ที่

รหัสวิชา

1

300 -11001

2

300 -11002

3

300 -21003

4

201 -22014

แผนการศึกษาหลักสูตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2558 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (5ปี )
คณะศิลปศึกษา ภาควิชา นาฏศิลป์ ศึกษา วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรี ธรรมราช (ห้องเรี ยนเครื อข่าย)
สาขาวิชา นาฏศิลป์ ไทยศึกษา แขนงวิชา ระดับปริ ญญาตรี ช้ นั ปี ที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2558
ชื่อวิชา
ลักษณะ
จํานวน จํานวน
ผูสอน
วิชา
หนวยกิต เงิน
สารนิเทศเพื่อการเรี ยนรู ้ตลอดชีวติ
ศึกษาทัว่ ไป 3(3-0-6) 360 นางอัญจนา คงนุน
น.ส.พรทิพย มหันตมรรค
(บังคับ)
พฤติกรรมมนุษย์กบั การพัฒนาตน ศึกษาทัว่ ไป 3(3-0-6) 360 น.ส.ราตรี ลือชัย
(บังคับ)
ภาษาและวัฒนธรรม
ชีพครู
3(2-2-5) 390 ดร.เขม สุขไกร
(บังคับ)
ทักษะนาฏศิลป์ 1 (ละครพระนาง) วิชาเอกเดี่ยว 3(0-6-3) 450 นางพีรพรรณ ถิ่นกาญจน
นางโสรฎา บุญวงศ

201 -22021

ทักษะนาฏศิลป์ 1 (โขนพระ)

ดร.สุรสิทธิ์ วิเศษสงห

201-22028

ทักษะนาฏศิลป์ 1 (โขนยักษ์)

นายวีระยุทธ เรณุมาศ

201-22035

ทักษะนาฏศิลป์ 1 (โขนลิง)

นายนเรศ นิ่มพัฒนสกุล

5

301-22002

กายวิภาคสําหรับนาฏศิลป์

วิชาเอกเดี่ยว 2(2-0-4)

240

นายธานินทร โสภิกุล

6

301-22010

ภาษาอังกฤษเพื่อการแสดง

วิชาเอกเดี่ยว 2(1-2-3)

270

นางสุชารี เตียสกุล
Mr.Venancia Lingotan (Benz)

7

301-22018

วิชาเอกเดี่ยว 2(2-0-4)

240

นายสุพัฒน นาคเสน

8

301 - 22019

วิชาเอกเดี่ยว 2(1-2-3)

270

น.ส.สุณี ลิมปปยะพันธุ

9*

303-30004

บุคคลสําคัญในวงการ
นาฏดุริยางคศิลป์
เครื่ องแต่งกายและอุปกรณ์
การแสดง
ทักษะกลองยาว
(ร่ วมปี 2 สาขานาฏศิลป์ )

วิชาเลือก
เสรี 1

2(0-4-2)

300

วาที่รอยตรีพรรัตนะ ขันทอง

22

2,880

หรื อ
รวม 9 วิชา
*ไมมีแขนงวิชาคีตศิลปไทยในรุนป 1/2558

ชื่อ-สกุลนักศึกษา .........................................................................................ลงทะเบียนเมื่อ ...........................................................
ชื่ออาจารย์ที่ปรึ กษา สาขาวิชานาฎศิลป์ ไทยศึกษา / สาขาวิชาดนตรี คีตศิลป์ ไทยศึกษา……………………………………………
เป็ นนักศึกษา ปกติ
เงินกู้ ....................... โควตาประเภท ..................................ยกเว้น...............................................
ค่าใช้จ่าย ส่วนที่ 1 1. ค่าหน่วยกิต.... .............หน่วย เป็ นเงิน......................................บาท
2. ค่าบํารุ ง.................................................. 2,000...................... บาท
3. ค่าห้องสมุดและค่ากิจกรรม......................700......................... บาท
ส่วนที่ 2 ค่าประกันของเสี ยหาย ..................................500..........................บาท
ส่วนที่ 3 (จ่ายงานทะเบียนดําเนินการต่อไป)
1. ค่าไหว้ครู ..............................................บาท
2. ค่าประกันอุบตั ิเหตุ ................................บาท

3. ค่าสมาคมผูป้ กครอง …………………..บาท

ที่

รหัสวิชา

แผนการศึกษาหลักสูตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2558 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (5ปี )
คณะศิลปศึกษา ภาควิชาดุริยางคศิลป์ ศึกษา วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรี ธรรมราช (ห้องเรี ยนเครื อข่าย)
สาขาวิชาดนตรี คีตศิลป์ ไทยศึกษา / แขนงวิชา ดนตรี ไทย
ระดับปริ ญญาตรี ช้ นั ปี ที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2558
ลักษณะ
จํานวน จํานวน
ชื่อวิชา
ผูส้ อน
วิชา
หน่วยกิต
เงิน
นางอัญจนา คงนุ่น
สารนิเทศเพื่อการเรี ยนรู ้ตลอด ศึกษาทัว่ ไป
3(3-0-6)
360
(บังคับ)
น.ส.พรทิพย์ มหันตมรรค
ชีวติ
น.ส.ราตรี ลือชัย
พฤติกรรมมนุษย์กบั การพัฒนา ศึกษาทัว่ ไป
3(3-0-6)
360
(บังคับ)
ตน
ชีพครู (บังคับ) 3(2-2-5)
ดร.เขม สุ ขไกร
ภาษาและวัฒนธรรม
390

1

300 -11001

2

300 -11002

3

300 -21003

4

303-22025 ทักษะเพลงไทย 1

วิชาเอกเดี่ยว

2(0-4-2)

300

ว่าที่ร้อยตรี สรบัญชา หมื่นแสวง
นายจักรพล จบสัญจร

5

303-22002 คอมพิวเตอร์กบั ดนตรี ไทย

วิชาเอกเดี่ยว

2(1-2-3)

270

นายอานนท์ ไกรแก้ว

6

303-22008 ประวัติพฒั นาการดนตรี ไทย

วิชาเอกเดี่ยว

2(2-0-4)

240

นางวรพรรณ ด่านสกุล

วิชาเอกเดี่ยว

2(0-4-2)

300

นางวรรณวิไล นิ ลสม

วิชาเลือก
เสรี 1

2(0-4-2)

300

ว่าที่ร้อยตรี พรรัตนะ ขันทอง

7

303-22018 ทักษะเครื่ องดนตรี ไทย
สําหรับวิชาชีพครู 1
8* 303-30004 ทักษะกลองยาว (เรี ยนร่ วม ปี 1
ปี 2 สาขานาฏศิลป์ )
* 301-30001 นาฏศิลป์ ไทยเบื้องต้น
หรื อ
(เรี ยนร่ วม ปี 2 แขนงดนตรี ไทย)
รวม 8 วิชา

น.ส.สุ ณี ลิมป์ ปิ ยะพันธุ์

19

2,520

*ไมมีแขนงวิชาคีตศิลปไทยในรุนป 1/2558

ชื่อ-สกุลนักศึกษา .........................................................................................ลงทะเบียนเมื่อ ...............................................................
ชื่ออาจารย์ที่ปรึ กษา สาขาวิชานาฏศิลป์ ไทยศึกษา/ สาขาวิชาดนตรี คีตศิลป์ ไทยศึกษา ........................................................................
เป็ นนักศึกษา ปกติ
เงินกู้ ....................... โควตาประเภท ..................................ยกเว้น..................................................
ค่าใช้จ่าย ส่วนที่ 1 1 . ค่าหน่วยกิต.... .............หน่วย เป็ นเงิน......................................บาท
2. ค่าบํารุ ง.................................................. 2,000...................... บาท
3. ค่าห้องสมุดและค่ากิจกรรม......................700......................... บาท
ส่วนที่ 2 ค่าประกันของเสี ยหาย ...................................500..........................บาท
ส่วนที่ 3
(จ่ายงานทะเบียนดําเนินการต่อไป)
1. ค่าไหว้ครู ........................................... ...บาท
2. ค่าประกันอุบตั ิเหตุ .............................. .บาท
3. ค่าสมาคมผูป้ กครอง ………………… บาท

1

แผนการศึกษาหลักสูตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2558 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (5ปี )
คณะศิลปศึกษา ภาควิชาดุริยางคศิลป์ ศึกษา วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรี ธรรมราช (ห้องเรี ยนเครื อข่าย)
สาขาวิชาดนตรี คีตศิลป์ ไทยศึกษา / แขนงวิชา คีตศิลป์ ไทย (ไม่มี)
ระดับปริ ญญาตรี ช้ นั ปี ที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2558
ลักษณะ
จํานวน จํานวน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ผูส้ อน
วิชา
หน่วยกิต เงิน
300 -11001 สารนิเทศเพื่อการเรี ยนรู ้ตลอดชีวติ ศึกษาทัว่ ไป
3(3-0-6) 360 นางอัญจนา คงนุ่น

2

300 -11002 พฤติกรรมมนุษย์กบั การพัฒนาตน

3

300 -21003 ภาษาและวัฒนธรรม

(บังคับ)
ศึกษาทัว่ ไป
(บังคับ)
ชีพครู (บังคับ)

4

303-22002 คอมพิวเตอร์กบั ดนตรี ไทย

5
6

ที่

3(3-0-6)

360

น.ส.พรทิพย์ มหันตมรรค
น.ส.ราตรี ลือชัย

3(2-2-5)

390

ดร.เขม สุ ขไกร

วิชาเอกเดี่ยว

2(1-2-3)

270

นายอานนท์ ไกรแก้ว

303-22008 ประวัติพฒั นาการดนตรี ไทย

วิชาเอกเดี่ยว

2(2-0-4)

240

นางวรพรรณ ด่านสกุล

วิชาเอกเดี่ยว

2(0-4-2)

300

นางวรรณวิไล นิ ลสม

7

303-22018 ทักษะเครื่ องดนตรี ไทย
สําหรับวิชาชีพครู 1
303-22034 ทักษะการขับร้องเพลงไทย 1

วิชาเอกเดี่ยว

2(0-4-2)

300

8

303-22047 เพลงหุ่นกระบอก

วิชาเอกเดี่ยว

2(0-4-2)

300

วิชาเลือก
เสรี 1

2(0-4-2)

300

9*

303-30004 ทักษะกลองยาว (เรี ยนร่ วม ปี 1
ปี 2 สาขานาฏศิลป์ )
* 301-30001 นาฏศิลป์ ไทยเบื้องต้น
หรื อ
(เรี ยนร่ วม ปี 2 แขนงดนตรี ไทย)
รวม 9 วิชา

ว่าที่ร้อยตรี พรรัตนะ ขันทอง
น.ส.สุ ณี ลิมป์ ปิ ยะพันธุ์

21

2,820

*ไมมีแขนงวิชาคีตศิลปไทยในรุนป 1/2558

ชื่อ-สกุลนักศึกษา .........................................................................................ลงทะเบียนเมื่อ ...........................................................
ชื่ออาจารย์ที่ปรึ กษา สาขาวิชา / แขนงวิชาดนตรี ไทย ....................................................................................................................
เป็ นนักศึกษา ปกติ
เงินกู้ ....................... โควตาประเภท ..................................ยกเว้น...............................................
ค่าใช้จ่าย ส่วนที่ 1 1 . ค่าหน่วยกิต.... .............หน่วย เป็ นเงิน......................................บาท
2. ค่าบํารุ ง.................................................. 2,000...................... บาท
3. ค่าห้องสมุดและค่ากิจกรรม......................700......................... บาท
ส่วนที่ 2 ค่าประกันของเสี ยหาย ............500..........................บาท
ส่วนที่ 3
(จ่ายงานทะเบียนดําเนินการต่อไป)
1. ค่าไหว้ครู ........................................... ...บาท
2. ค่าประกันอุบตั ิเหตุ .............................. .บาท
3. ค่าสมาคมผูป้ กครอง ………………… ..บาท

