บันทึกข้อความ
ส่วนงาน ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตร สานักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ โทร. 9224
ที่ มอ 015.4/64-0682
วันที่ 2
กรกฎาคม 2564
เรื่อง มติคณะกรรมการพัฒนาหมวดวิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ครั้งที่ 26(5/2564)
เรียน

คณบดีคณะวิทยาการจัดการ

ตามที่คณะวิทยาการจัดการเสนอขอเทียบเท่ารายวิชา กรณีนายชนกชนม์ แสงแดง รหัสนักศึกษา
6110514038 ซึ่ ง เป็ นนั ก ศึ ก ษาที่ สอบเข้ า เรี ยนใหม่ เพื่อ คณะกรรมการพัฒ นาหมวดวิช าศึ กษาทั่ ว ไปของ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พิจารณา ดังนี้
(รายวิชาตามโครงสร้างหมวดวิชาศึกษา
(รายวิชาที่ได้ศึกษามาแล้วตามโครงสร้างหมวด
ทั่วไป
จัดอยู่ในกลุ่มสาระ
วิชาศึกษาทั่วไป สาหรับรหัส 54 เป็นต้นไป)
ตั้งแต่รหัส 61 เป็นต้นไป)
1. รายวิชา 472-105 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคม
(Science, Technology, and Society)
จานวน 3(3-0-6) หน่วยกิต
ความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี
การเปลี่ ย นแปลงทางสั ง คม ระบบนิ เ วศและสิ่ ง แวดล้ อ ม
ผลกระทบของวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ต่ อ สุ ข ภาพ
สิ่งแวดล้อม และสังคม การใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อ
การพัฒนาสังคม การป้องกันแก้ไขสังคมที่เกิดจากผลกระทบ
ของวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
Progress in science and technology; social
dynamics; ecosystems and environment; impacts
of science and technology on health, environment
and society; science and technology in social
development, preventing and solving problems
arisen from science and technology impact

1. รายวิชา 315-201 ชีวิตแห่งอนาคต
วิชาเลือก
(Life in the Future)
จานวน 2((2)-0-4) หน่วยกิต
(เลือกภาษาอังกฤษ 8 หน่วย
การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อม โลกใน กิต และ/หรือรายวิชาอื่น ๆ
อนาคต เทคโนโลยี ชี ว ภาพและนาโนเทคโนโลยี ที่จัดการเรียนการสอนเป็น
พลังงานสะอาด เทคโนโลยีสารสนเทศกับการใช้ชีวิต ภาษาอังกฤษจากรายวิชา
ในอนาคต ปัญญา ประดิษฐ์
ของหมวดศึกษาทั่วไป)

2. รายวิชา 472-103 คณิตศาสตร์สาหรับธุรกิจ
(Mathematics for Business)
จานวน 3(3-0-6) หน่วยกิต
คณิ ต ศาสตร์ พื้ น ฐานที่ จ าเป็ น ในการวิ เ คราะห์
ปัญหาทางธุรกิจ ฟังก์ชั่น อนุกรมเวลา ลอกะริธีม แคลคูรัส
เชิ ง อนุ พั น ธ์ แ ละแคลคู ลั ส เชิ ง อิ น ทิ ก รั ล เอ๊ ก ซ์ โ พเนนเชี ย ล
พีชคณิตเมตริกซ์
Basic mathematics necessary to analyze
business problems; functions; time series;
logarithm; differential and integral calculus;
exponential; algebraic matrix

3. รายวิชา 472-118 เงินในกระเป๋า
สาระที่ 5
(Pocket Money)
การคิดเชิงระบบ
จานวน 2((2)-0-4) หน่วยกิต
การคิดเชิงตรรกะและตัวเลข
ความส าคั ญ ของการออมเงิ น การ
ตั้งเป้าหมายการออม วางแผนการใช้จ่ายและการออม
อย่า งมี ประสิ ทธิ ภาพ การคานวณเงิน ออมเพื่อ กรณี
ฉุกเฉิน

Climate change in the future;
biotechnology and nanotechnology; clean
energy; information technology for living in
the future; artificial intelligence

The Importance of money saving;
saving target; saving and spending plan to
achieve target effectively; calculation of
saving for emergency case

-2(รายวิชาที่ได้ศึกษามาแล้วตามโครงสร้างหมวด
วิชาศึกษาทั่วไป สาหรับรหัส 60 เป็นต้นไป)
3. รายวิชา 472-103 อาเซียนศึกษา
(ASEAN Studies)
จานวน 3(2-2-5) หน่วยกิต
ประวั ติ แ ละพั ฒ นาการของประชาคมอาเซี ย น
ความหลากหลายและเอกลักษณ์ของประเทศสมาชิกอาเซียน
กฎบัตรอาเซียน สามเสาหลักของประชาคมอาเซียน อาเซียน
ในบริบทโลกและการปรับตัวเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
History and development of ASEAN
Community; diversity and identity of ASEAN
members; ASEAN charter; three pillars of ASEAN
community; ASEAN in a global context and
adapting for entering ASEAN community

(รายวิชาตามโครงสร้างหมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป
ตั้งแต่รหัส 61 เป็นต้นไป)

จัดอยู่ในกลุ่มสาระ

3. รายวิชา 001-101 อาเซียนศึกษา
วิชาเลือก
(ASEAN Studies)
จานวน 2((2)-0-4) หน่วยกิต
(เลือกภาษาอังกฤษ 8 หน่วย
ป ร ะ ช า ค ม อ า เ ซี ย น พ หุ วั ฒ น ธ ร ร ม กิต และ/หรือรายวิชาอื่น ๆ
เศรษฐกิจ การเมืองและความมั่นคงในอาเซียน ความ ที่จัดการเรียนการสอนเป็น
ร่วมมือภายใต้ประชาคมอาเซียน อาเซียนในบริบทโลก ภาษาอังกฤษจากรายวิชา
และสถานการณ์ปัจจุบัน ความเป็นพลเมืองอาเซียน
ของหมวดศึกษาทั่วไป)
ASEAN,
cultural
diversity,
economics, politics and security in ASEAN,
collaboration in ASEAN, ASEAN in global
context, current status, ASEAN citizenship

4. รายวิชา 472-201 การนาเสนอทางธุรกิจอย่างผู้เชี่ยวชาญ 4. รายวิชา 472-106 แนวคิดเติบโตสาหรับการ
วิชาเลือก
(Professional Business Presentation)
นาเสนออย่างมืออาชีพ
จานวน 3(2-2-5) หน่วยกิต
(Growth Mindset for Professional
(เลือกภาษาอังกฤษ 8 หน่วย
Presenter)
กิต และ/หรือรายวิชาอื่น ๆ
จานวน 2((2)-0-4) หน่วยกิต
ที่จัดการเรียนการสอนเป็น
การพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในการ
การพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษใน ภาษาอังกฤษจากรายวิชา
น าเสนอทางธุ ร กิ จ โครงร่ า งการน าเสนอ การพั ฒ นา การน า เสนอ โครงร่ า งการน าเสนอ การพั ฒ นา
ของหมวดศึกษาทั่วไป)
ความสามารถในการเขียนเชิงวิชาการ การคัดลอกบทความ ความสามารถในการ เขีย นเชิงวิชาการ การคัดลอก
ทางวิชาการ รูปแบบการอ้างอิงเอกสาร แบบแผนของการนา บทความทางวิชาการ รูปแบบการอ้างอิงเอกสาร แบบ
เสนอ การฝึกการจัดเตรียมเอกสารและอุปกรณ์ช่วยในการ แผนของการนาเสนอ การฝึกการจัด เตรีย มเอกสาร
นาเสนอ
และอุปกรณ์ช่วยในการนาเสนอ การตอบข้อ ซักถาม
Development of English communication
skill in business presentation; outlining
presentation; develop ability to produce effective
& appropriate academic writing; concepts of
plagiarism; reference styles; presentation pattern;
performance practices in preparing the document
and equipment used in the presentation

Development
of
English
communications skill in presentation;
outlining presentation; develop ability of
produce effective and appropriate academic
writing; concepts of plagiarism; reference
styles; presentation pattern; performance
practices in preparing the document and
equipment used in the presentation; handing
questions

-3คณะกรรมการพัฒนาหมวดวิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในคราวประชุมครั้งที่
26(5/2564) โดยวาระเวียนเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2564 กาหนดทักท้วงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 พิจารณา
แล้วมีมติ ดังนี้
1. เห็นชอบการขอเทียบเท่าจานวน 4 รายวิชา ดังกล่าว รายละเอียดตามเอกสารแนบ
2. เห็นชอบในหลักการ หากมีคณะ/วิทยาเขต อื่นๆ ขอเทียบเท่ารายวิชา ตามข้อ 1 คณะ/วิทยาเขต
สามารถดาเนินการได้ โดยไม่ต้องขอเทียบไปยังคณะกรรมการพัฒนาหมวดวิชาศึกษาทั่วไปฯ อีก
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง

(รองศาสตราจารย์ ดร.วันดี สุทธรังษี)
ประธานคณะกรรมการพัฒนาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

สาเนาเรียน
1. คณะกรรมการพัฒนาหมวดวิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2. ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล

