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แนะแนวเชิงรุก โรงเรียนบ้านบางเนียน 

แนะแนวเชิงรุก โรงเรียนบ้านบางเนียน อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 7 กมุภาพนัธ์ 2563 

กจิกรรมวนัเดก็แห่งชาติ 2563 

กจิกรรมวนัเดก็แห่งชาต ิพ.ศ. 2563 11 มกราคม 2563 ณ พพิธิภณัฑสถานแห่งชาต ิ
นครศรีธรรมราช ส านักศิลปากรที่ 12 นครศรีธรรมราช  



วนัพ่อขุนรามค าแหงมหาราช 

17 มกราคม 2563 พิธถีวายเครื่องราชสักการะ เนื่องในวันพ่อขุนรามค าแหงมหาราช  

นครศรีธรรมราช นครแห่งอารยธรรม 18 มกราคม 2563 ณ ห้างเซ็นทรัลพลาซ่านครศรีธรรมราช  

นครศรีธรรมราช นครแห่งอารยธรรม 



นาฏศิลปนครศรีฯ วชิาการ 

นาฏศิลปนครศรีฯ วิชาการ 27 กมุภาพนัธ์ 2563 

กิจกรรม : เยาวชนคนรุ่นใหม่ ใส่ใจต่อตา้นการทุจริต "ขยายความรู้การต่อตา้นทุจริตสู่
ประชาชน" วนัท่ี 22 กมุภาพนัธ์ 2563 ณ ตลาดริมน ้ าเชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 

เยาวชนคนรุ่นใหม่ ใส่ใจต่อต้านการทุจริต 



สถาปนิกทกัษณิ 63 

สถาปนิกทกัษิณ 63 อาษา มา-หา นคร 28 กมุภาพนัธ ์2563 

โครงการอบรมพฒันาศักยภาพผู้สอนยุคไทยแลนด์ 4.0 

 วิทยาลยันาฏศิลปนครศรีธรรมราชและวิทยาลยัช่างศิลป
นครศรีธรรมราช เขา้ร่วมโครงการอบรมพฒันาศกัยภาพผูส้อนยคุ
ไทยแลนด ์4.0 กิจกรรมท่ี 1 อบรมครู อาจารย ์และบุคลากร
ทางการศึกษา เพื่อใหมี้ทกัษะในการใชเ้ทคโนโลยสีร้างนวตักรรม
ทางการศึกษา 4-5 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ณ โรงแรมปุระนคร 
อ าเภอเมือง จงัหวดันครศรีธรรมราช 



ถวายเทียนพรรษา 

 กิจกรรมถวายเทียนพรรษาและผา้อาบน ้ าฝน เน่ืองในวนัเขา้พรรษา วนัท่ี 3 กรกฎาคม 2563 
ณ วดัพงัสิงห์ ต.ท่าเรือ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 

พธีิหล่อเทยีน วนัอาสาฬหบูชา-วนัเข้าพรรษา 2563 

 พิธีหล่อเทียน วนัอาสาฬหบูชา-วนัเขา้พรรษา ประจ าปี 2563 วนัท่ี 4 กรกฎาคม 2563  
ณ วดัพระมหาธาตุวรมหาวิหาร 



เสวนาเปิดฟ้า เทีย่วนครแห่งอารยธรรม  

 เสวนาเปิดฟ้า เท่ียวนครแห่งอารยธรรม นครศรีธรรมราช วนัเสาร์ท่ี 4 กรกฎาคม 2563     
ณ สวนสาธารณะศรีธรรมาโศกราช นครศรีธรรมราช  

กจิกรรมเฉลมิพระเกยีรติพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัว ร.10  

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั เน่ืองในโอกาสวนัเฉลิมพระชนมพรรษา 
28 กรกฎาคม 2563 ณ ลานโดมอเนกประสงค ์ 



พธีิไหว้ครูประจ าปี 2563  

พิธีไหวค้รูประจ าปี 2563 และพิธีค านบัครูภาควิชานาฏศิลป์ไทย/ดุริยางคไ์ทย 30 กรกฎาคม 2563 

ประเมนิคุณภาพการศึกษาภายใน ระดบัคณะ ปีการศึกษา 2562  

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดบัคณะ ปีการศึกษา 2562  วนัท่ี 3  สิงหาคม 2563 



กจิกรรมสานพนัธ์น้องพี ่

 กิจกรรมสานพนัธ์นอ้งพ่ี สานสามคัคีชาวเขียวขาว "กิจกรรมรับขวญันกัเรียนใหม่
ระดบัพ้ืนฐาน วนัท่ี 7 สิงหาคม 2563 ณ วิทยาลยันาฏศิลปนครศรีธรรมราช  

กจิกรรมจิตอาสา ปริญญาตรี  

กิจกรรมจิตอาสา ปริญญาตรี ปี1และ2 วนัท่ี 9 สิงหาคม 2563  



กิจกรรมบายศรีสู่ขวญัสานสมัพนัธ์นอ้งพี่ ประจ าปี 2563  

 กิจกรรมบายศรีสู่ขวญัสานสมัพนัธ์นอ้งพ่ี ประจ าปี 2563 วนัท่ี 9 สิงหาคม 2563  

ณ อาคารโดมอเนกประสงค ์วิทยาลยันาฏศิลปนครศรีธรรมราช 

โครงการคุณธรรม จริยธรรม "สิบสองสิงหาบูชาพระคุณแม่"  

 โครงการคุณธรรม จริยธรรม "สิบสองสิงหาบูชาพระคุณแม่" วนัจนัทร์ท่ี 10 สิงหาคม 2563 
ณโดมอเนกประสงค ์วทิยาลยันาฏศิลปนครศรีธรรมราช  



โครงการเยาวชนร่วมใจป้องกนัแกไ้ขปัญหาเอดส์และยาเสพติด  

โครงการเยาวชนร่วมใจป้องกนัแกไ้ขปัญหาเอดส์และยาเสพติด  วนัท่ี 21 สิงหาคม 2563 

โขนสัมพนัธ์ภาคใต้ คร้ังที ่19  

 โขนสมัพนัธ์ภาคใต ้คร้ังท่ี 19 เฉลิมพระเกียรติสมเดจ็พระนางเจา้สิริกิต์ิ พระบรมราชินินาถ  
พระบรมราชชนนีพนัปีหลวง 



ไหว้ครู นาฏศิลป์ไทย ดุริยางคศิลป์ 2563  

 ไหวค้รู นาฏศิลป์ไทย ดุริยางคศิลป์ ปีการศึกษา 2563 3 กนัยายน 2563  

ณ วิทยาลยันาฏศิลปนครศรีธรรมราช 



โครงการค่ายศิลปะ  

 โครงการค่ายศิลปะ นกัเรียนมธัยมศึกษาตอนตน้ ตอนปลาย และประกาศนียบตัรวิชาชีพ             
วนัท่ี 4-6 กนัยายน 2563 ณ วิทยาลยันาฏศิลปนครศรีธรรมราช 

โครงการรักษ์ดนตรีไทย (เดก็ไทยเล่นดนตรีไทย 1 ช้ิน)  

 โครงการรักษด์นตรีไทย (เดก็ไทยเล่นดนตรีไทย 1 ช้ิน) โดย ฝ่ายวิชาการ และภาคดุริยางคศิลป์ 
1 สิงหาคม - 15 กนัยายน 2563 ณ วิทยาลยันาฏศิลปนครศรีธรรมราช 



งานเทศกาลบุญสารทเดอืนสิบ และงานกาชาด ประจ าปี 2563 

 พิธีเปิดบุญสารทเดือนสิบ และงานกาชาดจงัหวดันครศรีธรรมราช ประจ าปี 2563 ระหวา่ง
วนัท่ี 11 กนัยายน 2563 ณ สวนสมเดจ็พระศรีนครินทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด) จ.นครศรีธรรมราช  

ขบวนแห่หมรับ 16 กันยายน 2563 



โครงการพฒันาศักยภาพ ผู้น าเยาวชนขจัดพ้นทุจริต  

 โครงการพฒันาศกัยภาพ ผูน้ าเยาวชนขจดัพน้ทุจริต "ค่ายกลา้ไมผู้น้ า" 11-12 กนัยายน 2563 
ณ บา้นแหลมโฮมสเตย ์อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช  

โครงการพฒันาศักยภาพผู้สอนยุคไทยแลนด์ 4.0  

 โครงการพฒันาศกัยภาพผูส้อนยคุไทยแลนด ์4.0 ระหวา่งวนัท่ี 25-27 กนัยายน 2563         
ณ โรงแรมกระบ่ีรีสอร์ท จงัหวดักระบ่ี  



งานเกษยีณอายุราชการ ปีการศึกษา 2563  

 ร้อยความรักถกัทอใจ... สานสายใยนาฏศิลปนครศรีฯ "กตเวทิตา ครูป้ินประภา เกษียณวารฯ" 
30 กนัยายน 2563 ณ อาคารโดมอเนกประสงค ์วิทยาลยันาฏศิลปนครศรีธรรมราช  

วนัรักต้นไม้ประจ าปีของชาติ  

 โครงการวนัรักตน้ไมป้ระจ าปีของชาติ กิจกรรมจิตอาสา (ปณิธานความดี ท าดีเร่ิมไดท่ี้ใจเรา) 
วนัท่ี 21 ตุลาคม 2563 



สัมมนานักศึกษาฝึกประสบการณ์วชิาชีพครู ภาคเรียนที1่/63  

สมัมนานกัศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2563 วนัท่ี 30 ตุลาคม 2563 

การน าเสนอผลงานวจิยัสร้างสรรคแ์ละการวพิากษ ์ 

 การน าเสนอผลงานวิจยัสร้างสรรคแ์ละการวพิากษ ์การแสดงชุด ระบ า"สราญราษฎร์สกัการะ" 
17 พฤศจิกายน 2563 ณ วิทยาลยันาฏศิลปนครศรีธรรมราช  



โครงการ STEAM EDUCATION และกจิกรรมส่งเสริมการสร้างสรรค์

โครงการ STEAM EDUCATION และกิจกรรมส่งเสริมการสร้างสรรคผ์ลงานวิจยัและนวตักรรม 
ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ 29 – 30 พฤศจิกายน 2563 ณ มหาวิทยาลยัราชภฏันครศรีธรรมราช 

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา 2563  

 ประชุมผูป้กครองนกัเรียน ประจ าปีการศึกษา 2563 วนัเสาร์ท่ี 19 ธนัวาคม 2563    
ณ วิทยาลยันาฏศิลปนครศรีธรรมราช  



กจิกรรมกฬีาสีภายใน 2563  

 กิจกรรมกีฬาสีภายใน "สามคัคีรวมใจ สานสายใยนาฏศิลป์ ขจดัส้ินยาเสพติด คร้ังท่ี 14" 
วนัท่ี 24 ธนัวาคม 2563 ณ วิทยาลยันาฏศิลปนครศรีธรรมราช  

กจิกรรมเลีย้งสังสรรค์ปีใหม่  

กิจกรรมเล้ียงสงัสรรคปี์ใหม่ ปี 2563 วนัท่ี 24 ธนัวาคม 2563 ณ วิทยาลยันาฏศิลปนครศรีธรรมราช   


