
 
                        บันทึกข้อความ 
 

ส่วนงาน  ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตร    ส านักการศกึษาและนวัตกรรมการเรียนรู้  โทร. 9224 
ที ่  มอ  015.4/64-0643    วันที่     21       มิถุนายน      2564 
เรื่อง   มติคณะกรรมการพัฒนาหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ครั้งที่ 25(4/2564) 
  
เรียน     คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
    
       ตามที่คณะวิทยาการจัดการเสนอขอเทียบเท่ารายวิชา กรณีนางสาวปวีณ์นุช  กานตกุล   รหัสนักศึกษา 
6210514073  ซึ่งเป็นนักศึกษาท่ีสอบเข้าเรียนใหม่  เพ่ือคณะกรรมการพัฒนาหมวดวิชาศึกษาทั่วไปของ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พิจารณา ดังนี้ 

(รายวิชาที่ได้ศึกษามาแล้วตามโครงสร้างหมวด
วิชาศึกษาทั่วไป ส าหรับรหัส 59 เป็นต้นไป) 

 (รายวิชาตามโครงสร้างหมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป  

ตั้งแต่รหัส 61 เป็นต้นไป) 
จัดอยู่ในกลุ่มสาระ 

1. 472-203 การเต้นร าแบบละติน 
   (Latin Dance)   
   จ านวน 1(0-2-1) หน่วยกิต 
    ความหมาย หลักการเต้นร าในแนวละติน จังหวะพื้นฐาน 
และการนับจั งหวะของการเต้นร าอย่างถูกต้อง การ
ผสมผสาน ระหว่างการวางท่าทางและมืออย่างเหมาะสมใน
การน าคู่เต้นร า ความมีวินัยในการเต้นร า การเต้นร าแบบต่าง 
ๆ ความแตกต่างระหว่างการเต้นร าของบุรุษและสตรีเทคนิค
การเต้นร าเพื่อการแสดง 
 
   Meaning, Principles of Latin Dance, basic steps 
and proper counting in the dance; proper posture 
and proper hand coordination towards leading 
partner; how to discipline themselves in the 
dance; variation of dances differences between 
male and female dances; techniques for the dance 
competition; apply dances for show & production 
numbers  

1. 472-117 สุขภาพดี ชีวีมีสุช 
   (Keeping Fit: Enjoy Healthy and Happy Life) 
   จ านวน 1((1)-0-2) หน่วยกิต 
   ความหมาย การมีสุขภาพดีและชีวิตมีความสุข การ
ใช้ปัจจัยเบื้องต้นของการออกก าลังกายและคงไว้ซ่ึง
ความมีสุขภาพดี ความส าคัญในการเสริมสร้างสุขภาพ
ท้ังทางร่ า งกาย  จิ ต ใจ  และอารมณ์ความรู้ สึ ก 
ความส าคัญของการกีฬาการออกก าลังกายสามารถ
พัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ความส าคัญของ
การมีความสุข และนิสัยการกินดีอยู่ดี 
   Meaning, Living healthy and happy life; 
applying basic techniques regarding fitness 
and keeping healthy; the importance of 
physical, mental and emotional well-being; 
sports and fitness improve relationships 
among individuals; a necessity to overall 
happiness and healthy eating habits 

สาระท่ี 7 
สุนทรีย์ศาสตร์และกีฬา 

 
 
 
 
 

2. 472-108 ภมูิปัญญาในการด าเนินชีวิต    
    (Wisdom of Living) 
    จ านวน 3(2-2-5) หน่วยกิต 
    ความหมาย การคิด การบริหาร และการจัดการชีวิตอย่าง
รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยและกระแสสังคมโลก 
การผสมผสานวิถีไทยกับพหุวัฒนธรรมในการด าเนินชีวิต 
การมีจิตสาธารณะ และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การอยู่
ร่ วมกันในสั งคมอย่างมีความสุขบนพื้นฐานคุณธรรม 
จริยธรรม และหลักเศรษฐกิจพอเพียง     
     Thinking, life administration and management 
in accordance with the changes in Thai and global 
society; mingling the Thai’s way with multi-cultural 
way of living; public mind and environmental 
conservation; living happily on the basis of 
morality ethics, and sufficiency economy 

2. 895-001 พลเมืองท่ีดี    
    (Good Citizens) 
    จ านวน 2((2)-0-4) หน่วยกิต 
     ความหมาย บทบาท หน้าท่ี และความรับผิดชอบ
ต่อสังคมในฐานะพลเมือง การจัดระเบียบทางสังคม
กฎหมาย สิทธิเสรีภาพ ความเสมอภาค การอยู่ร่วมกัน
ภายใต้สังคม  พหุวัฒนธรรม     
 
 
     Meaning, Role; duty and social 
responsibility as a citizen; social organization; 
law; right; liberty; equality; living together in a 
multicultural society 

สาระท่ี 2 
ความเป็นพลเมือง 
และชีวิตท่ีสันติ 

 
 



       -2- 
 
  คณะกรรมการพัฒนาหมวดวิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ในคราวประชุมครั้งที่  
25(4/2564)  โดยวาระเวียนเมื่อวันที่  10  มิถุนายน 2564  ก าหนดทักท้วงวันที่  14  มิถุนายน  2564 พิจารณา
แล้วมีมติ ดังนี้  
           1. เห็นชอบการขอเทียบเท่าจ านวน 2 รายวิชา ดังกล่าว  รายละเอียดตามเอกสารแนบ 
   2. เห็นชอบในหลักการ หากมีคณะ/วิทยาเขต อ่ืนๆ ขอเทียบเท่ารายวิชา ตามข้อ 1 คณะ/วิทยาเขต 
สามารถด าเนินการได้ โดยไม่ต้องขอเทียบไปยังคณะกรรมการพัฒนาหมวดวิชาศึกษาทั่วไปฯ อีก 
 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง 
 
 
         (รองศาสตราจารย์ ดร.วันดี  สุทธรังษี) 

                  ประธานคณะกรรมการพัฒนาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
                             ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส าเนาเรียน 
1. คณะกรรมการพัฒนาหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
2. ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล 



 
เอกสารแนบ 

 
รายวิชาที่ขอเทียบเท่าตามโครงสร้างของหลักสูตร  จ านวน 2 รายวิชา 

 

 
(รายวิชาที่ได้ศึกษามาแล้วตามโครงสร้างหมวดวิชา

ศึกษาทั่วไป ส าหรับรหัส 59 เป็นต้นไป) 
 

 (รายวิชาตามโครงสร้างหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
ตั้งแต่รหัส 61 เป็นต้นไป) 

จัดอยู่ในกลุ่มสาระ 

1. 472-203 การเต้นร าแบบละติน 
    (Latin Dance) 
   จ านวน 1(0-2-1) หน่วยกิต 
    ความหมาย หลักการเต้นร าในแนวละติน จังหวะพื้นฐาน และการ
นับจังหวะของการเต้นร าอย่างถูกต้อง การผสมผสาน ระหว่างการวาง
ท่าทางและมืออย่างเหมาะสมในการน าคู่เต้นร า ความมีวินัยในการ
เต้นร า การเต้นร าแบบต่าง ๆ ความแตกต่างระหว่างการเต้นร าของ
บุรุษและสตรีเทคนิคการเต้นร าเพื่อการแสดง 
    Meaning, Principles of Latin Dance, basic steps and 
proper counting in the dance; proper posture and proper 
hand coordination towards leading partner; how to 
discipline themselves in the dance; variation of dances 
differences between male and female dances; techniques 
for the dance competition; apply dances for show & 
production numbers  

1. 472-117 สุขภาพดี ชีวีมีสุช 
    (Keeping Fit: Enjoy Healthy and Happy Life) 
    จ านวน 1((1)-0-2) หน่วยกิต 
     ความหมาย การมีสุขภาพดีและชีวิตมีความสุข การใช้ปัจจัย
เบื้ องต้นของการออกก าลั งกายและคงไว้ ซ่ึงความมีสุขภาพดี 
ความส าคัญในการเสริมสร้างสุขภาพทั้งทางร่างกาย จิตใจ และอารมณ์
ความรู้สึก ความส าคัญของการกีฬาการออกก าลังกายสามารถพัฒนา
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ความส าคัญของการมีความสุข และนิสัย
การกินดีอยู่ดี 
     Meaning, Living healthy and happy life; applying basic 
techniques regarding fitness and keeping healthy; the 
importance of physical, mental and emotional well-being; 
sports and fitness improve relationships among individuals; 
a necessity to overall happiness and healthy eating habits 

สาระที่ 7 
สุนทรีย์ศาสตร์และกีฬา 

 

2. 472-108 ภมูิปัญญาในการด าเนินชีวิต)    
    (Wisdom of Living) 
    จ านวน 3(2-2-5) หน่วยกิต 
     ความหมาย การคิด การบริหาร และการจัดการชีวิตอย่างรู้เท่าทัน
การเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยและกระแสสังคมโลก การผสมผสานวิถี
ไทยกับพหุวัฒนธรรมในการด าเนินชีวิต การมีจิตสาธารณะ และการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุขบนพื้นฐาน
คุณธรรม จริยธรรม และหลักเศรษฐกิจพอเพียง     
      Thinking, life administration and management in 
accordance with the changes in Thai and global society; 
mingling the Thai’s way with multi-cultural way of living; 
public mind and environmental conservation; living happily 
on the basis of morality ethics, and sufficiency economy 

2. 895-001 พลเมืองที่ดี    
  (Good Citizens) 
   จ านวน 2((2)-0-4) หน่วยกิต 
   ความหมาย บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบต่อสังคมในฐานะ
พลเมือง การจัดระเบียบทางสังคมกฎหมาย สิทธิเสรีภาพ ความเสมอ
ภาค การอยู่ร่วมกันภายใต้สังคม  พหุวัฒนธรรม     
     Meaning, Role; duty and social responsibility as a 
citizen; social organization; law; right; liberty; equality; living 
together in a multicultural society 

สาระที่ 2 
ความเป็นพลเมือง 
และชีวิตที่สันติ 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



แผนที่กระจายความรับผิดชอบของกลุ่มวิชาต่อคุณลักษณะของนักศึกษาที่คาดหวัง 
 

รายวิชาที่ศึกษามาแล้ว 

กลุ่มวิชา 
  

คุณธรรม จรยิธรรม ความรู ้ ทักษะทางปญัญา 
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรบัผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข  

การสื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 

รายวิชาศึกษาทั่วไปส าหรบั 
รายวิชาที่ได้ศึกษามาแล้ว   


    

       
  

472-203 
การเต้นร าแบบละติน 
 

        


      

 
 

รายวิชาที่เทียบเท่า 

กลุ่มวิชา 
  

คุณธรรม 
จริยธรรม 

ความรู้และทักษะทางปญัญา 
ทักษะความ สัมพันธ์

ระหว่างบุคคล 
และความรบัผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข  
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

รายวิชาศึกษาทั่วไปตาม
โครงสร้างรหัส 61 เป็นต้นไป 
 

         

472-117 
สุขภาพด ีชีวีมีสุข 
 

         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนที่กระจายความรับผิดชอบของกลุ่มวิชาต่อคุณลักษณะของนักศึกษาที่คาดหวัง 
 

รายวิชาที่ศึกษามาแล้ว 
 

กลุ่มวิชา 
  

คุณธรรม จรยิธรรม ความรู ้ ทักษะทางปญัญา 
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรบัผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข  

การสื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 

รายวิชาศึกษาทั่วไปส าหรบั 
รายวิชาที่ได้ศึกษามาแล้ว   


    

       
  

472-108 
ภูมิปัญญาในการด าเนินชีวิต 
 

             

 
 
 

รายวิชาที่เทียบเท่า 
 

กลุ่มวิชา 
  

คุณธรรม 
จริยธรรม 

ความรู้และทักษะทางปญัญา 
ทักษะความ สัมพันธ์

ระหว่างบุคคล 
และความรบัผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข  
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

รายวิชาศึกษาทั่วไปตาม
โครงสร้างรหัส 61 เป็นต้นไป 
 

         

895-001 
พลเมืองที่ดี 
 



 


 


   


 


   

 
 

----------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


