
แผนการศึกษาหลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558    หลกัสูตรศึกษาศาสตรบณัฑิต  (5ปี) 

คณะศิลปศึกษา  ภาควชิา นาฏศิลป์ศึกษา    วทิยาลยันาฏศิลปนครศรีธรรมราช (หอ้งเรียนเครือข่าย) 

สาขาวชิา  นาฏศิลป์ไทยศึกษา    แขนงวชิา   - 

ระดบัปริญญาตรีชั้นปีท่ี  1   ภาคการศึกษาท่ี  1   ปีการศึกษา   2558 
ท่ี รหัสวิชา ช่ือวิชา ลักษณะ 

วิชา 

จํานวน 

หนวยกิต 

จํานวน 

เงิน 

ผูสอน 

1 300 -11001 สารนิเทศเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวติ ศึกษาทัว่ไป 

(บงัคบั) 

3(3-0-6) 360 นางอัญจนา  คงนุน 

น.ส.พรทิพย  มหันตมรรค 

2 300 -11002 พฤติกรรมมนุษยก์บัการพฒันาตน ศึกษาทัว่ไป 

(บงัคบั) 

3(3-0-6) 360 น.ส.ราตรี  ลือชัย 

3 300 -21003 ภาษาและวฒันธรรม 

 

ชีพครู 

(บงัคบั) 

3(2-2-5) 390 ดร.เขม  สุขไกร 

4 

 

201 -22014 

 

ทกัษะนาฏศิลป์ 1 (ละครพระนาง) วชิาเอกเด่ียว 3(0-6-3) 

 

450 

 

นางพีรพรรณ  ถิ่นกาญจน 

นางโสรฎา  บุญวงศ 

 201 -22021 ทกัษะนาฏศิลป์ 1 (โขนพระ)    ดร.สุรสิทธิ์  วิเศษสงห 

 

 201-22028 ทกัษะนาฏศิลป์ 1 (โขนยกัษ)์    นายวีระยุทธ เรณุมาศ 

 

 201-22035 ทกัษะนาฏศิลป์ 1 (โขนลิง)    นายนเรศ นิ่มพัฒนสกุล 

 

5 301-22002 กายวภิาคสาํหรับนาฏศิลป์ วชิาเอกเด่ียว 2(2-0-4) 240 นายธานินทร  โสภิกุล 

 

6 301-22010 ภาษาองักฤษเพ่ือการแสดง 

 

วชิาเอกเด่ียว 2(1-2-3) 270 นางสุชารี  เตียสกุล 

Mr.Venancia  Lingotan (Benz) 

7 

 

301-22018 บุคคลสาํคญัในวงการ 

นาฏดุริยางคศิลป์ 

วชิาเอกเด่ียว 2(2-0-4) 240 นายสุพัฒน  นาคเสน 

8 301 - 22019 เคร่ืองแต่งกายและอุปกรณ์ 

การแสดง 

วชิาเอกเด่ียว 2(1-2-3) 270 น.ส.สุณี  ลิมปปยะพันธุ 

9* 303-30004 ทกัษะกลองยาว     

(ร่วมปี2 สาขานาฏศิลป์) 

วชิาเลือก 

เสรี  1 

2(0-4-2) 300 วาที่รอยตรีพรรัตนะ ขันทอง 

หรือ       

  รวม  9    วชิา  22 2,880  

*ไมมีแขนงวิชาคีตศิลปไทยในรุนป 1/2558 

ช่ือ-สกลุนกัศึกษา .........................................................................................ลงทะเบียนเม่ือ  ...........................................................      

ช่ืออาจารยท่ี์ปรึกษา   สาขาวชิานาฎศิลป์ไทยศึกษา / สาขาวชิาดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา…………………………………………… 

เป็นนกัศึกษา   � ปกติ      �   เงินกู ้....................... � โควตาประเภท ..................................ยกเวน้............................................... 

ค่าใชจ่้าย      ส่วนท่ี  1      1. ค่าหน่วยกิต.... .............หน่วย เป็นเงิน......................................บาท 

                                         2.  ค่าบาํรุง..................................................  2,000...................... บาท 

                           3.  ค่าหอ้งสมุดและค่ากิจกรรม......................700......................... บาท 

                  ส่วนท่ี  2        ค่าประกนัของเสียหาย ..................................500..........................บาท  

                  ส่วนท่ี 3         (จ่ายงานทะเบียนดาํเนินการต่อไป) 

                        1.  ค่าไหวค้รู ..............................................บาท                   

                        2.  ค่าประกนัอุบติัเหตุ ................................บาท          



                        3. ค่าสมาคมผูป้กครอง …………………..บาท                        

 

แผนการศึกษาหลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558    หลกัสูตรศึกษาศาสตรบณัฑิต  (5ปี) 

คณะศิลปศึกษา  ภาควชิาดุริยางคศิลป์ศึกษา    วทิยาลยันาฏศิลปนครศรีธรรมราช (หอ้งเรียนเครือขา่ย) 

สาขาวชิาดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา   / แขนงวชิา ดนตรีไทย 

ระดบัปริญญาตรีชั้นปีท่ี  1   ภาคการศึกษาท่ี  1   ปีการศึกษา   2558 

ท่ี รหสัวชิา ช่ือวชิา 
ลกัษณะ 

วชิา 

จาํนวน 

หน่วยกิต 

จาํนวน 

เงิน 
ผูส้อน 

1 300 -11001 สารนิเทศเพ่ือการเรียนรู้ตลอด

ชีวติ 

ศึกษาทัว่ไป 

(บงัคบั) 

3(3-0-6) 360 นางอญัจนา  คงนุ่น 

น.ส.พรทิพย ์ มหนัตมรรค 

2 300 -11002 พฤติกรรมมนุษยก์บัการพฒันา

ตน 

ศึกษาทัว่ไป 

(บงัคบั) 

3(3-0-6) 360 น.ส.ราตรี  ลือชยั 

3 300 -21003 ภาษาและวฒันธรรม 

 

ชีพครู (บงัคบั) 3(2-2-5) 390 ดร.เขม  สุขไกร 

4 303-22025 ทกัษะเพลงไทย 1 

 

วิชาเอกเด่ียว 2(0-4-2) 300 วา่ท่ีร้อยตรีสรบญัชา  หม่ืนแสวง 

นายจกัรพล  จบสญัจร 

5 303-22002 คอมพิวเตอร์กบัดนตรีไทย วิชาเอกเด่ียว 2(1-2-3) 270 นายอานนท ์ ไกรแกว้ 

 

6 303-22008 ประวติัพฒันาการดนตรีไทย วิชาเอกเด่ียว 

 

2(2-0-4) 240 นางวรพรรณ  ด่านสกุล 

7 303-22018 ทกัษะเคร่ืองดนตรีไทย 

สาํหรับวชิาชีพครู 1 

วิชาเอกเด่ียว 2(0-4-2) 300 นางวรรณวิไล  นิลสม 

8* 303-30004 ทกัษะกลองยาว (เรียนร่วม ปี1 

ปี 2 สาขานาฏศิลป์) 

วิชาเลือก  

    เสรี 1 

2(0-4-2) 300 วา่ท่ีร้อยตรีพรรัตนะ  ขนัทอง 

  * 

หรือ 

301-30001 นาฏศิลป์ไทยเบ้ืองตน้ 

(เรียนร่วม ปี2 แขนงดนตรีไทย) 

   น.ส.สุณี  ลิมป์ปิยะพนัธุ ์

       

  รวม  8    วชิา  19 2,520  

*ไมมีแขนงวิชาคีตศิลปไทยในรุนป 1/2558 

ช่ือ-สกลุนกัศึกษา .........................................................................................ลงทะเบียนเม่ือ  ...............................................................     

ช่ืออาจารยท่ี์ปรึกษา  สาขาวชิานาฏศิลป์ไทยศึกษา/ สาขาวชิาดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา ........................................................................ 

เป็นนกัศึกษา   � ปกติ      �   เงินกู ้....................... � โควตาประเภท ..................................ยกเวน้.................................................. 

ค่าใชจ่้าย      ส่วนท่ี  1      1 . ค่าหน่วยกิต.... .............หน่วย เป็นเงิน......................................บาท 

                                         2.  ค่าบาํรุง..................................................  2,000......................  บาท 

                           3.   ค่าหอ้งสมุดและค่ากิจกรรม......................700......................... บาท 

                  ส่วนท่ี  2        ค่าประกนัของเสียหาย ...................................500..........................บาท  

                  ส่วนท่ี 3          (จ่ายงานทะเบียนดาํเนินการต่อไป) 

                         1.  ค่าไหวค้รู ........................................... ...บาท                   

                         2.  ค่าประกนัอุบติัเหตุ .............................. .บาท   

                                        3.   ค่าสมาคมผูป้กครอง ………………… บาท                        

 

 



 

 

แผนการศึกษาหลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558    หลกัสูตรศึกษาศาสตรบณัฑิต  (5ปี) 

คณะศิลปศึกษา  ภาควชิาดุริยางคศิลป์ศึกษา    วทิยาลยันาฏศิลปนครศรีธรรมราช (หอ้งเรียนเครือขา่ย) 

สาขาวชิาดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา   / แขนงวชิา  คีตศิลป์ไทย    (ไม่มี) 

ระดบัปริญญาตรีชั้นปีท่ี  1   ภาคการศึกษาท่ี  1   ปีการศึกษา   2558 

ท่ี รหสัวชิา ช่ือวชิา 
ลกัษณะ 

วชิา 

จาํนวน 

หน่วยกิต 

จาํนวน 

เงิน 
ผูส้อน 

1 300 -11001 สารนิเทศเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวติ ศึกษาทัว่ไป 

(บงัคบั) 

3(3-0-6) 360 นางอญัจนา  คงนุ่น 

น.ส.พรทิพย ์ มหนัตมรรค 

2 300 -11002 พฤติกรรมมนุษยก์บัการพฒันาตน ศึกษาทัว่ไป 

(บงัคบั) 

3(3-0-6) 360 น.ส.ราตรี  ลือชยั 

3 300 -21003 ภาษาและวฒันธรรม 

 

ชีพครู (บงัคบั) 3(2-2-5) 390 ดร.เขม  สุขไกร 

4 303-22002 คอมพิวเตอร์กบัดนตรีไทย วิชาเอกเด่ียว 2(1-2-3) 270 นายอานนท ์ ไกรแกว้ 

 

5 303-22008 ประวติัพฒันาการดนตรีไทย วิชาเอกเด่ียว 

 

2(2-0-4) 240 นางวรพรรณ  ด่านสกุล 

6 303-22018 ทกัษะเคร่ืองดนตรีไทย 

สาํหรับวชิาชีพครู 1 

วิชาเอกเด่ียว 2(0-4-2) 300 นางวรรณวิไล  นิลสม 

7 303-22034 ทกัษะการขบัร้องเพลงไทย 1 

 

วิชาเอกเด่ียว 2(0-4-2) 300  

8 303-22047 เพลงหุ่นกระบอก 

 

วิชาเอกเด่ียว 2(0-4-2) 300  

9* 303-30004 ทกัษะกลองยาว (เรียนร่วม ปี1 

ปี 2 สาขานาฏศิลป์) 

วิชาเลือก  

    เสรี 1 

2(0-4-2) 300 วา่ท่ีร้อยตรีพรรัตนะ  ขนัทอง 

  * 

หรือ 

301-30001 นาฏศิลป์ไทยเบ้ืองตน้ 

(เรียนร่วม ปี2 แขนงดนตรีไทย) 

   น.ส.สุณี  ลิมป์ปิยะพนัธุ ์

       

  รวม   9    วชิา  21 2,820  

*ไมมีแขนงวิชาคีตศิลปไทยในรุนป 1/2558 

ช่ือ-สกลุนกัศึกษา .........................................................................................ลงทะเบียนเม่ือ  ...........................................................      

ช่ืออาจารยท่ี์ปรึกษา    สาขาวชิา / แขนงวชิาดนตรีไทย .................................................................................................................... 

เป็นนกัศึกษา   � ปกติ      �   เงินกู ้....................... � โควตาประเภท ..................................ยกเวน้............................................... 

ค่าใชจ่้าย      ส่วนท่ี  1      1 . ค่าหน่วยกิต.... .............หน่วย เป็นเงิน......................................บาท 

                                         2.  ค่าบาํรุง..................................................  2,000......................  บาท 

                           3.   ค่าหอ้งสมุดและค่ากิจกรรม......................700......................... บาท 

                  ส่วนท่ี  2        ค่าประกนัของเสียหาย ............500..........................บาท  

                  ส่วนท่ี 3          (จ่ายงานทะเบียนดาํเนินการต่อไป) 

                         1.  ค่าไหวค้รู ........................................... ...บาท                   

                         2.  ค่าประกนัอุบติัเหตุ .............................. .บาท   

                                        3.   ค่าสมาคมผูป้กครอง ………………… ..บาท                     


