
สาขาวิชานาฏศิลป์ไทยศึกษา   หลักสูตร พ.ศ.  2558

แผนการศกึษาหลักสูตร พ.ศ. 2558   หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต  (5 ปี)
คณะศิลปศึกษา  ภาควิชา นาฏศิลป์ศึกษา    วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรธีรรมราช (ห้องเรียนเครือข่าย) 

สาขาวิชา  นาฏศิลป์ไทยศึกษา    แขนงวิชา   -
ระดับปริญญาตรชีั้นปีที่  1   ภาคการศึกษาที่  2   ปีการศึกษา  2561   

ท่ี รหัสวิชา ช่ือวิชา ลักษณะ
วิชา

จำานวน
หน่วยกิต

จำานวน
เงิน

ผู้สอน

1 300-12001 คณิตศาสตร์และสถิติ ศึกษาท่ัวไป 3(3-0-6) 900 นายเลิศศักดิ์  จู้ห้อง

2 300-13001 ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร ศึกษาท่ัวไป 3(3-0-6) 900 นางสุภา  รักหมอ

3
**

ศึกษาท่ัวไป
เลือก 1 **

2(2-0-4) 600

4 300-21004 จิตวิทยาการศึกษา ชีพครู 3(3-0-6) 900 นายวิทยา  ดีทอง

5 201-22015 ทักษะนาฏศิลป์   2
(ละครพระนาง)

วิชาเอกเดี่ยว 3(0-6-3) 900 1.นางโสรฎา  บุญวงศ์
2.นางพีรพรรณ  ถ่ินกาญจน์

201-22022 ทักษะนาฏศิลป์ 2 (โขนพระ) -ดร.สุรสิทธ์ิ วิเศษสิงห์

201-22029 ทักษะนาฏศิลป์ 2 (โขนยักษ์) 1.นายวีระยุทธ์ เรณุมาศ
2.ว่าที่ร้อยตรพีรรัตนะ ขันทอง

201-22036 ทักษะนาฏศิลป์ 2 (โขนลิง) ว่าที่เรือตรีภูวราคม บุญเจริญ ร.น.

6 301-22005 หน้าพาทย์ นาฏยศัพท์และภาษา
นาฏศิลป์

วิชาเอกเดี่ยว 3 (3-0-6) 900 นางคณรัตน์ บัวทอง

7 301-22015 ศิลปะการแต่งหน้าและทำาผม วิชาเอกเดี่ยว 2(1-2-3) 600 น.ส.ลภสัรดา โพธ์ิแส

8 301-22020 สุนทรียศาสตร์ทางศิลปะ วิชาเอกเดี่ยว 3(3-0-6) 900 นางโสรฎา  บุญวงศ์

 รวม  8 วิชา 22 6,600



สาขาวิชานาฏศิลป์ไทยศึกษา   หลักสูตร พ.ศ.  2558

แผนการศกึษาหลักสูตร พ.ศ. 2558   หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต  (5 ปี)
คณะศิลปศึกษา  ภาควิชา นาฏศิลป์ศึกษา    วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรธีรรมราช (ห้องเรียนเครือข่าย) 

สาขาวิชา  นาฏศิลป์ไทยศึกษา    แขนงวิชา   -
ระดับปริญญาตรีชั้นปีที่  2   ภาคการศกึษาที่  2   ปีการศกึษา  2561                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

ท่ี รหัสวิชา ช่ือวิชา
ลักษณะ

วิชา
จำานวน

หน่วยกิต

จำานว
น

เงิน

ผู้สอน

1 300-11003 ความเป็นพลเมืองและความรับผิด
ชอบต่อสังคม

ศึกษาท่ัวไป 3(3-0-6) 900 -นายธานินทร์ โสภิกุล

2
**

ศึกษาท่ัวไป
เลือก 2**

2(2-0-4) 600

3 300-21006 การจัดการเรียนรู้และการจัดการช้ัน
เรียน

ชีพครู 3(2-2-5) 900 -น.ส.ราตรี ลือชัย

4 300-21008 นวตักรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทางการศึกษา

ชีพครู 3(2-2-5) 900 -นางเกวริฐา  รองพล

5 201-22017 ทักษะนาฏศิลป์  4 (ละครพระ นาง) วิชาเอก
เดีย่ว

3(0-6-3) 900 1.น.ส.ลภสัรดา   โพธ์ิแส
2.น.ส.ศุรัณย์ลักษณ์ ตัณฑจิตติ

201-22024 ทักษะนาฏศิลป์  4 (โขนพระ) -นายยงยุทธ์ิ ปาณะศรี

201-22030 ทักษะนาฏศิลป์  4 (โขนยักษ์) 1.นายวีระยุทธ์  เรณุมาศ
2.ว่าที่ร้อยตรีเทวินทร์ นวลชื่น

201-22038 ทักษะนาฏศิลป์  4 (โขนลิง) -นายนเรศ  น่ิมพัฒนสกุล

6 301-22004 การเขียนเพื่องานนาฏศิลป์ วิชาเอก
เดีย่ว

3(3-0-6) 900 -นายสุพัฒน์  นาคเสน

7 301-22008 วรรณคดีการละคร วิชาเอก
เดีย่ว

2(2-0-4) 600 -นายธีรพันธ์  รองพล

8
**

วิชาเลือก
เสรี 2 **

2(............) 600

รวม   8    วิชา 21 6,300



สาขาวิชานาฏศิลป์ไทยศึกษา   หลักสูตร พ.ศ.  2558

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

สาขาวิชา  นาฏศิลป์ไทยศึกษา    แขนงวิชา   -
ระดับปริญญาตรีช้ันปีท่ี  3   ภาคการศึกษาท่ี  2   ปีการศึกษา  2561   

ท่ี รหัสวิชา ช่ือวิชา ลักษณะ
วิชา

จำานวน
หน่วยกิต

จำานว
น

เงิน

ผู้สอน

1 300-11004 นันทนาการเพื่อคุณภาพชีวิต ศึกษาท่ัวไป 3 (2-2-5) 900

2
**

ศึกษาท่ัวไป
เลือก 3 **

2(2-0-4) 600

3 300-21005 การแนะแนวและให้คำาปรึกษา
เพื่อพัฒนาผู้เรียน

ชีพครู 2(1-2-3) 600 น.ส.ราตรี  ลือชัย

4
**

ชีพครู
เลือก 2 **

2(        ) 600 -

5 301-22001 ประวัติศาสตร์นาฎศิลป์ไทย วิชาเอกเดี่ยว 3 (3-0-6) 900 นางคณรัตน์  บัวทอง

6 301-22009 การวิจัยนาฏศิลป์ด้านการศึกษา วิชาเอกเดี่ยว 3 (2-2-5) 900 ดร.สุรสิทธิ์  วิเศษสิงห์

7 301-22013 ทักษะศิลปะการแสดง วิชาเอกเดี่ยว 3(0-6-3)    900 1.นางคณรัตน์  บัวทอง
2.นางพรปวีณ์  ขฑุ์ทะกะพันธ์
3.นายยงยุทธ์  ปาณะศรี
4.ว่าที่เรือตรีภูวราคม  บุญเจริญ ร.น.

8 301-22022 หลักการวิเคราะห์ศิลปะการแสดง วิชาเอกเดี่ยว 2(1-2-3) 600 นายนเรศ  นิ่มพัฒนสกุล

9
**

วิชาเอก
เลือก 2***

2(............) 600

รวม   9   วิชา 22 6,600



สาขาวิชานาฏศิลป์ไทยศึกษา   หลักสูตร พ.ศ.  2558

แผนการศกึษาหลักสูตร พ.ศ. 2558   หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต  (5 ปี)
คณะศิลปศึกษา  ภาควิชา นาฏศิลป์ศึกษา    วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรธีรรมราช (ห้องเรียนเครือข่าย) 

สาขาวิชา  นาฏศิลป์ไทยศึกษา    แขนงวิชา   -
ระดับปริญญาตรีชั้นปีที่  4   ภาคการศกึษาที่  2   ปีการศกึษา  2561

ท่ี รหัสวิชา ช่ือวิชา ลักษณะ
วิชา

จำานวน
หน่วยกิต

จำานว
น

เงิน

ผู้สอน

1 300-21011 ประสบการณ์วิชาชีพครู ชีพครู 2 (1-2-3) 270 1.นางจินดา  เครือหงส์
2.นายวิทยา  ดทีอง
3.น.ส.ราตรี ลือชัย

2 301-22025 ทักษะสร้างสรรค์เพื่อการสอน การสอนวิชา
เอก

3(1-4-4) 390 1.นางปัทมา  สกุลณี
2.น.ส.ศุรัณย์ลักษณ์  ตัณฑจิตติ

3
**

เลือก
เสรี 3**

2( 0-4-2)  300

รวม   3  วิชา 7 960

แผนการศกึษาหลักสูตร พ.ศ. 2555   หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต  (5 ปี)
คณะศิลปศึกษา  ภาควิชา นาฏศิลป์ศึกษา    วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรธีรรมราช (ห้องเรียนเครือข่าย) 

สาขาวิชา  นาฏศิลป์ไทยศึกษา    แขนงวิชา   -
ระดับปริญญาตรชีั้นปีที่  5   ภาคการศึกษาที่  2   ปีการศึกษา   2561

ท่ี รหัสวิชา ช่ือวิชา ลักษณะ
วิชา

จำานวน
หน่วยกิต

จำานว
น

เงิน

ผู้สอน

1 300-21014 การปฏบิัติการสอน
ในสถานศึกษา  1

ชีพครู 6 (0-12-6) 900 นางเกวริฐา  รองพล และกรรมการ

1 300-21015 การปฏบิัติการสอน
ในสถานศึกษา  1

รวม   1 วิชา 6 900

หมายเหตุ   การจัดผู้สอนสามารถเปลี่ยนแปลงได้  ตามความเหมาะสม


