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 3 ภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2558
ลักษณะ
จํานวน จํานวน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ผูส้ อน
วิชา
หน่วยกิต เงิน
ศึกษาทัว่ ไป
300-13001 ภาษาไทยเพื่อการสื่ อสาร
3 (3-0-6) 360 นางอําพา จําเริ ญพฤกษ์

2

300-15001 ผูน้ าํ นันทนาการ

3

300-21005 การพัฒนาหลักสูตร

4

301-22008 การวัดและประเมินผลการศึกษา

5

201-22001 วรรณคดีการละคร 1

6

301-22003 จารี ตนาฏศิลป์ ไทย

7

301-22012 การฝึ กประสบการณ์การแสดง 1

8

301-22018 คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบงาน
นาฏศิลป์ และดนตรี

ที่

รวม 8 วิชา

(บังคับ)
ศึกษาทัว่ ไป
(บังคับ)
ชีพครู
(บังคับ)
ชีพครู
(บังคับ)

2 (1-2-3)

270

3 (3-0-6)

360

นายมนตรี นุ่นพันธ์
นายสุ รินทร์ ธนาวุฒิ
ดร.เขม สุ ขไกร

2 (2-0-4)

240

นางจินดา เครื อหงส์

วิชาเอกเดี่ยว

2 (2-0-4)

240

นายธี รพันธ์ รองพล

วิชาเอกเดี่ยว

2 (2-0-4)

240

น.ส.สุ ณี ลิมป์ ปิ ยพันธ์

3(0-6-3)

450

2 (2-0-4)

240

นางคณรัตน์ บัวทอง
นางพรปวีณ์ ขุฑท์ ะกะพันธ์
นายสถาพร ปาณะศรี
ว่าที่เรื อตรี ภูวราคม บุญเจริ ญ ร.น.
นายเบญจพล จันทรมานะ

19

2,400

วิชาเอกเดี่ยว

วิชาเอกเดี่ยว

มีครบทุกสาขา

ชื่อ-สกุลนักศึกษา .........................................................................................ลงทะเบียนเมื่อ ...........................................................
ชื่ออาจารย์ที่ปรึ กษา สาขาวิชานาฎศิลป์ 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 ภาควิชาดุริยางคศิลป์ ศึกษา วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรี ธรรมราช (ห้องเรี ยนเครื อข่าย)
สาขาวิชา ดนตรี คีตศิลป์ ไทยศึกษา แขนงวิชา ดนตรี ไทย
ระดับปริ ญญาตรี ช้ นั ปี ที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2558
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ลักษณะ
จํานวน จํานวน
ผูสอน
วิชา
หนวยกิต เงิน
ศึกษาทัว่ ไป
300-13001 ภาษาไทยเพื่อการสื่ อสาร
3 (3-0-6) 360 นางอําพา จําเริ ญพฤกษ์

2

300-15001 ผูน้ าํ นันทนาการ

3

300-21005 การพัฒนาหลักสูตร

4

301-22008 การวัดและประเมินผลการศึกษา

5*

303-22003 การประพันธ์เพลงไทย

6

303-22014 ทักษะเพลงไทย 5

7

303-22021 ปฏิบตั ิกลุ่มเครื่ องดนตรี ไทย 5

8

303-22031 เครื่ องดนตรี ในวงปี่ พาทย์หรื อ
เครื่ องสาย
303-22029 ทักษะขลุ่ย 1

ที่

9

เพิ่ม 303-22008 หลักการวิเคราะห์วจิ ารณ์ดา้ นคีต
ดุริยางคศิลป์ ไทย (เรี ยนร่ วมปี 2)
รวม 9-10 วิชา

(บังคับ)
ศึกษาทัว่ ไป
(บังคับ)
ชีพครู
(บังคับ)
ชีพครู
(บังคับ)

2 (1-2-3)

270

3 (3-0-6)

360

นายมนตรี นุ่นพันธ์
นายสุ รินทร์ ธนาวุฒิ
ดร.เขม สุ ขไกร

2 (2-0-4)

240

นางจินดา เครื อหงส์

วิชาเอกเดี่ยว

2 (2-0-4)

240

นายชยพร ไชยสิ ทธิ์
นายภัทรพงษ์ สิ งห์แก้ว

วิชาเอกเดี่ยว

2 (0-4-2)

300

2(0-4-2)

300

น.ส.สุ ภาภรณ์ สุ วรรโณ
นายชยพร ไชยสิ ทธิ์
นางสุ จิตตตรา มินา
นายจักรพล จบสัญจร

วิชาเอกเดี่ยว

2 (0-4-2)

300

นายอรุ ษ อักษรนํา

วิชาเอกเดี่ยว

2 (0-4-2)

300

นายจักรพล จบสัญจร

วิชาเอกเดี่ยว

2 (2-0-4)

240

นางพรพิมล ราชกิจกําธร

20 +

2,670+

วิชาเอกเดี่ยว

มีครบทุกสาขา

ชื่อ-สกุลนักศึกษา .........................................................................................ลงทะเบียนเมื่อ ...........................................................
ชื่ออาจารย์ที่ปรึ กษา สาขาวิชานาฎศิลป์ 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 ภาควิชาดุริยางคศิลป์ ศึกษา วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรี ธรรมราช (ห้องเรี ยนเครื อข่าย)
สาขาวิชา ดนตรี คีตศิลป์ ไทยศึกษา แขนงวิชา คีตศิลป์ ไทย
ระดับปริ ญญาตรี ช้ นั ปี ที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2558
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ลักษณะ
จํานวน จํานวน
ผูสอน
วิชา
หนวยกิต เงิน
ศึกษาทัว่ ไป
300-13001 ภาษาไทยเพื่อการสื่ อสาร
3 (3-0-6) 360 นางอําพา จําเริ ญพฤกษ์

2

300-15001 ผูน้ าํ นันทนาการ

3

300-21005 การพัฒนาหลักสูตร

4

301-22008 การวัดและประเมินผลการศึกษา

5*

303-22003 การประพันธ์เพลงไทย

6

ที่

(บังคับ)
ศึกษาทัว่ ไป
(บังคับ)
ชีพครู
(บังคับ)
ชีพครู
(บังคับ)

2 (1-2-3)

270

3 (3-0-6)

360

นายมนตรี นุ่นพันธ์
นายสุ รินทร์ ธนาวุฒิ
ดร.เขม สุ ขไกร

2 (2-0-4)

240

นางจินดา เครื อหงส์

วิชาเอกเดี่ยว

2 (2-0-4)

240

นายชยพร ไชยสิ ทธิ์
นายภัทรพงษ์ สิ งห์แก้ว

2 (0-4-2)

300

นายศิวพงศ์ กั้งสกุล

7

303-22033 ทักษะการขับร้องเพลงสามชั้นและ วิชาเอกเดี่ยว
เพลงเถา 2
วิชาเอกเดี่ยว
303-22029 ทักษะขลุ่ย 1

2(0-4-2)

300

นายจักรพล จบสัญจร

8

303-22057 ดนตรี พ้ืนบ้าน

2(0-4-2)

300

นายจักรพล จบสัญจร

18

2,370

รวม 8 วิชา

วิชาเอก
เลือก 2

มีครบทุกสาขา

ชื่อ-สกุลนักศึกษา .........................................................................................ลงทะเบียนเมื่อ ...........................................................
ชื่ออาจารย์ที่ปรึ กษา สาขาวิชานาฎศิลป์ 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
ส่ วนที่ 2 ค่าประกันของเสี ยหาย ......................................บาท
ส่ วนที่ 3 (จ่ายงานทะเบียนดําเนินการต่อไป)
1. ค่าไหว้ครู ..............................................บาท
2. ค่าประกันอุบตั ิเหตุ ................................บาท
3. ค่าสมาคมผูป้ กครอง …………………….บาท

