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สาขาวชิามนษุยนเิวศศาสตร ์
 

ระดบัปรญิญาโท 

 

73713 ครอบครวัศกึษาและการพฒันาชวีติครอบครวั (6 หนว่ยกติ) 

 Family Studies and Family Life Development  

 วตัถปุระสงค ์  

 1.   เพือ่ศกึษาคน้ควา้แนวคดิทฤษฎทีีใ่ชใ้นการศกึษาเรือ่งครอบครัวหรอืครอบครัวศกึษา ตามการเปลีย่นแปลง 

       ของชวีติครอบครัวและปฏสิมัพันธร์ะหวา่งครอบครัวกบับรบิทตา่งๆ ของระบบมนุษยนเิวศ 

 2.   เพือ่พัฒนาทักษะการคดิ วเิคราะห ์สงัเคราะห ์กรณีตวัอย่างเรือ่งราวชวีติครอบครัวหรอืผลการวจัิย

  เกีย่วกบัชวีติครอบครัวเพือ่นําเสนอแนวทางการพัฒนาครอบครัวใหเ้ขม้แข็งมั่นคง 

 3.   เพือ่ประยุกตใ์ชอ้งคค์วามรู ้ทกัษะ และประสบการณ์ทีไ่ดรั้บในการพัฒนางานวชิาการดา้นการพัฒนา

  ครอบครัว 

 คําอธบิายชุดวชิา  

 ววิฒันาการของครอบครัวศกึษาและวธิกีารศกึษาชวีติครอบครัว แนวคดิทฤษฎเีกีย่วกบัการศกึษาครอบครัว

ในมมุมองของศาสตรต์า่งๆทัง้ในทางพฤตกิรรมศาสตร ์สงัคมวทิยา มนุษยนเิวศศาสตร ์สงัคมสงเคราะหศ์าสตร ์และ

อืน่ๆ ระบบครอบครัวกบัระบบมนุษยนเิวศ คณุคา่ชวีติความเป็นครอบครัว การเปลีย่นแปลงของครอบครัว ปัจจัยที่

เกีย่วขอ้งและผลกระทบตอ่ชวีติครอบครัว ความหลากหลายของครอบครัว และวถิคีวามเป็นอยู ่การเปรยีบเทยีบ

รูปแบบและวัฒนธรรมครอบครัวในสงัคมไทย และสงัคมอืน่ 

 การประเมนิสภาวะครอบครัว เครือ่งมอื และตัวชีว้ัดครอบครัว เศรษฐศาสตรค์รอบครัว และการจัดการ

ทรัพยากรของครอบครัว การพัฒนาครอบครัวตามปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง การพัฒนากระบวนการเรยีนรูแ้ละ

ทกัษะชวีติครอบครัว การเสรมิพลงัครอบครัว และการสรา้งเครอืขา่ยครอบครัว การมสีว่นร่วมของครอบครัว 

ในการพัฒนาครอบครัวและสงัคม ตลอดจนนโยบายหลกั แผนยทุธศาสตร ์และมาตรการทีเ่กีย่วขอ้งกบัการพัฒนา

ครอบครัว 

 

73714 การเปลีย่นแปลงทางสงัคมกบัการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื (6 หนว่ยกติ) 

 Social Change and Sustainable Development  

 วตัถปุระสงค ์  

 1.   เพือ่ใหม้คีวามเขา้ใจในแนวคดิและทฤษฎกีารเปลีย่นแปลงทางสงัคม และสามารถนําแนวคดิและ 

  ทฤษฎเีหลา่นัน้มาใชอ้ธบิายปรากฏการณ์การเปลีย่นแปลงทางสงัคมทีเ่กดิขึน้ในสงัคมไทยได ้

2.   เพือ่ใหม้คีวามเขา้ใจถงึความสมัพันธข์องการเปลีย่นแปลงทางสงัคม มคีวามสามารถวเิคราะหส์าเหตุ

  และผลกระทบของปัญหาสงัคม ตลอดจนสามารถกําหนดแนวทางในการแกปั้ญหาตา่งๆ ทีม่ผีลกระทบ

  ตอ่การพัฒนาครอบครัวและสงัคมไทยได ้
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3.   เพือ่ใหม้คีวามเขา้ใจถงึแนวคดิและทฤษฎกีารพัฒนาโดยมุง่ใหค้วามสาํคัญกับการพัฒนาอย่างย่ังยนื 

  ซึง่ยดึโยงความสมัพันธข์องการพัฒนาเศรษฐกจิ การพัฒนาสงัคม และการปกปักรักษาสิง่แวดลอ้ม

  เขา้ดว้ยกนั และสามารถนําแนวคดิการพัฒนาอย่างย่ังยนืไปกําหนดเป็นแผนงานและโครงการในการ

  พัฒนาสงัคมไทยได ้

4.   เพือ่ใหส้ามารถใหข้อ้เสนอแนะเกีย่วกบันโยบาย แผนงาน โครงการ กจิกรรม และการบรหิารการพัฒนา

  สงัคม เพือ่การพัฒนาครอบครัวตามแนวทางการพัฒนาอย่างย่ังยนืและกระบวนการธรรมาภบิาลได ้

 คําอธบิายชุดวชิา  

    การศกึษาสงัคม แนวคดิและทฤษฎสีงัคมวทิยา ความสมัพันธท์างสงัคม แนวคดิและทฤษฎกีารเปลีย่นแปลง

ทางสงัคม ความสมัพันธข์องการเปลีย่นแปลงทางสงัคม วฒันธรรม เศรษฐกจิ และสิง่แวดลอ้ม กับการดําเนนิชวีติ

ของบคุคล ครอบครัว และสงัคม แนวคดิและทฤษฎกีารพัฒนาอย่างย่ังยนื การพัฒนาแบบมสีว่นร่วม การร่วมมอื 

เพือ่การพัฒนากบัสทิธมินุษยชน การสรา้งเสรมิอํานาจใหป้ระชาชน ภาวะผูนํ้าเพือ่การพัฒนาอยา่งย่ังยนื กฎหมาย 

ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการพัฒนาอย่างย่ังยนื กระบวนการธรรมาภบิาลเพือ่การพัฒนาอยา่งย่ังยนืในสงัคมไทย 

 

73723 การวจิยัเพือ่การพฒันาครอบครวัและสงัคม (6 หนว่ยกติ) 

 Research for Family and Social Development  

 วตัถปุระสงค ์  

 1.   เพือ่ใหม้คีวามรูแ้ละความเขา้ใจปรัชญาพืน้ฐานและกรอบแนวคดิการวจัิยทางดา้นครอบครัวและสงัคม 

 2.   เพือ่ใหม้คีวามรูแ้ละความเขา้ใจกระบวนการวจัิยและระเบยีบวธิวีจัิยทางดา้นครอบครัวและสงัคม  

  ทัง้เชงิปรมิาณและคณุภาพ 

 3.   เพือ่ใหส้ามารถประยกุตผ์ลงานวจัิยไปใชป้ระโยชนใ์นการพัฒนาคณุภาพชวีติครอบครัวและสงัคม 

 คําอธบิายชุดวชิา  

    ปรัชญาพืน้ฐานและกรอบแนวคดิการวจัิยทางดา้นครอบครัวและสงัคม กระบวนการวจัิยและระเบยีบวธิวีจัิย

ทางดา้นครอบครัวและสงัคมทัง้ในเชงิปรมิาณและคณุภาพ ตัง้แตก่ารกําหนดหัวขอ้การวจัิย การทบทวนวรรณกรรม 

การกําหนดกรอบแนวคดิและวัตถปุระสงคข์องการวจัิย การออกแบบการวจัิยและเครือ่งมอืการวจัิย การเลอืกกลุม่

ตวัอยา่ง การเก็บรวบรวมขอ้มลู การวเิคราะหข์อ้มูล และการรายงานผลการวจัิย ลกัษณะของการวจัิยทางดา้น

ครอบครัวและสงัคม การศกึษากรณีตวัอย่างงานวจัิยทางดา้นครอบครัวและสงัคม ทศิทางการวจัิยทางดา้นครอบครัว

และสงัคม การประยุกตผ์ลงานวจัิยไปใชป้ระโยชนใ์นการพัฒนาคณุภาพชวีติครอบครัวและสงัคม และการจัดทํา 

โครงการวจัิยทางดา้นครอบครัวและสงัคม 

 

73724 สมัมนาประเด็นการพฒันาครอบครวัและสงัคม (6 หนว่ยกติ) 

 Seminar on Current Issues in Family and Social Development  

 วตัถปุระสงค ์  

 1.   เพือ่พัฒนาทักษะการคดิวเิคราะหส์งัเคราะหแ์ละประยุกตใ์ชแ้นวคดิทฤษฎ ีดา้นการพัฒนาครอบครัว

  และสงัคมในการเชือ่มโยงกบัประเด็นการพัฒนาครอบครัวและสงัคมทีเ่ป็นปัจจบุนั ไปสูก่ารกําหนด

  แนวทางการพัฒนาครอบครัวและสงัคม 
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 2.   เพือ่แลกเปลีย่นเรยีนรูแ้ละเสรมิสรา้งประสบการณ์ในการนําเสนอผลงานวชิาการ จากการศกึษาคน้ควา้ 

       ประเด็นครอบครัวและสงัคมในกระแสการเปลีย่นแปลง 

 3.   เพือ่ตดิตามความเคลือ่นไหวประเด็นใหม่ๆ  เรือ่งครอบครัวและสงัคม ทีไ่ดรั้บความสนใจในวงการ 

  วชิาการดา้นครอบครัวและสงัคม ทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ 

 คําอธบิายชุดวชิา  

 ระบบความคดิ กระบวนการคดิและการพัฒนาทกัษะการคดิ เทคนคิการแสวงหาความรู ้และการคดัสรร 

องคค์วามรูด้า้นการพัฒนาครอบครัวและสงัคม เทคนคิการจัดเวทสีมัมนาแลกเปลีย่นเรยีนรูท้างวชิาการ เทคนคิและ

เครือ่งมอืการศกึษาครอบครัวและสงัคม การจัดการความรูแ้ละถอดบทเรยีนเพือ่การพัฒนาครอบครัวและสงัคม 

เทคนคิการวเิคราะหส์งัเคราะหแ์ละสรุปผลกรณีศกึษาประเด็นครอบครัวและสงัคมในแงม่มุตา่งๆ อาทหิัวขอ้ 

สถานการณ์ครอบครัวกบัสภาพสงัคมปัจจุบนั ปัญหาการดําเนนิชวีติครอบครัวในสงัคมตามระยะของวงจรชวีติ

ครอบครัว/ตามอายุบตุร ความสมัพันธร์ะหวา่งครอบครัวกบัมติติา่งๆ ทางสงัคม รูปแบบและวถิชีวีติครอบครัวใน

สงัคมของการเปลีย่นแปลง การใชช้วีติครอบครัวตามปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง นโยบายและมาตรการสาํหรับ

ครอบครัวทีม่คีวามตอ้งการพเิศษ และอืน่ๆ 

 

73735 เพศสภาวะศกึษากบัการพฒันาครอบครวัและสงัคม (6 หนว่ยกติ) 

 Gender Studies in Family and Social Development  

 วตัถปุระสงค ์  

 1.   เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจและสามารถวเิคราะหแ์นวคดิ และทฤษฏทีีเ่กีย่วกับเพศสภาวะ ครอบครัว

  และสงัคม แนวคดิและทฤษฏเีกีย่วกบัอคตทิางเพศ ขบวนการเคลือ่นไหวทางสงัคมของผูห้ญงิ และ

  เพศทางเลอืก 

2.   เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจกระบวนการสรา้งครอบครัว การอบรมขดัเกลาทางสงัคม และความสมัพันธ์

  กบัครอบครัวและสงัคมของหญงิชายและเพศทางเลอืก 

3.   เพือ่ใหม้คีวามสามารถในการศกึษาคน้ควา้และวเิคราะหเ์พศสภาวะในมติดิา้นครอบครัวทีส่มัพันธก์บั

  จติวทิยา กฎหมาย การศกึษา สขุภาวะ เศรษฐกจิ การเมอืงการปกครอง สิง่แวดลอ้ม วทิยาศาสตร์

  และเทคโนโลย ีสงัคมและวฒันธรรม และสือ่ ตลอดจนเพศสภาวะกบัการพัฒนา 

4.   เพือ่ใหม้กีารพัฒนาทักษะในการคดิ วเิคราะห ์เพือ่นําไปสูก่ารกําหนดนโยบายทางดา้นครอบครัวและ

  สงัคม วจัิย และการวเิคราะหป์ระเด็นเพศสภาวะทีส่ําคญัในสถานการณ์ปัจจุบนั 

 คําอธบิายชุดวชิา  

    แนวคดิ และทฤษฏทีีเ่กีย่วกับเพศสภาวะ ครอบครัวและสงัคม แนวคดิและทฤษฏเีกีย่วกบัอคตทิางเพศ 

ประวตัคิวามเป็นมาของขบวนการเคลือ่นไหวทางสงัคมของผูห้ญงิและเพศทางเลอืก กระบวนการสรา้งครอบครัว 

การอบรมขดัเกลาทางสงัคม และความสมัพันธก์บัครอบครัวและสงัคมของหญงิชายและเพศทางเลอืก เพศสภาวะ

ในมติดิา้นครอบครัวทีส่มัพันธก์ับจติวทิยา กฎหมาย การศกึษา สขุภาวะ เศรษฐกจิ การเมอืงการปกครอง สิง่แวดลอ้ม 

วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีสงัคมและวฒันธรรม และสือ่ เพศสภาวะกับการพัฒนา การกําหนดนโยบายครอบครัว

และสงัคม ศกึษาวจัิย และการวเิคราะหป์ระเด็นเพศสภาวะสําคญัทีเ่ป็นสถานการณ์ปัจจุบนั 
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73736 สวสัดกิารครอบครวัเพือ่ความม ัน่คงของมนุษย ์ (6 หนว่ยกติ) 

 Family Welfare for Human Security  

 วตัถปุระสงค ์  

 1.   เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจ และสามารถวเิคราะหแ์นวคดิ ทฤษฎแีละนโยบายของรัฐในการจัดสวัสดกิาร 

       ครอบครัว สงัคม และหลกัประกนัทีม่ั่นคงสําหรับมนุษย ์รวมถงึแนวคดิเรือ่งการคุม้ครองสทิธมินุษยชน 

 2.   เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจ และสามารถวเิคราะหก์ระบวนการกําหนดนโยบายดา้นครอบครัวและสงัคม 

  การนํานโยบายไปสูก่ารปฏบิตั ิปัญหาอปุสรรคและขอ้จํากดัของการจัดสวัสดกิารครอบครัว สงัคม และ

  ความมั่นคงของมนุษย ์ 

3.   เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจ และสามารถวเิคราะหก์ฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจัดสวสัดกิารครอบครัว

  สงัคม และความมั่นคงของมนุษย ์มาตรการการออกกฎหมายและการใชก้ลไกอืน่ๆ เพือ่เป็นเครือ่งมอื

  ทีส่ําคญัในการนํานโยบายของรัฐดา้นการจัดสวัสดกิารครอบครัว สงัคม และความมั่นคงของมนุษย ์

  ไปใชใ้หบ้งัเกดิผลในทางปฏบิัต ิ

4.   เพือ่ใหส้ามารถวเิคราะหแ์ละนําเสนอแนวทางการกําหนดรูปแบบและกลไกการจัดสวสัดกิารแบบ 

  องคร์วม โดยคํานงึถงึความตอ้งการจากประชาคม ครอบครัวสามารถเขา้ถงึและใชป้ระโยชน์จาก 

  สวัสดกิารได ้

 คําอธบิายชุดวชิา  

    แนวคดิและทฤษฎดีา้นสวสัดกิารครอบครัวและสงัคมกับหลักประกนัทีม่ั่นคงสาํหรับมนุษย ์การคุม้ครอง

สทิธมินุษยชน ลักษณะและรูปแบบการจัดสวสัดกิารครอบครัวและสงัคมในลักษณะองคร์วม รวมทัง้การสรา้งความ

มั่นคงของมนุษยใ์นประเทศไทยและในตา่งประเทศ นโยบาย มาตรการและกลไกของรัฐทีนํ่าไปสูก่ารจัดสวัสดกิาร 

และกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งในการจัดสวสัดกิารครอบครัว สงัคม และความมั่นคงของมนุษย ์รูปแบบการจัดสวสัดกิาร

ครอบครัว สงัคม และความมั่นคงของมนุษย ์ปัญหาอปุสรรคและการแสวงหารูปแบบและกลไกการจัดสวัสดกิาร

ครอบครัว สงัคม และความมั่นคงของมนุษยท์ีเ่หมาะสมกับสภาพสงัคมไทยในปัจจบุันและอนาคต ตลอดจนการพัฒนา 

การมสีว่นร่วมในการจัดสวัสดกิารขององคก์รเอกชน องคก์รสว่นทอ้งถิน่ และภาคประชาสงัคม โดยคํานงึถงึความ

ตอ้งการจากประชาคม ครอบครัวสามารถเขา้ถงึและใชป้ระโยชนจ์ากสวสัดกิารได ้

 

73737 สถาบนัและขบวนการทางสงัคมเพือ่การพฒันาครอบครวัและสงัคม (6 หนว่ยกติ) 

 Institutions and Social Movement for Family and Social Development  

 วตัถปุระสงค ์  

 1.   เพือ่ศกึษาคน้ควา้แนวคดิและทฤษฎทีีเ่กีย่วขอ้งกบัสถาบนัทางสงัคมและขบวนการทางสงัคม 

  เพือ่การพัฒนาครอบครัวและสงัคม 

2.   เพือ่สามารถวเิคราะหปั์จจัยทางสงัคมทีม่ผีลตอ่การธํารงอยูข่องสถาบนัทางสงัคม และขบวนการทาง

สงัคมได ้

3.   เพือ่สามารถระบขุัน้ตอนและวธิกีารระดมทรัพยากรเพือ่สรา้งและพัฒนาขบวนการทางสงัคม รูปแบบ

ตา่งๆ ได ้

4.   เพือ่ศกึษาบทบาทสถาบนัทางสงัคมทีกํ่าหนดแนวทางแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้ในสงัคมเพือ่ความ

สงบ สนัต ิและสมานฉันทข์องสงัคม 
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 คําอธบิายชุดวชิา  

    แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัสถาบนัทางสงัคม เครอืขา่ยทางสงัคมของชมุชน สทิธมินุษยชน การประทว้ง

ภายในสถาบันและภายนอกสถาบนั การมสีว่นร่วมของประชาชน ประชาสงัคม อัตลักษณ์ของกลุม่และชมุชน การสรา้ง

และธํารงรักษาองคก์ารและสถาบนัทางสงัคม แนวคดิและทฤษฎขีบวนการทางสงัคม ความขดัแยง้ทางสงัคมและ

การปลกุระดมมวลชน การจัดองคก์ารขบวนการทางสงัคม กระบวนการทางการเมอืงและขบวนการทางสงัคม 

ขบวนการทางสงัคมเพือ่สทิธแิละความเป็นธรรมของพลเมอืง ขบวนการทางสงัคมเพือ่พัฒนาครอบครัวและพัฒนา

สงัคม โลกาภวิัตนแ์ละขบวนการทางสงัคมขา้มชาต ิสนัตวิธิใีนการจัดการความไมส่งบในสงัคม 

 

73788 วทิยานพินธ ์ (12 หนว่ยกติ) 

 Thesis  

 วตัถปุระสงค ์ เพือ่ใหนั้กศกึษา  

 1.   สามารถเลอืกปัญหาการวจัิยสาํหรับวทิยานพินธ ์

2.   สามารถสาํรวจและวเิคราะหว์รรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกับเรือ่งทีจ่ะทําวทิยานพินธ ์  

3.   สามารถออกแบบการวจัิยสาํหรับวทิยานพินธ ์ 

4.   มคีวามรูแ้ละทักษะในการเขยีนและเสนอโครงการวทิยานพินธ ์

5.   สามารถพัฒนาเครือ่งมอืเพือ่การวจัิยสําหรับวทิยานพินธ ์

6.   สามารถรวบรวม วเิคราะห ์นําเสนอขอ้มลูสาํหรับวทิยานพินธ ์

7.   สามารถนําเสนอและสอบปกป้องวทิยานพินธ ์

8.   สามารถเขยีนรายงานวทิยานพินธฉ์บับสมบรูณ์ 

9.   สามารถเขยีนรายงานการวจัิยเพือ่เผยแพร่ 

 คําอธบิายชุดวชิา  

 การเลอืกปัญหาการวจัิย การสํารวจและวเิคราะหว์รรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้ง การออกแบบการวจัิย การเขยีน

และเสนอโครงการวทิยานพินธ ์การพัฒนาเครือ่งมอืเพือ่การวจัิยสําหรับวทิยานพินธ ์การเก็บรวบรวมขอ้มูล การวเิคราะห์

ขอ้มลู การนําเสนอขอ้มลูวทิยานพินธ ์การนําเสนอและสอบปกป้องวทิยานพินธ ์การเขยีนรายงานวทิยานพินธฉ์บับ

สมบรูณ์ การเขยีนรายงานการวจัิยเพือ่เผยแพร่ 

 

73787 การศกึษาคน้ควา้อสิระ (6 หนว่ยกติ) 

 Independent Study  

 วตัถปุระสงค ์  

 เพือ่ใหนั้กศกึษามคีวามรูค้วามเขา้ใจและทํางานตามกระบวนการทีเ่ป็นระบบ สามารถใชก้ระบวนการทํางาน 

ทีเ่ป็นระบบสรา้งเสรมิประสบการณ์ในการศกึษาคน้ควา้เพือ่แสวงหาแนวทางการพัฒนาครอบครัวและสงัคมดว้ย

ตนเอง สามารถบรูณาการความรูท้ีศ่กึษาจากชดุวชิาตา่งๆ เพือ่การศกึษาวเิคราะห ์ และสรา้งผลงานเกีย่วกบั 

การพัฒนาครอบครัวและสงัคม 

 คําอธบิายชุดวชิา  

 โครงการและรูปแบบการศกึษาคน้ควา้อสิระ  การเลอืกปัญหาสาํหรับการศกึษาคน้ควา้เกีย่วกับการพัฒนา

ครอบครัวและสงัคม การเขยีนและเสนอโครงการการศกึษาคน้ควา้ การดําเนนิการศกึษาเฉพาะเรือ่งในสถานการณ์จรงิ

อยา่งเป็นระบบ การรวบรวมและวเิคราะหข์อ้มลูสนับสนุนการศกึษาคน้ควา้ และการเสนอผลการศกึษาคน้ควา้อสิระ 
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73789 การอบรมเขม้เสรมิประสบการณม์หาบณัฑติการพฒันาครอบครวัและสงัคม (6 หนว่ยกติ) 

 Graduate Professional Experience in Family and Social Development  

 วตัถปุระสงค ์  

 1.   เพือ่ใหม้กีระบวนทศันใ์นการกําหนดนโยบาย มาตรการ และทศิทางการพัฒนาครอบครัวและสงัคม 

2.   เพือ่พัฒนาทักษะการปฏบิตังิานดา้นการพัฒนาครอบครัวและสงัคมไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

3.   เพือ่เสรมิสรา้งเจตคต ิบคุลกิภาพ และภาวะผูนํ้าทางวชิาการดา้นครอบครัวและสงัคมทีส่ามารถทํางาน 

      ร่วมกบัคนในสงัคมได ้

4.   เพือ่เพิม่พูนคณุธรรม จรยิธรรม และจติสาํนกึในการพัฒนาครอบครัวและสงัคม และสามารถเลอืกปฏบิตั ิ

  ในสิง่ทีถู่กตอ้งตามสถานการณ์ตา่งๆ ได ้

 คําอธบิายชุดวชิา  

 กระบวนทัศนแ์ละวสิยัทศันใ์นการพัฒนาครอบครัวและสงัคม การกําหนดนโยบายและมาตรการการพัฒนา

ครอบครัวและสงัคมการพัฒนาประสทิธภิาพการบรหิารองคก์ารสงัคมและการปฏบิตังิานดา้นครอบครัวและสงัคม 

การพัฒนาเจตคต ิบคุลกิภาพ และภาวะผูนํ้าทางวชิาการและวชิาชพีทีเ่หมาะสม รวมทัง้การเสรมิสรา้งคณุธรรม 

จรยิธรรม และจติสํานกึทีด่ตีอ่การพัฒนาครอบครัวและสงัคม  
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