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คํานํา 

 ศูนยพยากรณเศรษฐกิจและธุรกิจในฐานะหนวยงานสนับสนุนและใหบริการวิชาการของ

มหาวิทยาลัยหอการคาไทย ซ่ึงมีนโยบายเพ่ือสรางสรรงานวิจัยและงานวิชาการที่มีคุณภาพ ไดมาตรฐาน 

สอดคลองกับความตองการของสังคมและเปนที่ยอมรับในระดับประเทศ พัฒนาระบบฐานขอมูลและ

เทคโนโลยีทางวิชาการดานงานวิเคราะห วิจัยใหทันสมัยตลอดเวลา พัฒนาบุคคลากรใหมีความรูความ

เช่ียวชาญมีความสามารถในการตัดสินใจดานการวิเคราะหเศรษฐกิจและธุรกิจ เหลาน้ีเพ่ือใหภาครัฐ และ

เอกชนสามารถเตรียมความพรอมในการรับมือแกไขสถานการณตางๆ ไดทันการณ ดังน้ัน นักวิจัยประจํา

ศูนยพยากรณเศรษฐกิจและธุรกิจ ไดตระหนักถึงความสําคัญและประโยชนของการทําคูมือการทํางานวิจัย

กับหนวยงานภายนอก ซ่ึงเปนหน่ึงในภารกิจหลักของศูนยพยากรณเศรษฐกิจและธุรกิจ เพ่ือใชเปนแนวทาง

ในการปฏิบัติงานใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งใหเกิดความรูความเขาใจและเกิดความสะดวก

รวดเร็วแกผูใชบริการ 

 คูมือการทํางานวิจัยกับหนวยงานภายนอกฉบับน้ี จัดทําข้ึนเพ่ือชวยสรางความรูความเขาใจ 

รวมทั้งกระบวนการในการทํางานวิจัยกับหนวยงานภายนอก และเพ่ือใหนักวิจัยของศูนยพยากรณ

เศรษฐกิจและธุรกิจใชเปนแนวทางในการทํางานวิจัยกับหนวยงานภายนอกใหบรรลุเปาหมายตามที่

กําหนดไวอยางรวดเร็ว เพราะเมื่อผูปฏิบัติงานมีความเขาใจในข้ันตอนการปฏิบัติ และสามารถศึกษา

รูปแบบของงานใหเขาใจไดดวยตนเองจะทําใหเกิดความชัดเจนในวัตถุประสงคและเปาหมายที่ตองการ

ปฏิบัติได 

 ศูนยพยากรณเศรษฐกิจและธุรกิจ หวังเปนอยางย่ิงวาคูมือฉบับน้ีจะเปนประโยชนตอนักวิจัยของ

ศูนยพยากรณเศรษฐกิจและธุรกิจ และผูที่สนใจ เพ่ือใชเปนแนวทางในการปฏิบัติในการทํางานวิจัยกับ

หนวยงานภายนอกใหสําเสร็จตามเปาหมายที่ตั้งไว 
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สวนที่ 1 

บทนํา 

 

1. ความเปนมาของศูนยพยากรณเศรษฐกิจและธุรกิจ 

 ศูนยพยากรณเศรษฐกิจและธุรกิจในฐานะหนวยงานสนับสนุนและใหบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย

หอการคาไทย ซ่ึงเริ่มจัดต้ังขึ้นต้ังแตป 2540 เพ่ือเปนแหลงรวบรวมขอมูล วิจัยและพยากรณภาวะเศรษฐกิจและ

ธุรกิจ และสรางเครื่องช้ีทางเศรษฐกิจท่ีสามารถบอกภาวะเศรษฐกิจลวงหนาไดอยางถูกตอง เพื่อใหภาครัฐ และ

ภาคเอกชนสามารถเตรียมพรอมรับมือแกไขสถานการณตางๆไดทันการณ  

 จากภาระงานท่ีตองปรับเปล่ียนใหสอดคลองกับสภาพการณทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 

ดังน้ันเพ่ือใหการปฏิบัติในการใหบริการของศูนยพยากรณเศรษฐกิจและธุรกิจ สามารถดําเนินการตามแนงทาง 

ข้ันตอนในแตละกิจกรรมไดอยางชัดเจน ศูนยพยากรณเศรษฐกิจและธุรกิจจึงไดจัดทําเอกสารคูมือการ

ปฏิบัติงานในการใหบริการ โดยในครั้งไดทําคูมือเกี่ยวกับการทํางานวิจัยกับหนวยงานภายนอกข้ึน โดยมี

วัตถุประสงคเพ่ือแสดงถึงข้ันตอนการปฏิบัติงาน และระบบการปฏิบัติงานท่ีจะเอ้ือประโยชนแกบุคลากรท่ี

เก่ียวของ ตลอดจนผุท่ีจะขอใชบริการ เพ่ือทราบและเกิดความสะดวกในการดําเนินการตอไป 

2. ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน พันธกิจ ของศูนยพยากรณเศรษฐกิจและธุรกิจ 

2.1. ปรัชญาของศูนยพยากรณเศรษฐกิจและธุรกิจ 

“มุงงานวิชาการ  ประสานภาคธุรกิจ 

สรางสรรคแนวคิด  เพ่ือเศรษฐกิจประเทศไทย” 

2.2. ปณิธานของศูนยพยากรณเศรษฐกิจและธุรกิจ 

“ใหคําแนะนําและแนวโนมการเปล่ียนแปลงเศรษฐกิจและธุรกิจท่ีถูกตองและนาเชื่อถือ” 

2.3. วิสัยทัศน 

“เปนศูนยวิจัยช้ันนําทางเศรษฐกิจของประเทศ” 

2.4. พันธกิจของศูนยพยากรณเศรษฐกิจและธุรกิจ 

“สรางสรรผลงานวิจัยและวิเคราะหเศรษฐกิจท่ีไดรับการยอมรับในระดับประเทศจากหนวยงาน

ราชการและเอกชน” 
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3. วัตถุประสงคของศูนยพยากรณเศรษฐกิจและธุรกิจ 

3.1. ติดตาม วิเคราะหและพยากรณภาวะเศรษฐกิจมหภาคของประเทศไทยและประเทศตางๆ ท่ีสําคัญ 

3.2. ติดตาม วิเคราะหและคาดการณสภาวะธุรกิจ การคา และอุตสาหกรรมท่ีสําคัญของประเทศไทย 

3.3. สํารวจความคิดเห็นและขอเท็จจริงเก่ียวกับภาวะเศรษฐกิจ ธุรกิจ และการคาท่ีเปนประโยชนแก

สาธารณชน 

3.4. รายงานและเผยแพรผลการวิเคราะหและพยากรณเศรษฐกิจแกสาธารณชน 

3.5. ทํางานดานการวิเคราะหและวิจัยรวมกับหอการคาไทยเมื่อไดรับการรองขอจากหอการคาไทย 

 

4. นโยบายของศูนยพยากรณเศรษฐกิจและธุรกิจ 

4.1. สรางสรรงานวิจัยและงานวิชาการที่มีคุณภาพ ไดมาตรฐาน สอดคลองกับความตองการของสังคม

และเปนท่ียอมรับในระดับประเทศ 

4.2. พัฒนาระบบฐานขอมูลและเทคโนโลยีทางวิชาการดานงานวิเคราะห วิจัยใหทันสมัยตลอดเวลา 

4.3. พัฒนาบุคคลากรใหมีความรูความเช่ียวชาญมีความสามารถในการตัดสินใจดานการวิเคราะห

เศรษฐกิจและธุรกิจ 
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5. โครงสรางการบริหาร 

 

อธกิารบดี

ผูอํานวยการศูนยฯ
(ผศ.ดร.ธนวรรธน พลวิชัย)

ผูชวยผูอํานวยการศูนยฯ
(ปรีดา โพธิ์ ทอง)

วชิร คูณทวีเทพ

ภาคเศรษฐกจิตางประเทศภาคอุตสาหกรรม

ภาคการคลัง

ภาคการเกษตร

ภาคการเงนิ

เศรษฐกจิระหวางประเทศเศรษฐกจิในประเทศ

หทัยรัตน ไชยจารุวนิช

วาทติร รักษธรรม

อุมากมล สุนทรสุรัติ สุนิสา รัตนวรางค

สุวิสุทธ ิศริวัิฒนกุล

ภาคการทองเท่ียว

อุมากมล สุนทรสุรัติ

งานธุรการ

นักศกึษาฝกงาน

คณะกรรมการศูนยฯ
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6. จํานวนบุคลากรของศูนยพยากรณเศรษฐกิจและธุรกิจ 

 ปจจุบันศูนยพยากรณเศรษฐกิจและธุรกิจประกอบดวยบุคลากรจํานวน 13 คน คือ ผูอํานวยการ

ศูนยฯ ซ่ึงเปนหัวหนางาน วุฒิปริญญาเอก จํานวน 1 คน นักวิจัย วุฒิปริญญาโท จํานวน 7 คน และ

ผูชวยนักวิจัย (สัญญาจาง) วุฒิปริญญาโท 1 คน วุฒิปริญญาตรี 4 คน 

 

ตารางแสดงการจําแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา 

บุคลการ ปริญญาเอก ปริญญาโท ปริญญาตรี รวม 

หัวหนางาน 1   1 

นักวิจัย  7  7 

ผูชวยนักวิจัย  1 4 5 

รวม 1 8 4 13 

 

 

7. หนาท่ีและภารกิจหลักของศูนยพยากรณเศรษฐกิจและธุรกิจ 

7.1. ผูอํานวยการศูนยพยากรณเศรษฐกิจและธุรกิจ 

7.1.1. กําหนดนโยบายและแผนงานวิจัยใหสอดคลองกับความตองการของสถาบันรัฐบาล และ

สังคม โดยรวม 

7.1.2. ควบคุม ดูแลการปฏิบัติงานและการประเมินผลงานของนักวิจัย ตลอดจนใหคําปรึกษา

ขอเสนอแนะและขอคิดเห็นแกนักวิจัย 

7.1.3. จัดทําแผนการดําเนินงานและงบประมาณประจําปของศูนยฯ 

7.1.4. ใหขอเสนอแนะและใหขอมูลในเรื่องเก่ียวกับผลการวิเคราะหและพยากรณเศรษฐกิจใหแก

หอการคาไทย หอการคาจังหวัดและผูสนใจทั่วไป 

7.1.5. วางแผนการทํางานของศูนยฯ 

7.1.6. ประสานความรวมมือกับหนวยงานภาครัฐและเอกชน ภายนอกมหาวิทยาลัยในดานขอมูล 

ขาวสารดานเศรษฐกิจและธุรกิจ และเรื่องอ่ืนๆ ที่เก่ียวของ เพ่ือใหขอมูลที่มีอยูทันสมัยทัน

ตอเหตุการณ 

7.1.7. เปนหัวหนาทีมจัดทําดัชนีความเช่ือมั่นของผูบริโภค (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. งานอ่ืนๆ ที่ไดรับมอบหมายจากอธิการบด ี

7.2. นักวิจัยศูนยพยากรณเศรษฐกิจและธุรกิจ 

7.2.1. จัดทําดัชนีความเช่ือมั่นของผูบริโภค (Consumer Confidence Index) 

7.2.2. จัดทําดัชนีช้ีนําภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตร ภาคการคา และบริการเปนรายไตรมาส 

(ดัชนีความเช่ือมั่นหอการคาไทย) 

7.2.3. จัดทํา Chamber Business Poll 

7.2.4. จัดทําแบบจําลองทางเศรษฐกิจมหาภาค เพ่ือพยากรณภาวะเศรษฐกิจและธุรกิจ 

7.2.5. ติดตามและวิเคราะหภาวะเศรษฐกิจและธุรกิจ เพ่ือสรุปประมาณการแนวโนม ภาวะ

เศรษฐกิจและธุรกิจของประเทศไทยในอนาคต 

7.2.6. จัดทําระบบฐานขอมูลทางเศรษฐกิจที่สําคัญของประเทศไทยและประเทศตางๆ 

7.2.7. จัดฝกอบรม สัมมนา และวิทยากรในการบรรยายเก่ียวกับการวิเคราะหและการวางแผน

พัฒนากลยุทธทางธุรกิจ ใหกับบุคคลทั่วไปที่สนใจ 

7.2.8. ทํางานรวมกับหอการคาไทยเมื่อไดรับการรองขอจากหอการคาไทย 

7.2.9. ทําวิจัยใหกับหนวยงานราชการและธุรกิจเอกชน 

7.2.10. รวมทีมแถลงขาวตอสื่อมวลชน 

7.2.11. ควบคุม ดูแลการปฏิบัติงานและการประเมินผลงานของผูชวยนักวิจัยในเบื้องตน 

7.2.12. ภารกิจอ่ืนๆ ตามที่ไดรับมอบหมายจากผู อํานวยการศูนยฯ เชน เขียนบทความ 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 เพ่ือใหมีความทันสมัยในดานขอมูลอยูเสมอ 

7.3.7. งานอ่ืนๆที่ไดรับมอบหมายจากผูอํานวยการศูนยฯและนักวิจัยประจําศูนยฯ 
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8. วัตถุประสงคของการจัดทําคูมือการทํางานวิจัยกับหนวยงานภายนอก 

 การจัดทําคูมือการทํางานวิจัยกับหนวยงานภายนอก มีวัตถุประสงคเพ่ือกําหนดขอบเขต และ

แนวทางในการปฏิบัติใหแกบุคลากรที่เก่ียวของกับการปฏิบัติงานดานวิจัยของศูนยพยากรณเศรษฐกิจ

และธุรกิจ ซ่ึงมีภาระหนาที่และความรับผิดชอบที่จะตองปฏิบัติงานและใหบริการใหไดทราบขอบเขต

ภาระหนาที่ ที่งานวิจัยพึงปฏิบัติ เพ่ือใหเกิดผลสัมฤทธิ์ของงานและการใหบริการ โดยไดรวบรวม

ข้ันตอนการทํางานวิจัยกับหนวยงานภายนอกซ่ึงเปนหน่ึงในภารกิจหลักของศูนยพยากรณเศรษฐกิจ

และธุรกิจ ที่ตองดําเนินการในแตละรอบป เพ่ือใหงานดังกลาวถูกตองและครบถวน 

 

9. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับจากการจัดทําคูมือการทํางานวิจัยกับหนวยงานภายนอก 

9.1. เปนคูมือสําหรับนักวิจัยประจําศูนยพยากรณเศรษฐกิจและธุรกิจที่ตองปฏิบัติงานในปจจุบัน 

เพ่ือใหมีการปฏิบัติงาน และการใหบริการที่มีมาตรฐานเดียวกัน และทําใหนักวิจัยทราบถึง

แนวทางและเขาใจวาควรจะตองทําอะไรกอนหลัง รวมทั้งทราบวาควรปฏิบัติงานอยางไร เมื่อใด 

และกับใคร 

9.2. เพ่ือใหการปฏิบัติงานสอดคลองกับนโยบาย วิสัยทัศน ภารกิจ และเปาหมายของศูนยพยากรณ

เศรษฐกิจและธุรกิจ รวมทั้งเปาหมายของงานวิจัยน้ันๆ ดวย 

9.3. เพ่ือใหผูบริหารสามารถติดตามงานไดทุกข้ันตอน 

9.4. เพ่ือใหเปนเอกสารอางอิงในการทํางานวิจัยกับหนวยงานภายนอก 
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สวนที่ 2 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานจัดทําวิจัยใหกับหนวยงานราชการและธุรกิจเอกชน 

 

 ในสวนงานจัดทําวิจัยใหกับหนวยงานราชการและธุรกิจเอกชน เปนบริการที่เก่ียวของกับการจัดทํา

งานวิจัยซ่ึงงานวิจัยน้ีสามารถครอบคลุมลักษณะและความแตกตางของขอบเขตงานวิชาการไดอยาง

กวางขวางในศาสตรทุกดานโดยสวนใหญจะเปนบริการจัดทําวิจัยที่เปนลักษณะโครงการที่มีวัตถุประสงคที่

ชัดเจนมีระยะเวลากําหนดของโครงการวิจัยที่หนวยงานขอรับบริการระบุไวงานวิจัยที่จัดทํามีในรูปแบบของ

การศึกษาความเปนไปได การศึกษาผลกระทบของกิจกรรมที่หนวยงานไดกระทําข้ึน การศึกษาความ

เปลี่ยนแปลงและแนวโนมของสภาวะแวดลอมและปจจัยตางๆ ดานเศรษฐศาสตร สังคม ธุรกิจ และ

อุตสาหกรรม มีข้ันตอนการปฏิบัติและการใหบริการดังน้ี  

 ขั้นตอนที่ 1 หนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และองคกรเอกชนติดตอขอใหดําเนินการจัดทํา

วิจัย 

 ขั้นตอนที่ 2 ผูอํานวยการศูนย ฯพิจารณาความเปนไปไดของโครงการ 

 ขั้นตอนที่ 3 ผูอํานวยการศูนย ฯ มอบหมายใหนักวิจัยผูรับผิดชอบเปนผูประสานงานโครงการ 

และจัดทํารายละเอียดขอเสนอโครงการเพ่ือใหสอดคลองและเปนไปตามวัตถุประสงคของหนวยงานในการ

จัดทําวิจัย 

 ขั้นตอนที่ 4 นักวิจัยวางแนวคิดและโครงสรางปญหาที่จะวิจัยโดยพิจารณาเปาหมายของ

งานวิจัย เวลา และขอบเขตของการศึกษา รวมทั้งประเมินทรัพยากรที่ตองใชและวัตถุประสงคของหลักสูตร 

รวมทั้งรูปแบบของการจัดฝกอบรมเพ่ือใหสอดคลองและเปนไปตามวัตถุประสงคของหนวยงานในการอบรม 

 ขั้นตอนที่ 5 นักวิจัยเสนอรายละเอียดโครงการวิจัยตอผูอํานวยการศูนยฯ เพ่ือพิจารณา 

 ขั้นตอนที่ 6 แกไขปรับปรุงเพ่ืออนุมัติ 

 ขั้นตอนที่ 7 ทําหนังสือขออนุมัติจัดทําโครงการ 

 ขั้นตอนที่ 8 วางแผนการดําเนินงานเลือกรูปแบบการศึกษา 

 ขั้นตอนที่ 9 รายงานความกาวหนาตอคณะกรรมการศูนยฯ 

 ขั้นตอนที่ 10 แกไขปรับปรุงตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการศูนยฯ 

 ขั้นตอนที่ 11 เสร็จสิ้น สงรายงานวิจัยในแตละงวดงาน 

 ขั้นตอนที่ 12 จัดทําสรุปผลการวิจัย เสนอหนวยงานที่จัดจาง  
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แผนผังที่แสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานจัดทําวิจัยใหกับหนวยงานราชการและธุรกิจเอกชน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หยุด 

แกไขปรับปรุงเพื่อขออนุมัต ิ

วิเคราะหความเปนไป

ไดวาเหมาะสมหรือไม 

หนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และองคกร

เอกชน ติดตอขอใหดําเนินการจัดทําวิจัย 

แกไขปรับปรุงตาม

ขอเสนอแนะ 

คณะกรรมการศูนยแนะนํา 

ผูอํานวยศูนยฯ และคณะกรรมการศูนยฯ 

พิจารณาความเปนไปได 

ผูอํานวยศูนยฯ มอบหมายหนาท่ีใหนักวิจัย 

จัดทํารายละเอียดโครงการวิจัย 

นักวิจัยวางแนวคิดและโครงสรางปญหาที่

จะวิจัยโดยพิจารณาวัตถุประสงค เวลา 

และขอบเขตของการศึกษา รวมทั้งประเมิน

ทรัพยากรที่ตองใช 

ผูอํานวยการศูนยฯ

พิจารณา 

ทําหนังสืออนุมัติ (แบบ ศบว.1พรอมบันทึกนํา) 

เร่ิมดําเนินการ 

วางแผนการดําเนินการเลือกรูปแบบ

การศึกษา 

รายงานความกาวหนาตอคณะกรรมการ

ศูนยฯ 

จัดทําสรุปผลการศึกษา 

เสนอหนวยงานที่จัดจาง 

หยุด 

แกไขปรับปรุงเพื่อขออนุมัต ิ

เสร็จส้ินสงรายงานวิจัยใหแตละงวดงาน 

เปนไปไมได 

เปนไปได 

No 

ไมเหมาะสม 

เหมาะสม 

ผาน 

Yes 

Yes 

No 

ไมผาน 
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สวนที่ 3 

การใหบริการของศูนยพยากรณเศรษฐกิจและธุรกิจ 

 

 ในสวนการปฏิบัติในการใหบริการของศูนยพยากรณเศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการคา

ไทย เปนศูนยฯ ของการใหบริการดานวิชาการแกหนวยงานตางๆ มาเปนระยะเวลานานและมีผลงานเปนที่

ยอมรับจากหนวยที่ใชบริการอยางสูง โครงการตางๆ ที่ศูนยพยากรณเศรษฐกิจและธุรกิจ เปนผู

ประสานงานและดําเนินงานใหเกิดผลดําเนินการ มีความครอบคลุมตามวัตถุประสงคและเปาหมายของ

ศูนยฯ โดยเฉพาะที่นําไปประยุกตใชเชิงธุรกิจและเชิงบริหารอยางเปนผลใหกับหนวยงานราชการและธุรกิจ

เอกชน 

ประเภทของงานบริการ 

 ศูนยพยากรณเศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย ใหบริการแกหนวยงานตางๆ ที่มี

ความตองการใชบริการไดเปน 4 ลักษณะ คือ 

1) บริการที่ปรึกษา 

เปนการจัดหาอาจารยหรือนักวิจัย/นักวิชาการของศูนยฯและมหาวิทยาลัยฯ ที่มี

ความสามารถเฉพาะและมีประสบการณสูงทั้งดานทฤษฎีและดานปฏิบัติ ใหทําหนาที่เปนที่ปรึกษาแก

องคกรหรือหนวยงานที่ตองการใชบริการที่ปรึกษา หนวยงานสามารถกําหนดหัวขอของการใหคําปรึกษา

ในรูปแบบของโครงการพัฒนาระบบ โครงการปรับปรุงการทํางาน หรือการใหคําปรึกษาแกหนวยงานยอย

ของตน ระยะเวลาของการใหคําปรึกษาอาจเปนไปตามระยะเวลาที่หนวยงานเห็นเหมาะสมหรือตามที่

อาจารยหรือนักวิจัย/นักวิชาการพิจารณาวาเปนระยะเวลาของโครงการน้ันๆ 

2) บริการวิจัย 

เปนบริการที่เก่ียวของกับการจัดทํางานวิจัย ซ่ึงงานวิจัยน้ีสามารถครอบคลุมลักษณะและ

ความแตกตางของขอบเขตงานวิชาการ ไดอยางกวางขวางในศาสตรทุกดาน โดยสวนใหญจะเปนบริการ

จัดทําวิจัยที่เปนลักษณะ โครงการที่มีวัตถุประสงคที่ชัดเจนมีระยะเวลากําหนดของโครงการวิจัยที่

หนวยงานของรับบริการระบุไว งานวิจัยที่จัดทํามีในรูปแบบของการศึกษาความเปนไปได การศึกษา

ผลกระทบของกิจการที่หนวยงานไดกระทําข้ึน การศึกษาความเปลี่ยนแปลงและแนวโนมของสภาวะ

แวดลอมและปจจัยตางๆ ดานเศรษฐศาสตร สังคม ธุรกิจ และ อุตสาหกรรม 
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3) บริการฝกอบรม 

เปนการจัดหาหลักสูตรการอบรมของอาจารยหรือนักวิจัย/นักวิชาการของศูนยฯ และ

มหาวิทยาลัยฯ ซ่ึงสอดคลองกับความตองการของหนวยงานที่ขอรับบริการ โดยอาจเปนหลักสูตรมาตรฐาน

ที่ไดดําเนินการอยูแลว หรือ หลักสูตรที่จัดทําข้ึนมาใหม เพ่ือใหสอดคลองและเปนไปตามวัตถุประสงคของ

หนวยงานในการอบรม ผลงานบริการฝกอบรมที่ผานมาไดมีการจัดฝกอบรมใหทั้งแกหนวยงานราชการ 

รัฐวิสาหกิจ องคกรเอกชน การจัดฝกอบรมอาจทําใหสถานที่ของสถาบันฯ ที่หนวยงานของผูขอรับบริการ 

หรือ จัดนอกสถานที่ ตามวัตถุประสงคของการฝกอบรมน้ัน 

4) บริการอ่ืนๆ 

เปนบริการในลักษณะบริการที่แตกตางไปจากบริการที่ไดกลาวไปแลวขางตน ลักษณะของ

บริการอ่ืนๆ ที่ ศูนยพยากรณเศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการคาไทยเคยใหบริการ คือ การจัด

รายการโทรทัศน การบริการใหกับหอการคาไทย เมื่อไดรับการรองขอจากหอการคาไทยและการบริการ

ดานบทความทางวิชาการ รวมทั้งบริการดานขอมูลทางเศรษฐกิจและธุรกิจ อยางไรก็ตามผูขอรับบริการ

สามารถติดตอสอบถามที่ศูนยฯ เพ่ือตรวจสอบวา ศูนยฯ สามารถใหบริการในความตองการที่มีอยูได

อยางไร 

 

ประเภทของการใหบริการของศูนยพยากรณเศรษฐกิจและธุรกิจ 

 

 

 

 

 

 

 

 อยางไรก็ตาม ในสวนของการปฏิบัติในการใหบริการของศูนยพยากรณเศรษฐกิจและธุรกิจ มี

ข้ันตอนการปฏิบัติในการใหบริการ ดังน้ี 

ขั้นตอนที่ 1 หนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และองคกรเอกชนติดตอขอรับการบริการ 

ขั้นตอนที่ 2 ผูอํานวยการศูนยฯ พิจารณาความเปนไปไดของโครงการ 

ศูนยพยากรณเศรษฐกิจและธุรกิจ 

มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 

 

บริการเปนที่ปรึกษา บริการวิจัย บริการฝกอบรม บริการอ่ืนๆ 
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ขั้นตอนที่ 3 ผูอํานวยการศูนยฯ มอบหมายใหนักวิจัยรับผิดชอบเปนผูประสานงานในการ

ใหบริการ เพ่ือใหสอดคลองและเปนไปตามวัตถุประสงคของศูนยฯ ในการ

ใหบริการ 

ขั้นตอนที่ 4  นักวิจัยทําการปฏิบัติในการใหบริการตามที่ไดรับมอบหมายจากผูอํานวยการ

ศูนย ฯ โดยจะตองคํานึงถึงรายละเอียดของงาน เวลา และขอบเขต รวมทั้ง

ประเมินจํานวนทรัพยากรและผูชวยนักวิจัยที่ตองใช และวัตถุประสงคของศูนยฯ 

และมหาวิทยาลัยฯ เปนสําคัญ 

แผนผังแสดงขั้นตอนการใหบริการของศูนยพยากรณเศรษฐกิจแลธุรกิจ 

 

อธิการบด ี

หนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และ

องคกรเอกชน ติดตอขอรับบริการ 

ผ.อ. ศูนยฯ 

มหาวิทยาลัยหอการคาไทย หยุด 

บริการท่ีปรึกษา บริการอื่นๆ บริการฝกอบรม บริการวิจัย 

ผูอํานวยการศูนยฯ มอบหมาย

หนาที่ใหนักวิจัยใหบริการ 

นักวิจัยใหบริการตามที่ไดรับ

มอบหมายจาก ผูอํานวยการศูนยฯ 

ใหบริการไมได 

ใหบริการได 


