แจ้งแผนการลงทะเบียน ห้องเรี ยนเครื อข่าย วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรี ธรรมราช สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2560
1. ปฏิทินการลงทะเบียนให้ยดึ เวลาตามที่ส่วนกลางกาหนด สามารถดูในเว็บส่ วนกลางได้
วัน/เดือน/ปี
ระดับชั้น หมายเหตุ
1-11 พค. 2560 ปี ที่ 5
นักศึกษาที่ออกฝึ กสอน
15-31 พค. 2560 ปี ที่ 2-4
และนักศึกษาที่คา้ งหลักสู ตร
29-31 พค. 2560 ปี ที่ 1
24-26 พค. 2560 ปี ที่ 1
-ปฐมนิเทศ นศ.
-สอบวิชาความถนัดทางวิชาชีพครู
1 มิ.ย 2560
-เริ่ มปรับการลงทะเบียนล่าช้า
15 มิ.ย 2560
-ปิ ดระบบการลงทะเบียน
หมายเหตุ *** การลงทะเบียนเรี ยนจะถือว่าสมบูรณ์ ต่อเมื่อนักศึกษาชาระเงินเรี ยบร้อย
ภายในเวลาที่กาหนด หากไม่ชาระเงินไม่มีสิทธิ์เข้าเรี ยน
2. ให้นาหลักฐานการชาระเงินมามอบทางฝ่ ายทะเบียน เพื่อดาเนินการออกใบเสร็ จรับเงินต่อไป
3. รายวิชาใดที่ตอ้ งการลงเพิ่มจากแผน ให้รีบแจ้งมา ภายในวันที่ 28 เม.ษ. นี้
4. นักศึกษาชั้นปี ที่ 1 ถ้าต้องใช้รหัสนักศึกษาครู จะแจ้งในไลน์ สื่ อยางทอง ให้เป็ นสมาชิกด้วย
เพื่อได้ทราบข่าวสารต่างๆของ ป.ตรี โดยเฉพาะ

1

แผนการศึกษาหลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2558 หลักสู ตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (5ปี )
คณะศิลปศึกษา ภาควิชา นาฏศิลป์ ศึกษา วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรี ธรรมราช (ห้องเรี ยนเครื อข่าย)
สาขาวิชา นาฏศิลป์ ไทยศึกษา แขนงวิชา ระดับปริ ญญาตรี ช้ นั ปี ที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2560
ผู้สอน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ลักษณะ
จานวน จานวน
วิชา
หน่วย
เงิน
กิต
300 -11001
สารสนเทศเพื่อการเรี ยนรู ้ตลอดชีวิต ศึกษาทัว่ ไป 3(3-0-6) 900 1.นางอัญจนา คงนุ่น

2

300 -11002

พฤติกรรมมนุษย์กบั การพัฒนาตน

ศึกษาทัว่ ไป

3(3-0-6)

900

3

300 -21003

ภาษาและวัฒนธรรม

900

1.นางเกวริ ฐา รองพล
2.นางสุ ภา รักหมอ

4

201 -22014

ทักษะนาฏศิลป์ 1 (ละครพระนาง)

ชีพครู
3(2-2-5)
(บังคับ)
วิชาเอกเดี่ยว 3(0-6-3)

900

1.นางโสรฎา บุญวงศ์
2.นางพีรพรรณ ถิ่นกาญจน์

201 -22021

ทักษะนาฏศิลป์ 1 (โขนพระ)

นายยงยุทธ์ ปาณะศรี

201-22028

ทักษะนาฏศิลป์ 1 (โขนยักษ์)

5

201-22035
301-22002

ทักษะนาฏศิลป์ 1 (โขนลิง)
กายวิภาคสาหรับนาฏศิลป์

1.นายวีระยุทธ์ เรณุมาศ
2.ว่าที่ร้อยตรี พรรัตนะ ขันทอง
ว่าที่เรื อตรี ภูวราคม บุญเจริ ญ

วิชาเอกเดี่ยว 2(2-0-4)

600

นายธานินทร์ โสภิกุล

6

301-22010

ภาษาอังกฤษเพื่อการแสดง

วิชาเอกเดี่ยว 2(1-2-3)

600

1.นางสุ ชารี เตียสกุล
2.Mr.Venancia Lingotan (Benz)

7

301-22018

วิชาเอกเดี่ยว 2(2-0-4)

600

นายสุ พฒั น์ นาคเสน

8

301 - 22019

วิชาเอกเดี่ยว 2(1-2-3)

600

น.ส.ลภัสรดา โพธิ์ แส

9

303-30004

บุคคลสาคัญในวงการ
นาฏดุริยางคศิลป์
เครื่ องแต่งกายและอุปกรณ์
การแสดง
ทักษะกลองยาว

เลือกเสรี 1

2(0-4-2)

600

นายณัฐเศรษฐ ดาเนินผล

22

6,600

ที่

รวม 9 วิชา

2.น.ส.พรทิพย์ มหันตมรรค
น.ส.ราตรี ลือชัย

ชื่อ-สกุลนักศึกษา .........................................................................................ลงทะเบียนเมื่อ .................................................... .......
ชื่ออาจารย์ที่ปรึ กษา สาขาวิชานาฎศิลป์ ไทยศึกษา / สาขาวิชาดนตรี คีตศิลป์ ไทยศึกษา……………………………………………
เป็ นนักศึกษา  ปกติ  เงินกู้ .......................  โควตาประเภท ..................................ยกเว้น...............................................
ค่าใช้จ่าย ส่ วนที่ 1 1. ค่าหน่วยกิต.... .............หน่วย เป็ นเงิน......................................บาท
2. ค่าบารุ งการศึกษา...............................บาท
3. ค่าห้องสมุดและค่ากิจกรรม.........................................บาท
4. ค่าประกันของเสี ยหาย ................................................บาท
5. ค่าประกันอุบตั ิเหตุ ...................................บาท
6. อิ่นๆ ................................................บาท
ส่ วนที่ 2 (จ่ายฝ่ ายกิจการ นร.-นศ.)
ค่าสมาคมผูป้ กครอง ………………บาท (ประมาณค่าใช้จ่ายประมาณ 13,200 บาท)

ที่

รหัสวิชา

แผนการศึกษาหลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2558 หลักสู ตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (5ปี )
คณะศิลปศึกษา ภาควิชาดุริยางคศิลป์ ศึกษา วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรี ธรรมราช (ห้องเรี ยนเครื อข่าย)
สาขาวิชาดนตรี คีตศิลป์ ไทยศึกษา / แขนงวิชา ดนตรี ไทย
ระดับปริ ญญาตรี ช้ นั ปี ที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2560
ลักษณะ
จานวน จานวน
ชื่อวิชา
ผูส้ อน
วิชา
หน่วยกิต
เงิน
ศึกษาทัว่ ไป
1.นางอัญจนา คงนุ่ น
สารนิเทศเพื่อการเรี ยนรู ้ตลอด
3(3-0-6)
900
2.น.ส.พรทิพย์ มหันตมรรค
ชีวิต
ศึกษาทัว่ ไป
น.ส.ราตรี ลือชัย
พฤติกรรมมนุษย์กบั การ
3(3-0-6)
900
พัฒนาตน
ชีพครู
1.นางเกวริ ฐา รองพล
ภาษาและวัฒนธรรม
3(2-2-5)
900

1

300 -11001

2

300 -11002

3

300 -21003

4

303-22002

คอมพิวเตอร์กบั ดนตรี ไทย

วิชาเอกเดี่ยว

2(1-2-3)

600

นายอานนท์ ไกรแก้ว

5

303-22008

ประวัติพฒั นาการดนตรี ไทย

วิชาเอกเดี่ยว

2(2-0-4)

600

นางวรพรรณ ด่านสกุล

6

303-22018

ทักษะเครื่ องดนตรี ไทย
สาหรับวิชาชีพครู 1

วิชาเอกเดี่ยว

2(0-4-2)

600

7

303-22025

ทักษะเพลงไทย 1

วิชาเอกเดี่ยว

2(0-4-2)

600

8

303-22051

การซ่อมบารุ งเครื องดนตรี ไทย

เอกเลือก 1

2(0-4-2)

600

นางวรรณวิไล นิ ลสม
นางสุ จิตรา มินา
นายอรุ ษ อักษรนา
1.ว่าที่ร้อยตรี สรบัญชา หมื่นแสวง
2.น.ส.สุ ภาภรณ์ สุ วรรโณ
3.นายจักรพล จบสัญจร
4.นายบรรเทา รอดภัย
5.นายณัฐเศรษฐ ดาเนิ นผล
นายสุ วรรณ กลัน่ รอด

9

303-30004

ทักษะกลองยาว

เลือกเสรี 1

2(0-4-2)

600

นายณัฐเศรษฐ ดาเนินผล

21

6,300

2.นางสุ ภา รักหมอ

รวม 9 วิชา

ชื่อ-สกุลนักศึกษา .........................................................................................ลงทะเบียนเมื่อ ........... ................................................
ชื่ออาจารย์ที่ปรึ กษา สาขาวิชานาฎศิลป์ ไทยศึกษา / สาขาวิชาดนตรี คีตศิลป์ ไทยศึกษา……………………………………………
เป็ นนักศึกษา  ปกติ  เงินกู้ .......................  โควตาประเภท ..................................ยกเว้น...............................................
ค่าใช้จ่าย ส่ วนที่ 1 1. ค่าหน่วยกิต.... .............หน่วย เป็ นเงิน......................................บาท
2. ค่าบารุ งการศึกษา...............3,500............บาท
3. ค่าห้องสมุดและค่ากิจกรรม..........700.................................บาท
4. ค่าประกันของเสี ยหาย .................500..................................บาท
5. ค่าประกันอุบตั ิเหตุ ................300................บาท
6. อิ่นๆ ....................700..........................บาท
ส่ วนที่ 2 (จ่ายฝ่ ายกิจการ นร.-นศ.)
ค่าสมาคมผูป้ กครอง ………………บาท
(ประมาณค่าใช้จ่ายประมาณ 13,200 บาท)

1

แผนการศึกษาหลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2558 หลักสู ตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (5ปี )
คณะศิลปศึกษา ภาควิชาดุริยางคศิลป์ ศึกษา วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรี ธรรมราช (ห้องเรี ยนเครื อข่าย)
สาขาวิชาดนตรี คีตศิลป์ ไทยศึกษา / แขนงวิชา คีตศิลป์ ไทย
ระดับปริ ญญาตรี ช้ นั ปี ที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2560
ลักษณะ
จานวน จานวน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ผูส้ อน
วิชา
หน่วยกิต เงิน
300 -11001 สารนิเทศเพื่อการเรี ยนรู ้ตลอดชีวิต ศึกษาทัว่ ไป
3(3-0-6) 900 นางอัญจนา คงนุ่น

2

300 -11002 พฤติกรรมมนุษย์กบั การพัฒนาตน

ศึกษาทัว่ ไป

3(3-0-6)

900

3

300 -21003 ภาษาและวัฒนธรรม

ชีพครู

3(2-2-5)

900

1.นางเกวริ ฐา รองพล
2.นางสุ ภา รักหมอ

4

303-22002

คอมพิวเตอร์กบั ดนตรี ไทย

วิชาเอกเดี่ยว

2(1-2-3)

600

นายอานนท์ ไกรแก้ว

5

303-22008

ประวัติพฒั นาการดนตรี ไทย

วิชาเอกเดี่ยว

2(2-0-4)

600

นางวรพรรณ ด่านสกุล

6

303-22018

ทักษะเครื่ องดนตรี ไทย
สาหรับวิชาชีพครู 1

วิชาเอกเดี่ยว

2(0-4-2)

600

7

303-22034

ทักษะการขับร้องเพลงไทย 1

วิชาเอกเดี่ยว

2(0-4-2)

600

นางวรรณวิไล นิ ลสม
นางสุ จิตรา มินา
นายอรุ ษ อักษรนา
น.ส.กิตติมา กองมะลิกนั แก้ว

8

303-22047

เพลงหุ่ นกระบอก

วิชาเอกเดี่ยว

2(0-4-2)

600

น.ส.กิตติมา กองมะลิกนั แก้ว

9

303-30004

ทักษะกลองยาว

เลือก เสรี 1

2(0-4-2)

600

นายณัฐเศรษฐ ดาเนินผล

21

6,300

ที่

รวม 9 วิชา

น.ส.พรทิพย์ มหันตมรรค
น.ส.ราตรี ลือชัย

ชื่อ-สกุลนักศึกษา .........................................................................................ลงทะเบียนเมื่อ ................................................. ..........
ชื่ออาจารย์ที่ปรึ กษา สาขาวิชานาฎศิลป์ ไทยศึกษา / สาขาวิชาดนตรี คีตศิลป์ ไทยศึกษา……………………………………………
เป็ นนักศึกษา  ปกติ  เงินกู้ .......................  โควตาประเภท ..................................ยกเว้น...............................................
ค่าใช้จ่าย ส่ วนที่ 1 1. ค่าหน่วยกิต.... .............หน่วย เป็ นเงิน......................................บาท
2. ค่าบารุ ง............................................................................. บาท
3. ค่าห้องสมุดและค่ากิจกรรม.............................................. บาท
4. ค่าประกันของเสี ยหาย .......................................................บาท
5. ค่าไหว้ครู ..............................................บาท
6. ค่าประกันอุบตั ิเหตุ ................................บาท
ส่ วนที่ 2 (จ่ายฝ่ ายกิจการ นร.-นศ.)
ค่าสมาคมผูป้ กครอง …………………..บาท (ประมาณค่าใช้จ่ายประมาณ 13,200 บาท)

ที่

รหัสวิชา

1

300-12001

แผนการศึกษาหลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2558 หลักสู ตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (5ปี )
คณะศิลปศึกษา ภาควิชา นาฏศิลป์ ศึกษา วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรี ธรรมราช (ห้องเรี ยนเครื อข่าย)
สาขาวิชา นาฏศิลป์ ไทยศึกษา แขนงวิชา ระดับปริ ญญาตรี ช้ นั ปี ที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2560
ชื่อวิชา
ลักษณะ
จานวน จานวน
ผูส้ อน
วิชา
หน่วยกิต
เงิน
คณิตศาสตร์และสถิติ
ศึกษาทัว่ ไป 3 (3-0-6)
900 นายเลิศศักดิ์ จูห้ อ้ ง

2

300-13002

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

3

300-21009

การวัดและประเมินผลการเรี ยนรู ้

4

300-21020

การบริ หารการศึกษา

5

201-22016

ทักษะนาฏศิลป์ 3 (ละครพระ นาง)

201-22023
201-22030

ทักษะนาฏศิลป์ 3 (โขนพระ)
ทักษะนาฏศิลป์ 3 (โขนยักษ์)

6

201-22037
301-22011

7
8

ศึกษาทัว่ ไป

3 (3-0-6)

900

นางจันทร์เพ็ญ วงศ์วาสนา

ชีพครู

3(2-2-5)

900

นางจินดา เครื อหงส์

ชีพครู
2(2-0-4)
เลือก 1
วิชาเอกเดี่ยว 3 (0-6-3)

600

น.ส.พรทิพย์ มหันตมรรค

900

ทักษะนาฏศิลป์ 3 (โขนลิง)
ระบาเบ็ดเตล็ดและการแสดงพื้นบ้าน

วิชาเอกเดี่ยว 3 (0-6-3)

900

301-22016

ดนตรี สาหรับครู นาฏศิลป์

วิชาเอกเดี่ยว 2 (1-2-3)

600

1.น.ส.ลภัสรดา โพธิ์แส
2.นางพิมพ์ใจ เมธีภทั รกุล
ดร.สุ รสิ ทธิ์ วิเศษสิ งห์
1.นายวีระยุทธ์ เรณุมาศ
2.ว่าที่ร้อยตรี เทวินทร์ นวลชื่น
นายนเรศ นิ่มพัฒนสกุล
1.นางคณรัตน์ บัวทอง
2.นายสุ มล ศักดิ์แก้ว
นายวรวรรต จิตชานาญ

301-22031

การอ่านทานองเสนาะ

วิชาเอก
เลือก 1 **

600

น.ส.กิตติมา กองมะลิกนั แก้ว

รวม 8 วิชา

2 (0-4-2)
21

** ถ้าต้องการเปลี่ยนรายวิชา หรือนอกแผนให้แจ้งงานทะเบียนฯ

6,300

ก่อนวันลงทะเบียน

ชื่อ-สกุลนักศึกษา .........................................................................................ลงทะเบียนเมื่อ ...........................................................
ชื่ออาจารย์ที่ปรึ กษา สาขาวิชานาฎศิลป์ ไทย / น.ส.ลภัสรดา โพธิ์แส
เป็ นนักศึกษา  ปกติ  เงินกู้ .......................  โควตาประเภท ..................................ยกเว้น...............................................
ค่าใช้จ่าย
1. ค่าหน่วยกิต.... .............หน่วย เป็ นเงิน......................................บาท
2. ค่าบารุ ง.................................................................................... บาท
3. ค่าห้องสมุดและค่ากิจกรรม...................................................... บาท
4. ค่าประกันอุบตั ิเหตุ.....................................................................บาท
5. ค่าอื่นๆ.......................................................................................บาท

ที่

รหัสวิชา

1

300-12001

แผนการศึกษาหลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2558 หลักสู ตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (5ปี )
คณะศิลปศึกษา ภาควิชา นาฏศิลป์ ศึกษา วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรี ธรรมราช (ห้องเรี ยนเครื อข่าย)
สาขาวิชาดนตรี คีตศิลป์ ไทยศึกษา / แขนงวิชา ดนตรี ไทย
ระดับปริ ญญาตรี ช้ นั ปี ที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2560
ชื่อวิชา
ลักษณะ
จานวน จานวน
ผูส้ อน
วิชา
หน่วยกิต เงิน
คณิตศาสตร์และสถิติ
ศึกษาทัว่ ไป 3 (3-0-6) 900 นายเลิศศักดิ์ จูห้ อ้ ง

2

300-13002

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

3

300-21009

4

ศึกษาทัว่ ไป

3 (3-0-6)

900

นางจันทร์เพ็ญ วงศ์วาสนา

การวัดและประเมินผลการเรี ยนรู ้

ชีพครู

3(2-2-5)

900

นางจินดา เครื อหงส์

300-21020

การบริ หารการศึกษา

2(2-0-4)

600

น.ส.พรทิพย์ มหันตมรรค

5

303-22011

วรรณคดีและการประพันธ์

2(2-0-4)

600

น.ส.กิตติมา กองมะลิกนั แก้ว

6

303-22012

การบันทึกโน้ตด้วยคอมพิวเตอร์

2(1-2-3)

600

นายอานนท์ ไกรแก้ว

7

303-22020

2(0-4-2)

600

8

303-22027

ทักษะเครื่ องดนตรี ไทยสาหรับ
วิชาชีพครู 3
ทักษะเพลงไทย 3

ชีพครู
เลือก 1
วิชาเอก
เดี่ยว
วิชาเอก
เดี่ยว
วิชาเอก
เดี่ยว
วิชาเอก
เดี่ยว

2(0-4-2)

600

9

303-22032

1.นางวรรณวิไล นิลสม
2.นายอรุ ษ อักษรนา
1.ว่าที่ร้อยตรี สรบัญชา หมื่นแสวง
2.น.ส.สุ ภาภรณ์ สุ วรรโณ
3.นายจักรพล จบสัญจร
4.นายบรรเทา รอดภัย
5.นายณัฐเศรษฐ ดาเนินผล
1.ว่าที่ร้อยตรี สรบัญชา หมื่นแสวง
2.นายภัทรพงษ์ สิ งห์แก้ว

21

6,300

ปฏิบตั ิเครื่ องสายปี่ ชวาหรื อปี่
พาทย์มอญ
รวม 9 วิชา

วิชาเอก
เดี่ยว

** ถ้าต้องการเปลี่ยนรายวิชา หรือนอกแผนให้แจ้งงานทะเบียนฯ

ก่อนวันลงทะเบียน

ชื่อ-สกุลนักศึกษา .........................................................................................ลงทะเบียนเมื่อ ...........................................................
ชื่ออาจารย์ที่ปรึ กษา สาขาวิชาดนตรี คีตศิลป์ ไทยศึกษา นางพรพิมล ราชกิจกาธร
เป็ นนักศึกษา  ปกติ  เงินกู้ .......................  โควตาประเภท ..................................ยกเว้น...............................................
ค่าใช้จ่าย
1. ค่าหน่วยกิต.... .............หน่วย เป็ นเงิน......................................บาท
2. ค่าบารุ ง.................................................................................... บาท
3. ค่าห้องสมุดและค่ากิจกรรม...................................................... บาท
4. ค่าประกันอุบตั ิเหตุ.....................................................................บาท
5. ค่าอื่นๆ.......................................................................................บาท
*** หมายเหตุของสุกญญา ชมชื่น ลงนอกแผน เช็คให้ดีนะ

ที่

รหัสวิชา

1

300-12001

แผนการศึกษาหลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2558 หลักสู ตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (5ปี )
คณะศิลปศึกษา ภาควิชา นาฏศิลป์ ศึกษา วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรี ธรรมราช (ห้องเรี ยนเครื อข่าย)
สาขาวิชาดนตรี คีตศิลป์ ไทยศึกษา / แขนงวิชา ดนตรี ไทย เฉพาะ สุ กญั ญา ชมชื่น
ระดับปริ ญญาตรี ช้ นั ปี ที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2560
ชื่อวิชา
ลักษณะ
จานวน จานวน
ผูส้ อน
วิชา
หน่วยกิต เงิน
คณิตศาสตร์และสถิติ
ศึกษาทัว่ ไป 3 (3-0-6) 900 นายเลิศศักดิ์ จูห้ อ้ ง

2

300-13002

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

3

300-21009

4

ศึกษาทัว่ ไป

3 (3-0-6)

900

นางจันทร์เพ็ญ วงศ์วาสนา

การวัดและประเมินผลการเรี ยนรู ้

ชีพครู

3(2-2-5)

900

นางจินดา เครื อหงส์

300-21020

การบริ หารการศึกษา

2(2-0-4)

600

น.ส.พรทิพย์ มหันตมรรค

5

303-22011

วรรณคดีและการประพันธ์

2(2-0-4)

600

น.ส.กิตติมา กองมะลิกนั แก้ว

6

303-22012

การบันทึกโน้ตด้วยคอมพิวเตอร์

2(1-2-3)

600

นายอานนท์ ไกรแก้ว

7*

303-22019

2(0-4-2)

600

8*

303-22026

ทักษะเครื่ องดนตรี ไทยสาหรับ
วิชาชีพครู 1
ทักษะเพลงไทย 2

ชีพครู
เลือก 1
วิชาเอก
เดี่ยว
วิชาเอก
เดี่ยว
วิชาเอก
เดี่ยว
วิชาเอก
เดี่ยว

2(0-4-2)

600

9

303-22032

1.นางวรรณวิไล นิลสม
2.นายอรุ ษ อักษรนา
1.ว่าที่ร้อยตรี สรบัญชา หมื่นแสวง
2.น.ส.สุ ภาภรณ์ สุ วรรโณ
3.นายจักรพล จบสัญจร
4.นายบรรเทา รอดภัย
5.นายณัฐเศรษฐ ดาเนินผล
1.ว่าที่ร้อยตรี สรบัญชา หมื่นแสวง
2.นายภัทรพงษ์ สิ งห์แก้ว

21

6,300

ปฏิบตั ิเครื่ องสายปี่ ชวาหรื อปี่
พาทย์มอญ
รวม 9 วิชา

วิชาเอก
เดี่ยว

** ถ้าต้องการเปลี่ยนรายวิชา หรือนอกแผนให้แจ้งงานทะเบียนฯ

ก่อนวันลงทะเบียน

ชื่อ-สกุลนักศึกษา .........................................................................................ลงทะเบียนเมื่อ ...........................................................
ชื่ออาจารย์ที่ปรึ กษา สาขาวิชาดนตรี คีตศิลป์ ไทยศึกษา นางพรพิมล ราชกิจกาธร
เป็ นนักศึกษา  ปกติ  เงินกู้ .......................  โควตาประเภท ..................................ยกเว้น...............................................
ค่าใช้จ่าย
1. ค่าหน่วยกิต.... .............หน่วย เป็ นเงิน......................................บาท
2. ค่าบารุ ง.................................................................................... บาท
3. ค่าห้องสมุดและค่ากิจกรรม...................................................... บาท
4. ค่าประกันอุบตั ิเหตุ.....................................................................บาท
5. ค่าอื่นๆ.......................................................................................บาท

แผนการศึกษาหลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2558 หลักสู ตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (5ปี )
คณะศิลปศึกษา ภาควิชา นาฏศิลป์ ศึกษา วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรี ธรรมราช (ห้องเรี ยนเครื อข่าย)
สาขาวิชาดนตรี คีตศิลป์ ไทยศึกษา / แขนงวิชา คีตศิลป์ ไทย
ระดับปริ ญญาตรี ช้ นั ปี ที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2560
ที่

รหัสวิชา

ชื่อวิชา
คณิตศาสตร์และสถิติ

ลักษณะ
วิชา
ศึกษาทัว่ ไป

จานวน จานวน
ผูส้ อน
หน่วยกิต เงิน
3 (3-0-6) 900 นายเลิศศักดิ์ จูห้ อ้ ง

1

300-12001

2

300-13002

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

ศึกษาทัว่ ไป

3 (3-0-6)

900

นางจันทร์เพ็ญ วงศ์วาสนา

3

300-21009

การวัดและประเมินผลการเรี ยนรู ้

ชีพครู

3(2-2-5)

900

นางจินดา เครื อหงส์

4

300-21020

การบริ หารการศึกษา

2(2-0-4)

600

น.ส.พรทิพย์ มหันตมรรค

5

303-22011

วรรณคดีและการประพันธ์

2(2-0-4)

600

น.ส.กิตติมา กองมะลิกนั แก้ว

6

303-22012

การบันทึกโน้ตด้วยคอมพิวเตอร์

2(1-2-3)

600

นายอานนท์ ไกรแก้ว

7

303-22036

ทักษะการขับร้องเพลงไทย 3

2(0-4-2)

600

นายศิวพงศ์ กั้งสกุล

8

303-22046

เพลงสักวา

2(0-4-2)

600

นายศิวพงศ์ กั้งสกุล

9

303-22045

ทฤษฎีการขับร้อง

ชีพครู
เลือก 1
วิชาเอก
เดี่ยว
วิชาเอก
เดี่ยว
วิชาเอก
เดี่ยว
วิชาเอก
เดี่ยว
วิชาเอก
เดี่ยว

2(0-4-2)

600

น.ส.กิตติมา กองมะลิกนั แก้ว

21

6,300

รวม 9 วิชา

** ถ้าต้องการเปลี่ยนรายวิชา หรือนอกแผนให้แจ้งงานทะเบียนฯ

ก่อนวันลงทะเบียน

ชื่อ-สกุลนักศึกษา .........................................................................................ลงทะเบียนเมื่อ ....... ....................................................
ชื่ออาจารย์ที่ปรึ กษา สาขาวิชาดนตรี คีตศิลป์ ไทยศึกษา นางพรพิมล ราชกิจกาธร
เป็ นนักศึกษา  ปกติ  เงินกู้ .......................  โควตาประเภท ..................................ยกเว้น...............................................
ค่าใช้จ่าย
1. ค่าหน่วยกิต.... .............หน่วย เป็ นเงิน......................................บาท
2. ค่าบารุ ง.................................................................................... บาท
3. ค่าห้องสมุดและค่ากิจกรรม...................................................... บาท
4. ค่าประกันอุบตั ิเหตุ.....................................................................บาท
5. ค่าอื่นๆ.......................................................................................บาท

1

แผนการศึกษาหลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2558 หลักสู ตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (5ปี )
คณะศิลปศึกษา ภาควิชา นาฏศิลป์ ศึกษา วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรี ธรรมราช (ห้องเรี ยนเครื อข่าย)
สาขาวิชา นาฏศิลป์ ไทยศึกษา แขนงวิชา ระดับปริ ญญาตรี ช้ นั ปี ที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2560
ลักษณะ
จานวน จานวน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ผูส้ อน
วิชา
หน่วยกิต เงิน
ศึกษาทัว่ ไป 3(3-0-6)
300-12002 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
360 น.ส.ธิดารัตน์ เกตุโรจน์

2

300-21002 การพัฒนาหลักสู ตร

ชีพครู

3(2-2-5)

390

ดร.เขม สุ ขไกร

3

300-21007 การวิจยั เพื่อพัฒนาการเรี ยนรู ้

ชีพครู

3(2-2-5)

390

นายวิทยา ดีทอง

4

300-21010 การประกันคุณภาพการศึกษา

ชีพครู

2(2-0-4)

240

นางเกวริ ฐา รองพล

5

301-22003 จารี ตนาฏศิลป์ ไทย

2(2-0-4)

240

นายวีระยุทธ เรณุมาศ

6

301-22006 ศิลปวัฒนธรรมอาเชียน

2(1-2-3)

270

น.ส.ศรัณย์ลกั ษณ์ ตัณฑจิตติ

7

301-22012 ทักษะประสบการณ์การแสดง

วิชาเอก
เดี่ยว
วิชาเอก
เดี่ยว
วิชาเอก
เดี่ยว

3(0-6-3)

450

8

301-22017 คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบงาน
นาฏศิลป์
รวม 8 วิชา

วิชาเอก
เดี่ยว

2(1-2-3)

270

1.นางคณรัตน์ บัวทอง
2.นางพรปวีณ์ ขุฑท์ ะกะพันธ์
3.นายยงยุทธ์ ปาณะศรี
4.ว่าที่เรื อตรี ภูวราคม บุญเจริ ญ ร.น.
1.ว่าที่เรื อตรี ภูวราคม บุญเจริ ญ ร.น.
2.นายเบญจพล จันทรมานะ

20

2,610

ที่

** ถ้าต้องการเปลี่ยนรายวิชา หรือนอกแผนให้แจ้งงานทะเบียนฯ

ก่อนวันลงทะเบียน

ชื่อ-สกุลนักศึกษา .........................................................................................ลงทะเบียนเมื่อ ........................... ................................
ชื่ออาจารย์ที่ปรึ กษา สาขาวิชานาฎศิลป์ ไทย / นายนเรศ นิ่มพัฒนสกุล
เป็ นนักศึกษา  ปกติ  เงินกู้ .......................  โควตาประเภท ..................................ยกเว้น...............................................
ค่าใช้จ่าย
1. ค่าหน่วยกิต.... .............หน่วย เป็ นเงิน......................................บาท
2. ค่าบารุ ง.................................................................................... บาท
3. ค่าห้องสมุดและค่ากิจกรรม...................................................... บาท
4. ค่าประกันอุบตั ิเหตุ.....................................................................บาท
5. ค่าอื่นๆ.......................................................................................บาท

แผนการศึกษาหลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2558 หลักสู ตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (5ปี )
คณะศิลปศึกษา ภาควิชาดุริยางคศิลป์ ศึกษา วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรี ธรรมราช (ห้องเรี ยนเครื อข่าย)
สาขาวิชา ดนตรี คีตศิลป์ ไทยศึกษา แขนงวิชา ดนตรี ไทย
ระดับปริ ญญาตรี ช้ นั ปี ที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2560
ที่

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

ลักษณะ
วิชา

จานวน จานวน
ผูส้ อน
หน่วยกิต เงิน
3(3-0-6) 360 น.ส.ธิดารัตน์ เกตุโรจน์

1

300-12002 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

2

300-21002 การพัฒนาหลักสู ตร

ชีพครู

3(2-2-5)

390

ดร.เขม สุ ขไกร

3

300-21007 การวิจยั เพื่อพัฒนาการเรี ยนรู ้

ชีพครู

3(2-2-5)

390

นายวิทยา ดีทอง

4

300-21010 การประกันคุณภาพการศึกษา

ชีพครู

2(2-0-4)

240

นางเกวริ ฐา รองพล

5

303-22004 การประพันธ์เพลงไทย

2(2-0-4)

240

6

303-22007 การบรรจุเพลงร้องละเพลงหน้าพาทย์

2(2-0-4)

240

นายชยพร ไชยสิ ทธิ์
นายภัทรพงษ์ สิ งห์แก้ว
น.ส.กิตติมา กองมะลิกนั แก้ว

7

303-22015 ทักษะปี่ พาทย์หรื อเครื่ องสายสาหรับ
วิชาชีพครู 1
303-22022 ทักษะเครื่ องดนตรี ไทยสาหรับ
วิชาชีพครู 5
303-22029 ทักษะเพลงไทย 5

วิชาเอก
เดี่ยว
วิชาเอก
เดี่ยว
วิชาเอก
เดี่ยว

2(0-4-2)

300

นายอรุ ษ อักษรนา
นางวรรณวิไล นิ ลสม

วิชาเอก
เดี่ยว

2(0-4-2)

300

นายอรุ ษ อักษรนา
นางวรรณวิไล นิ ลสม

วิชาเอก
เดี่ยว

2(0-4-2)

300

1.ว่าที่ร้อยตรี สรบัญชา หมื่นแสวง
2.นายจักรพล จบสัญจร

21

2,760

8
9

ศึกษาทัว่ ไป

รวม 9 วิชา

** ถ้าต้องการเปลี่ยนรายวิชา หรือนอกแผนให้แจ้งงานทะเบียนฯ

ก่อนวันลงทะเบียน

ชื่อ-สกุลนักศึกษา .........................................................................................ลงทะเบียนเมื่อ ...........................................................
ชื่ออาจารย์ที่ปรึ กษา สาขาวิชานาฎศิลป์ ไทย / นายนเรศ นิ่มพัฒนสกุล
เป็ นนักศึกษา  ปกติ  เงินกู้ .......................  โควตาประเภท ..................................ยกเว้น...............................................
ค่าใช้จ่าย
1. ค่าหน่วยกิต.... .............หน่วย เป็ นเงิน......................................บาท
2. ค่าบารุ ง.................................................................................... บาท
3. ค่าห้องสมุดและค่ากิจกรรม...................................................... บาท
4. ค่าประกันอุบตั ิเหตุ.....................................................................บาท
5. ค่าอื่นๆ.......................................................................................บาท

แผนการศึกษาหลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2555 หลักสู ตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (5ปี )
คณะศิลปศึกษา ภาควิชาดุริยางคศิลป์ ศึกษา วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรี ธรรมราช (ห้องเรี ยนเครื อข่าย)
สาขาวิชา ดนตรี คีตศิลป์ ไทยศึกษา แขนงวิชา คีตศิลป์ ไทย ไม่มี
ระดับปริ ญญาตรี ช้ นั ปี ที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2560

ที่
1
2
3
4
5

แผนการศึกษาหลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2555 หลักสู ตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (5ปี )
คณะศิลปศึกษา ภาควิชานาฏศิลป์ ไทยศึกษา วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรี ธรรมราช (ห้องเรี ยนเครื อข่าย)
สาขาวิชา นาฏศิลป์ ไทยศึกษา แขนงวิชา ระดับปริ ญญาตรี ช้ นั ปี ที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2560
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ลักษณะ
จานวน จานวน
ผู้สอน
วิชา
หน่วยกิต เงิน
ศึกษาทัว่ ไป
300-14002 วิทยาศาสตร์ เพื่อการพัฒนา
3(3-0-6) 360 น.ส.ธิดารัตน์ เกตุโรจน์
(เลือก 2)
คุณภาพชีวิต
ชีพครู
300-21003 ความเป็ นครู
3(3-0-6) 360 นายวิทยา ดีทอง
300-21011 การบริ หารและการประกันคุณภาพ
การศึกษา
300-21021 คุณธรรมจริ ยธรรมของครู

6

301-22006 การสอนนาฏศิลป์ และดนตรี แบบ
บูรณาการ
301-22021 ทักษะการสอนนาฏศิลป์ 1

7

301-22009 การวิจยั นาฏศิลป์ ด้านการศึกษา

ชีพครู

2(2-0-4)

240

ชีพครู
(เลือก 3)

2(2-0-4)

240

1.น.ส.พรทิพย์ มหันตมรรค
2.นางเกวริ ฐา รองพล
น.ส.ราตรี ลือชัย

วิชาเอก
เดี่ยว

2(0-4-2)

300

นางโสรฎา บุญวงศ์

การสอน
วิชาเอก

3(0-6-3)

450

วิชาเอก
เดี่ยว

3(3-0-6)

360

1.นางปัทมา สกุลณี
2.น.ส.ศุรัณย์ลกั ษณ์ ตัณฑจิตติ
ดร.สุ รสิ ทธิ์ วิเศษสิ งห์

18

2,310

รวม 7 วิชา

** ถ้าต้องการเปลี่ยนรายวิชา หรือนอกแผนให้แจ้งงานทะเบียนฯ

ก่อนวันลงทะเบียน

ชื่อ-สกุลนักศึกษา .........................................................................................ลงทะเบียนเมื่อ ....... ....................................................
ชื่ออาจารย์ที่ปรึ กษา สาขาวิชานาฎศิลป์ ไทย / ดร.สุ รสิ ทธิ์ วิเศษสิ งห์
เป็ นนักศึกษา  ปกติ  เงินกู้ .......................  โควตาประเภท ..................................ยกเว้น...............................................
ค่าใช้จ่าย
1. ค่าหน่วยกิต.... .............หน่วย เป็ นเงิน......................................บาท
2. ค่าบารุ ง.................................................................................... บาท
3. ค่าห้องสมุดและค่ากิจกรรม...................................................... บาท
4. ค่าประกันอุบตั ิเหตุ.....................................................................บาท
5. ค่าอื่นๆ.......................................................................................บาท

ที่
1
2
3

แผนการศึกษาหลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2555 หลักสู ตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (5ปี )
คณะศิลปศึกษา ภาควิชาดุริยางคศิลป์ ศึกษา วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรี ธรรมราช (ห้องเรี ยนเครื อข่าย)
สาขาวิชา ดนตรี คีตศิลป์ ไทยศึกษา แขนงวิชา ดนตรี ไทย
(ไม่มีแขนงคีตศิลป์ )
ระดับปริ ญญาตรี ช้ นั ปี ที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2560
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ลักษณะ
จานวน จานวน
ผู้สอน
วิชา
หน่วยกิต เงิน
ศึกษาทัว่ ไป
300-14002 วิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนา
3(3-0-6) 360 น.ส.ธิดารัตน์ เกตุโรจน์
(เลื
อ
ก
2)
คุณภาพชีวิต
ชีพครู
300-21003 ความเป็ นครู
3(3-0-6) 360 นายวิทยา ดีทอง
ชีพครู

2(2-0-4)

240

ชีพครู
(เลือก 3)
วิชาเอก
เดี่ยว
การสอน
วิชาเอก

2(2-0-4)

240

1.น.ส.พรทิพย์ มหันตมรรค
2.นางเกวริ ฐา รองพล
น.ส.ราตรี ลือชัย

3(3-0-6)

360

ดร.เขม สุ ขไกร

2(0-4-2)

300

1.ว่าที่ร้อยตรี บญั ชา หมื่นแสวง
2.น.ส.สุ ภาภรณ์ สุ วรรโณ
3.นายชยพร ไชยสิ ทธิ์
1.นายชยพร ไชยสิ ทธิ์
2.ว่าที่ร้อยตรี บญั ชา หมื่นแสวง
3.น.ส.สุ ภาภรณ์ สุ วรรโณ
4.นายณัฐเศรษฐ ดาเนินผล
นางวรรณวิไล นิลสม

4

300-21011 การบริ หารและการประกันคุณภาพ
การศึกษา
300-21021 คุณธรรมจริ ยธรรมของครู

5

303-22002 การวิจยั ด้านดุริยางคศิลป์

6

303-22016 ทักษะเพลงไทย 7

7

303-22023 ปฏิบตั ิกลุ่มเครื่ องดนตรี ไทย 7

วิชาเอก
เดี่ยว

2(0-4-2)

300

8

303-22028 ทักษะขิม 2

วิชาเอก
เดี่ยว

2(0-4-2)

300

19

2,460

รวม 8 วิชา
ไม่มีแขนงคีตศิลป์

** ถ้าต้องการเปลี่ยนรายวิชา หรือนอกแผนให้แจ้งงานทะเบียนฯ

ก่อนวันลงทะเบียน

ชื่อ-สกุลนักศึกษา .........................................................................................ลงทะเบียนเมื่อ ....... ....................................................
ชื่ออาจารย์ที่ปรึ กษา สาขาวิชานาฎศิลป์ ไทย / นายณัฐเศรษฐ ดาเนินผล
เป็ นนักศึกษา  ปกติ  เงินกู้ .......................  โควตาประเภท ..................................ยกเว้น...............................................
ค่าใช้จ่าย
1. ค่าหน่วยกิต.... .............หน่วย เป็ นเงิน......................................บาท
2. ค่าบารุ ง.................................................................................... บาท
3. ค่าห้องสมุดและค่ากิจกรรม...................................................... บาท
4. ค่าประกันอุบตั ิเหตุ.....................................................................บาท
5. ค่าอื่นๆ.......................................................................................บาท

ที่
1
2
3

แผนการศึกษาหลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2555 หลักสู ตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (5ปี )
คณะศิลปศึกษา ภาควิชาดุริยางคศิลป์ ศึกษา วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรี ธรรมราช (ห้องเรี ยนเครื อข่าย)
สาขาวิชา ดนตรี คีตศิลป์ ไทยศึกษา แขนงวิชา ดนตรี ไทย
(ไม่มีแขนงคีตศิลป์ )
ระดับปริ ญญาตรี ช้ นั ปี ที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2560
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ลักษณะ
จานวน จานวน
ผู้สอน
วิชา
หน่วยกิต เงิน
ศึกษาทัว่ ไป
300-14002 วิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนา
3(3-0-6) 360 น.ส.ธิดารัตน์ เกตุโรจน์
(เลื
อ
ก
2)
คุณภาพชีวิต
ชีพครู
300-21003 ความเป็ นครู
3(3-0-6) 360 นายวิทยา ดีทอง

4

300-21011 การบริ หารและการประกันคุณภาพ
การศึกษา
300-21021 คุณธรรมจริ ยธรรมของครู

5

303-22002 การวิจยั ด้านดุริยางคศิลป์

ชีพครู

2(2-0-4)

240

ชีพครู
(เลือก 3)
วิชาเอก
เดี่ยว

2(2-0-4)

240

1.น.ส.พรทิพย์ มหันตมรรค
2.นางเกวริ ฐา รองพล
น.ส.ราตรี ลือชัย

3(3-0-6)

360

ดร.เขม สุ ขไกร

ที่

รหัสวิชา

1

300-21014

2

300-21015

ที่
1

แผนการศึกษาหลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2555 หลักสู ตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (5ปี )
คณะศิลปศึกษา ภาควิชานาฏศิลป์ ศึกษา วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรี ธรรมราช (ห้องเรี ยนเครื อข่าย)
สาขาวิชา นาฏศิลป์ ไทยศึกษา แขนงวิชา ระดับปริ ญญาตรี ช้ นั ปี ที่ 5 ภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2560
ชื่อวิชา
ลักษณะ จานวน จานวน
ผูส้ อน
วิชา
หน่วยกิต เงิน
การปฏิบตั ิการสอนในสถานศึกษา 1
ชีพครู 6(0-12-6) 900 นางเกวริ ฐา รองพลและคณะฯ
การปฏิบตั ิการสอนในสถานศึกษา 2
(เฉพาะพิชามญช์ โอฬารชีชา้ ง)

ชีพครู

6(0-12-6)

900

นางเกวริ ฐา รองพลและคณะฯ

แผนการศึกษาหลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2555 หลักสู ตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (5ปี )
คณะศิลปศึกษา ภาควิชาดุริยางคศิลป์ ศึกษา วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรี ธรรมราช (ห้องเรี ยนเครื อข่าย)
สาขาวิชา ดนตรี คีตศิลป์ ไทยศึกษา แขนงวิชา ดนตรี ไทย / คีตศิลป์ ไทย
ระดับปริ ญญาตรี ช้ นั ปี ที่ 5 ภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2560
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ลักษณะ จานวน จานวน
ผู้สอน
วิชา
หน่วยกิต เงิน
300-21014 การปฏิบตั ิการสอนในสถานศึกษา 1
ชีพครู 6(0-12-6) 900 นางเกวริ ฐา รองพลและคณะฯ

ที่

รหัสวิชา

1

300-21014

2

300-21015

ที่
1

แผนการศึกษาหลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2555 หลักสู ตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (5ปี )
คณะศิลปศึกษา ภาควิชานาฏศิลป์ ศึกษา วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรี ธรรมราช (ห้องเรี ยนเครื อข่าย)
สาขาวิชา นาฏศิลป์ ไทยศึกษา แขนงวิชา ระดับปริ ญญาตรี ช้ นั ปี ที่ 5 ภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2560
ชื่อวิชา
ลักษณะ จานวน จานวน
ผูส้ อน
วิชา
หน่วยกิต เงิน
การปฏิบตั ิการสอนในสถานศึกษา 1
ชีพครู 6(0-12-6) 900 นางเกวริ ฐา รองพลและคณะฯ
การปฏิบตั ิการสอนในสถานศึกษา 2
(เฉพาะพิชามญช์ โอฬารชีชา้ ง)

ชีพครู

6(0-12-6)

900

นางเกวริ ฐา รองพลและคณะฯ

แผนการศึกษาหลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2555 หลักสู ตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (5ปี )
คณะศิลปศึกษา ภาควิชาดุริยางคศิลป์ ศึกษา วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรี ธรรมราช (ห้องเรี ยนเครื อข่าย)
สาขาวิชา ดนตรี คีตศิลป์ ไทยศึกษา แขนงวิชา ดนตรี ไทย / คีตศิลป์ ไทย
ระดับปริ ญญาตรี ช้ นั ปี ที่ 5 ภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2560
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ลักษณะ จานวน จานวน
ผู้สอน
วิชา
หน่วยกิต เงิน
300-21014 การปฏิบตั ิการสอนในสถานศึกษา 1
ชีพครู 6(0-12-6) 900 นางเกวริ ฐา รองพลและคณะฯ

หมายเหตุ ชั้นปี ที่ 5 ของมนตรี จริ งเสถียรให้แจ้งมาด้วย เพราะต้องใช้นอกแผน

