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คํานํา
ศูน ย พ ยากรณ เ ศรษฐกิ จ และธุ ร กิ จ ในฐานะหน ว ยงานสนั บ สนุ น และให บ ริ ก ารวิ ช าการของ
มหาวิทยาลัยหอการคาไทย ซึ่งมีนโยบายเพื่อสรางสรรงานวิจัยและงานวิชาการที่มีคุณภาพ ไดมาตรฐาน
สอดคลองกับ ความตองการของสังคมและเปนที่ยอมรับ ในระดับ ประเทศ พัฒ นาระบบฐานขอมูลและ
เทคโนโลยีทางวิชาการดานงานวิเคราะห วิจัยใหทันสมัยตลอดเวลา พัฒนาบุคคลากรใหมีความรูความ
เชี่ยวชาญมีความสามารถในการตัดสินใจดานการวิเคราะหเศรษฐกิจและธุรกิจ เหลานี้เพื่อใหภาครัฐ และ
เอกชนสามารถเตรียมความพรอมในการรับมือแกไขสถานการณตางๆ ไดทันการณ ดังนั้น นักวิจัยประจํา
ศูนยพยากรณเศรษฐกิจและธุรกิจ ไดตระหนักถึงความสําคัญและประโยชนของการทําคูมือการทํางานวิจัย
กับหนวยงานภายนอก ซึ่งเปนหนึ่งในภารกิจหลักของศูนยพยากรณเศรษฐกิจและธุรกิจ เพื่อใชเปนแนวทาง
ในการปฏิบัติงานใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งใหเกิดความรูความเขาใจและเกิดความสะดวก
รวดเร็วแกผูใชบริการ
คูมือการทํา งานวิจัยกับ หนว ยงานภายนอกฉบับ นี้ จัด ทํา ขึ้นเพื่อชว ยสรา งความรูค วามเขา ใจ
รวมทั้งกระบวนการในการทํา งานวิจัย กับ หนว ยงานภายนอก และเพื่อใหนักวิ จัยของศูน ยพยากรณ
เศรษฐกิจและธุรกิจใชเปนแนวทางในการทํา งานวิจัยกับ หนว ยงานภายนอกใหบ รรลุเปา หมายตามที่
กํา หนดไวอยางรวดเร็ว เพราะเมื่อผูปฏิบัติงานมีค วามเขาใจในขั้นตอนการปฏิบัติ และสามารถศึกษา
รูปแบบของงานใหเขาใจไดดวยตนเองจะทําใหเกิดความชัดเจนในวัตถุประสงคและเปาหมายที่ตองการ
ปฏิบัติได
ศูนยพยากรณเศรษฐกิจและธุรกิจ หวังเปนอยางยิ่งวาคูมือฉบับนี้จะเปนประโยชนตอนักวิจัยของ
ศูนยพยากรณเศรษฐกิจและธุรกิจ และผูที่สนใจ เพื่อใชเปนแนวทางในการปฏิบัติในการทํางานวิจัยกับ
หนวยงานภายนอกใหสําเสร็จตามเปาหมายที่ตั้งไว
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สวนที่ 1
บทนํา
1. ความเปนมาของศูนยพยากรณเศรษฐกิจและธุรกิจ
ศูนยพยากรณเศรษฐกิจและธุรกิจในฐานะหนวยงานสนับสนุนและใหบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย
หอการคาไทย ซึ่งเริ่มจัดตั้งขึ้นตั้งแตป 2540 เพื่อเปนแหลงรวบรวมขอมูล วิจัยและพยากรณภาวะเศรษฐกิจและ
ธุรกิจ และสรางเครื่องชี้ทางเศรษฐกิจที่สามารถบอกภาวะเศรษฐกิจลวงหนาไดอยางถูกตอง เพื่อใหภาครัฐ และ
ภาคเอกชนสามารถเตรียมพรอมรับมือแกไขสถานการณตางๆไดทันการณ
จากภาระงานที่ตองปรับ เปลี่ยนใหสอดคลองกับ สภาพการณทางเศรษฐกิจและสัง คมของประเทศ
ดังนั้นเพื่อใหการปฏิบัติในการใหบริการของศูนยพยากรณเศรษฐกิจและธุรกิจ สามารถดําเนินการตามแนงทาง
ขั้นตอนในแตละกิจกรรมไดอยา งชัดเจน ศูน ยพยากรณเ ศรษฐกิจและธุร กิจจึง ไดจั ดทําเอกสารคูมือการ
ปฏิบัติงานในการใหบริการ โดยในครั้ง ไดทําคูมือเกี่ยวกับ การทํางานวิจัยกับหนวยงานภายนอกขึ้น โดยมี
วัต ถุป ระสงคเพื่อ แสดงถึง ขั้นตอนการปฏิบัติง าน และระบบการปฏิบัติงานที่จะเอื้อประโยชนแกบุค ลากรที่
เกี่ยวของ ตลอดจนผุที่จะขอใชบริการ เพื่อทราบและเกิดความสะดวกในการดําเนินการตอไป

2. ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน พันธกิจ ของศูนยพยากรณเศรษฐกิจและธุรกิจ
2.1. ปรัชญาของศูนยพยากรณเศรษฐกิจและธุรกิจ
“มุงงานวิชาการ
ประสานภาคธุรกิจ
สรางสรรคแนวคิด
เพื่อเศรษฐกิจประเทศไทย”
2.2. ปณิธานของศูนยพยากรณเศรษฐกิจและธุรกิจ
“ใหคําแนะนําและแนวโนมการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจและธุรกิจที่ถูกตองและนาเชื่อถือ”
2.3. วิสัยทัศน
“เปนศูนยวิจัยชั้นนําทางเศรษฐกิจของประเทศ”
2.4. พันธกิจของศูนยพยากรณเศรษฐกิจและธุรกิจ
“สรางสรรผลงานวิจัย และวิเ คราะหเ ศรษฐกิจที่ไ ดรับ การยอมรับในระดับ ประเทศจากหนวยงาน
ราชการและเอกชน”
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3. วัตถุประสงคของศูนยพยากรณเศรษฐกิจและธุรกิจ
3.1. ติดตาม วิเคราะหและพยากรณภาวะเศรษฐกิจมหภาคของประเทศไทยและประเทศตางๆ ที่สําคัญ
3.2. ติดตาม วิเคราะหและคาดการณสภาวะธุรกิจ การคา และอุตสาหกรรมที่สําคัญของประเทศไทย
3.3. สํารวจความคิดเห็นและขอเท็จจริง เกี่ยวกับ ภาวะเศรษฐกิจ ธุร กิจ และการคาที่เ ปนประโยชนแ ก
สาธารณชน
3.4. รายงานและเผยแพรผลการวิเคราะหและพยากรณเศรษฐกิจแกสาธารณชน
3.5. ทํางานดานการวิเคราะหและวิจัยรวมกับหอการคาไทยเมื่อไดรับการรองขอจากหอการคาไทย

4. นโยบายของศูนยพยากรณเศรษฐกิจและธุรกิจ
4.1. สรางสรรงานวิจัยและงานวิชาการที่มีคุณภาพ ไดมาตรฐาน สอดคลองกับความตองการของสัง คม
และเปนที่ยอมรับในระดับประเทศ
4.2. พัฒนาระบบฐานขอมูลและเทคโนโลยีทางวิชาการดานงานวิเคราะห วิจัยใหทันสมัยตลอดเวลา
4.3. พัฒ นาบุค คลากรใหมีความรูความเชี่ยวชาญมีค วามสามารถในการตัดสินใจดา นการวิเ คราะห
เศรษฐกิจและธุรกิจ

2

5. โครงสรางการบริหาร
อธิการบดี
คณะกรรมการศูนยฯ
ผูอํานวยการศูนยฯ
(ผศ.ดร.ธนวรรธน พลวิชัย)
ผูชวยผูอํานวยการศูนย ฯ
(ปรีดา โพธิ์ ทอง)

เศรษฐกิจระหวางประเทศ

เศรษฐกิจในประเทศ
ภาคอุตสาหกรรม

สุวิส ุทธิ ศิริวัฒนกุ ล

ภาคการทองเที่ ยว

อุมากมล สุ นทรสุรั ติ

ภาคการเงิน

วชิร คูณทวีเทพ

ภาคการเกษตร

วาทิตร รักษธรรม

ภาคการคลัง

หทัยรัตน ไชยจารุวนิช

ภาคเศรษฐกิจตางประเทศ

งานธุรการ
อุมากมล สุ นทรสุรั ติ
นักศึกษาฝ กงาน
สุนิ สา รัตนวรางค
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6. จํานวนบุคลากรของศูนยพยากรณเศรษฐกิจและธุรกิจ
ปจจุบันศูนยพยากรณเศรษฐกิจและธุรกิจประกอบดวยบุคลากรจํานวน 13 คน คือ ผูอํานวยการ
ศูนยฯ ซึ่งเปนหัวหนางาน วุฒิปริญญาเอก จํานวน 1 คน นักวิจัย วุฒิปริญญาโท จํานวน 7 คน และ
ผูชวยนักวิจัย (สัญญาจาง) วุฒิปริญญาโท 1 คน วุฒิปริญญาตรี 4 คน
ตารางแสดงการจําแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา
บุคลการ

ปริญญาเอก

หัวหนางาน
นักวิจัย
ผูชวยนักวิจัย
รวม

1

1

ปริญญาโท
7
1
8

ปริญญาตรี

รวม

4
4

1
7
5
13

7. หนาที่และภารกิจหลักของศูนยพยากรณเศรษฐกิจและธุรกิจ
7.1. ผูอํานวยการศูนยพยากรณเศรษฐกิจและธุรกิจ
7.1.1. กําหนดนโยบายและแผนงานวิจัยใหสอดคลองกับความตองการของสถาบันรัฐบาล และ
สังคม โดยรวม
7.1.2. ควบคุม ดูแลการปฏิบัติง านและการประเมินผลงานของนักวิจัย ตลอดจนใหคําปรึกษา
ขอเสนอแนะและขอคิดเห็นแกนักวิจัย
7.1.3. จัดทําแผนการดําเนินงานและงบประมาณประจําปของศูนยฯ
7.1.4. ใหขอเสนอแนะและใหขอมูลในเรื่องเกี่ยวกับผลการวิเคราะหและพยากรณเศรษฐกิจใหแก
หอการคาไทย หอการคาจังหวัดและผูสนใจทั่วไป
7.1.5. วางแผนการทํางานของศูนยฯ
7.1.6. ประสานความรวมมือกับหนวยงานภาครัฐและเอกชน ภายนอกมหาวิทยาลัยในดานขอมูล
ขาวสารดานเศรษฐกิจและธุรกิจ และเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อใหขอมูลที่มีอยูทันสมัยทัน
ตอเหตุการณ
7.1.7. เปนหัวหนาทีมจัดทําดัชนีความเชื่อมั่นของผูบริโภค (Consumer Confidence Index)
7.1.8. ทํางานรวมกับหอการคาไทยเมื่อไดรับการรองขอจากหอการคาไทย
7.1.9. ทําวิจัยใหกับหนวยงานราชการและธุรกิจเอกชน
7.1.10. เปนหัวหนาทีมแถลงขาวตอสื่อมวลชน
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7.1.11. ประชาสัมพันธศูนย โดยผานทางสื่อตางๆ
7.1.12. งานอื่นๆ ที่ไดรับมอบหมายจากอธิการบดี
7.2. นักวิจัยศูนยพยากรณเศรษฐกิจและธุรกิจ
7.2.1. จัดทําดัชนีความเชื่อมั่นของผูบริโภค (Consumer Confidence Index)
7.2.2. จัดทําดัชนีชี้นําภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตร ภาคการคา และบริการเปนรายไตรมาส
(ดัชนีความเชื่อมั่นหอการคาไทย)
7.2.3. จัดทํา Chamber Business Poll
7.2.4. จัดทําแบบจําลองทางเศรษฐกิจมหาภาค เพื่อพยากรณภาวะเศรษฐกิจและธุรกิจ
7.2.5. ติด ตามและวิเคราะหภ าวะเศรษฐกิจและธุร กิจ เพื่อสรุป ประมาณการแนวโนม ภาวะ
เศรษฐกิจและธุรกิจของประเทศไทยในอนาคต
7.2.6. จัดทําระบบฐานขอมูลทางเศรษฐกิจที่สําคัญของประเทศไทยและประเทศตางๆ
7.2.7. จัดฝกอบรม สัมมนา และวิทยากรในการบรรยายเกี่ยวกับการวิเคราะหและการวางแผน
พัฒนากลยุทธทางธุรกิจ ใหกับบุคคลทั่วไปที่สนใจ
7.2.8. ทํางานรวมกับหอการคาไทยเมื่อไดรับการรองขอจากหอการคาไทย
7.2.9. ทําวิจัยใหกับหนวยงานราชการและธุรกิจเอกชน
7.2.10. รวมทีมแถลงขาวตอสื่อมวลชน
7.2.11. ควบคุม ดูแลการปฏิบัติงานและการประเมินผลงานของผูชวยนักวิจัยในเบื้องตน
7.2.12. ภารกิ จ อื่น ๆ ตามที่ ไ ดรั บ มอบหมายจากผู อํา นวยการศู นย ฯ เชน เขี ย นบทความ ลง
หนังสือพิมพและวารสารตางๆ และทํางานวิจัย เปนตน
7.3. ผูชวยนักวิจัยศูนยพยากรณเศรษฐกิจและธุรกิจ
7.3.1. สืบคนขอมูลเศรษฐกิจและธุรกิจตางๆ
7.3.2. เก็บรวบรวมขอมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิ
7.3.3. วิเคราะหและตรวจสอบขอมูลตางๆเบื้องตน
7.3.4. ประสานงานกับหนวยงานตางๆ เบื้องตน
7.3.5. สนับสนุนในงานวิจัยตาง ๆ ของศูนยฯ
7.3.6. ดูแลเว็บไซตของศูนยฯ เพื่อใหมีความทันสมัยในดานขอมูลอยูเสมอ
7.3.7. งานอื่นๆที่ไดรับมอบหมายจากผูอํานวยการศูนยฯและนักวิจัยประจําศูนยฯ
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8. วัตถุประสงคของการจัดทําคูมือการทํางานวิจัยกับหนวยงานภายนอก
การจัดทํา คูมือการทํางานวิจัยกับ หนว ยงานภายนอก มีวัตถุป ระสงคเพื่อกํา หนดขอบเขต และ
แนวทางในการปฏิบัติใหแกบุคลากรที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานดานวิจัยของศูนยพยากรณเศรษฐกิจ
และธุรกิจ ซึ่งมีภาระหนาที่และความรับผิดชอบที่จะตองปฏิบัติงานและใหบริการใหไดทราบขอบเขต
ภาระหนา ที่ ที่งานวิจัยพึงปฏิบัติ เพื่อใหเกิด ผลสัมฤทธิ์ของงานและการให บ ริการ โดยไดรวบรวม
ขั้นตอนการทํางานวิจัยกับหนวยงานภายนอกซึ่งเปนหนึ่งในภารกิจหลักของศูนยพยากรณเศรษฐกิจ
และธุรกิจ ที่ตองดําเนินการในแตละรอบป เพื่อใหงานดังกลาวถูกตองและครบถวน

9. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากการจัดทําคูมือการทํางานวิจัยกับหนวยงานภายนอก
9.1. เป นคูมือสํา หรับ นักวิจัยประจํา ศูนยพยากรณเศรษฐกิจและธุร กิจ ที่ตองปฏิบัติง านในปจจุบัน
เพื่อใหมีการปฏิบัติง าน และการใหบ ริการที่มีม าตรฐานเดียวกัน และทํา ใหนักวิจัยทราบถึง
แนวทางและเขาใจวาควรจะตองทําอะไรกอนหลัง รวมทั้งทราบวาควรปฏิบัติงานอยางไร เมื่อใด
และกับใคร
9.2. เพื่อใหการปฏิบัติงานสอดคลองกับนโยบาย วิสัยทัศน ภารกิจ และเปาหมายของศูนยพยากรณ
เศรษฐกิจและธุรกิจ รวมทั้งเปาหมายของงานวิจัยนั้นๆ ดวย
9.3. เพื่อใหผูบริหารสามารถติดตามงานไดทุกขั้นตอน
9.4. เพื่อใหเปนเอกสารอางอิงในการทํางานวิจัยกับหนวยงานภายนอก
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สวนที่ 2
ขั้นตอนการปฏิบัติงานจัดทําวิจัยใหกับหนวยงานราชการและธุรกิจเอกชน
ในสวนงานจัดทําวิจัยใหกับหนวยงานราชการและธุรกิจเอกชน เปนบริการที่เกี่ยวของกับการจัดทํา
งานวิจัยซึ่ง งานวิจัยนี้สามารถครอบคลุมลักษณะและความแตกตา งของขอบเขตงานวิชาการไดอยา ง
กวางขวางในศาสตรทุกดานโดยสวนใหญจะเปนบริการจัดทําวิจัยที่เปนลักษณะโครงการที่มีวัตถุประสงคที่
ชัดเจนมีระยะเวลากําหนดของโครงการวิจัยที่หนวยงานขอรับบริการระบุไวงานวิจัยที่จัดทํามีในรูปแบบของ
การศึกษาความเปนไปได การศึกษาผลกระทบของกิจกรรมที่หนวยงานไดกระทํา ขึ้น การศึกษาความ
เปลี่ยนแปลงและแนวโนม ของสภาวะแวดลอมและปจจัยตา งๆ ดา นเศรษฐศาสตร สั ง คม ธุร กิจ และ
อุตสาหกรรม มีขั้นตอนการปฏิบัติและการใหบริการดังนี้
ขั้นตอนที่ 1

หนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และองคกรเอกชนติดตอขอใหดําเนินการจัดทํา

ขั้นตอนที่ 2

ผูอํานวยการศูนย ฯพิจารณาความเปนไปไดของโครงการ

วิจัย

ขั้นตอนที่ 3 ผูอํานวยการศูนย ฯ มอบหมายใหนักวิจัยผูรับผิดชอบเปนผูประสานงานโครงการ
และจัดทํารายละเอียดขอเสนอโครงการเพื่อใหสอดคลองและเปนไปตามวัตถุประสงคของหนวยงานในการ
จัดทําวิจัย
ขั้นตอนที่ 4 นักวิจัยวางแนวคิด และโครงสรา งปญหาที่จะวิจัยโดยพิจารณาเปาหมายของ
งานวิจัย เวลา และขอบเขตของการศึกษา รวมทั้งประเมินทรัพยากรที่ตองใชและวัตถุประสงคของหลักสูตร
รวมทั้งรูปแบบของการจัดฝกอบรมเพื่อใหสอดคลองและเปนไปตามวัตถุประสงคของหนวยงานในการอบรม
ขั้นตอนที่ 5
ขั้นตอนที่ 6
ขั้นตอนที่ 7
ขั้นตอนที่ 8
ขั้นตอนที่ 9
ขั้นตอนที่ 10
ขั้นตอนที่ 11
ขั้นตอนที่ 12

นักวิจัยเสนอรายละเอียดโครงการวิจัยตอผูอํานวยการศูนยฯ เพื่อพิจารณา
แกไขปรับปรุงเพื่ออนุมัติ
ทําหนังสือขออนุมัติจัดทําโครงการ
วางแผนการดําเนินงานเลือกรูปแบบการศึกษา
รายงานความกาวหนาตอคณะกรรมการศูนยฯ
แกไขปรับปรุงตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการศูนยฯ
เสร็จสิ้น สงรายงานวิจัยในแตละงวดงาน
จัดทําสรุปผลการวิจัย เสนอหนวยงานที่จัดจาง
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แผนผังที่แสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานจัดทําวิจัยใหกับหนวยงานราชการและธุรกิจเอกชน
หนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และองคกร
เอกชน ติดตอขอใหดําเนินการจัดทําวิจัย

ผูอํานวยศูนยฯ และคณะกรรมการศูนยฯ
พิจารณาความเปนไปได

เปนไปไมได

หยุด

เปนไปได
ผูอํานวยศูนยฯ มอบหมายหนาที่ใหนักวิจัย
จัดทํารายละเอียดโครงการวิจัย

นักวิจัยวางแนวคิดและโครงสรางปญหาที่
จะวิจัยโดยพิจารณาวัตถุประสงค เวลา
และขอบเขตของการศึกษา รวมทั้งประเมิน
ทรัพยากรที่ตองใช

แกไขปรับปรุงเพื่อขออนุมัติ

No
ผูอํานวยการศูนยฯ
พิจารณา

หยุด

Yes

No

แกไขปรับปรุงเพื่อขออนุมัติ

ทําหนังสืออนุมัติ (แบบ ศบว.1พรอมบันทึกนํา)

Yes
เริ่มดําเนินการ
แกไขปรับปรุงตาม
ขอเสนอแนะ
ไมผาน
คณะกรรมการศูนยแนะนํา

ไมเหมาะสม

วางแผนการดําเนินการเลือกรูปแบบ
การศึกษา

วิเคราะหความเปนไป
ไดวาเหมาะสมหรือไม

เหมาะสม
รายงานความกาวหนาตอคณะกรรมการ
ศูนยฯ
ผาน
เสร็จสิ้นสงรายงานวิจัยใหแตละงวดงาน

จัดทําสรุปผลการศึกษา
เสนอหนวยงานที่จัดจาง
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สวนที่ 3
การใหบริการของศูนยพยากรณเศรษฐกิจและธุรกิจ
ในสวนการปฏิบัติในการใหบริการของศูนยพยากรณเศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการคา
ไทย เปนศูนยฯ ของการใหบริการดานวิชาการแกหนวยงานตางๆ มาเปนระยะเวลานานและมีผลงานเปนที่
ยอมรั บ จากหน ว ยที่ ใ ช บ ริ ก ารอย า งสู ง โครงการต า งๆ ที่ ศู น ย พ ยากรณ เ ศรษฐกิ จและธุ ร กิ จ เป น ผู
ประสานงานและดําเนินงานใหเกิดผลดําเนินการ มีความครอบคลุมตามวัตถุประสงคและเปาหมายของ
ศูนยฯ โดยเฉพาะที่นําไปประยุกตใชเชิงธุรกิจและเชิงบริหารอยางเปนผลใหกับหนวยงานราชการและธุรกิจ
เอกชน
ประเภทของงานบริการ
ศูนยพยากรณเศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย ใหบริการแกหนวยงานตางๆ ที่มี
ความตองการใชบริการไดเปน 4 ลักษณะ คือ
1) บริการที่ปรึกษา
เป น การจั ด หาอาจารย ห รื อ นั ก วิ จั ย /นั ก วิ ช าการของศู น ย ฯ และมหาวิ ท ยาลั ย ฯ ที่ มี
ความสามารถเฉพาะและมีป ระสบการณสูง ทั้งดานทฤษฎีและดา นปฏิบัติ ใหทําหนาที่เปนที่ป รึกษาแก
องคกรหรือหนวยงานที่ตองการใชบริการที่ปรึกษา หนวยงานสามารถกําหนดหัวขอของการใหคําปรึกษา
ในรูปแบบของโครงการพัฒนาระบบ โครงการปรับปรุงการทํางาน หรือการใหคําปรึกษาแกหนวยงานยอย
ของตน ระยะเวลาของการใหคําปรึกษาอาจเปนไปตามระยะเวลาที่หนวยงานเห็นเหมาะสมหรือตามที่
อาจารยหรือนักวิจัย/นักวิชาการพิจารณาวาเปนระยะเวลาของโครงการนั้นๆ
2) บริการวิจัย
เปนบริการที่เกี่ยวของกับการจัดทํางานวิจัย ซึ่งงานวิจัยนี้สามารถครอบคลุมลักษณะและ
ความแตกตางของขอบเขตงานวิชาการ ไดอยางกวางขวางในศาสตรทุกดาน โดยสวนใหญจะเปนบริการ
จัด ทํา วิจัย ที่เปน ลักษณะ โครงการที่มีวัต ถุป ระสงคที่ชัด เจนมีร ะยะเวลากํ า หนดของโครงการวิจัย ที่
หนว ยงานของรับ บริการระบุไ ว งานวิจัยที่จัด ทํา มีในรูป แบบของการศึกษาความเปนไปได การศึกษา
ผลกระทบของกิจการที่หนวยงานไดกระทํา ขึ้น การศึกษาความเปลี่ยนแปลงและแนวโนม ของสภาวะ
แวดลอมและปจจัยตางๆ ดานเศรษฐศาสตร สังคม ธุรกิจ และ อุตสาหกรรม
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3) บริการฝกอบรม
เปนการจัดหาหลักสูตรการอบรมของอาจารยหรือนักวิจัย /นักวิชาการของศูนยฯ และ
มหาวิทยาลัยฯ ซึ่งสอดคลองกับความตองการของหนวยงานที่ขอรับบริการ โดยอาจเปนหลักสูตรมาตรฐาน
ที่ไดดําเนินการอยูแลว หรือ หลักสูตรที่จัดทําขึ้นมาใหม เพื่อใหสอดคลองและเปนไปตามวัตถุประสงคของ
หนวยงานในการอบรม ผลงานบริการฝกอบรมที่ผานมาไดมีการจัดฝกอบรมใหทั้งแกหนวยงานราชการ
รัฐวิสาหกิจ องคกรเอกชน การจัดฝกอบรมอาจทําใหสถานที่ของสถาบันฯ ที่หนวยงานของผูขอรับบริการ
หรือ จัดนอกสถานที่ ตามวัตถุประสงคของการฝกอบรมนั้น
4) บริการอื่นๆ
เปนบริการในลักษณะบริการที่แตกตางไปจากบริการที่ไดกลาวไปแลวขางตน ลักษณะของ
บริการอื่นๆ ที่ ศูนยพยากรณเศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการคาไทยเคยใหบริการ คือ การจัด
รายการโทรทัศน การบริการใหกับหอการคาไทย เมื่อไดรับการรองขอจากหอการคาไทยและการบริการ
ดานบทความทางวิชาการ รวมทั้งบริการดานขอมูลทางเศรษฐกิจและธุรกิจ อยางไรก็ตามผูขอรับบริการ
สามารถติดตอสอบถามที่ศูนยฯ เพื่อตรวจสอบวา ศูนยฯ สามารถใหบ ริการในความตองการที่มีอยูไ ด
อยางไร
ประเภทของการใหบริการของศูนยพยากรณเศรษฐกิจและธุรกิจ
ศูนยพยากรณเศรษฐกิจและธุรกิจ
มหาวิทยาลัยหอการคาไทย

บริการเปนที่ปรึกษา

บริการวิจัย

บริการฝกอบรม

บริการอื่นๆ

อยางไรก็ตาม ในสว นของการปฏิบัติในการใหบริการของศูนยพยากรณเศรษฐกิจและธุรกิจ มี
ขั้นตอนการปฏิบัติในการใหบริการ ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1

หนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และองคกรเอกชนติดตอขอรับการบริการ

ขั้นตอนที่ 2

ผูอํานวยการศูนยฯ พิจารณาความเปนไปไดของโครงการ
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ขั้นตอนที่ 3

ผูอํา นวยการศูนยฯ มอบหมายใหนักวิจัยรับผิดชอบเปนผูประสานงานในการ
ให บ ริ การ เพื่ อให สอดคลอ งและเป น ไปตามวั ต ถุ ป ระสงคข องศูน ยฯ ในการ
ใหบริการ

ขั้นตอนที่ 4

นักวิจัยทํา การปฏิบัติในการใหบริการตามที่ไดรับมอบหมายจากผูอํานวยการ
ศูนย ฯ โดยจะตองคํา นึง ถึง รายละเอีย ดของงาน เวลา และขอบเขต รวมทั้ ง
ประเมินจํานวนทรัพยากรและผูชวยนักวิจัยที่ตองใช และวัตถุประสงคของศูนยฯ
และมหาวิทยาลัยฯ เปนสําคัญ

แผนผังแสดงขั้นตอนการใหบริการของศูนยพยากรณเศรษฐกิจแลธุรกิจ

อธิการบดี
ใหบริการไมได
หนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และ
องคกรเอกชน ติดตอขอรับบริการ

ผ.อ. ศูนยฯ
มหาวิทยาลัยหอการคาไทย

หยุด
ใหบริการได

บริการที่ปรึกษา

บริการวิจัย

บริการฝกอบรม

บริการอื่นๆ

ผูอํานวยการศูนยฯ มอบหมาย
หนาที่ใหนักวิจัยใหบริการ

นักวิจัยใหบริการตามที่ไดรับ
มอบหมายจาก ผูอํานวยการศูนยฯ
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