สรุปตารางกิจกรรม
กิจกรรมงานเปิดบ้าน MBS Open House Season 2
คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
วันที่ 4-5 ธันวาคม 2563
วัน
เวลา
4-5 ธันวาคม 2563 09.00-16.30 น.

สถานที่
ลานใต้คณะการบัญชี
และการจัดการ และ
SBB501-507 ชั้น 5
คณะการบัญชีและ
การจัดการ

4 ธันวาคม 2563

SBB801 ชั้น 8
คณะการบัญชีและ
การจัดการ

09.00-16.00 น.

ลักษณะกิจกรรม
- ออกบูธเพื่อแนะนำ 7 สาขาวิชาที่คณะฯ ได้เปิดทำการเรียนการสอน
ได้แก่ สาขาวิชาการบัญชี การตลาด คอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยี
สารสนเทศธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ การบริหารการเงิน ธุรกิจระหว่างประเทศ
และการจัดการ และกิจกรรมจากรุ่นพี่สู่น้อง ๆ เพื่อให้น้อง ๆ ได้เข้าใจและ
สนใจในสาขาวิชาต่าง ๆ ที่ตนเองมีความสนใจที่จะศึกษาต่อได้อย่างถ่องแท้
- มีการแข่งขันตอบคำถาม เล่นเกม นำเสนอลักษณะอาชีพ แข่งขัน
การนำเสนอตามลักษณะวิชาชีพของแต่ละสาขาวิชา พร้อมของรางวัล
อีกมากมาย
- การแข่งขันทักษะทางวิชาการแบบบูรณาการ ชื่อMBS Challenge
2020 เป็นการแข่งขันของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
จากสถาบันศึกษาทั่วประเทศ สถาบันละไม่เกิน 3 ทีม เข้าแข่งขันเป็นทีม
โดย ทีมละ 3 คน (ผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขันไม่มีค่าธรรมเนียมแต่อย่างใด)
มีเนื้อหาคำถามครอบคลุมประเด็นความรู้ทางด้านธุรกิจ คือ การบัญชี
เบื้องต้น เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น การเงินธุรกิจเบื้องต้น และบริหารธุรกิจ
เบื้องต้น
- ลักษณะการแข่งขันแบ่งเป็น 2 รอบ
รอบคัดเลือก เป็นข้อสอบปรนัย 60 ข้อ โดยผู้เข้าร่วมการแข่งขันทำข้อสอบ
ปรนัยเป็นทีม ในกระดาษคำตอบที่กำหนด โดยทำข้อสอบภายในเวลา 1

หมายเหตุ

รับสมัคร ตั้งแต่วันนี้จนถึง
วันที่ 30 พฤศจิกายน
2563
ที่ www.mbs.msu.ac.th
(ลิงค์สมัครจะแจ้งผ่าน
เว็บไซต์ของคณะฯ)
ผู้เข้าร่วมแข่งขันและ
อาจารย์ผู้คุมทีมทุกคน
ได้รับเกียรติบัตร

ชั่วโมง และนำคะแนนของแต่ละทีมมาพิจารณาคัดเลือกทีมที่ได้คะแนนรวม
สูงสุด 5 ทีม
รอบชิงชนะเลิศ ใช้การตอบแบบวัดความเร็ว เป็นข้อสอบอัตนัยที่วัด
ความเร็ว ใช้การกดกริ่งหรือไฟในการตอบคำถาม ให้สทิ ธิ์ในการตอบกับทีม
ที่กดเป็นทีมแรก แต่ละข้อคำถามมีคะแนนไม่เท่ากันนักเรียนสามารถเลือก
ระดับความยาก-ง่ายได้จาก 1-2-3 คะแนน ตอบถูกได้คะแนน ตอบผิดติดลบ
กดไม่ทันหรือไม่ตอบจะได้ศูนย์คะแนน
-รางวัลการแข่งขัน
-รางวัลที่ 1 ได้รับเงินรางวัล
5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
-รางวัลที่ 2 ได้รับเงินรางวัล
3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
-รางวัลที่ 3 ได้รับเงินรางวัล
2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
-รางวัลชมเชย 2 รางวัล ได้รับเงินรางวัลละ 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
4 ธันวาคม 2563

09.00-16.00 น.
(สลับกับการ
แข่งขัน MBS
Challenge
2020)

SBB801 ชั้น 8
คณะการบัญชีและ
การจัดการ

- การแข่งขันทักษะการนำเสนอขายเป็นภาษาอังกฤษ มีลักษณะการ
แข่งขันทักษะการนำเสนอขายสินค้าจากตลาดชุมชน หรือที่สนใจในเวลาที่
จำกัด เป็นการแข่งขันแบบทีม โดยแต่ละโรงเรียนส่งได้ไม่เกิน 2 ทีม
ทีมละ 3 คน
- ลักษณะการแข่งขันแบ่งเป็น 2 รอบ
รอบคัดเลือก ผู้เข้าร่วมการแข่งขันเป็นทีม ๆ ละ 3 คน ได้เตรียมตัวมาก่อน
แล้ว เพื่อทำการแข่งขันนำเสนอ เป็นเวลา 3 นาที แล้วนำคะแนนของแต่ละ
ทีมมาพิจารณาคัดเลือกทีมที่ได้คะแนนรวมสูงสุด 5 ทีม

รับสมัคร ตั้งแต่วันนี้จนถึง
วันที่ 30 พฤศจิกายน
2563 ที่
www.mbs.msu.ac.th
(ลิงค์สมัครจะแจ้งผ่าน
เว็บไซต์ของคณะฯ)

5 ธันวาคม 2563

09.00-12.00 น.
.

ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์
Acc.Biz. 301-302
คณะการบัญชีและ
การจัดการ

รอบชิงชนะเลิศ ทั้ง 5 ทีมจะเลือกสินค้าโดยการสุ่มสินค้าจากกล่องที่มีทั้งสิ้น
10 ชิน้ โดยให้สิทธิ์เปลี่ยนสินค้าได้ 1 ครั้ง แล้วให้เวลาเตรียมตัวกลุ่มละ 10
นาที เพื่อแข่งขันการนำเสนอทีมละ 3 นาที
รางวัลการแข่งขัน
-รางวัลที่ 1 ได้รับเงินรางวัล
5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
-รางวัลที่ 2 ได้รับเงินรางวัล
3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
-รางวัลที่ 3 ได้รับเงินรางวัล
2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
-รางวัลชมเชย 2 รางวัล ได้รับเงินรางวัลละ 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
- การแข่งขันการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ทางธุรกิจ (Business
Application Programming)
คุณสมบัติผู้สมัคร
นั ก เรี ย นระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย จากสถาบั น การศึ ก ษาทั่ ว
ประเทศ (ประเภททีม จำนวนไม่เกิน 3 คน)
กติกาการแข่งขัน
การแข่งขันพัฒนาซอฟต์แวร์โดยผู้เข้าร่วมแข่งขันจะต้องออกแบบและ
พัฒนาซอฟท์แวร์บน Windows platform ซึ่งทางคณะกรรมการจะเป็นผู้
กำหนดโจทย์ในการแข่งขัน เวลาที่ใช้ในการแข่งขัน 2 ชั่วโมง
ผู้เข้าร่วมต้องระบุโปรแกรมที่ต้องการใช้ ในตอนสมัครแข่งขัน โดย
เลือกหนึ่งภาษา ดังต่อไปนี้
o Python
o Java
o C#.NET
o VB.NET

ผู้เข้าร่วมแข่งขันและ
อาจารย์ผู้คุมทีมทุกคน
ได้รับเกียรติบัตร

รับสมัคร ตั้งแต่วันนี้จนถึง
วันที่ 30 พฤศจิกายน
2563
(หากมีผู้สมัครครบ 30 ทีม
ระบบจะปิดรับสมัครทันที)
ที่ www.mbs.msu.ac.th
(ลิงค์สมัครจะแจ้งผ่าน
เว็บไซต์ของคณะฯ)

เกณฑ์การให้คะแนน
1. โจทย์ของผลงาน (Problem Definition) พิจารณาจากการเข้าใจปัญหา
และการแก้ปญ
ั หาจากโจทย์ของผลงาน และสามารถใช้เทคโนโลยีที่กำหนด
ในการแก้ปัญหาได้
20 คะแนน
2. การออกแบบ (Design) จะต้องมีความสวยงามและใช้งานได้ง่าย
20 คะแนน
3. ความถูกต้องและสมบูรณ์ของโปรแกรมที่พัฒนา
40 คะแนน
4. การพัฒนาโปรแกรม (Development) พิจารณาจากความสามารถ
ในการใช้เวลาพัฒนาโปรแกรมได้รวดเร็วที่สุด และเทคนิคการใช้คำสั่ง
20 คะแนน
รวม 100 คะแนน
รางวัลการแข่งขัน
-รางวัลที่ 1 ได้รับเงินรางวัล
5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
-รางวัลที่ 2 ได้รับเงินรางวัล
3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
-รางวัลที่ 3 ได้รับเงินรางวัล
2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
-รางวัลชมเชย 2 รางวัล ได้รับเงินรางวัลละ 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

4-5 ธันวาคม 2563 09.00-16.30 น.

ลานเอนกประสงค์
ตึก Acc.Biz ชั้น 1
คณะการบัญชีและ
การจัดการ

กิจกรรม โครงการ “ลด (การใช้พลังงาน) ละ เลิก (การสร้างขยะ)
รุ่น 4”
คุณสมบัตผิ ู้ร่วมโครงการ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จากสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ
บุคคลทั่วไป บุคลากร และนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ลักษณะโครงการ เป็นการประดิษฐ์ถุงหรือวัสดุเหลือใช้มาทำเป็นถุง

4-5 ธันวาคม 2563 09.00-16.30 น.

ตึก Acc.Biz ชั้น 1
และ ตึก SBB ชั้น 1
คณะการบัญชีและ
การจัดการ
คณะการบัญชีและ
การจัดการ

การออกร้านของชุมชนทีค่ ณะฯ ได้ทำการสนับสนุนหรือร่วมงานวิจัยใน
ช่วงเวลาที่ผ่านมา รวมถึงการออกร้านค้าของนิสิตที่สนใจนำของจากชุมชน
ของตนเองมาร่วมกิจกรรมกับทางคณะฯ

4-5 ธันวาคม 2563 09.00-16.30 น.

การแข่งขันทำ tiktok
ลักษณะการแข่งขันทักษะการทำ tiktok เพื่อกด Like (1 คะแนน) หรือ/
และ Share (3 คะแนน) ให้ได้จำนวนมากที่สุด โดยแบ่งการแข่งขันออกเป็น
4 รอบ จำนวน 2 วัน
รอบที่ 1 วันที่ 4 ธันวาคม 2563 นับถึงเวลา 12.00 น.
รอบที่ 2 วันที่ 4 ธันวาคม 2563 นับถึงเวลา 16.00 น.
รอบที่ 3 วันที่ 5 ธันวาคม 2563 นับถึงเวลา 12.00 น.
รอบที่ 4 วันที่ 5 ธันวาคม 2563 นับถึงเวลา 12.00 น.
เงื่อนไข/กติกา
ต้องมีภาพ Location ทีใ่ ช้ในการทำ tiktok โดยใช้ภาพสัญลักษณ์ของคณะฯ
อยู่ใน tiktok อย่างน้อย 1 จุด ลงในเพจคณะ ที่ คณะการบัญชีและการ
จัดการ มมส พร้อมติด #mbstiktok2020

รับสมัคร ตั้งแต่วันนี้จนถึง
วันที่ 5 ธันวาคม 2563 ไม่
จำกัดจำนวน และไม่เสีย
ค่าใช้จ่าย

รับสมัคร ตั้งแต่วันนี้จนถึง
วันที่ 5 ธันวาคม 2563 ไม่
จำกัดจำนวน และไม่เสีย
ค่าใช้จ่าย

ภาพสัญลักษณ์ของคณะฯ อยู่ใน tiktok มี 4 จุด ดังนี้

รางวัลการแข่งขัน
รางวัลที่ 1-3 พร้อมชมเชยอีก 2 รางวัล ได้รับของสมนาคุณจากคณะพร้อม
เกียรติบัตร

