ประกาศสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ ที่ ๑/๒๕๕๙
เรื่อง หลักเกณฑ์การต่ออายุใบอนุญาตผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์รับอนุญาต พ.ศ. ๒๕๕๙

อาศัยอานาจตามความในข้อ ๔ แห่งข้อบังคับสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ ว่าด้วย หลักเกณฑ์การ
ประเมินความรู้ แบบและประเภทใบอนุญาต หลั กเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับ การขึ้นทะเบียนและรับ
ใบอนุญาต เป็นผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์รับอนุญาตจากสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ พ.ศ.๒๕๕๖ โดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ จึงออกประกาศ เรื่อง การต่ออายุใบอนุญาตผู้
ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์รับอนุญาต พ.ศ. ๒๕๕๙ ดังต่อไปนี้
การต่ออายุใบอนุญาตผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์รับอนุญาต สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์มีมติ
ให้ผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์รับอนุญาต สามารถต่ออายุใบอนุญาตโดยมีวิธีการ ดังต่อไปนี้
๑. ผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์รับอนุญาตตามมาตรา ๒๘ ซึ่งปฏิบัติงานอยู่ก่อนวันที่มีข้อบังคับ
เกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนและออกใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์รับอนุญาต สามารถต่ออายุ
ใบอนุญาตโดยเลือกวิธีการใดวิธีการหนึ่ง ได้แก่
๑.๑ การน าเสนอรายงานผลการปฏิ บั ติ ง าน (case review) ผ่ า นการประเมิ น รั บ รอง
มาตรฐานการ ปฏิบัติงานด้านการจัดสวัสดิการสังคมของนักสังคมสงเคราะห์ (มสค.) ได้อีก ๑ วาระ โดย
สามารถใช้ วิธีก ารต่ ออายุ ใบอนุ ญ าตวิธีนี้ ได้ ภ ายในสี่ ปี นั บ แต่ วัน ที่ พ ระราชบั ญ ญั ติ นี้ ใช้บั งคั บ คื อวัน ที่ ๒๕
มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามข้อกาหนดของมาตรา ๕๐ โดยจะมีอายุใบอนุญ าตเป็นเวลา ๓ ปี หลั งจากนั้น
สามารถต่ออายุใบอนุญาตครั้งต่อไปด้วยรูปแบบการศึกษาต่อเนื่อง เพื่อเก็บหน่วยคะแนนตามที่สภาวิชาชีพ
สังคมสงเคราะห์กาหนด โดยมีอายุใบอนุญาตตามที่สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ประกาศกาหนด
๑.๒ การนาเสนอผลงานทางวิชาการและสังเคราะห์ความรู้และบทเรียนทางวิชาชีพ โดย
นาเสนอผลการปฏิบัติงาน การศึกษาวิจัย โครงการต่างๆ และมีการวิเคราะห์วิจารณ์จากคณะกรรมการ ซึ่ง
ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิชาการ นักวิชาชีพที่มีผลงานเกี่ยวข้อง โดยมีอายุใบอนุญาตเป็นเวลา ๓ ปี
หลังจากนั้นสามารถต่ออายุใบอนุญาตด้วยรูปแบบการศึกษาต่อเนื่องเพื่อเก็บหน่ว ยคะแนนตามที่สภาวิชาชีพ
สังคมสงเคราะห์กาหนด โดยมีอายุใบอนุญาตตามที่สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ประกาศกาหนด
๑.๓ การสอบภาคข้อเขียน ๒ วิชา และผ่านด้วยคะแนนร้อยละ ๖๐ ของแต่ละวิชา โดยมีอายุ
ใบอนุญาตเป็นเวลา ๕ ปี หลังจากนั้นสามารถต่ออายุใบอนุญาตด้วยรูปแบบการศึกษาต่อเนื่องเพื่อเก็บหน่วย
คะแนนตามที่ ส ภาวิชาชีพสั งคมสงเคราะห์ กาหนดโดยมีอายุใบอนุญ าตตามที่สภาวิช าชีพสังคมสงเคราะห์
ประกาศกาหนด
๒. ผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ที่ ปฏิบัติงานหลังวันที่มีข้อบังคับเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนและ
ออกใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์รับอนุญาต สามารถต่ออายุใบอนุญาตโดยการสอบภาค
ข้อเขียน

และการสอบสัมภาษณ์ ตามหลักเกณฑ์ที่สภาวิชาชีพกาหนด โดยมีอายุใบอนุญาตเป็นเวลา ๕ ปี หลังจากนั้น
สามารถต่ อ อายุ ใบอนุ ญ าตด้ว ยรู ป แบบการศึก ษาต่ อ เนื่ อ งเพื่ อ เก็บ หน่ ว ยคะแนนตามที่ ส ภาวิช าชี พ สั งคม
สงเคราะห์กาหนด โดยมีอายุใบอนุญาตตามที่สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ประกาศกาหนด
๓. ผู้ ป ระกอบวิช าชีพสั งคมสงเคราะห์ รับอนุ ญ าต ที่ดารงตาแหน่ งผู้ ทรงคุณ วุฒิ ผู้ บริห าร ผู้ ได้รับ
พระราชทานวุฒิการศึกษากิตติมศักดิ์ ผู้ได้รับ การประกาศเกียรติคุณยกย่องผลการปฏิบัติงาน และนักวิชาการ
แบ่งออกเป็น ๕ กลุ่ม ได้แก่
๑) ผู้บริหารระดับ ๑๐ ที่สาเร็จการศึกษาไม่ต่ากว่าปริญญาตรีทางสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
จาก มหาวิ ท ยาลั ย ที่ ส ภาวิ ช าชี พ สั ง คมสงเคราะห์ ได้ ให้ ก ารรั บ รองหลั ก สู ต รแล้ ว และเป็ น ผู้ บ ริ ห าร
ผู้บังคับบัญชา หน่วยงาน หรือมีผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์รับอนุญาตอยู่ภายใต้การบังคับบัญชา
๒) ผู้ ที่ ได้ รั บ พระราชทานปริญ ญาบั ต รกิ ตติ ม ศั ก ดิ์ ท างสั งคมสงเคราะห์ ศ าสตร์ ทั้ งระดั บ
มหาบัณฑิต และ ดุษฎีบัณฑิต
๓) ผู้ที่ได้รับการประกาศเกียรติคุณเป็นนักสังคมสงเคราะห์ดีเด่น ประเภทวิชาชีพ จากมูลนิธิ
ศาสตราจารย์ปกรณ์ อังศุสิงห์
๔) ผู้ที่ได้รับการประกาศเกียรติคุ ณเป็นนักสังคมสงเคราะห์ดีเด่น ประเภทผู้ป ฏิบัติงาน จาก
มูลนิธิ ศาสตราจารย์ปกรณ์ อังศุสิงห์ ที่ปฏิบัติงานตามมาตรา ๒๘ อยู่แล้วในปัจจุบัน และได้ผ่านการอบรม
หลักสูตรเพื่อ เข้าสู่การรับรองมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านการจัดสวัสดิการสังคมของนักสังคมสงเคราะห์
(มสค.) และขึน้ ทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์รับอนุญาตมาแล้ว
๕) อาจารย์และนักวิชาการที่จบวุฒิ ทางสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ ฝึกหั ด
หรือฝึกอบรมนั กเรีย น นักศึกษาหรือผู้รับ การฝึ กอบรมในความควบคุมของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ หรือ
สถาบันที่ได้รับ อนุญาตจากทางราชการให้จัดตั้งสถาบันทางสังคมสงเคราะห์ ของรัฐหรือสถาบันอุดมศึกษา
หรือสถาบันทาง สังคมสงเคราะห์อื่นภายใต้ความควบคุมของผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์รับอนุญาต
ตามมาตรา ๒๙ ของกฎหมายวิ ช าชี พ และผู้ ที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายจากสภาวิ ช าชี พ ฯให้ ป ฏิ บั ติ ง านใน
คณะอนุกรรมการประมวลข้อสอบ ของสภาวิช าชี พ สั งคมสงเคราะห์ ในการสอบข้ อเขีย นประจ าปี
ตามที่สภาวิชาชีพฯประกาศกาหนด
ผู้ป ระกอบวิช าชีพสั งคมสงเคราะห์ ที่มีคุณ สมบัติทั้ง ๕ กลุ่ มข้างต้น ต้องเข้าสู่ กระบวนการต่ออายุ
ใบอนุ ญ าต ผ่ านวิธีการน าเสนอบทความ “การถอดบทเรียนการท างานทางสั งคมสงเคราะห์ ของผู้ ต่ออายุ
ใบอนุญาตผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์รับอนุญาต” โดยมีสาระสาคัญดังรายละเอียด ต่อไปนี้
๑) การสรุปผลการดาเนินงานทางวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ที่ผ่านมา ภายหลังจากการได้รับ
ใบอนุญาต
ในครั้งแรก คือหลังจากปี พ.ศ.๒๕๕๖
๒) สาระส าคั ญ ประกอบด้ ว ย สรุป ผลการด าเนิ น งาน การเรีย นรู้ใหม่ ที่ ได้ รับ คุ ณ ค่ าและ
บทเรียน ข้อท้า ทายและอุปสรรคที่ได้พบ แนวทางการทางาน การจัดการกับปัญหา และข้อเสนอแนะอื่น ๆ
ความยาวไม่ต่ากว่า ๕ หน้าและไม่เกิน ๑๐ หน้ากระดาษ เอ๔
๓) ส่งผลงานมาที่สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ ภายในวันที่สภาวิชาชีพประกาศกาหนด
๔) เข้ า ร่ ว มการประชุ ม อย่ า งมี ส่ ว นร่ ว มและน าเสนอผลงานในการประชุ ม กลุ่ ม ผ่ า น
กระบวนการสุนทรียสนทนาตามที่สภาวิชาชีพประกาศกาหนด

การต่ออายุใบอนุ ญาตด้วยวิธีการข้างต้น จะผ่านการประเมินโดยคณะกรรมการสภาวิชาชีพสังคม
สงเคราะห์ที่ได้รับการแต่งตั้งมอบหมาย โดยมีอายุใบอนุญาต ๓ ปี หลังจากนั้นจะเป็นการต่ออายุใบอนุญาต
ด้วยรูป แบบการศึกษาต่อเนื่องเพื่อเก็บ หน่ วยคะแนนตามที่สภาวิช าชีพสั งคมสงเคราะห์ กาหนดและมีอายุ
ใบอนุญาตตามที่สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ประกาศกาหนด
๔. ผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ รับอนุญาต ที่อายุเกิน ๖๐ ปีขึ้นไปและยังคงปฏิบัติงานในฐานะ
กรรมการอ านวยการ กรรมการบริ ห ารองค์ ก าร หน่ ว ยงาน ในฐานะกรรมการผู้ ท รงคุ ณ วุฒิ และ ได้ เคย
ดาเนิน การขึ้นทะเบียนรับ ใบอนุ ญาตผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์รับอนุญาตแล้ว ให้ได้รับใบอนุญาต
ต่อเนื่องโดยมีอายุใบอนุญาตตามที่สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ประกาศกาหนด หลังจากนั้นจะต้องต่ออายุ
ใบอนุญาตทุกรอบระยะของการสิ้นสุดใบอนุญาต โดยการนาเอกสารหลักฐานมาขึ้นทะเบียนต่ออายุใบอนุญาต
ตามที่สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์กาหนด
ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙

ลงชื่อ
(รองศาสตราจารย์อภิญญา เวชยชัย)
นายกสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์

