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ค าน า 

 

 ตามที่คณะกรรมการบริหารกองทุน มสธ 12 ปี ได้มีมติคร้ังที่ 7/2562 เม่ือวันที่ 18 

กรกฎาคม 2562 ให้ข้าพเจ้าเข้าร่วมโครงการอบรม Financial Risk Manager (FRM)  โดยได้รับการ

สนับสนุนจากกองทุน มสธ. 12 ปี ประจ าปีงบประมาณ 2562 เพ่ือการวิเคราะห์เชิงปริมาณ การวิเคราะห์

ความเสี่ยงทางด้านการเงิน แบบจ าลองทางด้านความเสี่ยงทางด้านการเงิน และการจัดการความเสี่ยง

ทางด้านการเงินระหว่างระหว่างวันที่ 17 สงิหาคม  – 26 ตุลาคม  2562 แล้วน้ัน 

 

  บัดน้ีการด าเนินโครงการดังกล่าวได้เสรจ็สิ้นแล้ว โดยเน้ือหาความรู้การวิเคราะห์เชิง

ปริมาณ การวิเคราะห์ความเสี่ยงทางด้านการเงิน แบบจ าลองทางด้านความเสี่ยงทางด้านการเงิน และการ

จัดการความเสี่ยงทางด้านการเงินมีรายละเอยีดตามเอกสารแนบประกอบรายงานฉบับน้ี 

 

 ทั้งน้ีข้าพเจ้าเชื่อว่า ความรู้และทักษะที่ได้รับสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในงานวิชาการ

เพ่ือน าไปสู่การน ามสธ.สู่ความเป็นสากลทั้งการพัฒนางานวิจัย การประชุมสัมมนา และความร่วมมือทาง

วิชาการกบัหน่วยงาน รวมทั้งสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาเอกสารการสอน ประมวลสาระชุดวิชา 

งานวิจัย บทความวิชาการ บทความวิจัย และงานวิชาการอืน่ๆต่อไป 

 

 การเข้าร่วมโครงการดังกล่าว ข้าพเจ้ายังได้รับความช่วยเหลือจากคณาจารย์และ

เจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องของสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ท าให้โครงการน้ี

ส าเรจ็ลุล่วงไปได้ด้วยดีตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้โดยปราศจากอุปสรรคใดๆ จึงขอขอบคุณ มา ณ ที่น้ีด้วย 
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รายงานผลการเข้าร่วมโครงการอบรม Financial Risk Manager (FRM)   
ประจ าปีงบประมาณ 2562   

 
 

1. ชื่อโครงการ 
 

 โครงการอบรม Financial Risk Manager (FRM) ระหว่างวันที่ 17 สิงหาคม  – 26 ตุลาคม  2562  
ณ Financial Service Academy กรุงเทพมหานคร 

 
2. ชื่อผู้ขอรับทุน 
 
รองศาสตราจารย์ ดร.พทิักษ์ ศรีสุขใส  
 
3. หน่วยงานท่ีสังกัด 
 
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
 
 
4. ระยะเวลาด าเนินโครงการ 
 
วันที่ 17 สิงหาคม  – 26 ตุลาคม   
 
5.  สถานท่ีศึกษา/ฝึกอบรม 
 
ณ Financial Service Academy กรุงเทพฯ โดยมีนักวิเคราะหห์ลกัทรัพย์ นักวิเคราะห์ตราสารอนุ
พันธ์ุ ผู้บรหิารความเสี่ยงองค์กร จากหน่วยงาน องค์กรและบริษัทหลกัทรัพย์ เข้าร่วมประมาณ 20 
คน  
 
 
6. งบประมาณท่ีได้รับ จ านวน 50,000 บาท 

 
         งบประมาณที่จ่ายจรงิ จ านวน 50,000 บาท  
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   7. วัตถุประสงค์โครงการ 
 
 1) เพื่อเข้ารบัการอบรมการวิเคราะห์แบบจ าลองความเสี่ยง แบบจ าลองหลักทรัพย์ การบรหิารบรหิาร

ความเสี่ยง  
 2)เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้กับนกัวิเคราะห์ นักวิจัย ทางทางความเสี่ยง และการลงทุนทางด้าน

หลักทรัพย์ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางานวิจัย การพัฒนาการสอน เอกสารการสอน 
ประมวลสาระ และแนวการศึกษาต่างๆในอนาคต 

 
  8.เน้ือหาสาระที่ได้จากการอบรม 
    

 การอบรม Financial Risk Manager (FRM) มีเนื้อหาการอบรมเกี่ยวกบัการวิเคราะหเ์ชิงปริมาณข้ัน
สูง การวิเคราะห์ความเสี่ยงทางด้านการเงิน แบบจ าลองทางด้านความเสี่ยงทางด้านการเงิน และการจัดการ
ความเสี่ยงทางด้านการเงิน เช่น  Risk Management: A Helicopter View and When Do They 
Happen?    Corporate Risk Management: A Primer Delineating Efficient  Portfolios                                                                                                                
Corporate Governance and Risk Management  The Standard Capital Asset Pricing Model  
What is ERM?  Applying the CAPM to Performance  Risk Management, Governance, Culture, 
and Measurement: Single - Index Performance Risk Taking in Banks  Measurement Indicators   
Financial Disasters Arbitrage Pricing Theory and Multifactor  Deciphering the Liquidity and 
Credit Crunch Models of Risk and Return  2007—2008   Principles for Effective Data 
Aggregation  Getting Up to Speed on the Financial Crisis: A and Risk Reporting  One-
Weekend-Reader’s Guide   GARP Code of Conduct 
 
 เนื้อหาสาระที่ส าคัญของการอบรมครั้งนี้ จะมุ่งเน้นที่การบรหิารความเสี่ยงทางการเงิน ความเสี่ยง
ทางด้านการลงทุน การกระจายหลักทรัพย์ในการลงทุน การวิเคราะหส์ถาบันการเงินที่มิใช่ธนาคารพาณิชย์ 
การกระจายความเสี่ยงโดยใช้ตราสารอนุพันธ์ ซึ่งมเีนื้อหาทีท่ันสมัยและสอดคล้องกับทิศทางการเปลี่ยนของ
การลงทุนในปจัจุบันทัง้ในแง่ทฤษฎีและการประยุกต์ใช้ ซึ่งมปีระโยชน์ต่อการผลิตเอกสารการสอน ประสาระ
ชุดวิชา รวมทั้งการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยทางด้านการเงิน และการพฒันาบทความทางวิชาการ และ
บทความวิจัย โดยเนื้อหาการอบรมโครงการดังกล่าวข้างต้นมีเนื้อหาทั้งหมดดังนี้ 
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 9. ประโยชน์ที่ได้รับ 
       

 ท าให้ข้าพเจ้าสามารถน ามาใช้ในการพัฒนาบทความวิจัยชิ้นนี้ได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการส
เสนอบทความวิจัยชิ้นนี้เพ่ือตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติต่อไป โดยเฉพาะบทความวิจัยเกี่ยวกับการบริหาร
จัดการความเสี่ยง รวมทั้งการผลิตเอกสารการสอน ประมวลสาระชุดวิชา 60731 การจัดการเชิงกลยุทธ์และ
การบริหารความเสี่ยงขององค์กร และงานวิชาการอ่ืนๆให้ทันสมัยมากยิ่งขึ้น 
 
  
 10. ปัญหา/อุปสรรค 
 
 ปัญหาและอุปสรรคที่ส าคัญคือ ความล่าช้าในการเบิกจ่ายงบประมาณ ซึ่งท าให้ข้าพเจ้าต้อง
ประสานงานกับผู้จัดอบรมครั้งนี้ไปก่อน เพ่ือขออนุมัติขอยืมเงินไปช าระในภายหลัง  
 
 11. ข้อเสนอแนะ 
 
 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ และมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชควรร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกจัด
อบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน การบริหารทางการเงิน การบริหารการลงทุน 
เพ่ือฝึกทักษะการบริหารจัดการความเสี่ยง การบริหารทางการเงิน และการลงทุนของบุคลากรของ
มหาวิทยาลัย ให้สามารถน าไปใช้ได้จริงในชีวิตประจ าวัน โดยเฉพาะการวางแผนทางการเงินในอนาคตโดย
มุ่งเน้นที่การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นส าคัญ เพ่ือให้มีเงินเก็บไว้ใช้ในยามเกษียณ โดยสามารถบริหารความ
เสี่ยงตามความระดับที่ยอมรับได้ของแต่ละคน รวมทั้งการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นเกี่ยวกับการบริหารความ
เสี่ยงทางการเงินของกลุ่มคนแต่วัย แต่ละอาชีพ เพ่ือขยายโอกาสการเรียนรู้ทางด้านการบริหารการเงินให้มาก
ขึ้น 
 

 
  




