ข้อมูลนักศึกษาต่างชาติที่ศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาไทยที่นาเสนอในหนังสือฉบับนี้เป็นการรวบรวม
ข้อมู ลเกี่ยวกับ นักศึกษาต่างชาติ ที่ ศึกษาอยู่ในสถาบัน อุ ดมศึกษาของรัฐและเอกชนในสั งกัด และในกากับ ของ
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ในช่วงระยะเวลาตั้งแต่ เดือนกรกฎาคม 2555 เดือนกรกฎาคม 2556 จานวน 105 แห่ง
จากการรวบรวมข้อมูลจากสถาบันอุดมศึกษาที่มีนักศึกษาต่างชาติศึกษาอยู่ ในช่วงระยะเวลาตั้งแต่
เดือนกรกฎาคม 2555 - เดือนกรกฎาคม 2556 จานวน 105 แห่ง พบว่ามีนักศึกษาต่างชาติ จานวน 18,814 คน
จาก 139 ประเทศ ศึกษาอยู่ในสถาบันอุดมศึกษาไทย
ในการน าข้ อ มู ล นั ก ศึ ก ษาต่ า งชาติ ที่ ศึ ก ษาในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาไทยมาพิ จ ารณาในมิ ติ ต่ า งๆ
เพื่อวิเคราะห์ทิศทางและแนวโน้มของนักศึกษาต่างชาติที่จะเข้ามาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาไทยในอนาคต โดย
การเปรียบเทียบข้อมูลนักศึกษาต่างชาติในแต่ละปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 พบว่า
 นั ก ศึ ก ษาจากประเทศในทวี ป เอเชี ย ที่ เข้ า มาศึ ก ษาในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาไทยมากที่ สุ ด
คือ นักศึกษาจากประเทศจีน
 สถาบันอุดมศึกษาที่มีนักศึกษาต่างชาติศึกษามากที่สุด คือ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 สาขาวิชาที่มีนักศึกษาต่างชาติเลือกเรียนมากที่สุด คือ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
 แหล่ง ทุน สนับ สนุน ค่า ใช้จ ่า ยในการศึก ษาของ นัก ศึก ษาต่า งชาติ ที ่เ ข้า มาศึก ษาใน
สถาบันอุดมศึกษาไทยมากที่สุด คือ ทุนส่วนตัว
1. ทวีปและประเทศ
1.1 ในปี พ.ศ. 2556 นักศึกษาต่างชาติที่เข้ามาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาไทยมากที่สุด คือ นักศึกษาจาก
ประเทศจีน รองลงมา ได้แก่ เมียนมา ลาว เวียดนาม และกัมพูชา ตามลาดับ
หากพิจารณาตามทวีป นักศึกษาจากประเทศในทวีปเอเชียเข้ามาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาไทยมากที่สุด
รองลงมา ได้แก่ ทวีปยุโรป ทวีปอเมริกาเหนือ ทวีปแอฟริกา ทวีปออสเตรเลีย และทวีปอเมริกาใต้ ตามลาดับ
ทวีป

จำนวน (คน)

ประเทศที่มีนักศึกษำต่ำงชำติมำกที่สุด

เอเชีย

(46 ประเทศ)

16,100

จีน (6,965 คน) เมียนมา (1,610 คน)

ยุโรป

(32 ประเทศ)

1,155

เยอรมนี (305 คน) ฝรั่งเศส (152 คน)

อเมริกาเหนือ

(10 ประเทศ)

894

สหรัฐอเมริกา (774 คน) แคนาดา (83 คน)

แอฟริกา

(39 ประเทศ)

454

ไนจีเรีย (119 คน) โซมาเลีย (38 คน)

ออสเตรเลีย

(5 ประเทศ)

99

ออสเตรเลีย (72 คน) ซามัว (11 คน)

อเมริกาใต้

(7 ประเทศ)

27

บราซิล (11 คน) โคลัมเบีย (6 คน)

1.2 จากการเปรียบเทียบข้อมูลนักศึกษาต่างชาติที่เข้ามาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาไทย ระหว่างปี พ.ศ. 2552
- 2556 พบว่า นักศึกษาต่างชาติที่เข้ามาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาไทยมากที่สุด ได้แก่ นักศึกษาจีน
ลำดับ

ปี 2552

ปี 2553

ปี 2554

ปี 2555

ปี 2556

1

จีน

จีน

จีน

จีน

จีน

(8,993 คน)

(9,329 คน)

(8,444 คน)

(6,965 คน)

(6,663 คน)

ลาว

ลาว

เมียนมา

เมียนมา

เมียนมา

(1,254 คน)

(1,311 คน)

(1,481 คน)

(1,198 คน)

(1,610 คน)

เมียนมา

เมียนมา

ลาว

เวียดนาม

ลาว

(1,205 คน)

(1,310 คน)

(1,344 คน)

(980 คน)

(1,372 คน)

เวียดนาม

เวียดนาม

เวียดนาม

ลาว

เวียดนาม

(1,141 คน)

(1,100 คน)

(1,290 คน)

(833 คน)

(1,083 คน)

กัมพูชา

กัมพูชา

กัมพูชา

สหรัฐอเมริกา

กัมพูชา

(1,009 คน)

(944 คน)

(955 คน)

(746 คน)

(1,018 คน)

2
3
4
5

2. ประเภทสถำบันอุดมศึกษำ
2.1 ในปี พ.ศ. 2556 ประเภทสถาบันอุดมศึกษาที่มีสัดส่วนนักศึกษาต่างชาติศึกษาอยู่ จานวนมากที่สุด คือ
สถาบั น อุ ด มศึ กษารั ฐ โดยมี นั กศึ กษาต่ างชาติ ศึ กษาอยู่ ในสถาบั น อุ ด มศึ กษารั ฐ จ านวน 10,419 คน และ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน จานวน 8,395 คน


สถาบันอุดมศึกษารัฐที่มีนักศึกษาต่างชาติศึกษามากที่สุด คือ มหาวิทยาลัยมหิดล



สถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่มีนักศึกษาต่างชาติศึกษามากที่สุด คือ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

2.2 จากการเปรีย บเทีย บข้อมูล นักศึกษาต่า งชาติที่เข้า มาศึกษาในสถาบัน อุด มศึกษาไทย ระหว่า งปี
พ.ศ. 2552 - 2556 พบว่าสถาบันอุดมศึกษาที่มีนักศึกษาต่างชาติศึกษามากที่สุด คือ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ลำดับ
1
2
3
4
5

ปี 2552

ปี 2553

ปี 2554

ปี 2555

ปี 2556

ม.อัสสัมชัญ
(3,023 คน)
มหาจุฬาลงกรณฯ
(1,354 คน)

ม.อัสสัมชัญ
(3,011 คน)
มหาจุฬาลงกรณฯ
(1,274 คน)

ม.อัสสัมชัญ
(4,179 คน)
มหาจุฬาลงกรณฯ
(1,276 คน)

ม.อัสสัมชัญ
(2,661 คน)
ม.มหิดล
(1,186 คน)

ม.อัสสัมชัญ
(2,912 คน)
ม.มหิดล
(1,328 คน)

ม.มหิดล
(1,311 คน)

ม.มหิดล
(1,251 คน)

ม.มหิดล
(1,233 คน)

จุฬาลงกรณ์ฯ
(725 คน)

มหาจุฬาลงกรณฯ
(1,187 คน)

ม.รามคาแหง
(632 คน)
มรภ.เชียงราย
(549 คน)

ม.รามคาแหง
(1,199 คน)
ม.บูรพา
(787 คน)

ม.รามคาแหง
(1,004 คน)
ม.ธุรกิจบัณฑิตย์
(625 คน)

ม.เกษมบัณฑิต
(598 คน)
ม.กรุงเทพ
(567 คน)

ม.ขอนแก่น
(942 คน)
มรภ.เชียงราย
(730 คน)

3. สำขำวิชำ
3.1 ในปี พ.ศ. 2556 สาขาวิช าที่ นั กศึกษาต่า งชาติ ที่ เข้ามาศึก ษาในสถาบั น อุด มศึกษาไทยเลือกเรีย น
มากที่สุด ได้แก่ สาขาบริหารธุรกิจ รองลงมา ได้แก่ ธุรกิจระหว่างประเทศ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และพุทธศาสนศึกษา
ตามลาดับ
สาขาวิชาบริหารธุรกิจเป็นสาขาที่ได้รับความสนใจจากนักศึกษาจีนมากที่สุด รองลงมาได้แก่ เมียนมา
ลาว เกาหลี และเวียดนาม ตามลาดับ
3.2 จากการเปรีย บเทีย บข้อมูล นักศึกษาต่า งชาติที่เข้า มาศึกษาในสถาบัน อุด มศึกษาไทย ระหว่า งปี
พ.ศ. 2552 - 2556 พบว่าสาขาวิชาที่มีนักศึกษาต่างชาติเลือกเรียนมากที่สุด ได้แก่ สาขาวิ ชาบริหารธุรกิจ และ
สาขาวิชาภาษาไทย
ลำดับ
1
2
3
4
5

ปี 2552

ปี 2553

ปี 2554

ปี 2555

ปี 2556

ภาษาไทย
บริหารธุรกิจ
บริหารธุรกิจ
บริหารธุรกิจ
บริหารธุรกิจ
(3,075 คน)
(2,340 คน)
(3,136 คน)
(2,014 คน)
(2,564 คน)
บริหารธุรกิจ
ภาษาไทย
ธุรกิจระหว่างประเทศ
ภาษาไทย
ธุรกิจระหว่างประเทศ
(2,376 คน)
(1,564 คน)
(1,212 คน)
(987 คน)
(814 คน)
ธุรกิจระหว่างประเทศ
ภาษาอังกฤษ
ภาษาไทย
ธุรกิจระหว่างประเทศ
ภาษาไทย
(960 คน)
(1,140 คน)
(1,180 คน)
(914 คน)
(750 คน)
ภาษาอังกฤษ
ธุรกิจระหว่างประเทศ
ภาษาอังกฤษ
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ
(801 คน)
(745 คน)
(740 คน)
(550 คน)
(616 คน)
การตลาด
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
การตลาด
การตลาด
พุทธศาสนศึกษา
(589 คน)
(616 คน)
(565 คน)
(465 คน)
(455 คน)

4. แหล่งทุนสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรศึกษำ
4.1 ในปีพ.ศ. 2556 นักศึกษาต่างชาติที่เข้ามาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาไทย ทั้งสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
และเอกชน ส่วนใหญ่เข้ามาศึกษาด้วยทุนส่วนตัว รองลงมา ได้แก่ ทุนจากหน่วยงานไทย และทุนการศึกษาจาก
หน่วยงานต่างประเทศ ตามลาดับ


นักศึกษาต่างชาติที่เข้ามาศึกษาด้วยทุนส่วนตัวมากที่สุด คือ นักศึกษาจีน



นักศึกษาต่างชาติที่เข้ามาศึกษาด้วยทุนจากหน่วยงานไทยมากที่สุด คือ นักศึกษาลาว



นักศึกษาต่ างชาติ ที่ เข้ามาศึกษาด้ วยทุ น จากหน่ วยงานต่ างประเทศมากที่ สุ ด คือ นั กศึ กษา

อินโดนีเซีย
4.2 จากการเปรีย บเทีย บข้อมูล นักศึกษาต่า งชาติที่เข้า มาศึกษาในสถาบัน อุด มศึกษาไทย ระหว่า งปี
พ.ศ. 2552 - 2556 พบว่า นักศึกษาต่างชาติส่วนใหญ่เข้ามาศึกษาด้วยทุนส่วนตัว โดยในปี พ.ศ. 2556 นักศึกษา
ต่างชาติที่เข้ามาศึกษาด้วยทุนส่วนตัวคิดเป็นร้อยละ 68.98
แหล่งทุนสนับสนุนกำรศึกษำ
ทุนส่วนตัว
ทุนหน่วยงานไทย
ทุนหน่วยงานต่างประเทศ

2552

จำนวน

13,428
2,306
1,476

2553

จำนวน

16,146
1,961
1,255

2554

จำนวน

15,818
2,692
1,082

2555

จำนวน

11,831
2,701
1,142

2556

จำนวน

12,979
3,083
1,064

