ปฏิทินกิจกรรมคณะการบัญชีและการจัดการ ประจาปีการศึกษา 2559
ภาคเรียน

1/2559

กิจกรรม/โครงการ
สถานที่
ผู้จัด
27 - 31 ก.ค.59 ปฐมนิเทศนิสิตใหม่มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
คณะการบัญชีฯ (ม.ใหม่)
คณะฯ
และเสริมสร้างความรู้ระบบการกู้ยืม กยศ. และ กรอ.
คณะการบัญชีฯ (ม.ใหม่)
29 - 31 ก.ค. 59 “กิจกรรมร้องเพลงคณะการบัญชีและการจัดการ" (หลักสูตรเทียบเข้า) ลานจอดรถหน้าอาคาร2 สโมสรนิสิต
9-11 ส.ค.59 “กิจกรรมร้องเพลงคณะการบัญชีและการจัดการ" (หลักสูตร 4 ปี)
อาคารพลศึกษา
สโมสรนิสิต
10 ส.ค.59
โครงการทาบุญตักบาตรพี่น้องสายรหัส (หลักสูตรเทียบเข้า)
คณะการบัญชี ม.เก่า
คณะฯ
11 ส.ค.59
โครงการถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบนาฝน เนื่องในวันเข้าพรรษา
วัดบ้านโนนแดง
คณะฯ
15 ส.ค.59
กิจกรรมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
คณะการบัญชี ม.ใหม่
คณะฯ
16 ส.ค. 59
โครงการประกวดดาวเดือน MBS FRESHY Boy&Girl 2016
อาคารพลศึกษา
สโมสรนิสิต
(สาหรับนิสิตระบบปกติ 4 ปี)
23 ส.ค.59
กีฬา Management Game สานสัมพันธ์น้องพี่การจัดการ
อาคารบริหารธุรกิจสิรินธร สาขาวิชา
27 ส.ค. 59
เข้าร่วม Freshy Day Freshy Night มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
อาคารพลศึกษา
องค์การนิสิต
5 ก.ย.59
ประกวด ดาว - เดือน คณะการบัญชีและการจัดการ (หลักสูตรเทียบเข้าห) ้องประชุมมาริน
สโมสรนิสิต
5 ก.ย.59
กีฬาชาว ม.เก่า นิสิตเทียบเข้าสัมพันธ์
สนามกีฬา ม.เก่า
สโมสรนิสิต
1 ก.ย.59
เข้าร่วมพิธีไหว้ครูมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
อาคารพลศึกษา
องค์การนิสิต
11 ก.ย.59
กีฬา Combiz Game ประจาปีการศึกษา 2559
ลานอัฐศิลป์
สาขาวิชา
11 ก.ย.59
กีฬา Accounting Game สานสัมพันธ์น้องพี่การบัญชี
สนามหญ้าข้างกองทะเบียน สาขาวิชา
13 ก.ย.59
กีฬา Business Economics Game
อาคารบริหารธุรกิจสิรินธร สาขาวิชา
15 ก.ย.59
พิธีไหว้ครูคณะการบัญชีและการจัดการ
อาคารพลศึกษา
คณะฯ
19 ก.ย.59
กีฬา Inter Games สานสัมพันธ์น้องพี่ IB
อาคารเอนกประสงค์ MBS สาขาวิชา
20 ก.ย.59
กีฬา Marketing Game สานสัมพันธ์น้องพี่การตลาด
อาคารเอนกประสงค์ MBS สาขาวิชา
ตุลาคม 59
โครงการอบรมบุคลิกภาพ : พัฒนาทักษะและเพิ่มศักยภาพบัณฑิตรุ่นใหม่คณะการบัญชีฯ (ม.ใหม่)
คณะฯ
สู่ความเป็นเลิศในระดับสากล
ตุลาคม 59
โครงการอาลาพี่ปี 4 สาขาการจัดการ (หลักสูตร 4 ปี)
อาคารพลศึกษา
สาขาวิชา
ตุลาคม 59
โครงการอาลาพี่ปี 4 สาขาการบัญชี (หลักสูตร 4 ปี)
ลานอัฐศิลป์
สาขาวิชา
พฤศจิกายน 59 ชีแจงกระบวนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจาปีการศึกษา 2559 อาคารบริหารธุรกิจสิรินธร คณะฯ
พฤศจิกายน 59 โครงการอาลาพี่ปี 4 สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (หลักสูตร 4 ปี)
ศูนย์ประชุมมารินทร์
สาขาวิชา
พฤศจิกายน 59 เข้าร่วมโครงการลอยกระทง ประจาปีการศึกษา 2559
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สโมสรนิสิต
ธันวาคม 59
โครงการอาลาพี่ปี 4 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (หลักสูตรเทียบเข้า)
ศูนย์ประชุมมารินทร์
สาขาวิชา
ธันวาคม 59
โครงการอาลาพี่ปี 4 สาขาการบริหารการเงิน (หลักสูตร 4 ปี)
อาคารพลศึกษา
สาขาวิชา
วัน/เวลา

-2ภาคเรียน

วัน/เวลา

กิจกรรม/โครงการ
ธันวาคม 59
กิจกรรมเทิดพระเกียรติพ่อหลวง
ธันวาคม 59 ฝึกซ้อมนิสิตต้นแบบพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
16-19 ธันวาคม 59 ฝึกซ้อมบัณฑิตมหาบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
ธันวาคม 59
สัมมนาสรุปงานสโมสรนิสิต 2558 - 2559

สถานที่
คณะการบัญชี ม.ใหม่
คณะการบัญชีฯ (ม.ใหม่)
ศูนย์ประชุมมารินทร์
นอกสถานที่

ผู้จัด
คณะฯ
คณะฯ
คณะฯ
คณะฯ

2/2559
3/2559

มกราคม 60
มกราคม 60
กุมภาพันธ์ 60
กุมภาพันธ์ 60
มีนาคม 60
มีนาคม 60
มีนาคม 60
มีนาคม 60
มีนาคม 60
มีนาคม 60
เมษายน 60
เมษายน 60
พฤษภาคม 60

โครงการวันเด็กแห่งชาติ 2560
โครงการสิ่งแวดล้อมและมหาวิทยาลัยสีเขียว
โครงการ MBS รวมกันพัฒนาชนบท
โครงการกีฬาสาเภาฟ้าเกมส์ ครังที่ 22
โครงการแบ่งปันความรู้เพื่อน้องครังที่ 5
โครงการสัมนาทางการตลาด Marketing Club
กีฬาสานสัมพันธ์น้องพี่การบริหารการเงิน FM Sport
โครงการ MBS Festival 2017
สัมมนาผู้นาชมรม Accounting Club ครังที่ 5
เข้าร่วมโครงการเทศน์มหาชาติ บุญผเหวด
โครงการมหาสงกรานต์คณะการบัญชีและการจัดการ
เข้าร่วมโครงการสงกรานต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ปฐมนิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (หลักสูตร 4 ปี)

อาคารพลศึกษา
สโมสรนิสิต
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สโมสรนิสิต
นอกสถานที่
สโมสรนิสิต/ชมรม
สนามกีฬา มมส. (ม.ใหม่) สโมสรนิสิต
นอกสถานที่
สโมสรนิสิต/ชมรม
นอกสถานที่
ชมรม/สาขา
สนามกีฬา ม.ใหม่
สาขาวิชา
คณะการบัญชีฯ (ม.ใหม่)
คณะฯ
นอกสถานที่
ชมรม/สาขา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สโมสรนิสิต
คณะการบัญชีฯ (ม.ใหม่)
คณะฯ
ลานอัฐศิลป์
สโมฯ/องค์การนิสิต
คณะการบัญชีฯ (ม.ใหม่)
คณะฯ

พฤษภาคม 60

ปฐมนิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (หลักสูตรเทียบเข้า)

คณะการบัญชีฯ (ม.เก่า)

พฤษภาคม 60

เลือกตังคณะกรรมการบริหารสโมสรนิสิตฯ 2560

คณะการบัญชีฯ (ม.ใหม่)

พฤษภาคม 60

เลือกตังคณะอนุกรรมการสโมสรนิสิต (หลักสูตรเทียบเข้า) 2560

คณะการบัญชีฯ (ม.เก่า)

มิ.ย. - ก.ค. 60

เตรียมความพร้อมผู้นากิจกรรมร้องเพลงคณะฯ (หลักสูตรเทียบเข้า)

คณะการบัญชีฯ (ม.เก่า)

มิถุนายน 60

จัดทาสมุดเพลงคณะการบัญชีและการจัดการ ปีการศึกษา 2560

คณะการบัญชีฯ (ม.ใหม่)

มิ.ย. - ก.ค. 60

เตรียมความพร้อมผู้นากิจกรรมร้องเพลงคณะฯ (หลักสูตร 4 ปี) 2560 คณะการบัญชีฯ (ม.ใหม่)

มิ.ย. - ก.ค. 60

โครงการ MBS ฮับน้องสอบสัมภาษณ์โควตา ประจาปีการศึกษา 2560 คณะการบัญชีฯ (ม.ใหม่)

คณะฯ
สภานิสิต
สภานิสิต
สโมสรนิสิต
สโมสรนิสิต
สโมสรนิสิต
คณะฯ

*** กิจกรรม/โครงการดังกล่าวข้างต้นสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมของวัน เวลา สถานที่ และผู้ร่วมจัดทากิจกรรม

โมสรนิสิต/ชมรม

