คำนำ
คณะกรรมการส่ ง เสริ ม การจัดสวัส ดิ ก ารสั ง คมแห่ งชาติ ได้อ อกข้อก าหนดคณะกรรมการ
ส่ งเสริ ม การจัดสวัสดิ การสั งคมแห่ งชาติ ว่าด้วยมาตรฐานการจัดสวัส ดิ การสังคม พ.ศ.๒๕๕๐ และ
ระเบี ย บคณะกรรมการส่ ง เสริ ม การจัด สวัส ดิ ก ารสั ง คมแห่ ง ชาติ ว่า ด้ว ยการรั บ รองมาตรฐานการ
ปฏิบตั ิงานด้านการจัดสวัสดิ การสังคม พ.ศ.๒๕๕๐ รวมทั้งให้ความเห็ นชอบตัวชี้ วดั และเกณฑ์การ
ประเมินมาตรฐานการปฏิ บตั ิงานด้านการจัดสวัสดิ การสังคมขององค์การสวัสดิการสังคม นักสังคม
สงเคราะห์ และอาสาสมัคร
ในการนี้ เพื่อให้นกั สังคมสงเคราะห์ที่ประสงค์ขอรับรองมาตรฐานการปฏิ บตั ิงานด้านการจัด
สวัสดิ การสังคม ได้ทราบรายละเอียดเกี่ ยวกับการรับรองมาตรฐาน สานักงานคณะกรรมการส่ งเสริ ม
การจัดสวัสดิ การสังคมแห่ งชาติ สานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุ ษย์
จึงได้จดั ทาคู่มือการรับรองมาตรฐานการปฏิบตั ิงานด้านการจัดสวัสดิการสังคมของนักสังคมสงเคราะห์
เพื่อเป็ นแนวทางขอรับการประเมินการปฏิบตั ิงานของนักสังคมสงเคราะห์ ต่อไป

สานักงานคณะกรรมการส่ งเสริ มการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์

คู่มือกำรประเมินมำตรฐำนกำรปฏิบัตงิ ำน
ด้ ำนกำรจัดสวัสดิกำรสังคมของนักสังคมสงเครำะห์
๑. ขอบข่ ำย
คู่มือการประเมินมาตรฐานการปฏิบตั ิงานด้านการจัดสวัสดิการสังคมของนักสังคมสงเคราะห์
จัดท าขึ้ นเพื่ อใช้เป็ นแนวทางการประเมิ นการปฏิ บ ตั ิ งานของนัก สั งคมสงเคราะห์ ดาเนิ นการโดย
ส านัก งานคณะกรรมการส่ ง เสริ ม การจัด สวัส ดิ ก ารสั ง คมแห่ ง ชาติ และคณะอนุ ก รรมการพัฒ นา
บุคลากรและมาตรฐาน ในฐานะคณะอนุ กรรมการกาหนดเกณฑ์ช้ ี วดั มาตรฐานการจัดสวัสดิการสังคม
และคณะอนุ กรรมการตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบตั ิงานด้านการจัดสวัสดิการสังคมขององค์การ
สวัสดิการสังคม นักสังคมสงเคราะห์ และอาสาสมัคร ในคณะกรรมการส่ งเสริ มการจัดสวัสดิการสังคม
แห่งชาติ
๒. นิยำม
๒.๑ นักสั งคมสงเครำะห์ หมายความว่า ผูซ้ ่ ึ งปฏิบตั ิงานด้านการจัดสวัสดิการสังคมที่สาเร็ จ
การศึ ก ษาไม่ ต่ า กว่ า ปริ ญ ญาตรี ส าขาสั ง คมสงเคราะห์ ศ าสตร์ ห รื อ ที่ ผ่ า นการฝึ กอบรมด้า นสั ง คม
สงเคราะห์ตามมาตรฐานที่ คณะกรรมการกาหนดหรื อที่ มีคุณสมบัติตามที่คณะกรรมการกาหนด โดย
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
๒.๒ มำตรฐำนกำรจัดสวัสดิกำรสั งคม หมายถึ ง ข้อกาหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะ คุณภาพที่
พึ ง ประสงค์ และต้อ งการให้ เกิ ด ขึ้ น เพื่ อ ใช้ เป็ นหลัก ในการส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น รั บ รอง ติ ด ตาม
ประเมินผลและการประกันคุ ณภาพในการจัดสวัสดิ การสังคมขององค์การสวัสดิ การสังคม นักสังคม
สงเคราะห์และอาสาสมัคร
๒.๓ สำนักงำน หมายความว่า สานักงานคณะกรรมการส่ งเสริ มการจัดสวัสดิการสังคมแห่ งชาติ
๓. หลักกำรในกำรประเมินมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน
หลักการในการประเมินมาตรฐานการปฏิบตั ิงาน ประกอบด้วย การประเมิน ๓ ส่ วน ได้แก่
การประเมินเอกสาร (Document Reviews) การประเมินภายใน (Internal Evaluation) และการประเมิน
ภายนอก (External Evaluation)
๓.๑ กำรประเมินเอกสำร เป็ นการประเมินจากคุณวุฒิการศึกษา เอกสารหลักฐานการรับรอง
ความรู้ ความสามารถจากองค์ก รที่ ปฏิ บตั ิงาน รายงานผลการปฏิ บตั ิงาน ประวัติการ
ฝึ กอบรม และการเข้าร่ วมกิจกรรมทางวิชาการ

๑

๓.๒ กำรประเมินภำยใน เป็ นการประเมินจากความรู้ ทัศนคติ และผลการปฏิบตั ิงานสังคม
สงเคราะห์ ของผูย้ นื่ คาขอ ในลักษณะมุ่งเน้นผลงานเป็ นฐาน (performance based) โดยมี
การประเมิน ๓ ระดับ ได้แก่ ๑) การประเมิ นตนเอง (self evaluation) ๒) การประเมิ น
โดยเพื่อนร่ วมงาน/ร่ วมวิชาชี พ (peer evaluation) และ ๓) การประเมินโดยหัวหน้างาน
หรื อผูบ้ ริ หารหน่ วยงานทางสังคมสงเคราะห์ /สวัสดิ การสังคม (supervisor evaluation)
หรื อนักสังคมสงเคราะห์ระดับอาวุโส ที่เป็ นผูร้ ู ้จกั ผูถ้ ูกประเมินเป็ นอย่างดี
๓.๓ กำรประเมินภำยนอก เป็ นการประเมินโดยคณะผูป้ ระเมินภายนอก ทาหน้าที่ประเมิน
จากเอกสารต่ า ง ๆ ที่ ผู ้ ยื่ น ค าขอเสนอเข้ า มา ได้ แ ก่ คุ ณ วุ ฒิ ก ารศึ ก ษา ประวัติ /
ประสบการณ์ ที่ เกี่ ยวข้อง ประวัติก ารฝึ กอบรมและการเข้า ร่ วมกิ จกรรมทางวิช าการ
หนังสื อรั บรองการปฏิ บตั ิ งานจากหน่ วยงาน และรายงานการปฏิ บตั ิ งานของนักสังคม
สงเคราะห์(ที่ได้รับการรับรองจากหัวหน้าหน่ วยงานในองค์กร/นอกองค์กรที่เกี่ ยวข้อง)
ทั้งนี้ อาจมี การสัมภาษณ์ หรื อ การสังเกตการณ์ การให้บ ริ การ ในลักษณะที่ เหมาะสม
ตามความเห็ น ของคณะผู ้ป ระเมิ น ภายนอก ที่ ไ ด้รั บ การแต่ ง ตั้ง จากส านัก งาน ตาม
ความเห็ น ของคณะอนุ ก รรมการตรวจประเมิ น มาตรฐานการปฏิ บ ัติ งานด้านการจัด
สวัสดิการสังคมขององค์การสวัสดิการสังคม นักสังคมสงเคราะห์ และอาสาสมัคร
๔. ขั้นตอนกำรประเมิน
๔.๑ ขั้นตอนการตรวจประเมินทัว่ ไป ประกอบด้วย ๔ ขั้นตอน ดังนี้
๔.๑.๑ การประเมินเอกสารที่ได้รับจากนักสังคมสงเคราะห์ผยู้ ื่นคาขอ เพื่ อประเมิน
ความสอดคล้องกับตัวชี้ วดั และเกณฑ์การประเมินมาตรฐานการปฏิ บตั ิงาน
ของนักสังคมสงเคราะห์
๔.๑.๒ การประเมินจากรายงานการปฏิ บตั ิงานของนักสังคมสงเคราะห์ (ที่ได้รับ
การรับรองจากหัวหน้าหน่วยงานในองค์กร/นอกองค์กร ที่เกี่ยวข้อง)
๔.๑.๓ เอกสารการประเมินในลักษณะมุ่งเน้นผลงานเป็ นฐาน(performance based)
๓ ระดับ ได้แก่ (๑) การประเมินตนเอง (self evaluation) (๒) การประเมิ น
โดยเพื่อนร่ วมงาน/ร่ วมวิชาชี พ (peer evaluation) และ (๓) การประเมินโดย
หัวหน้างาน หรื อผูบ้ ริ หารหน่ วยงานทางสังคมสงเคราะห์ /สวัสดิ การสังคม
(supervisor evaluation) หรื อนักสังคมสงเคราะห์ระดับอาวุโส ที่เป็ นผูร้ ู้จกั ผู้
ถูกประเมินเป็ นอย่างดี
๔.๑.๔ การประเมิ น โดยการสั ม ภาษณ์ หรื อ การสั ง เกตการณ์ ซึ่ งการประเมิ น ใน
ขั้น ตอนนี้ เป็ นดุ ล พิ นิ จของคณะผูป้ ระเมิ น ภายนอกในการพิ จารณาที่ จะใช้
หรื อไม่ใช้ข้ นั ตอนนี้ ตามความเหมาะสม
๒

หมายเหตุ ข้อมูลที่ได้รับจากผูย้ นื่ คาขอจะถูกรักษาเป็ นความลับ เว้นแต่จะได้รับการ
ยินยอมจากผูย้ นื่ คาขอให้เปิ ดเผยข้อมูลได้
๔.๒ การประเมินเอกสาร
๔.๒.๑ สานักงานจะตรวจสอบว่าผูย้ ื่นคาขอมี คุณสมบัติตามข้อกาหนดและทวน
สอบความถูกต้องของข้อมูลในคาขอ
๔.๒.๒ การทวนสอบหลัก ฐานเอกสารต่ า ง ๆ เช่ น หลัก ฐานการรั บ รองความรู ้
ความสามารถจากองค์ ก ร พิ จ ารณาจาก คุ ณ วุ ฒิ ก ารศึ ก ษา ประวัติ /
ประสบการณ์ การทางานที่เกี่ ยวข้อง ประวัติการฝึ กอบรมและการเข้าร่ วม
กิ จกรรมทางวิช าการ หนังสื อรั บ รองการปฏิ บ ตั ิ งานจากหน่ วยงาน และ
รายงานการปฏิ บตั ิ งานของนัก สังคมสงเคราะห์ (ที่ ไ ด้รับการรับรองจาก
หัวหน้าหน่วยงานในองค์กร/นอกองค์กร ที่เกี่ยวข้อง) ซึ่ งสามารถทวนสอบ
ได้จาก
๑) หลัก ฐานฉบับ จริ งซึ่ งจะส่ ง คื น ผูย้ ื่นค าขอ หลังจากที่ ผูป้ ระเมิ น ของ
สานักงานได้พิจารณาแล้ว หรื อ
๒) สาเนาซึ่ งได้รับการรับรองว่าเป็ นสาเนาตัวจริ ง
๔.๒.๓ สานักงานอาจขอข้อมูลจากแหล่งอ้างอิงต่าง ๆ ที่เหมาะสม ที่จะทวนสอบ
ความถูกต้องของหลักฐานที่ได้รับจากผูย้ นื่ คาขอ
๔.๒.๔ ส านักงาน จะจัดส่ งแบบประเมิ นมาตรฐานการปฏิ บ ตั ิ งานของนักสั งคม
สงเคราะห์ ให้ แ ก่ คณะผู ้ป ระเมิ น ภายใน เป็ นการประเมิ น ในลัก ษณะ
มุ่งเน้นผลงานเป็ นฐาน (performance based) โดยมีการประเมิน ๓ ระดับ
ได้แก่ (๑) การประเมินตนเอง (self evaluation) (๒)การประเมินโดยเพื่อน
ร่ วมงาน/ร่ วมวิชาชี พ (peer evaluation) และ (๓)การประเมินโดยหัวหน้า
งาน หรื อ ผู ้บ ริ ห ารหน่ ว ยงานทางสั ง คมสงเคราะห์ /สวัส ดิ ก ารสั ง คม
(supervisor evaluation) หรื อนักสังคมสงเคราะห์ระดับอาวุโส ที่เป็ นผูร้ ู้จกั
ผูถ้ ูกประเมินเป็ นอย่างดี
๔.๒.๕ เมื่อผูป้ ระเมินภายใน และผูย้ ื่นคาขอได้ดาเนินการประเมินแล้ว ให้ส่งแบบ
ประเมินใส่ ซองผนึ กให้เรี ยบร้อย และส่ งไปที่ สานักงานซึ่ งจะดาเนิ นการ
เก็บรักษาแบบประเมินและผลคะแนนของท่านไว้เป็ นความลับ
๔.๒.๖ คณะผูป้ ระเมิ น ภายนอก จะด าเนิ น การประเมิ น ความสอดคล้องของผล
คะแนน กับเอกสารรายงานผลการปฏิ บตั ิงาน เอกสารอื่น ๆ โดยพิจารณา
ประกอบกัน ตามเกณฑ์ มาตรฐาน ๓ ด้าน ได้แก่ (๑) ด้านคุ ณสมบัติ ซึ่ ง
ต้องมีคุณสมบัติตามที่คณะกรรมการกาหนด (๒) จรรยาบรรณและค่านิยม
ทางวิช าชี พ และ (๓) การปฏิ บ ัติงานสั งคมสงเคราะห์ ซึ่ งประกอบด้วย
๓

ความรู ้ ทัก ษะ ทัศ นคติ การปฏิ บ ตั ิ งานต่ อผูใ้ ช้บ ริ ก าร การปฏิ บ ตั ิ งานต่ อ
นายจ้างและองค์กรที่ปฏิบตั ิงาน การปฏิบตั ิต่อวิชาชีพสังคมสงเคราะห์และ
สังคม
๔.๒.๗ คณะผูป้ ระเมินภายนอก อาจร้องขอเอกสารเพิ่มเติม เพื่อยืนยันความเชื่ อมัน่
หรื อ อาจเชิ ญ ผู้ยื่ น ค าขอมาสั ม ภาษณ์ หรื อ การขอเข้า สั งเกตการณ์ ก าร
ให้บริ การในระดับที่เหมาะสมต่อไป
๔.๓ การสัมภาษณ์ ในการสัมภาษณ์ ผยู้ ื่นคาขอ จะดาเนิ นการโดยคณะผูป้ ระเมิน ที่ได้รับ
การแต่งตั้งจากสานักงาน
๔.๓.๑ สานักงานจะกาหนดกระบวนการในการคัดเลื อกและฝึ กอบรมผูป้ ระเมิน
และขั้นตอนการสัมภาษณ์
๔.๓.๒ การสัมภาษณ์ผยู ้ นื่ คาขอ มีวตั ถุประสงค์ ดังนี้
๑) วิเคราะห์และพิจารณาเอกสารที่เกี่ยวข้อง
๒) ทวนสอบความรู้ดา้ นวิธีการ เทคนิค และทักษะที่จาเป็ น
๓) ทวนสอบข้อ มู ล ที่ ไ ด้รั บ จากผู ้ยื่ น ค าขอเกี่ ย วกับ ประสบการณ์ ท าง
วิชาชี พ และประเมินความเหมาะสมและความสอดคล้องกับกิจกรรม
การปฏิบตั ิงาน
๔) ทวนสอบคุณลักษณะส่ วนบุคคลของผูย้ นื่ คาขอ
๕) ทวนสอบความรู้ ความสามารถ อุดมการณ์ คุ ณธรรม จรรยาบรรณ
ค่านิยมและ การปฏิบตั ิงาน
๔.๓.๓ ระหว่างการสัมภาษณ์ ผูป้ ระเมินต้องบันทึกข้อมูลในแต่ละหัวข้อ และจัดทา
รายงานเป็ นลายลักษณ์อกั ษร และส่ งรายงานให้สานักงาน
๔.๔ การทบทวนเพื่อพิจารณาตัดสิ น
๔.๔.๑ หลังจากจบขั้นตอนในการประเมิ นเอกสาร และ/หรื อ การสัมภาษณ์ /การ
สังเกตการณ์การปฏิบตั ิงานของผูย้ ื่นคาขอแล้ว สานักงานจะแต่งตั้งคณะผู้
ทบทวนตามความเห็ นของคณะอนุ กรรมการตรวจประเมินมาตรฐานการ
ปฏิ บตั ิงานด้านการจัดสวัส ดิ การสังคมขององค์การสวัสดิ ก ารสังคม นัก
สังคมสงเตราะห์ และอาสาสมัครไม่น้อยกว่า ๓ คน ทาหน้าที่ทบทวนผล
การประเมิ น ก่อนนาเสนอคณะอนุ กรรมการตรวจประเมินมาตรฐานการ
ปฏิบ ตั ิงานด้านการจัดสวัสดิ การสังคม ขององค์การสวัสดิ การสังคม นัก
สังคมสงเคราะห์ และอาสาสมัคร เพื่อพิจารณาให้การรับรอง โดยคณะผู้
ทบทวนต้องไม่มีส่วนได้ส่วนเสี ยกับผูย้ ื่นคาขอ และทบทวนด้วยความเป็ น
กลางและตรงตามวัตถุประสงค์
๔

๔.๔.๒ สานักงาน ต้องมัน่ ใจว่าคณะผูท้ บทวนมีคุณสมบัติเหมาะสมซึ่ งได้รับการ
ฝึ กอบรมที่จาเป็ น อันจะทาให้การตัดสิ น สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมิน
มาตรฐานการปฏิบตั ิงานเป็ นไปอย่างมีเหตุผล
๔.๔.๓ สานักงาน จะกาหนดวิธีการในการคัดเลือกและฝึ กอบรมคณะผูท้ บทวนเป็ น
ลายลัก ษณ์ อ ัก ษรเพื่ อให้ แ น่ ใจว่าคณะผูท้ บทวนมี ความสามารถในการ
ประเมิน
๕. หน้ ำทีค่ วำมรับผิดชอบ
๕.๑ หน้าที่ความรับผิดชอบของสานักงาน
๕.๑.๑ ส านัก งานซึ่ งมี ห น้าที่ แต่ งตั้งผูป้ ระเมิ น และผูท้ บทวน ตามความเห็ น ของ
คณะอนุ ก รรมการตรวจประเมิ น มาตรฐานการปฏิ บ ัติ ง านด้า นการจัด
สวัส ดิ ก ารสั งคมขององค์ก ารสวัส ดิ ก ารสั งคม นัก สั งคมสงเคราะห์ และ
อาสาสมัคร ต้อง
๑) คัดเลือกและฝึ กอบรม ผูป้ ระเมินและผูท้ บทวน ให้สอดคล้องกับเกณฑ์ที่
ใช้ในการคัดเลือกผูป้ ระเมิน และผูท้ บทวน
๒) กาหนดวิธีการสาหรับการคัดเลื อกผูป้ ระเมินและขั้นตอนการทบทวน
ผูส้ อบประเมิน
๓) จัดเก็บบันทึกรายงานของผูป้ ระเมิน
๕.๑.๒ เพื่อให้การประเมินผูย้ ื่นคาขอเป็ นไปอย่างถูกต้อง สานักงานซึ่ งเป็ นผูแ้ ต่งตั้ง
ผูป้ ระเมินและผูท้ บทวน ต้องมัน่ ใจว่า ผูป้ ระเมินและผูท้ บทวน
๑) มีความรู ้ความเชี่ ยวชาญในวิชาชี พสังคมสงเคราะห์ หรื อในเนื้ องานที่ผู ้
ขอรับการประเมินปฏิบตั ิงาน
๒) ปฏิบตั ิงานอย่างมีจริ ยธรรม
๓) มีจุดมุ่งหมายและความเป็ นกลางในการประเมิน
๕.๒ หน้าที่ความรับผิดชอบของผูป้ ระเมิน
๕.๒.๑ ผูป้ ระเมินต้องรับผิดชอบในการดาเนิ นการประเมินเอกสาร และ/หรื อ การ
สัมภาษณ์ และจัดทารายงานข้อคิดเห็น เพื่อเสนอต่อคณะผูท้ บทวน
๕.๒.๒ในการดาเนิ นการตามหน้าที่ความรับผิดชอบของผูป้ ระเมิน ต้องปฏิบตั ิ ตาม
จรรยาบรรณ
๕.๓ หน้าที่ความรับผิดชอบของผูท้ บทวน
๕.๓.๑ ทบทวนผลการตรวจประเมิน เพื่อนาเสนอคณะอนุ กรรมการตรวจประเมิน
มาตรฐานการปฏิบตั ิงานด้านการจัดสวัสดิการสังคมขององค์การสวัสดิการ
สังคม นักสังคมสงเคราะห์ และอาสาสมัครตัดสิ นให้การรับรอง
๕

๕.๓.๒ ดาเนินการเรื่ องอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะอนุ กรรมการตรวจประเมิน
มาตรฐานการปฏิบตั ิงานด้านการจัดสวัสดิการสังคมขององค์การสวัสดิการ
สังคม นักสังคมสงเคราะห์ และอาสาสมัคร
๖. รำยงำนกำรประเมิน
๖.๑ คณะผูป้ ระเมินจะเสนอรายงานการประเมินพร้อมข้อเสนอแนะต่อคณะผูท้ บทวนก่อน
นาเสนอคณะอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบตั ิงานด้านการจัดสวัสดิการ
สังคมขององค์การสวัสดิการสังคม นักสังคมสงเคราะห์ และอาสาสมัครเพื่อพิจารณา
ให้การอนุมตั ิ
๗. กำรอนุมัติกำรรับรอง
๗.๑ คณะอนุ กรรมการตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิ บตั ิงานด้านการจัดสวัสดิการสังคม
ขององค์การสวัส ดิ การสังคม นักสังคมสงเคราะห์ และอาสาสมัครเป็ นผูพ้ ิ จารณา
อนุมตั ิ
๗.๒ สานักงานจะแจ้งผลการอนุมตั ิให้ผยู้ นื่ คาขอทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
๗.๓ ในกรณี ที่ ไ ด้รั บ การรั บ รอง ส านัก งานจะขึ้ น ทะเบี ย นผู ้ไ ด้รับ การรั บ รองและออก
ใบรับรอง และเครื่ องหมายรับรองมาตรฐาน
๘. กำรอุทธรณ์
๘.๑ ผูข้ อรับการประเมินสามารถยื่นอุทธรณ์ ได้ภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วนั ที่ สานักงานมี
หนังสื อแจ้งผลการพิ จารณาหรื อการดาเนิ นการให้ทราบ โดยการยื่นอุทธรณ์ ตอ้ งทา
เป็ นลายลักษณ์อกั ษรยืน่ ต่อสานักงาน หากส่ งทางไปรษณี ยต์ อ้ งลงทะเบียน
๘.๒ คณะพิจารณาอุทธรณ์จะพิจารณาคาอุทธรณ์ และแจ้งผลการพิจารณาให้ทราบภายใน
๓๐ วันนับตั้งแต่วนั ที่สานักงานได้รับคาอุทธรณ์
๘.๓ ระหว่างการพิจารณาคาอุทธรณ์ ยงั ไม่สิ้นสุ ด ให้ถือว่าผลการพิจารณาเดิ มมีผลบังคับ
ใช้อยู่
๘.๔ ผลการพิจารณาของคณะพิจารณาอุทธรณ์ให้ถือเป็ นที่สิ้นสุ ด

๖

ตัวชี้วดั และเกณฑ์ กำรประเมินมำตรฐำนกำรปฏิบัตงิ ำน
ด้ ำนกำรจัดสวัสดิกำรสังคมของนักสังคมสงเครำะห์
๑. วัตถุประสงค์
๑.๑ เพื่อเป็ นกรอบแนวทางการดาเนินงานในการปฏิบตั ิงานของนักสังคมสงเคราะห์
๑.๒ เพื่อใช้เป็ นแนวทางการประเมินและพัฒนานักสังคมสงเคราะห์อย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนา
สู่ การให้บริ การที่มีคุณภาพ
๒. เกณฑ์ กำรประเมินมำตรฐำน
๒.๑ กาหนดให้มีการประเมินองค์ประกอบ ตัวชี้วดั และเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน ๓ ด้าน
คือ
๑) ด้านคุณสมบัติ
๒) จรรยาบรรณและค่านิยมทางวิชาชีพ
๓) การปฏิบตั ิงานสังคมสงเคราะห์ ซึ่งประกอบด้วย ๖ ด้าน ดังนี้
(๑) ด้านความรู้ ทักษะ ในการปฏิบตั ิงานสังคมสงเคราะห์
(๒) ด้านการปฏิบตั ิงานต่อผูใ้ ช้บริ การ
(๓) ด้านการทางานเป็ นทีมและ/หรื อการทางานสหวิชาชีพ
(๔) ด้านการปฏิบตั ิต่อผูบ้ งั คับบัญชา และองค์กรที่สังกัด
(๕) ด้านการปฏิบตั ิต่อวิชาชีพสังคมสงเคราะห์
(๖) ด้านการปฏิบตั ิต่อสังคม
๒.๒ เกณฑ์การประเมินแบ่งออกเป็ นช่วงคะแนน ๕ ช่วง ดังนี้
๑) ปฏิบตั ินอ้ ยที่สุด / แทบจะไม่ได้ปฏิบตั ิ
๒) ปฏิบตั ิระดับน้อย หรื อ มีคุณภาพระดับน้อย
๓) ปฏิบตั ิระดับปานกลาง หรื อ มีคุณภาพระดับปานกลาง
๔) ปฏิบตั ิระดับมาก หรื อ มีคุณภาพระดับมาก
๕) ปฏิบตั ิระดับมากที่สุด หรื อ มีคุณภาพระดับดีมากที่สุด
๒.๓ ผูไ้ ด้รับการประเมินต้องได้คะแนนเฉลี่ย ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ ๗๕ (จากแบบประเมินทั้ง
๓ ฉบับ) จึงจะถือว่าผ่านการประเมินระดับภายใน
๓. หลักกำรประเมิน
๓.๑ หลักการในการประเมินมาตรฐานการปฏิบตั ิงาน ประกอบด้วย การประเมิน ๓ ส่ วน
ได้ แ ก่ การประเมิ น เอกสาร (Document Reviews) การประเมิ น ภายใน (Internal
Evaluation) และการประเมินภายนอก (External Evaluation)
๗

๓.๒ การประเมิ นเอกสาร เป็ นการประเมิ นจากคุ ณ วุฒิ ก ารศึ ก ษา เอกสารหลัก ฐานการ
รับรองความรู้ความสามารถจากองค์กรที่ปฏิบตั ิงาน รายงานผลการปฏิบตั ิงาน ประวัติ
การฝึ กอบรม และการเข้าร่ วมกิจกรรมทางวิชาการ
๓.๓ การประเมินภายใน เป็ นการประเมินจากความรู้ ทัศนคติ และผลการปฏิบตั ิงาน สังคม
สงเคราะห์ ของผูย้ ื่น ค าขอ ในลัก ษณะมุ่ งเน้น ผลงานเป็ นฐาน (performance based)
โดยมีการประเมิน ๓ ระดับ ได้แก่
๑) การประเมินตนเอง (self evaluation)
๒) การประเมินโดยเพื่อนร่ วมงาน/ร่ วมวิชาชีพ (peer evaluation) และ
๓) การประเมิ น โดยหั ว หน้ า งาน หรื อ ผู ้บ ริ ห ารหน่ ว ยงานทางสั ง คมสงเคราะห์ /
สวัสดิการสังคม (supervisor evaluation) หรื อนักสังคมสงเคราะห์ระดับอาวุโส ที่
เป็ นผูร้ ู ้จกั ผูถ้ ูกประเมินเป็ นอย่างดี
๓.๔ การประเมินภายนอก เป็ นการประเมินโดยคณะผูป้ ระเมินภายนอก ทาหน้าที่ประเมิน
จากเอกสารต่ าง ๆ ที่ ผูย้ ื่น ค าขอเสนอเข้ามา เพื่ อประเมิ น ความสอดคล้องในส่ วนที่
เกี่ ยวข้องกับการศึ กษา การฝึ กอบรม ประสบการณ์ ในการทางาน ความรู ้ ทักษะ และ
ทัศนคติในการปฏิบตั ิงาน ฯลฯ
๓.๕ การทวนสอบความสามารถในการปฏิ บตั ิหน้าที่นกั สังคมสงเคราะห์ รวมทั้งคุณสมบัติ
ส่ วนบุ ค คล โดยการสั ม ภาษณ์ และ/หรื อ การสั ง เกตการณ์ ตามดุ ล พิ นิ จของคณะผู ้
ประเมินภายนอก
๔. องค์ ประกอบ ตัวชี้วดั และมำตรฐำนนักสั งคมสงเครำะห์
มาตรฐานที่ ๑ คุณสมบัตินกั สังคมสงเคราะห์
นักสังคมสงเคราะห์ที่ยนื่ คาขอให้มีการรับรองมาตรฐาน ต้องมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่ ง
ดังนี้
๑) ต้องเป็ นผูท้ ี่สาเร็ จการศึกษา ไม่ต่ากว่าระดับปริ ญญาตรี ทางสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
และมีประสบการณ์ ในการปฏิ บตั ิงานด้านการจัดสวัสดิ การสังคม มาแล้วไม่น้อย
กว่า ๑ ปี ภายใต้การนิ เทศงานของหัวหน้าหน่ วยงานหรื อนักสังคมสงเคราะห์ ที่
ได้รับการรับรองมาตรฐาน
๒) ต้องเป็ นผูท้ ี่สาเร็ จการศึกษาไม่ต่ากว่าระดับปริ ญญาตรี และมีประสบการณ์ในการ
ปฏิ บตั ิงานด้านการจัดสวัสดิ การสังคม มาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี ภายใต้การนิ เทศ
งานของหัวหน้าหน่ วยงานหรื อนักสังคมสงเคราะห์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน
และผ่า นการฝึ กอบรมด้า นสั ง คมสงเคราะห์ ต ามมาตรฐาน ที่ ค ณะกรรมการ
ส่ งเสริ มการจัดสวัสดิการสังคมกาหนด
๘

๓ ) ต้ อ งเป็ นผู้ ป ฏิ บั ติ ง านด้ า นการจั ด สวัส ดิ ก ารสั ง คม ที่ มี คุ ณ สมบั ติ ต ามที่
คณะกรรมการกาหนดตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา ภายใต้การนิเทศงานของ
นักสังคมสงเคราะห์ที่ได้รับรองมาตรฐาน
“ตัว ชี้ วัด และมาตรฐานนั ก สั ง คมสงเคราะห์ น้ ี ใช้ เฉพาะนั ก สั ง คมสงเคราะห์ ที่
ปฏิบตั ิงานอยูใ่ นหน่วยงานที่ให้บริ การทางตรง (Direct Service) ต่อผูใ้ ช้บริ การ (บุคคล กลุ่ม ชุมชน)
มาตรฐานที่ ๒ จรรยาบรรณและค่านิยมทางวิชาชีพ

ตัวชี้วดั

๕

๔

๓

๒

๑

๒.๑ เป็ นผูท้ ี่มีการประพฤติปฏิบตั ิตนอย่างเหมาะสม และละเว้นความ
ประพฤติที่จะก่อให้เกิดผลเสี ยต่อวิชาชีพ
๒.๒ เป็ นผูท้ ี่มีความรับผิดชอบต่อผูใ้ ช้บริ การ และปฏิบตั ิหน้าที่การงานที่
ได้รับมอบหมายอย่างเต็มกาลัง
๒.๓ เป็ นผูท้ ี่พฒั นาตนเองให้มีความรู้ ทัศนคติ ทักษะการปฏิบตั ิงาน จนมี
ความเชี่ยวชาญในการปฏิบตั ิงานอยูเ่ สมอ
๒.๔ เป็ นผูม้ ีจิตสานึก ยึดมัน่ หลักการที่ยอมรับในคุณค่า สิ ทธิ และศักดิ์ศรี
ความเป็ นมนุษย์ หลักความเสมอภาค และความเป็ นธรรมในสังคม
๒.๕ เป็ นผูป้ ฏิบตั ิหน้าที่โดยยึดผลประโยชน์ของผูใ้ ช้บริ การเป็ นฐาน
๒.๖ เป็ นผูย้ ดึ หลักการทางานอย่างมีส่วนร่ วม ปฏิบตั ิงานโดยตระหนักถึง
ความแตกต่าง หลากหลายของปั จเจกบุคคล และไม่ตดั สิ น ประณาม หรื อ
ติเตียนผูใ้ ช้บริ การด้วยอคติท้ งั ปวง
๒.๗ เป็ นผูร้ ักษาความลับของผูใ้ ช้บริ การ และไม่นาข้อมูลไปสื่ อสารหรื อ
ขยายต่อสาธารณะ ในทางที่จะก่อผลกระทบทางหนึ่งทางใดต่อผูใ้ ช้บริ การ

๙

มาตรฐานที่ ๓ การปฏิบตั ิงานสังคมสงเคราะห์
ด้ ำนควำมรู้ ทักษะ ในกำรปฏิบัติงำนสั งคมสงเครำะห์
ตัวชี้วดั

๕

๔

๓

๒

๓.๑ เป็ นผูม้ ีพ้นื ฐานความรู ้ดา้ นจิตวิทยา สังคมวิทยา มานุษยวิทยา และ
ความรู ้ทางสังคมสงเคราะห์ ในการทางานกับผูใ้ ช้บริ การที่ตนรับผิดชอบ
๓.๒ เป็ นผูท้ ี่แสวงหาความรู้ในระดับนโยบาย กฎหมาย มาตรการหรื อการ
ใช้เครื่ องมือการปฏิบตั ิงานอยูเ่ สมอ
๓.๓ มีความรู ้เกี่ยวกับแหล่งทรัพยากรภายในและภายนอก ที่เป็ นประโยชน์
ในการให้บริ การ และดาเนิ นการในระบบส่ งต่ออย่างมีความรับผิดชอบและ
มีประสิ ทธิภาพ เพื่อประโยชน์ของผูใ้ ช้บริ การ
๓.๔ มีความรู ้ ความสามารถในการทางานอย่างเชี่ยวชาญ และสามารถ
จัดการความรู ้ ยกระดับไปสู่ งานวิชาการ หรื องานวิจยั ที่ก่อผลดีต่อ
ผูใ้ ช้บริ การ
๓.๕ มีความรู้ ทักษะ ในการสื บค้นข้อเท็จจริ ง การประเมินสภาวะทางสังคม
ของผูใ้ ช้บริ การในระดับที่เป็ นประโยชน์ต่อการวางแผนให้บริ การ
๓.๖ มีความสามารถในการบันทึกรายงานประวัติผใู ้ ช้บริ การ อย่างเป็ นระบบ
ต่อเนื่อง
๓.๗ มีทกั ษะการปฏิบตั ิงานสังคมสงเคราะห์เฉพาะราย และ/หรื อ งานสังคม
สงเคราะห์กลุ่ม และ/หรื อ งานสังคมสงเคราะห์ชุมชน อย่างเหมาะสมและมี
คุณภาพ
๓.๘ เป็ นผูป้ ฏิบตั ิงานโดยใช้เทคนิคการปฏิบตั ิงานสังคมสงเคราะห์
หลากหลายวิธี เพื่อพัฒนาการให้บริ การที่มีความครอบคลุม และมี
ประสิ ทธิภาพ

๑๐

๑

ด้ ำนกำรปฏิบัติงำนต่ อผู้ใช้ บริ กำร(บุคคล,กลุ่ม,ชุ มชน)
ตัวชี้วดั

๕

๔

๓

๒

๓.๙ เป็ นผูใ้ ห้ความสาคัญกับการสร้างสัมพันธภาพทางวิชาชีพกับผูใ้ ช้บริ การ
ครอบครัว กลุ่ม ชุมชน
๓.๑๐ เป็ นผูท้ ี่สามารถแสวงหาข้อเท็จจริ ง ประเมินสภาวะทางสังคม ปัจจัย
เสี่ ยงและประเมินทรัพยากร วินิจฉัยปัญหา ของผูใ้ ช้บริ การ โดยยึดหลัก
วิชาการและวิชาชีพอย่างเหมาะสมกับบริ บท
๓.๑๑ เป็ นผูท้ ี่สามารถใช้ความรู้และทักษะทางวิชาชีพ ดาเนินการแทรกแซง
ปั ญหา/สถานการณ์ที่จะก่อให้เกิดความเสี่ ยง และป้ องกันผลกระทบที่จะ
เกิดขึ้นต่อผูใ้ ช้บริ การ ครอบครัว กลุ่ม ชุมชนอย่างเหมาะสม
๓.๑๒ เป็ นผูท้ ี่สามารถวางแผนบริ การ(Service Plan) ที่เกิดจากการมีส่วน
ร่ วมของทีมงานสหวิชาชีพและผูใ้ ช้บริ การ ได้อย่างสอดคล้องกับสถานการณ์
๓.๑๓ เป็ นผูว้ างแผนการให้บริ การที่ครอบคลุมทั้งแผนการแก้ไข การฟื้ นฟู
การป้ องกัน การคุม้ ครอง พิทกั ษ์สิทธิ และประเมินผลการบริ การผูใ้ ช้บริ การ
ตามสภาวะความสาคัญ เร่ งด่วนของปั ญหา
๓.๑๔ เป็ นผูว้ างแผนการให้บริ การโดยมีความรู้และคานึงถึงการปฏิบตั ิ
ภายใต้ขอ้ บัญญัติของกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
๓.๑๕ มีความสามารถและมีทกั ษะในการประสานงานบุคคล หน่วยงาน
และทรัพยากรต่าง ๆ ให้เกิดการให้บริ การที่มีคุณภาพ
๓.๑๖ เป็ นผูใ้ ห้ขอ้ มูลที่ถูกต้อง ชัดเจนเกี่ยวกับบริ การขององค์กรต่อ
ผูใ้ ช้บริ การ และต้องแจ้งให้ผใู้ ช้บริ การทราบถึงความเสี่ ยง สิ ทธิ โอกาสและ
ข้อกาหนดเกี่ยวกับบริ การที่เขาพึงได้รับ
๓.๑๗ เป็ นผูท้ ี่บนั ทึกการทางาน รายงานประวัติผใู ้ ช้บริ การ รายงานเสนอต่อ
องค์กรต้นสังกัด องค์กรที่เกี่ยวข้อง อย่างถูกต้อง สมบูรณ์ ตามกาหนดเวลา
และสามารถนาไปใช้ประโยชน์ในการให้บริ การอย่างมีคุณภาพ

๑๑

๑

๓.๑๘ เป็ นผูท้ ี่เคารพสิ ทธิผใู้ ช้บริ การ โดยขอรับความยินยอมจากผูใ้ ช้บริ การ
ก่อนจะบันทึกเสี ยง ภาพ หรื ออนุ ญาตให้บุคคลที่สามเข้าร่ วม สังเกตกิจกรรม
การปฏิบตั ิงานสังคมสงเคราะห์
ด้ ำนกำรทำงำนเป็ นทีมและ/หรือกำรทำงำนสหวิชำชีพ
ตัวชี้วดั

๕

๔

๓

๒

๑

๕

๔

๓

๒

๑

๓.๑๙ เป็ นผูท้ ี่เห็นคุณค่าของการทางานเป็ นทีม และสามารถประสานงานกับ
เพื่อนร่ วมวิชาชีพ สหวิชาชี พในและนอกหน่วยงานได้อย่างมีคุณภาพ
๓.๒๐ เป็ นผูใ้ ห้ความสาคัญกับการทางานสหวิชาชีพ โดยผ่านกระบวนการ
ประชุมร่ วม (case conference) ได้อย่างมีคุณภาพ
๓.๒๑ เป็ นผูใ้ ห้ความเคารพต่อเพื่อนร่ วมวิชาชีพและสหวิชาชีพ และไม่
ก่อให้เกิดความขัดแย้งระหว่างผูร้ ่ วมงานและนายจ้าง เพื่อประโยชน์ส่วนตน
๓.๒๒ กรณี มีความขัดแย้ง มีความพยายามดาเนินการและ/หรื อแสวงหาคน
กลาง เพื่อไกล่เกลี่ยความขัดแย้งระหว่างเพื่อนร่ วมงาน มุ่งให้มีความเข้าใจ
อันดี และฟื้ นฟูความสัมพันธ์ในการทางานร่ วมกัน
ด้ ำนกำรปฏิบัติต่อผู้บังคับบัญชำและองค์ กรทีส่ ั งกัด
ตัวชี้วดั
๓.๒๓ เป็ นผูใ้ ห้ความสาคัญในการรายงานและให้ขอ้ มูลต่อนายจ้างและ
องค์กรเกี่ยวกับแนวโน้ม สถานการณ์ปัญหาและความต้องการของ
ผูใ้ ช้บริ การที่เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งให้ขอ้ เสนอแนะ เพื่อประโยชน์ในการ
ปรับปรุ งนโยบายที่เป็ นผลดีต่อองค์กร
๓.๒๔ เป็ นผูท้ ี่สามารถใช้ทรัพยากรขององค์กรอย่างสมประโยชน์ดว้ ยความ
คุม้ ค่า และเป็ นไปตามวัตถุประสงค์ขององค์กร
๓.๒๕ เป็ นผูท้ ี่เป็ นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบตั ิตนตามระเบียบ วินยั และ
กฎเกณฑ์ที่องค์กรวางไว้สาหรับพนักงานขององค์กร

๑๒

๓.๒๖ เป็ นผูท้ ี่ดาเนินการให้องค์กรสามารถดาเนินนโยบาย/แนวทาง
ปฏิบตั ิงาน ที่คานึงถึงผลประโยชน์สูงสุ ดและการพิทกั ษ์สิทธิของผูใ้ ช้บริ การ
เป็ นสาคัญ
๓.๒๗ กรณี ผขู้ อรับการประเมินเป็ นผูบ้ ริ หาร และ/หรื อ หัวหน้างานเป็ นผูท้ ี่
ได้ให้ขอ้ มูลและข้อเสนอแนะต่อองค์กร/หน่วยงาน/ระดับนโยบาย เพื่อ
ประโยชน์ในการจัดสวัสดิการสังคมทุกระดับ และต่อสังคมวงกว้าง
ด้ ำนกำรปฏิบัติต่อวิชำชีพสั งคมสงเครำะห์
ตัวชี้วดั
๕
๓.๒๘ เป็ นผูม้ ีส่วนร่ วมในการทากิจกรรมต่าง ๆ กับสมาคมวิชาชีพทาง
สังคมสงเคราะห์อย่างสม่าเสมอ
๓.๒๙ เป็ นผูท้ ี่สนใจติดตาม พัฒนาความรู้ทางวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ ให้
ทันสมัย เหมาะสมต่อสถานการณ์ ส่ งผลให้ระบบบริ การมีมาตรฐานคุณภาพ
๓.๓๐ กรณี ทาหน้าที่เป็ นผูบ้ ริ หาร และ/หรื อ หัวหน้างาน เป็ นผูม้ ีบทบาทใน
การนิเทศ ส่ งเสริ ม ให้เกิดการพัฒนาความสามารถทางวิชาชีพของนักสังคม
สงเคราะห์ในความรับผิดชอบอย่างต่อเนื่ อง สม่าเสมอ
๓.๓๑ กรณี ทาหน้าที่เป็ นผูบ้ ริ หาร และ/หรื อ หัวหน้างาน เป็ นผูม้ ีส่วนร่ วมใน
การเปลี่ยนแปลง ปรับปรุ งการจัดสวัสดิการสังคมในเชิงนโยบาย เพื่อสร้าง
ความตระหนักรู้ของสังคม

๔

๓

๒

๑

๔

๓

๒

๑

ด้ ำนกำรปฏิบัติต่อสั งคม
ตัวชี้วดั
๓.๓๒ เป็ นผูม้ ีส่วนส่ งเสริ ม สนับสนุนให้เกิดสวัสดิการที่ดีข้ ึนในสังคม ทั้ง
ในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ ระดับสากล ในรู ปแบบที่เหมาะสมกับแต่ละ
พื้นที่
๓.๓๓ เป็ นผูม้ ีส่วนร่ วมในการช่วยเหลือ ป้ องกันภัยฉุ กเฉิ น ทั้งภัยธรรมชาติ
และสาธารณภัยต่าง ๆ รวมทั้งควรสื่ อสารต่อสาธารณะ เพื่อระดมการมีส่วน
ร่ วมของสังคม
๓.๓๔ เป็ นผูป้ ระสานการมีส่วนร่ วมขององค์กรเครื อข่ายในการสื่ อสาร
ข้อมูลที่เป็ นประโยชน์ต่อสาธารณะ

๕

๑๓

ขั้นตอนกำรขอรับรองมำตรฐำนนักสังคมสงเครำะห์
๑. ตรวจสอบคุณสมบัตินักสั งคมสงเครำะห์ ผ้ ูขอรับกำรประเมิน
๑) เป็ นผูท้ ี่สาเร็ จการศึกษา ไม่ต่ ากว่าระดับปริ ญญาตรี ทางสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ และมี
ประสบการณ์ในการปฏิบตั ิงานด้านการจัดสวัสดิการสังคม มาแล้วไม่นอ้ ยกว่า ๑ ปี ภายใต้การนิเทศงาน
ของหัวหน้าหน่วยงานหรื อนักสังคมสงเคราะห์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน
๒) เป็ นผูท้ ี่สาเร็ จการศึกษาไม่ต่ากว่าระดับปริ ญญาตรี และมีประสบการณ์ในการปฏิบตั ิงาน
ด้านการจัดสวัสดิการสังคม มาแล้วไม่นอ้ ยกว่า ๒ ปี ภายใต้การนิ เทศงานของหัวหน้าหน่วยงานหรื อนัก
สังคมสงเคราะห์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน และผ่านการฝึ กอบรมด้านสังคมสงเคราะห์ตามมาตรฐาน
ที่คณะกรรมการส่ งเสริ มการจัดสวัสดิการสังคมกาหนด
๓) เป็ นผูป้ ฏิบตั ิงานด้านการจัดสวัสดิการสังคม ที่มีคุณสมบัติตามที่คณะกรรมการกาหนด
ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา ภายใต้การนิเทศงานของนักสังคมสงเคราะห์ที่ได้รับรองมาตรฐาน
หมายเหตุ การรับรองมาตรฐานการปฏิบตั ิงานของนักสังคมสงเคราะห์ ในปี งบประมาณ
๒๕๕๒ จะเริ่ มจากนักสังคมสงเคราะห์ ที่สาเร็ จการศึกษาไม่ต่ ากว่าปริ ญญาตรี สาขาสังคมสงเคราะห์
ศาสตร์ มีประสบการณ์ในการปฏิบตั ิงานด้านการจัดสวัสดิการสังคม มาแล้วไม่นอ้ ยกว่า ๑ ปี ภายใต้การ
นิเทศงานของหัวหน้าหน่วยงานหรื อนักสังคมสงเคราะห์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน และปฏิบตั ิงานอยู่
ในหน่วยงานที่ให้บริ การทางตรง (Direct Service) ต่อผูใ้ ช้บริ การ (บุคคล กลุ่ม ชุมชน)
๒. เตรียมเอกสำรประกอบกำรยืน่ คำขอรับรอง
๑) สาเนาบัตรประชาชนของผูย้ นื่ คาขอ
๒) สาเนาใบปริ ญญาบัตร และหรื อหลักฐานคุณสมบัติการเป็ นนักสังคมสงเคราะห์
๓) หนังสื อรับรองประสบการณ์การปฏิบตั ิงานด้านการจัดสวัสดิการสังคม
๔) รายชื่อผูป้ ระเมินภายในและบุคคลอ้างอิง
๕) เอกสารหลักฐานอื่นตามตัวชี้วดั ที่จะเป็ นประโยชน์ต่อการประเมิน เช่น เอกสารหลักฐาน
การรับรองความรู้ ความสามารถจากองค์กรที่ปฏิบตั ิงาน รายงานผลการปฏิ บตั ิงาน ประวัติการอบรม
และการเข้าร่ วมกิจกรรมทางวิชาการ
๓. ขั้นตอนกำรขอรับรองมำตรฐำน
ขั้นตอนที่ ๑
การยืน่ คาขอรับรองมาตรฐาน
- นักสังคมสงเคราะห์ที่ปฏิบตั ิงานในเขตท้องที่กรุ งเทพมหานคร ยืน่ ที่สานักพัฒนาสังคม
กรุ งเทพมหานคร
- นักสังคมสงเคราะห์ที่ปฏิบตั ิงานในเขตท้องอื่น ยืน่ ที่สานักงานพัฒนาสังคมและความ
มัน่ คงของมนุษย์จงั หวัด
๑๔

- สานักพัฒนาสังคม กรุ งเทพมหานคร / สานักงานพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์
จังหวัด รับคาขอ ตรวจสอบความถูกต้องและส่ งให้สานักงานคณะกรรมการส่ งเสริ มการจัดสวัสดิการ
สังคมแห่งชาติ ภายในเจ็ดวันทาการ
ขั้นตอนที่ ๒
- สานักงานคณะกรรมการส่ งเสริ มการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติรับคาขอ และเมื่อมี
หลักฐานถูกต้องครบถ้วน ให้เสนอคณะอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบตั ิงานด้านการจัด
สวัสดิการสังคมขององค์การสวัสดิการสังคม นักสังคมสงเคราะห์และอาสาสมัครในคณะกรรมการ
ส่ งเสริ มการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ พิจารณาให้เสร็ จสิ้ นภายในเก้าสิ บวัน
- สานักงานคณะกรรมการส่ งเสริ มการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติส่งแบบประเมินให้ผู ้
ประเมินภายใน ซึ่ งประกอบด้วย ผูข้ อรับการประเมิน เพื่อนร่ วมงาน และหัวหน้างานอาสาสมัครหรื อ
ผูบ้ ริ หารหน่วยงาน
ขั้นตอนที่ ๓
- ผูป้ ระเมินภายในทาการประเมินและส่ งคืนแบบประเมินให้ สานักงานคณะกรรมการ
ส่ งเสริ มการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ
- สานักงานคณะกรรมการส่ งเสริ มการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติส่งแบบประเมินให้คณะผู ้
ประเมินภายนอก
ขั้นตอนที่ ๔
- คณะผูป้ ระเมินภายนอกประเมินเอกสาร ตรวจสอบคุณสมบัติ ทบทวนหลักฐานเอกสาร
ต่างๆ
- คณะผูป้ ระเมินภายนอกสัมภาษณ์ผขู้ อรับการประเมิน หรื อสังเกตการณ์การปฏิบตั ิงาน
- คณะผูป้ ระเมินภายนอกจัดทารายงานการประเมินและข้อคิดเห็น ส่ งให้ สานักงาน
คณะกรรมการส่ งเสริ มการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติเพื่อส่ งให้คณะผูท้ บทวน
ขั้นตอนที่ ๕
- คณะผูท้ บทวนพิจารณารายงานการประเมินและข้อคิดเห็นจากคณะผูป้ ระเมินภายนอก
- ส่ งความเห็นให้สานักงานคณะกรรมการส่ งเสริ มการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติเพื่อส่ ง
ให้คณะอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบตั ิงานด้านการจัดสวัสดิการสังคมขององค์การ
สวัสดิการสังคม นักสังคมสงเคราะห์และอาสาสมัครพิจารณา

๑๕

ขั้นตอนที่ ๖
- คณะอนุ กรรมการตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบตั ิงานด้านการจัดสวัสดิการสังคมของ
องค์ก ารสวัส ดิ ก ารสั ง คม นัก สั ง คมสงเคราะห์ แ ละอาสาสมัค รพิ จารณารายงานการประเมิ น และ
ข้อคิดเห็นจากคณะผูป้ ระเมินภายนอกและความเห็นของคณะผูท้ บทวน และมีมติให้ความเห็นชอบการ
รับรองมาตรฐาน
ขั้นตอนที่ ๗
- กรณี ที่ผา่ นการรับรอง สานักงานคณะกรรมการส่ งเสริ มการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ
จะดาเนินการขึ้นทะเบียน ออกใบรับรองมาตรฐานและออกเครื่ องหมายการรับรองมาตรฐาน
เครื่ องหมายการรับรองมาตรฐานมีอายุ ๓ ปี
ในกรณี ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานแล้ว ไม่ปฏิบตั ิตามมาตรฐานซึ่ งเชื่อว่าจะมีผลเสี ย
หายต่อผูร้ ับบริ การสวัสดิการสังคม และผูอ้ านวยการสานักงานคณะกรรมการส่ งเสริ มการจัดสวัสดิการ
สังคมแห่งชาติหรื อผูท้ ี่ได้รับมอบหมายได้ให้คาแนะนาและตักเตือนเป็ นหนังสื อแล้ว หากยังไม่แก้ไข
โดยไม่มีเหตุอนั ควร ให้ผอู้ านวยการโดยความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการที่ให้การรับรองมีหนังสื อ
เพิกถอนการรับรองมาตรฐานได้
- กรณี ที่ไม่ผา่ นการรับรองมาตรฐาน สานักงานคณะกรรมการส่ งเสริ มการจัดสวัสดิการ
สังคมแห่งชาติจะแจ้งเหตุผลให้ผขู ้ อรับการประเมินทราบ
- หากไม่ได้รับการรับรองมาตรฐานหรื อถูกเพิกถอนการรับรองมาตรฐาน สามารถยืน่
อุทธรณ์ต่อปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์ โดยแต่งตั้งคณะพิจารณาอุทธรณ์
พิจารณาให้แล้วเสร็ จภายในสามสิ บวันนับแต่วนั ได้รับอุทธรณ์

--------------------------------------------

๑๖

ขั้นตอนกำรขอรับรองมำตรฐำนนักสั งคมสงเครำะห์
ขั้นตอนการตรวจประเมินใช้ระยะเวลาไม่เกิน ๙๐ วัน
ขั้นตอนที่ ๑

ยืน่ คาขอ
รับรอง
มาตรฐานที่
สานักพัฒนา
สังคม
กทม./
สนง.พมจ.
ทุกจังหวัด
ส่งคาขอ
รับรอง
มาตรฐาน
พร้อม
หลักฐานให้
สนง.ก.ส.ค.

ขั้นตอนที่ ๒

สนง.ก.ส.ค.
ตรวจสอบ
ความถูกต้อง
ของเอกสาร/
หลักฐาน

สนง.ก.ส.ค.
ส่งแบบ
ประเมินให้
ผูป้ ระเมิน
ภายใน

ขั้นตอนที่ ๓

ขั้นตอนที่ ๔

ผูป้ ระเมินภายใน

คณะผูป้ ระเมิน
ภายนอก

ประเมินภายใน ประกอบด้วย
๑. ประเมินตนเอง
๒.ประเมินโดยเพื่อนร่ วมงาน/ร่ วมวิชาชีพ
๓.ประเมินโดยหัวหน้างาน/ผูบ้ ริ หาร
องค์ประกอบ
๑. ด้านคุณสมบัติ
๒. จรรยาบรรณและค่านิ ยมทางวิชาชีพ
๗ ตัวชี้ วดั
๓.การปฏิบตั ิงานสังคมสงเคราะห์ ๖ ด้าน คือ
๑)ด้านความรู ้ ทักษะ ในการปฏิบตั ิงาน
สังคมสงเคราะห์ ๘ ตัวชี้วดั
๒)ด้านการปฏิบตั ิงานต่อผูใ้ ช้บริ การ
๑๐ ตัวชี้วดั
๓)ด้านการทางานเป็ นทีมและสหวิชาชีพ
๕ ตัวชี้วดั
๔)ด้านการปฏิบตั ิต่อผูบ้ งั คับบัญชา และ
องค์กรที่สังกัด ๙ ตัวชี้วดั
๕)ด้านการปฏิบตั ิต่อวิชาชีพสังคม
สงเคราะห์ ๔ ตัวชี้วดั
๖)ด้านการปฏิบตั ิต่อสังคม ๒ ตัวชี้ วดั
เกณฑ์การประเมิน
ผูป้ ระเมินต้องได้รับผลคะแนนรวมทั้ง ๓ ฉบับ
ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ ๗๕

ประเมินเอกสาร
ตรวจสอบคุณสมบัติ
ทบทวนหลักฐานเอกสารต่างๆ
ได้แก่ คุณวุฒิการศึกษา
ประวัติการฝึ กอบรม
รายงานการปฏิบตั ิงาน เป็ นต้น
ประเมินภายนอก
ผูป้ ระเมินภายนอกสัมภาษณ์
เพื่อทวนสอบความรู ้
ความสามารถ ประสบการณ์
อุดมการณ์ จรรยาบรรณ
พิจารณาความสอดคล้องกับผล
คะแนนของการประเมินภายใน

ขั้นตอนที่ ๕
คณะผูท้ บทวน
พิจารณารายงาน
การประเมินและ
ข้อคิดเห็นส่ งให้
สนง.ก.ส.ค.เพื่อส่ ง
ให้คณะอนุกรรมการ
ตรวจประเมิน
มาตรฐานการ
ปฏิบตั ิงานด้านการ
จัดสวัสดิการสังคม
ขององค์การ
สวัสดิการสังคม
นักสังคมสงเคราะห์
และอาสาสมัคร

ขั้นตอนที่ ๖
คณะอนุกรรมการ
ตรวจประเมิน
มาตรฐานการ
ปฏิบตั ิงานด้าน
การจัดสวัสดิการ
สังคมของ
องค์การสวัสดิการ
สังคม นักสังคม
สงเคราะห์ และ
อาสาสมัคร
พิจารณา

ขั้นตอนที่ ๗

ผ่าน

ไม่
ผ่าน

ขึ้นทะเบียน
และออก
ใบรับรอง
อายุ
ใบรับรอง
๓ ปี
ยืน่ อุทธรณ์
ภายใน
๓๐ วัน
คณะพิจารณาอุทธรณ์
พิจารณาภายใน ๓๐ วัน

รายงานการประเมินและ
ข้อคิดเห็น ส่งให้ สนง.ก.ส.ค.
เพื่อส่งให้คณะผูท้ บทวน
ส่งคืนแบบประเมินของผูป้ ระเมินภายใน
ให้ สนง.ก.ส.ค.เพื่อส่งให้คณะผูป้ ระเมินภายนอก

๑๗

เครื่องหมำยรับรองมำตรฐำนกำรปฏิบัตงิ ำนด้ ำนกำรจัดสวัสดิกำรสังคม
ขององค์กำรสวัสดิกำรสังคม นักสังคมสงเครำะห์ และอำสำสมัคร
เป็ นเครื่ องหมายแสดงการรับรองมาตรฐานการปฏิบตั ิงานด้านการจัดสวัสดิการสังคมของ
องค์การสวัสดิการสังคม นักสังคมสงเคราะห์ และอาสาสมัคร ว่ามีคุณภาพเป็ นไปตามมาตรฐานที่
กาหนด โดยองค์การสวัสดิการสังคม นักสังคมสงเคราะห์ และอาสาสมัครที่จะได้รับเครื่ องหมายนี้
ต้องผ่านการตรวจประเมินจากคณะผูต้ รวจประเมิน และผ่านการพิจารณาทบทวนจากคณะทบทวน
ว่ามีคุณสมบัติเป็ นไปตามมาตรฐานที่คณะกรรมการกาหนด โดยองค์การสวัสดิ การสังคมสามารถ
แสดงเครื่ องหมายนี้ ปรากฏที่ป้ายชื่ อองค์กร สาหรับนักสังคมสงเคราะห์และอาสาสมัครสามารถ
แสดงเครื่ องหมายนี้บนเข็มกลัดประดับที่เสื้ อ
มาตรฐานการปฏิบตั ิงานด้านการจัดสวัสดิการสังคมของ
องค์การสวัสดิการสังคม (มสก.)
Standard of Social Welfare Organization (SSWO)

มาตรฐานการปฏิบตั ิงานด้านการจัดสวัสดิการสังคมของ
นักสังคมสงเคราะห์ (มสค.)
Standard of Social Worker (SSW)
ควำมหมำย
- เครื่ องหมายสี่ เหลี่ยมจัตุรัสวางตัวในแนวทแยงแสดงถึงความมัน่ คงอันเป็ นมาตรฐานใน
การรับรองการปฏิบตั ิงาน
- แนวขอบด้านนอกสี น้ าเงินสลับขาวขอบโค้
ง แสดงถึ
นการปฏิ
นการ
มาตรฐานการปฏิ
บตั งิงการด
านด้าาเนิ
นการจั
ดสวัสบดิตั กิงานด้
ารสังาคม
จัดการสวัสดิการสังคมภายใต้การดูแลของหน่ของอาสาสมั
วยงานรัฐบาลคร (มสอ.)
- แถบสี แดงสลับขาวที่วางซ้อนเหลืStandard
่อมกันอยูof่ดา้ Social
นใน แสดงถึ
วมมื(SSWV)
อในการดาเนิ น
Welfareง ความร่
Volunteer
กิจกรรมขององค์การสวัสดิการสังคม อาสาสมัคร และนักสังคมสงเคราะห์

๑๘

สิทธิประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ
๑. ใบรับรองมาตรฐานสาหรับนักสังคมสงเคราะห์
๒. เข็มรับรองมาตรฐานสาหรับนักสังคมสงเคราะห์
๓. นาใบรับรองมาตรฐานและเข็มรับรองมาตรฐานเผยแพร่ ในสถานที่ต่างๆ
๔. สานักงาน ก.ส.ค. ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ รายชื่อนักสังคมสงเคราะห์ที่ได้รับรอง
มาตรฐานทางสื่ อประเภทต่างๆ
๕. สิ ทธิ ประโยชน์อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการส่ งเสริ มการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ
กาหนด

๑๙

แบบ ก.ส.ค. ๗

คำขอรับรองมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน
ด้ ำนกำรจัดสวัสดิกำรสั งคมของนักสั งคมสงเครำะห์
ข้าพเจ้า ................................................................................................. ขอยื่นคาขอ
เพื่อรับรองมาตรฐานการปฏิบตั ิงานด้านการจัดสวัสดิการสังคมของนักสังคมสงเคราะห์ ตามมาตรา
๑๕ (๗) แห่ งพระราชบัญญัติส่งเสริ มการจัดสวัสดิ การสังคม พ.ศ. ๒๕๔๖ ซึ่ งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติส่งเสริ มการจัดสวัสดิการสังคม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ รายละเอียดต่อไปนี้
๑. คุณสมบัติการเป็ นนักสังคมสงเคราะห์ (วุฒิการศึกษาไม่ต่ากว่าปริ ญญาตรี )
สาเร็ จการศึกษาปริ ญญาตรี ดา้ นสังคมสงเคราะห์
ปี พ.ศ. .....................สถาบัน...................................................................
๒๐

สาเร็ จการศึกษาปริ ญญาโทด้านสังคมสงเคราะห์
ปี พ .ศ . ...............ส า ข า ............................ส ถ า บั น
.............................
สาเร็ จการศึกษาปริ ญญาเอกด้านสังคมสงเคราะห์
ปี พ.ศ. ................สาขา............................สถาบัน..............................
ผ่านการฝึ กอบรมด้านสังคมสงเคราะห์ ตามมาตรฐานที่ คณะกรรมการ
กาหนด
มี คุ ณ ส ม บั ติ ต าม ที่ ค ณ ะ ก ร ร ม ก าร ก าห น ด โ ด ย ป ร ะ ก าศ ใ น
ราชกิจจานุเบกษา
๒. ระยะเวลาการปฏิบตั ิงานด้านการจัดสวัสดิการสังคม ................................. ปี
๓. หน่วยงานที่ปฏิบตั ิงานด้านการจัดสวัสดิการสังคม
ชื่อหน่วยงาน ....................................................................................................
............................................................................. ตาแหน่ง ................................................................
สถานที่ต้ งั เลขที่ ............. หมู่ที่ .......... ตรอก/ซอย ..........................ถนน ..........................................
ตาบล / แขวง ............................อาเภอ / เขต .................................... จังหวัด ...................................
โทรศัพท์ ............................. ต่อ .......... โทรสาร ..............................................................................
๔. ที่อยูท่ ี่สามารถติดต่อได้เลขที่ ............. หมู่ที่ .......... ตรอก/ซอย......................
..........................ถนน .......................................... ตาบล / แขวง ......................................................
อาเภอ / เขต .................................... จังหวัด ................................... รหัสไปรษณี ย.์ .........................
โทรศัพท์ ................................ ต่อ .......... โทรสาร ........................E – mail address ………….......

๕. ลักษณะงานที่นกั สังคมสงเคราะห์ปฏิบตั ิโดยสังเขป
..........................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
๖. พร้ อมคาขอนี้ ได้แนบหลักฐานและเอกสารต่าง ๆ เพื่อประกอบการพิจารณา
ดังต่อไปนี้
สาเนาบัตรประชาชนของผูย้ นื่ คาขอ
สาเนาใบปริ ญญาบัตร
๒๑

หนังสื อรับรองประสบการณ์การปฏิบตั ิงานด้านการจัดสวัสดิการสังคม
รายชื่อผูป้ ระเมินภายในและบุคคลอ้างอิง
เอกสารหลักฐานอื่นตามตัวชี้ วดั ที่จะเป็ นประโยชน์ต่อการประเมิน เช่ น
เอกสารหลักฐานการรับรองความรู้ความสามารถจากองค์กรที่ปฏิ บตั ิงาน รายงานการปฏิ บตั ิงาน
ของนักสังคมสงเคราะห์ ประวัติการอบรมและการเข้าร่ วมกิจกรรมทางวิชาการ
ลงชื่อ ................................................. นักสังคมสงเคราะห์ผขู้ อรับการประเมิน
(
)
วันที่ ..........................................
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------กำรตรวจสอบควำมถูกต้ อง
ส านั ก งานพัฒ นาสั ง คมและความมั่น คงของมนุ ษ ย์จ ัง หวัด /ส านั ก พัฒ นาสั ง คม
กรุ งเทพมหานคร ได้ตรวจสอบเอกสารหลักฐานคาขอรับรองมาตรฐานของนักสังคมสงเคราะห์
(ระบุชื่อ) .............................................................................................แล้ว มีความถูกต้อง สมควรส่ ง
ให้สานักงานคณะกรรมการส่ งเสริ มการจัดสวัสดิการสังคมแห่ งชาติ สานักงานปลัดกระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์ดาเนินการต่อไป
ลงชื่อ.............................................ผูต้ รวจสอบคาขอ
(...................................................)
ตาแหน่ง ............................................................
.............../.............../.........
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ควำมเห็นเจ้ ำหน้ ำที่
ส านั ก งานคณะกรรมการส่ งเสริ มการจัด สวัส ดิ ก ารสั ง คมแห่ ง ชาติ ส านั ก งาน
ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุ ษย์ ได้ตรวจสอบเอกสารหลักฐานคาขอรับรอง
มาตรฐานของนักสังคมสงเคราะห์ (ระบุชื่อ).......................................................... แล้ว มีความถูก
ต้อง สมควรดาเนินการตามกระบวนการรับรองมาตรฐานต่อไป)
ลงชื่อ......................................... ผูต้ รวจสอบคาขอ
(....................................................)
ตาแหน่ง .............................................................
.............../.............../.........

รำยชื่อผู้ประเมินภำยในและบุคคลอ้ำงอิง
๒๒

๑. ชื่อหัวหน้างานหรื อผูบ้ ริ หารหน่วยงานทางสังคมสงเคราะห์/สวัสดิการสังคมที่เป็ น
ผูร้ ู ้จกั ผูข้ อรับการประเมินเป็ นอย่างดี ที่จะให้เป็ นผูป้ ระเมิน (supervisor evaluation)
ชื่อ-นามสกุล...................................................................ตาแหน่ง.......................................................
สถานที่ติดต่อ...................................................................................................... ................................
................................................................................................................โทร.....................................
๒. ชื่อเพื่อนร่ วมงานหรื อเพื่อนร่ วมวิชาชีพที่เป็ นผูร้ ู ้จกั ผูข้ อรับการประเมินเป็ นอย่างดี ที่
จะให้เป็ นผูป้ ระเมิน (peer evaluation)
ชื่อ-นามสกุล...................................................................ตาแหน่ง.......................................................
สถานที่ติดต่อ...................................................................................................... ................................
................................................................................................................โทร.....................................
๓. ชื่อบุคคลอ้างอิง หรื อข้อมูลบุคคลที่สามารถให้ขอ้ มูลเพิม่ เติมได้
ชื่อ-นามสกุล...................................................................ตาแหน่ง.......................................................
สถานที่ติดต่อ......................................................................................................................................
................................................................................................................โทร.....................................

ลงชื่อ ................................................. นักสังคมสงเคราะห์ผขู้ อรับการประเมิน
(
)
วันที่ ...........................................................

แบบประเมินตนเองของนักสั งคมสงเครำะห์
ข้ อมูลนักสั งคมสงเครำะห์ ผ้ ูขอรับกำรประเมิน
ชื่อ- นามสกุล ................................................ ..................................................................... ..............
ตาแหน่งงาน........................................................................................................................................
หน่วยงาน/องค์กร…………………….................................…………...……........................……...
สถานที่ติดต่อ......................................................................................................................................
..................................................................................................โทร ..................................................
คำชี้แจง แบบประเมินตนของนักสั งคมสงเครำะห์ ประกอบด้ วย ๒ ส่ วน
ส่ วนที่ ๑ กรุ ณาทาเครื่ องหมาย  ลงในช่อง □ ที่ตรงกับความเป็ นจริ ง
๒๓

มำตรฐำน คุณสมบัตินักสั งคมสงเครำะห์
๑. วุฒิการศึกษา
ปริ ญญาตรี ระบุสาขา, ปี พ.ศ. และสถาบันที่สาเร็ จการศึกษา............................................
.............................................................................................................................................................
□ปริ ญญาโท ระบุสาขา, ปี พ.ศ. และสถาบันที่สาเร็ จการศึกษา
............................................
.............................................................................................................................................................
□ปริ ญญาเอก ระบุสาขา, ปี พ.ศ. และสถาบันที่สาเร็ จการศึกษา
...........................................
.............................................................................................................................................................
๑. ประสบการณ์ในการปฏิบตั ิงานด้านการจัดสวัสดิการสังคม
๒.๑ ลักษณะงานที่ปฏิบตั ิและกลุ่มเป้ าหมาย โดยสังเขป .............................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
๒.๒ ระยะเวลาในการปฏิบตั ิงานจานวน ............................. ปี ............................................เดือน

ส่ วนที่ ๒ กรุ ณาให้คะแนน ตามเกณฑ์การประเมินซึ่งแบ่งออกเป็ น ๕ ระดับ ดังนี้
๑) ปฏิบตั ินอ้ ยที่สุด หรื อ แทบจะไม่ได้ปฏิบตั ิ
๒) ปฏิบตั ิระดับน้อย หรื อ มีคุณภาพระดับน้อย
๓) ปฏิบตั ิระดับปานกลาง หรื อ มีคุณภาพระดับปานกลาง
๔) ปฏิบตั ิระดับมาก หรื อ มีคุณภาพระดับมาก
๕) ปฏิบตั ิระดับมากที่สุด หรื อ มีคุณภาพระดับดีมากที่สุด
มำตรฐำน จรรยำบรรณและค่ ำนิยมทำงวิชำชีพ
ตัวชี้วดั

๕

๔

๓

๒
๒๔

๑

ตัวชี้วดั

๕

๔

๓

๒

๑

๕

๔

๓

๒

๑

๑. เป็ นผูท้ ี่มีการประพฤติปฏิบตั ิตนอย่างเหมาะสม และละเว้น
ความประพฤติที่จะก่อให้เกิดผลเสี ยต่อวิชาชีพ
๒. เป็ นผูท้ ี่มีความรับผิดชอบต่อผูใ้ ช้บริ การ และปฏิบตั ิหน้าที่การ
งานที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มกาลัง
๓. เป็ นผูท้ ี่พฒั นาตนเองให้มีความรู้ ทัศนคติ ทักษะการปฏิบตั ิงาน
จนมีความเชี่ยวชาญในการปฏิบตั ิงานอยูเ่ สมอ
๔. เป็ นผูม้ ีจิตสานึก ยึดมัน่ หลักการที่ยอมรับในคุณค่า สิ ทธิ และ
ศักดิ์ศรี ความเป็ นมนุษย์ หลักความเสมอภาค และ ความเป็ นธรรม
ในสังคม
๕. เป็ นผูป้ ฏิบตั ิหน้าที่โดยยึดผลประโยชน์ของผูใ้ ช้บริ การเป็ นฐาน
๖. เป็ นผูย้ ดึ หลักการทางานอย่างมีส่วนร่ วม ปฏิบตั ิงานโดย
ตระหนักถึงความแตกต่าง หลากหลายของปั จเจกบุคคล และไม่
ตัดสิ น ประณาม หรื อ ติเตียนผูใ้ ช้บริ การด้วยอคติท้ งั ปวง
๗. เป็ นผูร้ ักษาความลับของผูใ้ ช้บริ การ และไม่นาข้อมูลไปสื่ อสาร
หรื อขยายต่อสาธารณะ ในทางที่จะก่อผลกระทบทางหนึ่งทางใด
ต่อผูใ้ ช้บริ การ

มำตรฐำน กำรปฏิบัติงำนสั งคมสงเครำะห์
ด้ ำนควำมรู้ ทักษะ ในกำรปฏิบัติงำนสั งคมสงเครำะห์
ตัวชี้วดั
๘. เป็ นผูม้ ีพ้นื ฐานความรู ้ดา้ นจิตวิทยา สังคมวิทยา มานุษยวิทยา
และความรู ้ทางสังคมสงเคราะห์ ในการทางานกับผูใ้ ช้บริ การที่ตน
รับผิดชอบ
๒๕

ตัวชี้วดั

๕

๔

๓

๒

๑

๕

๔

๓

๒

๑

๙. เป็ นผูท้ ี่แสวงหาความรู้ในระดับนโยบาย กฎหมาย มาตรการ
หรื อการใช้เครื่ องมือการปฏิบตั ิงานอยูเ่ สมอ
๑๐. มีความรู ้เกี่ยวกับแหล่งทรัพยากรภายในและภายนอก ที่เป็ น
ประโยชน์ในการให้บริ การ และดาเนินการในระบบส่ งต่ออย่างมี
ความรับผิดชอบและมีประสิ ทธิภาพ เพื่อประโยชน์ของผูใ้ ช้บริ การ
๑๑. มีความรู ้ ความสามารถในการทางานอย่างเชี่ยวชาญ และ
สามารถจัดการความรู ้ ยกระดับไปสู่ งานวิชาการ หรื องานวิจยั ที่
ก่อผลดีต่อผูใ้ ช้บริ การ
๑๒. มีความรู้ ทักษะ ในการสื บค้นข้อเท็จจริ ง การประเมินสภาวะ
ทางสังคมของผูใ้ ช้บริ การในระดับที่เป็ นประโยชน์ต่อการวางแผน
ให้บริ การ
๑๓. มีความสามารถในการบันทึกรายงานประวัติผใู ้ ช้บริ การ อย่าง
เป็ นระบบ ต่อเนื่อง
๑๔. มีทกั ษะการปฏิบตั ิงานสังคมสงเคราะห์เฉพาะราย และ/หรื อ
งานสังคมสงเคราะห์กลุ่ม และ/หรื อ งานสังคมสงเคราะห์ชุมชน
อย่างเหมาะสมและมีคุณภาพ
๑๕. เป็ นผูป้ ฏิบตั ิงานโดยใช้เทคนิคการปฏิบตั ิงานสังคมสงเคราะห์
หลากหลายวิธี เพื่อพัฒนาการให้บริ การที่มีความครอบคลุม และมี
ประสิ ทธิภาพ

ด้ ำนกำรปฏิบัติงำนต่ อผู้ใช้ บริ กำร(บุคคล,กลุ่ม,ชุ มชน)
ตัวชี้วดั
๑๖. เป็ นผูใ้ ห้ความสาคัญกับการสร้างสัมพันธภาพทางวิชาชีพกับ
ผูใ้ ช้บริ การ ครอบครัว กลุ่ม ชุมชน
๒๖

ตัวชี้วดั
๑๗. เป็ นผูท้ ี่สามารถแสวงหาข้อเท็จจริ ง ประเมินสภาวะทางสังคม
ปัจจัยเสี่ ยงและประเมินทรัพยากร วินิจฉัยปัญหา ของผูใ้ ช้บริ การ
โดยยึดหลักวิชาการและวิชาชีพอย่างเหมาะสมกับบริ บท

๕

๔

๓

๒

๑๘. เป็ นผูท้ ี่สามารถใช้ความรู้และทักษะทางวิชาชีพ ดาเนินการ
แทรกแซงปั ญหา/สถานการณ์ที่จะก่อให้เกิดความเสี่ ยง และ
ป้ องกันผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อผูใ้ ช้บริ การ ครอบครัว กลุ่ม
ชุมชนอย่างเหมาะสม
๑๙. เป็ นผูท้ ี่สามารถวางแผนบริ การ(Service Plan) ที่เกิดจากการมี
ส่ วนร่ วมของทีมงานสหวิชาชีพและผูใ้ ช้บริ การ ได้อย่างสอดคล้อง
กับสถานการณ์
๒๐. เป็ นผูว้ างแผนการให้บริ การที่ครอบคลุมทั้งแผนการแก้ไข
การฟื้ นฟู การป้ องกัน การคุม้ ครอง พิทกั ษ์สิทธิ และประเมินผล
การบริ การผูใ้ ช้บริ การ ตามสภาวะความสาคัญ เร่ งด่วนของปั ญหา
๒๑. เป็ นผูว้ างแผนการให้บริ การโดยมีความรู้และคานึงถึงการ
ปฏิบตั ิภายใต้ขอ้ บัญญัติของกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
๒๒. มีความสามารถและมีทกั ษะในการประสานงานบุคคล
หน่วยงาน และทรัพยากรต่าง ๆ ให้เกิดการให้บริ การที่มีคุณภาพ
๒๓. เป็ นผูใ้ ห้ขอ้ มูลที่ถูกต้อง ชัดเจนเกี่ยวกับบริ การขององค์กรต่อ
ผูใ้ ช้บริ การ และต้องแจ้งให้ผใู้ ช้บริ การทราบถึงความเสี่ ยง สิ ทธิ
โอกาสและข้อกาหนดเกี่ยวกับบริ การที่เขาพึงได้รับ
๒๔. เป็ นผูท้ ี่บนั ทึกการทางาน รายงานประวัติผใู้ ช้บริ การ รายงาน
เสนอต่อองค์กรต้นสังกัด องค์กรที่เกี่ยวข้อง อย่างถูกต้อง สมบูรณ์
ตามกาหนดเวลา และสามารถนาไปใช้ประโยชน์ในการให้บริ การ
อย่างมีคุณภาพ
๒๕. เป็ นผูท้ ี่เคารพสิ ทธิผใู้ ช้บริ การ โดยขอรับความยินยอมจาก
ผูใ้ ช้บริ การก่อนจะบันทึกเสี ยง ภาพ หรื ออนุ ญาตให้บุคคลที่สาม
เข้าร่ วม สังเกตกิจกรรมการปฏิบตั ิงานสังคมสงเคราะห์
๒๗

๑

ด้ ำนกำรทำงำนเป็ นทีมและ/หรือกำรทำงำนสหวิชำชีพ
ตัวชี้วดั

๕

๔

๓

๒

๑

๕

๔

๓

๒

๑

๒๖. เป็ นผูท้ ี่เห็นคุณค่าของการทางานเป็ นทีม และสามารถ
ประสานงานกับเพื่อนร่ วมวิชาชีพ สหวิชาชีพในและนอก
หน่วยงานได้อย่างมีคุณภาพ
๒๗. เป็ นผูใ้ ห้ความสาคัญกับการทางานสหวิชาชีพ โดยผ่าน
กระบวนการประชุมร่ วม (case conference) ได้อย่างมีคุณภาพ
๒๘. เป็ นผูใ้ ห้ความเคารพต่อเพื่อนร่ วมวิชาชีพและสหวิชาชีพ
และไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งระหว่างผูร้ ่ วมงานและนายจ้าง เพื่อ
ประโยชน์ส่วนตน
๒๙. กรณี มีความขัดแย้ง มีความพยายามดาเนินการและ/หรื อ
แสวงหาคนกลาง เพื่อไกล่เกลี่ยความขัดแย้งระหว่างเพื่อนร่ วมงาน
มุ่งให้มีความเข้าใจอันดี และฟื้ นฟูความสัมพันธ์ในการทางาน
ร่ วมกัน

ด้ ำนกำรปฏิบัติต่อผู้บังคับบัญชำและองค์ กรทีส่ ั งกัด
ตัวชี้วดั
๓๐. เป็ นผูใ้ ห้ความสาคัญในการรายงานและให้ขอ้ มูลต่อนายจ้าง
และองค์กรเกี่ยวกับแนวโน้ม สถานการณ์ปัญหาและความต้องการ
ของผูใ้ ช้บริ การที่เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งให้ขอ้ เสนอแนะ เพื่อ
ประโยชน์ในการปรับปรุ งนโยบายที่เป็ นผลดีต่อองค์กร
๓๑. เป็ นผูท้ ี่สามารถใช้ทรัพยากรขององค์กรอย่างสมประโยชน์
๒๘

ด้วยความคุม้ ค่า และเป็ นไปตามวัตถุประสงค์ขององค์กร
๓๒. เป็ นผูท้ ี่เป็ นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบตั ิตนตามระเบียบ วินยั
และกฎเกณฑ์ที่องค์กรวางไว้สาหรับพนักงานขององค์กร
๓๓. เป็ นผูท้ ี่ดาเนินการให้องค์กรสามารถดาเนินนโยบาย/แนวทาง
ปฏิบตั ิงาน ที่คานึงถึงผลประโยชน์สูงสุ ดและการพิทกั ษ์สิทธิของ
ผูใ้ ช้บริ การเป็ นสาคัญ
๓๔. กรณี ผขู้ อรับการประเมินเป็ นผูบ้ ริ หาร และ/หรื อ หัวหน้างาน
เป็ นผูท้ ี่ได้ให้ขอ้ มูลและข้อเสนอแนะต่อองค์กร/หน่วยงาน/ระดับ
นโยบาย เพื่อประโยชน์ในการจัดสวัสดิการสังคมทุกระดับ และต่อ
สังคมวงกว้าง
ด้ ำนกำรปฏิบัติต่อวิชำชีพสั งคมสงเครำะห์
ตัวชี้วดั
๓๕. เป็ นผูม้ ีส่วนร่ วมในการทากิจกรรมต่าง ๆ กับสมาคมวิชาชีพ
ทางสังคมสงเคราะห์อย่างสม่าเสมอ
๓๖. เป็ นผูท้ ี่สนใจติดตาม พัฒนาความรู้ทางวิชาชีพสังคม
สงเคราะห์ ให้ทนั สมัย เหมาะสมต่อสถานการณ์ ส่ งผลให้ระบบ
บริ การมีมาตรฐานคุณภาพ
๓๗. กรณี ทาหน้าที่เป็ นผูบ้ ริ หาร และ/หรื อ หัวหน้างาน เป็ นผูม้ ี
บทบาทในการนิเทศ ส่ งเสริ ม ให้เกิดการพัฒนาความสามารถทาง
วิชาชีพของนักสังคมสงเคราะห์ในความรับผิดชอบอย่างต่อเนื่ อง
สม่าเสมอ
๓๘. กรณี ทาหน้าที่เป็ นผูบ้ ริ หาร และ/หรื อ หัวหน้างาน เป็ นผูม้ ี
ส่ วนร่ วมในการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุ งการจัดสวัสดิการสังคมใน
เชิงนโยบาย เพื่อสร้างความตระหนักรู้ของสังคม
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๒

๑

๕

๔
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๑

ด้ ำนกำรปฏิบัติต่อสั งคม
ตัวชี้วดั
๓๙. เป็ นผูม้ ีส่วนส่ งเสริ ม สนับสนุนให้เกิดสวัสดิการที่ดีข้ ึนใน
สังคม ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ ระดับสากล ในรู ปแบบที่
เหมาะสมกับแต่ละพื้นที่

๒๙

๔๐. เป็ นผูม้ ีส่วนร่ วมในการช่วยเหลือ ป้ องกันภัยฉุ กเฉิ น ทั้งภัย
ธรรมชาติและสาธารณภัยต่าง ๆ รวมทั้งควรสื่ อสารต่อสาธารณะ
เพื่อระดมการมีส่วนร่ วมของสังคม
๔๑. เป็ นผูป้ ระสานการมีส่วนร่ วมขององค์กรเครื อข่ายในการ
สื่ อสารข้อมูลที่เป็ นประโยชน์ต่อสาธารณะ

ลงชื่อผูข้ อรับการประเมิน.............................................................................
(.............................................................................)
วันที่......... .................................................................
หมำยเหตุ เมื่อประเมินแล้วโปรดใส่ ซองผนึกให้เรี ยบร้อย และส่ งไปที่ สานักงานคณะกรรมการ
ส่ งเสริ มการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ สานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คง
ของมนุษย์ ๑๐๓๔ ถนนกรุ งเกษม แขวงมหานาค เขตป้ อมปราบ กรุ งเทพฯ ๑๐๑๐๐
*********สานักงานฯจะเก็บรักษาแบบประเมินและคะแนนของท่านไว้เป็ นความลับ***********

แบบประเมินนักสั งคมสงเครำะห์
โดยเพือ่ นร่ วมงำนหรือเพือ่ นร่ วมวิชำชีพ
ข้ อมูลผู้ประเมิน
ชื่อ- นามสกุล ................................................ ..................................................................... ..............
ตาแหน่งงาน........................................................................................................................................
หน่วยงาน/องค์กร…………………….................................…………...……........................……...
สถานที่ติดต่อ......................................................................................................................................
..................................................................................................โทร ..................................................
ข้ อมูลนักสั งคมสงเครำะห์ ผ้ ูขอรับกำรประเมิน
ชื่อ- นามสกุล ................................................ ..................................................................... ..............
๓๐

ตาแหน่งงาน........................................................................................................................................
หน่วยงาน/องค์กร…………………….................................…………...……........................……...
สถานที่ติดต่อ......................................................................................................................................
..................................................................................................โทร ..................................................
คำชี้แจง กรุ ณาให้คะแนน ตามเกณฑ์การประเมินซึ่งแบ่งออกเป็ น ๕ ระดับ ดังนี้
๑) ปฏิบตั ินอ้ ยที่สุด หรื อ แทบจะไม่ได้ปฏิบตั ิ
๒) ปฏิบตั ิระดับน้อย หรื อ มีคุณภาพระดับน้อย
๓) ปฏิบตั ิระดับปานกลาง หรื อ มีคุณภาพระดับปานกลาง
๔) ปฏิบตั ิระดับมาก หรื อ มีคุณภาพระดับมาก
๕) ปฏิบตั ิระดับมากที่สุด หรื อ มีคุณภาพระดับดีมากที่สุด
ควำมคิดเห็นของท่ ำนต่ อผู้ขอรับกำรประเมิน
มำตรฐำน จรรยำบรรณและค่ ำนิยมทำงวิชำชีพ
ตัวชี้วดั

๕

๔

๓

๒

๑. เป็ นผูท้ ี่มีการประพฤติปฏิบตั ิตนอย่างเหมาะสม และละเว้น
ความประพฤติที่จะก่อให้เกิดผลเสี ยต่อวิชาชีพ
๒. เป็ นผูท้ ี่มีความรับผิดชอบต่อผูใ้ ช้บริ การ และปฏิบตั ิหน้าที่การ
งานที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มกาลัง
๓. เป็ นผูท้ ี่พฒั นาตนเองให้มีความรู้ ทัศนคติ ทักษะการปฏิบตั ิงาน
จนมีความเชี่ยวชาญในการปฏิบตั ิงานอยูเ่ สมอ
๔. เป็ นผูม้ ีจิตสานึก ยึดมัน่ หลักการที่ยอมรับในคุณค่า สิ ทธิ และ
ศักดิ์ศรี ความเป็ นมนุษย์ หลักความเสมอภาค และ ความเป็ นธรรม
ในสังคม
๕. เป็ นผูป้ ฏิบตั ิหน้าที่โดยยึดผลประโยชน์ของผูใ้ ช้บริ การเป็ นฐาน
๖. เป็ นผูย้ ดึ หลักการทางานอย่างมีส่วนร่ วม ปฏิบตั ิงานโดย
ตระหนักถึงความแตกต่าง หลากหลายของปั จเจกบุคคล และไม่
ตัดสิ น ประณาม หรื อ ติเตียนผูใ้ ช้บริ การด้วยอคติท้ งั ปวง
๓๑

๑

ตัวชี้วดั
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๗. เป็ นผูร้ ักษาความลับของผูใ้ ช้บริ การ และไม่นาข้อมูลไปสื่ อสาร
หรื อขยายต่อสาธารณะ ในทางที่จะก่อผลกระทบทางหนึ่งทางใด
ต่อผูใ้ ช้บริ การ
มำตรฐำน กำรปฏิบัติงำนสั งคมสงเครำะห์
ด้ ำนควำมรู้ ทักษะ ในกำรปฏิบัติงำนสั งคมสงเครำะห์
ตัวชี้วดั
๘. เป็ นผูม้ ีพ้นื ฐานความรู ้ดา้ นจิตวิทยา สังคมวิทยา มานุษยวิทยา
และความรู ้ทางสังคมสงเคราะห์ ในการทางานกับผูใ้ ช้บริ การที่ตน
รับผิดชอบ
๙. เป็ นผูท้ ี่แสวงหาความรู้ในระดับนโยบาย กฎหมาย มาตรการ
หรื อการใช้เครื่ องมือการปฏิบตั ิงานอยูเ่ สมอ
๑๐. มีความรู ้เกี่ยวกับแหล่งทรัพยากรภายในและภายนอก ที่เป็ น
ประโยชน์ในการให้บริ การ และดาเนินการในระบบส่ งต่ออย่างมี
ความรับผิดชอบและมีประสิ ทธิภาพ เพื่อประโยชน์ของผูใ้ ช้บริ การ
๑๑. มีความรู ้ ความสามารถในการทางานอย่างเชี่ยวชาญ และ
สามารถจัดการความรู ้ ยกระดับไปสู่ งานวิชาการ หรื องานวิจยั ที่
ก่อผลดีต่อผูใ้ ช้บริ การ
๑๒. มีความรู้ ทักษะ ในการสื บค้นข้อเท็จจริ ง การประเมินสภาวะ
ทางสังคมของผูใ้ ช้บริ การในระดับที่เป็ นประโยชน์ต่อการวางแผน
ให้บริ การ
๑๓. มีความสามารถในการบันทึกรายงานประวัติผใู ้ ช้บริ การ อย่าง
เป็ นระบบ ต่อเนื่อง
๑๔. มีทกั ษะการปฏิบตั ิงานสังคมสงเคราะห์เฉพาะราย และ/หรื อ
งานสังคมสงเคราะห์กลุ่ม และ/หรื อ งานสังคมสงเคราะห์ชุมชน
อย่างเหมาะสมและมีคุณภาพ
๓๒

ตัวชี้วดั
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๑๕. เป็ นผูป้ ฏิบตั ิงานโดยใช้เทคนิคการปฏิบตั ิงานสังคมสงเคราะห์
หลากหลายวิธี เพื่อพัฒนาการให้บริ การที่มีความครอบคลุม และมี
ประสิ ทธิภาพ
ด้ ำนกำรปฏิบัติงำนต่ อผู้ใช้ บริ กำร(บุคคล,กลุ่ม,ชุ มชน)
ตัวชี้วดั
๑๖. เป็ นผูใ้ ห้ความสาคัญกับการสร้างสัมพันธภาพทางวิชาชีพกับ
ผูใ้ ช้บริ การ ครอบครัว กลุ่ม ชุมชน
๑๗. เป็ นผูท้ ี่สามารถแสวงหาข้อเท็จจริ ง ประเมินสภาวะทางสังคม
ปัจจัยเสี่ ยงและประเมินทรัพยากร วินิจฉัยปัญหา ของผูใ้ ช้บริ การ
โดยยึดหลักวิชาการและวิชาชีพอย่างเหมาะสมกับบริ บท
๑๘. เป็ นผูท้ ี่สามารถใช้ความรู้และทักษะทางวิชาชีพ ดาเนินการ
แทรกแซงปั ญหา/สถานการณ์ที่จะก่อให้เกิดความเสี่ ยง และ
ป้ องกันผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อผูใ้ ช้บริ การ ครอบครัว กลุ่ม
ชุมชนอย่างเหมาะสม
๑๙. เป็ นผูท้ ี่สามารถวางแผนบริ การ(Service Plan) ที่เกิดจากการมี
ส่ วนร่ วมของทีมงานสหวิชาชีพและผูใ้ ช้บริ การ ได้อย่างสอดคล้อง
กับสถานการณ์
๒๐. เป็ นผูว้ างแผนการให้บริ การที่ครอบคลุมทั้งแผนการแก้ไข
การฟื้ นฟู การป้ องกัน การคุม้ ครอง พิทกั ษ์สิทธิ และประเมินผล
การบริ การผูใ้ ช้บริ การ ตามสภาวะความสาคัญ เร่ งด่วนของปั ญหา
๒๑. เป็ นผูว้ างแผนการให้บริ การโดยมีความรู้และคานึงถึงการ
ปฏิบตั ิภายใต้ขอ้ บัญญัติของกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
๒๒. มีความสามารถและมีทกั ษะในการประสานงานบุคคล
หน่วยงาน และทรัพยากรต่าง ๆ ให้เกิดการให้บริ การที่มีคุณภาพ

๓๓

ตัวชี้วดั
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๒๓. เป็ นผูใ้ ห้ขอ้ มูลที่ถูกต้อง ชัดเจนเกี่ยวกับบริ การขององค์กรต่อ
ผูใ้ ช้บริ การ และต้องแจ้งให้ผใู้ ช้บริ การทราบถึงความเสี่ ยง สิ ทธิ
โอกาสและข้อกาหนดเกี่ยวกับบริ การที่เขาพึงได้รับ
๒๔. เป็ นผูท้ ี่บนั ทึกการทางาน รายงานประวัติผใู้ ช้บริ การ รายงาน
เสนอต่อองค์กรต้นสังกัด องค์กรที่เกี่ยวข้อง อย่างถูกต้อง สมบูรณ์
ตามกาหนดเวลา และสามารถนาไปใช้ประโยชน์ในการให้บริ การ
อย่างมีคุณภาพ
๒๕. เป็ นผูท้ ี่เคารพสิ ทธิผใู้ ช้บริ การ โดยขอรับความยินยอมจาก
ผูใ้ ช้บริ การก่อนจะบันทึกเสี ยง ภาพ หรื ออนุ ญาตให้บุคคลที่สาม
เข้าร่ วม สังเกตกิจกรรมการปฏิบตั ิงานสังคมสงเคราะห์
ด้ ำนกำรทำงำนเป็ นทีมและ/หรือกำรทำงำนสหวิชำชีพ
ตัวชี้วดั
๒๖. เป็ นผูท้ ี่เห็นคุณค่าของการทางานเป็ นทีม และสามารถ
ประสานงานกับเพื่อนร่ วมวิชาชีพ สหวิชาชีพในและนอก
หน่วยงานได้อย่างมีคุณภาพ
๒๗. เป็ นผูใ้ ห้ความสาคัญกับการทางานสหวิชาชีพ โดยผ่าน
กระบวนการประชุมร่ วม (case conference) ได้อย่างมีคุณภาพ
๒๘. เป็ นผูใ้ ห้ความเคารพต่อเพื่อนร่ วมวิชาชีพและสหวิชาชีพ
และไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งระหว่างผูร้ ่ วมงานและนายจ้าง เพื่อ
ประโยชน์ส่วนตน
๒๙. กรณี มีความขัดแย้ง มีความพยายามดาเนินการและ/หรื อ
แสวงหาคนกลาง เพื่อไกล่เกลี่ยความขัดแย้งระหว่างเพื่อนร่ วมงาน
มุ่งให้มีความเข้าใจอันดี และฟื้ นฟูความสัมพันธ์ในการทางาน
ร่ วมกัน
ด้ ำนกำรปฏิบัติต่อผู้บังคับบัญชำและองค์ กรทีส่ ั งกัด
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ตัวชี้วดั
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๓๐. เป็ นผูใ้ ห้ความสาคัญในการรายงานและให้ขอ้ มูลต่อนายจ้าง
และองค์กรเกี่ยวกับแนวโน้ม สถานการณ์ปัญหาและความต้องการ
ของผูใ้ ช้บริ การที่เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งให้ขอ้ เสนอแนะ เพื่อ
ประโยชน์ในการปรับปรุ งนโยบายที่เป็ นผลดีต่อองค์กร
๓๑. เป็ นผูท้ ี่สามารถใช้ทรัพยากรขององค์กรอย่างสมประโยชน์
ด้วยความคุม้ ค่า และเป็ นไปตามวัตถุประสงค์ขององค์กร
๓๒. เป็ นผูท้ ี่เป็ นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบตั ิตนตามระเบียบ วินยั
และกฎเกณฑ์ที่องค์กรวางไว้สาหรับพนักงานขององค์กร
๓๓. เป็ นผูท้ ี่ดาเนินการให้องค์กรสามารถดาเนินนโยบาย/แนวทาง
ปฏิบตั ิงาน ที่คานึงถึงผลประโยชน์สูงสุ ดและการพิทกั ษ์สิทธิของ
ผูใ้ ช้บริ การเป็ นสาคัญ
๓๔. กรณี ผขู้ อรับการประเมินเป็ นผูบ้ ริ หาร และ/หรื อ หัวหน้างาน
เป็ นผูท้ ี่ได้ให้ขอ้ มูลและข้อเสนอแนะต่อองค์กร/หน่วยงาน/ระดับ
นโยบาย เพื่อประโยชน์ในการจัดสวัสดิการสังคมทุกระดับ และต่อ
สังคมวงกว้าง
ด้ ำนกำรปฏิบัติต่อวิชำชีพสั งคมสงเครำะห์
ตัวชี้วดั
๓๕. เป็ นผูม้ ีส่วนร่ วมในการทากิจกรรมต่าง ๆ กับสมาคมวิชาชีพ
ทางสังคมสงเคราะห์อย่างสม่าเสมอ
๓๖. เป็ นผูท้ ี่สนใจติดตาม พัฒนาความรู้ทางวิชาชีพสังคม
สงเคราะห์ ให้ทนั สมัย เหมาะสมต่อสถานการณ์ ส่ งผลให้ระบบ
บริ การมีมาตรฐานคุณภาพ
๓๗. กรณี ทาหน้าที่เป็ นผูบ้ ริ หาร และ/หรื อ หัวหน้างาน เป็ นผูม้ ี
บทบาทในการนิเทศ ส่ งเสริ ม ให้เกิดการพัฒนาความสามารถทาง
วิชาชีพของนักสังคมสงเคราะห์ในความรับผิดชอบอย่างต่อเนื่ อง
สม่าเสมอ
๓๘. กรณี ทาหน้าที่เป็ นผูบ้ ริ หาร และ/หรื อ หัวหน้างาน เป็ นผูม้ ี
ส่ วนร่ วมในการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุ งการจัดสวัสดิการสังคมใน

๓๕

ตัวชี้วดั
เชิงนโยบาย เพื่อสร้างความตระหนักรู้ของสังคม
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ด้ ำนกำรปฏิบัติต่อสั งคม
ตัวชี้วดั
๓๙. เป็ นผูม้ ีส่วนส่ งเสริ ม สนับสนุนให้เกิดสวัสดิการที่ดีข้ ึนใน
สังคม ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ ระดับสากล ในรู ปแบบที่
เหมาะสมกับแต่ละพื้นที่
๔๐. เป็ นผูม้ ีส่วนร่ วมในการช่วยเหลือ ป้ องกันภัยฉุ กเฉิ น ทั้งภัย
ธรรมชาติและสาธารณภัยต่าง ๆ รวมทั้งควรสื่ อสารต่อสาธารณะ
เพื่อระดมการมีส่วนร่ วมของสังคม
๔๑. เป็ นผูป้ ระสานการมีส่วนร่ วมขององค์กรเครื อข่ายในการ
สื่ อสารข้อมูลที่เป็ นประโยชน์ต่อสาธารณะ

ข้ อมูลเพิม่ เติมอืน่ ๆ (ถ้ ำมี)
……………………………………………………………………………………….…………………
…………………………………………………………………………………………………………
….………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
ลงชื่อผูป้ ระเมิน.............................................................................
(.............................................................................)
วันที่.........................................................................

๓๖

หมำยเหตุ เมื่อประเมินแล้วโปรดใส่ ซองผนึกให้เรี ยบร้อย และส่ งไปที่ สานักงานคณะกรรมการ
ส่ งเสริ มการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ สานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คง
ของมนุษย์ ๑๐๓๔ ถนนกรุ งเกษม แขวงมหานาค เขตป้ อมปราบ กรุ งเทพฯ ๑๐๑๐๐
**********สานักงานฯจะเก็บรักษาแบบประเมินและคะแนนของท่านไว้เป็ นความลับ*********

แบบประเมินนักสั งคมสงเครำะห์
โดยหัวหน้ ำงำน หรือผู้บริหำรหน่ วยงำนหรือนักสั งคมสงเครำะห์ ระดับอำวุโส
ข้ อมูลผู้ประเมิน
ชื่อ- นามสกุล ................................................ ..................................................................... ..............
ตาแหน่งงาน........................................................................................................................................
หน่วยงาน/องค์กร…………………….................................…………...……........................……...
สถานที่ติดต่อ......................................................................................................................................
..................................................................................................โทร ..................................................
ข้ อมูลนักสั งคมสงเครำะห์ ผ้ ูขอรับกำรประเมิน
ชื่อ- นามสกุล ................................................ ..................................................................... ..............
๓๗

ตาแหน่งงาน........................................................................................................................................
หน่วยงาน/องค์กร…………………….................................…………...……........................……...
สถานที่ติดต่อ......................................................................................................................................
..................................................................................................โทร ..................................................
คำชี้แจง กรุ ณาให้คะแนน ตามเกณฑ์การประเมินซึ่งแบ่งออกเป็ น ๕ ระดับ ดังนี้
๑) ปฏิบตั ินอ้ ยที่สุด หรื อ แทบจะไม่ได้ปฏิบตั ิ
๒) ปฏิบตั ิระดับน้อย หรื อ มีคุณภาพระดับน้อย
๓) ปฏิบตั ิระดับปานกลาง หรื อ มีคุณภาพระดับปานกลาง
๔) ปฏิบตั ิระดับมาก หรื อ มีคุณภาพระดับมาก
๕) ปฏิบตั ิระดับมากที่สุด หรื อ มีคุณภาพระดับดีมากที่สุด
ควำมคิดเห็นของท่ำนต่ อผู้ขอรับกำรประเมิน
มำตรฐำน จรรยำบรรณและค่ ำนิยมทำงวิชำชีพ
ตัวชี้วดั

๕

๔

๓

๒

๑. เป็ นผูท้ ี่มีการประพฤติปฏิบตั ิตนอย่างเหมาะสม และละเว้น
ความประพฤติที่จะก่อให้เกิดผลเสี ยต่อวิชาชีพ
๒. เป็ นผูท้ ี่มีความรับผิดชอบต่อผูใ้ ช้บริ การ และปฏิบตั ิหน้าที่การ
งานที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มกาลัง
๓. เป็ นผูท้ ี่พฒั นาตนเองให้มีความรู้ ทัศนคติ ทักษะการปฏิบตั ิงาน
จนมีความเชี่ยวชาญในการปฏิบตั ิงานอยูเ่ สมอ
๔. เป็ นผูม้ ีจิตสานึก ยึดมัน่ หลักการที่ยอมรับในคุณค่า สิ ทธิ และ
ศักดิ์ศรี ความเป็ นมนุษย์ หลักความเสมอภาค และ ความเป็ นธรรม
ในสังคม
๕. เป็ นผูป้ ฏิบตั ิหน้าที่โดยยึดผลประโยชน์ของผูใ้ ช้บริ การเป็ นฐาน
๖. เป็ นผูย้ ดึ หลักการทางานอย่างมีส่วนร่ วม ปฏิบตั ิงานโดย
ตระหนักถึงความแตกต่าง หลากหลายของปั จเจกบุคคล และไม่
ตัดสิ น ประณาม หรื อ ติเตียนผูใ้ ช้บริ การด้วยอคติท้ งั ปวง

๓๘

๑

ตัวชี้วดั

๕

๔

๓

๒

๑

๕

๔

๓

๒

๑

๗. เป็ นผูร้ ักษาความลับของผูใ้ ช้บริ การ และไม่นาข้อมูลไปสื่ อสาร
หรื อขยายต่อสาธารณะ ในทางที่จะก่อผลกระทบทางหนึ่งทางใด
ต่อผูใ้ ช้บริ การ
มำตรฐำน กำรปฏิบัติงำนสั งคมสงเครำะห์
ด้ ำนควำมรู้ ทักษะ ในกำรปฏิบัติงำนสั งคมสงเครำะห์
ตัวชี้วดั
๘. เป็ นผูม้ ีพ้นื ฐานความรู ้ดา้ นจิตวิทยา สังคมวิทยา มานุษยวิทยา
และความรู ้ทางสังคมสงเคราะห์ ในการทางานกับผูใ้ ช้บริ การที่ตน
รับผิดชอบ
๙. เป็ นผูท้ ี่แสวงหาความรู้ในระดับนโยบาย กฎหมาย มาตรการ
หรื อการใช้เครื่ องมือการปฏิบตั ิงานอยูเ่ สมอ
๑๐. มีความรู ้เกี่ยวกับแหล่งทรัพยากรภายในและภายนอก ที่เป็ น
ประโยชน์ในการให้บริ การ และดาเนินการในระบบส่ งต่ออย่างมี
ความรับผิดชอบและมีประสิ ทธิภาพ เพื่อประโยชน์ของผูใ้ ช้บริ การ
๑๑. มีความรู ้ ความสามารถในการทางานอย่างเชี่ยวชาญ และ
สามารถจัดการความรู ้ ยกระดับไปสู่ งานวิชาการ หรื องานวิจยั ที่
ก่อผลดีต่อผูใ้ ช้บริ การ
๑๒. มีความรู้ ทักษะ ในการสื บค้นข้อเท็จจริ ง การประเมินสภาวะ
ทางสังคมของผูใ้ ช้บริ การในระดับที่เป็ นประโยชน์ต่อการวางแผน
ให้บริ การ
๑๓. มีความสามารถในการบันทึกรายงานประวัติผใู ้ ช้บริ การ อย่าง
เป็ นระบบ ต่อเนื่อง
๑๔. มีทกั ษะการปฏิบตั ิงานสังคมสงเคราะห์เฉพาะราย และ/หรื อ
งานสังคมสงเคราะห์กลุ่ม และ/หรื อ งานสังคมสงเคราะห์ชุมชน
อย่างเหมาะสมและมีคุณภาพ
๓๙

ตัวชี้วดั

๕

๔

๓

๒

๑

๕

๔

๓

๒

๑

๑๕. เป็ นผูป้ ฏิบตั ิงานโดยใช้เทคนิคการปฏิบตั ิงานสังคมสงเคราะห์
หลากหลายวิธี เพื่อพัฒนาการให้บริ การที่มีความครอบคลุม และมี
ประสิ ทธิภาพ
ด้ ำนกำรปฏิบัติงำนต่ อผู้ใช้ บริ กำร(บุคคล,กลุ่ม,ชุ มชน)
ตัวชี้วดั
๑๖. เป็ นผูใ้ ห้ความสาคัญกับการสร้างสัมพันธภาพทางวิชาชีพกับ
ผูใ้ ช้บริ การ ครอบครัว กลุ่ม ชุมชน
๑๗. เป็ นผูท้ ี่สามารถแสวงหาข้อเท็จจริ ง ประเมินสภาวะทางสังคม
ปัจจัยเสี่ ยงและประเมินทรัพยากร วินิจฉัยปัญหา ของผูใ้ ช้บริ การ
โดยยึดหลักวิชาการและวิชาชีพอย่างเหมาะสมกับบริ บท
๑๘. เป็ นผูท้ ี่สามารถใช้ความรู้และทักษะทางวิชาชีพ ดาเนินการ
แทรกแซงปั ญหา/สถานการณ์ที่จะก่อให้เกิดความเสี่ ยง และ
ป้ องกันผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อผูใ้ ช้บริ การ ครอบครัว กลุ่ม
ชุมชนอย่างเหมาะสม
๑๙. เป็ นผูท้ ี่สามารถวางแผนบริ การ(Service Plan) ที่เกิดจากการมี
ส่ วนร่ วมของทีมงานสหวิชาชีพและผูใ้ ช้บริ การ ได้อย่างสอดคล้อง
กับสถานการณ์
๒๐. เป็ นผูว้ างแผนการให้บริ การที่ครอบคลุมทั้งแผนการแก้ไข
การฟื้ นฟู การป้ องกัน การคุม้ ครอง พิทกั ษ์สิทธิ และประเมินผล
การบริ การผูใ้ ช้บริ การ ตามสภาวะความสาคัญ เร่ งด่วนของปั ญหา
๒๑. เป็ นผูว้ างแผนการให้บริ การโดยมีความรู้และคานึงถึงการ
ปฏิบตั ิภายใต้ขอ้ บัญญัติของกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
๒๒. มีความสามารถและมีทกั ษะในการประสานงานบุคคล
หน่วยงาน และทรัพยากรต่าง ๆ ให้เกิดการให้บริ การที่มีคุณภาพ

๔๐

ตัวชี้วดั

๕

๔

๓

๒

๑

๕

๔

๓

๒

๑

๒๓. เป็ นผูใ้ ห้ขอ้ มูลที่ถูกต้อง ชัดเจนเกี่ยวกับบริ การขององค์กรต่อ
ผูใ้ ช้บริ การ และต้องแจ้งให้ผใู้ ช้บริ การทราบถึงความเสี่ ยง สิ ทธิ
โอกาสและข้อกาหนดเกี่ยวกับบริ การที่เขาพึงได้รับ
๒๔. เป็ นผูท้ ี่บนั ทึกการทางาน รายงานประวัติผใู้ ช้บริ การ รายงาน
เสนอต่อองค์กรต้นสังกัด องค์กรที่เกี่ยวข้อง อย่างถูกต้อง สมบูรณ์
ตามกาหนดเวลา และสามารถนาไปใช้ประโยชน์ในการให้บริ การ
อย่างมีคุณภาพ
๒๕. เป็ นผูท้ ี่เคารพสิ ทธิผใู้ ช้บริ การ โดยขอรับความยินยอมจาก
ผูใ้ ช้บริ การก่อนจะบันทึกเสี ยง ภาพ หรื ออนุ ญาตให้บุคคลที่สาม
เข้าร่ วม สังเกตกิจกรรมการปฏิบตั ิงานสังคมสงเคราะห์
ด้ ำนกำรทำงำนเป็ นทีมและ/หรือกำรทำงำนสหวิชำชีพ
ตัวชี้วดั
๒๖. เป็ นผูท้ ี่เห็นคุณค่าของการทางานเป็ นทีม และสามารถ
ประสานงานกับเพื่อนร่ วมวิชาชีพ สหวิชาชีพในและนอก
หน่วยงานได้อย่างมีคุณภาพ
๒๗. เป็ นผูใ้ ห้ความสาคัญกับการทางานสหวิชาชีพ โดยผ่าน
กระบวนการประชุมร่ วม (case conference) ได้อย่างมีคุณภาพ
๒๘. เป็ นผูใ้ ห้ความเคารพต่อเพื่อนร่ วมวิชาชีพและสหวิชาชีพ
และไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งระหว่างผูร้ ่ วมงานและนายจ้าง เพื่อ
ประโยชน์ส่วนตน
๒๙. กรณี มีความขัดแย้ง มีความพยายามดาเนินการและ/หรื อ
แสวงหาคนกลาง เพื่อไกล่เกลี่ยความขัดแย้งระหว่างเพื่อนร่ วมงาน
มุ่งให้มีความเข้าใจอันดี และฟื้ นฟูความสัมพันธ์ในการทางาน
ร่ วมกัน
ด้ ำนกำรปฏิบัติต่อผู้บังคับบัญชำและองค์ กรทีส่ ั งกัด
๔๑

ตัวชี้วดั

๕

๔

๓

๒

๑

๕

๔

๓

๒

๑

๓๐. เป็ นผูใ้ ห้ความสาคัญในการรายงานและให้ขอ้ มูลต่อนายจ้าง
และองค์กรเกี่ยวกับแนวโน้ม สถานการณ์ปัญหาและความต้องการ
ของผูใ้ ช้บริ การที่เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งให้ขอ้ เสนอแนะ เพื่อ
ประโยชน์ในการปรับปรุ งนโยบายที่เป็ นผลดีต่อองค์กร
๓๑. เป็ นผูท้ ี่สามารถใช้ทรัพยากรขององค์กรอย่างสมประโยชน์
ด้วยความคุม้ ค่า และเป็ นไปตามวัตถุประสงค์ขององค์กร
๓๒. เป็ นผูท้ ี่เป็ นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบตั ิตนตามระเบียบ วินยั
และกฎเกณฑ์ที่องค์กรวางไว้สาหรับพนักงานขององค์กร
๓๓. เป็ นผูท้ ี่ดาเนินการให้องค์กรสามารถดาเนินนโยบาย/แนวทาง
ปฏิบตั ิงาน ที่คานึงถึงผลประโยชน์สูงสุ ดและการพิทกั ษ์สิทธิของ
ผูใ้ ช้บริ การเป็ นสาคัญ
๓๔. กรณี ผขู้ อรับการประเมินเป็ นผูบ้ ริ หาร และ/หรื อ หัวหน้างาน
เป็ นผูท้ ี่ได้ให้ขอ้ มูลและข้อเสนอแนะต่อองค์กร/หน่วยงาน/ระดับ
นโยบาย เพื่อประโยชน์ในการจัดสวัสดิการสังคมทุกระดับ และต่อ
สังคมวงกว้าง

ด้ ำนกำรปฏิบัติต่อวิชำชีพสั งคมสงเครำะห์
ตัวชี้วดั
๓๕. เป็ นผูม้ ีส่วนร่ วมในการทากิจกรรมต่าง ๆ กับสมาคมวิชาชีพ
ทางสังคมสงเคราะห์อย่างสม่าเสมอ
๓๖. เป็ นผูท้ ี่สนใจติดตาม พัฒนาความรู้ทางวิชาชีพสังคม
สงเคราะห์ ให้ทนั สมัย เหมาะสมต่อสถานการณ์ ส่ งผลให้ระบบ
บริ การมีมาตรฐานคุณภาพ
๓๗. กรณี ทาหน้าที่เป็ นผูบ้ ริ หาร และ/หรื อ หัวหน้างาน เป็ นผูม้ ี
บทบาทในการนิเทศ ส่ งเสริ ม ให้เกิดการพัฒนาความสามารถทาง
วิชาชีพของนักสังคมสงเคราะห์ในความรับผิดชอบอย่างต่อเนื่ อง
สม่าเสมอ

๔๒

๓๘. กรณี ทาหน้าที่เป็ นผูบ้ ริ หาร และ/หรื อ หัวหน้างาน เป็ นผูม้ ี
ส่ วนร่ วมในการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุ งการจัดสวัสดิการสังคมใน
เชิงนโยบาย เพื่อสร้างความตระหนักรู้ของสังคม
ด้ ำนกำรปฏิบัติต่อสั งคม
ตัวชี้วดั
๓๙. เป็ นผูม้ ีส่วนส่ งเสริ ม สนับสนุนให้เกิดสวัสดิการที่ดีข้ ึนใน
สังคม ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ ระดับสากล ในรู ปแบบที่
เหมาะสมกับแต่ละพื้นที่
๔๐. เป็ นผูม้ ีส่วนร่ วมในการช่วยเหลือ ป้ องกันภัยฉุ กเฉิ น ทั้งภัย
ธรรมชาติและสาธารณภัยต่าง ๆ รวมทั้งควรสื่ อสารต่อสาธารณะ
เพื่อระดมการมีส่วนร่ วมของสังคม
๔๑. เป็ นผูป้ ระสานการมีส่วนร่ วมขององค์กรเครื อข่ายในการ
สื่ อสารข้อมูลที่เป็ นประโยชน์ต่อสาธารณะ

๕

๔

๓

๒

ข้ อมูลเพิม่ เติมอืน่ ๆ (ถ้ ำมี)
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
ลงชื่อผูป้ ระเมิน.............................................................................
(.............................................................................)
วันที่.........................................................................
๔๓

๑

หมำยเหตุ เมื่อประเมินแล้วโปรดใส่ ซองผนึกให้เรี ยบร้อย และส่ งไปที่ สานักงานคณะกรรมการ
ส่ งเสริ มการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ สานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คง
ของมนุษย์ ๑๐๓๔ ถนนกรุ งเกษม แขวงมหานาค เขตป้ อมปราบ กรุ งเทพฯ ๑๐๑๐๐
**********สานักงานฯจะเก็บรักษาแบบประเมินและคะแนนของท่านไว้เป็ นความลับ**********

หนังสือรับรองประสบกำรณ์ กำรปฏิบัตงิ ำนด้ ำนกำรจัดสวัสดิกำรสังคม
ของนักสังคมสงเครำะห์
ข้าพเจ้า ...................................... ตาแหน่ง ...............................
สถานที่ทางาน .......................................................................................
เกี่ยวข้องกับผูข้ อรับการประเมินเป็ น .................................................................
ของ นาย / นาง / น.ส. .............................................................................
ซึ่งประสงค์ยนื่ คาขอเพื่อรับรองมาตรฐานการปฏิบตั ิงานด้านการจัดสวัสดิการสังคมของนักสังคม
สงเคราะห์ ขอรับรองว่าผูข้ อรับการประเมินมีประสบการณ์ในการปฏิบตั ิงานด้านการจัดสวัสดิการ
สังคม โดยมีลกั ษณะงานโดยย่อดังนี้
..........................................................................................................
..........................................................................................................
๔๔

..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
รวมระยะเวลาในการปฏิบตั ิงานเป็ นเวลา ..... ปี ..… เดือน (ระหว่าง พ.ศ. ...........ถึง พ.ศ. ............)
ลงชื่อ..................................................
(..................................................)
วันที่ .......... เดือน .................. พ.ศ. ..............
(โปรดประทับตราหน่วยงาน)
หมำยเหตุ
๑. ผูร้ ับรองต้องมีฐานะเป็ นหัวหน้าหน่วยงานในองค์กร หรื อองค์กรภายนอกที่เกี่ยวข้อง
กับผูข้ อรับการประเมิน
๒. ให้ยนื่ พร้อมคาขอรับรองมาตรฐานการปฏิบตั ิงานด้านการจัดสวัสดิการสังคมของ
นักสังคมสงเคราะห์

๔๕

