาระดับปริญญาโท โครงการพิเศษ 

หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสําหรับผูจ้ ัดการยุคใหม่ (Sunday Program) รุ่นท่ี 15 กลุ่มท่ี 1 สามารถควา้ตาํแหน่ง

ชนะเลิศมาครองไดอ้นัแสดงให้เห็นถึงศกัยภาพของนกัศึกษาปริญญาโท โครงการบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต ท่ีไดแ้ข่งขนัจน

มีผลงานเป็นท่ียอมรับในระดบัสากลนาํช่ือเสียงมาสู่ประเทศ และมหาวทิยาลยัรามคาํแหงไดอี้กคร้ังหน่ึง  



         

                 นายปกรณ์ วรอุไร 

 

          

               นายคเณศ บุญครอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายปกรณ์ วรอุไร ตวัแทนนกัศึกษาท่ีสามารถควา้รางวลัชนะเลิศจากการแข่งขนั

ในกลุ่มอุตสาหกรรมท่ี 2 กล่าวถึงความรู้สึกหลงัทราบผลการแข่งขนัวา่ “กระผม 

นายปกรณ์ วรอุไร นักศึกษาระดับปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยั

รามคาํแหง ได้รับเลือกจากสมาชิกในทีมให้ทาํหน้าท่ีเป็นตวัแทนทีมนักศึกษา

โครงการ MLW10 (SUN) ขอขอบพระคุณท่านอาจารย์ท่ีให้ค ําแนะนํา และ

คาํปรึกษาตลอดช่วงเวลาการแข่งขนั และขอขอบคุณน้องโอม, พ่ีต่อ, น้องกุง้, 

น้องก๊ิฟ และเพ่ือนๆในทีมทุกคนท่ีร่วมระดมความคิดในการวางแผนกลยุทธ์

ตั้งแต่การแข่งขนัภายในมหาวิทยาลยัจนถึงการแข่งขนัในระดบัโลก จนทาํให้ทีม

ของเราไดรั้บรางวลัชนะเลิศในคร้ังน้ี”   

 

 นายคเณศ บุญครอง ตัวแทนนักศึกษาท่ีสามารถควา้รางวลัชนะเลิศจากการ

แข่งขนัในกลุ่มอุตสาหกรรมท่ี 4 กล่าวถึงความรู้สึกหลงัทราบผลการแข่งขนัว่า 

“เกม BSG Online ถือเป็นเกมท่ีฝึกทักษะในหลายๆด้าน ทั้ งด้านการคิดเชิง

วิเคราะห์ การประเมินคู่แข่งขนัและสภาพตลาด รวมทั้งการแข่งขนัภายใตค้วาม

กดดนัในสถานการณ์เสมือนจริง ทั้งน้ีขอขอบคุณเหล่าคณาจารยท่ี์ไดใ้ห้ความรู้

และมอบโอกาสในการแข่งขันกับทีมจากมหาวิทยาลัยอ่ืนๆทั่วโลก ทั้ งยงัให้

ค ําป รึกษ าและผลักดัน จน สามารถเข้าเป็ น อัน ดับ  1 ใน การแข่งขัน น้ี ได ้

ขอบพระคุณครับ” 



ผลการแข่งขันเกม BSG Online 2017 ในช่วงเดือนธันวาคมทีผ่่านมา 

 
 

 
1 Overall (game-to-date) Investor Expectation score. 
2 Overall (game-to-date) Best-In-Industry score. 
3 Combined Investor Expectation and Best-In-Industry scores based on 50%-50% weighting 

ที่มา: http://www.bsg-online.com/stats/BestStrategyInvitational.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ใบประกาศนียบัตรสําหรับผู้รับรางวลัชนะเลศิการแข่งขัน BSG Online 2017 
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