
 

 

 
แผนการศึกษาหลักสูตร พ.ศ. 2558   หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต  (5 ปี) 

คณะศิลปศึกษา  ภาควิชา นาฏศิลป์ศึกษา    วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช (ห้องเรียนเครือข่าย) 
สาขาวิชา  นาฏศิลป์ไทยศึกษา    แขนงวิชา   - 

ระดับปริญญาตรีช้ันปีท่ี  2   ภาคการศึกษาท่ี  1   ปีการศึกษา  2561 
 

ที ่ รหัสวิชา ช่ือวิชา ลักษณะวิชา 
จ านวน 

หน่วยกิต 
จ านวน 

เงิน 
ผู้สอน 

1 300-13002 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ศึกษาทั่วไป 3(3-0-6) 900 นางจันทร์เพ็ญ  วงศ์วาสนา 
2 300-21001 ความเป็นครูวิชาชีพ ชีพครู 3(3-0-6) 900 นายวิทยา  ดีทอง 
3 300-21009 การวัดและประเมินผลการเรียนรู ้ ชีพครู 3(2-2-5) 900 นางจินดา  เครือหงส์ 

4** 300-21017 การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ชีพครูเลือก 1 ** 2(2-0-4) 600 น.ส.ราตรี ลือชัย 
5 201-22016 ทักษะนาฏศิลป์ 3 (ละครพระ นาง) วิชาเอกเด่ียว 3(0-6-3) 900 น.ส.ลภัสรดา   โพธิ์แส 
 201-22023 ทักษะนาฏศิลป์  3 (โขนพระ)    นายยงยุทธ์ ปาณะศรี 
 201-22030 ทักษะนาฏศิลป์  3 (โขนยักษ์)    1.นายวีระยุทธ์  เรณุมาศ 

2.ว่าที่ร้อยตรีเทวินทร์ นวลชื่น 
 201-22037 ทักษะนาฏศิลป์  3 (โขนลิง)    นายนเรศ  น่ิมพัฒนสกุล 
6 301-22011 ระบ าเบ็ดเตล็ดและการแสดงพ้ืนบ้าน วิชาเอกเด่ียว 3(0-6-3) 900 1.น.ส.ปรียา ศุภกิจ 

2.นายสุมล ศักด์ิแก้ว 
7 301-22016 ดนตรีส าหรับครูนาฏศิลป ์ วิชาเอกเด่ียว 2(1-2-3) 600 นายบุลเสฏฐ์ เพชรประสิทธิ ์

8** 301-22031 การอ่านท านองเสนาะ วิชาเอกเลือก 1 ** 2(0-4-2 ) 600 น.ส.กิตติมา กองมะลิกันแก้ว 
  รวม   8   วิชา  21 6,300  

 
 
ประมาณค่าใช้จ่าย  ไม่เกิน 12,000 บาท 
ค่าหน่วยกิต  6,300 บาท 
ค่าบ ารุง  3,500 บาท 
ค่ากิจกรรม 500 บาท 
ค่าบ ารุงห้องสมุด 500 บาท  + ค่ารักษาพยาบาล 200 บาท  + ค่าประกันอุบัติเหตุ  300 ** บาท 
รวมประมาณ  11,300 บาท 
 
อื่น ๆ ค่าไหว้ครู  100 บาท /  ค่าสมาคมชมรม ถ้ายังไมไ่ด้จ่ายในปี 1  
 
 
 
 
 

 



 

 

 
แผนการศึกษาหลักสูตร พ.ศ. 2558   หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต  (5 ปี) 

คณะศิลปศึกษา  ภาควิชา ดุริยางคศิลป์ศึกษา    วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช (ห้องเรียนเครือข่าย) 
สาขาวิชา  ดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา    แขนงวิชา   ดนตรีไทย 

ระดับปริญญาตรีช้ันปีท่ี  2   ภาคการศึกษาท่ี  1   ปีการศึกษา  2561 
 

ที ่ รหัสวิชา ช่ือวิชา ลักษณะวิชา 
จ านวน 

หน่วยกิต 
จ านวน 

เงิน 
ผู้สอน 

1 300-13002 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ศึกษาทั่วไป 3(3-0-6) 900 นางจันทร์เพ็ญ  วงศ์วาสนา 
2 300-21001 ความเป็นครูวิชาชีพ ชีพครู 3(3-0-6) 900 นายวิทยา  ดีทอง 
3 300-21009 การวัดและประเมินผลการเรียนรู ้ ชีพครู 3(2-2-5) 900 นางจินดา  เครือหงส์ 

4** 300-21017 การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ชีพครูเลือก 1** 2(2-0-4) 600 น.ส.ราตรี ลือชัย 
5 303-22011 วรรณคดีและการประพันธ์    วิชาเอกเด่ียว 2(2-0-4) 600 น.ส.กิตติมา กองมะลิกันแก้ว 
6 303-22012 การบันทึกโน้ตด้วยคอมพิวเตอร์ วิชาเอกเด่ียว 2(1-2-3) 600 นายอานนท์  ไกรแก้ว 
7 303-22020 ทักษะเครื่องดนตรีไทยส าหรับวิชาชีพครู  3 วิชาเอกเด่ียว 2(0-4-2) 600 1.นางวรรณวิไล  นิลสม 

2.นายอรุษ  อักษรน า 
8 303-22027 

 
ทักษะเพลงไทย 3 วิชาเอกเด่ียว 2(0-4-2) 600 1.นายชยพร ไชยสิทธิ ์

2.นายจักรพล  จบสัญจร 
9 303-22032 ปฏิบัติเครื่องสายปีช่วาหรือปี่พาทย์มอญ วิชาเอกเด่ียว 2(0-4-2) 600 นายภัทรพงษ์ สิงห์แก้ว 
  รวม      9    วิชา  21 6,300  

 
 
ประมาณค่าใช้จ่าย   
ค่าหน่วยกิต  6,300 บาท 
ค่าบ ารุง  3,500 บาท 
ค่ากิจกรรม 500 บาท 
ค่าบ ารุงห้องสมุด 500 บาท  + ค่ารักษาพยาบาล 200 บาท  + ค่าประกันอุบัติเหตุ  300 ** บาท 
รวมประมาณ  11,300 บาท 
 
อื่น ๆ ค่าไหว้ครู  100 บาท /  ค่าสมาคมชมรม ถ้ายังไมไ่ด้จ่ายในปี 1  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
แผนการศึกษาหลักสูตร พ.ศ. 2558   หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต  (5 ปี) 

คณะศิลปศึกษา  ภาควิชา ดุริยางคศิลป์ศึกษา    วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช (ห้องเรียนเครือข่าย) 
สาขาวิชา  ดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา    แขนงวิชา  คีตศิลป์ไทย 

ระดับปริญญาตรีช้ันปีท่ี  2   ภาคการศึกษาท่ี  1   ปีการศึกษา   2561 
 

ที ่ รหัสวิชา ช่ือวิชา ลักษณะวิชา 
จ านวน 

หน่วยกิต 
จ านวน 

เงิน 
ผู้สอน 

1 300-13002 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ศึกษาทั่วไป 3(3-0-6) 900 นางจันทร์เพ็ญ  วงศ์วาสนา 
2 300-21001 ความเป็นครูวิชาชีพ ชีพครู 3(3-0-6) 900 นายวิทยา  ดีทอง 
3 300-21009 การวัดและประเมินผลการเรียนรู ้ ชีพครู 3(2-2-5) 900 นางจินดา  เครือหงส์ 

4** 300-21017 การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ชีพครูเลือก1** 2(2-0-4) 600 น.ส.ราตรี  ลือชัย 
5 303-22011 วรรณคดีและการประพันธ์    วิชาเอกเด่ียว 2(2-0-4) 600 น.ส.กิตติมา กองมะลิกันแก้ว 
6 303-22012 การบันทึกโน้ตด้วยคอมพิวเตอร์ วิชาเอกเด่ียว 2(1-2-3) 600 นายอานนท์  ไกรแก้ว 
7 303-22036 

 
ทักษะการขับร้องเพลงไทย 3 วิชาเอกเด่ียว 2(0-4-2) 600 1.นายศิวพงศ์ กั้งสกุล 

2.น.ส.กิตติมา กองมะลิกันแก้ว 
8 303-22046 เพลงสักวา วิชาเอกเด่ียว 2(0-4-2) 600 นายศิวพงศ์ กั้งสกุล 
9 303-22045 ทฤษฎีการขับร้อง วิชาเอกเด่ียว 2(0-4-2) 600 น.ส.กิตติมา กองมะลิกันแก้ว 
  รวม      9    วิชา  21 6,300  

 
ประมาณค่าใช้จ่าย   
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 
รวมประมาณ  11,300 บาท 
 
 
อื่น ๆ ค่าไหว้ครู  100 บาท /  ค่าสมาคมชมรม ถ้ายังไมไ่ด้จ่ายในปี 1  


