
แผนการศึกษาหลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555   หลกัสูตรศึกษาศาสตรบณัฑิต  (5ปี) 

คณะศิลปศึกษา  ภาควชิา นาฏศิลป์ศึกษา    วทิยาลยันาฏศิลปนครศรีธรรมราช (หอ้งเรียนเครือข่าย) 

สาขาวชิา  นาฏศิลป์ไทยศึกษา    แขนงวชิา   - 

ระดบัปริญญาตรีชั้นปีท่ี  3   ภาคการศึกษาท่ี  1   ปีการศึกษา   2558 

ท่ี รหสัวชิา ช่ือวชิา 
ลกัษณะ 

วชิา 

จาํนวน 

หน่วยกิต 

จาํนวน 

เงิน 
ผูส้อน 

1 300-13001 ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร ศึกษาทัว่ไป

(บงัคบั) 

3 (3-0-6) 360 นางอาํพา  จาํเริญพฤกษ ์

2 300-15001 ผูน้าํนนัทนาการ ศึกษาทัว่ไป

(บงัคบั) 

2 (1-2-3) 270 นายมนตรี  นุ่นพนัธ์ 

นายสุรินทร์  ธนาวฒิุ 

3 300-21005 การพฒันาหลกัสูตร ชีพครู 

(บงัคบั) 

3 (3-0-6) 360 ดร.เขม  สุขไกร 

4 

 

301-22008 การวดัและประเมินผลการศึกษา ชีพครู 

(บงัคบั) 

2 (2-0-4) 240 นางจินดา  เครือหงส์ 

5 201-22001 วรรณคดีการละคร 1 

 

วิชาเอกเด่ียว 2 (2-0-4) 240 นายธีรพนัธ์  รองพล 

6 301-22003 จารีตนาฏศิลป์ไทย วิชาเอกเด่ียว 

 

2 (2-0-4) 240 น.ส.สุณี  ลิมป์ปิยพนัธ์ 

7 301-22012 การฝึกประสบการณ์การแสดง 1 วิชาเอกเด่ียว 3(0-6-3) 

 

450 

 

นางคณรัตน์  บวัทอง 

นางพรปวีณ์  ขฑุท์ะกะพนัธ์ 

นายสถาพร  ปาณะศรี 

8 301-22018 คอมพิวเตอร์เพ่ือการออกแบบงาน

นาฏศิลป์และดนตรี 

วิชาเอกเด่ียว 2 (2-0-4) 240 วา่ท่ีเรือตรีภูวราคม บุญเจริญ ร.น. 

นายเบญจพล  จนัทรมานะ 

       

  รวม   8    วชิา  19 2,400  

มีครบทุกสาขา  

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

ช่ืออาจารยท่ี์ปรึกษา สาขาวชิานาฎศิลป์ไทยศึกษา / 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  ภาควชิาดุริยางคศิลป์ศึกษา    วทิยาลยันาฏศิลปนครศรีธรรมราช (หอ้งเรียนเครือขา่ย) 

สาขาวชิา  ดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา    แขนงวชิา   ดนตรีไทย 

ระดบัปริญญาตรีชั้นปีท่ี  3   ภาคการศึกษาท่ี  1   ปีการศึกษา   2558 
ท่ี รหัสวิชา ช่ือวิชา ลักษณะ 

วิชา 

จํานวน 

หนวยกิต 

จํานวน 

เงิน 

ผูสอน 

1 300-13001 ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร ศึกษาทัว่ไป

(บงัคบั) 

3 (3-0-6) 360 นางอาํพา  จาํเริญพฤกษ ์

2 300-15001 ผูน้าํนนัทนาการ ศึกษาทัว่ไป

(บงัคบั) 

2 (1-2-3) 270 นายมนตรี  นุ่นพนัธ์ 

นายสุรินทร์  ธนาวฒิุ 

3 300-21005 การพฒันาหลกัสูตร ชีพครู 

(บงัคบั) 

3 (3-0-6) 360 ดร.เขม  สุขไกร 

4 

 

301-22008 การวดัและประเมินผลการศึกษา ชีพครู 

(บงัคบั) 

2 (2-0-4) 240 นางจินดา  เครือหงส์ 

5* 303-22003 การประพนัธ์เพลงไทย 

 

วิชาเอกเด่ียว 2 (2-0-4) 240 นายชยพร  ไชยสิทธ์ิ 

นายภทัรพงษ ์ สิงห์แกว้ 

6 303-22014 ทกัษะเพลงไทย  5 วิชาเอกเด่ียว 

 

2 (0-4-2) 300 น.ส.สุภาภรณ์  สุวรรโณ 

นายชยพร  ไชยสิทธ์ิ 

7 303-22021 ปฏิบติักลุ่มเคร่ืองดนตรีไทย 5 วิชาเอกเด่ียว 2(0-4-2) 

 

300 

 

นางสุจิตตตรา  มินา 

นายจกัรพล  จบสญัจร 

8 303-22031 เคร่ืองดนตรีในวงป่ีพาทยห์รือ

เคร่ืองสาย 

วิชาเอกเด่ียว 2 (0-4-2) 300 นายอรุษ  อกัษรนาํ 

9 303-22029 ทกัษะขลุ่ย  1 

 

วิชาเอกเด่ียว 2 (0-4-2) 300 นายจกัรพล  จบสญัจร 

เพ่ิม 303-22008 หลกัการวเิคราะห์วจิารณ์ดา้นคีต 

ดุริยางคศิลป์ไทย  (เรียนร่วมปี 2) 

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

  รวม   9-10    วชิา  20 + 2,670+  

มีครบทุกสาขา  

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

ช่ืออาจารยท่ี์ปรึกษา สาขาวชิานาฎศิลป์ไทยศึกษา / 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  ภาควชิาดุริยางคศิลป์ศึกษา    วทิยาลยันาฏศิลปนครศรีธรรมราช (หอ้งเรียนเครือขา่ย) 

สาขาวชิา  ดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา    แขนงวชิา   คีตศิลป์ไทย 

ระดบัปริญญาตรีชั้นปีท่ี  3   ภาคการศึกษาท่ี  1   ปีการศึกษา   2558 
ท่ี รหัสวิชา ช่ือวิชา ลักษณะ 

วิชา 

จํานวน 

หนวยกิต 

จํานวน 

เงิน 

ผูสอน 

1 300-13001 ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร ศึกษาทัว่ไป

(บงัคบั) 

3 (3-0-6) 360 นางอาํพา  จาํเริญพฤกษ ์

2 300-15001 ผูน้าํนนัทนาการ ศึกษาทัว่ไป

(บงัคบั) 

2 (1-2-3) 270 นายมนตรี  นุ่นพนัธ์ 

นายสุรินทร์  ธนาวฒิุ 

3 300-21005 การพฒันาหลกัสูตร ชีพครู 

(บงัคบั) 

3 (3-0-6) 360 ดร.เขม  สุขไกร 

4 

 

301-22008 การวดัและประเมินผลการศึกษา ชีพครู 

(บงัคบั) 

2 (2-0-4) 240 นางจินดา  เครือหงส์ 

5* 303-22003 การประพนัธ์เพลงไทย 

 

วิชาเอกเด่ียว 2 (2-0-4) 240 นายชยพร  ไชยสิทธ์ิ 

นายภทัรพงษ ์ สิงห์แกว้ 

6 303-22033 ทกัษะการขบัร้องเพลงสามชั้นและ

เพลงเถา  2 

วิชาเอกเด่ียว 

 

2 (0-4-2) 300 นายศิวพงศ ์ กั้งสกุล 

7 303-22029 ทกัษะขลุ่ย  1 วิชาเอกเด่ียว 2(0-4-2) 

 

300 

 

นายจกัรพล  จบสญัจร 

 

8 303-22057 ดนตรีพ้ืนบา้น วิชาเอก 

เลือก  2 

2(0-4-2) 300 นายจกัรพล  จบสญัจร 

 

  รวม   8   วชิา  18 2,370  

มีครบทุกสาขา  

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

ช่ืออาจารยท่ี์ปรึกษา สาขาวชิานาฎศิลป์ไทยศึกษา / 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 ......................................บาท  

                    ส่วนท่ี 3         (จ่ายงานทะเบียนดาํเนินการต่อไป) 

                         1.  ค่าไหวค้รู ..............................................บาท                   

                         2.  ค่าประกนัอุบติัเหตุ ................................บาท   

                                         3. ค่าสมาคมผูป้กครอง …………………….บาท                        

 

 

 

 

 

 
 


