
แผนการศึกษาหลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555   หลกัสูตรศึกษาศาสตรบณัฑิต  (5ปี) 
คณะศิลปศึกษา  ภาควชิานาฏศิลป์ไทยศึกษา    วิทยาลยันาฏศิลปนครศรีธรรมราช (หอ้งเรียนเครือข่าย) 

สาขาวิชา  นาฏศิลป์ไทยศึกษา    แขนงวิชา    - 
ระดบัปริญญาตรีชั้นปีท่ี   4   ภาคการศึกษาท่ี  1   ปีการศึกษา   2558 

ท่ี รหัสวิชา ชื่อวิชา ลักษณะ 
วิชา 

จํานวน 
หน่วยกิต 

จํานวน 
เงิน 

ผู้สอน 

1 300-15002 กิจกรรมกีฬา ศึกษาทัว่ไป
(เลือก 2) 

2 (1-2-3) 270 นายสุรินทร์  ธนาวฒิุ 

2 300-21003 ความเป็นครู ชีพครู(บงัคบั) 3 (3-0-6) 360 นายวทิยา  ดีทอง 
 

3 300-21011 การบริหารและการประกนัคุณภาพ
การศึกษา 

ชีพครู(บงัคบั) 2 (2-0-4) 240 น.ส.พรทิพย ์ มหนัตมรรค 
นางชุติมา  รองพล 

4 
 

300-21016 สุขภาพจิตและการปรับตวั ชีพครู 
(เลือก 3) 

2 (2-0-4) 240 น.ส.ราตรี  ลือชยั 

5 301-22006 การสอนนาฏศิลป์และดนตรีแบบ 
บูรณาการ 

วชิาเอกเด่ียว 2 (2-0-4) 240 นางโสรฎา  บุญวงศ ์

6 301-22021 ทกัษะการสอนนาฏศิลป์ 1 การสอน 
วชิาเอก 

3 (0-6-3) 450 นางปัทมา  สกลุณี 
น.ส.นวลอนงค ์ ตณัฑจิตติ 

7 301-22009 การวจิยันาฏศิลป์ดา้นการศึกษา 
(ร่วมปี 5) 

วชิาเอกเด่ียว 3(3-0-6) 
 

360 
 

นายสุพฒัน์  นาคเสน 
 

  รวม   7   วิชา  17 2,160  
ไม่มีแขนงคีตศิลป์ ปี1/2555 

ช่ือ-สกลุนกัศึกษา .........................................................................................ลงทะเบียนเม่ือ  ...........................................................      
ช่ืออาจารยท่ี์ปรึกษา สาขาวิชานาฎศิลป์ไทยศึกษา / สาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา ................................................................... 
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                        

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 



 
แผนการศึกษาหลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555   หลกัสูตรศึกษาศาสตรบณัฑิต  (5ปี) 

คณะศิลปศึกษา  ภาควชิาดุริยางคศิลป์ศึกษา   วทิยาลยันาฏศิลปนครศรีธรรมราช (หอ้งเรียนเครือข่าย) 
สาขาวิชา  ดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา    แขนงวชิา    ดนตรีไทย 

ระดบัปริญญาตรีชั้นปีท่ี   4   ภาคการศึกษาท่ี  1   ปีการศึกษา   2558 

ท่ี รหสัวชิา ช่ือวิชา 
ลกัษณะ 
วชิา 

จาํนวน 
หน่วยกิต 

จาํนวน 
เงิน 

ผูส้อน 

1 300-15002 กิจกรรมกีฬา ศึกษาทัว่ไป
(เลือก 2) 

2 (1-2-3) 270 นายสุรินทร์  ธนาวฒิุ 

2 300-21003 ความเป็นครู ชีพครู(บงัคบั) 3 (3-0-6) 360 นายวทิยา  ดีทอง 
 

3 300-21011 การบริหารและการประกนัคุณภาพ
การศึกษา 

ชีพครู(บงัคบั) 2 (2-0-4) 240 น.ส.พรทิพย ์ มหนัตมรรค 
นางชุติมา  รองพล 

4 
 

300-21016 สุขภาพจิตและการปรับตวั ชีพครู 
(เลือก 3) 

2 (2-0-4) 240 น.ส.ราตรี  ลือชยั 

5 303-22002 การวจิยัดา้นดุริยางคศิลป์ 
 

วชิาเอกเด่ียว 3 (3-0-6) 360 ดร.เขม  สุขไกร 

6 303-22016 ทกัษะเพลงไทย  7 วชิาเอกเด่ียว 2 (0-4-2) 300 น.ส.สุภาภรณ์  สุวรรโณ 
 

7 303-22023 ปฏิบติักลุ่มเคร่ืองดนตรีไทย 7 วชิาเอกเด่ียว 2(0-4-2) 
 

300 
 

นางสุจิตตรา  มินา 
นายชยพร  ไชยสิทธ์ิ 
นายณฐัเศรษฐ  ดาํเนินผล 

8 303-22028 ทกัษะขิม  2 
 

วชิาเอกเด่ียว 2 (0-4-2) 300 นางวรรณวไิล  นิลสม 

  รวม   8   วิชา  18 2,370  
ไม่มีแขนงคีตศิลป์ ปี 1/2555  

ช่ือ-สกลุนกัศึกษา .........................................................................................ลงทะเบียนเม่ือ  ...........................................................      
ช่ืออาจารยท่ี์ปรึกษา สาขาวิชานาฎศิลป์ไทยศึกษา / สาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา ................................................................... 
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                        

 
 
 
 

 
 

 
 


