การแข่งขันบอร์ดเกมจาลองธุรกิ จ ระดับประเทศ ครัง้ ที่ 2 ประจาปี 2562
Thailand Business Simulation Game Contest 2019
Topic : Innovation and Technology
ณ คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญีป่ ่ นุ
หลักการและเหตุผล
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ป่ นุ เป็ นสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ก่อตัง้ โดย สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ป่ นุ )
ตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2549 และเป็ นส่วนหนึ่งของการศึกษาระดับอุดมศึกษาในสังคมไทย พัฒนานักศึกษาผ่านการจัดการ
เรียนการสอนตามหลัก Monodzukuri (คิดเป็ น ทาเป็ น) และผลิตบัณฑิตให้สามารถเติบโตเป็ นคนไทยที่มคี ุณภาพ
ทางด้า นความคิด และด้า นการปฏิบ ัติ จนกลายเป็ น ก าลัง ส าคัญ ในการพัฒ นาบ้า นเมือ งต่ อ ไปในอนาคต คณะ
บริหารธุรกิจของสถาบันฯ ได้นาเกมจาลองทางธุรกิจ (Business Simulation Game) มาเป็ นส่วนหนึ่งในการพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพทักษะของนักศึกษาในด้านต่างๆ เช่น ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแก้ปัญหา
ความร่วมมือกันเป็ นทีม และความสามารถในการสื่อสาร เป็ นต้น โดยตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2556 จนถึงปั จจุบนั ทางคณะฯ
ได้รบั ผลการตอบรับเป็ นอย่างดีจากนักเรียนระดับชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลาย ทีไ่ ด้เข้าร่วมการแข่งขันเกมจาลองทาง
ธุรกิจ (Business Simulation Game) และมีจานวนผู้เข้าร่วมการแข่งขันเพิม่ ขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมถึงนักศึกษาของ
สถาบันฯ ก็ได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวทุกครัง้ ทาให้นกั เรียนและนักศึกษาทุกคนสามารถแลกเปลีย่ นความรูแ้ ละนาไป
พัฒนาทักษะต่างๆของตนเองได้ในอนาคตสอดคล้องกับ Core Values ของทางสถาบันฯ อาทิเช่น Kaizen (ปรับปรุง
อย่างต่อเนื่อง) Hansei (Self-Reflection พิจารณาและปรับปรุงตนเองก่อ น) Honest (ซื่อสัตย์ ไม่คดโกง ไม่เอา
เปรียบผูอ้ ่นื ) Respect (ให้เกียรติตนเองและผูอ้ ่นื )และ Public-Interest Conscious (ตระหนักถึงประโยชน์ส่วนรวม)
เป็ นต้น
เนื่องด้วยปั จจุบนั แนวคิดเรื่อง “นวัตกรรม” เป็ นความคิดริเริม่ ทีไ่ ด้นามาประยุกต์ใช้ให้เห็นอย่างเป็ นผลสัมฤทธิ ์
และรูปธรรมมากขึน้ ก่อให้เกิดการเปลีย่ นแปลงต่างๆเชิงบวกต่อมนุ ษย์และโลกของเรา รวมทัง้ ยังเป็ นกลไกสาคัญใน
การผลักดันเศรษฐกิจและสังคมในด้านต่ างๆ นวัตกรรมจะเกิดขึน้ ได้นัน้ ย่อมเกิดจากการพัฒนาแนวคิดของมนุ ษย์
อย่างสร้างสรรค์ และเป็ นระบบเพื่อพัฒนาหรือประดิษฐ์สงิ่ ใหม่ๆ เช่น บริการ ผลิตภัณฑ์ หรือกระบวนการใหม่ๆ
(Service, Product, Process) เป็ นต้น ที่มคี ุณค่า(Value Creation) และมีประโยชน์ต่อผู้อ่นื เศรษฐกิจและสังคม ซึ่ง
เมือ่ มีคุณค่าและมีประโยชน์แล้วจะสามารถขยายผลต่อได้ในเชิงธุรกิจในอนาคต
คณะบริหารธุรกิจ ของสถาบันฯ จึงเล็งเห็นความสาคัญในเรือ่ ง นวัตกรรม และเทคโนโลยี ร่วมกับ
การบริหาร และการจัดการทรัพยากรอย่างเหมาะสม ให้แก่เยาวชน นักเรียน และนักศึกษา ผ่านเกมจาลอง โดยทีเ่ กม
การแข่งขันนี้จะเปิ ดโอกาสให้ผรู้ ว่ มการแข่งขันได้รบั บทบาทเป็ นบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกับวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ซึง่
มีเป้ าหมายให้เราได้คดิ ค้นสิง่ ประดิษฐ์ใหม่ๆ โดยการนาเอาพลังงานทีม่ อี ยูอ่ ย่างจากัดมาใช้เกิดประโยชน์สงู สุด ส่งผล
ทาให้ผเู้ ข้าร่วมการแข่งขันทัง้ ในระดับมัธยมศึกษา และอุดมศึกษา สามารถสร้างสรรค์ไอเดีย คิดวิเคราะห์และ
แลกเปลีย่ นความรูร้ ว่ มกันในระหว่างการแข่งขันกิจกรรม สอดคล้องกับการเรียนสอน Monodzukuri (คิดเป็ น ทาเป็ น)
ของสถาบันฯ ตลอดจนทาให้เกิดการเรียนรูอ้ ย่างเข้าใจร่วมกันมากขึน้

วัตถุประสงค์
1. เพือ่ ให้นกั เรียนได้รจู้ กั หลักสูตรของคณะบริหารธุรกิจ และ แนวทางการเรียนการสอนแบบ
MONODZUKURI ของสถาบันฯ มากขึน้
2. เพือ่ ให้เยาวชน ทัง้ นักเรียนและนักศึกษา ตระหนักถึงความสาคัญของนวัตกรรมร่วมกับความรูด้ า้ นการ
การบริหาร และการจัดการอย่างเหมาะสม ผ่านเกมจาลองธุรกิจ
3. เพือ่ ให้นกั ศึกษาคณะบริหารธุรกิจของสถาบันฯ เรียนรูก้ ารทางานร่วมกันเป็ นทีมผ่านการจัดกิจกรรม
โครงการต่างๆ หรือบทบาทตัวแทนของคณะฯในเข้าร่วมการแข่งขัน
4. เพือ่ ให้นกั เรียน และนักศึกษาสามารถเรียนรูเ้ กีย่ วกับค่านิยมของสถาบัน (TNI CORE VALUE) เช่น
Kaizen Hansei (Self-Reflection) Honest Respect และ Public-Interest Conscious เป็ นต้น และ
สามารถนาไปพัฒนาตนเองต่อไปได้ในอนาคต
วันเวลาสถานที่ดาเนิ นงาน
ศุกร์ 22 ก.พ. เวลา 8.00 – 17.00 ณ อาคาร A ชัน้ 6 ห้อง A601
คณะกรรมการตัดสิ นผลของการแข่งขัน
อาจารย์ประจา คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญีป่ ่ นุ
1. อ.พิชติ งามจรัสศรีวชิ ยั
2. อ.รวิช วงศ์สวัสดิ ์
3. อ.ประสิทธิ ์ พงศ์ดารง
4. อ.โกศวัต รัตโนทยานนท์
5. อ. ยุรนัน มูซอ
กรรมการผูท้ รงคุณวุฒ ิ
1. ตัวแทนจาก More Than A Game
2. ตัวแทนจาก Roll Your Dice
3. ตัวแทนจาก Stronghold Board Game
4. ตัวแทนอิสระจากภายนอก

รูปแบบกิ จกรรม
 เป็ นลักษณะกิ จกรรมการแข่งขัน เกมจาลองกลยุทธ์การจัดการ และบริหารทรัพยากรภายใน
องค์กร
 เกมทีใ่ ช้ในการแข่งขัน : GIZMOS เป็ นบอร์ดเกมประเภทบริหารจัดการทรัพยากร (Resource
Management) และการใช้เทคนิคเพือ่ สร้างผลตอบแทนแบบห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain Reaction
Techniques)
Theme ของบอร์ดเกม :
เกมนี้จะให้ผเู้ ล่นรับบทบาทเป็ นนักคิด นักประดิษฐ์สงิ่ ของทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สมัยใหม่ จะคิดค้นสิง่ ประดิษฐ์ต่างๆ ให้เกิดเป็ นนวัตกรรม (Innovation) ประเภทต่างๆ โดยการเอาพลังงาน
ทีม่ อี ยูอ่ ย่างจากัดมาสะสมและผสานกลไกมหัศจรรย์จากความคิดสร้างสรรค์ (Creative Thinking) และการ
คิดเชิงระบบ (Systematic Thinking) ให้เกิดประโยชน์สงู สุด และนันหมายถึ
่
งชัยชนะสาหรับนักคิด นัก
ประดิษฐ์มอื ทองในปี น้ี

 คุณสมบัติผเ้ ู ข้าแข่งขัน
ระดับมัธยมศึกษา
นักเรียนทีก่ าลังศึกษาอยูใ่ นระดับชัน้ ทีส่ มัครเข้าแข่งขันในปี การศึกษา 2562
(ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 4 –6 หรือเทียบเท่า) ของโรงเรียนทุกสังกัดทัวประเทศ
่
ระดับอุดมศึกษา
นักศึกษาทีก่ าลังศึกษาอยูใ่ นระดับปริญญาตรี ชัน้ ปี ท่ี 1-4 ปี การศึกษา 2562 จากมหาวิทยาลัย
ทุกแห่งทัวประเทศ
่
 หลักเกณฑ์การแข่งขัน
ประเภทการแข่งขัน

ระดับมัธยมศึกษา
การแข่งขันประเภททีม ทีมละ 2
คน

่
สถานศึกษาที่สามารถส่ง โรงเรียนทุกสังกัดทัวประเทศ
นักเรียน /นักศึกษาเข้า
แข่งขัน

ระดับอุดมศึกษา
การแข่งขันประเภททีม ทีมละ 2
คน
ทุกคณะ จากมหาวิทยาลัยทุกแห่ง
ทัวประเทศ
่

จานวนที่รบั สมัครเข้า
แข่งขัน

1 โรงเรียน สามารถส่งนักเรียนเข้า 1 คณะ สามารถส่งทีมนักศึกษา
แข่งขันได้ไม่เกิ น 3 ทีม
เข้าแข่งขันได้ใม่เกิ น 3 ทีม
(ทีมละ 2 คน)
(ทีมละ 2 คน)

รูปแบบการแข่งขัน

แต่ละสาย จะคัดเลือกทีมอันดับ 1
(หรืออันดับ 1 - 2 ตามปริมาณ
จานวนทีมทีเ่ ข้าสมัคร )เมื่อจบรอบ
การแข่งขัน เพือ่ เข้าสูร่ อบต่อไป

แต่ละสาย จะคัดเลือกทีมอันดับ 1
(หรืออันดับ 1 - 2 ตามปริมาณ
จานวนทีมทีเ่ ข้าสมัคร )ทีไ่ ด้รบั
คะแนนมากทีส่ ุด เมื่อจบรอบการ
แข่งขัน เพือ่ เข้าสูร่ อบต่อไป

หมายเหตุ
เงือ่ นไขในการจบเกม
เมื่อมีผเู้ ล่นคนใดทีส่ ามารถสร้างจานวนการ์ด (Gizmos) ครบ 16 ใบ หรือ มีการ์ด (Gizmos)
ระดับ 3 ครบ 4 ใบ เกมจะจบ และให้ผเู้ ล่นคนทีเ่ หลือในรอบนัน้ เล่นจนจบรอบ หากเป็ นผูเ้ ล่นทางขวา
มือของผูเ้ ล่นคนแรก เกมจะจบทันที
กรณี Tie-Breaker (ตามกฎของเกม)
- คะแนนเท่ากัน จะพิจารณาจากจานวนการ์ด (Gizmos) ทีส่ ร้างไว้ ใครมีจานวนมากทีส่ ุดจะเป็ นผู้
ชนะ
- คะแนน และจานวนการ์ด (Gizmos) เท่ากัน จะพิจารณาจากจานวนของลูกแก้วพลังงาน
ใครมากทีส่ ุดจะเป็ นผูช้ นะ
- คะแนน ,จานวนการ์ด (Gizmos) และ จานวนของลูกแก้วพลังงาน เท่ากัน ใครทีอ่ ยูไ่ กลจากผูเ้ ล่น
คนแรกมากทีส่ ุดจะเป็ นผูช้ นะ
 รางวัลแข่งขัน
ระดับมัธยมศึกษา
รางวัลชนะเลิศ
รางวัลรองชนะเลิศ
รางวัลอันดับ 3

ระดับอุดมศึกษา
รางวัลชนะเลิศ
รางวัลรองชนะเลิศ
รางวัลอันดับ 3

8,000 บาท พร้อมโล่ และใบประกาศนียบัตร
+ ของรางวัลจากทางร้านบอร์ดเกม และสปอนเซอร์
5,000 บาท ใบประกาศนียบัตร
+ ของรางวัลจากทางร้านบอร์ดเกม และสปอนเซอร์
2,500 บาท ใบประกาศนียบัตร
+ ของรางวัลจากทางร้านบอร์ดเกม และสปอนเซอร์

8,000 บาท พร้อมโล่ และใบประกาศนียบัตร
+ ของรางวัลจากทางร้านบอร์ดเกม และสปอนเซอร์
5,000 บาท ใบประกาศนียบัตร
+ ของรางวัลจากทางร้านบอร์ดเกม และสปอนเซอร์
2,500 บาท ใบประกาศนียบัตร
+ ของรางวัลจากทางร้านบอร์ดเกม และสปอนเซอร์

สาหรับอันดับอื่นๆ จะได้รบั ใบประกาศนียบัตร

กาหนดการแข่งขัน วันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 8.00-17.00 น.

อาจารย์ และนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ/กิ จกรรม จะได้รบั ใบประกาศนี ยบัตร (Certificate) จากทางคณะ
บริ หารธุรกิ จ

วิธกี ารสมัคร
- ค่าลงทะเบียนฟรี
- แบบฟอร์มลงทะเบียน Thailand Business Simulation Game Contest 2019 ลงทะเบียนออนไลน์ท่ี
https://www.eventpop.me/e/4883?fbclid=IwAR1y3DDnFxnGucR51fnqgHSt4BlfmifCE1gD6kkwqv5S3V2bEistQxHzZM
หรือสแกน QR CODE ได้เลย

- สอบถามเพิม่ เติม : อีเมลล์ rawich@tni.ac.th เบอร์โทรศัพท์มอื ถือ 086-374-9626

