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ปรัชญาหลกัสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 
 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลยักรุงเทพธนบุรี เช่ือวา่ ผูช่้วยพยาบาลเป็นบุคลากรในทีมสุขภาพ ท่ีจะ
สามารถใหก้ารช่วยเหลือพยาบาลวิชาชีพในการให้บริการ เพื่อการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกนัโรค การดูแล
และการฟ้ืนฟูสภาพอย่างง่ายแก่ผูใ้ช้บริการ ภายใต้การควบคุมก ากบัของพยาบาลวิชาชีพ ดังนั้นการจดั
หลกัสูตรประกาศนียบตัรผูช่้วยพยาบาล  เพื่อท าหนา้ท่ีผูช่้วยพยาบาล จ าเป็นตอ้งผา่นการฝึกอบรมและการ
เรียนรู้ โดยไดรั้บประสบการณ์จากสภาพการณ์จริง  มีการส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ดว้ยตนเอง  เพื่อพฒันา
ศกัยภาพผูเ้ขา้รับการอบรมให้เป็นผูช่้วยพยาบาลท่ีดี  มีคุณธรรมจริยธรรม และทศันคติท่ีดีในการช่วยเหลือ
ดูแลมนุษยด์ว้ยความเมตตา กรุณา  มีมนุษยส์ัมพนัธ์ท่ีดี และสามารถท างานเป็นทีมหรือท างานร่วมกบัผูอ่ื้น
ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและมีความสุข  

  
วตัถุประสงค์ของหลกัสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 

 
 เพื่อใหผู้เ้ขา้อบรม 

1. มีความรู้ความเขา้ใจทั้งในทางทฤษฎีและปฏิบติัเก่ียวกบัการช่วยเหลือดูแล 
ผูรั้บบริการท่ีไม่ซับซ้อน  ให้ค  าแนะน าเบ้ืองตน้ในการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกนัการเจ็บป่วย  และการ
ฟ้ืนฟูสภาพของผูใ้ชบ้ริการภายใตก้ารก ากบัดูแลของพยาบาลวชิาชีพ 

        2. เป็นผูมี้มนุษยส์ัมพนัธ์ดีในการปฏิบติังานร่วมกบัทีมสุขภาพ มีเจตคติ คุณธรรม จริยธรรม ใน
การช่วยเหลือดูแลผูใ้ชบ้ริการ 

        3.  มีความรับผดิชอบต่อตนเอง สังคม และประเทศชาติ 
 

 



หน่วยงานที่รับผดิชอบ     :   คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลยักรุงเทพธนบุรี 
มหาวิทยาลยัจดัการอบรมหลกัสูตรประกาศนียบตัร ภาคปกติโดยใชร้ะบบทวิภาค คือ แบ่งภาคการ

อบรมออกเป็น 2 ภาคการอบรม ไดแ้ก่ภาคการอบรมท่ี 1 และภาคการอบรมท่ี 2 โดยแต่ละภาคการอบรมมี
ระยะเวลาไม่นอ้ยกวา่ 15 สัปดาห์ และภาคฤดูร้อนระยะเวลาไม่นอ้ยกวา่ 8 สัปดาห์ และมีการจดัชัว่โมงอบรม
ในแต่ละรายวชิาเท่ากบัภาคการอบรมปกติ 
 
การแบ่งภาคการศึกษา 

ภาคการอบรมท่ี  1  เร่ิมตั้งแต่เดือนมิถุนายน  ถึง เดือนกนัยายน 
 ภาคการอบรมท่ี  2  เร่ิมตั้งแต่เดือนตุลาคม     ถึง เดือนกุมภาพนัธ์ 
 ภาคการอบรมท่ี  3  เร่ิมตั้งแต่เดือนมีนาคม     ถึง เดือนเมษายน 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงสร้างและองค์ประกอบของหลกัสูตร 
 

1. จ  านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลกัสูตร     36 หน่วยกิต 
2. โครงสร้างหลกัสูตร 
 1.  หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป     7 หน่วยกิต 

 2.  หมวดวชิาเฉพาะ      29 หน่วยกิต 
 2.1 ภาคทฤษฎี      19 หน่วยกิต 
 2.2 ภาคปฏิบติั      10 หน่วยกิต  

3.  ตวัอกัษรและรหสัวชิา 
 NS  หมายถึง  คณะพยาบาลศาสตร์ 

  PS หมายถึง  กลุ่มวชิาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 
  PT หมายถึง  กลุ่มวชิาภาษา 
  PC หมายถึง  กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

PN หมายถึง  ผูช่้วยพยาบาล 
      3. รายละเอียดวชิา 
          ผูเ้ขา้อบรมจะตอ้งศึกษาวชิาในหมวดศึกษาทัว่ไปและหมวดวชิาเฉพาะ ดงัน้ี 

3.1 หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป   7 หน่วยกิต 
 PT 105  ภาษาองักฤษในสถานบริการสุขภาพและศพัทท์างการแพทย ์2(2-0-4) 
 PT 106  การส่ือสารในการใหบ้ริการสุขภาพ                1(1-0-2) 
 PS 106  สังคมและระบบสุขภาพ     1(1-0-2) 

PS 109  จิตวทิยาและการพฒันาตน    2(2-0-4) 
 PC 109  สารสนเทศส าหรับผูช่้วยพยาบาล    1(1-0-2)  

3.2 หมวดวชิาเฉพาะ 29 หน่วยกิต  
PN 101  กายวภิาคศาสตร์และสรีรวทิยาเบ้ืองตน้   2(2-0-4) 

 PN 102  การสร้างเสริมสุขภาพ     2(2-0-4) 
 PN 103  โภชนาการและการจดัอาหารส าหรับผูป่้วย   1(1-0-2) 

 PN 104  เภสัชวทิยา       1(1-0-2) 
PN 105  การช่วยเหลือดูแลพื้นฐาน    3(2-2-5) 

 PN 106  ปฏิบติัการช่วยเหลือดูแลพื้นฐาน    3(0-12-0) 
PN 107   การช่วยเหลือดูแลเด็ก     2(2-0-4) 
PN 108  ปฏิบติัการช่วยเหลือดูแลเด็ก    2(0-8-0) 
PN 109  การช่วยเหลือดูแลผูใ้หญ่และผูสู้งอาย ุ   2(2-0-4) 

 PN 1010  ปฏิบติัการช่วยเหลือดูแลผูใ้หญ่และผูสู้งอาย ุ  3(0-12-0) 



PN 1011 การช่วยเหลือดูแลมารดาและผูป่้วยนรีเวช   2(2-0-4) 
PN 1012 ปฏิบติัการช่วยเหลือดูแลมารดาและผูป่้วยนรีเวช  2(0-8-0) 

 PN 1013 การช่วยเหลือดูแลครอบครัวและชุมชน   1(1-0-2) 
PN 1014 การช่วยเหลือดูแลดา้นสุขภาพจิต    1(1-0-2) 
PN 1015 จริยธรรมและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งในการปฏิบติังาน  1(1-0-2) 

 PN 1016 ระบบการจดัการบริการพยาบาลในสถานบริการสุขภาพ 1(1-0-2) 
   และการบ ารุงรักษาอุปกรณ์    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ค าอธิบายรายวชิา 
 

1. หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป 
PT 105  ภาษาองักฤษในสถานบริการสุขภาพและศพัทท์างการแพทย ์2(2-0-4) 

ภาษาองักฤษท่ีใช้ในการอ่าน การฟัง การพูด การเขียนในการให้บริการพยาบาล
และการช่วยเหลือดูแล ศพัทท์างการพยาบาลและการแพทย ์

PT 106  การส่ือสารในการใหบ้ริการสุขภาพ    1(1-0-2) 
หลกัการส่ือสาร องค์ประกอบการส่ือสาร วิธีการส่ือสาร การประชาสัมพนัธ์การ

ประยุกต์ความรู้ทางการส่ือสารในการบริการสุขภาพพื้นฐาน กบับุคคล และครอบครัวเพื่อการสร้างเสริม
สุขภาพ การปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพไดอ้ยา่งเหมาะสม 

PS 106  สังคมและระบบสุขภาพ     1(1-0-2) 
   ลกัษณะทัว่ไปของสังคมไทย  การจดัระเบียบและโครงสร้างสังคม  หน้าท่ีและ

บทบาทของสถาบนัต่างๆ ในสังคมไทย  การเปล่ียนแปลงทางสังคมท่ีส่งผลต่อภาวะสุขภาพและปัญหาทาง

สังคม  ระบบการใหบ้ริการทางสุขภาพ 

            PS 109  จิตวทิยาและการพฒันาตน     2(2-0-4)                     

                        พฤติกรรมการด าเนินชีวติ ประเภทของพฤติกรรม การรู้จกัและเขา้ใจตนเองและผูอ่ื้น 
ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมมนุษย ์การพฒันาตนเอง มนุษยส์ัมพนัธ์ การสมาคม และการ
ด ารงชีวติอยูใ่นสังคมอยา่งมีความสุข 

PC 109 สารสนเทศส าหรับผูช่้วยพยาบาล    1(1-0-2) 
   ความส าคญัของการใชค้อมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบคืนขอ้มูล
จดัระบบขอ้มูลในการใหบ้ริการทางสุขภาพ  ในการปฏิบติังานและการน าเสนอขอ้มูล 

 
2. หมวดวชิาเฉพาะ 

PN 101 กายวภิาคศาสตร์และสรีรวทิยาเบ้ืองตน้   2(2-0-4) 
โครงสร้าง หน้าท่ีและกลไกการท างานของเซลล์ เน้ือเยื่อและอวยัวะ ตลอดจน

ความสัมพนัธ์ของระบบต่างๆในร่างกายมนุษย ์ ของระบบต่างๆ เพื่อให้มีการท างานประสานกนัอยา่งสมดุล 
รวมทั้ง การควบคุมการท างานของระบบต่างๆใหอ้ยูใ่นภาวะปกติ 

 
 
 



PN 102 การสร้างเสริมสุขภาพ      2(2-0-4) 
                        หลกัการ  แนวคิดการสร้างเสริมสุขภาพ  ความส าคญัของการสร้างเสริมสุขภาพและ

ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัสุขภาพ นโยบายการสร้างเสริมสุขภาพในประเทศไทย  พฤติกรรมสุขภาพ  การสร้าง

เสริมสุขภาพในแต่ละวยั  วิธีการในการสร้างเสริมสุขภาพระดับบุคคล   ครอบครัว  กลุ่มคนและ

ชุมชน รวมถึงอนามยัส่ิงแวดลอ้ม การจดัการส่ิงแวดลอ้มท่ีส่งเสริมสุขภาพบุคคล ครอบครัวและชุมชน  และ

บทบาทผูช่้วยเหลือดูแลในการสร้างเสริมสุขภาพ 

PN 103 โภชนาการและการจดัการอาหารส าหรับผูป่้วย  1(1-0-2) 
อาหารและโภชนาการ ความส าคัญของอาหารกับสุขภาพ ชนิดและคุณค่า

สารอาหารท่ีจ าเป็นต่อร่างกาย ตลอดจนความตอ้งการพลงังานของบุคคลแต่ละวยั การรักษาคุณค่าสารอาหาร  
ท่ีเหมาะสมกบัสุขภาพและขอ้จ ากดัของบุคคล  

PN 104 เภสัชวทิยา       1(1-0-2) 
  ความรู้เก่ียวกบัการใช้ยาทางคลินิกในโรคของระบบต่างๆ  ฤทธ์ิทางเภสัชวิทยา   

อาการไม่พึงประสงคข์องยา การติดตามผลของยา การประเมินผลการใชย้า การบริหารจดัการเร่ืองยา 
 PN 105 การช่วยเหลือดูแลพื้นฐาน    3(2-2-5) 
     การช่วยเหลือเบ้ืองตน้ในการดูแลผูป่้วยท่ีไม่ซับซ้อน โดยยึดหลกัและเทคนิคการ

ช่วยเหลือดูแลผูป่้วยขั้นพื้นฐาน ไดแ้ก่  การดูแลสุขวิทยาส่วนบุคคล   การพกัผ่อน การรับประทานอาหาร  

การออกก าลังกาย  และการฟ้ืนฟูสภาพ การขบัถ่ายอุจจาระ  การขบัถ่ายปัสสาวะ  การวดัสัญญาณชีพ   

เทคนิคปลอดเช้ือ  การดูแลแผลเบ้ืองต้น  การช่วยเหลือเพื่อเตรียมตรวจ  ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัยา การ

ช่วยเหลือดูแลผูป่้วยก่อนและหลงัผ่าตดั  การรับและจ าหน่าย และการช่วยเหลือดูแลผูป่้วยใกลถึ้งแก่กรรม

และผูป่้วยถึงแก่กรรม   

PN 106  ปฏิบติัการช่วยเหลือดูแลพื้นฐาน    3(0-12-0)         

                        ฝึกปฏิบติัช่วยเหลือเบ้ืองตน้ ในการดูแลผูป่้วยท่ีมีภาวะเจ็บป่วยไม่รุนแรง  และไม่

ซับซ้อน ในเร่ืองการดูแลสุขวิทยาส่วนบุคคล การพกัผ่อน การรับประทานอาหาร การออกก าลงักาย การ

ฟ้ืนฟูสภาพ  การขบัถ่ายอุจจาระ การขบัถ่ายปัสสาวะ  การวดัสัญญาณชีพ  การป้องกนัการแพร่กระจายเช้ือ  

การดูแลแผลเบ้ืองตน้  การช่วยเหลือเพื่อเตรียมตรวจ  การรับประทานยา  การช่วยเหลือดูแลก่อนและหลงั

ผ่าตดั  การรับและจ าหน่าย  การดูแลผูป่้วยท่ีถึงแก่กรรม  โดยฝึกปฏิบติัภายใตก้ารก ากบัดูแลของพยาบาล

วชิาชีพ 

 



PN 107 การช่วยเหลือดูแลเด็ก      2(2-0-4) 
พฒันาการของเด็กตามช่วงวยั  สิทธิเด็ก  ปัจจยัท่ีมีผลต่อสุขภาพเด็ก  การช่วยเหลือ

เบ้ืองตน้ ในการดูแลและส่งเสริมสุขภาพเด็ก การป้องกนัการเจ็บป่วย  การใช้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ทรัพยากร 
และเทคโนโลยนี ามาประยกุตใ์ชใ้นการช่วยพยาบาลวชิาชีพเพื่อช่วยเหลือดูแลเด็ก 

PN 108 ปฏิบติัการช่วยเหลือดูแลเด็ก     2(0-8-0) 
ฝึกปฏิบติัการช่วยเหลือดูแลเบ้ืองต้น ในการส่งเสริมสุขภาพเด็กตามพฒันาการ  

การป้องกันการเจ็บป่วย  การใช้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  ทรัพยากรและเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการช่วย
พยาบาลวชิาชีพเพื่อช่วยเหลือดูแลเด็ก 

 PN 109 การช่วยเหลือดูแลผูใ้หญ่และผูสู้งอาย ุ    2(2-0-4) 
 การประเมินภาวะสุขภาพผูใ้หญ่และผูสู้งอายใุนภาวะปกติและภาวะ 

เจ็บป่วยท่ีไม่รุนแรงและไม่ซบัซ้อนภายใตก้ารก ากบัดูแลของพยาบาลวิชาชีพ  และการช่วยพยาบาลวิชาชีพ
ในการดูแลผูใ้หญ่และผูสู้งอายใุนภาวะปกติ และภาวะเจ็บป่วยท่ีไม่รุนแรงและไม่ซบัซ้อน ท่ีมีความความผิด
ปกติด้านระบบหลอดเลือดหัวใจ  สมอง ระบบทางเดินหายใจ  ระบบประสาท การรับรู้ การได้ยิน การ
มองเห็น ระบบกระดูกและกลา้มเน้ือ  ระบบขบัถ่าย  ปัญหาโรคเร้ือรังท่ีพบบ่อย โรคมะเร็งและแผลช่องเปิดท่ี
ผวิหนงั   

PN 1010 ปฏิบติัการช่วยเหลือดูแลผูใ้หญ่และผูสู้งอาย ุ   3(0-12-0)  
ฝึกปฏิบติัการช่วยพยาบาลวิชาชีพในการดูแลผูใ้หญ่และผูสู้งอายุท่ีมีภาวะเจ็บป่วย

ไม่รุนแรงและไม่ซบัซ้อน ในปัญหาท่ีพบบ่อยดา้นการเคล่ือนไหวและช่วยเหลือตนเองไม่ได ้  สมองเส่ือม 
โรคระบบประสาท การรับรู้ การไดย้นิ การมองเห็น การขบัถ่าย  การติดเช้ือระบบทางเดินหายใจ  โรคระบบ
หลอดเลือดหวัใจ  โรคมะเร็ง  และมีบาดแผลเปิดทางผิวหนงั  ดูแลควบคุมและป้องกนัการแพร่กระจายเช้ือ
โรค  ดูแลสภาพแวดลอ้มส าหรับผูใ้หญ่และผูสู้งอายใุหป้ลอดภยัภายใตก้ารก ากบัดูแลของพยาบาลวชิาชีพ 

PN 1011 การช่วยเหลือดูแลมารดาและผูป่้วยนรีเวช   2(2-0-4)               

                                    การช่วยเหลือเบ้ืองตน้ในการดูแลสตรีระยะตั้งครรภ ์ ระยะคลอด  ระยะหลงัคลอด  
และการดูแลสตรีท่ีมีปัญหาเก่ียวกบัระบบสืบพนัธ์ุ และการวางแผนครอบครัว 

PN 1012 ปฏิบติัการช่วยเหลือดูแลดา้นสูติศาสตร์และนรีเวช  2(0-8-0)  
 ฝึกปฏิบติัการช่วยพยาบาลวชิาชีพในการดูแลกิจวตัรประจ าวนัสตรี 

ระยะตั้งครรภ์  ระยะคลอด และระยะหลงัคลอด  และการดูแลสตรีท่ีมีปัญหาเก่ียวกบัระบบสืบพนัธ์ท่ีไม่
ซบัซอ้นและไม่รุนแรง  การวางแผนครอบครัว ภายใตก้ารก ากบัดูแลของพยาบาลวชิาชีพ 

   PN 1013 การช่วยเหลือดูแลครอบครัวและชุมชน   1(1-0-2) 

                      แนวคิด หลกัการ การช่วยเหลือครอบครัวและชุมชนแบบองคร์วม  การใหบ้ริการ
ดา้นสุขภาพอนามยั ท่ีมีความเบ่ียงเบนทางสุขภาพท่ีไม่ซบัซอ้น แก่บุคคล ครอบครัว และชุมชน โดย



ครอบคลุมดา้นส่งเสริมสุขภาพ การป้องกนัโรค การปฏิบติัการช่วยเหลือเบ้ืองตน้ท่ีไม่อนัตราย  โดยเลือกใช้
ทรัพยากร เทคโนโลยใีนชุมชนท่ีเหมาะสม  ผสมผสานภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน มุ่งเสริมสร้างศกัยภาพของบุคคล
ในการดูแลตนเอง 

PN 1014 การช่วยเหลือดูแลดา้นสุขภาพจิต    1(1-0-2) 
แนวคิดทางสุขภาพจิต ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อสุขภาพจิต ลกัษณะผูท่ี้มีสุขภาพจิตดี 

ลกัษณะผูท่ี้มีความผิดปกติทางจิตหรือผูท่ี้มีสุขภาพจิตไม่ดี พฒันาการทางดา้นร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม 

ในวยัต่างๆ พฒันาการทางบุคลิกภาพของมนุษย ์การปรับตวั การป้องกนั และการส่งเสริมสุขภาพจิตใน

บุคคลวยัต่างๆ 

PN 1015 จริยธรรมและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งในการปฏิบติังาน  1(1-0-2) 
จริยธรรมในการช่วยเหลือดูแล กฎระเบียบและกฎหมาย เก่ียวกบัผูช่้วยพยาบาล 

กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งในการดูแลสุขภาพบุคคล ครอบครัวและชุมชน จรรยาบรรณวชิาชีพ 
PN 1016 ระบบการจดัการบริการพยาบาล และการบ ารุงรักษาอุปกรณ์ 1(1-0-2) 
  ระบบการจดัการในสถานบริการสุขภาพ บทบาทของพยาบาลแต่ละระดบั บทบาท

ความรับผิดชอบของผูช่้วยพยาบาล การดูแลและการบ ารุงรักษาอุปกรณ์ เคร่ืองมือ ทางการพยาบาลและ
การแพทย ์

  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนการอบรมตลอดหลกัสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (1 ปี) 

 

ภาคการ
อบรม 

รหสัวชิา รายช่ือวชิา 
หน่วยกิต 

บรรยาย/ปฏิบติั 
1 PT 105 ภาษาองักฤษในสถานบริการสุขภาพและศพัทท์างการแพทย ์ 2(2-0-4) 
 PS 109 จิตวทิยาและการพฒันาตน 2(2-0-4) 
 PT 106 

PC 109 
PN 101 
PN 102 
PN 103 
PN 104 
PN 105 
PN 109 

การส่ือสารในการใหบ้ริการสุขภาพ 
สารสนเทศส าหรับผูช่้วยพยาบาล 
กายวภิาคศาสตร์และสรีรวทิยาเบ้ืองตน้ 
การสร้างเสริมสุขภาพ 
โภชนาการและการจดัอาหารส าหรับผูป่้วย 
เภสัชวทิยา 
การช่วยเหลือดูแลพื้นฐาน 
การช่วยเหลือดูแลผูใ้หญ่และผูสู้งอาย ุ  

1(1-0-2) 
1(1-0-2) 
2(2-0-4) 
2(2-0-4) 
1(1-0-2) 
1(1-0-2) 
3(2-2-5) 
2(2-0-4) 

 รวม 17(16-2-33) 
2 PS 106 

PN 106 
PN 107 

 PN 1010 
PN 1011 
PN 1013 
PN 1014 
PN 1015 

สังคมและระบบสุขภาพ 
ปฏิบติัการช่วยเหลือดูแลพื้นฐาน 
การช่วยเหลือดูแลเด็ก 
ปฏิบติัการช่วยเหลือดูแลผูใ้หญ่และผูสู้งอาย ุ
การช่วยเหลือดูแลมารดาและผูป่้วยนรีเวช  
การช่วยเหลือดูแลครอบครัวและชุมชน       
การช่วยเหลือดูแลดา้นสุขภาพจิต  
จริยธรรมและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งในการปฏิบติังาน 

1(1-0-2) 
3(0-12-0) 
2(2-0-4) 
3(0-12-0) 
2(2-0-4) 
1(1-0-2) 
1(1-0-2) 
1(1-0-2) 

รวม 14(8-24-16) 
ฤดูร้อน PN 108 

PN 1012 
PN 1016 

ปฏิบติัการช่วยเหลือดูแลเด็ก 
ปฏิบติัการช่วยเหลือดูแลมารดาและผูป่้วยนรีเวช 
ระบบการจดัการบริการพยาบาลและการบ ารุงรักษาอุปกรณ์ 

2(0-8-0) 
2(0-8-0) 
1(1-0-2) 

รวม 5(1-16-2) 

 รวมหน่วยกิตตลอดหลกัสูตร 36(25-42-51) 


