ประกาศสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการกาหนดคุณสมบัติของ
ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาต หลักเกณฑ์การศึกษาต่อเนื่อง วิธีการเก็บหน่วยคะแนน
เพื่อการต่ออายุเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์รับอนุญาต
-------------------------------------------------ตามที่ ผู้ ป ระกอบวิ ชาชี พ สั งคมสงเคราะห์ รั บ อนุ ญาตได้ ขึ้ น ทะเบี ย นและรับ ใบอนุ ญ าตเป็ น ผู้ป ระกอบวิ ชาชี พ สั งคม
สงเคราะห์รับอนุญาตจากสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ตั้งแต่ ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ และมีระยะเวลาสิ้นสุดใบอนุญาตตามหลักเกณฑ์ ที่
กาหนด ซึ่งสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์มีอานาจหน้าที่ตามกฎหมายวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ มาตรา ๖(๑) ในการรับขึ้นทะเบียน
และออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ขอเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์รับอนุญาต
อาศัยอานาจตามความในข้อ ๔ แห่งข้อบังคับสภาวิชาชีพสั งคมสงเคราะห์ ว่าด้วย หลั กเกณฑ์การประเมินความรู้
แบบและประเภทใบอนุญาต หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต เป็นผู้ประกอบวิชาชีพสังคม
สงเคราะห์รับอนุญาตจากสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ พ.ศ.๒๕๕๖ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสภาวิชาชี พ สั งคม
สงเคราะห์ จึงออกประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการกาหนดคุณสมบัติของผู้ขอต่ออายุใบอนุญาต หลักเกณฑ์
การศึกษาต่อเนื่อง วิธีการเก็บหน่วยคะแนน เพื่อการต่ออายุเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์รับอนุญาต ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ในประกาศนี้
“การศึกษาต่อเนื่อง” หมายถึง กิจกรรมทางวิชาการ การศึกษา การประชุม และ/หรือการฝึกอบรมระยะสั้นที่จัดขึ้น โดย
มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์รับอนุญาตและให้หมายความถึงกิจกรรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้
ความสามารถทางวิชาชีพหรือวิชาการ หรือการมีส่วนร่วมในการพัฒนาบุคลากรหรือพัฒนาวิชาชีพ
“คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์หรือคณะกรรมการที่สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์
มอบหมายให้ทาหน้าที่รับผิดชอบ
“ผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ ” หมายความว่า บุคคลซึ่งประกอบวิชาชีพที่ต้องใช้ความรู้และทักษะทางสั งคม
สงเคราะห์ในการปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาของบุคคล ครอบครัว กลุ่มคน หรือชุมชน เพื่อให้กระทาหน้าที่
ทางสังคมและดารงชีวิตได้อย่างปกติสุข
“ผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์รับอนุญาต” หมายความว่า บุคคลซึ่งได้ขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบ
วิชาชีพสังคมสงเคราะห์รับอนุญาตจากสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์

“หลักสูตร” หมายความว่า หลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องเพื่อการต่ออายุใบอนุญาต สาหรับผู้ประกอบวิชาชีพสังคม
สงเคราะห์รับอนุญาตสาขาต่างๆ
“หน่ ว ยคะแนน” หมายความว่ า จ านวนนั บ ของกิ จ กรรมการศึก ษาต่ อ เนื่อ งซึ่ งตี ค่ า เป็ น หน่ ว ยคะแนน หรื อ เครดิต
ตามเกณฑ์ที่สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์กาหนด
“ใบอนุ ญ าต” หมายความว่ า ใบอนุ ญ าตเป็ น ผู้ ป ระกอบวิ ชาชี พ สั งคมสงเคราะห์ รั บ อนุ ญ าตของสภาวิ ชาชี พ สั งคม
สงเคราะห์
ข้อ ๒ ผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ที่ประสงค์จะต่ออายุใบอนุญาต ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
๒.๑ เป็นสมาชิกสามัญของสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์
๒.๒ เป็นผู้ปฏิบัติงานในวิชาชีพสั งคมสงเคราะห์ตามมาตรา ๒๘และมาตรา ๒๙ แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพสั ง คม
สงเคราะห์ พ.ศ.๒๕๕๖ ที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์รับอนุญาตและใบประกอบวิชาชีพกาลังจะหมดอายุ
ภายใน ๖ เดือนข้างหน้า
๒.๓ กรณีผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์รับอนุญาตซึ่งถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาต หรือถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต ตาม
มาตรา 43 หรือ 44 ของกฎหมายวิชาชีพ ให้คณะกรรมการพิจารณาเรื่องการต่ออายุใบอนุญาตเป็นรายกรณี
ข้อ ๓ หลักเกณฑ์การนับหน่วยคะแนน
๓.๑ ผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ที่จะขอต่ออายุใบอนุญาตต้องเก็บหน่วยคะแนนผ่านกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง
เป็นจานวน ๕๐ หน่วยภายในระยะเวลา ๕ ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับใบอนุญาตครั้งสุดท้าย ๓.๒ หน่ ว ยคะแนนการศึ ก ษาต่ อ เนื่อง
เพื่อการต่ออายุใบอนุญาตการประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ ต้องเป็นหน่วยคะแนนที่เก็บสะสมในระยะเวลา ๕ ปี ตั้งแต่วันที่ออก
ใบอนุญาตจนถึงวันที่ใบอนุญาตหมดอายุ และหน่วยคะแนนสะสมดังกล่าว จะใช้ต่ออายุใบอนุญาตฯ ได้เพียงครั้งเดียว
ข้อ ๔ วิธีการเก็บหน่วยคะแนน
ผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ที่จะขอต่ออายุใบอนุญาตต้องเก็บหลักฐานที่แสดงถึงการเข้าร่วมในกิจกรรมการศึกษา
ต่อเนื่อง ดังนี้
๔.๑ การเข้าฟังบรรยาย อภิปราย สัมมนา หรือกิจกรรมฟื้นฟูวิชาการอื่นๆ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องลงทะเบียน และเข้า
ร่วมกิจกรรมตลอดระยะเวลาที่กาหนด
๔.๒ การศึกษา หรือเรียนรู้ด้วยตนเอง ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องศึกษาจากสื่อการศึกษาต่อเนื่องที่รับรองโดย สภาวิชาชีพ
สังคมสงเคราะห์
๔.๓ การมีส่วนร่วมในการพัฒนาบุคลากร หรือพัฒนาวิชาชีพ ผู้ที่มีผลงานดังกล่าวจะต้องส่งหลั กฐานข้อมูลเกี่ยวกับการ
ทากิจกรรมนั้นๆ ไปยัง สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ เพื่อการบันทึกหน่วยคะแนนภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่การกระทากิจกรรมนั้น
สิ้นสุดลง

๔.๔ ผู้ประกอบวิชาชีพที่จะขอต่ออายุใบอนุญาต สามารถนาหลักฐานการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพสังคม
สงเคราะห์มาสะสมหน่วยคะแนนได้ทั้งหลักสูตรระยะสั้นและระยะยาว
ข้อ ๕ หน่วยคะแนนที่ได้รับตามวรรคหนึ่ง ที่จะนาไปเป็นหลักฐานในการต่ออายุใบอนุญาต จะต้องไม่น้อยกว่า ๕๐ หน่วย
คะแนน ของการต่ออายุใบอนุญาตในแต่ละครั้ง
หลักสูตร และการนับหน่วยคะแนน จะต้องได้รับการรับรองจากฝ่ายวิชาการ สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์
ข้อ ๖ ประเภทของกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง
การศึกษาต่อเนื่อง แบ่งตามประเภทของกิจกรรมได้ ดังนี้
กิจกรรมประเภทที่ ๑ การเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถทางวิชาชีพหรือวิชาการ
กิจกรรมประเภทที่ ๒ การมีส่วนร่วมในการดาเนินกิจกรรมการพัฒนาบุคลากร หรือพัฒนาวิชาชีพในรูปแบบที่หลากหลาย
กิจกรรมประเภทที่ ๓ การเข้าศึกษาในหลักสูตรการศึกษา การเพิ่มพูนความรู้ หรือหลักสูตรฝึกอบรมด้านสังคมสงเคราะห์
ศาสตร์ระยะสั้น
กิจกรรมประเภทที่ ๔ การเข้าศึกษาในหลักสูตรสาขาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ในระดับบัณฑิตศึกษาของสถาบันการศึกษา
ที่สภาวิชาชีพให้การรับรองหลักสูตร
กิจกรรมประเภทที่ ๕ การฝึกอบรมในหลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตร์สาขาต่างๆ/วุฒิบัตร
ข้อ ๗ รายละเอียดของกิจกรรมแต่ละประเภท มีรายละเอียด ดังนี้
๗.๑ การเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถทางวิชาชีพหรือวิชาการสังคมสงเคราะห์มีรายละเอียด ดังนี้
๗.๑.๑ การเข้าร่วมฟังบรรยาย อภิปราย สัมมนา อบรมฟื้นฟูวิชาการได้แก่ (๑) การประชุมวิชาการประจาปี
(๒) อบรมฟื้นฟูวิชาการ หรือการอบรมระยะสั้น (๓) อบรมเชิงปฏิบัติการ (๔) การสัมมนาทางวิชาการ (๕) การอภิปรายเป็นคณะ
(๖) การบรรยายทางวิชาการที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง (ชุดบรรยายทางวิชาการ) (๗) การบรรยายพิเศษ
๗.๑.๒ การศึกษาหรือเรียนรู้ด้วยตนเองจากบทความวิชาการ การเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น
บทความวิชาการ, หลักสูตร Online, e - learning, e - book etc
๗.๑.๓ การเพิ่มพูนความรู้อื่น ๆ นอกจาก ๗.๑.๑ – ๗.๑.๓ สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์จะพิจารณาแต่ละกรณี
ไป
๗.๒ การมีส่วนร่วมในกิจกรรมการพัฒนาบุคลากร หรือพัฒนาวิชาชีพ ได้แก่
๗.๒.๑ การตีพิมพ์บทความทางการสังคมสงเคราะห์ ในวารสารวิ ชาการทางสังคมสงเคราะห์ที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI, ISI หรือ Scopus หรือในเว็บไซต์ หรือวารสารทางวิชาการและวิชาชีพที่มีคณะบรรณาธิการทาหน้าที่บรรณาธิกรณ์
ทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ
๗.๒.๒ การแต่งตารา หรือหนังสือ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการศึกษาและงานสังคมสงเคราะห์ ไม่น้อยกว่า
๕๐ หน้า (A๔) ใน ๑ เล่ม

๗.๒.๓ การเสนอผลงานทางวิชาการ (๑)ในการประชุมระดับนานาชาติ และ (๒)ในการประชุมระดับชาติ(๓)ใน
การประชุมระดับจังหวัด
๗.๒.๔ การกลั่นกรองบทความโดยบรรณาธิการ โดยมีกรรมการกลั่นกรองหรือผู้ประเมินบทความ
๗.๒.๕ การวิจัย หมายถึง การเป็นหัวหน้าโครงการวิจัย/ชุดโครงการ, การเป็นที่ปรึกษา/การเป็นนักวิจัยหลัก
นักวิจัยร่วม รวมทั้งการกลั่นกรองโครงร่างงานวิจัย การตรวจสอบคุณภาพงานวิจัย การตรวจสอบเครื่องมือวิจัย และการทาหน้าที่
กรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย และการวิจัยในคน
๗.๒.๖ การอ่านผลงานเพื่อประเมินตาแหน่งทางวิชาการ หรือเพื่อเลื่อนระดับความก้าวหน้าของตาแหน่ง
๗.๒.๗ เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบันในการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์
๗.๒.๘ การเป็นวิทยากรหรือผู้อภิปรายร่วมในกิจกรรม ตาม ๗.๑.๑
๗.๒.๙ เป็นผู้นิเทศงานนักศึกษา ในการศึกษาภาคปฏิบัติของสถาบันการศึกษา และ/หรือเป็นผู้นิเทศงานผู้
ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ที่เข้ารับการฝึกปฏิบัติตามที่สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์มอบหมาย
๗.๒.๑๐ เป็นอาจารย์พิเศษ/วิทยากรในเนื้อหาวิชาที่เกี่ยวข้องกับงานสังคมสงเคราะห์และในหลักสูตรสังคม
สงเคราะห์สาสตร์เฉพาะทาง
๗.๒.๑๑ เป็นประธาน/กรรมการ/อนุกรรมการ/คณะทางาน/ผู้ทรงคุณวุฒิในระดับชาติและระดับจังหวัดที่
เกี่ยวข้องกับวิชาชีพสังคมสงเคราะห์
๗.๒.๑๒ การสร้างสื่อการศึกษาพร้อมแบบทดสอบเพื่อการศึกษาหรือเรียนรู้ด้วยตนเอง เช่น บทความวิชาการ,
บทความวิชาการ online, e - learning, e - book, etc.
๗.๒.๑๓ โครงการบริการวิชาการด้านสังคมสงเคราะห์สาหรับประชาชน หรือโครงการพัฒนาระบบหรื อ
กิจกรรมการจัดบริการสังคมสงเคราะห์ที่จัดขึ้นระหว่างหน่วยงานในระดับจังหวัด ระดับชาติหรือเป็นกิจกรรมบริการทางสังคม
สงเคราะห์ที่จัดร่วมกับหน่วยงานอื่นๆเพื่อให้บริการประชาชนร่วมกัน
๗.๒.๑๔ การรับรองมาตรฐานการปฏิบัติงานผ่านการสรุปบทเรียนการทางานด้วยการเขียนรายงานผลการ
ปฏิบัติงาน (Case Review )ที่ประกอบด้วยการทางานรายกรณี การทางานกลุ่มสังคมสงเคราะห์การสรุปบทเรียนรายโครงการหรือ
การบริหารจัดการโดนใช้ความรู้การบริหารงานทางสังคมสงเคราะห์
๗.๒.๑๕ สร้างหรือพัฒนานวัตกรรม แนวทางการปฏิบัติงาน หรือมาตรฐาน หรือคู่มือการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับ
งานสังคมสงเคราะห์
๗.๒.๑๖ กิจกรรมการถ่ายทอดความรู้ด้านสังคมสงเคราะห์แก่ประชาชน ที่ไม่ใช่งานประจา
๗.๒.๑๗ กิจกรรมอื่น ๆ นอกจาก ๗.๒.๑-๗.๒.๑๖ สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์จะพิจารณาเป็นแต่ละกรณีไป
๗.๓ การเข้าศึกษาในหลักสูตรฝึกอบรมทางสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ระยะสั้น (ที่มีระยะเวลาไม่เกิน ๔-๘ สัปดาห์) เช่น
หลักสูตรการอบรมการเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายต่างๆหรือหลักสูตรเพิ่มพูนความรู้ทางสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการ
สังคมที่จัดโดยสถาบันการศึกษา องค์กรทางวิชาชีพ หน่วยงานราชการและหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

๗.๔ การเข้าศึกษาในหลักสูตรสาขาสังคมสงเคราะห์ ศาสตร์ ในระดับบัณฑิตศึกษาของสถาบันการศึกษาที่สภาวิชาชีพให้
การรับรองหลักสูตร ได้แก่ การศึกษาต่อในระดับมหาบัณฑิตหรือดุษฎีบัณฑิตทางสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ จากสถาบันการศึกษาที่
ได้รับการรับรองหลักสูตรจากสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์แล้ว
๗.๕ การศึกษาหรือการฝึกอบรมในหลั กสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ศาสตร์สาขาต่างๆ/วุฒิบัตรที่
ออกให้โดยสถาบันหลัก หรือสถาบันสมทบที่เป็นผู้จัดการอบรม
ข้อ ๘ ระยะเวลาของการต่ออายุใบอนุญาตด้วยการเก็บหน่วยคะแนน
ผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์รับอนุญาตที่ประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุ ญาตจะต้องเก็บรวบรวมหลักฐานที่เกี่ยวข้อง
และนาหลักฐานมายื่นต่ออายุใบอนุญาตได้ภายในระยะเวลา ๖ เดือนก่อนวันสิ้นสุดอายุใบอนุญาตครั้งล่าสุด
ข้อ ๙ ผู้ประกอบวิชาชีพที่ได้รับหน่วยคะแนนตามหลักสูตรหรือกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องซึ่งได้รับอนุมัติจากสภาวิชาชีพ
สังคมสงเคราะห์แล้วก่อนวันที่ประกาศนี้มีผลบังคับใช้ หรือผู้ประกอบวิชาชีพที่ได้ศึกษาอบรม หรือกาลังศึกษาอบรมตามข้อ ๔
สามารถนาหลักฐานการเข้าร่วมกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง มายื่นขอต่ออายุใบอนุญาตได้ก่อนวันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ ซึ่งคณะ
กรรมการฯจะเป็นผู้พิจารณาแล้วแต่กรณี เพื่อให้ความคุ้มครองผู้ประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาตตามประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(นางอภิญญา เวชยชัย)
นายกสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์

