
แจง้แผนการลงทะเบียน  หอ้งเรียนเครือข่าย วิทยาลยันาฏศิลปนครศรีธรรมราช  สถาบนับณัฑิตพฒันศิลป์ 
ภาคการศึกษาท่ี 1  ปีการศึกษา  2560 

1. ปฏิทินการลงทะเบียนใหย้ดึเวลาตามท่ีส่วนกลางก าหนด สามารถดูในเวบ็ส่วนกลางได ้ 
วนั/เดือน/ปี ระดบัชั้น หมายเหตุ 
1-11   พค. 2560 ปีท่ี  5 นกัศึกษาท่ีออกฝึกสอน 
15-31 พค. 2560 ปีท่ี 2-4 และนกัศึกษาท่ีคา้งหลกัสูตร 
29-31 พค. 2560 ปีท่ี 1  
24-26 พค. 2560 ปีท่ี 1 -ปฐมนิเทศ  นศ. 

-สอบวิชาความถนดัทางวิชาชีพครู  
 1 มิ.ย 2560  -เร่ิมปรับการลงทะเบียนล่าชา้ 
15 มิ.ย 2560  -ปิดระบบการลงทะเบียน 
  
หมายเหตุ  *** การลงทะเบียนเรียนจะถือว่าสมบูรณ์ ต่อเม่ือนกัศึกษาช าระเงินเรียบร้อย 
                         ภายในเวลาท่ีก าหนด   หากไม่ช าระเงินไม่มีสิทธ์ิเขา้เรียน 

2. ใหน้ าหลกัฐานการช าระเงินมามอบทางฝ่ายทะเบียน  เพื่อด าเนินการออกใบเสร็จรับเงินต่อไป 
3. รายวิชาใดท่ีตอ้งการลงเพิ่มจากแผน ใหรี้บแจง้มา ภายในวนัท่ี  28  เม.ษ.  น้ี 
4. นกัศึกษาชั้นปีท่ี  1 ถา้ตอ้งใชร้หสันกัศึกษาครูจะแจง้ในไลน์ ส่ือยางทอง  ใหเ้ป็นสมาชิกดว้ย 

เพื่อไดท้ราบข่าวสารต่างๆของ ป.ตรี โดยเฉพาะ 



แผนการศึกษาหลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558    หลกัสูตรศึกษาศาสตรบณัฑิต  (5ปี) 
คณะศิลปศึกษา  ภาควิชา นาฏศิลป์ศึกษา    วิทยาลยันาฏศิลปนครศรีธรรมราช (ห้องเรียนเครือข่าย) 

สาขาวิชา  นาฏศิลป์ไทยศึกษา    แขนงวิชา   - 
ระดบัปริญญาตรีชั้นปีท่ี   1  ภาคการศึกษาท่ี  1   ปีการศึกษา    2560 

ท่ี รหัสวิชา ช่ือวิชา ลกัษณะ 
วิชา 

จ านวน 
หน่วย
กิต 

จ านวน 
เงิน 

ผู้สอน 

1 300 -11001 สารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต ศึกษาทัว่ไป 3(3-0-6) 900 1.นางอญัจนา  คงนุ่น 
2.น.ส.พรทิพย ์มหันตมรรค 

2 300 -11002 พฤติกรรมมนุษยก์บัการพฒันาตน ศึกษาทัว่ไป 
 

3(3-0-6) 900 น.ส.ราตรี  ลือชยั 

3 300 -21003 ภาษาและวฒันธรรม 
 

ชีพครู 
(บงัคบั) 

3(2-2-5) 900 1.นางเกวริฐา  รองพล 
2.นางสุภา  รักหมอ 

4 
 

201 -22014 ทกัษะนาฏศิลป์ 1 (ละครพระนาง) วิชาเอกเด่ียว 3(0-6-3) 
 

900 
 

1.นางโสรฎา  บุญวงศ ์
2.นางพีรพรรณ  ถิ่นกาญจน์ 

 201 -22021 ทกัษะนาฏศิลป์ 1 (โขนพระ)    นายยงยุทธ์ ปาณะศรี 
 

 201-22028 ทกัษะนาฏศิลป์ 1 (โขนยกัษ)์    1.นายวรีะยุทธ์ เรณุมาศ 
2.วา่ที่ร้อยตรีพรรัตนะ ขนัทอง 

 201-22035 ทกัษะนาฏศิลป์ 1 (โขนลิง)    วา่ที่เรือตรีภูวราคม บุญเจริญ 

5 301-22002 กายวิภาคส าหรับนาฏศิลป์ วิชาเอกเด่ียว 2(2-0-4) 600 นายธานินทร์  โสภิกุล 
 

6 301-22010 ภาษาองักฤษเพ่ือการแสดง 
 

วิชาเอกเด่ียว 2(1-2-3) 600 1.นางสุชารี  เตียสกุล 
2.Mr.Venancia  Lingotan (Benz) 

7 
 

301-22018 บุคคลส าคญัในวงการ 
นาฏดุริยางคศิลป์ 

วิชาเอกเด่ียว 2(2-0-4) 600 นายสุพฒัน์  นาคเสน 

8 301 - 22019 เคร่ืองแต่งกายและอุปกรณ์ 
การแสดง 

วิชาเอกเด่ียว 2(1-2-3) 600 น.ส.ลภสัรดา โพธ์ิแส 

9 303-30004 ทกัษะกลองยาว     
 

เลือกเสรี  1 2(0-4-2) 600 นายณัฐเศรษฐ ด  าเนินผล 

  รวม  9    วิชา  22 6,600  

 

ช่ือ-สกุลนกัศึกษา .........................................................................................ลงทะเบียนเม่ือ  .................................................... .......      
ช่ืออาจารยท่ี์ปรึกษา   สาขาวิชานาฎศิลป์ไทยศึกษา / สาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา…………………………………………… 
เป็นนกัศึกษา    ปกติ         เงินกู ้.......................  โควตาประเภท ..................................ยกเวน้.................................... ........... 
ค่าใชจ่้าย      ส่วนท่ี  1      1. ค่าหน่วยกิต.... .............หน่วย เป็นเงิน.................................. ....บาท 
                                         2.  ค่าบ ารุงการศึกษา...............................บาท 
                           3.  ค่าห้องสมุดและค่ากิจกรรม.........................................บาท 
                                         4. ค่าประกนัของเสียหาย ................................................บาท  

                         5.  ค่าประกนัอุบติัเหตุ ...................................บาท          
                         6. อ่ินๆ ................................................บาท                   

                  ส่วนท่ี 2         (จ่ายฝ่ายกิจการ นร.-นศ.) 
                         ค่าสมาคมผูป้กครอง ………………บาท         (ประมาณค่าใชจ่้ายประมาณ 13,200 บาท)               



แผนการศึกษาหลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558    หลกัสูตรศึกษาศาสตรบณัฑิต  (5ปี) 
คณะศิลปศึกษา  ภาควิชาดุริยางคศิลป์ศึกษา    วิทยาลยันาฏศิลปนครศรีธรรมราช (ห้องเรียนเครือข่าย) 

สาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา   / แขนงวิชา ดนตรีไทย 
ระดบัปริญญาตรีชั้นปีท่ี  1   ภาคการศึกษาท่ี   1  ปีการศึกษา    2560 

ท่ี รหัสวิชา ช่ือวิชา 
ลกัษณะ 
วิชา 

จ านวน 
หน่วยกิต 

จ านวน 
เงิน 

ผูส้อน 

1 300 -11001 สารนิเทศเพ่ือการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต 

ศึกษาทัว่ไป 
 

3(3-0-6) 900 1.นางอญัจนา  คงนุ่น 
2.น.ส.พรทิพย ์ มหันตมรรค 

2 300 -11002 พฤติกรรมมนุษยก์บัการ 
พฒันาตน 

ศึกษาทัว่ไป 
 

3(3-0-6) 900 น.ส.ราตรี  ลือชยั 

3 300 -21003 ภาษาและวฒันธรรม 
 

ชีพครู 3(2-2-5) 900 1.นางเกวริฐา  รองพล 
2.นางสุภา  รักหมอ 

4 303-22002 คอมพิวเตอร์กบัดนตรีไทย วชิาเอกเดี่ยว 2(1-2-3) 600 นายอานนท ์ ไกรแกว้ 
 

5 303-22008 ประวติัพฒันาการดนตรีไทย วชิาเอกเดี่ยว 
 

2(2-0-4) 600 นางวรพรรณ  ด่านสกุล 

6 303-22018 ทกัษะเคร่ืองดนตรีไทย 
ส าหรับวิชาชีพครู 1 

วชิาเอกเดี่ยว 2(0-4-2) 600 นางวรรณวไิล  นิลสม 
นางสุจิตรา มินา 
นายอรุษ อกัษรน า 

7 303-22025 ทกัษะเพลงไทย 1 
 

วชิาเอกเดี่ยว 2(0-4-2) 600 1.วา่ที่ร้อยตรีสรบญัชา  หมื่นแสวง 
2.น.ส.สุภาภรณ์ สุวรรโณ 
3.นายจกัรพล  จบสัญจร 
4.นายบรรเทา รอดภยั 
5.นายณัฐเศรษฐ ด  าเนินผล 

8 303-22051 การซ่อมบ ารุงเครืองดนตรีไทย เอกเลือก  1 
    

2(0-4-2) 600 นายสุวรรณ  กลัน่รอด 

9 303-30004 ทกัษะกลองยาว เลือกเสรี 1 2(0-4-2) 600 นายณัฐเศรษฐ  ด  าเนินผล 
 

  รวม  9   วิชา  21 6,300  

 
ช่ือ-สกุลนกัศึกษา .........................................................................................ลงทะเบียนเม่ือ  ........... ................................................      
ช่ืออาจารยท่ี์ปรึกษา   สาขาวิชานาฎศิลป์ไทยศึกษา / สาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา…………………………………………… 
เป็นนกัศึกษา    ปกติ         เงินกู ้.......................  โควตาประเภท ..................................ยกเวน้.................................... ........... 
ค่าใชจ่้าย      ส่วนท่ี  1      1. ค่าหน่วยกิต.... .............หน่วย เป็นเงิน......................................บาท 
                                         2.  ค่าบ ารุงการศึกษา...............3,500............บาท 
                           3.  ค่าห้องสมุดและค่ากิจกรรม..........700.................................บาท 
                                         4. ค่าประกนัของเสียหาย .................500..................................บาท  

                         5.  ค่าประกนัอุบติัเหตุ ................300................บาท          
                         6. อ่ินๆ ....................700..........................บาท                   

                  ส่วนท่ี 2         (จ่ายฝ่ายกิจการ นร.-นศ.) 
                         ค่าสมาคมผูป้กครอง ………………บาท                       (ประมาณค่าใชจ่้ายประมาณ 13,200 บาท)               

 
 



 
แผนการศึกษาหลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558    หลกัสูตรศึกษาศาสตรบณัฑิต  (5ปี) 

คณะศิลปศึกษา  ภาควิชาดุริยางคศิลป์ศึกษา    วิทยาลยันาฏศิลปนครศรีธรรมราช (ห้องเรียนเครือข่าย) 
สาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา   / แขนงวิชา  คีตศิลป์ไทย     

ระดบัปริญญาตรีชั้นปีท่ี  1   ภาคการศึกษาท่ี  1   ปีการศึกษา   2560 

ท่ี รหัสวิชา ช่ือวิชา 
ลกัษณะ 
วิชา 

จ านวน 
หน่วยกิต 

จ านวน 
เงิน 

ผูส้อน 

1 300 -11001 สารนิเทศเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต ศึกษาทัว่ไป 
 

3(3-0-6) 900 นางอญัจนา  คงนุ่น 
น.ส.พรทิพย ์ มหันตมรรค 

2 300 -11002 พฤติกรรมมนุษยก์บัการพฒันาตน ศึกษาทัว่ไป 
 

3(3-0-6) 900 น.ส.ราตรี  ลือชยั 

3 300 -21003 ภาษาและวฒันธรรม 
 

ชีพครู  3(2-2-5) 900 1.นางเกวริฐา  รองพล 
2.นางสุภา  รักหมอ 

4 303-22002 คอมพิวเตอร์กบัดนตรีไทย วชิาเอกเดี่ยว 2(1-2-3) 600 นายอานนท ์ ไกรแกว้ 
 

5 303-22008 ประวติัพฒันาการดนตรีไทย วชิาเอกเดี่ยว 
 

2(2-0-4) 600 นางวรพรรณ  ด่านสกุล 

6 303-22018 ทกัษะเคร่ืองดนตรีไทย 
ส าหรับวิชาชีพครู 1 

วชิาเอกเดี่ยว 2(0-4-2) 600 นางวรรณวไิล  นิลสม 
นางสุจิตรา มินา 
นายอรุษ อกัษรน า 

7 303-22034 ทกัษะการขบัร้องเพลงไทย 1 
 

วชิาเอกเดี่ยว 2(0-4-2) 600 น.ส.กิตติมา กองมะลิกนัแกว้ 

8 303-22047 เพลงหุ่นกระบอก 
 

วชิาเอกเดี่ยว 2(0-4-2) 600 น.ส.กิตติมา กองมะลิกนัแกว้ 

9 303-30004 ทกัษะกลองยาว  
 

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

  รวม   9    วิชา  21 6,300  

 
ช่ือ-สกุลนกัศึกษา .........................................................................................ลงทะเบียนเม่ือ  ................................................. ..........      
ช่ืออาจารยท่ี์ปรึกษา   สาขาวิชานาฎศิลป์ไทยศึกษา / สาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา…………………………………………… 
เป็นนกัศึกษา    ปกติ         เงินกู ้.......................  โควตาประเภท ..................................ยกเวน้.................................... ........... 
ค่าใชจ่้าย      ส่วนท่ี  1      1. ค่าหน่วยกิต.... .............หน่วย เป็นเงิน............................... .......บาท 
                                         2.  ค่าบ ารุง.............................................................. ............... บาท 
                           3.  ค่าห้องสมุดและค่ากิจกรรม.............................................. บาท 
                                         4. ค่าประกนัของเสียหาย .......................................................บาท  

                         5.  ค่าไหวค้รู ..............................................บาท                   
                         6.  ค่าประกนัอุบติัเหตุ ................................บาท          

                  ส่วนท่ี 2         (จ่ายฝ่ายกิจการ นร.-นศ.) 
                         ค่าสมาคมผูป้กครอง …………………..บาท      (ประมาณค่าใชจ่้ายประมาณ 13,200 บาท)               
 



 
แผนการศึกษาหลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558    หลกัสูตรศึกษาศาสตรบณัฑิต  (5ปี) 

คณะศิลปศึกษา  ภาควิชา นาฏศิลป์ศึกษา    วิทยาลยันาฏศิลปนครศรีธรรมราช (ห้องเรียนเครือข่าย) 
สาขาวิชา  นาฏศิลป์ไทยศึกษา    แขนงวิชา   - 

ระดบัปริญญาตรีชั้นปีท่ี  2   ภาคการศึกษาท่ี  1   ปีการศึกษา   2560 

ท่ี รหัสวิชา ช่ือวิชา ลกัษณะ 
วิชา 

จ านวน 
หน่วยกิต 

จ านวน 
เงิน 

ผูส้อน 

1 300-12001 คณิตศาสตร์และสถิติ ศึกษาทัว่ไป 3 (3-0-6) 900 นายเลิศศกัด์ิ  จูห้อ้ง 
 

2 300-13002 ภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสาร ศึกษาทัว่ไป 
 

3 (3-0-6) 900 นางจนัทร์เพญ็  วงศว์าสนา 

3 300-21009 การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ ชีพครู 
 

3(2-2-5) 900 นางจินดา  เครือหงส์ 

4 300-21020 การบริหารการศึกษา ชีพครู 
เลือก 1 

2(2-0-4) 600 น.ส.พรทิพย ์ มหันตมรรค 

5 201-22016 ทกัษะนาฏศิลป์  3 (ละครพระ นาง) 
 

วิชาเอกเด่ียว 3 (0-6-3) 900 1.น.ส.ลภสัรดา   โพธ์ิแส 
2.นางพิมพใ์จ  เมธีภทัรกุล 

 201-22023 ทกัษะนาฏศิลป์  3 (โขนพระ)    ดร.สุรสิทธ์ิ  วิเศษสิงห์ 
 201-22030 ทกัษะนาฏศิลป์  3 (โขนยกัษ)์    1.นายวีระยทุธ์  เรณุมาศ 

2.ว่าท่ีร้อยตรีเทวินทร์ นวลช่ืน 
 201-22037 ทกัษะนาฏศิลป์  3 (โขนลิง)    นายนเรศ  น่ิมพฒันสกุล 
6 301-22011 ระบ าเบด็เตล็ดและการแสดงพ้ืนบา้น วิชาเอกเด่ียว 3 (0-6-3) 900 1.นางคณรัตน์  บวัทอง 

2.นายสุมล  ศกัด์ิแกว้ 
7 301-22016 ดนตรีส าหรับครูนาฏศิลป์ 

 
วิชาเอกเด่ียว 2 (1-2-3) 600 นายวรวรรต  จิตช านาญ 

8 301-22031 การอ่านท านองเสนาะ วิชาเอก 
เลือก  1  ** 

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

  รวม   8   วิชา  21 6,300  
 
 

               ** ถ้าต้องการเปล่ียนรายวิชา หรือนอกแผนให้แจ้งงานทะเบียนฯ      ก่อนวันลงทะเบียน               

ช่ือ-สกุลนกัศึกษา .........................................................................................ลงทะเบียนเม่ือ  ...........................................................      
ช่ืออาจารยท่ี์ปรึกษา สาขาวิชานาฎศิลป์ไทย / น.ส.ลภสัรดา   โพธ์ิแส 
เป็นนกัศึกษา    ปกติ         เงินกู ้.......................  โควตาประเภท ..................................ยกเวน้.................................... ........... 
ค่าใชจ่้าย                           1. ค่าหน่วยกิต.... .............หน่วย เป็นเงิน......................................บาท  
                                         2.  ค่าบ ารุง.................................................................................... บาท 
                           3.  ค่าห้องสมุดและค่ากิจกรรม...................................................... บาท 
                                         4. ค่าประกนัอุบติัเหตุ.....................................................................บาท  
                                         5. ค่าอ่ืนๆ.......................................................................................บาท  
 
 
 



แผนการศึกษาหลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558    หลกัสูตรศึกษาศาสตรบณัฑิต  (5ปี) 
คณะศิลปศึกษา  ภาควิชา นาฏศิลป์ศึกษา    วิทยาลยันาฏศิลปนครศรีธรรมราช (ห้องเรียนเครือข่าย) 

สาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา   / แขนงวิชา ดนตรีไทย 
ระดบัปริญญาตรีชั้นปีท่ี  2   ภาคการศึกษาท่ี  1   ปีการศึกษา   2560 

ท่ี รหัสวิชา ช่ือวิชา ลกัษณะ 
วิชา 

จ านวน 
หน่วยกิต 

จ านวน 
เงิน 

ผูส้อน 

1 300-12001 คณิตศาสตร์และสถิติ ศึกษาทัว่ไป 3 (3-0-6) 900 นายเลิศศกัด์ิ  จูห้อ้ง 
 

2 300-13002 ภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสาร ศึกษาทัว่ไป 
 

3 (3-0-6) 900 นางจนัทร์เพญ็  วงศว์าสนา 

3 300-21009 การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ ชีพครู 
 

3(2-2-5) 900 นางจินดา  เครือหงส์ 

4 300-21020 การบริหารการศึกษา ชีพครู 
เลือก 1 

2(2-0-4) 600 น.ส.พรทิพย ์ มหันตมรรค 

5 303-22011 วรรณคดีและการประพนัธ์ วิชาเอก 
เด่ียว 

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

6 303-22012 การบนัทึกโนต้ดว้ยคอมพิวเตอร์ วิชาเอก 
เด่ียว 

2(1-2-3) 600 นายอานนท ์ ไกรแกว้ 
 

7 303-22020 ทกัษะเคร่ืองดนตรีไทยส าหรับ
วิชาชีพครู 3 

วิชาเอก 
เด่ียว 

2(0-4-2) 600 1.นางวรรณวิไล นิลสม 
2.นายอรุษ อกัษรน า 

8 303-22027 ทกัษะเพลงไทย  3 วิชาเอก 
เด่ียว 

2(0-4-2) 600 1.ว่าท่ีร้อยตรีสรบญัชา หม่ืนแสวง 
2.น.ส.สุภาภรณ์ สุวรรโณ 
3.นายจกัรพล จบสัญจร 
4.นายบรรเทา รอดภยั 
5.นายณฐัเศรษฐ ด าเนินผล 

9 303-22032 ปฏิบติัเคร่ืองสายป่ีชวาหรือป่ี
พาทยม์อญ  

วิชาเอก 
เด่ียว 

  1.ว่าท่ีร้อยตรีสรบญัชา  หม่ืนแสวง 
2.นายภทัรพงษ ์ สิงห์แกว้ 

  รวม   9   วิชา  21 6,300  
 
               ** ถ้าต้องการเปล่ียนรายวิชา หรือนอกแผนให้แจ้งงานทะเบียนฯ      ก่อนวันลงทะเบียน               

ช่ือ-สกุลนกัศึกษา .........................................................................................ลงทะเบียนเม่ือ  ...........................................................      
ช่ืออาจารยท่ี์ปรึกษา สาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา    นางพรพิมล  ราชกิจก าธร 
เป็นนกัศึกษา    ปกติ         เงินกู ้.......................  โควตาประเภท ..................................ยกเวน้............................................... 
ค่าใชจ่้าย                           1. ค่าหน่วยกิต.... .............หน่วย เป็นเงิน......................................บาท  
                                         2.  ค่าบ ารุง.................................................................................... บาท 
                           3.  ค่าห้องสมุดและค่ากิจกรรม...................................................... บาท  
                                         4. ค่าประกนัอุบติัเหตุ.....................................................................บาท 
                                         5. ค่าอ่ืนๆ.......................................................................................บาท  
 
*** หมายเหตุของสุก ญญา  ชมช่ืน ลงนอกแผน  เช็คให้ดีนะ  
 
 



 
แผนการศึกษาหลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558    หลกัสูตรศึกษาศาสตรบณัฑิต  (5ปี) 

คณะศิลปศึกษา  ภาควิชา นาฏศิลป์ศึกษา    วิทยาลยันาฏศิลปนครศรีธรรมราช (ห้องเรียนเครือข่าย) 
สาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา   / แขนงวิชา ดนตรีไทย  เฉพาะ  สุกญัญา  ชมช่ืน  

ระดบัปริญญาตรีชั้นปีท่ี  2   ภาคการศึกษาท่ี  1   ปีการศึกษา   2560 

ท่ี รหัสวิชา ช่ือวิชา ลกัษณะ 
วิชา 

จ านวน 
หน่วยกิต 

จ านวน 
เงิน 

ผูส้อน 

1 300-12001 คณิตศาสตร์และสถิติ ศึกษาทัว่ไป 3 (3-0-6) 900 นายเลิศศกัด์ิ  จูห้อ้ง 
 

2 300-13002 ภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสาร ศึกษาทัว่ไป 
 

3 (3-0-6) 900 นางจนัทร์เพญ็  วงศว์าสนา 

3 300-21009 การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ ชีพครู 
 

3(2-2-5) 900 นางจินดา  เครือหงส์ 

4 300-21020 การบริหารการศึกษา ชีพครู 
เลือก 1 

2(2-0-4) 600 น.ส.พรทิพย ์ มหันตมรรค 

5 303-22011 วรรณคดีและการประพนัธ์ วิชาเอก 
เด่ียว 

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

6 303-22012 การบนัทึกโนต้ดว้ยคอมพิวเตอร์ วิชาเอก 
เด่ียว 

2(1-2-3) 600 นายอานนท ์ ไกรแกว้ 
 

7* 303-22019 ทกัษะเคร่ืองดนตรีไทยส าหรับ
วิชาชีพครู 1 

วิชาเอก 
เด่ียว 

2(0-4-2) 600 1.นางวรรณวิไล นิลสม 
2.นายอรุษ อกัษรน า 

8* 303-22026 ทกัษะเพลงไทย  2 วิชาเอก 
เด่ียว 

2(0-4-2) 600 1.ว่าท่ีร้อยตรีสรบญัชา หม่ืนแสวง 
2.น.ส.สุภาภรณ์ สุวรรโณ 
3.นายจกัรพล จบสัญจร 
4.นายบรรเทา รอดภยั 
5.นายณฐัเศรษฐ ด าเนินผล 

9 303-22032 ปฏิบติัเคร่ืองสายป่ีชวาหรือป่ี
พาทยม์อญ  

วิชาเอก 
เด่ียว 

  1.ว่าท่ีร้อยตรีสรบญัชา  หม่ืนแสวง 
2.นายภทัรพงษ ์ สิงห์แกว้ 

  รวม   9   วิชา  21 6,300  
 
               ** ถ้าต้องการเปล่ียนรายวิชา หรือนอกแผนให้แจ้งงานทะเบียนฯ      ก่อนวันลงทะเบียน               

ช่ือ-สกุลนกัศึกษา .........................................................................................ลงทะเบียนเม่ือ  ...........................................................      
ช่ืออาจารยท่ี์ปรึกษา สาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา    นางพรพิมล  ราชกิจก าธร 
เป็นนกัศึกษา    ปกติ         เงินกู ้.......................  โควตาประเภท ..................................ยกเวน้.................................... ........... 
ค่าใชจ่้าย                           1. ค่าหน่วยกิต.... .............หน่วย เป็นเงิน......................................บาท  
                                         2.  ค่าบ ารุง.................................................................................... บาท  
                           3.  ค่าห้องสมุดและค่ากิจกรรม...................................................... บาท  
                                         4. ค่าประกนัอุบติัเหตุ.....................................................................บาท  
                                         5. ค่าอ่ืนๆ.......................................................................................บาท  
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แผนการศึกษาหลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558    หลกัสูตรศึกษาศาสตรบณัฑิต  (5ปี) 

คณะศิลปศึกษา  ภาควิชา นาฏศิลป์ศึกษา    วิทยาลยันาฏศิลปนครศรีธรรมราช (ห้องเรียนเครือข่าย) 
สาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา   / แขนงวิชา คีตศิลป์ไทย 

ระดบัปริญญาตรีชั้นปีท่ี  2   ภาคการศึกษาท่ี  1   ปีการศึกษา   2560 
 

ท่ี รหัสวิชา ช่ือวิชา ลกัษณะ 
วิชา 

จ านวน 
หน่วยกิต 

จ านวน 
เงิน 

ผูส้อน 

1 300-12001 คณิตศาสตร์และสถิติ ศึกษาทัว่ไป 3 (3-0-6) 900 นายเลิศศกัด์ิ  จูห้อ้ง 
 

2 300-13002 ภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสาร ศึกษาทัว่ไป 
 

3 (3-0-6) 900 นางจนัทร์เพญ็  วงศว์าสนา 

3 300-21009 การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ ชีพครู 
 

3(2-2-5) 900 นางจินดา  เครือหงส์ 

4 300-21020 การบริหารการศึกษา ชีพครู 
เลือก 1 

2(2-0-4) 600 น.ส.พรทิพย ์ มหันตมรรค 

5 303-22011 วรรณคดีและการประพนัธ์ วิชาเอก 
เด่ียว 

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

6 303-22012 การบนัทึกโนต้ดว้ยคอมพิวเตอร์ วิชาเอก 
เด่ียว 

2(1-2-3) 600 นายอานนท ์ ไกรแกว้ 
 

7 303-22036 ทกัษะการขบัร้องเพลงไทย 3 วิชาเอก 
เด่ียว 

2(0-4-2) 600 นายศิวพงศ ์กั้งสกุล 
 

8 303-22046 เพลงสักวา วิชาเอก 
เด่ียว 

2(0-4-2) 600 นายศิวพงศ ์กั้งสกุล 
 

9 303-22045 ทฤษฎีการขบัร้อง วิชาเอก 
เด่ียว 

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

  รวม   9   วิชา  21 6,300  
 
               ** ถ้าต้องการเปล่ียนรายวิชา หรือนอกแผนให้แจ้งงานทะเบียนฯ      ก่อนวันลงทะเบียน               

ช่ือ-สกุลนกัศึกษา .........................................................................................ลงทะเบียนเม่ือ  ....... ....................................................      
ช่ืออาจารยท่ี์ปรึกษา สาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา    นางพรพิมล  ราชกิจก าธร 
เป็นนกัศึกษา    ปกติ         เงินกู ้.......................  โควตาประเภท ..................................ยกเวน้.................................... ........... 
ค่าใชจ่้าย                           1. ค่าหน่วยกิต.... .............หน่วย เป็นเงิน......................................บาท 
                                         2.  ค่าบ ารุง.................................................................................... บาท  
                           3.  ค่าห้องสมุดและค่ากิจกรรม...................................................... บาท 
                                         4. ค่าประกนัอุบติัเหตุ.....................................................................บาท  
                                         5. ค่าอ่ืนๆ.......................................................................................บาท  
 
 
 
 
 



 



แผนการศึกษาหลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558   หลกัสูตรศึกษาศาสตรบณัฑิต  (5ปี) 
คณะศิลปศึกษา  ภาควิชา นาฏศิลป์ศึกษา    วิทยาลยันาฏศิลปนครศรีธรรมราช (ห้องเรียนเครือข่าย) 

สาขาวิชา  นาฏศิลป์ไทยศึกษา    แขนงวิชา   - 
ระดบัปริญญาตรีชั้นปีท่ี  3   ภาคการศึกษาท่ี  1   ปีการศึกษา   2560 

ท่ี รหัสวิชา ช่ือวิชา 
ลกัษณะ 
วิชา 

จ านวน 
หน่วยกิต 

จ านวน 
เงิน 

ผูส้อน 

1 300-12002 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี ศึกษาทัว่ไป 
 

3(3-0-6) 360 น.ส.ธิดารัตน์  เกตุโรจน์ 

2 300-21002 การพฒันาหลกัสูตร ชีพครู 
 

3(2-2-5) 390 ดร.เขม  สุขไกร 

3 300-21007 การวิจยัเพ่ือพฒันาการเรียนรู้ ชีพครู 
 

3(2-2-5) 390 นายวทิยา  ดีทอง 

4 
 

300-21010 การประกนัคุณภาพการศึกษา ชีพครู 
 

2(2-0-4) 240 นางเกวริฐา  รองพล 

5 301-22003 จารีตนาฏศิลป์ไทย วชิาเอก 
เดี่ยว 

2(2-0-4) 240 นายวรีะยุทธ  เรณุมาศ 

6 301-22006 ศิลปวฒันธรรมอาเชียน วชิาเอก 
เดี่ยว 

2(1-2-3) 270 น.ส.ศรัณยล์กัษณ์  ตณัฑจิตติ 

7 301-22012 ทกัษะประสบการณ์การแสดง วชิาเอก 
เดี่ยว 

3(0-6-3) 
 

450 
 

1.นางคณรัตน์  บวัทอง 
2.นางพรปวณ์ี  ขฑุท์ะกะพนัธ์ 
3.นายยงยุทธ์  ปาณะศรี 
4.วา่ที่เรือตรีภูวราคม บุญเจริญ ร.น. 

8 301-22017 คอมพิวเตอร์เพ่ือการออกแบบงาน
นาฏศิลป์ 

วชิาเอก 
เดี่ยว 

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

  รวม   8    วิชา  20 2,610  
 

 ** ถ้าต้องการเปล่ียนรายวิชา หรือนอกแผนให้แจ้งงานทะเบียนฯ      ก่อนวันลงทะเบียน               

ช่ือ-สกุลนกัศึกษา .........................................................................................ลงทะเบียนเม่ือ  ........................... ................................      
ช่ืออาจารยท่ี์ปรึกษา สาขาวิชานาฎศิลป์ไทย / นายนเรศ  น่ิมพฒันสกุล 
เป็นนกัศึกษา    ปกติ         เงินกู ้.......................  โควตาประเภท ..................................ยกเวน้.................................... ........... 
ค่าใชจ่้าย                           1. ค่าหน่วยกิต.... .............หน่วย เป็นเงิน.................................... ..บาท 
                                         2.  ค่าบ ารุง.................................................................................... บาท  
                           3.  ค่าห้องสมุดและค่ากิจกรรม..................................................... . บาท 
                                         4. ค่าประกนัอุบติัเหตุ.....................................................................บาท  
                                         5. ค่าอ่ืนๆ.............................................................. .........................บาท 
 
 

 
 
 
 
 
 

 



แผนการศึกษาหลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558   หลกัสูตรศึกษาศาสตรบณัฑิต  (5ปี) 
คณะศิลปศึกษา  ภาควิชาดุริยางคศิลป์ศึกษา    วิทยาลยันาฏศิลปนครศรีธรรมราช (ห้องเรียนเครือข่าย) 

สาขาวิชา  ดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา    แขนงวิชา   ดนตรีไทย 
ระดบัปริญญาตรีชั้นปีท่ี  3   ภาคการศึกษาท่ี  1   ปีการศึกษา   2560 

  

ท่ี รหัสวิชา ช่ือวิชา 
ลกัษณะ 
วิชา 

จ านวน 
หน่วยกิต 

จ านวน 
เงิน 

ผูส้อน 

1 300-12002 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี ศึกษาทัว่ไป 
 

3(3-0-6) 360 น.ส.ธิดารัตน์  เกตุโรจน์ 

2 300-21002 การพฒันาหลกัสูตร ชีพครู 
 

3(2-2-5) 390 ดร.เขม  สุขไกร 

3 300-21007 การวิจยัเพ่ือพฒันาการเรียนรู้ ชีพครู 
 

3(2-2-5) 390 นายวทิยา  ดีทอง 

4 
 

300-21010 การประกนัคุณภาพการศึกษา ชีพครู 
 

2(2-0-4) 240 นางเกวริฐา  รองพล 

5 303-22004 การประพนัธ์เพลงไทย วชิาเอก 
เดี่ยว 

2(2-0-4) 240 นายชยพร  ไชยสิทธ์ิ 
นายภทัรพงษ ์ สิงห์แกว้ 

6 303-22007 การบรรจุเพลงร้องละเพลงหนา้พาทย ์ วชิาเอก 
เดี่ยว 

2(2-0-4) 240 น.ส.กิตติมา  กองมะลิกนัแกว้ 

7 303-22015 ทกัษะป่ีพาทยห์รือเคร่ืองสายส าหรับ
วิชาชีพครู 1 

วชิาเอก 
เดี่ยว 

2(0-4-2) 
 

300 
 

นายอรุษ  อกัษรน า 
นางวรรณวไิล  นิลสม 

8 303-22022 ทกัษะเคร่ืองดนตรีไทยส าหรับ
วิชาชีพครู  5 

วชิาเอก 
เดี่ยว 

2(0-4-2) 300 นายอรุษ  อกัษรน า 
นางวรรณวไิล  นิลสม 

9 303-22029 ทกัษะเพลงไทย 5 วชิาเอก 
เดี่ยว 

2(0-4-2) 300 1.วา่ที่ร้อยตรีสรบญัชา  หมื่นแสวง 
2.นายจกัรพล  จบสัญจร 

  รวม   9    วิชา  21 2,760  
 

 
** ถ้าต้องการเปล่ียนรายวิชา หรือนอกแผนให้แจ้งงานทะเบียนฯ      ก่อนวันลงทะเบียน               

ช่ือ-สกุลนกัศึกษา .............................................................................. ...........ลงทะเบียนเม่ือ  ...........................................................      
ช่ืออาจารยท่ี์ปรึกษา สาขาวิชานาฎศิลป์ไทย / นายนเรศ  น่ิมพฒันสกุล 
เป็นนกัศึกษา    ปกติ         เงินกู ้.......................  โควตาประเภท ..................................ยกเวน้.................................... ........... 
ค่าใชจ่้าย                           1. ค่าหน่วยกิต.... .............หน่วย เป็นเงิน......................................บาท  
                                         2.  ค่าบ ารุง.................................................................................... บาท  
                           3.  ค่าห้องสมุดและค่ากิจกรรม...................................................... บาท  
                                         4. ค่าประกนัอุบติัเหตุ.....................................................................บาท  
                                         5. ค่าอ่ืนๆ.......................................................................................บาท  
 
 

 
 
 
 
 



 

 
แผนการศึกษาหลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555   หลกัสูตรศึกษาศาสตรบณัฑิต  (5ปี) 

คณะศิลปศึกษา  ภาควิชาดุริยางคศิลป์ศึกษา    วิทยาลยันาฏศิลปนครศรีธรรมราช (ห้องเรียนเครือข่าย) 
สาขาวิชา  ดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา    แขนงวิชา   คีตศิลป์ไทย    ไม่มี 

ระดบัปริญญาตรีชั้นปีท่ี  3   ภาคการศึกษาท่ี  1   ปีการศึกษา   2560 

 
 



แผนการศึกษาหลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555   หลกัสูตรศึกษาศาสตรบณัฑิต  (5ปี) 
คณะศิลปศึกษา  ภาควิชานาฏศิลป์ไทยศึกษา    วิทยาลยันาฏศิลปนครศรีธรรมราช (ห้องเรียนเครือข่าย) 

สาขาวิชา  นาฏศิลป์ไทยศึกษา    แขนงวิชา    - 
ระดบัปริญญาตรีชั้นปีท่ี   4   ภาคการศึกษาท่ี  1   ปีการศึกษา   2560 

ที ่ รหัสวิชา ชื่อวิชา ลักษณะ 
วิชา 

จ านวน 
หน่วยกิต 

จ านวน 
เงิน 

ผู้สอน 

1 300-14002 วิทยาศาสตร์เพ่ือการพฒันา 
คุณภาพชีวิต 

ศึกษาทัว่ไป
(เลือก 2) 

3(3-0-6) 360 น.ส.ธิดารัตน์  เกตุโรจน ์

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

3 300-21011 การบริหารและการประกนัคุณภาพ
การศึกษา 

ชีพครู 2(2-0-4) 240 1.น.ส.พรทิพย ์ มหันตมรรค 
2.นางเกวริฐา   รองพล 

4 
 

300-21021 คุณธรรมจริยธรรมของครู ชีพครู 
(เลือก 3) 

2(2-0-4) 240 น.ส.ราตรี  ลือชยั 

5 301-22006 การสอนนาฏศิลป์และดนตรีแบบ 
บูรณาการ 

วชิาเอก 
เดี่ยว 

2(0-4-2) 300 นางโสรฎา  บุญวงศ ์

6 301-22021 ทกัษะการสอนนาฏศิลป์ 1 การสอน 
วชิาเอก 

3(0-6-3) 450 1.นางปัทมา  สกุลณี 
2.น.ส.ศุรัณยล์กัษณ์  ตณัฑจิตติ 

7 301-22009 การวิจยันาฏศิลป์ดา้นการศึกษา 
 

วชิาเอก 
เดี่ยว 

3(3-0-6) 
 

360 ดร.สุรสิทธ์ิ วิเศษสิงห์ 
 

  รวม   7   วิชา  18 2,310  
 
** ถ้าต้องการเปล่ียนรายวิชา หรือนอกแผนให้แจ้งงานทะเบียนฯ      ก่อนวันลงทะเบียน               

ช่ือ-สกุลนกัศึกษา .........................................................................................ลงทะเบียนเม่ือ  ....... ....................................................      
ช่ืออาจารยท่ี์ปรึกษา สาขาวิชานาฎศิลป์ไทย / ดร.สุรสิทธ์ิ  วิเศษสิงห์ 
เป็นนกัศึกษา    ปกติ         เงินกู ้.......................  โควตาประเภท ..................................ยกเวน้....................... ........................ 
ค่าใชจ่้าย                           1. ค่าหน่วยกิต.... .............หน่วย เป็นเงิน......................................บาท  
                                         2.  ค่าบ ารุง.................................................................................... บาท 
                           3.  ค่าห้องสมุดและค่ากิจกรรม...................................................... บาท  
                                         4. ค่าประกนัอุบติัเหตุ.....................................................................บาท 
                                         5. ค่าอ่ืนๆ.......................................................................................บาท  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

แผนการศึกษาหลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555   หลกัสูตรศึกษาศาสตรบณัฑิต  (5ปี) 
คณะศิลปศึกษา  ภาควิชาดุริยางคศิลป์ศึกษา    วิทยาลยันาฏศิลปนครศรีธรรมราช (ห้องเรียนเครือข่าย) 

สาขาวิชา  ดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา    แขนงวิชา    ดนตรีไทย          (ไม่มีแขนงคีตศิลป์) 
ระดบัปริญญาตรีชั้นปีท่ี   4   ภาคการศึกษาท่ี  1   ปีการศึกษา   2560 

ที ่ รหัสวิชา ชื่อวิชา ลักษณะ 
วิชา 

จ านวน 
หน่วยกิต 

จ านวน 
เงิน 

ผู้สอน 

1 300-14002 วิทยาศาสตร์เพ่ือการพฒันา 
คุณภาพชีวิต 

ศึกษาทัว่ไป
(เลือก 2) 

3(3-0-6) 360 น.ส.ธิดารัตน์  เกตุโรจน ์

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

3 300-21011 การบริหารและการประกนัคุณภาพ
การศึกษา 

ชีพครู 2(2-0-4) 240 1.น.ส.พรทิพย ์ มหันตมรรค 
2.นางเกวริฐา   รองพล 

4 300-21021 คุณธรรมจริยธรรมของครู ชีพครู 
(เลือก 3) 

2(2-0-4) 240 น.ส.ราตรี  ลือชยั 

5 303-22002 การวิจยัดา้นดุริยางคศิลป์ วชิาเอก 
เดี่ยว 

3(3-0-6) 360 ดร.เขม  สุขไกร 

6 303-22016 ทกัษะเพลงไทย 7 การสอน 
วชิาเอก 

2(0-4-2) 300 1.ว่าท่ีร้อยตรีบญัชา  หม่ืนแสวง 
2.น.ส.สุภาภรณ์ สุวรรโณ 
3.นายชยพร  ไชยสิทธ์ิ 

7 303-22023 ปฏิบติักลุ่มเคร่ืองดนตรีไทย 7 
 

วิชาเอก 
เด่ียว 

2(0-4-2) 300 1.นายชยพร  ไชยสิทธ์ิ 
2.ว่าท่ีร้อยตรีบญัชา  หม่ืนแสวง 
3.น.ส.สุภาภรณ์ สุวรรโณ 
4.นายณฐัเศรษฐ ด าเนินผล 

8 303-22028 ทกัษะขิม  2 วิชาเอก 
เด่ียว 

2(0-4-2) 300 นางวรรณวิไล  นิลสม 

  รวม   8   วิชา  19 2,460  
ไม่มีแขนงคีตศิลป์ 
** ถ้าต้องการเปล่ียนรายวิชา หรือนอกแผนให้แจ้งงานทะเบียนฯ      ก่อนวันลงทะเบียน               

ช่ือ-สกุลนกัศึกษา .........................................................................................ลงทะเบียนเม่ือ  ....... ....................................................      
ช่ืออาจารยท่ี์ปรึกษา สาขาวิชานาฎศิลป์ไทย / นายณฐัเศรษฐ    ด าเนินผล 
เป็นนกัศึกษา    ปกติ         เงินกู ้.......................  โควตาประเภท ..................................ยกเวน้.................................... ........... 
ค่าใชจ่้าย                           1. ค่าหน่วยกิต.... .............หน่วย เป็นเงิน......................................บาท 
                                         2.  ค่าบ ารุง.................................................................................... บาท  
                           3.  ค่าห้องสมุดและค่ากิจกรรม...................................................... บาท 
                                         4. ค่าประกนัอุบติัเหตุ.....................................................................บาท  
                                         5. ค่าอ่ืนๆ.......................................................................................บาท 
 

 
 
 



 
 
 

แผนการศึกษาหลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555   หลกัสูตรศึกษาศาสตรบณัฑิต  (5ปี) 
คณะศิลปศึกษา  ภาควิชาดุริยางคศิลป์ศึกษา    วิทยาลยันาฏศิลปนครศรีธรรมราช (ห้องเรียนเครือข่าย) 

สาขาวิชา  ดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา    แขนงวิชา    ดนตรีไทย          (ไม่มีแขนงคีตศิลป์) 
ระดบัปริญญาตรีชั้นปีท่ี   4   ภาคการศึกษาท่ี  1   ปีการศึกษา   2560 

ที ่ รหัสวิชา ชื่อวิชา ลักษณะ 
วิชา 

จ านวน 
หน่วยกิต 

จ านวน 
เงิน 

ผู้สอน 

1 300-14002 วิทยาศาสตร์เพ่ือการพฒันา 
คุณภาพชีวิต 

ศึกษาทัว่ไป
(เลือก 2) 

3(3-0-6) 360 น.ส.ธิดารัตน์  เกตุโรจน ์

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

3 300-21011 การบริหารและการประกนัคุณภาพ
การศึกษา 

ชีพครู 2(2-0-4) 240 1.น.ส.พรทิพย ์ มหันตมรรค 
2.นางเกวริฐา   รองพล 

4 300-21021 คุณธรรมจริยธรรมของครู ชีพครู 
(เลือก 3) 

2(2-0-4) 240 น.ส.ราตรี  ลือชยั 

5 303-22002 การวิจยัดา้นดุริยางคศิลป์ วชิาเอก 
เดี่ยว 

3(3-0-6) 360 ดร.เขม  สุขไกร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

แผนการศึกษาหลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555   หลกัสูตรศึกษาศาสตรบณัฑิต  (5ปี) 
คณะศิลปศึกษา  ภาควิชานาฏศิลป์ศึกษา    วิทยาลยันาฏศิลปนครศรีธรรมราช (ห้องเรียนเครือข่าย) 

สาขาวิชา  นาฏศิลป์ไทยศึกษา    แขนงวิชา    - 
ระดบัปริญญาตรีชั้นปีท่ี   5   ภาคการศึกษาท่ี  1   ปีการศึกษา   2560 

ท่ี รหัสวิชา ช่ือวิชา ลกัษณะ 
วิชา 

จ านวน 
หน่วยกิต 

จ านวน 
เงิน 

ผูส้อน 

1 300-21014 การปฏิบติัการสอนในสถานศึกษา 1 ชีพครู 6(0-12-6) 900 นางเกวริฐา  รองพลและคณะฯ 
 

2 300-21015 การปฏิบติัการสอนในสถานศึกษา 2 
(เฉพาะพิชามญช ์โอฬารชีชา้ง) 

ชีพครู 6(0-12-6) 900 นางเกวริฐา  รองพลและคณะฯ 
 

 
 
 
 
 

แผนการศึกษาหลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555   หลกัสูตรศึกษาศาสตรบณัฑิต  (5ปี) 
คณะศิลปศึกษา  ภาควิชาดุริยางคศิลป์ศึกษา    วิทยาลยันาฏศิลปนครศรีธรรมราช (ห้องเรียนเครือข่าย) 

สาขาวิชา  ดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา    แขนงวิชา    ดนตรีไทย  / คีตศิลป์ไทย 
ระดบัปริญญาตรีชั้นปีท่ี   5   ภาคการศึกษาท่ี  1   ปีการศึกษา   2560 

ที ่ รหัสวิชา ชื่อวิชา ลักษณะ 
วิชา 

จ านวน 
หน่วยกิต 

จ านวน 
เงิน 

ผู้สอน 

1 300-21014 การปฏิบติัการสอนในสถานศึกษา 1 ชีพครู 6(0-12-6) 900 นางเกวริฐา  รองพลและคณะฯ 
 

 
 



 
 

 

แผนการศึกษาหลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555   หลกัสูตรศึกษาศาสตรบณัฑิต  (5ปี) 
คณะศิลปศึกษา  ภาควิชานาฏศิลป์ศึกษา    วิทยาลยันาฏศิลปนครศรีธรรมราช (ห้องเรียนเครือข่าย) 

สาขาวิชา  นาฏศิลป์ไทยศึกษา    แขนงวิชา    - 
ระดบัปริญญาตรีชั้นปีท่ี   5   ภาคการศึกษาท่ี  1   ปีการศึกษา   2560 

ท่ี รหัสวิชา ช่ือวิชา ลกัษณะ 
วิชา 

จ านวน 
หน่วยกิต 

จ านวน 
เงิน 

ผูส้อน 

1 300-21014 การปฏิบติัการสอนในสถานศึกษา 1 ชีพครู 6(0-12-6) 900 นางเกวริฐา  รองพลและคณะฯ 
 

2 300-21015 การปฏิบติัการสอนในสถานศึกษา 2 
(เฉพาะพิชามญช ์โอฬารชีชา้ง) 

ชีพครู 6(0-12-6) 900 นางเกวริฐา  รองพลและคณะฯ 
 

 
 

แผนการศึกษาหลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555   หลกัสูตรศึกษาศาสตรบณัฑิต  (5ปี) 
คณะศิลปศึกษา  ภาควิชาดุริยางคศิลป์ศึกษา    วิทยาลยันาฏศิลปนครศรีธรรมราช (ห้องเรียนเครือข่าย) 

สาขาวิชา  ดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา    แขนงวิชา    ดนตรีไทย  / คีตศิลป์ไทย 
ระดบัปริญญาตรีชั้นปีท่ี   5   ภาคการศึกษาท่ี  1   ปีการศึกษา   2560 

ที ่ รหัสวิชา ชื่อวิชา ลักษณะ 
วิชา 

จ านวน 
หน่วยกิต 

จ านวน 
เงิน 

ผู้สอน 

1 300-21014 การปฏิบติัการสอนในสถานศึกษา 1 ชีพครู 6(0-12-6) 900 นางเกวริฐา  รองพลและคณะฯ 
 

 
 หมายเหตุ   ชั้นปีที่  5  ของมนตรี  จริงเสถียรให้แจง้มาดว้ย  เพราะตอ้งใชน้อกแผน 
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