
 
 

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

 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
  เครื่องมือการประเมินผลกระทบทางสังคม (SIA) และการประเมินผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน 
(SROI) เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้องค์กรที่ขับเคลื่อนกิจกรรมด้านพัฒนาสังคม ด้านพัฒนาชุมชน และด้านความ
รับผิดชอบทางสังคม (CSR) ทราบถึงผลลัพธ์ (Outcome) ผลกระทบ (Impact) และความคุ้มค่าของการด าเนิน
โครงการ/กิจกรรม ปัจจุบันเครื่องมือดังกล่าวได้รับการยอมรับจากองค์กรทั้งภาครัฐ เอกชน และภาคประชาสังคม 
ให้ เป็น เครื่ องมือวัดผลสัมฤทธิ์ ของโครงการ /กิจกรรม โดยวิทยาลัย พัฒนศาสตร์  ป๋ วย อ๊ึงภากรณ์  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้สะสมองค์ความรู้ด้านการประเมินผลกระทบทางสังคม และการประเมินผลตอบแทน
ทางสังคมจากการลงทุน จนเป็นที่ยอมรับของหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน หลายองค์กร 
 

กลุ่มเป้าหมาย   บุคคลทั่วไปที่สนใจ นักวิชาการด้านงานพัฒนา ผู้บริหารโครงการ และผู้บริหารงานด้าน CSR  
 

จ านวนผู้เข้ารับการอบรม จ านวน  30 คน / รุ่น / หลักสูตร 
 

รูปแบบการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
         ใช้รูปแบบการบรรยายเชิงปฏิบัติการ  

 

ระยะเวลาในการฝึกอบรมอบรม  จ านวน 2 วัน  
 

วัน เวลา และสถานที่จัดฝึกอบรม  
  วันที่ 27 - 28 พฤษภาคม 2564 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 

 

การประเมินผล 
  ผู้เข้ารับการอบรมต้องเข้าอบรมทั้ง 2 วัน และมีการทดสอบก่อน และหลังการฝึกอบรม 
 
 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

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



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

3. ผู้เข้าอบรมสามารถเป็นนักประเมินประเมินผลกระทบทางสังคม (SIA) และการประเมินผลตอบแทน
ทางสังคมจากการลงทุน (SROI) ได้อย่างมีคุณภาพ 

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรมและทดสอบ 
- บุคคลทั่วไปที่สนใจ นักวิชาการด้านงานพัฒนา ผู้บริหารโครงการ และผู้บริหารงานด้าน CSR                  
- สามารถสื่อสารและใช้ภาษาไทยได้ โดยไม่จ ากัดอายุ และวุฒิการศึกษา 

เอกสารประกอบการสมัครอบรม 

- ใบสมัครอบรม หลักสูตรการประเมินกระทบทางสังคม และการประเมินผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน 

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

วิธีการสมัครเข้ารับการฝึกอบรมและทดสอบ 
ผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรม สามารถกรอกข้อมูลในใบสมัคร /แบบฟอร์มออนไลน์ ที่หน้าเว็บไซต์  

https://www.psds.tu.ac.th/short-training หรือส่งใบสมัครมาที่อีเมล์ penjunaoy@hotmail.com และน า

เอกสารการสมัครอบรมฉบับจริงมาส่งในวันเข้ารับการอบรม สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม เบอร์โทรศัพท์             
02-564-4440-79 ต่อ 1330  มือถือ 080-289-8191     

 

**หมายเหตุ วิทยาลัยฯ ขอสงวนสิทธิ์ส าหรับการเลื่อนการฝึกอบรม หากจ านวนผู้สมัครในแต่ละรุ่น        
ไม่เป็นไปตามที่ก าหนด 
 

ค่าสมัครอบรม 
 ค่าสมัครฝึกอบรม  ท่านละ 9,900 บาท   
 
 

 

 

 

 

 

https://www.psds.tu.ac.th/short-training
mailto:penjunaoy@hotmail.com


ก าหนดการ                                                                                                             
หลักสูตรการประเมินกระทบทางสังคม และการประเมินผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน 

ช่วงเวลา หัวข้อ ผู้รับผิดชอบ (บทบาท) 

วันที่ 1 การใช้เครื่องมือการประเมินผลกระทบทางสังคมกับงานพัฒนา (SIA) 
08.30 - 09.00 น. ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม ทีมฝึกอบรม 
09.00 - 10.00 น. - การใช้เครื่องมือการประเมินผลกระทบทางสังคมกับงาน

พัฒนา (SIA)  
- เรียนรู้วิธีการประเมินผลลัพธ์และผลกระทบทางสังคม (SIA) 
- เรียนรู้การใช้เครื่องมือแบบบูรณาการศาสตร์ และการ
ก าหนดตัวชี้วัดทางด้านสังคม 

อาจารย์ ดร.เกศกุล สระกวี 

10.00 – 11.00 น. - การใช้เครื่องมือการประเมินผลตอบแทนทางสังคมจากการ
ลงทุน (SROI) 
- เรียนรู้การใช้เครื่องมือ SROI  
- เรียนรู้มูลค่าเงินตามเวลา (Time Value of Money) 
- การแปลงคุณค่าทางสังคมเป็นมูลค่า (Finance poxy) 

อาจารย์ เศรษฐภูมิ บัวทอง 
  
  

11.00 – 12.00 น.  - การอบรมเชิงปฏิบัติการการประเมินผลลัพธ์และผลกระทบ
ทางสังคม (SIA) จากกรณีศึกษางานพัฒนาของวิทยาลัยพัฒน
ศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์  
  (รูปแบบกิจกรรมจะแบ่งกลุ่มออกเป็น 5 กลุ่ม กลุ่มละไม่เกิน 
10 คน โดยใช้รูปแบบเกม และกรณีศึกษา) 
- การฝึกปฏิบัติการเขียนทฤษฎีการเปลี่ยนแปลง  
 Theory of Change (ToC) 
- การฝึกปฏิบัติการเขียนกรณีฐาน (Based Case Scenarios) 

อาจารย์ ดร.เกศกุล สระกวี 
อาจารย์ เศรษฐภูมิ บัวทอง 
พร้อมวิทยากรกระบวนการ    
4 ท่าน 

12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน   
13.00 - 16.30 น. - (ต่อ) การอบรมเชิงปฏิบัติการการประเมินผลลัพธ์และ

ผลกระทบทางสังคม (SIA) จากกรณีศึกษางานพัฒนาของ
วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์  
  (รูปแบบกิจกรรมจะแบ่งกลุ่มออกเป็น 5 กลุ่ม กลุ่มละไม่เกิน 
10 คน โดยใช้รูปแบบเกม และกรณีศึกษา) 
- การฝึกปฏิบัติการเขียนทฤษฎีการเปลี่ยนแปลง  
 Theory of Change (ToC) 
- การฝึกปฏิบัติการเขียนกรณีฐาน (Based Case Scenarios) 
- การฝึกก าหนดตัวชี้วัดทางสังคม 
- กิจกรรมน าเสนอในรูปแบบกลุ่ม 

อาจารย์ ดร.เกศกุล สระกวี 
อาจารย์เศรษฐภูมิ บัวทอง 
พร้อมวิทยากรกระบวนการ    
4 ท่าน 



ช่วงเวลา หัวข้อ ผู้รับผิดชอบ (บทบาท) 

16.30 น. สรุปกิจกรรมในวันที่ 1  อาจารย์ เศรษฐภูมิ บัวทอง 
วันที่ 2 ส่งมอบเครื่องมือให้มุ่งสู่การสร้างผลกระทบทางสังคม (SIA) และสร้างผลตอบแทนสู่สังคม (SROI) 
08.30 - 09.00 น. ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม ทีมฝึกอบรม 
09.00 - 12.00 น. - การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการออกแบบโครงการพัฒนา

อย่างไรให้ตอบโจทย์ผลกระทบทางสังคม  
(รูปแบบกิจกรรมจะแบ่งกลุ่มออกเป็น 5 กลุ่ม  
กลุ่มละไม่เกิน 10 คน โดยใช้รูปแบบกิจกรรมออกแบบ  
และกรณีตัวอย่าง) 
- การเขียนเส้นทางผลกระทบจากงานพัฒนา (Social Impact 
pathway) 
- เขียนทฤษฎีการเปลี่ยนแปลง Theory of Change (ToC) 
จากกิจกรรม 
- เขียนกรณีฐาน (Based Case Scenarios) จากกิจกรรม 
- ก าหนดตัวชี้วัดทางสังคม 
- กลุ่มน าเสนอในกิจกรรม- เขียนกรณีฐาน (Based Case 
Scenarios) จากกิจกรรม 
- ก าหนดตัวชี้วัดทางสังคม 
- กลุ่มน าเสนอในกิจกรรม 

อาจารย์ ดร.เกศกุล สระกวี 
อาจารย์ เศรษฐภูมิ บัวทอง 
พร้อมวิทยากรกระบวนการ    
4 ท่าน 

12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน   
13.00 - 16.00 น. การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการประเมินผลตอบแทนทาง

สังคมจากการลงทุน (SROI) และส่งมอบโปรแกรมให้ผู้เข้า
อบรม 
(รูปแบบกิจกรรมจะแบ่งกลุ่มออกเป็น 5 กลุ่ม  
กลุ่มละไม่เกิน 10 คน โดยใช้รูปแบบกิจกรรมออกแบบ  
และกรณีตัวอย่าง) 
หมายเหตุ : ขอให้ผู้เข้าอบรมเตรียมคอมพิวเตอร์พกพามาทุก
ท่าน 

อาจารย์ ดร.เกศกุล สระกวี 
อาจารย์ เศรษฐภูมิ บัวทอง 
พร้อมวิทยากรกระบวนการ    
4 ท่าน 
  

16.00 – 16.15 น.  การเขียนรายงานผล SIA และ SROI อาจารย์ เศรษฐภูมิ บัวทอง 
16.15 – 16.30 น. ถาม – ตอบ และปิดกิจกรรม  อาจารย์ ดร.เกศกุล สระกวี 

อาจารย์ เศรษฐภูมิ บัวทอง 
16.30 - 17.00 น. มอบวุฒิบัตรผ่านการอบรม คณบดีวิทยาลัยพัฒนศาสตร์ฯ 
 

หมายเหตุ : ก าหนดการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 


