1

แผนการศึกษาหลักสูตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2555 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (5ปี )
คณะศิลปศึกษา ภาควิชา นาฏศิลป์ ศึกษา วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรี ธรรมราช (ห้องเรี ยนเครื อข่าย)
สาขาวิชา นาฏศิลป์ ไทยศึกษา แขนงวิชา ระดับปริ ญญาตรี ช้ นั ปี ที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2558
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ลักษณะ
จํานวน
จํานวน
ผูสอน
วิชา
หนวยกิต
เงิน
ศึกษาทัว่ ไป
300-11001 ชีวติ กับวัฒนธรรมไทย
3 (3-0-6)
360 นางอัปษร วรรณถนอม

2

300-14005

คณิ ตศาสตร์เชิงสถิต

3

300-21002

กฎหมายการศึกษา

4

301-22008

5

ที่

(บังคับ)
ศึกษาทัว่ ไป
(บังคับ)

3 (3-0-6)

360

นายเลิศศักดิ์ จูห้ ้อง

ชีพครู *
(เลือก 1)

2 (2-0-4)

240

นายพัลลภ แสงแก้ว

วิชาเอกเดี่ยว

2 (2-0-4)

240

ว่าที่เรื อตรี ภวู ราคม บุญเจริ ญ

301-22010

คอมพิวเตอร์สาํ หรับผูส้ อน
นาฏศิลป์
ภาษาอังกฤษเพื่อการแสดง

วิชาเอกเดี่ยว

2 (1-2-3)

270

นางสุ ชารี เตียสกุล
Mr.Venancia Lingotan (Benz)

6

301-22011

ระบําเบ็ดเตล็ดและเพลงพื้นบ้าน

วิชาเอกเดี่ยว

3 (0-6-3)

450

นางคณรัตน์ บัวทอง

7

201-22016

ทักษะนาฏศิลป์ 3 (ละครพระ

วิชาเอกเดี่ยว

3(0-6-3)

450

น.ส.ลภัสรดา โพธิ์ แส
นางพิมพ์ใจ เมธี ภทั รกุล

นาง)

8

201-22023
201-22030
201-22037
301-22016

ทักษะนาฏศิลป์ 3 (โขนพระ)
ทักษะนาฏศิลป์ 3 (โขนยักษ์)
ทักษะนาฏศิลป์ 3 (โขนลิง)
ดนตรี สาํ หรับครู นาฏศิลป์

9

303-30004

ทักษะกลองยาว
(ร่ วมปี 1 )

1(เฉลิมเกียรติ)

นายสถาพร ปาณะศรี

-

ไม่มี

1(อนุชิต)

นายนเรศ นิ่ มพัฒนสกุล

วิชาเอกเดี่ยว

2 (1-2-3)

270

นายวรวรรต จิตชํานาญ

วิชาเลือก
เสรี 1

2(0-4-2)

300

ว่าที่ร้อยตรี พรรัตนะ ขันทอง

หรื อ
รวม 9 วิชา

22

2,940

*ไมมีแขนงวิชาคีตศิลปไทยในรุนป 1/2557

ชื่อ-สกุลนักศึกษา .........................................................................................ลงทะเบียนเมื่อ ...........................................................
ชื่ออาจารย์ที่ปรึ กษา สาขาวิชานาฎศิลป์ ไทย / สาขาวิชาดนตรี คีตศิลป์ ไทยศึกษา .............................................................................
เป็ นนักศึกษา ปกติ
เงินกู้ ....................... โควตาประเภท ..................................ยกเว้น...............................................
ค่าใช้จ่าย ส่วนที่ 1 1. ค่าหน่วยกิต.... .............หน่วย เป็ นเงิน......................................บาท
2. ค่าบํารุ ง.................................................. 2,000...................... บาท
3. ค่าห้องสมุดและค่ากิจกรรม......................700......................... บาท
ส่วนที่ 2 ค่าประกันของเสี ยหาย ............500..........................บาท
ส่วนที่ 3 (จ่ายงานทะเบียนดําเนินการต่อไป)
1. ค่าไหว้ครู ..............................................บาท
2. ค่าประกันอุบตั ิเหตุ ................................บาท
3. ค่าสมาคมผูป้ กครอง …………………..บาท

1

แผนการศึกษาหลักสูตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2555 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (5 ปี )
คณะศิลปศึกษา ภาควิชาดนตรี คีตศิลป์ ศึกษา วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรี ธรรมราช (ห้องเรี ยนเครื อข่าย)
สาขาวิชาดนตรี คีตศิลป์ ไทยศึกษา / แขนงวิชา ดนตรี ไทย
ระดับปริ ญญาตรี ช้ นั ปี ที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2558
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ลักษณะ
จํานวน จํานวน
ผูส้ อน
วิชา
หน่วยกิต
เงิน
ศึกษาทัว่ ไป
300-11001 ชีวติ กับวัฒนธรรมไทย
3 (3-0-6)
360 นางอัปษร วรรณถนอม

2

300-14005 คณิ ตศาสตร์เชิงสถิต

3

300-21002 กฎหมายการศึกษา

4

ที่

(บังคับ)
ศึกษาทัว่ ไป
(บังคับ)

3 (3-0-6)

360

นายเลิศศักดิ์ จูห้ ้อง

2 (2-0-4)

240*

นายพัลลภ แสงแก้ว

2 (1-2-3)

270

ว่าที่ร้อยตรี สรบัญชา หมื่นแสวง
นายชยพร ไชยสิ ทธิ์

2 (2-0-4)

240

นางพรพิมล ราชกิจกําธร

6

303-22052 ทักษะการสอนและการปรับวง การสอนวิชาเอก
ดนตรี ไทย 1
วิชาเอกเดี่ยว
303-22008 หลักการวิเคราะห์และวิจารณ์
ด้านคีตดุริยางค์ไทย (ร่ วมปี 3*)
วิชาเอกเดี่ยว
303-22012 ทักษะเพลงไทย 3

2 (0-4-2)

300

7

303-22019 ปฏิบตั ิกลุ่มเครื่ องดนตรี ไทย 3

วิชาเอกเดี่ยว

2 (0-4-2)

300

ว่าที่ร้อยตรี สรบัญชา หมื่นแสวง
นางวรรณวิไล นิ ลสม
นางสุ จิตตรา มินา
นายบรรเทา รอดภัย

8

303-22024 ปฏิบตั ิเครื่ องสายปี่ ชวาหรื อ
ปี่ พาทย์มอญ 1
303-22027 ทักษะขิม 1

วิชาเอกเดี่ยว

2 (0-4-2)

300

ว่าที่ร้อยตรี บญั ชา หมื่นแสวง

วิชาเอกเดี่ยว

2 (0-4-2)

300

นางวรรณวิไล นิ ลสม

301-30001 นาฏศิลป์ ไทยเบื้องต้น
(เรี ยนร่ วม ปี 1 *)
รวม 10 วิชา

เลือกเสรี 1 *

2 (0-4-2)

300

น.ส.สุ ณี ลิมป์ ปิ ยะพันธุ์

22

2,970

5

9
10

ชีพครู *
(เลือก 1)

*ไมมีแขนงวิชาคีตศิลปไทยในรุนป 1/2557

ชื่อ-สกุลนักศึกษา .........................................................................................ลงทะเบียนเมื่อ ...........................................................
ชื่ออาจารย์ที่ปรึ กษา สาขาวิชานาฏศิลป์ ไทยศึกษา /สาขาวิชาดนตรี คีตศิลป์ ไทยศึกษา ..................................................................
เป็ นนักศึกษา ปกติ
เงินกู้ ....................... โควตาประเภท ..................................ยกเว้น...............................................
ค่าใช้จ่าย ส่วนที่ 1 1 . ค่าหน่วยกิต.... .............หน่วย เป็ นเงิน......................................บาท
2. ค่าบํารุ ง.................................................. 2,000...................... บาท
3. ค่าห้องสมุดและค่ากิจกรรม......................700......................... บาท
ส่วนที่ 2 ค่าประกันของเสี ยหาย ............500..........................บาท
ส่วนที่ 3
(จ่ายงานทะเบียนดําเนินการต่อไป)
1. ค่าไหว้ครู ........................................... ...บาท
2. ค่าประกันอุบตั ิเหตุ .............................. .บาท
3. ค่าสมาคมผูป้ กครอง …………………บาท

1

แผนการศึกษาหลักสูตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2555 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (5ปี )
คณะศิลปศึกษา ภาควิชา นาฏศิลป์ ศึกษา วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรี ธรรมราช (ห้องเรี ยนเครื อข่าย)
สาขาวิชา นาฏศิลป์ ไทยศึกษา แขนงวิชา ระดับปริ ญญาตรี ช้ นั ปี ที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2558
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ลักษณะ
จํานวน จํานวน
ผูสอน
วิชา
หนวยกิต เงิน
ศึกษาทัว่ ไป 3 (3-0-6)
300-11001 ชีวติ กับวัฒนธรรมไทย
360 นางอัปษร วรรณถนอม

2

300-14005 คณิ ตศาสตร์เชิงสถิต

3*

300-21002 กฎหมายการศึกษา

4

ที่

(บังคับ)
ศึกษาทัว่ ไป
(บังคับ)

3 (3-0-6)

360

นายเลิศศักดิ์ จูห้ ้อง

ชีพครู *
(เลือก 1)

2 (2-0-4)

240*

นายพัลลภ แสงแก้ว

301-22008 คอมพิวเตอร์สาํ หรับผูส้ อนนาฏศิลป์

วิชาเอกเดี่ยว

2 (2-0-4)

240

5

301-22010 ภาษาอังกฤษเพื่อการแสดง

วิชาเอกเดี่ยว

2 (1-2-3)

270

ว่าที่เรื อตรี ภวู ราคม บุญเจริ ญ
นายเบญจพล จันทมานะ
นางจันทร์ เพ็ญ วงศ์วาสนา
Mr.Venancia Lingotan (Benz)

6

301-22011 ระบําเบ็ดเตล็ดและเพลงพื้นบ้าน

วิชาเอกเดี่ยว

3 (0-6-3)

450

7

วิชาเอกเดี่ยว

3(0-6-3)

450

8

201-22016 ทักษะนาฏศิลป์ 3
(ละครพระนาง)
201-22023 ทักษะนาฏศิลป์ 3 (โขนพระ)
201-22030 ทักษะนาฏศิลป์ 3 (โขนยักษ์)
201-22037 ทักษะนาฏศิลป์ 3 (โขนลิง)
301-22016 ดนตรี สาํ หรับครู นาฏศิลป์

วิชาเอกเดี่ยว

2 (1-2-3)

270

นางพีรพรรณ ถิ่นกาญจน์
นางโสรฎา บุญวงศ์
ดร.สุรสิ ทธิ์ วิเศษสิ งห์
นายวีระยุทธ์ เรณุมาศ
นายนเรศ นิ่มพัฒนสกุล
นายวรวรรต จิตชํานาญ

9

303-30004 ทักษะกลองยาว

เลือกเสรี 1

2(0-4-2)

300

นายนเรศ นิ่มพัฒนสกุล

22

2,940

รวม 9 วิชา

ชื่อ-สกุลนักศึกษา .........................................................................................ลงทะเบียนเมื่อ ..........................................................
ชื่ออาจารย์ที่ปรึ กษา สาขาวิชานาฎศิลป์ ไทย .................................................................................................................................
ชื่ออาจารย์ที่ปรึ กษา สาขาวิชาดนตรี คีตศิลป์ ไทยศึกษา..................................................................................................................
จํานวน นศ.ทั้งหมด .............คน สาขาวิชา/แขนงวิชานี้ (ละคร ................... โขน ..................... รวม ...........คน
ดนตรี ไทย..............คีตศิลป์ ไทย............รวม............คน)
เป็ นนักศึกษา ปกติ
เงินกู้ ....................... โควตาประเภท ..................................ยกเว้น....................................
ค่าใช้จ่าย ส่วนที่ 1 1. ค่าหน่วยกิต.... .............หน่วย เป็ นเงิน......................................บาท
2. ค่าบํารุ ง..................................................2,000...................... บาท
3. ค่าห้องสมุดและค่ากิจกรรม......................700......................... บาท
ส่ วนที่ 2 ค่าประกันของเสี ยหาย ............500..........................บาท
ส่ วนที่ 3 (จ่ายงานทะเบียนดําเนินการต่อไป)
1. ค่าไหว้ครู .................................บาท
2. ค่าประกันอุบตั ิเหตุ ................................บาท
3. ค่าสมาคมผูป้ กครอง …………………………..บาท

1

แผนการศึกษาหลักสูตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2555 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (5ปี )
คณะศิลปศึกษา ภาควิชา ดุริยางคศิลป์ ศึกษา วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรี ธรรมราช (ห้องเรี ยนเครื อข่าย)
สาขาวิชา ดนตรี คีตศิลป์ ไทยศึกษา แขนงวิชา ดนตรี ไทย
ระดับปริ ญญาตรี ช้ นั ปี ที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2558
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ลักษณะ
จํานวน จํานวน
ผูสอน
วิชา
หนวยกิต เงิน
ศึกษาทัว่ ไป 3 (3-0-6)
300-11001 ชีวติ กับวัฒนธรรมไทย
360 นางอัปษร วรรณถนอม

2

300-14005 คณิ ตศาสตร์เชิงสถิต

3*

300-21002 กฎหมายการศึกษา

4

6

303-22052 ทักษะการสอนและการปรับวง
ดนตรี ไทย 1
303-22008 หลักการวิเคราะห์และวิจารณ์ดา้ น
คีตดุริยางค์ไทย
303-22012 ทักษะเพลงไทย 3

7
8

ที่

5

9
10

(บังคับ)
ศึกษาทัว่ ไป
(บังคับ)

3 (3-0-6)

360

นายเลิศศักดิ์ จูห้ ้อง

2 (2-0-4)

240*

นายพัลลภ แสงแก้ว

การสอน
วิชาเอก

2 (1-2-3)

270

นายชยพร ไชยสิ ทธิ์
ว่าที่ร้อยตรี สรบัญชา หมื่นแสวง

วิชาเอกเดี่ยว

2 (2-0-4)

240

นางพรพิมล ราชกิจกําธร

วิชาเอกเดี่ยว

2 (0-4-2)

300

303-22019 ปฏิบตั ิกลุ่มเครื่ องดนตรี ไทย 3

วิชาเอกเดี่ยว

2 (0-4-2)

300

นางวรรณวิไล นิ ลสม
นายบรรเทา รอดภัย
นายจักรพล จบสัญจร
นางสุ จิตตรา มินา
นายบรรเทา รอดภัย

303-22024 ปฏิบตั ิเครื่ องสายปี่ ชวาหรื อ
ปี่ พาทย์มอญ 1
303-22027 ทักษะขิม 1

วิชาเอกเดี่ยว

2 (0-4-2)

300

ว่าที่ร้อยตรี บญั ชา หมื่นแสวง
นายสุ วรรณ กลัน่ รอด

วิชาเอกเดี่ยว

2 (0-4-2)

300

นางวรรณวิไล นิ ลสม

301-30001 นาฏศิลป์ ไทยเบื้องต้น
รวม 10 วิชา

เลือกเสรี 1 *

2 (0-4-2) 300
22
2,970

ชีพครู *
(เลือก 1)

ชื่อ-สกุลนักศึกษา .........................................................................................ลงทะเบียนเมื่อ ..........................................................
ชื่ออาจารย์ที่ปรึ กษา สาขาวิชานาฎศิลป์ ไทย .................................................................................................................................
ชื่ออาจารย์ที่ปรึ กษา สาขาวิชาดนตรี คีตศิลป์ ไทยศึกษา..................................................................................................................
จํานวน นศ.ทั้งหมด .............คน สาขาวิชา/แขนงวิชานี้ (ละคร ................... โขน ..................... รวม ...........คน
ดนตรี ไทย..............คีตศิลป์ ไทย............รวม............คน)
เป็ นนักศึกษา ปกติ
เงินกู้ ....................... โควตาประเภท ..................................ยกเว้น....................................
ค่าใช้จ่าย ส่วนที่ 1 1. ค่าหน่วยกิต.... .............หน่วย เป็ นเงิน......................................บาท
2. ค่าบํารุ ง..................................................2,000...................... บาท
3. ค่าห้องสมุดและค่ากิจกรรม......................700......................... บาท
ส่ วนที่ 2 ค่าประกันของเสี ยหาย ............500..........................บาท
ส่ วนที่ 3 (จ่ายงานทะเบียนดําเนินการต่อไป)
1. ค่าไหว้ครู .................................บาท
2. ค่าประกันอุบตั ิเหตุ ................................บาท
3. ค่าสมาคมผูป้ กครอง …………………………..บาท

