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114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5000 ภายใน 15666
ส่วนวิเทศสัมพันธ์และสือสารองค์กร ได้จัดระบบข่าวสือสิงพิมพ์ สนใจดูรายละเอียดได้ที http://news.swu.ac.th/newsclips/

งสือพิ2565"
มพฐานเศรษฐกิ
จออนไลน
สอขงาวจากหนั
"งบประมาณ
แตละ "มหาวิ
ทยาลัยฉบั
" ไดบเประจํ
ทาไราวันที่ 1 เดือนมิถนุ ายน พ.ศ.2564 หนา มูลคาขาว 180,000.-

สอง "งบประมาณ 2565" แตละ "มหาวิทยาลัย" ไดเทาไร









รายงานพิเศษ : สอง "งบประมาณ 2565" แตละ "มหาวิทยาลัย" ไดงบเทาไร
ระหวางวันที่ 31 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2564 มีการประชุมสภาผูแทนราษฎร เพื่อพิจารณา รางพระราชบัญญัติ
(พ.ร.บ.) งบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2565 หรือ “งบ 65” ในวาระที่ 1 เพื่อรับหลักการนําไปสูการตั้งคณะกรรมาธิการ
วิสามัญพิจารณารางพ.ร.บ.งบประมาณป 2565 ตามขั้นตอนตอไป ซึ่งจะเปนขั้นของการปรับลดงบประมาณไดอีกขั้นตอนหนึ่ง
ฐานเศรษฐกิจ เจาะขอมูล รางพ.ร.บ.งบประมาณป 2565 ที่นาสนใจ คือ งบของ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย
และนวัตกรรม ซึ่งกํากับดูแลสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัย พบวา
ป 2564 ไดรับงบประมาณจํานวน 128,127 ลานบาท
ป 2565 เสนอของบประมาณ 124,182.8 ลานบาท
ลดลง 3,944 ลานบาท
โดยมีรายละเอียดของงบประมาณที่ ฐานเศรษฐกิจ เรียงลําดับ หนวยงานภายใตกํากับดูแล สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัย ที่
ไดรับเสนอของบประมาณมากที่สุด ไปจนถึงที่เสนอขอรับงบประมาณนอยที่สุด ดังนี้
งบประมาณมากกวา 5,000 ลานบาท ไดแก
มหาวิทยาลัยมหิดล 13,171.4 ลานบาท
สํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม 7,718.4 ลานบาท
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 5,812.3 ลานบาท
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จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 5,254.0 ลานบาท
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 5,190.1 ลานบาท
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 5,095 ลานบาท
มหาวิทยาลัยขอนแกน 5,000.9 ลานบาท
ไมเกิน 5,000 ลานบาท ไดแก
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ 4,967 ลานบาท
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 4,708.1 ลานบาท

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 3,812.1 ลานบาท
มหาวิทยาลัยนเรศวร 2,347 ลานบาท
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 2,060.5 ลานบาท
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 1,981.2 ลานบาท
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 1,960.5 ลานบาท
มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง 1,900.4 ลานบาท
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 1,797.4 ลานบาท
มหาวิทยาลัยบูรพา 1,758.2 ลานบาท
มหาวิทยาลัยศิลปากร 1,621.4 ลานบาท
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 1,591.2 ลานบาท
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 1,506.7 ลานบาท
มหาวิทยาลัยแมโจ 1,406.5 ลานบาท
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 1,346.2 ลานบาท
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 1,343.3 ลานบาท
สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องคการมหาชน) 1,139.1 ลานบาท
มหาวิทยาลัยพะเยา 1,199.4 ลานบาท
มหาวิทยาลัยทักษิณ 1,188.6 ลานบาท
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 1,129.8 ลานบาท
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1,106.6 ลานบาท
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 1,061.1 ลานบาท
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 1,050.7 ลานบาท

ไม่เกิน 1,000 ล ้านบาท ได ้แก่
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 863.2 ล ้านบาท





มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 834.7 ลานบาท
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 807 ลานบาท
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 774.8 ลานบาท
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร 771.9 ลานบาท
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มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 745.5 ลานบาท
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 708 ลานบาท
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 691.7 ลานบาท
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 680.4 ลานบาท
สถาบันวิทยาลัยชุมชน 674.6 ลานบาท
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 663 ลานบาท
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 657.3 ลานบาท
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร 649.4 ลานบาท
มหาวิทยาลัยนครพนม 641.7 ลานบาท
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 638.4 ลานบาท
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 624.2 ลานบาท
สํานักงานการวิจัยแหงชาติ 606.2 ลานบาท
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 604.9 ลานบาท
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 592.5 ลานบาท
มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 578.4 ลานบาท
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี 566.6 ลานบาท
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 563.5 ลานบาท
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 558.1 ลานบาท
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 556.3
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 548.4 ลานบาท
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 544.5 ลานบาท
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 539.4 ลานบาท
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 539 ลานบาท
ไมเกิน 500 ลานบาท ไดแก
มหาวิทยาลัยราชภัฏรรําไพพรรณี 497.9 ลานบาท
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 493.1 ลานบาท
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย 486.3 ลานบาท
สถาบันวิจัยดาราศาสตรแหงชาติ (องคการมหาชน) 481.9 ลานบาท
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ 478.4 ลานบาท
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร 477.4 ลานบาท
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 475.7 ลานบาท
กรมวิทยาศาสตรบริการ 475.5 ลานบาท
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 456.7 ลานบาท
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 448.5 ลานบาท
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มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 444.2 ลานบาท
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 437.9 ลานบาท
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 436.9 ลานบาท
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 432.8 ลานบาท
สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ 412.9 ลานบาท
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 409.8 ลานบาท
สถาบันมาตรวิทยาแหงชาติ 407.4 ลานบาท
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 400.9 ลานบาท
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 394.1 ลานบาท
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 393.6 ลานบาท
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 387.7 ลานบาท
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ 386.6 ลานบาท
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 383 ลานบาท
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 351.6 ลานบาท
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ 376.5 ลานบาท
สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียรแหงชาติ (องคการมหาชน) 352.9 ลานบาท
สํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ (องคการมหาชน) 342.7 ลานบาท
สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องคการมหาชน) 341.6 ลานบาท
สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย 336.5 ลานบาท
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง 317.7 ลานบาท
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 293.7 ลานบาท
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 290.9 ลานบาท
สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน 286.3 ลานบาท
มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด 268.2 ลานบาท
สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ํา (องคการมหาชน) 244.4 ลานบาท
สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา 230.9 ลานบาท
สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม 200.6 ลานบาท
สํานักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมแหงชาติ 155.8 ลานบาท
สถาบันดนตรีกัลยาณิวฒ
ั นา 127.2 ลานบาท
ศูนยความเปนเลิศดานชีววิทยาศาสตร (องคการมหาชน) 117.4 ลานบาท
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ที่มา สํานักงบประมาณ
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