กำเนิดมหำวิทยำลัยหอกำรค้ำไทย
ภำรกิจควำมภูมิใจของหอกำรค้ำไทย
หากกล่ าวถึ งบทบาทหน้าที่ ของหอการค้าไทย นอกเหนื อจากการส่ งเสริ มธุ รกิ จการค้าแล้ว การ
สนับสนุนให้คนไทยมีความรู ้ในทางการค้านับเป็ นพันธกิจที่สาคัญไม่ยงิ่ หย่อนไปกว่าข้ออื่น ในระยะแรกที่
หอการค้าก่อตั้งขึ้นนั้น การให้ความรู ้มกั จากัดอยูใ่ นแวดวงพ่อค้าที่เป็ นสมาชิ ก ด้วยการเชิญผูท้ รงคุณวุฒิมา
แสดงปาฐกถาเป็ นครั้ งคราว หรื อ แลกเปลี่ ย นความรู ้ ร ะหว่า งพ่ อ ค้า ด้ว ยกัน ตามโอกาส ขณะเดี ย วกัน
คณะกรรมการหอการค้าไทยแต่ละสมัยก็พยายามอยู่เสมอที่จะขยายวงความรู ้ไปสู่ ประชาชนและเยาวชนที่
สนใจการค้า แต่ยงั ไม่เกิดผลเป็ นรู ปธรรมนัก
จนกระทัง่ ในปี 2483 ช่วงเวลานั้นรัฐบาลมีนโยบายส่ งเสริ มให้คนไทยหันมาประกอบอาชีพค้าขาย
มากขึ้นเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ หอการค้าไทย ซึ่ งอยูใ่ นระยะที่เริ่ มยืนได้อย่างมัน่ คงแล้ว อีกทั้งมี
สมาชิ กที่มีความรู ้ ดีและชานาญทางด้านการค้าอยูห่ ลายท่าน จึงเห็ นสมควรที่จะยังประโยชน์แก่ บ้านเมือง
อย่างมัน่ คงถาวร ด้วยการก่อตั้งสถาบันการศึกษาสาหรับผลิ ตบุคลากรที่มีความเชี่ ยวชาญด้านการพาณิ ชย์
โดยเฉพาะ ดัง นั้น “วิท ยาลัย การค้า ของหอการค้าไทย” จึ ง ก าเนิ ดเป็ นรู ป เป็ นร่ า งในปี 2483 ซึ่ ง ถื อเป็ น
จุดเริ่ มต้นของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยในปั จจุบนั
จุดเริ่มต้ น “วิทยำลัยกำรค้ ำของหอกำรค้ ำไทย”
อาคารทาการของวิทยาลัยการค้าของหอการค้าไทย ตั้งอยูท่ ี่ตึกพาณิ ชย์ภณ
ั ฑ์ ถนนศรี อยุธยา สนาม
เสื อป่ า ซึ่ งขณะนั้นเป็ นที่ทาการของหอการค้าไทยด้วย วิทยาลัยของหอการค้าไทยนี้ มีนายวิรัช พึ่งสุ นทร
กรรมการหอการค้าไทย ดารงตาแหน่ งทั้งผูอ้ านวยการ เจ้าของ และผูจ้ ดั การ ในนามตัวแทนของหอการค้า
ไทย เปิ ดสอนทั้งหลักสู ตรระยะสั้น 6 เดือน และหลักสู ตรปกติ 2 ปี โดยรับผูจ้ บชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 (หรื อ
เที ยบเท่ามัธยมศึ กษาปี ที่ 3 ในปั จจุ บนั ) เข้าศึ กษาด้วย วัตถุ ประสงค์ที่ชัดเจนว่า “ให้นักเรี ยนไปทาการค้า
เท่านั้น ไม่ให้ไปรับราชการแย่งคนที่ทาอยูแ่ ล้ว”
สาหรั บหลักสู ตรการเรี ยนการสอนนั้น พัฒนามาจากหลักสู ตรของหอการค้า แห่ งกรุ งลอนดอน
ประกอบกับมี ผูท้ รงคุ ณวุฒิซ่ ึ งสาเร็ จการศึ กษา จากต่างประเทศ มาเป็ นที่ ปรึ กษาทางวิชาการและอาจารย์
หลายท่าน กล่าวได้ว่าหลักสู ตรของวิทยาลัยการค้านั้น มีมาตรฐานที่สูงทัดเทียมสถาบันการศึกษาแห่ งอื่น
ของประเทศไทยในขณะนั้นเลยทีเดียว
หลังจากเปิ ดสอนได้เพียงปี เศษ ประเทศไทยก็เข้าสู่ ภาวะสงครามโลกครั้งที่สองและสงครามมหา
เอเชียบูรพา วิทยาลัยการค้าแห่ งแรกในประเทศไทยจึงต้องปิ ดตัวลง พร้อมกับอาคารที่ทาการถูกรัฐบาลเรี ยก
คืนไปใช้เป็ นสานักงานประสานงานร่ วมระหว่างไทย-ญี่ปุ่น

หลังจากสงครามสงบ คณะกรรมการหอการค้าแต่ละสมัยได้พยายามรื้ อฟื้ นกิจการวิทยาลัยการค้าขึ้น
ใหม่อีกครั้ ง แต่มกั พบอุ ปสรรคด้านสถานที่ จนกระทัง่ เวลาผ่านพ้นไปถึ ง 22 ปี จึ งเกิ ดเหตุ การณ์ ที่ทาให้
วิทยาลัยการค้าจัดตั้งใหม่ได้เป็ นผลสาเร็ จ
เข้ ำสู่ ยุค “วิทยำลัยกำรค้ ำ” เพิม่ หลักสู ตรสำขำวิชำให้ ทนั สมัย
ในปี 2506 นายบรรเจิด ชลวิจารณ์ ประธานกรรมการหอการค้าไทย ได้นาเงินกาไรจากการจัดงาน
แสดงสิ นค้า ณ วังสราญรมย์ (ปี 2505) มาสร้ างอาคารสภาการค้า ตั้งอยู่เลขที่ 150 ถนนราชบพิธ เขตพระ
นคร อานิ สงส์ ครั้งนี้ ทาให้วิทยาลัยการค้ามีสถานที่ทาการบนชั้น 3 และ 4 ของอาคารสภาการค้า วิทยาลัย
การค้าจึงจัดตั้งเป็ นผลสาเร็ จ และทาพิธีเปิ ดอย่างเป็ นทางการในวันที่ 20 มิถุนายน 2506
เมื่อเปิ ดทาการสอนครั้งใหม่ วิทยาลัยหอการค้าได้ปรับปรุ งหลักเกณฑ์และหลักสู ตรให้ทนั สมัยมาก
ยิ่งขึ้น โดยเปิ ดรับผูจ้ บชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และเปิ ดสอนใน 4 สาขาวิชา คือการเลขานุ การ การบัญชี
การเงิ นและการธนาคาร และการตลาด หลักสู ตร 3 ปี ผูด้ ารงตาแหน่ งผูอ้ านวยการวิทยาลัยการค้าเป็ นคน
แรกคือนายวิฑูรย์ วิริยะพันธ์ ซึ่ งในสมัยนี้ ได้มีมติให้นกั ศึกษาสวมเครื่ องแบบของวิทยาลัยการค้าที่ออกแบบ
ขึ้นโดยเฉพาะ จนเป็ นเอกลักษณ์ที่สืบทอดและสร้างความภาคภูมิใจให้กบั นักศึกษามาจนถึงปัจจุบนั
หลังจากเปิ ดวิทยาลัยได้ 1 ปี หอการค้าไทยในฐานะเจ้าของวิทยาลัยการค้า ได้มีมติให้สร้างอาคารสู ง
4 ชั้นให้แก่วิทยาลัยการค้าอีกหลังหนึ่ ง เพื่อให้มีสถานที่เรี ยนเพียงพอ และได้จดั พิธีเปิ ดอาคารในวันที่ 20
มิถุนายน 2507 ในพิธีน้ ี มีการแถลงเจตนารมณ์ของวิทยาลัยการค้าซึ่ งสนับสนุ นนโยบายของรัฐบาลในการ
“ส่ งเสริ มให้คนไทยรู ้จกั ประกอบการค้า และให้มีพอ่ ค้าไทยจานวนมากขึ้น” จากวัตถุประสงค์และความเอา
ใจใส่ ของหอการค้าไทยต่อกิจการวิทยาลัยการค้าอย่างเข้มแข็งนี้ ทาให้วทิ ยาลัยการค้าก้าวหน้าขึ้นเป็ นลาดับ
จัดตั้งเป็ น “วิทยำลัยกำรพำณิชย์ ” พัฒนำกำรบริหำรและหลักสู ตรให้ รุดหน้ ำ
ปี 2508 นายสุ ริยน ไรวา ได้รับเลือกเป็ นประธานกรรมการหอการค้าไทย และรั้งตาแหน่งประธาน
กรรมการบริ หารมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยด้วย ทาให้การบริ หารงานรุ ดหน้าและมีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น มี
การวางรู ปแบบการบริ หารในลักษณะเดียวกับมหาวิทยาลัย ปรับหลักสู ตรเป็ น 4 ปี ทาให้ผสู ้ าเร็ จ การศึกษามี
ฐานะเที ย บเท่า ผูส้ าเร็ จ ปริ ญญาตรี ส าขาวิชาพาณิ ชยศาสตร์ และพัฒนาหลัก สู ตรจนทัดเที ย มหลัก สู ต ร
พาณิ ชยศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยชั้นนาในสหรัฐอเมริ กา จนเป็ นที่ยอมรับว่ามีมาตรฐานทางวิชาการสู ง ดังที่
พลเอกประภาส จารุ เสถี ยร รองนายกรั ฐมนตรี (ในขณะนั้น) กล่ าวว่า “ข้าพเจ้าได้ตรวจดู หลักสู ต รของ
วิทยาลัยนี้ แล้ว ข้าพเจ้าพอใจและเชื่ อว่าจบออกไปแล้วจะทาหน้าที่ระดับนักบริ หารได้ ข้าพเจ้ามีความยินดี
และขอสนับสนุนเพื่อช่วยให้คนไทยเราสามารถทาการค้าขายได้เร็ วขึ้นและมากขึ้น”
ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2508 ที่ประชุมสภาวิทยาลัยการค้า มีมติให้เปลี่ยนชื่อวิทยาลัย เป็ น "วิทยาลัย
การพาณิ ช ย์" (College of Commerce of The Thai Chamber of Commerce) เพื่ อ ให้ เ หมาะสมกับ การเป็ น

สถาบั น การศึ ก ษาชั้ นสู ง ต่ อ มาในวัน ที่ 17 มิ ถุ น ายน 2513 คณะกรรมการมหาวิ ท ยาลั ย เอกชน
กระทรวงศึกษาธิ การ อนุ ญาตให้หอการค้าไทยจัดตั้งวิทยาลัยเอกชน ชื่ อ “วิทยาลัยการพาณิ ชย์” ส่ งผลให้
วิทยาลัยยิง่ มีความเจริ ญก้าวหน้ามากขึ้น
ในปี 2514 รัฐบาลได้จดั ตั้งมหาวิทยาลัยรามคาแหงซึ่ งเปิ ดสอนในหลักสู ตรระดับปริ ญญา ทาให้เกิด
เหตุการณ์เดินขบวนเรี ยกร้องความเป็ นธรรมช่วงปลายเดือนมกราคมของปี นั้น โดยนักศึกษาวิทยาลัยเอกชน
6 แห่ ง รวมทั้งวิทยาลัยการพาณิ ชย์ของหอการค้าไทย รวมตัวขอให้รัฐบาลรับรองมาตรฐานการศึกษาของ
วิทยาลัยเอกชน และอนุ มตั ิให้วิทยาลัยเอกชนมีสิทธิ ประสาทปริ ญญาให้แก่ผู ้ สาเร็ จการศึกษา และในที่สุด
วิ ท ยาลัย การพาณิ ช ย์ก็ ไ ด้รั บ อนุ ม ัติ ใ ห้ จ ัด การศึ ก ษาระดับ ปริ ญ ญาตรี ใ น 3 สาขาวิ ช า ได้แ ก่ สาขาวิ ช า
บริ หารธุ รกิจ สาขาวิชาบัญชี และสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
จำก “วิทยำลัยกำรค้ ำ” สู่ “มหำวิทยำลัยหอกำรค้ ำไทย ขยำยองค์ ควำมรู้ ยกฐำนะสู่ กำรเป็ นมหำวิทยำลัย
ในปี 2516 ที่ประชุมใหญ่ของสมาชิกหอการค้าไทย มีมติให้วทิ ยาลัยการพาณิ ชย์เป็ นนิ ติบุคคล และ
แยกการบริ หารงานออกเป็ นเอกเทศเพื่อความคล่องตัว แต่ผบู ้ ริ หารส่ วนใหญ่ยงั คงแต่งตั้งจากคณะกรรมการ
หอการค้าไทย ในยุคนี้วทิ ยาลัยการพาณิ ชย์มีพฒั นาการด้านหลักสู ตรการเรี ยนการสอนและขยายสาขาวิชาให้
ครอบคลุมทุกแขนงความรู ้อย่างต่อเนื่อง
ในวันที่ 9 มีนาคม 2516 วิทยาลัยการพาณิ ชย์ได้รับการอนุมตั ิให้เปิ ดสอนหลักสู ตรปริ ญญาตรี 4 ปี
ใน 5 คณะวิชา คือคณะบริ หารธุ รกิจ คณะบัญชี คณะเศรษฐศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์
พร้ อ มกัน นี้ วิ ท ยาลัย ได้ข อเปลี่ ย นชื่ อ เป็ น "วิ ท ยาลัย การค้า " อี ก ครั้ งใช้ ชื่ อ ภาษาอัง กฤษว่ า College of
Commerce อักษรย่อ "ว.ค." (C.C.)
ต่อมาในวันที่ 21 มิถุนายน 2517 วิทยาลัยการค้าได้โอนมาสังกัดทบวงมหาวิทยาลัยพร้ อมกับย้าย
จากอาคาร ถนนราชบพิธ มาอยู่ ณ สถานที่ ต้ งั ในปั จจุ บนั คื อเลขที่ 126/1 ถนนวิภาวดี รังสิ ต เขตดิ นแดง
กรุ งเทพฯ เนื่องจากพระราชบัญญัติการศึกษาเอกชนกาหนดให้วทิ ยาลัยต้องมีที่ดินเป็ นของตนเอง
จากนั้น ในวันที่ 2 ตุลาคม 2527 ทบวงมหาวิทยาลัย พิจารณาเห็นว่า วิทยาลัยการค้าได้จดั การศึกษา
และพัฒ นาพัน ธกิ จ ต่ า งๆ ครบตามข้อ ก าหนดของการเป็ นมหาวิ ท ยาลัย จึ ง ได้อ นุ ม ัติ ใ ห้ ย กฐานะเป็ น
มหาวิทยาลัย ในชื่อ “มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย” และได้รับใบอนุญาตให้เปลี่ยนประเภทสถาบันอุดมศึกษา
เอกชนที่ 3/2527 ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2527 โดยอธิ การบดีคนแรกของมหาวิทยาลัยคือ ศำสตรำจำรย์ ปัจจัย
บุนนำค

“มหำวิทยำลัยหอกำรค้ ำไทย” มุ่งสู่ เป้ ำหมำยมหำวิทยำลัยชั้นนำของเอเซีย
ในปั จจุบนั มหาวิทยาลัย หอการค้าไทย ได้มีการวางเป้ าหมายในการพั ฒนาที่ เน้นความโดดเด่ น
ทางด้านธุ รกิ จเป็ นหลัก โดยมีการกาหนดวิสัยทัศน์ในการพัฒนามหาวิทยาลัย คือ “มหาวิทยาลัยหอการค้า
ไทย เป็ นสถาบันการศึกษาชั้นนาด้านธุ รกิ จในเอเซี ย” โดยเน้นการดาเนิ นการใน 2 รู ปแบบ ได้แก่ การเน้น
การพัฒนาระบบการศึกษาของมหาวิทยาลัยสู่ ความเป็ นสากล และการสร้างประโยชน์คืนกลับสู่ สังคม ดังนี้
กำรพัฒนำระบบกำรศึกษำสู่ ควำมเป็ นสำกล
ในปั จจุบนั มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยได้เปิ ดการเรี ยนการสอนในระดับปริ ญญาตรี 8 คณะวิชา
ปริ ญญาโท 12 หลักสู ตร และในระดับปริ ญญาเอก 3 หลักสู ตร ซึ่ งในแต่ละหลักสู ตรได้มีการเน้นถึ งความ
ต้องการของภาคธุ รกิ จ รวมทั้งความเป็ นนานาชาติ ดังนั้นคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยจึงได้มี
การพัฒนาศัก ยภาพเพื่ อ รองรั บ การเป็ นมหาวิท ยาลัย ชั้น นาทางด้า นธุ รกิ จของเอเซี ย โดยได้มี ก ารมอบ
ทุนการศึกษาให้กบั คณาจารย์เพื่อทาการศึกษาต่อในระดับปริ ญญาเอกทั้งในและต่างประเทศจานวนมาก
รวมทั้งมี การสนับสนุ นให้ค ณาจารย์ข องมหาวิทยาลัย เน้นการท าวิจยั เพื่ อการพัฒนา และนาผลการวิจยั
ดังกล่าวมาพัฒนาการเรี ยนการสอนให้มีความทันสมัยยิ่งขึ้น เพื่อบัณฑิตที่จบไปแล้วสามารถที่รู้เท่าทันการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
นอกจากนี้ ทางมหาวิทยาลัยยังได้สร้างเครื อข่ายความร่ วมมือทางด้านวิชาการกับสถาบันชั้นนาทั้ง
ในและต่ า งประเทศ โดยการลงนามความร่ ว มมื อ ในด้า นการวิจ ัย การพัฒ นาการเรี ย นการสอน การ
แลกเปลี่ยนบุคลากรและนักศึกษากับสถาบันที่มีชื่อเสี ยงทัว่ โลก รวมทั้งการจัดเวทีสัมมนาวิชาการนานาชาติ
ทั้งยังร่ วมมือในการจัดทาข้อมูลเพื่อการวิจยั ร่ วมกับมหาวิทยาลัยชั้นนาระดับโลก อย่าง The University of
Chicago อีกด้วย
ส่ วนทางด้า นของการพัฒนาบัณฑิ ตของมหาวิท ยาลัย หอการค้า ไทย ได้มี ก ารพัฒนาตามกรอบ
UTCC Business Smart คื อ การสร้ า งบัณฑิ ตที่ เปี่ ยมด้วยภู มิ รู้ ภู มิ ธ รรม และความสามารถตรงตามความ
ต้องการของวงการธุ รกิ จอย่างแท้จริ ง โดยเป็ นการผสมผสานความรู ้ ทางด้านวิชาการกับประสบการณ์จริ ง
ของผูป้ ระกอบการ ในการจัดท าหลัก สู ต รการเรี ย นการสอนของมหาวิ ท ยาลัย หอการค้า ไทย อาทิ เ ช่ น
โครงการ Beta Young Entrepreneur หรื อโครงการสร้างผูป้ ระกอบการรุ่ นใหม่เพื่อสังคม โดยเน้นให้บณ
ั ฑิต
มี ประสบการณ์ จริ งในการสร้ างธุ รกิ จจริ งระหว่างเรี ยน นอกจากนี้ แล้วยังมี โครงการสหกิ จศึ กษา ซึ่ งเป็ น
หลักสู ตรที่ให้บณ
ั ฑิตของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้มีการปฏิบตั ิงานจริ งในฐานะพนักงานของสถาน
ประกอบการ โดยเฉพาะที่เป็ นสมาชิ กของหอการค้าไทยตามสายงานอาชี พต่างๆ เป็ นเวลา 1 ภาคการศึกษา
นอกจากนั้นแล้วทางมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยยังได้ตระหนักถึ งการเปลี่ ยนแปลงในกระแสโลกที่เน้น
ทางด้า นการสื่ อ สารภาษาที่ 2 มากขึ้ น จึ ง ได้มี ก ารจัด ท าโครงการ UTCC BEST หรื อ Business English
Standard Test เพื่อเตรี ยมความพร้อมทางด้านภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่ อสารและเทคโนโลยีให้กบั บัณฑิต
ก่อนเข้าสู่ ตลาดแรงงาน

นอกจากหลัก สู ตรการเรี ยนการสอนดังกล่ า วแล้ว มหาวิท ยาลัยหอการค้า ไทยยังได้มีก ารจัดทา
หลักสู ตรผูบ้ ริ หารระดับสู งทางด้านการค้าของประเทศไทย นัน่ คือ หลักสู ตรผูบ้ ริ หารระดับสู งด้านการค้า
และการพาณิ ชย์ หรื อ TEPCoT ที่เป็ นการรวมตัวของผูบ้ ริ หารระดับสู งของหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนใน
การเข้าศึกษาในหลักสู ตร
ด้วยศักยภาพที่พร้อมทางด้านบุคลากรและหลักสู ตรที่มีความโดดเด่นดังกล่าวแล้ว ทางมหาวิทยาลัย
หอการค้า ไทย ยัง ได้มี ก ารพัฒ นาระบบการเรี ย นการสอนให้ มี ค วามทัน สมัย มากขึ้ น เพื่ อ การก้า วเป็ น
มหาวิทยาลัยชั้นนาทางด้านธุ รกิ จที่เน้นความคล่องตัว และความรวดเร็ ว โดยการพัฒนาการเรี ยนการสอน
ผ่านระบบ UTCC Hybrid Learning ตั้งแต่ปี 2551 ซึ่ งเป็ นการผสมผสานระบบ e-learning เข้ากับการเรี ยน
การสอนในห้องเรี ย น และขยายต่ อยอดสู่ การนาเทคโนโลยีรูป แบบ Cloud Computing มาใช้เพื่ อพัฒนา
การศึ ก ษาไปสู่ มิ ติ ใ หม่ ที่ เ รี ยกว่ า “Hybrid Learning 2.0” นั บ ได้ ว่ า มหาวิ ท ยาลั ย หอการค้ า ไทย เป็ น
มหาวิทยาลัยต้นแบบแห่ งแรกของประเทศไทยที่ได้นาเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้กบั การเรี ยนการสอนแบบ
ระบบ Hybrid
กำรสร้ ำงประโยชน์ ให้ กบั สั งคม
นอกจากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยจะมุ่งเน้นการเรี ยนการสอน และผลิ ตบัณฑิ ตที่มีคุณภาพแล้ว
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยยังเป็ นฝ่ ายวิชาการให้กบั หอการค้าไทยในการดาเนิ นกิจกรรมต่างๆ ไม่วา่ จะเป็ น
ฝ่ ายเลขานุ การในการสัมมนาหอการค้าทัว่ ประเทศ รวมทั้งเป็ นผูส้ รุ ปการประชุ มและจัดทาเอกสารในการ
นาเสนอผลการประชุมต่อนายกรัฐมนตรี นอกจากนั้นยังเป็ นผูด้ าเนินการจัดทายุทธศาสตร์ เศรษฐกิจประเทศ
ไทย ของหอการค้าไทย รวมทั้งเป็ นผูด้ าเนิ นงานในโครงการลดความเหลื่อมล้ า และต่อต้านคอร์ รัปชัน่ เป็ น
ต้น
นอกจากการเป็ นฝ่ ายวิชาการให้กบั ทางหอการค้าไทยแล้ว ทางมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ยังได้มี
การบริ ก ารข้อมู ล ข่ า วสารต่ า งๆ ให้ก ับ สั ง คมอย่า งต่ อเนื่ อง โดยผ่า นหน่ วยงานต่ างๆ ของมหาวิทยาลัย
โดยเฉพาะในส่ วนงานของฝ่ ายวิจยั โดยศูนย์ พยำกรณ์ เศรษฐกิจและธุรกิจ ที่มีผลงานเด่นชัดและเป็ นที่เชื่อถือ
ทั้งในและต่างประเทศ เช่น ดัชนี ความเชื่ อมัน่ ผูบ้ ริ โภค (Consumer Confidence Index) ที่หน่วยงานราชการ
ไม่วา่ ธนาคารแห่ งประเทศไทย หรื อสานักงานเศรษฐกิจการคลัง ได้ใช้เป็ นข้อมูลอ้างอิง นอกจากนี้ ยงั มีการ
อ้างในสื่ อต่างประเทศ เช่ น CNN NBC Bloomberg เป็ นต้น นอกจากนี้ ยงั ได้มีการจัดทาหอการค้าโพลล์ ที่
เน้นตอบปั ญหาทางด้านด้านธุ รกิ จ ที่ถือว่าเป็ นสื่ อกลางในการสะท้อนถึงผลกระทบต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับภาค
ธุ รกิจให้ท้งั ภาคประชาชน รัฐบาลได้รับทราบอย่างต่อเนื่อง
นอกจากศู น ย์พ ยากรณ์ เ ศรษฐกิ จ และธุ ร กิ จ แล้ว มหาวิ ท ยาลัย หอการค้า ไทย ยัง มี ห น่ ว ยงานที่
ให้บริ การแก่สังคมในด้านต่างอีกหลายหน่วยงาน อาทิ
ศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศ ที่เน้นในการศึกษา ติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์ ด้าน
การค้าระหว่างประเทศเป็ นสาคัญ โดยผลงานที่ โดดเด่ น ได้แก่ การคาดการณ์ การนาเข้าและส่ งออกของ


ประเทศไทย เป็ นรายเดือน รวมทั้งการทา AEC Prompt เพื่อติดตามและเฝ้าประเมินสถานการณ์ผลกระทบที่
จะเกิดขึ้นจากการเข้าสู่ การเป็ นประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยน เป็ นต้น
 ศูนย์ศึกษาธุ รกิ จครอบครัว และ SMEs ที่เน้นการให้องค์ความรู ้ แก่ผูป้ ระกอบการทั้งในด้าน
ของการวางแผนกลยุทธ์ การสร้างความเข้าใจกับการเปลี่ยนแปลงของโลกธุ รกิจ โดยผลงานที่โดดเด่น ได้แก่
การจัดหลักสู ตรอบรมธุ รกิจครอบครัว รวมทั้งการศึกษาวิจยั ผลกระทบทางด้านธุ รกิจต่างๆ
 ศู นย์ศึกษาและวิจยั ตราสิ นค้า ที่ เน้นการถ่ ายทอดความรู ้ ในการสร้ า งตราสิ นค้า รวมทั้งการ
ให้บ ริ ก ารปรึ ก ษาเกี่ ยวกับ การพัฒนารู ปแบบของตราสิ นค้า โดยผลงานที่ โดดเด่ น ได้แก่ UTCC Brand
Youth Creativity Camp และงานวิจยั ในการจัดทากลยุทธ์ในการสร้างตราสิ นค้าให้กบั หน่วยงานต่างๆ
 สถาบันวิจยั เพื่อการประเมินและออกแบบนโยบาย (RIPED) ที่เน้นการติดตามและประเมินผล
นโยบายของภาครัฐ รวมทั้งแนวทางข้อเสนอแนะ นอกจากนี้เน้นการจัดทาบทความทางวิชาการ โดยผลงาน
โดดเด่นได้แก่ โครงการสารวจข้อมูลธุ รกิ จครัวเรื อน(Thai Enterprise Panel Survey : TEPS) และบทความ
ทางวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารต่างประเทศเป็ นจานวนมาก
 ศูนย์วิจยั โลจิสติกส์ ที่เน้นการศึกษาวิจยั ให้ความรู ้และคาปรึ กษาเกี่ยวกับโลจีสติกส์ ท้ งั ระบบ
Supply Chain โดยผลงานโดดเด่ น ได้ แ ก่ ศึ ก ษาการลดต้ น ทุ น โลจิ ส ติ ก ส์ ข องอุ ต สาหกรรม และ
กระบวนการโลจิสติกส์ เพื่อรองรับการเป็ นประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยน
 ศูนย์ศึกษาการค้าอาเซี ยนและลาตินอเมริ กา เน้นการศึกษาและวิเคราะห์ขอ้ มูลด้านการค้าและ
การลงทุนในกลุ่มประเทศลาตินอเมริ กา เพื่อให้ภาคธุ รกิจที่ตอ้ งการทาการค้าในกลุ่มประเทศลาตินอเมริ กามี
ข้อมูลเพื่อการตัดสิ นใจเบื้องต้น โดยผลงานที่โดดเด่นคือ การให้ขอ้ มูลกับนักธุ รกิจที่จะไปทาการลงทุ นใน
กลุ่มประเทศลาตินอเมริ กา
 ศูนย์วิจยั มหาวิทยาลัยชิ คาโก-มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เน้นการเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐาน
เพื่อการวิจยั รวมทั้งการวิเคราะห์สถานการณ์ต่างๆ ร่ วมกับทางทีมงานมหาวิทยาลัยชิ คาโก โดยผลงานที่โดด
เด่นได้แก่ Townsend Thai Project
 สถาบันยุทธศาสตร์ การค้า เป็ นสถาบันที่เน้นการจัดทายุทธศาสตร์ ดา้ นการค้า เพื่อเป็ นการวาง
แนวทางการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศ
กิจกรรมต่ างๆ เหล่ านีท้ ี่เกิดขึน้ นับตั้งแต่ มหาวิทยาลัยหอการค้ าไทยได้ เริ่ มก่ อตั้ง แสดงถึงการเติบโต
อย่ างเข้ มแข็งมั่นคง และพร้ อมจะก้ าวไปข้ างหน้ า ด้ วยการดาเนินการตามพันธกิจสาคัญโดยไม่ ย่อท้ อ นั่นคื อ
การสร้ างบั ณฑิ ตนัก ธุ รกิ จที่ มีคุ ณภาพ ออกไปเป็ นพลังส าคั ญในการพั ฒ นาสั งคมไทย และเน้ นการให้
ประโยชน์ คืนกลับสั งคมอย่ างแท้ จริ ง จากหน่ วยงานด้ านการศึกษาและวิจัยสาขาต่ างๆ ที่ให้ บริ การวิชาการ
กับสั งคมในทุกระดับ ซึ่ งแนวทางดังกล่ าวเป็ นแนวทางที่มหาวิ ทยาลัยหอการค้ าไทยได้ ดาเนิ นการอย่ าง
ต่ อเนื่อง ภายใต้ การสนับสนุนและผลักดันจากหอการค้ าไทย ในฐานะผู้ก่อตั้งและเจ้ าของผู้ถือใบอนุญาตของ
มหาวิทยาลัยหอการค้ าไทยมาโดยตลอด นับตั้งแต่ ความคิ ดริ เริ่ มก่ อตั้ง การวางรากฐานระบบบริ หารและ
หลักสู ตรการเรี ยนการสอนที่ได้ มาตรฐานทั ดเทียมหลักสู ตรสากล เป็ นที่ปรึ กษาเพื่ อวางแนวทางพั ฒนา
มหาวิ ทยาลัยมาเป็ นระยะ การจัดหาอาคารสถานที่ สิ่ งอานวยความสะดวกต่ างๆ รวมถึ งทุนทรั พย์ ในการ
จัดตั้ง เรี ยกได้ ว่า หอการค้ าไทยเป็ นหอการค้ าเพียงแห่ งเดียวในโลก ที่มมี หาวิทยาลัยซึ่ งได้ คุณภาพมาตรฐาน
สู งสุ ดเป็ นของตนเอง ดังนั้น ความสาเร็ จและความเจริ ญก้ าวหน้ าของมหาวิทยาลัยหอการค้ าไทยที่ยืนยงมาก

ว่ า 4 ทศวรรษ ย่ อมหมายถึ ง ความสาเร็ จและความภูมิใจของหอการค้ าไทย ที่ แน่ วแน่ ต่อภารกิ จส่ งเสริ ม
การศึกษาด้ านพาณิ ชย์ ให้ กับเยาวชนมาโดยตลอดนั่นเอง

