แผนการศึกษาหลักสูตร พ.ศ. 2558 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (5 ปี)
คณะศิลปศึกษา ภาควิชา นาฏศิลป์ศึกษา วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช (ห้องเรียนเครือข่าย)
สาขาวิชา นาฏศิลป์ไทยศึกษา แขนงวิชา ระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561
ที่

รหัสวิชา

1
2
3
4
5
6
7

300-12002
300-21002
300-21007
300-21010
301-22003
301-22006
301-22012

ชื่อวิชา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การพัฒนาหลักสูตร
การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
การประกันคุณภาพการศึกษา
จารีตนาฏศิลป์ไทย
ศิลปวัฒนธรรมอาเชียน
ทักษะประสบการณ์การแสดง

8 301-22017 คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบงานนาฏศิลป์

ศึกษาทั่วไป
ชีพครู
ชีพครู
ชีพครู
วิชาเอกเดี่ยว
วิชาเอกเดี่ยว
วิชาเอกเดี่ยว

จานวน จานวน
หน่วยกิต เงิน
3 (3-0-6) 900
3 (2-2-5) 900
3 (2-2-5) 900
2 (2-0-4) 600
2 (2-0-4) 600
3 (0-6-3) 900
3(0-6-3) 900

วิชาเอกเดี่ยว

2(1-2-3)

600

21

6,300

ลักษณะวิชา

รวม 8 วิชา

ประมาณค่าใช้จ่าย ไม่เกิน 12,000 บาท
ค่าหน่วยกิต 6,300 บาท
ค่าบารุง 3,500 บาท
ค่ากิจกรรม 500 บาท
ค่าบารุงห้องสมุด 500 บาท + ค่ารักษาพยาบาล 200 บาท + ค่าประกันอุบัติเหตุ 300 ** บาท
รวมประมาณ 11,300 บาท
อื่น ๆ ค่าไหว้ครู 100 บาท / ค่าสมาคมชมรม ถ้ายังไม่ได้จ่ายในปี 1

ผู้สอน
น.ส.ธิดารัตน์ เกตุโรจน์
น.ส.ราตรี ลือชัย
นายวิทยา ดีทอง
นางเกวริฐา รองพล
นายวีระยุทธ เรณุมาศ
น.ส.ศุรัณย์ลักษณ์ ตัณฑจิตติ
1.นางคณรัตน์ บัวทอง
2.นางพรปวีณ์ ขุฑ์ทะกะพันธ์
3.นายยงยุทธ์ ปาณะศรี
4.ว่าที่เรือตรีภูวราคม บุญเจริญ ร.น.
5.ว่าที่ร้อยตรีพรรัตนะ ขันทอง
1.ว่าที่เรือตรีภูวราคม บุญเจริญ ร.น.
2.นายเบญจพล จันทรมานะ

แผนการศึกษาหลักสูตร พ.ศ. 2558 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (5 ปี)
คณะศิลปศึกษา ภาควิชา ดนตรีคีตศิลป์ศึกษา วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช (ห้องเรียนเครือข่าย)
สาขาวิชา ดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา แขนงวิชา ดนตรีไทย
ระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561

ศึกษาทั่วไป
ชีพครู
ชีพครู
ชีพครู
วิชาเอกเดี่ยว

จานวน จานวน
หน่วยกิต เงิน
3(3-0-6) 900
3(2-2-5) 900
3(2-2-5) 900
2(2-0-4) 600
2(2-0-4) 600

6 303-22007 การบรรจุเพลงร้องและเพลงหน้าพาทย์

วิชาเอกเดี่ยว

2(2-0-4)

600

7 303-22015 ทักษะปี่พาทย์หรือเครื่องสายสาหรับวิชาชีพครู 1

วิชาเอกเดี่ยว

2(0-4-2)

600

8 303-22022 ทักษะเครื่องดนตรีไทยสาหรับวิชาชีพครู 5

วิชาเอกเดี่ยว

2(0-4-2)

600

9 303-22029 ทักษะเพลงไทย 5

วิชาเอกเดี่ยว

2(0-4-2)

600

21

6,300

ที่

รหัสวิชา

1
2
3
4
5

300-12002
300-21002
300-21007
300-21010
303-22004

ชื่อวิชา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การพัฒนาหลักสูตร
การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
การประกันคุณภาพการศึกษา
การประพันธ์เพลงไทย

รวม 9 วิชา

ลักษณะวิชา

รายการนอกแผน/เพิ่มเติม ของสุกัญญา ชมชื่น (ให้ระวังการลงทะเบียนลงทะเบียนเรียนข้ามลาดับไม่ได้)
ลงลาดับที่ 1 - 7
8 303-22021 ทักษะเครื่องดนตรีไทยสาหรับวิชาชีพครู 4
วิชาเอกเดี่ยว 2(0-4-2) 600
9 303-22028 ทักษะเพลงไทย 4
วิชาเอกเดี่ยว 2(0-4-2) 600
ประมาณค่าใช้จ่าย ไม่เกิน 12,000 บาท
ค่าหน่วยกิต 6,300 บาท
ค่าบารุง 3,500 บาท
ค่ากิจกรรม 500 บาท
ค่าบารุงห้องสมุด 500 บาท + ค่ารักษาพยาบาล 200 บาท + ค่าประกันอุบัติเหตุ 300 ** บาท
รวมประมาณ 11,300 บาท
อื่น ๆ ค่าไหว้ครู 100 บาท / ค่าสมาคมชมรม ถ้ายังไม่ได้จ่ายในปี 1

ผู้สอน
น.ส.ธิดารัตน์ เกตุโรจน์
น.ส.ราตรี ลือชัย
นายวิทยา ดีทอง
นางเกวริฐา รองพล
1.นายชยพร ไชยสิทธิ์
2.นายภัทรพงษ์ สิงห์แก้ว
1.น.ส.กิตติมา กองมะลิกันแก้ว
2.นายชยพร ไชยสิทธิ์
1.นายอรุษ อักษรนา
2.นางวรรณวิไล นิลสม
1.นางสุจิตตรา มินา
2.นายอรุษ อักษรนา
1.น.ส.สุภาภรณ์ สุวรรโณ
2.นายชยพร ไชยสิทธิ์

น.ส.น.ส.สุภาภรณ์ สุวรรโณ
ว่าที่ร้อยตรีสรบัญชา หมื่นแสวง

แผนการศึกษาหลักสูตร พ.ศ. 2558 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (5 ปี)
คณะศิลปศึกษา ภาควิชา ดนตรีคีตศิลป์ศึกษา วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช (ห้องเรียนเครือข่าย)
สาขาวิชา ดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา แขนงวิชา คีตศิลป์ไทย
ระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561

ศึกษาทั่วไป
ชีพครู
ชีพครู
ชีพครู
วิชาเอกเดี่ยว

จานวน จานวน
หน่วยกิต เงิน
3(3-0-6) 900
3(2-2-5) 900
3(2-2-5) 900
2(2-0-4) 600
2(2-0-4) 600

303-22007 การบรรจุเพลงร้องและเพลงหน้าพาทย์

วิชาเอกเดี่ยว

2(2-0-4)

600

303-22015 ทักษะปี่พาทย์หรือเครื่องสายสาหรับวิชาชีพครู 1

วิชาเอกเดี่ยว

2(0-4-2)

600

8** 303-22051 การซ่อมบารุงเครื่องดนตรีไทย (เรียนร่วมกับปี 4) วิชาเอกเลือก 1** 2(0-4-2)
9 303-22038 ทักษะการขับร้องเพลงไทย 5
วิชาเอกเดี่ยว 2(0-4-2)
รวม 9 วิชา
21

600
600
6,300

ที่

รหัสวิชา

1
2
3
4
5

300-12002
300-21002
300-21007
300-21010
303-22004

6
7

ชื่อวิชา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การพัฒนาหลักสูตร
การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
การประกันคุณภาพการศึกษา
การประพันธ์เพลงไทย

ลักษณะวิชา

ประมาณค่าใช้จ่าย ไม่เกิน 12,000 บาท
ค่าหน่วยกิต 6,300 บาท
ค่าบารุง 3,500 บาท
ค่ากิจกรรม 500 บาท
ค่าบารุงห้องสมุด 500 บาท + ค่ารักษาพยาบาล 200 บาท + ค่าประกันอุบัติเหตุ 300 ** บาท
รวมประมาณ 11,300 บาท
อื่น ๆ ค่าไหว้ครู 100 บาท / ค่าสมาคมชมรม ถ้ายังไม่ได้จ่ายในปี 1

ผู้สอน
น.ส.ธิดารัตน์ เกตุโรจน์
น.ส.ราตรี ลือชัย
นายวิทยา ดีทอง
นางเกวริฐา รองพล
นายชยพร ไชยสิทธิ์
นายภัทรพงษ์ สิงห์แก้ว
น.ส.กิตติมา กองมะลิกันแก้ว
1.นายอรุษ อักษรนา
2.นางวรรณวิไล นิลสม
นายสุวรรณ กลั่นรอด
น.ส.กิตติมา กองมะลิกันแก้ว

