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สวัสดีทานผูอานที่รักและเคารพทุกทาน

     ในโลกปจจุบันเปนที่ทราบและยอมรับกันทั่วไปวา ปจจัย 

ในการพัฒนาประเทศที่สำคัญที่สุด คือ ทรัพยากรมนุษย ซึ่ง   

นานาประ เทศได  ให  ความสำค ัญในการพ ัฒนาความร ู  

ความสามารถของประชากรในประเทศ โดยมุงเนนพัฒนา 

คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา โดยเฉพาะในระดับอุดมศึกษา 

เนื ่องจากเปนกระบวนการสำคัญในการผลิตกำลังคนระดับสูง 

การพัฒนางานวิจัยและสงเสริมความกาวหนาทางดาน วทน.  

สำหรับประเทศพัฒนาแลว ถือไดวาสถาบันอุดมศึกษาของเขา 

ลวนมีชื่อเสียง จนทำใหทั้งรัฐบาลและประชากรในประเทศกำลัง 

พัฒนาจำนวนไมนอยตัดสินใจลงทุนสงลูกหลานมาศึกษาเลาเรียน 

เพื่อหวังวาจะกลับไปเปนกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ สังคม 

และเปนเสาหลักใหครอบครัว ในขณะที่ประเทศกำลังพัฒนาดวย 

กันเอง โอกาสที่จะรูจักสถาบันการศึกษาระหวางกัน อาจไมคอยมี 

มากนัก แมวาสถาบันในประเทศกำลังพัฒนาหลายประเทศ ไดมี 

การพัฒนาขึ้นจนผงาดแซงสถาบันดังๆ เกาแกของประเทศพัฒนา 

แลวไปหลายดาน

     วิทยปริทัศนฉบับเดือนมกราคม 2563 ตอนรับศักราชใหม 

จึงขอเปดโลกทัศนทานผูอาน ดวยการแนะนำสถาบันการศึกษาใน 

กลุม MERCOSUR (Southern Common Market) ไดแก สาธารณรัฐ 

อารเจนตินา สหพันธสาธารณรัฐบราซิล สาธารณรัฐปารากวัย  

และสาธารณรัฐบูรพาอุรุกวัย ที่มีการพัฒนาศักยภาพทางดาน   

การศึกษาและการลงทุนทางดาน วทน. ตองบอกวา ของเขาไม 

ธรรมดา เพียงแตตอง อากลา เอสปนโยล (Hablar espanol) กับ 

ฟาลา ปอรตูเกช (Falar portugues) กันสักหนอย

     ทายนี้ ในศุภวารดิถีขึ้นปใหม ขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย 

โปรดดลบ ันดาลให ท านผ ู อ  านและครอบคร ัวประสบแต       

ความสุข ความเจริญ ดวยจตุรพิธพรชัยและสัมฤทธิผลในสิ่งอันพึง 

ปรารถนาทุกประการ

ทีมบรรณาธิการ
สำนักงานที่ปรึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน
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อววน. ในกลุม 

MERCOSUR

 ปจจุบันมีสถาบันการศึกษาเกิดขึ้นมากมาย ทั้งภาครัฐบาลและเอกชน มหาวิทยาลัยมีการพัฒนา 

ระบบการเรียนการสอนโดยเฉพาะทางดานวิทยาศาสตร รวมถึง การสงเสริมความสัมพันธรวมกับภาค 

การผลิต สถาบันวิจัย และมหาวิทยาลัยตางๆ อีกทั้ง รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนความรวมมือระหวาง 

ประเทศ จัดสรรเงินทุนเพื่อการศึกษาและวิจัยตอในตางประเทศ เพื่อแลกเปลี่ยนขอมูลและศึกษาวิจัยรวม 

กัน

ภาพ: https://www.pinclipart.com/downpngs/Tiwhhh_in-our-writing-test-prep-cc-session-this/

 

  

 ลาตินอเมริกา 

ทวีปที่มีความหลากหลายทาง 

ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะทาง 

สังคม และประชากร โดยสวนใหญเปน 

ก ล ุ  ม ป ร ะ เ ท ศ ก ำ ล ั ง พ ั ฒ น า ท ี ่ ม ี 

ความมุ งม ั ่นในการพัฒนาศักยภาพ 

และการพัฒนาบุคลากรในประเทศ 

ท ี ่ เ ป  นต ั วแปรสำค ัญท ี ่ เ ช ื ่ อม โยง 

การพ ัฒนาทางด านนว ัตกรรมและ 

เพิ ่มข ีดความสามารถในการแขงข ัน 

ในตลาดโลกของประเทศนั้นๆ การพัฒนาการศึกษาและมหาวิทยาลัยจึงเปนองคประกอบพื้นฐานที่สำคัญ 

ของการพัฒนาความรูการผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพ และการฝกฝนนักวิทยาศาสตรรุนใหมเพื่อสรางสรร 

งานวิจัยที่มีคุณภาพและ เชื่อมโยงกับภาคอุตสาหกรรมเพื่อนำออกสูตลาดการคา

 วิทยปริทัศนฉบับนี้ จะนำเสนอมหาวิทยาลัยชั้นนำในกลุม MERCOSUR (Southern Common 

Market) เปนการรวมกลุมของ 4 ประเทศ ไดแก สาธารณรัฐอารเจนตินา สหพันธสาธารณรัฐบราซิล 

สาธารณรัฐปารากวัย และสาธารณรัฐบูรพาอุรุกวัย เพื่อวัตถุประสงคในเชิงขยายตลาดและเปดเสรีทาง 

การคา แตทั้งนี้ ในเชิงของ อววน. ก็มีความโดดเดนและกาวหนาไมแพประเทศอื่นในภูมิภาคเชนกัน
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 รัฐบาลอารเจนตินาใหความสำคัญตอการศึกษา 

ของนักเรียนเปนอยางมาก การศึกษาในสถาบันของ 

รัฐในอารเจนตินามีขอโดดเดน คือ ไดรับการยกเวน 

คาเลาเรียนตั ้งแตระดับประถมศึกษาไปจนถึงระดับ 

ปริญญาตรี (โดยไมรวมหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา และ 

มหาวิทยาลัยเอกชน) จากขอมูลของ UNESCO อารเจนตินาเปน 

ประเทศที่มีความเสมอภาคทางการศึกษา และมีความหลากหลาย 

เชื้อชาติของนักเรียน ในทศวรรษที่ผานมาอารเจนตินาไดสรางมหาวิทยาลัยใหมเพิ่มขึ้นอีก 9 แหง มีจำนวน 

นักศึกษาที่จบการศึกษาเพิ่มขึ้นรอยละ 68 โดยเปนประเทศที่มีอัตรานักศึกษาในมหาวิทยาลัยสูงสุดในลาติน 

อเมริกา และมีประชากรไมรูหนังสือเพียงรอยละ 1.9 เปนอัตราที่ต่ำที่สุดเปนอันดับสองในลาตินอเมริกา ซึ่ง 

การศึกษาของประเทศมีกระทรวงศึกษาธิการเปนผูวางแนวทางการศึกษา โดยไดรับความรวมมือจากรัฐบาล 

กลาง รัฐบาลทองถิ่น รวมถึง สถาบันเอกชน นอกจากนี้  มี National Commission for University Evaluation and 

Accreditation ที่กำหนดและประเมินหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาทุกหลักสูตร อารเจนตินามีมหาวิทยาลัยที่มี 

ชื่อเสียงหลายแหง อาทิิ

สาธารณรัฐอารเจนตินา

ภาพ: University of Buenos Aires (UBA)

https://www.facebook.com/ubaonline/ 

ภาพ: https://favpng.com/ 
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National University La Plata 
UNLP

 National University La plata  (หรือ  Universidad  Nacional de La Plata: UNLP) กอตั้งในป 2440 

เปนมหาวิทยาลัยใหญที่สุดในเขต La Plata เมืองหลวงของกรุง Buenos Aires ในชวงแรกใชชื่อวา Universidad 

Provincial de La Plata ตอมาไดรวมสถาบันวิทยาศาสตรหลายแหงเขากับมหาวิทยาลัย และเปลี่ยนชื่อในเวลา 

ตอมา 

ทีมา: https://unlp.edu.ar/historia/historia-de-la-universidad-nacional-de-la-plata-7946

        https://www.usnews.com/education/best-global-universities/national-university-la-plata-502752

        https://theconversation.com/institutions/national-university-of-la-plata-3045

 UNLP เปนมหาวิทยาลัยที่ดีสุดอันดับที่ 2 ของอารเจนตินา อยูในอันดับที่ 18 ของมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุด 

ในลาตินอเมริกา ประกอบดวยวิทยาเขต 5 แหง ศูนยวิชาการอีกหลายแหงเพื่อการวิจัย รวมถึง ยังมี 

พิพิธภัณฑ Museum of Natural Sciences, Institute of Physical Education และ Astronomical Observatory 

ปจจุบัน UNLP มีการเก็บตัวอยางดานบรรพชีวินวิทยาและมานุษยวิทยาที่สำคัญที่สุดแหงหนึ่งของอเมริกาใต 

University of Buenos Aires
UBA

ทีมา: https://www.usnews.com/education/best-global-universities/university-of-buenos-aires-504821  

        https://www.topuniversities.com/where-to-study/latin-america/argentina/guide

 UBA ประกอบดวย 13 คณะ มีพิพิธภัณฑ 10 แหง มีความรวมมือกับโรงพยาบาล 6 แหง และสถาบัน 

วิจัยอีก 61 แหง เพื่อศึกษาและผลิตงานวิจัยในสาขาตางๆ โดยสถาบันวิจัย 17 แหง มุงเนนดานวิทยาศาสตร 

การวิจัยการพัฒนาเทคโนโลยี การถายทอดเทคโนโลยี และสถาบันอีก 44 แหงดำเนินงานเชิงกลยุทธกับ 

National Council of Scientific and Technical Investigations (หรือ Consejo Nacional de Investigaciones Cientí-

ficas y Técnica: CONICET) นอกจากนี้ UBA ผลิตบุคลากรที่มีชื่อเสียง ประธานาธิบดีอารเจนตินาหลายทาน 

รวมถึง นักวิทยาศาสตรที่ไดรับรางวัลโนเบลอีก 5 ทาน

 University of Buenos Aires (หรือ Universidad de Buenos Aires: UBA) กอตั้งในป 2364 เปน 

มหาวิทยาลัยรัฐที่ใหญที่สุด และเปนมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในอารเจนตินา อยูในอันดับที่ 5 ของมหาวิทยาลัย 

ที่ดีที่สุดในลาติน และอยูในอันดับที่ 312 ของมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในโลก 
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National University of Cordoba
UNC

ทีมา: https://www.unc.edu.ar/english/historical-overview

        https://www.usnews.com/education/best-global- 

universities/national-university-of-cordoba-502638

        https://www.unc.edu.ar/ciencia-y-tecnolog%C3%ADa/ 

centros-e-institutos-de-investigaci%C3% B3n-de-la-unc

 National University of Cordoba (หรือ Universidad Nacional de Córdoba, UNC) กอตั้งในป 2156 

เปนมหาวิทยาลัยที่เกาแกที่สุดของอารเจนตินา ซึ่งตั้งอยูใจกลางเมือง Córdoba ที่ไดรับการประกาศใหเปน 

มรดกโลกโดยองคการยูเนสโกเมื่อป 2543  

ภาพ: Albano Azarian [CC BY-SA 
(https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)]

 UNC เปนมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดอันดับที่ 3 ของอารเจนตินา อยูในอันดับที่ 19 ของ 

มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดของลาตินอเมริกา มีขนาดใหญเปนอันดับสอง รองจาก  

University of Buenos Aires มีบทบาทสำคัญทั้งในระดับชาติ 

และภูมิภาค เปดสอนหลักสูตรครอบคลุมหลาก - 

หลายสาขา ประกอบดวยศูนยวิจัยมาก 

กวา 100 แหง  

 นอกจากนี้ ยังประกอบดวย 

พิพิธภัณฑ 17 แหงและหอดูดาว 2 

แหง โดยในสวนของงานวิจัยและ 

พัฒนาทางดาน วทน. UNC มีสำนักงาน 

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (SeCyT) 

ทำหนาที่ดูแลในสวนของนโยบายการวิจัย 

ของมหาวิทยาลัย รวมถึง มุงพัฒนา 

ทรัพยากรบุคคล และการถายทอดความรู 

สูสังคม
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National University of Rosario 
UNR

ทีมา: https://www.usnews.com/education/best-global-universities/national-university-of-rosario-529046

        https://www.4icu.org/reviews/universities-english/76.html

  National University of Rosario (หรือ Universidad Nacional de Rosario: UNR) กอตั้งในป 2511 

ตั้งอยูที่เมือง Rosario รัฐ Santa Fe ประกอบดวยวิทยาเขตในเมือง Casilda และ Zavalla  

 UNR เปนมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดอันดับที่ 4 ของประเทศ และอยูอันดับที่ 35 ของมหาวิทยาลัย 

ที่ดีที่สุดในลาตินอเมริกา UNR ไมไดมีชื่อเสียงเฉพาะดานการสอนเพียงเทานั้น แตยังมุงเนนในดานการวิจัย 

โดยมี Research and Innovation Department ทำหนาที่สงเสริมและประสานงานดาน วทน. ของ 

มหาวิทยาลัย ปจจุบัน UNR มีกลุมวิจัย 36 กลุม ที่ศึกษาวิจัยในสาขาตางๆ นอกจากนี้ UNR 

ยังมีความรวมมือกับศูนยวิจัย และสถาบันการศึกษาระดับสูงอื่นๆ ของประเทศดวย  

Austral University  

  Austral University เปนมหาวิทยาลัยเอกชน จัดอยูในอันดับที่ 24 ของมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุด 

ในลาตินอเมริกา โดยในเมือง Pilar มีโรงพยาบาลของมหาวิทยาลัย คณะวิทยาศาสตรชีวการแพทย IAE 

Business School และ Parque Austral ซึ่งเปนอุทยานวิทยาศาสตรที่เนนการวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร 

เทคโนโลยี และธุรกิจ นอกจากนี้ Austral University มีความรวมมือกับหนวยงานภาครัฐ อาทิ CONICET 

และหนวยงานตางประเทศ 

ทีมา: https://www.topuniversities.com/where-to-study/latin-america/argentina/guide

   Austral University (หรือ Universidad Austral) กอตั้งในป 2520 มีวิทยาเขตหลักตั้งอยูที่กรุง 

Buenos Aires และมีวิทยาเขตอีก 2 แหงที่เมือง Pilar กรุง Buenos Aires และเมือง Rosario ที่รัฐ Santa Fe 
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National Technological University  
UTN

ทีมา: https://www.4icu.org/reviews/universities-english/7822.html

        https://www.frba.utn.edu.ar/investigacion/centros-grupos-utn-ba/

  National Technological University 

(หรือ Universidad Tecnológica Nacional: 

UTN) กอตั้งในป 2502 มีวิทยาเขตหลักตั้ง 

อยูที่กรุง Buenos Aires เปดสอน 29 คณะ 

โดยกระจายตัวอยูตามเมืองตางๆ ไดแก 

Avellaneda, Bahía Blanca, Chubut, Concor-

dia, Córdoba, La Plata, La Rioja, Mendoza, 

Paraná, Rafaela, Reconquista, Resistencia, 

Río Grande, Rosario, S. Francisco, S. Nico-

lás, S. Rafael, Santa Cruz, Santa Fe, 

Tucumán, Venado Tuerto และ Villa María  

 UTN เปนมหาวิทยาลัยรัฐระดับประเทศที่มีชื่อเสียงในสาขาวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี โดย 

เฉพาะทางดานวิศวกรรมการบิน วิศวกรรมเคมี วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมไฟฟา อีกทั้งมีชื่อเสียงทางดาน 

การวิจัยพลังงาน วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม หุนยนต และเทคโนโลยีสารสนเทศ นอกจากนี้ ในวิทยาเขต   

กรุง Buenos Aires มีกลุมวิจัย Group for R&D in Bioengineering (หรือ Grupo de Investigación y Desarrollo 

en Bioingeniería: GIBIO) เปนกลุมวิจัยสหสาขาวิชาชีพที่รวมนักฟสิกส นักวิศวกรรมชีวเวช (Bioengineers) 

แพทย และวิศวกร สาขาตางๆ และยังประกอบดวยนักเรียน นักศึกษาระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา 

เพื่อวัตถุประสงคในการศึกษา วิจัย พัฒนา ประเมินวิธีการและอุปกรณเพื่อใชในการวินิจฉัยและปองกัน 

โรค นอกจากนี้ GIBIO ยังมีความรวมมือกับหนวยงานวิจัยระดับนานาชาติที่มีชื่อเสียงหลายแหงเพื่อทำ  

การวิจัยแบบสหวิทยาการ  

ภาพ:  UTN - Facultad Regional Tucumán [CC BY-SA] 
(https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0)
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 รัฐบาลบราซิลใหความสำคัญตอการศึกษาขั้น 

สูง โดยมีกระทรวงศึกษาธิการควบคุมและดูแลหลักสูตร 

ตางๆ จากขอมูลในป 2560 บราซิลมีสถาบันการศึกษาขั้นสูง 

ทั้งหมด 2,448 แหง เปนของภาครัฐจำนวน 296 แหง และเปน  

ของเอกชนจำนวน 2,152 แหง โดยมหาวิทยาลัยของรัฐในบราซิล 

ส วนใหญได ร ับเง ินสนับสนุนจากร ัฐบาลกลางหร ือร ัฐบาลระดับร ัฐ 

และนักศึกษาสามารถเขาเรียนในมหาวิทยาลัยรัฐไดโดยไมเสียคาใชจาย ในชวง 20 ปที่ผานมา มีนักศึกษา  

ที ่จบการศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกจำนวนมากในสาขาทางดานวิทยาศาสตร 

นอกจากนี้ สถาบันการศึกษาของบราซิลยังมีระบบหลักสูตรการศึกษาที่หลากหลายและมุงเนน 

งานวิจัยและพัฒนาในหลายดาน โดยที่ผลงานทางดาน วทน. รอยละ 99 ของผลงาน 

วิทยาศาสตรทั้งหมดที่ผลิตในบราซิลเกิดขึ้นจากการพัฒนาในสถาบันการศึกษาของรัฐ  

 มหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงทางดานวิทยาศาสตรในบราซิล เชน

 

สหพันธสาธารณรัฐบราซิล
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University of São Paulo   
USP

 University of São Paulo (หรือ Universidade de São Paulo: USP) กอตั้งในป 2477 

เปนมหาวิทยาลัยรัฐที่ใหญที่สุดของประเทศ โดยอยูภายใตการดูแลของรัฐ São Paulo เปนมหาวิทยาลัย 

ที่ดีที่สุดอันดับหนึ่งของลาตินอเมริกา และอยูในอันดับที่ 128 ของโลก USP ผลิตผลงานทางดาน 

วิทยาศาสตรประมาณรอยละ 20 ของผลงานทางดานวิทยาศาสตรทั้งหมดของประเทศ มีวิทยาเขตหลัก 

ตั้งอยูที่เมือง São Paulo และอีก 7 วิทยาเขตในเมือง Bauru, Lorraine, Piracicaba, Pirassununga, Ribeirão 

Preto, Santos และ São Carlos อีกทั้ง ยังมีศูนยการสอน (Teaching Unit) 

พิพิธภัณฑ และศูนยวิจัยในเมืองตางๆ โดยที่วิทยาเขต Ribeirão Preto 

เปน วิทยาเขตที่ใหญเปนอันดับ 2 รองจากวิทยาเขตในเมือง 

São Paulo ทั้งในแงของความเชี่ยวชาญทางวิชาการและ 

ผลผลิตทางดานวิทยาศาสตร โดยวิทยาเขตนี้เปน 

ศูนยรวมของการศึกษาทางดานวิทยาศาสตรสาขา 

ตางๆ อาทิ ดานการแพทย ฟสิกส คณิตศาสตร 

เทคโนโลยีสารสนเทศ เคมี ชีววิทยา และจิตวิทยา

 นอกจากนี้ USP มีหนวยงาน Agência USP de 

Inovação (AUSPIN) ทำหนาที่สนับสนุนความรูดาน วทน. 

ที่ผลิตโดยมหาวิทยาลัย เพื่อตอบโจทยความตองการและ 

แกไขปญหาตางๆ ในสังคมปจจุบัน  โดยภายใต AUSPIN มีศูนยวิจัย 

และความรวมมือรวมกับ หนวยงานภาครัฐหลายโครงการ อาทิ

วิทยาเขตของ USP

ภาพ: https://www5.usp.br/#english

 - ศูนย Research, Innovation and Dissemination Centers (หรือ Centros de Pesquisa,               

Inovação e Difusão: CEPIDs) ทำหนาที่พัฒนางานวิจัยพื้นฐานและงานวิจัยประยุกตที่เนนเฉพาะบางสาขา 

การสรางสรรคนวัตกรรมผานการถายทอดเทคโนโลยี และเสนอกิจกรรมเสริมความรูใหแกนักเรียนและ 

ประชาชนทั่วไป โดยไดรับการสนับสนุนหลักจาก São Paulo Research Foundation (FAPESP) ที่เปน 

หนวยงานสนับสนุนเงินทุนวิจัยของรัฐ São Paulo 
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ที่มา: https://www.usnews.com/education/best-global-universities/universidade-de-sao-paulo-500437

        https://fearp.usp.br/en/index.php/where-we-are/university-of-sao-paulo, http://www.inovacao.usp.br/

        https://www6.usp.br/english/research/, https://www5.usp.br/institucional/a-usp/

        http://www.saocarlos.usp.br/transferencia-de-tecnologia/

        http://www.usp.br/internationaloffice/en/index.php/institutional/about-the-international-office

        

 - ความรวมมือกับ EMBRAPII (Brazilian Association of Industrial Research and Innovation) 

ซึ่งเปนหนวยงานภายใตกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยี นวัตกรรม และการสื่อสาร (MCTIC) โดย EM-

BRAPII มีความรวมมือรวมกับสถาบัน/ศูนยวิจัย 4 แหงของ USP เพื่อสงเสริมการศึกษาวิจัยและนวัตกรรม 

ของภาครัฐและเอกชน พัฒนาความรวมมือรวมกับภาคอุตสาหกรรม และเพิ่มศักยภาพในการแขงขันทาง 

การคา

 - สถาบัน INCTs (National Institutes of Science and Technology) ทำหนาที่เชื่อมตอและ 

รวบรวมกลุมนักวิทยาศาสตรที ่ดีที ่สุดเพื่องานวิจัยทางดานวิทยาศาสตรและพัฒนายุทธศาสตรเพื่อ  

การพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ โดยภายใต INCTs ประกอบดวย 19 สถาบันที่ทำหนาที่กระตุนการพัฒนา 

งานวิจัยทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่ทันสมัย สงเสริมนวัตกรรม และเพิ่มศักยภาพในการแขงขัน 

ระดับสากล

  อีกทั้ง USP มีความรวมมือรวมกับหลายประเทศในทวีปอเมริกา ยุโรป และเอเชียตะวันออก 

โดยเฉพาะจีน (กรอบ BRIC) และญี่ปุน ซึ่ง USP เล็งเห็นความสำคัญของการสรางความรวมมือระหวาง 

ประเทศ ปจจุบันมีมากกวา 1,000 ความตกลง โดยมีหนวยงาน 

National and International Academic Cooperation (Aucani) 

เปนหนวยงานหลักที ่ทำหนาที ่สงเสริมความรวมมือ  

ระหวางประเทศ รวมถึง เพื่อใหคำปรึกษาและความ - 

ชวยเหลือสำหรับนักศึกษาตางชาติ ใหคำปรึกษา 

เกี่ยวของกับโครงการศึกษาตอตางประเทศและ 

บร ิหารจ ัดการข อตกลงทางว ิชาการระหว าง 

ประเทศ

ภาพ: https://www.facebook.com/pg/usponline/photos/?tab=album&album_id=337502896303354&ref=page_internal



ที่มา: 

https://www.usnews.com/education/bes

t-global-universities/state-university 

-of- campinas-504975

            

https://www.timeshighereducation.com/ 

world-university-rankings/university-

campinas

 University of Campinas (หรือ Universidade Estadual de Campinas: Unicamp) กอตั้งในป 2509 

เปนมหาวิทยาลัยรัฐบาล ตั้งอยูในเมือง Campinas รัฐ São Paulo และยังมีวิทยาเขตในเมือง Piracicaba และ 

Limeir ถึงแมวา Unicamp จะถือวาเปนสถาบันขนาดเล็ก แตก็ไดมีการพัฒนาที่แข็งแกรงทั้งในดาน 

การศึกษา การวิจัย และทางสังคม

University of Campinas    
Unicamp

 Unicamp เปนมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดเปนอันดับที่ 3 ของลาตินอเมริกา และอยูในอันดับที่ 305      

ของโลก ในชวงแรกไดเริ่มจากการจัดตั้งเปนศูนยวิจัยทางการแพทยและวิทยาศาสตรพื้นฐาน เพื่อสงเสริม 

การพัฒนาและอุตสาหกรรมในภูมิภาค โดยมหาวิทยาลัยไดรับการสนับสนุนทางการเงินจากรัฐบาลรัฐ São 

Paulo เพื่อพัฒนาการศึกษาและการวิจัย โดย Unicamp มีการตีพิมพเอกสารเชิงวิชาการประมาณรอยละ 8 

ของจำนวนเอกสารเชิงวิชาการที่ไดรับการตีพิมพทั้งหมดในบราซิล และเปนมหาวิทยาลัยที่ผลิตงานวิจัย 

และจดสิทธิบัตรจำนวนมาก โดยในป 2546 Unicamp ประสบความสำเร็จครั้งใหญ จากการคนพบ 

การตรวจสอบการตายของยีน (genetic death detection) และในชวงไมกี่ปที่ผานมา นักวิทยาศาสตรที่  

UniCamp ไดพัฒนาแบบทดสอบการตรวจจับไวรัส Zika ในเลือดของผูปวย รวมทั้ง Unicamp ยังมี 

ความรวมมือรวมกับสถาบัน National Synchrotron Light Laboratory ที่มีเครื่องเรงอนุภาค (particle accel-

erator) แหงเดียวในลาตินอเมริกา ซึ่งเอื้อประโยชนใหนักศึกษาจาก Unicamp สามารถเรียนวิชาฟสิกส 

นาโนเทคโนโลยีและเทคโนโลยีตางๆได นอกเหนือจากการสนับสนุนการศึกษาทางดานวิทยาศาสตรแลว 

UniCamp ยังมีหลักสูตรทางศิลปะศาสตร อาทิ การเตนรำและการสื่อสาร (Dance and Communication 

Studies) มนุษยศาสตร บริหารธุรกิจ และสังคมศาสตร

ภาพ: 
http://www.internationaloffice.unicamp.br/hotsite/2018/0
6/21/24-schools-institutes/
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 Federal University of Rio de Janeiro (หรือ Universidade Federal do Rio de Janeiro: UFRJ) 

กอตั้งในป 2335 ตั้งอยูบนเกาะ Ilha do Fundão ในรัฐ Rio de Janeiro เปนมหาวิทยาลัยที่เกาแกที่สุดของ 

บราซิล  ในชวงเริ่มตน UFRJ เปนโรงเรียนเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและวิทยาศาสตรเทคโนโลยี (Polytechnic 

School) ที่รูจักในชื่อ Royal Academy of Artillery, Fortification and Design ตอมาในชวงที่ 

กระทรวงศึกษาธิการปฏิรูประบบการศึกษาของประเทศ Royal Academy of Artillery, Fortification and 

Design ไดเปลี่ยนชื่อเปลี่ยน University of Brazil เปดสอนหลากหลายสาขามากขึ้น มีการศึกษาวิจัย 

ทางดาน วทน. และเริ่มสรางความรวมมือรวมกับหนวยงานทั้งในและตางประเทศ และไดเปลี่ยนชื่อเปน 

Federal University of Rio de Janeiro ในเวลาตอมา

Federal University of Rio de Janeiro     
UFRJ
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 UFRJ เปนอีกมหาวิทยาลัยของรัฐที่เปนเลิศทางการสอนและงานวิจัย ที่เปนที่ยอมรับในระดับ 

ประเทศและระดับสากล UFRJ เปนมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดเปนอันดับที่ 4 ของลาตินอเมริกาและอยูในอันดับ 

ที่ 346 ของโลก โดยมีวิทยาเขตหลักอยูที่เขตเมืองมหาวิทยาลัย (Cidade Universitária) และอีก 3 วิทยาเขต 

ที่เขต Praia Vermelha, Macaé และ Polo Xerém ในรัฐ Rio de Janeiro โดยในแตละวิทยาเขต 

เปนที่ตั้งของศูนยวิจัยที่สำคัญ อาทิ

 - ในวิทยาเขต Macaé ที่อยูทางดานเหนือของรัฐ Rio de Janeiro เปนที่ตั้งของศูนยวิจัยและ 

การเรียนรู ที่มุงเนนดานสิ่งแวดลอม

 - ในวิทยาเขต Polo Xerém เปนที่ตั้งของ Advanced Center of Xerém 

(หรือ Pólo Avançado de Xerém) ที่มุงเนนการพัฒนาทางดาน 

เทคโนโลยีชีวภาพ และนาโนเทคโนโลยี



ที่มา: https://www.topuniversities.com/where-to-study/latin-america/brazil/guide

        https://coppe.ufrj.br/en/coppe
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 - ในวิทยาเขต Cidade Universitária เปนที่ตั้งของ Parque Tecnológico do Rio หรือ 

อุทยานเทคโนโลยีแหง Rio ที่มุงเนนเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับพลังงาน น้ำมัน และกาซ รวมกับ Petrobras โดย 

UFRJ ใชพื้นที่ 350,000 ตารางเมตร เปนศูนยวิจัยเทคโนโลยีน้ำมันที่ใหญที่สุดในโลก เนื่องจากการสำรวจ 

และการสกัดน้ำมันจากแหลงชั้นใตหินเกลือ (Pre-Salt Layer) ในทะเลลึก นอกจากนี้ ภายในอุทยาน 

เทคโนโลยีแหงนี้ยังประกอบดวยศูนยวิจัยอื่นที่สำคัญ อาทิ 

ภาพ: https://www.parque.ufrj.br/sala-de-
imprensa/galeria-de-fotos/

 Leopoldo Américo Miguez de Mello Research Center (CENPES) โดยมี Petrobras บริหารจัดการ 

และรับผิดชอบการวิจัยและพัฒนา (R&D) และงานดานวิศวกรรมพื้นฐาน รวมถึงพลังงานหมุนเวียนและ 

เชื้อเพลิงชีวภาพ  โดย CENPES เปนศูนยวิจัยน้ำมันที่ใหญที่สุดในซีกโลกใต

 Electric Energy Research Center (CEPEL) เปนสวนหนึ่งของหนวยงาน Eletrobrás ทำหนาที่วิจัย 

และพัฒนา (R&D) ที่เกี่ยวของกับการสราง การสง และการกระจายของพลังงานไฟฟา ศูนย CEPEL เปน 

ศูนยวิจัยดานพลังงานไฟฟาที่ใหญที่สุดในซีกโลก

 Mineral Technology Center (CETEM) เปนศูนยวิจัยภายใตกระทรวงวิทยาศาสตรฯ ทำหนาที่ใน 

การพัฒนาเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับแรธาตุ

 General Electric Global Technological Center (GE) ดำเนินการรวมกับ Petrobras มุงเนนการศึกษา 

น้ำมันใตทะเล และเทคโนโลยีกาซขั้นสูง

 Alberto Luiz Coimbra Institute of Post-Graduation and Research in Engineering (COPPE) 

เปนศูนยวิจัยและเรียนรูดานวิศวกรรมภายใต UFRJ มีหองปฏิบัติการดานวิศวกรรมที่ใหญที่สุดในลาติน - 

อเมริกา 



 São Paulo State University (หรือ Universidade Estadual Paulista: UNESP) เปน 1 ใน 3 

มหาวิทยาลัยรัฐบาลที่สำคัญของรัฐ São Paulo (อีก 2 แหงไดแก USP และ Unicamp) กอตั้งในป 2519 

เกิดจากการรวมตัวของสถาบันการศึกษาระดับสูงภายในรัฐ São Paulo เขาดวยกัน ปจจุบันประกอบดวย 

34 หนวย (Unites) ใน 24 เขตของรัฐ São Paulo 

ที่มา: https://www.usnews.com/education/best-global-universities/latin-america

        https://www.ufrgs.br/zenit/
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 Federal University of Rio Grande do Sul (หรือ Universidade Federal do Rio Grande do Sul: 

UFRGS) กอตั้งมื่อป 2477 ที่เมือง Porto Alegre UFRGS โดยในชวงแรก UFRGS ใชชื่อ Escola de Farmácia 

e Química  ซึ่งวิทยาลัยดานเภสัชและเคมี ตอมาไดเปดสอนหลากหลายสาขามากขึ้น และไดเปลี่ยนชื่อเปน 

UFRGS ในภายหลัง 

Federal University of Rio Grande do Sul     

UFRGS

 UFRGS ไดรับการจัดอันดับใหเปนหนึ่งในมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศทางดานเกษตรศาสตร 

มีความเปนเลิศดานการสอน และการวิจัยที่เปนที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติ มีผลงานทางดาน 

วิทยาศาสตรที่ไดรับการตีพิมพจำนวนมาก จัดอยูในอันดับที่ 10 ของมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในลาตินอเมริกา 

UFRGS ประกอบดวยวิทยาเขต 4 แหงในเมือง Porto Alegre ไดแก Centro, Saúde, Olímpico และ Vale 

อีกทั้ง ยังมีวิทยาเขตในเมือง Tramandaí ศูนยศึกษาทางการเกษตร Agronomic Experimental Station (หรือ 

Estação Experimental Agronômica: EEA) และ ZENIT Park อุทยานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่เริ่ม 

ดำเนินการในป 2555 เพื่อสงเสริมงานวิจัยของมหาวิทยาลัย นวัตกรรม และระบบการดำเนินธุรกิจ 

โดยการนำผลิตภัณฑใหมๆ เขาสูตลาดการคา 

São Paulo State University      
UNESP



ที่มา: https://www2.unesp.br/

        https://auin.unesp.br/

        https://www.masterstudies.com/universities/   

        Brazil/Universidade-Estadual-Paulista-

        (UNESP)/
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 UNESP จัดเปนมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดเปนอันดับที่ 10 ของลาตินอเมริกา และเปนอีกมหาวิทยาลัย 

ที่มีความสำคัญโดยเฉพาะทางดานวิทยาศาสตร มีนโยบายที่เนนการวิจัย การสอน และการถายทอด 

เทคโนโลยีสูชุมชนที่ชัดเจน โดยหนวยหลักที่ทำหนาที่การบริหารจัดการทางดาน วทน.ของ UNESP อาทิ 

  Dean of Research (PROPe) เปนสวนของคณะผูบริหารระดับสูง ทำหนาที่บริหารจัดการทางดาน  

วทน.ของ UNESP ชี้แนะ ประสานงาน และกำกับดูแลงานวิจัยตางๆ เพื่อใหเกิดการดำเนินการภายใน 

แวดวงวิชาการภายนอกรวมกับสังคม สถาบันของรัฐ และเอกชน

 Central Research Chamber (หรือ Câmara Central de Pesquisa: CCPe) ทำหนาที่ 

รับผิดชอบในการจัดทำแนวทางสำหรับการพัฒนานโยบายเพื่อกระตุนกิจกรรมการพัฒนาที่เกี่ยวของกับ 

การวิจัยทางวิทยาศาสตร 

 UNESP Innovation Agency (หรือ Agência Unesp de Inovação: AUIN) ที่ทำหนาที่สนับสนุน 

การประดิษฐคิดคนของนักวิจัย การคุมครองทรัพยสินทางปญญาและขั้นตอนที่จำเปนสำหรับการจัดการ 

สิทธิบัตร การเจรจาความรวมมือและการถายทอดเทคโนโลยีจากมหาวิทยาลัยไปยังภาคธุรกิจ

 นอกจากนี้ UNESP ยังมีอุทยานเทคโนโลยี (Technologic Parks) อีก 5 แหง ในวิทยาเขต Botucatu, 

Jaboticabal, Sao Jose do Rio Preto, São José dos Campos และ Sorocaba ที่มุงเนนศึกษาวิจัย 

ดานพลังงานชีวภาพ เทคโนโลยีชีวภาพ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ นาโนเทคโนโลยี การพัฒนายา 

วิทยาศาสตรทางทะเล และการวิจัยเซลลตนกำเนิด โดยมีโครงการวิจัยรวมและไดรับเงินทุนสนับสนุนหลัก 

จากหนวยงานภายในประเทศ เชน FAPESP, CNPq, CAPES และ FINEP นอกจากนี้ UNESP มีความรวมมือ 

รวมกับมหาวิทยาลัยและสถาบันตางประเทศอีกมากมาย 



ที่มา:  https://fsw.vu.nl/en/international-relations/paulo-

freire-program/participating-universities/ufmg/index.aspx
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 Federal University of Minas Gerais (หรือ Universidade Federal de Minas Gerais: UFMG) 

กอตั้งในป 2470 ประกอบดวยวิทยาเขต 3 แหง ไดแก Pampulha Campus, Health Sciences Campus ในเขต 

Central Belo Horizonte และ Rural Sciences Institute ในเขต Montes Claros 

Federal University of Minas Gerais     
UFMG

 UFMG เปนมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดเปนอันดับที่ 11 ของลาตินอเมริกา มีชื่อเสียงโดงดังในหลายสาขา 

ทั้งทางดานการวิจัย เทคโนโลยี และศิลปะ สำหรับการศึกษาและพัฒนาทางดานวิทยาศาสตรของ UFMG 

อยูภายใตการดูแลของ Office of the Dean of Research ที่ทำหนาที่ใหคำแนะนำและสนับสนุนการศึกษา 

และวิจัยของมหาวิทยาลัย รวมทั้งมีศูนย Center for Technology Innovation and Transfer ที่ทำหนาที่ 

สนับสนุนกิจกรรมเพื่อการพัฒนาเทคโนโลยีและการถายทอดความรูระหวาง UFMG และชุมชน 

 นอกจากนี้ ภายในวิทยาเขต Pampulha          

มีสถาบัน Federal Institute for Nuclear Sciences 

Research (หรือ Centro de Desenvolvimento da   

Tecnologia Nuclear: CDTN) ที่ประกอบดวย 

หองปฏิบัติการจำนวนมากและเตาปฏิกรณนิวเคลียร 

จาก General Atomincs (บริษัทดานพลังงานของ 

อเมริกาที่ใหการสนับสนุนการศึกษาวิจัยทางดาน 

ฟสิกส และพลังงานนิวเคลียรฟวชั่น) อีกทั้ง ยังมี 

พื้นที่ปาที่รูจักในชื่อ Estação Ecológica (หรือ        

Ecological Station) ซึ่งเปนปาทุติยภูมิ (ปาที่เกิดขึ้น 

เองโดยธรรมชาติและการปลูกโดยมนุษย) เพื่อให 

นักวิจัย โดยเฉพาะในสาขานิเวศวิทยาและนักสัตว - 

วิทยาไดทำการศึกษาในพื้นที่สีเขียวที่ใหญที่สุดใน 

เขตชุมชนเมือง 

ภาพ: http://www.ufmg.br
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  ปารากวัย หัวใจแหงอเมริกาใตที่ 

ลอมรอบดวยอารเจนตินา โบลิเวีย และบราซิล 

จากความไมสงบทางการเมือง การทุจริต และ 

ปญหาเศรษฐกิจเรื้อรัง สงผลใหการพัฒนา 

ประเทศลาชา ในเชิงของความกาวหนาทาง 

ดานวิทยาศาสตรของปารากวัยยังคงเปนรอง 

หลายประเทศ เนื่องจากยังไมมีหองปฏิบัติการ 

ที่ทันสมัย ระบบการรับรองคุณภาพที่ดี และ 

จำนวนนักวิจัยที่มีคุณสมบัติที่จะสามารถทำ 

การเปลี่ยนแปลงในระบบการวิจัยและพัฒนา 

ยังมีไมเพียงพอ ทั้งนี้ รัฐบาลพยายามผลักดัน 

การพัฒนาทางดาน วทน. มากขึ้น มีการเพิ่ม 

ตำแหนงงานในมหาวิทยาลัย รวมทั้ง การให 

ความสำคัญเพิ่มหลักสูตรการศึกษา 

ระดับปร ิญญาโทและปริญญาเอก 

เพ ื ่อสน ับสน ุนให น ักว ิจ ัยสามารถ 

ดำเน ินการศ ึกษาว ิจ ัย ได ภายใน 

ประเทศ

สาธารณรัฐปารากวัย

ภาพ: https://favpng.com/ 
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 National University of Asuncion (หรือ Universidad Nacional de Asunción: UNA) ซึ่งเปน 

มหาวิทยาลัยรัฐบาลกอตั้งในป 2432 และเปนมหาวิทยาลัยที่เกาแกที่สุดในปารากวัย ในชวงแรก 

มหาวิทยาลัยเปดสอนเพียงไมกี่สาขา ปจจุบันมีนักศึกษากวา 43,000 คน อาจารย 8,360 คน เปดสอนถึง 

12 สาขา และมี 2 สถาบัน UNA จัดอยูในอันดับที่ 131 ของมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในลาติน และอยูใน 

ชวงอันดับที่ 800 – 100 ของมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในโลก 

National University of Asuncion      

UNA

ทีมา: https://www.una.py/,     https://www.topuniversities.com/universities/universidad-

nacional-de-asunci%C3%B3n/undergrad

ภาพ: FF MM - Own work, CC BY-SA 3.0, 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid

=19550819

 UNA ใหการสนับสนุนทางดาน วทน. มอบทุนการศึกษา สนับสนุนการแลกเปลี่ยนนักศึกษา และ 

ใหการสนับสนุนโครงการทางดานวิทยาศาสตร เชน Conference of Young Researcher ซึ่งเปนโครงการ 

ที่เริ่มมาตั้งแตป 2550 จากการดำเนินการมากกวา 10 ป มีนักวิจัยรุนใหมเขารวมกับ UNA มากกวา 1,500 

คน โดยผลงานที่ดีที่สุดไดรับการประเมินระหวางการประชุมทางวิทยาศาสตรจะไดสงเขารวมงาน Confer-

ence of Young Scientists Association of Universities Grupo Montevideo (AUGM) ซึ่งเปนงาน 

ระดับภูมิภาคที่รวมเครือขายของมหาวิทยาลัยที่มีการดำเนินการคลายกัน ในเชิงสายอาชีพ โครงสราง 

ทางวิชาการ และการพัฒนากิจกรรมความรวมมือจากบราซิล โบลิเวีย ชิลี อารเจนตินาและอุรุกวัย 

ปจจุบันมีเครือขาย 34 มหาวิทยาลัยและผูเขารวมมากกวา 2 ลานคน โดยเปนนักศึกษาและนักวิชาการ 

120,000 คน อีกทั้ง UNA ยังมีหลายคณะและศูนยที่มุงเนนการศึกษาทางดานวิทยาศาสตร เชน 

คณะวิทยาศาสตรการแพทย วิทยาศาสตรเคมี (Faculty of Chemical Sciences) วิศวกรรมศาสตร 

วิทยาศาสตรการเกษตร โพลีเทคนิค (Polytechnic Faculty) และวิทยาศาสตรธรรมชาติ ศูนยวิจัย พัฒนา 

และนวัตกรรม (Center for Research, Development and Innovation)  (ภายใตคณะสถาปตยกรรมศาสตร 

การออกแบบ และศิลปะ (Faculty of Architecture, Design and Art) ซึ่งมีการพัฒนาหลายโครงการ 

ดานสิ่งแวดลอม และนโยบายเกี่ยวกับที่อยูอาศัย เปนตน 



Autonomous University of Asunción       
UAA

 Autonomous University of Asunción (Universidad Autónoma de Asunción: UAA) กอตั้งเมื่อป 2521 

ที่เมือง Asunción โดยชวงแรกใชชื่อ Superior School of Business Administration (Escuela Superior de 

Administración de Empresas: ESAE) เปนสถาบันที่กอตั้งขึ้นในชวงที่เศรษฐกิจประเทศเจริญเติบโต 

เปดสอนทางดานบริหารธุรกิจ ตอมาขนาดเปดสอนหลากหลายสาขามากขึ้น 

ทีมา: https://www.uma.es/relaciones-

-internacionales/noticias/universidad-autonom

a-de-asuncion

        

https://www.topuniversities.com/universities/u

niversidad-autonoma-de-asuncion-uaa
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ภาพ: Mx. Granger - Own work, CC0, 
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=59327891

 UAA ประกอบดวยวิทยาลัย 4 แหง ไดแก วิทยาลัยกฎหมาย การเมือง และการสื่อสาร 

วิทยาลัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี วิทยาลัยเศรษฐศาสตรและการบริหาร  และวิทยาลัยวิทยาศาสตร 

เพื่อสุขภาพ UAA เปนมหาวิทยาลัยเอกชนแหงเดียวในปารากวัยที่ไดรับ การรับรองอยางเปนทางการจาก 

หนวยงานของสหรัฐฯ นอกจากนี้ UAA มีความรวมมือทางวิชาการและงานวิจัยทางดานวิทยาศาสตร 

รวมกับนานาประเทศ 
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  อุรุกวัย เปนประเทศเล็กที่ขนาบ             

ดวยประเทศใหญอยางอารเจนตินา ที่มีขนาด 

ประเทศใหญกวา 16 เทา และบราซิล ที่มีขนาด 

ประเทศใหญกวา 48 เทา แตขนาดพื้นที่ไมเปน 

อุปสรรคในการพัฒนาของประเทศ อุรุกวัยกลับเปน 

หนึ่งในประเทศที่มีระบบการเมืองและเศรษฐกิจที่มีเสถียรภาพ 

ที่สุดในลาตินอเมริกา มีการพัฒนาหลายดานที่โดดเดน โดยเฉพาะทางดานการใชพลังงานทดแทน จากที่ 

ตองนำเขาไฟฟาจากอารเจนตินาและบราซิล ปจจุบันอุรุกวัยกลับเปนผูสงออกไฟฟาใหกับเพื่อนบานสอง 

ประเทศ มีอัตราสวนของนักวิจัย และนักวิทยาศาสตรตอหัวประชากรสูงที่สุดในภูมิภาค มีการวางรากฐาน 

การศึกษา วิจัยไวเปนอยางดี

สาธารณรัฐบูรพาอุรุกวัย

ภาพ: https://favpng.com/ 

 นักศึกษาอุรุกวัยสามารถเขาเรียนในสถาบันการศึกษาภาครัฐโดยไมเสียคาใชจายใดจนถึงระดับ 

ปริญญาตรี แตอยางไรก็ดี สถาบันการศึกษาขั้นสูงของภาครัฐมีเพียง2 แหงเทานั้น คือ University of the 

Republic และ Technological University of Uruguay ทำใหอัตราการสอบเขาศึกษาตออยูในระดับสูง

ภาพ: LouMact, https://pixabay.com/photos/punta-del-este-monument-hand-sand-342075/ 
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 University of Montevideo  (หรือ Universidad de Montevideo: UM) กอตั้งในป 2540 ประกอบดวย 

8 วิทยาเขต ในเมือง Montevideo เปนมหาวิทยาลัยเอกชนที่ไมแสวงหาผลกำไร จัดอยูในอันดับที่ 85 

ของมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในลาติน และอยูในชวงอันดับที่ 491 ของมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในโลก เปน 

มหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงทั้งในและตางประเทศ มีความเปนเลิศทางดานวิชาการ งานวิจัย และการพัฒนา 

นวัตกรรมทางเทคโนโลยี  

University of Montevideo        
UM

 นอกจากนี้  UM  มีความรวมมือรวมกับภาคอุตสาหกรรม ภาครัฐ องคกรไมแสวงหาผลกำไร และ 

มหาวิทยาลัยหลายแหง อาทิ University of São Paulo, Nanyang Technological University of Singapore, 

and University College of London, Canada’s University of Ottawa และ Australia’s La Trobe University

ทีมา: http://www.um.edu.uy/, https://www.4icu.org/reviews/4840.htm,          

        https://www.topuniversities.com/universities/universidad-de-montevideo-um/more

University of the Republic         

UdelaR

 University of the Republic (หรือ Universidad de la República: UdelaR) กอตั้งในป 2392 

ตั้งอยูที่เมือง Montevideo เปนมหาวิทยาลัยรัฐที่เกาแกที่สุด และมีขนาดใหญที่สุดของอุรุกวัย มีคณาจารย 

และนักวิจัยมากกวา 11,000 คน นักศึกษาระดับปริญญาตรีมากกวา 109,000 คน โดยประมาณ 85% 

เปนนักศึกษาชาวอุรุกวัย

 UdelaR จัดอยูในอันดับที่ 49 ของมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในลาติน และอยูในชวงอันดับที่ 801-1000 

ของมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในโลก ประกอบดวยโรงเรียน 15 แหง สถาบัน 9 แหง และศูนยภูมิภาคอีก 3 แหง 

นอกจากนี้ UdelaR ยังประกอบดวยหนวย Scientific Research Sector Commission (CSIC) เปนหนวยที่รวม 

กับรัฐบาล เพื่อสงเสริมการวิจัยในทุกสาขา

ทีมา: https://www.topuniversities.com/universities/universidad-de-la-republica-udelar/undergrad

        https://www.erasmus-care.eu/_wp/?p=307, https://www.csic.edu.uy/content/presentacion-csic
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Catholic University of Uruguay         
UCU

 Catholic University of Uruguay (หรือ Universidad Católica del Uruguay: UCU) กอตั้งในป 2425 

ที่เมือง Montevideo เปนมหาวิทยาลัยเอกชนที่เกาแกที่สุดของอุรุกวัย มีเปาหมายในการพัฒนาไปสู 

ความเปนเลิศทางการศึกษา นวัตกรรม และการพัฒนาในสังคม ในชวง 15 ปที่ผานมา UCU ไมเพียงมุงเนน 

การเรียนการสอนในเชิงวิชาการเพียงเทานั้น ยังเพิ่มในสวนของการศึกษาวิจัยพื้นฐานและประยุกต ทั้งทาง 

ดานสุขภาพ วิศวกรรมศาสตร วิทยาศาสตร ธรรมชาติ สังคมศาสตรและมนุษยศาสตร โดยให 

นักศึกษามีสวนรวมในการศึกษาวิจัยในโครงการตาง เพื่อฝกอบรมวิชาชีพและเตรียมความพรอมใน 

การทำงาน

ทีมา: https://ucu.edu.uy/es/node/47598

ภาพ จากซ้ายไปขวา: 
     UM,      
     https://www.latrobe.edu.au/students/opportunities/exchange/partners/ 
universidad-de-montevideo
     UdelaR, Felipe Restrepo Acosta  CC BY-SA 4.0, 
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=55860896
     UCU, Charrúa Fever / CC BY-SA 
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0


