
 

แผนการศึกษาหลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555    หลกัสูตรศึกษาศาสตรบณัฑิต  (5ปี) 

คณะศิลปศึกษา  ภาควชิา นาฏศิลป์ศึกษา    วทิยาลยันาฏศิลปนครศรีธรรมราช (หอ้งเรียนเครือข่าย) 

สาขาวชิา  นาฏศิลป์ไทยศึกษา    แขนงวชิา   - 

ระดบัปริญญาตรีชั้นปีท่ี  2   ภาคการศึกษาท่ี  1   ปีการศึกษา   2558 
ท่ี รหัสวิชา ช่ือวิชา ลักษณะ 

วิชา 

จํานวน 

หนวยกิต 

จํานวน 

เงิน 

ผูสอน 

1 300-11001 ชีวติกบัวฒันธรรมไทย ศึกษาทัว่ไป

(บงัคบั) 

3 (3-0-6) 360 นางอปัษร วรรณถนอม 

2 300-14005 คณิตศาสตร์เชิงสถิต   

 

ศึกษาทัว่ไป

(บงัคบั) 

3 (3-0-6) 360 นายเลิศศกัด์ิ  จูห้้อง 

3 300-21002 กฎหมายการศึกษา 

 

ชีพครู* 

(เลือก 1) 

2 (2-0-4) 240 นายพลัลภ  แสงแกว้ 

4 

 

301-22008 คอมพิวเตอร์สาํหรับผูส้อน

นาฏศิลป์ 

วิชาเอกเด่ียว 2 (2-0-4) 240 วา่ท่ีเรือตรีภูวราคม บุญเจริญ 

 

5 301-22010 ภาษาองักฤษเพ่ือการแสดง 

 

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

Mr.Venancia  Lingotan (Benz) 

6 301-22011 ระบาํเบด็เตลด็และเพลงพ้ืนบา้น วิชาเอกเด่ียว 

 

3 (0-6-3) 450 นางคณรัตน์  บวัทอง 

7 201-22016 

 

ทกัษะนาฏศิลป์   3 (ละครพระ

นาง) 

วิชาเอกเด่ียว 3(0-6-3) 

 

450 

 

น.ส.ลภสัรดา  โพธ์ิแส 

นางพิมพใ์จ   เมธีภทัรกุล 

 201-22023 ทกัษะนาฏศิลป์ 3 (โขนพระ) 1(เฉลิมเกียรติ)   นายสถาพร  ปาณะศรี 

 201-22030 ทกัษะนาฏศิลป์ 3 (โขนยกัษ)์ -   ไม่มี 

 201-22037 ทกัษะนาฏศิลป์ 3 (โขนลิง) 1(อนุชิต)   นายนเรศ  น่ิมพฒันสกุล 

8 301-22016 ดนตรีสาํหรับครูนาฏศิลป์ วิชาเอกเด่ียว 

 

2 (1-2-3) 270 นายวรวรรต  จิตชาํนาญ 

9 303-30004 ทกัษะกลองยาว     

 (ร่วมปี 1 ) 

วิชาเลือก 

เสรี 1 

2(0-4-2) 300 วา่ท่ีร้อยตรีพรรัตนะ  ขนัทอง 

หรือ       

  รวม   9    วชิา  22 2,940  

*ไมมีแขนงวิชาคีตศิลปไทยในรุนป 1/2557 

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

ช่ืออาจารยท่ี์ปรึกษา สาขาวชิานาฎศิลป์ไทย / 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. 2555    หลกัสูตรศึกษาศาสตรบณัฑิต  (5 ปี) 

คณะศิลปศึกษา  ภาควชิาดนตรีคีตศิลป์ศึกษา    วทิยาลยันาฏศิลปนครศรีธรรมราช (หอ้งเรียนเครือข่าย) 

สาขาวชิาดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา   / แขนงวชิา ดนตรีไทย 

ระดบัปริญญาตรีชั้นปีท่ี  2   ภาคการศึกษาท่ี  1   ปีการศึกษา   2558 
ท่ี รหสัวชิา ช่ือวชิา ลกัษณะ 

วชิา 

จาํนวน 

หน่วยกิต 

จาํนวน 

เงิน 

ผูส้อน 

1 300-11001 ชีวติกบัวฒันธรรมไทย ศึกษาทัว่ไป

(บงัคบั) 

3 (3-0-6) 360 นางอปัษร วรรณถนอม 

2 300-14005 คณิตศาสตร์เชิงสถิต   

 

ศึกษาทัว่ไป

(บงัคบั) 

3 (3-0-6) 360 นายเลิศศกัด์ิ  จูห้้อง 

3 300-21002 กฎหมายการศึกษา 

 

ชีพครู* 

(เลือก 1) 

2 (2-0-4) 240* นายพลัลภ  แสงแกว้ 

4 303-22052 ทกัษะการสอนและการปรับวง 

ดนตรีไทย  1 

การสอนวิชาเอก 2 (1-2-3) 270 วา่ท่ีร้อยตรีสรบญัชา  หม่ืนแสวง 

นายชยพร  ไชยสิทธ์ิ 

5 303-22008 หลกัการวเิคราะห์และวจิารณ์

ดา้นคีตดุริยางคไ์ทย  (ร่วมปี 3*) 

วิชาเอกเด่ียว 2 (2-0-4) 240 นางพรพิมล  ราชกิจกาํธร 

6 303-22012 ทกัษะเพลงไทย  3 วิชาเอกเด่ียว 

 

2 (0-4-2) 300 วา่ท่ีร้อยตรีสรบญัชา  หม่ืนแสวง 

นางวรรณวิไล  นิลสม 

7 303-22019 ปฏิบติักลุ่มเคร่ืองดนตรีไทย  3 

 

วิชาเอกเด่ียว 2 (0-4-2) 300 นางสุจิตตรา  มินา 

นายบรรเทา  รอดภยั 

8 303-22024 ปฏิบติัเคร่ืองสายป่ีชวาหรือ 

ป่ีพาทยม์อญ  1 

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

 

9 303-22027 ทกัษะขิม 1 วิชาเอกเด่ียว 2 (0-4-2) 300 

 

นางวรรณวิไล  นิลสม 

10 301-30001 นาฏศิลป์ไทยเบ้ืองตน้ 

(เรียนร่วม ปี 1 *) 

เลือกเสรี  1 * 2 (0-4-2) 300 น.ส.สุณี ลิมป์ปิยะพนัธุ์ 

 

     รวม   10  วชิา  22 2,970  

*ไมมีแขนงวิชาคีตศิลปไทยในรุนป 1/2557 

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. 2555    หลกัสูตรศึกษาศาสตรบณัฑิต  (5ปี) 

คณะศิลปศึกษา  ภาควชิา นาฏศิลป์ศึกษา    วทิยาลยันาฏศิลปนครศรีธรรมราช (หอ้งเรียนเครือข่าย) 

สาขาวชิา  นาฏศิลป์ไทยศึกษา    แขนงวชิา   - 

ระดบัปริญญาตรีชั้นปีท่ี  2   ภาคการศึกษาท่ี  1   ปีการศึกษา   2558 
ท่ี รหัสวิชา ช่ือวิชา ลักษณะ 

วิชา 

จํานวน 

หนวยกิต 

จํานวน 

เงิน 

ผูสอน 

1 300-11001 ชีวติกบัวฒันธรรมไทย ศึกษาทัว่ไป

(บงัคบั) 

3 (3-0-6) 360 นางอปัษร วรรณถนอม 

2 300-14005 คณิตศาสตร์เชิงสถิต   

 

ศึกษาทัว่ไป

(บงัคบั) 

3 (3-0-6) 360 นายเลิศศกัด์ิ  จูห้้อง 

3* 300-21002 กฎหมายการศึกษา 

 

ชีพครู* 

(เลือก 1) 

2 (2-0-4) 240* นายพลัลภ  แสงแกว้ 

4 301-22008 คอมพิวเตอร์สาํหรับผูส้อนนาฏศิลป์ วิชาเอกเด่ียว 2 (2-0-4) 240 วา่ท่ีเรือตรีภูวราคม บุญเจริญ 

นายเบญจพล จนัทมานะ 

5 301-22010 ภาษาองักฤษเพ่ือการแสดง 

 

วิชาเอกเด่ียว 2 (1-2-3) 270 นางจนัทร์เพญ็ วงศว์าสนา 

Mr.Venancia  Lingotan (Benz) 

6 301-22011 ระบาํเบด็เตลด็และเพลงพ้ืนบา้น วิชาเอกเด่ียว 

 

3 (0-6-3) 450  

7 201-22016 

 

ทกัษะนาฏศิลป์   3 

(ละครพระนาง) 

วิชาเอกเด่ียว 3(0-6-3) 

 

450 

 

นางพีรพรรณ  ถ่ินกาญจน ์

นางโสรฎา  บุญวงศ ์

 201-22023 ทกัษะนาฏศิลป์ 3 (โขนพระ)    ดร.สุรสิทธ์ิ  วเิศษสิงห์ 

 201-22030 ทกัษะนาฏศิลป์ 3 (โขนยกัษ)์    นายวรีะยทุธ์ เรณุมาศ 

 201-22037 ทกัษะนาฏศิลป์ 3 (โขนลิง)    นายนเรศ น่ิมพฒันสกลุ 

8 301-22016 ดนตรีสาํหรับครูนาฏศิลป์ วิชาเอกเด่ียว 

 

2 (1-2-3) 270 นายวรวรรต  จิตชาํนาญ 

9 303-30004 ทกัษะกลองยาว เลือกเสรี 1 2(0-4-2) 300 นายนเรศ น่ิมพฒันสกลุ 

 

  รวม  9    วชิา  22 2,940  
 

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

ช่ืออาจารยท่ี์ปรึกษา    สาขาวชิานาฎศิลป์ไทย .................................................................................................................................   

ช่ืออาจารยท่ี์ปรึกษา    สาขาวชิาดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา..................................................................................................................    

จาํนวน นศ.ทั้งหมด  .............คน  สาขาวชิา/แขนงวชิาน้ี (ละคร ................... โขน ..................... รวม ...........คน 

                                                                                         ดนตรีไทย..............คีตศิลป์ไทย............รวม............คน) 

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. 2555    หลกัสูตรศึกษาศาสตรบณัฑิต  (5ปี) 

คณะศิลปศึกษา  ภาควชิา ดุริยางคศิลป์ศึกษา    วทิยาลยันาฏศิลปนครศรีธรรมราช (หอ้งเรียนเครือขา่ย) 

สาขาวชิา  ดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา    แขนงวชิา   ดนตรีไทย 

ระดบัปริญญาตรีชั้นปีท่ี   2   ภาคการศึกษาท่ี   1   ปีการศึกษา   2558 
ท่ี รหัสวิชา ช่ือวิชา ลักษณะ 

วิชา 

จํานวน 

หนวยกิต 

จํานวน 

เงิน 

ผูสอน 

1 300-11001 ชีวติกบัวฒันธรรมไทย ศึกษาทัว่ไป

(บงัคบั) 

3 (3-0-6) 360 นางอปัษร วรรณถนอม 

2 300-14005 คณิตศาสตร์เชิงสถิต   

 

ศึกษาทัว่ไป

(บงัคบั) 

3 (3-0-6) 360 นายเลิศศกัด์ิ  จูห้้อง 

3* 300-21002 กฎหมายการศึกษา 

 

ชีพครู* 

(เลือก 1) 

2 (2-0-4) 240* นายพลัลภ  แสงแกว้ 

4 303-22052 ทกัษะการสอนและการปรับวง 

ดนตรีไทย  1 

การสอน

วิชาเอก 

2 (1-2-3) 270 นายชยพร  ไชยสิทธ์ิ 

วา่ท่ีร้อยตรีสรบญัชา  หม่ืนแสวง 

5 303-22008 หลกัการวเิคราะห์และวจิารณ์ดา้น 

คีตดุริยางคไ์ทย 

วิชาเอกเด่ียว 2 (2-0-4) 240 นางพรพิมล  ราชกิจกาํธร 

6 303-22012 ทกัษะเพลงไทย  3 วิชาเอกเด่ียว 

 

2 (0-4-2) 300 นางวรรณวิไล  นิลสม 

นายบรรเทา  รอดภยั 

นายจกัรพล  จบสญัจร 

7 303-22019 ปฏิบติักลุ่มเคร่ืองดนตรีไทย  3 

 

วิชาเอกเด่ียว 2 (0-4-2) 300 นางสุจิตตรา  มินา 

นายบรรเทา  รอดภยั 

8 303-22024 ปฏิบติัเคร่ืองสายป่ีชวาหรือ 

ป่ีพาทยม์อญ  1 

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

นายสุวรรณ  กลัน่รอด 

9 303-22027 ทกัษะขิม 1 วิชาเอกเด่ียว 2 (0-4-2) 300 

 

นางวรรณวิไล  นิลสม 

10 301-30001 นาฏศิลป์ไทยเบ้ืองตน้ เลือกเสรี  1 * 2 (0-4-2) 300  

  รวม  10    วชิา  22 2,970  
 

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

ช่ืออาจารยท่ี์ปรึกษา    สาขาวชิานาฎศิลป์ไทย .................................................................................................................................   

ช่ืออาจารยท่ี์ปรึกษา    สาขาวชิาดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา..................................................................................................................    

จาํนวน นศ.ทั้งหมด  .............คน  สาขาวชิา/แขนงวชิาน้ี (ละคร ................... โขน ..................... รวม ...........คน 

                                                                                         ดนตรีไทย..............คีตศิลป์ไทย............รวม............คน) 

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                        

 


