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ประเด็นพูดคุย : งบประมาณและปัญหาด้ านงบประมาณ
เริ่มประชุ มเวลา 13.30 น.
ประธานในที่ประชุ ม อาจารย์สุภาพร เท่าบุรี ได้เริ่ มเปิ ดประชุ มเวลา 13.30 น. โดยประธานในที่
ประชุมแจ้งให้ทราบว่าการประชุ มครั้งนี้ เป็ นครั้งที่ 9 ซึ่ งจะได้พูดคุยกันในเรื่ องของงบประมาณที่ได้รับและ
ปั ญหาด้านงบประมาณโดยขอเริ่ มต้นจากวิทยาลัยเฉลิมกาญจนาระยองก่อน
อาจารย์ปรี ชา ได้กล่าวว่าจะประสบการณ์ในการเขียนข้อเสนอโครงการวิจยั เพื่อขอรับทุนประมาณ
3-4 ปี ที่ผา่ นมานั้นตนได้รับการสนับสนุนทุนจากวิทยาลัยเฉลิมกาญจนาระยองอย่างต่อเนื่ อง แต่ทุนของทาง
วิทยาลัยที่จดั สรรให้กบั อาจารย์และนักวิจยั นั้นจะมีสัดส่ วนที่เท่ากันทุกคนดังนั้นอาจารย์และนักวิจยั จะต้อง
พิจารณางบประมาณที่ตนเองจะได้รับการการศึกษาวิจยั ของตนเองในแต่ละเรื่ อง
อาจารย์นรรธพงศ์ ได้กล่าวว่าจากประสบการณ์ในการศึกษาและเขียนข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับ
ทุนจากทางวิทยาลัยนั้น ตามที่อาจารย์ได้อธิ บายงบประมาณที่วิทยาลัยจัดสรรให้ในบางครั้งหาโครงการวิจยั
ที่เราศึกษาเป็ นโครงการใหญ่ซ่ ึ งต้องใช้งบประมาณจานวนมากนักวิจยั และอาจารย์ตอ้ งดาเนินการวางแผนให้
ดี เพราะบางครั้งหากวางแผนเรื่ องการศึกษาไม่ดีอาจทาให้เงินงบประมาณที่เราได้รับไม่เพียงพอได้
จากนั้นประธานในที่ประชุ มได้เปิ ดโอกาสให้อาจารย์จากสถาบันเทคโนโลยีการบินได้แลกเปลี่ยน
ในประเด็นเรื่ องงบประมาณและปั ญหาโดยเริ่ มจาก
อาจารย์ส มพงษ์ ได้ก ล่ า วว่า ในส่ ว นของงบประมาณในการศึ ก ษาวิ จ ัย นัก วิ จ ัย จะต้อ งก าหนด
งบประมาณโดยพิ จ ารณาจากเกณฑ์ ที่ แ หล่ ง ทุ น สนับ สนุ น ก าหนดให้ เช่ น หากเป็ นข้อ เสนอโครงการ
งบประมาณแผ่นดินหรื องบประมาณรายได้ ข้อกาหนดในการเบิกจ่ายงบประมาณก็จะเหมือนกัน
อาจารย์พ ฒ
ั นะกล่ า วว่า ส าหรั บ การก าหนดงบประมาณนั้น หากเป็ นข้อ เสนอของงบประมาณ
แผ่น ดิ น หรื อ งบประมาณรายได้ข องมหาวิ ท ยาลัย ข้อ ก าหนดจะเหมื อ นแบบที่ อ าจารย์ส มพงษ์บ อกคื อ
ประเด็นในการเบิ กจ่า ยจะมี ความเหมื อนกัน ซึ่ งในการกาหนดงบประมาณในส่ วนของค่าตอบแทนเช่ น
ค่าตอบแทนนักวิจยั จานวนไม่เกิ น 10% ของงบประมาณโครงการในบางครั้งทุนที่ได้รับการสนับสนุ นมี
จานวนไม่มากทาให้ค่าตอบแทนนักวิจยั ได้รับน้อยจนไม่เกิดแรงจูงใจในการศึกษาวิจยั แต่ขอให้นกั วิจยั คิด
ว่า เราเองได้เป็ นส่ วนหนึ่งในการพัฒนาสังคมช่วยเหลือประเทศชาติในการทาให้เกิดองค์ความรู ้ใหม่
อาจารย์ธารงค์กล่าวถึงงบประมาณในบางครั้งในการเขียนของบประมาณสาหรับข้อเสนอโครงการ
ไปแล้วหลังจากผูท้ รงคุ ณวุฒิและผูท้ ี่ เกี่ ยวข้องพิจารณาข้อเสนอโครงการแล้งบางกรณี โครงการอนุ มตั ิแต่

วงเงิ น ในการอนุ ม ัติ ใ ห้ ค่ อ นข้า งน้อ ยมากจนบางครั้ งการดาเนิ น การเก็ บ รวบรวมข้อ มู ล หรื อ การศึ ก ษา
เอกสารอ้างอิงต่างๆเกิดค่าใช้จ่ายส่ วนเกิน ซึ่ งประเด็นนี้ทาให้ในครั้งต่อไปนักวิจยั อาจขาดกาลังใจและหากมี
โครงการวิจ ัย จากแหล่ ง ทุ น เดิ ม ก็ ไ ม่ ส ามารถจู ง ใจนัก วิ จยั ได้โดยนัก วิจ ัย ก็ จะหาแหล่ ง ทุ น อื่ น มาให้ ก าร
สนับสนุนทุนในการศึกษาวิจยั
อาจารย์นพอนันต์ ได้เสริ มว่าจากประสบการณ์ ที่ผ่านมาพบว่างบประมาณที่ตนเองได้รับจากการ
เป็ นส่ วนหนึ่ งของผูว้ ิจยั ร่ วมที่ได้มีโอกาสช่ วยงานหัวหน้าโครงการ งบที่ได้ก็ยงั คงเพียงพอกับค่าใช้จ่ายใน
การบริ หารโครงการวิจยั เพียงแต่งบด้านค่าตอบแทนนักวิจยั นั้น อาจจะเหมือนจะไม่คุม้ ค่ากับการใช้เวลาใน
การศึกษาวิจยั แต่ก็ให้คิดว่าเป็ นการพัฒนาศักยภาพของนักวิจยั ให้มีประสบการณ์เพิ่มมากขึ้น
อาจารย์บุญญวัฒน์ ได้กล่าวถึงการกาหนดงบประมาณและปั ญหาที่พบว่าในการจัดสรรทุนของผูใ้ ห้
ทันสนับสนุนนั้นในบางครั้งงบประมาณที่ได้รับโดยรวมขององค์กรจะได้รับงบประมาณมาจานวนหนึ่ งแล้ว
หน่ วยงานก็จะนามาจัดสรรให้กบั นักวิจยั ในหน่ วยงานซึ่ งในประเด็นนี้ ผมเองก็เข้าใจเพราะจะได้เกิ ดองค์
ความรู ้ใหม่ๆที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ในหลายๆ เรื่ องได้แต่อย่างไรก็ตามเมื่อนักวิจยั คิดว่างบประมาณที่
ตนเองขอไปนั้นเป็ นงบประมาณที่เหมาะสมกับการดาเนิ นการศึกษาวิจยั แล้วก็สามารถชี้ แจงให้กบั ผูใ้ ห้ทุน
ได้เข้าใจได้
อาจารย์วรรษมนต์ได้เพิ่มเติมว่าถึ งอย่างไรก็ตามเมื่อนักวิจยั เขียนข้อเสนอไปแล้วพร้อมทั้งกาหนด
งบประมาณที่ จ ะใช้ใ นการศึ ก ษาวิ จยั เมื่ อ ได้รับ การจัดสรรงบประมาณจ านวนเท่ า ไรก็ ต ามก็ ค งต้องน า
งบประมาณที่ได้มาบริ หารจัดการให้เหมาะสมกับการศึกษาวิจยั ต่อไป
และประธานในที่ประชุมได้แสดงความคิดเห็นว่าสาหรับการเขียนงบประมาณที่ใช้ในการศึกษาวิจยั
นั้นนักวิจยั จะต้องพิจารณาถึ งงบประมาณที่ มีความเป็ นไปได้ที่จะได้รับ เนื่ องจากในองค์ขนาดใหญ่มกั มี
นักวิจยั ขอทุนสนับสนุนเป็ นจานวนมาก รายการบางอย่างไม่สามารถเขียนเบิกได้เนื่ องจากเป็ นสิ่ งที่นกั วิจยั มี
อยูแ่ ล้วเช่ น อุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ เป็ นต้น เว้นเสี ยจากว่าเป็ นงานวิจยั เชิ งทดลองที่ตอ้ งมีการซื้ อเครื่ องมือและ
อุปกรณ์ อย่างไรก็ตามเมื่อนักวิจยั ตั้งใจจะศึกษาวิจยั วิจยั หาแสวงหาองค์ความรู ้ ใหม่หรื อศึ กษาวิจยั เพื่อนา
ข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการแก้ไขปั ญหาให้กบั องค์กร ชุมชน สังคมในบางครั้งงบประมาณที่ได้รับจัดสรรอาจจะ
ไม่ได้ตามที่ได้เขียนข้อเสนอไปก็ให้คิดว่าเราเองได้ทาประโยชน์เพื่อสังคม
จากนั้นประธานในที่ประชุ มได้เปิ ดโอกาสให้ผเู ้ ข้าร่ วมแลกเปลี่ ยนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
เขียนงบประมาณและปัญหาที่พบ
อาจารย์พฒั นะได้เพิ่มเติมว่าในการเขียนของบประมาณนั้นสาหรับงบดาเนิ นการที่เป็ นค่าตอบแทน
นักวิจยั โดยปกติกาหนดให้ไม่เกิน 10% ของโครงการวิจยั
อาจารย์สมพงษ์ได้เพิ่มเติมว่า ในการเขียนข้อเสนอโครงการนั้นหากนักวิจยั จาเป็ นต้องใช้ที่ปรึ กษา
มาช่วยในการให้คาปรึ กษาในการศึกษาวิจยั เมื่อเป็ นงบประมาณแผ่นดินนักวิจยั สามารถมีที่ปรึ กษาได้ไม่เกิน
2 ท่านโดยวงเงินค่าที่ปรึ กษาสู งสุ ดที่เป็ นค่าตอบแทนที่ปรึ กษาอยูท่ ี่ 100,000 บาท แต่นกั วิจยั ควรพิจารณาให้
เหมาะสมว่า การศึ ก ษาของนัก วิจยั จาเป็ นต้องมี ที่ป รึ กษาโครงการหรื อไม่ เพราะเมื่ อผูป้ ระเมิ นข้อเสนอ

โครงการเห็นว่าการศึกษาวิจยั ของนักวิจยั ไม่จาเป็ นต้องมีที่ปรึ กษางบประมาณในส่ วนนี้ก็จะถูกตัดออกไปอยู่
ดี
อาจารย์ปรี ชากล่าวเพิ่มเติมว่าในการกาหนดงบประมาณการศึกษาวิจยั ในข้อเสนอโครงการต่างๆ
เป็ นการเขียนงบประมาณล่วงหน้าซึ่ งนักวิจยั จะต้องเผื่อค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตที่อาจมีการปรับเพิ่ม
จากปั จจุบนั เช่น ค่าจ้างเหมารถที่ใช้ในการศึกษาวิจยั ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็ นต้น เพราะในกรณี น้ ี อตั รา
น้ ามันมีการเพิ่มขึ้นหรื อลดลงซึ่ งไม่สามารถกาหนดได้
อาจารย์ธารงค์เพิ่มเติมว่าบางครั้งในการเขียนของบประมาณอาจศึกษาข้อมูลแนวทางในการเขียน
งบประมาณของโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณในการศึกษาวิจยั ไปแล้วก็ได้ เพื่อให้สามารถได้ขอบเขต
เบื้องต้นสาหรับตัวเลขของค่าใช้จ่ายในแต่ละด้าน
เมื่ อไม่ มี ผูเ้ ข้า ร่ วมประชุ ม ท่ า นใดแสดงความเห็ นเพิ่ ม เติ ม ประธานในที่ ป ระชุ ม ขอมติ เพื่ อสรุ ป
แนวทางในการเขียนของบประมาณที่เหมาะสมโดยมติที่ประชุมมีดงั นี้
1. การเขียนงบประมาณในข้อโครงการวิจยั นักวิจยั จะต้องกาหนดงบประมาณตามที่จาเป็ น
2. การเขียนงบประมาณนักวิจยั จะต้องพิจารณาถึงค่าของเงิ นหรื อสภาพเศรษฐกิ จในอนาคตซึ่ งจะ
ส่ งผลโดยตรงกับค่าใช้จ่ายที่มีการเปลี่ยนแปลง
3. การเขี ย นของบประมาณนัก วิ จยั ควรเขี ย นให้ค รอบคลุ ม ทุ ก ประเด็ นเช่ น ค่ า ใช้จ่า ยหรื อค่ า
ดาเนินการที่จะนาผลการศึกษาของโครงการวิจยั ไปเผยแพร่ ในรู ปแบบต่างๆ
ปิ ดการประชุ มเวลา 15.00 น.

