
แผนการศึกษาหลักสูตร พ.ศ. 2558   หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต  (5ปี) 
คณะศิลปศึกษา  ภาควิชา นาฏศิลป์ศึกษา    วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช (ห้องเรียนเครือข่าย) 

สาขาวิชา  ดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา    แขนงวิชา  คีตศิลป์ไทย 

ระดับปริญญาตรีชั้นปีที่  3   ภาคการศึกษาที่  2   ปีการศึกษา   2562 
 

ที่ รหัสวิชา ชื่อวิชา ลักษณะ 
วิชา 

จ านวน 
หน่วยกิต 

จ านวน 
เงิน 

ผู้สอน 

1 300-11004 นันทนาการเพ่ือคุณภาพชีวิต ศึกษาทั่วไป 
 

3(2-2-5) 900 นายธานินทร์ โสภิกุล 
 

2 
** 

 300-14018             ภาษาอังกฤษเพ่ือการสมัครงาน ศึกษาทั่วไป 
เลือก 3 

2(2-0-4) 600 น.ส.โขติกา  ชนะสิทธิ์ 

3 300-21005 การแนะแนวและให้ค าปรึกษา
เพ่ือพัฒนาผู้เรียน 

ชีพครู 2(1-2-3) 600 1.น.ส.ราตรี  ลือชัย 
2.น.ส.ปาริชาติ  แซ่เบ๊ 
 

4 
** 

300-21015 
300-21022 
300-21027 

-การศึกษาพิเศษ 
-สื่อการสอน 
-สถิติทางการศึกษา 
 

ขีพครู 
เลือก 2 

2(2-0-4) 600 -นายวิทยา ดีทอง 
-น.ส.พัชรี มีสุคนธ์ 
-น.ส.ปาริชาติ  แซ่เบ๊ 

5 303-22003 การวิจัยดุริยางคศิลป์ วิชาเอกเด่ียว 2(2-0-4) 
 

600 -นายกณพ  กิ้มเฉี้ยง 

6 303-22016 ทักษะปี่พาทย์หรือเครื่องสาย
ส าหรับวิชาชีพครู 2        

วิชาเอกเด่ียว 2(0-4-2) 600 1.น.ส.นันทิกานต์ แสงค า 
2.น.ส.รัชดา ขัตติยะ 
  

7 303-22039 ทักษะการขับร้องเพลงไทย 6 วิชาเอกเด่ียว 2(0-4-2) 
 

  600 น.ส.กิตติมา กองมะลิกันแก้ว 
 

8 303-22042 เสภา พากย์  เจรจรา 
 

วิชาเอกเด่ียว 2(0-4-2) 600 นายศิวพงศ์  กั้งสกุล 
 

9 303-22043 การประพันธ์ค าร้องและบท
ละคร 

วิชาเอกเด่ียว 2(2-0-4) 600 นายศิวพงศ์  กั้งสกุล 
 
 

10 303-22049 การสอนดนตรีและขับร้อง
ส าหรับเด็ก 

วิชาการสอน 
วิชาเอก 

2(1-2-3) 600 นายภัทรพงษ์ สิงห์แก้ว 
 
 

  รวม   10   วิชา  21 6,300  
 



แผนการศึกษาหลักสูตร พ.ศ. 2558   หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต  (5ปี) 
คณะศิลปศึกษา  ภาควิชา ดุริยางคศิลป์ศึกษา    วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช (ห้องเรียนเครือข่าย) 

สาขาวิชา  ดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา    แขนงวิชา   คีตศิลป์ไทย 

ระดับปริญญาตรีชั้นปีที่  4   ภาคการศึกษาที่  2   ปีการศึกษา   2562 

ที่ รหัสวิชา ชื่อวิชา ลักษณะ 
วิชา 

จ านวน 
หน่วยกิต 

จ านวน 
เงิน 

ผู้สอน 

1 300-21011 ประสบการณ์วิชาชีพคร ู ชีพครู 2 (1-2-3) 600 1.นางจินดา  เครือหงส์ 
2.นายวิทยา  ดีทอง 
3.น.ส.ราตรี ลือชัย 
4.น.ส.ปาริชาติ แซ่เบ๊ 

2 303-22048 การสอนดนตรีคีตศิลป์แบบ 
บูรณาการ 

การสอน
วิชาเอก 

2(1-2-3) 600 1.น.ส.กิตติมา กองมะลิกันแก้ว 
2.นายชยพร ไชยสิทธิ ์
 

3 303-22006 การจัดการแสดงดนตรี 
 

วิชาเอกเด่ียว 2(1-2-3) 600 -นายอานนท์  ไกรแก้ว 
 

4 
*** 

303-22053 
303-22056 

-ดนตรีพ้ืนเมือง 
-การขับร้องเพลงไทย 1 

วิชาเอก 
เลือก 2** 

2(0-4-2) 
 

600 -นายจักรพล จบสัญจร 
-น.ส.กิตติมา กองมะลิกันแก้ว 

5 
** 

303-30003                   ทักษะอังกะลุง วิชาเลือก 
เสรี 3 ** 

2(0-4-2) 600 นางวรพรรณ ด่านสกุล 
 

  รวม   5  วิชา  10 3,000  
 
วชิาเอกเลอืก  ระวงัเลอืกซา้ซอ้น 

 
วิชาเอกเลือก  / สาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา  ตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า  4  นก. ** ที่เปิดสอน ) 
- เอกเลือก  .... -ป ี 4/ภาค 1  ,    - ปี 4 ภาค / 2 
303-22051 การซ่อมบ ารุงเครื่องดนตรีไทย เอกเลือก....... 2(0-4-2) ล.1 นายสุวรรณ กลั่นรอด 

303-22052 ทักษะซอสามสาย เอกเลือก....... 2(0-4-2)  น.ส.สุภาภรณ์  สุวรรโณ 

303-22053 ดนตรีพ้ืนเมือง เอกเลือก....... 2(0-4-2)  นายจักรพล  จบสัญจร 

303-22056 ขับร้องเพลงไทย 1 เอกเลือก....... 2(1-2-3)  น.ส.กิตติมา  กองมะลิกันแก้ว 

303-22062 
 

สัมมนาดนตรีไทย เอกเลือก....... 2(2-0-4)  น.ส.กิตติมา  กองมะลิกันแก้ว 
นายชยพร  ไชยสิทธิ์ 

3.วิชาเลือกเสรี ตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า  6  นก. ** ที่เปิดสอน   
- เลือกเสรี ....  - ป ี 1/ภาค 1  ,    - ปี 2 ภาค 2 ,     - ปี 4 ภาค / 2 
303-30004 ทักษะกลองยาว  เสรี  /เลือก 1 2(0-4-2) ล.1 ว่าท่ีร้อยตรีพรรัตนะ  ขันทอง 

 

303-30005 เพลงร้องส าหรับเด็ก  เสรี  /เลือก 2 2(0-4-2) ล.2 น.ส.กิตติมา  กองมะลิกันแก้ว 

303-30003 ทักษะอังกะลุง เสรี  /เลือก.......    
 



301-30001 นาฏศิลป์ไทยเบื้องต้น 
 (เฉพาะสาขาดนตรีคีตศิลป์...) 

เสรี  /เลือก.......    

303-30001 ทักษะขิม เสรี  /เลือก.......    
 

303-30002 ทักษะขลุ่ย เสรี  /เลือก.......    
 

 


