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หลกัสตูรศลิปศาสตรบณัฑติ วชิาเอกพฒันาการมนษุยแ์ละครอบครวั 

สาขาวชิามนษุยนเิวศศาสตร ์

10103 ทกัษะชวีติ (6 หนว่ยกติ) 

 Life Skills 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้ทีกัษะในการสือ่สาร การแสวงหาความรู ้และการใชเ้ทคโนโลยใีนการด าเนนิชวีติ 

 2. เพือ่ใหม้ทีกัษะในการคดิ วเิคราะห ์และการแกปั้ญหาในสถานการณ์ตา่งๆ 

 3. เพือ่พัฒนาตนใหม้คีณุธรรม จรยิธรรมและมนุษยสมัพันธ ์

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ทักษะในการด าเนินชวีติในสังคม ความใฝ่รู ้การแสวงหาและพัฒนาความรู ้การใชเ้ทคโนโลย ีการใช ้

เหตุผล การคดิวเิคราะห ์การแกปั้ญหา การเจรจาต่อรอง การบรหิารตนเอง การจัดการอารมณ์และความเครียด 

ความเขา้ใจตนเอง คณุธรรม จรยิธรรม มนุษยสมัพันธ ์มารยาท และการสมาคม 

10111 ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สาร (6 หนว่ยกติ) 

 English for Communication 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหส้ามารถใชภ้าษาองักฤษเป็นเครือ่งมอืในการสือ่สาร 

 2. เพือ่ศกึษาโครงสรา้ง ศพัท ์และส านวนภาษาองักฤษทีส่ าคญั 

 3. เพือ่สามารถใชท้กัษะฟัง พูด อา่น เขยีนภาษาองักฤษใหถ้กูตอ้งและเหมาะสมในสถานการณ์ตา่งๆ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 โครงสรา้ง ศัพท ์และส านวนภาษาอังกฤษทีใ่ชใ้นการฟัง การพูด การอา่น และการเขยีนภาษาอังกฤษ

เพือ่การสือ่สาร 

10131 สงัคมมนุษย ์ (6 หนว่ยกติ) 

 Human Society 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหเ้ขา้ใจความเป็นมนุษย ์ชมุชน และสงัคม 

 2. เพือ่ใหเ้ขา้ใจกลไกทางการเมอืง กฎหมาย เศรษฐกจิและสงัคม ซึง่สง่ผลตอ่การจัดระเบยีบสงัคมมนุษย ์

 3. เพือ่เสรมิสรา้งความรับผดิชอบตอ่สงัคมและประเทศชาต ิ

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ลกัษณะพืน้ฐานของความเป็นมนุษย ์การรวมตวัเป็นชมุชนและสงัคม การกระจายและการตัง้ถิน่ฐานของมนุษย ์

องคป์ระกอบของสงัคม พฤตกิรรมมนุษยใ์นสงัคม กลไกทางการเมอืง กฎหมาย เศรษฐกจิและสงัคม ซึง่สง่ผลต่อ

การจัดระเบยีบสงัคมมนุษย ์ปัญหาสงัคมและแนวทางแกไ้ข การเสรมิสรา้งสงัคมทีด่ ี
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10141 วทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละสิง่แวดลอ้มเพือ่ชวีติ (6 หนว่ยกติ) 

 Science, Technology and Environment for Life 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพื่อใหม้ีความรูเ้กี่ยวกับแนวคดิ กฎเกณฑ์ และพัฒนาการทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีทีม่ี

อทิธพิลตอ่ความคดิ และความเป็นอยูข่องมนุษย ์

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัววิฒันาการของสิง่มชีวีติและมนุษย ์

 3. เพื่อใหเ้ขา้ใจความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิง่แวดลอ้มและผลกระทบของวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยทีีม่ตีอ่สิง่แวดลอ้ม 

 4. เพือ่ใหม้คีวามรูใ้นการประยกุตว์ทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละคณติศาสตรใ์นชวีติประจ าวนั 

 5. เพือ่เสรมิสรา้งความคดิเชงิวทิยาศาสตรแ์ละจติส านกึในการรักษาสิง่แวดลอ้ม 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิ ทฤษฎี ความคดิเชงิวเิคราะห์ กฎเกณฑ์และพัฒนาการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ธรรมชาตวิทิยาทีเ่กีย่วขอ้งกับมนุษย ์องคป์ระกอบของร่างกายมนุษย ์มนุษยก์ับสิง่แวดลอ้ม สขุภาพอนามัยและ

โภชนาการ การประยกุตว์ทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละคณติศาสตรใ์นการด ารงชวีติ 

10151 ไทยศกึษา (6 หนว่ยกติ) 

 Thai Studies 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัความเป็นไทยในดา้นประวตัศิาสตร ์สงัคม ภาษาและวฒันธรรม 

 2. เพือ่ใหส้ามารถน าความรูท้ีไ่ดรั้บไปประยกุตใ์ชใ้นการด ารงชวีติ 

 3. เพือ่ใหเ้กดิความเขา้ใจและเกดิความภาคภมูใิจในความเป็นไทย 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ความรูเ้กีย่วกบัความเป็นไทยในดา้นประวตัศิาสตร ์การตัง้ถิน่ฐาน การเมอืง เศรษฐกจิ วฒันธรรม ศาสนา

และพธิกีรรม ภาษาและวรรณคด ีศลิปกรรมและวฒันธรรม 

10152 ไทยกบัสงัคมโลก (6 หนว่ยกติ) 

 Thailand and the World Community 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกับสถานการณ์ แนวโนม้ ลักษณะความสมัพันธ ์และการเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกจิ 

สงัคม และการเมอืงในสงัคมโลกทีม่ผีลกระทบตอ่ประเทศไทย 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัสถานะของประเทศไทยในสงัคมโลก 

 3. เพื่อใหน้ าความรูไ้ปคดิ วเิคราะหปั์ญหา อันเป็นผลจากกระแสโลกาภวิัตน์ในมติติ่างๆ ทัง้ทางการเมือง 

เศรษฐกจิ สงัคมวฒันธรรม และผลกระทบตอ่คณุธรรม จรยิธรรม 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 สถานะของประเทศไทยในสังคมโลก พลวัตของการเปลีย่นแปลงในสังคมโลก ทีส่่งผลกระทบต่อ

ประเทศไทย รวมถงึสภาพปัญหา และสาเหตขุองปัญหาทีเ่กดิขึน้อันเป็นผลจากกระแสโลกาภวิัตน ์ซีง่สง่ผลใหเ้กดิ

ความตระหนัก และมคีวามรูค้วามเขา้ใจในสภาพการณ์ สามารถคดิวเิคราะหถ์งึสาเหตขุองปัญหาและผลกระทบตอ่

ภาพรวมของสงัคมไทยและตวับคุคลในมติติา่งๆ ทัง้ทางการเมอืง เศรษฐกจิ สงัคม คณุธรรม จรยิธรรม 
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71200 มนุษยก์บัระบบนเิวศ (6 หนว่ยกติ) 

 Human and Ecosystem 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูพ้ืน้ฐานเกีย่วกบัมนุษยก์บัระบบนเิวศ 

 2. เพือ่ใหม้คีวามเขา้ใจ ความเชือ่มโยงของวถิกีารด าเนนิชวีติของมนุษยก์ับระบบมนุษยนเิวศ 

 3. เพือ่สรา้งความตระหนักตอ่ความรับผดิชอบและคณุคา่ของปฏสิมัพันธร์ะหวา่งมนุษยก์ับระบบนเิวศ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิเกีย่วกับระบบมนุษยนิเวศ ปฏสิัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับระบบนิเวศ (ครอบครัว ชุมชน/สังคม 

ประเทศ โลก) ในมติทิีเ่กีย่วกับสขุภาพอนามัย เศรษฐกจิ สังคม การศกึษา ทรัพยากรและการจัดการทรัพยากร 

ในระบบนิเวศ กลไกสรา้งความสมดุลของระบบนิเวศ การสรา้งจติส านึกและความรับผดิชอบต่อการรักษาสมดุล 

ของระบบมนุษยนเิวศ การสรา้งระบบคณุคา่ความเป็นมนุษยแ์ละความเป็นไทย 

71202 โภชนาการมนุษย ์ (6 หนว่ยกติ) 

 Human Nutrition 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัสารอาหาร ความสมดลุของพลงังาน และโภชนาการกบัการด ารงชวีติ 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัวทิยาการ และหลกัการใหค้ าแนะน า ดา้นโภชนาการส าหรับครอบครัว 

 3. เพื่อใหม้ีความรูแ้ละความเขา้ใจเกีย่วกับความส าคัญของโภชนาการกับชวีติในช่วงวัยต่างๆ และ 

การประเมนิภาวะโภชนาการ 

 4. เพือ่ใหม้คีวามสามารถในการน าความรูด้า้นโภชนาการไปใชใ้นชวีติประจ าวนั 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

ความรูเ้รือ่งโภชนาการกับพืน้ฐานการมสีขุภาพทีด่ ีความตอ้งการพลังงานและสารอาหารในวงจรชวีติมนุษย ์

สารอาหาร ความสมดลุของพลังงานกับการด ารงชวีติ ความปลอดภัยของอาหารและการเลอืกอาหารอย่างถูกหลัก

โภชนาการ ความเขา้ใจในความตอ้งการและสารอาหารในวงจรชวีติมนุษย์ ความรูด้า้นโภชนศาสตร์ส าหรับ

ครอบครัวและหลักการใหค้ าแนะน าดา้นโภชนาการครอบครัว โภชนาการส าหรับชว่งวัยต่างๆ ของชวีติ และบคุคล

ภาวะพเิศษ เชน่ นักกฬีา หญงิตัง้ครรภ ์และการประเมนิภาวะโภชนาการของบคุคล 

72101 จติวทิยาเพือ่การด ารงชวีติ (6 หนว่ยกติ) 

 Psychology for Living 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจแนวคดิทฤษฎแีละวธิกีารศกึษาพฤตกิรรมมนุษย ์

 2. เพื่อใหส้ามารถน าความรูค้วามเขา้ใจทางจติวทิยามาประยุกตใ์ชเ้พื่อการพัฒนาตนเองและสมาชกิ

ครอบครัวในการด ารงชวีติประจ าวนั 

 3. เพือ่ใหส้ามารถน าความรูค้วามเขา้ใจทางจติวทิยามาประยุกตใ์ชใ้นการพัฒนางานอาชพีและการอยู่

ร่วมกนัของบคุคลในสงัคม 
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 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิและทฤษฎทีางพฤตกิรรมมนุษย ์หลักและวธิกีารศกึษาพฤตกิรรมมนุษย ์ปัจจัยทีม่อีทิธพิลต่อ

พฤตกิรรมมนุษย์ ศักยภาพของมนุษย์และความแตกต่างระหว่างบุคคล การรับรู ้กระบวนการคดิและการเรียนรู ้

เจตคต ิแรงจูงใจ ภาษาและทักษะการสือ่สาร ลักษณะนิสัยและบุคลกิภาพ สุขภาพจติและการจัดการอารมณ์  

และการปรับตัว พฤตกิรรมเบีย่งเบนและการแกปั้ญหา พฤตกิรรมทางสงัคมมนุษย ์ตลอดจนการน าจติวทิยามาใชใ้น

การพัฒนาชวีติครอบครัว การงานอาชพี และการอยูร่่วมกบัผูอ้ ืน่ในสงัคม 

72201 ครอบครวัศกึษา (6 หนว่ยกติ) 

 Family Studies 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกับสภาพการณ์ครอบครัวไทย ตลอดจนแนวคดิทฤษฎเีพือ่ความเขา้ใจครอบครัวไทย 

 2. เพือ่ใหผู้เ้รยีนสามารถประยุกตค์วามรูใ้นมติติา่งๆ ของครอบครัวศกึษาในการพัฒนาคณุภาพชวีติของ

สมาชกิครอบครัว 

 3. เพื่อใหส้ามารถน าความรูเ้กีย่วกับครอบครัวศกึษาไปใชใ้นการพัฒนางานอาชพีไดส้อดคลอ้งกับ

สภาวการณ์ของครอบครัว ชมุชนและสงัคม 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 สภาพการณ์และแนวโนม้ของครอบครัวไทย แนวคิดและทฤษฎีเพื่อความเขา้ใจครอบครัวไทย 

โครงสรา้งครอบครัวไทยและการหนา้ทีค่รอบครัว พัฒนาการครอบครัวไทย ครอบครัวกับกระบวนการเรียนรูแ้ละ 

การขัดเกลาทางสังคม ระบบคุณค่าและภูมปัิญญาครอบครัว ความเป็นปึกแผ่นของครอบครัว การสรา้งครอบครัว

อบอุน่ การเรยีนรูบ้ทบาทของการเป็นบดิามารดา ครอบครัวกบัการสือ่สารและการเลอืกบรโิภคสือ่ สขุภาวะครอบครัว 

ครอบครัวกับปัญหาชวีติและการปรับตัว ครอบครัวกับการเรียนรูก้ารป้องกันและแกไ้ขปัญหาในสงัคม หลักศาสนา

เพือ่การด าเนนิชวีติ ตลอดจนปฏสิมัพันธร์ะหวา่งสมาชกิครอบครัวกบัสิง่แวดลอ้ม 

72202 พฒันาการวยัเด็ก (6 หนว่ยกติ) 

 Child Development 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกับแนวคดิ ทฤษฎพัีฒนาการตา่งๆ ของเด็กแตล่ะชว่งอาย ุและปัจจัยทีเ่กีย่วขอ้ง

กบัพัฒนาการเด็กแตล่ะชว่งอาย ุ

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับการอบรมเลีย้งดเูด็กแตล่ะชว่งอาย ุและการสง่เสรมิพัฒนาการเด็กให ้

สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของเด็กแตล่ะชว่งอาย ุตลอดจนการแกไ้ขปัญหาพฤตกิรรมเด็ก 

 3. เพือ่ใหส้ามารถประยุกตค์วามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับพัฒนาการเด็กและการอบรมเลีย้งดเูด็กแต่ละชว่งอายุ 

เพือ่การพัฒนางานอาชพีทีเ่กีย่วขอ้งกบัการพัฒนาเด็ก 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 สภาพการณ์ของเด็กไทย แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกับการพัฒนาการเด็กแตล่ะชว่งอายุ ความเชือ่ต่างๆ 

เกี่ยวกับการอบรมเลี้ยงดูเด็ก พัฒนาการและการเจริญเติบโตทุกๆ ดา้นของเด็กในแต่ละช่วงอายุ นับตัง้แต ่

การตัง้ครรภ์จนกระทั่งถงึวัยรุ่น ปัจจัยทีเ่กีย่วขอ้งกับการเจริญเตบิโตและการพัฒนาการของเด็กแต่ละช่วงอายุ 

ทั ้งปัจจัยภายในและภายนอกครอบครัว การอบรมเลี้ยงดูและการส่งเสริมพัฒนาการเด็กในช่วงอายุต่างๆ 

การประเมนิพัฒนาการและพฤตกิรรมเด็กแตล่ะอาย ุตลอดจนแนวทางป้องกนัและแกไ้ขพฤตกิรรมทีเ่ป็นปัญหา 
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72203 การจดัการทรพัยากรครอบครวัและชุมชนเพือ่คณุภาพชวีติ (6 หนว่ยกติ) 

 Family and Community Resources Management for the Quality of Life 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจแนวคดิทฤษฎเีกีย่วกับหลักการจัดการทรัพยากรครอบครัวและชมุชน  

 2. เพื่อใหส้ามารถประยุกตค์วามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับหลักการจัดการทรัพยากรครอบครัวและชุมชน 

ในการจัดการทรัพยากรไดส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของสมาชกิครอบครัวทกุรุ่นอาย ุ

 3. เพือ่ใหส้ามารถเลอืกใชท้รัพยากรชมุชนไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ และเขา้ถงึสวสัดกิารสงัคมในทกุดา้น 

 4. เพื่อใหส้ามารถประยุกตค์วามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับหลักการจัดการทรัพยากรครอบครัวและชุมชน 

ในการพัฒนางานอาชพีไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกับหลักการจัดการทรัพยากรครอบครัวและชมุชน คุณภาพชวีติกับการจัดการ

ทรัพยากรครอบครัวและชมุชน การจัดการทรัพยากรครอบครัวดา้นเวลา แรงงาน เงนิ รวมถงึปัจจัยพืน้ฐานในการ

ด ารงชวีติ การจัดการทรัพยากรชมุชนเพื่อการพัฒนาชวีติครอบครัว ไดแ้ก ่การศกึษา สขุภาพ และการงานอาชพี 

ตลอดจนการจัดการทรัพยากรครอบครัวและชมุชนเพื่อการพัฒนาชมุชน ทุนทางสังคม และสิง่แวดลอ้ม โดยให ้

สอดคลอ้งกบัการเปลีย่นแปลงสภาวการณ์ในสงัคม ตลอดจนการเขา้ถงึสวสัดกิารสงัคมในทกุดา้น 

72204 เศรษฐกจิครอบครวั (6 หนว่ยกติ) 

 Family Economy 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับการเงนิและเศรษฐกจิของครอบครัว แนวคดิทางเศรษฐศาสตรท์ี่

เกีย่วขอ้งกบัการตดัสนิใจในเรือ่งตา่งๆ เกีย่วกบัครอบครัว และพฤตกิรรมผูบ้รโิภค 

 2. เพื่อใหส้ามารถจัดการเศรษฐกจิของครอบครัวเพื่อการมีคุณภาพชวีติทีด่ ีตามปรัชญาเศรษฐกจิ

พอเพยีงและตามวงจรชวีติครอบครัวได ้

 3. เพื่อใหส้ามารถก าหนดเป้าหมายและแผนการเงินของครอบครัว และน าความรูด้า้นการเงินไป

ประยกุตใ์ชใ้นการสรา้งความมั่นคงทางการเงนิของครอบครัวได ้

 4. เพื่อใหส้ามารถจัดเศรษฐกจิของครอบครัวไดใ้นสถานการณ์ทีม่ภีาวะวกิฤตทิางเศรษฐกจิและการ

เปลีย่นแปลงทางสงัคม เทคโนโลย ีและนโยบายเศรษฐกจิของรัฐ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

แนวคดิเกีย่วกับการจัดการการเงนิและเศรษฐกจิของครอบครัว แนวคดิทางเศรษฐศาสตรท์ีเ่กีย่วขอ้งกับ

การตัดสนิใจในเรื่องต่างๆ ของครอบครัว แนวคดิพื้นฐานในการประกอบธุรกจิครอบครัว พฤตกิรรมผูบ้รโิภคและ 

การบรโิภค การก าหนดเป้าหมายและแผนการเงนิของครอบครัว ตามปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีงและตามวงจรชวีติ

ครอบครัว การจัดงบประมาณและบัญชคีรัวเรอืน การจัดการทรัพยส์นิและการเงนิของครอบครัว สถาบนัการเงนิและ

ธนาคาร การออม การลงทุน การภาษี การประกันความเสีย่ง การจัดการการเงนิและการบริโภคของครอบครัว 

ใหส้อดคลอ้งกบัสภาวการณ์ และภาวะวกิฤตทิางเศรษฐกจิ ตลอดจนนโยบายทางเศรษฐกจิของรัฐ 
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72205 สถติแิละการวจิยัดา้นพฒันาการมนุษยแ์ละครอบครวั (6 หนว่ยกติ) 

 Statistics and Research in Human and Family Development 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับสถติทิีเ่กีย่วขอ้งกับการรวบรวมขอ้มลูและการวเิคราะหข์อ้มูลเพือ่

การวจิัยดา้นพัฒนาการมนุษยแ์ละครอบครัว 

 2. เพื่อใหม้ีความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับหลักการวจิัยและกระบวนการวจิัยดา้นพัฒนาการมนุษย์และ

ครอบครัว 

 3. เพื่อใหส้ามารถประยุกตใ์ชผ้ลงานการวจัิยทางพัฒนาการมนุษยแ์ละครอบครัวไดท้ัง้ในการด าเนิน

ชวีติและการท างาน 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 สถติทิีเ่กีย่วขอ้งกับการเก็บรวบรวมและการวเิคราะหข์อ้มูลเพื่อการวจิัย การแจกแจงความถี ่การวัดคา่กลาง 

การวดัการกระจาย การประมาณคา่ การทดสอบสมมุตฐิาน การวเิคราะหค์วามแปรปรวน สหสมัพันธแ์ละการถดถอย 

หลักการวจิัยและกระบวนการวจิัยดา้นพัฒนาการมนุษยแ์ละครอบครัว การประยุกตส์ถติแิละการวจิัยทีเ่กีย่วขอ้งกับ

งานดา้นพัฒนาการมนุษยแ์ละครอบครัว 

72301 พฒันาการวยัรุน่ (6 หนว่ยกติ) 

 Adolescent Development 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพื่อใหม้ีความรูเ้กีย่วกับแนวคดิทฤษฎีและพัฒนาการดา้นต่างๆ ของวัยรุ่น ปัจจัยทีเ่กีย่วขอ้งกับ

พัฒนาการแตล่ะชว่งอายขุองวยัรุ่น 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัการอบรมวยัรุ่นและการสง่เสรมิพัฒนาการวยัรุ่นแตล่ะชว่งอาย ุ

 3. เพือ่ใหน้ าความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับพฤตกิรรมวัยรุ่นมาประยุกตใ์ชใ้นการสง่เสรมิพัฒนาการทกุดา้น

ใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของวัยรุ่นในแตล่ะชว่งอาย ุ

 4. เพื่อสามารถวางแนวทางส่งเสริมความรับผดิชอบและจริยธรรมของวัยรุ่น รวมถงึการป้องกันและ

แกไ้ขปัญหาพฤตกิรรมของวยัรุ่น ตลอดจนการคุม้ครองเด็กและเยาวชน 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

สภาพการณ์ของวัยรุ่นในสังคมไทย แนวคดิและทฤษฏเีกีย่วกับพัฒนาการวัยรุ่น การเจรญิเตบิโตและ

พัฒนาการทกุๆ ดา้นของวัยรุ่น ปัจจัยทีเ่กีย่วขอ้งกับการเจรญิเตบิโตและพัฒนาการของวัยรุ่น ทัง้ปัจจัยภายในสว่น

บคุคล ครอบครัว สงัคม รวมถงึเพือ่น และสือ่ สมัพันธภาพของวยัรุ่นกับพ่อและแม ่ปัญหาพฤตกิรรมตา่งๆ ของวยัรุ่น 

เชน่ ปัญหาการใชเ้วลาว่างและนันทนาการของวัยรุ่น ปัญหายาเสพตดิ เพศศกึษาในวัยรุ่น ตลอดจนการสง่เสรมิ

ความรับผดิชอบและจรยิธรรมของวัยรุ่น 

72302 นโยบาย และกฎหมายเกีย่วกบัครอบครวั (6 หนว่ยกติ) 

 Policies and Laws Related to Family 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบันโยบาย แผน และกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกับครอบครัว 

 2. เพือ่ใหส้ามารถประยกุตค์วามรูเ้กีย่วกบันโยบาย แผน และกฎหมายในการท างานและการด าเนนิชวีติ 

 3. เพื่อใหส้ามารถประยุกตน์โยบาย แผน และกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกับครอบครัวไปสู่การป้องกันและ 

การแกไ้ขปัญหาครอบครัว ชมุชนและสงัคมได ้
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 ค าอธบิายชุดวชิา 

แนวคดิและองค์ความรูเ้กี่ยวกับการก าหนด การบริหารนโยบาย แผนระดับชาตแิละระดับทอ้งถิ่น 

ตลอดจนนโยบายครอบครัวและสงัคม ทีเ่กีย่วขอ้งกับบคุคลในครอบครัว บทบาทของครอบครัวและชมุชนในการมี

สว่นร่วมตอ่การก าหนดและบรหิารนโยบาย แนวคดิและองคค์วามรูเ้กีย่วกับกฎหมายดา้นสงัคม กฎหมายครอบครัว 

กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกับการด าเนินชวีติ การส่งเสริม การป้องกันเด็ก สตรี ผูสู้งอายุ และบุคคลในครอบครัวให ้

สามารถด าเนินชวีติครอบครัวไดอ้ย่างปกตสิุข รูจั้กสทิธแิละการใชส้ทิธ ิการปกป้องสทิธติามกฎหมาย การรูจั้ก

หนา้ทีแ่ละการท าหนา้ทีต่ามกฎหมาย การด ารงชวีติอย่างมศีักดิศ์รคีวามเป็นมนุษยภ์ายใตแ้นวคดิเรือ่งการคุม้ครอง

สทิธมินุษยชน ผลกระทบของนโยบายและกฎหมายทีม่ตีอ่การด าเนนิชวีติของสมาชกิครอบครัว 

72303 พฒันาการวยัผูใ้หญแ่ละผูส้งูอาย ุ (6 หนว่ยกติ) 

 Adult Development and Aging 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจแนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกับพัฒนาการดา้นตา่งๆ ของวยัผูใ้หญ่และผูส้งูอายุ 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจบรบิทแวดลอ้มและการเปลีย่นแปลงเศรษฐกจิ สงัคม การเมอืง ทีส่ง่ผล

ตอ่พัฒนาการดา้นตา่งๆ ของวยัผูใ้หญแ่ละผูส้งูอายุ 

 3. สามารถน าความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับพัฒนาการดา้นตา่งๆของวัยผูใ้หญ่และผูส้งูอายุไปประยุกตใ์ช ้

กบัครอบครัว ชมุชนและสงัคมไดใ้นชวีติประจ าวนั 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 สภาพการณ์บคุคลวัยผูใ้หญ่และผูส้งูอายุไทย แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกับพัฒนาการของวัยผูใ้หญ่และ

ผูส้งูอายุในดา้นต่างๆ ความหมายและธรรมชาตขิองวัยผูใ้หญ่และผูส้งูอายุ ครอบครัว การแต่งงาน การเป็นบดิา

มารดา การอาชพีและการท างาน ความสัมพันธ์และบทบาทของผูใ้หญ่และผูสู้งอายุกับสมาชกิในครอบครัว  

การปรับตัวกับการจัดการภาวะวกิฤตในชวีติของวัยผูใ้หญ่และผูส้งูอายุ รวมทัง้การเตรยีมตัวกอ่นเขา้วัยเกษียณอายุ 

และการดแูลผูส้งูอายใุนครอบครัว 

72304 สวสัดกิารสงัคมและการจดัการบรกิารส าหรบัครอบครวั (6 หนว่ยกติ) 

 Social Welfare and Family Services Management 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจแนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกับสวัสดกิารสงัคมส าหรับครอบครัว 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจแนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกับการจัดการบรกิารส าหรับครอบครัว 

 3. เพือ่ใหส้ามารถประยุกตค์วามรูแ้ละประสบการณ์ในการสง่เสรมิสนับสนุน การเขา้ถงึ และ/หรอืการมี

สว่นร่วมในการจัดสวสัดกิารสงัคมและการจัดการบรกิารส าหรับครอบครัว 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกับสวัสดกิารสงัคม ความหมายและรูปแบบของสวัสดกิารสงัคม หน่วยงานและ

กลไกทีจั่ดสวัสดกิารสังคม การเขา้ถงึและการมสีว่นร่วมในการจัดสวัสดกิารสังคม ปัญหา อุปสรรคในการเขา้ถงึ

สวัสดกิารสงัคม ตลอดจนแนวทางการจัดสวัสดกิารสงัคมใหส้อดคลอ้งกับความตอ้งการของสมาชกิครอบครัวทุกชว่งวัย 

รวมทัง้แนวคดิ ความหมาย ขอบเขต และรูปแบบของการจัดบรกิารส าหรับครอบครัว หลักการจัดการบรกิารส าหรับครอบครัว 

การด าเนนิการจัดตัง้สถานใหบ้รกิารส าหรับครอบครัว 
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72305 การศกึษาชวีติครอบครวัและชุมชน (6 หนว่ยกติ) 

 Family Life and Community Study 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจแนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกับการศกึษาชวีติครอบครัวและชมุชน 

 2. เพือ่ใหส้ามารถศกึษาและวเิคราะหส์ภาพการณ์ชวีติครอบครัวและชมุชนได ้

 3. เพื่อใหส้ามารถน าเสนอแนวทางในการส่งเสรมิความเขม้แข็งของครอบครัวและชุมชน ตลอดจน

แนวทางในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาครอบครัวและชมุชนได ้

 4. เพือ่ใหส้ามารถเขยีนรายงานจากการศกึษาชวีติครอบครัวและชมุชนได ้

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัการศกึษาชวีติครอบครัวและชมุชน แนวทางการศกึษาเกีย่วกับชวีติครอบครัว

และชมุชน จรรยาบรรณและจรยิธรรมในการศกึษาชวีติครอบครัวและชุมชน ความหลากหลายทางวัฒนธรรมใน

ชมุชนกับการเปลีย่นแปลง การศกึษาเกีย่วกับความสมัพันธร์ะหวา่งชวีติครอบครัวและชมุชนกับ การประกอบอาชพี 

ศาสนา การศกึษา บรกิารสาธารณสขุ สวสัดกิารและสาธารณูปโภคของรัฐ การรวบรวมขอ้มูลเกีย่วกับชวีติครอบครัว

และชมุชน การวเิคราะหส์ภาพการณ์และการเขยีนรายงานเกีย่วกับชวีติครอบครัวและชมุชน การเขยีนโครงงานเพื่อ

การสง่เสรมิความเขม้แข็งของครอบครัวและชมุชน การเสนอแผนงานในการป้องกันและแกไ้ขปัญหาชวีติครอบครัว

และชมุชน ตลอดจนการเสนอนโยบายเพือ่การพัฒนาคณุภาพชวีติครอบครัวและชมุชนในระดับทอ้งถิน่ 

72401 ระบบครอบครวัไทยและความหลากหลายในสงัคมโลก (6 หนว่ยกติ) 

 Thai Family System and Diversity in Global Perspectives 

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจแนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกับระบบครอบครัว 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัระบบครอบครัวไทยและครอบครัวทีต่า่งวัฒนธรรม 

 3. เพือ่ใหส้ามารถเปรยีบเทยีบระบบครอบครัวไทยกับครอบครัวทีต่า่งวัฒนธรรมได ้

 4. เพื่อใหส้ามารถเชือ่มโยงความรู ้ความเขา้ใจเกีย่วกับระบบครอบครัวไทยและระบบครอบครัวต่าง

วฒันธรรมกบัการเปลีย่นแปลงของสงัคมโลกได ้

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกับระบบครอบครัว ความหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรมของครอบครัว 

ระบบครอบครัวไทยกับความหลากหลายทางวัฒนธรรม ระบบครอบครัวไทยในแตล่ะภมูภิาคทัง้ในเขตเมอืงและเขต

ชนบทกับวัฒนธรรมทอ้งถิน่ ระบบครอบครัวไทยกับความหลากหลายทางศาสนา ความหลากหลายทาง เชือ้ชาต ิ

ความหลากหลายทางเพศ และระบบครอบครัวกลุม่ชาตพัินธุ ์ระบบครอบครัวกลุม่ประเทศทีม่วีัฒนธรรมคลา้ยคลงึ

กบัระบบครอบครัวไทย และระบบครอบครัวของกลุม่ประเทศทีต่า่งวัฒนธรรมกับครอบครัวไทย ระบบครอบครัวไทย

กบัการเปลีย่นแปลงของสงัคมโลก 

72402 ประสบการณว์ชิาชพีพฒันาการมนุษยแ์ละครอบครวั (6 หนว่ยกติ) 

 Professional Experiences in Human and Family Development 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหส้ามารถประยุกตค์วามรูด้า้นพัฒนาการมนุษยแ์ละครอบครัวไปใชใ้นการพัฒนาคณุภาพชวีติตนเอง 

ครอบครัว สงัคม และสามารถน าไปใชใ้นการประกอบอาชพีได ้

 2. เพือ่พัฒนาบคุลกิภาพ เจตคต ิภาวะผูน้ า ทักษะและประสบการณ์การท างานร่วมกันผ่านกระบวนการ

กลุม่สมัพันธ ์
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 3. เพื่อใหส้ามารถศกึษาผลงานวจัิยดา้นพัฒนาการมนุษย์และครอบครัวและน าความรูไ้ปเผยแพร่สู่

สงัคมเพือ่การแกไ้ขปัญหาครอบครัว สงัคม และงานอาชพีได ้

 4. เพือ่สรา้งเสรมิคณุธรรม จรยิธรรม จรรยาบรรณวชิาชพี และจติส านกึทีด่ตีอ่การปฏบิตังิานทีเ่กีย่วขอ้ง

กบับคุคล ครอบครัว ชมุชนและสงัคม 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

การประยุกตค์วามรูด้า้นพัฒนาการมนุษยแ์ละครอบครัวสูภ่าคปฏบิัต ิการใชค้วามรูด้า้นพัฒนาการมนุษย์

และครอบครัวในการด าเนินชวีติและการประกอบอาชพี การพัฒนาบุคลกิภาพ เจตคต ิภาวะผูน้ า จรรยาบรรณ

วชิาชพีในการปฏิบัตงิานที่เกี่ยวขอ้งกับบุคคลและครอบครัว การศกึษางานวจัิยและการเผยแพร่งานสู่สังคม  

การพัฒนาคุณภาพชวีติ การป้องกันและแกไ้ขปัญหาครอบครัว ปัญหาสังคม และปัญหาในการประกอบอาชพี 

กจิกรรมกลุม่สมัพันธเ์พือ่พัฒนาใหเ้ป็นผูม้คีณุธรรม จรยิธรรม และจติส านกึทีด่ตีอ่การปฏบิัตงิานดา้นทีเ่กีย่วขอ้งกับบคุคล 

ครอบครัว ชมุชนและสงัคม 
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