1

แผนการศึกษาหลักสูตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2555 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (5ปี )
คณะศิลปศึกษา ภาควิชานาฏศิลป์ ไทยศึกษา วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรี ธรรมราช (ห้องเรี ยนเครื อข่าย)
สาขาวิชา นาฏศิลป์ ไทยศึกษา แขนงวิชา ระดับปริ ญญาตรี ช้ นั ปี ที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2558
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ลักษณะ
จํานวน จํานวน
ผู้สอน
วิชา
หน่วยกิต เงิน
ศึกษาทัว่ ไป
300-15002 กิจกรรมกีฬา
2 (1-2-3) 270 นายสุ รินทร์ ธนาวุฒิ

2

300-21003 ความเป็ นครู

3

ที่

4
5
6
7

(เลือก 2)
ชีพครู (บังคับ)

3 (3-0-6)

360

นายวิทยา ดีทอง

300-21011 การบริ หารและการประกันคุณภาพ ชีพครู (บังคับ)
การศึกษา
ชีพครู
300-21016 สุ ขภาพจิตและการปรับตัว

2 (2-0-4)

240

น.ส.พรทิพย์ มหันตมรรค
นางชุติมา รองพล

2 (2-0-4)

240

น.ส.ราตรี ลือชัย

วิชาเอกเดี่ยว

2 (2-0-4)

240

นางโสรฎา บุญวงศ์

การสอน
วิชาเอก
วิชาเอกเดี่ยว

3 (0-6-3)

450

3(3-0-6)

360

นางปั ทมา สกุลณี
น.ส.นวลอนงค์ ตัณฑจิตติ
นายสุ พฒั น์ นาคเสน

17

2,160

(เลือก 3)

301-22006 การสอนนาฏศิลป์ และดนตรี แบบ
บูรณาการ
301-22021 ทักษะการสอนนาฏศิลป์ 1
301-22009 การวิจยั นาฏศิลป์ ด้านการศึกษา
(ร่ วมปี 5)
รวม 7 วิชา

ไม่มีแขนงคีตศิลป์ ปี1/2555

ชื่อ-สกุลนักศึกษา .........................................................................................ลงทะเบียนเมื่อ ...........................................................
ชื่ออาจารย์ที่ปรึ กษา สาขาวิชานาฎศิลป์ ไทยศึกษา / สาขาวิชาดนตรี คีตศิลป์ ไทยศึกษา ...................................................................
เป็ นนักศึกษา ปกติ
เงินกู้ ....................... โควตาประเภท ..................................ยกเว้น...............................................
ค่าใช้จ่าย ส่ วนที่ 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

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 4 ภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2558
ลักษณะ
จํานวน จํานวน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ผูส้ อน
วิชา
หน่วยกิต เงิน
ศึกษาทัว่ ไป
300-15002 กิจกรรมกีฬา
2 (1-2-3) 270 นายสุ รินทร์ ธนาวุฒิ

2

300-21003 ความเป็ นครู

3

ที่

(เลือก 2)
ชีพครู (บังคับ)

3 (3-0-6)

360

นายวิทยา ดีทอง

2 (2-0-4)

240

น.ส.พรทิพย์ มหันตมรรค
นางชุติมา รองพล

4

300-21011 การบริ หารและการประกันคุณภาพ ชีพครู (บังคับ)
การศึกษา
ชีพครู
300-21016 สุ ขภาพจิตและการปรับตัว

2 (2-0-4)

240

น.ส.ราตรี ลือชัย

5

303-22002 การวิจยั ด้านดุริยางคศิลป์

วิชาเอกเดี่ยว

3 (3-0-6)

360

ดร.เขม สุ ขไกร

6

303-22016 ทักษะเพลงไทย 7

วิชาเอกเดี่ยว

2 (0-4-2)

300

น.ส.สุ ภาภรณ์ สุ วรรโณ

7

303-22023 ปฏิบตั ิกลุ่มเครื่ องดนตรี ไทย 7

วิชาเอกเดี่ยว

2(0-4-2)

300

8

303-22028 ทักษะขิม 2

วิชาเอกเดี่ยว

2 (0-4-2)

300

นางสุ จิตตรา มินา
นายชยพร ไชยสิ ทธิ์
นายณัฐเศรษฐ ดําเนินผล
นางวรรณวิไล นิลสม

18

2,370

(เลือก 3)

รวม 8 วิชา
ไม่มีแขนงคีตศิลป์ ปี 1/2555

ชื่อ-สกุลนักศึกษา .........................................................................................ลงทะเบียนเมื่อ ...........................................................
ชื่ออาจารย์ที่ปรึ กษา สาขาวิชานาฎศิลป์ ไทยศึกษา / สาขาวิชาดนตรี คีตศิลป์ ไทยศึกษา ...................................................................
เป็ นนักศึกษา ปกติ
เงินกู้ ....................... โควตาประเภท ..................................ยกเว้น...............................................
ค่าใช้จ่าย ส่ วนที่ 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

