กําหนดการค่าย UBS CAMP ครั้งที่ 3 (ถึงจะอยู่ไกล แต่ถ้ามีใจคงได้เจอกัน) รูปแบบออนไลน์
ผ่านระบบ Zoom Meeting
วันที่ 15-16 มกราคม 2565
จัดโดย คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ไลน์กลุ่มค่าย 3
เวลา
กิจกรรม
วันเสาร์ที 15 มกราคม 2565 การแต่งกายของ นร.- ชุดสุภาพ
7.30 น.
หัวหน้าโครงการไหว้สิงศักดิสิทธิ
08.00 น. - 09.00 น. นร. ลงทะเบียน ผ่าน Google Form
(กรอกได้เพียง 1 ครั้ง กรอกให้ถูกต้องก่อนส่งข้อมูล)
09.00 น. - 09.10 น. พิธีเปิด โดย คณบดีคณะบริหารศาสตร์
09.10 น. - 10.00 น. เปิดตัวผู้นําเกมส์
อธิบายอุปกรณ์การเล่นกิจกรรมค่าย
ละลายพฤติกรรม
สันทนาการ
10.15 น. - 11.45 น. กิจกรรมแนะนําสาขา 6 สาขา (15 นาทีต่อสาขา)
เวลา 11.30-11.45 น. สาขาการจัดการการโรงแรม
เวลา 11.00-11.15 น สาขาการตลาด
เวลา 10.15-10.30 น. สาขาการเงินและการลงทุน
เวลา 10.30-10.45 น. สาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
เวลา 10.45-11.00 น. สาขาการบัญชี
เวลา 11.15-11.30 น. สาขาการจัดการธุรกิจ
11.45 น. - 12.00 น. สันทนาการ
12.00 น. - 13.00 น. น้องๆพักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 น. - 13.30 น. สันทนาการ
13.30 น. - 13.40 น. พี่ลูกเต๋า ชี้แจงรายละเอียดในการเลือกเข้าบ้าน

รายละเอียด

หมายเหตุ

1. ส่งลิงค์แบบลงทะเบียนฯ ในไลน์กลุ่ม เวลา 08.00 น.
2. ส่งลิงค์ Zoom Meeting หลัก ค่ายออนไลน์ ให้ทาง
ไลน์กลุ่ม เวลา 8.00 น.
3. เปิดกล่องของที่ระลึก

จัด ณ ห้องส่งสัญญาณหลัก
ห้อง MS 201

ใช้ Zoom Meeting หลัก

จัด ณ ห้องส่งสัญญาณหลัก
ห้อง MS 201

ส่งลิงค์ Zoom Meeting แยกสาขาให้น้องๆ ทางไลน์กลุ่ม
ใช้ Zoom Meeting หลัก

เวลา
13.40 น. - 14.00 น.

กิจกรรม
เลือกเข้าห้อง ZOOM Meeting ของสาขาที่สนใจ ครั้งที่ 1

14.00 น. - 14.05 น.
14.05 น. - 14.30 น.

พัก
เลือกเข้าห้อง ZOOM Meeting ของสาขาที่สนใจ ครั้งที่ 2

14.30น. - 14.35 น.
14.40 น. - 15.00 น.

พัก
เลือกเข้าห้อง ZOOM Meeting ของสาขาที่สนใจมากที่สุด
และคาดว่าจะตัดสินใจสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาในหลักสูตรนี้

15.00 น. - 15.30 น.
15.30 น. - 16.00 น.
16.00 น. - 24.00 น.

สันทนาการ
ถาม-ตอบ เรื่องสอบสัมภาษณ์
1. ลงทะเบียนเข้าสอบสัมภาษณ์และเลือกสาขาที่จะสัมภาษณ์ผ่าน
Google Form (กรอกได้เพียง 1 ครั้ง กรอกให้ถูกต้องก่อนส่งข้อมูล)
2. นร. เข้าร่วมไลน์กลุ่ม "สาขา ....สอบสัมภาษณ์ UBS CAMP 2021-3"
ตามสาขาที่ลงทะเบียนสอบสัมภาษณ์

วันอาทิตย์ที่ 16 มกราคม 2565 การแต่งกายของ นร.- ชุดสุภาพ หรือชุดนักเรียน
เวลา
รายละเอียด
09.00 น. - 10.00 น. สันทนาการ+สร้างแรงจูงใจ
10.00 น. - 10.30 น. การสร้างแรงบันดาลใจเพื่อเลือกเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษา

รายละเอียด
เลือกเข้าห้อง ZOOM Meeting แยกสาขา ตามที่ส่งลิงค์ให้
เมื่อตอนพักกลางวัน

หมายเหตุ
1 คน เลือกได้ 3 ครั้ง

เลือกเข้าห้อง ZOOM Meeting แยกสาขา ตามที่ส่งลิงค์ให้
เมื่อตอนพักกลางวัน
เลือกเข้าห้อง ZOOM Meeting แยกสาขา ตามที่ส่งลิงค์ให้
เมื่อตอนพักกลางวัน
อาจารย์นัดหมาย นร. เกี่ยวกับการสอบสัมภาษณ์ของหลักสูตร
(แนวทางการสัมภาษณ์/วีธีการติดต่อ นร.เพื่อสัมภาษณ์ของ
แต่ละหลักสูตร อาจแตกต่างกัน)
ใช้ Zoom Meeting หลัก
1. หากเลยกําหนดถือว่าไม่ประสงค์จะสอบสัมภาษณ์
2. ส่งลิงค์แบบลงทะเบียนสอบสัมภาษณ์ ให้ นร. ไลน์กลุ่ม
เวลา 16.00 น.
3. ส่งลิงค์ไลน์กลุ่มสอบสัมภาษณ์แยกสาขา 6 สาขา ให้นอ้ งๆ
ทางไลน์กล่มหลัก เวลา 16.00 น.
รายละเอียด
โดย อาจารย์พี่ยีนส์ (อาจารย์ชวพจน์ ศุภสาร)

1. เมื่อกรอกข้อมูลแล้ว ไม่มีสิทธิ์
เปลี่ยนแปลง / แก้ไข
2. ก่อนกดส่งตรวจสอบข้อมูลให้
ถูกต้อง เพราะมีผลต่อการ
ประมวลผลการสอบสัมภาษณ์
หมายเหตุ
นร. ที่ไม่สัมภาษณ์ สามารถเข้า
ร่วมได้จนถึงเวลา 10.30 น.

เวลา
10.30 น. - 11.00 น.

พักเพื่อเตรียมตัวสัมภาษณ์

11.00 น.- 14.00 น.

สอบสัมภาษณ์ เฉพาะผู้ที่ลงทะเบียนสอบสัมภาษณ์ไว้แล้วเท่านั้น

16.00 น. เป็นต้นไป

กิจกรรม

รายละเอียด
ให้เตรียม
1. บัตรประชาชน หรือบัตรนักเรียน หรือใบขับขี่เพื่อ แสดงตัว
ต่อกรรมการสัมภาษณ์เมื่อกรรมการวีดีโอคอลไปหา
2. ใบ ปพ.1 (ฉบับจริง หรือสําเนา หรือพิมพ์จากระบบ)
3. Portfolio (ถ้ามี) หากไม่มี ให้เล่าให้กรรมการสัมภาษณ์ฟัง
ว่าตนเองเคยเข้าร่วมกิจกรรมใดบ้าง
4. กรรมการสอบสัมภาษณ์จะแจ้งว่า นร. คนใดจะสัมภาษณ์
กับอาจารย์ท่านใด ในเวลาใด
โดยนัดหมายในไลน์กลุ่ม "สาขา ....สอบสัมภาษณ์ UBS CAMP
2021-3"
รายการที่ 2-3 เมื่อกรรมการสัมภาษณ์ถาม จึงแสดงให้ดู

กรรมการสอบสัมภาษณ์ จะใช้วิธีการสัมภาษณ์ผ่านการวีดีโอ
คอลผ่านไลน์ หรือ Zoom Meeting ตามที่ตกลงกันไว้ ขอให้
นร. รับสายเมื่อมีผู้โทรหา หากไม่รับสาย หรือติดต่อไม่ได้ จะ
ถือว่าขาดสอบสัมภาษณ์
นร. ทุกคนประเมินความพึงพอใจในการเข้าร่วมค่ายฯ (กรอกได้ครั้งเดียว) วันที่ 28 มกราคม 2565 จะแชร์ไดฟ์ให้ นร. ดาวน์โหลดใบ
เกียรติบัตร

หมายเหตุ

