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ค าน า 

การประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ ผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์จะต้องมี การท างานร่วมกับ
บุคลากรและบริบททางสังคมที่หลากหลาย เพ่ือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ในการป้องกันและเสริมพลังอ านาจ
ของบุคคล ครอบครัว กลุ่มคน หรือชุมชน และสามารถกระท าหน้าที่ทางสังคมและด ารงชีวิตได้อย่างปกติสุข 
มาตรฐานการให้บริการของผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์จึงเป็นเครื่องมือส า คัญของผู้ประกอบวิชาชีพ
สังคมสงเคราะห์ ทีจ่ะน าไปใช้ในการประกอบวิชาชีพให้สมกับการเป็นวิชาชีพที่ต้องใช้ความรู้ ทักษะ และความ
เชี่ยวชาญในการประกอบวิชาชีพ และได้รับการยอมรับยกย่องจากสังคม รวมทั้ง พระราชบัญญัติวิชาชีพสังคม
สงเคราะห์ พ.ศ. 2556 มาตรา 6 (2) ก าหนดให้สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ มีอ านาจหน้าที่ในการก าหนด
มาตรฐานการให้บริการของผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์  

มาตรฐานการให้บริการของผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์  เป็นข้อก าหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะ 
และคุณภาพท่ีพึงประสงค์ในการประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ ซึ่งเป็นมาตรฐานกลางส าหรับการปฏิบัติงาน 
เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ใช้บริการว่าเป็นบริการที่มีคุณภาพ และใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานที่มี
หลักเกณฑ์และทิศทางเดียวกัน อีกทั้งเป็นการประเมินผลการให้บริการว่ามีความถูกต้อง เที่ยงตรง เป็นธรรม 
อันเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้ใช้บริการ  

สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ จึงได้จัดท ามาตรฐานการให้บริการของผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์
ขึ้น เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน และพัฒนาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ อันจะน าไปสู่การให้บริการที่มี
คุณภาพ มีมาตรฐาน และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ใช้บริการ 

 

       สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ 
              8 มกราคม 2564 
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บทน า : มาตรฐานการให้บริการของผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ 
ที่มาและความส าคัญ  
โดยเหตุที่พระราชบัญญัติวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ พ.ศ. 2556 มาตรา 6 (2) ก าหนดให้สภาวิชาชีพ

สังคมสงเคราะห์ มีอ านาจหน้าที่ในการก าหนดมาตรฐานการให้บริการของผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์  
สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ จึงจัดท ามาตรฐานการให้บริการของผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ 

อันจะเป็นกรอบทิศทางของมาตรฐานก าหนดต าแหน่งที่ก าหนดแนวทางปฏิบัติของผู้ประกอบวิชาชีพสังคม
สงเคราะห์ เพ่ือให้การปฏิบัติงานเหมาะสมกับความเป็นวิชาชีพที่มีมาตรฐานและสอดคล้องกับจรรยาบรรณ
แห่งวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ 

มาตรฐานการให้บริการของผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ เป็นข้อก าหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะ
และคุณภาพที่พึงประสงค์ ในการประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ เป็นการยกระดับการประกอบวิชาชีพสังคม
สงเคราะห์ ให้ได้มาตรฐานบริการ น าไปสู่การพัฒนาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ อันจะเป็นประโยชน์สูงสุดของ
ผู้ใช้บริการ 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.เพ่ือเป็นการประกันคุณภาพการปฏิบัติงานและการให้บริการของผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ 
4.เพ่ือคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิผู้ใช้บริการให้เข้าถึงสิทธิและบริการที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเป็น

ธรรมส่งผลต่อความเชื่อมั่นในระบบบริการ 
 

คุณค่าของมาตรฐานการให้บริการของผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ 
 มาตรฐานการให้บริการฯจะเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของผู้ประกอบวิชาชีพสังคม

สงเคราะห์ เพ่ือให้เกิดการป้องกัน แก้ไขปัญหาและเสริมพลังอ านาจของบุคคล ครอบครัว กลุ่มคน หรือชุมชน 
รวมถึงเป็นแนวทางการด ารงตนของผู้ประกอบวิชาชีพ เพ่ือรักษาไว้ซึ่งเกียรติภูมิแห่งวิชาชีพพร้อมทั้งเป็นการ
แสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมของหน่วยงานผ่านระบบหรือกระบวนการปฏิบัติงานตามมาตรฐานทาง
วิชาชีพ 
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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) ของสมาพันธ์นักสังคมสงเคราะห์นานาชาติ (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. มาตรฐานการนิเทศงานเพื่อพัฒนาวิชาชีพ มี 3 องค์ประกอบ  

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

 
รายละเอียดของมาตรฐานการให้บริการของผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ มีดังนี้ 
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มาตรฐานการให้บริการของผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ 
 

1. มาตรฐานจรรยาบรรณ 
ผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ ปฏิบัติงานโดยยึด“หลักจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพสังคมสงเคราะห์” ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ พ.ศ. 2556 

หมวด 5 มาตรา 33 ตามประกาศของสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ มี 6 องค์ประกอบ ได้แก่  1. จรรยาบรรณต่อตนเอง  2. จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ  3. จรรยาบรรณต่อ
ผู้ใช้บริการ (บุคคล ครอบครัว กลุ่มคน หรือชุมชน)   4. จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมวิชาชีพและผู้ร่วมงานในวิชาชีพอ่ืน  5. จรรยาบรรณต่อองค์กรที่สังกัด และ 6. จรรยาบรรณ
ต่อสังคม มีรายละเอียดดังนี้ 

 
องค์ประกอบ องค์ประกอบย่อย 

1. จรรยาบรรณต่อตนเอง  
 ตระหนักในบทบาทหน้าที่ของตนเอง และปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ

ซื่อสัตย์ เสียสละ  
 ตระหนักถึงการพัฒนาตนเองให้มีความรู้ทักษะ ความเชี่ยวชาญ 
 มีคุณธรรมประพฤติตนอยู่ในกรอบวัฒนธรรมและบริบทที่เหมาะสม 

 

1.1 ปฏิบัติงานในหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ ด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ 
เสียสละและปฏิบัติตนในกรอบวัฒนธรรม บริบทที่เหมาะสม ประพฤติตนที่ไม่
ก่อให้เกิดความเสื่อมเสียต่อตนเองและวิชาชีพ 
1.2 พัฒนาตนเองให้มีความรู้ ทักษะ ความเชี่ยวชาญ และมีทัศนคติที่ดีในการ
ปฏิบัติงานอยู่เสมอ เช่น มีกิจกรรมเพ่ือการเรียนรู้และพัฒนาตนเองทางวิชาชีพ
อย่างต่อเนื่อง 

2. จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ  
 ยึดมั่นในหลักวิชาการทางวิชาชีพสังคมสงเคราะห์   
 รักษาเกียรติภูมิ และส่งเสริมวิชาชีพให้ก้าวหน้าอยู่เสมอ 
 ค านึงถึงมาตรฐานการให้บริการของผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ 

 

2.1 ปฏิบัติงานโดยยึดความถูกต้องตามหลักวิชาการด้านสังคมสงเคราะห์และ
ศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง 
2.2 รักษาเกยีรติภูมิแห่งวิชาชีพ ไม่น าวิชาชีพไปแสวงหาประโยชน์เพ่ือตนเอง ผู้อื่น 
หรือหน่วยงานโดยมิชอบด้วยกฎหมาย และกระท าในลักษณะที่จะก่อให้เกิดความ
เสื่อมเสียต่อวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ 
2.3 การเข้าร่วมกิจกรรมขององค์กรวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ 
2.4 ได้รับการยกย่อง   / รางวัล/ ระกาศเกียรติคุณที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพสังคมป
สงเคราะห ์
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องค์ประกอบ องค์ประกอบย่อย 
2.5 มีความรู้ ความสามารถในการจัดการความรู้ เพ่ือยกระดับไปสู่งานวิชาการหรือ
งานวิจัยทางสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม และน าไปสู่การขับเคลื่อน
นโยบายทางสังคม รวมถึงแนวทางการปฏิบัติงาน (Guideline of practice)         
ที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ใช้บริการและความก้าวหน้าในวิชาชีพสังคม
สงเคราะห ์
2.6 ให้ความส าคัญต่อการส่งเสริมการสอนงาน การนิเทศงาน และการศึกษาสังคม
สงเคราะห ์

3.จรรยาบรรณต่อผู้ใช้บริการ (บุคคล ครอบครัว กลุ่มคน หรือชุมชน) 
 ยึดถือประโยชน์สูงสุดของผู้ใช้บริการ โดยเคารพในสิทธิ ศักดิ์ศรีและคุณค่า

ของความเป็นมนุษย์ ความแตกต่างหลากหลาย สิทธิความเป็นส่วนตัว 
รักษาความลับของผู้ใช้บริการ  

 ยึดหลักการมีส่วนร่วม และรักษาสัมพันธภาพทางวิชาชีพรวมทั้งให้
ความส าคัญต่อผู้ที่มีความต้องการพิเศษ  

 พิทักษ์คุ้มครอง และพัฒนาความเป็นอยู่ที่ดีของบุคคล ครอบครัว กลุ่มคน 
หรือชุมชน 

3.1 ปฏิบัติงานโดยค านึงถึงความแตกต่างหลากหลายของผู้ใช้บริการโดยไม่ด่วน
ตัดสิน ไม่มีอคติ และ ไม่เลือกปฏิบัติ 
3 .2 มีรูปแบบกิจกรรมหรือวิธีการที่น าไปสู่การเสริมพลังอ านาจผู้ใช้บริการ ให้เกิด

ความเข้มแข็ง เชื่อมั่นและเห็นคุณค่าในตนเอง 

3.3 มีกระบวนการท างานอย่างมีส่วนร่วม เชื่อในศักยภาพ เคารพการแสดงความ
คิดเห็นและสิทธิในการตัดสินใจด้วยตนเองของผู้ใช้บริการ 

3.4 รักษาความลับของผู้ใช้บริการ และไม่น าข้อมูลไปสื่อสารต่อบุคคลอ่ืน หรือ
เผยแพร่ต่อสาธารณะ โดยไม่ได้รับการยินยอมจากผู้ ใช้บริการและ / หรือ
ผู้เกี่ยวข้อง เว้นแต่เพ่ือประโยชน์ของผู้ใช้บริการและมีกฎหมายรองรับ 
3.5 สร้างและรักษาสัมพันธภาพทางวิชาชีพตลอดกระบวนการให้บริการกับ
ผู้ใช้บริการ ไม่สร้างสัมพันธภาพเชิงอ านาจและสัมพันธภาพส่วนบุคคลที่น าไปสู่
ผลกระทบ หรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อการปฏิบัติงาน 

3.6  คุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ สิทธิมนุษยชน สิทธิตามกฎหมาย สิทธิสวัสดิการเพ่ือ
ความมั่นคงและสวัสดิภาพของผู้ใช้บริการ 
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องค์ประกอบ องค์ประกอบย่อย 
3.7 ส่งต่อการให้บริการผู้ใช้บริการในกรณีที่เกินศักยภาพ หรือมีข้อจ ากัดของผู้
ให้บริการ 

4.จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมวิชาชีพและผู้ร่วมงานในวิชาชีพอ่ืน 
 เคารพ ให้เกียรติ สนับสนุนความร่วมมือในการท างานเป็นเครือข่าย  
 ร่วมขับเคลื่อนการปฏิบัติงานที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้บริการและวิชาชีพ 

 

4.1 การปฏิบัติที่แสดงถึงการให้เกียรติ เคารพในสิทธิ หน้าที่และขอบเขตความ
รับผิดชอบของผู้ร่วมวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ และผู้ร่วมงานในวิชาชีพอ่ืน 

4.2 ร่วมมือ ส่งเสริม และสนับสนุนซึ่งกันและกัน ในการปฏิบัติภารกิจ เพ่ือให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อผู้ใช้บริการ 
4.3 ไม่ปกป้อง ส่งเสริม หรือสนับสนุนการประพฤติผิดทางจริยธรรมของผู้ร่วม
วิชาชีพในหน่วยงานเพื่อผลประโยชน์แห่งตนหรือผู้กระท าการนั้น ๆ 

4.4 เคารพสิทธิการเป็นเจ้าของงานและผลงาน โดยไม่น างานและผลงานของผู้อ่ืน
ไปแอบอ้างว่าเป็นของตน   

5. จรรยาบรรณต่อองค์กรที่สังกัด 
 ส่งเสริม รักษา และพัฒนาองค์กรเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อผู้ใช้บริการ  
 มีความรับผิดชอบต่อองค์กรที่สังกัด 

 

5.1 ส่งเสริม ปรับปรุง พัฒนาองค์กรให้ด าเนินนโยบาย / การบริหารจัดการ /
ธรรมาภิบาล และยึดกแนวทางปฏิบัติงานที่ค านึงถึงความเป็นธรรมตามหลั

ผลประโยชน์สูงสุดของผู้ใช้บริการ 
5.2 ใช้ทรัพยากรขององค์กรด้วยความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด 
5.3 ไม่แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนจากองค์กรที่สังกัด 

6. จรรยาบรรณต่อสังคม 
 มีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่จะมีผลต่อการพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน 
 

6.1 เข้าใจสถานการณ์ ปัญหาความต้องการ และกลไกการขับเคลื่อนทางสังคมที่
เกี่ยวข้อง เช่น การสรุปบทเรียนจากประสบการณ์การท างาน และเผยแพร่ต่อ
สาธารณะ เป็นต้น 
6.2 มีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่ายในการป้องกัน แก้ไข ฟ้ืนฟู พัฒนา หรือขับเคลื่อน
ทางสังคม เพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น เช่น การพัฒนากฎหมาย นโยบาย 
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องค์ประกอบ องค์ประกอบย่อย 
แผนยุทธศาสตร์ แนวทางการปฏิบัติที่เหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ปัญหา
และโครงสร้างทางสังคม เป็นต้น 
6.3 มีส่วนร่วมในการสื่อสารข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะและสังคม เช่น การ
จัดเวทีการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะในรูปแบบ
ต่าง ๆ เป็นต้น 

6.4 ยอมรับและเคารพในความหลากหลายทางวัฒนธรรมและสามารถอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นในสังคมพหุวัฒนธรรมได ้
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2. มาตรฐานความเป็นวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ 
 มาตรฐานความเป็นวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ มี 6 องค์ประกอบ  ได้แก่  1. สามารถปฏิบัติหน้าที่ในขอบเขตความรับผิดชอบโดยค านึงถึงความมั่นคงปลอดภัย และ
ประโยชน์สูงสุดของผู้ใช้บริการ 2. สามารถปฏิบัติงานภายใต้องค์ความรู้ด้านกฎหมายวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 3. สามารถปฏิบัติงานในฐานะผู้
ประกอบวิชาชีพ ภายใต้การใช้ดุลพินิจทางวิชาชีพ  4. การท าหน้าที่เป็นตัวแทนของวิชาชีพทั้งทางด้านวิชาการ และการปฏิบัติงาน 5. การท าหน้าที่ในเรื่องการขับเคลื่อน
นโยบายทางสังคมท่ีส่งผลต่อผู้ใช้บริการ และ 6. ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ในกรณีเกิดภาวะวิกฤต มีรายละเอียดดังนี้  
 

องค์ประกอบ องค์ประกอบย่อย  
1.สามารถปฏิบัติหน้าที่ในขอบเขตความรับผิดชอบโดยค านึงถึงความม่ันคง
ปลอดภัย และประโยชน์สูงสุดของผู้ใช้บริการ  

1.1 รู้ขอบเขตความรับผิดชอบ บทบาทหน้าที่ และข้อจ ากัดในการปฏิบัติงานของตน  

 1.2 สามารถบริหารจัดการบทบาท หน้าที่ความรับผิดชอบของตนเอง และองค์กรให้มี
การใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสมถูกต้อง  

1.3 สามารถด าเนินการตามกระบวนการสังคมสงเคราะห์ ในขั้นตอนการแสวงหา
ข้อเท็จจริง การประเมินรอบด้าน การวางแผน การด าเนินการตามแผน การติดตาม
และประเมินผลบริการกับผู้ใช้บริการอย่างถูกต้อง หรือมีการประชุมรายกรณีหรือการ
ประชุมทีมสหวิชาชีพ 

 1.4 มีความรู้ ความสามารถในการประเมินความเสี่ยง รับรู้ถึงสัญญาณอันตราย ความ
รุนแรง การปล่อยปละละเลย โดยใช้เครื่องมือที่เหมาะสมเพ่ือวิเคราะห์สถานการณ์
และจัดการปัญหาได้รวดเร็วและทันการณ์ หรือมีระบบการบริหารความเสี่ยง 

2. สามารถปฏิบัติงานภายใต้องค์ความรู้ด้านกฎหมายวิชาชีพสังคมสงเคราะห์
และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  

2.1. มีความรู้ในกฎหมายวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  
2.2 มีความสามารถในการน ากฎหมายวิชาชีพสังคมสงเคราะห์และกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง ไปปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ใช้บริการ 
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องค์ประกอบ องค์ประกอบย่อย  
3.  สามารถปฏิบัติงานในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพ ภายใต้การใช้ดุลพินิจทาง
วิชาชีพ  
 
 

3.1 ปฏิบัติงานตามกระบวนการสังคมสงเคราะห์ โดยการคิดวิเคราะห์ อย่างมีเหตุผล
ตามหลักการ ค่านิยม และจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ 

3.2 สามารถใช้ข้อเท็จจริงและดุลพินิจทางวิชาชีพ โดยเฉพาะในประเด็นที่มีความ
สลับซับซ้อน และแสวงหาทางเลือกที่เหมาะสมในการให้บริการด้วยแนวคิดเชิงบูรณา
การ 
3.3 การท างานร่วมกับสหวิชาชีพหรือเครือข่ายโดยใช้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจ 

4. การท าหน้าที่ เป็นตัวแทนของวิชาชีพทั้งทางด้านวิชาการ  และการ
ปฏิบัติงาน 

4.1 มีส่วนร่วมในกิจกรรม การปฏิบัติงานและแสดงความคิดเห็นที่สะท้อนความเป็น
วิชาชีพ  

5. การท าหน้าที่ในเรื่องการขับเคลื่อนนโยบายทางสังคมที่ส่งผลต่อผู้ใช้บริการ  
 
 

5.1 มีความสามารถในการวิเคราะห์ วางแผนและผลักดันการจัดการนโยบายสังคมเพ่ือ
ลดช่องว่าง หรือความเหลื่อมล้ าทางสังคม ให้เกิดความเป็นธรรมทางสังคมแก่
ผู้ใช้บริการทุกกลุ่มเป้าหมาย 

6. ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ในกรณีเกิดภาวะวิกฤต 
 

6.1 มีรูปแบบการท างานเมื่อเกิดภาวะวิกฤตที่ชัดเจน ผู้ประกอบวิชาชีพสังคม
สงเคราะห์สามารถบริหารจัดการรวมถึงให้บริการแก่ผู้ใช้บริการได้อย่างถูกต้อง และ
รวดเร็ว ทันต่อความต้องการที่แท้จริงของผู้ใช้บริการในสถานการณ์นั้น ๆ  
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3. มาตรฐานองค์ความรู้และการประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห ์
 มาตรฐานองค์ความรู้และการประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ มี 6 องค์ประกอบ ได้แก่ 1.ปฏิบัติงานภายใต้กรอบกฎหมายส าคัญที่เกี่ยวข้องกับงาน
สังคมสงเคราะห์ 2. เข้าใจและตระหนักถึงความหลากหลายทางสังคม วัฒนธรรมที่มีผลต่อการปฏิบัติงานสั งคมสงเคราะห์ 3. เข้าใจและตระหนักถึงบริบททางสากล และ
บริบทแวดล้อมท่ีมีอิทธิพลต่อวิถีชีวิตประชาชน 4. เข้าใจและเชื่อมโยงแนวคิด ทฤษฎี องค์ความรู้ต่าง ๆ และสามารถประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ 5. มีการ
น าความรู้ด้านการวิจัย และการจัดการความรู้ เพ่ือพัฒนาการปฏิบัติงานและสร้างนวัตกรรมทางวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ และ 6.การน าเทคโนโลยีมาใช้ในการสื่อสาร และ
ปฏิบัติงานได้หลากหลายรูปแบบโดยค านึงถึงจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ มีรายละเอียดดังนี้ 
 

องค์ประกอบ องค์ประกอบย่อย 
1.ปฏิบัติงานภายใต้กรอบกฎหมายส าคัญทีเ่กี่ยวข้องกับงานสังคมสงเคราะห์ 1.1 มีความรู้ ความเข้าใจกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานกับ

กลุ่มเป้าหมายของหน่วยงานและสามารถอ้างอิงหลักกฎหมายได้อย่างถูกต้อง 

1.2 สามารถใช้อ านาจหน้าที่ของผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์หรือการเป็น
พนักงานเจ้าหน้าทีภ่ายใต้กรอบและขอบเขตของกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

2. เข้าใจและตระหนักถึงความหลากหลายทางสังคม วัฒนธรรมที่มีผลต่อการ
ปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ 

2.1 มีความเข้าใจบริบทและนัยส าคัญทางวัฒนธรรมต่อความหลากหลายทางด้าน
อายุ ภาษา ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทาง
เศรษฐกิจหรือสังคม เชื้อชาติ ชาติพันธุ์ ความเชื่อทางศาสนา ความคิดเห็นทางการ
เมือง การศึกษาอบรม เพศสภาพ เพศวิถี อัตลักษณ์ และการแสดงออก ฯลฯและ
ผลกระทบที่มีต่อการจัดบริการรวมทั้งมีแนวทางการจัดบริการอย่างเหมาะสม 

3. เข้าใจและตระหนักถึงบริบททางสากล และบริบทแวดล้อม ที่มีอิทธิพลต่อวิถี
ชีวิตประชาชน 

3.1 เข้าใจและตระหนักถึงสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงของบริบทสากลและบริบท
แวดล้อมที่มีผลต่อประชาชน ซึ่งมีผลต่อการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ 

3.2 สามารถวิเคราะห์ วิพากษ์โครงสร้างทางสังคม นโยบาย กฎหมาย และการ
บริหารที่เกี่ยวข้องกับอ านาจและความไม่เป็นธรรม 
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องค์ประกอบ องค์ประกอบย่อย 
3.3 เข้าใจและตระหนักรู้เกี่ยวกับความเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบายที่มีผลกระทบต่อ
ประชาชนกลุ่มต่าง ๆ  รวมทั้งกลุ่มเป้าหมายที่มีความต้องการพิเศษ 

4. เข้าใจและเชื่อมโยงแนวคิด ทฤษฎี องค์ความรู้ต่าง ๆ และสามารถประยุกต์ใช้
กับการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห ์
 

4.1 สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ วิเคราะห์ในการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์
อย่างถูกต้อง และสอดคล้องกับบริบท 

5. มีการน าความรู้ด้านการวิจัย และการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาการปฏิบัติงาน
และสร้างนวัตกรรมทางวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ 

5.1 ผู้ท าวิจัยต้องผ่านการอบรมจริยธรรมการวิจัยในคน และงานวิจัยต้องได้รับการ
อนุมัติจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน หรือคณะกรรมการการวิจัยที่
เกี่ยวข้อง 

5.2 สามารถจัดการความรู้เพ่ือพัฒนาการปฏิบัติงานและน าผลการวิจัยไปใช้
ประโยชน์หรือนวัตกรรมจากผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
5.3 สามารถเผยแพร่ ถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัยเพ่ือแลกเปลี่ยนองค์
ความรู้ เพิ่มสมรรถนะต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ 

6. การน าเทคโนโลยีมาใช้ในการสื่อสาร และปฏิบัติงานได้หลากหลายรูปแบบ 
โดยค านึงถึงจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ 
 

6.1 มีความรู้และสามารถน าเทคโนโลยีไปใช้ในการสื่อสารและการปฏิบัติงานสังคม
สงเคราะห ์โดยยึดมั่นในจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ 
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4. มาตรฐานการสื่อสารทางวิชาชีพ 
 มาตรฐานการสื่อสารทางวิชาชีพ มี 3 องค์ประกอบ ได้แก่   1. การสื่อสารเพ่ือสร้างสัมพันธภาพเชิงวิชาชีพ  2. รูปแบบการสื่อสารที่สร้างสรรค์และส่งเสริมการ
ปฏิบัติงานกับกลุ่มคนที่หลากหลาย และ 3. การสื่อสารเพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพในการท างานเป็นทีม มีรายละเอียดดังนี้  
 
 

องค์ประกอบ องค์ประกอบย่อย 
1. การสื่อสารเพื่อสร้างสัมพันธภาพเชิงวิชาชีพ 
 
 
 
 

1.1 สื่อสารเชิงบวก โดยปราศจากอคติ และรักษาความลับ เพ่ือบรรลุเป้าหมาย
ในการปฏิบัติงาน 
1.2 ท างานเชิงรุก เพ่ือแสวงหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์ รวมทั้งเพ่ือเป็นคนกลางใน
การสื่อสารให้กับผู้ใช้บริการและทีมสหวิชาชีพ 
1.3 ตระหนักและยึดหลักจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพในการแสดงความคิดเห็นผ่าน
ช่องทางการสื่อสาร รูปแบบต่าง ๆ อย่างเหมาะสม 

2. รูปแบบการสื่อสารที่สร้างสรรค์ และส่งเสริมการปฏิบัติงานกับกลุ่มคนที่
หลากหลาย 

2.1 สามารถใช้ทักษะการสื่อสารแบบวัจนภาษา 1และอวัจนภาษา2 อย่าง
เหมาะสมกับผู้ใช้บริการ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

                                                           
1วัจนภาษา (Verbal Communication) หมายถึง ภาษาถ้อยค า ได้แก่ ค าพูดหรือตัวอักษรที่ก าหนดใช้ร่วมกันในสังคม ซึ่งหมายรวมทั้งเสียง และลายลักษณ์อักษร ภาษาถ้อยค าเป็นภาษา

ที่มนุษย์สร้างขึ้นอย่างมีระบบ มีหลักเกณฑ์ทางภาษา หรือไวยากรณ์ซึ่งคนในสังคมต้องเรียนรู้และใช้ภาษาในการฟัง พูด อ่าน เขียน และคิด การใช้วัจนภาษาในการสื่อสารต้องค านึงถึงความชัดเจน
ถูกต้องตามหลักภาษา และความเหมาะสมกับลักษณะการสื่อสาร ลักษณะงาน เป้าหมาย สื่อและผู้รับสาร 

2อวัจนภาษา (Non verbal Communication) หมายถึง เป็นการสื่อสารโดยไม่ใช้ถ้อยค า ทั้งที่เป็นภาษาพูดและภาษาเขียน เป็นภาษาที่มนุษย์ใช้สื่อสารกัน โดยใช้อากัปกิริยา ท่าทาง  
น้ าเสียง  สายตาหรือใช้วัตถุ การใช้สัญญาณ และสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ  หรือแสดงออกทางด้านอื่นท่ีสามารถรับรู้กันได้สามารถแปลความหมายได้และท าความเข้าใจต่อกันได้ 
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องค์ประกอบ องค์ประกอบย่อย 
2.2 มีการตระหนักในการแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางการสื่อสารรูปแบบต่าง 
ๆ อย่างเหมาะสม  
2.3 สื่อสารโดยยึดหลักสันติวิธี สามารถเจรจาต่อรองไกล่เกลี่ยประนีประนอม  

แจัดการความขัดแย้ง ละ/หรือบ าบัดรักษา เยียวยาและฟ้ืนฟู เพ่ือให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงอย่างมีเป้าหมาย 

3. การสื่อสารเพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพในการท างานเป็นทีม 
 

3.1 ผู้ใช้บริการมีส่วนร่วมตัดสินใจในกระบวนการปฏิบัติงาน 

3.2 สามารถสื่อสาร จูงใจเพ่ือให้ทีมเข้าใจ ยอมรับ และให้ความร่วมมือในการ
ท างานหรือปฏิบัติงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย 

3.3  ปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ร่วมกับเพ่ือนร่วมงาน สหวิชาชีพ และภาคี
เครือข่าย ด้วยการให้เกียรติ ซื่อสัตย์ ยอมรับในบทบาทหน้าที่  โดยมุ่งประโยชน์
สูงสุดของผู้ใช้บริการ 
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5. มาตรฐานการบันทึกข้อมูลเพื่อการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ 
 มาตรฐานการบันทึกข้อมูลเพ่ือการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์มี 5 องค์ประกอบ ได้แก่ 1. การบันทึกการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์บนฐานความรู้ ค่านิยม 
จรรยาบรรณ และหลักการของวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ 2. การบันทึกการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ ถูกต้อง ชัดเจน 3. การบันทึกการจัดบริการส าหรับกลุ่มเป้าหมายที่มี
ความต้องการพิเศษ  4. การบันทึกตามก าหนดเวลา และ 5. การใช้ประโยชน์จากบันทึกการปฏิบัติงาน มีรายละเอียดดังนี้ 
 

องค์ประกอบ องค์ประกอบย่อย 
1. การบันทึกการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์บนฐานความรู้ ค่านิยม จรรยาบรรณ และ
หลักการของวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ 

1.1 บันทึกการปฏิบัติงานกับกลุ่มเป้าหมาย  ตั้งแต่ระดับรายบุคคล กลุ่ม
ชุมชน โครงการ หรือภาระงานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานโดยใช้
ความรู้ กระบวนการ วิธีการและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ 

2. การบันทึกการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ ถูกต้อง ชัดเจน 
 

2.1 บันทึกข้อมูลอย่างเป็นระบบ ถูกต้อง ครอบคลุม กระชับ ชัดเจน  
2.2 บันทึกโดยจ าแนกข้อมูล ข้อเท็จจริง และความคิดเห็น 
2.3 ชี้แจงวัตถุประสงค์การบันทึก การจัดเก็บ และใช้ข้อมูลโดยได้รับการ
ยินยอมจากผู้ใช้บริการ กรณีผู้ใช้บริการไม่อยู่ในภาวะที่ให้ค ายินยอมได้
สามารถให้ผู้แทนที่ชอบด้วยกฎหมายด าเนินการแทน 

3. การบันทึกการจัดบริการส าหรับกลุ่มเป้าหมายที่มีความต้องการพิเศษ 3.1 บันทึกแสดงการประเมินในรายละเอียดด้านความต้องการพิเศษของ
ผู้ใช้บริการ 

4. การบันทึกตามก าหนดเวลา 4.1  บันทึกข้อมูล ข้อเท็จจริงให้ทันการณ์อย่างช้าไม่เกิน 48 ชั่วโมงท าการ 
นับแต่การปฏิบัติงานแต่ละครั้ง 

5. การใช้ประโยชน์จากบันทึกการปฏิบัติงาน 5.1 น าข้อมูลบันทึกการปฏิบัติงานมาใช้ในการวิเคราะห์ การตัดสินใจ 
วางแผน การปฏิบัติงาน นิเทศงาน และประเมินผล 

5.2 ผู้ปฏิบัติงานได้รับการอบรมและพัฒนาทักษะในการบันทึกการ
ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง 
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องค์ประกอบ องค์ประกอบย่อย 
5.3 รักษาความลับและความปลอดภัย ในการบันทึกรูปแบบต่าง ๆ เช่น 
เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ และการสื่อสารต่าง ๆ รวมถึงการส ารองข้อมูล 
ส่งต่อ แบ่งปันข้อมูลโดยใช้ดุลพินิจทางวิชาชีพ เป็นต้น 

5.4 เอกสาร ข้อมูลรายบุคคลต้องเก็บรักษาไว้ในที่ปลอดภัย สามารถสืบค้น
ได้ ไม่ต่ ากว่า 10 ปี กรณีผู้ใช้บริการเป็นเด็ก ควรจัดเก็บจนกระทั่ง
ผู้ใช้บริการอายุเกิน 18 ปี หรือตามนโยบายของหน่วยงาน 

5.5 การเชื่อมโยงและเข้าถึงข้อมูลผู้ใช้บริการในวิชาชีพสังคมสงเคราะห์เพ่ือ
ประโยชน์และประสิทธิภาพในการให้บริการ 
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6. มาตรฐานการนิเทศงานเพื่อพัฒนาวิชาชีพ 
  

มาตรฐานการนิเทศงานเพ่ือพัฒนาวิชาชีพ  มี 3 องค์ประกอบ ได้แก่ 1. ผู้ให้การนิเทศงาน ผู้รับการนิเทศงาน เข้าใจความส าคัญ บทบาท ความมุ่งหมายและหน้าที่
ของการนิเทศงาน 2. การพัฒนากระบวนการนิเทศงาน และ 3. สนับสนุนการนิเทศงานสังคมสงเคราะห์  มีรายละเอียดดังนี้ 

 
องค์ประกอบ องค์ประกอบย่อย 

1.ผู้ให้การนิเทศงาน ผู้รับการนิเทศงาน เข้าใจความส าคัญ บทบาท ความมุ่ง
หมายและหน้าที่ของการนิเทศงาน 

1.1 ผู้มีส่วนในการนิเทศงาน เข้าใจความส าคัญ บทบาท ความมุ่งหมาย และหน้าที่
ของการนิเทศงาน 

1.2 มีการเรียนรู้ร่วมกันในกระบวนการนิเทศงาน เช่น การประชุมร่วม การ
ปรึกษาหารือ การสรุปบทเรียนระหว่างผู้ให้การนิเทศ ผู้รับการนิเทศงาน และผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้อง เป็นต้น 

2.การพัฒนากระบวนการนิเทศงาน 
 
 

2.1 ค้นหาความต้องการ ออกแบบการเรียนรู้ การจัดท าคู่มือการนิเทศงาน ก าหนด
วัตถุประสงค์ แผนการนิเทศ ด าเนินการ ก ากับติดตาม  และประเมินผลความส าเร็จ
และผลการเรียนรู้ 

3. การสนับสนุนการนิเทศงานสังคมสงเคราะห์ 
 

3.1 หน่วยงานควรมีนโยบาย และระบบการนิเทศงานการปฏิบัติงานสังคม
สงเคราะห์  และสนับสนุนการนิเทศงานแก่ผู้ปฏิบัติงานและผู้ฝึกปฏิบัติงานสังคม
สงเคราะห์ นักศึกษาสังคมสงเคราะห์ ผู้ช่วยงานสังคมสงเคราะห์และ อาสาสมัคร
สังคมสงเคราะห์ 

 การนิเทศงานถือเป็นส่วนส าคัญของการฝึกอบรมและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งจ าเป็นต่อการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ การนิเทศงานที่ดีจะช่วย
ในการคุ้มครองพิทักษ์สิทธิของผู้ใช้บริการ และเป็นการสนับสนุนช่วยเหลือให้ผู้ปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ในการสร้างหลักประกันที่จะด าเนินการได้ตามมาตรฐานทาง
วิชาชีพและให้บริการได้อย่างมีคุณภาพ  
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การนิเทศงานสังคมสงเคราะห์ หมายถึง กระบวนการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างผู้ให้การนิเทศกับผู้รับการนิเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือปรับ ปรุงและพัฒนาการ
ปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ให้มีคุณภาพ เพ่ือประโยชน์ของผู้ใช้บริการ 

หลักการส าคัญของการนิเทศงานคือ การนิเทศที่มีส่วนร่วมในกระบวนการนิเทศทั้งจากผู้ให้การนิเทศ และผู้รับการนิเทศ ก่อให้เกิดการพัฒนา การเรียนรู้ และ
ทักษะการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ รูปแบบการนิเทศ มีทั้งการนิเทศเป็นรายบุคคล นิเทศเป็นกลุ่ม ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมในแต่ละสถานการณ์ 

ผู้ให้การนิเทศงานสังคมสงเคราะห์  หมายถึง  ผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์รับอนุญาตที่มีประสบการณ์ด้านการท างานและได้รับการมอบหมายจากหน่วยงาน
ให้เป็นผู้นิเทศงานสังคมสงเคราะห์  

ผู้รับการนิเทศ หมายถึง ผู้ปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ นักศึกษาสังคมสงเคราะห์ อาสาสมัครด้านสังคมสงเคราะห์ และผู้ปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ในกระบวนการ
ฝึกปฏิบัติ เพื่อประกอบการขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพรับอนุญาต
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ภาคผนวก 
 

ผนวก  ก 
นิยามศัพท์  

ค าศัพท ์ ค าจ ากัดความ 
1. รายงานการปฏิบัติงาน 
(Report) 

รายงานผลความก้าวหน้าการปฏิบัติงานของผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ภายใต้
กรอบระยะเวลาและเงื่อนไขที่หน่วยงานก าหนด อันหมายรวมถึงการปฏิบัติงานท้ังในระดับ
บุคคล ครอบครัว กลุ่มคน ชุมชน หรือโครงการ  

2. บันทึกการปฏิบัติงาน 
(Case record) 

การบันทึกข้อมูล ข้อเท็จจริงอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรเกี่ยวกับผู้ใช้บริการรายบุคคล 
ครอบครัว กลุม่คน ชุมชน หรือโครงการ โดยระบสุภาพปญัหา การประเมินสภาวะ
ผู้ใช้บริการ การวินิจฉัย การจดัท าแผนด าเนินการการใหค้วามช่วยเหลือ การประสานงาน 
ประสานทรัพยากร  การก ากับและติดตามการด าเนินงานตามแผน การประเมินเพื่อส่งต่อ 
หรือการวางแผนยุติบริการ  
บันทึกการปฏิบัติงาน ถือเป็นแหล่งข้อมูลที่ส าคัญเกี่ยวกับระบบด าเนินการของผู้ประกอบ
วิชาชีพสังคมสงเคราะห์ในการท างานกับผู้ใช้บริการ ซึ่งสามารถน าไปใช้ในการจัดการราย
กรณี การสื่อสารและประสานงานระหว่างวิชาชีพเพื่อเป็นหลักประกันเชิงคุณภาพของ
มาตรฐานการให้บริการ สะท้อนถึงความรับผิดชอบที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ รวมทั้งเป็น
ประโยชน์ในการวางแผนปรับปรุงด้านงบประมาณ สนับสนุนการนิเทศงานและงานวิจัย 

3. การทบทวนหลังปฏิบัติงาน 
(After action review) 

การประเมินและทบทวนแนวทาง วิธีการท างานในการตอบสนองต่อสถานการณ์ปัญหาของ
ผู้ใช้บริการ เป็นวิธีการเชิงสรุปบทเรียนในการค้นหาและบันทึกแนวทางปฏิบัติที่ดีและข้อ
ท้าท้ายในการแก้ไขปัญหานั้น ๆ  ทั้งด้านความส าเร็จและปัญหาที่เกิดขึ้น  

4. การทบทวนกรณีศึกษา 
(Case review) 
 

การประมวลสรุปผลการด าเนินงานของผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ ที่ปฏิบัติงานกับ
ผู้ใช้บริการรายบุคคล ครอบครัว กลุ่มคน หรือชุมชน โดยการทบทวน วิเคราะห์ และ
สังเคราะห์ ข้อเท็จจริงของผู้ใช้บริการ ขั้นตอน กระบวนการในการท างาน การวางแผน
บริการ การท างานร่วมกับทีมสหวิชาชีพ พร้อมการประเมิน วิเคราะห์ ให้เห็นจุดแข็งและ
ข้อท้าทายในการท างาน และการจัดการปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น รวมถึงข้อเสนอแนะ ที่
สะท้อนความสามารถและศักยภาพของผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ 

5. ผู้ประกอบวิชาชีพสังคม
สงเคราะห์ (Licensed social 
worker) 

บุคคลซึ่งประกอบวิชาชีพที่ต้องใช้ความรู้ และทักษะทางสังคมสงเคราะห์ในการปฏิบัติ
หน้าที่เกี่ยวกับการป้องกันและการแก้ไขปัญหาของบุคคล ครอบครัว กลุ่มคน หรือชุมชน 
เพื่อให้กระท าหน้าที่ทางสังคมและด ารงชีวิตได้อย่างปกติสุข (พรบ.วิชาชีพสังคมสงเคราะห์ 
พ.ศ. 2556 ,น.2) 

6. ผู้ใช้บริการ  
(Client /Service user) 

บุคคล ครอบครัว กลุ่มคน ชุมชน หรือกลุ่มเป้าหมายในรายโครงการที่ผู้ประกอบวิชาชีพ
สังคมสงเคราะห์ปฏิบัติงาน 

7.การประชุมปรึกษารายกรณี 
    (Case conference) 
 
 

กระบวนการท างานร่วมกันระหว่างวิชาชีพเดียวกัน หรือวิชาชีพต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ในการ
ประเมินความต้องการจ าเป็นของผู้ใช้บริการ ประสานความร่วมมือ ด าเนินการช่วยเหลือ 
จัดสรรทรัพยากร ติดตามประเมินผล โดยด าเนินการใน 2 ลักษณะคือ (1) ก าหนด
วัตถุประสงค์ แผนบริการ และด าเนินการร่วมกัน หรือ (2) ขอค าแนะน าจากผู้มี
ประสบการณ์/ผู้เชี่ยวชาญแต่ละวิชาชีพเฉพาะด้าน 

8.แผนการดูแล / แผนบริการ 
(Service plan / Care  

การวางแผนบริการ โดยน าข้อเท็จจริง และผลการประเมินสภาวะมาวิเคราะห์วินิจฉัย เพื่อ
ก าหนดเป้าหมายที่เป็นล าดับความส าคัญของการจัดบริการ และวางแผนบริการเพื่อน าไปสู่
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ค าศัพท ์ ค าจ ากัดความ 
plan) การแก้ปัญหา การบ าบัดฟื้นฟู การคุ้มครอง หรือการป้องกันตามสถานการณ์ที่เหมาะสม 

แผนบริการอาจน าเสนอเป็นแผนเฉพาะหน้า หรือแผนระยะสั้น ระยะยาว ให้สอดคล้องกับ
สภาพปัญหาและความต้องการของผู้ใช้บริการ ซึ่งหมายรวมทั้งปัจเจกบุคคล ครอบครัว 
กลุ่มคน หรือชุมชน 
การจัดท าแผนบริการนั้นผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ควรวางแผนร่วมกับผู้ใช้บริการ 
และทีมสหวิชาชีพ เพราะจะช่วยให้แผนบริการมีความสอดคล้องเหมาะสมกับข้อเท็จจริง 
และบริบทของผู้ใช้บริการ  

9.แผนพัฒนารายบุคคล 
 (Individual development  
Plan -IDP) 

การวางแผนที่สอดคล้องกับปัญหา หรือความต้องการเฉพาะรายของผู้ใช้บริการในระดับ
ปัจเจกผ่านกระบวนการทางสังคมสงเคราะห์ โดยมีการตั้งเป้าหมายทั้งระยะสั้น ระยะยาว
เพื่อตอบสนองปัญหาและความต้องการที่แตกต่างกัน เป็นแผนการจัดบริการรายบุคคล 
ระหว่างผู้ใช้บริการกับผู้จัดการรายกรณีหรือทีมงาน  
แผนพัฒนารายบุคคลเป็นแผนท่ีเกิดจากการท างานร่วมกัน ระหว่างผู้ใช้บริการ ครอบครัว 
สหวิชาชีพ ผู้ปฏิบัติงาน เพื่อท าให้เกิดแนวทางการปฏิบัติงานที่ชัดเจน เป็นรูปธรรม และ
ท าให้มีหลักประกันในการติดตาม ก ากับ จนสิ้นสุดการท างาน 

10. แบบบรรยายลักษณะงาน 
(Job description) 

การระบุหน้าที่ความรับผิดชอบและลกัษณะงานที่แต่ละวิชาชีพ หรือแต่ละต าแหน่งงานต้อง
ด าเนินการ เป็นการอธิบายขอบเขตรายละเอียดของงานถึงหน้าที่ความรับผิดชอบโดยระบุ
ช่ือ ต าแหน่งงาน ค าสรุปเกี่ยวกับงาน หน้าที่งานหลัก งานรอง และความสัมพันธ์กับสาย
งานอ่ืน ๆ  

11. ภาวะวิกฤต 
(Crisis) 

สถานการณ์ในภาวะวิกฤตหรือภาวะฉุกเฉินอันเนื่องมาจากภัยพิบัติตามธรรมชาติและภัย
พิบัติที่เกิดจากผลการกระท าของมนุษย์ 
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ผนวก ข 
ค าสั่งสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ 

ที ่2/2561  
เรื่อง  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดท าร่างข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ 

 และจัดท าร่างมาตรฐานการให้บริการของผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ 
 

           ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ พ.ศ. 2556 ก าหนดให้สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ ใน
ฐานะองค์กรนิติบุคคล มีหน้าที่ในการควบคุมมาตรฐาน จรรยาบรรณ ส่งเสริมและพัฒนาวิชาชีพสังคม
สงเคราะห์ ตลอดจนให้ความช่วยเหลือหรือบริการทางสังคมที่ เกี่ยวข้องกับวิชาชีพสังคมสง เคราะห์ 
(พระราชบัญญัติวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ พ.ศ. 2556 มาตรา 5) โดยสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์มีหน้าที่
ก าหนดมาตรฐานการให้บริการของผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ และจัดท าข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณ
แห่งวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ ดังนั้น ผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ต้องประกอบวิชาชีพให้เป็นไปตาม
ข้อบังคับท้ังต้องด ารงตนและปฏิบัติตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ด้วย (พระราชบัญญัติวิชาชีพ
สังคมสงเคราะห์ พ.ศ. 2556 มาตรา 32, 33)  
        เพ่ือให้การพิจารณาจัดท าเรื่องข้อบังคับจรรยาบรรณวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ และมาตรฐานการ
ให้บริการของผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ มีกระบวนการพิจารณาอย่างรอบด้าน และบรรลุตามอ านาจ
หน้าที่ตามกฎหมายวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ จึงขอแต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดท าร่างข้อบังคับว่าด้วย
จรรยาบรรณวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ และจัดท าร่างมาตรฐานการให้บริการของผู้ประกอบวิชาชี พสังคม
สงเคราะห์           
 
       โดยมีองค์ประกอบและอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
      องค์ประกอบ   

1. รองศาสตราจารย์อภิญญา เวชยชัย ที่ปรึกษา 

2. ดร.ทิพาภรณ์ โพธิ์ถวิล ประธานอนุกรรมการ 
3. นางสาวจินตนา นนทะเปารยะ อนุกรรมการ 
4. นายชินชัย ชี้เจริญ อนุกรรมการ 
5. อาจารย์นวลใย วัฒนกูล อนุกรรมการ 
6. นางณัฐวดี ณ มโนรม อนุกรรมการ 
7. นางสาวภูษา ศรีวิลาศ อนุกรรมการ 
8. นางลัดดา เบญจเตชะ อนุกรรมการ 
9. นางสาวบุญล้อม กานต์ศักดิ์สราญ อนุกรรมการ 

10. นางสาวสมศิริ บุญศิริ อนุกรรมการ 
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไลภรณ์ โคตรบึงแก อนุกรรมการ 
12. นางเพลินพิศ จันทรศักดิ์ อนุกรรมการ 
13. นางพรทิวา ทองหล่อ อนุกรรมการ 
14. นางสาวสิชากาณจ์ ศิไพบุณณากาณจ์ อนุกรรมการ 
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15. นางเยาวเรศ ค ามะนาด อนุกรรมการ 
16. นางสาวพรประภา สินธุนาวา อนุกรรมการ 
17. นางลัดดา จีระกุล อนุกรรมการ 
18. นางปัทมา ชาญเชี่ยว อนุกรรมการ 
19. นางรัศมี สุวรรณหงษ์ อนุกรรมการ 
20. นายยุทธศักดิ์ รุ่งเรืองนรา อนุกรรมการ 
21. นางสาวสมพรทิพย์ สุขวโรดม อนุกรรมการ 
22. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัญมณี บูรณกานนท์ เลขานุการคณะอนุกรรมการ 
23. อาจารย์ ดร.ธันยา รุจิเสถียรทรัพย์ ผู้ช่วยเลขานุการคณะอนุกรรมการ 

 
อ านาจหน้าที่  

  

1.  จัดท าร่างข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณวิชาชีพสังคมสงเคราะห์  
2.  เสนอร่างข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ผ่านเวทีประชาพิจารณ์ 
3.  จัดท าร่างมาตรฐานการให้บริการของผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ 
 
               ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

                 
              สั่ง ณ วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2561 
  
 

 

                 รองศาสตราจารย์อภิญญา เวชยชัย 
                  (นายสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์) 
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ผนวก ค 
ค าสั่งสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ 

ที ่5/2563 
เรื่อง แต่งตั้งคณะท างานขับเคลื่อนมาตรฐานการให้บริการของผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ 

 
        เพ่ือให้การด าเนินการขับเคลื่อนมาตรฐานการให้บริการของผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ สามารถ
น าไปปฏิบัติในหน่วยงานต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์จึงแต่งตั้ง
คณะท างานขับเคลื่อนมาตรฐานการให้บริการของผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ ดังนี้      
องค์ประกอบ 

1.  รองศาสตราจารย์อภิญญา เวชยชัย ที่ปรึกษา 
2. ดร. ทิพาภรณ์ โพธิ์ถวิล ที่ปรึกษา 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัญมณี บูรณกานนท์ ประธาน 
4. นางสาวแรมรุ้ง วรวัธ รองประธาน 
5. นางสาววาสนา เก้านพรัตน์ คณะท างาน 
6. นายอนุกูล ปีดแก้ว คณะท างาน 
7. นางลัดดา จีระกุล คณะท างาน 
8. นางวรรภา ล าเจียกเทศ คณะท างาน 
9. นางฉัตณฑี ศิลากุล คณะท างาน 

10. นางสาวพรประภา สินธุนาวา คณะท างาน 
11. นางอุมาภรณ์ ผ่องจิตต์ คณะท างาน 
12. ผู้แทนกระทรวงกลาโหม คณะท างาน 
13. ผู้แทนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ คณะท างาน 
14. ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย คณะท างาน 
15. ผู้แทนกระทรวงยุติธรรม คณะท างาน 
16. ผู้แทนกระทรวงแรงงาน คณะท างาน 
17. ผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ คณะท างาน 
18. ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข คณะท างาน 
19. ผู้แทนกรุงเทพมหานคร คณะท างาน 
20. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธันยา รุจิเสถียรทรัพย์ เลขานุการ 
21. นางภูษา ศรีวิลาศ 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 าร่างข้อบังคับจรรยาบรรณวิชาชีพสังคม
สงเคราะห์ และจัดท าร่างมาตรฐานการให้บริการของผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ (ค าสั่งที2่/2561.)  ซ่ึง
คณะอนุกรรมการฯ ได้ด าเนินการจัดท าร่างมาตรฐานฯ ฉบับดังกล่าวขึ้น พร้อมทั้งได้จัดให้มีการรับฟังความ
คิดเห็นต่อร่างมาตรฐานฯนั้น จากหลายภาคส่วนและหลายรูปแบบ ได้แก่  (1) การแสดงความคิดเห็นผ่านเว็บ
ไซด์ (2) การร่วมให้ความคิดเห็นจากผู้แทนแต่ละหน่วยงาน/กระทรวง เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ณ 
โรงแรมกานต์มณี พาเลซ  รวมทั้ง (3) การรับฟังความคิดเห็นจากเวทีสภาวิชาชีพสัญจร ภาคเหนือ ประจ าปี 
2563 เมื่อวันที่ 5-6 มีนาคม 2563 ณ โรงแรมฮอลิเดย์การ์เด้น จังหวัดเชียงใหม่ จากนั้นจึงน าผลจากการรับฟัง
ความคิดเห็นทั้งหมดมาปรับปรุงและพัฒนามาตรฐานการให้บริการของผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ให้มี
ความเหมาะสม   
 

2) การขับเคลื่อนมาตรฐานการให้บริการของผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์  
ในการขับเคลื่อนมาตรฐานการให้บริการของผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์นั้น  สภาวิชาชีพสังคม

สงเคราะห์ มีบทบาทหน้าที่ในการส่งเสริมให้น ามาตรฐานการให้บริการของผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์
ไปสู่การปฏิบัติให้บังเกิดผลต่อการพัฒนาวิชาชีพให้มีมาตรฐานการให้บริการ สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ จึงได้
แต่งตั้งคณะท างานขับเคลื่อนมาตรฐานการให้บริการของผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ (ค าสั่งที่ 5/2563) 
เพ่ือเป็นกลไกการด าเนินงานขับเคลื่อนมาตรฐานการให้บริการของผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ให้บังเกิด
ผลต่อไป 
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สรุปผลแบบสอบถามการรับรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานการให้บริการ 
ของผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ และความคิดเห็นต่อทิศทางขับเคลื่อนมาตรฐานฯ  

ของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 
กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ข้าราชการ พนักงานราชการ ในต าแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ นักพัฒนาสังคม  
และบุคลากรในต าแหน่งอื่น ๆ ที่ปฏิบัติงานด้านสังคมสงเคราะห์ สังกัด กรม พส. 

ผู้ตอบแบบสอบถามฯ  จ านวน  368  คน  

ส่วนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม 
1. ต าแหน่ง 

ต าแหน่ง จ านวน ร้อยละ 
นักพัฒนาสังคม 225 61.14 
นักสังคมสงเคราะห์ 113 30.71 
นักจัดการงานทั่วไป  13 3.53 
ผู้บริหารหน่วยงาน 9 2.45 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 2 0.54 
นักจิตวิทยา 2 0.54 
เจ้าหน้าทีส่นับสนุนปฏิบัติงาน
พัฒนาสังคมและสวัสดิการ 

2 0.54 

พนักงานบริการ 1 0.27 
พยาบาล 1 0.27 

รวม 368 100.00 
 

2. สังกัด 
สังกัด จ านวน ร้อยละ 

กองคุ้มครองสวัสดิภาพและเสริมสร้างคุณภาพชีวิต 205 55.71 
กองพัฒนาสังคมกลุ่มเป้าหมายพิเศษ 138 37.50 
ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ 13 3.53 
ส านักงานเลขานุการกรม 3 0.82 
กองกิจการอาสาสมัครและภาคประชาสังคม 3 0.82 
กลุ่มงานผู้เชี่ยวชาญ 3 0.82 
กองหนึ่งใจ..เดียวกัน 2 0.54 
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน 1 0.27 

รวม 368 100.00 
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ส่วนที่ 2 : แบบสอบถามเกี่ยวกับการรับรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานการให้บริการของผู้ประกอบ
วิชาชีพสังคมสงเคราะห์ และความคิดเห็นต่อทิศทางขับเคลื่อนมาตรฐานฯ ของ กรม พส.  

 
1. ท่านทราบหรือไม่ว่า สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ได้ประกาศมาตรฐานการให้บริการ 

ของผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2564 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. ท่านรู้หรือไม่ว่า มาตรฐานการให้บริการของผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ ประกอบด้วย 6 
มาตรฐาน 29 องค์ประกอบ 
 
 
 
 
 
 
 

3. ความคิดเห็นต่อมาตรฐานการให้บริการฯ ทั้ง 6 มาตรฐาน 29 องค์ประกอบ 
3.1 ท่านเห็นด้วยหรือไม่ ที่ก าหนดให้มาตรฐานจรรยาบรรณ ประกอบด้วย จรรยาบรรณต่อตนเอง  

ต่อวิชาชีพ ต่อผู้ใช้บริการ ต่อผู้ร่วมวิชาชีพและผู้ร่วมงานในวิชาชีพอ่ืน ต่อองค์กรที่สังกัดและจรรยาบรรณ  
ต่อสังคม 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

การรับรู้ จ านวน ร้อยละ 
ทราบ 269 73.1 
ไม่ทราบ 99 26.9 

รวม 368 100.0 

การรับรู้ จ านวน ร้อยละ 
ทราบ 248 67.4 
ไม่ทราบ 120 32.6 

รวม 368 100.0 

ความคิดเห็น 
นักสังคมสงเคราะห์ ต าแหน่งอ่ืน ๆ  

รวม 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

เห็นด้วย 112 99.12 249 97.65 361 
ไม่เห็นด้วย 1 0.88 4 1.57 5 
ไม่ทราบ 0 0.00 2 0.78 2 

รวม 113 100.00 255 100.00 368 
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3.2 ท่านเห็นด้วยหรือไม่ กับองค์ประกอบในมาตรฐานความเป็นวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ เช่น สามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ในขอบเขตความรับผิดชอบโดยค านึงถึงความมั่นคงปลอดภัย และประโยชน์สุขของผู้ใช้บริการ ฯลฯ 

 

3.3 ท่านเห็นด้วยหรือไม่ กับองค์ประกอบของมาตรฐานองค์ความรู้และการประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน เช่น เข้าใจและตระหนักถึงความหลากหมายทางสังคม วัฒนธรรมที่มีผลต่อการปฏิบัติงานสังคม
สงเคราะห์ เข้าใจและตระหนักถึงบริบททางสากล และบริบทแวดล้อม ที่มีอิทธิพลต่อวิถีชีวิตประชาชน 

 
3.4 ท่านเห็นด้วยหรือไม่ กับองค์ประกอบของมาตรฐานการสื่อสารทางวิชาชีพ เช่น การสื่อสาร 

เพ่ือสร้างสัมพันธภาพเชิงวิชาชีพ เพ่ือส่งเสริมประสิทธิภาพในการท างานเป็นทีม 

 
 
 
 
 
 
 
 

ความคิดเห็น 
นักสังคมสงเคราะห์ ต าแหน่งอ่ืน ๆ  

รวม 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

เห็นด้วย 113 100.00 252 98.82 365 
ไม่เห็นด้วย 0 0.00 1 0.39 1 
ไม่ทราบ 0 0.00 1 0.39 1 
ไม่มีความเห็น  0 0.00 1 0.39 1 

รวม 113 100.00 255 100.00 368 

ความคิดเห็น 
นักสังคมสงเคราะห์ ต าแหน่งอ่ืน ๆ  

รวม 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

เห็นด้วย 113 100.00 253 99.22 365 
ไม่เห็นด้วย 0 0.00 1 0.39 2 
ไม่ทราบ 0 0.00 1 0.39 1 

รวม 113 100.00 255 100.00 368 

ความคิดเห็น 
นักสังคมสงเคราะห์ ต าแหน่งอ่ืน ๆ  

รวม 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

เห็นด้วย 113 100.00 252 98.82 365 
ไม่เห็นด้วย 0 0.00 2 0.78 2 
ไม่ทราบ 0 0.00 1 0.39 1 

รวม 113 100.00 255 100.00 368 
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3.5 ท่านเห็นด้วยหรือไม่ กับองค์ประกอบของมาตรฐานการบันทึกข้อมูลเพ่ือการปฏิบัติงาน  
สังคมสงเคราะห์ เช่น การบันทึกการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ ถูกต้อง ชัดเจน 

 
3.6 ท่านเห็นด้วยหรือไม่ กับองค์ประกอบของมาตรฐานการนิเทศงานเพ่ือพัฒนาวิชาชีพ เป็นแนวทาง

ทีจ่ะช่วยคุ้มครองพิทักษ์สิทธิของผู้ใช้บริการ ด้วยความเข้าใจในความส าคัญ บทบาท ความมุ่งหมายและหน้าที่
ของการนิเทศงาน 

 

ไม่เห็นด้วย เหตุผลคือ  
- นิเทศงานเป็นแนวทางไม่ใช่การปฏิบัติที่จริงเพราะแต่ละเคสไม่เหมือนกัน 

 

4. ความคิดเห็นต่อผลลัพธ์จากการน ามาตรฐานการให้บริการฯ ไปใช้ 
4.1 ท่านเห็นด้วยหรือไม่ ว่าการปฏิบัติตามมาตรฐานฯ สามารถน าไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน 

การวางแผน การพัฒนาวิชาชีพ น าไปสู่การพัฒนาสมรรถนะและศักยภาพการปฏิบัติงานของผู้ประกอบวิชาชีพ
สังคมสงเคราะห์ได ้

 
 
 
 
 

ความคิดเห็น 
นักสังคมสงเคราะห์ ต าแหน่งอ่ืน ๆ  

รวม 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

เห็นด้วย 112 99.12 253 99.22 365 
ไม่เห็นด้วย 1 0.88 1 0.39 2 
ไม่ทราบ 0 0.00 1 0.39 1 

รวม 113 100.00 255 100.00 368 

ความคิดเห็น 
นักสังคมสงเคราะห์ ต าแหน่งอ่ืน ๆ  

รวม 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

เห็นด้วย 113 100.00 250 98.04 363 
ไม่เห็นด้วย 0 0.00 4 1.57 4 
ไม่ทราบ 0 0.00 1 0.39 1 

รวม 113 100.00 255 100.00 368 

ความคิดเห็น 
นักสังคมสงเคราะห์ ต าแหน่งอ่ืน ๆ  

รวม 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

เห็นด้วย 112 99.12 254 99.61 366 
ไม่เห็นด้วย 1 0.88 0 0.00 1 
ไม่ทราบ 0 0.00 1 0.39 1 

รวม 113 100.00 255 100.00 368 
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4.2 ท่านเห็นด้วยหรือไม่ ว่าการปฏิบัติตามมาตรฐานฯ สามารถประกันคุณภาพการปฏิบัติงาน 
และการให้บริการของผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ 

 
4.3 ท่านเห็นด้วยหรือไม่ ว่าการปฏิบัติตามมาตรฐานฯ น าไปสู่การคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิผู้ใช้บริการ

ให้เข้าถึงสิทธิและบริการที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมต่อความเชื่อม่ันในระบบบริการ 

 
5. ความคิดเห็นต่อรูปแบบการประเมินและเกณฑ์ตัวชี้วัดของมาตรฐานฯ 
5.1 ท่านเห็นด้วยหรือไม่  ที่จะให้มีการแต่งตั้ งคณะกรรมการทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค  

ในการขับเคลื่อนมาตรฐานการให้บริการฯ ในภาพรวมของกรม 
 

ไม่เห็นด้วย เหตุผลคือ  
- แต่งตั้งเฉพาะส่วนกลาง ท าให้การขับเคลื่อนงานง่ายกว่า เร็วกว่า  
- เป็นการท างานที่ซ้ าซ้อน 

 
 
 
 

ความคิดเห็น 
นักสังคมสงเคราะห์ ต าแหน่งอ่ืน ๆ  

รวม 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

เห็นด้วย 109 96.46 248 97.25 357 
ไม่เห็นด้วย 4 3.54 5 1.96 9 
ไม่ทราบ 0 0.00 1 0.39 1 
ไม่เสมอไป  0 0.00 1 0.39 1 

รวม 113 100.00 255 100.00 368 

ความคิดเห็น 
นักสังคมสงเคราะห์ ต าแหน่งอ่ืน ๆ  

รวม 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

เห็นด้วย 109 96.6 252 98.82 361 
ไม่เห็นด้วย 4 3.54 2 0.78 6 
ไม่ทราบ 0 0.00 1 0.39 1 

รวม 113 100.00 255 100.00 368 

ความคิดเห็น 
นักสังคมสงเคราะห์ ต าแหน่งอ่ืน ๆ  

รวม 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

เห็นด้วย 109 96.6 237 92.94 346 
ไม่เห็นด้วย 4 3.54 17 6.67 21 
ไม่ทราบ 0 0.00 1 0.39 1 

รวม 113 100.00 255 100.00 368 
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5.2 ท่านเห็นด้วยหรือไม่ ที่จะให้มีการก าหนดเกณฑ์การประเมินและตัวชี้วัดที่ชัดเจน เพ่ือตอบ
องค์ประกอบของมาตรฐาน 

 

5.3 ท่านเห็นด้วยหรือไม่ ที่จะให้มีการประเมินมาตรฐานจากเอกสาร เช่น รายงานผลการปฏิบัติงาน 
ประวัติการฝึกอบรม และการเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการ 

 
ข้อเสนอแนะ  
- ควรประเมินจากด้านอ่ืน ๆ เพ่ือให้ครอบคลุมในการท างานทุกมิติ 
- ควรเพิ่มให้บุคคลภายนอกท่ีไม่มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมประเมินด้วยและประเมินผลจากการใช้ความรู้

วิชาชีพฯมาปฏิบัติจริงกับงานไม่ใช่ประเมินแค่ตัวเอกสารเพราะบางครั้งการประเมินจากเอกสาร
อาจไม่ใช่ผลการปฏิบัติงาน100% 

- ควรประเมินจากหลักฐานในการลงระบบฐานข้อมูลรูปแบบออนไลน์ 
- ควรมีการประเมินจากการแสดง วิสัยทัศน์ กรอบความคิดในการปฏิบัติงานด้วย 
- ต้องมีการแชร์ประสบการณ์กัน 
- สอบวัดความรู้ 
- อยากให้มีเอกสารอ่ืนส าหรับคนที่ด ารงต าแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ แต่ไม่ได้ปฏิบัติงานด้านนี้

โดยตรง 
 
 
 
 
 

ความคิดเห็น 
นักสังคมสงเคราะห์ ต าแหน่งอ่ืน ๆ  

รวม 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

เห็นด้วย 108 98.58 241 94.51 349 
ไม่เห็นด้วย 5 4.42 13 5.10 18 
ไม่ทราบ 0 0.00 1 0.39 1 

รวม 113 100.00 255 100.00 368 

ความคิดเห็น 
นักสังคมสงเคราะห์ ต าแหน่งอ่ืน ๆ  

รวม 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

เห็นด้วย 103 91.15 233 91.37 336 
ไม่เห็นด้วย 10 8.85 20 7.84 30 
เห็นด้วยบางส่วน 0 0.00 1 0.39 1 
ไม่ทราบ 0 0.00 1 0.39 1 

รวม 113 100.00 255 100.00 368 
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5.4 ท่านเห็นด้วยหรือไม่ ที่จะให้มีการประเมินมาตรฐานจากการประเมินภายใน เช่น ประเมิน  
จากความรู้ ทัศนคติ และผลการปฏิบัติงาน โดยการประเมินตนเอง ประเมินโดยผู้บังคับบัญชา และประเมิน
โดยเพื่อนร่วมงาน 

 
ข้อเสนอแนะ  
- เพ่ิมเติม ประเมินจากบุคคลภายนอกหรือจากกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการช่วยเหลือ เพราะถ้าอิง 

การประเมินจากผู้บังคับบัญชา เพ่ือนร่วมงาน จะมีความเกรงใจและเอนเอียงในการให้คะแนน 
ไม่ตรงตามความเป็นจริง 

เห็นด้วยบางส่วน เหตุผล 
- เนื่องจากบางหน่วยงาน เพ่ือนร่วมงานยังไม่เข้าใจบทบาทงานสังคมสงเคราะห์ ท าให้ต้องเน้น 

การท างานถูกใจตามความเคยชินเดิม ๆ วิชาชีพไม่ได้พัฒนา เพราะคนรอบข้างกดดันให้ท าตาม
กระแสสังคม มากกว่าหลักการสังคมสงเคราะห์ 

ไม่เห็นด้วย เหตุผล 
- ผู้บังคับบัญชาและเพ่ือนร่วมงานขาดความเข้าใจด้านงานสังคมสงเคราะห์ 

 

5.5 ท่านเห็นด้วยหรือไม่ ที่จะให้มีการประเมินมาตรฐานจากการประเมินภายนอก เช่น การประเมิน
โดยคณะกรรมการทีไ่ด้รับการแต่งตั้ง 

 
ไม่เห็นด้วย เหตุผล 
- เป็นการเพ่ิมงาน 
- เพราะไม่จบโดยตรง 
- การประเมินจากภายนอก หากถูกกลั่นแกล้ง แม้จะท างานดี ก็ไม่เกิดประโยชน์ 

 

ความคิดเห็น 
นักสังคมสงเคราะห์ ต าแหน่งอ่ืน ๆ  

รวม 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

เห็นด้วย 105 92.92 237 92.94 341 
ไม่เห็นด้วย 8 7.08 16 6.27 25 
เห็นด้วยบางส่วน 0 0.00 1 0.39 1 
ไม่ทราบ 0 0.00 1 0.39 1 

รวม 113 100.00 255 100.00 368 

ความคิดเห็น 
นักสังคมสงเคราะห์ ต าแหน่งอ่ืน ๆ  

รวม 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

เห็นด้วย 99 87.61 225 88.24 324 
ไม่เห็นด้วย 14 12.39 29 11.37 43 
ไม่ทราบ 0 0.00 1 0.39 1 

รวม 113 100.00 255 100.00 368 
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5.6 ท่านเห็นด้วยหรือไม่ ที่จะให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานการให้บริการ 
ของผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ 

 
ข้อเสนอแนะ  
- ควรมีถามความเห็นคัดค้านของผู้รับการประเมินที่มีต่อรายชื่อกรรมการด้วย ลดเกิดปัญหา  

ความขัดแย้งส่วนตน อาจมีได้ 
ไม่เห็นด้วย เหตุผล 
- เพราะมีมาตรฐานของนักสังคมสงเคราะห์ก็เยอะแล้ว 
- เอกสารประกอบการขออนุญาตน่าจะบ่งบอกได้ว่าได้มาตรฐานหรือไม่ 
 

5.7 ท่านเห็นด้วยหรือไม่ว่า ผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ทุกคน ควรได้รับการตรวจมาตรฐาน
การให้บริการของผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ตามระยะเวลาที่ก าหนด 

 

ไม่เห็นด้วย เหตุผล 
- ควรให้ตลอดชีพและมีวิธีการตรวจสอบ ประเมิน เพราะคนที่ท างานก็มีมาตรฐานขององค์กร

ควบคุมอยู่แล้ว 
- ใช้ระยะเวลามากข้ึน 
ข้อเสนอแนะ 
- ควรมีระยะการเตรียมความพร้อมให้ด้วย 

 
 
 
 
 
 

ความคิดเห็น 
นักสังคมสงเคราะห์ ต าแหน่งอ่ืน ๆ  

รวม 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

เห็นด้วย 101 89.38 231 90.59 332 
ไม่เห็นด้วย 12 10.62 23 9.02 35 
ไม่ทราบ 0 0.00 1 0.39 1 

รวม 113 100.00 255 100.00 368 

ความคิดเห็น 
นักสังคมสงเคราะห์ ต าแหน่งอ่ืน ๆ  

รวม 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

เห็นด้วย 105 92.92 239 93.73 344 
ไม่เห็นด้วย 8 7.08 15 5.88 23 
ไม่ทราบ 0 0.00 1 0.39 1 

รวม 113 100.00 255 100.00 368 
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5.8 ท่านเห็นด้วยหรือไม่ ที่จะมีข้ันตอนการประเมินโดยส่งเอกสารมาที่ส่วนกลาง และให้กรรมการ
ตรวจประเมินสุ่มตรวจประเมิน 

 
ข้อเสนอแนะ 
- ควรท าเป็น 3 ระดับ คือ 

1.ประเมินโดยบุคคลภายนอกที่ไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย 
2.ประเมินจากผู้บังคับบัญชาและเพ่ือนร่วมงาน 
3.ประเมินจากส่วนกลาง  
โดยผู้รับการประเมินต้องได้คะแนน 2 ระดับขึ้นไปจึงจะผ่าน 

- ควรให้มีการประเมินจากส่วนภูมิภาค พร้อมกับการนิเทศงานนักสังคม (2 คน) 
- ควรส่งให้คณะกรรมพิจารณาส่วนจังหวัดเป็นผู้พิจารณาโดยพิจารณาประจ าปี พร้อมกับการให้

ข้อเสนอร่วมกับการนิเทศงานนักสังคมสงเคราะห์ 
- ควรมาตรวจประเมินที่หน่วยงาน เนื่องจากเปิดโอกาสในการพูดคุย ซักถาม แลกเปลี่ยนและเห็น

บริบทสภาพแวดล้อมขององค์กรที่ปฏิบัติงาน 
- การที่จะมาประเมินต้องมีการนัดวันที่ชัดเจนเพราะนักสังคมฯทุกหน่วยงานไม่ได้ท างานอย่างเดียว 

บางครั้งลงพ้ืนที่ (ประชุม) เนื่องจากไม่มีนักพัฒนาสังคมในการจัดโครงการ 
- การประเมินมาตรฐานการท างาน ผู้ประเมินควรประเมินจากการรับรู้บริบทการท างานจริง /

ประเมินภาคพ้ืนที่ 
ไม่เห็นด้วย เหตุผล 
- ใช้กรรมการระดับจังหวัด 
- ควรตรวจทุกคน 
- ควรตรวจที่หน่วยงานทุก ๆ หน่วยงาน 
- จากข้อข้างต้น ตรวจทุกคนคือการตรวจทุกคน ไม่ควรเป็นการสุ่ม 
- ควรขึ้นอยู่กับความสมัครใจของผู้ปฏิบัติ 
- เพ่ือให้ได้มาตรฐานที่แท้จริงควรลงตรวจประเมินทุกราย 
- ควรให้หน่วยงานเป็นผู้ร่วมประเมินแทนเพราะเป็นผู้ควบคุมและได้รับผลกระทบจากการ 

ปฏิบัติงานของนักสังคมสงเคราะห์อยู่แล้ว 
 
 
 
 
 

ความคิดเห็น 
นักสังคมสงเคราะห์ ต าแหน่งอ่ืน ๆ  

รวม 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

เห็นด้วย 100 88.50 219 85.88 319 
ไม่เห็นด้วย 13 11.50 35 13.73 48 
ไม่ทราบ 0 0.00 1 0.39 1 

รวม 113 100.00 255 100.00 368 
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สรุป  
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เห็นด้วยกับรายละเอียดทั้ง 6 มาตรฐาน 29 องค์ประกอบในมาตรฐาน

การให้บริการของนักสังคมสงเคราะห์ รวมถึงเห็นด้วยต่อผลลัพธ์จากการน ามาตรฐานการให้บริการฯ ไปใช้ ว่า
สามารถน ามาตรฐานการให้บริการของนักสังคมสงเคราะห์ ไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน การวางแผน การ
พัฒนาวิชาชีพ น าไปสู่การพัฒนาสมรรถนะและศักยภาพการปฏิบัติงานของผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์
ได ้สามารถประกันคุณภาพการปฏิบัติงานและการให้บริการของผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ และน าไปสู่
การคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิผู้ใช้บริการให้เข้าถึงสิทธิและบริการที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมต่อความ
เชื่อมั่นในระบบบริการ 

ส าหรับความคิดเห็นต่อรูปแบบการประเมินและเกณฑ์ตัวชี้วัดของมาตรฐานฯ ผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่เห็นด้วยเห็นด้วยในรายละเอียดดังนี้  

- ให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานการให้บริการของผู้ประกอบวิชาชีพสังคม
สงเคราะห ์และแต่งตั้งคณะกรรมการทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ในการขับเคลื่อนมาตรฐานการให้บริการฯ 
ในภาพรวมของกรม โดยส่งเอกสารมาที่ส่วนกลาง และให้กรรมการตรวจประเมินสุ่มตรวจประเมิน 

- ให้มกีารก าหนดเกณฑ์การประเมินและตัวชี้วัดที่ชัดเจน เพ่ือตอบองค์ประกอบของมาตรฐาน 
- ให้มีการประเมินมาตรฐาน ดังนี้ 
  (1) ประเมินจากเอกสาร เช่น รายงานผลการปฏิบัติงาน ประวัติการฝึกอบรม และการเข้าร่วม

กิจกรรมทางวิชาการ 
  (2) ประเมินภายใน เช่น ประเมินจากความรู้ ทัศนคติ และผลการปฏิบัติงาน โดยการประเมินตนเอง 

ประเมินโดยผู้บังคับบัญชา และประเมินโดยเพื่อนร่วมงาน 
  (3) ประเมินภายนอก เช่น การประเมินโดยคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง 
- รวมถึงเห็นด้วยที่ผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ทุกคน ควรได้รับการตรวจมาตรฐานการ

ให้บริการของผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ตามระยะเวลาที่ก าหนด 
 
ส่วนที่ 3 : ข้อเสนอแนะ  
ข้อเสนอแนะท่ีเกี่ยวข้องกับมาตรฐานการให้บริการฯ  

 ควรมีการก าหนดแนวทาง คู่มือให้ปฏิบัติร่วมกันอย่างชัดเจน 
 ควรมีชุดขับเคลื่อนงานเรื่องนี้ และสื่อสารให้รับรู้ทั่วกันทั้งองค์กรอย่างชัดเจน 
 ควรใช้มาตรฐานเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานด้านสังคมสงเคราะห์  
 ควรสร้างเครื่องมือและมาตรฐานการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกันและสัมพันธ์กันเพ่ือการปฏิบัติงานใน

แนวทางเดียวกันของแต่ละพ้ืนที่ 
 การตรวจมาตรฐานควรมี 2 ส่วน 

1. ด าเนินการตามกระบวนการ 
2. ผลที่ผู้ใช้บริการได้รับ 

 ผู้ที่เป็นคนตรวจมาตรฐานนักสค. 
1. กรรมการที่เป็นผู้ก าหนดมาตรฐาน 
2. ผู้บังคับบัญชา เพ่ือนร่วมงาน 
3. ผู้ที่มีใบวิชาชีพ และได้รับการแต่งตั้งในจังหวัดนั้น ๆ 

 ควรเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นให้มาก ๆ หลากหลายและหลายครั้ง 
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 การประเมินมาตรฐานนักสังคมสงเคราะห์ ควรมีการประเมินโดยผู้บังคับบัญชา เพ่ือนร่วมงาน และ
ผู้ใช้บริการและ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  ควบคู่ไปด้วย   

 ควรมีการประเมินจากผู้ใช้บริการโดยตรง 
 กรณีมาคนจากหลายส่วนในการประเมินก็จะมีหลากหลายมุมมองในการพิจารณามากข้ึน 
 ควรก าหนดมาตรฐานให้ครอบคลุมประเด็นส าคัญของการปฏิบัติงานวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ ใน

ขณะเดียวกันก็ไม่ควรก าหนดมาตรฐานมากเกินไปจนเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานจริงภายใต้
ข้อจ ากัดท่ีผู้ปฏิบัติงานไม่สามารถควบคุมได้ 

 ควรมีการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านสังคมสงเคราะห์อย่างต่อเนื่อง และผลักดันให้เจ้าหน้าที่ของ
หน่วยงานได้ผ่านมาตรฐานดังกล่าวเพ่ือเป็นนักสังคมสงเคราะห์ที่มีใบประกอบวิชาชีพต่อไป 

 การปฏิบัติงานตามมาตรฐานการให้บริการของผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ พ.ศ. 2554 ในการ
ปฏิบัติงานส่วนใหญ่จะเป็นผู้ที่ไม่ได้จบเอกสังคมสงเคราะห์ โดยตรง แต่ปฏิบัติงานในหน้าที่นักสังคม
สงเคราะห์  

 คนที่ได้ขึ้นทะเบียนแล้ว และเป็นนักสังคมสงเคราะห์โดยต าแหน่งของหน่วยราชการ ควรเป็นสิ่งค้ า
ประกันในการปฏิบัติงานตามวิชาชีพ เพราะหน่วยงานก็เป็นผู้ควบคุมบังคับบัญชาโดยตรงและ
สนับสนุนส่งเสริมนักสังคมสงเคราะห์ของตนเองอยู่แล้ว 

 ควรมีการอบรมให้ความรู้กับนักพัฒนาสังคมในเรื่องมาตรฐานการให้บริการของผู้ประกอบวิชาชีพ
สังคมสงเคราะห์  

 ควรให้บุคลากรที่ไม่ได้มีต าแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ได้เข้ากระบวนการตามเกณฑ์มาตรฐานของนัก
สังคมสงเคราะห์ด้วย 

 ควรมีการจัดประชุมบ่อย ๆ 
 การประเมินอะไรก็แล้วแต่ ควรให้น้ าหนักการประเมินจากผู้ที่เก่ียวข้องเป็นหลัก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

ทั้งทางตรง และทางอ้อม ซึ่งจะท าให้ได้ข้อเท็จจริงมากที่สุด มิใช่เพียงในเอกสารรายงานเท่านั้น แต่
ต้องประเมินได้ถึงสิ่งที่เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับผู้รับการสงเคราะห์ด้วยจึงจะดีที่สุด ไม่ใช่แค่สามารถ
เขียนรายงานได้คะแนนเต็มร้อย แต่แอคชันได้แค่เต็ม10  

 มาตรฐานเป็นสิ่งที่ต้องด าเนินการ ขณะเดียวกันควรเอื้ออ านวยความสะดวก คล่องตัว ไม่ยุ่งยากมาก
ไปส าหรับ นสค.  

 
ข้อค าถามเพิ่มเติม เกี่ยวกับมาตรฐานการให้บริการฯ 

 หากผู้ด ารงต าแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ มิได้ ปฏิบัติงานด้านสังคมสงเคราะห์ แต่ปฏิบัติงานอื่น 
สามารถมีแนวทางอ่ืนใด ได้บ้าง ในการประเมินมาตรฐานดังกล่าว 

 
ค าขอบคุณ&เห็นด้วย  

 มาตรฐานของผู้ประกอบวิชาชีพมีความจ าเป็น เป็นกรอบทิศทางในการท างาน และเป็นการยกระดับ
การปฏิบัติงานอีกทางหนึ่ง 

 การมีมาตรฐานในการให้บริการของผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ถือว่าเป็นเรื่องดี 
 เห็นด้วยทุกข้อเพ่ือให้เป็นไปตามมาตรฐานฯ 
 ขอขอบคุณมาตรฐาน 
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 เหมาะสมครบถ้วน 
 นักสังคมฯ ควรเป็นมืออาชีพ และมีมาตรฐานที่ชัดเจน 
 ถ้าท าได้จริงตามที่สอบถามมา จะดีมากเลยครับ 

 
ข้อเสนอแนะท่ีเกี่ยวข้องอ่ืน ๆ เช่น เรื่องใบอนุญาต / การอบรม ประชุม / แบบสอบถาม ฯลฯ 

 เมื่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพนักสังคมสงเคราะห์หมดอายุ หากผู้ปฏิบัติงานมีความประสงค์จะต่อ
ใบอนุญาต กรมฯ ควรมีการทดสอบและฝึกประสบการณ์ประกอบวิชาชีพทุกครั้ง เช่นอาจฝึกใน
หน่วยงานที่ตนเองปฏิบัติงานและท าเคสพร้อมรายงาน โดยให้ผู้บังคับบัญชาเป็นผู้รับรองการและอาจ
ก าหนดระยะเวลาในการฝึกฯ จากนั้นจึงด าเนินการเป็นเอกสารเพ่ือยื่นเรื่องขอต่อใบอนุญาตฯ ได้  

 ควรจัดอบรมก่อนสอบใบประกอบวิชาชีพ 
 อยากให้ระบุห้วงเวลา รายละเอียดเอกสารที่ให้เริ่มจัดส่งเอกสาร ว่ารับเมื่อไหร่ถึงเม่ือไหร่คะ บางคน

หมดอายุปีหน้า แต่ไม่เคยต่อสัญญา อาจจะไม่รู้ว่าต้องท าเอกสารอะไรบ้าง ทางเพจของสภาวิชาชีพ 
และบางครั้งมีการอบรมที่ให้คะแนนแต่ไม่ทราบว่าจะเอาเอกสารตรงไหนมาเป็นหลักฐาน ขอบคุณ
มาก 

 ควรมีการอบรมให้ความรู้ เพิ่มพูนทักษะแก่ผู้ปฏิบัติงานด้านสังสมสงเคราะห์ ที่ด ารงต าแหน่งอื่น อย่าง
ต่อเนื่อง อย่างน้อยปีละ 1-2 ครั้ง 

 ควรมีการอบรมนักสังคมฯนักพัฒนาสังคมเพ่ิมเติม นักพัฒนาสังคมบางคนปฏิบัติงานไม่ตรงสาขา เช่น 
ปฏิบัติงานด้านพัสดุ บางครั้งอาจจะขาดความเชี่ยวชาญโดยเฉพาะต าแหน่ง 

 เห็นควรให้มีการอบรม ทบทวน การปฏิบัติงานของนักสังคมสงเคราะห์ด้วย เพื่อเป็นการถอดบทเรียน
และสรุปผล อย่างน้อยปีละครั้ง 

 อยากให้ผู้ประกอบวิชาชีพที่ได้รับอนุญาต ได้รับค่าตอบแทนด้วยค่ะ 
 นักสังคมสงเคราะห์ในหน่วยงาน ควรได้รับค่าตอบแทนใบวิชาชีพ  
 ให้ผู้ปฏิบัติงานทุกคน เช่น เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม เป็น ผู้ปฏิบัติงานฝ่ายสวัสดิการสงเคราะห์ เป็น

ผู้ปฏิบัติงานด้านสังคมสงเคราะห์ด้วย 
 ควรมีข้อก าหนด ค าสั่ง รอรับ การปฏิบัติงาน ของผู้ใต้บังคับบัญชา ที่ไม่ได้เรียนจบเป็นนักสังคม

สงเคราะห์โดยตรง 
 ควรให้เป็นค าถามที่สั้น กว่านี้ 
 การผลักดันให้มีการรับนักสังคมสงเคราะห์ตรงวุฒิการศึกษา  

 
********************************* 
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สรุปความคิดเห็นปลายเปิดของนักสังคมสงเคราะห์และผู้ปฏิบัติงานต าแหน่งอ่ืน ๆ 

นักสังคมสงเคราะห์ ต าแหน่งอ่ืน ๆ 
3. ความคิดเห็นต่อมาตรฐานการให้บริการฯ ทั้ง 6 
มาตรฐาน 29 องค์ประกอบ 

   3.1 ท่านเห็นด้วยหรือไม่ ที่ก าหนดให้มาตรฐาน
จรรยาบรรณ ประกอบด้วย จรรยาบรรณต่อตนเอง  
ต่อวิชาชีพต่อผู้ใช้บริการ ต่อผู้ร่วมวิชาชีพและผู้ร่วมงานใน
วิชาชีพอ่ืน ต่อองค์กรที่สังกัดและจรรยาบรรณต่อสังคม 
เห็นด้วย  

1. ครอบคลุมการปฏิบัติงานทางสังคมสงเคราะห์ 
2. เป็นการแสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมของหน่วยงาน

ผ่านมาตรฐานวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ 
3. การมีจรรยาบรรณในวิชาชีพเป็นสิ่งที่ดีที่จะเป็นการสร้าง

มาตรฐานการประกอบวิชาชีพให้เป็นไปในทิศทางทีดี 
แต่กระทรวงต่าง ๆ ที่มีนักสังคมฯ ปฏิบัติงาน ควรให้
ความส าคัญและตระหนักถึงจรรยาบรรณต่าง ๆ  ด้วยเช่นกัน 
เพ่ือให้การปฏิบัติ งานเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับ 
นักสังคมสงเคราะห์  

4. เพราะเป็นจรรยาบรรณของวิชาชีพ 
5. ครอบคลุมต่อการท างาน 
6. บางเรื่องไม่สามารถเปิดเผยในที่ชุมชนได้ 

3. ความคิดเห็นต่อมาตรฐานการให้บริการฯ ทั้ง 6 
มาตรฐาน 29 องค์ประกอบ 

3.1 ท่านเห็นด้วยหรือไม่ ที่ก าหนดให้มาตรฐาน
จรรยาบรรณ ประกอบด้วย จรรยาบรรณต่อตนเอง  
ต่อวิชาชีพต่อผู้ใช้บริการ ต่อผู้ร่วมวิชาชีพและผู้ ร่วมงาน 
ในวิชาชีพอ่ืน ต่อองค์กรที่สังกัดและจรรยาบรรณต่อสังคม 
เห็นด้วย  

1. การปฏิบัติงานต้องมีมาตรฐานจรรยาบรรณเพ่ือประโยชน์
สูงสุดของผู้ใช้บริการ 

2. เป็นประโยชน์กับทุกฝ่าย 
3. เนื่องจากข้อมูลเกี่ยวกับเคสควรเป็นความลับ 
4. เป็นการแสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมของหน่วยงาน

ผ่านมาตรฐานวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ 
5. ควรเป็นเรื่องของสิทธิส่วนบุคคล 
6. เพ่ือเป็นแนวทางในการก าหนดลักษณะการปฏิบัติงาน

ของผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ 
7. เพราะควรก าหนดเป็นเกณฑ์และแนวทางในการท างาน

ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน 
8. เพราะต้องซื่อสัตย์ต่ออาชีพและหน้าที่ 
9. จะได้มีมาตรฐานในการด าเนินงาน 
10. เพ่ือให้ปฏิบัติงานเกิดความโปร่งใส 
11. ควรมีมาตรฐานที่ชัดเจนในการปฎิบัติ 
12. ควรจะมีมาตรฐานที่ชัดเจนในการปฏิบัติ 
13. จะได้ปฏิบัติงานเป็นมาตรฐานเดียวกัน 
14. เพราะต้องซื่อสัตย์ต่ออาชีพและหน้าที่ 
15. จรรยาบรรณมีความครอบคลุม 
16. เป็นกระบวนการที่ละเอียดอ่อน 
17. เพราะการมีจรรยาบรรณส าคัญต่อการปฏิบัติงาน 

             3.2 ท่านเห็นด้วยหรือไม่  กับองค์ประกอบใน
มาตรฐานความเป็นวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ เช่น สามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ในขอบเขตความรับผิดชอบโดยค านึงถึงความ
มั่นคงปลอดภัย และประโยชน์สุขของผู้ใช้บริการ ฯลฯ 
เห็นด้วย  

1. จะได้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงานกับผู้ใช้บริการ 
2. เนื่องจากการปฏิบัติงานต้องมีการค านึงถึงความ

ปลอดภัยต่อตนเอง ผู้ใช้บริการ รวมถึงทรัพย์สิน 

          3.2 ท่ าน เห็นด้ วยหรือไม่  กับองค์ประกอบใน
มาตรฐานความเป็นวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ เช่น สามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ในขอบเขตความรับผิดชอบโดยค านึงถึงความ
มั่นคงปลอดภัย และประโยชน์สุขของผู้ใช้บริการ ฯลฯ 
 เห็นด้วย  

1. การค านึงความมั่นคง ปลอดภัยและประโยชน์สุข
ของผู้ใช้บริการเป็นสิ่งที่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานต้อง
ยึดถือเป็นหลัก ทั้งนี้ต้องค านึงถึงความปลอดภัยของ
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นักสังคมสงเคราะห์ ต าแหน่งอ่ืน ๆ 
ขององค์กร มีการประเมินความเสี่ยงและค านึงถึง
ประโยชน์สุขของผู้ใช้บริการเป็นส าคัญ 

3. ค านึงผู้ใช้บริการเป็นสิ่งที่ดีเพราะเราเป็นนักสังคมฯ 
ที่จะให้ความช่วยเหลือในเรื่องต่าง ๆ ของผู้ใช้บริการ
ให้มีคุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่ที่ดี และพ่ึงพาตัวเอง
ได้  แต่อยากจะให้มีมาตรฐานที่มีการปกป้อง 
นักสังคมฯ ในการปฏิบัติงานที่ดีกว่านี้และไม่เป็น 
การปล่อยให้นักสังคมฯ ต้องเผชิญปัญหาเพียงผู้เดียว 

4. เพราะการท างานต้องอยู่ ในขอบเขตที่ชัด เจน 
ไม่ท างานมั่ว 

5. ปกปิดความลับของผู้ใช้บริการเพ่ือความปลอดภัย
ของผู้ใช้บริการ กรณีความรุนแรงต่าง ๆ 

6. ให้อยู่ในขอบเขตในการท างาน 

เจ้าหน้าผู้ปฏิบัติงานด้วยเช่นกัน ควรมีความยืดหยุ่น
ตามสถานการณ์เฉพาะหน้าที่เกิดข้ึน 

2. เพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขของผู้ใช้บริการอย่างสูงสุด 
3. เพ่ือวิเคราะห์สถานการณ์และจัดการปัญหาได้อย่าง

รวดเร็ว ทันเหตุการณ์ มีระบบบริหารความเสี่ยง 
4. ต้องมีความปลอดภัยต่อหน้าที่ 
5. ควรจัดท าให้ชัดเจนปฏิบัติในแนวทางเดียวกัน 
6. เพราะงานทุกอย่างจะต้องมีขอบเขต 
7. รักษาผลประโยชน์และความปลอดภัยของเคส 
8. ส าคัญต่อการท างาน 
9. มีหลักและแนวทางในการด าเนินงาน 
10. เพ่ือให้แน่ใจว่าผู้รับบริการมีชีวิตที่ดีข้ึน 
11. เพ่ือให้ผู้ใช้บริการได้รับประโยชน์สูงสุด 

3.3 ท่านเห็นด้วยหรือไม่  กับองค์ประกอบของ
มาตรฐานองค์ความรู้และการประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน 
เช่น เข้าใจและตระหนักถึงความหลากหลายทางสังคม 
วัฒนธรรมที่มีผลต่อการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ เข้าใจ
และตระหนักถึงบริบททางสากล และบริบทแวดล้อม  
ที่มีอิทธิพลต่อวิถีชีวิตประชาชน 
เห็นด้วย  

1. หากมีความเข้าใจและเกิดการตระหนักรู้ในความ
หลากหลายของบริบทสังคม สภาพแวดล้อมที่
เปลี่ยนแปลงไป จะเกิดการยอมรับและไม่เลือก
ปฏิบัติ 

2. ต่างชุมชนต่างวัฒนธรรม 
3. เพ่ือการท างานที่หลากหลายรูปแบบเห็นด้วย 

 

3. 3 ท่ า น เห็ น ด้ ว ยห รื อ ไ ม่  กั บ อ งค์ ป ร ะ ก อบ 
ของมาตรฐานองค์ความรู้ และการประยุกต์ ใช้ ในการ
ปฏิบัติงาน เช่น เข้าใจและตระหนักถึงความหลากหลาย 
ทางสังคม วัฒนธรรมที่มีผลต่อการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ 
เข้าใจและตระหนักถึงบริบททางสากล และบริบทแวดล้อม  
ที่มีอิทธิพลต่อวิถีชีวิตประชาชน 
เห็นด้วย  

1. สถานการณ์และเวลาพร้อมพ้ืนที่ 
2. เนื่องจาก สังคมมีหลากหลายวัฒนธรรม 
3. เพ่ือให้นักสังคมสงเคราะห์สามารถปฏิบัติงานภายใต้ 
    องค์ความรู้ด้านกฎหมายวิชาชีพสังคมสงเคราะห์     
    และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  รวมทั้งความเข้าใจและ 
    ตระหนักถึงความหลากหลายทางสังคม วัฒนธรรม  
    ที่มีผลต่อการปฏิบัติงาน เพ่ือให้การปฏิบัติงานเกิด 
    ประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ใช้บริการ 
4. เข้าใจบริบทในพ้ืนที่ 
5. ทุกพ้ืนที่มีบริบทที่แตกต่าง ควรเข้าใจในการท างาน 
6. การปฏิบัติงานจุดมุ่งหมายคือความส าเร็จของเคสไม่ 
    ว่าจะมีวัฒนธรรมต่างกัน 
7. มาตรฐานครอบคลุม 
8. ในสังคมย่อมมีความแตกต่าง 
9. แต่ ล ะที่ แ ต่ ล ะ พ้ืนที่ มี สิ่ ง แ ว ดล้ อมและบริ บท 
    ไม่เหมือนกัน 
10. บริบทชุมชนมีผลต่อผู้รับบริการ 
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นักสังคมสงเคราะห์ ต าแหน่งอ่ืน ๆ 
ไม่เห็นด้วย  

  1. เป็นนามธรรม วัดยาก เกรงจะเป็นเกณฑ์ความรู้สึก
มากเกินค าว่ามาตรฐาน 

3.4 ท่านเห็นด้วยหรือไม่  กับองค์ประกอบของ
มาตรฐานการสื่อสารทางวิชาชีพ เช่น การสื่อสารเพ่ือสร้าง
สัมพันธภาพเชิงวิชาชีพ เพ่ือส่งเสริมประสิทธิภาพในการ
ท างานเป็นทีม 
เห็นด้วย  

1. การท างานเป็นทีมส่งผลท าให้การท างานกับผู้ใช้บริการ 
ที่ครบรอบด้านและเข้มแข็ง 

2. การสื่อสารเป็นสิ่งส าคัญที่จะต้องมีในมาตรฐานทาง
วิชาชีพ เนื่องจากกลุ่มเป้าหมายเป็นกลุ่มเปราะบาง 
การสื่อสารจึงส าคัญและมุ่งให้ผู้ ใช้บริการเกิดการ
ยอมรับและสร้างการมีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลง
และพัฒนาตนเอง จนสามารถพ่ึงพาตนเองได้ในที่สุด 

3. แต่มองว่าควรสร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจกบั 
    ผู้บริหารของหน่วยงานให้เข้าใจถึงการสื่อสารด้วย 
4. เป็นการเสริมความรู้ 
5. การสร้างสัมพันธภาพกับองค์กรอ่ืน ๆท าให้การส่งต่อ

การช่วยเหลือมีโอกาสที่ดีข้ึน 
6. เพ่ือไห้การท างานเป็นเอกภาพ 

3.4 ท่านเห็นด้วยหรือไม่  กับองค์ประกอบของ
มาตรฐานการสื่อสารทางวิชาชีพ เช่น การสื่อสารเพ่ือสร้าง
สัมพันธภาพเชิงวิชาชีพ เพ่ือส่งเสริมประสิทธิภาพในการ
ท างานเป็นทีม 
เห็นด้วย  

1. การสื่อสารมีความส าคัญในการสร้างสัมพันธภาพ 
      ที่ดีของผู้ปฏิบัติงานเป็นทีม 
2. เนื่องจาก การท างานทีม จะส่งผลให้งานส าเร็จ  

      อย่างรวดเร็ว 
3. เป็นการสื่อสารเชิงบวก การท างานเชิงรุกโดยยึด 

      หลักจรรยาบรรณในการแสดงความคิดเห็นผ่าน 
      ช่องทางการสื่อสาร รูปแบบต่าง ๆที่เหมาะสม  
      เป็นการสร้างสัมพันธภาพเชิงวิชาชีพและส่งเสริม 
      ประสิทธิภาพในการท างานเป็นทีม 
4. การสื่อสารมีความส าคัญมาก 
5. การท างานเป็นทีมจะให้มีประสิทธิภาพ 
6. การประสานส่งต่อเป็นกระบวนการส าคัญอีกส่วน 

      หนึ่งของนักสังคมสงเคราะห์ 
7. ทักษะต่างส าคัญต่อการท างาน 
8. เพราะเป็นตัวเชื่อมต่อในการท างานที่ดี 
9. ส่งเสริมให้สื่อเข้ามามีส่วนร่วมในการสื่อสร้างสรรค์ 
10.  เ พ่ือเป็นหลักฐานการปฏิบัติ งานด้านสั งคม 

       สงเคราะห์ทีช่ัดเจน   
 3.5 ท่านเห็นด้วยหรือไม่ กับองค์ประกอบของ

มาตรฐานการบันทึกข้อมูลเพ่ือการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ 
เช่น การบันทึกการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ ถูกต้อง ชัดเจน 
เห็นด้วย  

1. เพราะการท างานไม่ว่าจะวิชาชีพไหนก็ต้องมี 
  การบันทึก 

2. บางครั้งมีเคสเวียน (ไปหลายจังหวัด) บันทึกจะได้ 
  เป็นฐานข้อมูลเดียวกันในการช่วยเหลือ 

3. เพ่ือให้การท างานอย่างมีระบบ 
 

3.5 ท่านเห็นด้วยหรือไม่  กับองค์ประกอบของ
มาตรฐานการบันทึกข้อมูลเพ่ือการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ 
เช่น การบันทึกการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ ถูกต้อง ชัดเจน 
เห็นด้วย 

1. เพ่ือน าข้อมูลบันทึกมากใช้ในการวิเคราะห์  
การตัดสินใจ การวางแผน การปฏิบัติงาน นิเทศและ
ประเมินผล เพ่ือประโยชน์และประสทธิภาพ 
ในการให้บริการยชน์ 

2. ทุกหน่วยสามารถตรวจสอบได้ 
3. เพราะจะได้ทราบงานที่ผ่านมา 
4. เพราะง่ายต่อการค้นหาข้อมูล 
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นักสังคมสงเคราะห์ ต าแหน่งอ่ืน ๆ 
5. สามารถวางแผนได้ 
6. เพ่ือเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน และประโยชน์ 

ในการวิเคราะห์และวางแผนให้การช่วยเหลือ 
อย่างครอบคลุม 

7. เป็นการสร้างข้อมูลพ้ืนฐานในการปฏิบัติงาน 
8. เพราะการบันทึกข้อมูลสามารถเก็บรายละเอียด 

และช่วยเตือนความจ าให้กับผู้ปฏิบัติหรือส่งต่อ 
ให้กับผู้อื่นท่ีจะประสานหรือส่งต่อได้ 

9. น าไปสู่การช่วยเหลือลักษณะที่คล้ายๆกันกับรายอ่ืน 
10. เพ่ือเป็นหลักฐานการปฏิบัติงานด้านสังคมสงเคราะห์ 

  ที่ชัดเจน 
3.6 ท่านเห็นด้วยหรือไม่ กับองค์ประกอบของ

มาตรฐานการนิเทศงานเพ่ือพัฒนาวิชาชีพ เป็นแนวทางที่จะ
ช่วยคุ้มครองพิทักษ์สิทธิของผู้ใช้บริการ ด้วยความเข้าใจใน
ความส าคัญ บทบาท ความมุ่งหมายและหน้าที่ของการนิเทศงาน
เห็นด้วย 

1. ช่วยให้การท างานมีทิศทางและแนวทางการ
ปฏิบัติงานที่ชัดเจน 

2. เพราะจะช่วยปรับปรุงการท างาน 
3. การนิ เทศงานตามมาตรฐานสังคมสงเคราะห์   

ในหน่วยงานผู้นิเทศควรเป็นวิชาชีพสังคมสงเคราะห์
ซึ่งจะท าให้เข้าใจบทบาท มีการแลกเปลี่ยน และมี
การทบทวนวิชาชีพเพ่ือน ามาปรับใช้ในการปฏิบัติงาน
ของผู้นิเทศด้วย 

4. นิเทศงานเป็นแนวทางไม่ใช่การปฏิบัติที่จริงเพราะ
แต่ละเคสไม่เหมือนกัน 

5. เพ่ือเป็นการแนะน าในการท างานของนักสั งคม
สงเคราะห์ 

ไม่เห็นด้วย  
1. นิเทศงานเป็นแนวทางไม่ใช่การปฏิบัติที่จริง 

เพราะแต่ละเคสไม่เหมือนกัน 

           3.6 ท่านเห็นด้วยหรือไม่  กับองค์ประกอบของ
มาตรฐานการนิเทศงานเพ่ือพัฒนาวิชาชีพ เป็นแนวทางที่จะ
ช่วยคุ้มครองพิทักษ์สิทธิของผู้ใช้บริการ ด้วยความเข้าใจใน
ความส าคัญ บทบาท ความมุ่งหมายและหน้าที่ของการนิเทศงาน
เห็นด้วย 

1. ควรให้การคุ้มครองแก่ผู้ประกอบวิชาชีพนักสังคม  
  สงเคราะห์ด้วย 

2. ควรจัดท าชุดองค์ความรู้ในการปฏิบัติงานก็เพียงพอ 
3. เพ่ือเป็นแนวทางที่จะช่วยคุ้มครอง พิทักษ์สิทธิ

ผู้ใช้บริการ 
4. เข้าใจในบทบาทหน้าที่ 
5. การถอดบทเรียนในกระบวนการ 
6. มาตรฐานครอบคลุม 
7. แนวทางการท างานส าคัญต่อการนิเทศ 
8. เพราะเธอเป็นการเพ่ิมความรู้และเพ่ิมทักษะในการ 

  ท างานต่อไป 
9. เพ่ือหาแนวทางแก้ไชปัญหาและให้กลุ่มเป้าหมาย 

  ได้รับประโยชน์สูงสด 
10. แลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน 

4. ความคิดเห็นต่อผลลัพธ์จากการน ามาตรฐาน
การให้บริการฯ ไปใช้ 

       4.1 ท่านเห็นด้วยหรือไม่ ว่าการปฏิบัติตาม
มาตรฐานฯ สามารถน าไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน  
การวางแผน การพัฒนาวิชาชีพ น าไปสู่การพัฒนาสมรรถนะ

4. ความคิดเห็นต่อผลลัพธ์จากการน ามาตรฐาน
การให้บริการฯ ไปใช้ 

   4.1 ท่านเห็นด้วยหรือไม่  ว่ าการปฏิบัติตาม
มาตรฐานฯ สามารถน าไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน การ
วางแผน การพัฒนาวิชาชีพ น าไปสู่การพัฒนาสมรรถนะและ
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นักสังคมสงเคราะห์ ต าแหน่งอ่ืน ๆ 
และศั กยภาพการปฏิบั ติ ง านของผู้ ป ระกอบวิ ช าชีพ 
สังคมสงเคราะห์ได ้
เห็นด้วย 

1. การปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพ จะเป็นแนวทาง
ปฏิบัติงานที่เหมาะสม และลดการเหลือมล้ าหรือการ
เลือกปฏิบัติ 

2. ถือเป็นกรอบในการท างานให้กับผู้ปฏิบัตงิาน 
3. จากน าไปใช้ในแนวทางเบื้องต้นได้ 
4. เพ่ือให้การปฏิบัติงานที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น 

 

ศักยภาพการปฏิบัติ งานของผู้ประกอบวิชาชีพสั งคม
สงเคราะห์ได้ 
เห็นด้วย 

1. เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน การวางแผน การ
พัฒนาวิชาชีพ เพื่อน าไปสู่การพัฒนาสมรรถนะและ
ศักยภาพการปฏิบัติงานต่อไป 

2. เป็นเครื่องมือหรือเป็นแสวงทางในการท างานของ 
นักสังคมสงเคราะห์ 

3. เพราะเป็นแนวทางท่ีควรปฏิบัติ 
4. เพ่ิมทักษะให้กับตนเอง 

   ไม่เห็นด้วย 
1.  อยู่ที่ตัวผู้ปฏิบัติ 
2.  ปรับแก้ตามสถานการณ์ได้ 

            4.2 ท่ าน เห็นด้ วยหรือไม่  ว่ าการปฏิบัติ ตาม
มาตรฐานฯ สามารถประกันคุณภาพการปฏิบัติงานและการ
ให้บริการของผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ 

      เห็นด้วย 
1. เพราะจะท าให้ได้รับบริการในมาตรฐานเดียวกัน 

2. เพราะมีมาตรฐานที่ยึดถือเป็นแนวปฏิบัติชัดเจน 

3. หากนักสังคมฯ ยังถูกควบคุมการปฏิบัติงานจาก
ผู้บังคับบัญชาในระดับต่าง ๆ ก็ไม่สามารถท าให้คุณภาพงาน
และการปฏิบัติงานเป็นไปในทิศทางที่ดีต่อการให้บริการและ
การช่วยเหลือผู้ใช้บริการ เพราะผู้บังคับบัญชา ยังขาดความรู้
ความเข้าใจในผู้ใช้บริการและมองว่าผู้ใช้บริการไม่ได้ส าคัญ 

4. เป็นการสร้างความมั่นใจให้กับผู้เกี่ยวข้องกับนัก
สังคมได้ 

5. เพราะการปฏิบัติงานขึ้นอยู่กับสภาพลักษณะของ
ผู้ใช้บริการ 

6. เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานได้พัฒนาตนเองในการให้บริการ     
ที่มีคุณภาพ 

           4.2 ท่ าน เห็ นด้ วยหรื อ ไม่  ว่ าการปฏิบั ติ ต าม 
มาตรฐานฯ สามารถประกันคุณภาพการปฏิบัติงานและการ
ให้บริการของผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ 
เห็นด้วย 

1. เพ่ือก ากับให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานและ
จรรยาบรรณวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ 

2. มองว่ามาตรฐานจะสร้างหลักการ แนวทาง ที่น าไปใช้
และน าไปสู่คุณภาพการปฏิบัติงานและการให้บริการฯ  

3. เพราะเป็นตัวบ่งชี้ของการท างาน 
4. การช่วยเหลืออย่างสมเหตุสมผล 
 

 

4.3 ท่านเห็นด้วยหรือไม่ ว่าการปฏิบัติตาม มาตรฐาน
ฯ น าไปสู่การคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิผู้ใช้บริการให้เข้าถึง
สิทธิและบริการที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมต่อ 
ความเชื่อมั่นในระบบบริการ 

      เห็นด้วย 

4.3 ท่านเห็นด้วยหรือไม่ ว่าการปฏิบัติตามมาตรฐานฯ 
น าไปสู่การคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิผู้ใช้บริการให้เข้าถึงสิทธิ
และบริการที่ มี คุณภาพอย่ างทั่ วถึ งและเป็นธรรมต่อ 
ความเชื่อมั่นในระบบบริการ 

      เห็นด้วย 
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1. ผู้ ใช้บริการได้รับการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ 

            เนื่องจากมาตรฐานเป็นแนวทางก าหนดสิ่งที่ควรปฏิบัต ิ
            ไว้อยู่แล้ว 

2. เพ่ือคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิผู้ใช้บริการให้เข้าถึงสทธิ 
          และบริการที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม 
          ส่งผลต่อความเชื่อม่ันของผู้ใช้บริการ 

3. เพราะน าไปสู่ความส าเร็จของกระบวนการสังคมสงเคราะห์ 
4. เนื่องจากมาตรฐานเป็นแนวทางก าหนดสิ่งที่ควร 

          ปฏิบัติไว้อยู่แล้ว 
5. เพ่ือให้การปฏิบัติอย่างเป็นธรรม 

1. เพ่ือคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิผู้ใช้บริการให้เข้าถึงสิทธิ
และบริการที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมส่งผล
ต่อความเชื่อมั่นของผู้ใช้บริการ 

2. เพราะน าไปสู่ความส าเร็จของกระบวนการสังคม
สงเคราะห ์

3. ผู้รับริการได้รับการช่วยเหลืออย่างดี 
 

5. ความคิดเห็นต่อรูปแบบการประเมินและ
เกณฑ์ตัวช้ีวัดของมาตรฐานฯ 

      5.1 ท่านเห็นด้วยหรือไม่ ที่จะให้มีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ในการขับเคลื่อน
มาตรฐานการให้บริการฯ ในภาพรวมของกรม 
เห็นด้วย 

1. เ พ่ือให้มีการขับเคลื่อนมาตรฐานวิชาชีพอย่าง
ต่อเนื่อง 

2. เป็นการมีส่วนร่วม รับรู้ร่วมกัน 
3. เพ่ือเป็นองความรู้ 

 
ไม่เห็นด้วย  

1.  เป็นการท างานที่ซ้ าซ้อน 
 

          5. ความคิดเห็นต่อรูปแบบการประเมินและเกณฑ์
ตัวช้ีวัดของมาตรฐานฯ 

    5.1 ท่านเห็นด้วยหรือไม่ ที่จะให้มีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ในการขับเคลื่อน
มาตรฐานการให้บริการฯ ในภาพรวมของกรม 
เห็นด้วย 

1. ท าให้ส่วนภูมิภาคได้รับรู้บทบาทของนักสังคมฯ มาก
ขึ้น 

2. เนื่องจากส่วนกลางสามารถมองเห็นภาพรวม
ประเด็นต่าง ๆ ที่ได้รับทราบจากส่วนภูมิภาค แต่ใน
ส่วนภูมิภาคอาจมีประเด็นเรื่องความละเอียดอ่อน 
และขี ด จ า กั ด ใ น ก า รท า ง าน ข อ ง เ จ้ า ห น้ า ที่  
คณะกรรมการจะได้ช่วยกันวิเคราะห์และเกิดความ
เป็นธรรมต่อผู้ปฏิบัติงาน 

3. เพ่ือให้เกิดความคิดเห็นครอบคลุมทั่วถึง 
4. ดีมากและให้ความเชื่อมั่นในการท างาน 
5. เพราะเป็นการตรวจสอบอีกขั้นหนึ่ง 
6. การท างานรวดเร็วขึ้น 

ไม่เห็นด้วย  
1.   แต่งตั้งเฉพาะส่วนกลาง ท าให้ขับเคลื่อนงานง่าย 
      กว่าเร็วกว่า 

5.2 ท่านเห็นด้วยหรือไม่ ที่จะให้มีการก าหนดเกณฑ์
การประเมินและตัวชี้วัดที่ชัดเจน เพ่ือตอบองค์ประกอบ 
ของมาตรฐาน 
เห็นด้วย 

1. เพ่ือแสดงถึงการปฏิบัติงานและความเป็นวิชาชีพสังคม
สงเคราะห์ ตามมาตรฐานก าหนด 

5.2 ท่านเห็นด้วยหรือไม่ ที่จะให้มีการก าหนดเกณฑ์
การประเมินและตัวชี้วัดที่ชัดเจน เพ่ือตอบองค์ประกอบ 
ของมาตรฐาน 
เห็นด้วย 

1. ท าให้มีการยกระดับการปฏิบัติงาน ผู้ปฏิบัติท างาน
ง่ายขึ้น 
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2. แต่จะส่งผลการผู้ด ารงต าแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ แต่

ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้มอบหมาย ตามเหน็สมควร 
3. จะได้มีเกณฑ์วัดที่ชัดเจน เหมือนกันทั้งหมด ไม่ตีความ

แตกต่าง 
4. เพ่ีอประเมินตัวเอง และองค์กร 

2. เพ่ือเป็นการก าหนดแนวทางที่ส าคัญและจ าเป็น 
3. ต้องก าหนดเกณฑ์เพ่ือสร้างความเข้าใจ 
4. จะตรงตามมาตรฐานที่ก าหนด 
5. จะได้ง่ายต่อการปฏิบัติ 
6. เพราะเป็นการสร้างมาตรฐานที่เท่าเทียมกัน 
7. เพ่ือให้การท างานมีประสิทธิภาพ 
8. วัดความสามารถของผู้ปฏิบัติงานได้ดี 
9. แต่ขอให้รับฟังความคิดเห็นจากผู้ปฏิบัติงานโดยตรงด้วย 

5.3 ท่านเห็นด้วยหรือไม่ ที่จะให้มีการประเมิน
มาตรฐานจากเอกสาร เช่น รายงานผลการปฏิบัติงาน ประวัติ
การฝึกอบรม และการเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการ 

      เห็นด้วย 
1. ควรประเมินจากหลักฐานในการลงระบบฐานข้อมูล

รูปแบบออนไลน์ 
2. อย่างน้อยเป็นการก ากับ ควบคุมให้นักสังคม

สงเคราะห์มีการพัฒนาศักยภาพตนเองอยู่เสมอ 
3. เพ่ือทราบถึงการปฏิบัติงานที่แท้จริงของเจ้าหน้าที่ 
4. อยากให้มีเอกสารอ่ืนส าหรับคนที่ด ารงต าแหน่งนัก

สังคมสงเคราะห์ แต่ไม่ได้ปฏิบัติงานด้านนี้โดยตรง 
 

5.3 ท่านเห็นด้วยหรือไม่ ที่จะให้มีการประเมิน
มาตรฐานจากเอกสาร เช่น รายงานผลการปฏิบัติงาน ประวัติ
การฝึกอบรม และการเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการ 
เห็นด้วย 

1. ควรเพ่ิมให้บุคคลภายนอกที่ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียร่วม
ประเมินด้วยและประเมินผลจากการใช้ความรู้
วิชาชีพฯมาปฏิบัติจริงกับงานไม่ใช่ประเมินแค่ตัว
เอกสารเพราะบางครั้งการประเมินจากเอกสารอาจ
ไม่ใช่ผลการปฏิบัติงาน100% 

2. จะได้ทราบว่าผู้ไปอบรม มีความรู้มากน้อยอย่างไร 
3. เพ่ือเป็นมาตรฐานในแนวเดียวกัน 
4. ควรมีการประเมินจากการแสดง วิสัยทัศน์ กรอบ

ความคิดในการปฏิบัติงานด้วย 
5. ต้องมีการแชร์ประสบการณ์กัน 
6. เพราะเป็นการเสริมพลังอีกวิธีหนึ่ง 
7. ควรประเมินจากด้านอ่ืน ๆ ประกอบด้วย เพ่ือให้

ครอบคลุมในการท างานทุกมิต ิ
8. ประเมินผลงานของผู้ปฏิบัติงานเป็นอย่างด ี

5.4 ท่านเห็นด้วยหรือไม่ ที่จะให้มีการประเมิน
มาตรฐานจากการประเมินภายใน เช่น ประเมินจากความรู้ 
ทัศนคติ และผลการปฏิบัติงาน โดยการประเมินตนเอง 
ประเมินโดยผู้บังคับบัญชา และประเมินโดยเพื่อนร่วมงาน 

      เห็นด้วย 
1. แต่อาจจะมีการประเมินตนเองอีกทางหนึ่งด้วย 
2. อย่างน้อยเป็นการก ากับ ควบคุมให้นักสั งคม

สงเคราะห์มีการพัฒนาศักยภาพตนเองอยู่เสมอ 
3. เพราะมีมาตรฐานก าหนดอยู่แล้ว 
4. ต าแหน่งอื่น ๆ ไม่เข้าใจในวิชาชีพ 

5.4 ท่านเห็นด้วยหรือไม่ ที่จะให้มีการประเมิน
มาตรฐานจากการประเมินภายใน เช่น ประเมินจากความรู้ 
ทัศนคติ และผลการปฏิบัติงาน โดยการประเมินตนเอง 
ประเมินโดยผู้บังคับบัญชา และประเมินโดยเพื่อนร่วมงาน 
เห็นด้วย 

1. เพ่ิมเติมจากบุคคลภายนอกหรือจากกลุ่มเป้าหมายที่
ได้รับการช่วยเหลือเพราะถ้าอิงการประเมินจาก
ผู้บังคับบัญชา เพ่ือนร่วมงาน จะมีความเกรงใจและ
เอนเอียงในการให้คะแนนไม่ตรงตามความเป็นจริง 

2. ท าให้เจ้าหน้าที่ได้ทบทวนบทบาทมาตรฐานและ
จรรยาบรรณในวิชาชีพ และได้ทบทวนกระบวนการ
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5. จะได้รู้ศักยภาพภาพของตนเอง ว่าควรปรับปรุงหรือ

แก้ไขหรือไม ่
6. เพราะเป็นการพัฒนาตนเองอย่างไร 

 
      ไม่เห็นด้วย 

      1.  ผู้บังคับบัญชาและเพ่ือนร่วมงานขาดความเข้าใจ 
ด้านงานสังคมสงเคราะห์ 
 

ท างานของตนเองที่ผ่านมาหรือจะปฏิบัติต่อไปใน
อนาคตว่าจะด าเนินการอย่างไรให้เกิดประสิทธิภาพ 
และถูกต้องตามมาตรฐานวิชาชีพ 

3. ควรประเมินตนเอง และน าเสนอด้วยเอกสาร 
4. เพ่ือน าผลการประเมินมาปรับปรุง 
5. แชร์ประสบการณ ์
6. จะได้มีข้อชี้แนะเพ่ือนไปปรับปรุง 
7. แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ 

เห็นด้วยบางส่วน  
1.   เนื่องจากบางหน่วยงาน เพ่ือนร่วมงานยังไม่เข้าใจ

บทบาทงานสังคมสงเคราะห์ ท าให้ต้องเน้นการ
ท างานถูกใจตามความเคยชินเดิม ๆ วิชาชีพไม่ได้
พัฒนา เพราะคนรอบข้างกดดันให้ท าตามกระแส
สังคม มากกว่าหลักการสังคม  

5.5 ท่านเห็นด้วยหรือไม่ ที่จะให้มีการประเมิน
มาตรฐานจากการประเมินภายนอก เช่น การประเมินโดย
คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง 
เห็นด้วย 

1. อย่างน้อยเป็นการก ากับ ควบคุมให้นักสังคม
สงเคราะห์มีการพัฒนาศักยภาพตนเองอยู่เสมอ 

2. ได้รู้ถึงความพ่ึงพอใจมากน้อยเพียงได้ของ
คณะท างานต่อเจ้าหน้าที่ 

ไม่เห็นด้วย 
1. เป็นการเพ่ิมงาน 
2. เพราะไม่จบโดยตรง 
3. การประเมินจากภายนอก หากถูกกลั่นแกล้ง แม้จะ

ท างานดี ก็ไม่เกินประโยชน์ 
 

5.5 ท่านเห็นด้วยหรือไม่ ที่จะให้มีการประเมิน
มาตรฐานจากการประเมินภายนอก เช่น การประเมินโดย
คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง 
เห็นด้วย 

1. เพ่ือเป็นการประเมินที่ครอบคลุมทั้งภายในและ
ภายนอก 

2. สร้างเครื่องมือประเมินลดดุลยพินิจ 
3. จะมีข้อเสนอแนะหลากหลาย 
4. ควรเป็นระยะต่อไป ในการยกระดับมาตรฐาน 
5. เนื่องจากการมองจากบุคคลภายนอกจะเห็นจุดอ่อน

หรือปญัหาได้กว้างกว่า 
6. ได้รับองค์ความรู้ใหม ่ๆ 
7. จะได้น ามาประกอบกันเพ่ือตัดสินใจ 

 

5.6 ท่านเห็นด้วยหรือไม่  ที่จะให้มีการแต่ งตั้ ง
คณะกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานการให้บริการของ 
ผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ 

 
เห็นด้วย 

1. มีการก ากับติดตาม ท าให้นักสังคมสงเคราะห์พัฒนา
วิชาชีพต่อเนื่อง 

ไม่เห็นด้วย 
1. เพราะมีมาตรฐานของนักสังคมสงเคราะห์ก็

เยอะแล้ว 

5.6 ท่านเห็นด้วยหรือไม่  ที่จะให้มีการแต่ งตั้ ง
คณะกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานการให้บริการของ 
ผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ 

 
เห็นด้วย 

1. เ พ่ือให้ เป็นไปตามมารฐานที่ก าหนด ตลอดจน
ค าแนะน าต่าง ๆ ที่เปน็ประโยชน์ 

2. เป็นการช่วยทดสอบนักสังคมอีกวิธีหนึ่ง 
3. เพระเป็นกลไกหนึ่งของการด าเนินงานที่มีความ

โปร่งใส 
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4. ควรมีถามความเห็นคัดค้านของผู้รับการประเมินที่มี
ต่อรายชื่อกรรมการด้วย ลดเกิดปัญหาความขัดแย้ง
ส่วนตน อาจมีได้ 

5. ได้ผู้เชี่ยวชาญมา 
ไม่เห็นด้วย 
     1.  เอกสารประกอบการขออนุญาตน่าจะบ่งบอกได้ว่าได้
มาตรฐานหรือไม่ 
 

5.7 ท่านเห็นด้วยหรือไม่ว่า ผู้ประกอบวิชาชีพสังคม
สงเคราะห์ทุกคน ควรได้รับการตรวจมาตรฐานการให้บริการ
ของผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ตามระยะเวลาที่
ก าหนด 
เห็นด้วย 

1. เพ่ือคงมาตรฐานวิชาชีพ 
2. อย่างน้อยเป็นการก ากับ ควบคุม ให้นักสั งคม 

สงเคราะห์มีการพัฒนาศักยภาพตนเองอยู่เสมอ 
3. เป็นการประเมินการท างานอย่างต่อเนื่อง 
4. เพราะจะได้มีการปรับปรุ งแก้ ไขตนเองให้ ได้

มาตรฐาน 
ไม่เห็นด้วย 
      1.  ควรให้ตลอดชีพและมีวิธีการตรวจสอบ ประเมิน  
           เพราะคนที่ท างานก็มีมาตรฐานขององค์กรควบคุม 
           อยู่แล้ว 

5.7 ท่านเห็นด้วยหรือไม่ว่า ผู้ประกอบวิชาชีพสังคม
สงเคราะห์ทุกคน ควรได้รับการตรวจมาตรฐานการให้บริการ
ของผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ตามระยะเวลาที่
ก าหนด 
เห็นด้วย 

1. เพ่ือเป็นการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน 
2. เพ่ือให้การประเมินเป็นไปอย่างต่อเนื่อง น าสู่การ

ปรับปรุง พัฒนาให้ดีขึ้น 
3. เพ่ือเป็นการทบทวน เข้าใจบทบาท 
4. เป็นขวัญแลก าลังใจของผู้ปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ 
5. ควรมีระยะการเตรียมความพร้อมให้ด้วย 
6. เพราะจะได้ถือเป็นแนวทางการพัฒนาตนเอง 
7. มีขอบเขตการท างาน 

ไม่เห็นด้วย 
     1.  ใช้ระยะเวลามากขึ้น 

5.8 ท่านเห็นด้วยหรือไม่ ที่จะมีข้ันตอนการประเมิน
โดยส่งเอกสารมาที่ส่วนกลาง และให้กรรมการตรวจประเมิน
สุ่มตรวจประเมิน 
เห็นด้วย 

1. ควรส่งให้คณะกรรมพิจารณาส่วนจังหวัดเป็นผู้
พิจารณาโดยพิจารณาประจ าปี พร้อมกับการให้
ข้อเสนอร่วมกับการนิเทศงานนักสังคมสงเคราะห์ 

2. ควรมาตรวจประเมินที่หน่วยงาน เนื่องจากเปิด
โอกาสในการพูดคุย ซักถาม แลกเปลี่ยนและเห็น
บริบทสภาพแวดล้อมขององค์กรที่ปฏิบัติงาน 

3. การที่จะมาประเมินต้องมีการนัดวันที่ชัดเจนเพราะ
นักสังคมฯทุกหน่วยงานไม่ได้ท างานอย่างเดียว 
บางครั้งลงพ้ืนที่(ประชุม) เนื่องจากไม่มีนักพัฒนา
สังคมในการจัดโครงการ 

5.8 ท่านเห็นด้วยหรือไม่ ที่จะมีข้ันตอนการประเมิน
โดยส่งเอกสารมาที่ส่วนกลาง และให้กรรมการตรวจประเมิน
สุ่มตรวจประเมิน 
เห็นด้วย 

1. ควรท าเป็น3ระดับคือ 1.ประเมินโดยบุคคลภายนอก
ที่ไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย 2.ประเมินจากผู้บังคับบัญชา
และเ พ่ือนร่วมงาน  3.ประเมินจากส่วนกลาง                    
โดยผู้รับการประเมินต้องได้คะแนน 2 ระดับขึ้นไปจึง
จะผ่าน 

2. เห็นด้วยกับขั้นตอนการประเมิน  เพ่ือความชัดเจน
ในแต่ละข้ันตอน กระบวนการ 

3. เป็นการประเมินวิธีหนึ่ง 
4. ควรมีตรวจประเมินในส่วนภูมิภาค 
5. เนื่องจากควรให้มีการประเมินจากส่วนภูมิภาค 

พร้อม กับการนิเทศงานนักสังคม 
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4. การประเมินมาตรฐานการท างาน ผู้ประเมินควร

ประเมินจากการรับรู้บริบทการท างานจริง /ประเมิน
ภาคพ้ืนที่ 

 
ไม่เห็นด้วย 

1.   ควรให้หน่วยงานเป็นผู้ร่วมประเมินแทนเพราะเป็น
ผู้ควบคุมและได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติงาน
ของนักสังคมสงเคราะห์อยู่แล้ว 

6. จะได้มีข้อชี้แนะเพ่ือน าไปปรับปรุงตนเอง 
ไม่เห็นด้วย 

1.   ใช้กรรมการระดับจังหวัด 
2.   ควรตรวจทุกคน 
3.   ควรตรวจที่หน่วยงานทุก ๆ หน่วยงาน 
4.   จากข้อข้างต้น ตรวจทุกคนคือการตรวจทุกคน ไม่ 

             ควรเป็นการสุ่ม 
5.   เพ่ือให้ได้มาตรฐานที่แท้จริงควรลงตรวจประเมิน 

             ทุกราย 
ข้อเสนอแนะ 

1. ควรก าหนดมาตรฐานให้ครอบคลุมประเด็นส าคัญ
ของการปฏิบัติงานวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ ใน
ขณะเดียวกันก็ไม่ควรก าหนดมาตรฐานมากเกินไป
จนเป็น อุปสรรคต่อการปฏิบัติ งานจริงภายใต้
ข้อจ ากัดที่ผู้ปฏิบัติงานไม่สามารถควบคุมได้ 

2. ขอขอบคุณมาตรฐาน 

3. การผลักดันให้มีการรับนักสังคมสงเคราะห์ตรงวุฒิ
การศึกษา 

4. นั กสั งคมสง เคราะห์ ในหน่ วยงาน ควร ได้ รั บ
ค่าตอบแทนใบวิชาชีพ 

5. การมีมาตรฐานในการให้บริการของผู้ประกอบ
วิชาชีพสังคมสงเคราะห์ถือว่าเป็นเรื่องดี 

6. หากผู้ด ารงต าแหน่งนักสั งคมสงเคราะห์  มิ ได้  
ปฏิบัติงานด้านสังคมสงเคราะห์ แต่ปฏิบัติงานอ่ืน 
สามารถมีแนวทางอ่ืนใด ได้บ้าง ในการประเมิน
มาตรฐานดังกล่าว 

7. อยากให้ผู้ประกอบวิชาชีพที่ได้รับอนุญาต ได้รับ
ค่าตอบแทนด้วยค่ะ 

8. ควรมีการก าหนดแนวทาง คู่มือให้ปฏิบัติร่วมกัน
อย่างชัดเจน 

9. ควรมีชุดขับเคลื่อนงานเรื่องนี้ และสื่อสารให้รับรู้ทั่ว
กันทั้งองค์กรอย่างชัดเจน 

10. อยากให้ระบุห้วงเวลา รายละเอียดเอกสารที่ให้เริ่ม
จัดส่งเอกสาร ว่ารับเมื่อไหร่ถึงเมื่อไหร่คะ บางคน
หมดอายุปีหน้า แต่ไม่เคยต่อสัญญา อาจจะไม่รู้ว่า
ต้องท าเอกสารอะไรบ้าง ทางเพจของสภาวิชาชีพ 

ข้อเสนอแนะ 

1. เหมาะสมครบถ้วน 

2. เมื่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพนักสังคมสงเคราะห์
หมดอายุหากผู้ปฏิบัติงานมีความประสงค์จะต่อ
ใบอนุญาต  กรมฯควรมี ก า รทดสอบและฝึ ก
ประสบการณ์ประกอบวิชาชีพทุกครั้ง เช่นอาจฝึกใน
หน่วยงานที่ตนเองปฏิบัติงานและท าเคสพร้อม
รายงาน โดยให้ผู้บังคับบัญชาเป็นผู้รับรองการและ
อาจก าหนดระยะเวลาในการฝึกฯ จากนั้นจึ ง
ด าเนินการเป็นเอกสารเพ่ือยื่นเรื่องขอต่อใบอนุญาตฯ ได้ 

3. ควรมีการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านสังคม
สงเคราะห์อย่างต่อเนื่อง และผลักดันให้เจ้าหน้าที่
ของหน่วยงานได้ผ่านมาตรฐานดังกล่าวเพ่ือเป็นนัก
สังคมสงเคราะห์ที่มีใบประกอบวิชาชีพต่อไป 

4. ให้ผู้ปฏิบัติงานทุกคน เช่น เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม 
เป็น ผู้ปฏิบัติงานฝ่ายสวัสดิการสงเคราะห์ เป็น
ผู้ปฏิบัติงานด้านสังคมสงเคราะห์ด้วย 

5. เห็นด้วยทุกข้อเพ่ือให้เป็นไปตามมาตรฐานฯ 

6. การปฏิบัติงานตามมาตรฐานการให้บริการของ           
ผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ พ.ศ. 2554          
ในการปฏิบัติ งานส่วนใหญ่จะเป็นผู้ที่ ไม่ ได้จบ          
เอกสังคมสงเคราะห์ โดยตรง แต่ปฏิบัติงานในหน้าที่
นักสังคมสงเคราะห ์

7. ขอให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการท างานผู้รับบริการ
เพราะทุกคนในส านักงาน 

8. มาตรฐานของผู้ประกอบวิชาชีพมีความจ าเป็น  เป็น
กรอบทิศทางในการท างาน และเป็นการยกระดับ
การปฏิบัติงานอีกทางหนึ่ง 
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และบางครั้งมีการอบรมที่ให้คะแนนแต่ไม่ทราบว่า
จะเอาเอกสารตรงไหนมาเป็นหลักฐาน ขอบคุณมาก 

11. ควรจัดอมรมก่อนสอบใบประกอบวิชาชีพ 
 

 


