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

สาขาวิชา  นาฏศิลป์ไทยศึกษา    แขนงวิชา   - 
ระดับปริญญาตรีช้ันปีท่ี  1   ภาคการศึกษาท่ี  2   ปีการศึกษา   2559 

                               อาจารย์ที่ปรึกษา   น.ส.ลภัสรดา  โพธ์ิแส     (จ านวน นศ. 16 คน) 
ที่ รหัสวิชา ชื่อวิชา ลักษณะ 

วิชา 
จ านวน 

หน่วยกิต 
จ านวน 

เงิน 
ผู้สอน 

1 300-13001 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร ศึกษาท่ัวไป 3 (3-0-6) 900 นางสุภา  รักหมอ 
 

2 300-14021 การเรียนภาษาอังกฤษจากเพลง ศึกษาท่ัวไป 
เลือก 1** 

2 (1-2-3) 600 นางยงยี ภัทรนุธาพร 
Mr.Venancia Lingotan 

3 300-21001 ความเป็นครูวิชาชีพ ชีพคร ู
 

3 (3-0-6) 900 นายวิทยา  ดีทอง 

4 300-21004 จิตวิทยาการศึกษา ชีพคร ู
 

3(3-0-6) 900 นายวิทยา  ดีทอง 

5 201-22015 
 

ทักษะนาฏศิลป์   2 
(ละครพระนาง) 

วิชาเอกเด่ียว 3(0-6-3) 
 

900 นางโสรฎา  บุญวงศ ์
นางพีรพรรณ  ถ่ินกาญจน์ 

 201-22022 ทักษะนาฏศิลป์ 2 (โขนพระ)    ดร.สุรสิทธ์ิ  วิเศษสิงห ์
 201-22029 ทักษะนาฏศิลป์ 2 (โขนยักษ์)    นายวีระยุทธ์ เรณุมาศ 
 201-22036 ทักษะนาฏศิลป์ 2 (โขนลิง)    นายนเรศ น่ิมพัฒนสกุล 
6 301-22005 หน้าพาทย์ นาฏยศัพท์และภาษา 

นาฏศิลป ์
วิชาเอกเด่ียว 

 
3 (3-0-6) 900 นางคณรัตน์ บัวทอง 

7 301-22015 ศิลปะการแต่งหน้าและท าผม วิชาเอกเด่ียว 2(1-2-3) 600 น.ส.ลภัสรดา โพธ์ิแส 
 

8 301-22020 สุนทรียศาสตร์ทางศิลปะ วิชาเอกเด่ียว 3(3-0-6) 900 นางโสรฎา  บุญวงศ ์
 

   รวม  8 วิชา  22 6,600  
 
ค่าบ ารุงการศึกษา  3,500   บาท 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 



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

สาขาวิชา  ดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา    แขนงวชิา  ดนตรีไทย 
ระดับปริญญาตรีช้ันปีท่ี  1   ภาคการศึกษาท่ี  2   ปีการศึกษา   2559  

                               อาจารย์ที่ปรึกษา  นางพรพิมล  ราชกิจก าธร     (จ านวน นศ. 4 คน) 
ที่ รหัสวิชา ชื่อวิชา ลักษณะ 

วิชา 
จ านวน 

หน่วยกิต 
จ านวน 

เงิน 
ผู้สอน 

1 300-13001 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร ศึกษาท่ัวไป 3(3-0-6) 900 นางสุภา  รักหมอ 
 

2 300-14021 การเรียนภาษาอังกฤษจากเพลง ศึกษาท่ัวไป 
เลือก 1** 

2(1-2-3) 600 นางยงยี ภัทรนุธาพร 
Mr.Venancia Lingotan 

3 300-21001 ความเป็นครูวิชาชีพ ชีพคร ู
 

3(3-0-6) 900 นายวิทยา  ดีทอง 

4 300-21004 จิตวิทยาการศึกษา ชีพคร ู
 

3(3-0-6) 900 นายวิทยา  ดีทอง 

5 303-22001 สุนทรียศาสตร์ดุริยางคศิลป ์ วิชาเอกเด่ียว 2(2-0-4) 600 นางวรรณวิไล นิลสม 
 

6 303-22005 การบันทึกโน้ตเพลงไทย วิชาเอกเด่ียว 2(1-2-3) 600 นางวรพรรณ  ด่านสกุล 
 

7 303-22014 จังหวะหน้าทับ 
 

วิชาเอกเด่ียว 2(0-4-2 600 นายณัฐเศรษฐ  ด าเนินผล 

8 303-22019 ทักษะเครื่องดนตรีไทยส าหรับ
วิชาชีพครู 2 

วิชาเอกเด่ียว 2(0-4-2) 600 นางวรรณวิไล นิลสม 
นางสุจิตตรา มินา 

9 303-22026 
 

ทักษะเพลงไทย  2 
 

วิชาเอกเด่ียว 2(0-4-2) 
 

600 ว่าท่ีร้อยตรีสรบัญชา หมื่นแสวง 
น.ส.สุภาภรณ์ สุวรรโณ 
นายจักรพล จบสัญจร 
นายบรรเทา รอดภัย 
นายณัฐเศรษฐ  ด าเนินผล 

   รวม  9  วิชา  21 6,300  
 
ค่าบ ารุงการศึกษา  3,500   บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

สาขาวิชา  ดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา    แขนงวชิา  คีตศิลป์ไทย 
ระดับปริญญาตรีช้ันปีท่ี  1   ภาคการศึกษาท่ี  2   ปีการศึกษา   2559  

                               อาจารย์ที่ปรึกษา  นางพรพิมล  ราชกิจก าธร     (จ านวน นศ. 4 คน) 
ที่ รหัสวิชา ชื่อวิชา ลักษณะ 

วิชา 
จ านวน 

หน่วยกิต 
จ านวน 

เงิน 
ผู้สอน 

1 300-13001 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร ศึกษาท่ัวไป 3(3-0-6) 900 นางสุภา  รักหมอ 
 

2 300-14021 การเรียนภาษาอังกฤษจากเพลง ศกึษาท่ัวไป 
เลือก 1** 

2(1-2-3) 600 นางยงยี ภัทรนุธาพร 
Mr.Venancia Lingotan 

3 300-21001 ความเป็นครูวิชาชีพ ชีพคร ู
 

3(3-0-6) 900 นายวิทยา  ดีทอง 

4 300-21004 จิตวิทยาการศึกษา ชีพคร ู
 

3(3-0-6) 900 นายวิทยา  ดีทอง 

5 303-22001 สุนทรียศาสตร์ดุริยางคศิลป ์ วิชาเอกเด่ียว 2(2-0-4) 600 นางวรรณวิไล นิลสม 
 

6 303-22005 การบันทึกโน้ตเพลงไทย วิชาเอกเด่ียว 2(1-2-3) 600 นางวรพรรณ  ด่านสกุล 
 

7 303-22014 จังหวะหน้าทับ 
 

วิชาเอกเด่ียว 2(0-4-2 600 นายณัฐเศรษฐ  ด าเนินผล 

8 303-22019 ทักษะเครื่องดนตรีไทยส าหรับ
วิชาชีพครู 2 

วิชาเอกเด่ียว 2(0-4-2) 600 นางวรรณวิไล นิลสม 
นางสุจิตตรา มินา 

9 303-22035 
 

ทักษะการขับร้องเพลงไทย  2 
 

วิชาเอกเด่ียว 2(0-4-2) 
 

600 น.ส.กิตติมา กองมะลิกันแก้ว 
 

   รวม  9  วิชา  21 6,300  
 
ค่าบ ารุงการศึกษา  3,500   บาท 


