
 

 

 
แผนการศึกษาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558    หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต  (5 ปี) 

คณะศิลปศึกษา  ภาควิชา นาฏศิลป์ศึกษา    วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช (ห้องเรียนเครือข่าย) 
สาขาวิชา  นาฏศิลป์ไทยศึกษา    แขนงวิชา   - 

ระดับปริญญาตรีช้ันปีท่ี  1   ภาคการศึกษาท่ี  1   ปีการศึกษา   2561 
 

ที ่ รหัสวิชา ช่ือวิชา 
ลักษณะ 

วิชา 
จ านวน 

หน่วยกิต 
จ านวน 

เงิน 
ผู้สอน 

1 300 -11001 สารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต ศึกษาทั่วไป 
 

3(3-0-6) 900 1.นางอัญจนา  คงนุ่น 
2.น.ส.พรทิพย์  มหันตมรรค 

2 300 -11002 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน ศึกษาทั่วไป 3(3-0-6) 900 น.ส.ราตรี  ลือชัย 
3 300 -21003 ภาษาและวัฒนธรรม ชีพครู 3(2-2-5) 900 นางสุภา รักหมอ 
4 
 

201 -22014 
 

ทักษะนาฏศิลป์ 1 (ละครพระนาง) วิชาเอกเด่ียว 3(0-6-3) 
 

900 
 

1.นางโสรฎา  บุญวงศ์ 
2.นางพีรพรรณ  ถิ่นกาญจน์ 

 201 -22021 ทักษะนาฏศิลป์ 1 (โขนพระ)    ดร.สุรสิทธิ์ วิเศษสิงห ์
 201-22028 ทักษะนาฏศิลป์ 1 (โขนยักษ์)    1.นายวีระยุทธ์ เรณุมาศ 

2.ว่าที่ร้อยตรีพรรัตนะ ขันทอง 
 201-22035 ทักษะนาฏศิลป์ 1 (โขนลิง)    ว่าที่เรือตรีภูวราคม บุญเจริญ ร.น. 
5 301-22002 กายวิภาคส าหรับนาฏศิลป ์ วิชาเอกเด่ียว 2(2-0-4) 600 นายธานินทร์  โสภิกุล 
6 301-22010 ภาษาอังกฤษเพ่ือการแสดง วิชาเอกเด่ียว 2(1-2-3) 600 นางสุชารี  เตียสกุล 
7 301-22018 บุคคลส าคัญในวงการนาฏดุริยางคศิลป์ วิชาเอกเด่ียว 2(2-0-4) 600 นายสุพัฒน์  นาคเสน 

8 301 - 22019 เครื่องแต่งกายและอุปกรณ์การแสดง วิชาเอกเด่ียว 2(1-2-3) 600 น.ส.ลภัสรดา โพธิ์แส 
9* 

หรือ 
303-30004 ทักษะกลองยาว (เครื่องมือรับได้ 15คน) วิชาเลือกเสรี 1 2(0-4-2) 600 นายณัฐเศรษฐ ด าเนินผล 
303-30003 ทักษะอังกะลุง วิชาเลือกเสรี 1 2(0-4-2) 600 นางวรพรรณ ด่านสกุล 

  รวม  9    วิชา  22 6,600  
 
หมายเหตุ  วิชาเลือกเสรี  1 **เลือกเรียนวิชาใดวิชาหน่ึง ในล าดับที่  9  ทักษะกลองยาว หรือ ทักษะอังกะลุง 
 
ประมาณค่าใช้จ่าย ไม่เกิน  15,000 บาท 
ค่าหน่วยกิต  6,300 บาท 
ค่าบ ารุง  3,500 บาท 
ค่ากิจกรรม 500 บาท 
ค่าบ ารุงห้องสมุด 500 บาท  + ค่ารักษาพยาบาล 200 บาท  + ค่าประกันอุบัติเหตุ  300 ** บาท +ค่าไหว้ครู  100 บาท 
ค่าประกันของเสียหาย 500 บาท (รับคืนเมื่อจบการศึกษา)  + ค่าบัตรนักศึกษา 250*  บาท 
      รวมประมาณ  12,150 บาท 
อื่น ๆ – ค่ารายงานตัวเป็นนักศึกษา 500 บาท * 
         ค่าสมาคมชมรม   
 



 

 

 
แผนการศึกษาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558    หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต  (5 ปี) 

คณะศิลปศึกษา  ภาควิชาดุริยางคศิลป์ศึกษา    วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช (ห้องเรียนเครือข่าย) 
สาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา   / แขนงวิชา ดนตรีไทย 

ระดับปริญญาตรีช้ันปีท่ี   1  ภาคการศึกษาท่ี  1   ปีการศึกษา   2561 
 

ที ่ รหัสวิชา ช่ือวิชา 
ลักษณะ 

วิชา 
จ านวน 

หน่วยกิต 
จ านวน 

เงิน 
ผู้สอน 

1 300 -11001 สารนิเทศเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต ศึกษาทั่วไป 
 

3(3-0-6) 900 นางอัญจนา  คงนุ่น 
น.ส.พรทิพย์  มหันตมรรค 

2 300 -11002 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน ศึกษาทั่วไป 3(3-0-6) 900 น.ส.ราตรี  ลือชัย 
3 300 -21003 ภาษาและวัฒนธรรม ชีพครู 3(2-2-5) 900 นางสุภา  รักหมอ 
4 303-22002 คอมพิวเตอร์กับดนตรีไทย วิชาเอกเด่ียว 2(1-2-3) 600 นายอานนท์  ไกรแก้ว 
5 303-22008 ประวัติพัฒนาการดนตรีไทย วิชาเอกเด่ียว 2(2-0-4) 600 นางวรพรรณ  ด่านสกุล 
6 303-22018 ทักษะเครื่องดนตรีไทยส าหรับวิชาชีพครู 1 วิชาเอกเด่ียว 2(0-4-2) 600 1.นางวรรณวิไล  นิลสม 

2.นายอรุษ อักษรน า 
7 303-22025 ทักษะเพลงไทย 1 

 
วิชาเอกเด่ียว 2(0-4-2) 600 1.ว่าที่ร้อยตรีสรบัญชา  หมื่นแสวง 

2.นายบรรเทา รอดภยั 
3.นายณัฐเศรษฐ ด าเนินผล 

8* 303-22053 ดนตรีพ้ืนเมือง วิชาเอกเลือก 1 2(0-4-2) 600 นายจักรพล  จบสัญจร 
9* 

หรือ 
303-30004 ทักษะกลองยาว  วิชาเลือกเสรี 1 2(0-4-2) 600 นายณัฐเศรษฐ ด าเนินผล 
303-30003 ทักษะอังกะลุง วิชาเลือกเสรี 1 2(0-4-2) 600 นางวรพรรณ ด่านสกุล 

  รวม  9    วิชา  21 6,300  
 
*ไม่มแีขนงวิชาคีตศิลป์ไทยในรุ่นปี 1/2561 
 
หมายเหตุ  วิชาเลือกเสรี  1 **เลือกเรียนวิชาใดวิชาหน่ึง ในล าดับที่  9  ทักษะกลองยาว หรือ ทักษะอังกะลุง 
 
ประมาณค่าใช้จ่าย ไม่เกิน  15,000 บาท 
1.ค่าหน่วยกิต  6,300 บาท 
2.ค่าบ ารุง  3,500 บาท 
3.ค่ากิจกรรม 500 บาท 
4.ค่าบ ารุงห้องสมุด 500 บาท  + ค่ารักษาพยาบาล 200 บาท  + ค่าประกันอุบัติเหตุ  300 ** บาท +ค่าไหว้ครู  100 บาท 
     5.ค่าประกันของเสียหาย 500 บาท (รับคืนเมื่อจบการศึกษา)  + ค่าบัตรนักศึกษา 250*  บาท  
   รวมประมาณ  12,150 บาท 
อื่น ๆ – ค่ารายงานตัวเป็นนักศึกษา 500 บาท * 
         ค่าสมาคมชมรม   


