
ประกาศสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ 
เรื่อง  มาตรฐานการให้บริการของผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห ์ พ.ศ.  2564 

 
 

โดยที่มาตรา  6  (2)  แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพสังคมสงเคราะห์  พ.ศ.  2556  ก าหนดให้
สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์  มีอ านาจหน้าที่ในการก าหนดมาตรฐานการให้บริการของผู้ประกอบวิชาชีพ
สังคมสงเคราะห์  ประกอบกับข้อบังคับสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ว่าด้วยจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ  
สังคมสงเคราะห์  พ.ศ.  2562  ซึ่งก าหนดให้ผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์  ต้ องประกอบวิชาชีพ 
ให้เป็นไปตามข้อบังคับ  ทั้งต้องด ารงตนและปฏิบัติตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพสังคมสงเคราะห์   
และแบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพสังคมสงเคราะห์   

ดังนั้น  เพ่ือให้มีมาตรฐานกลางของการจัดบริการสังคมสงเคราะห์  อันเป็นแนวทางในการปฏิบัตงิาน
ของผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์  เพ่ือให้เกิดการป้องกัน  แก้ไขปัญหา  และเสริมพลังอ านาจ   
ของบุคคล  ครอบครัว  กลุ่ม  หรือชุมชน  รวมถึงเป็นแนวทางการด ารงตนของผู้ประกอบวิชาชีพ   
เพ่ือรักษาไว้ซึ่งเกียรติภูมิแห่งวิชาชีพ  พร้อมทั้งเป็นการแสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมของหน่วยงาน  
ผ่านระบบ  หรือกระบวนการปฏิบัตงิานตามมาตรฐานทางวชิาชีพ  สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะหจ์ึงก าหนด
มาตรฐานการให้บริการของผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์  ประกอบด้วย  6  มาตรฐาน  29  องค์ประกอบ  
ดังนี้ 

1. มาตรฐานจรรยาบรรณ   
 เป็นแนวทางการปฏิบัติงานโดยยึด  “หลักจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพสังคมสงเคราะห์”   

ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพสังคมสงเคราะห์  พ.ศ.  2556  หมวด  5  มาตรา  33  ตามประกาศ  
ของสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์  มี  6  องค์ประกอบ  มีรายละเอียด  ดังนี้ 

องค์ประกอบที่  1 จรรยาบรรณต่อตนเอง  ได้แก่  ตระหนักในบทบาทหน้าที่ของตนเอง  
และปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์  เสียสละ  ตระหนักถึงการพัฒนาตนเอง
ให้มีความรู้   ทักษะ  ความเชี่ยวชาญ  และมีคุณธรรม  ประพฤติตน 
อยู่ในกรอบวัฒนธรรมและบริบทที่เหมาะสม 

องค์ประกอบที่  2 จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ  ได้แก่  ยึดมั่นในหลักวิชาการทางวิชาชีพ
สังคมสงเคราะห์  รักษาเกียรติภูมิ  และส่งเสริมวิชาชีพให้ก้าวหน้าอยู่เสมอ  
และค านึงถึงมาตรฐานการให้บริการของผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ 

องค์ประกอบที่  3 จรรยาบรรณต่อผู้ใช้บริการ  (บุคคล  ครอบครัว  กลุ่มคน  หรือชุมชน)  
ได้แก่  ยึดถือประโยชน์สูงสุดของผู้ใช้บริการ  โดยเคารพในสิทธิ  
ศักดิ์ศรีและคุณค่าของความเป็นมนุษย์  ความแตกต่างหลากหลาย  
สิทธิความเป็นส่วนตัว  รักษาความลับของผู้ ใช้บริการ  ยึดหลัก 
การมีส่วนร่วมและรักษาสัมพันธภาพทางวิชาชีพ  รวมทั้งให้ความส าคัญต่อ

้หนา   ๓๔

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑๔๔    ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   มิถุนายน   ๒๕๖๔



ผู้ที่มีความต้องการพิเศษ  และพิทักษ์   คุ้มครอง  และพัฒนา 
ความเป็นอยู่ที่ดีของบุคคล  ครอบครัว  กลุ่มคน  หรือชุมชน 

องค์ประกอบที่  4 จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมวิชาชีพและผู้ร่วมงานในวิชาชีพอื่น   ได้แก่  
เคารพ  ให้เกียรติ  สนับสนุนความร่วมมือในการท างานเป็นเครือข่าย  
และร่วมขับเคลื่อนการปฏิบัติงานที่ เป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้บริการ 
และวิชาชีพ 

องค์ประกอบที่  5 จรรยาบรรณต่อองค์กรที่สังกัด  ได้แก่  ส่งเสริม  รักษา  และพัฒนาองคก์ร
เ พ่ือประโยชน์สู งสุดต่อผู้ ใช้บริการ  และมีความรับผิดชอบต่อ 
องค์กรที่สังกัด 

องค์ประกอบที่  6 จรรยาบรรณต่อสังคม  ได้แก่  มีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
ที่จะมีผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน 

2. มาตรฐานความเป็นวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ 
 เป็นแนวทางการปฏิบัติตามมาตรฐานความเป็นวิชาชีพสังคมสงเคราะห์  มี  6  องค์ประกอบ   

มีรายละเอียด  ดังนี้   
องค์ประกอบที่  1 สามารถปฏิบัติหน้าที่   ในขอบเขตความรับผิดชอบโดยค านึงถึง 

ความมั่นคงปลอดภัย  และประโยชน์สูงสุดของผู้ใช้บริการ 
องค์ประกอบที่  2 สามารถปฏิบัติงานภายใต้องค์ความรู้ด้านกฎหมายวิชาชีพสังคมสงเคราะห์  

และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง   
องค์ประกอบที่  3 สามารถปฏิบัติงานในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพ  ภายใต้การใช้ดุลพินิจ

ทางวิชาชีพ 
องค์ประกอบที่  4 การท าหน้าที่เป็นตัวแทนของวิชาชีพทั้งทางด้านวิชาการ  และการปฏิบัติงาน 
องค์ประกอบที่  5 การท าหน้าที่ในเรื่องการขับเคลื่อนนโยบายทางสังคมที่ส่งผลต่อ

ผู้ใช้บริการ 
องค์ประกอบที่  6 ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ในกรณีเกิดภาวะวิกฤต  
3. มาตรฐานองค์ความรู้และการประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน 
 เป็นแนวทางการปฏิบัติที่มีเป้าหมายของการน าองค์ความรู้มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน  

มี  6  องค์ประกอบ  มีรายละเอียด  ดังนี้ 
องค์ประกอบที่  1 ปฏิบัติงานภายใต้กรอบกฎหมายส าคัญที่เกี่ยวข้องกับงานสังคมสงเคราะห์   
องค์ประกอบที่  2 เข้าใจและตระหนักถึงความหลากหลายทางสังคม  วัฒนธรรมที่มีผลต่อ

การปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ 
องค์ประกอบที่  3 เข้าใจและตระหนักถึงบริบททางสากล  และบริบทแวดล้อม  ที่มีอิทธิพลต่อ

วิถีชีวิตประชาชน 

้หนา   ๓๕

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑๔๔    ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   มิถุนายน   ๒๕๖๔



องค์ประกอบที่  4 เข้าใจและเชื่อมโยงแนวคิด  ทฤษฎี  องค์ความรู้ต่าง ๆ  และสามารถ
ประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ 

องค์ประกอบที่  5 มีการน าความรู้ด้านการวิจัย  และการจัดการความรู้เพ่ือพัฒนาการปฏิบัติงาน
และสร้างนวัตกรรมทางวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ 

องค์ประกอบที่  6 การน าเทคโนโลยีมาใช้ในการสื่อสาร  และปฏิบัติงานได้หลากหลายรูปแบบ
โดยค านึงถึงจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพสังคมสงเคราะห์    

4. มาตรฐานการสื่อสารทางวิชาชีพ 
 เป็นแนวทางการปฏิบัติส าหรับการสื่อสารทางวิชาชีพ  มี  3  องค์ประกอบ  มีรายละเอียด

ดังนี้ 
องค์ประกอบที่  1 การสื่อสารเพื่อสร้างสัมพันธภาพเชิงวิชาชีพ   
องค์ประกอบที่  2 รูปแบบการสื่อสารที่สร้างสรรค์  และส่งเสริมการปฏิบัติงานกับกลุ่มคน

ที่หลากหลาย   
องค์ประกอบที่  3 การสื่อสารเพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพในการท างานเป็นทีม   
5. มาตรฐานการบันทึกข้อมูลเพ่ือการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ 
 เป็นแนวทางการบันทึกข้อมูลเพ่ือการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์  มี  5  องค์ประกอบ   

มีรายละเอียด  ดังนี้ 
องค์ประกอบที่  1 การบันทึกการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์บนฐานความรู้  ค่านิยม

จรรยาบรรณ  และหลักการของวิชาชีพสังคมสงเคราะห์   
องค์ประกอบที่  2 การบันทึกการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ  ถูกต้อง  ชัดเจน   
องค์ประกอบที่  3 การบันทึกการจัดบริการส าหรับกลุ่มเป้าหมายที่มีความต้องการพิเศษ   
องค์ประกอบที่  4 การบันทึกตามก าหนดเวลา   
องค์ประกอบที่  5 การใช้ประโยชน์จากบันทึกการปฏิบัติงาน   
6. มาตรฐานการนิเทศงานเพื่อพัฒนาวิชาชีพ 
 เป็นแนวทางการนเิทศงานที่จะช่วยในการคุ้มครองพิทักษ์สิทธิของผู้ใช้บริการ  และเป็นการ

สนับสนุนช่วยเหลือให้ผู้ปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ในการสร้างหลักประกัน  ที่จะด าเนินการได้ 
ตามมาตรฐานทางวิชาชีพและให้บริการได้อย่างมีคุณภาพ  มี  3  องค์ประกอบ  มีรายละเอียด  ดังนี้ 

องค์ประกอบที่  1 ผู้ให้การนิเทศงาน  ผู้รับการนิเทศงานเข้าใจความส าคัญ  บทบาท  
ความมุ่งหมาย  และหน้าที่ของการนิเทศงาน   

้หนา   ๓๖

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑๔๔    ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   มิถุนายน   ๒๕๖๔



องค์ประกอบที่  2 การพัฒนากระบวนการนิเทศงาน   
องค์ประกอบที่  3 สนับสนุนการนิเทศงานสังคมสงเคราะห์   
ทั้งนี้  ขอให้หน่วยงานที่มีผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ให้การส่งเสริม  สนับสนุน  และ

ก ากับให้เป็นไปตามมาตรฐานการให้บริการของผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ด้วย 
 

ประกาศ  ณ  วนัที่  19  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕64 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อญัมณี  บูรณกานนท ์

นายกสภาวชิาชีพสังคมสงเคราะห ์

้หนา   ๓๗

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑๔๔    ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   มิถุนายน   ๒๕๖๔



ของผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์
มาตรฐานการให้บริการ



ของผู้ประกอบวิชาชีพสงัคมสงเคราะห์
มาตรฐานการให้บริการ

จัดท าโดย สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์



การประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ ผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์จะต้องมีการท างานร่วมกับ
บุคลากรและบริบททางสังคมท่ีหลากหลาย เพ่ือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ในการป้องกันและเสริมพลังอ านาจของ
บุคคล ครอบครัว กลุ่มคน หรือชุมชน และสามารถกระท าหน้าที่ทางสังคมและด ารงชีวิตได้อย่างปกติสุข 
มาตรฐานการให้บริการของผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์จึงเป็นเครื่องมือส าคัญของผู้ประกอบวิชาชีพสังคม
สงเคราะห์ ที่จะน าไปใช้ในการประกอบวิชาชีพให้สมกับการเป็นวิชาชีพที่ต้องใช้ความรู้ ทักษะ และความ
เชี่ยวชาญในการประกอบวิชาชีพ และได้รับการยอมรับยกย่องจากสังคม รวมทั้ง พระราชบัญญัติวิชาชีพสังคม
สงเคราะห์ พ.ศ. 2556 มาตรา 6(2) ก าหนดให้สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ มีอ านาจหน้าที่ในการก าหนด
มาตรฐานการให้บริการของผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์

มาตรฐานการให้บริการของผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ เป็นข้อก าหนดเก่ียวกับคุณลักษณะ และ
คุณภาพที่พึงประสงค์ในการประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ ซึ่งเป็นมาตรฐานกลางส าหรับการปฏิบัติงาน เพ่ือ
สร้างความเชื่อม่ันให้แก่ผู้ใช้บริการว่าเป็นบริการที่มีคุณภาพ และใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานที่มีหลักเกณฑ์
และทิศทางเดียวกัน อีกทั้งเป็นการประเมินผลการให้บริการว่ามีความถูกต้อง เที่ยงตรง เป็นธรรม อันเป็นการ
คุ้มครองสิทธิของผู้ใช้บริการ 

สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ จึงได้จัดท ามาตรฐานการให้บริการของผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์
ขึ้น เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน และพัฒนาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ อันจะน าไปสู่การให้บริการที่มี
คุณภาพ มีมาตรฐาน และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ใช้บริการ

สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์

8 มกราคม 2564

ค าน า
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บทน า : มาตรฐานการให้บริการของ
ผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์

ที่มาและความส าคัญ 
โดยเหตุที่พระราชบัญญัติวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ พ.ศ. 2556 มาตรา 6(2) ก าหนดให้สภาวิชาชีพ

สังคมสงเคราะห์ มีอ านาจหน้าที่ในการก าหนดมาตรฐานการให้บริการของผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์
สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ จึงจัดท ามาตรฐานการให้บริการของผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ 

อันจะเป็นกรอบทิศทางของมาตรฐานก าหนดต าแหน่งที่ก าหนดแนวทางปฏิบัติของผู้ประกอบวิชาชีพสังคม
สงเคราะห์ เพื่อให้การปฏิบัติงานเหมาะสมกับความเป็นวิชาชีพที่มีมาตรฐานและสอดคล้องกับจรรยาบรรณ
แห่งวิชาชีพสังคมสงเคราะห์

มาตรฐานการให้บริการของผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ เป็นข้อก าหนดเก่ียวกับคุณลักษณะ

และคุณภาพที่พึงประสงค์ ในการประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ เป็นการยกระดับการประกอบวิชาชีพ

สังคมสงเคราะห์ ให้ได้มาตรฐานบริการ น าไปสู่การพัฒนาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ อันจะเป็นประโยชน์สูงสุด

ของผู้ใช้บริการ ต่อไป

จุดมุ่งหมายของมาตรฐาน
1. เป็นมาตรฐานกลางทางวิชาชีพ ส าหรับการให้บริการของผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์น าไปสู่

การยกระดับการปฏิบัติงานของวิชาชีพสังคมสงเคราะห์

2. เป็นกรอบทิศทางของกระทรวง/หน่วยงานในการก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานของผู้ประกอบ

วิชาชีพสังคมสงเคราะห์

3. เป็นแนวทางในการก าหนดลักษณะการปฏิบัติงานของผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์
วัตถุประสงค์ของมาตรฐาน
มาตรฐานการให้บริการของผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์มีวัตถุประสงค์ คือ
1. เพ่ือก ากับให้การปฏิบัติงานวิชาชีพสังคมสงเคราะห์เป็นไปตามมาตรฐานและจรรยาบรรณแห่ง

วิชาชีพสังคมสงเคราะห์ 
2. เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน การวางแผน การพัฒนาวิชาชีพ น าไปสู่การพัฒนาสมรรถนะ 

และศักยภาพการปฏิบัติงานของผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์
3. เพ่ือเป็นการประกันคุณภาพการปฏิบัติงานและการให้บริการของผู้ประกอบวิชาชีพสังคม

สงเคราะห์
4. เพ่ือคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิผู้ใช้บริการให้เข้าถึงสิทธิและบริการที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเป็น

ธรรมส่งผลต่อความเชื่อมั่นในระบบบริการ
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บทน า : มาตรฐานการให้บริการของ
ผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์

คุณค่าของมาตรฐานการให้บริการของผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์
มาตรฐานการให้บริการฯจะเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ 

เพ่ือให้เกิดการป้องกัน แก้ไขปัญหาและเสริมพลังอ านาจของบุคคล ครอบครัว กลุ่มคน หรือชุมชน รวมถึงเป็น
แนวทางการด ารงตนของผู้ประกอบวิชาชีพ เพ่ือรักษาไว้ซึ่งเกียรติภูมิแห่งวิชาชีพพร้อมทั้งเป็นการแสดงถึง
ความรับผิดชอบต่อสังคมของหน่วยงานผ่านระบบหรือกระบวนการปฏิบัติงานตามมาตรฐานทางวิชาชีพ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง
การจัดท ามาตรฐานการให้บริการของผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ครั้งนี้  ได้ศึกษาและทบทวน

เอกสารที่เกี่ยวข้องเพ่ือน ามาประกอบการพิจารณาก าหนดกรอบแนวทางการพัฒนามาตรฐาน ได้แก่
1. พระราชบัญญัติวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ พ.ศ. 2556
2. จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ พ.ศ. 2560
3. ถ้อยแถลงสากลว่าด้วยหลักการด้านจริยธรรมทางวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ (Global Social Work

Statement of Ethical Principles)  ของสมา พันธ์นั กสั งคมสง เคราะห์นานาชาติ  ( International 
Federation of Social Worker: IFSW)

4. มาตรฐานการปฏิบัติงานด้านการจัดสวัสดิการสังคมของนักสังคมสงเคราะห์ (มสค.) ตาม
พระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ.2546 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550

5. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และข้อบังคับ ก.พ. ว่าด้วยจรรยาบรรณ
ของข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2537

องค์ประกอบของมาตรฐานการให้บริการของผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ มี     
6 มาตรฐาน 29 องค์ประกอบ แบ่งเป็น 

1. มาตรฐานจรรยาบรรณ มี 6 องค์ประกอบ
2. มาตรฐานความเป็นวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ มี 6 องค์ประกอบ 
3. มาตรฐานองค์ความรู้และการประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ มี 6 องค์ประกอบ 
4. มาตรฐานการสื่อสารทางวิชาชีพ มี 3 องค์ประกอบ 
5. มาตรฐานการบันทึกข้อมูลเพื่อการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ มี 5 องค์ประกอบ 
6. มาตรฐานการนิเทศงานเพ่ือพัฒนาวิชาชีพ มี 3 องค์ประกอบ 
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บทน า : มาตรฐานการให้บริการของ
ผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์

ผู้ใช้ประโยชน์จากมาตรฐาน ได้แก่ 
1. ผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์
2. หัวหน้างาน/ผู้นิเทศงาน/ผู้บริหารองค์กร
3. หน่วยงาน/องค์กร ที่มีผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์
4. คณะกรรมการสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์
5. คณะกรรมการจรรยาบรรณ

3

รายละเอียดของมาตรฐานการให้บริการของผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ มีดังนี้
1. มาตรฐานจรรยาบรรณ

ผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ ปฏิบัติงานโดยยึด“หลักจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพสังคม
สงเคราะห์” ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ พ.ศ. 2556 หมวด 5 มาตรา 33 ตามประกาศของ
สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ มี 6 องค์ประกอบ ได้แก่ 1. จรรยาบรรณต่อตนเอง 2. จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ 
3. จรรยาบรรณต่อผู้ใช้บริการ (บุคคล ครอบครัว กลุ่มคน หรือชุมชน) 4. จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมวิชาชีพและ
ผู้ร่วมงานในวิชาชีพอ่ืน  5. จรรยาบรรณต่อองค์กรที่สังกัด และ 6. จรรยาบรรณต่อสังคม มีรายละเอียดดังนี้

มาตรฐานการให้บริการของ
ผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์

องค์ประกอบ องค์ประกอบย่อย
1. จรรยาบรรณต่อตนเอง 
• ตระหนักในบทบาทหน้าที่ของตนเอง และปฏิบัติ

หน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ เสียสละ
• ตระหนักถึงการพัฒนาตนเองให้มีความรู้ทักษะ 

ความเชี่ยวชาญ
• มีคุณธรรมประพฤติตนอยู่ในกรอบวัฒนธรรม

และบริบทที่เหมาะสม

1.1 ปฏิบัติงานในหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ ด้วย
ความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ เสียสละและปฏิบัติตนใน
กรอบวัฒนธรรม บริบทที่เหมาะสม ประพฤติตนที่ไม่
ก่อให้เกิดความเสื่อมเสียต่อตนเองและวิชาชีพ
1.2 พัฒนาตนเองให้มีความรู้ ทักษะ ความเชี่ยวชาญ 
และมีทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงานอยู่เสมอ เช่น มี
กิจกรรมเพ่ือการเรียนรู้และพัฒนาตนเองทางวิชาชีพ
อย่างต่อเนื่อง



4

มาตรฐานการให้บริการของ
ผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์

องค์ประกอบ องค์ประกอบย่อย
2. จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ 
• ยึดมั่นในหลักวิชาการทางวิชาชีพสังคม

สงเคราะห์  
• รักษาเกียรติภูมิ และส่งเสริมวิชาชีพให้

ก้าวหน้าอยู่เสมอ
• ค านึงถึงมาตรฐานการให้บริการของผู้

ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์

2.1 ปฏิบัติงานโดยยึดความถูกต้องตามหลักวิชาการด้าน
สังคมสงเคราะห์และศาสตร์ที่เก่ียวข้อง
2.2 รักษาเกียรติภูมิแห่งวิชาชีพ ไม่น าวิชาชีพไปแสวงหา
ประโยชน์เพ่ือตนเอง ผู้ อ่ืน หรือหน่วยงานโดยมิชอบด้วย
กฎหมาย และกระท าในลักษณะที่จะก่อให้เกิดความเสื่อม
เสียต่อวิชาชีพสังคมสงเคราะห์
2.3 การเข้าร่วมกิจกรรมขององค์กรวิชาชีพสังคมสงเคราะห์
2.4 ได้รับการยกย่อง / รางวัล/ ประกาศเกียรติคุณที่
เกี่ยวข้องกับวิชาชีพสังคมสงเคราะห์
2.5 มีความรู้ ความสามารถในการจัดการความรู้ เ พ่ือ
ยกระดับไปสู่งานวิชาการหรืองานวิจัยทางสังคมสงเคราะห์
และสวัสดิการสังคม และน าไปสู่การขับเคลื่อนนโยบายทาง
สังคม รวมถึงแนวทางการปฏิบัติ งาน (Guideline of 
practice) ที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ใช้บริการและ
ความก้าวหน้าในวิชาชีพสังคมสงเคราะห์
2.6 ให้ความส าคัญต่อการส่งเสริมการสอนงาน การนิเทศ
งาน และการศึกษาสังคมสงเคราะห์

3.จรรยาบรรณต่อผู้ใช้บริการ (บุคคล 
ครอบครัว กลุ่มคน หรือชุมชน)
• ยึดถือประโยชน์สูงสุดของผู้ใช้บริการ โดย

เคารพในสิทธิ ศักดิ์ศรีและคุณค่าของ
ค ว า ม เ ป็ น ม นุ ษ ย์  ค ว า ม แ ต ก ต่ า ง
หลากหลาย สิทธิความเป็นส่วนตัว รักษา
ความลับของผู้ใช้บริการ 

• ยึ ดหลั ก ก า รมี ส่ ว น ร่ ว ม  แล ะรั กษ า
สั ม พันธภาพทางวิ ช าชี พร วมทั้ ง ใ ห้
ความส าคัญต่อผู้ที่มีความต้องการพิเศษ 

• พิทักษ์คุ้มครอง และพัฒนาความเป็นอยู่ที่
ดีของบุคคล ครอบครัว กลุ่มคน หรือ
ชุมชน

3.1 ปฏิบัติงานโดยค านึงถึงความแตกต่างหลากหลายของ
ผู้ใช้บริการโดยไม่ด่วนตัดสิน ไม่มีอคติ และ ไม่เลือกปฏิบัติ
3.2 มีรูปแบบกิจกรรมหรือวิธีการที่น าไปสู่การเสริมพลัง
อ านาจผู้ใช้บริการ ให้เกิดความเข้มแข็ง เชื่อมั่นและเห็น
คุณค่าในตนเอง
3.3 มีกระบวนการท างานอย่างมีส่วนร่วม เชื่อในศักยภาพ 
เคารพการแสดงความคิดเห็นและสิทธิในการตัดสินใจด้วย
ตนเองของผู้ใช้บริการ
3.4 รักษาความลับของผู้ใช้บริการ และไม่น าข้อมูลไปสื่อสาร
ต่อบุคคลอ่ืน หรือเผยแพร่ต่อสาธารณะ โดยไม่ได้รับการ
ยินยอมจากผู้ใช้บริการและ / หรือผู้เกี่ยวข้อง เว้นแต่เพ่ือ
ประโยชน์ของผู้ใช้บริการและมีกฎหมายรองรับ
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3.5 สร้างและรักษาสัมพันธภาพทางวิชาชีพตลอด
กระบวนการให้บริ การกับผู้ ใช้บริ การ  ไม่สร้ า ง
สัมพันธภาพเชิงอ านาจและสัมพันธภาพส่วนบุคคลที่
น าไปสู่ผลกระทบ หรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อการ
ปฏิบัติงาน
3.6 คุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ สิทธิมนุษยชน สิทธิตาม
กฎหมาย สิทธิสวัสดิการเพื่อความมั่นคงและสวัสดิภาพ
ของผู้ใช้บริการ
3.7 ส่งต่อการให้บริการผู้ ใช้บริการในกรณีที่ เกิน
ศักยภาพ หรือมีข้อจ ากัดของผู้ให้บริการ

4.จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมวิชาชีพและ
ผู้ร่วมงานในวิชาชีพอื่น
• เคารพ ให้เกียรติ สนับสนุนความร่วมมือ

ในการท างานเป็นเครือข่าย 
• ร่ วมขับ เคลื่ อนการปฏิบัติ งานที่ เป็น

ประโยชน์ต่อผู้ใช้บริการและวิชาชีพ

4.1 การปฏิบัติที่แสดงถึงการให้เกียรติ เคารพในสิทธิ 
หน้าที่และขอบเขตความรับผิดชอบของผู้ร่วมวิชาชีพ
สังคมสงเคราะห์ และผู้ร่วมงานในวิชาชีพอ่ืน
4.2 ร่วมมือ ส่งเสริม และสนับสนุนซึ่งกันและกัน ในการ
ปฏิบัติภารกิจ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ใช้บริการ
4.3 ไม่ปกป้อง ส่งเสริม หรือสนับสนุนการประพฤติผิด
ทางจริยธรรมของผู้ ร่ วมวิชาชีพในหน่วยงานเ พ่ือ
ผลประโยชน์แห่งตนหรือผู้กระท าการนั้นๆ
4.4 เคารพสิทธิการเป็นเจ้าของงานและผลงาน โดยไม่
น างานและผลงานของผู้อื่นไปแอบอ้างว่าเป็นของตน  

5. จรรยาบรรณต่อองค์กรที่สังกัด
• ส่งเสริม รักษา และพัฒนาองค์กรเพ่ือ

ประโยชน์สูงสุดต่อผู้ใช้บริการ 
• มีความรับผิดชอบต่อองค์กรที่สังกัด

5.1 ส่งเสริม ปรับปรุง พัฒนาองค์กรให้ด าเนินนโยบาย / 
การบริหารจัดการ /แนวทางปฏิบัติงานที่ค านึงถึงความ
เป็นธรรมตามหลักธรรมาภิบาล และยึดผลประโยชน์
สูงสุดของผู้ใช้บริการ
5.2 ใช้ทรัพยากรขององค์กรด้วยความคุ้มค่าและเกิด
ประโยชน์สูงสุด
5.3 ไม่แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนจากองค์กรที่สังกัด
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6. จรรยาบรรณต่อสังคม
• มีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลงทางสังคม

ที่จะมีผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
ความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน

6.1 เข้าใจสถานการณ์ ปัญหาความต้องการ และกลไก
การขับเคลื่อนทางสังคมที่เกี่ยวข้อง เช่น การสรุป
บทเรียนจากประสบการณ์การท างาน และเผยแพร่ต่อ
สาธารณะ เป็นต้น
6.2 มีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่ายในการป้องกัน แก้ไข 
ฟ้ืนฟู พัฒนา หรือขับเคลื่อนทางสังคม เพ่ือให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น เช่น การพัฒนากฎหมาย นโยบาย 
แผนยุทธศาสตร์  แนวทางการปฏิบัติที่ เหมาะสม
สอดคล้องกับสถานการณ์ปัญหาและโครงสร้างทาง
สังคม เป็นต้น
6.3 มีส่วนร่วมในการสื่อสารข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อ
ส า ธ า ร ณ ะ แ ล ะ สั ง ค ม  เ ช่ น  ก า ร จั ด เ ว ที ก า ร
ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลที่ เป็นประโยชน์ต่อ
สาธารณะในรูปแบบต่างๆ เป็นต้น
6.4 ยอมรับและเคารพในความหลากหลายทาง
วัฒนธรรมและสามารถอยู่ร่วมกับผู้ อ่ืนในสังคมพหุ
วัฒนธรรมได้

2. มาตรฐานความเป็นวิชาชีพสังคมสงเคราะห์
มาตรฐานความเป็นวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ มี 6 องค์ประกอบ  ได้แก่  1. สามารถปฏิบัติ

หน้าที่ในขอบเขตความรับผิดชอบโดยค านึงถึงความมั่นคงปลอดภัย และประโยชน์สูงสุดของผู้ใช้บริการ      
2. สามารถปฏิบัติงานภายใต้องค์ความรู้ด้านกฎหมายวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง        
3. สามารถปฏิบัติงานในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพ ภายใต้การใช้ดุลพินิจทางวิชาชีพ  4. การท าหน้าที่เป็น
ตัวแทนของวิชาชีพท้ังทางด้านวิชาการ และการปฏิบัติงาน 5. การท าหน้าท่ีในเรื่องการขับเคลื่อนนโยบายทาง
สังคมที่ส่งผลต่อผู้ใช้บริการ และ 6. ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ในกรณีเกิดภาวะวิกฤต มีรายละเอียด
ดังนี้ 
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ผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์
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1.สามารถปฏิบัติหน้าที่ ในขอบเขตความ
รับผิดชอบโดยค านึงถึงความม่ันคงปลอดภัย 
และประโยชน์สูงสุดของผู้ใช้บริการ 

1.1 รู้ขอบเขตความรับผิดชอบ บทบาทหน้าที่  และ
ข้อจ ากัดในการปฏิบัติงานของตน 
1.2 สามารถบริหารจัดการบทบาท หน้ าที่ ความ

รับผิดชอบของตนเอง และองค์กรให้มีการใช้ทรัพยากร
อย่างเหมาะสมถูกต้อง 
1.3 สามารถด าเนินการตามกระบวนการสังคมสงเคราะห์ 
ในขั้นตอนการแสวงหาข้อเท็จจริง การประเมินรอบด้าน 
การวางแผน การด าเนินการตามแผน การติดตามและ
ประเมินผลบริการกับผู้ใช้บริการอย่างถูกต้อง หรือมีการ
ประชุมรายกรณีหรือการประชุมทีมสหวิชาชีพ
1.4 มีความรู้ ความสามารถในการประเมินความเสี่ยง รับรู้
ถึงสัญญาณอันตราย ความรุนแรง การปล่อยปละละเลย 
โดยใช้เครื่องมือที่เหมาะสมเพ่ือวิเคราะห์สถานการณ์และ
จัดการปัญหาได้รวดเร็วและทันการณ์ หรือมีระบบการ
บริหารความเสี่ยง

2. สามารถปฏิบัติงานภายใต้องค์ความรู้ด้าน
กฎหมายวิชาชีพสังคมสงเคราะห์และกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง 

2.1. มีความรู้ในกฎหมายวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
2.2 มีความสามารถในการน ากฎหมายวิชาชีพสังคม
สงเคราะห์และกฎหมายที่เก่ียวข้อง ไปปฏิบัติงานเพ่ือให้
เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ใช้บริการ

3.  สามารถปฏิบัติงานในฐานะผู้ประกอบ
วิชาชีพ ภายใต้การใช้ดุลพินิจทางวิชาชีพ 

3.1 ปฏิบัติงานตามกระบวนการสังคมสงเคราะห์ โดยการ
คิดวิเคราะห์ อย่างมีเหตุผลตามหลักการ ค่านิยม และ
จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ
3.2 สามารถใช้ข้อเท็จจริงและดุลพินิจทางวิชาชีพ 
โดยเฉพาะในประเด็นที่มีความสลับซับซ้อน และแสวงหา
ทางเลือกที่เหมาะสมในการให้บริการด้วยแนวคิดเชิง
บูรณาการ
3.3 การท างานร่วมกับสหวิชาชีพหรือเครือข่ายโดยใช้
ข้อมูลประกอบการตัดสินใจ
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องค์ประกอบ องค์ประกอบย่อย 
4. การท าหน้าที่เป็นตัวแทนของวิชาชีพ
ทั้งทางด้านวิชาการ และการปฏิบัติงาน

4.1 มีส่วนร่วมในกิจกรรม การปฏิบัติงานและแสดงความ
คิดเห็นที่สะท้อนความเป็นวิชาชีพ 

5. การท าหน้าที่ในเรื่องการขับเคลื่อน
นโยบายทางสังคมที่ส่งผลต่อผู้ใช้บริการ 

5.1 มีความสามารถในการวิเคราะห์ วางแผนและผลักดันการ
จัดการนโยบายสังคมเพ่ือลดช่องว่าง หรือความเหลื่อมล้ าทาง
สังคม ให้เกิดความเป็นธรรมทางสังคมแก่ผู้ใช้บริการทุก
กลุ่มเป้าหมาย

6. ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ใน
กรณีเกิดภาวะวิกฤต

6.1 มีรูปแบบการท างานเมื่อเกิดภาวะวิกฤตที่ชัดเจน          
ผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์สามารถบริหารจัดการ
รวมถึงให้บริการแก่ผู้ใช้บริการได้อย่างถูกต้อง และรวดเร็ว 
ทันต่อความต้องการที่แท้จริงของผู้ใช้บริการในสถานการณ์
นั้นๆ 

3. มาตรฐานองค์ความรู้และการประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์
มาตรฐานองค์ความรู้และการประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ มี             

6 องค์ประกอบ ได้แก่ 1.ปฏิบัติงานภายใต้กรอบกฎหมายส าคัญที่เกี่ยวข้องกับงานสังคมสงเคราะห์        
2. เข้าใจและตระหนักถึงความหลากหลายทางสังคม วัฒนธรรมที่มีผลต่อการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ 
3. เข้าใจและตระหนักถึงบริบททางสากล และบริบทแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อวิถีชีวิตประชาชน 4. เข้าใจ
และเชื่อมโยงแนวคิด ทฤษฎี องค์ความรู้ต่างๆ และสามารถประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์     
5. มีการน าความรู้ด้านการวิจัย และการจัดการความรู้ เพ่ือพัฒนาการปฏิบัติงานและสร้างนวัตกรรมทาง
วิชาชีพสังคมสงเคราะห์ และ 6.การน าเทคโนโลยีมาใช้ในการสื่อสาร และปฏิบัติงานได้หลากหลาย
รูปแบบโดยค านึงถึงจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ มีรายละเอียดดังนี้
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มาตรฐานการให้บริการของ
ผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์

องค์ประกอบ องค์ประกอบย่อย
1.ปฏิบัติงานภายใต้กรอบกฎหมายส าคัญที่
เกี่ยวข้องกับงานสังคมสงเคราะห์

1.1 มีความรู้ ความเข้าใจกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติที่
เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานกับกลุ่มเป้าหมายของหน่วยงาน
และสามารถอ้างอิงหลักกฎหมายได้อย่างถูกต้อง
1.2 สามารถใช้อ านาจหน้าที่ของผู้ประกอบวิชาชีพสังคม
สงเคราะห์หรือการเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ภายใต้กรอบ
และขอบเขตของกฎหมายที่เก่ียวข้อง

2. เข้าใจและตระหนักถึงความหลากหลาย
ทา งสั ง ค ม  วั ฒ น ธ ร ร ม ที่ มี ผ ล ต่ อ ก า ร
ปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์

2.1 มีความเข้าใจบริบทและนัยส าคัญทางวัฒนธรรมต่อ
ความหลากหลายทางด้านอายุ ภาษา ความพิการ สภาพ
ทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทาง
เศรษฐกิจหรือสังคม เชื้อชาติ ชาติพันธุ์ ความเชื่อทาง
ศาสนา ความคิดเห็นทางการเมือง การศึกษาอบรม เพศ
สภาพ เพศวิถี อัตลักษณ์ และการแสดงออก ฯลฯและ
ผลกระทบที่มีต่อการจัดบริการรวมทั้งมีแนวทางการ
จัดบริการอย่างเหมาะสม

3. เข้าใจและตระหนักถึงบริบททางสากล 
และบริบทแวดล้อม ที่มีอิทธิพลต่อวิถีชีวิต
ประชาชน

3.1 เข้าใจและตระหนักถึงสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงของ
บริบทสากลและบริบทแวดล้อมที่มีผลต่อประชาชน ซึ่งมี
ผลต่อการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์
3.2 สามารถวิ เคราะห์ วิพากษ์โครงสร้างทางสังคม 
นโยบาย กฎหมาย และการบริหารที่เก่ียวข้องกับอ านาจ
และความไม่เป็นธรรม
3.3 เข้าใจและตระหนักรู้เกี่ยวกับความเปลี่ยนแปลงเชิง
นโยบายที่มีผลกระทบต่อประชาชนกลุ่มต่างๆ  รวมทั้ง
กลุ่มเป้าหมายที่มีความต้องการพิเศษ

4. เข้าใจและเชื่อมโยงแนวคิด ทฤษฎี องค์
ความรู้ต่าง ๆ และสามารถประยุกต์ใช้กับ
การปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์

4.1 สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ วิเคราะห์ในการ
ปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์อย่างถูกต้อง และสอดคล้อง
กับบริบท



10

มาตรฐานการให้บริการของ
ผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์

องค์ประกอบ องค์ประกอบย่อย
5. มีการน าความรู้ด้านการวิจัย และการ
จัดการความรู้เพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานและ
สร้างนวัตกรรมทางวิชาชีพสังคมสงเคราะห์

5.1 ผู้ท าวิจัยต้องผ่านการอบรมจริยธรรมการวิจัยในคน 
และงานวิจัยต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัยในคน หรือคณะกรรมการการวิจัยที่
เกี่ยวข้อง
5.2 สามารถจัดการความรู้เพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานและ
น าผลการวิจัย ไปใช้ประโยชน์หรือนวัตกรรมจาก
ผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
5.3 สามารถเผยแพร่ ถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ได้จากการ
วิจัยเพ่ือแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ เพ่ิมสมรรถนะต่อผู้ร่วม
ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์

6. การน าเทคโนโลยีมาใช้ในการสื่อสาร และ
ปฏิบัติงานได้หลากหลายรูปแบบ โดยค านึงถึง
จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพสังคมสงเคราะห์

6.1 มีความรู้และสามารถน าเทคโนโลยีไปใช้ในการ
สื่อสารและการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ โดยยึดมั่นใน
จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพสังคมสงเคราะห์

4. มาตรฐานการสื่อสารทางวิชาชีพ
มาตรฐานการสื่อสารทางวิชาชีพ มี 3 องค์ประกอบ ได้แก่ 1. การสื่อสารเพ่ือสร้าง

สัมพันธภาพเชิงวิชาชีพ 2. รูปแบบการสื่อสารที่สร้างสรรค์และส่งเสริมการปฏิบัติงานกับกลุ่มคนที่
หลากหลาย และ 3. การสื่อสารเพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพในการท างานเป็นทีม มีรายละเอียดดังนี้ 
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มาตรฐานการให้บริการของ
ผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์

องค์ประกอบ องค์ประกอบย่อย
1 . ก า ร สื่ อ ส า ร เ พื่ อ ส ร้ า ง
สัมพันธภาพเชิงวิชาชีพ

1.1 สื่อสารเชิงบวก โดยปราศจากอคติ และรักษาความลับ เพ่ือ
บรรลุเป้าหมายในการปฏิบัติงาน
1.2 ท างานเชิงรุก เพ่ือแสวงหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์ รวมทั้งเพ่ือ
เป็นคนกลางในการสื่อสารให้กับผู้ใช้บริการและทีมสหวิชาชีพ
1.3 ตระหนักและยึดหลักจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพในการแสดงความ
คิดเห็นผ่านช่องทางการสื่อสาร รูปแบบต่างๆ อย่างเหมาะสม

2. รูปแบบการสื่อสารที่สร้างสรรค์ 
และส่งเสริมการปฏิบัติงานกับ
กลุ่มคนที่หลากหลาย

2.1 สามารถใช้ทักษะการสื่อสารแบบวัจนภาษาและอวัจนภาษา
อย่างเหมาะสมกับผู้ใช้บริการ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
2.2 มีการตระหนักในการแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางการสื่อสาร
รูปแบบต่างๆ อย่างเหมาะสม 
2.3 สื่อสารโดยยึดหลักสันติวิธี สามารถเจรจาต่อรองไกล่เกลี่ย
ประนีประนอม  จัดการความขัดแย้ง และ/หรือบ าบัดรักษา เยียวยา
และฟ้ืนฟู เพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมีเป้าหมาย

3. การสื่อสารเพื่อส่งเสริมประ
สิทธิ ภาพในการท างานเป็นทีม

3.1 ผู้ใช้บริการมีส่วนร่วมตัดสินใจในกระบวนการปฏิบัติงาน
3.2 สามารถสื่อสาร จูงใจเพ่ือให้ทีมเข้าใจ ยอมรับ และให้ความ
ร่วมมือในการท างานหรือปฏิบัติงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย
3.3 ปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ร่วมกับเพ่ือนร่วมงาน สหวิชาชีพ 
และภาคีเครือข่าย ด้วยการให้เกียรติ ซื่อสัตย์ ยอมรับในบทบาท
หน้าที่ โดยมุ่งประโยชน์สูงสุดของผู้ใช้บริการ

[1]วัจนภาษา (Verbal Communication) หมายถึง ภาษาถ้อยค า ได้แก่ ค าพูดหรือตัวอักษรที่
ก าหนดใช้ร่วมกันในสังคม ซึ่งหมายรวมทั้งเสียง และลายลักษณ์อักษร ภาษาถ้อยค าเป็นภาษาที่มนุษย์
สร้างข้ึนอย่างมีระบบ มีหลักเกณฑ์ทางภาษา หรือไวยากรณ์ซึ่งคนในสังคมต้องเรียนรู้และใช้ภาษาในการ
ฟัง พูด อ่าน เขียน และคิด การใช้วัจนภาษาในการสื่อสารต้องค านึงถึงความชัดเจนถูกต้องตามหลัก
ภาษา และความเหมาะสมกับลักษณะการสื่อสาร ลักษณะงาน เป้าหมาย สื่อและผู้รับสาร

[2]อวัจนภาษา (Non verbal Communication) หมายถึง เป็นการสื่อสารโดยไม่ใช้ถ้อยค า ทั้งที่
เป็นภาษาพูดและภาษาเขียน เป็นภาษาที่มนุษย์ใช้สื่อสารกัน โดยใช้อากัปกิริยา ท่าทาง น้ าเสียง สายตา
หรือใช้วัตถุ การใช้สัญญาณ และสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ  หรือแสดงออกทางด้านอ่ืนที่สามารถรับรู้กันได้
สามารถแปลความหมายได้และท าความเข้าใจต่อกันได้
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มาตรฐานการให้บริการของ
ผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์

5. มาตรฐานการบันทึกข้อมูลเพื่อการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์
มาตรฐานการบันทึกข้อมูลเพ่ือการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์มี 5 องค์ประกอบ ได้แก่ 

1. การบันทึกการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์บนฐานความรู้ ค่านิยม จรรยาบรรณ และหลักการของ
วิชาชีพสังคมสงเคราะห์ 2. การบันทึกการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ ถูกต้อง ชัดเจน 3. การบันทึกการ
จัดบริการส าหรับกลุ่มเป้าหมายที่มีความต้องการพิเศษ  4. การบันทึกตามก าหนดเวลา และ 5. การใช้
ประโยชน์จากบันทึกการปฏิบัติงาน มีรายละเอียดดังนี้

องค์ประกอบ องค์ประกอบย่อย
1. การบันทึกการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์
บนฐานความรู้  ค่านิยม จรรยาบรรณ และ
หลักการของวิชาชีพสังคมสงเคราะห์

1.1 บันทึกการปฏิบัติงานกับกลุ่มเป้าหมาย ตั้งแต่ระดับ
รายบุคคล กลุ่ม ชุมชน โครงการ หรือภาระงานอ่ืนๆที่
ไ ด้ รั บ ม อบ หม าย จ า กห น่ ว ย ง า น โ ดย ใ ช้ ค ว าม รู้ 
กระบวนการ วิธีการและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพสังคม
สงเคราะห์

2. การบันทึกการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ 
ถูกต้อง ชัดเจน

2.1 บันทึกข้อมูลอย่างเป็นระบบ ถูกต้อง ครอบคลุม 
กระชับ ชัดเจน 
2.2 บันทึกโดยจ าแนกข้อมูล ข้อเท็จจริง และความ
คิดเห็น
2.3 ชี้แจงวัตถุประสงค์การบันทึก การจัดเก็บ และใช้
ข้อมูลโดยได้รับการยินยอมจากผู้ ใช้บริการ กรณี
ผู้ใช้บริการไม่อยู่ในภาวะที่ให้ค ายินยอมได้สามารถให้ผู้
แทนที่ชอบด้วยกฎหมายด าเนินการแทน

3 .  ก า ร บั น ทึ ก ก า ร จั ด บ ริ ก า ร ส า ห รั บ
กลุ่มเป้าหมายที่มีความต้องการพิเศษ

3.1 บันทึกแสดงการประเมินในรายละเอียดด้านความ
ต้องการพิเศษของผู้ใช้บริการ

4. การบันทึกตามก าหนดเวลา 4.1 บันทึกข้อมูล ข้อเท็จจริงให้ทันการณ์อย่างช้าไม่เกิน 
48 ชั่วโมงท าการ นับแต่การปฏิบัติงานแต่ละครั้ง
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มาตรฐานการให้บริการของ
ผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์

องค์ประกอบ องค์ประกอบย่อย
5. การใช้ประโยชน์จากบันทึกการปฏิบัติงาน 5.1 น าข้อมูลบันทึกการปฏิบัติ งานมาใช้ ในการ

วิเคราะห์ การตัดสินใจ วางแผน การปฏิบัติงาน นิเทศ
งาน และประเมินผล
5.2 ผู้ปฏิบัติงานได้รับการอบรมและพัฒนาทักษะใน
การบันทึกการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง
5.3 รักษาความลับและความปลอดภัย ในการบันทึก
รูปแบบต่าง ๆ เช่น เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ และ
การสื่อสารต่าง ๆ รวมถึงการส ารองข้อมูล ส่งต่อ 
แบ่งปันข้อมูลโดยใช้ดุลพินิจทางวิชาชีพ เป็นต้น
5.4 เอกสาร ข้อมูลรายบุคคลต้องเก็บรักษาไว้ในที่
ปลอดภัย สามารถสืบค้นได้ ไม่ต่ ากว่า 10 ปี กรณี
ผู้ใช้บริการเป็นเด็ก ควรจัดเก็บจนกระทั่งผู้ใช้บริการ
อายุเกิน 18 ปี หรือตามนโยบายของหน่วยงาน
5.5 การเชื่อมโยงและเข้าถึงข้อมูลผู้ใช้บริการในวิชาชีพ
สังคมสงเคราะห์เพ่ือประโยชน์และประสิทธิภาพใน
การให้บริการ
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มาตรฐานการให้บริการของ
ผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์

6. มาตรฐานการนิเทศงานเพื่อพัฒนาวิชาชีพ
มาตรฐานการนิเทศงานเพ่ือพัฒนาวิชาชีพ มี 3 องค์ประกอบ ได้แก่ 1. ผู้ให้การนิเทศ

งาน ผู้รับการนิเทศงาน เข้าใจความส าคัญ บทบาท ความมุ่งหมายและหน้าที่ของการนิเทศงาน 2. การ
พัฒนากระบวนการนิเทศงาน และ 3. สนับสนุนการนิเทศงานสังคมสงเคราะห์  มีรายละเอียดดังนี้

องค์ประกอบ องค์ประกอบย่อย
1.ผู้ให้การนิเทศงาน ผู้รับการนิเทศงาน 
เข้าใจความส าคัญ บทบาท ความมุ่งหมาย
และหน้าที่ของการนิเทศงาน

1.1 ผู้มีส่วนในการนิเทศงาน เข้าใจความส าคัญ บทบาท 

ความมุ่งหมาย และหน้าที่ของการนิเทศงาน

1.2 มีการเรียนรู้ร่วมกันในกระบวนการนิเทศงาน เช่น การ

ประชุมร่วม การปรึกษาหารือ การสรุปบทเรียนระหว่าง

ผู้ให้การนิเทศ ผู้รับการนิเทศงาน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

เป็นต้น
2.การพัฒนากระบวนการนิเทศงาน 2.1 ค้นหาความต้องการ ออกแบบการเรียนรู้ การจัดท า

คู่มือการนิเทศงาน ก าหนดวัตถุประสงค์ แผนการนิเทศ 
ด าเนินการ ก ากับติดตาม  และประเมินผลความส าเร็จ
และผลการเรียนรู้

3.  การสนับสนุนการนิ เทศงานสังคม
สงเคราะห์

3.1 หน่วยงานควรมีนโยบาย และระบบการนิเทศงานการ
ปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์  และสนับสนุนการนิเทศงาน
แก่ผู้ปฏิบัติงานและผู้ฝึกปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ 
นักศึกษาสังคมสงเคราะห์ ผู้ช่วยงานสังคมสงเคราะห์และ 
อาสาสมัครสังคมสงเคราะห์

การนิเทศงานถือเป็นส่วนส าคัญของการฝึกอบรมและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งจ าเป็น
ต่อการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ การนิเทศงานที่ดีจะช่วยในการคุ้มครองพิทักษ์สิทธิของ
ผู้ใช้บริการ และเป็นการสนับสนุนช่วยเหลือให้ผู้ปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ในการสร้างหลักประกันที่จะ
ด าเนินการได้ตามมาตรฐานทางวิชาชีพและให้บริการได้อย่างมีคุณภาพ 
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มาตรฐานการให้บริการของ
ผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์

การนิเทศงานถือเป็นส่วนส าคัญของการฝึกอบรมและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งจ าเป็น
ต่อการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ การนิเทศงานที่ดีจะช่วยในการคุ้มครองพิทักษ์สิทธิของ
ผู้ใช้บริการ และเป็นการสนับสนุนช่วยเหลือให้ผู้ปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ในการสร้างหลักประกันที่จะ
ด าเนินการได้ตามมาตรฐานทางวิชาชีพและให้บริการได้อย่างมีคุณภาพ 

การนิเทศงานสังคมสงเคราะห์ หมายถึง กระบวนการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างผู้ให้การ
นิเทศกับผู้รับการนิเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ให้มี
คุณภาพ เพื่อประโยชน์ของผู้ใช้บริการ

หลักการส าคัญของการนิเทศงานคือ การนิเทศที่มีส่วนร่วมในกระบวนการนิเทศทั้งจาก
ผู้ให้การนิเทศ และผู้รับการนิเทศ ก่อให้เกิดการพัฒนาการเรียนรู้ และทักษะการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ 
รูปแบบการนิเทศ มีทั้งการนิเทศเป็นรายบุคคล นิเทศเป็นกลุ่ม ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมในแต่ละ
สถานการณ์

ผู้ให้การนิเทศงานสังคมสงเคราะห์  หมายถึง  ผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์รับ
อนุญาตที่มีประสบการณ์ด้านการท างานและได้รับการมอบหมายจากหน่วยงานให้เป็นผู้นิเทศงานสังคม
สงเคราะห์ 

ผู้รับการนิเทศ หมายถึง ผู้ปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ นักศึกษาสังคมสงเคราะห์ 
อาสาสมัครด้านสังคมสงเคราะห์ และผู้ปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ในกระบวนการฝึกปฏิบัติ เพ่ือ
ประกอบการขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพรับอนุญาต



ภาคผนวก
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ผนวก  ก

นิยามศัพท์ 

ภาคผนวก

ค าศัพท์ ค าจ ากัดความ
1. รายงานการปฏิบัติงาน
(Report)

รายงานผลความก้าวหน้าการปฏิบัติงานของผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์
ภายใต้กรอบระยะเวลาและเงื่อนไขที่หน่วยงานก าหนด อันหมายรวมถึงการ
ปฏิบัติงานทั้งในระดับบุคคล ครอบครัว กลุ่มคน ชุมชน หรือโครงการ 

2. บันทึกการปฏิบัติงาน
(Case record)

การบันทึกข้อมูล ข้อเท็จจริงอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรเกี่ยวกับผู้ใช้บริการ
รายบุคคล ครอบครัว กลุ่มคน ชุมชน หรือโครงการ โดยระบุสภาพปัญหา การ
ประเมินสภาวะผู้ใช้บริการ การวินิจฉัย การจัดท าแผนด าเนินการการให้ความ
ช่วยเหลือ การประสานงาน ประสานทรัพยากร  การก ากับและติดตามการ
ด าเนินงานตามแผน การประเมินเพ่ือส่งต่อ หรือการวางแผนยุติบริการบันทึก
การปฏิบัติงาน ถือเป็นแหล่งข้อมูลที่ส าคัญเกี่ยวกับระบบด าเนินการของ        
ผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ในการท างานกับผู้ใช้บริการ ซึ่งสามารถ
น าไปใช้ในการจัดการรายกรณี การสื่อสารและประสานงานระหว่างวิชาชีพเพ่ือ
เป็นหลักประกันเชิงคุณภาพของมาตรฐานการให้บริการ สะท้อนถึงความ
รับผิดชอบที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ รวมทั้งเป็นประโยชน์ในการวางแผน
ปรับปรุงด้านงบประมาณ สนับสนุนการนิเทศงานและงานวิจัย

3. การทบทวนหลัง
ปฏิบัติงาน
(After action review)

การประเมินและทบทวนแนวทาง วิธีการท างานในการตอบสนองต่อ
สถานการณ์ปัญหาของผู้ใช้บริการ เป็นวิธีการเชิงสรุปบทเรียนในการค้นหาและ
บันทึกแนวทางปฏิบัติที่ดีและข้อท้าท้ายในการแก้ไขปัญหานั้น ๆ ทั้งด้าน
ความส าเร็จและปัญหาที่เกิดขึ้น 

4. การทบทวนกรณีศึกษา
(Case review)

การประมวลสรุปผลการด าเนินงานของผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์       
ที่ปฏิบัติงานกับผู้ใช้บริการรายบุคคล ครอบครัว กลุ่มคน หรือชุมชน โดยการ
ทบทวน วิเคราะห์ และสังเคราะห์ ข้อเท็จจริงของผู้ ใช้บริการ ขั้นตอน 
กระบวนการในการท างาน การวางแผนบริการ การท างานร่วมกับทีมสห
วิชาชีพ พร้อมการประเมิน วิเคราะห์ ให้เห็นจุดแข็งและข้อท้าทายในการ
ท างาน และการจัดการปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น รวมถึงข้อเสนอแนะ ที่สะท้อน
ความสามารถและศักยภาพของผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์

5. ผู้ประกอบวิชาชีพสังคม
สงเคราะห์ (Licensed 
social worker)

บุคคลซึ่งประกอบวิชาชีพที่ต้องใช้ความรู้ และทักษะทางสังคมสงเคราะห์ใน
การปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการป้องกันและการแก้ไขปัญหาของบุคคล ครอบครัว 
กลุ่มคน หรือชุมชน เพ่ือให้กระท าหน้าที่ทางสังคมและด ารงชีวิตได้อย่างปกติ
สุข (พรบ.วิชาชีพสังคมสงเคราะห์ พ.ศ. 2556 ,น.2)
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ค าศัพท์ ค าจ ากัดความ
6. ผู้ใช้บริการ(Client
/Service user)

บุคคล ครอบครัว กลุ่มคน ชุมชน หรือกลุ่มเป้าหมายในรายโครงการ        
ที่ผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติงาน

7.การประชุมปรึกษารายกรณี 
(Case conference)

กระบวนการท างานร่วมกันระหว่างวิชาชีพเดียวกัน หรือวิชาชีพต่างๆที่
เกี่ยวข้อง ในการประเมินความต้องการจ าเป็นของผู้ใช้บริการ ประสาน
ความร่วมมือ ด าเนินการช่วยเหลือ จัดสรรทรัพยากร ติดตามประเมินผล 
โดยด าเนินการใน 2 ลักษณะคือ (1) ก าหนดวัตถุประสงค์ แผนบริการ และ
ด าเนินการร่วมกัน หรือ (2) ขอค าแนะน าจากผู้มีประสบการณ์/ผู้เชี่ยวชาญ
แต่ละวิชาชีพเฉพาะด้าน

8.แผนการดูแล/แผนบริการ
(Service plan/Care plan)

การวางแผนบริการ โดยน าข้อเท็จจริง และผลการประเมินสภาวะมา
วิเคราะห์วินิจฉัย เพ่ือก าหนดเป้าหมายที่เป็นล าดับความส าคัญของการ
จัดบริการ และวางแผนบริการเพ่ือน าไปสู่การแก้ปัญหา การบ าบัดฟ้ืนฟู 
การคุ้มครอง หรือการป้องกันตามสถานการณ์ที่เหมาะสม แผนบริการอาจ
น าเสนอเป็นแผนเฉพาะหน้า หรือแผนระยะสั้น ระยะยาว ให้สอดคล้องกับ
สภาพปัญหาและความต้องการของผู้ใช้บริการ ซึ่งหมายรวมทั้งปัจเจก
บุคคล ครอบครัว กลุ่มคน หรือชุมชนการจัดท าแผนบริการนั้นผู้ประกอบ
วิชาชีพสังคมสงเคราะห์ควรวางแผนร่วมกับผู้ใช้บริการ และทีมสหวิชาชีพ 
เพราะจะช่วยให้แผนบริการมีความสอดคล้องเหมาะสมกับข้อเท็จจริง และ
บริบทของผู้ใช้บริการ 

9.แผนพัฒนารายบุคคล
(Individual development 

Plan -IDP)

การวางแผนที่สอดคล้องกับปัญหา หรือความต้องการเฉพาะรายของ
ผู้ใช้บริการในระดับปัจเจกผ่านกระบวนการทางสังคมสงเคราะห์ โดยมีการ
ตั้งเป้าหมายทั้งระยะสั้น ระยะยาวเพ่ือตอบสนองปัญหาและความต้องการ
ที่แตกต่างกัน เป็นแผนการจัดบริการรายบุคคล ระหว่างผู้ใช้บริการกับ
ผู้จัดการรายกรณีหรือทีมงาน แผนพัฒนารายบุคคลเป็นแผนที่เกิดจากการ
ท างานร่วมกัน ระหว่างผู้ใช้บริการ ครอบครัว สหวิชาชีพ ผู้ปฏิบัติงาน เพ่ือ
ท าให้เกิดแนวทางการปฏิบัติงานที่ชัดเจน เป็นรูปธรรม และท าให้มี
หลักประกันในการติดตาม ก ากับ จนสิ้นสุดการท างาน

10. แบบบรรยายลักษณะงาน
(Job description)

การระบุหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่แต่ละวิชาชีพ หรือแต่ละ
ต าแหน่งงานต้องด าเนินการ เป็นการอธิบายขอบเขตรายละเอียดของงาน
ถึงหน้าที่ความรับผิดชอบโดยระบุชื่อ ต าแหน่งงาน ค าสรุปเกี่ยวกับงาน 
หน้าที่งานหลัก งานรอง และความสัมพันธ์กับสายงานอื่นๆ 

11. ภาวะวิกฤต (Crisis) สถานการณ์ในภาวะวิกฤตหรือภาวะฉุกเฉินอันเนื่องมาจากภัยพิบัติตาม
ธรรมชาติและภัยพิบัติที่เกิดจากผลการกระท าของมนุษย์
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ผนวก ข
ค าสั่งสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์

ที่ 2/2561 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดท าร่างข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณวิชาชีพสังคมสงเคราะห์

และจัดท าร่างมาตรฐานการให้บริการของผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์

ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ พ.ศ. 2556 ก าหนดให้สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ ใน
ฐานะองค์กรนิติบุคคล มีหน้าที่ในการควบคุมมาตรฐาน จรรยาบรรณ ส่งเสริมและพัฒนาวิชาชีพสังคม
สงเคราะห์ ตลอดจนให้ความช่วยเหลือหรือบริการทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ 
(พระราชบัญญัติวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ พ.ศ. 2556 มาตรา 5) โดยสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์มีหน้าที่
ก าหนดมาตรฐานการให้บริการของผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ และจัดท าข้อบังคับว่าด้วย
จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ ดังนั้น ผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ต้องประกอบวิชาชีพให้
เป็นไปตามข้อบังคับทั้งต้องด ารงตนและปฏิบัติตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ด้วย 
(พระราชบัญญัติวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ พ.ศ. 2556 มาตรา 32, 33) 

เพ่ือให้การพิจารณาจัดท าเรื่องข้อบังคับจรรยาบรรณวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ และมาตรฐานการ
ให้บริการของผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ มีกระบวนการพิจารณาอย่างรอบด้าน และบรรลุตาม
อ านาจหน้าที่ตามกฎหมายวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ จึงขอแต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดท าร่างข้อบังคับว่าด้วย
จรรยาบรรณวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ และจัดท าร่างมาตรฐานการให้บริการของผู้ประกอบวิชาชีพสังคม
สงเคราะห์          

โดยมีองค์ประกอบและอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

องค์ประกอบ

1. รองศาสตราจารย์อภิญญา เวชยชัย
2. ดร.ทิพาภรณ์ โพธิ์ถวิล
3. นางสาวจินตนา นนทะเปารยะ
4. นายชินชัย ชี้เจริญ
5. อาจารย์นวลใย วัฒนกูล
6. นางณัฐวดี ณ มโนรม
7. นางสาวภูษา ศรีวิลาศ
8. นางลัดดา เบญจเตชะ
9. นางสาวบุญล้อม กานต์ศักดิ์สราญ
10. นางสาวสมศิริ บุญศิริ
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไลภรณ์ โคตรบึงแก
12. นางเพลินพิศ จนัทรศักดิ์
13. นางพรทิวา ทองหล่อ

ที่ปรึกษา
ประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
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14. นางสาวสิชากาณจ์ ศิไพบุณณากาณจ์
15. นางเยาวเรศ ค ามะนาด
16. นางสาวพรประภา สินธุนาวา
17. นางลัดดา จีระกุล
18. นางปัทมา ชาญเชี่ยว
19. นางรัศมี สุวรรณหงส์
20. นายยุทธศักดิ์ รุ่งเรืองนรา
21. นางสาวสมพรทิพย์ สุขวโรดม
22. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัญมณี บูรณกานนท์
23. อาจารย์ ดร.ธันยา รุจิเสถียรทรัพย์

อ านาจหน้าที่ 
1. จัดท าร่างข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณวิชาชีพสังคมสงเคราะห์
2. เสนอร่างข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ผ่านเวทีประชาพิจารณ์
3. จัดท าร่างมาตรฐานการให้บริการของผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์

ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2561

รองศาสตราจารย์อภิญญา เวชยชัย
(นายสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์)

อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
เลขานุการคณะอนุกรรมการ
ผู้ช่วยเลขานุการคณะอนุกรรมการ
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ผนวก ค
ค าสั่งสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์

ที่ 5/2563

เรื่อง  แต่งตั้งคณะท างานขับเคลื่อนมาตรฐานการให้บริการของผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์
เพ่ือให้การด าเนินการขับเคลื่อนมาตรฐานการให้บริการของผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ สามารถ

น าไปปฏิบัติในหน่วยงานต่างๆ อย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์จึงแต่งตั้งคณะท างาน
ขับเคลื่อนมาตรฐานการให้บริการของผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ ดังนี้

องค์ประกอบ
1. รองศาสตราจารย์อภิญญา เวชยชัย
2. ดร.ทิพาภรณ์ โพธิ์ถวิล
3.ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัญมณี บูรณกานนท์
4. นางสาวแรมรุ้ง วรวัธ
5. นางสาววาสนา เก้านพรัตน์
6. นายอนุกูล ปีดแก้ว
7. นางลัดดา จีระกุล
8. นางวรรภา ล าเจียกเทศ
9. นางฉัตณฑี ศิลากุล
10. นางสาวพรประภา สินธุนาวา
11.นางอุมาภรณ์ ผ่องจิตต์
12. ผู้แทนกระทรวงกลาโหม
13.ผู้แทนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
14. ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย
15. ผู้แทนกระทรวงยุติธรรม
16. ผู้แทนกระทรวงแรงงาน
17. ผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ
18. ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข
19. ผู้แทนกรุงเทพมหานคร
20. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธันยา รุจิเสถียรทรัพย์
21. นางภูษา ศรีวิลาศ

ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ประธาน
รองประธาน
คณะท างาน
คณะท างาน
คณะท างาน
คณะท างาน
คณะท างาน
คณะท างาน
คณะท างาน
คณะท างาน
คณะท างาน
คณะท างาน
คณะท างาน
คณะท างาน
คณะท างาน
คณะท างาน
คณะท างาน
เลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

อ านาจหน้าที่
1. ส่งเสริมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง น ามาตรฐานการให้บริการของผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ไปใช้ปฏิบัติ
2. ประสานความเข้าใจหน่วยงาน ในการจัดท ามาตรฐานการให้บริการของผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์
3. จัดท ารายงานการประชุม และรายงานผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการให้บริการของผู้ประกอบวิชาชีพ
สังคมสงเคราะห์ ต่อคณะกรรมการสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์

สั่ง ณ วันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2563

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัญมณี บูรณกานนท์
นายกสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ 
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ผนวก ง

กระบวนการการจัดท ามาตรฐานและการขับเคลื่อนมาตรฐานการให้บริการของผู้ประกอบวิชาชีพ
สังคมสงเคราะห์ โดยสรุป ดังนี้ 

1) การจัดท ามาตรฐานการให้บริการของผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์
สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ ได้ตั้งแต่งคณะอนุกรรมการจัดท าร่างข้อบังคับจรรยาบรรณวิชาชีพ

สังคมสงเคราะห์ และจัดท าร่างมาตรฐานการให้บริการของผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ (ค าสั่งที่
2/2561.)  ซึ่งคณะอนุกรรมการฯ ได้ด าเนินการจัดท าร่างมาตรฐานฯ ฉบับดังกล่าวขึ้น พร้อมทั้งได้จัดให้มี
การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างมาตรฐานฯนั้น จากหลายภาคส่วนและหลายรูปแบบ ได้แก่ (1) การแสดง
ความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์ (2) การร่วมให้ความคิดเห็นจากผู้แทนแต่ละหน่วยงาน/กระทรวง เมื่อวันที่ 1 
พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมกานต์มณี พาเลซ  รวมทั้ง (3) การรับฟังความคิดเห็นจากเวทีสภาวิชาชีพ
สัญจร ภาคเหนือ ประจ าปี 2563 เมื่อวันที่ 5-6 มีนาคม 2563 ณ โรงแรมฮอลิเดย์การ์เด้น จังหวัดเชียงใหม่ 
จากนั้นจึงน าผลจากการรับฟังความคิดเห็นทั้งหมดมาปรับปรุงและพัฒนามาตรฐานการให้บริการของผู้
ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ให้มีความเหมาะสม

2) การขับเคลื่อนมาตรฐานการให้บริการของผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์
ในการขับเคลื่อนมาตรฐานการให้บริการของผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์นั้น  สภาวิชาชีพ

สังคมสงเคราะห์ มีบทบาทหน้าที่ในการส่งเสริมให้น ามาตรฐานการให้บริการของผู้ประกอบวิชาชีพสังคม
สงเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติให้บังเกิดผลต่อการพัฒนาวิชาชีพให้มีมาตรฐานการให้บริการ สภาวิชาชีพสังคม
สงเคราะห์ จึงได้แต่งตั้งคณะท างานขับเคลื่อนมาตรฐานการให้บริการของผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ 
(ค าสั่งที่ 5/2563) เพ่ือเป็นกลไกการด าเนินงานขับเคลื่อนมาตรฐานการให้บริการของผู้ประกอบวิชาชีพ
สังคมสงเคราะห์ให้บังเกิดผลต่อไป



สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์




