
 

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

สาขาวิชา  นาฏศิลป์ไทยศึกษา    แขนงวิชา   - 
ระดับปริญญาตรีช้ันปีท่ี  2   ภาคการศึกษาท่ี  2   ปีการศึกษา   2559 

                               อาจารย์ที่ปรึกษา   นายนเรศ  น่ิมพัฒนสกุล     (จ านวน นศ. 19 คน) 

ที่ รหัสวิชา ชื่อวิชา 
ลักษณะ 

วิชา 
จ านวน 

หน่วยกิต 
จ านวน 

เงิน 
ผู้สอน 

 
1 300-11003 ความเป็นพลเมืองและความ

รับผิดชอบต่อสังคม 
ศึกษาท่ัวไป 

 
 3(3-0-6) 360 นายพัลลภ  แสงแก้ว 

2 300-14005 เศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนา
ที่ย่ังยืน 

ศึกษาท่ัวไป 
เลือก 2 

2(2-0-4) 240 นางอัปษร  วรรณถนอม 

3 300-21006 การจัดการเรียนรู้และการจัดการ
ชั้นเรียน 

ชีพคร ู
 

3(2-2-5) 390 น.ส.ราตรี ลือชัย 

4 
 

301-21008 นวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศทางการศึกษา 

ชีพคร ู
 

3(2-2-5) 390 นางชุติมา  รองพล 
น.ส.พรทิพย์  มหันตมรรค 

5 201-22017 ทักษะนาฏศิลป์  4 
 (ละครพระ นาง) 

วิชาเอกเด่ียว 
 

3(0-6-3) 450 น.ส.ลภัสรดา   โพธ์ิแส 
นางพิมพ์ใจ  เมธีภัทรกุล 

 201-22024 ทักษะนาฏศิลป์  4 (โขนพระ)    นายยงยุทธ  ปาณะศรี 
 201-22030 ทักษะนาฏศิลป์  4 (โขนยักษ์)    นายวีระยุทธ์  เรณุมาศ 
 201-22038 ทักษะนาฏศิลป์  4 (โขนลิง)    นายนเรศ  น่ิมพัฒนสกุล 
6 301-22004 การเขียนเพ่ืองานนาฏศิลป์ วิชาเอกเด่ียว 

 
3(3-0-6) 360 นายสุพัฒน์  นาคเสน 

7 301-22008 วรรณคดีการละคร วิชาเอกเด่ียว 2(2-0-4) 
 

240 นายธีรพันธ์  รองพล 

8 303-30003 ทักษะอังกะลุง วิชาเลือก 
เสรี 2 

2(0-4-2) 300 นางวรพรรณ ด่านสกุล 

  รวม   8    วิชา  21 2,730  
                     
หมายเหตุ  นศ.รุ่นน้ีจ านวนเงินค่าหน่วยกิต  และค่าบ ารุงการศึกษา  2,000   บาท   คิดตามหลักสูตร พ.ศ. 2555  ***                  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

สาขาวิชา  ดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา    แขนงวชิา   ดนตรีไทย 
ระดับปริญญาตรีช้ันปีท่ี  2   ภาคการศึกษาท่ี  2   ปีการศึกษา   2559 

                               อาจารย์ที่ปรึกษา  น.ส.กิตติมา  กองมะลิกันแก้ว     (จ านวน นศ. 3 คน  /ไม่มีแขนงคึตศิลป์ไทย) 

ที่ รหัสวิชา ชื่อวิชา 
ลักษณะ 

วิชา 
จ านวน 

หน่วยกิต 
จ านวน 

เงิน 
ผู้สอน 

 
1 300-11003 ความเป็นพลเมืองและความ

รับผิดชอบต่อสังคม 
ศึกษาท่ัวไป 

 
 3(3-0-6) 360 นายพัลลภ  แสงแก้ว 

2 300-14005 เศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนา
ที่ย่ังยืน 

ศึกษาท่ัวไป 
เลือก 2 

2(2-0-4) 240 นางอัปษร  วรรณถนอม 

3 300-21006 การจัดการเรียนรู้และการจัดการ
ชั้นเรียน 

ชีพคร ู
 

3(2-2-5) 390 น.ส.ราตรี ลือชัย 

4 
 

301-21008 นวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศทางการศึกษา 

ชีพคร ู
 

3(2-2-5) 390 นางชุติมา  รองพล 
น.ส.พรทิพย์  มหันตมรรค 

5 303-22009 หลักการวิเคราะห์และวิจารณ์
ดนตรีคีตศิลป์ไทย 

วิชาเอกเด่ียว 
 

2(2-0-4) 240 นางพรพิมล ราชกิจก าธร 

6 303-22013 การปรับวงดนตรีไทย วิชาเอกเด่ียว 
 

2(1-2-3) 270 ว่าท่ีร้อยตรีสรบัญชา หมื่นแสวง 
นายชยพร  ไชยสิทธ์ิ 

7 303-22021 ทักษะเครื่องดนตรีไทยส าหรับ
วิชาชีพครู 4 

วิชาเอกเด่ียว 
 

2(0-4-2) 300 นางวรรณวิไล นิลสม 

8 303-22028 ทักษะเพลงไทย 4 วิชาเอกเด่ียว 
 

2(0-4-2) 300 ว่าท่ีร้อยตรีสรบัญชา หมื่นแสวง 
นายจักรพล จบสัญจร 
น.ส.สุภาภรณ์ สุวรรโณ 

9 303-30003 ทักษะอังกะลุง วิชาเลือก 
เสรี 2 

2(0-4-2) 300 นางวรพรรณ ด่านสกุล 

  รวม   9    วิชา  21 2,790  
 
หมายเหตุ  นศ.รุ่นน้ีจ านวนเงินค่าหน่วยกิต  และค่าบ ารุงการศึกษา  2,000   บาท   คิดตามหลักสูตร พ.ศ. 2555  ***                  
 
 
 
 
 

 


