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ข้อกําหนดคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ
ว่าด้วยมาตรฐานในการฝึกอบรมด้านสังคมสงเคราะห์
และคุณสมบัติผู้มีผลงานด้านการจัดสวัสดิการสังคมเพื่อเป็นนักสังคมสงเคราะห์
พ.ศ. ๒๕๕๕
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๓ (๑๗) แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
พ.ศ. ๒๕๔๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐
คณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ จึงออกข้อกําหนดไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้อกําหนดนี้เรียกว่า “ข้อกําหนดคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ
ว่าด้ว ยมาตรฐานในการฝึกอบรมด้านสังคมสงเคราะห์และคุณ สมบัติผู้มีผลงานด้านการจัดสวัสดิการ
สังคมเพื่อเป็นนักสังคมสงเคราะห์ พ.ศ. ๒๕๕๕”
ข้อ ๒ ข้อกําหนดนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้มีคณะอนุกรรมการซึ่งคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติแต่งตั้ง
ทําหน้ าที่กํา หนดหลักสูต รการฝึกอบรมด้ านสัง คมสงเคราะห์ วิธีก ารฝึก อบรม เกณฑ์ก ารประเมิ น
และการติดตามประเมินผล รวมถึงการรับรองผู้ผ่านการฝึกอบรมและรับรองคุณสมบัติผู้มีผลงานด้านการ
จัดสวัสดิการสังคมเพื่อเป็นนักสังคมสงเคราะห์
ข้อ ๔ ให้ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์รักษาการตามข้อกําหนดนี้
และเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดในกรณีที่มีปัญหา หรือข้อขัดแย้งเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อกําหนดนี้
หมวด ๑
มาตรฐานในการฝึกอบรมด้านสังคมสงเคราะห์
ข้อ ๕ หลักสูตรการฝึกอบรมด้านสังคมสงเคราะห์เพื่อเป็นนักสังคมสงเคราะห์ ประกอบด้วย
เนื้อหาวิชาภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ โดยหลักสูตรการฝึกอบรมต้องประกอบด้วยเนื้อหาสามหมวดวิชา
ได้ แ ก่ กลุ่ มวิ ช าพื้ น ฐานทางด้ า นพฤติ กรรมและสั ง คม กลุ่ม วิ ช าพื้ น ฐานทางด้า นสั ง คมสงเคราะห์
และวิชาการฝึกภาคปฏิบัติ
ข้อ ๖ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อเป็นนักสังคมสงเคราะห์ ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
(๑) เป็ น ผู้ ซึ่ ง อยู่ ร ะหว่ า งปฏิ บั ติ ง านหรื อ เคยมี ป ระสบการณ์ ใ นการปฏิ บั ติ ง านด้ า นการ
จัดสวัสดิการสังคมในองค์การสวัสดิการสังคมมาไม่น้อยกว่าสองปี โดยมีหนังสือรับรองประสบการณ์
และความประพฤติจากองค์การสวัสดิการสังคม
(๒) สําเร็จการศึกษาไม่ต่ํากว่าปริญญาตรีสาขาอื่นนอกเหนือจากสาขาสังคมสงเคราะห์
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ข้อ ๗ ให้ ผู้ ป ระสงค์ รั บ การฝึ ก อบรมด้ า นสั ง คมสงเคราะห์ เ พื่ อ เป็ น นั ก สั ง คมสงเคราะห์
ที่ปฏิบัติงานหรือมีภูมิลําเนาในเขตกรุงเทพมหานครยื่นคําขอรับการฝึกอบรมที่สํานักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ ในจังหวัดอื่นให้ผู้ประสงค์รับการฝึกอบรมที่ปฏิบัติงานในจังหวัดนั้น
ยื่นคําขอที่สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จงั หวัด ตามแบบที่ปลัดกระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์กําหนด และให้สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารแล้วส่งคําขอให้สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการ
สังคมแห่งชาติพิจารณาโดยไม่ชักช้า
เมื่อสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ ได้รับคําขอตามวรรคหนึ่ง
และมีหลักฐานถูกต้องครบถ้ว น ให้สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ
แจ้งผลการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมให้เสร็จสิ้นภายในเก้าสิบวันนับแต่วันได้รับคําขอ
ข้อ ๘ ผู้ที่สํ าเร็จ การฝึ กอบรมต้ องได้ รับ การทดสอบความรู้ ความสามารถทั้ง ภาคทฤษฎี
และภาคปฏิบัติ และผ่านเกณฑ์ตามที่คณะอนุกรรมการซึ่งคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
แห่งชาติแต่งตั้ง จึงจะถือว่าสําเร็จหลักสูตรการฝึกอบรม และมีสิทธิได้รับวุฒิบัตร
หมวด ๒
คุณสมบัติของผู้มีผลงานด้านการจัดสวัสดิการสังคมเพื่อเป็นนักสังคมสงเคราะห์
ข้อ ๙ ผู้ ซึ่ ง ปฏิ บั ติ ง านและมี ผ ลงานด้ า นการจั ด สวั ส ดิ ก ารสั ง คมที่ มี ค วามประสงค์
ขอจดทะเบียนเพื่อเป็นนักสังคมสงเคราะห์ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
(๑) มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการจัดสวัสดิการสังคมอย่างต่อเนื่องมาไม่น้อยกว่า
สิบปี โดยมีหนังสือรับรองประสบการณ์จากองค์การสวัสดิการสังคม
(๒) มีผลงานด้านการจัดสวัสดิการสังคมเป็น ที่ประจักษ์ โดยได้รับการรับรองจากองค์การ
สวัสดิการสังคม หรือสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษา หรือเคยได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติด้านสังคม
สงเคราะห์จากองค์การสวัสดิการสังคมในระดับประเทศ หรือต่างประเทศ
(๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(๔) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ
(๕) ไม่เคยได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพ ากษาถึงที่สุดให้จําคุก เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิด
ได้กระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
หมวด ๓
การจดทะเบียนเป็นนักสังคมสงเคราะห์
ข้อ ๑๐ ให้บุคคลตามข้อ ๘ หรือ ข้อ ๙ ที่ประสงค์จดทะเบีย นเป็น นั กสังคมสงเคราะห์
ที่ปฏิบัติงานในเขตกรุงเทพมหานครยื่นคําขอที่สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ
ในจังหวัดอื่นให้ยื่น คําขอที่สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดที่ต นได้ปฏิบัติงาน
ตามแบบที่ป ลั ด กระทรวงการพัฒ นาสั งคมและความมั่ น คงของมนุ ษย์ กํา หนด และให้ ส่ง คํา ขอนั้ น
ให้สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติโดยไม่ชักช้า
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เมื่อสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ ได้รับคําขอตามวรรคหนึ่ง
และมีหลักฐานถูกต้องครบถ้วน ให้ผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ
แจ้งผลการพิจารณาให้แก่ผู้ยื่นคําขอทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับการอนุมัติ
ข้อ ๑๑ ให้ผู้ อํานวยการสํานั กงานคณะกรรมการส่ งเสริมการจัด สวัส ดิการสัง คมแห่ง ชาติ
ออกหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนักสังคมสงเคราะห์ให้แก่ผู้ได้รับอนุมัตินั้น พร้อมทั้งจดแจ้งไว้ใน
ทะเบียนนักสังคมสงเคราะห์ของสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ
ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
พลเอก ยุทธศักดิ์ ศศิประภา
รองนายกรัฐมนตรี
ประธานกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ

