
 

 

 
แผนการศึกษาหลักสูตร พ.ศ. 2558   หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต  (5 ปี) 

คณะศิลปศึกษา  ภาควิชา นาฏศิลป์ศึกษา    วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช (ห้องเรียนเครือข่าย) 
สาขาวิชา  นาฏศิลป์ไทยศึกษา    แขนงวิชา   - 

ระดับปริญญาตรีช้ันปีท่ี  4   ภาคการศึกษาท่ี  1   ปีการศึกษา   2561 
 

ที ่ รหัสวิชา ช่ือวิชา ลักษณะวิชา 
จ านวน 

หน่วยกิต 
จ านวน 

เงิน 
ผู้สอน 

1** 300-14018 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสมัครงาน ศึกษาทั่วไป
เลือก 4*** 

2(2-0-4) 240 นางยงยี ภัทรนุธาพร 
 

2** 300-21023 ปรัชญาการศึกษา ชีพครู 
เลือก 3*** 

2(2-0-4) 240 นางเกวริฐา รองพล 

3 301-22007 การสอนนาฏศิลป์และดนตรีแบบบูรณาการ วิชาเอกเด่ียว 2 (2-0-4) 240 นางพรปวีณ์ ขุฑ์ทะกะพันธุ์ 
4 301-22014 การละครตะวันตก วิชาเอกเด่ียว 2 (2-0-4) 240 น.ส.ศุรัณย์ลักษณ์  ตัณฑจิตติ 
5 301-22021 การจัดการแสดงในสถานศึกษา วิชาเอกเด่ียว 2 (1-2-3) 270 1.นางปัทมา  สกุลณี 

2.น.ส.ศุรัณย์ลักษณ์  ตัณฑจิตติ 
6 301-22024 ทักษะเพ่ือการสอนนาฏศิลป์ระดับการศึกษา

ขั้นพ้ืนฐาน 
การสอน
วิชาเอก 

3(1-4-4) 390 นางโสรฏา  บุญวงศ์ 

7 301-22023 ศิลปนิพนธ์  วิชาเอกเด่ียว 4(2-4-6) 540 ดร.สุรสิทธิ์ วิเศษสิงห ์
  รวม   7  วิชา  17 2,160  

 
ประมาณค่าใช้จ่าย  ไม่เกิน 6,000 บาท 
ค่าหน่วยกิต  2,160 บาท 
ค่าบ ารุง  2,000 บาท 
ค่ากิจกรรม 500 บาท 
ค่าบ ารุงห้องสมุด 500 บาท  + ค่ารักษาพยาบาล 200 บาท  + ค่าประกันอุบัติเหตุ  300 ** บาท 
รวมประมาณ  5,660 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  4   ภาคการศึกษาท่ี  1   ปีการศึกษา   2561 
 

ที ่ รหัสวิชา ช่ือวิชา ลักษณะวิชา 
จ านวน 

หน่วยกิต 
จ านวน 

เงิน 
ผู้สอน 

1 
** 

300-14021 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสมัครงาน ศึกษาทั่วไป 
เลือก 4** 

2(2-0-4) 240 นางยงยี ภัทรนุธาพร 

2 
** 

300-21023 ปรัชญาการศึกษา ชีพครู 
เลือก 3 

2(2-0-4) 240 นางเกวริฐา รองพล 

3 303-22017 ทักษะปี่พาทย์หรือเครื่องสายส าหรับวิชาชีพ
ครู 3        

วิชาเอกเด่ียว 2(0-4-2) 300 1.นายอรุษ  อักษรน า 
2.นางวรรณวิไล นิลสม 

4 
 

303-22024 ทักษะเครื่องดนตรีไทยส าหรับวิชาชีพครู  7 วิชาเอกเด่ียว 2(0-4-2) 300 นางสุจิตตรา มินา 
รอบรรจุใหม่** 

5 303-22031 ทักษะเพลงไทย 7 วิชาเอกเด่ียว 2(0-4-2) 300 ว่าที่ร้อยตรีสรบัญชา  หมื่นแสวง 
6 303-22050 การสอนดนตรีส าหรับเด็กปฐมวยั                การสอน

วิชาเอก 
2(1-2-3) 270 นางสุจิตตรา มินา 

 
7 
** 

303-22051 การ๙อมบ ารุงเครื่องดนตรีไทย 
(ร่วมกับ ปี 3 สาขาดนตรี) 

วิชาเอก 
เลือก 2 

2(0-4-2) 300 นายสุวรรณ กลั่นรอด 

8 301-22010 ศิลปนิพนธ์ วิชาเอกเด่ียว 4(2-4-6) 540 นายชยพร ไชยสทิธิ ์
รอบรรจุใหม่** 

  รวม   8  วิชา  18 2,490  
 
ประมาณค่าใช้จ่าย  ไม่เกิน 6,500 บาท 
ค่าหน่วยกิต  2,490 บาท 
ค่าบ ารุง  2,000 บาท 
ค่ากิจกรรม 500 บาท 
ค่าบ ารุงห้องสมุด 500 บาท  + ค่ารักษาพยาบาล 200 บาท  + ค่าประกันอุบัติเหตุ  300 ** บาท 
รวมประมาณ  5,990 บาท 
 
อื่น ๆ ค่าไหว้ครู  100 บาท /  ค่าสมาคมชมรม ถ้ายังไมไ่ด้จ่ายในปี 1  
 
 
 
 
 


