
 
 

 
 

หลักสูตร “การประเมินผลกระทบทางสังคม และการประเมินผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน” 
(Social Impact Assessment (SIA) and Social Return on Investment (SROI)) 

 
ความเป็นมา 
  เครื่องมือการประเมินผลกระทบทางสังคม (SIA) และการประเมินผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน 
(SROI) เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้องค์กรที่ขับเคลื่อนกิจกรรมด้านพัฒนาสังคม ด้านพัฒนาชุมชน และด้านความ
รับผิดชอบทางสังคม (CSR) ทราบถึงผลลัพธ์ (Outcome) ผลกระทบ (Impact) และความคุ้มค่าของการด าเนิน
โครงการ/กิจกรรม ปัจจุบันเครื่องมือดังกล่าวได้รับการยอมรับจากองค์กรทั้งภาครัฐ เอกชน และภาคประชาสังคม 
ให้เป็นเครื่องมือวัดผลสัมฤทธิ์ของโครงการ/กิจกรรม ส าหรับในประเทศไทย ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ (ก.พ.ร.) ได้น าเครื่องมือนี้มาวัดความคุ้มค่าในการด าเนินการขององค์การมหาชน หรือแม้โครงการ
ภาคเอกชนก็ได้น าเครื่องมือเหล่านี้มาใช้อย่างแพร่หลาย 

วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อ๊ึงภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้สะสมองค์ความรู้ด้านการประเมินผล
กระทบทางสังคม และการประเมินผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน จนเป็นที่ยอมรับของหน่วยงานภาครัฐ   
และเอกชน บุคลากรของวิทยาลัยฯ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องมือ SROI โดยได้พัฒนาและสั่งสมองค์ความรู้ดังกล่าว 
ผ่านการวิจัยและเป็นที่ปรึกษาให้กับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาสังคม มากกว่า 17 หน่วยงาน อีกทั้ง     
ยังเป็นหน่วยจัดฝึกอบรมการใช้เครื่องมือ SROI ให้กับองค์กรต่างๆ มาต่อเนื่องกว่า 4 ปี จนตกผลึกความรู้เป็นคู่มือ
การประเมินผลกระทบทางสังคมและผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน (SROI) ซ่ึงเป็นที่ใช้กันอย่างแพร่หลายใน
ปัจจุบัน  
 
วัตถุประสงค ์

1. เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมได้รับองค์ความรู้ และมีทักษะด้านการประเมินผลกระทบทางสังคม (SIA) และการ
ประเมินผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน (SROI) 

2. เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมสามารถน าองค์ความรู้ด้านการประเมินผลกระทบทางสังคม (SIA) และการประเมิน
ผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน (SROI) ไปประยุกต์ใช้ในการท างานได้จริง 

3. เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมสามารถเป็นนักประเมิน ประเมินผลกระทบทางสังคม (SIA) และการประเมิน
ผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน (SROI) ได้อย่างมีคุณภาพ 
 

กลุ่มเป้าหมาย   บุคคลทั่วไปที่สนใจ นักวิชาการด้านงานพัฒนา ผู้บริหารโครงการ ผู้บริหารงานด้าน CSR อาจารย์   
และนักวิจัย 

จ านวนผู้เข้ารับการอบรม   3๐  คน  



 
 
รูปแบบการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 

รูปแบบการอบรมเชิงปฏิบัติการ บรรยาย และกิจกรรมกลุ่ม (Workshop) 
 
วัน เวลา และสถานที่จัดฝึกอบรม   

- อบรม   วันที่ 22 - 23 มีนาคม 2566   
- สถานทีอ่บรม  วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต    

 
การประเมินผล 

1. ผู้เข้ารับการอบรมต้องเข้าอบรมและฝึกปฏิบัติตลอดระยะเวลา 2 วัน และมีการทดสอบก่อน และหลัง
การฝึกอบรม 

2. ประเมินผลการจัดอบรม ผ่านแบบประเมินในลิ้งก์ Google Form 
 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ผู้เข้าอบรมได้รับองค์ความรู้ และมีทักษะด้านการประเมินผลกระทบทางสังคม (SIA) และการประเมิน
ผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน (SROI) 

2. ผู้เข้าอบรมสามารถน าองค์ความรู้ด้านการประเมินผลกระทบทางสังคม (SIA) และการประเมิน
ผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน (SROI) ไปประยุกต์ใช้ในการท างานได้จริง 

3. ผู้เข้าอบรมสามารถเป็นนักประเมิน ประเมินผลกระทบทางสังคม (SIA) และการประเมินผลตอบแทน
ทางสังคมจากการลงทุน (SROI) ได้อย่างเข้าใจ 

 
คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

1. บุคคลทั่วไปที่สนใจ นักวิชาการด้านงานพัฒนา ผู้บริหารโครงการ ผู้บริหารงานด้าน CSR อาจารย์   
และนักวิจัย 

2. สามารถสื่อสารและใช้ภาษาไทยได้ โดยไม่จ ากัดอายุ และวุฒิการศึกษา 
 
วิธีการสมัครเข้ารับการฝึกอบรม 

ผู้ ส มั ค ร เข้ า รั บ ก า ร ฝึ ก อ บ ร ม  ส า ม า ร ถ ก ร อ ก แ บ บ ฟ อ ร์ ม อ อ น ไล น์ ที่ ห น้ า เว็ บ ไซ ต์ 
https://www.psds.tu.ac.th/short-training สอบถามรายละเอียดเพ่ิ มเติ ม อี เมล์  : training@psds.tu.ac.th     
เบอร์โทรศัพท์ 080-289-8191 (เพ็ญจันทร์)    

 *หมายเหตุ วิทยาลัยฯ จะแจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมทางอีเมล์ และช าระค่าสมัครอบรมตามวัน เวลา        
ที่ก าหนด และขอสงวนสิทธิ์ส าหรับการเลื่อนการฝึกอบรม หากจ านวนผู้สมัครไม่เป็นไปตามที่ก าหนด 
 

ค่าสมัครอบรม 
- ค่าสมัครอบรมและทดสอบ  ท่านละ  9,900  บาท   
**หมายเหตุ :   1. ไม่รวมค่าที่พัก และค่าใช้จ่ายส่วนตัวอ่ืนๆ ของผู้เขา้อบรม 

2. กรณีที่ไม่สามารถเข้ารับการอบรมได้ตามก าหนด วิทยาลัยฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่    
คืนเงิน ค่าสมัครอบรม 

 
 
 

https://www.psds.tu.ac.th/short-training
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ก าหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
หลักสูตรการประเมินผลกระทบทางสังคม และการประเมินผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน                    

Social Impact Assessment (SIA) and Social Return on Investment (SROI)    
 

ช่วงเวลา หัวข้อ วิทยากร/ผู้รับผิดชอบ  

วันที่ 22 มีนาคม 2566   การใช้เครื่องมือการประเมินผลกระทบทางสังคมกับงานพัฒนา (SIA) 
08.30 - 08.45 น. ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม  
08.45 - 09.00 น. กล่าวเปิดการอบรม คณบดี วิทยาลัยพฒันศาสตร์ฯ 
09.00 - 10.00 น. ความส าคัญของเคร่ืองมือประเมินผลกระทบทางสังคม  

เพื่อสร้างความเป็นธรรมและยั่งยืนในงานพฒันา  
อาจารย์ ดร.เกศกุล สระกวี 

คุณเศรษฐภูมิ บัวทอง 
10.00 – 11.00 น. การใช้เคร่ืองมือการประเมินผลกระทบทางสังคมกับงานพัฒนา 

(SIA)  
- เรียนรู้วิธีการประเมินผลลัพธแ์ละผลกระทบทางสงัคม (SIA) 
- เรียนรู้การใช้เครื่องมือแบบบูรณาการศาสตร์ และการก าหนด
ตัวชี้วัดทางดา้นสงัคม 

อาจารย์ ดร.เกศกุล สระกวี 
 
 

11.00 – 12.00 น. การใช้เคร่ืองมือการประเมินผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทนุ 
(SROI) 
- เรียนรู้การใช้เครื่องมือ SROI  
- เรียนรู้มูลค่าเงินตามเวลา (Time Value of Money) 
- การแปลงคุณค่าทางสังคมเป็นมูลค่า (Finance poxy) 

อาจารย์ ดร.เกศกุล สระกวี 
คุณเศรษฐภูมิ บัวทอง 

พร้อมวิทยากรกระบวนการ 
4 คน 

12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน  
13.00 - 16.30 น. การอบรมเชิงปฏิบัติการ การประเมินผลลัพธ์และผลกระทบทาง

สังคม (SIA) จากกรณีศึกษา งานพัฒนาของวิทยาลัยพฒันศาสตร์ 
ป๋วย อึ๊งภากรณ์ (ต่อ) 
 (รูปแบบกิจกรรมจะแบง่กลุ่ม โดยใช้รูปแบบเกม และกรณีศึกษา) 
- การฝึกปฏิบัติการเขียนทฤษฎกีารเปลี่ยนแปลง  
 Theory of Change (TOC) 
- การฝึกปฏิบัติการเขียนกรณีฐาน (Based Case Scenarios) 
- การฝึกก าหนดตัวชี้วดัทางสังคม 
- กิจกรรมน าเสนอในรูปแบบกลุม่ 

อาจารย์ ดร.เกศกุล สระกวี 
คุณเศรษฐภูมิ บัวทอง 

พร้อมวิทยากรกระบวนการ 
4 คน 

16.30 – 16.45 น. สรุปการอบรมในวันแรก  คุณเศรษฐภูมิ บัวทอง 
 
                   

 
 
 
 
 
 
 



 
 

วันที่ 23 มีนาคม 2566   ส่งมอบเครื่องมือให้มุ่งสู่การสร้างผลกระทบทางสังคม (SIA) และสร้างผลตอบแทนสู่สังคม (SROI) 
08.30 - 09.00 น. ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม  
09.00 - 12.00 น. การอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง การออกแบบโครงการพัฒนา

อย่างไรให้ตอบโจทยผ์ลกระทบทางสงัคม  
(รูปแบบกิจกรรมจะแบง่กลุ่ม โดยใช้รูปแบบกิจกรรมออกแบบ  
และกรณีตัวอย่าง) 
- การเขียนเส้นทางผลกระทบจากงานพัฒนา (Social Impact 
pathway) 
- เขียนทฤษฎีการเปลี่ยนแปลง Theory of Change (ToC)  
- เขียนกรณีฐาน (Based Case Scenarios)  
- ก าหนดตัวชี้วัดทางสังคม 

อาจารย์ ดร.เกศกุล สระกวี 
คุณเศรษฐภูมิ บัวทอง 

พร้อมวิทยากรกระบวนการ 
4 คน 

12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน  
13.00 - 16.00 น. การอบรมเชิงปฏิบัติการเร่ืองการประเมินผลตอบแทนทางสงัคม

จากการลงทนุ (SROI) และส่งมอบโปรแกรมให้ผู้เข้าอบรม 
(รูปแบบกิจกรรมจะแบง่กลุ่ม โดยใช้รูปแบบกิจกรรมออกแบบ  
และกรณีตัวอย่าง) 
หมายเหตุ : ขอให้ผู้เข้าอบรมเตรียมคอมพิวเตอร์พกพา 
มาทุกท่าน 

อาจารย์ ดร.เกศกุล สระกวี 
คุณเศรษฐภูมิ บัวทอง 

พร้อมวิทยากรกระบวนการ 
4 คน 

16.00 – 16.30  น. - การเขียนรายงานผล SIA และ SROI  
- ถาม – ตอบ การอบรม 

อาจารย์ ดร.เกศกุล สระกวี 
คุณเศรษฐภูมิ บัวทอง 

16.30 - 16.45 น. กล่าวปิดการอบรม พร้อมมอบวุฒิบัตร คณบดี วิทยาลัยพฒันศาสตร์ฯ 
 
หมายเหตุ :  
  1. วิทยากรจาก วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีประสบการณ์
ใช้เครื่องมือจากการท างานวิจัย จนเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดท า SIA & SROI เป็นที่ยอมรับในหลายหน่วยงาน
ระดับประเทศ ได้แก่ 

- อาจารย์ ดร.เกศกุล สระกวี : อาจารย์ประจ า 
- คุณเศรษฐภูมิ บัวทอง : นักวิจัยประจ า  

  2. วิทยากรกระบวนการ ท าหน้าที่น ากระบวนการเรียนรู้เชิงปฏิบัติ ในกลุ่มย่อยจากกรณีศึกษา
ต่างๆ เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมได้ฝึกประยุกต์ใช้เครื่องมือ กระตุ้นบรรยากาศการเรียนรู้ และสร้างการมีส่วนร่วมของผู้เข้า
อบรม 

 3. ก าหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
 
 
 
 
 
 
 
 


