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เปด 10 มหาวิทยาลัยไทย ทไีหนได้รบัเงินงบประมาณป 2566 สูงสุด 
  
 เปดอันดับมหาวิทยาลัยไทย 10 แห่งทัวประเทศ ได้รับการจัดสรรงบประมาณป 2566 ทีไหนได้รบัเงินสูงทีสุด วงเงนิเท่าไหร ่

และใช้ในแผนงานด้านไหนบ้าง เช็ครายละเอียดทงัหมดทีนี 

 จากกรณีทปีระชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2566 จํานวน 

3,185,000 ล้านบาท เพิมขึนจากปงบประมาณก่อน 85,000 ล้านบาท โดย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ

นวัตกรรม ไดร้ับการจัดสรรงบประมาณสูงสุดเปนอันดับที 8 วงเงนิ 124,748 ล้านบาท เพมิขึน 1,301 ล้านบาท 

 แม้ว่างบประมาณรายจ่ายประจําป 2566 ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จะไม่ได้รับการจัดสรร

มากทสีุด แต่ก็มีความสําคัญไม่แพ้กระทรวงอืน ๆ โดยเฉพาะงบประมาณทมีหาวิทยาลัยต่าง ๆ ได้รบั ซึงคิดเปนวงเงนิจํานวนไม่น้อย 

 “ฐานเศรษฐกิจ” ได้ตรวจสอบรายละเอียดของงบประมาณ 2566 โดยคัดเลือกเฉพาะงบประมาณของมหาวิทยาลัย 10 ใน

อันดับแรกทไีด้รบังบประมาณสูงทีสุด มีด้วยกันดังน ี

  

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2566 

มหาวิทยาลัยมหิดล  

 ไดร้ับจัดสรรงบประมาณ 13,857 ล้านบาท เพมิขึน 687 ล้านบาท แยกเปนส่วนต่าง ๆ ใน 3 อันดับแรกทีได้รบังบประมาณสูงสุด คือ 

 แผนงานบุคลากรภาครฐั 10,049 ล้านบาท เพมิขนึ 42 ล้านบาท 

 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมสุีขภาวะทีดี 2,562 ล้านบาท เพิมขนึ 466 ล้านบาท 

 แผนงานยุทธศาสตร์พฒันาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 1,082 ล้านบาท เพมิขนึ 269 ล้านบาท 

  

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

 ไดร้ับจัดสรรงบประมาณ 5,788 ล้านบาท ลดลง 100 บาท แยกเปน 

 แผนงานบุคลากรภาครฐั 4,712 ล้านบาท เพมิขนึ 121 ล้านบาท 

 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมสุีขภาวะทีดี 574 ล้านบาท ลดลง 135 ล้านบาท 

 แผนงานยุทธศาสตร์พฒันาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 453 ล้านบาท ลดลง 3 ล้านบาท 

  

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

 ไดร้ับจัดสรรงบประมาณ 5,248 ล้านบาท ลดลง 898,800 บาท แยกเปน 

 แผนงานบุคลากรภาครฐั 3,991 ล้านบาท ลดลง 77 ล้านบาท 

 แผนงานยุทธศาสตร์พฒันาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 933 ล้านบาท เพิมขึน 55 ล้านบาท 

 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมสุีขภาวะทีดี 238 ล้านบาท ลดลง 40 ล้านบาท 

ส่วนวิเทศสัมพันธแ์ละสือสารองค์กร ได้จดัระบบขา่วสือสิงพิมพ์ สนใจดูรายละเอียดได้ที http://news.swu.ac.th/newsclips/ 
 
ข่าวจากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจออนไลน์   ฉบับประจําวันท ี 24  เดือนมนีาคม พ.ศ.2565  หน้า    มูลค่าข่าว 180,000.- 
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มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  

 ไดร้ับจัดสรรงบประมาณ 5,184 ล้านบาท ลดลง 1.4 ล้านบาท แยกเปน 

 แผนงานบุคลากรภาครฐั 4,100 ล้านบาท เพมิขนึ 23 ล้านบาท 

 แผนงานยุทธศาสตร์พฒันาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 670 ล้านบาท เพิมขึน 88 ล้านบาท 

 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมสุีขภาวะทีดี 391 ล้านบาท ลดลง 87 ล้านบาท 

 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

 ไดร้ับจัดสรรงบประมาณ 5,077 ล้านบาท เพิมขึน 45 ล้านบาท แยกเปน  

 แผนงานบุคลากรภาครฐั 3,573 ล้านบาท เพมิขนึ 83 ล้านบาท 

 แผนงานยุทธศาสตร์พฒันาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 1,065 ล้านบาท ลดลง 108 ล้านบาท 

 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมสุีขภาวะทีดี 234 ล้านบาท เพิมขนึ 56 ล้านบาท 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

 ไดร้ับจัดสรรงบประมาณ 5,000 ล้านบาท ลดลง 12,500 บาท แยกเปน 

 แผนงานบุคลากรภาครฐั 3,868 ล้านบาท ลดลง 27 ล้านบาท 

 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมสุีขภาวะทีดี 575 ล้านบาท ลดลง 7 ล้านบาท 

 แผนงานยุทธศาสตร์พฒันาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 519 ล้านบาท เพิมขึน 32 ล้านบาท 

 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

 ไดร้ับจัดสรรงบประมาณ 4,782 ล้านบาท เพิมขึน 109 ล้านบาท แยกเปน 

 แผนงานบุคลากรภาครฐั 3,028 ล้านบาท เพมิขนึ 13 ล้านบาท 

 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมสุีขภาวะทีดี 1,144 ล้านบาท เพิมขนึ 240 ล้านบาท 

 แผนงานยุทธศาสตร์พฒันาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 603 ล้านบาท ลดลง 74 ล้านบาท 

 มหาวิทยาลัยศรนีครนิทรวิโรฒ  

 ได้รบัจัดสรรงบประมาณ 4,005 ล้านบาท เพิมขนึ 193 ล้านบาท แยกเปน 

 แผนงานบุคลากรภาครฐั 2,532 ล้านบาท เพิมขึน 73 ล้านบาท 

 แผนงานยุทธศาสตรพ์ัฒนาศกัยภาพคนตลอดช่วงชวิีต 803 ล้านบาท เพิมขึน 113 ล้านบาท 

 แผนงานยุทธศาสตรเ์สรมิสรา้งให้คนมสีุขภาวะทีดี 604 ล้านบาท เพิมขนึ 590,300 บาท 

 มหาวิทยาลัยนเรศวร  

 ไดร้ับจัดสรรงบประมาณ 2,328 ล้านบาท ลดลง 641,200 บาท แยกเปน 

 แผนงานบุคลากรภาครฐั 1,787 ล้านบาท เพมิขนึ 49 ล้านบาท 

 แผนยุทธศาสตรพ์ัฒนาศักยภาพคนตลาดช่วงชีวิต 487 ล้านบาท ลดลง 6 ล้านบาท 

 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมสุีขภาวะทีดี 36 ล้านบาท ลดลง 46 ล้านบาท 

  

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  

 ไดร้ับจัดสรรงบประมาณ 2,060 ล้านบาท เพิมขึน 13,600 บาท แยกเปน  

 แผนงานบุคลากรภาครฐั 1,476 ล้านบาท เพมิขนึ 19 ล้านบาท 

 แผนยุทธศาสตรพ์ัฒนาศักยภาพคนตลาดช่วงชีวิต 564 ล้านบาท ลดลง 22 ล้านบาท 

 แผนบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 19 ล้านบาท 

  

  

 


