
แผนการศึกษาหลักสูตร พ.ศ. 2562  ศึกษาศาสตร์บัณฑิต (4ปี)   คณะศิลปศึกษา 
วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช  สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม 

สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา    กลุ่มวิชานาฏศิลป์ไทย 

ระดับปริญญาตรีช้ันปีที ่   1 ภาคเรียนที่    2    ปีการศึกษา  2562 

รหัสวิชา ช่ือวิชา ลักษณะ 
วิชา 

จ านวน 
หน่วยกิต 

จ านวน 
เงิน 

ผู้สอน 

300-13003 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต 

ศึกษาท่ัวไป 3 (3-0-6)  1.น.ส.พัชรี มีสุคนธ์ 
2.นางอัญจนา คงนุ่น 

300-12005 

 
300-12006 

วรรณคดีไทยศึกษา ศึกษาท่ัวไป 
ล.1 

2 (2-0-4)  -นายณัฐวัตร อินทร์ภักดี 

ภาษาอังกฤษเพ่ือการเตรียมพร้อมสู ่
งานอาชีพ 

2 (1-2-3)  -น.ส.โชติกา ชนะสิทธิ์ 

300-21002 จิตวิทยาส าหรับครู ชีพครู 3 (2-2-5)  นายวิทยา  ดีทอง 
 

300-21008 ภาษาเพื่อการสื่อสารส าหรับครู ชีพครู 3 (2-2-5)  1.นายณัฐวัตร อินทร์ภักดี 
2.น.ส.โชติกา ชนะสิทธิ์ 
 

301-20007      นาฏศิลป์ไทยและนาฏศิลป์พื้นบ้าน
ส าหรับครู  

วิชาเอก 3 (1-4-4)  -นางคณรัตน์  บัวทอง 

301-22011      การประพันธ์และการเขียนงาน
ส าหรับครูนาฏศิลป์  

วิชาเอก 3 (2-2-5)  -นายสุพัฒน์  นาคเสน 

301-22002     ทักษะนาฏศิลป์ 2 (ละครพระ-นาง)  
 

วิชาเอก 3 (0-6-3)  1.นางโสรฎา  บุญวงศ์ 
2.นางพีรพรรณ  ถิ่นกาญจน์ 

 ทักษะนาฏศิลป์ 2    (โขนพระ)    -นายเฉลิมพล จันทรโชติ 

 ทักษะนาฏศิลป์ 2   (โขนลิง)    -ว่าที่เรือตรีภูวราคม  บุญเจริญ 

 ทักษะนาฏศิลป์ 2 โขนยักษ์    -ว่าที่ร้อยตรีพรรัตนะ  ขันทอง 

300-20034 ร าแม่บทโนรา อัตลักษณ์ 1 เอกเลือก 2 (1-2-3)  -นายสุพัฒน์  นาคเสน 

 
 รวม  22   

 

 

 

 



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

สาขาวิชา  นาฏศิลป์ไทยศึกษา    แขนงวิชา   - 

ระดับปริญญาตรีชั้นปีที่  2   ภาคการศึกษาที่  2   ปีการศึกษา   2562 

 

ที่ รหัสวิชา ชื่อวิชา 
ลักษณะ 

วิชา 
จ านวน 

หน่วยกิต 
จ านวน 

เงิน 
ผู้สอน 

 
1 300-11003 ความเป็นพลเมืองและความรับผิดชอบต่อ

สังคม 
ศึกษาทั่วไป 

 
3(3-0-6) 900 1.นายณัฐวัตร อินทร์ภักดี 

2.นายอนุชาต หีบเพชร 
2 
 

300-14014 ชีวิตกับสุขภาพ                    ศึกษาทั่วไป 
เลือก 2** 

2(2-0-4) 600 นายธานินทร์ โสภิกุล 

3 300-21006 การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรยีน ชีพครู 
 

3(2-2-5) 900 1.น.ส.ราตรี ลือชัย 
2.น.ส.ปาริชาติ แซ่เบ๊ 

4 
 

300-21008 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ทางการศึกษา 

ชีพครู 
 

3(2-2-5) 
นอกแผน 

900 
 

1.น.ส.พัชรี มีสุคนธ์ 
2.นางเกวริฐา รองพล 
 

5 201-22017 ทักษะนาฏศิลป์  4 (ละครพระ นาง) 

 
วิชาเอก
เด่ียว 

 

3(0-6-3) 900 1.น.ส.ลภัสรดา   โพธิ์แส 
2.น.ส.นฏกร พรทองวรรณ 

 201-22024 ทักษะนาฏศิลป์  4 (โขนพระ)    -นายยงยุทธ ปาณะศรี 
 201-22030 ทักษะนาฏศิลป์  4 (โขนยักษ์)    1.นายวีระยุทธ์  เรณุมาศ 

2.ว่าท่ีร้อยตรีเทวินทร์ นวลชื่น 
 

 201-22038 ทักษะนาฏศิลป์  4 (โขนลิง)    นายนเรศ  น่ิมพัฒนสกุล 
6 301-22004 การเขียนเพ่ืองานนาฏศิลป์ วิชาเอก

เด่ียว 
 

3(3-0-6) 900 นายสุพัฒน์  นาคเสน 

7 301-22008 วรรณคดีการละคร วิชาเอก
เด่ียว 

2(2-0-4) 
 

600 นายณัฐวัตร อินทร์ภักดี 

8 
** 

30330005 เพลงร้องส าหรับเด็ก วิชาเลือก 
เสรี 2 ** 

2(0-4-2) 600 -น.ส.กิตติมา กองมะลิกันแก้ว 

  รวม   8    วิชา  21 6,300  
 
 

 
 



สาขาวิชานาฏศิลป์ไทยศึกษา              หลกัสูตร พ.ศ.  2558 

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

สาขาวิชา  นาฏศิลป์ไทยศึกษา    แขนงวิชา   - 

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 ภาษาอังกฤษเพ่ิอการสมัครงาน ศึกษาทั่วไป 
เลือก 3 ** 

2(2-0-4) 600 -น.ส.โชติกา 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 

ชีพครู 
เลือก 2 ** 

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

5 301-22009 การวิจัยนาฏศิลป์ด้านการศึกษา วิชาเอกเด่ียว 3 (2-2-5) 900 -น.ส.อัณณ์ยากร แสงแก้ว 
 

6 301-22013 ทักษะศิลปะการแสดง วิชาเอกเด่ียว 3(0-6-3) 
 

900 1.นางคณรัตน์  บัวทอง 
2.นางพรปวีณ์  ขุฑ์ทะกะพันธ์ 
3.นายยงยุทธ์  ปาณะศรี 
4.ว่าท่ีเรือตรีภูวราคม  บุญเจริญ ร.น. 

 
7 301-22017 คอมพิวเตอร์เพ่ือการออกแบบ

งานนาฏศิลป์ 
วิชาเอกเด่ียว 2(1-2-3) 600 -ว่าท่ีเรือตรีภูวราคม  บุญเจริญ ร.น. 

-นายเบญจพล จันทรมานะ 
 

8 301-22022 หลักการวิเคราะห์ศิลปะการแสดง วิชาเอกเด่ียว 2(1-2-3) 600 นางคณรัตน์ บัวทอง 
 

9 
** 

301-22034 การออกแบบเครื่องแต่งกาย 
แต่งหน้าและทรงผม 

วิชาเอก 
เลือก 2*** 

2(1-2-3) 600 -น.ส.ลภัสรดา โพธิ์แส 

  รวม   9   วิชา  21 6,300  
 



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

สาขาวิชา  นาฏศิลป์ไทยศึกษา    แขนงวิชา   - 

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 

2 301-22025 ทักษะสร้างสรรค์เพ่ือการสอน การสอน
วิชาเอก 

3(1-4-4) 900 1.น.ส.อัณณ์ยากร แสงแก้ว 
2.นางปัทมา  สกุลณี 
3.นางโชติกา ปาณะศรี 
 

3 
** 

303-30003 ทักษะอังกะลุง เลือก 
เสรี 3** 

2(0-4-2)          600 -นางวรพรรณ ด่านสกุล 
 

  รวม   3  วิชา  7 2,100  
 

 
3.วิชาเลือกเสรี ตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า  6  นก. ** ที่เปิดสอน   
- เลือกเสรี ....  -ป ี 1/ภาค 1  , - ปี 2 ภาค 2 ,   - ปี 4 ภาค / 2 

303-30004 ทักษะกลองยาว  
(ปี 2 ภาค 1/2560) 

 เสรี  /เลือก 1 2(0-4-2) 600 นายณัฐเศรษฐ ด าเนินผล 

303-30005 เพลงร้องส าหรับเด็ก 
(ปี 2 ภาค 2/2560) 

เสรี  /เลือก 2 2(0-4-2)  น.ส.กิตติมา  กองมะลิกัน
แก้ว 

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

301-30001 นาฏศิลป์ไทยเบื้องต้น 
 (เฉพาะสาขาดนตรีคีตศิลป์...) 

เสรี  /เลือก.......    

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

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

 



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

สาขาวิชา  นาฏศิลป์ไทยศึกษา    แขนงวิชา   - 

ระดับปริญญาตรีชั้นปีที่  4   ภาคการศึกษาที่  2   ปีการศึกษา   2562 

ลงแผนปี 4 ปกต ิ เฉพาะศรินิุช จูดทอง  (3025 59 1015) 

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 แช่เบ๊ 

2 301-22025 ทักษะสร้างสรรค์เพ่ือการสอน การสอน
วิชาเอก 

3(1-4-4) 900 1.น.ส.อัณณ์กากร แสงแก้ว 
2.นางปัทมา สกุลณี 
3.นางโชติกา ปาณะศรี 
 

3 
** 

303-30003 ทักษะอังกะลุง  เลือก 
เสรี 3** 

2(0-4-2 ) 600 นางวรพรรณ  ด่านสกลุ 
 

  รวม   3  วิชา  7 2,100  
 

 
3.วิชาเลือกเสรี ตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า  6  นก. ** ที่เปิดสอน   
- เลือกเสรี ....  -ป ี 1/ภาค 1  , - ปี 2 ภาค 2 ,   - ปี 4 ภาค / 2 

303-30004 ทักษะกลองยาว  
(ปี 2 ภาค 1/2560) 

 เสรี  /เลือก 1 2(0-4-2) 600 นายณัฐเศรษฐ ด าเนินผล 

303-30005 เพลงร้องส าหรับเด็ก 
(ปี 2 ภาค 2/2560) 

เสรี  /เลือก 2 2(0-4-2)  น.ส.กิตติมา  กองมะลิกัน
แก้ว 

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

301-30001 นาฏศิลป์ไทยเบื้องต้น 
 (เฉพาะสาขาดนตรีคีตศิลป์...) 

เสรี  /เลือก.......    

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

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

      

      

      

 
 

 



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

สาขาวิชา  นาฏศิลป์ไทยศึกษา    แขนงวิชา   - 

ระดับปริญญาตรีชั้นปีที่  3   ภาคการศึกษาที่  2   ปีการศึกษา   2560 
 

(ลงแทนในระดับปริญญาตรีชั้นปีที่  5   ภาคการศึกษาที่  2   ปีการศึกษา   2562) 

จัดตารางสอนปี 3 เป็นหลัก  มีปี 4 ร่วมด้วย*** เฉพาะชุติมา แซ่น้ิม 
ที่ รหัสวิชา ชื่อวิชา ลักษณะ 

วิชา 
จ านวน 

หน่วยกิต 
จ านวน 

เงิน 
ผู้สอน 

1 300-11004 นันทนาการเพื่อคุณภาพชีวติ 
(ร่วมปี 3) 

ศึกษาทัว่ไป 
 

3 (2-2-5) 390 นายธานินทร์ โสภิกลุ 
 

2 300-21005 การแนะแนวและให้ค  าปรึกษาเพื่อ
พฒันาผูเ้รียน  (ร่วมปี 3) 

ชีพครู 2 (1-2-3) 270 1.น.ส.ราตรี  ลือชยั 
2.น.ส.ปาริชาติ แซ่เบ๊ 
 

3 
 

300-21015 
300-21022 
300-21027 

-การศึกษาพิเศษ 
-ส่ือการสอน 
-สถิติทางการศึกษา 
(ร่วมปี 3) 

ขีพครู 
 

เลือก 2*** 
 
 

2 (2-0-4) 
2(1-2-3) 
2(2-0-4) 

240 
270 
240 

-นายวิทยา ดีทอง 
-น.ส.พชัรี มีสุคนธ์  
-น.ส.ปาริชาติ แซ่เบ๊ 

4 301-22009 การวิจยันาฏศิลป์ด้านการศึกษา 
(ร่วมปี 3) 

วิชาเอกเด่ียว 3 (2-2-5) 390 น.ส.อณัณ์อากร แสงแกว้  
 

5 301-22013 ทักษะศิลปะการแสดง 
(ร่วมปี 3) 

วิชาเอกเด่ียว 3(0-6-3) 
 

  450 1.นางคณรัตน์  บวัทอง 
2.นางพรปวีณ์  ขฑ์ุทะกะพนัธ์  
3.นายเฉลิมพล จนัทรโชติ 

6 301-22022 หลกัการวิเคราะห์ศิลปะการแสดง 
(ร่วมปี 3) 

วิชาเอกเด่ียว 2(1-2-3) 270 นางคณรัตน์ บวัทอง 
 

7 301-22034 การออกแบบเคร่ืองแต่งกาย 
แต่งหน้าและทรงผม 
(ร่วมปี 3) 

วิชาเอก 
เลือก 2 

2(1-2-3) 270 น.ส.ลภสัรดา  โพธ์ิแส  

8 303-14018 ภาษาองักฤษเพื่อการสมคัรงาน 
(ร่วมปี 3) 

ศึกษาทัว่ไป
เลือก 4 

2(2-0-4) 240 น.ส.โชติกา  ชนะสิทธ์ิ 

9 303-30003 ทักษะองักะลุง   (ร่วมปี 4) เลือกเสรี 3 2(0-4-2) 300 นางวรพรรณ ด่านสกลุ 

  รวม   9   วิชา  21   
 
 
 
 
 



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

สาขาวิชา  นาฏศิลป์ไทยศึกษา    แขนงวิชา   - 

ระดับปริญญาตรีชั้นปีที่  3   ภาคการศึกษาที่  2   ปีการศึกษา   2560 / จัดตารางเรยีนร่วมปี 3 

หมายเหตุ     (มาลงทะเบียนแทนใน ระดับปริญญาตรีชั้นปีที่  5   ภาคการศึกษาที่  2   ปีการศึกษา   2562) 

(แผน เฉพาะ ณัฐรกิา อนุรส) 
 

ที่ รหัสวิชา ชื่อวิชา ลักษณะ 
วิชา 

จ านวน 
หน่วยกิต 

จ านวน 
เงิน 

ผู้สอน 

1 300-11004 นันทนาการเพื่อคุณภาพชีวติ ศึกษาทัว่ไป 
 

3 (2-2-5) 390 นายธานินทร์ โสภิกลุ 
 

2 300-14018 ภาษาองักฤษเพื่อการสมคัรงาน ศึกษาทัว่ไป 
เลือก 3*** 

2(2-0-4) 240 น.ส.โชติกา  ขนะสิทธ์ิ 
 

3 300-21005 การแนะแนวและให้ค  าปรึกษา 
เพื่อพฒันาผูเ้รียน 

ชีพครู 2 (1-2-3) 270 1.น.ส.ราตรี  ลือชยั 
2.น.ส.ปาริชาติ  แซ่เบ๊ 
 

4 
 

300-21015 
300-21022 
300-21027 

-การศึกษาพิเศษ 
-ส่ือการสอน 
-สถิติทางการศึกษา 

ขีพครู 
เลือก 2*** 

2 (2-0-4) 
2(1-2-3) 
2(2-0-4) 

240 
270 
240 

นายวิทยา ดีทอง 
น.ส.พชัรี มีสุคนธ์ 
น.ส.ปาริชาติ แซ่เบ๊ 

5 301-22009 การวิจยันาฏศิลป์ด้านการศึกษา วิชาเอกเด่ียว 3 (2-2-5) 390 น.ส.อณัณ์ยากร แสงแกว้  
 

6 301-22013 ทักษะศิลปะการแสดง วิชาเอกเด่ียว 3(0-6-3) 
 

  450 1.นางคณรัตน์  บวัทอง 
2.นางพรปวีณ์  ขฑ์ุทะกะพนัธ์  
3.นายเฉลิมพล จนัทรโชติ 

7 301-22017 คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบงาน
นาฏศิลป์ 

วิชาเอกเด่ียว 2(1-2-3) 270 1.ว่าท่ีเรือตรีภูวราคม บุญเจริญ ร.น. 
2.นายเบญจพล จนัทรมานะ 

8 301-22022 หลกัการวิเคราะห์ศิลปะการแสดง วิชาเอกเด่ียว 2(1-2-3) 270 นางคณรัตน์ บวัทอง 
 

9 301-22034 การออกแบบเคร่ืองแต่งกาย 
แต่งหน้าและทรงผม 

วิชาเอก 
เลือก 2 

2(1-2-3) 270 น.ส.ลภสัรดา  โพธ์ิแส  

  รวม   9   วิชา  22 2,880**  
 


