
 
 
 

ก ำหนดกำร  
กิจกรรมวันมหิดลวิชำกำรของคณะศิลปศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหิดล ประจ ำปี 2565 

ระหว่ำงวันที่ 28 – 29 ตุลำคม 2565 เวลำ 09.00 น. – 16.30 น. 
ณ อำคำรสิริวิทยำ คณะศิลปศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหิดล ศำลำยำ 

 
กิจกรรมวันศุกร์ ที่ 28  ตุลำคม  2565 

เวลำ หลักสูตร กิจกรรม 
9:00 – 10:00 น. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ แนะน าหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

(รอบที่ 1) 
9:00 – 15:00 น. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ LATV 2022 (กิจกรรมอ่านข่าวภาษาอังกฤษ) 
10:00 - 11:00 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ห้องเรียนจ าลอง : Medical Terminology 
11:00 - 12:00 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ เสวนาหัวข้อ Life and Literature 
13:00 - 14:00 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ แนะน าหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

(รอบที่ 2) 
14:00 - 15:00 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ English & Calligraphy 
15:00 - 16:00 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ Improving your English pronunciation through songs 
08:30 – 15:30 น. สาขาวิชาภาษาไทย เกมคั่นเวลาชิงรางวัล 
9:00 – 10:00 น. สาขาวิชาภาษาไทย กิจกรรมแนะน าหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชา

ภาษาไทย 
10:00 – 12:00 น. สาขาวิชาภาษาไทย กิจกรรมการพูดฝึกอบรม 
9:00 – 10:00 น. สาขาวิชาภาษาจีน 

(นานาชาติ) 
กิจกรรมแนะน าหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาจีน 
(นานาชาติ) 

09:00 – 12:00 น. สาขาวิชาภาษาจีน 
(นานาชาติ) 

กิจกรรมการตอบค าถามความรู้เกี่ยวกับประเทศจีน (รอบที่ 1) 

09:00 – 12:00 น. สาขาวิชาภาษาจีน 
(นานาชาติ) 

กิจกรรมการเขียนพู่กันจีน (รอบที่ 1) 

09:00 - 12:00 สาขาวิชาภาษาจีน 
(นานาชาติ) 

ท าโคมไฟจีน D.I.Y. (รอบที่ 1) 

09:00 - 12:00 สาขาวิชาภาษาจีน 
(นานาชาติ) 

ถักเชือกจีน (รอบที่ 1) 

13:00 - 16:00 สาขาวิชาภาษาจีน 
(นานาชาติ) 

ท าโคมไฟจีน D.I.Y. (รอบที่ 2) 



13:00 - 16:00 สาขาวิชาภาษาจีน 
(นานาชาติ) 

กิจกรรมการตอบค าถามความรู้เกี่ยวกับประเทศจีน (รอบที่ 2) 

13:00 - 16:00 สาขาวิชาภาษาจีน 
(นานาชาติ) 

ถักเชือกจีน (รอบที่ 2) 

14:00 – 15:00 น. สาขาวิชาภาษาจีน 
(นานาชาติ) 

การแสดงดนตรีจีน 

13:00 - 16:00 สาขาวิชาภาษาจีน 
(นานาชาติ) 

กิจกรรมการเขียนพู่กันจีน (รอบที่ 2) 

09:00 - 16:30 CAAS ประชาสัมพันธ์การสอบ Exit-Exam และ MU-ELT และการ
อบรม Intensive Courses 

09:00 - 17:00 สโมสรนักศึกษาคณะศิลป
ศาสตร์ 

กิจกรรมโดยสโมสรนักศึกษา: กิจกรรมของแต่ละชุมนุม Q&A 
โดยนักศึกษาที่เรียนในหลักกสูตร พร้อมตอบค าถามชิงรางวัล 

 
 
กิจกรรมวันเสำร์ ที่ 29  ตุลำคม  2565 

เวลำ หลักสูตร กิจกรรม 
9:00 – 10:00 น. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ แนะน าหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

(รอบที่ 1) 
10:00 - 11:00 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ห้องเรียนจ าลอง : Medical Terminology 
11:00 - 12:00 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ เสวนาหัวข้อ Literature: The World Within and 

Beyond 
13:00 - 14:00 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ แนะน าหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

(รอบที่ 2) 
14:00 - 15:00 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ English & Calligraphy 
08:30 – 15:30 น. สาขาวิชาภาษาไทย เกมคั่นเวลาชิงรางวัล 
9:00 – 10:00 น. สาขาวิชาภาษาไทย กิจกรรมแนะน าหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชา

ภาษาไทย 
10:00 – 12:00 น. สาขาวิชาภาษาไทย เสวนากับพ่ีศิษย์เก่า 
9:00 – 10:00 น. สาขาวิชาภาษาจีน (นานาชาติ) กิจกรรมแนะน าหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชา

ภาษาจีน (นานาชาติ) 
09:00 – 12:00 น. สาขาวิชาภาษาจีน (นานาชาติ) กิจกรรมการตอบค าถามความรู้เกี่ยวกับประเทศจีน (รอบที่ 

1) 
09:00 – 12:00 น. สาขาวิชาภาษาจีน (นานาชาติ) กิจกรรมการเขียนพู่กันจีน (รอบที่ 1) 
09:00 - 12:00 สาขาวิชาภาษาจีน (นานาชาติ) ท าโคมไฟจีน D.I.Y. (รอบที่ 1) 
09:00 - 12:00 สาขาวิชาภาษาจีน (นานาชาติ) ถักเชือกจีน (รอบที่ 1) 



13:00 - 16:00 สาขาวิชาภาษาจีน (นานาชาติ) ท าโคมไฟจีน D.I.Y. (รอบที่ 2) 
13:00 - 16:00 สาขาวิชาภาษาจีน (นานาชาติ) กิจกรรมการตอบค าถามความรู้เกี่ยวกับประเทศจีน (รอบที่ 

2) 
13:00 - 16:00 สาขาวิชาภาษาจีน (นานาชาติ) ถักเชือกจีน (รอบที่ 2) 
14:00 – 15:00 น. สาขาวิชาภาษาจีน (นานาชาติ) การแสดงดนตรีจีน 
13:00 - 16:00 สาขาวิชาภาษาจีน (นานาชาติ) กิจกรรมการเขียนพู่กันจีน (รอบที่ 2) 
09:00 - 16:30 CAAS ประชาสัมพันธ์การสอบ Exit-Exam และ MU-ELT และ

การอบรม Intensive Courses 
09:00 - 17:00 สโมสรนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ กิจกรรมโดยสโมสรนักศึกษา: กิจกรรมของแต่ละชุมนุม 

Q&A โดยนักศึกษาที่เรียนในหลักกสูตร พร้อมตอบค าถาม
ชิงรางวัล 

 
 

หมำยเหตุ เวลาที่จัดกิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
 

ข้อมูลวันที่ 18 ตุลาคม 2565 
 


