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สวัสดี ท่านผู้อ่านที่เคารพ

 กลับมาพบกันอีกเช่นเคยในวิทย์ปริทัศน์ฉบับเดือนกรกฎาคม เดือนที่สหรัฐอเมริกาได้มีโอกาส
เฉลิมฉลองวันชาติ ในบรรยากาศฤดูร้อนอันระอุ ที่ว่ากันว่าด้วยการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิ จะช่วยให้การแพร่
ระบาดของโควิด–19 ลดลง ซึ่งสำาหรับกรุงวอชิงตันดีซี และหัวเมืองน้อยใหญ่ ได้จัดการจุดพลุตะไลกันไปทุก 
หัวระแหง ดุจจะประกาศชัยชนะที่แลกมาด้วยอาวุธที่ทันสมัยอย่างวัคซีน mRNA  เราจะเห็นประชาชนทั่วไป ทั้ง
ที่ฉีดวัคซีน และไม่ฉีดวัคซีน ออกมาสังสรรค์กันแบบเปิด พูดคุย เคี้ยวป๊อบคอร์นกันในที่สาธารณะ จนกระทั่ง
สองสัปดาห์ผ่านไป ตัวเลขของผู้ติดเชื้อก็กลับมายืนหนึ่ง ไม่ยอมให้ประเทศใด รัฐใดมาไล่ตามทันเช่นเคย  
จนบางที ก็อดคิดไม่ได้ว่าวิธีคิดของคนในประเทศพัฒนาแล้วก็น่าจะมีการปฏิรูปบ้างไม่มากก็น้อย
 อย่างไรก็ตาม ทีม บก. หวังว่าการรวบรวมสาระความรู้เรื่องวัคซีนที่ได้เผยแพร่ไปเมื่อเดือนที่แล้ว จะมี
ส่วนไม่มากก็น้อยที่จะทำาให้คนไทย เลิกเกรงกลัววัคซีน หรือมีอคติกับวัคซีนใดวัคซีนหนึ่งมากเกินไป เพราะไม่มี
วัคซีนไหนไม่มีประวัติไม่มีคนแพ้ หรือกันการติดเชื้อได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ และการระบาดในระลอกใหม่ของสหรัฐฯ 
ก็พบว่า คนจำานวนมากที่ติดเชื้อ ก็ได้รับวัคซีน mRNA กันครบสองโดสแล้ว ต่างกันตรงที่ว่า โอกาสของการ
ติดเชื้อ และการเสียชีวิตของผู้ ได้รับวัคซีนนั้น ทิ้งห่างผู้ที่ไม่ได้รับอย่างชัดเจน จึงเป็นบทพิสูจน์สำาคัญว่า วัคซีน
ช่วยชีวิตเราได้ และเราจะชนะไปด้วยกัน ถ้าร่วมใจกันเข้ารับการฉีดวัคซีน 
 ในฉบับนี้ เพื่อหนีจากบรรยากาศความทุกข์ใจจากโรคระบาด ที่ยังคงดูหนักหนาสาหัส โดยเฉพาะใน
ประเทศไทยของเรา ทีมบรรณาธิการจึงขอนำาเสนอเรื่องราวของสถาบันการอุดมศึกษาที่ไม่ได้เรียกตนเองว่า 
มหาวิทยาลัย หรือ University ที่มีชื่อเสียงของสหรัฐอเมริกามาให้อ่าน เผื่อผู้ใหญ่ท่านใดมีแผนจะส่งลูกหลาน  
หรือ เผื่อเยาวรุ่นท่านใดมีแพลนจะมาเรียนต่อสหรัฐฯ หลังการแพร่ระบาดสงบ จะได้ลองหาข้อมูลสมัครตาม
สถาบันเทคโนโลยี หรือ Institute of Technology ซึ่งไม่ได้มีแค่ MIT อันเลื่องชื่อ 

ทีมบรรณาธิการ
สำานักงานที่ปรึกษาด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
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 เมื่อเราพูดถึงสถานที่สำาหรับให้เราได้ศึกษาเล่าเรียนในระดับอุดมศึกษา จะมีสถานท่ีท่ีใช้
คำาเรียกแตกต่างกัน 2 ประเภท คือ 1 มหาวิทยาลัย หรือ University กับ 2 สถาบัน หรือ Institute 
ตามความหมายในอดีต แรกเร่ิมและดั้งเดิมมหาวิทยาลัยใช้เพื่ออ้างถึงศูนย์การเรียนรู้ขนาดใหญ่ที่ให ้
การศึกษาระดับอุดมศึกษาแก่นักศึกษาที่ต้องการเชี่ยวชาญในสาขาวิชาเฉพาะซ่ึงมีต้ังแต่กลุ่มสาขา
วิทยาศาสตร์ เช่น แพทย์ พยาบาล วิศวกรรมศาสตร์ กลุ่มสาขาด้านสังคมศาสตร์ เช่น รัฐศาสตร์ 
เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ บริหารธุรกิจ และกลุ่มสาขาวิชา มนุษยศาสตร์ เช่น อักษรศาสตร์ 
ศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเปิดสอนทั้งหลักสูตรระดับปริญญาตรีและสูงกว่าปริญญาตรี 
เป็นสถาบันการศึกษาที่สูงที่สุดในประเทศต่างๆ ทั่วโลก เนื่องจากมีสิ่งอำานวยความสะดวก
และหลักสูตรที่เปิดสอน ในขณะที่สถาบันคือศูนย์การเรียนรู้ท่ีรัฐบาลหรือสมาชิก
ในชุมชนสร้างขึ้นเพื่อส่งต่อทักษะเฉพาะด้านให้กับผู้เรียนเพื่อช่วยให้มีความรู้ ใน 
การประกอบอาชีพ สถาบันมีความเช่ียวชาญเฉพาะทางที่เน้นเฉพาะด้านการ
ศกึษาซ่ึงอาจเปน็แฟช่ัน เกษตรกรรม ศลิปะ และเทคโนโลย ีเปน็ตน้ โดยในภาพรวม  
คำาว่า สถาบันนั้น มีความหมายที่เล็กกว่า คำาว่า มหาวิทยาลัย 
 ความแตกต่างหลักประการหนึ่งระหว่างมหาวิทยาลัยและสถาบัน
คือหลักสูตรที่เปิดสอน มหาวิทยาลัยเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีและ
บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมีความเชี่ยวชาญในการให้การศึกษาระดับสูงสุด
ซึ่งทำาให้มีความเช่ียวชาญในการเปิดสอนหลักสูตรระดับสูงในด้านการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ในขณะที่สถาบันมุ่งเน้นไปที่การจัดหาทักษะเฉพาะให้กับผู้
เรียนที่จะช่วยให้ผู้เรียนดำาเนินงานเฉพาะ หลักสูตรที่เปิดสอนในระดับสถาบัน
สามารถเป็นได้ทั้งหลักสูตรประกาศนียบัตรหรืออนุปริญญาด้วย ในขณะที่เมื่อพูด
ถึงมหาวิทยาลัย หลักสูตรที่เปิดสอนต้องอย่างน้อยในระดับปริญญาตรี
 ความแตกต่างและความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในระดับสถาบันน้ันสูงมาก  
โดยสถาบันจะจัดการสอน การฝึกอบรมและพัฒนาในด้านการศึกษาเฉพาะด้าน  สถาบัน
ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีจะจัดให้มีการสอน การฝึกอบรมเฉพาะด้านที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี
เท่านั้น สิ่งนี้อธิบายได้ว่าทำาไมสถาบันส่วนใหญ่จึงมีชื่อลงท้ายด้วยสาขาวิชาเฉพาะ ตัวอย่างเช่น 
สถาบันจะเชี่ยวชาญด้านศิลปะ วิทยาศาสตร์ เกษตรกรรม หรือเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยกับสถาบัน
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 ในด้านขนาดและจำานวนประชากร มหาวิทยาลัยจะมีอาคารขนาดใหญ่ท่ีใช้สำาหรับการบริหาร
งานและการจัดการขององค์กร ห้องบรรยาย หอพักนักศึกษา สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ห้องสมุด  
ห้องปฏิบัติการ และหอประชุม เป็นต้น จำานวนนักศึกษา คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ที่ไม่ใช่ผู้สอนมีจำานวน
มาก ซึ่งอธิบายความต้องการโครงสร้างและสิ่งอำานวยความสะดวกขนาดใหญ่ มหาวิทยาลัยบางแห่งมี
นักศึกษาหลายหมื่นคน ส่วนสถาบันมีอาคารค่อนข้างใหญ่ซึ่งมีไม่มากนัก เนื่องจากไม่มีนักศึกษาหลาก
หลายสาขา และไม่ต้องการสิ่งอำานวยความสะดวกที่จำาเป็นในมหาวิทยาลัย สถาบันสร้างห้องที่นักศึกษา
ทำากิจกรรมเชิงปฏิบัติมากกว่าห้องบรรยาย 

  อย่างไรก็ตาม พัฒนาการที่เกิดขึ้นในหลายประเทศได้ทำาให้นิยามนี้ แปรเปลี่ยนไปมิใช่
น้อย โดยเฉพาะการที่สถาบัน โดยเฉพาะประเภทสถาบันเทคโนโลยี ได้รับการพัฒนาไปอย่างมาก  

จากการประสบความสำาเร็จในการนำาเสนอผลงานและการผลิตบุคลากรที่มีความเป็นนัก
วิชาชีพ (professionals) ออกสู่สังคม จนได้รับการยอมรับ และมีการขยายพื้นที่ โครงสร้าง

พื้นฐาน จนมีความหลากหลายของสาขาไปใกล้เคียงกับมหาวิทยาลัย ตัวอย่าง
ของสถาบันท่ีมีชื่อเสียงของสหรัฐอเมริกา คือ สถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์  
(Massachusetts Institute of Technology หรือ MIT) ซึ่งเป็นสถาบันที่สอน 
ด้านเทคโนโลยีในลำาดับต้นๆ ของโลก ส่วนของไทย ก็คือกลุ่มสถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้า (King Mongkut’s Institute of Technology) ซึ่งต่อมา วิทยาเขต
ธนบุรี และวิทยาเขตพระนครเหนือ ก็เลือกที่จะเปลี่ยนชื่อตนเองว่า มหาวิทยาลัย 
ในขณะที่ วิทยาเขตเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง ยังคงยืนหยัดที่ จะใช้ ว่า สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเช่นแรกเริ่มก่อตั้ง ซึ่งทำาให้คำาย่อ ก็แตกต่างกันไป เป็น 

KMUTT KMUTNB และ KMITL ตามลำาดับ ซึ่งความมีชื่อเสียงของสถาบัน/
มหาวิทยาลัยทั้งสาม ก็ยังคงได้รับการต้อนรับและชื่นชมมาโดยตลอด

  ปรากฏการณ์เช่นนี้ นอกจากไทยและสหรัฐอเมริกาแล้ว ในกรณีของเม็กซิโก 
National Polytechnic Institute (หรือ Instituto Politécnico Nacional: IPN)  ซึ่งขึ้นมา

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2479 เพื่อใช้เป็นศูนย์ฝึกอบรมอาชีพแก่ประชาชนที่ด้อยโอกาสในช่วงเวลานั้น  
แต่ด้วยผลงานอันมีชื่อเสียง ทำาให้สถาบันมีการขยายวิทยาเขต และสถาบันวิจัยไปมากมาย และก็

ถูกนำาเข้าไปจัดอันดับอยู่ในมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดของเม็กซิโก และที่สำาคัญ สามารถจัดตั้งสถาบันบัณฑิต
ศึกษา ที่เรียกว่า CINVESTAV ที่มีการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและเอกอีกด้วย  
 ในลำาดับต่อไป เราจะได้มารู้จักสถาบันเทคโนโลยีที่มีชื่อเสียงที่สุดของสหรัฐอเมริกา ทั้ง 10 แห่ง 
โดยการจัดอันดับนี้อิงตามการจัดลำาดับมหาลัยวิทยาลัยที่ดีที่สุดของสหรัฐฯ U.S. News 2021 Best 
National Universities
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อนัดบัท่ี 4 U.S. News 2021 
Best National Universities
ที่ตั้ง: เมืองเคมบริดจ์ รัฐแมสซาชูเซตส์
ก่อตั้ง: ปี ค.ศ. 1861
อัตราการรับนักเรียน: 6.7% (2020)
ค่าเล่าเรียนรายปี: $53,790 (2019)
จำานวนนักเรียน: 11,520 (2020-21) 
 - นักศึกษาระดับปริญญาตรี: 4,530 
 - นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา: 6,990
เงินเดือนเริ่มต้นเฉลี่ยของศิษย์เก่า: $82,700
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 Massachusetts     Institute      of      Technology      (MIT)  เปน็สถาบนัเทคโนโลยี
เอกชนที่มีชื่อเสียงระดับโลกอยู่ในอันดับต้นๆ ของ U.S. News & World Report และการจัดอันดับ 
วิทยาลัยอื่นๆ อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในด้านคณาจารย์และการวิจัย
ระดับโลก งานวิจัยที่พัฒนามาอย่างเข้มข้นและยาวนานทำาให้สถาบันแห่งนี้มีคุณูปการต่อความ
ก้าวหน้าหลายอย่างของมวลมนุษยชาติ ตั้งแต่หุ่นยนต์ที่แสดงร่วมกับคณะนาฏศิลป์มืออาชีพไป
จนถึงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทางการแพทย์ที่เก็บเกี่ยวพลังงานจากความแตกต่างของอุณหภูมิ รวม
ทั้งการพัฒนาเรดาร์ แผงวงจรดิจิทัลการพัฒนาประสิทธิภาพของแบตเตอรี่ลิเทียมไอออน ไปจนถึง
การค้นพบยีนก่อมะเร็ง (Oncogene)
 MIT แบ่งออกเป็น 31 ภาควิชา ใน 5 คณะ
  1.คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และผังเมือง
  2.คณะวิศวกรรมศาสตร์
  3.คณะมนุษยศาสตร์ ศิลปะและสังคมศาสตร์
  4.คณะการบริหารจัดการ
  5.คณะวิทยาศาสตร์
 ค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยของสถาบันมีมูลค่ามากกว่า 700 ล้านดอลลาร์ต่อปี โดยได้รับทุน
สนับสนุนจากหน่วยงานของรัฐ เช่น กระทรวงสาธารณสุขและบริการมนุษย์ และกระทรวงกลาโหม 
บัณฑิตวิทยาลัยของ MIT ที่ติดอันดับต้นๆ ของสหรัฐฯ ได้แก่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะบริหาร
การจัดการ ที่นอกเหนือจากหลักสูตรที่แข็งแกร่งอย่างด้านเศรษฐศาสตร์ จิตวิทยา ชีววิทยา เคมี 
ธรณีศาสตร์ ฟิสิกส์ และคณิตศาสตร์ นักศึกษาปีแรกจะต้องอาศัยอยู่ในวิทยาเขต ซึ่งประมาณ 70% 
ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีทั้งหมดอาศัยอยู่ในวิทยาเขต 

ศิษยเ์ก่าท่ีมีช่ือเสียง

Buzz Aldrin 
นักบินอวกาศผู้ ไป
เหยียบดวงจันทร์
กับยาน Apollo 

Kofi Annan 
อดีตเลขาธิการ
สหประชาชาติ

I.M. Pei 
สถาปนิกผู้สร้างพีระมิดแก้ว
หน้าพิพิธภัณฑ์ลูฟวร์
ในกรุงปารีส

ศ. ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ 
อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้า เจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง



วิทย์ปริทัศน์  |  OHESI Science Review ฉบับที่ 7/2564

อนัดบัท่ี 9 U.S. News 2021 
Best National Universities
ที่ตั้ง: เมืองเคมบริดจ์ รัฐแมสซาชูเซตส์
ก่อตั้ง: ปี ค.ศ. 1891
อัตราการรับนักเรียน: 6.% (2020)
ค่าเล่าเรียนรายปี: $56,862 (2020)
จำานวนนักเรียน: 2,240 (2020-21) 
 - นักศึกษาระดับปริญญาตรี: 901 
 - นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา: 1,339
เงินเดือนเริ่มต้นเฉลี่ยของศิษย์เก่า: $105,500
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 California Institute of Technology (Caltech) เป็นหนึ่งในสถาบัน
เทคโนโลยีเอกชนไม่กี่แห่งในสหรัฐอเมริกาที่ศึกษาวิชา STEM เป็นหลัก ดังนั้น นักวิชาการและ 
ผู้บริหารจึงสามารถมุ่งเน้นความพยายามและทรัพยากรมากขึ้นในโครงการที่สำาคัญ อย่างเช่น 
Jet Propulsion Laboratory (JPL) ของ NASA
 JPLเป็นศูนย์วิจัยที่มีชื่อเสียงระดับโลกซึ่งมีโครงการในปัจจุบัน ได้แก่ รถแลนด์โรเวอร์ 
Mars  Curiosity,   Mars   Reconnaissance  Orbiter และยานอวกาศ  Juno ที่โคจรรอบดาวพฤหัสบดี 
ห้องปฏิบัติการยังมีหน้าที่รับผิดชอบในการช่วยพัฒนา FINDER ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ช่วยเหลือผู้เผชิญ
เหตุเบ้ืองต้นในการค้นหาบุคคลที่ติดอยู่ใต้ซากปรักหักพัง เกือบ 90% ของนักศึกษาระดับปริญญา
ตรีทำาโครงการวิจัยอย่างน้อยหนึ่งโครงการโดยสำาเร็จการศึกษา โปรแกรมท่ีได้รับความนิยมมากที่สุด
คือ Summer Undergraduate Research Fellowship (SURF) ซึ่งนักศึกษาจะทำางานร่วมกับผู้ช่วย
ของคณาจารย์เพื่อพัฒนาและให้ทุนสนับสนุนโครงการวิจัยในระยะเวลา 10 สัปดาห์ นอกเหนือจาก 
การศึกษาระดับปริญญาตรีแล้ว Caltech ยังเปิดสอนหลักสูตรบัณฑิตศึกษาชั้นนำาในสาขา
วิศวกรรมศาสตร์และสาขาวิทยาศาสตร์ รวมถึงชีววิทยา เคมี วิทยาการคอมพิวเตอร์ ธรณีศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ และฟิสิกส์
 อาจารย์ที่เคยมาเยี่ยมสอน ได้แก่ Albert Einstein และ Stephen Hawking ศิษย์เก่านั้นน่า
ประทับใจไม่น้อย: นักวิทยาศาสตร์ Linus Pauling ค้นพบสาเหตุของโรคโลหิตจางชนิดเคียว กำาหนด
โครงสร้างของโปรตีน และค้นพบธรรมชาติของพันธะเคมี บริษัทต่างๆ เช่น Intel, Compaq และ    
Hotmail ก่อตั้งโดยศิษย์เก่าของ Caltech ผู้กำากับภาพยนตร์ชื่อดัง Frank Capra ก็จบการศึกษาจาก 
Caltech ด้วย

ศิษยเ์ก่าท่ีมีช่ือเสียง

Frank Capra 
ผู้กำากับภาพยนตร์ชื่อดัง

Linus Pauling
นักวิทยาศาสตร์ผูค้้นพบสาเหตุ
ของโรคโลหิตจางชนิดเคียว 
กำาหนดโครงสร้างของโปรตีน 
และค้นพบธรรมชาติของพันธะ
เคมี



วิทย์ปริทัศน์  |  OHESI Science Review ฉบับที่ 7/2564

อนัดบัท่ี 35 U.S. News 2021 
Best National Universities
ที่ตั้ง: นครแอตแลนต้า รัฐจอร์เจีย
ก่อตั้ง: ปี ค.ศ. 1885
อัตราการรับนักเรียน: 21% (2019)
ค่าเล่าเรียนรายปี: $12,682 (In-state) $33,794 (out-of-state)
จำานวนนักเรียน: 39,772 (2020)
 - นักศึกษาระดับปริญญาตรี:16,562 
 - นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา: 23,210
เงินเดือนเริ่มต้นเฉลี่ยของศิษย์เก่า: $82,600

John Heisman เป็นโค้ชทีมฟุตบอล
คนแรกของ Georgia Tech และ 
Heisman Memorial Trophy ได้รับ
การเสนอชื่อเพื่อเป็นเกียรติแก่เขา 
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 Georgia Institute of Technology (Georgia Tech) เป็นสถาบัน
เทคโนโลยีรัฐและหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นการวิจัยเป็นอย่างมากตามการจัดของ The Carnegie 
Foundation for the Advancement of Teaching ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1885 นอกจากวิทยาเขต
ใน Atlanta และ Savannah แล้ว Georgia Tech ยังมีวิทยาเขตในฝรั่งเศส ไอร์แลนด์ คอสตาริกา 
สิงคโปร์ และจีน ด้วยอีกเช่นกัน ภารกิจของ Georgia Tech คือการพัฒนาผู้นำาที่พัฒนาเทคโนโลยี
และปรับปรุงสภาพของมนุษย์ ภารกิจและแผนกลยุทธ์มุ่งเน้นไปที่การสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อ
ชีวิตของผู้คนทุกที่
 Georgia Tech มีวิทยาลัย 6 สาขา บัณฑิตวิทยาลัยที่ได้รับการจัดอันดับสูง ได้แก่ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์และคณะบริหารธุรกิจ ด้วยรางวัลการวิจัยมากกว่า 1 พันล้านดอลลาร์ต่อปีจากทั้ง
หกวิทยาลัยและสถาบันวิจัยเทคโนโลยีจอร์เจีย (GTRI) ทำาให้ Georgia Tech เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัย
ที่เน้นการวิจัยมากที่สุดของประเทศ เป็นกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐจอร์เจีย ตะวัน
ออกเฉียงใต้ และประเทศชาติ
 นอกจากนี้ Georgia Tech ตั้งอยู่ใกล้กับศูนย์กลางการผลิตภาพยนตร์ที่กำาลังเติบโตของ
เมือง ซึ่งนักศึกษาปริญญาเอกคนหนึ่งได้สัมผัสด้วยตัวเอง De’Aira Bryant ได้รับเลือกให้เขียน
โปรแกรมหุ่นยนต์สำาหรับภาพยนตร์ Superintelligence ของ HBO Max ในปี 2020 หุ่นยนต์ที่มีชื่อ
เล่นว่าคุกกี้แสดงท่าทางสื่อสารในขณะที่มีปฏิสัมพันธ์กับตัวละครอื่นๆ
  ระดับปริญญาตรี สาขาที่ได้รับเงินเดือนเริ่มต้นสูงสุดคือ คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ
ศาสตร์ โดยมีเงินเดือนเริ่มต้นเฉลี่ยอยู่ที่ $85,000 ตามด้วยวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ $78,800 สำาหรับ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและปริญญาเอก ผู้ท่ีสำาเร็จหลักสูตรบริหารธุรกิจ การจัดการและ 
การดำาเนินงาน (ปริญญาโท) จะอยู่ในอันดับแรกโดยมีรายได้เริ่มต้นเฉลี่ยอยู่ที่ $122,800 ตามด้วย
วิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ (ปริญญาโท) ที่ $109,900

ศิษยเ์ก่าท่ีมีช่ือเสียง

Jimmy Carter 
อดีตประธานาธิบดีสหรัฐฯ

Mike Duke
อดีตประธานและซีอีโอ
ของ Walmart

Nomar Garciaparra
อดีตนักเบสบอลมืออาชีพ 
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อนัดบัท่ี 53 U.S. News 2021 
Best National Universities
ที่ตั้ง: เมืองทรอย รัฐนิวยอร์ก
ก่อตั้ง: ปี ค.ศ. 1824
อัตราการรับนักเรียน: 47% (2019)
ค่าเล่าเรียนรายปี: $57,012
จำานวนนักเรียน: 7,569 (2021)
 - นักศึกษาระดับปริญญาตรี: 6,203 
 - นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา: 1,366
เงินเดือนเริ่มต้นเฉลี่ยของศิษย์เก่า: $68,400
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 Rensselaer Polytechnic Institute (RPI) เป็นสถาบันเอกชนที่ก่อตั้ง
ขึ้นในปี ค.ศ. 1824 มีการลงทะเบียนเรียนระดับปริญญาตรีทั้งหมด 6,241 ราย โดยตั้งอยู่ในเขต
ชานเมือง และขนาดวิทยาเขตคือ 296 เอเคอร์ สามารถมองเห็นแม่น้ำาฮัดสันซึ่งมีกิจกรรมริมน้ำา
มากมาย และอยู่ใกล้กับอุทยานแห่งรัฐ Grafton Lakes ทะเลสาบ Lake George และเทือกเขา 
Adirondack 
 สถาบันน้ีก่อต้ังขึ้นบนหลักการของการนำาวิทยาศาสตร์มาสู่ชีวิตประจำาวัน และยังคงแพร่
หลายอยู่ในปัจจุบัน นักเรียนประมาณหนึ่งในสี่มีส่วนร่วมใน Greek Life ซึ่งเน้นความเป็นผู้นำา 
นวัตกรรม ความอดทน และวิวัฒนาการ นักเรียนจำานวนมากขึ้น – มากกว่า 80 เปอร์เซ็นต์ – เล่น
กีฬาในระดับตัวแทน สโมสร หรือระดับภายใน คำาขวัญของ Rensselaer Polytechnic Institute คือ 
“ความรู้และความรอบคอบ” นั้นเหมาะสมอย่างยิ่ง ในฐานะมหาวิทยาลัยโพลีเทคนิคที่เก่าแก่ที่สุด
ในโลกที่พูดภาษาอังกฤษ Rensselaer เป็นตัวอย่างที่วิทยาลัยอเมริกันหลายแห่งได้ปฏิบัติตาม
 นักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษามีส่วนร่วมอย่างมากในการขับเคลื่อนการวิจัยที่ 
Rensselaer ลำาดับความสำาคัญในการวิจัย 6 อันดับแรก ได้แก่ เทคโนโลยีชีวภาพ พลังงานและสิ่ง

แวดล้อม นาโนเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ และสื่อและศิลปะ
 ศูนย์นวัตกรรมการคำานวณของโรงเรียนเป็นที่ตั้งของซูเปอร์คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลที่มี
ประสิทธิภาพมากที่สุดในโลก ศูนย์นี้ขับเคลื่อนด้วยความร่วมมือ 100 ล้านดอลลาร์กับสถาบัน IBM 
และรัฐนิวยอร์ก
 มหาวิทยาลัยยังจัดกิจกรรมทางเทคนิค เช่น งาน GameFest ประจำาปี การแสดงเกม
คอมพิวเตอร์ท่ีออกแบบโดยนักศึกษา ทักษะทางเทคนิคประเภทน้ี ได้นำาผู้สำาเร็จการศึกษาจาก 
Rensselaer ไปสู่อาชีพที่ประสบความสำาเร็จในฐานะผู้ประกอบการ นักประดิษฐ์ นักวิทยาศาสตร์ และ
อื่นๆ ศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียง ได้แก่ George W. G. Ferris ผู้สร้างชิงช้าสวรรค์ Howard P. Isermann 
ผู้ประดิษฐ์ครีมกันแดดและ Myles Brand อดีตประธาน NCAA รวมถึง ศิษย์เก่า Rensselaer ที่เป็น
ผู้บุกเบิกการรถไฟข้ามทวีป สร้างโทรทัศน์เชิงพาณิชย์เครื่องแรก และประดิษฐ์กล้องดิจิตอล พวกเขา
ได้รับรางวัล Pulitzer รางวัลเหรียญเทคโนโลยีแห่งชาติ และทุนการศึกษา Fulbright

ศิษยเ์ก่าท่ีมีช่ือเสียง

George W.G. Ferris 
ผู้สร้างชิงช้าสวรรค์

Myles Brand
อดีตประธาน NCAA
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อนัดบัท่ี 66 U.S. News 2021 
Best National Universities
ที่ตั้ง: เมืองวูสเตอร์ รัฐแมสซาชูเซตส์
ก่อตั้ง: ปี ค.ศ. 1865
อัตราการรับนักเรียน: 49% (2020)
ค่าเล่าเรียนรายปี: $53,826
จำานวนนักเรียน: 6,894 (2020)
 - นักศึกษาระดับปริญญาตรี: 4,761   
 - นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา: 2,133
เงินเดือนเริ่มต้นเฉลี่ยของศิษย์เก่า: $72,951
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 Worcester Polytechnic Institute (WPI) เป็นสถาบันเอกชน ก่อตั้งขึ้น
ในปี ค.ศ. 1865 เพื่อสร้างและถ่ายทอดความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมล่าสุดในรูปแบบที่เป็น
ประโยชน์ต่อสังคมมากที่สุด วันนี้ WPI ยึดมั่นในภารกิจก่อตั้งเพื่อให้การศึกษาที่สร้างสมดุลระหว่าง
ทฤษฎีกับการปฏิบัติ 
 หลักสูตรของสถาบันมีโปรแกรมที่ยืดหยุ่นและเข้มงวดซึ่งอิงตามโครงการและมีส่วนร่วมทั่ว
โลก โดยมุ่งเป้าไปที่ประสบการณ์ที่มีคุณภาพและผลกระทบเชิงบวกต่อชุมชนที่สถาบันเป็นพันธมิตร
ด้วย คณาจารย์ WPI ในวิทยาลัยทั้งสี่แห่งทำางานร่วมกับนักเรียนในการวิจัยแบบสหวิทยาการเพื่อ
หาทางแก้ไขปัญหาที่สำาคัญและเกี่ยวข้องกับสังคม ทั้งในวิทยาเขตและในศูนย์โครงการมากกว่า 50 
แห่งทั่วอเมริกา แอฟริกา เอเชีย-แปซิฟิก และยุโรป
 โปรแกรมการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาประกอบด้วยวิทยาการหุ่นยนต์ วัสดุศาสตร์  
ความปลอดภัยทางไซเบอร์ และการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี WPI ลงทุนในการวิจัยในพื้นที่
ที่สำาคัญ โดยค้นหาวิธีแก้ปัญหาที่สำาคัญและเกี่ยวข้องกับสังคมในสาขาที่หลากหลาย เช่น วิศวกรรม
ป้องกันอัคคีภัย วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิตและวิศวกรรมชีวภาพ พลังงาน และวิทยาศาสตร์ข้อมูล
 ในปี 1970 หลักสูตร STEM ของ WPI ได้รับการออกแบบใหม่อย่างสิ้นเชิงเพื่อให้นักเรียน
ได้รับประสบการณ์การเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติผ่านการศึกษาตามโครงงาน WPI เป็นหนึ่ง 
ในมหาวิทยาลัยแห่งแรกๆ ในสหรัฐอเมริกาที่รวมการเรียนรู้ตามโครงงานไว้ ในหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี (แผน WPI) ซึ่งกำาหนดให้นักเรียนใช้ทักษะ ความรู้ และความสามารถที่ได้รับเพื่อพัฒนา
แนวทางแก้ไขปัญหาในโลกแห่งความเป็นจริง ตอนนี้ WPI กำาลังช่วยวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยอื่นๆ 
ดำาเนินการเรียนรู้จากประสบการณ์ในวิทยาเขตของตนเองผ่านศูนย์การเรียนรู้ตามโครงการ (Center 
for Project-Based Learning.)
 การเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติและข้ามวัฒนธรรมดังกล่าวได้ผลิตศิษย์เก่าที่อุดมสมบูรณ์ใน
ช่วงหลายปีที่ผ่านมา นักประดิษฐ์ Elwood Haynes เป็นผู้นำาโครงการการพัฒนารถยนต์คันแรก
และเหล็กกล้าไร้สนิม David Adams นักชีววิทยาและศาสตราจารย์ WPI เป็นคนแรกที่จำาลองโรค 
อัลไซเมอร์ในหนูทดลอง ผู้ประกอบการ Naveen Selvadurai ร่วมก่อตั้ง Foursquare แพลตฟอร์ม
โซเชียลเน็ตเวิร์ก

ศิษยเ์ก่าท่ีมีช่ือเสียง

Elwood Haynes 
ผู้นำาโครงการการพัฒนา
รถยนต์คันแรกและ
เหล็กกล้าไร้สนิม

David Adams
คนแรกที่จำาลองโรค 
อัลไซเมอร์ในหนูทดลอง
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อนัดบัท่ี 74 U.S. News 2021 
Best National Universities
ที่ตั้ง: เมืองแบล็กส์เบิร์ก รัฐเวอร์จิเนีย
ก่อตั้ง: ปี ค.ศ. 1872
อัตราการรับนักเรียน: 70% (2020)
ค่าเล่าเรียนรายปี: $13,749 (In-state) $32,893 (out-of-state)
จำานวนนักเรียน: 36,383 (2020)
 - นักศึกษาระดับปริญญาตรี: 29,300 
 - นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา: 7,083
เงินเดือนเริ่มต้นเฉลี่ยของศิษย์เก่า: $62,300



 Virginia Polytechnic Institute (Virginia Tech) เป็นสถาบันรัฐ อดีต
สถาบันเทคนิคทางการทหารในแบล็กส์เบิร์ก อุทิศให้กับคำาขวัญ Ut Prosim (That I may serve) 
ผลักดันขอบเขตของความรู้ โดยใช้แนวทางปฏิบัติแบบสหวิทยาการเพื่อเตรียมนักวิชาการให้เป็นผู้นำา
และนักแก้ปัญหา สาขาวิชาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดที่ Virginia Tech ได้แก่ วิศวกรรมศาสตร์; 
ธุรกิจ, การจัดการ, การตลาดและการบริการสนับสนุนที่เกี่ยวข้อง; วิทยาศาสตร์ครอบครัวและ 
ผู้บริโภค/มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์; และวิทยาศาสตร์ชีวภาพและชีวการแพทย์
 ไม่นานมานี้ทาง Virginia Tech ได้เปิดศูนย์นวัตกรรมอุดมศึกษา Calhoun ซึ่งเป็นหนึ่งใน
สามโครงการริเริ่มที่ดำาเนินงานโดยสถาบัน ศูนย์แห่งนี้จะช่วยให้นักศึกษามีความพร้อมด้วยการเรียน
รู้ทักษะการแก้ไขปัญหาต่างๆ และสอนให้นักศึกษามีมุมมองใหม่ๆ เกี่ยวกับโลกรอบตัว นอกจากนี้
ทางสถาบันยังได้เปิดศูนย์ผู้ประกอบธุรกิจ Apex ซึ่งเพิ่งได้รับรางวัลศูนย์การประกอบธุรกิจเกิดใหม่
ยอดเยี่ยมจาก Global Consortium of Entrepreneurship Centers ศูนย์แห่งนี้ ได้รับรางวัลด้วย
หลายๆ เหตุผล หนึ่งในนั้นคือการมีโครงการที่เป็นแบบสหวิทยาการ ซึ่งเฉพาะปีที่ผ่านมามีนักศึกษา
มากกว่า 1,900 คนจาก 8 วิทยาลัยของสถาบันได้เข้าร่วมโครงการและงานกิจกรรมต่างๆ ที่ดำาเนิน
การโดยศูนย์แห่งนี้ นักศึกษาจากทุกชั้นปีและสาขาวิชาสามารถใช้บริการของศูนย์ได้ นักศึกษาจะได้
รับการส่งเสริมให้เรียนรู้และมีส่วนร่วมกับทุกขั้นตอนของการประกอบธุรกิจ นอกจากนี้ศิษย์เก่าของ 
Virginia Tech ยังมีส่วนร่วมทำากิจกรรมและให้ความช่วยเหลือนักศึกษาที่ใช้บริการของศูนย์ด้วย ในปี
นี้ทางสถาบันคาดว่าจะมีนักศึกษาใช้บริการศูนย์แห่งนี้มากกว่า 2,500 คน
 นอกจากนี้ Virginia Tech มาพร้อมกับหอประชุมสุดไฮเทค มีเครื่องจำาลองความเป็นจริง
เสมือน และพื้นที่วิจัยที่ล้ำาสมัย ห้องโถงเชื่อมต่อกับห้องสมุดของมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นสะพานเชื่อม
ระหว่างความรู้เก่าและใหม่ และเพื่อสนับสนุนทีมฟุตบอลนักเรียนและกีฬาโดยรวม Virginia Tech 
Helmet Lab ได้ทำาการศึกษาผลกระทบที่ศีรษะมาตั้งแต่ปี 2546 การวิจัยของพวกเขาส่งผลให้มี
การจัดอันดับความปลอดภัยของหมวกกันน็อคที่ช่วยให้ผู้เล่นประเมินความเสี่ยงของการถูกกระทบ
กระแทกอย่างโปร่งใสมากขึ้นก่อนซื้อหมวกกันน็อค
 Virginia Tech ไม่เพียงผลิตนักกีฬามืออาชีพและบุคลากรทางทหารเท่านั้น แต่ยังผลิตผู้ที่
ประกอบอาชีพด้านเทคโนโลยีด้วย

ศิษยเ์ก่าท่ีมีช่ือเสียง

Roger K. Crouch 
นักบินอวกาศ

Dave Calhoun
ประธานและซีอีโอ
ของ Boeing
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อนัดบัท่ี 80 U.S. News 2021 
Best National Universities
ที่ตั้ง: เมืองโฮโบเกน รัฐนิวเจอร์ซีย์
ก่อตั้ง: ปี ค.ศ. 1870
อัตราการรับนักเรียน: 40% (2019)
ค่าเล่าเรียนรายปี: $55,952
จำานวนนักเรียน: 7,111  (2020)
 - นักศึกษาระดับปริญญาตรี: 3,487 
 - นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา: 3,624
เงินเดือนเริ่มต้นเฉลี่ยของศิษย์เก่า: $77,000



 Stevens Institute of Technology (Stvens) เป็นสถาบันเอกชนที่ก่อ 
ตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1870 มีขนาดวิทยาเขต 55 เอเคอร์ สถาบันนี้เน้นย้ำาถึงนวัตกรรมและการเป็นผู้
ประกอบการ ซึ่งเป็นโรงเรียนที่เน้นการวิจัยซึ่งเป็นที่รู้จักในด้านโปรแกรมวิศวกรรม วิทยาศาสตร์ และ
การจัดการเป็นหลัก นักศึกษาใหม่ที่เข้ามาจำาเป็นต้องมีเทคโนโลยีที่เหมาะสม และสามารถใช้ส่วนลด
พิเศษของโรงเรียนเพื่อซื้อคอมพิวเตอร์พกพา (Notebook) ที่สามารถทำางานร่วมกับซอฟต์แวร์
เฉพาะสำาหรับสาขาวิชาเอกของตนได้ นักศึกษาสามารถเลือกเส้นทางสหกิจศึกษาซึ่งเป็นโปรแกรม
ห้าปีโดยส่วนใหญ่จะสลับภาคเรียนของชั้นเรียนและทำางานเต็มเวลาโดยได้รับค่าจ้าง นักเรียนที่เข้า
ร่วมในโครงการสหกิจศึกษาของ Stevens จะสำาเร็จการศึกษาปีแรกและปีที่ห้าที่ Stevens เต็มปี 
และชำาระค่าเล่าเรียนเพียงสี่ปี แม้ว่า Stevens จะเน้นหนักในด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ 
แต่สถาบันก็จัดเป็นโรงเรียนหรือวิทยาลัยสี่แห่ง ซึ่งรวมถึงวิทยาลัยศิลปศาสตร์และอักษรศาสตร์ 
วิทยาลัยแห่งน้ีใช้แนวทางเฉพาะในการศึกษาศิลปศาสตร์แบบดั้งเดิม เนื่องจากหลักสูตรนี้เน้น 
การบรรจบกันของศิลปะและมนุษยศาสตร์ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 สำาหรับชั้นเรียนในปี 2020 นักศึกษาของ Stevens 95% พบงานทำาที่แข่งขันได้หรือ
ตำาแหน่งบัณฑิตวิทยาลัยภายในหกเดือนหลังจากสำาเร็จการศึกษา สถิติแทบไม่เปลี่ยนแปลงจากปี
ก่อน นอกจากนี้ เงินเดือนเริ่มต้นเฉลี่ย $77,000 ยังทำาลายสถิติในปี 2020 อีกด้วย ไม่น่าแปลกใจ
เลยที่ Stevens ยังเป็นโรงเรียนชั้นนำาด้านผลตอบแทนจากการลงทุนที่ดีที่สุดอีกด้วย ตามข้อมูลของ 
PayScale
 นักศึกษาปีสี่ระดับปริญญาตรีมีส่วนร่วมใน “Senior Design Day” ประจำาปี โดยสามารถนำา
เสนองานวิจัยและแนวคิดทางธุรกิจต่อกลุ่มผู้ประกอบการที่เป็นที่ยอมรับ ซีอีโอ และผู้ร่วมทุน บริษัท
ใหญ่ๆ อย่าง L’Oreal, Disney และ Johnson & Johnson ต่างรับนักศึกษาเหล่านี้มาช่วยคิดค้นงาน
วิจัย

ศิษยเ์ก่าท่ีมีช่ือเสียง

Alfred Fielding 
ผู้คิดค้น Bubble Wrap  

Eugene McDermott
ร่วมก่อตั้ง Texas Instruments 

Frederick Winslow Tarlor
บิดาแห่งการจัดการทางวิทยาศาสตร์ 
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อนัดบัท่ี 112 U.S. News 2021 
Best National Universities
ที่ตั้ง: เมืองรอเชสเตอร์ รัฐนิวยอร์ก
ก่อตั้ง: ปี ค.ศ. 1829
อัตราการรับนักเรียน: 70% (2019)
ค่าเล่าเรียนรายปี: $51,240
จำานวนนักเรียน: 16,254  (2020)
 - นักศึกษาระดับปริญญาตรี: 13,313 
 - นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา: 2,941
เงินเดือนเริ่มต้นเฉลี่ยของศิษย์เก่า: $63,000

  

  



 Rochester Institute of Technology (RIT) เป็นสถาบันเอกชนที่ก่อตั้ง
ขึ้นในปี ค.ศ. 1829 มีการลงทะเบียนเรียนระดับปริญญาตรีทั้งหมด 13,313 คน โดยมีสถานที่ตั้งเป็น
เขตชานเมือง และขนาดวิทยาเขตคือ 1,300 เอเคอร์ หากใครต้องการเรียนวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
วิศวกรรมศาสตร์ หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ Rochester Institute of Technology เป็นสถานที่
สำาหรับคุณ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณระบุว่าเป็นคนหูหนวกหรือมีปัญหาทางการได้ยิน — RIT’s 
National Technical Institute for the Deaf ให้ความรู้แก่นักเรียนประเภทนี้มากกว่า 1,000 คนทุกปี
 RIT เป็นที่รู้จักในด้านโปรแกรมวิศวกรรม คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี แต่เปิดสอนหลักสูตร
ศิลปศาสตร์ ธุรกิจ และศิลปะและการออกแบบด้วย RIT เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีมากกว่า 
120 หลักสูตรและหลักสูตรออนไลน์สองสามหลักสูตรที่มีตัวเลือกระดับปริญญาและประกาศนียบัตร 
สาขาวิชารวมถึงการออกแบบสื่อใหม่ ระบบข้อมูลการจัดการ วิทยาศาสตร์การถ่ายภาพ การออกแบบ
อุตสาหกรรม เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา และเว็บและคอมพิวเตอร์มือถือ นักศึกษามีทางเลือกใน 
การสำาเร็จหลักสูตรเร่งรัดรวม 30 เส้นทาง ซึ่งช่วยให้พวกเขาได้รับทั้งระดับปริญญาตรีและปริญญา
โทในเวลาเพียงห้าปี
 นักศึกษา RIT ทุกคนมีสิทธิ์เข้าถึงการศึกษาแบบสหกิจศึกษา ซึ่งเป็นโปรแกรมเต็มเวลาแบบ
เสียเงิน ซึ่งนักศึกษาจะได้รับประสบการณ์การทำางานจริงเมื่อสำาเร็จการศึกษาระดับปริญญา นายจ้าง
แบบ Co-op ได้แก่ Apple, Amazon, Google, Facebook, Tesla, Microsoft, Lockheed Martin 
และอีกมากมาย
 ทีมนักศึกษา RIT เพิ่งชนะการแข่งขัน Collegiate Penetration Testing Competition 
(CPTC) ปี 2021 ซึ่งเอาชนะ Stanford University และ California State Polytechnic University, 
Pomona CPTC เป็นการแข่งขันระดับนานาชาติที่ทดสอบทักษะการแฮ็กของผู้เข้าร่วม

ศิษยเ์ก่าท่ีมีช่ือเสียง

Clayton Turner 
ผู้อำานวยการศูนย์วิจัย 
Langley ของ NASA  

Kate Gleason
วิศวกร ผู้ช่วยปูทางให้กับผู้หญิง
คนอื่นๆ ในสาขานี้ในช่วงเปลี่ยน
ศตวรรษที่ 20 

John Resig
หัวหน้าสถาปนิกซอฟต์แวร์ของ 
Khan Academy และผู้สร้าง
ไลบรารี jQuery JavaScript
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อนัดบัท่ี 118 U.S. News 2021 
Best National Universities
ที่ตั้ง: เมืองนวร์ก (Newark) รัฐนิวเจอร์ซีย์
ก่อตั้ง: ปี ค.ศ. 1881
อัตราการรับนักเรียน: 73% (2019)
ค่าเล่าเรียนรายปี: $17,674 (In-state) $33,386 (out-of-state)
จำานวนนักเรียน: 11,518  (2020)
 - นักศึกษาระดับปริญญาตรี: 8,794
 - นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา: 2,724
เงินเดือนเริ่มต้นเฉลี่ยของศิษย์เก่า: $62,800



 New Jersey Institute of Technology (NJIT) เป็นสถาบันรัฐที่
ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1881 โดยตั้งอยู่ในเขตเมือง และขนาดวิทยาเขตคือ 45 เอเคอร์ ตั้งอยู่ในย่าน 
ดาวน์ทาวน์ของ Newark ห่างจาก Manhattan และสถานที่สำาคัญของนิวยอร์คเพียง 20 นาที
 ในฐานะผู้นำาด้านอุตสาหกรรม NJIT ส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีความพร้อมรับมือกับโลก
เทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาสิ่งอำานวยความสะดวกอันทันสมัย และชื่อเสียงในด้าน
การวิจัย ช่วยให้นักศึกษาได้มีโอกาสพัฒนาทักษะในสายอาชีพของตนเองได้เป็นอย่างดี NJIT ยัง
ได้รับการจัดอันดับให้เป็นมหาวิทยาลัยอันดับ 1 ในสหรัฐอเมริกา (Forbes) ที่มีส่วนในการยกระดับ
ฐานะทางเศรษฐกิจ 
 การพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยด้วยมูลค่ากว่า 170 ล้านดอลล่าร์สหรัฐ/ปี ทำาให้ NJIT มีชื่อ
เสียงอย่างมากในด้านการวิจัย โดยได้รับการยอมรับให้อยู่ในระดับ R1 Carnegie Classification for 
Research University เมื่อไม่นานมานี้ NJIT ได้สร้างศูนย์วิจัยกว่า 40 แห่ง เพื่อใช้ในการวิจัยในสาขา
ต่างๆ ตั้งแต่ระดับ stem cell, วิศวกรรมด้านเนื้อเยื่อ ไปจนถึงด้านสถิติและคณิตศาสตร์ประยุกต์
วิทยาเขตของ NJIT มีขนาดเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา สะท้อนถึงการเติบโตอย่างต่อ
เนื่องของมหาวิทยาลัย หอพักและ Campus Center เป็นสิ่งอำานวยความสะดวกแห่งใหม่ที่ได้รับการ
พัฒนา NJIT ให้ความสำาคัญในการส่งเสริมด้านการกีฬา โดยส่งทีมกีฬาเข้าแข่งขันในระดับ NCAA 
Division One และจัดสรรอุปกรณ์กีฬาที่มีความทันสมัยให้แก่นักศึกษานอกจากนี้ยังมีโรงละครขนาด 
425 ที่นั่ง จัดแสดงละครเวทีผลงานนักศึกษาจำานวนสองเรื่องต่อปี
 NJIT Center for Solar-Terrestrial Research เป็นผู้นำาระดับโลกในด้าน Solar-Terrestrial 
สาขาวิชา R&D ที่สำาคัญอื่นๆ ได้แก่ คณิตศาสตร์ประยุกต์ วัสดุศาสตร์ และวิศวกรรมชีวการแพทย์
นอกจากนั้น ที่นี่ยังมี อาจารย์ชาวไทย คือ ศ.ดร. เมธี เวชารัตนา ประธานสมาคมนักวิชาชีพไทยใน
สหรัฐอเมริกาและแคนาดา (Association of Thai Professionals in America and Canada – 
ATPAC) เป็นผู้สอนในปัจจจุบัน

ศิษยเ์ก่าท่ีมีช่ือเสียง

Clayton Turner 
ผู้ชนะรางวัลโนเบลสาขา
คอมพิวเตอร์ประจำาปี 
2011 สำาหรับงาน AI 
ของเขา

Wally Schirra
นักบินอวกาศคนเดียวที่บินได้ใน
ภารกิจอวกาศทั้งสามครั้งแรก
ของอเมริกาทั้งสามภารกิจ
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อนัดบัท่ี 124 U.S. News 2021 
Best National Universities
ที่ตั้ง: นครชิคาโก รัฐอิลลินอยส์
ก่อตั้ง: ปี ค.ศ. 1940
อัตราการรับนักเรียน: 60% (2019)
ค่าเล่าเรียนรายปี: $50,490
จำานวนนักเรียน: 6,515  (2020)
 - นักศึกษาระดับปริญญาตรี: 3,144 
 - นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา: 3,371
เงินเดือนเริ่มต้นเฉลี่ยของศิษย์เก่า: $63,800



 Illinois Institute of Technology (Illinois Tech) เป็นสถาบันเอกชน
ตั้งอยู่ในเมืองชิคาโก รัฐอิลลินอยส์ ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1890 หลังการควบรวมของ Lewis Institute 
และ Armour Institute of Technology เปิดสอนหลักสูตรทั้งปริญญาตรีและสูงกว่าปริญญาตรี โดย
ดำาเนินการใน 4 วิทยาเขตในเมืองชิคาโก และประกอบด้วยสถาบัน, คณะ, วิทยาลัยและศูนย์การวิจัย 
ซึ่งเปิดสอนหลักสูตรวิชาการในหลายสาขา ได้แก่ วิทยาศาสตร์, สถาปัตยกรรม, วิศวกรรม, ธุรกิจ, 
จิตวิทยา, การสื่อสารและการพัฒนาระดับวิชาชีพ และอื่นๆ อีกมากมาย
 ปัจจุบัน นักศึกษาของ Illinois Tech รับมือกับการวิจัยเชิงปฏิบัติในด้านวิทยาการหุ่นยนต์  
ข้อมูลมหัส (Big data) การพัฒนาเมืองยั่งยืน การแพทย์ และวิทยาการคอมพิวเตอร์ กระทรวงความ
มั่นคงแห่งมาตุภูมิแห่งสหรัฐอเมริกาและสำานักงานความมั่นคงแห่งชาติ (NSA) กำาหนดให้ Illinois 
Tech เป็นศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการแห่งชาติในการศึกษาการป้องกันภัยทางไซเบอร์ อันเนื่อง
มาจากโปรแกรมที่ครอบคลุมของวิทยาลัยคอมพิวเตอร์ในด้านการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์
และนิติดิจิทัล Kai Shu ศาสตราจารย์ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ของ Illinois Tech ได้รับรางวัลจาก 
การวิจัยข่าวปลอมของเขา เขาพัฒนาอัลกอริธึมที่เรียกว่า dEFEND ซึ่งช่วยทำานายและอธิบาย 
การบิดเบือนข้อมูล
 วิทยาการคอมพิวเตอร์ไม่ใช่สาขาเดียวที่ Illinois Tech มีความเป็นเลิศ Virgil Abloh  
ผู้อำานวยการฝ่ายศิลป์ของคอลเล็กชั่นเสื้อผ้าบุรุษของ Louis Vuitton และผู้ก่อตั้งกลุ่มแฟชั่น  
Off-White สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทด้านสถาปัตยกรรมจากสถาบันในปี 2006 Jack 
Steinberger ได้รับรางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์ปี 1988 และอีกสองคนจากผลงานของเขาเกี่ยวกับคาน
นิวทริโน

ศิษยเ์ก่าท่ีมีช่ือเสียง

Virgil Abloh 
ผู้อำานวยการฝ่ายศิลป์
ของคอลเล็กชั่นเสื้อผ้า
บุรุษของ Louis Vuitton 
และผู้ก่อตั้งกลุ่มแฟชั่น  
Off-White

Jack Steinberger
ได้รับรางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์ป ี
1988 กี่ยวกับคานนิวทริโน
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อนัดบัท่ี 4 ของเม็กซิโก 
อนัดบัท่ี 508 ของโลก
ที่ตั้ง: กรุงเม็กซิโก ซิตี
ก่อตั้ง: ปี ค.ศ. 1936
อัตราการรับนักเรียน: 30% (2020)
ค่าเล่าเรียนรายปี: 
 - $1,000 สำาหรับต่างชาติ 
 - $49 สำาหรับชาวเม็กซิกัน
จำานวนนักเรียน: 93,055



 National Polytechnic Institute IPN ก่อตั้งในปี ปี ค.ศ. 1936 อยู่ใน
กรุง Mexico City เมืองหลวงของเม็กซิโก ในสมัยของประธานาธิบดี Lázaro Cárdenas ได้ใช้ 
IPN เป็นศูนย์ฝึกอบรมอาชีพแก่ประชาชนที่ด้อยโอกาสในช่วงเวลานั้น ปัจจุบัน IPN มีวิทยาเขต
หลัก Unidad Profesional Adolfo López Mateos หรือ Zacatenco ตั้งอยู่ทางเหนือของ
กรุง Mexico City อีกทั้งยังประกอบด้วยวิทยาเขตในเมือง Naucalpan de Juárez, Ecatepec, 

Pachuca, León, Zacatecas ในเขตกรุง Mexico City  และมีสถาบันวิจัยอีกหลายแห่งกระจาย
อยู่ทั่ว 22 รัฐในเม็กซิโก  IPN อยู่อันดับที่ 4 ของมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในของเม็กซิโก อยู่ในอันดับที่ 
30 ของมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในลาตินอเมริกา เป็นสถาบันที่มีชื่อเสียงทางด้านเทคนิคและวิศวกรรม 
เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปริญญาตรี และระดับ Postgraduate มีสถาบันวิจัยที่
สำาคัญ คือ CINVESTAV ประกอบด้วย 28 แผนกกระจายอยู่ใน 9 วิทยาเขตของ IPN  มุ่งเน้นศึกษา
ทางด้านวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ (Natural Science) วิทยาศาสตร์ชีวภาพและวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
เทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์ สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
 นอกจากนั้น ในสถาบันนี้ ยังมี Center for Research and Advanced Studies of 

the National Polytechnic Institute (หรือ Centro de Investigación y de Estudios 

Avanzados del Instituto Politécnioco Natcional: CINVESTAV-IPN) เป็นศูนย์วิจัยสำาคัญ 
ก่อตั้งในสมัยประธานาธิบดี Adolfo López Mateos ในปี 2504  CINVESTAV-IPN ได้รับเงิน
สนับสนุนจากรัฐบาลกลาง และได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ บริษัทเอกชน องค์กรสถาบันต่าง
ประเทศ และภาคอุตสาหกรรม โดยมีวัตถุประสงค์พื้นฐานในการดำาเนินการคือ เพื่อเตรียมความ
พร้อมของทรัพยากรบุคคล นักวิจัย และอาจารย์ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการสอนอย่างต่อเนื่อง 
พัฒนางานวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่างๆ ที่ช่วยยกระดับมาตรฐานการครองชีพและส่งเสริม
การพัฒนาประเทศ  
 CINVESTAV มีหลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาโท และปริญญาเอกสาขาวิทยาศาสตร์ 
ปัจจุบัน CINVESTAV-IPN ประกอบด้วยศูนย์วิจัย 10 แห่ง กระจายไปทั่วในเม็กซิโก มุ่งเน้นงานวิจัย
หลักทางด้าน วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ วิทยาศาสตร์ชีวภาพและวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์ทาง
ด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรม สังคมศาสตร์ National Polytechnic Institute (หรือ Instituto 

Politécnico Nacional: IPN)

ศิษยเ์ก่าท่ีมีช่ือเสียง

Ernesto Zedillo
อดีตประธานาธิบดีของ
เม็กซิโก

Esther Orozco

นักวิจัยด้านชีววิทยาและผู้ชนะ
เหรียญรางวัล UNESCO/
Institut Pasteur ประจำาปี 
1997
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